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تعداد سواالت در آزمون  های کشوریاهمیتعنوان

7خیلی مهمفشار خون باال

  فشارخون باال دالیل و عوارض متنوعی دارد. کرایتریای تشخیصی هایپرتانسیون چیه؟

کرایتریایی تشخیص فشار خون باال:
�� در مانیتورینگ 24 ساعته:            �� در مطب:

140/90 ≥ BP    135/85 ≥ بیداری BP میانگین 
 میانگین BP خواب ≤ 120/70       �� در خانه:

135/85 ≥ BP                                                     
 میانگین BP در 24 یا 48 ساعت ≤ 130/80

�� ایــن کرایتریــا بــر اســاس میانگیــن فشــار حداقــل دو نوبــت، در حالــت نشســته و در 

حداقــل دو ویزیــت ســرپایی مجــزا اســت، پــس بــه ایــن خانــم انــگ فشــارخون بــاال رو 

ــم.  ــان رو شــروع می کنی زده و درم

ــب  ــر از مط ــواًل پایین ت ــزل معم ــده در من ــاعته ی اندازه گیری ش ــارخون 24 س �� فش

اســت و و ارزیابــی دقیق تــری از تغییــرات شــبانه روزی فشــارخون )افــت شــبانه و افزایــش 

ــار عروقــی HTN و آســیب ارگان هــای هــدف می دهــد. صبح گاهــی(، ب

 فشارخون باال به صورت زیر طبقه بندی میشه 

 طبیعی : کمتر از 120/80

ــار  ــی فش ــا DBP < 80: یعن ــه )SBP ≤ 129 :)Elevated ≥ 120 ی ــش یافت  افزای

ــد. ــته بندی متفاوتن ــتولیک از نظــر دس سیســتولیک و دیاس

80 ≤ DBP ≤ 89 130 یا ≤ SBP ≤ 139 :HTN  مرحله ی یک 

90 ≤ DBP 140 یا ≤ SBP :HTN مرحله ی دو 

عــالوه بــر دســته بندی  بــاال، اگــر SBP بیش تــر مســاوی 130 ولــی دیاســتول نرمــال 

و زیــر 80 باشــه، فشــارخون ایزولــه ی سیســتولیک و اگــر دیاســتولیک بزرگ تــر مســاوی 

80 و SBP کم تــر از 130 باشــه، فشــارخون ایزولــه ی دیاســتولیک داریــم. 

ــن ــض پهـ ــار نبـ ــا فشـ ــتولیک بـ ــن سیسـ ــی از هایپرتنشـ ــوع خاصـ  �� نـ

)Wide pulse pressure(؛ یعنـــی اختـــالف سیســـتولیک و دیاســـتولیک بـــاالی 50، 

ـــش  ـــکلروز/ 2- افزای ـــی در آترواس ـــس عروق ـــش کمپلیان ـــل: 1- کاه ـــی داره، مث همراه

بـــرون ده قلبـــی در نارســـایی آئـــورت، تیروتوکســـیکوز، تـــب، فیســـتول شـــریانی- 

ـــک. ـــب هایپرکینتی ـــندرم قل ـــدی، PDA و س وری

3 همه ی موارد زیر جزء علل  هایپرتانسیون سیستولیک 

همراه بافشار نبض پهن ”Wide Pulse Pressure“ می باشند 

بجز  : )پره اینترنی   شهریور ۹۷- قطب  شمال( 

Arteriovenous Fistula ب   AR الف

  Hypothyroidism د   PDA ج

1 بیمــار خانــم 45 ســاله ای اســت کــه ســابقه ی 

فامیلــی هیپرتانســیون داشــته و جهــت ارزیابــی بــه 

کلینیــک مراجعــه نمــوده اســت. در دو بــار ثبــت فشــار 

ــت.  ــوده اس ــک BP=14۸/۸۹ mmHg ب ــون در کلینی خ

بــرای بیمــار هولترمانیتورینــگ 24 ســاعته انجــام شــده 

اســت.، کــه در آن متوســط فشــار خــون بیمــار در 

ــواب  ــان خ ــداری 13۶/۸5mmHg و در زم ــاعات بی س

ــه  ــدام توصی ــدام اق ــت. ک ــوده اس 130/۸0mmHg ب

می شــود؟ )پره انترنــی آذر ۹۷- میــان دوره ی کشــوری(

الف نیاز به اقدام خاصی ندارد.

