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  فصلنامه پايش

  ١٠١-١٠٧ صص ١٣٨۹ زمستان  اول شمارهدهمسال 

  ٥/١٢/١٣٨٨ :تاريخ پذيرش مقاله

  ]١٣٨٩ آبان ٢٠-نشر الكترونيك پيش از انتشار[

  

  چكيده

 کـه در  ي علمـ يهـا  شرفتي پيبه رغم تمام.  در جهان امروز استسالمت همگانين مسائل يتر   از مهم  يکي سرخرگي،   فشار خون ش  يافزا

 قلبي ـ عروقي اسـت   يها يمارين عوامل خطرساز بيتر  از مهميکين و يتر عيص و درمان اين بيماري انجام شده است، هنوز شاينه تشخيزم

ن يـي ، تعفـشار خـون  ن يانگيـ ن ميين مطالعه تعيهدف از انجام ا. شود ها در جهان محسوب مي       همه مرگ   درصد از  ۵۰ تا   ۲۰که خود عامل    

 بـاال در جامعـه      فـشار خـون    يمـار ي خود، درمان و کنترل ب     يماري از ب  يت آگاه ين وضع يي آن و تع   ي باال و پراکندگ   فشار خون وع  يزان ش يم

  . زد بوديبزرگساالن شهر 

 انتخـاب و بـا مراجعـه بـه در     يا  خوشـه ي تـصادف يري سال به روش نمونه گ۱۸باالتر از )  زن۶۷۴ مرد و ۴۵۶( نفر   ۱۱۳۰ن مطالعه يدر ا 

وه جهت ي متر جيلي م≤۹۰کياستولي دفشار خونا يوه و ي مترجيلي م≤۱۴۰کيستولي سفشار خونر  يمقاد.  قرار گرفتند  يمنازل مورد بررس  

هـا نـشان     يافتـه . گرديدساس هفتمين گزارش كميته ملي مشترك پيشگيري، تعيين آن براي و طبقه بندفشار خون يمارين ابتال به ب ييتع

 فـشار خـون    و   )P>۵/۰(وه  يـ  متـر ج   يلـ ي م ۱۲۹±۹/۲۱ و   ۲/۱۳۲±۲/۱۸ب  يـ ک در مردان و زنان بـه ترت       يستولي س فشار خون ن  يانگيم داد

ک در  ياسـتول يک و د  يستوليـ  س فشار خـون  ن  يگانيم. بود) P>۰۱/۰(وه  ي متر ج  يلي م ۱/۸۳±۳/۱۲ و   ۰/۸۵±۲/۱۱ب  يز به ترت  يک ن ياستوليد

 درصد و در ۷/۴۱در مردان ( درصد ۱/۳۸ فشار خون يماريوع بيزان شيم). P>۰۰۱/۰(دار داشت  ي تفاوت معني از نظر آمار  ي سن يها  گروه

در ارتباط . م قرار داشتند درصد در مرحله دو۱/۳۹ درصد در مرحله اول بيماري و ۹/۶۰ن تعداد يان اياز م). P>۵/۰(بود )  درصد۷/۳۵زنان 

مـاران از  ي درصد از ب۷/۴۳د که فقط يان به فشار خون باال مشاهده گرد    ي در مبتال  يماري خود، اقدام به درمان و کنترل ب       يماري از ب  يبا آگاه 

 ۴/۱۲انـد   ان اقدام نموده نيز که جهت درميان افرادياز م. اند  درصد جهت درمان اقدام نموده   ۱/۷۷ن افراد   ي دارند و از ا    ي خود آگاه  يماريب

  . کنترل شده داشتندفشار خوندرصد 

وع يزان شيم.  قرار گرفتندي است که مورد بررسير مطالعاتيباً مشابه ساي تقري سنيها  در دو جنس و در گروهفشار خونر ين مقادگيانيم

 قبل يها ج به دست آمده در سالي است و نسبت به نتاييران و جهان در حد نسبتاً باالير نقاط ايسه با ساي در مقا   در يزد  فشار خون  يماريب

 زانياد در ميتفاوت ز. ستير مناطق مطلوب نيز مانند سايزد ني در شهر  يماري، درمان و کنترل ب    يت آگاه يدرصد وضع . ش داشته است  يافزا

