علی صفری مرادآبادی  1امین قنبرنژاد  2مرضیه نیکپرور  3سکینه دادیپور  4سکینه فالحی 5

 3دانشجو ،کارشناسی ارشد ،آموزش بهداشت ،کمیته تحقیقات دانشجویی 7 ،کارشناس ارشد ،آمار زیستی ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقای سالمت 1 ،استادیار ،گروه
داخلی ،مرکز تحقیفات قلب و عروق 4 ،دانشجو ،کارشناسی ارشد ،آموزش بهداشت ،مرکز تحقیقات مراقبتهای مادر و کودک 5 ،کارشناش ارشد ،روانپرستاری ،مرکز تحقیقات
باروری و ناباروری ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
مجله پزشکی هرمزگان سال هجدهم شماره سوم  93صفحات 292-299

چکیده
مقدمه :پرفشاری خون از شایعترین و مهمترین عوامل خطرساز بیماریهای قلبی و عروقی محسوب میشود .تغییرات
سریع اجتماعی اقتصادی دهه اخیر سبب شده که شیوع بسیاری از عوامل خطرساز بیماریهای قلبی  -عروقی از جمله
پرفشاری خون روبه افزایش باشد .لذا این مطالعه با هدف بررسی شیوع پرفشاری خون و برخی عوامل مرتبط با آن در
افراد باالی  18سال شهر بندرعباس در سال  3133صورت گرفت.

روش

کار :پژوهش حاضر مطالعهای توصیفی  -تحلیلی است .در این تحقیق 3513 ،نفر از افراد باالی  18سال شهر

بندرعباس به روش نمونهگیری خوشهای مورد بررسی قرار گرفتند .روش جمعآوری اطالعات ،مصاحبه و معاینه بالینی و
ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته ،فشارسنج جیوهای و ترازوی دیجیتالی قابل حمل بود .دادهها با نرمافزار

 SPSS 16و با استفاده از آزمونهای کای دو ،تی تست و تحلیل واریانس یکطرفه تجزیه و تحلیل گردید P<8/85 .از نظر
آماری معنیدار تلقی گردید.
نتایج :شیوع پرفشاری خون در جمعیت مورد مطالعه  15/1درصد تعیین شد که این میزان در مردان ( 10درصد) و در

زنان ( 11درصد) بود .نتایج مطالعه نشان داد که با افزایش نمایه توده بدنی شیوع پرفشاری خون نیز افزایش مییابد .به

نویسنده مسئول:
سکینه دادیپور
مرکز تحقیقات مراقبتهای مادر و کودک
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
بندرعباس  -ایران
تلفن+30 332 2204877 :
پست الکترونیکی:
mdadipoor@yahoo.com

طوری که  50/3درصد افراد مورد مطالعه دارای  BMI ≤75بودند .همچنین بین  BMIباالتر از  75در زنان ( )14/34و مردان
( 71/30درصد) اختالف معنیدار بود (.)P<8/85

نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان داد شیوع پرفشاری در شهر بندرعباس باال ایت و به نظر میرسد عواملی از جمله

 ،BMIسن ،جنس ،دیابت ،چربی خون در ابتال افراد به پرفشاری خون تأثیرگذار باشد.
کلیدواژهها :بندرعباس  -پرفشاری خون  -شیوع

نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله 92/5/39 :اصالح نهایی 92/22/29 :پذیرش مقاله92/22/22 :
ارجاع :صفری مرادآبادی علی ،قنبرنژاد علی ،نیک پرور مرضیه ،دادی پور سکینه ،فالحی سکینه .شیوع پرفشاری خون در افراد باالی  39سال شهر بندرعباس .مجله پزشکی هرمزگان 2393؛.292-299:)3(21

مقدمه:

بیماریهای عروق کرونر به حساب میآید .همچنین موجب از کار

پرفشاری خون از شایعترین و مهمترین عوامل خطرساز

افتادگی ،مرگ و تحمیل هزینههای هنگفتی بر جامعه میشود .از

بیماریهای قلبی و عروقی محسوب میشود .تغییرات سریع

طرفی دیگر ،این بیماری قابل کنترل بوده و از این طریق میتوان

اجتماعی اقتصادی دهه اخیر سبب شده است که شیوع بسیاری

عوارض ناشی از آن را به طور قابل مالحظهای کاهش داد ..به

از عوامل خطرساز بیماریهای قلبی  -عروقی از جمله پرفشاری

طوری که در  75سال گذشته در کشورهای غربی 43 ،درصد از

خون روبه افزایش باشد ( .)3این بیماری اگر درمان نشود،

مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی و  50درصد از مرگ و میر

عوارض متعددی در اعضای حیاتی بدن مانند کلیه ،مغز ،چشم و

ناشی از بیماریهای عروق مغزی به واسطه تشخیص و درمان

قلب به وجود آورده و یک عامل خطرساز زمینهای برای

این بیماری کاهش یافتهاند ( .)7سازمان بهداشت جهانی تخمین
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شیوع پرفشاری خون در افراد باالی  03سال شهر بندرعباس

