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از آنجا که میزان فـشار خـون بـه حجـم     . کند عرق ضمن دفع دمای اضافی بدن، مقداری آب و مواد زاید نیز دفع می           

اتومیکی های غدد عـرق در مواضـع آنـ     منافذ کانال، بار خون و حجم آب بدن بستگی دارد، در این تحقیق برای اولین   
مشخص و یکسان در دست افراد هایپرتانسیو شمارش و با مقایسه آن با افراد سالم به وجود یا عدم وجود رابطـه           

نفر از زنان هایپرتانسیو  75 به این منظور .های غدد عرق با بیماری هایپرتانسیون پرداخته شد بین تعداد منافذ کانال
از نـوک انگـشتان و   تحت نظر پزشک، انتخـاب و  )  سال 60ن سنی   میانگی(نژاد فارس ساکن استان خراسان رضوی       

متـر    میلـی 50/12 –80/16مـساحت   به ای   هر دو دست آنان عکسبرداری و در دایرهa,b,c,dهای  خطی مواضع سه
 در گـروه سـالم    .مـورد تحلیـل آمـاری قـرار گرفـت         حاصـل   های غدد عرق شمارش و نتایج         مربع تعداد منافذ کانال   

دهند که میانگین تعداد منافـذ در نـوک           نتایج حاصل نشان می    . سال قرار داشتند   49زن با میانگین سنی      55) کنترل(
 .داری کمتر از افـراد سـالم اسـت     دست راست در افراد بیمار بطور معنیbخطی   انگشتان هر دو دست و موضع سه      

های غدد عرق در نوک انگـشتان     ع منافذ کانال  در افراد با سابقه فامیلی ابتال به هایپرتانسیون، بررسی توزی         نابراین  ب
ایـن چنـین بررسـی     ،عالوه بر این. تواند در تشخیص اولیه بیماری کمک نماید های کف دست می   خطی  و مواضع سه  

 که این خود می تواند از نظر ،تواند به عنوان یک تست غربالگری زودهنگام برای تشخیص افراد در معرض خطر          می
  . مورد استفاده قرار گیرد،باشد ای حائز اهمیت  های تغذیه بتآگاهی جهت مراق پیش
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Essential hypertension which affects 1 billion people worldwide is a 
multifactorial disorder and influenced by both genetic and environmental 
factors. In human at about 14th week of pregnancy, sweat gland anlagen appear 
at uniform intervals along the apices of the epidermal ridges.  Once the pores of 
sweat gland form on the ridge, they are fixed at that location. Considerable 
amount of researches have shown that pores do not disappear, move or 
spontaneously generate over time.  The goal of the present study was to examine 
whether there is a relationship between the number of palmar sweat gland pores 
and hypertension condition. By applying a digital microscope, the number of 
palamr sweat gland pores were counted in a circle area (12.5 –16.8 mm2) of 
certain anatomical regions (a, b, c triradials and fingers) in 75 hypertensive and 
55 normotensive females.  The average age of all subjects was 60 years and all 
patients had a familial background of hypertension. Statistical analysis of the 
data showed that the mean count of sweat glands pores on fingers and b triradial 
in hypertensive group was significantly lower than normotensive subjects. In 
conclusion, the results obtained from the present study indicate that there is a 
meaningful relation between the numbers of fingertip sweat glands pores and 
hypertension. This finding can be used for the prognosis and early detection of 
hypertension in susceptible persons, particularly among those with a familial 
background.  
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