  .ماران باشديرش آن توسط بيم پذا عدي ي درمانيها دستورالعملت ي ممكن است نشانه عدم کفاآن اقدام به درمان و کنترل بيماري و

  

  زديفشار خون، فشار خون باال، بزرگسال،  :ها واژه كليد

                                                           
  ييزد، بلوار دانشجو، دانشکده پرستاری و ماماي: پاسخگو نويسنده ∗

  ۰۳۵۱-۶۲۴۸۸۰۰:                نمابر۰۳۵۱-۸۲۴۱۷۵۱: تلفن
E-mail: kalani_z@yahoo.com   
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  ١٠٢

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه

سـالمت  ل  يتـرين مـسا      شـرياني يكـي از مهـم       فشار خون افزايش  

دهـد كـه    شيوع جهاني نشان مـي  . ]۱[ در جهان امروز است      همگاني

 ۱/۷يك ميليارد نفر در جهان به اين بيماري مبتال هستند و ساليانه             

 .]۲[دهنـد     ميليون نفر بر اثر اين بيماري جان خود را از دسـت مـي             

اين بيماري شايع در جامعه عامل خطر مهمـي بـراي سـكته قلبـي،               

حمله مغزي، نارسـايي احتقـاني قلـب، بيمـاري كليـوي پيـشرفته و               

گزارشات سازمان بهداشـت    . ]۴،  ۳[هاي عروق محيطي است       بيماري

 ۱۱۵ سيستوليك اگر از مرز      ار خون فشجهاني مبني بر آن است كه       

 درصـد از حـوادث      ۶۲توانـد مـسئول       ميلي متر جيوه باالتر برود مي     

هـاي ايـسكميك قلـب و عامـل            درصـد از بيمـاري     ۴۹عروق مغزي،   

  .]۲[ها در سرتاسر جهان باشد  خطرساز درجه اول براي همه مرگ

Kearnay  ــا تجزيــه و تحليــل اطالعــات موجــود  و همكــارانش ب

.  درصد اعالم نمودنـد    ۴/۲۶،  ۲۰۰۰يوع بيماري را در سال      جهاني، ش 

 ۶۰ حـدود    ۲۰۲۵كنند كـه در سـال         اين نويسندگان پيش بيني مي    

 ميليارد نفر بـه ايـن بيمـاري         ۵۶/۱درصد از بزرگساالن يعني حدود      

  .]۵[مبتال باشند 

دارند كه متأسفانه شيوع بيماري رو بـه افـزايش            محققان بيان مي  

  .]۶[رمان و كنترل بيماري خيلي ضعيف است دارد ولي آگاهي، د

هفتمين گزارش كميته ملي مشترك پيشگيري، تعيين، ارزيابي و         

 بـااليي   فشار خون دارد كه     ان مي ي ب (JNC-7)خون باال    درمان فشار 

كه تشخيص داده نـشده، درمـان نـشده و كنتـرل نـشده اسـت، بـه                  

ي روشني يك چالش اساسي در ارايه خـدمات توسـط نظـام سـالمت             

  . ]۲[جامعه است 

 و  فشار خـون   يمارياطالعات معتبر و صحيح در ارتباط با شيوع ب        

عوامل خطرساز آن پيش شرط الزم براي راهبردهاي طراحي جهـت           

ميزان شيوع بيماري در شهر يـزد        .]۷[كنترل و پيشگيري آن است      

وه يـ  متـر ج يلـ ي م۹۵/۱۶۰ ي باالفشار خون ار  ي با مع  ۱۳۶۹در سال   

 يلي م ۹۰/۱۴۰ ي باال فشار خون ار  ي با مع  ۱۳۷۸سال   درصد و در     ۱۷

بـا توجـه بـه       .]۹،  ۸[ده اسـت    يـ  درصد گزارش گرد   ۳/۳۷وه  يمتر ج 

 يمارين ب يص، کنترل و درمان ا    ي متعدد جهت تشخ   يها  يزيبرنامه ر 

 ي عوامــل خطــر و بررســيدر جامعـه، بــرآورد جديــد شــيوع، بررســ 

رايـه يـك   توانـد عـالوه بـر ا         مـي  يمـار يص و درمان ب   يت تشخ يوضع

شاخص مفيـد جهـت نـشان دادن شـدت ايـن مـشكل سـالمتي در              

 مداخالت انجام شـده و تـسهيل در         ييجامعه، به منظور بررسي کارآ    

  .هاي كنترل نظارت، مفيد واقع گردد برنامه

ک و  يستوليـ  س فشار خون ن  يانگين م يين مطالعه عالوه بر تع    يدر ا 

 يمـار يوع ب يزان شـ  يـ زد، م يـ ک در جامعه بزرگساالن شهر      ياستوليد

زان درمـان و کنتـرل      يـ  خود، م  يماري از ب  يزان آگاه يخون و م   فشار

  .ن شده استييز تعي نيماريب

  