علی صفری مرادآبادی و همکاران

شیوع پرفشاری خون

بوده و حدود  2/3میلیون نفر ساالنه در اثر ابتال به این بیماری

صورت که شهر بندرعباس با توجه به مرکز بهداشتی درمانی

فوت میکنند (. )1در ایاالت متحده حدود یک پنجم کل جمعیت

موجود به  2خوشه (هر خوشه  755نمونه) تقسیم ،سپس برای

مبتال به فشارخون باال بوده و ساالنه  78میلیارد دالر صرف

پیدا کردن نمونهها در هر خوشه از روش نمونهگیری تصادفی

درمان آنها میشود ( .)4همچنین به گزارش انجمن قلب آمریکا

منظم (لیست خانوارها) استفاده شد .معیارهای ورود به مطالعه

حدود  58میلیون آمریکایی  2ساله و باالتر به پرفشاری خون

سن باالی  18سال ،معیارهای خروج از مطالعه ،سن زیر18

مبتال هستند ( .)5این آمار در مصر ،چین و سوئد به ترتیب

سال ،زنان باردار ،خانمهایی که دوره قاعدگی را سپری نمودند و

 33،37،18درصد میباشد ( .)2در ایران نیز مطالعات صورت

عدم همکاری خانوادهها بود .روش جمعآوری اطالعات مصاحبه

گرفته در گناباد ،شیوع پرفشاری خون را  78/00درصد (،)2

و معاینه بالینی و ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه محقق

کرمانشاه  34درصد ( ،)0تبریز  )3( 78/07و تهران  77درصد

ساخته که شامل دو بخش بود .بخش اول اطالعات دموگرافیک

( )38گزارش کردهاند .به نظر میرسد برای جلوگیری از خسارت

شامل جنس ،سن ،سوابق بیماری ،پیشینه فشارخون خانوادگی،

جانبی و مالی فراوان ناشی از این بیماری ،غربالگری یک

سابقه چربی خون ،دیابت ،سابقه دارویی و بخش دوم معاینه

ضرورت محسوب شود .به همین دلیل بررسی شیوع پرفشاری

بالینی با استفاده از فشارسنج جیوهای و ترازوی دیجیتالی قابل

خون یکی از مهمترین الویتهای ملی  -تحقیقاتی پیشنهاد شده از

حمل جهت اندازهگیری فشارخون ،قد و وزن بود .شروع کار

سوی سازمان بهداشت جهانی برای کشورهای در حال توسعه

بدین صورت بود که دو نفر (آقا و خانم) کارشناس پرستاری از

میباشد .در حال حاضر ،کشورهایی مانند مصر ،عربستان

افراد با سابقه باالی  30سال کار بالینی پس از کسب آموزشهای

صعودی ،اردن و سایر کشورهای منطقه مدیترانه شرقی شیوع

الزم در مورد چگونگی اندازهگیری فشارخون طبق استاندارد

فشارخون باال را در قالب طرحهای ملی بررسی کرده و آن را

سازمان بهداشت جهانی و اطمینان از آموزشهای فراگرفته و

تعیین نمودهاند ( .)33در شهر بندرعباس ،مطالعاتی با عنوان

اندازهگیری فشارخون در حضور متخصص به عنوان همکار

رابطه پرفشاری خون و شاخصهای تنسنجی در بزرگساالن

طرح انتخاب شدند .کارشناسان با در دسترس داشتن معرفینامه

( ،)37بررسی ریسک فاکتورهای قلبی در بیماران دیابتیک بر

از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و با

اساس سطح سواد ،دانش و آگاهی رفتار مرتبط با بیماری دیابت

مراجعه به درب منازل پس از ارائه توضیحات الزم در خصوص

