


تشخیصیگام های 
درمانی پرفشاری خون-تشخیصیالگوریتم 

قوانین کلی درمان
دکتر روشنک قدس

دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده طب ایرانی
دانشگاه علوم پزشکی ایران



عالیم بیماری 

خون را حاضر اکثر اساتید و منابع مکتوب، تظاهرات بالینی پرفشاریدر حال 

و مشابه با تظاهرات امتال می دانند که البته این ادعا خود نیاز به اثبات

.داردآزمایی در بالین بیمار راستی
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اخالط( امتالی)عالیم اختصاصی غلبه 

چرت زدن، کندی حواس، 
کندی ذهن، آفت و 

های دهانی، زخم
خونریزی از لثه یا بینی یا 
بواسیر، احساس طعم 

شیرین در دهان، عطش، 
سرخی زبان، انواع جوش 
و دمل و بثورات پوستی و 

گرمی ملمس 

احساس سنگینی در 
بدن، پرخوابی و خواب 

عمیق، استرخای 
اعصاب، کندی ذهن، 
سفیدی رنگ چشم و 

مدفوع شل، نرمی . زبان
و شلی و سردی پوست 

بدن و ملمس، ضعف 
هضم، آروغ ترش، کثرت 
آب دهان و در مواردی 

لزوجت آن

الغری، خشکی و تیرگی 
پوست و مخاطات، 

واریس، کم حجم و تیره و 
غلیظ شدن مواد دفعی، 
اشتهای کاذب، سوزش 
فم معده، وسواس و فکر 
و خیاالت فاسد، دیدن 

های ترسناک و خواب
امراض پوستی سوداوی

برجستگی عروق، نفخ، 

دفع گاز، صدای شکم، 

دردهای جابجا شونده، 

دردهای تمددی، 

.احساس کشش

امتالی دم امتالی بلغم امتالی سودا امتالی ریحی
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برخورد گام به گام تشخیصی

یص داده و اولین گام تشخیصی باید پزشک موارد اورژانسی نیازمند به دریافت مراقبت ویژه را تشخدر 

.در اسرع وقت به سطوح باالتر ارجاع دهد

عالئم هشدار
120/180≤فشار خون■

وگیجیابهمراهشدید سردردسینه،قفسهشدیددرد:مانندانتهاییهایارگانآسیببردالعالیم■
تاسیون،آژیوشدید اضطرابشدید،نفس تنگی،(جهندهماهیتبااغلب)استفراغو تهوعدید،تاری

ذهنیوضعیتدرتغییروکانونینورولوژیکعالیمتشنج،
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تشخیصیارزیابی
حالشرح:اولگام

(...ووزنقد،شغل،خونی،گروهجنس،وسن)بیماردموگرافیکمشخصاتثبت1.

دتشدیعواملهمراه،عالیمعالیم،شدتومدتخون؛فشاریپراولیهتظاهرچگونگیحالشرحاخذ2.
مزاجدارایهاینوشیدنیوهاخوراکیوسرماوگرماازانتفاعوتضررعالیم،دهندهتخفیفیاکننده

سردیاگرم
فشارخونافزایندهگیاهییاشیمیاییداروهایمصرفحالشرحاخذ3.

.....نفسانی،اعراضفیزیکی،فعالیتخواب،تغذیه،شاملزندگیسبک بررسی4.

بهبتنسآنهاتاخریاتقدموعضویهایدرگیریعالیمثبتو(قدمتاسراز)بدنهایسیستممرور5.
(احتمالیمشارکعضویافتنهدفباخونپرفشاریبروززمان

انواعالیمعونزله،نفسانیاعراضبهتوجهویبوستویژهبهگوارشیاختالالتوجودبهتوجهوتاکید6.
امتال
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تشخیصیارزیابی

فیزیکیمعاینه:دومگام

بیمارخونفشارگیریاندازه1.

وحمرریه،کلیه،کبد،قلب،نظیرمشارکومهماعضایکلیهونبضملمسارزیابی2.
یسهمقاهایارزیابیبرایپروندهدرآنثبتوخشکی/تریوسردی/گرمینظرازغیره

درمانشروعازبعدای

اقبزلزوجتیاغلظترطوبت،میزانآن،پوششوزبانجرمرنگنظراززبانمشاهده3.