ب شروع درمان دارویی فشار خون  

ج ارزیابی مجدد تکرار هولتر بیمار 3 ماه بعد

د End- organ Damage بررسی از نظر شواهد

 BP : 135/105 2 از آقای 45 ساله در مراجعه به کلینیک

ثبت گردیده است. بیمار در کدام stage فشار خون قرار 

می گیرد؟ )پره انترنی   شهریور ۹۷- قطب زنجان( 

الف نرمال

ب پره هایپرتنشن

stage1 ج

  stage2 د

123سؤال
ددبپاسخ

بانه
طبی
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HTN برخورد با 

مثــل همیشــه بعــد از گرفتــن شــرح حال و معاینــه ی فیزیکــی، میریــم ســراغ 

ــایعش  ــای ش ــد روی اتیولوژی ه ــاال بای ــارخون ب ــه در فش ــک، ک ــای پاراکلینی ارزیابی ه

ــا کراتینیــن(،  ــه )آزمایــش ادرار U/A، دفــع آلبومیــن، BUN و ی فوکــوس کنیــم کلی

ــل  ــون )FBS(، پروفای ــدی )TSH(، قندخ ــون تیروئی ــا )Na، K، Ca(، هورم الکترولیت ه

ــب. ــوار قل ــت و ن ــال، HDL، LDL و تری گلیســرید(، هماتوکری ــی )کلســترول توت چرب

HTN درمان 

درمان فشار خون شامل دو جزء است:

1- تغییر شیوه زندگی  و توجه به توصیه های زیر: 

 رژیــم غذایــی ســالم سرشــار از ســبزی و میــوه، غــالت کامــل، ماهــی و آجیــل و 

کاهــش مصــرف چربــی، شــکر و گوشــت قرمــز.

 محدودیت الکل و قطع سیگار 

 کاهــش مصــرف ســدیم روزانــه بــه کم تــر از 1,5 گــرم  و یــا کاهــش یــک گــرم از 

ســدیم مصرفــی در بالغین.

 افزایش مصرف پتاسیم روزانه بین 3,5 تا 5 گرم.

کاهش وزن

ــا و  ــی پوی ــه و ورزش مقاومت ــه ایروبیــک در هفت ــا 90 دقیق ــه مــدت 15 ت  ورزش ب

ایســتا.

2- درمــان دارویــی کــه معمــواًل چنــد دارویــی اســت. بــه صــورت کلــی برای مســن ترها 

 ACEI ــرای جوان ترهــا بتابالکــر و ــاالی 50( دیورتیــک و کلســیم چنــل بالکــر و ب )ب

ــا  ــر )ACEI ی ــن بالک ــن CCB، رنی ــان معمــواًل از بی مناســب تر اســت. خــط اول درم

ــد انتخــاب می شــود.  ARB( و تیازی

�� انواع داروهای ضد فشارخون

  دیورتیک   سه دسته ی مهم داره: 

ــدون  ــان HTN/ کلرتالی ــط اول درم ــدون(: خ ــد و کلرتالی ــد )هیدروکلروتیازی 1- تیازی

ــر و  ــارخون قوی ت ــد فش ــر ض ــر، اث ــر باالت ــه عم ــد، نیم ــه هیدروکلروتیازی ــبت ب نس

پایدارتــر و اثــر محافظت کنندگــی قلبــی بیش تــری دارد. عــوارض ایــن گــروه عبارتنــد 

از آلکالــوز متابولیــک هیپوکالمیــک، هیپرگلیســمی، هیپراوریســمی، افزایــش کلســترول و 

