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 مقدمه: اول بخش

 ( 1) پیریمیدین و پورین متابولیسم

  ژنتیکی،   ماده  یهمانندساز  در  را  اولیه  ماده  نقش(  سیتوزین  و  تیمین)  هاپیریمیدین  و(  گوانین  و  آدنین)  هاپورین

  است   طیف  یک  دارای  دهاینوکلئوت  یت یابنورمال  دربرگیرنده  اختالالت.  دارند   هاسلول  متابولیسم   و   پروتئین  تولید 

  ت یمتابول  حذف   و  برداشت  در  نقص   یا   تولید   افزایش  با  ها آن  در   که   هیپریوریسمی  و   نقرس   مثل   هایی بیماری  از   و

  تولید   که   آنزیمی   کمبودهای  مثل  نادری  هایبیماری  تا   دارد   وجود(  یکاور  اسید )  هاپورین  متابولیسم   نهایی

  مسیرهای   این  فهم.  است  متفاوت  دهند، می  قرار  تاثیر   تحت  را  آنها  تخریب  یا  هاپیریمیدین  و  هاپورین

  برای   آلوپورینول   از  استفاده   مثل  درمان  از   خاصی  های فرم  آمدن  بوجود  باعث  موارد   بعضی  در  یوشیمیایی،ب

 .است شده اوریک  اسید  تولید  کاهش

 (1) اوریک اسید متابولیسم

ا  ب  برابر   sapk  با  ضعیف  اسید   یک  این.  هاستانسان  در  پورین  شکست  و  تخریب  نهایی  محصول  اوریک  اسید 

  اورات   فرم   با  و   است  غالب  سینوویوم   مایع   و   پالسما  در   اوریک،   اسید   ییونیزه   فرم  اورات، .  باشد می  5/ 75-  3/10

 . دارد  ماندگاری  %۹8 حدود تا 4/7 با برابر  PH  و سدیم

  دمای   در(  لیتر یدس   بر  گرممیلی   8/6)  لیتر  بر  مول  میکرو  415  غلظت  در   اورات  میمونوسد   یبوسیله  پالسما

  تشکیل   ی آماده  و  شده  ساچوره  سوپر  پالسما  باالتر  های غلظت  در .  شودمی  اشباع   گراد سانتی  درجه   37

  میلی  80)  لیتر  بر  مول  میکرو   4800  تا  تواند می  پالسما  هایاورات  غلظت  چند   هر.  شودمی  اورات  هایکریستال

  کننده  حل   ترکیبات  حضور   دلیل   به  شاید   که   شود  تشکیل   کریستال   اینکه   بدون  برود،   باال(  لیتر  دسی   بر   گرم 

 . باشد 

PH   در.  دارد  نقش  کیاور   د یاس   تیحالل  در  یبارز  طور  به   ادرار  PH  غلظت   در  کیاور  د یاس   با   ادرار  ، 5  با   برابر  

  غلظت   در   ادرار  ، 7  با   برابر  PH  در .  شودیم   اشباع (  تری ل  ی دس   بر   گرم   ی لیم  6-15)  تر یل  بر   مول   کرو یم   360-۹00



  د یاس   زهی ونی  یهافرم.  شود یم  اشباع(  تر یل  یدس   بر  گرم  یلیم 158- ۲00)  تریل  بر  مول  کرویم   ۹480-1۲000

 هستند.   اورات  می کلس  و  اورات  ومیآمون  اورات،  میپتاس   اورات،  میسد   ید   اورات،   میسد   مونو   شامل   ادرار  در  کیاور

  ی هابافت  در  تنها  هااورات  اما  شوند یم  ب یتخر  و  د ی تول  بدن  ی هابافت  یتمام  در  نیپور  یدهاینوکلئوت   هرچند 

  م یرژ  ن یپور  مقدار  ریتاث  تحت   اورات   د یتول.  شوند یم  د یتول  کیبار  روده   و   کبد   مثل  دازیاکس  نیگزانت  می آنز  یحاو

2 حالت نرمالدر    باشد.یم  افتیو باز نیپور  ب یتخر  زان یم  ن،یپور  وسنتزی ب  زانیم  ،ییغذا
3

3تا    

4
  ی له یبوس   اورات  

 . شودیم  دفع   هاروده توسط  مانده ی باق و  شود یم دفع  ه یکل

  کیارگان  ی ونی  ی ترانسپورترها  یر یبکارگ  با   را  کیولوژیزیف  باالنس   و  کنند یم  پاک  اورات  از  را   پالسما  ها هیکل

.  کند ی م  برقرار (  hUAT)   ک یاور   د یاس   یانسان  ترانسپورتر   و (  URAT1)  اورات   ترانسپورتر   شامل(  OATs)  خاص

URAT1   گر ید  و  OATs  در .  کنند یم   حمل  توبوالر  یها سلول  داخل  به  لومن  یفوقان  یهاقسمت  از   را  اورات  

.  شودیم  داده  انتقال  لومن  بازولترال  یهاقسمت  به  است  ولتاژ  به   وابسته  که  hUAT  لهیبوس   اورات  سلول،  داخل

  است،   شدهیم  استفاده  ک یاور  د یاس /  اورات  انتقال  ینحوه   حیتوض  یبرا  یبخش  4  مدل  کی  قبل  وقت  چند   تا

 :شامل

 ی گلومرول   ونیلتراس یف (1

 ی توبول بازجذب (۲

 ترشح (3

 ترشح  از بعد  بازجذب (4

  مراحل  نیا  که  است  شده   مشخص  امروزه  اما  است  سرهم   پشت  ند یفرا  کی  نیا  که  است  شدهیم   تصور  چند   هر

  قسمت   در   که   است  د یجد   ترانسپورتر   کی  URAT1.  شوند یم  انجام   یمواز   بصورت  ترانسپورترها  نیا  توسط 

  قسمت   در   را  URAT1  ماًیمستق  ک یکوزوریوری  باتیترک .  دارد  وجود   مال یپروگز  یها نفرون  ی مسواک  لبه  کالیآپ

  ی آنت  باتیترک  مقابل  در(.  شوند یم  خوانده  cis-inhibition  نیهمچن   که)   کنند یم  مهار  توبولر  یهاسلول  کالیآپ

  گر ید  و  الکتات  نوات،یرازیپ  نیکوتینوات،   مثل(  شوند ی م   یسمیوری پریه  جادیا  باعث  که   یی آنها)  کی کوزوریوری



  ض یتعو   ک یتحر  موجب  هستند،   سلول   داخل   گر هضمعاو   یها ونیآن  عنوان   به   که   ک، یآرومات  ک یارگان  یدهایاس 

  ی ترانسپورترها  و   OATs  گر ید  و   URAT1  تیفعال(  trans-stimulation)  شوند ی م  اورات   بازجذب  و   ی ونیآن

 . شودیم  کیاور د یاس  از  حاصله اورات % 8-%1۲ شدن لتر یف باعث م یسد  یونیآن

(  تریل  ی دس   بر  گرم   یل یم  3-4)   تر یل  بر   مول   کرویم   180-۲40  با   برابر  سرم  اورات  غلظت   ی دارا  ها بچه  اغلب

  ی باق  نییپا  مونوپوز   زمان  تا  زنان   در   اما  گذارد ی م  ش یافزا  به   رو   بلوغ   زمان   از   مردان  در  اورات   سطح.  هستند 

  8/6)  تر یل  بر  مول   کروی م  415  ب، یترت  به   مونوپوز   پره  زنان   و   بالغ   مردان   در   سرم  اورات   سطح  متوسط .  ماند یم

  آن   ریمقاد  مونوپوز  از  بعد .  است(  تر یل  یدس   بر  گرم  ی لیم  6)   تریل  بر  مول  کرویم  360  و(  تریل  یدس   بر  گرم  یلیم

  ش یافزا  یثابت  طور  به  آن   غلظت  نیبالغ  در.  شودیم  ک ینزد  مردان   در  آن   مقدار  به   تا  ابد ییم  شیافزا  زنان  در

 . کند یم دای پ تفاوت ل کال مصرف و  ه یکل  عملکرد  خون، فشار بدن،  وزن  انسان، قد  طول  با  و ابد ییم

 هیپریوریسمی

 یسمیوریپریه فیتعر

 بر   گرم  یلی م  8/6  ای  تری ل  بر  مول  کرویم  408  از  شتری ب  سرم  با  پالسما  اورات  غلظت  از،  عبارتست  یسمیوریپریه

 ( ۲)  .تریل دسی

  ی دس   بر   گرم  ی لیم  7  از   شتریب  پالسما  اورات  غلظت:  است  شده  ف یتعر  نگونه یا  یسمیوریپریه  ی گرید  فیتعر  در

 (. 3)  منوپوز پره زنان  یبرا 6 از  شتریب و  مردان  یبرا  تریل

  سنگ   ، ینقرس   ت یآرتر  جمله   از   ی کینیکل   تظاهرات   سمت  به   شرفت یپ  باعث  افراد   یبرخ   در   داریپا  ی سمیوریپریه

  باالتر   سطوح   با   ی ادرار  ی هاسنگ  ا ی  ی رس قن  ت یآرتر  سمت   به   شرفت یپ  خطر .  شودیم  ه ی کل  یی نارسا  و   ی ادرار

 (. ۲) ابد ییم  شیافزا هااورات

 



 (۲) یسمیوریپریه  وعیش 

  %۲5  یعنی  یشتریب  مقدار  به  و(  یعموم  تیجمع  %5متوسط    طور  به)  جامعه  افراد  %۲-۲/13  در  یسمیوریپریه

 . دارد وع یش  مارستانیب در  یبستر  افراد در

 (۲)  یسمیوریپری ه لیدال

  یماریب  کی  از  یناش   ه یثانو  انواع   که  کرد  یبند می تقس  هی ثانو  و  هیاول  دسته  دو  به  توانی م  را  یسمیوریپریه

:  کنند یم  یبند میتقس  را  آن  اش آورنده  بوجود  یولوژیزیپاتوف  اساس   بر  یگرید  یبند میتقس  در.  است  یا نهیزم

 .باشد  ند یفرا دو   هر از  یبیترک  ا ی و  کیاور د یاس  ترشح  کاهش با  د یتول  شیافزا از  ی ناش  تواند یم  یسمیوریپریه

  افت یدر  د یشد   تیدارد. محدود  ریدر سطح اورات سرم تاث  ییغذا  میرژ  نیپور  یها: محتوا اورات  د یتول   شیافزا

(  تریل   یگرم بر دس   یلیم   1)   تریل  مول بر  کرو یم  60سطح متوسط اورات سرم را به مقدار    ،ییغذا  میدر رژ  نیپور

م  و نیکاهش  م  ز یدهد  به  ادرار را  اورات در  م  در مول    ی لیم  10۲  زان یترشح  با    یدهد. غذاهای روز کاهش 

  ه، ی کل  و پانکراس(،  )مثل تیموس   sweet breadباشند: جگر،  یم   ریشامل موارد ز  ک ینوکلئ  د یاس   ی باال  یمحتوا

 . یکول یماه

ی  امرحله  11  ند یفرا  ک ی  نیپور  وسنتزیکند. بیسطح اورات سرم را متاثر م  زیها ننیپور  د یتول  یداخل  منبع

اورات، در اغلب    د یو تول  ن یپور  وسنتزی ب  زانی شود. می( م IMPو فسفات )ن مو  نینوزی است که باعث بوجود آمدن ا

(  PRPP)  روفسفاتیپ  لی بوزی( که به فسفورAmido PRTترانسفراز )  بوزیل یدوفسفوریآم  یلهیها، به وس قسمت

م تعیمتصل    ن یپوگزانتیه  ی لهیبوس   ن یپور  ی بازها  افتیباز  یمی تنظ  ی ه یثانو  ریمس  کی شود.  یم  ن ییشود، 

را به    PRPP  با  نیو گوان  نیپور  نیپوگزانتیه  یبازها  بیترک  HPRT( است.  HPRTترانسفراز )  بوزیلیفسفور

 کند.ی م  زی مربوطه کاتات  GMPو  IMP د ینوکلئوت  بویر  یهافرم



  طح از س   یاز آن ناش   یاست، که بخش  نیپور  وسنتزی ب   افتیباز  ند یفرا  زان یوابسته به م  داًیسطح اوره سرم شد 

PRPP  وابسته به    یمادرزاد یدو خطا لهیاست، که بوسX تیفعال  شیشود. هم افزایمتاثر م PRPP  سنتتاز و  

 نقش دارد.  ی کوزوریوریپری و ه یسمی وریپر یها، هنیپور د یتول  شی در افزا  HPRTهم کاهش 

