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 2005 می  سال  ماه   14 از 
با  »مقابله  که  بود  میالدی 
عنوان  به  باال«  فشارخون 
یکی از مناسبت های سالمت 
توسط انجمن جهانی فشارخون مطرح شد و 
روز 17 می  مصادف با 27 اردیبهشت به طور 
رسمی این نامگذاری برای هر سال تایید شد. 
هدف از این نامگذاری اطالع رسانی به عموم 
افراد جامعه در مورد اهمیت پرفشاری خون 
ارائه  سالمت،  بر  آن  عوارض  وخامت  و 
و  دقیق  تشخیص  پیشگیرانه،  راهکارهای 

درمان مناسب خواهد بود. 
از آنجا که ابتال به پرفشاری خون تا مدت های 
طوالنی ممکن است بدون عالمت بارز و کامال 
خاموش وجود داشته باشد، موجب آسیب های 
مختلف به  اندام های حیاتی مانند قلب، مغز 
آنفارکتوس،  زمینه ساز  و  می شود  کلیه ها  و 
سکته های قلبی و... خواهد شد. پرفشاری خون 
زمانی اتفاق می افتد که فشارخون به دیواره های 

عروق بسیار بیشتر از حد طبیعی باشد.  

»پرفشاری خون« چیست؟
»پرفشاری خون« یا »فشارخون باال« بیماری ای 
است که در پی ابتال، عروق خونی به طور مداوم 
تحت تاثیر فشار بیش از حد طبیعی خون خواهد 
بود و به تدریج زمینه ساز آسیب به  اندام های 
مختلف می شود. قلب طی ضربان، خون را 
با فشار معینی به عروق خونی می فرستد تا به 
 اندام های بدن برسد. این عبور خون، فشاری 
به دیواره عروق وارد می کند که هرچه بیشتر 
باشد، قلب مجبور به پمپاژ حجم بیشتری از 
خون خواهد بود. فشارخون طبیعی هر فرد 
جیوه  میلی گرم   120 انقباض  زمان  در  بالغ 
)فشارخون سیستولیک( و در زمان انبساط 80 
میلی گرم جیوه )فشارخون دیاستولیک( است. 
زمانی که فشارخون سیستولیک از حد طبیعی 
باالتر و به 140 میلی گرم جیوه یا فشارخون 
دیاستولیک از 90 میلی گرم جیوه باالتر باشد، 

به آن »پرفشاری خون« گفته می شود. 

بیشتر افراد مبتال به پرفشاری خون هیچ عالمتی 
از این مشکل خود ندارند و به همین دلیل 
»قاتل خاموش« لقب گرفته است. البته ممکن 
است پرفشاری خون با عالئم سردرد، نفس نفس 
زدن، سرگیجه، درد قفسه سینه، تپش قلب و 

خونریزی بینی بروز کند. 

چرا »فشارخون باال« خطرناک است؟
هرچه فشارخون بیشتر از حد طبیعی باشد، 
اندام های  قلب و عروق  به  آسیب  احتمال 
بیشتر  نیز  مانند مغز و کلیه ها  حیاتی دیگر 
خواهد بود. در واقع اهمیت این عارضه به 
حدی است که پرفشاری خون اولین عامل 
اجتناب پذیر بیماری های قلبی و سکته های 
فشارخون  می شود.  محسوب  مغزی 

حمله  بروز  به  منجر  می تواند  کنترل نشده 
قلبی و افزایش حجم قلب  شود که نارسایی 

قلبی را در پی دارد. 
در چنین شرایطی، عروق خونی ممکن است 
دچار آنوریسم یا برآمدگی شوند که باعث 
انسداد رگ و پارگی خواهد شد. زمانی که 
این اتفاق در عروق مغز بیفتد عامل خونریزی 
پرفشاری خون  می شود.  سکته  و  مغزی 
همچنین می تواند عامل نارسایی کلیه، نابینایی 

و تحلیل شناختی نیز باشد.
اعتیاد  ناسالم،  تغذیه  دخانیات،  استعمال 
مواجهه  بی تحرک،  زندگی  شیوه  الکل،  به 
و  باال  کلسترول  چاقی،  استرس،  با  مستمر 
دیابت از جمله عواملی هستند که زمینه بروز 

پرفشاری خون را تسهیل می کنند. 