ــی. هیپوناترم

ــت  ــاال در دو نوب ــارخون ب ــا فش ــاله ب ــای 40 س 4 آق

در مطــب )1۶0/100 و 150/110( آمــده. در ایــن 

ــر ضــروری اســت، به جــز:  ــام تســت های زی ــه تم مرحل

)پره انترنــی دی ۹۹- میــان دوره ی کشــوری(

TSH الف

 Urine albumin ب

ج نوار قلب 

د اکوکاردیوگرافی

5 در بیمــاری مبتــال بــه HTN، کدامیــک از اقدامــات 

زیــر را جهــت کنتــرل فشــار خــون وی توصیــه نمی کنیــد؟ 

ــهد( ــب مش ــهریور ۹۸- قط ــی ش )پره انترن

الف کاهش وزن

ب کاهش نمک مصرفی کم تر از یک و نیم گرم در روز

ج کاهش پتاسیم مصرفی

د ترک سیگار

ــت  ــون تح ــار خ ــه فش ــال ب ــاله ای مبت ــم 45 س ۶ خان

ــپیرونوالکتون و  ــن، اس ــل، آملودیپی ــا کاپتوپری ــان ب درم

کارودیلــول اســت. بیمــار اخیــراً دچــار اختــالالت عــادت 

ماهیانــه شــده اســت. کــدام دارو می توانــد عامــل 

عارضــه ی فــوق باشــد؟ )پره انترنــی شــهریور ۹۸- 

ــان( ــب زنج قط

ب کاپتوپریل الف آملودیپین      

د کارودیلول ج اسپیرونوالکتون 

45۶سؤال
ججدپاسخ

بانه
طبی
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2- نگهدارنده هــای پتاســیم و آنتاگونیســت مینرالوکورتیکوئیــدی )مثــل اپلرنــون و 

اســپیرونوالکتون(: عــالوه بــر هایپرکالمــی، به علــت تأثیر آنتاگونیســتی اســپیرونوالکتون 

بــر گیرنده هــای آندروژنــی، تــو ایــن دارو عوارضــی مثــل اختــالل قاعدگی، ژنیکوماســتی 

و ناتوانــی جنســی داریــم.

ــایی  ــه نارس ــال ب ــاران مبت ــارخون بیم ــرل فش ــد( در کنت ــک )فورزمای ــوپ دیورتی 3- ل

قلبــی عالمــت دار بــا فشــارخون بــاال اســتفاده میشــه. عوارضــش عبارتنــد از: هیپوولمــی، 

اتوتوکسیســیته، هایپرکالمــی و هایپومنیزیمــی.

ــیم؛ از  ــای پتاس ــز نگهدارنده ه ــه ج ــدن ب ــی می ــا هایپوکالم ــه ی دیورتیک ه �� هم

اسمشــون مشــخصه کــه هایپرکالمــی میــدن و در صــورت وجــود هایپرکالمــی مثــل این 

خانــم بایــد قطعــش کنیــم.

�� ممنوعیت تجویز دیورتیک ها چیه؟

ــرس  ــی، نق ــوی دیس لیپیدم ــک رو ت ــوپ  دیورتی ــد و ل ــی تیازی ــک و دو یعن ــروه ی  گ

)هایپراوریســمی( و هایپوکالمــی بــه هیـــــچ وجــه نمیدیــم.

 گروه سوم یعنی نگهدارنده های پتاسیم و ... رو توی نارسایی کلیه و هایپرکالمی نمیدیم.

 �� تیازید هــا بهتریــن اثــر رو در ترکیــب بــا ACEI یــا ARB و کمتریــن اثــر رو 

در ترکیــب بــا کلســیم چنل بالکــر )آملودیپیــن و غیــره( دارنــد.

ــه  ــامل س ــه ش ــین  ک ــن آنژیوتانس ــتم رنی ــای سیس   مهارکننده ه

ــان  ــش!(، ARB )لوزارت ــتای پریلی ــل و دوس ــل و اناالپری ــته داروی ACE )کاپتوپری دس

و دوســتای آن دارش!( و مهارکننــده ی مســتقیم رنیــن یعنــی Aliskiren اســت.  داروی 

ACEI بهتریــن داروی کنتــرل فشــار بــرای دیابتیــا و بیمــارای ســکته ی قلبی و نارســایی 

قلبیــه. عــوارض مصــرف ACEI به »ســال« بســتگی داره؛ ســرفه ی خشــک، آنژیــوادم و 

لکوپنــی؛ کــه بایــد دارو رو بــه ARB تغییــر بدیــم.