  ع یسر  turnoverکه    یط یشود مثل شرا  یسمیوریپریتواند باعث هیهم م  نیپور  ی دهایوتئنوکل  بیع تخریتسر

.  زیولی دومیر  ا ی  زیهمول  ، یدرمان  یمیش   ک، یمثل سلول بالست لوکم  م، یدار  یمرگ سلول  ای  ونیفراس ی پرول  ،یسلول

ناش ی م  یسمیوریپریه افزا  یتواند  اسکلت  یهاسلول  ATP  بیتخر  شیاز  سنگ   یعضالت  ورزش    ن، یمتعاقب 

status epilepticus  در    یسمیور یپری. هاشد ب  7و    5و    3  پی ت  وژنیکلگ  ی ارهیذخ  یهایماریب  ایMI،   گاریس 

 باشد. ATPشکستن  شیاز افزا یهم ممکن است ناش  یحاد تنفس  ییو نارسا دنیکش

  د یاس   دفع   م یتنظ  در   اشکال   ک ی  دارند،  ی دائم  یسمیوری پریه  که   ی افراد  %۹0  از  ش یب:  هااورات  ترشح   کاهش

  پالسما،   اورات  از   یغلظت  هر   در  ، ینقرس   ریغ  افراد   با  سهیمقا  در  نقرس   به   مبتال   افراد  .دارند  ه، یکل توسط  کیاور

  نقرس   به  مبتال   ریغ  افراد  در  هم  و   نقرس   به  مبتال   افراد  در  هم.  کنند ی م  دفع  کمتر  %40  حدود  را  کیاور  د یاس 

  دارند   نقرس  که یافراد  در  اما ابد،ییم  شیافزا هم کی اور د یاس  دفع   ابد،ییم شیافزا پالسما اورات  سطح ی وقت

  همان   دفع   تا  باشد   شتری ب(  تریل  بر   مول   کرویم  60-1۲0)  تر یل  یدس   بر  گرم  ی لیم  1- ۲  د یبا  پالسما  اورات   غلظت

   مقدار اسید اوریک حاصل شود.

  ش یافزا  و  یول بتو  ترشح  کاهش  ، یگلومرول  ونیلتراس یف  کاهش   از   یناش   یتئور   بصورت  کی اور  د یاس   دفع  رییتغ

  در   اما  شود   ه یاول  یسمیوریپری ه  جاد یا  باعث  تواند ی نم  اورات   ون یلتراس یف  کاهش.  است  ی توبول  بازجذب

  ی هایماریب  یتمام  در  ثابت  طور  به   یسمیوریپریه  چند   هر .  دارد  نقش  هی کل  یینارسا  از  یناش   یسمیوریپریه

.  است  ف یضع  اورات   غلظت  و   BUN  خون   اوره   تروژن ین  سرم،   ن ینیکرات  ن یب  ارتباط  اما  شودیم  ظاهر   هی کل  مزمن

  ت یظرف  اما  ابد ییم  شی افزا  هیکل   مزمن  یهایماریب  با   یاندهیفزا  طور  به  GFR  واحد   هر  در  کیاور  د یاس   دفع

  خارج   برداشت  بعالوه  ابد، ییم  کاهش یتوبول  بازجذب  زین  و دارد  کیاور  د یاس   حفظ   به   لیتما  هاتوبول  یترشح

  باعث  که  ی ادیز  عوامل.  ابد ییم  شیافزا  شود،یم   د یتشد   یو یکل  بیآس   که  یوقت  کیاور  د یاس   ی ویکل



  در   ترانسپورتر کی. کنند یم اعمال ترشح، مهار یجا به بازجذب  کیتحر با را خود اثر شوند یم یسمیوریپریه

  له یبوس   ی سمیوریپریه   در   ل یدخ  ی اجزا  میسد   به   وابسته   بازجذب  مال، یپروگز  توبول   ی هاسلول  بردر  براش 

  نات یکوتین  ،(د ینامیرازی پ  با  درمان  از  یناش )  نواتیرازیپ  شامل  نهایا.  کند یم  یگریانج یم  را  یویکل  یهاسمیمکان

-ونیآن  ن یا.  باشند یم  استواستات  و   راتیبوت   ی دروکسیاهتب  ک،یارگان  الکتات  د یاس   و (  نیاس ین  با   درمان   از  یناش )

  ش یافزا  باعث  مواد  نیا  یخون  سطح  شیافزا  نیبنابرا.  هستند   URAT1  یبرا  سوبسترا  عنوان  به  یتیظرف  کی  یها

-سلول  ن یب  غلظت  شی افزا.  شودیم   مالیزک پرو  یهاتوبول   له یبوس   شتریب  بازجذب  و   ی گلومرول  ون یلتراس یف  زانیم

 نیهم  با  هم  التهایسیسال  نییپاز  دو.  شودیم  URAT1  یلهیبوس   اورات  بازجذب  شی افزا  به   منجر  الیتل  یاپ  یها

 . شودیم یسمیور یپریه جادیا باعث سمیمکان

  ی سمیوریپریه  به  منجر  دهد،یم   کاهش  را  کیاور  د یاس   دفع  و  شیافزا  را  اورات  د یتول  که  لیدل  نیا  به  لکال

  مصرف   نیهمچن  .کند ی م  عی تسر  اورات  د یتول  شیافزا  یبرا  را   ATP  یکبد   شکست  لکال  ادیز  مصرف .  شودیم

  ی باال  ی محتوا.  کند یم  مهار  را  ک یاور  د یاس   ترشح  که   شود  hyperlacticacidemia  القاء  باعث  تواند یم  الکل

 .باشد  یگرید  فاکتور تواند یم جو  آب  مثل  یالکل ی هایدنینوش  ی برخ در  نیپور

 (۲) یابیارز

  علت   به  درمان  یبرا  م یتصم.  است  درمان   یبرا  یونیاس یکاند   نه  و  است  یماریب   ک ی  لزوما  نه  یسمیوریپریه

 اش وابسته است.بوجود آورنده و عواقب بالقوه

  است،  بوده  یسمیوریپریه  علت  ترشح،  کاهش  ای  د یتول   ش یافزا  نکهیا  نییتع  در  تواند ی م  کی اور  د یاس   دفع  مقدار

  در   مول  یل یم  3/ 6  از  کمتر  ه، ی کل  نرمال  عملکرد  با  یمردان   ن،یپور  از   یعار  یهامیرژ  در.  ردیگ  قرار   استفاده   مورد 

  مذکور   مقدار  از  ش یب  که  یافراد   در   ی سمیوریپریه  نی بنابرا.  کنند یم  دفع  کیاور  د یاس (  روز  در  گرم   ی لیم  8)   روز

  ی حال   در.  است  نیپور  د یتول  شیافزا  از  یناش   دارند،  نیپور  از  یعار  میرژ  که  یحال  در   کنند،ی م  دفع  کیاور  د یاس 

  با   ها یابیارز  اگر   و   است  ن یپور  ترشح   کاهش   نشانه   ن،یپور  از   ی عار  م یرژ  وجود  با  مذکور   مقدار  از   کمتر  دفع   که 

 .دارد کننده   نییتع ارزش ( روز در  گرم   یلیم  8)  روز در مول  ی لیم  ۲/4  سطح شود، انجام  یمعمول  م یرژ وجود 



 (۲)  یسمیوریپریه عوارض

 : کرد  اشاره لیذ  موارد به  توان ی م جمله آن  از  که باشد یم ی متعدد  عوارض  یدارا  یسمیوریپریه

ی  سمیوریپری ه  وعیش   یعموم   تیجمع  در.  است  ینقرس   تیآرتر  ،یسمیوریپریه  عارضه  ن یترشده  شناخته:  نقرس 

  باعث  شتر یب  سرم   اورات  باالتر  سطوح   که  رسد ی م  نظر  به.  است  % 3/1- %7/3  نقرس   وع یش   و   ستا  %۲-۲/13

  تر یل  بر   مول   ی لیم  540  از   شتر یب  سرم   اورات  غلظت  که   ی افراد  در   نقرس   بروز   مطالعه  ک ی  در .  شودیم  نقرس 

- 435م  سر  اورات   غلظت  که  ی افراد  در   آن   بروز   که   ی حال  در  بود،  % ۹/4  داشتند،(  تریل  یدس   بر  گرم   یل یم  ۹)

  با   هم  نقرس   عوارض.  بود  %5/0ر  مقدا  نیا  داشتند،(  تریل  ی دس   بر   گرم  یل یم  7-۹/8)  تر یل  بر   رومولیکم  415

 . است ارتباط در یسمی وریپریه شدت با هم و مدت

 : شودیم  یو یکل مشکل  نیچند  باعث نیهمچن یسم یوریپریه: یوی کل مشکالت

 ز یازیتینفرول -1

 ی نفروپات اورات -2

 ی نفروپات کیاور د یاس  -3

  وع یش   نقرس   در .  دهد یم   رخ   ی ترعیشا  طور   به   نقرس   به   مبتال   افراد   در   ی کیاور  د ی اس   زیازیت ینفرول:  زیازیتینفرول

  تر یل  ر ب  مول   ی لیم  770  سرم   اورات   سطوح   در .  است  وابسته   ادرار   و   سرم   ک یاور  د یاس   سطوح   به   ز یازیتینفرول

  در   گرم   ی لیم  1100)  روز   در   مول   ی لیم  5/6  از   شتری ب  کی اور  د یاس   ی ادرار   دفع   ای(  تریل  یدس   بر   گرم   ی لیم  13)

  ندارند   ت یآرتر  از  یشواهد   چیه  که  یافراد   در   تواند یم   یکیاور  د یاس   یهاسنگ.  رسد یم   %50  به  مقدار  نیا(  روز

  ی هاسنگ  گرید  انواع  لیتشک در  کیاور  د یاس   نیهمچن.  دارند   یسمیوریپریه  آنها %۲0  تنها  و   د یایب  بوجود  هم

  م، یکلس  فسفات   ا ی  می کلس  زاالت گا  ی هاسنگ  با  نقرس   به   مبتال   ر یغ  افراد   از   ی برخ.  دارد  نقش  هم   ی ویکل

  که   کند یم  عمل   هسته  ک ی  عنوان   به   ک یاور  د یاس   موارد  ن یا  در .  دارند   ی کوزوریوری پریه  ای  یسمیوریپریه

 .کند یم رسوب آن یرو  م یکلس اگزاالت



  نقرس   ررس ی د  تظاهر   کی   ی نفروپات  اورات .  شودیم  گفته  ز ینفروز  اورات   هم   ی گاه  ینفروپات   اورات :  نفروپاتی  اورات

  ژانت   بیالتها  یهاسلول  لهیبوس   که(  MSU)  اورات  می سد   مونو  یهاستالیکر  با  سیناش   بافت  نظر  از.  است  د یشد 

  یماریب   نیا  حاضر  حال  در .  شودیم  مشخص   اند،شده  واقع   هاهرم  و  المدو  نترستیشیومیا  در  و   اند شده  احاطه

 باشند  عالمت  بدون   تواند یم   عاتیضا  نیا.  شود  داده   ص ی تشخ  ی نقرس   ت یآرتر  وجود  بدون  تواند ی نم  و  است  نادر

 . شود هی کل یینارسا ای باال خون  فشار ای ی اور نیپروتئ باعث ای

  از   یماریب  نیا.  است  ه یکل  حاد  یینارسا  ریپذ برگشت  علت  کی   ینفروپات  کیاور  د یاس :  ینفروپات  کیاور  د یاس 

  شود،یم  ادرار   ان یجر  انسداد  به   منجر   که  کننده،   جمع  ی هاتکدا  و   ه ی کل  یهاتوبول  در   ک یاور  د یاس   رسوب

  مشخص   یکوزاور یوریپر یه  با  و  شود یم  جادیا  هااورات  یناگهان  د یتول  شیافزا  دنبال  به  ی ماریب  نیا.  شودیم  یناش 

  دوز یاس   و ونیدراتاس یده کنند، کمک کی اور  د یاس   یهاستالیکر لیتشک  به   توانند یم که  یی فاکتورها. شودیم

  با   همزمان   ای  قبل   ،یلوسم  ای  لنفوم  یک بالست  فاز  ک ی  طول  در  اغلب  هی کل  حاد  یینارسا  از  فرم   نیا.  هستند 

  ورزش   کی   از  بعد   ای  صرع،  حمله  کی  از  بعد   ها،نئوپالسم  ریسا  در   ن یهمچن.  افتد یم  اتفاق  یک تیتولیس   درمان

  له یبوس   کنندهجمع    یها داکت  انسداد  ،یک پاتوژن  واقعه  نیاول  که  است  نیا  بر  اعتقاد.  است  شده  دهید  هم  نیسنگ 

