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 مقدمه

 

 داخل به را آن قلب که خونی. شود می وارد ها رگ ديواره به خون طرف از که است نيرويی خون فشار

.برسد بدن نقاط همه به ها آن کمک با تا کند می پمپ ها شريان  

 تا شود می باعث زيرا است خطرناکی بيماری شود می ناميده نيز «هايپرتنشن» که خون فشار افزايش 

 يا ها رگ جداره شدن سخت برای عاملی چنين هم و کرده کار بيشتری سختی و فشار با قلب

شود می منتهی قلب نارسايی به نهايت در ها آسيب اين. است «آترواسکلروز»  

شود می تقسيم دسته چند به دارد افراد سالمتی برای هک خطری ميزان و مقدار اساس بر خون فشار  

جيوه ميليمتر 08/028 از کمتر; نرمال  

جيوه ميليمتر 08-08/028-038 خون فشار به ابتال از قبل  

جيوه ميليمتر 88-88/048-058 خفيف -خون فشار  

جيوه ميليمتر 088-088/068-078 متوسط - خون فشار    

جيوه ترميليم 008/  008 شديد خون فشار  

 ادامه در که عامل چندين تحقيقات اساس بر اما اند نشده شناخته هنوز خون فشار افزايش قطعی داليل

باشند داشته نقش افزايش اين در که است ممکن آيند می مطلب  

کشيدن سيگار •  

وزن اضافه داشتن •   
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فيزيکی فعاليت نداشتن •  

نمک پر غذايی رژيم •   

الکلی مشروبات مصرف •  

اضطراب و ترساس •  

باال سن   

ژنتيکی عوامل •  

باال خون فشار خانوادگی سابقه •  

مزمن کليوی بيماری •  

تيروئيد و کليوی فوق غدد اختالالت •  

 آن از کدام هر که شود عاليمی ايجاد باعث تواند می برود باال خيلی ناگهانی طور به شما خون فشار اگر

. هستند شما برای جديد خطر زنگ يک ها  

مانند يمیعال  

شديد سردرد  

گيجه سر    

بينايی مشکالت    
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سينه قفسه درد    

سخت تنفس  

منظم نا قلب ضربان    

ادرار در خون وجود    

 کند ايجاد شما عروق و قلب برای را جدی مشکالتی تواند می که است خطرناکی بيماری باال خون فشار

چون مواردی باعث تواند می و بوده ناک خطر ها ارگان ساير برای حتی يافتن ادامه صورت در و  

  سکته

قلبی نارسايی  

قلبی حمله  

کليه نارسايی     

شود ديد مشکالت و  

 بهبود درمانی دارو از استفاده با سپس و بيماران زندگی شيوه تغيير از استفاده با عمده طور به خون فشار

است زير موارد شامل زندگی شيوه تغيير. يابد می  

وزن کاهش  

سيگار نکرد ترک     
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 مصرف و سديم کم چربی، کم غذاهای شامل مناسب غذايی برنامه مناسب غذايی برنامه يک داشتن   

است سبزيجات و ميوه روزانه  

هوازی های ورزش خصوص به مناسب های ورزش انجام     
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 مطالب موجود در اين کتاب

 

اختالالت زمينه ساز فشار خون  فصل اول  

يهنارسايی کل 0-0  

فئوکروموسيتوم 2-0  

سندرم کوشينگ3-0  

آکرومگالی4-0  

ری تيروئيدپرکا5-0  

کليه پلی کيستيک6-0  

گلومرولونفريت 7-0  

 

 فصل دوم عوارض فشار خون

آريتمی قلبی0-2  

سکته مغزی2-2  

نارسايی قلبی3-2  

رتينوپاتی4-2  

آنوريسم5-2  

آمبولی6-2  
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 فصل سوم داروهای ضد فشار خون

دوکسازوسين0-3  

پرازوسين2-3  

االناپريل3-3  

کاپتوپريل4-3  

تيمولل5-3  

نادولل6-3  

نيموديپين7-3  

ديلتيازم0-3  
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 فصل اول اختالالت زمينه ساز فشار خون

 

نارسايی کليه 0-0  

 

است نارسايی کليه از اختالالت زمينه ساز بروز فشار خون  

 

 و پتاسيم اوره، مانند زائد مواد دفع آنها اصلی وظيفه که هستند شکمی داخل عضو جفت يک ها کليه

است بدن از ديگر سموم  

. نامند می( کليه تنبلی کليه، کاری کم) کليه نارسايی اصطالحا را ها کليه عملکرد اهشک  

 مصرفی داروهای از برخی حتی و اسيدها فسفر، پتاسيم، کراتينين، اوره، مانند زايد مواد حالت اين در

. کنند می پيدا تجمع خون در  

 خارش، استفراغ، تهوع، ضعف، احساس اشتهايی، بی نظير مختلفی عالئم بروز به منجر مواد اين تجمع

شوند می تشنج و هوشياری کاهش  

 و باشد شده جاداي اخير هفته چند يا روز چند ساعت، چند در يعنی تازگی به کليوی آسيب که صورتی در

. است داده رخ کليه حاد نارسايی باشند، نشده کوچک ها کليه هنوز  

 تا ماه چند طی در تدريج به ها کليه اگر ليکن. يابند بهبود معموال ها کليه مناسب درمان با حالت اين در

.نيست پذير برگشت بيماری و شوند می کوچک معموال باشند، ديده آسيب سال چند  

ناميم می کليه مزمن نارسايی ار حالت اين   
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 شديد خيلی موارد در جز به شود، بستری بيمار و داده تشخيص موقع به آزمايش با کليه حاد نارسايی گر

.است درمان قابل معموال باشد، شده يو سی آی در بستری به منجر که  

 شديد و حاد سيبآ طرفی از. باشد داشته جانی خطر است ممکن شديد موارد در کليه نارسايی ليکن 

.کند مواجه کليوی مزمن نارسايی بروز و کاری کم با را ها کليه بعد های سال در است ممکن کليوی  

است آن از" پيشگيری" بيماری اين با برخورد بهترين پس   

 و خانواده پزشکان و عمومی پزشکان خصوص به پزشکان، طرف از موارد اين به توجه: پيشگيری

بکند زيادی کمک کليه حاد نارسايی از پيشگيری به ندتوا می جامعه افراد  

 جنتامايسين مانند تزريقی های بيوتيک آنتی خصوص به داروها نظارت بدون و رويه بی مصرف از

.کنيد خودداری  

 کليوی آزمايشات انجام با و پزشک نظر تحت و کوتاه خيلی مدت به بايد داروها قبيل اين نماييد، توجه 

شوند رفمص بيمارستان در  

 

کنيد خودداری شياف حتی و تزريقی خوراکی، مسکن داروهای رويه بی مصرف از  
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 ماده تزريق با اسکن تی سی يا" رنگی" اصطالح به های عکس يا آنژيوگرافی انجام به نياز صورت در

 مطمئن شما های کليه سالمت از خون، کراتينين و اوره آزمايشات انجام با ابتدا بايد شما پزشک حاجب،

دهد انجام را ها کليه به آسيب از پيشگيری برای الزم اقدامات سپس و گردد  

 تا کنيد مراجعه پزشک به حتما شود، بدن آبی کم باعث که شديد استفراغ و اسهال به ابتال صورت در

.گردد جلوگيری ها کليه عملکرد کاهش و بدن شديد آبی کم از و جبران بدن مايعات  

 اورژانس به سريعا بايد نيز گوارشی خونريزی خصوص به داخلی خونريزی گونه هر بروز موارد در 

. نماييد مراجعه بيمارستانی های  

 مدفوع يا خونی مدفوع صورت به ها روده از خونريزی و خونی استفراغ شکل به معده از خونريزی

کند می بروز رنگ قيری و سياه  

 عادی غير شدن پررنگ ادرار، حجم کاهش خصوص به ادرار حجم در تغيير گونه هر بروز صورت در

 و کنيد مراجعه پزشک به سريعا پاها و پلک دور ورم يا ادرار شدن وصل و قطع يا تکرر ادرار،

دهيد انجام را الزم آزمايشات  
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فئوکروموسيتوم 2-0  

 فئوکروموسيتوم از اختالالت زمينه ساز بروز فشار خون است

. دهد می رخ آدرنال غدد در معموالا  که است نادر( تومور) غده يک فئوکروموسيتوما  

 که است مشابه شيميايی مواد ديگر و آدرنالين توليد آنها از يکی دارند، مختلفی عملکردهای آدرنال غدد

.هستند بدن فرار و مبارزه پاسخ از بخشی  

 که کنند می توليد را شيميايی مواد اين از زيادی بسيار مقدار طبيعی غير سلولهای فئوکروموسيتوما در 

کنند می ايجاد را بيماری اين تظاهرات  

.نيست معلوم شوند می مبتال بيماری اين به افراد برخی چرا اينکه    

 ها کليه باالی در که( شوند می ناميده اندوکرين) هستند هورمون کننده توليد ککوچ غدد آدرنال، غدد 

اند شده واقع  

 داشتن جهت خون گردش دستگاه در و شود می آزاد بدن توسط که است شيميايی عالمت يک هورمون

شود می حمل عضو عملکرد کنترل جهت بدن، از ديگری جای در اثری  

 که را عاليمی که است آدرنالين اين مورد، اين در هرچند، دارند، جودو ها هورمون از بسياری انواع  

شوند می ديده فئوکروموسيتو، در  

کند می ايجاد شود، می آدرنالين حد از بيش توليد به منجر که تومور رشد دليل به   
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باال خون فشار و تعريق وزن، دادن دست از قلب، طپش     

شود قلبی حمله و سکته به منجر تواند می يدشد باالی خون فشار درمان، بدون     

  نشده داده تشخيص فئوکروموسيتوما با بيماران

 بحران بروز خطر در شوند می جراحی برای عمومی بيهوشی متحمل هنگاميکه نشده درمان و

هستند( شديد باالی خون فشار با) حيات کننده تهديد فئوکروموسيتومای  

شود نمی برطرف خود خودی به کند، یم بروز فئوکروموسيتوما هنگاميکه  

. است خون فشار کاهنده داروهای با باال خون فشار کنترل ابتدا شامل فئوکروموسيتوما درمان   

 توسط طبيعی غير آدرنال غده برداشتن بيماری اين درمان است، کنترل تحت خون فشار هنگاميکه

است جراحی  
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سندرم کوشينگ 3-0  

 سندرم کوشينگ هم از علل زمينه ساز بروز فشار خون در بدن انسان است

  است ميکندممکن توليد کورتيزول هورمون  حد از بيش  بدن که میهنگا

.شويد مبتال کوشينگ سندرم عنوان به شده شناخته بيماری يک به   

. شود می توليد دارد قرار ها کليه باالی در که کليوی فوق غده در طبيعی طور به کورتيزول  

 بدن، ساز و سوخت خون، قند  زا استرس واملع به توجه با تا دارد مناسب کورتيزول مقدار به نياز  بدن

