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Abstract:
Objective: This study aimed to investigate the relationship between high blood pressure and
different variables, such as (weight, smoking, amount of salt and water taken daily, and number of hours of natural sleep per person) for young people.
Methodology: The study was conducted on students at the student community of the Technical Institute in Baquba and the University of Diyala during the period from September 2015
until June 2016. The patients ranged in age from 18-24 years. All data were collected through
a questionnaire that included the main reasons and periodic follow-up of the disease.
Results: The total number of samples was 450.The results showed that 33% of all samples
have high blood pressure. The relationship between the causes and the high blood pressure
was as follows: High weight showed 53%, smoking 40%, daily water intake 61%, daily salt
intake 29%. Also, the effect of reducing sleep rate was 83% and it presented the highest percentage compared with other causes.
Recommendations: The study recommends to do further study promote the healthy lifestyle
of the youth and confirm on the healthy habits by raising awareness among university students to reduce these causes of early infection with high blood pressure.
Keywords: high blood pressure, risk factors, youth group
:المستخلص
 كمية، التدخين، ومنها (الوزن،  هدفت الدراسة الى التحري عن العالقة بين ارتفاع ضغط الدم ومتغيرات مختلفة:الهدف
. وعدد ساعات النوم الطبيعي للفرد) لفئة الشباب، الملح والماء المتناولة يوميا
2016  حتى نيسان2015 بعقوبة وجامعة ديالى خالل المدة من ايلول/  أجريت الدراسة على طلبة المعهد التقني:المنهجية
 جمعت كافة البيانات من خالل استمارة استبيان تضمنت المسببات الرئيسية.) سنة24-18( إذ تراوحت أعمار العينة بين
 وعدد ساعات النوم الطبيعي للفرد) والمتابعة الدورية لتطورهذه،  كمية الملح والماء المتناولة يوميا، التدخين،( الوزن
. المسببات
 من مجموع العينات مصابين%33  عينة أن نسبة450  اظهرت النتائج اعتمادا على العدد اإلجمالي للعينة والبالغ: النتائج
 والمعدل%40  والتدخين%53  زيادة الوزن: وكانت نسب العالقة بين المسببات والمرض كاآلتي، بارتفاع ضغط الدم
%83  كما بينت إن تأثير قلة النوم عن المعدل الطبيعي. %29  والمعدل اليومي لتناول الملح%61 اليومي لتناول الماء
. حيث اظهرت أعلى نسبة من بين بقية المسببات األخرى
 ت وصي الدراسة بتعزيز نمط الحياة الصحي لفئة الناشئة والتاكيد على العادات الصحية السليمة عن طريق نشر:التوصيات
.الوعي بين طلبة الجامعات للحد من هذه المسببات المؤدية لالصابة المبكرة بارتفاع ضغط الدم
 فئة الشباب، عوامل الخطورة، ارتفاع ضغط الدم: الكلمات المفتاحية
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و يتابع المريض شهريًا وبشكل دوري لبضعة أشهر ،هذا
إذا لم يكن هناك أية مشاكل صحية أو أعراض تدل على
مضاعفات مثل الذبحة الصدرية .وتكون الزيارة مفتوحة
إذا أحس المريض بأية أعراض غير طبيعية ممكن أن
تكون ناتجة عن األدوية .ويجب ان تتوفر اجهزة الفحص
المنزلية .ويمكن ايظا اجراء فحوصات دورية هي:
 -1فحص شبكية العين للتأكد من عدم وجود مضاعفات.
 - 2اجراء اختبارات لمرضى السكري والكوليسترول
والمصابين بامراض الكلى الن هذه عوامل خطر اضافية
لالصابة بامراض القلب وقد تتطلب العالج.
 -3رسم تخطيط للقلب للتأكد من عدم وجود مضاعفات
على القلب.
 -4فحص ااالدرارلمعرفة ما اذا كان هناك زالل في
االدرار(.)6
ووفقا للدراسات فان التشخيص المبكر الرتفاع ضغط
الدم يقلل من احتمالية الالصابة بالسكتة الدماغية بنسبة
 %34والوفيات الناجمة عن امراض القلب واالوعية
الدموية بنسبة .)7( %21وقد اجمعت الدراسات
والموسسات والجمعيات الطبية ان المعدل الطبيعي
لضغط الد م ال يزيد عن  140–160 / 90–100ملمتر/
زئبق .وقد اوجدت هذه الدراسات استثناءات لكبار السن
واالشخاص المصابون بالسكري والذين يعانون من
امراض الكلى(. )8
عالج ارتفاع ضغط الدم  :النهج االول لعالج ارتفاع
ضغط الدم هو تغيير نمط الحياة .وقد وجد ان لخفض
وزن الجسم تاثير ايحابي على االشخاص المصابين
بارتفاع ضغط الدم على المدى البعيد باالقتران مع
االدوية العالجية( .)9اما التغييرات الغذائية لخفض ضغط
الدم فتنطوي على تناول االطعمة منخفظة الصوديوم
واالغذية النباتية وفي حالة اتباع الحمية الغذائية الينصح
لالشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم بتناول مكمالت
البوتاسيوم .اما نظم ممارسة الرياضة البدنية للحد من
ارتفاع ضغط الدم فتشمل السير على االقدام في الهواء
الطلق  ،و ممارسة فن اليوغا لمدة نصف ساعة اسبوعيا
اظهرت استجابة مرتفعة لخفض ضغط وتقليل الضغط
على االوعية القلبية(.)10
وعمدت هذه الدراسة الى تشخيص اغلب األسباب لدى
فئة الشباب المؤدية الى ارتفاع ضغط الدم الصامت ،
والذي نادراً ما يُسبب أعراضاً .وإذكاء وعي الشباب لما
لهذا المرض من اهمية بالغة للحد من امراض التقدم
بالسن مثل امراض القلب والسكتة الدماغية وامراض
الكلى المختلفة والسكري .