  برگشت  بالقوه  یکیاور  د یاس   ی نفروپات  که  است  شده  مشخص .  است  ه ی کل  ستالید  عروق   انسداد   و  کیاور  د یاس 

  د یاس   یسرم  سطح.  است  رسانده  صفر  به  %50  از  را  یتیمورتال  زان یم  ی مقتض  و  مناسب  درمان   و  است  ریپذ 

  1۲- 80)   تریل   بر  مول   ی ل یم  7۲0-4800  سطوح  در  ط یشرا  نیا  رایز  ستین  اعتماد  قابل  صی تشخ  یبرا   کیاور

  اغلب   در.  است  ادرار  کی اور  د یاس   غلظت  ،یصیتشخ  یتابلو .  شود  جادیا  تواند یم (  تریل  یدس   بر  گرم  یلیم

  است   افتهی  کاهش  ای  است  نرمال   ای  ادرار   کیاور  د یاس   یمحتوا   ، یادرار  ده  برون   کاهش  با  هی کل  حاد  یهایینارسا

  د یاس   به  نینی کرات  نسبت  حاد،   یکیاور  د یاس   ینفروپات  در.  است  1  از  کمتر   نینیکرات   به   ک یاور  د یاس   نسبت  و

 . دارد ی صیتشخ ارزش  نیا و  است 1 از شتر یب آن، ساعته ۲4 نمونه  ا ی ادرار رندوم نمونه ک ی در  ادرار کیاور

  اختالل   ، ییاحشا  یچرب  با   همراه   یشکم  ی چاق  با   کیمتابول   سندرم   - (۲)  کی متابول  سندرم  و  یسمیور ی پریه

  کاهش  و  LDL  شیافزا  و  TG  شیافزا  ،ینمیپرانسولیه  با  همراه  نیانسول  به  مقاومت  خاطر  به  وزکگلو   تحمل

HDL  دهد ی م  کاهش را  میسد   و   ک یاور  د یاس   ی وی کل  دفع  ی نمیپرانسولیه.  شودیم  مشخص یسمیوری پریه  و  .



  فشار   ، ۲پیت   ابتید  یبرا   ی درآمد   ش یپ  تواند ی م  یکسمیوگالی  و   ینم یپرانسولیه  ط یشرا  از   ی ناش   یسمیوریپریه

 .باشد  کیمتابول  سندرم به مبتال افراد  در  نقرس  و  کرونر عروق  ی ماریب باال، خون

 (۲) عالمت بدون یسمیوریپریه

  ده ید  مارستانیب  در   یبستر   افراد   % ۲5  و   یعموم  تی جمع  %5  در  یسمیوریپریه  شد،  اشاره  قبال   که   طورهمان

  ی عروق یقلب یهایماریب با یسمیوریپریه ارتباط گذشته  در. ندارد ینیبال خطر چیه  موارد اغلب در  و  شودیم

  تحت  ک یاور  د یاس   آورنده  نییپا  ی داروها  با   عالمت  بدون   ی سمیوریپریه  که   بود   شده   باعث  ه ی کل  یی نارسا  و

  اند،کردهیم   افتیدر   کی تی تولیس   ی هادرمان  که   ی افراد  به  فقط   و   نداشت  یدوام   روند   ن یا  اما.  رند یگ  قرار   درمان 

 .شد  محدود  یکیاور د یاس  ینفروپات از ی ریجلوگ جهت

  یغربالگر  یهاونیکاس یاند   از  یکی  آن   تظاهر  است،  کی متابول  سندرم  یاجزا  از  یکی   یسمیوریپریه  که  ییانجا  از

  کیسمیوری پریه  افراد .  است  باال  خون  فشار  و   ابتید  ، ی دمیپیپرلیه  ،ی چاق  مثل  همراه  موارد   یبرا   یجد   درمان   و

  چند   هر  دارند، سرم  اورات  از   یباالتر   سطوح  که  یهاآن  ژهیبو  هستند،  سی رقن  تی آرتر  به  ابتال  خطر  معرض   در

  نیا از . ندارد ونیکاس ی اند  ک یالکتیپروف درمان جه ینت  در.  شوند ینم مبتال  نقرس  به  کیسمیور یپریه افراد  اغلب

  یو یکل  عملکرد  کاهش .  شوند ینم  مشخص   حمله   نی اول  از   قبل (  tophi)   یتوف   نه  و   یو یکل  بیآس   نه   گذشته

  شرفت یپ  از   تواند ینم  عالمت  بدون   یسمیوریپریه  درمان  و   باشد   عالمت  بدون  یسمیوریپریه  به  مربوط  تواند ینم

  سنگ  ل یتشک خطر  شیافزا. کند   یر یجلوگ ه،یکل  عملکرد اختالل  به مبتال  مارانی ب  در  ، یویکل  عملکرد  اختالل

  عوامل   با  درمان   که  لی دل  نیا  به   ن یبنابرا.  است  نشده  ثابت   دارند،   عالمت   بدون   ی سمیوری پریه  که   یکسان  در

  ی سمیوریپریه  درمان   شود، یم  بالقوه  تیسم  و   یبر  نه یهز   و   دردسر   موجب  کی سمیوریپریه  ی آنت  یاختصاص

  ن یروت  ی غربالگر  بعالوه .  باشد   حاد  ی کیاور  د یاس   ینفروپات   از   یر یجلوگ  ی برا  یهی توج  تواند ینم  عالمت   بدون

  د یبا  شد،  داده  صیتشخ  یسمیوریپریه  اگر  چند   هر.  شودینم  هی توص  عالمت  بدون  یسمیوریپر یه  کشف  یبرا

  خون   فشار  ،یچاق  جمله  از  همراه  مشکالت  و   شود  اصالح   آن  علت  د یبا  باشد   هیثانو  اگر  و   شود   معلوم  آن  علت

 .شوند  درمان  یدمیپی پرلیه و  ابتید باال،



 (۲) دارعالمت یسمیوریپریه

 :باشد یم  لیذ  موارد   رندهیبرگ در   دارعالمت یسمیوریپریه

 د یاس   ی محتو  یهاسنگ  هم  و   سی نقر  ت یآرتر  هم  که   ی کسان  یبرا   کیسمیوریپریه  ی نتآ  درمان :  زیازیتینفرول

  فارغ.  باشند یم  ی کوزوریوریپر یه  با  ارتباط  در  هاسنگ  نیا  نوع   دو  هر .  شودیم   هی توص  دارند،  میکلس  ای  کیاور

  کردن   ینیآلکال.  باشد   تر یل  ۲  از  شتر یب  روزانه  ادرار   حجم  که  باشد   یقدر  به  د یبا  عاتیما  خوردن   ،سنگ  تیماه  از

.  باشد   ادرار   در   ک یاور  د ی اس   ت یحالل  ش یافزا  ی برا   یه یتوج  است  ممکن   د یاستازوالم  ای  م یسد   ربنات یکب  با   ادرار

  م ی آنز  یهامهارکننده  با  ادرار  ک یاور  د یاس   غلظت  کاهش  ازمند ین  یکیاور  د یاس   یهاسنگ   یبرا  یاختصاص  درمان

  دفع   و   اهند کی م  را   سرم  اورات   غلظت   عوامل   نیا.  باشد یم  feboxostat  و  نولی آلوپور  مثل   داز یاکس  نیگزانت

  دوز   متوسط .  دارد  ادامه  هفته  دو  تا  اثر  نیا  و   دارد  را  کاهش  نیشتریب  اول  ساعت  ۲4  در  کیاور  د یاس   یادرار

  ی عنی  ش فعال  تیمتابول  یباال  عمر  مه ین  لیدل   به   نولی آلوپور.  است  روز   در   گرم  یلیم   300- 400  نولیآلوپور  مؤثر

  یی نارسا  مارانیب  در  که   است  یی دارو  نول یآلوپور.  شود  زیتجو  روز   در   کبار ی  تواند یم  ،(ساعت  18)   نولیپور  یاکس

  اگزاالت  ی هاسنگ  عود  کاهش   در   نیهمچن  نولیآلوپور .  شود  داده   کاهش  د یبا  آن   دوز   اما   است  مؤثر   ه یکل

  د یمف  دارند   ی کوزور یوری پریه  و   ی سمیوریپریه  که   نقرس   به   مبتال   ر یغ  افراد   و   نقرس   به   مبتال   افراد   در  یمیکلس

 . است

febuxostat آن   دوز لیتعد   به یازی ن و شود یم  زیتجو روز در کباری و روز  در  گرم   یلیم 80-۲40 مقدار به هم

 باشد.یتا متوسط دارند، نم  ف یخف ییکه نارسا ی افراددر 

ی  برا   ی درمان کمک  کی منقسم(    ی در دوزها  ی مول در روز به صورت خوراک  یل یم  30- 80)   میپتاس   تراتیس 

 . دارند  ی میلسک  و  یکیاور د یاس  مختلط  ی هاسنگ ای یکیاور د یاس  یهاسنگ که  است یمارانیب

  زان یم   آن  مناسب  و  یفور   درمان  و  است  یریشگ یپ  قابل  اغلب  یکیاور  د یاس   ینفروپات:  یکیاور  د یاس   ی نفروپات

  با   ورز ید  جادیا  و   میحج  ید یور  داخل  ونیدراتاس یه.  دهد یم  کاهش  یا مالحظه  قابل   طور  به  را  ری م  و  مرگ

  شتریب  و  ساعت  در  یس ی س   100  تا  را  ادرار  انیجر  و  کند یم  قیرق  را  هاتوبول  در  موجود  کیاور  د یاس   د،یفورسما



  ش یافزا  سبب  م یسد   ربناتیکب  و   کبار ی  ساعت  6-8  هر   گرم   ی لیم  ۲40-500  د ی استازوالم  ز یتجو.  بردیم  باال

  ر یز   را  ادرار   PH  د یبا  درمان  ن یا  در .  ابد ییم  ش یافزا  ک یاور  د یاس   حاللیت   جه ینت  در  و   شده  ادرار   ییایقل  تیخاص

  دوز  تک   ز یتجو  صورت  به   یک سمیوریپریه  ی آنت   درمان  بعالوه .  میباش   حجم   شیافزا  مراقب   ز ین  و   کرده   حفظ   7

  در   و  هاستهی کل  به  دهیرس   اورات  مقدار  کاهش  جهت  نول،یآلوپور  بدن  وزن  لوگرمیک  هر   ازاء  به  گرم   یلیم  8

  نول، یپور  ی اکس  را یز.  ابد ی  کاهش  روز   در  گرم   یلیم  100- ۲00  به  د یبا  مقدار   نی ا  هی کل  یی نارسا  تداوم  صورت

 .کند ی م دایپ تجمع   هی کل یینارسا در   نول،یآلوپور فعال تیمتابول

  ی د یور   صورت   به  تواند یم  هم(  Rasburicase)  دازیاکس   اورات.  شود  ازین  درمان  یبرا   هم  زیالیهمود  است  ممکن

 . شود زیتجو تومور  زی ل سندرم درمان ای ی ریجلوگ یبرا

 عالمت بدون یسمیوریپری ه یاحتمال عواقب

  ی ونیکاس یاند   عالمت  بدون  یسمیوری پریه  نکهیا  بر  یمبن   ،۲  شماره  رفرنس  براساس   حات،یتوض  نیا  تمام  رغمیعل

  ی برا   مستقل   خطر   فاکتور  ک ی  سرم  ی هااورات  شیافزا   که   است  داده   نشان   ر یاخ  قات ی تحق  ست، ین  درمان   یبرا

  ی برا   یفور   ینیبال  مطالعات  و  است  باال  خون  فشار  و   ی عروق  ی قلب  یهایماریب  ز ین  و   ه ی کل  مزمن  یهایماریب

 :است شده ارائه  ل یذ  در  قاتیتحق نی ا از ی برخ. دارد ضرورت  مهم احتمال نیا کردن  شیآزما

  عملکرد   اختالل  مثل   رووسکولر یکم  راتیی تغ  تواند یم   ی وانیح  یهامدل  در  ف یخف  یسمیوریپریه −

 (. 4کند )   جادیا وم یاندوتل

  مختلف   سطوح   در   یبارانیز  اثرات  ف یخف  ی سمیوری پریه  که  است  نموده   ثابت  هارت  مورد   در  اتیتجرب −

 (. 5) دارد  هاهی کل یساختمان و  یعملکرد

  ها آن  گلومروالر   پره   یهاانیشر  ، ( شده  القا  ی سمیوریپریه )  اند داشته  یسم یوریپری ه  که   ییهارت  در −

 (. 6) باشد یم   هاانیشر نیا دارج صاف عضالت ی هاسلول ریتکث خاطر  به نیا که   است شده میضخ



