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  فشار خون بايد درست عيار شده باشد
  در تدواوی فشار بلند خون اروپايان در برابر امريکائيها پسمان هيستند

  
از . می کندمضمون آتی بطور ساده و عام فهم عوامل و تداوی فشار خون را بصورت وقايه وی بر رسی : يادداشت

آنجا که درزندگی روز مره چه جوانان و چه اشخاص مسن از استرس و جنجال ها که اسباب عمدۀ بلند رفتن فشار 
 . خون می باشند ، کنار مانده نمی توانند، لذا بد نخواهد بود اگر نظری به نوشتۀ پايان انداخته شود

 
در اروپا وضعِ  خراب مستوليست از لحاظِ  اينکه . دهنوزهم اشخاص زياد با فشاربلند خون کافی تداوی نمی شون

  .انسان های مسن از تداوی با ادويه مستفيد نمی گردند
  

هيوپر ( در ساحات محدود طب تفاوت قابل مالحظه بين ممکنات و بدست آمده آنقدر بزرگ است مانند فشار بلند خون 
معالجۀ اشخاص مصاب به فشار خون ) تی هيوپرتنزيواآن( زيرا با وجود موجوديت ادويۀ مؤثر ضد فشار خون ). تونی

به اساس نتايج مطالعات که در . ً  اين وضع بحرانی خاصتا در اروپا بيشتر عرض وجود می کند.قناعت بخش نيست
م بعمل آمده است سه بر چهارحصۀ باشندگان منطقۀ جعرافيايی ما به فشار بلند خون مواجه بوده در ٢٠٠٤سال 

گرچه شرايط معالجه برای تداوی .  در امريکا صرف يک برسه قسمت باشندگان را در بر می گيردحاليکه اين رقم
  . فشار بلند خون  در اين طرف اتالنتيک خراب نه بلکه بهتر می باشد

  
  پنج گروپ مختلف مواد مؤثر

ريک سازمان های صحی در اروپا بصورت واضح نسبت به امريکا از يک تداوی فردی که در آن ضرورت ه
در ( را تو صيه نمی کنند ) آنتی هيوپرتنزيوا( آنها يک کتگوری معين . جداگانه مراعات شده باشد، حمايت دارند

بلکه دکتور معالج دست آزاد دارد تا از پنج ) توصيه می شود" Diuretika"امريکا دوای که ادرار را زياد می کند 
  . نيز شامل آن است انتخاب کند بيتا بالکر که  گروپ، يک ترکيب رايج و مؤثر آنرا

ولی تداوی بايد بصورت . اقسام موجوديت ادويه برای تداوی فشار بلند خون از پهلو های مساعد تدواوی آن می باشد
 در کدام وقت روز در دراز )مقدار(دوزاژ کدام دوا به کدام . انفرادی نظر به ضرورت مريض در پيش گرفته شود

 می گيرد به پارامتر های متعدد که مهمترين آنها سن مريض، امراض ديگر که اگر مدت نتيجۀ مثبت دارد، تعلق
مريض بدان مصاب باشد، تغيير فشار خون در ظرف روز و باآلخره تطابق مواد به وجود مريض را در بر می 

  .با در نظر داشت تمام عوامل مهم، تداوی فشار خون بدرستی و مؤثر قابل معالجه خواهد بود. گيرد
که اکثراً  پيش می آيد و در  )primary Hypertonia(ين اقدام اقآلً  در قسمت تداوی فشار بلند خون در مرحلۀ اولی ا

در تفاوت با اقسام فشار بلند خون در مرحلۀ  . اروپا تقريباً  نصف اشخاص بالغ به آن مصاب هستند ، قابل تطبيق است
مريضان فشار خون % ١٥الی ٥  –ده و کمتر پيش می آيد که مشروط به امراض ديگر بو)  secundery(ثانی 

ولی تا جايکه دانسته می .   اسباب فشار بلند خون در مرحلۀ اولی بکلی در تاريکی قرار دارند -مصاب به آن هستند 
، مثالً  داشتن وزن زياد .شود در به وجود آمدن آن، درپهلوی داليل ژنيتيک، روش زندگی نقش عمده را بازی می کند

کمتر حرکت جسمی، استعمال زياد نمک، مصرف زياد انواع اکهولی در مصاب ساختن به فشار بلند خون زمينه را 
. برای سيستم دوران خون در قلب، فشار بلند خون بصورت دوامدار خطر بزرگِ  را دربر دارد. مساعد می سازند