المقدمة
ارتفاع ضغط الدم  -والمعروف ايظا بالقاتل
الصامت  ،وهوعامل خطر رئيسي لمشاكل صحية
خطيرة .حوالي ثالثة من عشرة من البالغين األمريكيين
يعانون من ارتفاع ضغط الدم سنويا  ،ويعتبر ارتفاع
ضغط الدم المسبب الرئيسي ألمراض القلب واألوعية
الدموية  ،مما يؤدي إلى وفاة ماليين األشخاص سنويا
نتيجة إصابتهم بمضاعفات ارتفاع ضغط الدم كالذبحة
الصدرية والجلطة القلبية وعجز القلب والفشل الكلوي
نتيجة ضيق الشريان الكلوي( . )1ويعالج ارتفاع ضغط
الدم بدعم نمط الحياة الصحي او باالدوية  .وتشمل
تغيرات نمط الحياةالصحية تقليل الوزن ،الرياضة
البدنية ،والتقليل من تناول الملح واذا كانت هذه التغيرات
غير كافية يتم استخدام االدوية )2(.ويعرف ضغط الدم :أنه
قوة دفع الدم لجدران األوعية الدموية التي ينتقل خاللها
أثناء تغذيته لكافة أنسجة الجسم .ويرتفع ضغط الدم عندما
يضخ القلب الدم بقوة اكبر أو عندما تضيق الشرايين
الرفيعة مما يسبب زيادة المقاومة لسريان الدم فيها
()3
وبالتالي يزداد الضغط الدموي على جدران الشرايين.
ويقسم ضغط الدم المرتفع لقسمين رئيسين تبعا
لمسبباته  :أ -ضغط الدم األساسي أو األولي واهم عوامل
ظهوره:
 -1عوامل وراثية -حيث ان األشخاص الذين يملكون
تاريخ عائلي من الدرجة االولى لالصابة بضغط الدم
المرتفع هم االكثر عرضة لالصابة بهذا المرض في
المستقبل.
 -2عوامل نمط الحياةغير المحدد  -ومن هذه العوامل
التدخين  ،وزن الجسم المفرط والملح الزائد  ،اجهاد
(. )4
الجسم فوق قدرة احتماله ،الكحول وغيرها
ب-اما القسم الثاني فهو ضغط الدم الثانوي ويحدث
لمسببات محددة ومنها :واضطرابات الغدد الصماء و
امراض الكلى المزمنة ،تضيق شرايين الكلى المزمنة
واسباب دوائية مثل استخدام حبوب منع الحمل(.)5
االعراض  :-اليوجد اعراض ثابتة وواضحة لالصابة
بارتفاع ضغط الدم فبعض االشخاص يعانون من الصداع
في الجزء الخلفي من الراس وطنين االذن والدوار وتغير
الرؤية وعدم وضوحها وقد تكون هذه االعراض مرتبطة
بالقلق النفسي من المرض بدال من ارتفاع الضغط .
وتبقى الطريقة المثلى لمعرفة االصابة هي عن
طريق قياسه بالطرق الطبية باستخدام جهازقياس الضغط.
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بينت نتائج الدراسة ان نسبة( %)53من المصابين
بارتفاع ضغط الدم يعزى الى زيادة الوزن او السمنة
المفرطة حيث لوحظ زيادة بالوزن لدى هذه الفئة
وخصوصا لدى الذكور ومن وجهة النظر العلمية فان
زيادة الوزن تزيد من كمية الدم والسوائل في الجسم ويزيد
بالتالي الجهد الذي يبذله القلب في ضخ كميات اكثر من
الدم وقد اشارت االبحاث ان زيادة 10كجم في الوزن
تؤدي الى زيادة الضغط بمعدل  6ملم  /زئبق (.)13