   كار مواد و روش

. ديـ  انجـام گرد   ي اسـت کـه بـه روش مقطعـ         يفين مطالعه توص  يا

 در يزد، جامعه مورد بررسـ   ي سال به باال ساکن شهر       ۱۸تمامي افراد   

 و بـا  ي توجـه بـه مطالعـات قبلـ    حجم نمونـه بـا    . اند  ن مطالعه بوده  يا

 يريـ بـا روش نمونـه گ     . ديـ  بـرآورد گرد   z²pq/d²استفاده از فرمـول     

 قـرار   يمورد بررس )  زن ۶۷۳ مرد و    ۴۵۷( نفر   ۱۱۳۰تاً  ي نها يا  خوشه

 سال سوم و يان پرستار ي اطالعات توسط دانشجو   يآور  جمع. گرفتند

سان و کـ يقبل از شروع کار در ارتبـاط بـا روش          . ديچهارم انجام گرد  

ل پرسـشنامه و    يـ ، روش مـصاحبه و تکم     فـشار خـون   ح گرفتن   يصح

 يهـا    آمـوزش  يا   خوشـه  يريـ  اطالعات در نمونه گ    يآور  اصول جمع 

  .ديالزم ارايه گرد

بودنـد  ) دو دختـر و دو پـسر      ( شامل چهار نفر     ي پرسشگر يها  ميت

مراجعـه  . نمودنـد   ي دو نفره به درب منازل مراجعه م       يها  که در گروه  

زل بعدازظهرها که افراد فعـال جامعـه در منـزل هـستند      ه منا يبه کل 

 سال به باال مورد     ۱۸ک نفر از افراد     ياز هر خانوار    . انجام گرفته است  

ت يع جمعيالمقدور سعي شده است كه توز  قرار گرفته و حتي    يبررس

  .ها در نظر گرفته شود از نظر سن و جنس در خوشه

فـشار   بـر  ي روزه دارريبا مشاوره با متخصص قلب با توجه بـه تـأث    

 روز از پس   ۱۵ اطالعات در ماه مبارك رمضان و تا         ي، جمع آور  خون

  .ان آن انجام نگرفتياز پا

 در فشار خونل و سپس يدر ابتدا پرسشنامه با روش مصاحبه تکم   

 و بـا  ي و گوشـ يا وهيـ ت نشـسته بـا اسـتفاده از فـشارسنج ج    يوضـع 

ار خون در نوبت اول،     فش.  شد يريال اندازه گ  يان براک ياستفاده از شر  

 کـه در نوبـت اول   ياز دو دست و سپس در نوبت دوم و سوم از دست    

ــار يانگيــ شــد و ميريــ داشــت، انــدازه گيشتريــفــشار ب ن چهــار ب

  .  مورد استفاده قرار گرفتين بررسي فوق در ايريگ اندازه

وه يـ  متر ج  يلي م ≤۱۴۰ک  يستولي س فشار خون  JNC-7بر اساس   

وه مـالک قـضاوت     يـ  متـر ج   يلـ ي م ≤۹۰ک  ياستولي د فشار خون و يا   

ز بـر   يـ  ن فـشار خـون   شـدت   . جهت فشار خون باال قرار گرفته اسـت       

فـشار خـون   (اساس منبع فـوق در چهـار رتبـه فـشار خـون نرمـال          

 ۸۰ک کمتر از    ياستوليوه و د  ي متر ج  يلي م ۱۲۰ک کمتر از    يستوليس
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  ١٠٣

     و همكارانزهرا كالني                                                                                                                                      ...    وضعيت فشار خون در شهر

