
٤٣  ٨٢، بهار ٤٢ خدمات بهداشتي درماني زنجان ، شماره مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و

    ساله٧-١١   دبستاني  در كودكـــان  فشـــار خون  ميزان بررسي
  ١٣٨١   در سـال  شهر تهران

  

  ٣  فرجي الدين ، دكتر صالح٢ گچكار ، دكتر لطيف ١ذر فـالحدكتر آ
  

    خالصه
   و كليـوي   عروقـي   قلبـي  هـاي   در ايجـاد بيمـاري    عامل خطر مهم   يك   عنوان   به   و بالغين   باال در كودكان  پر فشاري خون    : سابقه و هدف  

 در   فـشار خـون    وضعيت  منظور تعيين  و به  شهر تهران ر كودكان د  فشار خون   طبيعي   وجود نورموگرام    عدم   به  با توجه . شود   مي  محسوب
  .  گرفت  انجام١٣٨١   در پاييز سال  تحقيق ، اين  با فشار خون ، قد و وزن ، جنس  سن  همبستگي  تعيين چنين  و هم  ساله٧-١١  كودكان

جنوب، شـمال، غـرب،   (ي تهران  ختر و پسر در پنج منطقه د  كودك١٠٦١   بر روي  مقطعي  توصيفي  روش  به  اين تحقيق  :ها  مواد و روش  
   جدول سپس.  استاندارد تعيين شد  روش  به  و دياستوليك  سيستوليك قد و وزن اندازه گيري و سپس فشار خون.  شد انجام) شرق و مركز

هاي همبستگي  ي كاي دو و تي و براي آزمونها ها از آزمون براي تجزيه و تحليل داده.  شد  تنظيم  فشار خون٩٥ و ٩٠، ٧٥، ٥٠  هاي صدك
  .از آزمون چوپروف استفاده شد

   ٩٥ و ٩٠  ، در صدك چنين هم. يابند  مي  افزايش  قد و وزن  با افزايش  و دياستوليك  سيستوليك  فشار خون  آمده  به دست  نتايج  طبق:ها يافته
 در دخترهـا بيـشتر از پـسرها      سـالگي ١١ و ١٠، ٩   و در سن  برابر بوده سران و پ  در دختران  سالگي ٨ و   ٧   در سن    سيستوليك  فشار خون 

   دختران  سالگي١١ و ١٠   برابر و در سن  و پسران  در دختران  سالگي٩ و ٨، ٧   در سن  دياستوليك  فشار خون٩٥ و ٩٠  در صدك. باشد مي
 و   دختـران   امريكـايي   در كودكـان   نرمـال   فشار خـون   با صدك  در مقايسه ينچن هم.  دارند  پسران  به  نسبت   باالتري   دياستوليك  فشار خون 

  . دارند تري  پايين  و دياستوليك  سيستوليك ، فشار خون  تهراني پسران
، از اين نتايج نشان داد كه بين نورموگرام فشار خون كودكان تهراني نسبت به كودكان آمريكايي تفاوت وجود دارد: ها  و توصيه گيري نتيجه

   بيشتر ها با تعداد نمونه   بررسي ادامه.  استفاده شود  جمعيت  آن  خاص  استاندارد فشار خون  از نورموگرام اي شود در هر جامعه رو توصيه مي
  .بايست مورد توجه قرار گيرد مي

  ، پرفشاري خون آموزان ، دانش ، صدك فشار خون كودكان:    كليدي  واژگان
  

   مقدمه
  هـاي   در ايجاد بيماري    عامل خطر مهم     باال يك    خون فشار

 و   بـوده   و بزرگساالن  در كودكان  و مغزي ، كليوي  عروقي  قلبي
ها دارد   بيماري  در ابتال و مرگ و مير ناشي از اين  اساسي نقش

   امريكـا در سـال       اطفال   طب   آكادمي  هاي   توصيه  براساس). ١(
   فـشار خـون    مـوارد ابـتال بـه        زودهنگـام    كـشف   ، براي ١٩٨٧

   بيش  سن  داراي  در كودكان   فشار خون   گيري  ، اندازه   سيستميك
 كه به دليـل    سال٣ زير   و در كودكان     به طور ساليانه     سال ٣از  