  کی اور د یاس  که  است شده مشخص. است عروق یهاسلول بر  مخرب متنوع اثرات ی دارا کیاور د یاس  −

  . شودیم  یالتهاب  شیپ  مواد  د یتول  باعث  زی ن  و  شودیم  عروق  صاف  عضالت  یهاسلول  ریتکث  به  منجر

 :است ال یاندوتل ی هالسلو بر یقی عم اثرات  یدارا  ر یز موارد قی طر از ن یهمچن کیاور د یاس 

 هاآن مهاجرت و  ر یتکث از ممانعت .1

 (CRP) C-reactive protein  کیتحر .2

 (NO) د یاکسا یک تر ین شدن آزاد  از ممانعت .3

  خون  فشار جادی ا به منجر هارت در  یسمیور یپریه که  نمود  مشخص  یامشاهده -ی کیتحر  مطالعه کی

  شدن  فعال   و د یاکسا  یک ترین  در   کاهش  با اول   فاز .  افتد یم اتفاق  مرحله دو در واقعه نیا.  شودیم  باال

  ی ماریب  جادیا  یبرا  کیاور  د یاس   ی گریانجیم   با  دوم   فاز  و   شودیم  پرده   شی پ  نیوتانسیآنژ-نیرن  ستمیس 

  مستقل   ه یکل رووسکولرکیم یماریب  که   است  شده   داده  نشان   شود،یم  برده  شیپ  هی کل وسکولر رویکم

  . افتد یم  اتفاق دارند   باال خون فشار که   یافراد در  ن ییشرا تصلب  مشابه عاتیاض ای و  باال خون  فشار از

  کیاور  د یاس   ش یافزا  که  اند داده  گزارش   یاد یز  ی کیولوژیدمیاپ  مطالعات  ها،افتهی  نیا  موافق  و  مطابق

  که   است  شده  گزارش   شده   ادی  مطالعات  تمام  در .  است  باال  خون   فشار   مستقل   کننده   وگ شیپ  فاکتور 

  با  کیاور د یاس  ارتباط  ادشده ی مطالعات تمام در   و  است مستقل خطر  فاکتور ک ی ک یاور د یاس  شیافزا

 . است بوده م یمستق و  یخط ، دور به  وابسته   خون فشار

  در   را(  5/5  <) کیاور  د یاس   شیافزا  نوجوانان  در   شده  کشف تازه هی اول  یهاخون  فشار  یرو   بر  مطالعه

  تند   بیش   با  یخط   رابطه  و  کنترل   گروه  صفر درصد در  مقابل  در  باال  خون  فشار  موارد  ۹0ز %ا  شیب

(8/0=r  )فشار  شدن  نرمال  منجر به  کیاور  د یاس   کاهش  یمقدمات  مطالعات  در.  است  کرده  گزارش   را 

 (. 7) د یگرد  خون فشار  پر ماریب نفر  5 از  نفر  4 خون

  ی ماریب  ای  و  باال  خون  فشار  و  یسمیوریپریه  نیب  یتیعل  رابطه   واناتیح  و  هاانسان  یرو   ریاخ  قاتی تحق −

  قات ی تحق  عالمت،  بدون  یسمیور یپریه  درمان  یبرا   شنهادیپ  طرح   از   قبل  اما.  نمودند   اثبات  را   ی ویکل



 ای  باال  خون  فشار  درمان  ای  ی ریجلوگ  در  کی اور  د یاس   دادن  کاهش  یاحتمال  ریتاث  نییتع  ی برا  یادیز

 (. 8)  شود انجام است الزم ، یوی کل یماریب

 (10) و( 9) آلوپورینول یدارو

  باعث   دازیاکس  نیگزانت  م یآنز  مهار  با  دارو   نیا.  است  دازیاکس  نیگزانت  می آنز  مهارکننده  ی دارو  ک ی  نولیآلوپور

ی  زودهایاپ  ن یب  ی دوره  در   استاندارد  و   ارجح  ی مراقبت  درمان   نول یآلوپور.  شودیم  بدن   کل   ک یاور  د یاس   کاهش

 . است نقرس  در  بحران

  جمله   از   zyloric  و  zyloprim.  است  موجود  بازار  در   یگرم  یل یم  300  و   100  ی هاقرص  صورت  به  دارو  نیا

 . باشد یم دارو   نیا ی تجار یهانام

  سرم   در  آن   عمر   مهین  که   شودیم  جذب   یخوراک   زی تجو  از  بعد   نول یآلوپور  از   %80  با یتقر  - کینتیفارماکوک

  به   یب یترک  آن  جه ینت  که   شودیم  زهیمتابول  دازیاکس  نیگزانت  میآنز  توسط   خود  نول یآلوپور.  است  ساعت  1-۲

  ی اکس  نول، یآلوپور  عمده  تیمتابول.  است  کرده   حفظ   را   داز یاکس  ن یگزانت  مهار   تی ظرف  که   است   ن یاگزانت  نام

 ساعت   15  حدود   در   آن   عمر   مه ین  و   کرده   حفظ   را  دازیاکس  ن یگزانت  مهار   تیظرف  هم   آن   که  است  نول یپور

 . کرد زی تجو روز در  کبار ی صورت به  را  آن  توان ی م جه ینت  در است،

  ها نیپور  از   ی ادیز  مقدار  بلکه   ستند ین  ک یاور  د یاس   مهم   منابع   ییغذا  م یرژ  یها نیپور  -یکنامیودکفارما

  وارد   که  ینیپور  یدهایبونوکلئوت یر.  شوند یم  لیتشک  بدن   در   کربن  د یاکس  ید  و  فرمات  نه،یآم  یدهایاس   توسط 

  سپس   و  شده  لیتبد   نی پوگزانتیه  ای  ن یگزانت  به   ک،ئی نوکل  د یاس   هی تجز  مشتقات  و  شوند ینم  ئیکنوکل  د یاس 

  سطح  جه ینت  در  و  شودیم   آخر  مرحله   انجام  از  مانع   نولیآلوپور.  شوند یم  ل یتبد   کی اور  د یاس   به  و  شده  دهیاکس

 .ابد ییم کاهش  تاوریی پالسما

  به   آن   ی هاتیمتابول  و   نول یآلوپور  دفع .  شوند ینم  متصل  پالسما  ی هانیپروتئ  به   نول یپور  ی اکس  و   نول یپور  آلو 

  آن   %10  نول یپور  یاکس  صورت   به   روزانه   ی مصرف  دوز  از   %70  حدود .  ردیگی م  صورت  ه ی کل  ق یطر  از  و   یآهستگ 



  ر ییتغ  است  ممکن  مدت  ی طوالن  مصرف  با  هانسبت  نیا  اما  شودیم  دفع   ادرار  قی طر  از   نولیآلوپور   صورت   به

 . شودیم دفع   مدفوع ق یطر از  یمصرف دوز   هی بق. کند یم  مهار را خود  سمی متابول نول یآلوپور رایز ابند ی

  ی لیم  100  ابتدا  در   آن  مقدار   که   حاد،  ی زودهایاپ  نیب   یهادوره  در   نقرس   درمان  - نولیآلوپور   یکاربردها

  د یبا  برسد،  تری ل  دسی  بر   گرم   یل یم  6  از   کمتر   به   ک یاور  د یاس   ی سرم  سطح  که   یزمان  تا  و   است  روز  در   گرم 

  ی کاربردها  ریسا.  شود  محدود   مقدار  ن یا  به   د ینبا  اما  رود ی م  ش یپ  گرم   ی لی م  300  تا   معموالً   و   شود   افزوده

 : از عبارتند  آن یدرمان

 .شاگاس  و  یپوست وزیلشمان  جمله از ، یانگل ضد  درمان -1

 .شوند یم  هیکل   یهاسنگ به  منجر   که یخون یهایسکرازید  متعاقب د یشد  ی کوزوریوری  از ی ریجلوگ -2

 . یدرمان  یمیش  از یناش  یسمی وری پریه درمان  و  یریشگ یپ -3

 . کرونر عروق  پس ی با عمل متعاقب  یهایتمیآر و  ری م و  مرگ زان یم کاهش -4

 NSAIDs از یناش  هماتمز درمان   و  یلوریکوباکترپیهل از  یناش  دئودنوم  ی هازخم عود  زان یم کاهش -5

 . حاد تیپانکرات از  یناش  یدردها نیتسک -6

 . وند یپ انجام جهت نول یآلوپور  ی حاو یهامحلول در کبد   و  هی کل حفظ  -7

 . هی کل  وند یپ عمل در  جسد  یاعضا  زدن پس زان یم کاهش -8

 . درمان به مقاوم  صرع درمان  در   ویآلترنات ی دارو -9

 نولیآلوپور یجانب عوارض

  یجلد   تبثورا:  باشند یم  ل یذ  موارد  شامل  و  هستند   عوارض  نیترعیشا  جزء:  یمخاط  - یجلد   عوارض

  ،(TEN)  درمیاپ  کیتوکس  نکروز  جانسون،  ونیاست  سندرم  فرم،  یمولت   اریتم  و،یاتیاکسفول   ت تیدرما  ماکولوپاپولر،

 . یطاس  ،یسکستا ی اپ ،ینیب  د یشد  فرونکولوز موز، کیا خارش، با همراه  یریهک عاتیضا

 . ینینابیب ت ینفر ه، یکل  یینارسا: یویکل  عوارض -1

 . یمگال هپاتو ،(AST,ALT,ALP ش یافزا) ییدارو تیهپات : یکبد   عوارض -2



  و   یل ینوفیائوز  ، یلکوپن  توز، یآگرانولوس   ،یآنم   ، یتوپنیترمبوس   استخوان،   مغز   ساپرس :  یخون  عوارض  -3

 .باشد یم  نادر اما  مهم ی ا عارضه که یک آپالست یآنم

 . ییچشا اختالل سردرد،  ،یآلودگ   خواب ، یپارستز ،یطی مح ی نوروپات: یعصب  عوارض -4

 ینوپاتیرت   کاتاراکت،:  یچشم عوارض -5

 . استفراغ اسهال، تهوع،  درد،  دل:  یگوارش   عوارض -6

 . نقرس  حاد حمالت -7

 . نکروزان ت یآنژ ،یتیحساس  ت یواسکول ی وپاتیم مفاصل، درد  تب، : یعموم  عوارض -8

 نول یآلوپور ییدارو  تداخالت

  ی تیحساس  یهاواکنش بروز  احتمال ، (لیاناالپر و   ل یکاپتوپر) ACEI گروه  ی داروها با  همزمان  مصرف  -1

 . دهد یم  شیافزا را

 .دهد یم   شیافزا را  یجلد  بثورات  احتمال ن، یلیس  یآموکس   و نی لیس  ی آمپ با  همزمان مصرف  -2

 .دهد یم  ش یافزا را آنها اثر انعقاد، ضد  ی داروها با  همزمان مصرف  -3

  دوز   که   است  الزم   لذا  و  ابد ییم  ش یافزا  نیمرکاپتوپور   و   ن یوپریآزات یسرم  سطح  نول یآلوپور  مصرف  با -4

 .ابد ی کاهش آنها

  ش یافزا  را  استخوان  مغز   ساپرس   سک یر  و  داده  ش یافزا  را   د یکلوفسفامیس   اثر   است  ممکن   نولیآلوپور -5

 .دهد 

 .کند   د یتشد  را د یکلرپروپام  از یناش  ی سمیپوگالی ه اثر است ممکن نولیآلوپور -6

  سرم   ید یاس   غلظت   تواند یم د،ینامیرازیپ  و مدر   یداروها  و  د یازوکساید  با  نول یآلوپور  همزمان  مصرف -7

 .دهد   شیافزا را

 .دهد یم  ش یافزا را نول ی آلوپور  عوارض بروز  سکیر ی د یازتی یمدرها ای د یاس  ک ینیاتاکر مصرف  -8

 .ابد ی شیافزا یو یکل  یهاسنگ د یتول احتمال است ممکن ادرار،  کننده ی د یاس  یداروها مصرف  با -9

 .دهد یم  ش یافزا را ن یلیتئوف یسرم  سطح نول،یآلوپور یباال دوز  -10



  آن   با  زیهموکروماتوز  و   یوسنکرازید یا  ای  مفرط   تیحساس   سابقه  که  یمارانیب  یبرا  -مصرف   منع   و  اطاتیاحت

 . شود زیتجو د ینبا دارند 

  مصرف   ر یمقاد  دارو   تجمع   از   ی ریجلوگ  یبرا   دارند   یو یکل  مشکالت  که   یمارانیب  ی برا  است  الزم -1