ک يستوليـ فـشار خـون س   (Pre hypertension، )وهيـ  متـر ج يليم

  ، )وهيـ  متر جيلي م۸۰-۸۹ک ياستوليا ديوه ي متر ج يلي م ۱۳۹-۱۲۰

Stage I hypertension) يلي م۱۴۰-۱۵۹ک يستوليفشار خون س 

ــر ج ــمتـ ــوه يـ ــتوليا ديـ ــي م۹۰-۹۹ک ياسـ ــر جيلـ ــ متـ   و ) وهيـ

Stage II hypertension) يا مـساو يک باالتر يستوليفشار خون س 

 متـر   يليم ۱۰۰ يا مساو يک باالتر   ياستوليا د يوه  ي متر ج  يلي م ۱۶۰

  . شديطبقه بند) وهيج

ا بـه  يـ ن سؤال که آي که در پاسخ به اي در صورت يافراد مورد بررس  

اند، از بيماري خـود        داده ي فشار خون مبتال هستند جواب بل      يماريب

ن آورنده  يي پا ي که اظهار داشتند داروها    ياند وافراد   آگاه قلمداد شده  

رمـان محـسوب    کنند به عنوان افـراد تحـت د         ي مصرف م  فشار خون 

کنند   ي مصرف م  فشار خون ن آورنده   يي پا ي که دارو  يافراد. دنديگرد

وه و فـشار  يـ  متر جيلي م۱۴۰ک آنها کمتر از   يستولي س فشار خون و  

 يوه باشد، به عنوان افراد    ي متر ج  يلي م ۹۰ک آنان کمتر از     ياستوليد

االت ؤ سـ هيکل .شان تحت کنترل است در نظر گرفته شدند    يماريکه ب 

 د،يـ گرد ي از افراد سئوال م    فشار خون  يريه قبل از اندازه گ    پرسشنام

 مبتال يماري به باي پرسش که آني که در جواب به ا  ي افراد از اين رو،  

 اگر هنگـام  يکردند حت ياند و دارو مصرف م    داده ي جواب آر  ،ديهست

 محـسوب   مـار ي ب ، داشـتند  يعـ ي، فـشار طب   فـشار خـون    يرياندازه گ 

ن يـ اطالعات بدست آمده در ا    . )کنترل  و  تحت درمان  ماريب(اند   هشد

ان ي و درصد ب   يار و فراوان  ين و انحراف مع   يانگيمطالعه با استفاده از م    

   و ANOVA يهـا   له آزمـون  يها نيز به وسـ      سه گروه يمقا. شده است 

Chi-Squareدي انجام گرد.  

  

