
با  برخورد  بالینی  راهنمای  تدوین  و  مطالعه  کمیته   
فشار خون باال

اهداف کنترل فشار خون
 در بیماران کمتر از 80 سال:

DBP<90 mmHg و SBP<140 mmHg 
در بیماران بیشتر از 80 سال:

DBP<90 mmHg و SBP<160 mmHg 
در بیمار مبتال به دیابت، نارسای کلیه، بیماری قلبي و عروقي 

شناخته شده، پروتئین اوری و استروک:
DBP<80 mmHg و  SBP<130 mmHg

:Prehypertension در
.DBP<80 mmHg و SBP<120 mmHg 

درمان
 تغییر شیوه زندگی

کاهش وزن
کاهش مصرف نمک: کاهش دریافت سدیم کمتر از 2/4 گرم یا 

کلرید سدیم کمتر از 6 گرم در روز
انجام فعالیت های ورزشي: تمرینات ورزشي منظم هوازی مثال 

پیاده روی حداقل 30 دقیقه در بیشتر روزهای هفته
کاهش مصرف الکل 

افزایش مصرف میوه ها و سبزیجات
کاهش مصرف چربي های رژیم غذایي به ویژه چربي های اشباع 

شده
قطع مصرف سیگار

 توجه: مکمل های کلسیم، منیزیم و پتاسیم نباید به عنوان 
روشي برای کاهش فشار خون به کار روند.

 درمان دارویی
برای تمام بیماراني که فشار خونشان در Stage 2 قرار دارد و 
همچنین برای بیماراني که فشار خونشان در Stage 1 است ولي یا 
بیماری قلبي عروقي شناخته دارند یا مبتال به صدمه ارگان انتهایي 
هستند )مثل نارسایي کلیه( یا خطر ده ساله شان برای ابتال به بیماری 
قلبي و عروقي باالی 20 درصد است، از همان ابتدا درمان دارویي در 

کنار شیوه های تغییر شیوه زندگي شروع مي شود. 
در بیماران فشار خوني که سن 55 سال یا بیشتر دارند، انتخاب 
اول درمان، دارویي از دسته CCB است. در صورت وجود موارد 
منع مصرف یا عدم تحمل CCB مثل ایجاد ادم و همچنین در بیماران 
مبتال به نارسایي قلبي یا دارای خطر باالی ایجاد نارسایي قلبي به جای 

CCB دیورتیک تیازیدی تجویز مي شود.

 thiazide like diuretic ،توجه: در صورت تجویز دیورتیک 
مانند chlortalidone )12/5 تا 25 میلي گرم یک بار در روز( یا 
indapamide )1/5 میلی گرم از نوع modified-release یا 2/5 
مانند  تیازیدی  دیورتیک های  به  روز(  در  بار  یک  میلی گرم 
bendroflumethiazide یا hydrochlorothiazide ارجح 

است.
در بیماراني که سن آنها کمتر از 55 سال است، انتخاب اول درمان 
 ARB ،تحمل نشد یا منع مصرف داشت ACEI است )اگر ACEI

جایگزین مي شود.(
درمان در بیماران با دوز کم دارو شروع مي شود و در صورت کنترل 
نشدن فشار خون، دوز دارو به تدریج تا نصف دوز ماکزیمم افزایش 
مي یابد. اگر فشار خون با این مقدار دوز دارو کنترل نشود، برای اضافه 
کردن داروی دوم، اگر درمان با CCB یا دیورتیک تیازیدی شروع 
شده، ACEI )یا ARB( اضافه مي شود و اگر درمان با ACEI یا 
ARB شروع شده است، CCB و در صورت وجود منع مصرف، 

دیورتیک تیازیدی اضافه مي شود. 
در مرحله بعد اگر نیاز به درمان با سه دارو بود، هرکدام از داروهایي 
که تاکنون اضافه نشده )ARB/ACEI یا CCB یا دیورتیک تیازیدی( 
به داروهای بیمار اضافه مي شود. در نهایت اگر علی رغم مصرف سه 
دارو، کماکان فشار خون بیمار کنترل نشد، مي توان دارویي از دسته 
دیورتیک های دیگر مثل اسپیرونوالکتون با دوز 25 میلي گرم در روز 
)به شرط این که پتاسیم بیمار کمتر یا مساوی 4/5 باشد( یا آلفا بالکر، 

یا بتابالکر اضافه کرد یا بیمار را به متخصص ارجاع داد.
 بتابلوکر درمان اول ترجیحي نیست، اما در بیماران جواني که منع 
مصرف یا عدم تحمل ARB/ACEI دارند، زنان در سن باروری و 
بیماران با شواهد تحریک سمپاتیک، مي توان بتابالکر را به عنوان 
درمان اولیه در نظر گرفت. در این افراد اگر نیاز به درمان با داروی دوم 
بود، CCB به دیورتیک تیازیدی ارجح است زیرا مصرف همزمان 
بتابلوکر و دیورتیک تیازیدی خطر ایجاد دیابت در افراد پرخطر را 

باال مي برد.