  نرمال   ه یکل   عملکرد  که  یمارانیب  یبرا   نولی آلوپور  دوز  که  صورت  نیا  به. شود  داده  کاهش   نولیآلوپور

  با  برابر (  GFR)   ی گلومرول  ون یلتراس یف  زانی م  که  ی مارانیب  ی برا.  است  روز  در   گرم  ی لی م  300  دارند،

  دور   % ۲5  دارند   10  از   کمتر   GFR  که   یمارانیب  ی برا   و   شود   ز یتجو  د یبا  دارو   دوز   % 50  دارند،   10-50

 (. 11) شود  ز یتجو د یبا دارو دوز   نصف شوند یم  زی الیهمود که  یمارانی ب ی برا. شود ز یتجو  د یبا دارو

  ترشح   مادر   ر یش   در  نول یآلوپور  را یز.  شود  مصرف  اط یاحت  با  د یبا  ی باردار  و  یرده یش   دوران   ی ط  در -2

 .باشد یم  C  یباردار  یبرا  آن  یی دارو رده   و  شودیم

 .است نشده  اثبات هنوز کودکان  در  آن  بودن  منیا -3

  ا ی  ز یالیهمود  ر یتاث  و   ییکارا  اما   هستند   ز یال ید  قابل   دو   هر   نول یپور  ی واکس  نول یآلوپور  - درمان  و  تیمسموم

  از   ی مورد  چ یه  کنون   تا   هرچند .  است  نشده   اثبات  هنوز   آلوپورینول  با   تیمسموم  درمان   در   قی صفا  ز یالید

 .است نشده گزارش   نولیآلوپور با تیمسموم

 یپرستار-یپزشک توجهات 

 . بکشد  طول  هفته  ۲-6  دارو، ریتاث ن یبهتر ظهور تا است ممکن -1

  CBC  و(  LFT)  کبد   عملکرد  یهاتست  ،(  KFT)  هیکل  عملکرد  یهاتست  د یبا  درمان  دوره  یط  و  قبل -2

 . شود چک

 . ابد ی کاهش آن  یگوارش  عوارض  تا  شود مصرف غذا با همراه  دارو  است بهتر -3

 .ابد ی کاهش  د یبا آن دوز ه، یکل  یینارسا بروز صورت  در -4

  بروز  محض  به  نیهم  ی برا  باشند   مرگبار  ی حت  و  د یشد   است  ممکن  نولیآلوپور   ی پوست  یهاواکنش -5

 . گردد  قطع آن  مصرف  د یبا یجلد  بثورات



  است   الزم  شوند،  خارش   ای  وزن  کاهش  ،ییاشتهایب  دچار  نول یآلوپور  کنندگان  مصرف  که  یصورت  در -6

LFT شود چک . 

 (1۲) باال خون فشار از یناش یعروق یهایماریب

  ی احتقان   یینارسا  ،(CAD)  کرونر   عروق   ی ماریب  جمله  از  ی عروق  یقلب   یهایماریب   خطر  باال  خون   فشار:  مقدمه

  هرچند .  کند یم   برابر   دو   را   ی طی مح  عروق   یهایماریب   و   ک یهموراژ  و   یک مکسیا  یمغز   ی هاسکته  ،(CHF)   قلب

  ت یجمع  اما  دهند، یم  کاهش  را  یو یکل  و   ی عروق  یقلب  ی هایماریب   خطر  وضوح   به   باال   خون   فشار   ضد   ی هادرمان

 . کنند ینم  افتیدر ی کاف درمان  ای شوند ینم درمان   ای باال خون فشار به  مبتال   مارانیب از  یبزرگ

 (1۲) باال خون فشار یولوژیدمیاپ

  سطوح .  است  یطیمح  عوامل  و  نژاد  جنس،  سن،  باال  خون   فشار  یولوژ یدمیاپ  در  مؤثر  و  مهم  عوامل  جمله  از

  یهاتیجمع  در   ز ین  و   مختلف  یکشورها  در   باال  خون  فشار  وعیش   و  سن  رفتن  باال  با  آن   ش یافزا  زان یم  خون،   فشار

  ریسا  از   جدا  فرهنگ   با   و   ی بدو  صورت  به   که  ی محدود  ی هاتیجمع  بجز.  است  متفاوت   کشور،   کی  مختلف 

  در   آن  از  یناش   ر یم  و  مرگ زانیم  و دارد  وعیش   هاتیجمع  همه  در  باال  خون  فشار  کنند،یم  یزندگ  هاتیجمع

  به   عمر   اول   ی دهه  دو   طول   در   خون   فشار  زانیم  ،ی صنعت  جوامع   در .  است  شده  زده   ن یتخم  % 6  ایدن  سرتاسر

  جوان   ن یبالغ  انیم  در.  رودیم   باال  خون،  فشار  نمو  و   رشد   با  بلوغ،  ن یسن  و  تیطفول  در.  رودیم   باال  ی ثابت  طور

  فشار  رفتن   باال  زانیم  سن،  شیافزا  با.  است  زنان  از  باالتر  مردها  در   یکستولیس   متوسط   فشار  متحده،  االتیا

  ک یستولیس   فشار  زانی م  بعد   به  یسالگ   60  سن  از  ل، یدل   نیهم  به   و  است  شتریب   زنان   در  سن  نسبت  به   خون

  بعد   و  ابد ییم  شیافزا  یسالگ   55  حدود  تا  بزرگساالن  در  زین  یکاستولید  فشار.  شودیم  مردان   از  شتریب  زنان  در

  60 از  بعد ( یکاستولید  و  یک ستولیس  خون  فشار  اختالف) نبض فشار جه ی نت در و  گذاردی م کاهش  به  رو  آن  از

 . رودیم باال یسالگ 

  4/58د  حدو  یعنی  متحده  االتیا  نیبالغ   7/۲8%(،  NHANES)  هیتغذ   و  سالمت  یبررس   یمل  آمار  اساس   بر

  شتر یب  و  برابر  یکاستولید  ای  وه ی ج  متر  یل یم  140  از   شتریب   و  برابر  سیستولیک   فشار)  ف یتعر  طبق   نفر   ون یلیم



.  هستند   مبتال   باال  خون  فشار  به  ، (کنند یم   افتیدر  خون  فشار  ضد   ی دارو  که   یافراد   ای  وه ی ج  متر  یل یم  ۹0  از

  و  ،% ۹/۲8 تبار ییایاسپان ریغ پوستان د یسف در  ،%5/33 تبار ییایاسپان ریغ پوستان اهیس  در  یماریب نیا وعیش 

  سال   60  یباال  یافراد  در  و   شودیم  ادیز  سن  شیافزا   با  یماریب  بار.  است  %7/۲0  یکیمکز  ییکایآمر  افراد   در

  است  متحده   االتیا  در  باال  خون   فشار  وع یش   شیافزا  از   ی حاک  ریاخ  شواهد .  است  % 4/65  باال  خون   فشار  وعیش 

  اضافه   و  یچاق.  دارند   یبارز   اثرات  خون   فشار  یرو   یط ی مح  عوامل .  است  یچاق   وعیش   شیافزا  از   یناش   احتماال  که

  فشار  به   انیمبتال  %60  که  است  شده  برآورد.  هستند   باال  خون  فشار  یبرا   یقو  و   مستقل  خطر  عامل  دو  وزن

 . دارند   وزن  اضافه  %۲0 از  شیب باال خون

  دارد  ارتباط  یی غذا میرژ در ( NaCl) طعام  نمک  مصرف  زانیم با  مختلف یهاتیجمع در   باال خون  فشار  وعیش 

  ممکن  نیهمچن .  شود  د یتشد   نمک   ی باال  مصرف   صورت  در   سن،   ش یافزا  با   خون  فشار  رفتن   باالتر  است   ممکن  و

  الکل،  مصرف .  باشد   داشته   نقش   باال  خون   فشار  بروز   در   ز ین  یی غذا  م یرژ  در   می پتاس   و   م یکلس  کمبود   است

  باال  خون  فشار  شیدای پ  در  احتماالً  که  هستند   یعوامل  ریسا  یناکاف  یبدن  تیفعال  و  وسوشالیکسا  یهااسترس 

 .دارند   نقش

  بودن   یارث   زانیم  که   هستند   آن   د یمؤ  است،  بوده   کنترل  عامل  مشترک   ط یمح  آنها  در   که   یخانوادگ   مطالعات

ود  حد   مؤنث   ی دوقلوها  در  و   % 60  حدود   مذکر  یدوقلوها  در   زان یم  نیا.  است  % 15-% 30  حدوداً   خون   فشار

  8/3  دارند،   مثبت   یخانوادگ  سابقه  که   ی افراد  در  یسالگ   55  ر یز  نیسن  در   باال   خون  فشار  بروز .  ستا  %30-%40

 . شودیم  شتریب برابر

 ( 1۲) یک یژنت مالحظات 

  ییشناسا  آنها  ی کیژنت   یاختصاص   یهاانتیوار   و   رسند ی م  ارث   به   ی مندل  ی الگو  با   خون  فشار   نادر   اشکال  از   یبرخ

  ه ی اول  خون  فشار.  ندارند   ی نقش  دارند،  هی اول  خون  فشار  که (  %۹8)   مارانیب  اغلب  در  هاانتیوار  نیا  اما.  است  شده

  همراه  ی هاپیفنوت  تنوع   ن یهمچن.  متفاوتند   مختلف   افراد   در   ی ماریب  مولد   ی هانژ  و   است  ی ن ژ  چند   ی ماریب  کی

 است. ارتباط در  هاژن نیا با ز ین( نیانسول  به  مقاومت  و  ی دمیپیل س ید ، یچاق مثل ) باال خون  فشار با



  یپل  و   لدسترونآ-نیوتانسیآنژ   -نیرن  ستمیس   یاجزا  یارگذ د ک  مسئول  که  ییهاژن  ،یفعل  شواهد   براساس 

  و   باال  خون  فشار  بروز  در   است  ممکن  هستند،(  ACE)  نیوتانسیآنژ  مبدل  می آنز   و  نیوتانسیآنژ  سم یمورف

  فشار   با  احتماال  که  ییهاژن  ریسا.  باشند   داشته  نقش  ییغذا  میرژ  یافتیدر  نمک  به  خون  فشار  زانیم  تیحساس 

  رندهیگ  و  سنتتاز  آلدسترون  ،1نیوتانسیآنژ  رندهیگ  کننده   یکدگذار   یهاژن  شامل  دارند   ارتباط  باال  خون

 . هستند  ۲ اتب ک یآدرنرژ

  دنبال   به(  End organ damage)  ییانتها  یهاارگان  به  بیآس   است  ممکن  که   هستند   آن   از   یحاک  ه یاول  شواهد 

  چپ  بطن   ی عضالن  توده   زانی م  دهند ی م  نشان  ی خانوادگ  مطالعات.  باشد   داشته   یک یژنت  علت  زی ن  باال  خون  فشار

  ن یهمچن.  دارد  یامالحظه  قابل  تفاوت  مختلف  داافر  در  باال  خون  فشار  به  آن  پاسخ  و  است  یارث  یادیز  حدود  تا

  ی برخ  بعالوه .  دارند   نقش  ز ین  باال  خون   فشار  از  یناش   ی نفروپات  در   ی کیژنت  عوامل   احتماالً  مطالعات،   نیا  ی مبن  بر

 .اند شده داده   ارتباط ی مغز سکته و قلب ی احتقان ی هایماریب با هم  خاص  یکیژنت یهاانتیوار از

 ( 1۲) باال خون فشار یهاسمیمکان

  افته ی  ش یافزا  و   نرمال   خون   فشار  م یتنظ  در   که   یعوامل  بر  ی مرور   خون،  فشار  درمان  و   پاتوژنز   بهتر   درک   یبرا

.  هستند   یانیشر  فشار  کننده   ن ییتع  ی اصل  مؤلفه  دو   ی طیمح  مقاومت  و  یقلب  ده  برون.  است  سودمند   دارند   ریتاث

  ی ریپذ   انقباض  زانیم  با   خود  یاضربه  حجم.  است  وابسته  قلب  ضربان  سرعت  و  یا ضربه  حجم  به  یقلب  ده  برون

  ها انچهیشر  و   کوچک  یها انیشر  ک یآناتوم  و   یعملکرد  رات ییتغ.  دارد  ارتباط   ی عروق  کمپارتمان   اندازه   و   وکارد یم

 . است یط یمح مقاومت ن ییتع ی اصل عامل زین

  م، یسد .  است  مدت   دراز  در   ی انیشر  خون   فشار   یاصل  کننده  ن ییتع  ی عروق  داخل   حجم   -ی عروق  داخل  حجم

