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 هراقبت ّای ادغام یافتِ  بخش دٍم:

 الف(اختالل فشارخون بدون مصرف دارو- اختالالت فشارخون -فصل اول

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػَاسم  *

}ػالین ٍ ًـبًِ ّبی ًبسػبیی للجی: سٌگی ًفغ كیي ػىشِ یب آًظیي للجی، ًبسػبئی للجی]ػَاسم للجی  -1فـبس خَى ثبال: 
فؼبلیز، سٌگی ًفغ كیي خَاة )اسسَدٌِ(، ادم اًذام ّبی هلیٌی، ػوغ سال دس سیِ ّب، ػوغ كذای ػَم ٍؿْبسم للت ٍ آسیشوی ثِ ٍیظُ 

 -3ضی، ػَاسم هغضی)ػىشِ هغضی ٍ ایؼىوی گزسای هغ -2، ثضسگی ثٌي ؿخ ٍ آسیشوی[  سیشن فیجشیالػیَى دّلیضی{ 
 ػَاسم ؿـوی)سسیٌَدبسی( -4(  GFRػَاسم ولیَی)آلجَهیٌَسی، وبّؾ 

 

طبقِ  تَصیِ ّا، اقذاهات درهاًی، ارجاع، پیگیزی: اقذاهات  
 بٌذی

 ًتیجِ ارسیابی

  غیش دضؿه ػبلوٌذ سا ثِ دضؿه هشخلق اسػبع غیش فَسی دّیذ ٍ ثِ سین  
 ّفشِ ثؼذ دیگیشی وٌٌذ.  ػِخَساًذ دّیذ ػبلوٌذ سا سب  دغ

 17خَساًذ هشخلق، دسهبى داسٍیی سا ًجك ػذٍل كفلِ  سب صهبى دسیبفز دغ 
 ؿشٍع وٌیذ.

      ِاگش ػبلوٌذ دس ًی یىؼبل گزؿشِ هؼبیٌِ سِ ؿـن ًـذُ اػز ٍی سا ثشای هؼبیٌهِ سهِ ؿـهن ثه
 هشخلق ؿـن اسػبع غیش فَسی دّیذ.

  ثِ وبسؿٌبع سغزیِ هشوض اسػبع دّیذ. ثشای دسیبفز سطین غزاییػبلوٌذ سا 

فـبسخَى 
ثبالی ثب 

ػبسهِ یب دس 
هؼشم 
 ػبسهِ

 1داسای ػبسهِ فـبسخَى ثبال* 

 یب فـبسخَى  150 اص دس كَسر  فـبس خَى ػیؼشَلیه  هؼبٍی  یب ثیـشش
 دسهبى داسٍیی سا ؿشٍع وٌیذ. هیلی هشش ػیَُ  90 اص دیبػشَلیه هؼبٍی یب ثیـشش

  ثِ وبسؿٌبع سغزیِ هشوض ای  ّبی سخللی سغزیِ ػْز دسیبفز سَكیِػبلوٌذ سا
 اسػبع دّیذ.

 خَساًذ دّیذ ػبلوٌذ سا یه هبُ ثؼذ دیگیشی ٍ ثِ دضؿه  ثِ سین غیش دضؿه دغ
 اسػبع دٌّذ.

فـبسخَى 
ثبالی ثذٍى 

 ػبسهِ

 یب  ػیؼشَلیه هؼبٍی خَى فـبس
یب فـبسخَى  140اص ثیـشش 

اص یب ثیـشش  دیبػشَلیه   هؼبٍی

ثذٍى  ٍهیلی هشش ػیَُ   90

 ػبسهِ فـبسخَى ثبال

  دس ًی یىؼبل گزؿشِ هؼبیٌِ سِ ؿـن ًـذُ اػز ٍی سا ثشای هؼبیٌهِ سهِ ؿـهن ثهِ     اگش ػبلوٌذ
 هشخلق ؿـن اسػبع غیش فَسی دّیذ.

 وبسؿٌبع سغزیِ هشوض  ای ثِ ػْز دسیبفز سَكیِ ّبی سخللی سغزیِ ػبلوٌذ سا
 اسػبع دّیذ.

 یه  ٍخَساًذ دّیذ وِ ػبلوٌذ سا ّش ؿؾ هبُ دیگیشی  ثِ سین غیش دضؿه دغ
 ثِ دضؿه اسػبع دّذ.ػبل ثؼذ 

دس هؼشم 
اثشال ثِ  
فـبسخَى 

 ثبال

  یب 120-139فـبسخَى ػیؼشَلیه 
هیلی  80-89دیبػشَلیه  فـبسخَى
 هشش ػیَُ 

   ثِ ػبلوٌذ ٍ ّوشاُ ٍی ؿیَُ ّبی همبثلِ ثب افز فـبسخَى ٍهؼیشی سا آهَصؽ
 دّیذ.

  خَساًذ  ػبلوٌذ سا ثِ هشاػؼِ ثب ثشٍص ًـبًِ سـَیك وٌیذ. ثِ سین غیش دضؿه دغ
 هبُ ثِ دضؿه اسػبع دٌّذ. 6هبُ یه ثبس دیگیشی ٍ ّش  3دّیذ ػبلوٌذ سا ّش 

افز 
فـبسخَى 
 ٍهؼیشی

 دس  ػیؼشَلیه فـبسخَى افز
ٍهؼیز ایؼشبدُ ًؼجز ثِ ٍهؼیز 

 هیلی 20ًـؼشِ ثب وبّؾ كذالل 
 هشش ػیَُ

  ِػبلوٌذ ٍ ّوشاُ ٍی ساُ ّبی  دیـگیشی اص افز فـبسخَى ٍهؼیشی سا آهَصؽ ث
 دّیذ.

 دٍسُ ای ػبل ثؼذ هشالجز خَساًذ دّیذ وِ ػبلوٌذ سا یه  ثِ سین غیش دضؿه دغ
 وٌذ.

 

فـبسخَى 
 ًجیؼی

  فـبسخَى ػیؼشَلیه ووشش اص

 ٍ   80دیبػشَلیه ووشش اص ٍ  120

 ؼشَلیه دس هبسخَى ػیهز فـهاف
ؼشِ ًـ ایؼشبدُ ًؼجز ثٍِهؼیز 
 هیلی هشش ػیَُ 20ووشش اص 

  کنید: ارزیابی

ارزیابی غیرپسشک راجمغ بندی 

 کنید

برای سالمند مبتال به فشار 

 خون باال اقدام کنید

 فـبسخَى 

 ٍهؼیشی افز فـبسخَى 

 هلشف داسٍی دبییي آٍسًذُ فـبس خَى 

 ؿوهههبسؽ سؼههذاد ًجههن 

 ػوههغ لهلت 

 ِػوههغ سیهه 

 ٌِاًههذام سلشههبًی هؼبی 

  دسخَاػز آصهبیؾ ادساس، لٌذ
 خَى ًبؿشب،  دشٍفبیل ؿشثی

 الىششٍوبسدیَگشافی 

 اقدام کنید

  ِفـبسخَى ػبلوٌذ سا دس ٍهؼیز ًـؼش
گیشی وٌیذ ؿٌبًـِ  دس دػز ساػز اًذاصُ

 140فـبسخَى ػیؼشَل هؼبٍی یب ثیؾ اص 
هشش ػیَُ ٍ یب فـبسخَى دیبػشَل  هیلی

 هیلی هشش ػیَُ اػز، 90هؼبٍی یب ثیؾ اص 

هؼذداً فـبسخَى ػبلوٌذ سا اص  دلیمِ 5 اص دغ
دػز ساػز اًذاصُ گیشی وٌیذ ٍ هیبًگیي دٍ 
ًَثز فـبسخَى سا ثِ ػٌَاى فـبسخَى 

دس كَسر اهىبى ثشای . ػبلوٌذ طجز وٌیذ
 7سب  3دس  ،فـبسخَى  سـخیق لٌؼی

 سػبیز ؿشایي اًذاصُ ثب ، فـبسخَىٍیضیز
 گیشی ؿه ؿَد.

  دلیمِ  5سب  2دغ اص آًىِ ػبلوٌذ ثِ هذر
فـبس خَى  ،دس ٍهؼیز ایؼشبدُ لشاس گشفز

ٍی سا دٍثبسُ دس دػز ساػز اًذاصُ گیشی 
 وٌیذ.

از سالمند یا همراه وی 

 سؤال کنید

 : اثشال ثِ ثیوبسی ػشٍق هلیٌی

 ، لٌگؾ هشٌبٍة اًشْبّبی ػشد

(Intermittent claudication) 
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 اختالالت فشار خون با مصرف دارو (ب

 نتیجه ارزیابی             طبقه بندی اقدامات

 اقدامات درمانی، ارجاع، پیگیری توصیه ،                  

 سین غیش دضؿه دغٍ ثِ  ػبلوٌذ سا ثِ دضؿه هشخلق اسػبع غیش فَسی دّیذ 
 خَساًذ دّیذ ػبلوٌذ سا ػِ ّفشِ ثؼذ دیگیشی وٌٌذ.