. کند تنظيم را خون فشار و بدن ايمنی سيستم کارکرد  

شود مشکالتی باعث است ممکن حد از بيش کورتيزول  

باشد می کورتيکواستروئيد خوراکی داروهای از زياد استفاده کوشينگ، سندرم شايع داليل از يکی  

 اين بروز موجب بسازد،( آدرنال) کليوی فوق غدد توسط يزولکورت هورمون زيادی مقدار نيز بدن اگر

شود می سندرم  

  

گيرد می صورت طبيعی حد در کورتيزول هورمون کاهش با سندرم اين درمان  
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کوشينگ سندرم علل  

 الزم بدن برای طبيعی حد در کورتيزول: کليه فوق يا آدرنال غدد توسط کورتيزول هورمون زياد توليد

کند می تعديل را عروقی-قلبی سيستم عملکرد و باشد می خون فشار کننده تنظيم مثال برای است،  

  

 مشابه اثرات دارای داروها اين: طوالنی مدت برای و باال دوز در کورتيکوستروئيد داروهای مصرف

هستند بدن در کورتيزول هورمون  

 دگزامتازون، يزون،کورت بودزونيد، بتامتازون،: شامل کورتيکواستروئيد داروهای انواع

است پردنيزون و پردنيزولون پردنيزولون، متيل هيدروکورتيزون،  

گيرند می قرار استفاده مورد زير های بيماری درمان برای کورتيکواستروئيد داروهای  

 مشکالت ،(خارش و کهير پسوريازيس، لوپوس، اگزما،) پوستی های بيماری آلرژی، روماتوئيد، آرتريت

 مشکالت مفاصل، درد و ورم چشمی، مشکالت خونی، اختالالت ها، سرطان رخیب آسم، و تنفسی

درمانی هورمون و اعضا پيوند زدن پس از جلوگيری ،(روده التهابی اختالالت زخمی، کوليت) گوارشی  

 مشابه را عالئمی و هستيد خاصی بيماری برای کورتيکواستروئيدی داروی مصرف حال در شما اگر

برويد پزشک نزد بررسی برای داريد، گکوشين سندرم عالئم  

  

آدرنوکورتيکوترپيک هورمون زياد توليد  (ACTH) آدرنوکورتيکوترپيک هورمون: هيپوفيز غده توسط  

)ACTH) باشد می کليه فوق غده در کورتيزول هورمون توليد کننده تنظيم  

www.takbook.com



 فشار خون در بدن انسان 21

 

  

 

زياد ترشح باعث هيپوفيز غده تومور: هيپوفيز غده تومور   

ACTH  

و دشو می   ACTH 

است شايع بسيار زنان در تومور اين. کند می توليد را کورتيزول و کرده تحريک را آدرنال غده   

 تومورهای و شود می خوانده آدرنال آدنوم نام به که آدرنال قشر خيم خوش تومور:  آدرنال غده بيماری

آورند بوجود را کوشينگ سندرم و توليد را زيادی کورتيزول توانند می آدرنال قشر سرطانی  

کوشينگ سندرم عالئم  

بوفالو کوهان  

 شدن گرد صورت پشت، فوقانی و ميانی قسمت در خصوص به چربی بافت تجمع و وزن افزايش –

شدن شکل بوفالويی ها شانه بين و( صورت ) 

بازوها و سينه ران، شکم، پوست روی بر بنفش يا و صورتی رنگ به پوستی های ترک –  

شدن کبود راحتی به و پوست دنش شکننده و نازک –  

 آکنه –
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(هيرسوتيسم) زنان در صورت موهای شدن رويت قابل و شدن ضخيم –  

زنان در قاعدگی های دوره شدن نامنظم يا و توقف –  

مردان در جنسی ميل کاهش –  

مردان در باروری کاهش –  

مردان در نعوظ اختالل –  

 خستگی –

عضالت ضعف –  

جیزودرن و اضطراب افسردگی، –  

شناختی مشکالت –  

خون فشار افزايش –  

شود ديابت به منجر است ممکن که گلوکز تحمل عدم –  

 سردرد –

آن شکستگی و استخوان پوکی –  
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 مشابه را عالئمی و هستيد خاصی بيماری برای کورتيکواستروئيدی داروی مصرف حال در شما اگر –

برويد زشکپ نزد بررسی برای است بهتر داريد، کوشينگ سندرم عالئم  

 داريد، را سندرم اين عالئم مشابه عالئم ولی کنيد، نمی استفاده کورتيکواستروئيد داروهای از اگر حتی –

برويد پزشک نزد  

 موی رشد مثل عالئم اين. است کوشينگ سندرم مشابه عالئم دارای زنان، در کيستيک پلی تخمدان سندرم

است نامنظم قاعدگی های دوره و زياد  

باشند می کوشينگ سندرم شبيه حدی تا نيز الکل به اعتياد و غذاخوردن اختالالت ردگی،افس عالئم  

کنيد مراجعه متخصص پزشک به بيماری عالئم صحيح تشخيص برای لذا  

  

 

کوشينگ سندرم از پيشگيری  

بشوييد را دهانتان تنفس، از پس کنيد، می استفاده کورتيکواستروئيد استنشاقی داروهای از شما اگر  

 عملکرد اختالل و زنان در صورت موهای زياد رشد گردن، يا صورت در غيرطبيعی ورم متوجه اگر

کنيد مراجعه پزشک به فورا شديد، مردان در جنسی  

 نمک کاهش به نياز باشد، می سندرم اين عالئم از يکی که باال خون فشار. کنيد مصرف کم را نمک

دارد دريافتی  
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کند می آزمايش را شما خون کورتيزول ميزان متخصص، اين. نيدک مراجعه غدد متخصص به گهگاه  

است کوشينگ سندرم عالئم از يکی مرواريد آب. رويد پزشک چشم نزد مکرر طور به  

  

کوشينگ بيماری تشخيص های راه  

از عبارتند سندرم اين تشخيص های روش برخی   

کورتيزول هورمون ميزان بررسی برای ادرار و خون آزمايش –  

بزاق زمايشآ –  

يا اسکن تی سی از استفاده با:  تصويربرداری های روش –  MRI 

کرد بررسی را هيپوفيز و آدرنال غده توان می   

 

کورتيکوتروپين کننده آزاد هورمون تحريک آزمايش –  
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آکرومگالی 4-0  

 آکرومگالی از علل بروز فشارخون در بدن انسان است

 و ايجاد خون در رشد هورمون حد از بيش ترشح علت به معموالا ( بدن حد از بيش رشد) آکرومگالی

. شود می کودکان در ژيگانتيسم بيماری باعث  

است ضروری رشد هورمون سطح گيری اندازه خون آزمايش انجام بيماری اين تشخيص برای  

 ايجاد خون در رشد هورمون ازحد بيش ترشح علت به که است ناشايعی و مهم بيماری يک آکرومگالی 

. شود می  

شود می ترشح خون جريان داخل به دارد قرار مغز قاعده در که هيپوفيز غده توسط رشد هورمون  

  

 باعث هورمون ينا کودکان در. کند می منتقل بدن های قسمت ساير به را رشد هورمون خون، گردش

 استخوان سالمت و عضالنی قوای بدن، انرژی تعادل بر بزرگساالن در و شود می نمو و رشد تحريک

است مؤثر ها  

 بسيار بيماری اين که شود می «ژيگانتيسم» بيماری به منجر کودکان در رشد هورمون ازحد بيش ترشح

. است نادر  

دهد می رخ ميانسال زنان و نمردا در عمده طور به بزرگساالن، در آکرومگالی  

کند می بروز جمعيت نفر ميليون 0 هر ازای به آکرومگالی از جديد مورد سه ساالنه  
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 شود می ناميده هيپوفيز آدنوم که هيپوفيز، غده در سرطانی غير توده يک علت به معموالا  آکرومگالی

.شود می ايجاد  

کند می توليد رشد هورمون زيادی ميزان تومور اين   

.است بزرگی پاهای و ها دست دارای معموالا  آکرومگالی به مبتال بيمار  

 

است بيمار کفش سايز تغيير و انگشتر شدن تنگ بيماری عالئم اولين از يکی موارد از بسياری در   

 ديگری عالئم از تعريق افزايش و ها دندان بين فواصل افزايش جلوآمده پيشانی و فک ضخيم های لب

 است

  

 هورمون ساير کمبود عالئم ايجاد باعث و کند وارد آسيب هيپوفيز بافت به تواند می همچنين رتومو اين

.شود بدن در هيپوفيز های  

 مغزی های بافت بر آن تأثير و تومور حجم از ناشی تهوع و سردرد: مانند عالئم از گروهی درنهايت، 

شوند می ايجاد مجاور  

 

 خون آزمايش يک شما پزشک شود، گرفته نظر در احتمالی تشخيص عنوان به آکرومگالی که درصورتی

کرد خواهد درخواست رشد هورمون سطح گيری اندازه برای  
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 ميزان نوشيدن از پس خون رشد هورمون سطح شود، می ناميده گلوکز تحمل تست که آزمايش اين در

شود می گيری اندازه بيمار توسط محلول قند از معينی   

 درنتيجه و کند متوقف را رشد هورمون توليد هيپوفيز غده که شود می باعث ندق خوردن طبيعی طور به

 کند، نمی متوقف را هورمون توليد رشد، هورمون کننده ترشح تومور يک اما يابد؛ کاهش آن مقدار

 رشد هورمون ميزان آزمايش اين در که درصورتی. ماند می ثابت خون در رشد هورمون سطح بنابراين

اسکن يک انجام بعدی اقدام باشد، طبيعی حد از باالتر   

بود خواهد هيپوفيز   

 جراحی، عمل است ممکن درمان ابزار است؛ طبيعی مقدار به رشد هورمون سطح کاهش اصلی هدف

باشد سه اين از ترکيبی يا و داروها هيپوفيز، پرتودرمانی  

. است تومور برداشتن برای یجراح درمان، اول قدم باشد هيپوفيز تومور آکرومگالی علت که درصورتی

 مقدار شدن طبيعی برای کمکی درمان معموالا  و است مشکل تومور برداشتن موارد از برخی در

است ضروری ها هورمون  

 مورد در جراحی عمل امکان يا و نشد طبيعی جراحی عمل از بعد بيمار رشد هورمون که درصورتی

شود می استفاده یدرمان دارو و پرتودرمانی از نداشت، وجود بيمار  

( بعد سال 28 تا 08 حتی) بعد سال چند رشد هورمون سطح کاهش برای پرتودرمانی اثر است ممکن 

بود خواهد دائمی پرتودرمانی تأثير برسيم درمانی هدف به که درصورتی حال بااين شود، ديده  
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ندارند، دائمی اثر هستند دسترس در آکرومگالی درمان برای که داروهايی  

 پايان تا داروها مصرف است ضروری نياورند، پايين را رشد هورمون سطح پرتودرمانی و جراحی اگر 

دارد وجود دارو قطع امکان هم نادری موارد در هرچند. يابد ادامه عمر  

. دارد دقيق مراقبت به نياز و است نادر بيماری يک آکرومگالی  

است تأثيرگذار عمر طول بر هم و کيفيت بر هم رشد هورمون زياد ميزان  

 آن درمان شود داده تشخيص زودتر هرچه که شود می عالئمی بروز باعث رشد هورمون ترشح افزايش 

  بود خواهد آميزتر موفق

 پزشک به تر سريع هرچه ها آن وجود به شک که درصورتی بيماری اين عالئم شناخت با بنابراين

کنيد مراجعه  
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هيپرتيروئيديسم  5-0  

 پرکاری تيروئيد از علل بروز فشار خون در بدن انسان است

 غده اين. است گرفته قرار آدم سيب زير و گردن جلوی که است پروانه بال شبيه غده يک يروئيد

تيروکسين هورمون  (T4) تيرونين يدو تری و  (T3) کند می ترشح خون داخل به و توليد .  

