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 ت عالیم اختصاريفهرس

BP: Blood Pressure  

CHF: Chronic Heart Failure  

CAD: Coronary Artery Disease  

CVA: Cerebral Vascular Accident  

PMH: Past Medical History  

MI: Myocardial Infarction  

BMI: Body Mass Index  

ESRD: End Stage Renal Diseases  

PAD: Peripheral Arterial Disease  

PRA: Plasma renin activity  

ACE-I: Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors  
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 کننده داروهاي ضد فشار خون تعیین اثر بخشی درمان پرفشاري خون در بیماران دریافت 

 چکیده

 مقدمه

اگر  .باشد میشرفته یپ ر انسان در جوامعیعمده مرگ وم وعمدتاٌ آترواسکلروز علت یعروق یقلب يها يماریب

درصد  10-15و  CVA% در اثر 33و  CAD ،CHFماران در اثر عوارض ی% ب 50فشارخون باال درمان مناسب نشود 

به میزان موفقیت  اي مطالعهبا توجه به موارد گفته شده ما بر آن شدیم تا با  .در اثر نارسایی کلیه از بین خواهند رفت

ي درمانی از ها رژیماري خون و همچنین یافتن علل احتمالی عدم پاسخ بیماران به ي درمانی بیماران پرفشها رژیم

  .بپردازیم ... و جمله مصرف نادرست داروها

 ها روشمواد و 

بیماران از .بیمار مبتال به هیپرتنشن انجام شده است 150است روي  کوهورت ي مطالعهدر این تحقیق که 

آنها و فشارخون اولیه و  ي اولیهاطالعات  .قلب امام خمینی (ره) انتخاب شده است گان به کلینیککنند مراجعه

 .ي ازقبل آماده وارد شده استها پرسشنامهماه به صورت ماهیانه در  6فشارخون در طی 

از نظر آماري  05/0کمتر از  P value .شد SPSS v16پس از تکمیل چک لیست اطالعات حاصل از آنها وارد 

  .شددر نظر گرفته  دار معنی

 نتایج

بیمار مطالعه را به پایان رساندند و  150در انتها  .بیمار مبتال به هیپرتانسیون انجام شد 200این مطالعه بر روي 

 .بیمار نیز به دالیلی از طرف خود بیماران از طرح خارج شدند 50

گین سنی بیماران نیز مورد بررسی قرار میان .درصد) زن بودند 3/67بیمار( 101بیمار مورد مطالعه  150از میان 

سطح  .باشد میسال  85/59 ±84/9گرفت و مشاهده شد که میانگین سنی بیماران شرکت کننده در این مطالعه 

مصرف الکل و سیگار نیز  .باشند میدرصد) بی سواد  86بیمار( 129تحصیالت بیماران نیز پرسیده شد و مشاهده شد 

درصد) داراي  24بیمار( 36درصد) داراي سابقه مصرف الکل و  3/1بیمار( 2اهده شد در بیماران پرسیده شد و مش

 23اخیر در  MIسابقه بیماري قبلی نیز از بیماران پرسیده شد و مشاهده شد سابقه  .سابقه مصرف سیگار بودند

ان نیز مورد بررسی وضعیت آنتروپومتریک بیمار .بیماران بود PMHدرصد) شایع ترین بیماري قبلی در  3/15بیمار(

گرم کیلو 46/69 ±12/8ها  متر و میانگین وزن آن سانتی 22/161±92/6قرار گرفت و مشاهده شد میانگین قد بیماران 

  .نرمال دارند BMIدرصد)  7/38بیمار( 58همچنین مشاهده شد  .باشد می

 گیري نتیجه

در افراد سیگاري  اد چاق بیش از دو گروه دیگردر افر ،نتایج نشان داد که عدم کنترل در بیماران زن بیش از مرد

بود و این اختالف از نظر آماري  غیر منظم دارو بیش از دیگر گروه و در افراد با مصرف بیش از افراد غیرسیگاري

 .بود دار معنی

 .آترواسکلروز، هیپرتنشن واژه هاي کلیدي:



 

 

 

 1 کننده داروهاي ضد فشار خون ن پرفشاري خون در بیماران دریافتتعیین اثر بخشی درما 
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 2 کننده داروهاي ضد فشار خون ن پرفشاري خون در بیماران دریافتتعیین اثر بخشی درما 

 مقدمه و بیان مسأله -1-1

 .باشد میشرفته یر انسان در جوامع پیعمده مرگ وم وعمدتاٌ آترواسکلروز علت یعروق یقلب يهایماریب 

ش از یکا بیدر آمر .شود ين علت مرگ در جوامع بشریاول یقلب يهایمار یب 2020تا سال  شود می بینی پیش

د یوکارد جدیهزار نفر دچار انفارکتوس م 650ساالنه  و دارند یک قلبیسکمیا يماریون نفر بیلیم 12

ن یوع آن در بالغیاست وش یعروق یقلب يهایمارین بیعتریاز شا یکیخون  يپرفشار يماریب .)1-4(شوند می

 یجاد عوارض قلبیفشارخون باال علت مهم و عمده ا .باشد میدرصد  30تا  20شرفته در حدود یپ يکشورها

ک یاستولیفشارخون د یابد ولی یش میک افزایستولیش سن فشار خون سیبا افزا .)4،5( باشد می یعروق

عتر یش سن درزنان شایفشارخون باال باافزا باشد میکه علت آن سفت شدن جدار عروق  .ماند یم یثابت باق

ن ین بیرسد و در سن یدرصد م 20-25وع فشارخون به یسال ش 40-50ن بین یکا در سنیدر آمر .شود می

  .)6،8( رودی% فراتر م 60از سال  80% و در باالتر از  40سال به حدود  60-50

و  CVA% در اثر 33و  CAD ،CHFماران در اثر عوارض ی% ب 50اگر فشارخون باال درمان مناسب نشود 

 .)9( درصد در اثر نارسایی کلیه از بین خواهند رفت 15-10

 از و ودار افتیدر ای یزندگ سبک در رییجاد تغیا جهت خون يپرفشار دچار مارانیب یلیم یب به توجه با

 فشارخون، زین موارد يا پاره و در بوده مشکل يماریب نیا مناسب کنترل ،يماریب نیا عالمت یعت بیطب یطرف

 يغذاها و مصرف مناسب تحرك عدم آن دنبال به و ینیشهرنش شیافزا رسد ینظر م به .است درمان به مقاوم

در  آماده يغذاها از روزافزون استفاده و یافتیدر يکالر شین افزایهمچن و باال نمک و قند و یچرب زانیم با

 .)9،10( باشد مهم اریبس یانیشر خون فشار شیافزا شتریب چه هر وعیش

 و یبدن توده هینما شیافزا .کند یم دایش پیافزا استولید فشارخون و ستولیس فشارخون سن شیافزا با

 ندهیفزا شیافزا ، شاهدیزندگ وهیش در راتییتغ نیا وجود با .دگرد می ش فشارخونیافزا باعث زین یچاق

 .)11( باشیم می زیران نیا در شده انجام مطالعات در فشارخون