 ثِ وبسؿٌبع سغزیِ هشوض اسػبع دّیذ. ثشای دسیبفز سطین غزایی ػبلوٌذ سا 

  ِاگش ػبلوٌذ دس ًی یىؼبل گزؿشِ هؼبیٌِ سِ ؿـن ًـذُ اػز ٍی سا ثشای هؼبیٌِ سِ ؿـن ث
 هشخلق ؿـن اسػبع غیش فَسی دّیذ.

فـبسخَى ثبالی 

ثب ػبسهِ یب دس 

 هؼشم ػبسهِ

   داسای ػبسهِ فـبسخَى ثبال 

 َالؼول سغییش دّیذ.   سدسهبى داسٍیی ػبلوٌذ سا وٌششل ٍ دس كَسر لضٍم هٌبثك دػش 

 ثِ وبسؿٌبع سغزیِ ػْز دسیبفز سَكیِ ّبی سخللی سغزیِ ای  ػبلوٌذ سا
 هشوض اسػبع دّیذ.

 هبُ ثؼذ دیگیشی ٍ ثِ دضؿه خَساًذ دّیذ ػبلوٌذ سا یه  ثِ سین غیش دضؿه دغ
 اسػبع دٌّذ

فـبسخَى 

 وٌششل ًـذُ

  150فـبس خَى ػیؼشَلیه ثیـشش یب هؼبٍی 
      90یب فـبسخَى دیبػشَلیه  ثیـشش یب هؼبٍی 

ٍ 

  ثذٍى ػبسهِ فـبسخَى ثبال 

  ِاگش ػبلوٌذ دس ًی یىؼبل گزؿشِ هؼبیٌِ سِ ؿـن ًـذُ اػز ٍی سا ثشای هؼبیٌِ سِ ؿـن ث
 اسػبع غیش فَسی دّیذ.هشخلق ؿـن 

 .دسهبى ػبلوٌذ سا اداهِ دّیذ 

 خَساًذ دّیذ  ّش ػِ هبُ یه ثبس ػبلوٌذ سا دیگیشی وٌیذ ٍ ثِ غیش دضؿه دغ
 ّش هبُ ػبلوٌذ سا دیگیشی وٌذ.

  ثِ وبسؿٌبع سغزیِ ػْز دسیبفز سَكیِ ّبی سخللی سغزیِ ای  ػبلوٌذ سا
 هشوض اسػبع دّیذ.

فـبس خَى 
 وٌششل ؿذُ

  یب  150ووشش اص  ػیؼشَلیهفـبسخَى
هیلی هشش  90ووشش اص  دیبػشَلیهفـبسخَى 

  ٍػیَُ    

  ثذٍى ػبسهِ فـبسخَى ثبال 
 

  ِاگش ػبلوٌذ دس ًی یىؼبل گزؿشِ هؼبیٌِ سِ ؿـن ًـذُ اػز ٍی سا ثشای هؼبیٌِ سِ ؿـن ث
 هشخلق ؿـن اسػبع غیش فَسی دّیذ.

  ثِ ػبلوٌذ ٍ ّوشاُ ٍی ؿیَُ ّبی همبثلِ ثب افز فـبسخَى ٍهؼیشی سا آهَصؽ
 دّیذ.  

 دغ       دضؿه  ثب ثشٍص ًـبًِ سـَیك وٌیذ. ثِ سین غیش  هشاػؼِ سا ثِ ػبلوٌذ 
هبُ ثِ دضؿه اسػبع  ؿؾهبُ یه ثبس دیگیشی ٍ ّش  ػِػبلوٌذ سا ّش  ،خَساًذ دّیذ

 دٌّذ.

افز 

فـبسخَى 

 ٍهؼیشی

 ٍهؼیز دس ػیؼشَلیه فـبسخَى افز 

ًؼجز ثِ ٍهؼیز ًـؼشِ ثب وبّؾ  ایؼشبدُ

 هیلی هشش ػیَُ  20كذالل 
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 فصل اٍل: اختالالت فشارخَى  

 ّبی دسهبًی ثشای افشاد هؼي هجشال ثِ فـبسخَى ثبال اص ّوبى اكَلی دیشٍی هی ًلجهذ. سَكیِ فـبسخَى ثبال دس ػبلوٌذاى ؿبیغ ثَدُ ٍ سَػِ ثیـششی سا هی

ّب وِ فشد هوىي اػز  ّبی ػٌی ٍػَد داسد اهب اص ًشفی ٌّگبم دسهبى افشاد ػبلوٌذ دؿبس فـبسخَى ثبال الصم اػز ثِ ػبیش ثیوبسی وٌذ وِ دس ػبیش گشٍُ
فشد سا ثِ اثشال ثِ ػَاسم ػبًجی داسٍّب هؼشؼذ ًوبیذ. اگشؿِ دس ثیـشش ایي ثیوبساى ًیبصهٌذ دٍصّبی  ،ّب هوىي اػز داؿشِ ثبؿذ، سَػِ ًوَد. ثشخی اص ثیوبسی

ؿَد، داسٍّبی  اػشبًذاسد ٍ دسهبى ؿٌذ داسٍیی ثشای سػیذى ثِ فـبسخَى ّذف ّؼشین. ثشای اػشٌبة اص افز ػشیغ ٍ ثیؾ اص كذ فـبسخَى سَكیِ هی
 ٍ دٍص داسٍ ثِ سذسیغ افضایؾ یبثذ.  هذفـبسخَى ثب دٍصّبی دبییي ؿشٍع ؿَد

 سالمند را از نظر ابتال به اختالالت فشارخون ارزیابی کنید
سا ثشسػی وٌیذ. اص ػبلوٌذی وِ داسٍ هلشف هی وٌذ، دسثبسُ ًَع داسٍی  اثشذا اسصیبثی غیش دضؿه ؿبهل اًذاصُ گیشی فـبسخَى ٍ افز فـبسخَى ٍهؼیشی

 وٌیذ.ال ؤهلشفی ٍ ػَاسم اكشوبلی آى ػ
ػوغ سیِ ًوبییذ. اًذام سلشبًی سا اص ًظش ادم ٍ ًـبًِ ّبی ایؼىوی  ٍ ػذغ هوي اًذاصُ گیشی فـبسخَى ٍ طجز آى، الذام ثِ ؿوبسؽ سؼذاد ًجن، ػوغ للت

ادساس اص ًظش ٍػَد دشٍسئیي وبهل  آصهبیؾ، ثشسػی وٌیذ.  ثشای ػبلوٌذ هجشال ثِ فـبسخَى ثبال ػبلوٌذهؼبیٌِ وٌیذ. اكشوبل اثشال ثِ ثیوبسی ػشٍق هلیٌی سا دس 
ػبلوٌذ سا ثِ هشخلق اسػبع غیشفَسی دّیذ. آصهبیـبر لٌذ خَى ًبؿشب، اٍسُ، اػیذاٍسیه،  ،دسخَاػز وٌیذ.  دس كَسر ٍػَد هـىل دس آصهبیؾ ادساس

دس ّبی خًَی ٍ دشٍفبیل ؿشثی سا دسخَاػز وٌیذ. ثش اػبع ػالین ٍ ًشبیغ آصهبیـبر، سـخیق ّبی الصم گزاؿشِ ؿَد.  ػلَل وشاسیٌیي، ؿوبسؽ وبهل
 هبُ اخیش اًؼبم ؿذُ ٍ ًشیؼِ آى ًجیؼی ثبؿذ ًیبصی ثِ سىشاس ًیؼز.  6كَسسی وِ آصهبیـبر ًی 

دس كَسر هـبّذُ هبُ اخیش اًؼبم ؿذُ ثبؿذ ًیبصی ثِ سىشاس ًیؼز.  6ًی َگشافی لىششٍوبسدیادس كَسسی وِ ثشای ػبلوٌذ دسخَاػز دّیذ.  الىششٍوبسدیَگشافی
   ییذ ًبسػبیی للت ٍ اًؼبم اوَوبسدیَگشافی ػبلوٌذ سا ثِ هشخلق للت اسػبع غیشفَسی دّیذ.أثٌي ؿخ ثشای سسغییشار ثِ ًفغ ّبیذشسشٍفی 

ػبلوٌذ سا  ،ػبل گزؿشِ هؼبیٌِ سِ ؿـن ًـذُ اػز ًذ. دس كَسسی وِ ػبلوٌذ دس ًی یهثبس هؼبیٌِ سِ ؿـن ؿَ ػبلوٌذاى هجشال ثِ فـبس خَى ثبیذ ػبلی یه