 �� کنترااندیکاسیون های تجویز مهارکننده های سیستم رنین آنژیوتانسین چیه؟

 حاملگی

 اختــالل کلیــوی )نارســایی حــاد کلیــه و کراتینیــن بــاال، تنگــی دو طرفــه ی شــریان 

کلیــه، هایپرکالمــی(

�� یــادت باشــه تجویــز ترکیبــی ACEI + ARB باهــم ممنــوع و حرامــه، مگر شــرایط 

همزمانــی HTN و پروتئینــوری. چــون ایــن دو دســته بــه خصــوص ACEI در کنتــرل 

ــوری یکــه تازند! پروتئین

ــل  ــاردار )w 2۷(/ افزایــش قاب ــم 2۹ ســاله ی ب ۹ خان

ــک از  ــون . BP= 1۸5/۹0   کدامی ــار خ ــه ی  فش مالحظ
ــی  ــدارد؟ )پره انترن ــردی ن ــر کارب ــدی زی ــای وری داروه

ــوری( ــان دوره ی کش دی ۹۷- می
    Enalaprilat ب  Labetalol  الف

 Hydralazine د    Nicardipine   ج

۷۸۹سؤال
بالفجپاسخ

۸ خانم ۶0 ساله ای با سابقه ی دیابت 20 ساله و رتینوپاتی 

  U/A=Pro+++ .LDL=70,/پیشرفته / ادم اندام های تحتانی

FBS=200, K=4, Cr=1.2 ,BP=150/90 جهت کنترل فشار 

خون بیمار چه دارویی مناسب است؟ ) پره انترنی اسفند ۹4- 

قطب زنجان(

 β-blockers  ب  ACE I الف

  α- Blockers  د    Loop Diuretics  ج

از  کدامیــک  بــه  هیدروکلروتیازیــد  افــزودن   ۷

ــرل فشــار خــون  ــری در کنت ــر  کم ت ــر تأثی ــای زی داروه

کشــوری(  مشــترک   -۹5 اســفند  )پره انترنــی  دارد ؟ 

الف  لوزارتان

ب  کاپتوپریل

amlodipine  ج

candesartan د

بانه
طبی

نشر 
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 �� پــس تــو دیابــت چــی میشــه داد؟! هــر ســه گــروه دارویــی خــط اول یعنــی، 

ــین و CCB رو  ــن- آنژیوتانس ــتم رنی ــده  سیس ــره(، مهارکنن ــد ارحج ت ــک )تیازی دیورتی

ــک  ــا دیورتی ــره از ACEI، ARB و ی ــک، بهت ــوری دیابتی ــه در پروتئین ــه داد. البت میش

اســتفاده کنیــم. تــو ایــن مریــض کــه روی ARB فشــارش کنتــرل نشــده بایــد یــک 

داروی دوم اضافــه کنیــم، پــس میریــم ســراغ تیازیــد، بــه دو دلیــل: 1- تجویــز هم زمــان 

ACEI و ARB ممنوعــه، 2- اثــر تیازیــد در کنــار ARB و یــا ACEI بیش تــر میشــه.

  کلســیم چنــل بالکــر ) )CCB مثــل نیفیدیپیــن و آملودیپیــن، وراپامیــل 

و دیلتیــازم. در بیمــار فشــارخونی بــرای پیشــگیری از ســکته ی مغــزی، CCB ولــی برای 

ــد +  ــب دیورتیــک و ACEI )هیدروکلروتیازی ــزی ترکی ــری از عــود ســکته ی مغ جلوگی

کاپتوپریــل( بهتریــن انتخــاب اســت. خــب بــرای ایــن آقــا بــا توجــه بــه نقــرس تیازیــد 

و بــا توجــه بــه هایپرکالمــی اســپیرونوالکتون و لوزارتــان نمی تونیــم بدیــم. پــس جــواب 

دال میشــه. بیش تــر ســؤاالی فشــار خــون رو بایــد بــا توجــه بــه ممنوعیــت دارو هــا و بــا 

رد گزینــه جــواب داد.

  بتابالکــر  مثــل پروپرانولــول، کارودیلــول، اســمولول، البتالــول و همــه ی 

دوســتای »اولــول« دارش! کنترااندیکاســیون بتاالکــر رو از فصــالی قبــل یادت هســت؟!

1- شواهد نارسایی قلب و یا output پایین )مثل فشارخون و ضربان پایین(

2- احتمال شوک کاردیوژنیک

3- فاصله ی PR طوالنی

4- بلوک قلبی

5- شواهد آسم، COPD و ...

6-  همزمان با دیلتیازم

7- مصــرف شیشــه و یــا کوکائیــن؛ البتــه البتولــول و کارودیلــول بــه علــت اثــر روی هــر 

دو نــوع گیرنــده ی آلفــا و بتــا در شــرایط مســمومیت بــا کوکائیــن و ... مجازنــد.

