
 کمیته مطالعه و تدوین راهنمای بالینی برخورد با 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 

(resistant hypertension) فشار خون مقاوم به درمان
به شکست در دست یابي به فشار خون هدف، علیرغم مصرف دوز کامل 
سه داروی فشار خون صحیح که شامل داروی دیورتیک هم مي شود، فشار 
خون مقاوم به درمان گفته مي شود. در این حالت باید با پزشک متخصص 

مشورت شود. علل این نوع فشار خون موارد زیر است: 
 اضافه حجم:

 دریافت زیاد از حد نمک
 احتباس مایعات و نمک در زمینه بیماری های کلیوی

 درمان ناکافي با دیورتیک
 ناشي از دارو یا سایر دالیل:

 دوز ناکافي دارو
 عدم مصرف منظم و درست دارو توسط بیمار

 ترکیب نامناسب داروها
NSAIDs ، مهارکننده های سیکلواکسیژناز 2

 کوکائین، آمفتامین و سایر
 تقلید کننده های سمپاتیک )دکونژستان ها و آنورکتیک ها(

 داروهای خوراکي ضدبارداری
 مصرف استروئید
 بعضي از مکمل ها

 شرایط مرتبط:
 چاقی

 مصرف زیاد الکل

درمان فشار خون اورژانسی
تعریف: فشار خون اورژانسي )Urgency( به صورت فشار خون باال 

همراه با عالیم، بدون وجود صدمه ارگان انتهایي تعریف مي شود.
عالیم: سردرد، سرگیجه، تهوع، تاری دید، تنگي نفس

اصول درمان: در این موارد باید فشارخون بیمار به تدریج کاهش داده 
شود. هدف اولیه کاهش فشار خون تا میزان 160/110 میلی متر جیوه طي 
 MAP )Mean Arterial چند ساعت تا روزها است. میزان کاهش

)Pressure باید حداکثر 20 تا 25 درصد در 24 ساعت باشد.
MAP = (SBP+2DBP)/3

درمان با دوز خیلي کم داروها شروع شود. بعد از حدود 2ساعت، مجددا 

بیمار ارزیابي شود. اگر کاهش بیشتر در فشار خون نیاز بود، دوز مجدد دارو 
برای بیمار تجویز شود. در اورژانس قرص کاپتوپریل به صورت خوراکي 
زیرزباني با دوز شروع 25-12/5 میلي گرم استفاده مي شود. در صورت عدم 
رسیدن به پاسخ درماني مناسب مي توان هر 90 تا 120 دقیقه 50 میلي گرم تا 
حداکثر دوز 100 میلي گرم اضافه کرد. در صورت نیاز به تجویز داروی دوم، 
مي توان از قرص الزیکس با دوز 25 میلي گرم استفاده کرد. الزیکس تزریقي 

نیز از انتخاب های مناسب است.

پیگیری
در صورتي که فشار خون باالی مداوم ثابت شود، الزم است در ابتدا بیمار 
از نظر صدمات ارگان های انتهایي )قلب و عروق، کلیه، مغز، چشم( بررسي 
بررسي  پاراکلینیکي شامل  و  آزمایشگاهي  ارزیابي های  شود. همچنین 
وجود پروتئین در ادرار، اندازه گیری قند خون، الکترولیت ها، کراتینین سرم، 
کلسترول، LDL، HDL، همچنین ECG )بررسی از نظر وجود بلوک 
قلبی، LVH(، فوندوسکوپي و محاسبه خطر 45 ساله ابتال به بیماری قلبي 

و عروقي برای بیمار انجام گیرد.
سپس ارزیابي فشار خون در بیماران تحت درمان دارویي و بیماراني که 
تحت درمان دارویي نیستند، در فواصل منظم و بر اساس جدول 1 و 2 انجام 
گیرد. همچنین پتاسیم و کراتینین سرم قبل از شروع درمان دارویي، دو هفته 
بعد از شروع ACEI یا ARB و یک ماه بعد از شروع دیورتیک نگهدارنده 

پتاسیم و سپس حداقل 2 بار در سال اندازه گیری شوند.

زمان های درخواست آزمایش Cr و K سرم

1( قبل از شروع درمان دارویي.
.ARB یا ACEI 2( 1 تا 2 هفته بعد از شروع دارویي از دسته

3( به صورت دوره ای، هر 6 ماه یک بار در بیماری که تحت درمان دارویي 
ضدفشار خون قرار دارد.

بیماران پرخطر
بیماران با شرایط زیر پرخطر محسوب مي شوند:

1 دارای حداقل 2 مورد از موارد زیر:
 سن: مرد ≤ 45 سال، زن ≤ 55 سال

 HDL کمتر از 40 میلی گرم در دسی لیتر
 مصرف سیگار

 فشار خون باال )باالتر از 140/90 میلی متر جیوه یا مصرف داروهای 
ضدفشار خون(

سابقه فامیلي Premature CHD، یعنی CHD در خویشاوند درجه 
یک مرد کمتر از 55 سال، یا در خویشاوند درجه یک زن کمتر از 65 سال(

2 بیماراني که خطر 45 ساله بیماری قلبي عروقي آنها بیشتر از 20 
درصد است )بیماران با خطر 10 ساله بیماری قلبي عروقي بین 10 تا 20 

درصد با خطر متوسط طبقه بندی می شوند(
3 بیماراني که صدمه ارگان انتهایي دارد )کلیه، چشم، مغز، قلب و 

عروق(.
منابع: 

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

راهنمای بالینی برخورد با فشار خون باال (4)
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جدول 1: زمان بندی ارزیابی پاسخ درمانی یا کنترل فشار خون در بیماران تحت درمان دارویی

فواصل زمانی مناسبفشار خون )mmHg(خطر قلبی عروقی

باال

140 <BPهر 3 ماه یک بار

140≥BP هر 1 ماه یک بار160

160≥BP هر 2 هفته یک بار180

متوسط یا کم

140 <BPهر 6 ماه یک بار

140≥BP هر 2 ماه یک بار160

160≥BP هر 1 ماه یک بار180

جدول 2: زمان بندی ارزیابی پاسخ درمانی یا کنترل فشار خون در بیمارانی که تحت درمان دارویی نیستند

فواصل زمانی مناسبفشار خون )mmHg(خطر قلبی عروقی

باال
BP≥120/80هر 6 ماه یک بار

)140 BP 120 )prehypertensionهر 3 ماه یک بار

متوسط یا کم
BP≥120/80هر یک سال یک بار

)140 BP 120 )prehypertensionهر 6 ماه یک بار


