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تاریخ پذیرش7331/73/83 :

خالصه
مقدمه :افزایش فشارخون یکی از مهمترین مسائل بهداشت عمومی در کشورهای مختلف جهان است .این بیماری شایع ،بدون
عالمت و اغلب غیرقابل تشخیص بوده و در صورت عدم کنترل عوامل خطرساز منجر به عوارض کشنده میشود .مطالعه حاضر
به منظور تعیین ارتباط بین پرفشاری خون و عوامل خطر مرتبط با آن در افراد باالی  33سال ساکن شهر اصفهان در سال
 334انجام شد.
مواد و روشها :این مطالعه توصیفی با شرکت  4333نفر از مردان و زنان ساکن اصفهان که به روش خوشهای و ساده انتخاب
شده بودند ،انجام شد .ابزار پژوهش پرسشنامه دو قسمتی مشخصات دموگرافیک و اطالعات مربوط به عوامل خطرساز پرفشاری
خون بود .دادهها با استفاده از آمار توصیفی (شاخص میانگین ،انحراف معیار و توزیع فراوانی) و استنباطی (مجذور کای ،ضریب
همبستگی پیرسون ،رگرسیون لجستیک و آزمون تی مستقل) تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :میانگین و انحراف معیار سن نمونههای مطالعه / 2

 42/75 ±سال و شاخص توده بدنی  2/5 ± 4/کیلوگرم بر

متر مربع بود .میانگین فشارخون سیستولی و دیاستولی واحدهای پژوهش ،به ترتیب /74 ± 2/23

و 52/45 ± 3/4

میلیمتر جیوه بود .ضریب همبستگی پیرسون بین فشارخون سیستولی و دیاستولی با متغیرهای سن ،شاخص توده بدنی و دور
کمر رابطه مستقیم نشان داد (  .)p>3/33بین جنس با پرفشاری خون نیز رابطه معنیداری وجود داشت ( .)p>3/33
نتیجهگیری :مطالعه حاضر یک تصویر واقعی از عوامل زمینهساز ابتال به پرفشاری خون در ساکنین شهر اصفهان فراهم نمود.
استفاده از این نتایج در طراحی و اجرای برنامههای مداخلهای برای کنترل و پیشگیری از بیماری پرفشاری خون در این منطقه
میتواند مؤثر باشد.
واژههای کلیدی :شیوع ،پرفشاری خون ،عوامل خطر

 - 7استادیار ،گروه پرستاری ،عضو مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 - 8استاد ،گروه پرستاری ،عضو مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
-3دانشیار ،گروه پرستاری ،عضو مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
(نویسنده مسئول)
پست الکترونیکی  ،shahriari@nm.mui.ac.ir :تلفن33737387218:
-1کارشناس ارشد مامایی ،عضو کانون اصالح و تربیت زنان شهر اصفهان .اصفهان .ایران.

ماهرخ کشوری و همکاران

ارتباط بین پرفشاری خون و عوامل خطر مرتبط با آن

در مناطق شهری میباشد [ .] 4در رابطه با عواملل تأثیرگلذار

مقدمه
بیماریهای قلبی عروقی ،شایعترین عللل ملرو و میلر در

بر پرفشاری خلون مطالعلات متعلددی بلر روی جمعیلتهلای

جهان میباشند [ ] .روند صعودی میزان مرو و میر ناشلی از

مختلف انجام شده است Calhoun .و همکاران نشان دادندکله

بیماریهای قلبی عروقی از  5/3میلیون نفر به  3/2میلیلون

بین فشارخون و شاخص توده بدنی ارتبلاط وجلود دارد [.] 7

نفر در سلال  333خواهلد رسلید [ ] .فشلارخون بلاال یکلی

در مطالعات مختلف مربوط بله شلهرهای قلزوین ،کرمانشلاه و

چالشهای بهداشتی در کشورهای مختلف دنیا و شایعتلرین و

تهران در ایران ،به ترتیب میان افزایش سن ،جنسیت ،شاخص

مهمترین عوامل خطر پیشگوییکننده ابتال افراد به بیماریهای

توده بدنی و ابتال بله بیملاریهلای دیابلت و فشلارخون رابطله

قلبی عروقی اسلت [ .]3پرفشلاری خلون شلایعتلرین ریسلک

معنیدار دیده شد [.] 2- 5
به لحاظ اهمیت بیماری پرفشاری خون و عوارض ناشلی از

فاکتور بیمارهای عروق کرونر بلوده و  % 3از ملرو و میرهلا و
 %5از ناتوانیها را به خود اختصلا