( )31انجام شده است .اما از آنجایی که مطالعهای مشابه مطالعه

اهمیت غربالگری فشارخون و مزیتهای آن و جلب رضایت

حاضر در شهر بندرعباس صورت نگرفته است و با توجه به

خانوادهها جهت همکاری اقدام به جمعآوری دادهها نمودند .اگر

اهمیت پرفشاری خون و همچنین سبک زندگی خاص مردم شهر

خانوادهای حاضر به همکاری نبود ،از مطالعه حذف و به صورت

بندرعباس ،وضعیت آب و هوایی ،تنوع قومی این منطقه و ارتباط

تصادفی خانوادهای دیگر از همان منطقه جایگزین گردید .جهت

تنگاتنگ عوامل فوقالذکر با فشارخون ( )34و عوارض غیرقابل

تکمیل اطالعات پرسشنامه با افراد مورد مطالعه مصاحبه شد.

جبران و هزینههای گزاف آن ضروری دانستیم مطالعهای با

همچنین فشارخون افراد پس از حداقل پنج دقیقه استراحت و

هدف بررسی شیوع پرفشاری خون و برخی عوامل مرتبط با آن

آرامش در وضعیت نشسته با یک فشارسنج متناسب با قطر

در شهر بندرعباس را انجام دهیم.

بازو و از دست چپ صدای اول و پنجم کوروتکوف اندازهگیری
گردید ،سپس بازوی چپ به مدت  5تا  2ثانیه باال نگه داشته شد

روش کار:
تحقیق حاضر مطالعهای توصیفی  -تحلیلی از نوع مقطعی
است که با هدف بررسی شیوع پرفشاری خون و برخی عوامل

و بعد از یک دقیقه مجدداً فشارخون اندازهگیری گردید ( .)35بر
اساس آخرین دستورالعمل  JNC-VIIپرفشاری خون به
فشارخون سیستولی ≥ 348یا فشارخون دیاستولی ≥38

مرتبط با آن در افراد باالی  18سال شهر بندرعباس در سال

میلیمتر جیوه یا مصرف داروی ضدفشارخون در طول یک ماه

 3133انجام شده است .جامعه مورد مطالعه را کلیه افراد باالی

گذشته اطالق میشود ( .)32بنابراین براساس دستورالعمل فوق

 18سال شهر بندرعباس تشکیل میدادند .حجم نمونه با در نظر

در این مطالعه افراد دارای فشارخون سیستولیک مساوی یا

گرفتن d=8/87 ،Z=3/32و  P=%78برابر  3513نفر برآورد

بیشتر از  348میلیمتر جیوه و دیاستولیک مساوی یا بیشتر از
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زده است حداقل یک میلیارد نفر در دنیا مبتال به پرفشاری خون

گردید .نمونهگیری به روش تصادفی خوشهای انجام شد .بدین

شیوع پرفشاری خون

علی صفری مرادآبادی و همکاران

 38میلیمتر و همچنین افرادی که به دستور پزشک داروی

افراد اضافه وزن و چاق پرفشاری خون دیاستولیک داشتند388 .

ضدفشارخون استفاده میکردند جزء افراد دارای پرفشاری

نفر ( 34/55درصد) از افراد دارای سابقه خانوادگی پرفشاری

خون قرار گرفتند .در پایان وزن افراد مورد مطالعه با استفاده از

خون سیستولیک بودند (جدول شماره .)3

افراد با استفاده از متر نواری در حالت ایستاده بدون استفاده از

رابطه معنیداری وجود داشت ( )P<8/883و مردان دارای

کفش اندازهگیری گردید .همچنین دستگاه فشارسنج و ترازو به

پرفشاری خون سیستولیک باالتری نسبت به زنان بودند .بین

طور مرتب از لحاظ صحت کار در طول تحقیق چک شدند.