هستند دار عهده بدن در را انرژی توليد و کار سرعت ها هورمون اين  

 هورمونها اين. گذارد می اثر بدن مهم اعمال در و سازد می هورمون کافی ميزان به سالم افراد تيروئيد

 وزن و کنيم گرما احساس مقدار چه کنيم، مصرف کالری مقدار چه آنکه جمله از را بدن ساز و سوخت

 هورمونها اين اثر در که قلب مانند دارد اختصاصی اثرات نيز اعضاء بعضی در ميکنند، تنظيم را ما

. زند می تندتر  

 متفاوتی علل. برسد بدن بافتهای به هورمون زيادی مقدار شود می باعث که است حالتی تيروئيد کاری پر

. است مشابه آن های نشانه و عالئم اما دارد وجود تيروئيد کاری پر برای  

 مصرف وجود با اغلب و کنند می بيشتری گرمای احساس بيماران بدن ساز و سوخت افزايش علت به

.دارند وزن کاهش زياد غذای  

 بيماران. باشد می اشتها دح از بيش افزايش آن علت که شوند می وزن افزايش دچار بيماران از بعضی 

.شوند می خواب اختالل دچار و کنند می خستگی احساس  

است ممکن بيماران. شود می ايجاد نيز قلب ضربان شدن تند و شدن نامنظم دستها، لرزش   
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 درد ، کوتاه تنفس از بيماران باشد، شديد خيلی تيروئيد کاری پر وقتی. شوند آشفته آسانی به و رنج زود 

. کشند می زجر عضالت ضعف و سينه  

 بيماری حتی يا و مغزی سکته قلب، نارسائی خارش، استفراغ، مثل هستند نادر بسيار عالئم بعضی

  روانی

 بيمار شکل اين به که شود زياد هورمون توليد و باشد داشته حد از بيش فعاليت است ممکن تيروئيد نسج

گويند منتشر سمی گواتر يا گريوز  

. کنند می پيدا فعاليت افزايش تيروئيد در توده چند يا يک  

.شود می ناميده خودکار سمی گره باشد عدد يک توده اگر   

شود می ناميده ای گره چند سمی گواتر توده چندين   

هورمون شدن آزاد باعث و شود می ناميده تيروئيديت که شود التهاب دچار است ممکن تيروئيد غده  

کشد می طول ماه چند تا هفته چند برای که شود تيروئيد کاری پر و تيروئيد در ذخيره تيروئيد   

شود می تيروئيد کاری پر عالئم موجب تيروئيد هورمون حد از بيش مصرف  

 

 

توليد جهت تيروئيد که هستند يد زياد مقدار حاوی لوگول محلول و آمبودارون مانند داروها بعضی  
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است همراه کاری پر ايجاد با افراد از بعضی در ها دارو اين مصرف. کند می استفاده آن از هورمون   

  تيروئيد کاری پر های نشانه و عالئم

قلب ضربان تعداد افزايش .  

خون فشار خفيف افزايش .  

بودن پذير تحريک .  

تعريق افزايش .  

ها ران و لگن شانه، ناحيه در خصوص به عضالت ضعف .  

دستها لرزش .  

خوب اشتهای رغم علی وزن کاهش .  

مو ريزش .  

بستر از ناخن شدن جدا .  

(شدن چماقی)انگشتان نوک تورم .  

پايين سمت به باال پلک شدن کشيده .  

پوست ضخامت در تغيير .  
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گوارش دستگاه حرکات افزايش .  

تيروئيد بزرگی يا گواتر .  

خونريزی حجم کاهش يا قاعدگی دفعات تعداد کاهش .  

آقايان در پستان شدن بزرگ .  

پا ساق استخوان جلوی در تپوس شدن ضخيم  

ها چشم شدن برجسته  

 

دارند نياز جداگانه درمان به ها نشانه ساير و شوند می طبيعی تيروئيد کاری پر درمان با عالئم اين بيشتر  

 

  اگزوفتالمی

 باعث نيز و گردد خيره نگاه و باال طرف به فوقانی پلک شدن کشيده باعث تواند می تيروئيد پرکاری

شود می شناخته اگزوفتالمی عنوان به حال اين. شود حدقه از چشم دو هر يا يک زدگی بيرون  

. شود ديد کاهش ندرت به و بينی دو عضالت، کنترل کاهش سبب تواند می و   
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 و پزشک چشم به مراجعه به نياز است ممکن بيماران بعضی اما. ندارند درمان به احتياج موارد بيشتر

.دباشن داشته اختصاصی درمان  

باشند می جراحی يا کورتون، تجويز شامل اختصاصی های درمان   

 

تيروئيد پرکاری برای تشخيصی آزمايشهای  

 

است مقدم برهمه بالينی معاينه و بيماری تاريخچه .  

 

 برای خون در موجود تيروئيد کننده تحريک های بادی آنتی و تيروتروپين تيروئيد، هورمون گيری اندازه

رود می بکار تشخيص تاييد   

 

راديواکتيو، يد کم مقدار تجويز از استفاده با تيروئيد غده عملکرد و ساختمان ارزيابی  

تيروئيد کننده تحريک هورمون يا تيروتروپين گيری اندازه  

(TSH ) 

 اين مقدار تيروئيد پرکاری در. باشد می تيروئيد کار کننده کنترل و شود می ترشح هيپوفيز از که 

شود می مک خون در هورمون  
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  تيروئيد کاری پردرمان 

 کاری پر علت که بيمارانی در.  باشد می تيروئيد های هورمون سطح کردن طبيعی درمان از هدف

.شود تنظيم دارو دوز بايد باشد می هورمون زياد مصرف تيروئيد  

 درمان به نياز است شونده محدود خود بيماری چون باشد می تيروئيد التهاب بيماری علت که کسانی در 

.ندارد اضافه  

 سمی منفرد ای گره گواتر يا ندولر مولتی گواتر يا گريوز بيماری تيروئيد پرکاری علت که مواردی در 

باشد می زير موارد از يکی شامل درمان باشد  

 

 طوالنی مدت به گريوز بيماری با بيماران برای که مازول متی شامل که خوراکی تيروئيد ضد داروهای

. گيرد می قرار استفاده مورد کوتاه مدت به تيروئيد پرکاری ديگر للع برای و  

.است ميسر هفته چند عرض در تيروئيد پرکاری کنترل دارو مناسب بامقدار  

 کاهش يا کبد التهاب بندرت و تب خارش، پوستی، بثورات جمله از دارند نيز جانبی عوارض داروها اين

شوند داده آموزش عوارض اين شناخت هتج بايد بيماران.  خون سفيد های گلبول  

 

 قطع را داروها از بايد شدند، شديد درد گلو يا باال تب  ، شديد خارش يا کهير و پوست زردی دچار اگر و 

کنند مراجعه خود پزشک به نموده  
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دارد وجود تيروئيد کاری پر برگشت احتمال تيروئيد ضد داروی قطع با  

 

 تيروئيد هورمون کننده توليد که سمی های گره شدن کوچک يا گواتر افتادن کار از باعث اکتيو راديو يد

.گردد می باشند، می  

 توليد اشعه. شود می استفاده گسترده بطور تيروئيد کاری پر با بالغين در و است خطر بدون درمان اين 

 تيروئيد در آن تغلظ آنکه علت به ولی شود، می تيروئيد سلولهای تخريب باعث يد مقدار اين توسط شده

 شود، می تيروئيد سلولهای تخريب باعث يد مقدار اين توسط شده توليد اشعه است، ديگر نقاط از بيش

است ديگر نقاط از بيش تيروئيد در آن غلظت آنکه علت به ولی  

 می تجويز پايی سر بيمار به خوراکی بطور اکتيو راديو يد. رساند نمی آسيب بدن نقاط ساير به اشعه 

.دشو  

 آن اثرات شود، می خارج بدن از روز چند مدت ظرف اکتيو راديو ماده فعاليت از زيادی مقدار اينکه با 

.بکشد طول ماه سه تا يک ظرف است ممکن تيروئيد غده روی  

 ايجاد باعث درمان اين که ندارد وجود مدارکی. باشد می تيروئيد کاری کم درمان اين جانبی عارضه 

.شود بدن قسمتهای ديگر يا تيروئيد در سرطان  

 درمان برای اکتيو راديو يد تجويز دنيا مراکز از بسياری در امروزه. کند نمی نازائی ايجاد زنان در 

شود می استفاده نيز نوجوانان در تيروئيد پرکاری  
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 توصيه کمتر درمان اين امروزه. است تيروئيد پرکاری ای بر ديگر دائمی درمان يک تيروئيد جراحی

 ايجاد جمله از جراحی از پس مشکالت ايجاد و دارد بيمارستان در شدن بستری به نياز زيرا شود می

شود می گردن در بدشکلی  

. شود گردن در تيروئيد به نزديک ساختمانهای به صدمه باعث است ممکن نادری موارد در بعالوه

 عارضه که لووتيروکسين قرص با براحتی عارضه اين که باشد می تيروئيد کاری کم ديگر عارضه

است کنترل قابل عمر تمام برای ندارد جانبی  

 

 خود اثر درمانها ساير تا رود می کار به تيروئيد پرکاری عالئم تسکين برای پروپرانول مانند داروهايی

بگذارند را  
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کليه پلی کيستيک 6-0  

 کليه پلی کيستيک از علل بروز فشار خون در بدن انسان است

 

 اين.  انجامد می ها کليه در هايی کيست پيدايش به که است ارثی ناهنجاری يک کيستيک پلی کليه يماریب

. هستند عالمت بی بزرگسالی تا آن به مبتال بيماران بيشتر و نيست سرطانی ناهنجاری  

 و شوند می آشکار سال 28 حداکثر ظرف آهستگی به بيماری اين عالئم بزرگسالی اندور از پس

کنند می پيشرفت  

کيستيک پلی کليه بيماری عالئم   

 ،(باشد شناسايی قابل ميکروسکوپی بررسی با فقط است ممکن که) ادرار در خون وجود اوليه مراحل در

 اين عالئم از باال فشارخون و شکم فضای در ای توده لمس يا وجود احساس ، کليه مکرر های عفونت

 ها کليه طبيعی بافت اعظم بخش اشتغال اثر بر که زمانی تا بيماران اغلب اما روند می شمار به بيماری

ندارند شکايتی نکند، بروز کليه نارسايی ها کيست وسيله به  

کليه نارسايی عالئم   

کمر درد   

پيشرونده ضعف و خستگی   

  سردرد

تنفس ايندناخوش بوی   
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اسهال يا استفراغ ، تهوع   