ــم  ــی خوش خی ــه در پروستاتیســم و بزرگ ــین ک ــل پرازوس ــر  مث  ➄ آلفابالک

پروســتات بــه علــت رفــع عالئــم انســدادی اســتفاده می شــوند ولــی تأثیــری در مورتالیته 

و موربیدیتــه ی بیمــار ندارنــد.

ــی  ــه داروی انتخاب ــا ک ــل دوپ ــن و متی ــل کلونیدی ــا دو  مث ــت های آلف ➅ آگونیس

ــارداری اســت. ــرل فشــارخون ب HTN در کنت

11 آقــای ۶0 ســاله مبتــال بــه فشــارخون بــاالو نقــرس 

آزمایشــات:  /BP:165/95 معاینــه  در  دیابــت/   و 

.FBS: 170, CHOL: 270, TG: 240, K: 5/8, Na: 132,HB: 17 

پیشــنهاد می شــود؟  دارو  فشــارخون کــدام  جهــت 

کشــوری(   مشــترک   -۹۹ شــهریور  )پره انترنــی 

ب هیدروکلروتیازید الف لوزارتان      

د آملودیپین ج اسپیرنوالکتون   

ــن  ــرف کوکائی ــال مص ــه دنب ــاله ای ب ــی 35 س 12 آقای

ــه  ــش درج ــوع و افزای ــینه، ته ــه ی س ــار درد قفس دچ

ــب  ــان قل ــه ضرب ــدن شــده اســت . در معاین حــرارت ب

وی 110 عــدد در دقیقــه و فشــار خــون 1۸0/110 

ــون وی  ــار خ ــرل فش ــت کنت ــوه دارد . جه ــر جی میلی مت

مناســب ترین دارو کــدام اســت؟ ) پره انترنــی آبــان 

ــوری( ــان دوره ی کش ۹۶ - می
 Metoral  ب  Atenolol الف

  Labetalol  د   Inderal  ج

و  مورتالیتــه  روی  زیــر  درمان هــای  همــه ی   13

موربیدیتــه ناشــی از هیپرتانســیون اثــر دارد بجــز، 

شــمال( ۹5  -  قطــب  شــهریور  ) پره انترنــی 
β.Blocker الف

  α.Blocker  ب

ACE inhibitor ج

CCB د

10111213سؤال
بددبپاسخ

ــان  ــت درم ــت تح ــابقه دیاب ــا س ــاله ب ــرد 55 س 10 م

بــا متفورمیــن 1000 میلی گــرم روزانــه و لوزارتــان 

نوبــت  در 2  اســت.  روز  در  بــار  دو  میلی گــرم   50

ــکل  ــابقه مش ــارخون 150/۸0 و 145/۹5 دارد. س فش

ــه  ــه کــردن کــدام دارو ب ــدارد. اضاف ــوی ن ــی و کلی قلب

ــی دی ۹۹-  ــت؟ )پره  انترن ــب تر اس ــی مناس ــم قبل رژی

ــوری( ــان دوره ی کش می

ب هیدروکلرتیازید الف  فورسماید 

د متورال ج    کاپتوپریل 

بانه
طبی

نشر 
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ــان  ــم در درم ــه ه ــن ک ــل هیدراالزی ــتقیم  مث ــور مس ــای وازودیالت ➆ داروه

  فشــارخون بــاال و هــم در کریــز فشــارخون اســتفاده میشــه. کریــز فشــارخون چیــه؟

 کریز فشارخون یا فشارخون بدخیم

ســندرم فشــار خــون بدخیــم یــا Malignant کــه از اورژانس هــای فشــارخون محســوب 

میشــه، بــه افزایــش ناگهانــی فشــارخون مزمــن یــا شــروع ناگهانــی فشــارخون جدیــد 

ــا  ــه ب ــه می تون ــه ک ــه میش ــتولیک گفت ــا 120 دیاس ــتولیک و ی ــاالی 180 سیس ــه ب ب

ســه وضعیــت واســکولیت نکــروزان منتشــر، ترومبــوز و یــا رســوب فیبریــن در آرتریــول 

همراهــی داشــته باشــه.