تشخیص و درمان »پرفشاری خون«
منظم،  طور  به  باید  بزرگسال  افراد  همه 
فشارخونشان را کنترل کنند تا احتمال پرفشاری 
خون در مراحل اولیه تشخیص داده شود. در 
حال حاضر امکان اندازه گیری فشارخون تنها 
محدود به مراکز درمانی نیست و دسترسی به 
انواع دستگاه های اندازه گیری فشارخون، روند 
تشخیص را بهبود بخشیده است. البته استفاده 
از این دستگاه ها صرفا برای تشخیص و شروع 
روند درمان کافی نیست و حتما نیاز به معاینه 

توسط پزشک و درمان مناسب خواهد بود.
کنترل پرفشاری خون در بعضی افراد با تغییر 
مصرف  قطع  مثال  عنوان  به  زندگی  شیوه 
دخانیات، تغذیه سالم و ورزش منظم امکان پذیر 
است. کاهش مصرف نمک نیز به عنوان یکی از 

مهم ترین علل زمینه ساز حتما باید مورد توجه 
قرار گیرد. البته در بعضی بیماران عالوه بر این 
توصیه ها الزم است داروهای الزم نیز به طور 

منظم مصرف شود. 
از آنجا که مبتالیان به پرفشاری خون دچار 
افزایش کلسترول یا دیابت هستند و در معرض 
خطر باالتر حمله قلبی و سکته مغزی قرار 
دارند، باید به طور منظم قند خون، کلسترول 

و آلبومین ادرارشان کنترل شود.

»فشارخون باال« از نگاه آمار و ارقام
از هر 3 فرد بزرگسال در گوشه و کنار دنیا، 
بیش از 1 نفر مبتال به پرفشارخون باالست که 
این وضعیت هشدار سالمت عامل بسیاری از 
حمله های قلبی و سکته های مغزی، همچنین 

در سال محسوب  فوت  میلیون   9/4 حدود 
می شود. البته پیش بینی ها حاکی از آن است 
پیرشدن  به دلیل  تا سال 2025 میالدی،  که 
بیشتر شیوه زندگی  جمعیت جهان و رواج 
شمار  بی تحرکی،  و  چاقی  زمینه ساز  ناسالم 
نفر  میلیارد   1/5 به  بیماری  این  به  مبتالیان 

نیز می رسد. 
و  موقع  به  تشخیص  اخیر،  سال های  طی 
درمان های الزم با داروهای کم هزینه موجب 
طور  به  بیماری  این  به  مبتالیان  آمار  شده 
قابل توجهی کاهش یابد که درنتیجه کاهش 
موارد فوت ناشی از اختالالت عروقی را نیز 
در پی دارد. به عنوان مثال شمار مبتالیان به 
پرفشاری خون در آمریکا از 31درصد در سال 
 2014 سال  در  18درصد  به  میالدی   1980
میالدی رسیده است اما این آمار در کشورهای 
کم درآمد روند رو به رشدی دارد، به طوری که 
در بیشتر کشورهای آفریقایی به نظر می رسد 
بیش از 30درصد بزگساالن مبتال به این بیماری 
هستند و این آمار از سطح متوسط جهانی نیز 

بیشتر است.
متاسفانه عدم دسترسی به خدمات تشخیص به 
موقع بیماری و برخورداری از درمان های الزم 
برای پیشگیری از خطر فوت یا پیامدهای ناشی 
از بیماری های قلبی و سکته های مغزی یکی 
از مهم ترین چالش های سالمت در کشورهای 
در حال توسعه محسوب می شود. تشخیص، 
درمان و کنترل پرفشاری خون همواره یکی از 
اولویت های سالمت در همه نقاط خواهد بود. 
نکته مهم دیگر اینکه گرچه بیشتر مبتالیان به 
پرفشاری خون در سنین باالتر از 60 سال قرار 
دارند،  شمار زیادی از افراد مبتال در سنین 
بیماری خود  از  سال(   55 تا   35( میانسالی 
اطالع ندارند که بیشتر این افراد، آقایان هستند. 
ناراحتی های  معدود  از  یکی  پرفشاری خون 
قلبی- عروقی است که آقایان در سنین کمتر 
از 55 سال آن را جدی می گیرند و برای درمان 

مناسب اقدام می کنند.
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به مناسبت 27 اردیبهشت؛ روز جهانی »مقابله با فشارخون باال«

»قاتل خاموش« را بشناسید!

