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 باال خون فشار درمان بر مروری

 سکته ، مغزی سکته به منجر تواند می زیرا است خطرناک باال خون فشار

اگر فشارخون به مدت طوالنی باال .شود کلیوی بیماری یا قلبی نارسایی ، قلبی

بماند و درمان نشود میتواند باعث افزایش ضخامت دیواره قلب و در نتیجه 

نارسایی قلب شود و همچنین میتواند باعث از کارافتادن کلیه و رفتن به سمت 

 دیالیز شود.

 ارگان از محافظت و خون فشار آمدن پایین ، باال خون فشار درمان از هدف

 شده انجام تحقیقات طبق. است آسیب از ها کلیه و قلب ، مغز مانند مهم های

 ،٪( 40-٪ 35 متوسط کاهش) مغزی سکته کاهش با باال خون فشار ،درمان

 .است بوده همراه٪( 50 از بیش) قلبی نارسایی و٪( 25-٪ 20) قلبی حمله

 میلیمتر 130 از بیشتر سیستولیک خون فشار عنوان به اکنون باال خون فشار

 جلوگیری برای.شود می بندی طبقه میلیمترجیوه 80 باالی دیاستولیک و جیوه

 خوردن جمله از زندگی شیوه در تغییر ایجاد به باید همه ، باال خون فشار از

 دارو با درمان. شوند تشویق بیشتر ورزش و سیگار ترک ، سالم غذایی رژیم

 و سال 65 از تر مسن افراد در 80/130 از کمتر به خون فشار کاهش برای

 توصیه هستند باال کلسترول و دیابت مانند خطر فاکتورهای دارای که افرادی

 دارو احتماالا  و زندگی شیوه در تغییر شامل باال خون فشار درمان.شود می

 .است درمانی

 و پیشگیری در مهم قدم باالیک خون فشار درمان برای زندگی شیوه تغییر

 را خود خون فشار توانید می. است سالم زندگی شیوه ، باال خون فشار درمان

 :دهید کاهش زندگی شیوه در زیر تغییرات با

 

 کنید کم وزن دارید چاقی یا وزن اضافه اگر
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 سیگار ترک

 میوه خوردن) DASH غذایی رژیم جمله از ، سالم غذایی رژیم یک خوردن

 دمای در جامد) اشباع چربی و ، بیشتر چرب کم لبنیات و سبزیجات ، بیشتر

 (میتواند فشار خون را کاهش دهد کمتر چربی کال و( اتاق

 کمتر به را خود غذایی رژیم در(نمک) سدیم میزان دارید باال خون فشار اگر

 کنند سعی باید سالم بزرگساالن. دهید کاهش روز در گرم میلی 1500 از

 چای قاشق 1 حدود) روز در گرم میلی 2300 از بیش به را خود سدیم میزان

ور،ترشی،دوغ های غذاهای پرنمک مثل :خیار ش.کنند محدود( نمک خوری

یزی تخمه یا آجیل شور و هرچهای پرنمک، بیرون که نمک زیادی دارند.نان

 که نمک زیادی دارد.

 چند ، روز در دقیقه 30 حداقل سریع روی پیاده مانند) هوازی منظم ورزش

 (باشد آرام آخر و اول دقیقه 5، هفته در روز

 روز در نوشیدنی یک ، آقایان برای روز در نوشیدنی دو به الکل کردن محدود

 (است ممنوع الکل ایران در)زنان برای

 فشار داروهای کارآیی افزایش باعث ، خون فشار کاهش بر عالوه اقدامات این

 .شود می نیز خون

 

 باال خون فشار برای داروهایی

 :جمله از ، شود می استفاده باال خون فشار درمان برای دارو نوع چندین

 

 (ACE) آنژیوتانسین کننده تبدیل آنزیم های کننده مهار

 II (ARB) آنژیوتانسین گیرنده های کننده مسدود

 مدر داروهای
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 بتا های کننده مسدود

 کلسیم کانال های کننده مسدود

 آلفا های کننده مسدود

 آلفا های آگونیست

 رنین های مهارکننده

 ترکیبی داروهای

 باال خون فشار پیگیری

 تا ماه در بار یک حداقل باید ، باال خون فشار داروی درمان شروع از پس

 در بار دو یا یک. کنید مراجعه پزشک به ، مدنظر خون فشار هدف به رسیدن

 کند بررسی را شما خون در موجود پتاسیم سطح است ممکن پزشک ، سال

 و ACE های مهارکننده و ، دهند کاهش را میزان این توانند می ها دیورتیک)

ARB سطح و ها الکترولیت سایر و( دهند افزایش را این است ممکن BUN 

 (.ها کلیه سالمت بررسی برای) کراتینین/ 

 

 بیماریهای شما اینكه به بسته ، خون فشار به رسیدن هدف به رسیدن از بعد

 خود پزشك به ماه شش یا سه هر باید ، باشید داشته قلبی نارسایی مانند دیگری

 .كنید مراجعه

 blood-high-https://www.webmd.com/hypertension-منبع:

#2overview-treatment-pressure/guide/hypertension 

            

 جدید حسیندکتر تهیه و ترجمه:                    

 سایت تخصصی دکتر جدید                      
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