آن و همچنللین تحمیللل هزینللههللای اقتصللادی مسللتقیم و

ملیدهلد [ .]4بلر اسلا

اعللالم سللازمان بهداشللت جهللانی %33 ،بزرگسللاالن دنیللا بلله

غیرمستقیم ایلن بیملاری ،تحقیقلات اپیلدمیولوژیکی بلر روی

فشارخون باال مبتال هستند و پیشبینی میشود تا سال 3 7

فشارخون باال ،در کشورهای در حال توسعه ،از اولویلت بلاالیی

شیوع فشارخون باال در دنیا  %23افزایش یابد [ .]7در ایران در

برخوردارند .کشورهای در حال توسعه با درآمد کم و متوسلط،

حللدود  %37- 7از بزرگسللاالن مبللتال بلله پرفشللاری خللون

باید مقابله با فشارخون باال را به عنوان یلک اولویلت بهداشلت

هستند[ ]2و شیوع بیماری در افراد بلاالی  3سلال اصلفهانی

عمومی در نظر بگیرند [ .] 2افلزایش فشلارخون غالبلاد بلدون

 % 2گزارش شده است [ .]5این اختالل شایع ،بدون عالمت و

عالمت بلوده و عاملل مهملی در ایجلاد بیملاریهلای مختللف

اغلب غیرقابل تشخیص بوده و در صورت عدم درمان منجر بله

میباشد .از طرفی ،شیوع این بیماری برحسب سلن و شلاخص

عوارض کشنده میشلود .در حقیقلت ،اطلالق صلفت Silent

توده بدنی در حلال افلزایش اسلت [ ،] 4پیشلگیری و درملان

 Killerبلله بیمللاری فشللارخون اولیلله ،بلله دلیللل عللدم وجللود

به موقع این بیماری از طریق شناسایی عوامل خطر مرتبط ،بله

نشانههای قابللتشلخیص و علوارض ناخوشلایند بیملاریهلای

منظور برنامهریزی و سیاسلتگلذاریهلای کشلوری در جهلت

قلبی-عروقی است کله ایلن بیملاری در صلورت علدم درملان

حذف و تعدیل عوامل ملرتبط و قطلع فراینلد ابلتال بله آن در

مناسب از خود برجای میگذارد [ .]2این در حلالی اسلت کله

کشورهای در حال توسعه میتواند موجب کاهش ملرو و میلر

علیرغم افزایش تعداد موارد جدید پرفشاری خلون در طلی دو

ناشی از بیماریهای قلبی گردد .با توجه به نبود اطالعات کافی

دهه اخیر ،این میزان در جوامع غربی کاهش یافته اسلت [.]3

در خصو

فشارخون باال یک بیماری چند فاکتوری است و بروز آن تحلت

اصفهان ،این مطالعه با هدف دستیابی به ارتباط بین پرفشلاری

تأثیر عوامل مختلفی میباشد [ ] 3که  33تا  73درصد ملوارد

خون و عوامل خطر مرتبط با آن در افراد باالی  33سلال شلهر

آن مربوط به عوامل ژنتیکی و بقیه بله عواملل محیطلی اسلت

اصفهان انجام گردید تا به عنوان یک مستند علمی معتبر برای

و رژیم غذایی از جمله عوامل محیطلی هسلتند

تصمیمگیریهای بعدی در عرصه برنامهریلزیهلای بهداشلتی،

که به طور معنیداری بر روی فشارخون اثر ملیگذارنلد [ ].

اقدامات درمانی و انجام پژوهشهای بعدی مورد اسلتفاده قلرار

عالوه بر این ،فاکتورهای خطلر زیلادی در افلزایش فشلارخون

گیرد.