سابقه مشکل قلبی و پرفشاری خون سیستولیک رابطه معنیدار

شاخص توده بدنی ( )BMIکمتر از  30/5الغر)30/5-74/3( ،

مشاهده شد ( .)P=8/881شیوع پرفشاری خون در افراد با

طبیعی )75-73/3( ،افزایش وزن )18-13/3( ،چاق و بیشتر یا

سابقه مشکل قلبی به طور قابل مالحظهای نسبت به افرادی که

مساوی  48خیلی چاق در نظر گرفته شد ( .)32همچنین

سابقه مشکل قلبی نداشتند ،باالتر بود .همچنین بین سابقه

معیارهای تشخیص ابتال به دیابت و چربی بر اساس چکلیست

خانوادگی ابتال به پرفشاری خون با پرفشاری خون سیستولیک

از پیش تنظیم شده و پاسخ بیمار بر اساس تشخیص قطعی این

رابطه معنیداری وجود داشت ( )P<8/883و افراد با سابقه

بیماری توسط پزشک و مصرف دارو بود .دادهها پس از

خانوادگی پرفشاری خون نسبت به افراد بدون سابقه خانوادگی

جمعآوری وارد نرمافزار  SPSS 16شد .برای تجزیه و تحلیل از

ابتال به پرفشاری خون ،دچار پرفشاری خون سیستولیک

آزمونهای توصیفی برای تعیین فراوانی و درصد و از آزمون

باالتری شده بودند .همچنین بین متغیرهای جنس (،)P<8/883

کای دو ANOVA ،t ،و تحلیل واریانس یکطرفه برای ارتباط

سابقه مشکل قلبی ( )P<8/883و سابقه خانوادگی ابتال به

بین متغیرها استفاده گردید P<8/85 .از نظر آماری معنیدار

پرفشاری خون ( )P<8/883با پرفشاری خون دیاستولیک

تلقی گردید.

رابطه معنیداری مشاهده شد (جدول شماره .)7

نتایج:
براساس تجزیه و تحلیل حاصل از پژوهش شیوع پرفشاری
خون  15/0درصد بود .نتایج مطالعه حاضر نشان داد  05نفر
( 31/1درصد) مردان و  325نفر ( 30/5درصد) زنان پرفشاری
خون سیستولیک داشتند .همچنین  327نفر مردان ( 75/4درصد)
و  373نفر ( 34/5درصد) زنان مبتال به پرفشاری خون
دیاستولیک بودند 00 .نفر ( 5/2درصد) افراد دارای نمایه توده
بدنی ( )BMIطبیعی و 327نفر ( 38/50درصد) افراد دارای اضافه
وزن و چاق پرفشاری خون سیستولیک و همچنین  383نفر
( 2/33درصد) افراد دارای وزن نرمال و  307نفر ( 33/3درصد)
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ترازوی دیجیتالی قابل حمل با دقت  388گرم با حداقل لباس و قد

یافتهها نشان داد که بین جنس با پرفشاری خون سیستولیک

شیوع پرفشاری خون

علی صفری مرادآبادی و همکاران

جدول شماره  -1توزیع فراوانی متغیرهای مورد مطالعه بر حسب فشارخون سیستولیک و دیاستولیک
فشارخون

سن

جنسیت

گروهها

تعداد کل

31-41

087

)31/4( 243

)2/2( 51

087

)37/2( 241

)2/4( 53

41-51

403

)07/7( 487

)32/0( 02

403

)22/3( 122

51-01

782

)54/4( 337

)45/2( 34

782

)51/3( 333

)27/2( 35

 01به باال

14

)58( 32

)58( 32

14

)72/1( 3

)27/2( 75

مرد

213

)02/2( 554

)31/1( 05

213

)24/2( 422

)75/1( 327

زن

037

)03/5( 272

)30/5( 325

037

)05/5( 221

)34/5( 373

243

)12/3( 551

)5/2( 00

243

)14/2( 517

)2/33( 383

نمایه توده بدنی

()BMI<25

)(BMI

اضافه وزن و چاق

038

)42/5( 270

-

038

)42/7( 280

)33/3( 307

دارد

202

)05/47( 502

)38/50( 327

202

)00/2( 280

)33/7( 20

ندارد

045

)31/2( 233

)34/50( 388

045

)35( 081

)5( 47

()BMI≥25

سابقه دیابت

سابقه چربی خون

سکته قلبی

مصرف دخانیات

102

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)
)71/3( 331

الغر و طبیعی

سابقه خانوادگی

نرمال ()<141

تعداد کل

نرمال ()<01

دارد

371

)05/1( 385

)2/4( 54

371

)02/7( 382

)1/0( 32

ندارد

3480

)38( 3723

)34/2( 30

3480

)37/2( 3185

)2/4( 381

دارد

732

)03( 334

)38( 312

732

)38/3( 332

)3/3( 78

ندارد

3134

)03( 3307

)33( 71

3134

)37/4( 3734

)2/2( 388

دارد

15

)22/3( 72

)33( 317

15

)23/4( 75

)70/2( 38

ندارد

3432

)31/7( 3143

)77/3( 0

3432

)37/2( 3102

)2/4( 338

دارد

735

)03/3( 725

)2/0( 342

735

)02/2( 752

)31/1( 13

ندارد

3712

)38/2( 3378

)38/3( 13

3712

)31/4( 3355

)2/2( 378
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عوامل مرتبط با

فشار سیستولیک )(mm/GH
پرفشاری (≤)141

فشار دیاستولیک )(mm/GH
پرفشاری (≤)01

شیوع پرفشاری خون

علی صفری مرادآبادی و همکاران

جدول شماره  -2بررسی ارتباط بین فشارخون سیستولیک و دیاستولیک با برخی عوامل مرتبط با آن
متغیر
جنس

