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چکیده
زمینه و هدف :انتخاب داروی ضد فشارخون مهمترین بخش درمان پرفشاری خون است؛ لذا این پژوهش با هدف بررسی میزان تطابق درمان فشار خون با گاید
الین  JNC -7در بیماران مراجعه کننده به خانههای بهداشت مراکز بهداشت و درمان شهرستان فسا در سال  1339انجام گرفت.
مواد و روشها  :در این مطالعه توصییی ی -مقطعی جامعه پژوهش شییام  299ن ر از افراد مبتال به فشییارخون بودند که به روش ریر تدییادفی مورد مطالعه قرار
گرفتند .ابزار جمع آوری اطالعات ،پرسشنامه شام اطالعات دموگرافیک و نحوه است اده از داروهای ضد فشارخون بر اساس گایدالین ( )JNC-7بود .پس از بررسی
و تایید روایی محتوایی و پایایی پرسشنامه ،اطالعات با آمار توصی ی و نرم افزار  SPSS-15تجزیه و تحلی شدند.
نتایج 09 :درصد از بیماران در  stage-1فشارخون و  09درصد در  stage-2فشارخون قرار داشتند .شایعترین داروی مدرفی در مرحله  1فشارخون بتا بالکرها بود.
شایعترین داروی مدرفی در مرحله  2فشارخون داروهای  ACEIو دیورتیکهای تیازیدی بود که این روند درمان با گاید الین  JNC_7مطابقت داشت .در بیماران
با علت زمینهای نارسایی قلبی و بیماران دیابتی از داروهای بتا بالکر است اده شده بود که این درمان با گاید الین  JNC-7مطابقت نداشت.
نتیجه گیری :درمان بیماران پرفشییارخون با علت زمینهای با گاید الین  JNC- 7مطابقت ندارد بنابراین توصیییه میشییود با برگزاری کالسهای آموزشییی جهت
پزشکان عمومی آنها را از روند درمانهای جدید که نتایج مطلوب تری در بهبود بیماران دارند آگاه ساخت.

کلمات کلیدی :فشارخون ،دارو ،گاید الین.

