
 

 

 است؟  ری امکان پذ  یچاق  یدرمان فشارخون با جراح  ای آ
  افتهی   شی افزا یقابل توجه زانی دهه گذشته به م 4 یط  یاضافه وزن و چاق یجهان  وع ی ش

  یمانند فشار خون باال همراه است. جراح یعروق یقلب  یفاکتورها سکی ر شی است و با افزا

هستند و ممکن   یدرمان چاق یروش برا ن ی موثرتر  یچاق یها یجراح ای   کی متابول یها

در مورد اثرات   قاتیتحق  شتری بهبود دهند. اگرچه ب  زی را ن  یمرتبط با چاق یها یماری است ب 

  ری در مورد تاث یقات ی انجام شده است، اما تحق ابتی د  یماری کاهش وزن بر درمان ب یجراح

که اثر مثبت آن را نشان   صورت گرفته است  زیدرمان فشار خون ن  ی رو  یچاق یها یجراح

  یم  کی متابول  یآن است که جراح از یحاک زهای و متاآنال  کی ستماتی س  یها یدهد. بررس یم

بر   یچاق  یها یجراح   ری تاث  یمقاله به بررس  نی تواند به کنترل فشار خون کمک کند. در ا
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 ست؟ ی فشار خون باال چ

است که   یطیشود، شرا یگفته م  زین ( hypertension) پرتنشنی خون باال که به آن ها فشار

 از حد مجاز باشد.  ش ی ب  یخون  یرگ ها وارهیفشار فشار خون بر د

 کنند:   یم یرسد، پزشکان دو عدد را بررس یفشار خون م یرینوبت به اندازه گ   یوقت 



 

 

شود و در   یشما وارد م یانقباض قلب به رگ ها یکه در زمان ها ی: فشارکیستولی س

 شود.   یدستگاه فشار سنج با عدد بزرگ تر مشخص م 

قلب که در دستگاه فشار  یضربان ها نی شما در ب  یانهای : فشار موجود در شرکیاستولی د

 شود.  یسنج با عدد کوچکتر مشخص م

  وهیمتر ج  یلی م  110/70 وه،یمتر ج  یلی م 120/80مانند  یمعموال اعداد  یعیخون طب  فشار

رسد، فرد   یباالتر م  ای  وهیمتر ج  یلی م  130/90که سطح فشار خون فرد به   یاست. هنگام

متر   یلی م  180/120فشار خون باالتر از  یکه فرد یدچار فشار خون است. در صورت

با پزشک خود مشورت    عا  ی سر  دی خون شده است و با فشارداشته باشد، دچار بحران  وهیج 

 کند. 

 بگذارند: ری توانند بر احتمال ابتال به فشار خون باال تأث  یم  یمختلف  عوامل

 دن ی کش  گاری س •

 ابت ی د •

 و اضافه وزن  یچاق •

 باال  کلسترول •

 ی خانوادگ سابقه •

 سن •

 ی و یکل یماریب  •

 خواب  آپنه •



 

 

 

 باال  خطرات فشار خون 

و به    ری چشمگ  راتی تواند تأث یاست، اما م عی شا یا ندهیاگرچه فشار خون باال به طور فزا

تواند به عروق،    یدر صورت عدم کنترل، م یماریب نی بگذارد. ا یبر سالمت  یظاهر ناگهان 

سکته   ،یبرساند و به طور بالقوه منجر به حمله قلب   بی ها و مغز آس هی قلب، چشم ها، کل

 مرگ شود.  یو حت   یه، کوری کل یینارسا ،ی مغز

٪  20 با  یکند. تقر  یسر و صدا عمل م  یب  رای است ز  یخطرناک رایبس  تی خون وضع فشار

فشار خون  به   یماریدانند که به آن مبتال هستند. ب  ینم یافراد مبتال به فشار خون باال حت

تواند پس از آن   یکه بروز کند، م  یدر موارد یدهد و حت یندرت عالئم خود را نشان م

 رسانده است. بی باشد که سالها به بدن آس

  نی. ادی کن  یر ی شگی فشارخون، از ابتال به آن پ   یماریاست که قبل از ابتال به ب  نی کار ا نیبهتر

در   شتری سالم و کسب اطالعات ب یمنظم فشار خون، داشتن زندگ  ی تواند با بررس  یکار م

 . ردی صورت گ یماری ب نی مورد ا 



 

 

 

 وزن و فشار خون   نیارتباط ب 

با هم مرتبط هستند. داشتن اندازه بزرگتر از بدن    قی خون و وزن شما از چند طر  فشار

  ازی خون به تمام سلول ها ن  نی تأم  یقلب شما برا رای دهد ز شی ممکن است فشار خون را افزا

مهم    نی برساند. ا ب ی ها آس هی تواند به کل یم  نیهمچن  یاضاف یدارد. چرب یشتری به پمپاژ ب 