چشم و پا مچ اطراف تورم صورت به ويژه به ، مايعات احتباس   

نفس تنگی   

سينه قفسه درد   

پوست خارش   

يائسگی سن از پيش ها خانم در قاعدگی توقف   

بيماری بروز علل   

 می عارضه اين بروز زسا زمينه عوامل مهمترين ميان از.  است ناشناخته آن علت و ارثی بيماری اين

کرد اشاره فرد خانواده در بيماری سابقه وجود به توان  

  پيشگيری

. نيست پيشگيری قابل حاضر حال در کيستيک پلی کليه بيماری  

 کشف منظور به شود می توصيه دارد، وجود شما درخانواده بيماری اين به ابتال سابقه که صورتی در 

.کنيد مشورت پزشک با خود ابتالی احتمال  

 غافل منظم پزشکی های پيگيری ضرورت و اهميت از نبايد نيز هستيد سالم حاضر حال در اگر حتی 

.شويد  
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 تصميم و خانواده تشکيل از پيش شود می توصيه اکيدا ، بيماری اين خانوادگی سابقه وجود صورت در 

باشيد داشته نظر در را ژنتيک مشاوره ، فرزندان توليد درباره گيری  

آگهی پيش   

 درمان با طبی های مراقبت. شود می محسوب عالج قابل غير حاضر حال در کليه کيستيک پلی بيماری

دهند کاهش را کليه آسيب پيشرفت سرعت است ممکن ، بيماری اين بروز در دخيل احتمالی عوارض   

 و موثرتر های درمان پيدايش بخش نويد که دارد ادامه بيماری اين درمان و علل درباره علمی تحقيقات

است بيماری قطعی عالج نهايتا  

احتمالی عوارض   

کليه نارسايی سوی به پيشرفت   

کليه سنگ پيدايش   

ها کيست شدن پاره يا عفونت  
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گلومرولونفريت 7-0  

 گلومرولونفريت از علل بروز فشار خون در بدن انسان است

 که ها گلومرول درگيری شامل مونولوژيکاي واسط با اوليه التهاب از است عبارت حاد گلومرولونفريت

باشد کليه عروق اندوتليوم يا مننژيوم غشا به اسيب نتيجه ميتواند  

باشد می حاد نفريت سندرم/  عفونت از بعد گلومرولونفريت:از عبارتند بيماری ديگراين های نام  

باشد می سال 03 زير کودکان در بيماری اين به ابتال موارد 50% 

 

بيماری عاليم  

(ها چشم اطراف در)ورم يا ادم  

دهان زخم. مفاصل درد  

تيره ادرار  

باال خون فشار  

پريده رنگ پوست. سرخ باد  

حلق ناحيه در قرمزی  
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کننده ايجاد علل  

 

کودکی دوران در چرکی دردهای گلو به ابتال علت مهمترين  

سيالمين پنی:شامل ها دارو  

پوستی زخم زرد  

يگرد ی ناشناخته عوامل از وبسياری  

تشخيصی روشهای  

ساعته24 ادرار آوری جمع  

پرتئين ، خون وجود نظر ادراراز ميکروسکوپی بررسی  

ها کليه از ادرار طريق از کراتينين دفع ميزان بررسی  

کليه بيوپسی  

ها توصيه  

کند اجتناب نمک مصرف از باال خون فشار يا ادم وجود صورت در  

کليه... و مرغ ،تخم گوشت مثل پرتئن پر غذاهای مصرف کاهش  
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شديد ورم وجود صورت در مايعات مصرف کاهش  

موز مثل باال پتاسيم حاوی داروهای يا مواد مصرف کاهش  

 

دارويی درمان  

اريترومايسين يا سلين پنی . 

دارند شديد ادم و باال خون فشار که بيمارانی در فوروزمايد  

رنددا باال خون فشار که بيمارانی در نيفيديپين يا هيدراالزين  

 

  ، سيکلوسپورين مثل ايمنی سيستم های کننده تضعيف با درمان

 سيکلوفسفاميد
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 فصل دوم عوارض فشار خون در بدن انسان

آريتمی از عوارض فشار خون در بدن انسان است2-0  

 بروز زمانی قلب ريتمی مشکالت واقع در. شود می ناميده آريتمی قلب ضربان ريتم يا سرعت در مشکل

باشند می قلب ضربان نمودن هماهنگ مسئول که فرد قلب الکتريکی های پالس که يابد می  

. بزند نامنظم يا و کند خيلی تند، خيلی فرد قلب شوند می موجب نتيجتاا  و کنند نمی عمل خوبی به   

 و آزاردهنده عالئم توانند می قلب آريتمی انواع از برخی حال، اين با. ندارد خطری معموالا  قلبی آريتمی

باشند داشته آفرين خطر گاهی حتی  

 تواند می هم آريتمی انواع از برخی اما. کند ینم ايجاد فرد برای خطری قلبی آريتمی انواع اغلب

.بيفتد خطر به فرد حيات شود موجب حتی و بوده خطرناک  

 جريان مقدار بودن پايين. نمايد پمپاژ بدن به را کافی خون مقدار نيست قادر آريتمی به مبتال فرد قلب 

شود بدن های ارگان ساير و قلب مغز، به آسيب موجب تواند می خون  

 به. ببرد بين از را آن کالا  يا و کند کنترل را نامنظم قلب ضربان تواند می معموالا  قلب آريتمی درمان

شوند می بدتر زمان گذشت با معموالا  ساز مشکل های آريتمی که آنجائی از عالوه  

 آريتمی به که افرادی است بهتر اند، شده ايجاد فلب ضعف يا قلبی مشکل يک واسطه به خود حتی يا و 

 مؤثر آنها قلب داشتن نگه سالم جهت در که نمايند تنظيم طوری را خود زندگی سبک هستند مبتال بیقل

 باشد
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قلبی آريتمی به ابتال های نشانه و عالئم  

 معالج پزشک اوقات از خيلی واقع در و باشد نداشته عالمتی يا نشانه گونه هيچ است ممکن قلب آريتمی

 شده مشکلی متوجه قبالا  فرد خود که اين بدون برد، می پی فرد یابتال به روتين های آپ چک حين در

. باشد  

 جمله از حال، هر در. دارد جدی مشکلی فرد که نيست معنا اين به الزاماا  مالحظه قابل عالئم داشتن 

کرد اشاره ذيل موارد به توان می آريتمی مشاهده قابل عالئم  

ينهس قفسه در متغيير های ضربان احساس           

 

سريع خيلی قلب ضربان داشتن          

 

آهسته خيلی قلب ضربان داشتن     

 

سينه قفسه در درد       

 

نفس تنگی        
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سر سبکی احساس          

 

 سرگيجه        

 کند خيلی يا و تند خيلی غيرطبيعی، قلب ضربان که کند احساس فرد شود موجب قلبی آريتمی است ممکن

.دارد  

 شود می ناشی قلب سمت از خون خروجی کاهش از کند تجربه فرد است ممکن که عالئمی ساير 

 احساس يا درد غش، سر، سبکی احساس سرگيجه، ضعف، سينه، خس خس نفس، تنگی نظير عالئمی

 به سريعاا  کرديد تجربه را عالئم اين از يک هر مکرر يا و ناگهانی طور به ار. سينه قفسه  در ناراحتی

يدکن مراجعه پزشک  

قلب آريتمی بروز داليل  

جمله از شود، قلبی آريتمی بروز موجب تواند می زيادی موارد  

لحظه همان در قلبی حمله يک وقوع           

افتاده اتفاق قبالا  که قلبی حمله واسطه به قلب بافت ديدگی آسيب          

کارديوميوپاتی اثر در که تغييری مثل قلب ساختار در تغيير           (cardiomyopathy) 

شده ايجاد   
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قلب اصلی های شريان انسداد           

باال خون فشار          

 ديابت         

تيروئيد پرکاری          

سيگار مصرف          

کافئين يا الکل حد از بيش نوشيدن           

مخدر مواد مصرف          

 استرس         

داروها برخی مصرف           

گياهی داروهای يا و غذايی های لمکم         

الکتريکی شوک         

هوا آلودگی       
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.دهند افزايش را آريتمی به فرد ابتالی شانس توانند می که دارند وجود خاصی فاکتورهای  

کرد اشاره ذيل موارد به توان می فاکتورهای اين جمله از   

      

 دريچه داشتن قلبی، حمله تنگ، خونی های شريان. قلب های جراحی يا و ديگر قلبی های بيماری به ابتال

قلب غيرطبيعی  

باال خون فشار         

مادرزادی قلبی های بيماری          

تيروئيدی مشکالت          

ها مکمل و داروها برخی مصرف          

 ديابت        

خواب هنگام به تنفس اختالل          

 عملکرد به منيزيم و کلسيم سديم، پتاسيم، مانند خون در وجودم مواد برخی. الکتروليت تعادل عدم  

. کنند می کمک قلب الکتريکی های ايمپالس صحيح  

 آريتمی ايجاد موجب و گذاشته اثر عملکرد اين بر تواند می ها الکتروليت پايين خيلی يا باال خيلی سطح

 شود
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الکل زياد نوشيدن         

نيکوتين يا کافئين مصرف         
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سکته مغزی 2-0  

 سکته مغزی از عوارض فشار خون در بدن انسان است

 محروم غذا و اکسيژن از مغز های بافت شود، بسته يا پاره دليلی بهر مغز به رسان خون رگهای زمانيکه

 سکته دچار فرد  وضعيت اين در کنند، یم مردن به شروع مغز های سلول دقيقه چند از بعد و شود می

 (stroke) مغزی

.است شده   

 تواند می زودهنگام عملکرد و بوده ضروری فوری درمان است، اورژانسی وضعيت يک مغزی سکته 

.بگيرد را مغزی سکته بلقوه و شديد عوارض و بيشتر آسيب جلوی  

 شده حافظه مشکالت دچار داده، ستد از را زدن حرف توانايی است ممکن شده مغزی سکته دچار فرد 

. شود فلج بدنش يکطرف يا  

هموراژيک و( رگ شدن بسته) ايسکميک مغزی سکته شامل مغزی سکته اصلی نوع دو  

باشد می( مغز خونريزی و شدن پاره)   

 

ايسکميک مغزی سکته  (Ischemic) 

.شوند می مغزی سکته از نوع اين دچار شوند، می مغزی سکته دچار بيمارانيکه کل درصد 07 حدود  
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 خونرسانی مانع و گرفته شکل مغز به رسان خون های رگ در ترومبوس يا لخته يک سکته نوع اين در 

شود می مغز به  

 مغز بين سطح و شده پاره مغز به خونرسان های رگ از يکی که دهد می رخ زمانی مغزی سکته نوع اين

يا ئيدآراکنو ساب خونريزی کند می خون از پر را جمجمه و   

Subarachnoid hemorrhage 

  نمايدخونريزی خون از پر را اطرافش های بافت تمام و شده پاره مغز در معيوب رگ يک زمانيکه يا 