[ ] .استر

عوامل خطر مرتبط با بیملاری پرفشلاری خلون در

دخیل هستند که از جمله میتوان به نقش جنس ،سلن ،نلژاد،

مواد و روشها

فعالیت فیزیکی و وضلعیت اقتصلادی و اجتملاعی اشلاره کلرد
[ .] 3یافتلله هللای مطالعلله  Bansalو همکللاران نشللان داد

مطالعه حاضر ،یک مطالعه توصیفی مبتنی بر جمعیت بلود

شهرنشینی سریع ،انتقال از زندگی کشاورزی به حقوق بگیری و

که در افراد باالی  33سال شهر اصفهان و با انتخاب 4333نفلر

زندگی شهری مدرن به عنوان عوامل عمده افلزایش فشلارخون

از مردان و زنلان سلاکن شلهر اصلفهان انجلام گردیلده اسلت.
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ارتباط بین پرفشاری خون و عوامل خطر مرتبط با آن

نمونه گیری به روش خوشهای ساده بلود .بله ایلن ترتیلب کله

در محلهای تعیین شده جهت انلدازهگیلری معیارهلای ملورد

محققین در ابتدا  72واحد ارائهدهنده خلدمات سلالمت تحلت

سنجش مستقر شلدند .افلراد واجلد شلرایط ورود بله مطالعله

شلهر اصلفهان را

انتخاب گردیده و با قرار گلرفتن در موقعیلت مکلانی مناسلب،

لیست کرده و سپس به صورت خوشهای به واحدهای منتخلب

اقدام به اندازهگیری فشارخون ،قد و وزن ،شاخص توده بدنی و

[هشت پایگاه ثابت و سیار در سطح شلهر ،ده مرکلز بهداشلتی

دور کمر نمودند .پرسشنامه ها به روش پرسشگری از واحدهای

درمانی و ده سازمان و مؤسسه شهر اصفهان) مراجعله کردنلد.

مورد مطالعه تکمیل شدند .به منظور تأمین مالحظات اخالقی،

پس از استقرار در واحدهای انتخاب شده ،افراد مراجعلهکننلده

هدف از انجام مطالعه بلرای نمونلههلا بیلان گردیلد و موافقلت

وارد مطالعله

شفاهی آنها برای شرکت در مطالعه اخذ شد .نمونلهگیلری بلا

پوشش مراکز بهداشتی درمانی شماره

و

واجد شرایط به صورت نمونهگیلری در دسلتر

مشللارکت  23دانشللجوی تللرم  2بلله بللاال و  33اسللتاد و

شدند .معیارهای ورود به مطالعه عبلارت بودنلد از :سلن بلاالی

از دو مرکز بهداشت شماره و به مدت دو هفتله

 33سال ،باردار نبودن ،و تمایل به شلرکت در مطالعله .تعلداد

کارشنا

نمونه با توجه به فرمول زیر 4333 ،نفر به دست آمد.

به طول انجامید .پس از اتمام نمونهگیری ،دادهها با اسلتفاده از
نرم افزار  SPSSنسخه  2مورد تجزیه و تحلیل قلرار گرفتنلد.

=n

در این مطالعه از آمار توصیفی (شاخص میانگین ،انحراف معیار

 : Zضریب اطمینان  %37برابر  /32است :P .بلرآوردی از

و توزیع فراوانی) و اسلتنباطی (آزملون مجلذور کلای ،ضلریب

شیوع پرفشاری خون که در یک مطالعه مقدماتی حلدود % 7

همبستگی پیرسون ،رگرسیون لجستیک و آزملون  tمسلتقل)

به دست آمد :d .میزان دقت است که  %در نظر گرفتله شلده

استفاده گردید .سطح معنلیداری در آزملونهلا  3/37در نظلر

است) .ابزار گردآوری داده ها یک پرسشنامه محقلقسلاخته دو

گرفته شد.