  ت یظرف   از   ی مصرف  نمک  زانیم  ی وقت.  باشد یم  ع یما  نی ا  حجم   نییتع   ی اصل  عامل   و  ی سلول  خارج   ع ی ما  غالب  ون ی

  حال  نیا  با.  رودیم  باال  یقلب  ده  برون  و  کند یم  شی افزا  به  شروع  یعروق   حجم  کند،  تجاوز  میسد   یو یکل  دفع

  در   و  کنند   می تنظ  را  خود  خون  انیجر  خودکار  طور  به  قادرند   مغز،  و  هی کل  جمله  از   یعروق  یبسترها  از  یاریبس

  بستر   مقاومت  باشد،  الزم  افتهی  شیافزا  خون  فشار  حضور  در  خون  انیجر  از  یثابت  زان ی م  مداوم  حفظ   که  یصورت



  تیظرف  کاهش  جه ینت(  NaCl)  نمک   به  وابسته  یباال  خون   فشار  است  ممکن.  ابد ی  ش یافزا  ی ستیبا  هیناح  ی عروق

(  دهایکوئینرالوکورتیم)  نمک  کننده  محتبس   یهاهورمون  اثر  ای  ه یکل  خود  یماری ب  دنبال  به  هی کل  میسد   دفع 

  ی عصب  تیفعال   ش یافزا  است   ممکن  ن یهمچن.  شودیم   ها هیلک  از   میسد   توبوالر   بازجذب  شیافزا  باعث  که   باشد 

  تعادل   حفظ  یبرا ها،تی وضع نیا از ک ی هر در. باشد  داشته  نقش میسد  توبوالر بازجذب تیتقو در  ز ین هاهیکل

  که   ی اختالالت  مقابل  در.  شودیم   گفته   ی فشار  ورزییناتر  ده یپد   نیا  به   که   است  الزم  ی باالتر  خون   فشار  م،یسد 

  ی باال  خون   فشار  ییانتها  حالت   یبرا   ی مثال  ESRD.  همراهند   خون   فشار   کاهش  با  رود یم  دست   از   نمک  آنها   در

  قابل   ی کاف  ز یالید   با   خون  فشار   ش یافزا  و   ی عروق  حجم  ماران یب  ن یا  از   % 80  مورد   در .  است  حجم   به   وابسته 

  مرتبط   نسینآنژیوتا-رنین   ستم یس   تیفعال  شیافزا  با  باال  خون   فشار  سمیمکان  مانده،  ی باق  %۲0  در.  هستند   کنترل

 .دهد یم  جواب ستم یس  نیا ییدارو بلوک  به احتماال و  بوده 

  حجم   فشار،   بر   اثر   اعمال  قیطر   از  را   ی عروق  یقلب  وستازئهوم  ستم یس   نیا  - خودکار  یعصب   ستمیس

  عملکرد   و   کنند یم   می تنظ  را   خون   فشار  مدت  کوتاه   در   کی آدرنرژ  ی هاسکرفل.  کند یم   حفظ   وکمورسپتورها 

  ن یکاتکوالم  سه.  دارند   نقش  خون  فشار  مدت  دراز   می تنظ  در  حجم  به  وابسته  و   یهورمون  عوامل  کنار   در   ک یآدرنرژ

  ی عروق  ی قلب  عملکرد   و   تونوس   م یتنظ  در   سه   هر   که   هستند   ن یدوپام  و  ن ینفر  ی اپ  و   ن ینفر  ی نوراپ  بدن   اندوژنوس 

  ن ینفر  ینوراپ  ساز  شی پ  ک ی  که)  نیدوپام  و  نینفر  ینوراپ  کی آدرنرژ  اعصاب.  کنند ی م  فا یا  یمهم  یهانقش

  به   ترهاینوروترانسم  نی ا  یعصب   ستمیس   ک یتحر  با.  کنند یم   رهیذخ  خود  یهاکولیوز  در  و   کرده   د یتول(  است

  ترینوروترانسم  اتصال  ن یا  با.  ابند ییم  اتصال  هدف  یها بافت  یرو   خود   ی هارندهیگ  به   و  شده  آزاد  یناپسیس   یفضا

  غدد   یمرکز  قسمت  در   نینفر  پیا.  شودیم  برداشت  یعصب  یهاانهیپا  توسط   مجددا  ای  و  شودیم   زهیمتابول  ای

 . شودیم  آزاد خون  ان یجر به کیآدرنرژ  کیتحر  با و  شده  ساخته ی ویکل  فوق

  آنها   یاتصال  لیم  هرچند   هستند،  ستیآگون   کیآدرنرژ  یهارندهیگ  انواع  تمام  یبرا   نینفر  یاپ  و  نینفر  ینوراپ

  ی اصل  دسته  دو  به  خود  یکفارماکولوژ  و  کیولوژی زیف  خواص  براساس   کیآدرنرژ  یهارندهیگ.  است  متفاوت

.  شوند یم  میتقس  ۲بتا  و   1بتا  ،۲آلفا  ،1آلفا  ی هاگروه  ریز  به   خود  دسته  دو   نیا .  بتا  و   آلفا :  شوند یم  م یتقس

.  شوند یم  یعروق  انقباض  باعث  و   دارند   قرار  صاف  عضله   در  یناپسیس   پس  یهاسلول   ی رو  1آلفا  ی هارندهیگ



-گرفته  قرار   ن ینفر  یاپ  سازنده  ی ونیگانگل  پس   یعصب  یانتهاها  یناپسیس   ش یپ  یغشاها  ی رو  ۲آلفا  ی هارندهیگ

.  رند یگیم  را ن ینفر ینوراپ  شتریب  یآزادساز  یجلو و  کنند یم  عمل یمنف یهاکننده  کنترل صورت  به آنها ند،ا

  یکسمپات  کیستمیس  تون   ۲آلفا یستیآگون   اثر   ای  1آلفا   مهار  با   خون  فشار ضد   یداروها  از  ی مختلف یهاکالس 

  کند یم   کیتحر   را  قلب  عضله  انقباض   قدرت   و  سرعت  وکاردیم  1بتا  یهارندهیگ  شدن  فعال .  دهند ی م  کاهش  را

.  برند یم  باال  را   هی کل  از  ن یرن  شدن  آزاد   ها رندهیگ  نیا   ک یتحر  نیهمچن.  بردیم  باال  را   یقلب   ده   برون  جه ی نت  در  و

  ی اپ  توسط   ۲بتا  یهارندهیگ  ک یتحر.  کنند یم  مهار  را   1بتا  ی هارندهیگ  خون  فشار  یداروها  از  یگر ید  کالس 

  مداوم   بودن   باال  دنبال   به   یگاه شود یم  ی عروق  اتساع  به   منجر  و   کرده   شل   را   عروق  جدار   صاف  عضالت   ن ینفر

  ها نیکوالمتکا  به   یده  پاسخ  و   دهد ی م  رخ (  downregulation)  هارندهیگ  ی منف  میتنظ  هانیکاتکوالم  سطوح

  دنبال   به   خون   فشار   مثال  ین بارزتر  توم یفئوکروموس .  شودیم  گفته   ی الکسیف  یتاک  حالت   نیا  به   که   شود یم  کم 

  تومیفئوکروموس   به   انی مبتال  در (  خون  فشار   یتیوضع  افت)  پوتنشنیه  کیارتوستات.  هاست  ن یکاتکوالم  شیافزا

  ی هارندهیگ  تعداد  است  ممکن  ترها،ینوروترانسم  مزمن  کاهش  مقابل  در.  است  یالکس ی ف  یتاک   از  یبارز  مثال

  به  ی ده  پاسخ  زان یم  جه ینت  در  و   ند یگوی م(  upregulation)  مثبت   می تنظ  آن  به   که   شود،   اد یز  یک آدرنرژ

  م یتنظ  تواند یم   کیآدرنرژ  ی هارندهیگ  کننده  بلوک   ی داروها  مدت  ی طوالن  زی تجو.  ابد ییم  شیافزا  هانیکاتکوالم

 . رودیم باال ک یسمپات کیتحر  به تیحساس  یموقت صورت  به  دارو   قطع  متعاقب  و  کند  جاد یا مثبت

  نوع   کی.  شودیم  میتنظ  مختلف   ی هارفلکس  از  یتعداد   توسط   قه ی دق  به  قهی دق  و   مداوم  صورت  به   خون  فشار

  قوس   و  د یکاروت  یهانوس یس   در  که  شدن  دهیکش  به  حساس   یعصب  یهاانهیپا  واسطه  به  یانیشر  رفلکس  بارو

  اثر   و  ابد ییم  شیافزا  هارندهی گ  نیا  یده  گنالیس   ،ی انیشر  فشار  شیافزا  با.  شودی م  جادیا  دارند،  قرار  آئورت

  سم یمکان.  ابند ی  کاهش  قلب  ضربان   سرعت  و   خون   فشار  شود یم  باعث  که   است  کیسمپات  تون   کاهش  آن   خالص

  ک یولوژی زیف  ای  یروح  یهااسترس   ،یتیوضع  راتییتغ  با  خون  فشار  نوسانات  یاصل  و  ع یسر  کننده  میتنظ  مذکور

  هارندهیگ  نیا  ق یتطب  ای  عملکرد   افت   باعث   خون   فشار   مداوم   ش یافزا  وجود   نیا   با .  است  خون   حجم   ر ییتغ  و

  اختالل  و  اتونوم ینوروپات که یمارانیب در . شوند یم کی تحر  یباالتر فشار در هارندهی گ نیا جهینت در  و  شودیم

 .است مشکل  آن یناگهان حمالت کنترل   و  بوده ر ییمتغ  اریبس خون فشار دارند،  بارورسپتور  عملکرد



  ی عروق  کننده   منقبض   اثر   واسطه   با  عمدتا  ستمیس   ن یا  -آلدسترون -نی وتانسیآنژ -نی رن  ستمیس

  ک ی  نیرن.  دارد  نقش  یان یشر  خون  فشار  می تنظ  در  لدسترونآ  توسط   میسد   احتباس   اثر  و  ۲  نیوتانسیآنژ

  آوران   انچه یشر  قسمت  در   خون  نیرن   شتریب .  شودیم   ساخته   نیپرورن  نام   به  یساز  شیپ  از   که   است  ی ازئپروت

  دارند   قرار   گلومرول  مجاورت  در   گر حس  ی هاسلول  ن یا.  شودیم  ساخته(  یژوکستاگلومرول   یهاسلول)  ی ویکل

 :از عبارتند  نینر ترشح یاصل  محرک سه. اند شده واقع هنله  قوس  ستالید  قسمت در  شتر یب و

 . هنله قوس   یصعود  می ضخ شاخه  در  NaCl انتقال  کاهش: دنسا  ماکوال سمیمکان -1

 . یو یکل  آوران یهاانچهیشر  جدار بر  وارد کشش  ای فشار افت : یفشار رنده یگ سمیمکان -2

 1بتا ک یآدرنرژ یهارندهیگ توسط  نیرن  کننده  آزاد  ی هاسلول ک یسمپات کیحرت -3

  مثل  یهورمون  عوامل  از  ی تعداد  است  ممکن  بعالوه.  شودیم  ننیر  ترشح  مهار  باعث  فوق   سمیمکان  سه  عکس

  یرو   خود   1  نوع  یهارنده یگ  ی رو  بر   اثر   با  ۲  نیوتانس یآنژ .  کنند   لیتعد   را  نی رن  ترشح  ز ین  ۲  نیوتانسیآنژ

 . کند یم  مهار  را نیرن  ترشح مایمستق  ی گلومرول ژوکستا یهاسلول

.  کند یم   لیتبد   1  نی وتانسیآنژ   به  و   شکافته   را  نوژن یوتانسیآنژ  خون  گردش   به   ورود  از  پس  فعال   نینر

  به   دارد،   وجود  ی و یر  خون  گردش   ان یجر  در   شتریب   که  کننده   لیتبد   می آنز  کی   ر یتاث  تحت  1  نیوتانسیآنژ

  دارند   قرار  سلول  غشاء  یرو   که (  AT1)  1  نوع   رندهیگ   یرو   عمدتا  ۲  نیوتانسیآنژ.  شود یم  لیتبد   ۲  نیوتانسیآنژ

  فوق   غدد  ی گلومرولوزا  قسمت  از  آلدسترون   ترشح  ی اصل  محرک   ماده   نیا.  است  ی قو  پرسور   کی  و  کند ی م  اثر

  هاتیوس یم  رشد   باعث  و   دارد   توژن یم  اثر   عروق   جدار  صاف   عضله   ی هاسلول  یرو   ن یهمچن  و   است   ی ویکل