زیاده روی در مصرف شیرینی ها، حتی شیرینی های 
طبیعی مانند خرما، شیره خرما و ارده شیره در 
افراد مساعد می تواند باعث پرفشاری خون شود.

نتایج یک مطالعه جدید نشان داده، افرادی که 
رژیم غذایی سرشار از قند فروکتوز دارند با احتمال بیشتری دچار فشارخون باال می شوند.

براساس مطالعه دیگری نیز احتمال ابتال به فشارخون باال در افرادی که بیش از 74 گرم فروکتوز 
در روز مصرف می کنند نسبت به افرادی که مقادیر کمتری مصرف می کنند، بیشتر است. 

توصیه طب ایرانی این است که افراد دچار امتالء و پرخونی، مخصوصا در فصل بهار از مصرف 
بیش از حد متوسط شیرینی های صنعتی و حتی شیرینی های طبیعی مانند ارده شیره، خرما و 
شیره خرما پرهیز کنند و به سوی خوراکی هایی با مزه ترش مالیم طبیعی مانند آلوبخارا، تمر 

هندی، شربت عناب، سکنجبین و شربت آبلیمو بروند.

الکغلطگیر

 دکتر محمدعسکر فراشاه
متخصص طب ایرانی

باورهای اشتباه را کنار بگذاریم!
فقط غذاهای شور فشارخون را باال می برند

بیماری »پرفشاری خون« از گروه امراض امتالییه در طب 
ایرانی است. امتال در لغت به معنای »پری و انباشتگی« 
و از لحاظ طبی به معنای تجمع مواد زائد در بدن و 
عدم تناسب بین میزان مصرف مواد با خروج آنها از 
بدن به دالیل مختلف از جمله یبوست و ... است. 
این عدم تناسب عموما از پرخوری، درهم خوری و 
رعایت نکردن ترتیب غذا )خوردن غذای غلیظ مثل 
ماکارونی قبل از غذای لطیف مثل ساالد کاهو( پدید 
می آید. وجه تمایز طب ایرانی با طب رایج در قائل 
بودن به مزاج مختلف در افراد مبتال به یک بیماری 
واحد است و سبب خواهد شد نسخه درمانی برای 
یک بیماری مانند پرفشاری خون برای دو فرد مختلف، 
متفاوت نوشته شود، البته نقاط مشترکی خواهند داشت.

تدابیر طب سنتی برای پرهیز از وقوع امتال در 
بدن و کاهش فشارخون

 حجم غذای مصرفی در هر وعده کاهش یابد 

و از مصرف مدوام غذا های غلیظ مانند گوشت 
الزانیا،  سس ها،  انواع  کنسروی،  غذا های  گاو، 

ماکارونی و... پرهیز شود. 
  اگر فرد کار سنگین بدنی ندارد، سعی کند از 
غذا های لطیف مثل گوشت مرغ، گوشت گوسفند، 

ساالد کاهو و ... استفاده کند.
 از تداخل طعام یا همان وارد کردن غذای 
خورده شده  غذای  هضم  اتمام  از  پیش  جدید 

قبلی پرهیز شود.
  از سوءترتیب در مصرف غذا )مصرف غذای 
غلیظ پیش از غذای لطیف( و از خواب و جماع 

هنگام پری شکم اجتناب شود.
  تحرک مالیم )ورزش متعادل( هرگز فراموش 

نشود.

