
 سیگار و فشار خون باال

 عروقی می باشد. در حال حاضر -قلبیبیماری های  ناشی از قابل پیشگیری مرگ و میر علت شایع ترین در سرتاسر جهان تنباکومصرف 

از آنها در کشورهای در حال توسعه هستند و اگر این روند هم چنان ادامه یابد،  %28در دنیا وجود دارند که  سیگاری فرد میلیارد 3/1

عالی مرتبط با بیش ف میلیارد مرگ مرتبط با تنباکو اتفاق بیفتد. اثرات مضر آنی سیگار کشیدن 1، 81د که در قرن تخمین زده می شو

قباض از طریق افزایش فشار خون، ضربان قلب، و ان ،که باعث افزایش مصرف اکسیژن توسط عضله ی قلب سیستم عصبی سمپاتیک می باشد

 عضله ی قلب می شود.

دهه بعد از قطع سیگار باقی بماند. شیوع  1شریان ها می شود که ممکن است تا واره ی یدیگار، موجب سخت شدن سطوالنی مدت مصرف 

است، و همزمانی فشار خون باال و سیگار کشیدن  یافته افزایشنخ یا بیشتر سیگار می کشند،  11در میان کسانی که در روز ار خون باال شف

 می دهد.ا کاهش عملکرد بطن چپ ر ،در افراد بدون عالمت

ینده ی ادقیقه بعد از مصرف سیگار اندازه گیری شود، ممکن است اثر افز 33و اگر  می یابدبا هر سیگار، فشار خون به طور موقت افزایش 

 است. الترباولین سیگار روز، ابعد از افزایش موقت فشار خون احتماالً  در افرادی که به طور مداوم از سیگار استفاده می کنند، آن ثبت نشود.

میلی متر جیوه افزایش در فشار  83به طور میانگین بعد از اولین سیگار انجام شد، نرمال در مطالعه ای که روی افراد سیگاری با فشار خون 

 یفشاررپ، تأثیری متقابل بین سیگار کشیدن و نوشیدن قهوه در بیمارانی با فشار خونسنجش مکرر عالوه، ه خون سیستولیک مشاهده شد. ب

میلی متر  6 ایش متوسطنشان داده است که منجر به افزیاد می شد(  "اساسی") که قبالً از آن تحت عنوان فشار خون  خون خفیف اولیه

 می شود. در فشار خون سیستولی در طول روز جیوه ای

عموماً فشار خون پایین تری نسبت به غیر سیگاری سیگاری افراد نه در همه ی مطالعات دیده می شود،  لیهمانطور که در اکثر وبا این حال، 

وزن باالتر و مشاهده ی ادعا، با کاهش وزن آنها می باشد. پشتیبان این  این کاهش فشار خون خفیف در سیگاری ها مرتبط ها دارند.

، ینکنندگی عروق کوتین اثر گشاد هم چنین ممکن استافزایش یافته در سیگاری های جدید در مقایسه با غیر سیگاری هاست. فشارخون 

 نیز در کم کردن فشار خون مؤثر باشد.متابولیت اصلی نیکوتین، 

 با فشار خون باال اجتناب شود، زیرا می تواند به طور چشم گیری خطر عوارض یخالف این مشاهدات، سیگار کشیدن باید در هر بیماربر

 .را افزایش داده و پیشرفت نارسایی کلیوی را تسریع نمایدعروقی  -قلبی ثانویه ی

د؛ این امتیاز مستقل از طول مدت مصرف درصد کاهش ده 31-03د به سرعت عوارض بیماری های عروقی قلب را تا قطع سیگار می توان

 .حفظ عملکرد کلیوی دارد یا خیر سیگار است. هنوز نا مشخص است که آیا قطع سیگار امتیاز مشابهی بر روی کمک به

 خالصه:

 سیگار ممکن است قابل آخرین دقیقه بعد از مصرف  33 و اثر افزایشی آن باال می رودموقت ر خون به طور با هر سیگار، فشا

 ست.مشهود ا یبرجسته تر به طور این افزایش گذرای فشار خون، بعد از اولین سیگار روز در افراد سیگاری،اندازه گیری نباشد. 

 سبت به افراد غیرسیگاری، عموماً فشار خون پایین تری دارند. این کاهش خفیف در فشار خون، مرتبط با کاهش افراد سیگاری ن

ؤثر نیز در کم کردن فشار خون م، متابولیت اصلی نیکوتین، کنندگی عروق کوتینین اثر گشاد هم چنین ممکن است وزن است.

 باشد.

 به فشار خون باال اجتناب شود؛ زیرا می تواند به طور مؤثری خطر عوارض ثانویه ی  سیگار کشیدن باید در همه ی بیماران مبتال

 را تسریع بخشد. ویعروقی را افزایش داده و پیشرفت نارسایی کلی -قلبی

 مترجم:                                                                                                                                                                                     

 دکتر زهرا عندلیب                                                                                                                                                                                     
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