عالئـــم فشـــارخون بدخیـــم  فشـــارخون بـــاال، رتینوپاتـــی پیشـــرونده )ادم پاپـــی، 

ـــا  ـــفالوپاتی )ب ـــک و انس ـــک میکروآنژیویوپاتی ـــی همولیتی ـــوری، آنم ـــزودا و ...(، پروتئین اگ

کاهـــش ســـطح هوشـــیاری و ...(، کـــه در تمـــام ایـــن مـــوارد بیمـــار اندیکاســـیون 

بســـتری و درمـــان اورژانـــس دارد. 

در صــورت کریــز فشــار خون ناشــی از پره اکالمپســی، اکالمپســی و یــا فئوکروموســیتوما 

بایــد فشــار سیســتولیک رو ســریع و در یــک حــد یــک ســاعت بیاریــم روی 140 و در 

ــوارد  ــایر م ــت در س ــار حال ــن چه ــر از ای ــه غی ــم روی 120. ب ــورت بیاری دایسکشــن آئ

ــز هایپرتنشــن، کاهــش تدریجــی فشــارخون طــی یــک  مهم تریــن اصــل درمــان کری

ســاعت بــه حــدود 160/100 اســت بــه نحــوی کــه بیشــتر از %25 کــم نشــه.

 �� درمــان کریز فشــارخون در ســکته ی مغــزی  1- نیکاردیپیــن، 2- البتالول، 

3- نیتروپروســاید. در کریــز انســفالوپاتی کــه بــا کاهــش ســطح هوشــیاری همراهــه هــم 

همیــن ســه دارو انتخابمونــه، بــا ایــن تفــاوت کــه نیتروپروســاید میاد رتبــه ی اول.

ـــود،  ـــن آورده ش ـــد پایی ـــون نبای ـــار خ ـــه CVA ایســـکمیک فش ـــال ب ـــاران مبت �� در بیم

ـــن آوردن  ـــا پایی ـــت و ب ـــدن اس ـــی ب ـــش دفاع ـــارخون، واکن ـــش فش ـــن افزای ـــرا ای زی

ـــار  ـــوز دچ ـــه هن ـــکمی ک ـــق ایس ـــه مناط ـــانی ب ـــش خون رس ـــث کاه ـــون باع ـــار خ فش

انفارکـــت نشـــده می شـــویم.

�� درمــان کریــز فشــارخون در ســندرم کرونــری حــاد، ســکته ی قلبــی و آنژیــن صدری 

ناپایــدار  1- اســمولول، 2- نیتروگلیســرین، 3- نیکاردیپیــن، 4- البتالول.

�� درمان HTN در دایسشکن آئورت  1-  اسمولول 2-  البتالول. 

14 خانــم ۶2 ســاله ای بــا ســابقه ی هیپرتانســیون 

 تحــت  درمــان، بــه علــت افزایــش  فشــار خــون در حــد

عالئــم  اســت.  کــرده  اورژانــس  بــه   1۹0  /130

انســفالوپاتی نــدارد. معاینــه ی تــه چشــم نرمــال اســت. 

ــی نرمــال  آزمایشــات بیوشــیمی و شــمارش ســلول خون

اســت. مهم تریــن اقــدام کــدام اســت؟ )پره انترنــی 

ــز(  ــب تبری ــهریور ۹۷- قط   ش

الف کاهــش 25% متوســط  فشــار خــون شــریانی طــی 

2 ســاعت

ــه  ــه ب ــدارد و توصی ــزودن دارو ن ــیون اف ب اندیکاس

ــی ــای قبل ــب از داروه ــتفاده مرت اس

ج کاهــش تدریجــی  فشــار خــون طــی چندیــن 

ــاعت س

ــاید  ــا نیتروپروس ــون ب ــار خ ــریع  فش ــش س د کاه

ــه ــد دقیق ــی چن ــدی ط وری

15 خانـــم ۶5 ســـاله بـــا ســـابقه ی HTN بـــه علـــت 

ـــان  ـــه زم ـــار ب ـــده. بیم ـــون آم ـــار خ ـــاد فش ـــش ح افزای

ـــود  ـــواب آل ـــدودی خ ـــا ح ـــدارد. ت ـــی ن ـــکان آگاه و م

ــان  ــروع درمـ ــت شـ ــا جهـ ــه ی گزینه هـ ــت. همـ اسـ

در اورژانـــس مناســـب اســـت، بجـــز: )پره انترنـــی 

شـــهریور ۹۸- قطـــب شـــمال(

الف نیتروپروساید 

ب نیکاردیپین 

ج البتالول 

د هیدراالزین   

1415سؤال
دجپاسخ

بانه
طبی

نشر 
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 �� درمــان HTN در پره اکالمپســی و اکالمپســی در حاملگــی  1- البتالول، 