االجهزة وطرائق العمل
:- Methods
االجهزة المستعملة  -1 -:ميزان للوزن -2اداة قياس
الطول - 3جهاز قياس الضغط الزئبقي.
طريقة العمل:
تمت المتابعة ل()450عينة وتضمنت البيانات( العمر
 ،الجنس ،الوزن والطول ،كمية التدخين ،معدل الماء
المستهلك خالل  24ساعة وكمية الملح اليومي ،عدد
ساعات النوم والعمل) .وتم قياس ضغط الدم والطول
والوزن لجميع العينات وتسجيل جميع البيانات الستخراج
النتائج .
Instrument and

 - 2 .2ارتفاع ضغط الدم واالتدخين:
وتتمثل خطورة التدخين على القلب واألوعية الدموية
في وجود النيكوتين وغاز أول أكسيد الكربون في الدخان
المتصاعد من السيجارة  ،فالنيكوتين يؤدي إلى حدوث
اضطرابات في القلب السليم  ،وقد تؤدي هذه
االضطرابات إلى حدوث الوفاة في مرضى القلب بسبب
االرتفاع في ضغط الدم وقد بينت الدراسة الحالية ان نسبة
( %)40من المصابين بضغط الدم المرتفع هو بسبب
التدخين هذا باالضافة الى معاناتهم من اضطرابات متباينة
في عدد دقات القلب .وقد ادى انتشار ظاهرة النركيلة في
المجتمع حاليا الى اعتبارها السبب الرئيسي في زيادة هذه
النسبة باالضافة الى غياب الرقابة الصحية على انواع
السكائر المستوردة ونسب النيكوتين المرتفعة عن المعايير
العالمية ). (14