 فشار خون نقش دارند.  می شما در تنظ یها هی کل رای است ز

  83،882منتشر شد.  کایمطالعه بزرگ بر اساس پرستاران در آمر کی 2005سال  در

  یبرا 2005سال تا سال  14به مدت  یع ی ساله با فشار خون طب  44تا  27پرستار زن 

عامل خطر ابتال به فشار  نی تر  یاد که قو مطالعه نشان د نی شدند. ا  یری گ ی فشار خون باال پ

  4.7شود آنها تا   یدر زنان چاق است که باعث م یشاخص توده بدن شی خون باال، افزا

به فشار خون باال مبتال شوند. در   23.0کمتر از  یاز زنان با شاخص توده بدن شتری برابر ب 

 نسبت داده شد.  یچاق ای به اضافه وزن   دی ٪ موارد فشار خون جد 40مطالعه،  نی ا

 بیماری فشارخون با استفاده از جراحی های چاقیدرمان 

  می است که عمدتا با هدف بهبود رژ  یسبک زندگ ریی خط اول درمان فشار خون باال شامل تغ 

 شود.  لیتکم  یممکن است با درمان پزشک   نی شود. ا یو کاهش وزن انجام م ییغذا



 

 

 یحفظ وزن سالم را دشوار م ای و   ی اب ی دست   مارانی از ب یادی مداخالت، تعداد ز  نی وجود ا با

 کنند.  دایپ   ییفشار خون باال رها یماریممکن است نتوانند از ب  جهیدانند و در نت 

 و موثر است.  منی ا  یدرمان   نهیگز  کیکاهش وزن  ی گروه، جراح نی ا یبرا

درمان فشار خون باال هستند که   یبرا یجراح  یروشها نی معده موثرتر اسلیو پس معده و  یبا

شود. نوار معده   یحاصل م   یبهبود ای درمان کامل  مارانی٪ ب85-90در هر دو مورد در 

 ٪. 70تر و حدود   نیی پا ی کم زانیموثر است اما به م  زی ن 

  یاز عوامل بستگ  یع ی وس  فی شما بهتر است، احتماال  به ط  یکدام روش برا نکه یا انتخاب

 . ستی دارد و فقط وابسته به فشار خون شما ن 

داشت، در مورد   د ی خواه سید حامد قدسی خورسند جراح چاقیدکتر که با  یمشاوره ا در

اهداف و وزن شما  نیو همچن   ییغذا می وزن و رژ  خچهیتار  ،یسبک زندگ  ،ی سالمت  تی وضع 

کنند که کدام    یم نییشما، تع یشخص یموارد ری عوامل و سا نی صحبت خواهد شد. همه ا

به شما کمک   ی ری گ میتصم   ندی فرا نی شما بهتر است. پزشک متخصص شما در ا یروش برا

 کند.   یم

 توان فشار خون را کاهش داد؟   یچگونه م 
  نی حال، خبر خوب ا نی فشار خون باال موثر باشند. با ا جادی توانند در ا  یم  یمختلف  عوامل

  دی که با ینکات نی کمک به کاهش فشار خون وجود دارند. بهتر  یراه برا  نی است که چند 

روزمره   ی و کاهش استرس در زندگ گاری شامل قطع س د،ی کن  تی کاهش فشار خون رعا یبرا

کامال درمان کنند و تنها   را یماریب  نیا ستی ن عوامل قرار نی حال، ا  نی خود است. با ا

 دهند.  یبهبود م   یرا کم طی شرا

به    یبندیسالم و پا ییغذا می رژ  تیرعا م،ی با کاهش مصرف سد  می توان  یطور معمول، ما م  به

  نی از ا یاری . بس می فشار خون را کاهش ده یمار ی منظم خطر ابتال به ب یبرنامه ورزش   کی 

 هستند.  یدی کل   زی سالم تر ن  یزندگ یکمک به کاهش وزن و به طور کل  یعوامل برا

 جمع بندی 

بیماری فشارخون باال می تواند در اثر عوامل مختلفی ایجاد شود که یکی از اصلی ترین  

دالیل ایجاد آن چاقی و بی تحرکی است. کسانی که دچار چاقی مفرط هستند و حتی با 

نمی توانند وزن خود را کاهش دهند، بهتر است به  رعایت رژیم غذایی و ورزش نیز  

 جراحی های چاقی به عنوان راه درمان فشار خون نگاه کنند. 



 

 

دکتر سید حامد قدسی یکی از جراحان باتجربه در حوزه چاقی و زیبایی هستند. ایشان بیماران 

پس از انجام جراحی  زیادی داشته اند که مبتال به بیماری فشارخون باال و یا دیابت بوده اند، اما  

، بیماریشان به کلی درمان و یا تا حد زیادی کنترل شده است. اگر نیاز  ایشانچاقی در کلینیک  

به کسب اطالعات بیشتر و یا دریافت وقت مشاوره دارید، می توانید از قسمت تماس با ما  

 اقدام کنید. 
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