قسمتی بود .بخش اول مربوط به مشخصات دموگرافیک (سن،
جللنس ،قللد ،وزن ،انللدازه دورکمللر ،وضللعیت تأهللل ،وضللعیت

یافتهها

تحصیل) و بخش دوم مربوط بله دادههلای ملرتبط بلا عواملل

شرکتکنندگان در پژوهش حاضر  4333نفر بودند و تعداد

خطرساز پرفشاری خون بود که شامل  5سوأل دربلاره (میلزان

 3747پرسشنامه که بله صلورت کاملل تکمیلل شلده بودنلد،

فشللارخون ،سللابقه فشللارخون بللاال ،سللابقه فشللارخون بللاال در

تجزیه و تحلیل شدند .تعداد 27

( )%24از شرکتکننلدگان

خانواده درجه اول ،سابقه مصرف دخانیات ،سابقه داشتن چربی

را مردان تشکیل داده بودنلد .میلانگین و انحلراف معیلار سلن

خون باال و سابقه دیابت) بود.

واحللدهای مللورد پللژوهش / 2

 42/75 ±سللال و میللانگین

جهللت تعیللین روایللی محتللوا ،پرسشللنامه بلله  3نفللر از

شاخص توده بدنی آنها  2/5 ± 4/32کیلوگرم بر متر مربع

صاحبنظران و متخصصلان پزشلکی و پرسلتاری داده شلد تلا

بود .میانگین و انحراف معیار فشارخون سیستولی و دیاسلتولی

نظرات خلود را دربلاره سلؤاالت و محتلوای پرسشلنامه اعلالم

واحللدهای مللورد پللژوهش ،بلله ترتیللب /74 ± 2/23

نمایند .پس از انجام اصالحات ،جهت تعیین پایایی بلا اسلتفاده

و

 52/45 ± 3/4میلیمتر جیوه بود.

از طرح پایلوت ،پرسشنامه به  7نفر که واجد معیارهلای ورود

نتایج مطالعه حاضر نشلان داد کله  4 3نفلر ( )% / 3از

به مطالعه بودند داده شد که ضریب آلفا کرونباخ  3/2به دست

واحدهای تحت مطالعه مبتال به پرفشاری خون بودنلد .آزملون

آمد و مورد تأیید قرار گرفت.

تللی مسللتقل نشللان داد کلله میللانگین فشللارخون سیسللتولی

پژوهشگران جهت دستیابی و گردآوری اطالعات مورد نیاز،

(  )p>3/33و فشارخون دیاستولی (  )p>3/33در ملردان بله

پس از کسب مجوز کتبی از معاونلت پژوهشلی دانشلگاه عللوم

طور معنیداری بیشتر از زنان بود .با توجه به اینکه سن آقایان

پزشکی اصفهان و معاونت بهداشت اسلتان اصلفهان بله مراکلز

اندکی بیشتر از خانمها بود ،جهت تجزیه و تحلیل دقیلقتلر از

منتخب مراجعه نموده و اهداف پژوهش را شرح دادند .سلپس،

آنالیز کواریلانس بلا کنتلرل سلن اسلتفاده شلد کله میلانگین
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ارتباط بین پرفشاری خون و عوامل خطر مرتبط با آن

نشان داده شد ( ( )p>3/33جدول ).

فشارخون سیستولی و دیاستولی در آقایان بیشلتر از خلانمهلا

جدول  -1میانگین و انحراف معیار فشارخون سیستولی و دیاستولی به تفکیک جنسیت در افراد باالی  03سال شهر اصفهان در سال 1031
انحراف معیار  ±میانگین

متغیرها
فشارخون سیستولی
)(mmHg
فشارخون دیاستولی
)(mmHg

خانم ها

آقایان

771/17 ± 71/83

783/ 21± 71/38

17/37 ± 73/27

13/72 ± 3/33

یافتههای حاصل از تحلیل آزملون تلی مسلتقل نشلان داد

( ( )p>3/33جللدول ) .بللدین معنللی کلله بللا افللزایش سللن،

بین فشارخون سیستولی و فشارخون دیاستولی بلا متغیرهلای

شاخص توده بدنی و دور کمر ،میلزان فشلارخون سیسلتولی و

سن ،شاخص توده بدنی و دور کمر رابطه مسلتقیم وجلود دارد

فشارخون دیاستولی افزایش مییافت.