  خلق ؿـن اسػبع غیشفَسی دّیذ.ػْز هؼبیٌِ سِ ؿـن اص ًظش سسیٌَدبسی ثِ هش

 : شوددر زمان اندازه گيري فشار خون توصيه هاي زير رعايت 

  ٍ َُْػیگبس ًین ػبػز لجل اص اًذاصُ گیشی فـبسخَى؛ ًىـیذى هلشف ًىشدى ل 

  ؛ ػبػز( 14ًبؿشب ًجَدى ًَالًی )ثیؾ اص 

  اًؼبم ًذادى فؼبلیز ثذًی ؿذیذ ٍ یب اكؼبع خؼشگی لجل اص اًذاصُ گیشی فـبسخَى؛ 

  ًِفـبسخَى؛ گیشی اًذاصُ اص ًین ػبػز لجلسخلیِ وبهل هظب 

 ِدلیمِ لجل اص اًذاصُ گیشی فـبس خَى  5)ػبلوٌذ ثبیذ كذالل  ثِ كٌذلی سىیِ  داؿشِ ثبؿذٍ دـز ٍی  ساكز ثَدى وبهل ثیوبس دس ٍهؼیز ًـؼش
 اػششاكز وٌذ ثِ گًَِ ای وِ اكؼبع خؼشگی ًىٌذ(؛ 

  لشاس دادى دػز ػبلوٌذ دس كبلز ًـؼشِ ٍ یب ایؼشبدُ ثِ سٍی یه سىیِ گبُ هٌبػت ّن ػٌق للت ٍی )ٍهؼیز افشبدُ دػز ثبػض ثبال سفشي
 خَى هبوضیون  هی ؿَد(؛ وبرة فـبس

 ُّبی دیـگیشی اص افز فـبسخَى ٍهؼیشی سا آهَصؽ  ثِ ػبلوٌذ ٍ ّوشاُ ٍی سا
 دّیذ.

 .ػبلوٌذ سا ثِ هشاػؼِ ثب ثشٍص ًـبًِ یب یه ػبل ثؼذ سـَیك وٌیذ 

فـبس خَى 

 ٍهؼیشی ًجیؼی

 ٍهؼیز دس ػیؼشَلیه فـبسخَى افز 

هیلی هشش  20ص ا ووشش ًـؼشِ ثِ ًؼجز ایؼشبدُ

 ػیَُ

 ارزیابی کٌیذ:

ارزیابی غیرپسشک راجمغ بندی 

 کنید

  خون برای سالمند مبتال به فشار

 باال اقدام کنید

 فـبسخَى 

 افز فـبسخَى ٍهؼیشی 

 هلشف داسٍی دبییي آٍسًذُ فـبس خَى 

 ػوههغ لهلت 

 ِػوههغ سیهه 

  ؿوهههبسؽ سؼههذاد ًجههن 

  هؼبیٌِ اًههذام سلشههبًی 

 ًبؿشب، آصهبیـبر وبهل ادساس، لٌذ خَى  
،وشاسیٌیي ٍ ؿوبسؽ  اػیذاٍسیه  اٍسُ،

وبهل گلجَل ّبی خًَی، دشٍفبیل 
 ؿشثی

 الىششٍوبسدیَگشافی 

 

 اقدام کنید

 سا دس ٍهؼیز ًـؼشِ  فـبسخَى ػبلوٌذ
دس دػز ساػز اًذاصُ گیشی وٌیذ. ؿٌبًـِ 
فـبس خَى ػیؼشَل هؼبٍی یب ثیؾ اص 

هیلی هشش ػیَُ ٍ یب فـبس خَى  150
هیلی هشش  90دیبػشَل هؼبٍی یب ثیؾ اص 

دلیمِ هؼذداً  5دغ اص ، ػیَُ اػز
فـبسخَى ػبلوٌذ سا اص دػز ساػز اًذاصُ 

خَى دٍ ًَثز فـبس گیشی وٌیذ ٍ هیبًگیي
 سا ثِ ػٌَاى فـبسخَى ػبلوٌذ طجز وٌیذ.

ٍیضیز ثب سػبیز  7سب  3فـبس خَى دس 
 ؿشایي اًذاصُ گیشی ؿه ؿَد.

 

  5سب  2دغ اص آًىِ ػبلوٌذ ثِ هذر 
دلیمِ دس ٍهؼیز ایؼشبدُ لشاس گشفز 
فـبسخَى ٍی سا دٍثبسُ دس دػز ساػز 

 .اًذاصُ گیشی وٌیذ

از سالمند یا همراه وی سؤال 
 کنید

 اثشال ثِ ثیوبسی ػشٍق هلیٌی: 
 ، لٌگؾ هشٌبٍةاًشْب ّبی ػشد 

 (Intermittent claudication) 
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 ٍثِ گًَِ ای وِ ثبصٍ سلز فـبس لشاس ًگیشد )لجبع ًبصن ًیبصی ثِ ثبالصدى آػشیي ًذاسد(؛ ،ثبال صدى آػشیي دػز ساػز سب ثبالی ثبص 

 فبكلِ ثب ػبلوٌذ دس صهبى اًذاصُ گیشی فـبسخَى ووشش اص یه هشش؛ 

 ٌظین؛ خبسع وشدى َّای داخل ویؼِ الػشیىی ثب اػشفبدُ اص دیؾ س 

  ثؼشي ثبصٍثٌذ ثِ دٍس ثبصٍ ًِ خیلی ؿل ٍ ًِ خیلی ػفز؛ 

 اًگـز ثبالی آسًغ؛  3سب  2 ،لشاس دادى ٍػي ویؼِ الػشیىی داخل ثبصٍ ثٌذ سٍی ؿشیبى ثبصٍیی ٍ لجِ سلشبًی ثبصٍ ثٌذ 

  ًگبُ داؿشي كفلِ گَؿی سٍی ؿشیبى ثبصٍیی ثذٍى فـبس سٍی ؿشیبى، سَػي ػبلوٌذ؛ 

  ٍ جن هؾ دػز ساػز ػبلوٌذ ثب دػز دیگش؛ ًگبُ داؿشي  ًكغ 

 فـبس دادى هشَالی دوخ ثشای ٍسٍد َّا ثِ داخل ویؼِ الػشیىی سب صهبى كغ ًىشدى ًجن؛ 

  هیلی هشش ػیَُ دغ اص لٌغ ًجن؛ 30اداهِ دادى دوذبط َّا ثِ داخل ویؼِ الػشیىی ثِ هذر 

 (؛هشش ػیَُ دس طبًیِ هیلی 2ثب ػشػز  ػشیىی هوي ًگبُ وشدى ثِ كفلِ هذسع دػشگبُ )دبییي آهذى ػمشثِ یب ػیَُ ثِ آساهیسٌظین فـبس َّا ثِ آساهی ثشای خشٍع َّا اص ویؼِ ال ثبص وشدى دیؾ 

 ؛اػز ؿٌیذى اٍلیي كذای هشثبى للت ثِ هفَْم فـبسخَى ػیؼشَل ٍ اص ثیي سفشي كذای هشثبى للت ثِ هؼٌبی فـبسخَى دیبػشَل 

 دلیمِ ثِ دـز ثخَاثذ ػذغ فـبسخَى سا اص دػز ساػز اًذاصُ گیشی ًوبیذ. ػذغ اص  5اگش ثِ ّش دلیلی اًذاصُ گیشی فـبسخَى ایؼشبدُ هـىل اػز، افز فـبس اص كبلز خَاثیذُ ثِ ًـؼشِ سا اًذاصُ گیشی ًوبییذ. اثشذا ػبلوٌذ  ثشای ثشسػی اص ًظش افز فـبسخَى ٍهؼیشی
 دلیمِ ًـؼشي، فـبس سا اص دػز ساػز اًذاصُ گیشی ًوبییذ.   5سب  2اى ثبؿذ. دغ اص ػبلوٌذ ثخَاّیذ وِ ثٌـیٌذ ثِ ًلَی وِ دبّب اص لجِ سخز آٍیض

 

 در موارد زیر با یا بدون مصرف دارو سالمند مبتال به فشارخون باال تعریف می گردد: 

 هیلی هشش ػیَُ  90ثیؾ اص هیبًگیي دٍ فـبسخَى دیبػشَل هؼبٍی یب یا هیلی هشش ػیَُ  140هیبًگیي دٍ فـبسخَى ػیؼشَل هؼبٍی یب ثیؾ اص  -

 

 سالمند بدون مصرف دارو را از نظر اختالالت فشارخون طبقه بندی کنید

 گشافی، ػبلوٌذ سا ثِ ؿشف صیش ًجمِ ثٌذی وٌیذ:الىششٍوبسدیَثب سَػِ ثِ اًذاصُ فـبسخَى، هؼبیٌبر اًؼبم ؿذُ ٍ ًشبیغ آصهبیـبر ٍ 