يا مغزی   

cerebral hemorrhage 

 

 بر زياد فشار باعث و شده مغز در خون شدن جمع و مغز در خونرسانی فقدان باعث سکته نوع هردو

.شود می مغز  

.است متفاوت ديده آسيب مغز ميزانيکه و داده رخ سکته مکانيکه به بسته سکته نتيجه   

 شود پا يا و دست در ضعف جمله از تر کوچک مشکالت باعث است ممکن تر کوچک های سکته 

 توسط ديده آسيب افراد از خيلی. شود مرگ يا و شدن فلج باعث تواند می بزرگتر های سکته درحاليکه

 اختياری بی جمله از اختياری بی انواع يا و تکلمی مشکالت بدن، از بخشی در عفض دچار مغزی سکته

شوند می ادرار  
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مغزی سکته عاليم  

 هايی نشانه و عاليم اين به اند، شده مغزی سکته دچار اطرافيانتان از يکی يا شما کنيد می فکر درصورتيکه

. نماييد دقت کنيم می بيان ادامه در که  

شامل عاليم اين. داد کاهش را سکته عوارض و خطرات توان می مغزی سکته زا بموقع اطالع با  

 

 از را تعادلتان يا و باشيد داشته ناگهانی سرگيجه خورده، تلوتلو است ممکن شما. رفتن راه در مشکل

دهيد دست  

 کلماتی زدن حرف موقع است ممکن شما. شويد گيجی دچار است ممکن شما. ادراک و صحبت در مشکل

باشيد داشته مشکل ديگران صحبت فهميدن در يا و کرده حذف را  

 يا و دستها صورت، در ناگهانی بصورت است ممکن. پا يا و دست صورت، حسی بی يا و شدن فلج

.نماييد شدن، فلج يا و ضعف حسی، بی دچار خود پاهای  

 ممکن شما افتاد ها دست از يکی اگر ببريد، سرتان باالی همزمان باالی را خود هردودست کنيد سعی 

. باشيد شده سکته دچار است  

شود افتادگی دچار شما دهان از طرف يک خنده موقع است ممکن همچنين  

 شويد ديد سياهی يا و تاری دچار ناگهانی بصورت است ممکن. چشم هردو يا و يکی در بينايی مشکالت

گرديد دوبينی دچار يا و  
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 همراه هشياری مشکالت يا و سرگيجه استفراغ، با است کنمم که سر در شديد و ناگهانی دردی. سردرد

باشد شما در مغزی سکته دهنده نشان است ممکن باشد،  
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نارسايی قلبی 3-2  

 نارسايی قلبی از عوارض فشار خون در بدن انسان است

 را بدن مختلف هاى بافت براى کافى بمقدار خون پمپاژ توانائى قلب آن در که است وضعيتى قلبى ارسائىن

.است آن انجام به قادر طبيعى غير يافته فزايشا پرشدگى فشار يک با تنها يا ندارد  

 قلب انبساط يا  انقباض قدرت يعنی است قلب عملکرد شديد کاهش معنی به قلب نارسايی تر ساده بعبارت 

کند پمپاژ کافی بمقدار را خون تواند نمی و شده کم  

 

ىقلب نارسائى بيمارى  ايجاد به کننده کمک عوامل و ساز زمينه مسائل شناسائى  CHF 

دارد اهميت حاد   

:نمايد مى تضعيف را بطن عملکرد که شود مى هائى وضعيت شامل اى زمينه هاى بيمارى  

 ها کارديوميوپاتى هيپرتانسيون، يا خون پرفشاری کرونر، عروق انسداد  بيمارى مثل قلبی های بيماری 

،( هيپرتروفيک و  محدودکننده ، اتساعى کارديوميوپاتى   مثل)  

 هاى بيمارى  قلب، مزمن های ،آريتمی( آئورت يا ميترال تنگى يا نارسايی مثل)  ای دريچه هاى بيمارى 

 و درگير ارگانها ساير بيماری زمينه در قلب نيز گاهی. پريکارد هاى بيمارى گاهی و  قلبی مادرزادى

.شود می نارسا  

و ريوی مزمن بيماری ، ديابت ، کليه نارسايی بدنبال قلب نارسايی مثل   
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 سکته يا کرونری شريانهای آترواسکلروز اثر بر يعنی باشد می ايسکميک قلبی نارسايی علت شايعترين

 توان لذا و دهند می دست از را خود انقباض قدرت يا ميرند می قلبی عضله سلولهای از برخی  قلبی،

شود می کم قلب انقباض   

درمان تحت قلب نارسايی يک حاد تشديدکننده عوامل  

از عبارتند درمان تحت قلب نارسايی يک  حاد تشديدکننده عوامل ترينشايع  

، مايعات زياد مصرف يا( سديم) نمک دريافت افزايش  مثل غذايی رژيم رعايت عدم  

 

داروهای مربوطه داروهای مرتب مصرف در بيمارى همکارى عدم   

هاو مسکن برخی مثل ممنوع داروهای مصرف يا    

حاد قلبی سکته يا قلب ايسکمی تشديد يا ايجاد  

  خون پرفشاری تشديد

  حاد هاى آريتمى

ريوی، آمبولى  

آنمی،   

  تيروتوکسيکوز،

 بارداری
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عفونى اندوکارديت يا حاد ميوکارديت  

قلبی نارسايی های ونشانه عالئم    

  ويا انرژی کاهش نفس، تنگى ، زودرس خستگی) محيطى هاى بافت به ناکافى رسانى خون از ناشى عالئم

باشد مى( محيطی ادم شبانه، اى حمله نفس تنگى ارتوپنه،) قلبى داخل پرشدگى فشارها فزايشا  

 کشف قلبی اکوکارديوگرافی يا معاينه در فقط و باشد عالمت بی است ممکن بيماری اين اوليه مراحل در

. شود  

 می قرار بررسی تحت که کارديوميوپاتی ريسک در بيماران به محدود عمدتا مرحله اين در بيماريابی

باشد می گيرند  

 و ديابيی بيماران مزمن، باالی فشارخون به مبتال بيماران قلب، نارسايی خانوادگی سابقه با بيماران مثل) 

( آريتمی وجود ، تيروئيدی  

 

زيراست موارد شامل عالئم اين. شود می ظاهر قلب نارسايی  ،عالئم بيماری پيشرفت با  بتدريج  

 شديدتر موارد ،در استراحت زمان در بيماری شديدتر موارد ودر فعاليت زمان در نفس تنگی احساس

دار کف  يا خونی خلط با همراه گاهی مکرر، خشک سرفه  

( قلب راست سمت درگيری با پيشرفته کارديوميوپاتی در) شکم  تورم و پا مچ و ساق ناحيه(  تورم) ادم

حالی بی سرگيجه، ، عمومی وضعف خستگی احساس  
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جنسی ميل  کاهش ، اشتها  ،کاهش قلب نامنظم ضربان و قلب تپش  

 درمان

است اى زمينه قلبى بيمارى کنترل و کننده تشديد عوامل بردن بين از عالئم، کردن برطرف هدف  

 و است الزم چپ، بطن عالمت بى عملکرد اختالل دچار بيماران در دارويی درمان داشت، توجه بايد

.نيست دارو مصرف عدم دليل ، بودن عالمت بی صرف  

بود خواهد نارسايی تشديد و بيماری پيشرفت تسريع موجب بيماران اين در دارو مصرف عدم   

.کنيد محدود را نمک مصرف کنيد، رعايت مداوم و جدی بطور را غذايی رژيم  

  هم سر پشت بويژه  زياد مايعات مصرف از کنيد، حذف را سفره سر نمک و طبخ نمک بدون را غذا 

بپرهيزيد   

 

ها مسکن بويژه متفرقه داروهای مصرف از  

کنيد اجتناب  

 

 واکسينه پنوموککى پنومونى و آنفلوانزا عليه را بيمار سال هر ترجيحا ، ها عفونت شديد عوارض بعلت

 کنيد

 

www.takbook.com



 فشار خون در بدن انسان 73

 

 پرهيز کننده خسته و شديد های فعاليت از. باشيد داشته ومنظم مداوم و بيماری شدت متناسب بدنی فعاليت

دکني  
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رتينوپاتی  4-2  

 رتينوپاتی از عوارض فشار خون در بدن انسان است

 تصوير تشکيل محل شبکيه. گويند شود می چشم( رتين) شبکيه به آسيب موجب که اختالالتی به ينوپاتیرت

 کوری تا ديد تاری موجب توانند می شدت به بسته ها رتينوپاتی لذا باشد می مغز به ها داده انتقال و چشم

 شوند

. باشيم داشته نيز را چشم انتهای عروق شکل تغيير و ادم رتينوپاتی بجز است ممکن  

.است هايپرتانسيون و ديابت مانند عمومی بيماری يک چشمی تظاهر رتينوپاتی معموال  

است جديد عروق ايجاد از جلوگيری و سيستميک یبيمار درمان براساس بيماری درمان   

رتينوپاتی انواع  

نارس نوزادان رتينوپاتی  

ديابتی رتينوپاتی  

مرکزی سروز رتينوپاتی  
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.ندارد وجود عالمتی ای زمينه رتينوپاتی مرحله در معموالا   

 شما. شود ايجاد تدريجی صورت به ديد تاری ديد مرکز تورم ايجاد صورت در است ممکن اگرچه 

.نبريد پی خود ديد ميزان تغيير به هرگز است ممکن  

کرد پيدا را شما چشم داخل تغييرات توان -می آن کمک به که است راهی تنها پزشکی چشم معاينه   

 است ممکن حتی و شود -می پيدا آن در هايی -لکه شده، تار شما ديد شود- می ايجاد خونريزی که وقتی

.دبرو بين از شما ديد کلی به  

 توجه نيازمند و است بيماری از شديدی شکل اما است درد بدون اگرچه پروليفراتيو ديابتی رتينوپاتی 

. است فوری پزشکی  

کنند تشديد را ديابتی رتينوپاتی است ممکن خون فشار افزايش و حاملگی  

 

 چشم وسطت که باشد -می منظم فواصل در چشمی معاينه ديابتی رتينوپاتی تشخيص برای راه هترينب

.شود انجام بايستی پزشک  

. بخشيد بهبود درمان با توان -می را بيماری. باشد عالمت بدون کامالا  است ممکن شديد بسيار رتينوپاتی 

 شما چشم بداخل افتالموسکوپ بنام دستگاهی از استفاده با پزشک چشم ديابتی رتينوپاتی تشخيص برای

. کند- می نگاه  

کند باز را مردمک چشمی قطره از استفاده با معاينه زا قبل است ممکن پزشکی چشم  
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 يا چشم ته رنگی عکس به نياز است ممکن دهد تشخيص را ديابتی رتينوپاتی پزشک چشم چنانچه

 يا داريد درمان به احتياج شما که شود مشخص تا باشد" فلوئورسئين با آنژيوگرافی" بنام خاصی آزمايش

 نه

 عکسهای و شود -می تزريق شما رگ داخل به رنگی ماده يک نفلوئورسئي با آنژيوگرافی در 

شود- می گرفته شما چشم از مخصوصی  
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آنوريسم 5-2  

 آنوريسم از عوارض فشار خون در بدن انسان است

 از غنی خونی های رگ ها سرخرگ. باشد می عروق ديواره در ”بالونی" يا برآمدگی يک نوريسمآ

.ميرساند بدن نقاط ساير به قلب از را اکسيژن  

 در آنوريسم. شود مرگ حتی يا و خطرناک خونريزی باعث  تواند می  کند  رشد آنوريسم يک اگر 

. دهد می رخ شکم و سينه قفسه طريق از  اصلی شريان آئورت،  

 يک اگر. افتد  اتفاق بدن های قسمت ساير و قلب مغز، در خونی های رگ در تواند می همچنين آنوريسم

شود می مغزی سکته باعث شود، پاره مغز در آنوريسم  

 (Aneurysm)  آنوريسم

.  سرخرگ ديواره ضعف اثر در سرخرگ يک ديواره زدگی بيرون يا( کردن باد) اتساع از است عبارت  

 پايين سمت به شکم و سينه در و گرفته منشا قلب از که بزرگی سرخرگ) آئورت در معموالا  آنوريسم

شود می ايجاد کنند، می تغذيه را قلب ديواره يا پاها، مغز، که هايی سرخرگ يا( کند می حرکت  

 

  آنوريسم عاليم

. شود می شکم و کمر گردن، سينه، قفسه درد باعث سينه قفسه در آنوريسم  

باشد تيز و ناگهانی است ممکن درد  
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 دار ضربان توده يک وجود و وزن کاهش و اشتهايی بی ،(شديد گاهی) کمر درد باعث شکم در آنوريسم –

شود یم شکم در . 