گیاهان دارویی و کنترل فشارخون
مصرف بی رویه و سرخود انواع گیاهان و دمنوش ها 
می تواند منجر به عوارض جبران ناپذیری شود 
بنابراین بهتر است در مصرف آنها اعتدال رعایت 
شود. برخی گیاهان نیز در این رابطه بی  تاثیر نیستند. 
به عنوان مثال گیاه بومادران و گیاه کیالک بیشتر 

در کاهش فشارخون دیاستولیک موثرند و آب 
آلبالو، چای ترش، سیر و برگ زیتون بیشتر روی 
فشارخون سیستولیک تاثیر دارند. سیاهدانه و آب 
انار هم برای فشارخون سیستولیک و هم برای 

فشارخون دیاستولیک مفیدند.

عوامل غیرخوراکی نوسان فشارخون
براساس فلسفه طب ایرانی، درگیری اعضای دیگر 
مانند سوءمزاج های کبد، کلیه، ریه، طحال و امعاء 
به عنوان اعضای مشترک در ابتال به پرفشاری خون 
یا دقیق تر بگوییم در ایجاد انواع امتال نقش دارد. 
اعراض نفسانی به معنای امروزی اش و استرس 
بیماری  این  به  ابتال  و فشار های روانی هم در 
و نوسانات آن به شدت تاثیرگذار خواهند بود.

فشارخون باال عامل خطر مهمی برای سکته قلبی، 
حمله مغزی، نارسایی احتقانی قلب، بیماری کلیوی 
بیماری های عروق محیطی است و  پیشرفته و 
طبیعتا با کنترل آن در سطح طبیعی می توان از 

وقوع عوارض آن جلوگیری کرد.

بارداری و فشارخون
از دارو ها حتی  با توجه به محدودیت استفاده 
بارداری،  زمان  در  گیاهی  دارو های  از  تعدادی 
تنها توصیه این است که در صورتی که بارداری 
انتخابی باشد و با برنامه ریزی قبلی قرار است 

اتفاق بیفتد حتما با در نظر گرفتن تدابیر غذایی 
که ذکر شد، خانم وزن خود را کنترل کند تا از 
بارداری که  از  میزان امتالی احتمالی بدن قبل 
قطعا در بارداری تشدید خواهد شد، کاسته شود
اما اگر بارداری تصادفی اتفاق بیفتد ، به دلیل اینکه 
بعضی از این گیاهان روی جنین آثار نامطلوبی 

دارند، باز هم تاکید بر رعایت دستورات غذایی 
فوق خواهد شد.

هرچند موارد محدودی از دارو ها قابل تجویز در 
بارداری هستند، باید حتما تحت نظر متخصص 
طب سنتی و بر اساس مزاج خانم باردار تجویز 

و پیشنهاد شوند.

 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی

 دکتر روشنك قدس
متخصص طب ایراني و 

عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی ایران 

»فشارخون« از منظر طب ایرانی

دمنوش گل گاوزبان و لیمو عمانی

مواد الزم
 گل گاوزبان 3 قاشق 

غذاخوری
  لیموعمانی 2عدد

 عسل 2 قاشق مرباخوری در هر لیوان
 آب جوش 4 لیوان

طرز تهیه
لیموعمانی ها را سوراخ یا از وسط نصف کنید. همراه گل گاوزبان و 

آب جوش در قوری چینی بریزید و اجازه دهید روی حرارت غیرمستقیم 
به مدت 30 دقیقه دم بکشد. 

سپس دم کرده را در یک لیوان یا فنجان بزرگ بریزید، عسل یا نبات را بیفزایید 

و هم بزنید تا کامال  حل شود. دمنوش 
را به آرامی میل کنید.

این نوشیدنی آرام بخش است و 
برای پایین آوردن فشارخون 
و رفع ناراحتی پروستات، 
همچنین کاهش دردهای 
ابتدای عادت ماهانه بسیار 

مفید است. 
در صورتی که گل گاوزبان 
مورد  لیموعمانی  بدون 
باعث  قرار گیرد  استفاده 
باال رفتن فشارخون خواهد 
شد و برای کسانی که دچار افت 
فشار و ضعف شده اند، مناسب تر 

است.

مطبخایرانی

 دکتر مهدی فالح
متخصص طب سنتي ایراني

شماره هفتصدوده بیست ویک اردیبهشت نودوهشت