  آلجَهیٌَسی، وبّؾ ػَاسم ولیَی -3)ػىشِ هغضی ٍ ایؼىوی گزسای هغضی( ػَاسم هغضی -2ی للجی، ثضسگی ثٌي ؿخ ٍ آسیشوی( ی)ػىشِ یب آًظیي للجی، ًبسػبػَاسم للجی -1ؿبهل: كذالل یىی اص ػَاسم فـبسخَى ثبال "ػبلوٌذ ثب(GFR) 4-  ػَاسم

ثب اػشفبدُ اص ػذٍل  ساخَساًذ هشخلق، دسهبى داسٍیی  لوٌذ سا ثِ دضؿه هشخلق اسػبع غیش فَسی دّیذ. سب صهبى دسیبفز دغلشاس هی گیشد. ػب"فشارخَى باالی با عارضِ یا در هعزض عارضِ"، دس ًجمِ هـىل" )سسیٌَدبسی(ؿـوی

 ثشای هؼبیٌِ سِ ؿـن ثِ هشخلق ؿـن اسػبع دّیذ. ػبلوٌذ سا ثشای دسیبفز سطین غزایی ثِ وبسؿٌبع سغزیِ هشوض اسػبع دّیذ. ؿشٍع وٌیذ. ػبلوٌذ سا  17كفلِ 
 

  ثشای لشاس هی گیشد.  "فشارخَى باالی بذٍى عارضِ" ، دس ًجمِ دس هؼشم هـىل"ثذٍى ػبسهِ ٍ هیلی هشش ػیَُ 90فـبسخَى دیبػشَلیه هؼبٍی یب ثیـشش  یاهیلی هشش ػیَُ  150 اص فـبس خَى ػیؼشَلیه هؼبٍی یب ثیـشش"ػبلوٌذ ثب

 ِ ؿـن ثِ هشخلق ؿـن اسػبع دّیذ. ثشای اكالف الگَی سغزیِ ٍ دسیبفز هـبٍسُ، ػبلوٌذ سا ثِ وبسؿٌبع سغزیِ هشوض اسػبع دّیذ. وٌیذ. ػبلوٌذ سا ثشای هؼبیٌِ سداسٍیی ساؿشٍع  دسهبى ػبلوٌذ
 

  لشاس هی گیشد. ػبلوٌذ سا ثِ  " هعزض ابتال بِ فشارخَى باال در " دس هؼشم هـىلدس ًجمِ  "ثذٍى ػَاسم فـبسخَى ٍهیلی هشش ػیَُ   80-89فـبسخَى دیبػشَلیه  یاهیلی هشش ػیَُ  120-139فـبسخَى ػیؼشَلیه "ػبلوٌذ ثب

 وبسؿٌبع سغزیِ هشوض اسػبع دّیذ. 
 

  دس ًجمِ فبلذ هـىل"هیلی هشش ػیَُ 20افز فـبس خَى ػیؼشَلیه دس ٍهؼیز ایؼشبدُ ًؼجز ثِ ٍهؼیز ًـؼشِ ووشش اص  ٍ هشش ػیَُ هیلی  80ووشش اص  دیبػشَلیهفـبسخَى  ٍهیلی هشش ػیَُ  120ووشش اص  ػیؼشَلیهفـبسخَى "ػبلوٌذ ثب ، 

 ثِ ػبلوٌذ ٍ ّوشاُ ٍی سغزیِ ٍ سوشیٌبر ٍسصؿی هٌبػت سا آهَصؽ دّیذ.  لشاس هی گیشد.  "فشارخَى طبیعی"
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  ساُ ّبی دیـگیشی اص افز  ٍی، لشاس هی گیشد. ثِ ػبلوٌذ ٍ ّوشاُ "افت فشار خَى ٍضعیتی "دس ًجمِ دس هؼشم هـىل  "هیلی هشش ػیَُ ٍ ثیـشش 20افز فـبس خَى ػیؼشَلیه دس ٍهؼیز ایؼشبدُ ًؼجز ثِ ٍهؼیز ًـؼشِ  "ػبلوٌذ ثب

 فـبسخَى ٍهؼیشی سا آهَصؽ دّیذ. 
 

 ز نظر اختالالت فشارخون طبقه بندی کنیدسالمند با مصرف دارو را ا

 گشافی ػبلوٌذ سا ثِ ؿشف صیش ًجمِ ثٌذی وٌیذ:الىششٍوبسدیَثب سَػِ ثِ اًذاصُ فـبسخَى، هؼبیٌبر اًؼبم ؿذُ ٍ ًشبیغ آصهبیـبر ٍ 

  آلجَهیٌَسی، وبّؾ ػَاسم ولیَی -3)ػىشِ هغضی ٍ ایؼىوی گزسای هغضی( ػَاسم هغضی -2)ػىشِ یب آًظیي للجی، ًبسػبئی للجی، ثضسگی ثٌي ؿخ ٍ آسیشوی( ػَاسم للجی -1یىی اص ػَاسم فـبسخَى ثبال ؿبهل: "ػبلوٌذ ثب(GFR) 4-  ػَاسم

لوٌذ سا ثِ دضؿه هشخلق اسػبع غیش فَسی دّیذ. ػبلوٌذ سا ثشای دسیبفز سطین غزایی ثِ وبسؿٌبع سغزیِ لشاس هی گیشد. ػب "فشارخَى باالی با عارضِ یا در هعزض عارضِ "دس ًجمِ هـىل "هلشف داسٍ بِ ّوزاُ )سسیٌَدبسی(ؿـوی

 هشوض اسػبع دّیذ. ػبلوٌذ سا ثشای هؼبیٌِ سِ ؿـن ثِ هشخلق ؿـن اسػبع دّیذ.
 

  گیشد لشاس هی "فشارخَى كٌتزل ًشذُ"، دس ًجمِ دس هؼشم هـىل "هلشف داسٍی دبییي آٍسًذُ فـبسخَى بِ ّوزاَُُ ٍ ثبالسش ػیهیلی هشش  90دیبػشَلیه فـبسخَى  یا ٍ ثبالسش هیلی هشش ػیَُ 150فـبس خَى ػیؼشَلیه "ػبلوٌذ ثب، 

 ثشای هؼبیٌِ سِ ؿـن ثِ هشخلق ؿـن اسػبع دّیذ. دسهبى داسٍیی ػبلوٌذ سا وٌششل ٍ دس كَسر لضٍم هٌبثك دػشَالؼول سغییش دّیذ. ػبلوٌذ سا ثِ وبسؿٌبع سغزیِ هشوض اسػبع دّیذ. ػبلوٌذ سا

 

  لشاس هی گیشد.  "فشارخَى كٌتزل شذُ"، دس ًجمِ دس هؼشم هـىل "هلشف داسٍی دبییي آٍسًذُ فـبسخَى بِ ّوزاُ هیلی هشش ػیَُ  90 دیبػشَلیه ووشش اصفـبسخَى  یا هیلی هشش ػیَُ 150 فـبس خَى ػیؼشَلیه ووشش اص"ػبلوٌذ ثب

 ػبلوٌذ سا ثِ وبسؿٌبع سغزیِ هشوض اسػبع دّیذ. ػبلوٌذ سا ثشای هؼبیٌِ سِ ؿـن ثِ هشخلق ؿـن اسػبع دّیذ. دسهبى ػبلوٌذ سا اداهِ دّیذ.
 

 لشاس هی گیشد. ثِ ػبلوٌذ ٍ ّوشاُ ٍی ساُ ّبی دیـگیشی اص افز  "افت فشار خَى ٍضعیتی"دس ًجمِ دس هؼشم هـىل  "هیلی هشش ػیَُ ٍ ثیـشش 20فـبس خَى ػیؼشَلیه دس ٍهؼیز ایؼشبدُ ًؼجز ثِ ٍهؼیز ًـؼشِ  افز"ػبلوٌذ ثب

 فـبسخَى ٍهؼیشی سا آهَصؽ دّیذ.

  ثِ ػبلوٌذ ٍ ّوشاُ ٍی ساُ ّبی دیـگیشی اص افز فـبسخَى لشاس هی گیشد.  "فشارخَى ٍضعیتی طبیعی "دس ًجمِ فبلذ هـىل "هیلی هشش ػیَُ 20یؼشبدُ ًؼجز ثِ ٍهؼیز ًـؼشِ ووشش اص افز فـبس خَى ػیؼشَلیه دس ٍهؼیز ا"ػبلوٌذ ثب

 ٍهؼیشی سا آهَصؽ دّیذ.

 باال فشارخون به معرض ابتال در یا و مبتال سالمند زندگی شیوه اصالح برای آموزشی مداخالت

 .دخبًیبر سا سشن ًوبیذ

ًوه هلشف ًوبیذ ون غزای. 