 

. شود می پا مختلف نقاط به کافی مقدار به خون نرسيدن باعث پا سرخرگ يک در آنوريسم  

. کند می تغيير کبودی به آن رنگ شده، متورم اينکه يا شود، می پريدگی رنگ و ضعف دچار پا نتيجه در

باشد داشته وجود زانو پشت يا ران کشاله ناحيه در دار ضربان توده يک دارد امکان  

باعث مغزی سرخرگ در آنوريسم –  

  ،(دار ضربان اغلب) سردرد 

کرختی، يا فلج ضعف،  

چشم، پشت درد   

شود می چشم های مردمک اندازه نبودن مساوی و نسبی نابينايی يا بينايی تغيير   

 

شود می قلب احتقانی نارسايی عاليم و قلب ضربان شدن نامنظم باعث قلب عضله در آنوريسم  

 

بيانجامد مرگ به تواند می نشود، درمان ريسمآنو پارگی اگر  
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  آنوريسم علل

 

کند می ضعيف را سرخرگ که است فشارخون افزايش آنوريسم، علت ترين شايع –  

(ها رگ شدن سخت) آترواسکلروز –  

روند می مغز به که هايی سرخرگ های آنوريسم مورد در خصوص به) سرخرگ مادرزادی ضعف –  

فيزيکی صدمه –(  

  است نادر) سيفليس بيماری اثر در آئورت عفونت (

(روند می مغز به که هايی سرخرگ آنوريسم درمورد) اندوکارديت بيماری دراثر آئورت عفونت  

آئورت جراحی از بعد آئورت عفونت –   

 

  آنوريسم خطر عوامل

سال 68 از بيشتر سن –  

قلبی حمله سابقه –  

باال خون فشار –  

کشيدن سيگار –  

www.takbook.com



 فشار خون در بدن انسان 84

 

 چاقی –

شرايين تصلب به ابتال خانوادگی قهساب –  

ای گره آرتريت پلی –  

 

آنوريسم انواع  

است خونی رگ ديواره طرف يک در کيسه يک تشکيل: ای کيسه آنوريسم . 

است دوک شکل به و طرف همه از سرخرگ ديواره کردن باد و اتساع: شکل دوکی آنوريسم . 

است اطراف های بافت داخل به خونريزی و آنوريسم ترکيدن: شده پاره آنوريسم . 

  

  آنوريسم از پيشگيری

سيگار ترک –  

منظم ورزش –  

چربی کم رژيم و مناسب تغذيه –  

زودهنگام درمان سيفليس، وجود صورت در –  
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خون فشار کنترل –  

استرس کاهش –  

 

  آنوريسم عوارض

مغزی سکته –  

 تيز و تند و شديد درد شديد، سردرد: از اند عبارت آنوريسم مکان به بسته پارگی عاليم.  آنوريسم شدن پاره

 مرگ به تواند می نشود، درمان آنوريسم پارگی اگر.  هوشياری دادن دست از و پا يا شکم سينه، قفسه در

 .بيانجامد

  آنوريسم تشخيص

 . است ضروری شود، پاره آنوريسم اينکه از قبل درمان و زودهنگام تشخيص

از اند عبارت تشخيصی های بررسی : 

 و اسکن تی سی ها، برداری عکس ساير آنژيوگرافی، قلب، نوار انعقادی، لحاظ از خون شآزماي

 .سونوگرافی

 بدون معموال و است ناگهانی و شديد بسيار سردرد صورت به مغزی آنوريسم از ناشی خونريزی عالئم

است قبلی سابقه  
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آنوريسم درمان  

. است پذير درمان جراحی کمک به اغلب آنوريسم  رگ از قسمت آن جای به مصنوعی رگ ی،جراح در

شود می گذاشته دارد، آنوريسم که   

 را عمر و شود قلب ضربان نظمی بی شدن طرف بر باعث تواند می قلبی آنوريسم مورد در جراحی

کند می عود آنوريسم گاهی. کند تر طوالنی  

دارد آن اندازه و محل به بستگی آنوريسم جراحی ترميم  

شوند می تجويز جراحی از پس ضددرد، داروهای و لخته تشکيل از جلوگيری برای ضدانعقادی داروهای  
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آمبولی6-2  

 آمبولی از عوارض فشار خون در بدن انسان است

 ممکن که( ترومبوز) شريان يک در خونی لخته تشکيل از است عبارت شريانی آمبولی بيماری رومبوزت

(. آمبولی) برود دست دور اعضای به است  

 به که هايی شريان يا گردن های شريان ويژه به ، بدن از نقطه هر در را کوچک يا بزرگ های شريان 

کند می درگير روند، می کليه يا فوقانی های اندام ، روده مغز،  

شريانی آمبولی بيماری  شايع  عاليم   

دهند می  رخ زير موارد شريانی، آمبولی استقرار  مكان  به  بسته  

  شوك و  استفراغ ، تهوع ، شكمی درد:  روده •

  گيجی و سردرد ، شنوايی  كاهش ، نسبی  فلج ، تكلم در  مشكل ، موقت  كوری: مغز •

، كرختی ، ضعف ؛(كند می  فروكش  استراحت با)  ورزش از بعد  ساق يا  فوقانی  اندام در درد: ها اندام  

 

 با  عالم  اين.  خون  جريان انسداد  محل از بعد  نبض  فقدان يا  ضعف ؛ سوزش  احساس و  شدن  سوزن  سوزن 

كنند می  فروكش  استراحت  
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شرييان آمبولی بيماری  علل  

.شوند  تشکيل بزند،  آسيب  خونی  رگ يا  قلب  يکنواخت  پوشش  به  که  بيماری هر در  است  ممکن ها لخته  

ساير يا ها اندام ، شکم مغز،  به  خون  جريان با و شوند می  کنده  بزرگی يا  کوچک  های قسمت ، لخته رشد با   

از عبارتند زنند، می  آسيب  خونی  عروقی  پوشش  به  که  هايی یبيمار. روند می ها قسمت   

 

( شرايين  تصلب) آترواسکلروز •  

  جراحی يا  سانحه اثر در  خونی  رگ  يک  به  آسيب •

  قلب  ای دريچه  بيماری •

گرما  حمله •  

( قلب  نامنظم  ضربان  نوعی)  دهليزی  فيبريالسيون •  

  

بدن در خونی لخته تشکيل از است عبارت ريانیش آمبولی بيماری ترومبوز  
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شريانی آمبولی بيماری کننده تشديد عوامل  

  سال 68  باالی  سن •

  کشيدن سيگار •

باال  فشارخون •  

  شيرين  ديابت •

گذرا ايسکميک  حمالت سابقه •  

  

آن انتظار مورد عواقب و شريانی آمبولی بيماری   

. دارد بستگی آمبولی اندازه و ديده آسيب خونی رگ اندازه ، ديده آسيب اعضای به  

.شد عاليم تسکين باعث و برداشت جراحی با توان می را ها اندام در موجود های لخته  

 ، برداشت را آنها بتوان که اين از قبل است ممکن روند، می ها روده و کليه مغز، به که هايی لخته 

گردند دايمی ناتوانی يا مرگ باعث  
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شريانی آمبولی بيماری احتمالی ارضعو   

  

اند شده محروم اکسيژن از لخته يک اثر در که هايی سلول به شديد آسيب يا بافت مرگ  

شريانی آمبولی بيماری از يشگيریپ  

 شريانی، آمبولی بيماری  کنترل  برای قلبی  ای دريچه  بيماری يا قلب ضربان در اختالل  به ابتال  صورت در

.باشيد پايبند خود  درمان  برنامه  به  

  داشتن  نگه  سالم  برای. کنيد  مصرف انعقاد ضد  داروهای ،  خونی  های لخته  تشکيل از  ممانعت  برای 

کنيد  ورزش  مرتب ، خونی  عروق  

  

دارد بستگی آمبولی اندازه و ديده آسيب خونی رگ اندازه ، ديده آسيب اعضای به  

شريانی آمبولی بيماری درمان   

 از  پس  خونی  راديوگرافی)  آرتريوگرافی  شامل تواند می شريانی آمبولی بيماری  تشخيصی  های آزمون

.باشد(  حاجب  ماده  تزريق  

 يا  ترميم  برای  جراحی.  است(  آمبولكتومی)  جراحی نيازمند معموالا  و  ضروری ، زودهنگام  درمان 

ميباشد عروقی پس بای يا بالن  وسيله  به  لخته  يك  برداشتن  برای يا  ديده آسيب  خونی  عروق  جايگزينی  
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  های گشادكننده  شريانی، آمبولی بيماری ايجاد  احتمال  كاهش و  خون  كردن  رقيق  برای انعقادها ضد:داروها

  خونی  عروق  اتساع  برای  عروقی
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 فصل سوم داروهای ضد فشار خون

 

دوکسازوسين 3-0  

مصرف موارد     

 اما دارد پرازوسين با مشابه های فعاليت و کاربردها که است آدرنوسپتور -0 آلفا بلوکر يک دوگزازوسين

.دارد تری طوالنی فعاليت مدت طول  

 انسداد عاليم که چرا دارد کاربرد پروستات خيم خوش هيپرپالزی در نيز و خون فشار اندرم در 

بخشد می بهبود را ادراری  

 معموالا  تجويزی دوزهای اما شود می تجويز خوراکی طريق به و مسيالت ملح صورت به دوگزازوسين