سابقه خانوادگی

چربی خون

نمایه توده بدنی

سن

مصرف دخانیات

زن

332±33/11

مرد

373±30/12

دارد

370/34±32/33

ندارد

330/43±33/87

دارد

373/2±33/0

ندارد

332/30±32/01

دارد

373/0±78/84

ندارد

330/7±30/0

< 25

35/72±33/0

≥ 25

373/33±30

 31-41سال

337/0±32/12

 41-51سال

373/71±30/23

 51-01سال

317/22±32/35

< 01

315/35±32/43

دارد

374±78/10

ندارد

373/73±32/85

بحث و نتیجهگیری:
در مطالعه حاضر شیوع پرفشاری خون  15/0درصد
برآورد گردید .شیوع پرفشاری خون در این پژوهش با نتایج

P-value
>8/883

8/881

>8/883

>8/883

>8/883

انحراف معیار  ±میانگین
25/42±37/33
20/43±31/52
02/30±33/40
22/43±31/75
20/84±34/23
25/24±33/37
20/47±33/51
22/42±31/50
25±31/51
20±31/84

P-value
>8/883

>8/883

>8/883

>8/883

>8/883

21/71±33/02
>8/883

22/53±31/22
04/23±37/28

>8/883

02/23±3/57
>8/883

08/15±31/27
25/00±31/80

>8/883

پرفشاری خون  37/74درصد بود ( .)75در حالی که در مطالعه
حاضر ،شیوع باالتر بود .بنابراین شاید بتوان سن را به عنوان
عامل مؤثر در تفاوت شیوع در نظر گرفت.

حاصل از قند و لیپید تهران ( 12درصد) ( )30و مطالعات صورت

در پژوهش حاضر پرفشاری خون در مردان ( 12/2درصد)

گرفته در کشورهای دیگر از جمله ترکیه ( 18/1درصد) (،)33

باالتر از زنان ( 11درصد) بود .این نتایج با یافتههای مطالعات

یونان ( 13/3درصد) ( )78و دیرسن مجارستان ( 12/7درصد)

شمال هند ( ،)72مالزی ( ،)72یونان ( ،)78آمریکا ( )70و افراد

( ،)7،73تقریباً یکسان است .شیوع در این پژوهش از مطالعه

مسن شهر یاسوج ( )73همسو بود .ولی با مطالعات کویت ( )33و

انجام شده توسط صفر زارعی و همکارانش در جهرم با شیوع

مطالعه قند و لیپید تهران ( )30که شیوع پرفشاری خون در زنان

( 50/4درصد) ( )7و شیراز ( 40/75درصد) ( ،)77کمتر و از

باالتر از مردان بود ،همراستا نبود.

مطالعات صورت گرفته در تبریز ( ،)3( )78/07کرمانشاه ()34/1

در مطالعه تبریز ( )3و مطالعه مشترک هند و بنگالدش

( ،)0سمنان ( ،)71( )74/15قزوین ( ،)7( )32/7مطالعه رای و

تفاوت معنیداری در دو جنس مشاهده نشد (. .)0در پژوهش

همکاران در کرمانشاه با شیوع ( 35/2درصد) ( )74و مطالعه

حاضر با افزایش سن پرفشاری خون سیر صعودی داشت.

عزیزی و همکاران در جمعیت بزرگسال تهران ( 73/15درصد)

شاید به دلیل افزایش مقاومت عروقی و تشکیل پالک

( )30بیشتر بود .تفاوت شیوع در شهرهای مختلف ایران میتواند

آترواسکلروزو ضخیم شدن دیواره رگها و اختالالت هورمونی

تا حدودی به محدوده سنی افراد شرکتکننده در مطالعه ،تعریف

باشد .این نتیجه با برخی مطالعات انجام شده در ایران و خارج از

آنها از پرفشاری خون ،حجم نمونه ،منطقه جغرافیایی ،سبک

ایران منطبق میباشد .در پژوهش حاضر ،شیوع پرفشاری خون

زندگی و تفاوتهای فرهنگی وابسته باشد .به عنوان مثال ،در

در افراد باالی  28سال ( 28/2درصد) بود و با مطالعات صورت

مطالعه صورت گرفته در افراد باالی  30سال شهر زابل شیوع

گرفته در شیراز ( 22/4درصد) ( ،)77مالزی ( 22/2درصد) ()72
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سابقه مشکل قلبی