ًوبیذ خَدداسی ....وبلجبع ٍ ػَػیغ، دفه، ؿیذغ، هظل ًوه ػَد غزایی ّبی هلشف فشاٍسدُ اص.

 .هلشف هیَُ ٍ ػجضی سا افضایؾ دادُ ٍ هلشف ؿشثی ثِ خلَف ؿشثی ّبی اؿجبع سا ون ًوبیذ 

  سٍص دس ّفشِ سَكیِ هی ؿَد.  5 -7دلیمِ دس سٍص ٍ  30 -60دس ػبلوٌذ هجشال ثِ فـبسخَى ٍسصؽ ّبی َّاصی ثب ؿذر هشَػي ثِ هذر 

 اػشفبدُ اص سطین غزاییDASH  (Dietary Approache to Stop Hypertention ) گَؿز لشهض هلذٍد ؿذُ ٍ هلشف هبّی ٍ هبویبى افضایؾ هیثبؿذ. هلشف  داس هی وِ غٌی اص هیَُ ٍ ػجضی ٍ لجٌیبر ون ؿشة ٍ غالر ػجَع 

 گشدد. دس ایي سطین ػذین هلذٍد ٍ دشبػین افضایؾ هی یبثذ. یبثذ ) اگش ػبلوٌذی ثِ ػلز هـىالر دًذاًی ًشَاًذ اص ایي سطین اػشفبدُ وٌذ سَكیِ ثِ هلشف ػجضی ٍ هیَُ دخشِ، آؽ ٍ ػَح هی

 ن وضعیتیمداخالت آموزشی برای کنترل افت فشارخو

 ِ؛خَاة ای اص كٌذلی یب سخز ثلٌذ ؿذى آسام ٍ ؿٌذ هشكل 
 ؛آؿبهیذى دٍ لیَاى آة یب هبیؼبر ػبیگضیي كجق ًبؿشب لجل اص ثلٌذ ؿذى اص سخز 
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 ؛ثلٌذ ٍاسیغ ّبی ػبق اػشفبدُ اص ػَساة 
 ؛وبّؾ داسٍّبی آسام ثخؾ 
 ؛كزف داسٍّبی دبییي آٍسًذُ فـبسخَى ثب ػبسهِ ػبًجی افز فـبسخَى ٍهؼیشی هظل ثلَوشّبی آلفب یه  

 درمان فشارخون باال
       

 اصَل كلی درهاى دارٍیی فشارخَى باال 
 ّوشاُ(؛اًشخبة اٍلیي گشٍُ داسٍیی هٌشخت )اًشخبة داسٍ ثشاػبع ساٌّوبی داسٍیی دس ػبلوٌذ ثذٍى ثیوبسی یب ثب ثیوبسی  -1
  ؛ؿشٍع ثب كذالل دٍص داسٍیی ٍ افضایؾ سذسیؼی دٍص ثِ كَسر هبّبًِ -2

 سغییش داسٍ دس ػبلوٌذ دؿبس ػبسهِ داسٍیی ثشاػبع ػذاٍل هَػَد؛ -3

 اهبفِ وشدى داسٍی هٌشخت دٍم ثشای ػبلوٌذی وِ داسٍی اٍل سا دسیبفز ًوَدُ ٍلی ثِ فـبسخَى ّذف ًشػیذُ؛ -4

 خَى وٌششل ًـذُ؛دیگیشی هبّبًِ ػبلوٌذ داسای فـبس -5

 دیگیشی هبّبًِ ػبلوٌذ داسای فـبسخَى وٌششل ؿذُ سَػي غیشدضؿه ٍ ػِ هبِّ سَػي دضؿه؛ -6

 اسػبع ػبلوٌذ ثِ هشخلق دسكَسر ػذم دبػخ ثِ دسهبى هشاكل لجل؛ -7

 راٌّوای دارٍیی جْت درهاى فشارخَى باال در سالوٌذ

)حذاقل ٍ دٍز بِ هیلی گرم  ًام دارٍ گرٍُ دارٍیی

 حذاکثر(

 جاًبی عَارض شایعتریي اشکال دارٍیی

 *1دیَرتیک ّای تیاسیذی

 

  اسیداوریک افزایش ، سدیم و پتاسیم کاهش هیلی گشهی 50 ٍ 25،  5/12 لشف یه ثبس دس سٍص 5/12-25 ّیذسٍولشٍسیبصیذ

)سشیبهششى دیَسسیه  Hسشیبهششى
 ًگْذاسًذُ دشبػین اػز.(

یه لشف یه سب دٍ ثبس دس ًلف یب 
 سٍص

ثِ سٌْبیی یب ثِ كَسر سشویجی ثب  Hسشیبهششى لشف 
هیلی گشم  25هیلی گشم سشیبهششى ٍ  50)ّیذسٍولشٍسیبصیذ
 ّیذسٍولشٍسیبصیذ(

 ACEهْاركٌٌذُ ّای 

  هیپرکالمی سرفه، هیلی گشهی 50ٍ 25لشف ّبی  دٍ ثبس دس سٍص 25/6-50 وبدشَدشیل

 اًبالدشیل
 25/1-20 یایه ثبس دس سٍص  20-5/2

 دٍثبس دس سٍص

 هیلی گشهی 20ٍ 10،  5،  5/2لشف ّبی 

 هیلی گشهی 20ٍ 10 ، 5 لشف ّبی یه ثبس دس سٍص 5-40 لیضیٌَدشیل

بلَک كٌٌذُ ّای رسپتَر 

 آًضیَتاًسیي

  لَصاسسبى
 5/12-50 یایه ثبس دس سٍص  100-25

 دٍثبس دس سٍص

 هیپرکالمی هیلی گشهی 50ٍ 25لشف ّبی 

 هیلی گشهی 160ٍ   80،  40لشف ّبی  یه  ثبس دس سٍص 40-160 ٍالضاسسبى

كلسین بلَكزّای دی 

 ّیذرٍپیزیذیٌی

  قلبی بلوک یبوست، پا، مچ ادم هیلی گشهی 10ٍ  5،  5/2لشف  یه ثبس دس سٍص 5/2-10 آهلَدیذیي

 هیلی گشهی 20وذؼَل آّؼشِ سّؾ یه ثبس دس سٍص 10-20 ًیفیذیذیي

 غیزدی ّیذرٍكلسین بلَكزّای 

 پیزیذیٌی

 دیلشیبصم
 نارسایی برادیکاردی، بطنی، دهلیزی های بلوک هیلی گشهی 120لشف آّؼشِ سّؾ  یه ثبس دس سٍص 360-120

 دیسفونکسیون تشدید هدایتی، های نارسایی قلبی،

 و سردرد ادم، لثه، هیپرپالزی سیستولیک، های
 گشهی هیلی 60لشف سٌذ سّؾ  ػِ ثبس دس سٍص 60-30

 هیلی گشهی 40لشف  دٍ ثبس دس سٍص 40-240 ٍسادبهیل
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 یبوست

 بتا بلَكزّا

 آسٌَلَل
 5/12-50 یایه ثبس دس سٍص  100-25

 دٍ ثبس دس سٍص

 ندادن نشان احتمال برادیکاردی، برونکواسپاسم، هیلی گشهی 100ٍ 50لشف ّبی 

 باالی دوز مصرف از پس هیپوگلیسمی عالیم

 هیلی گشهی 40ٍ 10ٍ20لشف ّبی  دٍ ثبس دس سٍص 20-80 دشٍدشاًَلَل انسولین

 هیلی گشهی 50لشف  یه سب دٍ ثبس دس سٍص 25-100 هشَدشٍلَل

 آلفابلَكزّا 
 

 بستری احتمال افزایش وضعیتی، فشارخون افت هیلی گشهی 5ٍ  1لشف ّبی  دٍ ثبس دس سٍص 5/0-5 دشاصٍػیي

 هیلی گشهی 5ٍ  2لشف ّبی  یه سب دٍ ثبس دس سٍص 5/0-5 سشاصٍػیي  قلب احتقانی نارسایی علت به شدن

 وضعیتی فشارخون افت هیلی گشهی 25ٍ 5/12ٍ  25/6لشف ّبی  دٍ ثبس دس سٍص 5/12-50 وبسٍدیلَل آلفا ٍ بتا بلَكزّا

 

  ( اػشفبدُ هی ؿًَذ. volume  overloadداسٍی اًشخبثی ثشای ػبلوٌذاى ًیؼشٌذ ٍ فمي دس ثیوبساى هجشال ثِ ًبسػبیی ولیِ ٍ یب ادهبسَ ) *1
 (safe efficient)داسٍّبی اًشخبثی ثشای دسهبى فـبسخَى ثبال دس ػبلوٌذاى ّؼشٌذ *2