جدول  -2ضریب همبستگی پیرسون بین فشارخون سیستولی و دیاستولی با متغیرهای دموگرافیک کمی در افراد باالی  03سال شهر اصفهان در سال 1031
فشارخون

فشارخون

متغیرها

سیستولی
r
3/311

دیاستولی
r
3/871

شاخص توده بدنی

3/771

3/712

دور کمر

3/811

3/883

سن

معنی داری بیشتر از افراد غیر مبتال بلود ( ( )p>3/33جلدول

آزمون تی مستقل نشان داد میانگین نملره سلن ،شلاخص

.)3

توده بدنی و دور کمر در افراد مبتال به پرفشاری خون به طلور

جدول  -0ارتباط بین میانگین نمره سن ،شاخص توده بدنی و دور کمر با ابتال و عدم ابتال به پرفشاری خون در افراد باالی  03سال شهر اصفهان در سال 1031
مبتال به پرفشاری خون

عدم ابتال به پرفشاری خون

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

متغیرها

P-Value

سن

11/33 ± 77/33

11/13 ± 73/38

>3/337

شاخص توده بدنی

81/27 ± 1/17

87/17 ± 1/37

>3/337

دور کمر

37/38 ± 3/17

33/83 ± 73/12

>3/337

آزمللون رگرسللیون لجسللتیک نشللان داد بللین جللنس بللا

جهت بررسی دقیقتر بین عوامل خطلر پرفشلاری خلون از

پرفشاری خون رابطه معنی داری وجود دارد .به طلوری کله در

رگرسیون لجستیک استفاده گردید .این آزمون نشان داد که از

آقایان ( )% 3/33بیشتر از خانمها ( )%2/33بلود ( .)p>3/33

بین عوامل فوق به ترتیب ،سن ،سابقه پرفشاری خون ،شاخص

بین پرفشاری خون با سابقه ابتال به پرفشاری خون در خلانواده

توده بدنی و جنس بیشترین تأثیر را بر روی فشارخون داشتند

(  ،)p>3/33سابقه چربی خون باال ( )p=3/و نیز سلابقه ابلتال

(جدول .)4

به بیماری دیابت رابطه معنیدار مشاهده گردید ( .)p<3/33

سالمت جامعه

83

دوره دوازدهم ،شماره  ،3پاییز 7331

ماهرخ کشوری و همکاران

ارتباط بین پرفشاری خون و عوامل خطر مرتبط با آن

جدول  -1آزمون رگرسیون لجستیک فاکتورهای پیشگویی کننده مرتبط با پرفشاری خون در افراد باالی  03سال شهر اصفهان در سال 1031
متغیرها

مقدار wald

OR

فاصله اطمینان %31
حد باال

حد پایین

جنس

73/32

3/11

3/11

3/13

سن

31/83

7/31

7/377

7/311

شاخص توده بدنی

81/33

7/32

7/732

7/317

سابقه پرفشاری خون

11/23

3/31

1/13

8/17

سابقه چربی خون باال

3/337

7/331

7/31

3/11

سابقه ابتال به دیابت

3/71

3/33

7/31

3/73

اندازهگیری ملنظم فشلارخون ملیتوانلد در تشلخیص زودر

بحث

بیماری و پیشگیری از آسیبهای ناشی از پرفشاری خون مؤثر

در این مطالعه ،ارتباط بین پرفشاری خون و عواملل خطلر

باشد.

مرتبط با آن در افراد باالی  33سال شهر اصفهان مورد بررسی
قرار گرفت .یافتههلای مطالعله نشلان داد میلانگین فشلارخون

در این مطالعه ،میانگین و انحراف معیار شاخص توده بدنی

سیستولی و فشارخون دیاستولی در مردان به طور معنلیداری

 2/72 ± 4/3کیلوگرم بر متر مربع بود .پژوهش  Naseemو

بیشتر از زنان بود .مطالعه  Simو همکاران نیز نشان داد که در

همکاران نشان داد میانگین شلاخص تلوده بلدنی در جمعیلت

بیماران مبتال به پرفشاری خون ،بین فشارخون بلاال بلا سلن و

آسیا  3/ ± 4/7کیلوگرم بر متر مربع ملی باشلد [ .] 4ایلن

جنس ارتباط وجود دارد .به طوری که با افزایش سن ،میانگین

تفاوت میتواند به دلیل تفاوت در میلانگین سلنی نمونلههلای

فشارخون سیستولی و فشارخون دیاستولی افزایش ملییابلد و

مطالعه مذکور باشد.