  ها يافته

)  درصـد زن   ۶/۵۹ درصد مـرد و      ۴/۴۰( نفر   ۱۱۳۰ن مطالعه   يدر ا 

 قــرار ي مــورد بررســ۸/۴۱±۳/۱۶ ين ســنيانگيــا م ســال بــ۹۹-۱۸

ن سـن زنـان     يانگيـ بـا م  ) ۵/۴۱±۹/۱۶(ن سن مردان    يانگيم. گرفتند

 فــشار خــونن يانگيــم.  نداشــتيدار يتفــاوت معنــ) ۹/۱۵±۹/۴۱(

 ۱۷/۱۳۰±۱۶/۱۸ب  يـ ک در مـردان بـه ترت      ياسـتول يک و د  يستوليس

 بود  ۰۸/۸۳±۳۴/۱۲ و   ۲۴/۱۲۹±۹۱/۲۱ و در زنان     ۰۱/۸۵±۲۰/۱۱و

  ).P>۰۵/۰(دار داشت يتفاوت معنو 

ش سـن  يک در هر دو جنس بـا افـزا  يستولي س فشار خون ن  يانگيم

تـر بـاالتر      ک در مردان جـوان    يستوليفشار خون س  . ش نشان داد  يافزا

 يشتريـ ش ب ي سال در زنـان افـزا      ۴۰ باالتر از    ي سن يها   در گروه  يول

 فـشار خـون    يجيش تـد  يافـزا . داشت و نسبت به مردان بـاالتر بـود        

 سال ادامه داشـت و  ۶۰-۹۹ يش سن تا گروه سن يک با افزا  ياستوليد

 سـال فـشار خـون    ۴۰ يدر زنـان بـاال  . پس از آن کاهش نـشان داد      

نمـودار  ( نسبت بـه مـردان داشـت        يشترين ب يانگيز م يک ن ياستوليد

  ). ۱شماره 

زد يـ  فـشار خـون در بزرگـساالن شـهر           يماريوع ب يدر مجموع، ش  

 درصد از   ۷/۳۵ درصد از مردان و      ۷/۴۱د و   ي درصد برآورد گرد   ۱/۳۸

  ).P>۰۵/۰(دار بود  يتفاوت در دو جنس نيز معن. زنان مبتال بودند

 درصد از کـل جامعـه مـورد         ۹/۴۰در ارتباط با شدت فشار خون،       

 درصـد  ۹/۱۴ درصد و۲/۲۳ب ي و به ترتPre hypertensive يبررس

ـ  .  بودندStage II و Stage Iمبتال به فشار خون   کـه  يدرصـد مردان

 قــرار Stage I و Pre hypertensiveفـشار خـون آنهـا در دسـته     

  مبـتال بـه   يشتريـ  زنان بـا درصـد ب  يشتر از زنان بود، وليداشت ب

Stage II ۱جدول شماره ( فشار خون بودند.(  

دار   يش سـن رابطـه معنـ      ي فشار خون با افـزا     يماريوع ب يزان ش يم

  ي گـروه سـن    وع مربـوط بـه    يزان شـ  ين م يباالتر). P>۰۰۱/۰(داشت  

 ان به يش سن، درصد مبتاليبا افزا).  درصد۱/۷۸( سال بود ۶۹-۶۰

Stage IIن سن و شدت فشار خون يب. ش نشان دادي فشار خون افزا

 ايـن   ).۲جـدول شـماره     ) (P>۰۰۱/۰(دار برقرار بود      يز رابطه معن  ين

 فـشار  يمـار ي که مبتال بـه ب     يان افراد يدهد که از م     ينشان م جدول  

ت يـ  درصد از کـل جمع     ۹/۴۰) جمع ستون اول و دوم    (خون نبودند   

  .در مرحله پيش از ابتال قرار دارند

زد يـ  فشار خون در شـهر      يماري از افراد مبتال به ب     يميک به ن  ينزد

ـ  )  درصـد  ۷/۴۳( خود آگـاه بودنـد       يمارياز ب  ش از سـه چهـارم      يو ب

 ضـد فـشار خـون    ي خـود آگـاه بودنـد، دارو       يمـار ي که از ب   يمارانيب

 يمـاران ي درصـد از ب ۴/۱۲ فقط  ي، ول ) درصد ۱/۷۷(ردند  ک  يمصرف م 

کردند فشار خون تحت کنتـرل        ي ضد فشار خون مصرف م     يکه دارو 

 از  يمنظـور از آگـاه    بر اساس اين جدول      ).۳جدول شماره   (داشتند  

ا قـبالً    يـ  خـون بـاال داشـته و        هستند که فشار   ي افراد ، خود يماريب

مـاران  ي بيانجام درمان به معنـ    . ص داده شده است   يشان تشخ يماريب

 کنند و منظور از فـشار      ي است که دارو مصرف م     دچار فشار خون باال   

خـون    است که با مصرف دارو فـشار       يخون کنترل شده تعداد افراد    

   .در محدوده نرمال دارند
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  ١٠٤

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    
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  ک بر حسب سن و جنسيتياستوليک و ديلستوين فشار خون سيانگي م-١نمودار شماره 

  

  

  

  ت مورد مطالعه بر حسب شدت فشار خون و جنسيتي جمعيع فراواني توز-۱جدول شماره 

  جمع  زن  مرد  

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  شدت فشار خون

  ۰/۲۱  ۲۳۷  ۳/۲۶  ۱۷۷  ۲/۱۳  ۶۰  طبيعي

  ۹/۴۰  ۴۶۲  ۰/۳۸  ۲۵۶  ۲/۴۵  ۲۰۶  مرحله پيش از ابتال

  ۲/۲۳  ۲۶۲  ۵/۲۰  ۱۳۸  ۲/۲۷  ۱۲۴  ۱ مرحله

  ۹/۱۴  ۱۶۸  ۲/۱۵  ۱۰۲  ۵/۱۴  ۶۶  ۲مرحله 

  ۱۰۰  ۱۱۲۹  ۱۰۰  ۶۷۳  ۱۰۰  ۴۵۶  جمع

(Chi-Square Test) ۰۰۱/۰<P   
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  ١٠٥