 دارٍّای ضذفشارخَى قابل دسترسی در ایراى
 دیَرتیک ّا

سشیي ٍ دشهلشف سشیي داسٍّبی هذ فـبسخَى هی ثبؿٌذ. سیبصیذّب ٌّگبهی وِ دس ثیوبساى هجشال ثِ فـبسخَى ثبالی اٍلیِ ٍ داسای ػولىشد ّبی سیبصیذی ثِ ٍیظُ یىی اص اسصاى  ّب دس دسهبى فـبسخَى ثبال طبثز ؿذُ اػز. دیَسسیه ػَدهٌذی دیَسسیه
. سیبصیذّب، داسٍی اسػق هیلی گشم دس دػی لیشش، سیبصیذّب سأطیش ووششی داسًذ 5/2هؼبٍی یب ثیـشش اص ػشم  ّبی هؤطش ثش لَع ٌّلِ، هؤطشسش ػول هی ًوبیٌذ، اهب دس ثیوبساى دؿبس ًبسػبیی ولیِ ثب وشاسیٌیي ًؼجشبً ًجیؼی ولیِ اػشفبدُ هی ؿًَذ، اص دیَسسیه

 ثبػض افضایؾ اطشثخـی آًْب هی ؿًَذ. هذ فـبسخَى، ّبی داسٍیی  ایي داسٍّب ّوـٌیي دس اػشفبدُ ّوضهبى ثب ػبیش سدُ ثشای ؿشٍع دسهبى فـبسخَى ثبال دس ػبلوٌذاى ّؼشٌذ.
ّبی سیبصیذی هَسد اػشفبدُ لشاس  ولِ ًمشع سا سؼشیغ ًوبیٌذ. سب صهبًی وِ دٍصّبی ثبالی دیَسسیهّبی سیبصیذی دس ثیوبساى هجشال ثِ ًمشع ثبیذ ثب اكشیبى هلشف ؿًَذ ٍ دس ثیوبساى دؿبس ًمشع فؼبل، هوٌَػیز هٌلك داسًذ صیشا هوىي اػز ك سیهدیَس

 یي ػَاسم ؿبهل ثبال سفشي سشی گلیؼیشیذ، لٌذ ٍ اػیذاٍسیه ػشم، وبّؾ ػٌق دشبػین، ػذین ٍ هٌیضین ّؼشٌذ. ّب ؿبیغ ًیؼز. ا ًگیشًذ، ػَاسم ػبًجی آى

ّبی لَح هبًٌذ فَسػوبیذ )الصیىغ( ثِ كَسر هؼوَل دس دسهبى ثِ ٍیظُ دس هجشالیبى ثِ ًبسػبیی ولیِ هوىي اػز ػجت ّبیذشوبلوی ؿًَذ. دیَسسیه  ARBیب  ACEIدیَسسیه ّبی ًگْذاسًذُ دشبػین هبًٌذ سشیبهششیي اؽ، دس كَسر هلشف ّوضهبى ثب 
 گشؿِ داسٍی اًشخبثی ًیؼشٌذ.    گیشًذُ ی آلذػششٍى هبًٌذ اػذیشًٍَالوشَى ًیض هی سَاًٌذ هَسد اػشفبدُ لشاس گیشًذفـبسخَى ثبال ثِ وبس ًوی سًٍذ ٍ سٌْب دس هَاسد فـبسخَى ثبالی همبٍم ٍ یب دس دسهبى ادم هَسد اػشفبدُ لشاس هی گیشًذ. هْبسوٌٌذُ ّبی 

 

 (ACEIsهْاركٌٌذُ ّای آًشین هبذل آًضیَتاًسیي )
بى دادُ اػز ایي داسٍّب، دس ثیوبساى هجشال ثِ ًبسػبیی ( هؼوَالً ثِ خَثی سلول هی ؿًَذ ٍ ثش هشبثَلیؼن لیذیذ ٍ گلَوض اطش ًبهٌلَثی ًذاسًذ ٍ ػضٍ داسٍّبی ایوي هلؼَة هی گشدًذ. هٌبلؼبر ًـACEIsّبی آًضین هجذل آًظیَسبًؼیي ) هْبسوٌٌذُ

دس ثیوبساى هجشال ثِ ّؼشٌذ. ّب دس دیـگیشی اص ایؼبد هیىشٍآلجَهیٌَسی ٍ وبّؾ دشٍسئیٌَسی هؤطش  ACEIذ، ثبػض وبّؾ هشي ٍ هیش ٍ ًبسَاًی هی ؿًَذ. اكشمبًی للت ٍ ًیض ثیوبساًی وِ دغ اص ػىشِ للجی دؿبس وبّؾ وؼش سخلیِ ثٌي ؿخ ؿذُ اً

ص ایؼبد ًبسػبیی اكشمبًی للت ػلَگیشی هی وٌٌذ. ایي فَایذ ػذا اص اطش ایي داسٍّب ثش ػولىشد ثٌي ؿخ ّب هشي ٍهیش ٍ ػىشِ للجی ٍ هغضی سا وبّؾ هی دٌّذ ٍ ا ACEIثیوبسی ّبی للجی ػشٍلی سظجیز ؿذُ وِ ػولىشد ثٌي ؿخ آًْب ًجیؼی اػز، 
 ٍ فـبسخَى هی ثبؿذ.  

ولىشد ولیِ هوىي اػز، ػجت اخشالل ػولىشد ولیِ ّب ؿَد. وشاسیٌیي ػشم ثبیذ لجل اص ٍ ًذسسبً آًظیَ ادم هی ثبؿذ. هلشف ایي داسٍّب دس ثیوبساى هجشال ثِ ثیوبسی ّبی ػشٍق ولیَی یب ًمق ػ ، افز فـبسخَى اسسَاػشبسیهػَاسم ػبًجی ؿبهل ػشفِ
 دسكذ افضایؾ یبثذ، ثبیذ دسهبى سا هشَلف ًوَد.  30هبُ ثیؾ اص  2ؿشٍع هَسد آصهبیؾ لشاس گیشد. افضایؾ همذاس وشاسیٌیي ثبیذ فَساً سأییذ ٍ دیگیشی ؿَد. دس كَسسی وِ وشاسیٌیي ػشم دس ػشم 

 

 (    ARB sّای گیزًذُ ّای آًضیَتاًسیي ) هسذٍدكٌٌذُ
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ARB سا هؼذٍد هی وٌٌذ. ثشخالف هْبسوٌٌذُ 2ّب داسٍّبیی ّؼشٌذ وِ ثِ ًَس اخشلبكی گیشًذُ ّبی آًظیَسبًؼیي ( ّبی آًضین هجذل آًظیَسبًؼیيACEIs ػشفِ خـه هذاٍم ووشش هـىل ػبص اػز ٍ ثِ ّویي دلیل ،)ARB  ِّب دس ثیوبساًی و

ACEI ِسلول ًوی وٌٌذ، سَكیِ هی ؿًَذ. ایي داسٍّب ّوبًٌذ  سا ثِ دلیل ػشفACEI ّب دس سٌگی دًٍشفِ ػشٍق ولیَی ًجبیذ هلشف ؿًَذ.          

 ARB ّبیذشسشٍفی ثٌي ؿخ ًبؿی اص فـبسخَى ثبال ٍ ًبسػبیی للت دیبػشَلی ثىبٌّذ. سفبٍر آؿىبسی ثیي دسهبى  ّب دس دیـگیشی اص دیـشفز ًفشٍدبسی دیبثشی هؤطش ثَدُ ٍ هوىي اػز اص ثشٍص كَادص هْن للجی دس ثیوبساى هجشال ثِ ًبسػبیی للت دس اطش

 ّب ثِ ػض ثشای وبّؾ دشٍسئیٌَسی سَكیِ ًوی ؿَد. ACEIّب ٍ  ARBّب اص ًظش وبّؾ خٌش ػىشِ هغضی ٍ ًبسػبیی للجی ٍػَد ًذاسد. هلشف ّوضهبى  ACEIّب ٍ  ARBثب 
 

 (CCBsاًال كلسین )هسذٍد كٌٌذُ ّای ك
CCB ِّبی اكلی  ًَس ولی ّوِ سدُ ّبی ًَالًی اطش، ؿِ ثِ ػٌَاى اٍلیي خي دسهبى ٍ ؿِ دس سشویت ثب ػبیش داسٍّبی هذ فـبسخَى دس وبّؾ فـبسخَى، ایوي ٍ هؤطش هی ثبؿٌذ. ثCCB هی ثبؿٌذ، دس وبّؾ  ّبی هشفبٍسی ّب وِ داسای ٍیظگی

ّبی وَسبُ اطش دیگش سَكیِ ًوی ؿًَذ ٍ اهشٍصُ هَسد اػشفبدُ  CCBایضٍلِ سأطیش صیبدی داسًذ.  یفـبسخَى ثبالاطش ثِ ٍیظُ دس وبّؾ  ّبی دی ّیذسٍدیشیذیي ًَالًی CCBثِ ػض ؿٌذ هَسد اػشظٌبء، اطشار هشبثَلیه ًبهٌلَثی ًذاسًذ.  ٍ فـبسخَى هؤطشًذ