كننـد بـه     مراجعـه مـي     ها و مراكز بهداشتي     بيماري به درمانگاه  

  ).٢(شود   مي  توصيه  فيزيكي  از معاينه  بخشي عنوان 
   و نوجواني  كودكي تواند در دوران  مي  فشار خون  كه از آنجايي

،  ، تغذيـه  )٥(، نـژاد    )٤(، قـد      ، وزن )٣ ( ، جنس    تأثير سن   تحت
   ميزان و حتي) ٧ (  جنسي  تكامل ي ، مرحله)٦(  جغرافيايي منطقه
 مقـادير    اي   در هر جامعـه      قرار گيرد،    جنيني  در دوران ) ٨(رشد

   سطح  تعيين   و بنابراين لزوم     داده   خود اختصاص    را به   مختلفي
ــشار خــون ــسه ي  اســتاندارد در جامعــه ف ــا و مقاي ــا   آن ي  م  ب
  ).٩(شود   مي  مشخص  غربي  موجود در جوامع استانداردهاي

   شھید بھشتي  پزشكي  علوم متخصص كودكان، دانشیار دانشگاه ١
   شھید بھشتي  پزشكي  علوم  دانشگاه  عفوني متخصص عفوني، دانشیار بخش ٢
   شھید بھشتي  پزشكي  علوم  دانشگاه  كودكان، دستیار گروه ٣
  



٤٤  ... سالھ ٧-١١   دبستاني  در كودكــان  فشــار خون  میزان بررسي

 در خـصوص تعيـين سـطح      نـسبتاً كمـي   از آنجا كه تحقيقات   
در ) ١١،١٠ (  شـده   طبيعي فشار خون كودكان در ايـران انجـام        

   در سـال     شهر تهـران     ابتدايي   مدارس   به   با مراجعه   اين تحقيق 
آموز دختر و      دانش ١٠٦١ در     شرياني   مقادير فشار خون   ١٣٨١

   بـا عوامـل      آن   و همبـستگي     قـرار گرفتـه     پسر مـورد بررسـي    
  .   است  شده  ارزيابي دموگرافيك

  
  ها مواد و روش

   شـهر تهـران    نقطـه   در پـنج   ـ مقطعي  اين مطالعه توصيفي
آمـوز     دانش ١٠٦١  روي)  و مركز   ، شرق   ، غرب   ، جنوب   شمال(

   بـه   ابتـدايي   دو مدرسـه  از هـر منطقـه  .  شد دختر و پسر انجام 
)   پسرانه  و يكي   دخترانه  يكي (  طور تصادفي    و به    خوشه  عنوان

  آمـوزان  هـا، دانـش    خوشـه   در داخـل    شـدند و سـپس      انتخاب
 بـا     آن  و تطبيـق  )   تا پنجم    اول  كالس ( حصيلي ت   سال  برحسب

هـا    نمونه  طبقات  و از داخل  شده بندي ، طبقه   ها  سن تقويمي آن  
 فـشار    گيـري   انـدازه .  شدند   انتخاب   منظم  گيري   نمونه   روش  به

   كودكـان   ي   يك نفر دستيار رشته     ها توسط    نمونه   در تمام   خون
   مدرسـه    همـان    بهداشت  ربي م   توسط   قد و وزن    گيري  و اندازه 

  هـاي    در آموزشـگاه     اطالعـات   آوري   جمـع   مراحل.  شد    انجام
   انجـام   صـبح ٨-١٢   و در سـاعت   بهداشت   و در اطاق    مربوطه

  . شد  ارزيابي  و بعد فشار خون  وزن  ابتدا قد، سپس  كه شده
   اطالعـاتي    در فرم    شونده   افراد بررسي    دموگرافيك  مشخصات

  تطبيـق (ها    آن   واقعي   افراد، سن    سن  ي   محاسبه  مالك. شد  ثبت
   از خود نمونـه   و با پرسش   سال   و بر حسب    بوده)  با شناسنامه 
 متـر    كمـك   قد به .  شد   ارزيابي   تحصيلي   با سال    آن  و با تطابق  