     و همكارانزهرا كالني                                                                                                                                      ...    وضعيت فشار خون در شهر

  ي سنيها  در گروهفشار خونت مورد مطالعه بر حسب شدت ي جمعيع فراواني توز-۲جدول شماره 

  جمع  ۲مرحله   ۱مرحله   مرحله پيش از ابتال  طبيعي  شدت 

            )سال(گروه سني 

۲۹-۱۸            

 ۳۰۵ ۱۲ ۴۵  ۱۳۵ ۱۱۳  تعداد

 ۱۰۰ ۹/۳ ۸/۱۴ ۳/۴۴ ۰/۳۷  درصد

۳۹-۳۰            

 ۲۴۶ ۲۵ ۴۲ ۱۱۶ ۶۳  تعداد

 ۱۰۰ ۲/۱۰ ۱/۱۷ ۲/۴۷ ۶/۲۵  درصد

۴۹-۴۰            

 ۲۴۷ ۳۰ ۶۳ ۱۱۲ ۴۲  تعداد

 ۱۰۰ ۱/۱۲ ۵/۲۵ ۳/۴۵ ۰/۱۷  درصد

۵۹-۵۰            

 ۱۴۹ ۳۰ ۴۶ ۶۲ ۱۱  تعداد

 ۱۰۰ ۱/۲۰ ۹/۳۰ ۶/۴۱ ۴/۷  درصد

۶۹-۶۰            

 ۹۱ ۳۳ ۳۸ ۱۷ ۳  تعداد

 ۱۰۰ ۳/۳۶ ۸/۴۱ ۷/۱۸ ۳/۳  درصد

۹۹-۷۰            

 ۹۱ ۳۸ ۲۷ ۲۰ ۶  تعداد

 ۱۰۰ ۸/۴۱ ۷/۲۹ ۰/۲۲ ۶/۶  درصد

            جمع

 ۱۱۲۹ ۱۶۸ ۲۶۱ ۴۶۲ ۲۳۸  تعداد

 ۱۰۰ ۹/۱۴ ۱/۲۳ ۹/۴۰ ۱/۲۱  درصد

(Chi-Square Test) ۰۰۱/۰<P   

  

  ت مورد مطالعهي خود، انجام درمان و کنترل در جمعيماري از بيوع، آگاهيزان شي م-۳اره جدول شم

 )درصد(وع يش موارد مثبت تعداد مرجع 

 ۱/۳۸ ۴۳۰ ۱۱۳۰ فشار خونابتال به 

 ۷/۴۳ ۱۸۸ ۴۳۰  خوديماري از بيآگاه

 ۱/۷۷ ۱۴۵ ۱۸۸ انجام درمان

 ۴/۱۲ ۱۸ ۱۴۵ فشار خون کنترل شده
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  ١٠٦