د، گشگشفشگی، یجَػز ٍ ّوشاُ ثب ثیوبسی ػشٍق وشًٍش للت هفیذ ثبؿٌذ. ػَاسم ػبًجی ؿبهل سبویىبسدی اثشذایی یب ػشدس فـبسخَى ثبالّبی ًَالًی اطش هوىي اػز دس دسهبى  CCBؿَد.  لشاس ًوی گیشًذ. اػشفبدُ اص ًیفذیذیي صیشصثبًی ًیض سَكیِ ًوی

 .ّبی دی ّیذسٍدیشیذیٌی هوىي اػز سؼذاد هشثبى للت سا ون وٌذ. ثٌبثشایي ّوشاُ ثب هؼذٍدوٌٌذُ ّبی ثشب آدسًشطیه اكشیبى الصم ثِ ػول آیذCCB ادم هؾ دب هی ثبؿذ. ٍسادبهیل ثش خالف 
 

 هسذٍدكٌٌذُ ّای گیزًذُ ّای بتاآدرًزصیک

ىشِ للجی، ثیوبسی ؿشیبى ّبی وشًٍشی ٍ ثشخی هجشالیبى ثِ اخشالل ػولىشد ب آدسًشطیه ثِ ػٌَاى دسهبى سه داسٍیی دس ػبلوٌذاى سَكیِ ًوی ؿَد. دس هَاسد خبف هبًٌذ دیـگیشی طبًَیِ دس ثیوبساى ثب ػبثمِ ی لجلی ػاػشفبدُ اص هؼذٍد وٌٌذُ ّبی ثش
سػِ یه دّلیضی ثِ ًَس ّب دس ثیوبسی ّبی ػشٍق هلیٌی ٍ ثلَن د ( هٌلمبً هوٌَع اػز ٍ هلشف آى3ٍ  2ّبی َّایی ٍ ثلَن للجی )دسػِ  ثیوبسی ّبی فؼبل اًؼذاد ساُ هلشف ایي داسٍّب دس ثیوبساى هجشال ثِػیؼشَلیه للت، سؼَیض هی ؿًَذ. 

ثبؿذ. ثِ ّش كبل ثب وـف داسٍّبی  ٍ ػشدی اًشْبّب هیلیؼوی، افضاثؾ ثشٍص دیبثز ؿیشیي لیذیذهی، هخفی وشدى ػالین ّیذَگؿًَذ. ػَاسم ػبًجی گضاسؽ ؿذُ ثب ایي داسٍّب ؿبهل دیغ  هی ثبؿذ. ایي داسٍّب ػوَهبً ثِ خَثی سلول هی ًؼجی هوٌَع
 آیذ.اكشیبى ثیـششی ثِ ػول هذ فـبسخَى ػذیذسش وِ داسای اطش ثیـشش ٍ ػَاسم ػبًجی ووشش هی ثبؿٌذ، ثبیذ دس اػشفبدُ گؼششدُ اص ایي داسٍّب دس دسهبى فـبسخَى ثبال 

 

 هسذٍدكٌٌذُ ّای گیزًذُ ّای آلفا آدرًزصیک
. ایي داسٍّب ثب وبّؾ سَى اهب دس ػبلوٌذاى، خي اٍل دسهبى ًجَدُ ٍ ثِ ػٌَاى دسهبى سه داسٍیی ًیض اػشفبدُ ًوی ؿَد آلفب یه آدسًشطیه هلیٌی اص ًشیك وبّؾ همبٍهز هلیٌی، فـبسخَى سا وبّؾ هی دٌّذ ّبی ّبی گیشًذُ هؼذٍد وٌٌذُ

هی ثبؿٌذ. افز فـبسخَى ٍهؼیشی، ثِ  BPHّوشاُ ثب  فـبسخَى ثبال( هی ؿًَذ. ثذیي ػْز ثِ للبٍ هٌٌمی، دسهبى اًشخبثی ثیوبساى دؿبس BPHخین دشٍػشبر ) ػوالر كبف دشٍػشبر ٍ كبلت ػجت ثْجَد ػالهشی ثیوبساى هجشال ثِ ثضسگی خَؽ
 ّب داسای اطشار هٌلَثی هی ثبؿٌذ.  ّبی آلفب یه هی ثبؿذ، ثٌبثشایي سَكیِ هی ؿَد اٍلیي دٍص داسٍ ٌّگبم خَاة هلشف ؿَد. ایي داسٍّب ثش هشبثَلیؼن ؿشثی ٌٌذُ گیشًذُخلَف دس اٍایل دسهبى، ػبسهِ ػبًجی ؿٌبخشِ ؿذُ هؼذٍدو

 بتا آدرًزصیک -ّای گیزًذُ ّای آلفا هسذٍدكٌٌذُ

ثبػض وبّؾ هشي ٍ هیش ٍ ًبسَاًی دس ثیوبساى ًبسػبیی للت هی ؿَد.  فـبسخَى ثبالوبّؾ  وبسٍدیلَل ػالٍُ ثش سأطیش دس .ثبؿٌذًوبیذ. الثشبلَل ٍ وبسٍدیلَل ػضٍ ایي دػشِ هی  سـذیذ هی، ثلَن ػلجی َّسهًَی سا آدسًشطیه ثشب -ّبی آلفب هؼذٍدوٌٌذُ
 ّب ًذاسد.  ثِ ػالٍُ ایي داسٍ اطشار ًبهٌلَثی ثش همبٍهز ثِ اًؼَلیي ٍ هشبثَلیؼن ؿشثی

ثبیذ دسػز لجل اص هَػذ هلشف  فـبسخَى ثبال(. trough effectداسٍیی وبّؾ دیذا وٌذ ) دس ثشخی اص ثیوبساى هجشال ثِ فـبسخَى ثبال وِ دس سٍص فمي یه ثبس داسٍ هلشف هی وٌٌذ، اطش هذ فـبسخَى داسٍ هوىي اػز دس اًشْبی فَاكل هْن :ًکتِ 
 بى كبكل ؿَد ٍ دس كَسر لضٍم دٍص یب دفؼبر هلشف داسٍ افضایؾ یبثذ.داسٍ اًذاصُ گیشی ؿَد سب اص وٌششل دلیك آى اًویٌ

 

 سیستَلی ایشٍلِ، دیاستَلی ایشٍلِ( سیستَلی ٍ دیاستَلی، درهاى فشار خَى باال )
 اػشفبدُ اص هؼذٍدوٌٌذٍُ ّیؾ اسػلیشی ثشای ؿشٍع دسهبى ٍػَد ًذاسد.  ػٌَاى خي اٍل دسهبى دس ًظش گشفشِ اػزثِ ولؼین ًَالًی اطش،  ّبی وبًبل ّب یب هؼذٍدوٌٌذُ ARBّب ٍ  ACEIّبی سیبصیذی،  دسهبى سه داسٍیی ثب دیَسسیه خط اٍل درهاى:

َسر گیشد ٍ ثِ ًَس ّوضهبى، دسهبى غیشداسٍیی ًیض اداهِ دادُ ؿَد. دس داسٍ ثبیذ ثب دٍص دبییي ؿشٍع ؿذُ ٍ افضایؾ دٍص ثِ كَسر سذسیؼی ك ؿَد. ّبی ثشب آدسًشطیه سب صهبًی وِ اًذیىبػیَى دیگشی ثشای سؼَیض ایي داسٍّب ٍػَد ًذاسد، سَكیِ ًوی
 داسٍ كَسر گیشد.  2داسٍ ثشای وٌششل فـبسخَى ًیبص اػز ٍ ؿشٍع دسهبى ثبیذ ثب  2هیلی هشش ػیَُ اػز، هؼوَال ثِ كذالل  160هَاسدی وِ فـبسخَى ػیؼشَلیه ثیـشش یب هؼبٍی 
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دس یب هؼذٍدوٌٌذُ ثشب هی سَاى اػشفبدُ وشد.  ARB  ،ACEIثب یه  CCBیه دیَسسیه سیبصیذی یب  ه داسٍیی هَفك ثِ سػیذى ثِ ػٌَف ّذف ًـذین، اص ػبیش داسٍّبی خي اٍل ّوشاُ ثب داسٍّبی لجل هظالًدسكَسسی وِ ثب دسهبى س خط دٍم درهاى:
 سػق اػز.دسهبى فـبسخَى ثبال، اهبفِ وشدى داسٍی دٍم ثب دٍص دبییي ثِ افضایؾ دٍص داسٍی اٍل ا

 ثشای اًشخبة ػَم )دسكَسر لضٍم( ثبیذ كشوبً یه دیَسسیه ػضٍ داسٍّبی ثیوبس للبٍ ؿَد. 