شیوع بیماری پرفشاری خون در مردان نسبت به زنلان بیشلتر

همچنین نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین سابقه ابتال

است [ .] 3در ایاالت متحده آمریکا %34 ،مردان و  %33زنلان

به پرفشاری خون در خانواده ،سابقه چربی خلون بلاال و سلابقه

مبللتال بلله پرفشللاری خللون مللیباشللند [ .] 3تفللاوت شللیوع

ابتال به بیماری دیابت بلا پرفشلاری خلون در واحلدهای ملورد

فشارخون در دو جنس را میتلوان بله عواملل بسلیاری نظیلر

پللژوهش رابطلله معنللیداری وجللود دارد .یافتللههللای  Dasو

متفاوت بودن میزان آگلاهی و کنتلرل در بلین ملردان و زنلان

همکاران نشان داد ارتباط معنیداری بین انلدازه دور شلکم بلا

[ ] ،مراجعه کمتر مردان به پزشکان برای معاینات سلالیانه و

فشللارخون ،قنللد خللون و چربللی خللون وجللود دارد امللا بللین

همچنین باالتر بلودن فراوانلی فاکتورهلای خطلر چلون رژیلم

مشخصات دموگرافیک و اندازه دور شکم ،فشارخون ،قند خون

غذایی نامناسب و استر های محیطی و شغلی در آنها نسبت

و چربی خون رابطه معنیدار وجلود نداشلت [ .] 7تفلاوت در

داد.

نتایج مطالعات میتواند ناشی از تفاوت در الگوهلای تغذیلهای،
سطح فعالیتهای فیزیکی و ورزشی و سبک زندگی در جواملع

یافتللههللای ایللن مطالعلله نشللان داد کلله بللین فشللارخون

مختلف باشد.

سیستولی و فشارخون دیاستولی بلا متغیرهلای سلن ،شلاخص
توده بدنی و دور کمر رابطه مستقیم وجود داشت .به این معنی

نتایج پژوهش حاضر نشان داد بیشترین عواملل تأثیرگلذار

که با افزایش سن ،شاخص توده عضلالنی و دور کملر ،میلزان

بر روی فشلارخون بله ترتیلب عبلارت بودنلد از :سلن ،سلابقه

فشارخون سیستول و فشارخون دیاستول افزایش یافتله اسلت.

پرفشاری خون ،شاخص توده بدنی و جنس .همچنین یافتههلا

یافتههای مطالعات دیگر نیز مبتنی بر ارتباط بین شاخص توده

نشان داد سلابقه ابلتال بله دیابلت و سلابقه چربلی خلون بلاال،

بدنی و فشارخون [  ] 3-میباشند .از ایلن رو ،کلاهش وزن

پیشبینی کنندههای ضعیفتری برای پرفشلاری خلون بودنلد.

میتوانلد در کلاهش میلزان فشلارخون تأثیرگلذار باشلد .ایلن

در همین راستا ،یافتههلای  Prabhakaranو همکلاران نشلان

یافتهها بیانگر این است که تلدوین برناملههلای کنتلرل وزن و

داد که عوامل اجتماعی (سن ،جنس و  )..و عواملل بیوللوژیکی
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(اضافه وزن ،افزایش چربی خون و  ،)..افراد را مستعد ابلتال بله

مناسب برای ارتقاء سطح آگلاهی ملردم متناسلب بلا نیازهلای

پرفشاری خون مینمایند [ .] 2علدم توجله الزم بله شلاخص

سالمتیشان دارد .البته این بیماری بایلد در هلر جامعلهای بله

توده بدنی و سابقه بیماریهای مزمن در خود و خانواده و علدم

طور جداگانه بررسی گلردد زیلرا تحلت تلأثیر عواملل مختللف

پیگیری مناسب ،زمینه را برای ابلتال بله فشلارخون بلاال مهیلا

محیطی قرار دارد.