مقدمه
فشارخون باال یک موضوع مهم پزشکی و سالمت عمومی است
که اهمیت روز افزون مییابد .پیشگیری و کنترل فشار خون باال
مهمترین چالش سالمت عمومی در اکثر جوامع است ( .)1شیوع
فشارخون باال با افزایش سن بیشتر میشود به طوری که بیش از
نیمی از افراد  09 -03ساله به آن مبتال هستند ( .)2فشارخون
یکی از مهمترین ریسک فاکتورهای بیماریهای عروق کرونری
*نویسنده مسئول :مصطفی بیژنی ،گروه داخلی -جراحی ،دانشکده پرستاری ،دانشگاه علوم
پزشکی فسا ،فسا ،ایران تل نEmail: bizhani_mostafa@yahoo.com ،93123397051 :
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بخدوص در کشورهای پیشرفته صنعتی میباشد ( .)3مطالعه
فرامینگهام نشان داد که خطر تمامی عوارض بیماریهای کرونری
در حضور فشارخون باال  2برابر افزایش مییابد ( .)0انتخاب داروی
ضد فشارخون مهمترین بخش درمان پرفشاری خون را تشکی
میدهد و نقش مهمی در بهبود و کنترل عوارض بیماری خواهد
داشت ( .)5وجود تنوع در داروهای ضد فشارخون با مکانیسمهای
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بررسی میزان تطابق درمان فشار خون با گاید الین  JNC -7در بیمارن مراجعه کننده به خانههای
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مواد و روشها
این پژوهش یک مطالعه توصی ی -مقطعی است که بر روی
بیماران مبتال به فشار خون باال ( )Essential Hypertensionتحت
پوشش خانههای بهداشت شهرستان فسا که برای درمان مراجعه
کرده بودند انجام شد .روش نمونهگیری ریر تدادفی بود حجم
نمونه با مشاوره آماری  299ن ر تعیین گردید.
برای انتخاب نمونهها ابتدا از میان خانه بهداشت شهرستان،
 19خانه بهداشت با است اده از جدول اعداد تدادفی انتخاب و
سپس نمونهها متناسب با جمعیت هدف (افراد باالی  39سال
مبتال به فشار خون باالی اولیه که برای درمان مراجعه کرده بودند
انتخاب شدند) .جمع آوری نمونهها به مدت یک سال در سال
 1339انجام شد .نمونهها توسط پزشک عمومی ویزیت شده بودند
جهت اجرای تحقیق ،پژوهشگر با در دست داشتن معرفی نامه از
معاونت بهداشتی به مراکز بهداشت مراجعه و اقدام به انجام
پژوهش نمود .معیار ورود به مطالعه بیماران مبتال به فشار خون
باالی اولیه ( Essential Hypertensionمنظور از اولیه این است
که به علت سایر بیماریهای زمینهای ایجاد نشده باشد) بودند که
برای درمان به مراکز بهداشت مراجعه کرده بودند .تشخیص
ناگهانی بودن فشارخون باال و مقاوم بودن به درمان و ایجاد عوارض
ناشی از فشارخون از محدودیتهای این پژوهش میباشد ارایه
معرفی نامه کتبی ،تاکید بر اختیاری بودن شرکت در پژوهش،
عدم نوشتن نام و نام خانوادگی و اطمینان از محرمانه بودن
اطالعات جهت در نظر گرفتن مالحظات اخالقی انجام شد.
جهت جمع آوری دادهها از یک پرسشنامه پژوهشگرساخته که
شام اطالعات دموگرافیک بیماران و نیز نوع داروهای فشارخون
تجویز شده برای بیمار بود است اده شد و سپس نوع درمان
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اثر مت اوت ،پاسخدهی فردی مت اوت بیماران به دستههای مختلف
دارویی و قیمت مت اوت داروها ،سبب شده است که پزشک برای
انتخاب داروها در مواردی بدورت سلیقهای عم کند ( .)0طبق
مطالعات موجود درمان این بیماری در بسیاری از بیماران با مشک
مواجه است حدود  59درصد بیماران شناخته شده تحت درمان
هستند که در  39درصد فشارخون در حد ایدهال کنترل شده
است .در اکثر مطالعات کنترل فشارخون بیماران در حد ایدهال
نبوده است ( .)2داروهای مدرفی برای کنترل فشارخون در
کشورهای مختلف مت اوت است در امریکا و کانادا بیشتر از
داروهای مهارکننده سیستم رنین -آنژیوتنسین ( )ACEIو کلسیم
بالکر و در آلمان و انگلیس از بتا بالکر و دیورتیک است اده میشود
( .)7در مطالعهای احتمال موفقیت درمان تک دارویی برای کنترل
فشارخون در حد نرمال  59-09درصد ثبت شده است و احتمال
موفقیت درمان ترکیبی  79-39درصد ثبت شده است .نتایج یک
مرور سیستماتیک نشان داده که نژاد افریقایی به درمان تک
دارویی نسبت به بقیه نژادها بهتر به درمان جواب میدهند (.)3
مطالعه پاستی و همکاران نشان داد که بیشتر بیماران فشار خون
باال فقط از یک نوع دارو جهت کنترل فشارخون است اده میکنند
( 09درصد) و تنها  39درصد از درمان ترکیبی است اده میکنند
( .)19یک بررسی در سال 2999در کشور اسپانیا و ایرلند نشان
داد که بیشترین داروهای مدرفی فشارخون بتا بالکر و دیورتیکها
بوده اند ( .)11مطالعه کین نشان داد که احتمال موفقیت درمان
ترکیبی نسبت به درمان تک دارویی بسیار چشمگیر میباشد
(.)12
است اده از داروهای مناسب ضد فشار خون میزان سکته مغزی
را به طور متوسط  35تا 09درصد ،میزان ابتال به  MIرا  29تا 25
درصد و نارسایی قلبی را  59درصد کاهش میدهد (.)13
با توجه به اهمیت فشار خون و راهنمای متعددی که به صورت
علمی و بر اساس مطالعات گسترده جمعیتی منتشر شده است،
تدمیم گرفته شد تا در یک مطالعه همخوانی روند درمان فشار
خون باال با آخرین راهنمای ارائه شده توسط ( JNC- 7کمیته
تشخیص ،درمان و پیشگیری فشار خون) در بیماران مبتال به فشار
خون باال مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهرستان فسا بررسی
شود چرا که پیروی کردن از این گاید الین باعث تشخیص و درمان
سریعتر و بهتر بیماری ،تسریع در روند ارجاع ،همکاری بهتر

پزشک و بیمار و نیز پزشکان با یکدیگر میشود؛ درمانهای رلط
و رویکردهای نامناسب و سلیقه ای حذف میشود و یک معض
سالمت عمومی جامعه تحت کنترل قرار خواهد گرفت .از ویژگی-
های این گایدالین توجه به برنامه پیگیری و کنترل فشارخون،
است اده از نتایج مطالعات و راهنماییهای متخددین بالینی در
زمینه نحوه مدرف داروها ،ارائه نتایج در مورد اثرات بالقوه مطلوب
و نامطلوب داروها ،بحث در مورد چالشهای سالمت عمومی و
برنامههای جامع در آموزش ،پیشگیری و درمان فشارخون است.