   بـر حـسب   ، وزن  شـده  متـر محاسـبه     سانتي   و با دقت    شاقولي
   و بـا دقـت    آلمان  ساخت  موزون ويي تراز   كمك   و به   كيلوگرم
 طـور    تـرازو بـه      موارد دقت   در تمام .  شد  گيري   اندازه  كيلوگرم

   دسـتگاه   كمك   به   فشار خون   گيري  اندازه.  بود   شده   حفظ  ثابت
ي    شـيوه   و بـه    ژاپـن     سـاخت   ALPK2  اي   عقربـه   فشارسنج

 قبل    دقيقه ١٠   مدت   به   مطالعه  افراد تحت .  شد  استاندارد انجام 
  گيـري   و انـدازه   داشـته   استراحت   آرام   در محيط   گيري  از اندازه 

) ها  نمونه  بازوي  اندازه  به بسته (  كاف  دو نوع  توسط فشار خون 

گيري فشار  اندازه.  شد متر انجام  سانتي٢٠×٩ و ١٨×٨  در اندازه
و از    مناسـب   بـا كـاف    پشت  به  و تكيه   نشسته   در حالت   خون
 فـشار    گيـري    دوبار اندازه   از هر نمونه  .  شد   انجام   راست  دست
 درنظر    فرد   فشار خون    عنوان   به   آن   و ميانگين    شده   انجام  خون
   عنـوان    بـه  (K1)   كورتكـوف    صداي   اولين  شروع.  شد  گرفته

 فـشار     عنوان    به  (K5) ٥   و كورتكوف    سيستوليك  فشار خون 
 از افـراد مـورد    يـك  هـيچ .  شـد   نظر گرفته  در   دياستوليك  خون

   مـصرف   خـاص   داروي  فشار خـون  گيري  از اندازه  قبل  مطالعه
   يـا جـسمي      ورزشي   فعاليت   از آن    قبل   ساعت   و تا يك    نكرده

 انجـام كـار     مراحل   تمام   اضطراب  براي كاهش . شديد نداشتند 
 از    اطالعات   تجزيه و تحليل    براي. شد   داده  ها شرح    نمونه  براي

    داري  معنــــي ســــطح(دو و تــــي   كــــاي هــــاي آزمــــون
٠٥/٠ P< ( چـوپروف    از آزمون    همبستگي  هاي   آزمون  و براي   

  .  شد استفاده
  

  ها يافته
   منطقـه  ٥ از     ابتدايي  آموز دوره    دانش ١٠٦١   تحقيق   در اين 

 ١  از منطقـه  .  قـرار گرفتنـد      مـورد بررسـي      و پرورش   آموزش
 ٢  ؛ از منطقـه   ) دختـر  ٨٩ پـسر و     ٧٩( نفـر    ١٦٨ ) شهر  شمال(
 ٦  ؛ از منطقـه ) دختـر ٩٥ پـسر و     ٨٨( نفـر    ١٨٣)  شـهر   غرب(
 ٧  ؛ از منطقـه ) دختـر ١٠٠ پـسر و     ٨٦( نفـر    ١٨٦) مركز شهر (
 ١٢  و از منطقه)  دختر١٢٨ پسر و ١٥٠( نفر  ٢٧٨)  شهر  شرق(
  بـه صـورت   )  دختر ١٠٣ پسر و    ١٤٣( نفر   ٢٤٦)  شهر  جنوب(

از )  درصـد ٥٢( نفـر  ٥٤٦در مجمـوع  .  شدند  انتخاب  تصادفي
، از افراد مـورد   ) درصد ٤٨( نفر   ٥١٥افراد مورد مطالعه پسر و      

 مختلـف    توزيع جنسي افراد در مناطق بين. مطالعه دختر بودند  
  . داري وجــود نداشــت  آمــاري معنــي  اخــتالف مــورد بررســي

در ) د درص٢٠( نفر ٢١٠؛     اول  در كالس )  درصد ١٩( نفر   ٢٥٠
 نفـر  ٢١٩؛   سـوم  در كـالس )  درصد٢٠( نفر ٢١٥؛   دوم  كالس