گروهها

پرفشاری سیستولیک
انحراف معیار  ±میانگین

پرفشاری دیاستولیک

شیوع پرفشاری خون

علی صفری مرادآبادی و همکاران

بین نمایه توده بدنی با پرفشاری خون رابطه معنیداری مشاهده

است .چرا که اقدامات بهداشتی زمانی مؤثر خواهد بود که

شد .همچنین باا فزایش سن نمایه توده بدنی ( )BMIنیز افزایش

غربالگری بتواند افراد در معرض خطر را شناسایی کرده و طی

یافته بود .شاید دلیل آن کاهش متابولیسم بدن بوده است .نتایج

یک برنامه دراز مدت کنترل بیماری را امکانپذیر سازد .از دیگر

این مطالعه با مطالعات دیگر همخوانی داشت ( .)18-15در مصر

محدودیتهای مطالعه عدم دسترسی محقق به امکانات الزم

نیز  42درصد افراد مبتال به فشارخون باال چاق بودند .نتایج

جهت انجام مطالعه در کل استان همچنین عدم تجهیزات جهت

پژوهش حاضر با مطالعات فوق همخوانی داشت .نتایج این

اندازهگیری چربی و قندخون بیماران بود .پیشنهاد میگردد

مطالعه نشان داد که شیوع پرفشاری خون در شهر بندرعباس

مطالعات وسیعتر و دقیقتر برای تعیین میزان شیوع پرفشاری

باالست .شاید دلیل آن تنوع قومی ،وضعیت آب و هوایی،

خون ،همچنین پژوهشهای مداخلهای جهت تغییر سبک زندگی و

آپارتماننشینی ،کمتحرکی (به علت وضعیت آب و هوایی) باشد

بررسی اثرات این نوع مداخالت صورت گیرد.

و به نظر میرسد عواملی از جمله  ،BMIسن ،جنس ،دیابت،
چربی خون در ابتال افراد به پرفشاری خون تأثیرگذار باشد .امید

سپاسگزاری:

است نتایج این پژوهش بتواند مسئوالن بهداشتی را در جهت

در پایان نویسندگان بر خود الزم میدانند از مردم شریف

شناسایی افراد در معرض خطر عوامل تأثیرگذار در ابتال به

شهر بندرعباس جهت همکاری در این پروژه و همچنین معاونت

پرفشاری خون ،تغییر سبک زندگی و اطالعرسانی به آحاد

پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان جهت حمایتهای مالی

جامعه در رابطه با چگونگی پیشگیری از فشارخون یاری نماید

تقدیر و تشکر به عمل آورند.

تا از این طریق شاید بتوان از عوارض غیرقابل جبران و
هزینههای گزاف پرفشاری خون جلوگیری نمود.
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Original Article

Abstract
Introduction: Hypertension is the most common and major important risk factors for
cardiovascular diseases. Rapid socio-economic changes in recent decades has increased the
prevalence risk factors of heart diseases - including high blood pressure. The aim of this
study was to assess the prevalence of hypertension and respective risk factors in adults of
Bandar Abbas in 2012.
Methods: In this descriptive cross-sectional study, randomized cluster sampling was
performed to select 1531 people over 30 years of Bandar Abbas (639 men, 892 women aged
30-70) we used interview and clinical examination for data collection. The instruments
collecting data were standard questionnaire and mercurial pressure gauge and portable
digital scale. The data were statistically analyzed by SPSS Software, using Chi-square test, ttest, and ANOVA. P<0.05 was considered statistically significant.
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Results: Prevalence of hypertension in the study was 35.3%. This figure for males was
38% and for females was 33%. The statistical results obtained from this study showed that
the prevalence of hypertension with increasing BMI also increases, so that 58.1 percent of
subjects had BMI≥25. A significant difference was obtained between proportion of women
(34.94%) and men (23.18%) with BMI greater than 25 (P<0.05).
Conclusion: This study showed high prevalence of hypertension in Bandar Abbas. It seems
that BMI, age, sex, diabetes, hyperlipidemia, hypertension, are leading factors in high blood
pressure.
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