همچنان .  مصاب شدگان در سقوط قلب می ميرنددرين صورت، چون قلب بايد دوامدار در برابر قشار زياد پمپ کند،
و عواقب آن منجمله سکتۀ مغزی و حملۀ قلبی در مصاب شدگان به )" arterisclerosis(ارتيريوزکليروزی "

عواقب اين ريسک ها به همان پيمانه قابل تشويش استند که درجۀ فشارخون . فشاربلند خون اکثراً  بوقوع می پيوندند
 .شار قرار داشته باشددر قسمت سرخ آلۀ ف
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  :قابل توجه
 ميلی متر ١٤٠به ) systolic(وقتی سخن در ميان است که سطح باالئی فشار ) فشاربلند خون(از يک هيوپرتونی  

قرار داشته ) mm Hg( ستون سيمآب   ميلی ميتر٩٠به ) diastolic(و سطح پايانی آن) mm Hg( ستون سيمآب 
ار قام .  باشند٨٠به ) دياسيستوليک( و پايان آن ١٢٠به ) سيستوليک( که فشار باال کمال مطلوب آن خواهد بود. باشد

مابين دو حد متذکره در اروپا به حيث هنوز فشار نورمال خون و يا نورمال بلند دانسته می شود و در امريکا به حيث 
  .می شود، مرحلۀ قبل از مصاب شدن به فشار خون شناخته  "prehypertoniaپری هيوپرتونی "

 
ی طب در  در حاليکه تداوی فشار خون در اروپا قناعت بخش نيست، متخصص امراض گرده، هرمن هللر، از پوهن

درين جا ديده می شود که دکتوران زياد در امريکا وجود دارند که . ، به تصورات غلط اشاره می کند)آلمان(هانور 
 برآن اين شايعه سخت دامنگير است که اشخاص سالخورده از عالوه. تداوی فشار خون را ساده و بيهوده می پندارند

 بيان می دارد که اين تخمين غلط را نتايج يک هللر. تداوی مستفيد نمی گردند، حتی زندگی اين ها با آن در خطراست
که تداوی زيرا درين راپور نشان داده می شود . مطالعۀ بين المللی که چند ما قبل به نشر رسيده است، ترديد می دارد

. ضد فشار خون اشخاص مسن را نيز از عواقب ناگوار آن نگاه داشته و از مرگ و مير آنها جلوگيری بعمل می آرد
هللر، هم چنان تأکيد می کند که تداوی پی گيرانۀ فشار خون در انسان های سالخورده سرچرخی به بار می آرد و شايد 

  .تعادل جسمی را برهم بزند
  

  ساحۀ اهداف بصورت فردی تعين گردد
با آنچه به وسعت فشار پايان خون تعلق می گيرد، بازهم تداوی جديد فشار بلند خون بيشتر به نيازمندی های فردی 

فشار خون در سطح    . به اين معنی که مساعد بودن فشار خون در هر شخص می تواند متفاوت باشد. اتکاء دارد
شکر با کم توانی گرده ها مورد توجه می باشد زيرا کوشش به خرچ داده می شود تا گرده از پايانِ  نورم در مريضان 

زيرا . هللر عقيده دارد که مريضان جوان با فشار بلند خون هم بايد بصورت پی گير تداوی گردند. فعاليت باز نماند
  . نيز متصور است) هيوپر تونی (ون نه تنها به ثقلت بلکه به دوام فشار بلند خ) گرده(احتمال خراب شدن يک عضو

از طرف ديگرصرفه جوئی در قسمت اشخاصی سالخورده که رفتار متوازن نداشته يا در اتکاء به چوب زير بغل راه 
اساساً  قابل تقاضااست که طبيب معالج بايد برای هر مريض، فشارخون مورد احتياج . می روند، بعمل آمده می تواند

. ولی يک چنين روش در زندگی عملی روزمره استثنا خواهد بود. شش گردد تا به آن نايل آيدرا در نظر داشته و کو
 فی ٤٠ الی ٢٠در اروپا . متخصص گرده، هللر، اين را يک دليل عمده درعدم موفقيت تداوی فشار بلند خون می داند

  .دبصورت قناعت بخش تداوی می گرد) فشار بلند خون(صد مريضان مصاب به هيوپرتونی 
قدم اول در راه يک تداوی منسجم فشار بلند خون درين است که بلندی و پايانی فشار خون در طرف روز پيمايش 