  در كالس)  درصد٢٠( نفر ٢١٢ چهارم؛  در كالس)  درصد٢١(
  توزيـع جنـسي افـراد بـين    .  بودنـد    بـه تحـصيل      مشغول  پنجم

  . يكسان بود  آماري  لحاظ  به هاي مختلف تحصيلي  كالس
 ١٣٦ ±٤/١١  بـه طـور متوسـط     مـورد بررسـي   آموزان قد دانش 



٤٥  ٨٢، بهار ٤٢ خدمات بهداشتي درماني زنجان ، شماره مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و

 ١٢٥  متر با نماي   سانتي ١٦٩ و حداكثر    ١٠٤  حداقل(متر    سانتي
متر   سانتي١٣٦   قد در پسران   نماي. بود) متر   سانتي ١٣٦  و ميانه 

 ٢٨در  (متـر      سـانتي  ١٢٥   قد در دختـران     و نماي )  نفر ٢٦در  (
   لحـاظ    بـه    قـد وجـنس      بين   شده   مشاهده  اختالف. بود) دختر

   اول   قـد در كـالس      نمـاي  ). >P ٠٠٥/٠(ر بود   دا   معني  آماري
ــانتي١٢٠ ــالس   س ــر، در ك ــانتي١٢٩   دوم مت ــر و   س  ١٣٠مت

  متر، در كالس  سانتي١٣٠   سوم ، در كالس) دو نمايه(متر  سانتي
  و در كـالس   )   نمايـه   سه(متر     سانتي ١٤٥،  ١٤٤ و   ١٤٣  چهارم
  .متر بود ســـانتي ١٤٧  پنجم
 ٤/٢٠ ±٦/٩ بـه طـور متوسـط         ورد بررسي  م  آموزان   دانش  وزن

   و ميانه  ٢٥  ، نماي    كيلوگرم ٧٤ و حداكثر    ١٥  حداقل ( كيلوگرم
 و   مانند هـم     و پسران    در دختران    وزن  نماي. بود)   كيلوگرم ٢٨
، در     كيلـوگرم  ٢٠   اول   در كـالس     وزن  نماي.  بود   كيلوگرم ٢٥

   كيلوگرم٢٥  رم و چها  سوم ، در كالس   كيلوگرم ٢٣   دوم  كالس
  . بود  كيلوگرم٣٠   پنجم و در كالس
 بـه طـور       مـورد بررسـي     آمـوزان    دانش   سيستوليك  فشار خون 

 ١٢٥ و حداكثر ٦٠  حداقل ( متر جيوه  ميلي١/٩٠ ±٢/١٤متوسط 
  نماي. بود)  متر جيوه    ميلي ٩٠   و ميانه  ٨٠  ، نماي   متر جيوه   ميلي

 و در    متـر جيـوه     يلـي  م ٩٠   در پـسران     سيـستوليك   فشار خون 
   بـين   شـده   مـشاهده  اخـتالف .  بود متر جيوه  ميلي ١٠٠  دختران

دار   معنـي   آمـاري   لحاظ   به   در دو جنس     سيستوليك  فشار خون 
ــستوليك  فـــشار خـــون نمـــاي). >P ٠٠٨/٠(بـــود   در   سيـ
   سـوم   در كالس متر جيوه  ميلي ٨٠   و دوم    اول   س  آموزان  دانش

متـر     ميلـي  ١٠٠   و پنجم    چهارم   و در كالس    متر جيوه    ميلي ٩٠
   فشار خون  دختر و پسر براساس آموزان  دانش توزيع.  بود جيوه

) ١ ( ها در نمودارهـاي     آن   تجمعي   و درصد فراواني    سيستوليك
  .  است  شده  داده نشان) ٢(و 

 بـه طـور       مـورد بررسـي     آمـوزان    دانش   دياستوليك  فشار خون 
 ٨٥ و حداكثر    ٣٠  حداقل ( متر جيوه   ميلي ٦/٥٠ ±٣/١١متوسط  

  نماي. ودب)  متر جيوه  ميلي٥٠   و ميانه٤٠   با نماي متر جيوه ميلي
 و در    متـر جيـوه      ميلـي  ٤٠   در پـسران     دياسـتوليك   فشار خون 