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  گيريبحث و نتيجه 

 بيمـاري فـشار خـون بـاال در جامعـه        يوع کلـ  ين مطالعه شـ   يدر ا 

 يا  سه با مطالعه  يدر مقا .  درصد برآورد شد   ۱/۳۸زد  يبزرگساالن شهر   

وع را در افـراد  يران شـ يزد انجام شد و مي در شهر  ۱۳۶۹که در سال    

 ياديـ جـه تفـاوت ز  ين نتيـ  درصد گزارش نمود، ا۱۷ سال،  ۱۵ يباال

 يعه فوق، مـالک قـضاوت، فـشار خـون بـاال           در مطال . دهد  ينشان م 

تر بودن افـراد   وه بوده است، عالوه بر آن جوان    ي متر ج  يلي م ۹۵/۱۶۵

ن تفاوت را   ي از ا  يتواند بخش   ي نسبت به مطالعه حاضر م     يمورد بررس 

 فشار خـون را کـه       يماريوع ب يش ش يتوان افزا   ي نم يول. ح دهد يتوض

ده يـ  اسـت ناد   يانر در جامعـه جهـ     ي همه گ  يرسد موضوع   يبه نظر م  

 و ي در جامعـه شـهر  يمـار ي سـالمت و ب    يبررس.]۱۰-۱۵،  ۳[گرفت  

ن يـ د نيز به رغم ا    ي انجام گرد  ۱۳۷۹زد که در سال     ي استان   ييروستا

 سـال بـوده اسـت،       ۱۲ ي بـاال  ي افراد مـورد بررسـ     يکه محدوده سن  

 درصـد  ۳/۳۷ ي را در جامعـه شـهر  فشار خـون  يماريوع ب يزان ش يم

  .]۹[گزارش نمود 

ر منـاطق جهـان نـشان       يوع اين بيمـاري در سـا      يزان ش ي م يبررس

ر بـاالتر از    ي اخ يها  وع را در سال   يزان ش يدهد که اکثر مطالعات م      يم

ن ارقـام   يـ سه ا يـ در مقا . ]۱۴،  ۱۲،  ۱۱[انـد      درصد گزارش نموده   ۳۰

ار يت بـس  يـ  افراد مورد مطالعـه اهم     يتوجه به تفاوت در محدوده سن     

ن سن  ي را ب  يم و قو  يز ارتباط مستق  ينن مطالعه   يج ا ينتا.  دارد ياديز

 انجام  يها  يبررس). ۱نمودار شماره   (د  ينما  يد م ييو فشار خون باال تأ    

 يکـا کـه از نظـر محـدوده سـن       يونان و آمر  ي کره،   يشده در کشورها  

ب يـ وع به دسـت آمـده بـه ترت        يبأ مشابه مطالعه حاضر است، ش     يتقر

زان يــم .]۱۴، ۱۲، ۳[ درصــد بــوده اســت ۲۴ و ۹/۳۸، ۲/۴۰، ۷/۳۳

 يدار  يبه طور معن  ) درصد۷/۴۱( فشار خون در مردان      يماريوع ب يش

 در مـردان    يمارين ب يشتر ا يوع ب يش. بود)  درصد ۷/۳۵(ش از زنان    يب

ـ . ]۱۲-۱۴،  ۴[ده اسـت  يدر اکثر مطالعات مشابه گزارش گرد       در  يول

زان يـ  و شهر تهران مي مصر و مالزيمطالعات انجام شده در کشورها 

توجـه بـه   . ]۱۵، ۱۱، ۱۰[ باالتر از مردان بـوده اسـت        وع در زنان  يش

دهد که در مجموع      ين مطالعات نشان م   ي در ا  يسن افراد مورد بررس   

وع فـشار  يانـد شـ   تر بوده  جوانيت مورد بررسي که جمع  يدر مطالعات 

 در  فشار خون وع  يتر ش    مسن يها  تيخون در مردان باالتر و در جمع      

 بـا توجـه بـه نمـودار کـه نـشان             ن موضـوع  يا. زنان باالتر بوده است   

شتر از مـردان    يـ ج در زنـان ب    ي به تدر  يانساليدهد فشار خون از م      يم

ن يـ  در ا  ي فرد مورد بررس   ۱۱۳۰از   .رسد  ي به نظر م   يشود، منطق   يم

ــه  ــر ۴۶۲مطالع ــرار  )  درصــد۹/۴۰( نف ــتال ق ــيش از اب ــه پ در مرحل

کـه   يگر دو سوم کل افراد    يبه عبارت د  ). ۱جدول شماره   (رند  يگ  يم

 در JNC-7.  فشار خون باال ندارند، در معرض خطـر هـستند        يماريب

 متـر  يلـ ي م ۷۵/۱۱۵کند کـه از فـشار خـون           يگزارش خود تأكيد م   

 ـ  ي قلبـ يهـا  يماريوه، خطر بي متر جيلي م۱۰/۲۰ هر يوه به ازايج

  .]۲[ابد ي يش مي دو برابر افزايعروق

عـه مـورد     درصد کـل جام    ۱/۳۸ج مطالعه حاضر از     يبا توجه به نتا   

 ۷/۴۳( از آنان    يمي که فشار خون باال داشتند، فقط کمتر از ن         يبررس

زان ير مطالعات ميسه با سا  يدر مقا .  خود آگاه بودند   يمارياز ب ) درصد