مللیکنللد [ .] 5بللا وجللود پیشللرفت در تکنولللوژی و مللدیریت
بسیاری از بیماریها ،هنوز کنترل میزان فشلارخون بلهعنلوان

تعارض منافع

یک معضل بهداشتی و درمانی مطرح است و همواره شلیوع آن

در ایللن پللژوهش ،هللی گونلله تعللارض منللافعی توسللط

رو به افزایش بلوده اسلت .فاکتورهلای مسلتعدکننده فلرد بله

نویسندگان گزارش نشده است.

پرفشاری خون به دست آمده در این مطالعه و سلایر مطالعلات
بر ارتباط بین فاکتورهای سن ،شاخص توده بلدنی و دور کملر

سهم نویسندگان

با سبک زندگی افراد و نهایتاً بروز یا عدم بروز ابتال به پرفشاری

این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی بله شلماره 33 3

خون تأکید نموده است .از محدودیتهای مطالعه حاضر انجلام

مصللوب معاونللت پژوهشللی دانشللگاه علللوم پزشللکی اصللفهان

مطالعه به صورت مبتنی بر جمعیت ،اسلتفاده از حجلم نمونله

میباشد .مجری طرح ماهرخ کشلوری و همکلاران ایلن پلروژه

باال ،نمونهگیری به روش خوشهای و ساده بود.

فریبا طالقانی ،محسن شهریاری و زهرا باقرصاد ملیباشلند کله
در فرایند اجرای طرح ،استخراج نتایج و تدوین مقاله مشارکت

نتیجه گیری :یافتههای پژوهش حاضر نشان داد علواملی

داشتند.

همچون سن ،سلابقه پرفشلاری خلون ،شلاخص تلوده بلدنی و
جنس از مهمترین فاکتورهای زمینهساز جهلت ابلتال افلراد بله

تشکر و قدردانی

پرفشاری خون میباشند .درحالیکه سابقه بیماریهلای ملزمن

بدین وسیله از مرکلز تحقیقلات مراقبلتهلای پرسلتاری و

مثل سابقه ابتال به دیابت و سابقه چربلی خلون بلاال از عواملل

مامللایی ،معاونللت پژوهشللی دانشللگاه علللوم پزشللکی اصللفهان،

مستعدکننده ضعیفتری برای پرفشاری خون هستند .بر طبلق

معاونت بهداشت استان اصفهان ،دانشلجویان و همکلارانی کله

نتایج این مطالعه ،اهمیت توجه مردم به وضعیت جسمانی خود

انجام این تحقیق را میسر نمودند ،تشکر و قلدردانی بله عملل

از طریللق سللبک زنللدگی سللالم مللیتوانللد منجللر بلله کللاهش

میآید.

بیماریهای غیر واگیر شلود و ایلن املر نیلاز بله برناملهریلزی
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Introduction: Hypertension is one of the most important public health issues in different countries
around the world. The disease is common, asymptomatic and often indistinguishable. If the risk
factors of the disease which include an inappropriate diet, obesity, low activity and exercise,
smoking, consumption of alcohol and stress are not controlled, the disease can lead to fatal
complications in the absence of treatment. This study was conducted to determine the relationship
between hypertension and its related risk factors in people over 30 years of age living in Isfahan.
Materials and Methods: This descriptive-correlational research was conducted in 2013-2014. This
study was conducted with a sample of 4900 men and women selected by using a simple and cluster
sampling method in the city of Isfahan.
The research instrument was a researcher-developed questionnaire containing demographic
characteristics and information about risk factors for hypertension. Data were analyzed using
descriptive and analytical tests in the SPSS software version 18.
Results: The results showed that the mean age of the units was 48.57 ± 11.28 years and the mean
BMI was 26.71 ± 4.1 kg/m2. The mean of systolic and diastolic blood pressure in the studied units
were 12.45 ± 16.6 mmHg and 78.47 ± 10.42 mmHg, respectively. Also, there was a direct
correlation between systolic blood pressure and diastolic blood pressure with age, BMI and waist
circumference (p<0.001). The results of the study showed that there was a significant relationship
between sex and hypertension. In males (13.9%) it was higher than females ( 98.9%) (p<0.001).
Conclusion: The results of this study provide a real picture of the underlying causes of people's
attitude toward hypertension in the population of Isfahan residents. It is recommended to take these
results into consideration in the design and implementation of any interventional program for the
control and prevention of hypertension in this area.
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