 در   دياستوليك  فشار خون نماي.  بود متر جيوه  ميلي٥٠  دختران
 و در   ٥٠   سـوم   الس، در كـ   ٤٥   دوم  ، در كالس  ٤٠   اول  كالس

ــارم كــالس ــنجم  چه ــي٦٠   و پ ــوه  ميل ــر جي ــود مت ــع.  ب   توزي
 و    دياسـتوليك    فشار خـون     دختر و پسر براساس     آموزان  دانش

ــي  ــد فراوانــ ــي درصــ ــاي   آن  تجمعــ ــا در نمودارهــ     هــ
   همبـستگي    قـد و وزن     بـين  .  اسـت    شده   داده  نشان) ٤(و  ) ٣(

ـ   ؛ بـين )=٧/٠r (  و قـوي    مثبت    سيـستوليك  شار خـون  قـد و ف
   قـد و فـشار خـون        ؛ بـين  )=٨/٠r (  و قـوي     مثبـت   همبستگي

 و   وزن ؛ بـين )=٧/٠r (  و قـوي   مثبـت   همبـستگي  دياسـتوليك 
  ؛ بـين )=٧/٠r (  و قوي  مثبت   همبستگي   سيستوليك  فشار خون 

ــشار خــون وزن ــتوليك  و ف ــستگي  دياس ــوي  مثبــت  همب    و ق
)٧/٠r= ( و دياستوليك  سيستوليك شار خون ف  بين و در نهايت   

 موارد  تمام.  وجود داشت) =٨/٠r (  و قوي  مثبت نيز همبستگي 
  ).>P ٠٠٠١/٠(دار بودند   معني  آماري  لحاظ  به فوق
 ،  ٧٥ ،   ٥٠  هـاي    صدك   جدول   تحقيق   اين   كامل   از اجراي   پس
   از سـن   تا قبل  كه  شد و از آنجايي    تنظيم   فشار خون  ٩٥ و   ٩٠
 وجـود    خاص  فشار خون  صدك  يك  هر سن   براي   سالگي ١٨

  ، هـم   سال  براساس  و سن  جنس  تفكيك  به  فوق   جدول  داشته،
  نمـودار .  شـد   تنظـيم   سيـستوليك   و هم  فشار دياستوليك   براي

   را بـه   سـاله ٧-١١   در كودكـان   فشار خـون    هاي  صدك) ٢و١(
  .دهد  مي  نشان  جنس تفكيك
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  )سال( سن 
  در هاي فشار خـون دياسـتوليك     صدكمقايسه ـ  ٢نمـــودار 

  ١٣٨١سال ،  ساله شهر تهران٧ـ١١دختر و پسر  ١٠٦١    
  

    بحـث
 قد و   بين  بر همبستگي هاي تحقيق نشان داد كه عالوه يافته

   ارتبــاط  و دياســتوليك  سيــستوليك  فــشار خــون ، ميــزان وزن
   در هـر دو جـنس        ارتبـاط    و اين    داشته   با قد و وزن     مستقيمي

  . باشد  مي دار و مثبت معني
   بــا فــشار خــون  آن  قــد در پــسرها بــه ويــژه ارتبــاط ارتبــاط

 در   كه  است  يافته مشابه مطالعاتي  و اين  بارزتر بوده سيستوليك
  و آمريكـايي ) ٩،٦ (  اروپايي   در جوامع   چنين  و هم ) ١١ ( كرمان

اي كـه در كرمـان در سـال     در مطالعـه   .   اسـت    شده  انجام) ٧(
آموز   دانش ٨٧٠بر روي ) ١(كاران   توسط ميرزايي و هم١٣٧٥

نشان داده شد كـه    ) ١١(له انجام شد     سا ١٤ـ١٧مقطع متوسطه   
همبستگي معني داري بـين فـشار خـون و قـد و وزن در هـر          
جنس وجود داشته است، كه در جنس مذكر ايـن همبـستگي             

چنين در مطالعه اي كه در  هم. نسبت به جنس مؤنث بيشتر بود 
) ١٠(كاران   توسط صراف زادگان و هم     ١٣٧٣اصفهان در سال    