وضعفیاقوترگ،قوامتواتر،وسرعتارتفاع،عرض،طول،لحاظازنبضسنجش4.
نظم
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تشخیصیارزیابی

سومگام

یماریببودنمشارکتیصورتدرتامشارکعضودرگیریبهمربوطعالیمجستجوی■
.پذیردصورتالزماقدامعضوآندرمانبهنسبتهمزمانیاابتدائاًیاشدهایجاد

چهارمگام

ساسابرسوداوبلغمدم،غلبهازناشیریحی،ازاعمامتالانواععالیممرحلهایندر■
تعییننهادیپیشهایبندیتقسیماساسبرفشارخوننوعوبررسیتشخیصیالگوریتم

.شدخواهد
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درمان

مختلفسطوحعددیمعیاراساسبردرمانیپروتکلخون،پرفشارینوعتشخیصازپس■

AHAگایدالینپیشنهادیسطوحبامنطبقکهفشارخون .شودمیبندیطبقهباشد،می2017

:استشدهگرفتهنظردرمرحله4بندیتقسیمایندر■

1-(BP<120/80 مزاجبامناسبالصحهحفظاصولرعایتبهتشویق:(نرمالفشارخونمرحله)(

2-BP=120-130/<80(یافتهافزایشفشارخونمرحله):اختصاصیتدابیروکلیتدابیر
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درمان

-3BP≥130/80(باالفشارخوناولمرحله)خواهدداروییدرمانبهنیازمندفاکتورریسکوجودصورتدرکه

.بود

:شودمیتقسیمبخشدوبهمرحلهاین

-BP=130-150/80-90اختصاصیوتدابیرکلیبهمزاجحسببرمناسبمفردهچندیایکافزودن
-BP≥150/90اختصاصیوکلیتدابیرهمراهبهترکیبیدرمانشروع

4-BP≥140/90(باالفشارخوندوممرحله)بودخواهدداروییدرماننیازمندابتداازشرایطیهرتحتکه.

:شودمیتقسیمبخشدوبهمرحلهاین
-BP=140-160/90-100یاختصاصوتدابیرکلیبهمزاجحسببرمناسبمفردهچندیایکافزودن
-BP≥160/100اختصاصیوکلیتدابیرهمراهبهترکیبیدرمانشروع
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قوانین درمان

تیجهناولینبهحصولتا)یکبارهفتهدوهرباالبهاولمرحلهخونفشاریپربیماریدرهاویزیتفواصل
هفتهدورایبقبلیدستوراتآیاکهگیردمیتصمیمبیمارشرایطبهتوجهباپزشکآنجاوبودخواهد(درمانی
نوبتازخارجویزیتشودپیداجدیدیعارضهصورتیکهدر.شودبرداشتهبعدقدمیاکندپیداادامهآینده

بودخواهدضروری

عصروصبح)خودفشارخونتغییراتجدولیدرکهشدخواهدتاکیداولماههایویزیتدرویژهبهبیماربه
.باشدداشتههمراهبهبعدیویزیتدرونمودهثبترا(باریکروزدویاروزهرحداقلو

هبمربوطتدابیردستوراتازواستمطرحاولقدمازخونگیریکهدمخلطازغیراخالط،امتالیموارددر
.استهشدگزارشمفیددرمانیزالونظیرخونگیریدارویی،پاکسازیازپسهماخالطسایردرباشد؛میآن
موثرخونفشارکاهشدرخونفشاردارویدوازبیشترحجامتدادمتاآنالیزنشانمروریمطالعهیکدر

.است
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قوانین درمان

طتوسآن،بودنموثرمیزانوبیمارازدریافتیفیدبکاساسبرمرکبیامفرددارویهرتجویززمانمدت■
.گرفتنظردرابتداازبیمارانهمهبرایراثابتیدرماندورهطولتواننمینتیجهدر.شدخواهدتعیینپزشک

.دهندادامهخونفشارکاهشزمانتاراداروهابایدکنند،میمصرفرایجطبداروهایکهخونیفشاربیماران■
بهمصرفیدارویدوزسنتیطبمتخصصدستورباایمرحلههردرهدفخونفشاربهرسیدنصورتدر

سپسوشدهدادهکاهشتدریجبهلزومصورتدرشده،تجویزگیاهیداروهایهمچنین.شودمیکمتدریج
مفردهداروهایباتواندمییابودخواهدبیمارسویازالصحهحفظرعایتبهمنوطامراینالبتهشوند؛میقطع

دهیپاسخاساسبروهستمتفاوتمختلفافراددردرماندورهطول.شودجایگزیننگهدارندهدرمانعنوانبه
.شدخواهدمشخصاولیه،بارِیکهفتهدوهایویزیتطیدربیمار

اننشکاهشیروندهفتهدوفاصلهبهسرپاپیویزیتدوحداقلدربیمارفشارخوناگردرمانازمرحلههردر■
برترباالمرحلهدرپیشنهادیدرمانازتر،پایینمرحلهبهمربوطعددیمعیارعلیرغمتواندمیپزشکندهد

آسیباحتمالوفشارخونکنترلعدمصورتدردرمانازمرحلههردر.نمایداستفادهبیمارشرایطحسب
.شدخواهددادهارجاععروقوقلبمتخصصبهبیمارعروقی
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قوانین درمان

صورت کاهش فشار خون تا سطح نرمال و ماندن در همین سطح بدون مصرف دارو، در ■

.شودفشار خون کنترل شده تلقی می
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سپاس فراوان از حسن توجه شما

E-mail:ghods.r@iums.ac.ir
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