.شوند می ريزی برنامه پايه اساس بر  

 يکبار با و باشد می دوگزازوسين گرم ميلی يک با معادل قريباا ت مسيالت دوگزازوسين گرم ميلی 2/0 

 24 تا آن اثر که افتد می اتفاق بعد ساعت 6 تا 2 طی خون فشار در کاهش حداکثر خوراکی مصرف

.شود می حفظ ساعت  

 دوز شود، می ايجاد دوز اولين مصرف طی افراد بعضی در که بيمار کردن غش خطر از اجتناب جهت 

 mg0 آغازين

 

شود می مصرف خواب زمان در ترجيحاا  که باشد می   
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.داد افزايش هفته دو تا يک از بعد را دوز ميزان توان می درمانی پاسخ به توجه با و   

باشد می روز در يکبار گرم ميلی 4 تا خون فشار برای نگهدارنده معمولی دوز   

از نبايد و  

 06  Mg 

.کند تجاوز روز در  

 که باشد می روزانه گرم ميلی 4 تا 2 نگهدارنده معمول دوز پروستات خيم خوش هيپرپالزی مورد در 

  از نبايد

mg0 

کند تجاوز روز در   
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پرازوسين 3-2  

دارويی اشکال  

Tablets: Prazosin 1 mg 

Scored Tablets: Prazosin 5 mg 

مصرف موارد  

  فشارخون  زيادی  درمان

پروستات خيم خوش بزرگی  

مصرف منع موراد  

مفرط حساسيت  

 

( آئورت  تنگی  جمله از)  مکانيکی انسداد از  ناشی  قلب  نارسايی  

 

جانبی عوارض  

  سرگيجه،

  سردرد،
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  آلودگی، خواب

 ضعف،

اول، زدو با سنکوپ   

افسردگی   

ارتوستاتيک، هيپوتانسيون  

قلب طپش   

  ديد، تاری

دهان خشکی  

دهيد اطالع پزشک به مصرف از پس است الزم که عالئمی  

شديد گيجی احساس  

شديد درد سر  

 فارماکوکينتيک  

 بعد ساعت 3 تا 2 پالسمايی غلظت اوج و شود می جذب خوبی به خوراکی تجويز از بعد دوگزازوسين

.شود می حاصل زتجوي از  
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 متابوليت و گردد می متابوليزه کبد در وسيع طور به و باشد می% 65 حدود خوراکی دستيابی زيست 

. گردد می دفع نکرده تغيير داروی صورت به هم کمی مقدار و شوند می وارد مدفوع در آن های  

. باشد یم ساعت 22 حدود آن متوسط عمر نيمه که است ای مرحله دو پالسما از آن حذف

.کند نمی تغيير کليوی اختالالت به مبتال بيماران در دارو فارماکوکينتيک  

شود نمی برداشت دياليز توسط و شود می متصل پالسما های پروتئين به% 80 ميزان به دوگزازوسين   

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 فشار خون در بدن انسان 103

 

References 

1. Gould BA, Hornung RS, Kieso HA, Cashman PM, Raftery EB "Prazosin alone and 

combined with a beta-adrenoreceptor blocker in treatment of hypertension." J 

Cardiovasc Pharmacol 5 (1983): 678-84 

 

2. Graham RM, Thornell IR, Gain JM, Bagnoli C, Oates HF, Stokes GS "Prazosin: the 

first-dose phenomenon." Br Med J 2 (1976): 1293-4 

 

3. Ball J "Symptomatic sinus bradycardia due to prazosin." Lancet 343 (1994): 121 

 

4. New Zealand Hypertension Study Group. "Initial experience with prazosin in 

New Zealand: a multicentre report." Med J Aust 2 (1977): 23-6 

 

5. Salim SS, Mtui EP, Makene WJ "An open evaluation of the efficacy and 

toleration of prazosin in patients with hypertension." East Afr Med J 54 (1977): 

429-33 

www.takbook.com



 فشار خون در بدن انسان 104

 

اناالپريل 3-3  

 ، قلب  احتقاني  نارسايي كمكي  داروي  عنوان به  فشارخون  اوليه زيادي  درمان در دارو  اين:  مصرف موارد

  ،مصرف چپ  بطن عملكرد  اختالل  به مبتال  دربيماران كرونر  ايسكمي و  قلبي  عالمتي  ييازنارسا  پيشگيري

شود مي  

شود  نبايدمصرف  آئورت  تنگي و  عروقي ـ  كليوي بيماري در دارو  اين:  مصرف  منع موارد  

. است درصد 68 حدود اناالپريل  گوارشي  جذب:  فارماكوكينتيك  

.شود مي تبديل  فعال  متابوليت  به ، ليسمازمتابو  پس دارو  اين   

.رسد خودمي  اوج  به  ساعت 4 ـ 6 از  پس و شود مي شروع  يكساعت از  پس دارو اثر   

شود مي دفع  مدفوع  راه از درصد 33 و  كليه  ازراه درصد 68  ميزان  به دارو  اين   

 

شود  فمصر  فراوان بااحتياط بايد زير موارد در دارو  اين: هشدارها  

  كليه كار  عيب و  كليه پيوند ، كليه  شريان تنگي ، خون  پتاسيم  زيادي ، آنژيوادم  سابقه

:  جانبي  عوارض  

، فشارخون  كاهش  

سردرد، ، سرگيجه  

،( استفراغ  گاهي و)  تهوع   

www.takbook.com



 فشار خون در بدن انسان 105

 

، عضالني  كرامپ  

، دهان  مداوم  خشكي   

، چشائي حس و صدا  تغييرات گلو، در  ناراحتي  

، دهان مخاط  التهاب   

، شكم ،درد هاضمه سوء   

، كليه كار  عيب   

  ، خون پتاسيم  افزايش

كهير، ، آنژيوادم  

مفرط  وحساسيت  جلدي  بثورات   

  افزايش را  فشارخون كاهنده اثر ، كننده  بيهوش  داروهاي با دارو اين  همزمان  مصرف:  دارويي  هاي تداخل

.دهد مي  

  فشارخون  آورنده پايين اثر  است  ممكن  استروئيدي غير التهاب ضد  داروهاي با دارو  اين  همزمان مصرف 

. يابد  افزايش را  كليه  نارسايي خطر و داده  كاهش را  اناالپريل  

.يابد مي  افزايش  خون پتاسيم  زيادي بروز خطر ، باسيكلوسپورين دارو  اين  همزمان  مصرف  درصورت  

 بروز  ،احتمال پتاسيم  هاي مكمل و  پتاسيم  مدرنگهدارنده  داروهاي با  الپريلانا  همزمان مصرف  صورت در 

. وجوددارد  خون  پتاسيم  زيادي  
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.شوند  اناالپريل فشارخون  كاهنده اثر  افزايش  سبب است  ممكن مدر  داروهاي  همچنين  

يابد مي افزايش پالسما در  آن  غلظت و  يافته كاهش  ليتيم  دفع ، اناالپريل با  ليتيم  همزمان مصرف  صورت در   
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کاپتوپريل 3-4  

 در کمکی داروی عنوان به همچنين و خون فشار ضدافزايش داروی عنوان به درمانی بندی طبقه نظر از

قلب احتقانی نارسايی درمان  (CHF) 

رود می کار به   

.است موجود گرمی ميلی 58 و 25 های قرص شکل به بازار در و   

 همراه يا تنهايی به فشارخون متوسط يا خفيف زيادی، کنترل به توان می دارو اين ديگر مصرف موارد از

 تدابير ساير به که فشارخون شديد افزايش درمان در همچنين و( ادرارآور) زيدیمدريتا داروی يک با

. شود می مصرف دهند، نمی پاسخ درمانی  

  در کمکی داروی عنوان به کاپتوپريل

  قلبی، نارسايی

  قلبی سکته از پس

شود می مصرف انسولين به غيروابسته ديابت به مبتال بيماران در کليوی آسيب در و . 

وکنيتيکفارماک  

 کاهش درصد 25ـ48 ميزان به را دارو جذب است ممکن غذا شود، می جذب دارو درصد 68ـ75 حدود

است ساعت 3 از کمتر آن عمر نيمه. شود می دفع ادرار راه از دارو اين. دهد  
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احتياط و مصرف منع موارد  

شود فمصر نبايد حاملگی همچنين و آئورت تنگی و عروقی کليوی، بيماری در دارو اين  

 احتياط با بايد کليه کار عيب و کليه پيوند کليه، شريان تنگی آنژيوادم، خون، پتاسيم زيادی بيماری در 

.شود مصرف  

 خون، فشار کاهش شامل؛ که است شده مشاهده ای ناخواسته يا جانبی عوارض دارو، اين مصرف دنبال به

. است تهوع و سردرد سرگيجه،  

.است ديگر موارد از چشايی حس و صدا تغييرات فه،سر دهان، مداوم خشکی همچنين  

 گزارش دارو اين مصرف با خونی اختالالت و کليه کار عيب شکم، درد سوءهاظمه، موارد، بعضی در 

است شده  

 

پرستاری اقدامات  

. دهد می کاهش درصد 25ـ48 را دارو جذب غذا. غذاست از قبل ساعت يک دارو، تجويز زمان بهترين

باشد داشته سولفور بوی کمی است ممکن قرص  

 

شود نگهداری بايد سانتيگراد درجه 38 حداکثر دمای در و نور برابر در مقاوم ظروف در دارو  
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شود می توصيه ابتدايی دوز از بعد اول ساعت 3 تا فشارخون گيری اندازه و بستر در استراحت  

 

يابد ادامه بايد بهبودی احساس صورت در حتی دارو اين مصرف  

 

 آن مصرف رو اين از. نمايد می کنترل را آن بلکه کند، نمی درمان را يافته افزايش فشارخون دارو ناي

باشد ضروری عمر آخر تا است ممکن  

 

دارد اهميت سديم مصرف محدوديت و غذايی رژيم رعايت دارو، اين مصرف طی  
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تيمولول 5-3  

 و ؛ ميگرني سردردهاي از پيشگيري ؛ قلبي درد ؛ فشارخون كاهش مثل گوناگوني علل به تيمولول

شود مي تجويز قلب ضربان نظمي بي رمانيد  

. دارد كاربرد اند، شده قلبي حمله دچار بار يك كه افرادي در قلبي حمله دومين از جلوگيري براي همچنين

 با تيمولول نمايد؛ تجويز را دارو اين پزشكتان نيز ديگري هاي بيماري درمان براي است ممكن

 يك را آن علت همين به كند؛ مي عمل بدن از خاصي يها بخش به عصبي هاي پيام برخي مسدودكردن

شناسند مي بتا مسدودكننده  

 قلب كاري بار نتيجه در و بزند تر منظم تا كند مي كمك قلب به تيمولول ها، پيام اين مسدودكردن با

يابد كاهش  

مصرف چگونگي  

شود مي تجويز مختلف علل براي تيمولول از متفاوتي مقادير  

 معيني ساعت سر روز هر را دارو كه است مهم. شود مي مصرف نوبت دو روزي معموالا  تيمولول

كرد مصرف غذا بدون يا با توان مي را تيمولول. بخوريد  

 بلد را كار اين اگر) بگيريد اندازه را فشارخونتان و بشماريد را نبضتان تيمولول خوردن از پيش روز هر