  ؿَد.  ّبی خبف ٍ ثب كالكذیذ هشخلق سَكیِ ًوی ثِ ػض دس هَلؼیز ARBثب یه  ACEIاػشفبدُ ّن صهبى یه 
 

                                                                                       

 

 عَارض ًاشی از فشارخَى باال

 عالئن ٍ ًشاًِ ّا ًَ ع عارضِ

 ًذؾ للت، دسد لفؼِ ػیٌِ، سٌگی ًفغ، سَسم هؾ دب، ّیذشسشٍفی ثٌي ؿخ سکتِ قلبی، ًارسایی قلبی

 ّوبؿَسی، دلی اٍسی، ًبوـَسی، سـٌگی دشٍسئیٌَسی، ًارسایی كلیِ

 اخشالالر ثیٌبیی، خًَشیضی ٍ اگضٍدا دس سِ ؿـن، ادم دبدی رتیٌَپاتی

 ػشدسد، ػشگیؼِ، اخشالالر كؼی یب كشوشی، اخشالالر ثیٌبیی، اخشالالر سىلن، اخشالالر ؿٌبخشی سکتِ هغشی، حوالت گذرای ایسکوی هغشی

 ػشد، لٌگیذى هشٌبٍة )ون ؿذى هؼبفز لبثل دیبدُ سٍی ثذٍى ایؼبد دسد دب ًبؿی اص ّیذَوؼی(اًشْبّبی  ّای هحیطی آسیب شزیاى

 

 پیگیری

 پیگیری سالوٌذ هبتال یا در هعرض ابتال بِ فشارخَى باال  بذٍى هصرف دارٍ

 لشاس گشفز، ثِ سین غیش دضؿه دغ خَساًذ دّیذ، ػبلوٌذی سا وِ ثِ هشخلق اسػبع ؿذُ اػز، ػِ ّفشِ ثؼذ دیگیشی ٍ ثِ دضؿه اسػبع دٌّذ.  " فشارخَى باالی با عارضِ یا در هعزض عارضِ "ؿٌبًـِ ػبلوٌذ دس ًجمِ -

 سػبع دٌّذ. لشاس گشفز، ثِ سین غیش دضؿه دغ خَساًذ دّیذ، ػبلوٌذ سا یه هبُ ثؼذ دیگیشی ٍ ثِ دضؿه ا "فشار خَى باال بذٍى عارضِ "ؿٌبًـِ ػبلوٌذ دس ًجمِ -

 لشاس گشفز، ثِ سین غیش دضؿه دغ خَساًذ دّیذ، ػبلوٌذ سا ؿؾ هبُ ثؼذ دیگیشی ٍ یه ػبل ثؼذ ثِ دضؿه اسػبع دٌّذ. "در هعزض ابتال بِ فشارخَى باال"ؿٌبًـِ ػبلوٌذ دس ًجمِ  -

 ٍص ًـبًِ یب یه  ػبل ثؼذ هشالجز وٌذ.شػبلوٌذ سا  دس كَسر ثثِ سین غیش دضؿه دغ خَساًذ دّیذ،   لشاس گشفز، "فشارخَى طبیعی"ؿٌبًـِ ػبلوٌذ دس ًجمِ  -

  ػؼِ ثب ثشٍص ًـبًِ سـَیك وٌیذ. لشاس گشفز، ثِ سین غیش دضؿه دغ خَساًذ دّیذ، ػبلوٌذ سا ّش ػِ هبُ یه ثبس دیگیشی ٍ ّش ؿؾ هبُ ثِ دضؿه اسػبع دٌّذ. ػبلوٌذ سا ثِ هشا "افت فشار خَى ٍضعیتی "ؿٌبًـِ ػبلوٌذ دس ًجمِ  -

 سا ثِ هشاػؼِ ثب ثشٍص ًـبًِ یب یه ػبل ثؼذ سـَیك وٌٌذ.لشاس گشفز ثِ سین غیش دضؿه دغ خَساًذ دّیذ، ػبلوٌذ  "فشار خَى ٍضعیتی طبیعی "ؿٌبًـِ ػبلوٌذ دس ًجمِ  -

 

 پیگیری سالوٌذ هبتال یا در هعرض ابتال بِ فشارخَى باال با هصرف دارٍ

 ا ػِ ّفشِ ثؼذ دیگیشی ٍ ثِ دضؿه اسػبع دٌّذ. لشاس گشفز، ثِ سین غیش دضؿه دغ خَساًذ دّیذ، ػبلوٌذ اسػبع ؿذُ ثِ هشخلق س "فشارخَى باالی با عارضِ یا در هعزض عارضِ "ؿٌبًـِ ػبلوٌذ دس ًجمِ -
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دس ػبلوٌذ ثب هلشف داسٍ ثِ فـبسخَى  لشاس گشفز، ثِ سین غیش دضؿه دغ خَساًذ دّیذ ػبلوٌذ سا یه هبُ ثؼذ دیگیشی ٍ ثِ دضؿه اسػبع دٌّذ. دغ اص یه هبُ، دس كَسسی وِ فـبسخَى "فشارخَى كٌتزل ًشذُ"ؿٌبًـِ ػبلوٌذ دس ًجمِ -

    وٌیذ ٍ دس كَسر ػَاسم داسٍیی، داسٍ سا هٌبثك ساٌّوبی دسهبى سغییش دّیذ یب داسٍی دٍم سا اهبفِ وٌیذ. هؼذداً ثِ سین غیش دضؿه ًشػیذُ ٍ دس كَسسی وِ ػبلوٌذ ػَاسم داسٍیی ًذاسد، دٍص داسٍی لجلی سا اهبفِ  90/150ّذف یؼٌی ووشش اص 
 دغ خَساًذ دّیذ ػبلوٌذ سا یه هبُ ثؼذ دیگیشی ٍ ثِ دضؿه اسػبع دٌّذ.  

 بِ پششک هتخصص ارجاع غیز فَری دّیذ. ٍ یب ًشػیذُ، ٍلی ػَاسم داسٍیی داسد، ػبلوٌذ ساؿٌبًـِ دس دیگیشی ػَم ، فـبسخَى ػبلوٌذ ثِ فـبسخَى ّذف سػیذُ  ًکتِ: 
 

ِ فـبسخَى دس ػبلوٌذ ثب هلشف داسٍ سی ولشاس گشفز، ثِ سین غیش دضؿه دغ خَساًذ دّیذ، ػبلوٌذ سا ّش هبُ دیگیشی ٍ ّش ػِ هبُ یه ثبس ثِ دضؿه اسػبع دٌّذ. دغ اص ػِ هبُ دس كَس "فشارخَى كٌتزل شذُ "ؿٌبًـِ ػبلوٌذ دس ًجمِ  -

وِ ػبلوٌذ ػَاسم داسٍیی داسد، داسٍ سا هٌبثك ساٌّوبی سػیذُ ٍ فبلذ ػَاسم داسٍیی اػز، دسهبى سا اداهِ دّیذ ٍ دیگیشی هبّبًِ غیش دضؿه ٍ ػِ هبُ یه ثبس دضؿه سا اداهِ دّیذ. اهب دس كَسسی  90/150ّوـٌبى ثِ فـبسخَى ّذف یؼٌی ووشش اص 
 ی سغییش دّیذ ٍ ٍی سا سب صهبى وٌششل فـبسخَى هبّبًِ دیگیشی وٌیذ. داسٍی

 یك وٌیذ.  ؼِ ثب ثشٍص ًـبًِ سـَلشاس گشفز، ثِ سین غیش دضؿه دغ خَساًذ دّیذ ػبلوٌذ سا ّش ػِ هبُ یه ثبس دیگیشی ٍ ّش ؿؾ هبُ ثِ دضؿه اسػبع دٌّذ. ػبلوٌذ سا ثِ هشاػ "افت فشار خَى ٍضعیتی "ؿٌبًـِ ػبلوٌذ دس ًجمِ  -

                                                         سـَیك وٌیذ.                                                                                                                   یب یه ػبل ثؼذ ػبلوٌذ سا ثِ هشاػؼِ ثب ثشٍص ًـبًِ لشاس گشفز، "فشارخَى ٍضعیتی طبیعی"ؿٌبًـِ ػبلوٌذ دس ًجمِ  -

                                                                                                                              
  

 

 

 

بار ٍ بعذ اس شٌاسایی ٍ تثبیت بیواری فشارخَى، هزاقبت هوتذ هعوَل تَسط بَْرس یا هزاقب سالهت هاّی یک بار، تَسط پششک عوَهی ّز سِ هاُ یک 

 سالی یک بار است هگز ایٌکِ با ًظز پششک ًیاس بِ هزاقبت در فَاصل كَتاُ تزی باشذ. ٍ هتخصص چشنداخلی  تَسط هتخصص قلب ٍ عزٍق یا هتخصص