.  دارد يت متوسط يزد وضع يماران ساكن   ي خود در ب   يماري از ب  يآگاه

ن انجام شده است،  يونان و چ  يکا،  ي آمر ي که در کشورها   يدر مطالعات 

 درصد و در مطالعه تهران      ۷/۴۴ و   ۴/۵۴،  ۶۹ب  ي به ترت  يزان آگاه يم

در . ]۱۸،  ۱۳-۱۵،  ۳[ده اسـت    ي درصد گزارش گرد   ۵۰ يزان آگاه يم

 و کـره انجـام شـده،        ي مـصر، مـالز    ي که در کشورها   ير مطالعات يسا

 و  ۳۳،  ۵/۳۷ب  يـ زد و بـه ترت    ي خود کمتر از     يماري از ب  يزان آگاه يم

  . ]۱۰-۱۵[ درصد بوده است ۶/۲۴

ت انجام درمان و مصرف دارو نشان داد که حدود سه           ي وضع يبرس

دارو )  درصد۱/۷۷( خود اطالع داشتند يماري که از ب  يمارانيچهارم ب 

 يـي  با وجـود درمـان دارو  يافت کرده و تحت درمان قراردارند، ول   يدر

 درصد از آنـان فـشار خـون         ۴/۱۲جهت کنترل فشار خون باال، فقط       

ت يزان اقدام به درمان و موفق     ياد در م  ياوت ز تف. کنترل شده داشتند  

مـثالً در  . شـود  يز مشاهده م يگر ن يباً در تمام جوامع د    يدر درمان تقر  

شدند،   يماران درمان م  ي درصد از ب   ۹/۸۳ونان به رغم آن که      يمطالعه  

  .]۱۶[شان تحت کنترل بود يماري درصد از آنان ب۲/۱۵فقط 

 مناسـب و   ييد عـدم کـارآ    توان  ين تفاوت م  ي ا ي از علل احتمال   يکي

 بـه  يابي عـدم دسـت   يگر برا يعلت د . ز شده باشد  ي تجو ي داروها يکاف

مـاران در ارتبـاط بـا       يف ب يرش ضـع  يتوانـد پـذ      هدف، مي  فشار خون 

د مـصرف  يـ  ضد فشار خون باشد که به طور مرتب با      يمصرف داروها 

مـاران  ي درصد از ب۶۰ تا ۵۰بر اساس مطالعات انجام شده فقط       . شوند

  . ]۲۰، ۱۹، ۱۷[ند ينما ي مصرف ميز شده را به درستي تجويداروها

JNC-7  دارد کـه فـشار     يان م ين ارتباط در گزارش خود ب     ي در هم

زه يماران انگ ي تحت کنترل خواهد بود که ب      يخون باال فقط در صورت    

تجـارب مثبـت، اعتمـاد بـه        .  ادامه درمان داشـته باشـند      ي برا يکاف

ش يمـاران را افـزا  يت بيزه و رضايتواند انگ  ي م يپزشک معالج و همدل   

  .]۲[دهد 

وع بيمـاري فـشار خـون       يزان ش ين مطالعه نشان داد که م     يج ا ينتا

ش ي افـزا  يزد نسبت به مطالعات قبلـ     يباال در جامعه بزرگساالن شهر      
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  ١٠٧

     و همكارانزهرا كالني                                                                                                                                      ...    وضعيت فشار خون در شهر

وع اين بيماري با جنـسيت  ين شي ب يهمچنين ارتباط قو  . افته است ي

 زيـاد وع  ي به رغـم شـ     ن مطالعه يج ا يبا توجه به نتا   . و سن وجود دارد   

ان نسبتاً کم وکنترل ي خود در مبتاليماري از ب  يفشار خون باال، آگاه   

 ي بـرا  يتواند زنگ خطر مهمـ      ين امر م  يا. ن است ييار پا ي بس يماريب

 ي و اجراياز مبرم به طراح  ين.  جامعه محسوب گردد   همگانيسالمت  

 فـشار خـون بـاال بـه         يمـار ي و کنتـرل ب    يريشگي مدون پ  يها  برنامه

وع ين امـر در کـاهش شـ       يـ ا. ر در جامعـه وجـود دارد      يـ ورت فراگ ص

  .دينما يفا مي اي نقش اساسي ـ عروقي قلبيها يماريب

  سهم نويسندگان

ها به رايانه،     آوري و ورود داده     طراحي طرحنامه، جمع  : زهره کالني 

  ها، تهيه مقاله تحليل داده

  ها  آوري داده همكاري در جمع: هما عبدي

  ها آوري داده كاري در جمعهم: ليلي شهبازي

  ها آوري داده همكاري در جمع: طاهره سليمي

   نظارت بر اجراي طرح:محمد رضا اميني پور
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