 سـال انجـام شـد،       ٨٠ تا   ٢صله سني    نفر در فا   ١٢٠٠بر روي   
ــان   ــه در كودك ــشان داده شــد ك ــشار خــون ٢ـــ١٧ن ــاله ف  س

ــشتر     ــا بي ــساوي ي ــران م ــتوليك در دخت ــستوليك و دياس   سي
  .باشد از پسران مي

، ارتباط  )٥( انجام شد    ٢٠٠٠اي كه در اسراييل در سال         مطالعه

ييل بـا سـن و نـژاد و    افشار خون كودكـان عـرب مقـيم اسـر         
در اين مطالعه فـشار     .  را نشان داد   (BMI)دني  توده ب   شاخص

 سالگي ١٤خون سيستوليك و دياستوليك در هر جنس تا سن    
 سالگي در پـسران بيـشتر از   ١٧ تا   ١٥مشابه بوده ولي در سن      

در ايـن مطالعـه فـشار خـون كودكـان يهـودي             . دختران بـود  
اي كه    مطالعه. اسراييلي پائين تر از اعراب اسراييلي بوده است       

 دختر ٥٢٦١ پسر و ٦٢٥٨بر روي ) ٦( در ايتاليا ١٩٩٩سال در 
 سالگي انجام شـد، نـشان داد كـه فـشار خـون              ٥ـ١٧در سن   

 ميلـي متـر   ٣ــ ٨سيستوليك و دياستوليك در هر جنس حدود  
  . باشد جيوه باالتر از كودكان آمريكايي مي

ــال   ــارتون در س ــه ب ــه  ) ٧ (٢٠٠٠مطالع ــژاد و منطق ــش ن نق
بـه  .  ارتباط قد با فشار خون را نشان داد  چنين  جغرافيايي و هم  

در اين مطالعه دختران و پسران سياه پوست نـسبت بـه سـفيد     
  . ها فشار خون سيستوليك و دياستوليك باالتري داشتند پوست

، در   فشار خون هاي  صدك   جدول   به  در مطالعه حاضر با توجه    
 فـشار     سـالگي،  ٨ و   ٧   در سـن   ٩٥ و   ٩٠،  ٧٥،  ٥٠  هاي  صدك

  باشد اما در سن  در دخترها و پسرها برابر مي        سيستوليك  نخو
  ، فــشار خــون ٩٥ و ٩٠  هــاي   در صــدك  ســالگي١٠ و ٩

 بيـشتر از     متر جيـوه     ميلي ٣-٥   ميزان   به   در دختران   سيستوليك
 در  ٩٥ و   ٩٠،  ٧٥،  ٥٠  هاي   در صدك   چنين  هم. باشد  پسرها مي 

 در دخترهـا و    دياسـتوليك   فـشار خـون    سالگي٩ و ٨،  ٧  سن
   كـه    سالگي ٨   در سن  ٩٥   صدك   استثناي  به ( پسرها برابر بوده  

 در  ولـي ) باشد   بيشتر از دخترها مي     متر جيوه    ميلي ٥در پسرها   
   فشار خون ٩٥ و   ٩٠،  ٧٥  هاي   در صدك    سالگي ١١ و   ١٠  سن

 بيـشتر از پـسرها    متـر جيـوه      ميلي ٣-٥ در دخترها     دياستوليك
 و   پسران  فشار در بين  اختالف   اين   علت  ست ا  ممكن. باشد  مي

 بيـشتر در      جـسمي    فعاليت   ميزان   مثل   عواملي   علت   به  دختران
هـاي جنـسي در        ميـزان هورمـون      و يا شايد باال رفـتن       پسران

از .  باشـد   سـالگي ١١ و ١٠  ، در سـن     بلـوغ    در اوايـل    دختران
   تهـــراني كان در كود    آمده   به دست   هاي   صدك   جدول  مقايسه

چنين بر ) ٢،١ (  امريكايي  در اطفال  فشار خون  صدك و جدول
ــي ــه در ســن م ــد ك ــر دو جــنس  ســالگي٨ و ٧  آي ، در   در ه

   تهرانـي    كودكـان    سيستوليك  ، فشار خون  ٩٥ و   ٩٠  هاي  صدك
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٤٧  ٨٢، بهار ٤٢ خدمات بهداشتي درماني زنجان ، شماره مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و