صفحه 47

مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا سال چهارم شماره  1بهار 1131
صفحه 47

تطابق درمان فشارخون با گاید الین JNC-7

نتایج
افراد مورد مطالعه در محدوده سنی  35تا  25و با میانگین
سنی  55سال بودند 129 .ن ر از افراد شرکت کننده در پژوهش
مرد و  79ن ر زن بودند 23 .درصد از افراد ،سابقه هیچ گونه بیماری
زمینهای نداشتند .در بین افراد مورد مطالعه که به علت فشار خون
اولیه دچار عارضه شده بودند به ترتیب  19درصد ان ارکتوس قلبی،
 27درصد بیماریهای ایسکمیک قلب 7 ،درصد بیماری کلیوی،
 5درصد نارسایی قلبی و  29درصد دیابت داشتند 09.درصد از
بیماران در stage 1فشار خون و  09درصد در  stage2فشار خون
قرار داشتند (جدول شماره  .)1شایعترین داروی مدرفی در مرحله
 1فشارخون بتا بالکرها (آتنولول) و بعد کاپتوپری بود .شایعترین
داروی مدرفی در مرحله  2فشار خون داروهای  ACEIو
دیورتیکهای تیازیدی بود .در بیماران با علت زمینهای نارسایی
قلبی و بیماران دیابتی بیشتر از داروهای بتا بالکر ( آتنولول)
است اده شده بود.
جدول  :1دسته بندی فشار خون بر اساس JNC-7

 Stageفشار

فشار خون

فشار خون

خون

سیستولیک SBP

دیاستولیک DBP

Stage 1

109-153

39-33

Stage 2

109-123

199-193

مدرف بتا بالکرها بیشترین داروی تجویز شده در گروه سنی
 35تا  55سال بوده است به طوری که  25درصد از بیماران در
این گروه سنی از بتابالکرها است اده میکردند 09 .درصد از
بیماران درمان تک دارویی و  09درصد درمان ترکیبی (دو دارو یا
بیشتر) دریافت میکردند.
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پر فشارخون

نام دارو

تعداد

درصد

بتا بالکر

195

52/5

مهارکننده ACE

39

15

تیازیدها

20

13

کلسیم بالکر

23

11/5

سایر داروها

10

7

جمع

299

199

بحث و نتیجه گیری
راهنمای کمیته ملی پیشگیری ،تشخیص ،ارزیابی و درمان
بیماران مبتال به پرفشاری خون ( )JNC-7تیازیدها و داروهای بتا
بالکرها را به عنوان خط اول درمان پیشنهاد میکنند .نتایج حاص
از تحقیق انجام شده نشان داد که بیشترین درمان دارویی است اده
شده بتا بالکرها و مهارکنندههای  ACEبودند (جدول شماره .)2
تحقیقی که توسط رایت و همکاران در سال  2999انجام شد نشان
داد که بتا بالکرها شایعترین داروی مدرفی در  07درصد بیماران
بوده است ( .)10در آمریکا مطالعه بر روی  3222بیمار در ایالت
میدوست در طی  17ماه نشان داد که  09درصد بیماران فقط یک
دارو دریافت میکردند که شایعترین دارو بکار گرفته شده بتا
بالکرها و داروهای مهارکننده  ACEبودند .نتایج این تحقیق با
تحقیق انجام شده همخوانی دارد ( .)15مطالعهای که توسط پیورا
و همکاران بر روی  127پزشک خانواده انجام شد نشان داد که
برای  23درصد بیماران در  Stage1فشارخون از بتابالکر یا
تیازیدها به عنوان خط اول درمان است اده شده است که با تحقیق
انجام شده مطابق دارد ( .)10در مطالعهای که در امریکا روی
الگوی تجویز شده داروهای فشار خون از طریق جمع آوری نسخه-
های داروخانه در طی سالهای  1332تا  1335صورت گرفت،
آنتاگونیستهای کلسیم شایعترین داروهای تجویز شده در خط
اول درمان بودند ( .)12آدام و همکاران  10مطالعه کلینیکی در
مورد داروهای ضد فشار خون انجام دادند .این داروها عمدتا
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فشارخون با گایدالین  JNC-7تطبیق داده شد .قاب ذکر است که
اعتبار محتوایی پرسشنامه مورد تایید اساتید قلب و عروق ،داخلی
و فارماکولوژی قرار گرفت و پایایی آن با ضریب آل ای کرونباخ
 9/21برآورد گردید.
اطالعات حاص بر اساس اهداف مطالعه به کمک آمار توصی ی
و با است اده از نرم افزار آماری  SPSS-15تجزیه و تحلی شدند.