از مرکز هيوپرتونی در ميونيخ اظهار می دارد،  پيمايش های يکه در خانه و در مارتين ميددکی طوريکه . گردد
يق صرف روی پيمايش فشار خون در ظرف تمام روز قضاوت دق. معاينه خانه نتيجۀ شفاف را ارائه کرده نمی تواند

 ساعت فشار و ٢٤يک آلۀ پيمايش فشارخون به بازوی مريض بسته می شود تا در ظرف . امکان پذير بوده می تواند
 ساعتۀ فشار خون ٢٤از روی گراف . نبض را در فاصله های مساوی بصورت اوتومات پيمايش نموده و ثبت کند

به اين ترتيب ديده شده می تواند که فشار خون به چه سرعت در . بوط تداوی بدست می آيدمر) رهنمائی(اطالعات 
  . اثر فعاليت های جسمی و يا تشوشات روانی باال می رود

نتايج مطالعات تازه می . هم چنان فهميده شده می تواند که آيا و چطور فشار در شريان های مريض شبانه پايان می آيد
مارتين . مدن بسيار جزئی يا سقوط تقريبی فشار در اثنای خواب اعضارا دچار مشکالت می سازدرسانند که پايان آ

ً  گرفتن .  فشار خون به حالت طبيعی برگردانيده شود–ازاين لحاظ هدف عمدۀ تداوی می داند تا ريتم ميددکی  اکثرا
بعضا مريض ناگزير است    . نتخاب گرددتابلت ها قبل از بخواب رفتن يا دوای که برای تمام شب کافی باشد بايد، ا

هم چنان بايد اين رفتار به عمل آيد اگر صبحانه فشار خون بسيار بزودی . شامِ  ناوقت يک دوای اضافی را نيز بگيرد
بلند رفتن فشار به سرعت در صبحا مضر صحت است زيرا اکثر سکته های  قلبی و يا سکته های مغزی . بلند برود

  . ت بوقوع می پيوندنددر همين فاصلۀ وق
  

  مفاد و مضار بايد آزمايش گردد
اگر مريض  . کدام دوای فشارخون مؤثريت کامل را در بر دارد تعلق می گيرد به وضع عمومی صحی مريض

عالوتاً به قلت جريان خون درعضالت قلب و عواقب آن ، آنگينا پکتوريس، انفرکت قلبی و ضعف قلبی مصاب باشد، 
ً  ACE- Hemmern. ( استفاده می کندACE- Hemmernکر و آنگاه از بيتابال  ادويۀ طبی است که مخصوصا
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به نحو از انحا با اين مواد می شود ). درتداوی فشار بلند خون ، هيوپرتونی ، و عدم کفايه ای قلبی بکار برده می شود
درصورتيکه دوامدار ديوريتيکا  و هم چنانبيتابالکر از طرف ديگر . از پيشرفت مر يضی قلبی جلو گيری بعمل آيد

فارماکولوگ از پيتردومينياک، .  مبتال گردد٢-Typگرفته شوند اين ريسک را دربر دارند که مريض به مرض شکر 
 آلمان می گويد درين صورت تداوی مريض مصاب به فشار بلند خون بايد منحصر به فرد اجرا ليوبکپوهنتون 

  . گردد
.  مشروط به اين است که دوای مجوز مريض را بدون موجب دچار تکليف نسازدتداوی فشار خون منحضر به فرد

چون عوارض جانبی با اندازۀ مقدار دوا . بايد اين را در نظر گرفت زيرا فشاربلند خون باعث توليد درد نمی گردد
ه  مقدارکم استعمال ازدياد می يابد، به اظهار متخصص از مينونشن، بايد دکتور معالج دوای مطلوب را در قدم اول ب

ازدياد مقدار يک دوای . کيلوگرام کمتر برداشت آترل داشته می تواند١٠٠نمايد چه يک زن الغر تا يک مرد با وزن 
ارقام  بلند فشار خون را خوبتر و بدون تالش . ضد فشاربلند خون به حد اعظمی مطابق به طريق تداوی زمان نيست

  . د فشارخون که مؤثريتشان مکملۀ يک ديگر باشد، پايان آوردقاعدتاً  می توان با دو نوع دوای ض
مفاد ديگری تداوی ترکيبی اين است که از هر دوا می توان مقدار کم به مريض داده شود تا عوارض جانبی محدود 

  .نگاه شده باشد
  

  پايان
 