قياس ضغط الدم
تم قياس ضغط الدم بجهاز الضغط الزئبقي حيث يُقاس
ضغط الدم بوحدة تُسمَّى مليمتر زئبقي ،ويُسجَّل كرقمين
يُكتَب أحدهما فوق األخر عادة) في شكل كسر(.
ويشير الرقم األعلى إلى ضغط الدم االنقباضي – وهو
الضغط األعلى في األوعية الدموية ويحدث مع انقباض
القلب أو خفقانه .ويشير الرقم األقل إلى ضغط الدم
االنبساطي – وهو الضغط األقل في األوعية الدموية في
الفترات التي تفصل بين ضربات القلب مع استرخاء
عضلة القلب .ويُعرَّف ضغط الدم الطبيعي لدى البالغين
عندما يكون ضغط الدم االنقباضي 120مليمتر زئبقي
وضغط الدم االنبساطي  80مليمتر زئبقي .ويُعرَّف
ارتفاع ضغط الدم عندما يساوي ضغط الدم االنقباضي أو
يزيد على 140مليمتر زئبقي و/أو عندما يساوي ضغط
الدم االنبساطي أو يزيد عن  90مليمتر زئبقي .
()11
وتم حساب البيانات بالطرق االحصائية المتبعة .

 - 3 .2ارتفاع ضغط الدم وكمية الماء المتناولة يوميا
أظهرت النتائج ان اغلب العينات الذين ال يتناولون
المعدل الطبيعي لكمية الماء يوميا ( 9أكواب ) يعانون من
ارتفاع ضغط الدم بنسبة ( %)61ونؤكد على أهمية شرب
كوبين من الماء فى الصباح لضبط ضغط الدم  ،عندما
تكون المعدة خاوية  ،فيمتصه جدار المعدة  ،وينتقل إلى
الدم ليذيب ما به من رواسب ،ثم ينتقل الماء إلى الكلى ليتم
غسلها من الرواسب  ،والسموم فى أقل من ساعة وكقاعدة
عامة فان تناول المياه يساعد على ازالة االمالح من
االجسم وعدم احتباسها وبالتالي انتظام ضغط الدم (.)15

النتائج والمناقشة
 -1أجريت الدراسة ل 450عينة للفئة العمرية من -18
 24وقد أظهرت النتائج
بينت الدراسة ان نسبة( %)33من الشباب ولكال
الجنسين يعانون من ارتفاع ضط الدم من اجمالي العينات
المأخوذة والتي تعتبر مرتفعة نسبيا في هذه المرحلة
العمرية وقد اشار البحث الى ان غياب الوعي الصحي
بشكل ملحوظ ادى الى هذه النسبة .في حين اشارت
االستطالعات العالمية لمختلف المنظمات الصحية ان
نسبة ارتفاع ضغط الدم لتتجاوز ( )%4في مثل هذه الفئة
العمرية للشباب ).(12

 - 4 .2ارتفاع ضغط الدم وكمية الملح
بينت الدراسة ان نسبة( %)29من المصابين بارتفاع
ضغط الدم يتناولون كمية تزيد عن  4غم يوميا من ملح
الطعام هذا باالضافة الى االمالح الموجودة اصال في
الخضروات والغذية المختلفة وخصوصا المعلبة منها
وتودي زيادة الصوديوم في الطعام الى رفع محتوى
الصوديوم في الخاليا العضلية الملساء لجدران الشرايين ،
فيسهل دخول الكالسيوم إلى الخاليا وهذا يؤدي إلى تقلص
القطر الداخلي للشرايين فتصبح ضيقه .كما أنه يسبب

 -2العالقة بين األسباب المعاصرة و ارتفاع ضغط الدم
 -1 .2ارتفاع ضغط الدم والوزن
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إحتباس السوائل في الجسم وزيادة الضغط على الشرايين
 حيث يعمل على زيادة إفراز، من جهة أخرى
األدرينالين الذي يؤدي إلى تقلص الشرايين وانخفاض
 تناول الملح يزيد من كمية.سرعة جريان الدم في الجسم
 لتجد الكلى، الصوديوم في مجرى الدم ويخل من التوازن
التي تتحكم بكمية السوائل المخزنة في الجسم صعوبة في
.)16(التخلص من المياه
 ارتفاع ضغط الدم والمعدل اليومي لساعات- 5 .2
النوم
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