جدول  :2فراوانی مطلق و نسبی داروهای ضد فشارخون مدرفی در بیماران
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نوع دارو

بتا بالکر

مهارکننده ACE

کلسیم بالکر

گروه سنی

تعداد

درصد

35-05

39

59

0

00-55

59

55/5

12

13/3

50-05

29

52/1

3

7 /5

5

00-25

5

33/3

2

13/3

3

تعداد

سایر داروها

تیازید

درصد

تعداد

درصد

تعداد

19

3

15

19

10/0

13

10/0

3

19

0

10/2

0

11/0

3

7 /5

29

3

29

2

13/3

بتابالکر و تیازیدها بودند .این پژوهش با میانگین  5سال ،روی
 32999بیمار انجام شد که منجر به کاهش متوسطی در فشارخون

درصد

تعداد

درصد

5

7 /3
0 /0

بالکر است اده شده بود) .از طرفی نارسایی احتقانی قلب از جمله
شرایطی است که با مدرف بتا بالکرها میتواند وضعیت بیمار را

جدول  :0فراوانی انواع داروهای ضد فشارخون در بیماران دچار پر فشاری خون برحسب علت زمینهای

نوع دارو

بتا بالکر

کلسیم بالکر

مهارکننده ACE

سایر داروها

تیازید

علت زمینه ای

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

دیابت

15

32/5

5

12/5

19

25

2

12/5

3

2 /5

نارسایی قلبی

0

09

1

19

2

29

2

29

1

19

بیماری کلیوی

5

31/2

3

17/2

0

25

2

12/5

2

12/5

MI

19

59

3

15

2

13/3

2

13/3

3

15

بیماری ایسکمیک قلب

39

53/5

13

23/2

5

7 /3

3

5 /3

5

7 /3

دیاستولیک به میزان  0-5میلی متر جیوه گردیده بود ( .)17طبق
گاید الین  JNC-7از داروهای است اده شده در بیماران مبتال به
فشارخون که دچار ان ارکتوس میوکارد ( )MIشده اند بتا بالکرها
گزارش شده است .نتایج حاص از پژوهش انجام شده نشان داد
که از چنین الگویی پیروی شده است( .در  59درصد موارد بتا

وخیمتر کند .در تحقیق انجام شده در  09درصد بیماران نارسایی
قلبی بتا بالکر (آتونولول) تجویز شده بودند در حالی که بر اساس
گاید الین  JNC-7اولین داروهای خط درمان در نارسایی قلبی
مهارکنندههای  ACEمیباشند( .قاب ذکر است که تشخیص
بیماری زمینه ای بر اساس نظر و تشخیص پزشک معالج و نتایج
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تطابق درمان فشارخون با گاید الین JNC-7

به طورکلی نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که
درمان بیماران پر فشار خون با علت زمینهای با گاید الینJNC-
 7مطابقت ندارد؛ لذا توصیه میشود با برگزاری کالسهای
آموزشی جهت پزشکان عمومی آنها را از روند درمانهای جدید
که نتایج مطلوبتری در بهبود بیماران دارند آگاه ساخت.

تشکر و قدردانی
این مقاله نتیجه طرح تحقیقاتی مدوب دانشگاه علوم پزشکی
فسا میباشد .بدین وسیله از حمایت معاونت محترم پژوهشی
تشکر مینماییم .همچنین از همکاران محترم که در جمع آوری
پرسشنامه و انجام پژوهش ما را یاری دادند تقدیر میشود.
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Abstract
Background & Objective: Choosing antihypertensive as a drug for treating hypertension is the most important part of its
treatment. The present study was done in investigating the consistancy rate of hypertension treatment through Guide
Line JNC-7 in patients who were referred to health centers and health houses of Fasa University of Medical Sciences
in 2012.
Materials & Methods: In this cross- sectional study, the non-random sample of population was consisted of 200 patients
who were suffering from hypertension. The questionnaire contained both demographic information and the use of antihypertension medication based on guide line (JNC-7( . After the confirmation approval of content validity and reliability
of the questionnaire, the data and the descriptive statistics were analyzed through SPSS-15 software.
Results: 60 ٪ of the patients were in the first stage of hypertension and 40 percent of them were in the second one. Beta
blockers were the most common prescribed drugs which were used among the first stage patients. However, ACEI and
Diuretics (Thiazides) were the commonly prescribed drugs for the second stage hypertension patients.
Patients who had diabetes and heart failure were used Beta- blocker drugs which was not in line with the Guide line JNC7.
Conclusions: The treatment of hypertension in patients was not in consistence with guideline JNC-7. It is recommended
to organize training classes for doctors to inform patients about the better way of treating this problem.
Keywords: Hypertension, Drug, Guide line JNC-7.
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