نیکاردیپین  -2

ــالت و ...( و  ــه ACEI )اناالپری ــت ک ــادت هس ــاهلل ی ــل انش ــارداری از قب ــورد ب در م

ARB تــوش غیــر مجــاز بــود و متیــل دوپــا، نیفیدیپیــن و البتالــول هــم بــه عنــوان 

ــد. ــتفاده می ش ــارداری اس ــن در ب ــارخون مزم ــان فش درم

  فشارخون مقاوم پایدار

بــه فشــارخون باالیــی کــه علی رغــم درمــان ســه دارویــی و بــا دوز کامــل کــه شــامل 

یــک دیورتیــک بــوده، کنتــرل نشــده و همچنــان بــه صــورت مــداوم بیش تــر مســاوی 

130/80  اســت، فشــارخون مــداوم پایــدار گفتــه میشــه کــه در ســنین بــاالی 60 ســال 

شــایع تر اســت. البتــه حالتــی کــه بــرای کنتــرل فشــار خــون نیــاز بــه چهــار دارو باشــه 

ــد علــل مقاومــت کاذب رو  ــت اول بای ــو ایــن تعریــف جــا میشــه. در ایــن حال هــم ت

ــی کنیم: بررس

1- حالت White coat و فشار خون باال در مطب: تو خونه فشار رو چک کن.

2- اشتباه در ارزیابی فشارخون در افراد مسن با عروق اسکلروتیک.

3- مصرف ناقص و ناصحیح داروها. 

4- عــدم رعایــت توصیه هــای اصــالح شــیوه ی زندگــی از جملــه مصــرف زیــاد ســدیم، 

رژیــم نامناســب و مصــرف الکل.

ــارداری  5- مصــرف هم زمــان داروهــای NSAID، ســمپاتومیمتیک، محــرک، ضــد ب

خوراکــی و هرچیــزی کــه فشــار خــون رو بــاال میبــره.

بعد از رد این موارد، باید علل ثانویه رو بررسی کنیم.

�� کجا کجا!! کی تستاشو بزنی پس!؟

قهوه ی چشمانت علم را هم دگرگون کرده ...
خواب که هیچ؛

به اغما می برد مرا ...
#الناز_شهرکی

 )BMI= 31 Kg/m2( 1۷ خانــم ۶۶ ســاله ی دیابتــی چــاق

 BP>150/90 بــا ســابقه ی فشــار خون هــای غیــر کنتــرل

در هولتــر مانیتورینــگ 24 ســاعته. بیمــار علی رغــم 

ــا  ــورال ب ــن و مت ــان، آملودیپی ــای لوزارت ــرف داروه مص

شــکایت از ســردرد و تــاری دیــد مراجعــه کــرده اســت؛ 

ــور  ــه ط ــود را ب ــای خ ــه داروه ــی دارد ک ــان م وی اذع

ــر در  ــوارد زی ــک از م ــد،  کدامی ــرف می کن ــم مص منظ

ایــن بیمــار بــا تشــخیص  فشــار خــون مقــاوم همخوانــی 

ــیراز( ــب ش ــفند ۹۷- قط ــی   اس ــدارد؟ )پره انترن ن

الف داروهای مصرفی 

ب چاقی

ج سن 

د روش بررسی فشار 

ــال  ــابقه ی HTN/ در ح ــه )w 25(/ س ــم حامل 1۶ خان

حاضــر ســردرد و دو نوبت  فشــار خــون بــاال )215/120 

ــار  ــرل فش ــرای کنت ــی ب ــان انتخاب و 220/120(/ درم

ــمال(  ــب ش ــهریور ۹5  -  قط ــی ش ــون؟ ) پره انترن خ

الف الزیکس 

ب فنتوالمین

ج البتولول   

د اناالپریالت 

1۶1۷سؤال
الفجپاسخ

بانه
طبی

نشر 