(.بياموزد شمار به ار آن تا بخواهيد پزشك يا پرستار يك از نيستيد  

 پيش بود، جيوه متر ميلي 88 از اگر(  بااليي عدد) سيستولي فشارخون يا دقيقه در 68 زير نبضتان اگر 

. كنيد مشورت پزشكتان با روز آن داروي خوردن از  
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نكنيد مصرف شده تجويز مقدار از بيشتر گاه هيچ  

 ياد به را آن كه مجردي به كرديد، فراموش را نوبت يك اگر. كنيد پيروي دقت به پزشكتان دستورات از

 بدون را دارو و نكنيد دوبرابر دارو مصرف بعدي نوبت موقع تقريباا  اگر البته. كنيد مصرفش آوريد

نكنيد قطع پزشكتان با هماهنگي  

. باشيد قلبي حمله يك خطر معرض در است ممكن تيمولول مصرف قطع با  

 معناست بدين اين و.  درمان نه و كند مي مهار را بيماري شود، مي تجويز تيمولول كه مواردي اكثر در

كنيد مصرف را آن زندگي پايان تا يا سال چندين باشد الزم است ممكن كه  

جانبي عوارض و هشدارها  

 پزشكتان با ، كرده قطع را تيمولول مصرف زير، جدي ولي نادر عاليم از يك هر بروز صورت در

بگيريد تماس  

 دقيقه در 68زير قلب ضربان پا؛ و دست كف شدن سرد ؛ سينه خس خس يا ، نفس تنگي تنفس در اشكال

 يا پاها و ها دست تورم ، نشسته يا خوابيده حالت از شدن بلند هنگام در چشم رفتن سياهي يا سرگيجه 

 يا ، ديدن ، شنيدن) توهم يا ، گيجي ، افسردگي ؛( ساعت 24-40 در كيلوگرم 0/5) ناگهاني وزن افزايش

 يا ؛ جلدي بثورات گلودرد؛ ؛ تب كمر؛ يا مفاصل ، سينه قفسه درد ؛(ندارد وجود كه چيزهايي احساس

غيرعادي خونريزي يا كبودي هرگونه   

شوند مشاهده است ممكن دارو با بدنتان كردن عادت هنگام تا زير هاي نشانه  

، كابوس ، الاسه يا يبوست ، اضطراب ، خوابيدن در مشكل ، خستگي ، آلودگي خواب  
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 ميان در پزشكتان با را وضعيت شدند، ساز مشكل يا يافتند ادامه عاليم اين اگر ، جنسي تواناي كاهش يا 

 بگذاريد

احتياط موارد  

سازيد مطلع را پزشكتان ، تيمولول مصرف از پيش زير موارد از هريك وجود صورت در  

بتا مسدودكننده داروهاي ديگر يا تيمولول به حساسيت  
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نادولول 6-3  

درمانی گروه  

غيرانتخابی آدرنرژيک،-بتا کننده بلوک •  

.نکنيد متوقف بارهيک را دارو مصرف •  

گيرد صورت تدريجی بايد آن قطع جانبی، عوارض بروز از جلوگيری برای   

.شود خطرساز های واکنش موجب است ممکن  

 با را فرزندتان استفاده مورد داروهای همه. نيست مجاز داروها برخی با همراه دارو اين مصرف 

کنيد چک او پزشک  

شود استفاده نبايد باشد داشته حساسيت دارو اين ديگر يبترک هر يا نادولول به فرزندتان اگر •  

 مطلع را فرزندتان پزشک حتماا  رنگ يا موادغذايی دارو، به حساسيتی عالئم هرگونه مشاهده درصورت

.کنيد  

شامل تواند می اين   

جوش؛   

  کهير؛ 

 خارش؛

  نفس؛ تنگی 
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خس؛ خس  

سرفه؛   

شود ديگر الئمع هر يا گلو؛ يا زبان ها، لب صورت، کردن ورم    

شود می تجويز ميگرنی سردردهای کردن متوقف برای دارو اين  

شود می تجويز قلب تپش درمان برای دارو اين • •  

شود می تجويز باال فشارخون درمان برای دارو اين •  

کند می بلوکه را کند می مشتعل را بدن که موادشيميايی نادولول •  

شود مصرف دارو پزشک توسط شده تجويز مصرف روش طبق درست  

.بدهيد فرزندتان به آن بدون يا غذا با همراه توانيد می را دارو  

شود استفاده غذا همراه حتماا  شد درد معده موجب اگر   

کنيد مخلوط مايعات يا غذا با و کرده خرد توانيد می را ها قرص  
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نيموديپين 7-3  

مصرف مقدار و موارد   

ادرزاديم آنوريسم پارگي از ناشي عنكبوتيه تحت خونريزي از بعد نورولوژيك نقايص بهبود  

. شود مي تجويز روز 20 مدت به ساعت چهار هر گرم ميلي 68 مقدار خوراكي، راه از: بزرگساالن

شود شروع عنكبوتيه تحت خونريزي از پس ساعت 86 طي بايد درمان  

ميگرني سردرد   

مقدار خوراكي، راه از: بزرگساالن  mg/day 120 

شود مي مصرف غذا از بعد ساعت دو يا قبل ساعت يك  . 

 

احتياط و مصرف منع موارد   

فرموالسيون ترکيبات ساير يا نيموديپين به حساسيت: مصرف منع موارد  

 

  روده، انسداد گوارش، دستگاه حرکت کاهش كبدي، نارسايي: احتياط موارد
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شود مي توصيه زير موارد رعايت كلسيم، كانال هاي كننده مسدود تمامي به مربوط مالحظات بر عالوه   

 فشارخون زيادي يا صدري آنژين درمان براي نيموديپين كلسيم، كانال هاي كننده مسدود ساير برخالف

شود نمي مصرف  

 هر گرم ميلي 38 مقدار با بايد درمان. كنند دريافت را دارو كمتر مقادير بايد كبدي نارسايي دچار بيماران

شود انجام قلب ضربان و فشارخون دقيق پيگيري و شروع ساعت چهار  

شود پيگيري درمان، شروع در بخصوص بيماران، تمام در قلب ضربان و ارخونفش  

بيمار به توصيه قابل نكات   

 به را خود وضعيت درمان، شروع در بخصوص فشارخون كمي و سرگيجه بروز از جلوگيري براي

دهيد تغيير آهستگي  

است نشده ثابت دارو اثربخشي و ضرري بي: كودكان در مصرف  

 دارو اين مصرف دوران در شيردهي. شود مي وارد شير در دارو از زيادي مقادير: يشيرده در مصرف

شود نمي توصيه  
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ديلتيازم 0-3  

مصرف مقدار و واردم   

مزمن ثابت صدري آنژين يا( پرينتزمتال) متغير آنژين كنترل( الف   

 مصرف خواب هنگام و غذا از قبل روز رد بار چهار گرم ميلي 38 مقدار خوراكي، راه از: بزرگساالن

تا تدريج به توان مي را مصرف مقدار. شود مي  mg/day 360 

داد افزايش  منقسم، مقادير در   

  

120 

 تا 7 هر را دوز توان مي بيمار تحمل و نياز به بنا روز، در بار يک( رهش آهسته شکل از) گرم ميلي 

باشد مي گرم ميلي 408 لتحا اين در دوز حداکثر. داد افزايش روز 04   

هايپرتانسيون( ب   

120 

تا را دوز روز 04 هر توان مي پاسخ حسب بر روزانه( رهش آهسته شکل از) گرم 248 الي   

نمود تجويز خواب از قبل و صبح بار يک روزي توان مي را دارو. داد افزايش گرم ميلي 408 حداکثر   
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اثر مكانيسم   

 شريانهاي كردن گشاد طريق از( گرم ميلي 288 از بيش) زياد مقادير مصرف اب ديلتيازم: آنژين ضد اثر 

 را قلبي ايندكس و كند مي كم را فشارخون حدي تا داده، كاهش را پسبار و محيطي تام مقاومت سيستميك،

. دهد مي افزايش  

 مصرف شكاه متعاقبا و كند مي بروز بدني فعاليت هنگام به و استراحت زمان در كه پسبار، كاهش

رساند مي مزمن ثابت آنژين كنترل در را ديلتيازم اثربخشي  ، قلب اكسيژن   

 شريان اسپاسم دفع قلب، ضربان كردن كم طريق از را قلب كار و اكسيژن به قلب نياز ديلتيازم همچنين،

.دهد مي كاهش محيطي عروق انبساط و( كرونر شريان كردن گشاد طريق از) كرونر  

 اسپاسم  پرينتزمتال، آنژين به مبتال بيماران در دارو اين. كنند مي برطرف را درد و يايسكم اثرات اين 

.دهد مي افزايش را قلب به اكسيژن انتقال و كرده مهار را كرونر شريان  

گره داخل به كلسيم آهسته ورود شدن مانع با   

 بطن به شده وارد ايمپالسهاي دتعدا نتيجه در و داده كاهش را رفراكتوري زمان و ايمپالسها انتقال سرعت

دهد مي كاهش بطني فيبريالسيون و فلوتر در را  

دارويي تداخل   

نماييد مانيتور را اثرات. نمايد تشديد دارو اثر است ممكن بيهوشي داروهاي .  

.كنيد مانيتور را كاربامازپين سرمي غلظت دهد، مي افزايش را كاربامازپين خوني غلظت ديلتيازم  
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نماييد مانيتور را اثرات. دهند افزايش را ديلتيازم خوني غلظت است ممكن رانيتيدين و ينسايميتيد   

سركوب است ممكن تريازوالم و ميدازوالم  ديازپام، مصرف در   

CNS 

نماييد استفاده داروها اين از كمتري دوز. يابد افزايش داروها اثر طول و آمده پيش    

 را تزريقي مايعات به نياز و شود شديد خون فشار افت عثبا است ممكن بافنتانيل همزمان مصرف

كنيد مانيتور دقت به را حياتي عالئم. دهد افزايش   

كنيد مانيتور را ليتيم سرمي غلظت. شود ليتيم خوني غلظت افزايش باعث است ممكن ديلتيازم  

 مانيتور جانبي وارضع افزايش نظر از را بيمار شود تئوفيلين اثرات افزايش باعث است ممكن ديلتيازم

  كنيد

 نارسايي بروز که شود ترکيبي اثرات موجب است ممکن بتا گيرنده هاي مهارکننده با همزمان مصرف

 را دارو بنابراين. شوند مي منجر را خون فشار کمي و قلب ريتم اختالل هدايتي، نارسايي ، قلب احتقاني

نماييد مصرف احتياط با  

دهد افزايش درصد 28-58 تا را ديگوکسين غلظت است نممک ديگوکسين با همزمان مصرف   

 آن متعاقب که دهد افزايش را سيکلوسپورين سرمي غلظت است ممکن سيکلوسپورين با همزمان مصرف

.شود مي عارض سيکلوسپورين از ناشي کليوي مسموميت  

کنيد مانيتور را سيکلوسپورين خوني غلظت   
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