الزم است حین درمان دارویي به نکات زیر توجه شود:

 داروهای ACEI و ARB نباید با هم ترکیب شوند.
اگر با مصرف دارویي، هیچ پاسخ درماني دیده نشد و فشار 
خون بیمار اصال تغییر نکرد، مي توان آن دارو را قطع و دارویي از دسته 

دارویي دیگر برای بیمار شروع کرد.
در بیماراني که کراتی نین بیشتر از 1/8 دارند، دیورتیک لوپ 

تجویز شود و نه دیورتیک تیازیدی.
در مصرف همزمان وراپامیل/دیلتیازم با بتابالکرها اثرات نبض 

و تاثیرات هدایتي قلبي باید در نظر گرفته شود.
در مصرف داروهای فشار خون باید عملکرد کلیه و الکترولیت ها 
به صورت دوره ای اندازه گیری شوند. با بروز هر نوع اختالل الکترولیتي 

دوز دارو کم و در صورت لزوم قطع شود.
در بیماراني که CCB مصرف مي کنند، باید ECG دوره ای هر 

6 ماه یک بار برای بررسي اثرات هدایتي انجام شود.
تجویز کلونیدین با احتیاط صورت بگیرد. قطع ناگهاني آن 

ممکن است باعث بروز عالیم فئوکروموسایتوما شود.
به دلیل احتمال خطر سنکوپ ناگهاني به ویژه در سالمندان با 
مصرف داروهای آلفابالکر، دوز اول این داروها در هنگام شب مصرف 

شود که بعد از آن بیمار دراز مي کشد.
الزم به ذکر است که هنگام مصرف بیشتر داروهای ضدفشار 
خون، پاسخ درماني مطلوب اغلب با تجویز نصف دوز حداکثر حاصل 

مي شود.
در بیماراني که فشار خون آنها با رژیم دارویي که شامل بتابالکر 
است کنترل شده و زیر هدف است، رسیدگي در طول زمان الزم است و 
نیازی به جایگزین کردن بتابالکر با داروی دیگر نیست. اگر بخواهیم 

بتابالکر را قطع کنیم، دوز آن به تدریج کم شود.
بتابالکر در بیماراني که اندیکاسیون اجباری مصرف آن را مثال به 
دلیل آنژین عالمت دار یا سابقه سکته قلبي یا میگرن دارند قطع نشود.

مانند  دارند،  باال  سیستولیک  فشار  فقط  که  بیماراني  درمان 
بیماراني است که هم فشار سیستولیک باال و هم فشار دیاستولیک 

باال دارند.
مصرف OCP خطر بروز فشار خون، استروک و MI را افزایش 

مي دهد.
توصیه شده که تا حد امکان از داروهایي که فقط یک بار در روز 

مصرف مي شوند، استفاده شود.
اگر بیماری انگیزه زیادی برای تغییر شیوه زندگي داشته و 
تصمیم به قطع داروهای ضدفشار خون داشته باشد، به شرط خطر 
قلبي عروقي پایین و کنترل مناسب فشار خون، مي توان با به کار گیری 
یک راهنمای مناسب تغییر شیوه زندگي و بازبیني مکرر آن داروهای 
ضدفشار خون راکم کرد یا حتي بعضي از داروها را قطع کرد تا حداقل 
برنامه درمان دارویي با حفظ فشار خون در حد کمتر از 140/90 

میلی متر جیوه تعیین شود.
برای بررسي میزان پاسخ به درمان و تشخیص افتراقي فشار خون 
روپوش سفید از علل دیگر فشار خون، مي توان به بیمار توصیه کرد 

فشار خون خود را در منزل اندازه گیری و ثبت کند.
قبل از اندازه گیری فشار خون باید نبض رادیال و براکیال بیمار 
لمس شود. اگر ضربان بیمار نامنظم باشد )مثال در اثر AF(، دستگاه 
اندازه گیری فشار خون دیجیتالي ممکن است فشار خون بیمار را به 
غلط نشان دهد. بنابراین الزم است اندازه گیری فشار خون به صورت 

دستي انجام بگیرد.

سندرم متابولیک
سندرم متابولیک یا سندرم مقاومت به انسولین یا سندرم X، در 
واقع نوعي شرایط با خطر باالی بیماری قلبي/ متابولیک و دیابت 
قندی است. این سندرم به صورت افزایش اندازه دور کمر )بیشتر 
از 102 در مردان و بیشتر از 88 در زنان( به همراه یکي از شرایط زیر 

تعریف مي شود:

قند خون ناشتای بیشتر یا مساوی 100 میلی گرم در دسی لیتر یا 
بیمار با دیابت شناخته شده

فشار خون بیشتر یا مساوی 135/85 میلی متر جیوه یا فردی که 
تحت درمان دارویي ضدفشار خون قرار دارد.

میزان تری گلیسرید بیشتر یا مساوی 150 میلی گرم در دسی لیتر.
میزان HDL کمتر یا مساوی 40 میلی گرم در دسی لیتر در 
مردان یا 50 میلی گرم در دسی لیتر در زنان در بیماران مبتال به سندرم 

متابولیک.
شیوع میکروآلبومینوری، LVH، و ریسک ابتال به بیماری قلبي 

عروقي و دیابت باالتر از افراد سالم است.
این بیماران باید با دقت بیشتری از نظر صدمه ارگان های انتهایي 

مورد ارزیابي قرار گیرند.
به صورت جدی تحت برنامه کنترل شیوه زندگي قرار گیرند.

در صورت نیاز به شروع درمان دارویي ضد فشار خون، بهتر 
است از ACEI یا ARB استفاده شود. در صورت نیاز به تجویز 

داروی دوم، از CCB یا دیورتیک تیازیدی با دوز کم استفاده شود.
مي توان از جدول های آمده جهت انتخاب درمان دارویي مناسب 

در بیماران با یا بدون بیماری های همراه استفاده کرد.

ادامه دارد...

منابع: 

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تهران
دبیرخانه تحقیق و توسعه سیاست های دانشگاه علوم پزشکی تهران
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