هـا     آن   دياسـتوليك    و فشار خون    متر جيوه    ميلي ٢٠-٢٥حدود  
   امريكـايي   كمتـر از كودكـان      متـر جيـوه      ميلـي  ٢٠-٢٢حدود  

  ، فشار خون٩٥ و ٩٠  هاي  در صدك  سالگي٩  در سن. باشد مي
   و فشار خون متر جيوه  ميلي١٠-١٢   تهراني  دختران سيستوليك
   امريكايي  كمتر از دختران متر جيوه  ميلي٧-٨ها    آن  دياستوليك
ن  پسران تهراني نيز در همـي    سيستوليك  فشار خون . بوده است 

   دياسـتوليك    و فـشار خـون      متر جيوه    ميلي ١٠-١٢گروه سني   
. باشـد   مـي   امريكايي  كمتر از پسران متر جيوه  ميلي٧-١٠ها   آن

 بـه    در هر دو جنس  اختالف   اين   ساله ١١ و   ١٠   سني  در گروه 
   سـالگي ١١   در سـن   كه   طوري  ، به   ويژه در دخترها كمتر شده    

   دختـران    سيـستوليك    خـون   ، فـشار   ٩٥ و   ٩٠  هـاي   در صدك 
   دياسـتوليك    و فـشار خـون       ميليمتر جيـوه   ٢-٥ حدود    تهراني

 و   بـوده   امريكـايي   كمتـر از دختـران   متر جيوه    ميلي ٤-٦ها    آن
 و ٩٠  هـاي   و در صـدك   سـني   رده  نيز در همين   تهراني  پسران

 و فـشار   متر جيـوه     ميلي ٥-٧   سيستوليك  ، براي فشار خون   ٩٥
   امريكايي   كمتر از پسران    متر جيوه    ميلي ٥-٦  استوليك دي  خون
،    جغرافيـايي   ، منطقـه     عواملي نظير ژنتيك     است  ممكن. اند  بوده

  . مؤثر باشند  اختالف  در اين  بدني  و فيزيك نژاد، تغذيه
   ترسـيم   هاي   و دياگرام    جدول ،  شده   انجام  ي   مطالعه   به  با توجه 

  توان  ديگر مي هاي  در شهرستان كاران  ساير هم  مطالعات و  شده
 بـا    نيـز هماننـد سـاير جوامـع       در ايران    رسيد كه    نتيجه   اين  به

 و   سيـستوليك  ، فشار خون   قد و وزن     و با افزايش     سن  افزايش
   فـشار خـون      بر ايـن    ، عالوه    دارد   متناسبي   افزايش  دياستوليك
، با   پسران  به  نسبت ي ايران  در دختران    و دياستوليك   سيستوليك

   اخـتالف   بـه  باشد و با توجه ، قد و وزن باالتر مي    سن  تصحيح
   ديگر، ضـروري   جوامع  به  نسبت  ايراني  در كودكان فشار خون 

   بـه   و مخـصوص     نرمال   از استانداردهاي    هر جمعيتي    كه  است
 در كودكـان    فـشار خـون    سـطح   ارزيابي  در تعيين    جمعيت  آن
  . كند تفادهاس

  تشكر و قدرداني
   و پـرورش   آمـوزش    كـل    اداره  با تقدير از واحد تحقيقات    

 و ٧،  ٦،  ٢،  ١   مناطق   و پرورش    آموزش   و مسئولين   شهر تهران 
   مـدارس    بهداشـت    و مربيـان     و با تشكر از مـديران        تهران ١٢

 و محمـدباقر     الهدي  ، بنت    يك  ي   از منطقه    و فرهنگيان   اخالص
، ٦ي    از منطقــه  و ايمــان ، شــهيد بهــشتي٢  ي از منطقــهصــدر 

  ي  از منطقه  حق  و اميد و راه٧  ي  از منطقه  بهمن٢٢ و    صداقت
   ايـن   آمـوزان    دانش   و تمامي    با تشكر از والدين     چنين   و هم  ١٢

  . كردند  ياري  تحقيق  ما را در انجام اين  كه مدارس
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