  پاتوژنز   در  است  ممکن  عروق،  جدار  یرو  نیوتانسی آنژ  میمستق  اثر  ل یدل  به   مذکور،  اثرات  بر   عالوه.  شودیم

  اثرات  و  دارد  وجود یفراوان  به هی کل در( AT2) ۲نی وتانسیآنژ  رندهیگ ۲ نوع. باشد  داشته  نقش هم آترواسکلروز

  شود یم  AT2  رندهیگ  تیفعال  د یتشد   باعث  AT1  رندهیگ   بلوک  و.  هستند   AT1  رندهی گ  معکوس   آن  کیتحر

  شامل   ه یکل  در  تومورها  ن یا.  هستند   ن ینر  به  وابسته  خون   فشار   از  ی آشکار  مثال  ن یرن  کننده   ترشح   ی تومورها

  لمز یو  تومور  مانند   نیرن  سازنده  ینوماهایکارس   نادر  انواع   از  یبعض  و  یژوکستاگلومرول   یتوماهایسا  یوپریهمانژ



  خون   فشار.  اند شده  مشاهده  زین  یو یکل  فوق  غدد  و  کبد   پانکراس،  ه،یر  در   نیرن  سازنده  ینوماهایکارس .  هستند 

 .است نیرن با مرتبط  یباال خون  فشار  انواع از  یگر ید مثال  ووسکوالرنر

.  است  هیکل  فوق  غدد  قشر   یگلومرولوزا   هیناح  از  لدسترونآ  ترشح  و  ساخت  میتنظ  یاصل  عامل  ۲  نیوتانسیآنژ

.  ابد ییم  کاهش  لدسترونآ  ترشح  م،یپتاس   کمبود  درصورت  و  است  وابسته  هم  میپتاس   به  آلدسترون  ساخت

  نقش   آن   مدت  دراز  می تنظ  در   اما  کند یم  ادیز  را  آلدسترون  ترشح  هم (  ACTH)  ک یکوتروپیآدرنوکورت  هورمون 

  با .  شودیم  هاهی کل  از   میسد   بازجذب   باعث  که   است  ی قو  د یکوئ ینرالوکورتیم  کی   آلدسترون .  ندارد  یچندان

  آلدسترون   ش یافزا  جه ینت   در .  شودیم  حفظ   ی کیالکتر  بودن   ی خنث  دروژن یه  یهاونی  و   میپتاس   با   میسد   ض یتعو

  اثر   واسطه   با  خون   فشار  ش یافزا  از   ی بارز  مثال   ه یاول  سمیآلدسترون .  شود  آلکالوز   و   ی پوکالمیه  سبب  تواند یم

-ن ینر  از  مستقل  هیکل  فوق  غدد  از  لدسترونآ  ترشح  و  د یتول  یماریب  نیا  در.  است  ید یکوئ ینرالوکورتیم

 .است نیوتانسیآنژ

  با .  دارد  نقش  هم  CHF  و  قلب  یپرتروفیه  در  احتماالً  آلدسترون  خون،  فشار  یرو   بالقوه  اثرات  از  نظر  صرف

  به   ان یمبتال  در  آن   یباال   گردش   در  یهاغلظت  دارد،  هی کل  ک ینامیهمود  ی رو  آلدسترون   که  یاثرات  به  توجه

 .شودیم ی نوری آلبوم و  یگلومرول   حد  از ش یب ون یلتراس یف باعث ی گاه هی اول سمیلدسترونآ

  م یرژ  به   پاسخ  در .  شودی نم  خون   فشار   شیافزا  باعث  شه یهم  لدسترون آ-وتانسنیآنژ-نینر  محور   ت یفعال  شیافزا

  ی هاتیوضع  در .  شودیم   حفظ   محور   ن یا  ت یفعال  شیافزا  ای  ی حجم  تعادل   و   یانیشر  فشار   حجم،   افت   ا ی  نمک  کم

  ش یافزا  به   هی ثانو  آلدسترون   ش یافزا  ی عنی)  ه ی ثانو  سمیآلدسترون  ز ین  ی کبد   یهای ماریب  و   CHF  مثل   دار   دما

 . رودینم باال خون فشار  اما م یدار( نیوتانسیآنژ-نیرن

.  هستند   مهم  یانیشر  فشار  ن ییتع  در  زین  ی مقاومت  یهاانیشر  انسیکامپل  و  عروق   شعاع  -یعروق  یهاسمیمکان

  سبب   رگ  لومن  زیسا  ی جزئ  کاهش  که  ب یترت  نیا  به.  دارد  عکس   نسبت  شعاع  چهارم   توان  با  مقاومت   زانیم

  شدن   کم   سبب   یعملکرد  و   یکیمکان  ،یساختمان  راتییتغ  است  ممکن.  شودیم  آن  فشار   مالحظه  قابل  شیافزا

 . شوند  هاانچهیشر و کوچک  یهاانیشر لومن   قطر



  رات ییتغ  با  قادرند   دارند   ییباال  یارتجاع  تیخاص  که  ی عروق.  دارد  ارتباط  هم   رگ  ی ارتجاع  تیخاص  با  لومن  قطر

  ی القا  باعث  حجم   در   یاندک   شیافزا  سخت  مهین  عروق  در  که  ی درحال  رند،یبپذ   یباالتر   حجم  فشار،  اندک  نسبتا

  دچار  که  یافراد   در   و  است  تر سفت  خون   فشار  به  ان یمبتال  عروق.  گرددیم  فشار  در  ی ادیز  نسبتا  شیافزا

  از   یناش   یعروق   انسیکامپل   کاهش   دنبال   به   نبض   فشار  و   کی ستولیس   خون   فشار  معموالً   هستند،   آترواسکلروز 

  عامل   ک ی  هاانیشر  یسفت   که  هستند   آن  از  ی حاک  ری اخ  شواهد .  ابد ییم  ش یافزا  عروق،  جدار  یساختمان  راتییتغ

 .است ی عروق یقلب حوادث یبرا  مستقل ک یپروگنوست

  ثر ؤم   مواد  از  ی فیط  سازنده  یعروق   ومیاندوتل.  آنهاست  تون  در   ثرؤم  ی هامؤلفه  گری د  از  عروق  الیاندوتل  کارکرد 

  ماران یب  در  عروق  ومیاندوتل  به  وابسته  شدن  گشاد.  است(  یعروق   یقو   کننده  گشاد)   کیتریدنیاکس  مثل   عروق  بر

 . شودیم مختل   یخون فشار

 ( 1۲) باال خون فشار کیپاتولوژ عواقب

  از   خون  فشار.  است  آترواسکلروز   ی نیبال  تظاهرات  همه   یبرا   شده  شناخته  خطر  عامل  باال  خون   فشار:  مقدمه

  ی ماریب و  ی ویکل  یماریب ، یمغز  سکته  کرونر،  عروق یماریب ، یقلب یینارسا یبرا  مستقل  کننده   مستعد  عوامل

 . شودیم  محسوب(  PAD)  یط یمح یهاانیشر

  ی خون   فشار  مارانیب  ر یم  و   مرگ   علت   نیترعیشا  ی قلب  یهایماریب  -(1۲)  باال  خون  فشار  یقلب   عوارض

  عملکرد   اختالل   ،(LVH)  چپ  بطن   ی پرتروفیه  شامل  باال  خون   فشار  از  یناش   ی قلب  یهایماریب.  هستند 

 .باشد یم  ی قلب  یهایتمیآر و  کرونر عروق یهایماریب  ،(CHD) قلب  یاحتقان یینارسا  ،یاستولید

  یز یخونر  و   انفارکتوس :  شامل  باال  خون   فشار  از  یناش   ی مغز  یهایماریب  -(1۲)  باال  خون  فشار  یمغز  عوارض

  زان یم.  باشد یم  ویپرتنسیه  ی انسفالوپات  دمانس،   و   یشناخت   اختالل  ، (یزیخونر   %15  و   انفارکتوس   % 85)    ی مغز

  محدوده   در   مغز   خون   ان یجر.  ابد ییم  ش یافزا  یاشروندهیپ  طور   به   خون   فشار   رفتن  باال  با   ی مغز   سکته   بروز 

  ی باق  ر ییتغ  بدون (  وهی ج  متر   یلیم   150  تا   50  یانیشر  متوسط   فشار  از )  یانیشر  یهاخون  فشار  از   یعیوس 

  سندرم   دچار  که  یمارانیب  در.  باشد یم  خون   انیجر  ی میتنظ  خود   عنوان   تحت   ی ند یفرآ  لیدل   به   که  ماند یم



  و   ی عروق  اتساع   خون،  ان یجر  کنترل   در  ستمیس   نی ا  ییتوانا  عدم   متعاقب  شوند،ی م  میبدخ  خون   فشار   ینیبال

 . شودیم  ی انسفالوپات باعث مغز  در  خون حد  از ش یب افتنی انیجر

  طرف   از.  هستند   هی ثانو  خون   فشار  علت   نیترعیشا  یو یکل  یهایماریب  -(1۲)  باال  خون  فشار  یو یکل  عوارض

  تمام   در   خطر   ش یافزا  نی ا.  است  ESRD  و   یو یکل  یها یماریب  ی برا  فاکتور  سکیر   ک ی  ز ین  باال  خون   فشار   گرید

  ک یستولیس   فشار  با  شتریب  یو یکل  بیآس   که  رسد یم   نظر   به.  دارد  وجود  نرمال  از   باالتر  یهاخون  فشار  فیط

  ش یافزا  مراحل  همه  در   پوست  د یسف  مردان  به  نسبت  پوست  اه یس   مردان  و  کی استولید  فشار  تا  دارد  ارتباط

 .دارند  قرار  ESRD ی برا یشتری ب خطر  معرض  در  خون فشار

-یم  ریدرگ  را   یگلومرول   ش یپ  یهاانچهیشر  ه،ی کل  در  باال  خون  فشار   از  یناش   کی آترواسکلروت  یعروق  عاتیضا

  ممکن   ن یهمچن.  شودی م  ی گلومرول  پس  یساختارها  و  هاگلومرول  در   کیسکمیا   رات ییتغ  بروز   باعث  و  سازند 

  فیلتراسیون   زانیم  رفتن  باال  جهینت  در  آن  یهارگیمو   به  که  باشد   یمیمستق  انیز  از  یناش   گلومرول  بیآس   است

  تینها  در  است  ممکن  و  کند یم   شرفتیپ  گلومرولواسکلروز  سمت  به  گلومرول  یمار یب.  گرددی م  وارد   ی گلومرول

  شامل  میبدخ  خون  فشار  در  یو یکل  عهیضا.  شوند   کی آتروف   مرور  به   و  شده  یسکمی ا  دچار  زین   یو یکل  ی هاتوبول

  در  ی کانون  نکروز باعث و  ابد ییم  گسترش   ز ین گلومرول   به ی گاه که   است آوران  یهاانچهیشر فیبرینوئید   نکروز

  ادرار   ی تصادف  نمونه   در  ن ینیکرات  به   ن یآلبوم  نسبت)  ی نور یماکروآلبوم  نیبال  در .  شودیم  آن   ی عروق  ی کالفه

  ادرار   ی تصادف  نمونه   در  نین یکرات  به   ن یآلبوم  نسبت)  ی نور یآلبوم  کرو یم  ا ی  و (  گرم  بر   گرم   ی لی م  300  از   شتریب

 . هستند  هی کل بی آس  زودرس  یهانشانه( گرم  بر  گرم ی لیم 300 تا 30 نیب

  پاتوژنز   در  خود  نکهیا  بر  عالوه  ی خون  عروق   -(1۲( )یطیمح   ی هاانیشر)  باال  خون   فشار  یعروق   عوارض

  عات یضا  هرچند .  شوند   آترواسکلروز  دچار  خون  فشار  شیافزا  به  هیثانو  است  ممکن  دارند،  شرکت  خون  فشار

  ی طی مح  یهاانیشر  یمار یب  کیکالس   عالمت  متناوب  لنگش  اما  هستند،  عالمتیب   یگاه  ییانتها  عروق  انسداد

 است. 

 



 (1۲)  باال خون فشار فیتعر

  با   مارانیب  در .  ندارد  وجود   باال  خون   فشار   ف یتعر   ی برا   ی مشخص  کامال   مرز   کی ولوژیدمیاپ  دگاه ید  از :  مقدمه

  به   ی وی کل  یهایماریب   و   ی مغز  سکته   ، یعروق  یقلب  یهایماریب  خطر   یکاستولید   و  کی ستولیس   فشار  شیافزا

  فشار  در   متر   ی لیم  10  و   ک یستولیس   فشار  در  شی افزا  متر   ی لیم  ۲0  هر   با .  ابد یی م  ش یافزا  وسته یپ  طور

 .شود یم  برابر دو   یعروق  ی قلب ی هایماریب خطر کیاستولید

  باال،   به   زان یم  آن  از   که  کرد   فیتعر  خون  فشار  از  ی زانی م  صورت  به  را  باال  خون  فشار  توانیم  ینیبال   نظر  از

  ی فعل  ینیبال  یارهایمع.  گرددی م  آن  از  یناش   یناخوش   و  ر یم  و  مرگ  کاهش  باعث  خون  فشار  کاهنده  درمان

.  هستند   یی سرپا  تیزی و  دو   حداقل  ی ط   نشسته   حالت  در   خون   فشار   شده   ی ریگاندازه   ن یانگ یم  ه یپا  بر   عموما

 .است شده آورده 1-1  جدول در خون  فشار  ریاخ ی بند طبقه

 خون فشار یبندطبقه 1-1 جدول

 ( mmhg) کیاستولید ( mmhg) کیستولیس فشار خون  یطبقه بند

 80>و  1۲0> نرمال

 80-8۹یا  13۹-1۲0 پیش فشار خون

 ۹0-۹۹یا  15۹-140 1مرحله 

 100یا  160 ۲مرحله 

 ۹0>و  140 فشار خون باالی سیستولیک مجزا 

 ۹0و  140> فشار خون باالی دیاستولیک مجزا 

 

 

 



  از   ک یاستولید   ا ی  و  کی ستولیس   خون   فشار  مداوم   بودن  باالتر   صورت   به   باال   خون  فشار  نوجوانان،   و   کودکان   در

 . شودیم ف یتعر  فرد قد  و  جنس  سن، ی برا ۹5 صدک

  طول   در   خون   فشار   و  است   روز  طول   ه یبق  از   باالتر  شدن  دار یب  از  بعد   صبح  ه ی اول  ساعات   در   معموالً  خون   فشار

  ن یانگ یم  فشار  شامل  اند شده  ه یتوص  خون  فشار  صیتشخ   ی برا  که   ییارهایمع.  کند ی م  دایپ  افت  10% -۲0شب %

  ر کذ  ریمقاد)  باشند یم  mmhg  75 /1۲0  یمساو  ای  شتریب  شبانه  و  mmhg  85/135  یمساو   ای  شتریب  روزانه

  اعداد   ن یا(.  هستند   خون  فشار  ساعته   ۲4  اریس   یهادستگاه   ا ی  و  منزل   در  خون   فشار  ی ریگاندازه   به   مربوط   شده

 .هستند  کی نیکل در   mmhg ۹0/140 خون  فشار معادل   باًیتقر

 ( 1۲) باال خون فشار با  همراه ینیبال  اختالالت 

 : کرد یبند میتقس دسته دو   به را باال خون فشار توان یم  یکل  طور  به

 .شود یم  شامل را  انیمبتال %80-%۹5: کیوپاتید یا با الیاسنش ای ه ی اول ی باال خون فشار -1

  عامل  یاختصاص  ی انهیزم  ی ماریب  ک ی  اغلب  و   شود یم  شامل   را   موارد   %5- % ۲0:  هی ثانو  ی باال  خون   فشار -2

 .است شده اشاره  آنها به 1- ۲ جدول  در که آنهاست آورنده   بوجود

 

 

  



 کیاستولید و کیستولیس باال خون فشار هیثانو علل  1-۲ جدول

ب  هیکل  یها ستیک  ،یمیپارانش  یهایماریب کلیوی  جمله    (،کیستیک  یپل  هیکل  یماری)از 

 یداد سان یاتپ (، اورونینسازنده ر یاز جمله تومورها) هیکل یتومورها

 ماسکولر  برویف یزپال سیآترواسکلروز، د ه یاز عروق کل ی ناش یهایماریب

  - 11کمبود    الز،یدروکسیآلفا ه  -17  کمبود  نگ،یسندرم کوش  ه،یاول  سمیلدسترونآ هیدد فوق کلغ 

  ن ی ریاز ش  یناش)  دروژنازیده  دیاستروئ  یدروکسی ه  -11کمبود    الز،یدروکسیبتا ه

 تومی(، فئوکروموسانیب

  آئورت یتنگ

  خواب  یآپنه انسداد

  یاکالمپس پسی/اکالم پره

 حاد،ی  زی)پورف  تینور  یپل   ،ی لیفام  یاتونوم  سید  ک، یانسفال  یسندرم د  ک،یکوژنیسا ک ینوروژن

 نخاع  یحاد فشار داخل جمجمه، قطع ناگهان شیسرب(، افزا تیمسموم

 ی آکرومگال ،یپرکلسمیه  د،یروئیت یکار پر  و یکار کم لل متفرقه اندوکرینع 

استروئ یی علل دارو باال،  دوز  با  ضد   یدها یاستروژن  داروها احتقان  آدرنال،  اشتها،   یها،    ضد 

 یین ، کوکاNSAID ن،یتیتروپوی، ارTCA ، MAO ها،نیکلوسپوریس

  آلفا -17 کمبود ،(غالب اتوزوم) دیکوئیکورت گلوکو با  درمان قابل سمیپرآلدسترونیه دارند   یکه توارث مندل یاشکال

 کمبود  ،(مغلوب  اتوزوم)  الزیدروکسیه  بتا-11  کمبود  ،(مغلوب  اتوزوم)  الزیدروکسیه

 اتوزوم )  Liddle  سندرم  ، (مغلوب  اتوزوم)  دروژنازیده  دیاستروئ  ی دروکسیه  بتا-11

  فشار  دی تشد  ،(غالب   اتوزوم)  Gordon  سندرم  ا ی  ۲  نوع  کاذب  سم یهرمافرود  ، (غالب

  ، (غالب  اتوزوم)  کیستیک  یپل   هیکل  یماریب  ،( غالب  اتوزوم)  یحاملگ  در  خون

 (غالب اتوزوم) تومیفئوکروموس

 

 

 



 (1۲) هیاول یباال خون فشار

  ن یا  وعیش .  دهد یم   یرو   یکیژنت   و یط یمح عوامل  تعامل   جه ینت  در   و   است  ی ارث  معموالً   ه یاول  ی باال  خون  فشار

(  FRA)  پالسما  رنین  تی فعال  باال  خون   فشار  به  انیمبتال  %10-%15  حدود   در .  رودی م  باال  سن  ش یافزا  با  یماریب

  آلدسترون   سطح   ن یب  نیوگ ناهم  ارتباط   ه یاول  ی باال  خون  فشار   به   ان یمبتال  در .  است  نییپا  آنها   % ۲5  ر د   و   بوده   باال

(  است  آلدسترون  ستیآنتاگون   کی )  رونوالکتون یاسپ  است  ممکن .  است  شده   فیتوص  خون   فشار   زان یم  و  پالسما

 .باشد  مؤثر   خون فشار  کنترل   در  هستند، درمان به  مقاوم  که   هی اول یباال خون فشار  به انیتالمب ی برخ در

 ( 1۲) کیمتابول  سندرم

  ی صیتشخ  ی اجزا  یدمی پیل  س ید  و   باال   خون   فشار   ن،ی انسول  به   مقاومت   مجموعه   شد،  اشاره   ز ین  قبال   که   طورهمان

  ن یچن.  هستند   همراه  ، یشکم  ی چاق  ژهیو  به   ،یچاق  با   موارد  از  ی اریبس  در  هانیا  که  هستند   ک یمتابول  سندرم

  مرگ   و  ابت ید ، یمغز  سکته  قلب،  ی احتقان یهایماریب بروز  خطر  طبعاً گریکد ی کنار  در  خطر  عوامل  از  ی تجمع

  خون   فشار  به   انیمبتال  اول  درجه   بستگان  مجموع   در.  کند ی م  د یتشد   را   ی عروق  یقلب   ی هایماریب  از   یناش   ر یم  و

  فشار  بروز   کننده   ینیبش یپ  آنها  ی نمی پرانسولیه  است  ممکن  و   هستند   نیانسول  به   مقاوم   معموالً   ه یاول   یباال

  اما   ،( یژن  چند )  است  ی کیژنت  یحد   تا  کیمتابول  سندرم  هرچند .  باشد   نده یآ  در   ی قلب  ی هایماریب  و   باال  خون

 . دارد قرار  ز ین یچاق  و  ی بدن تیفعال زان یم مانند  ی طیمح  عوامل ر یتأث تحت

 ( 1۲) هیکل میپارانش یهایماریب

  ن یترعیشا  ها یماریب  نی ا  و   شوند   خون   فشار   شیافزا  به   منجر   است  ممکن   ی ویکل   ی ها یماریب  تمام  عمل  در 

  هستند،   باال  خون   فشار  عوارض   از   خود   ی ویکل  یهای ماریب   گرید  طرف   از .  هستند   ه ی ثانو  ی باال  خون   فشار   علل

  در .  است  مشکل   باال  خون   فشار  ای  است  بوده   ی ویکل   ه یاول  ی ماریب  نکه یا  ن ییتع  موارد   از   ی اریبس  در   رو   نیا  از

 وجود  صورت

 



 (1۲) هیاول سمیلدسترونآ 

  مارانیب نیا در. است خون  فشار  درمان  قابل بالقوه علل  از  هیاول  سمیلدسترون آ در  آلدسترون  حد  از  شیب د یتول

  ، میسد   احتباس   همچون  ی عواقب  جه ی نت  در   و   است  نی وتانسینژآ- نیرن  ستم یس   از  مستقل  لدسترون آ   د یتول  شیافزا

  وع یش   زان یم.  داشت  خواهد   یپ  در   را (  PRA)  پالسما  نینر  تیفعال  فت ا  و   یپوکالمیه   خون،  فشار  رفتن  باال

  هنگام   در  مارانیب  معموالً.  است  بوده  باال  خون  فشار  به   انیمبتال  از  %15  تا  %۲  از  کمتر  یماریب  نیا  شده  گزارش 

  ی ول  است  متوسط   تا  فی خف   معموالً  مارانیب   نیا  در  باال  خون   فشار.  هستند   عمر  پنجم  تا  سوم   دهه  در  صیختش

 .باشد   مدنظر مقاوم  ی باال خون فشار موارد  تمام در  د یبا ه ی اول سم یآلدسترون. باشد  هم  د یشد  تواند یم اًهاگ

  عالمتند یب  انیمبتال  اغلب  چند   هر.  کند ی م  فراهم  صیتشخ  جهت  را  یاندک  اطالعات  یک یزیف  نهیمعا  و  حال  شرح

  دهید  یعضالن  ضعف  ای   یپارستز  ، ینوش   پر  ،یادرار  پر   همچون  یعالئم  کیپوکالمی ه  آلکالوز  لیدل  به  یگاه  اما

  که   خون فشار به مبتال مارانیب در. است پالسما میپتاس  سطح یر یگاندازه یغربالگر تست نیترساده . شودیم

( باشد   نداده  رخ  اسهال  ای  استفراغ   هاکیورت ید  مصرف  دنبال  به   ی پوکالمیه  نکهی ا  شرط   به )  دارند   ی پوکالمیه

  و   حساس   ر یغ  یغربالگر  تست  ک ی  سرم   میپتاس   چک  وجود   نیا  با.  است  % 40-%50  سم یلدسترونآریپ ه  وعیش 

  ی برا  ی د یمف  روش (  PA\PRA)  پالسما  ن یرن  تیفعال  به  پالسما  لدسترون آ  نسبت  سنجش.  است  یاختصاص  ریغ

  ومولیکپ  555  زین  پالسما  آلدسترون   سطح  و  باشد   30  یباال  نسبت   نیا  اگر  است  شده   گزارش .  است  یغربالگر

  ص ی تشخ  قابل  لدسترونآ  سازنده   آدنوم  %۹1  ی ژگیو  و  % ۹0  تیحساس   با  باشد (  تری ل  ی دس   بر   رم گنانو  ۲0)   تر یل  بر

  از   تر نییپا  به  پالسما  لدسترون آ   وبکسر  عدم  مشاهده  با  دارند،  ییباال  PA\PRA  نسبت  که   یمارانیب  در.  است

  4  ی ط  ک یزوتونیا  نیسال   تر یل  ۲  ی د یور  ن یانفوز  دنبال  به (  تری ل  ی دس   بر   نانوگرم   10)   تر یل  بر   ومولیکپ  ۲77

 . شودیم  د ییتا ه یاول  سمیلدسترون آ صیتشخ ساعت،

  سازنده  آدنوم :  جمله  از  شوند یم  هی اول  لدسترونیسمآ  سندرم   به   منجر   هی کل  فوق  غدد  در   ی ناهنجار  نوع   نیند چ

  ا ی  و   ه یکل  فوق   غدد   نومیکارس   ه، ی کل  فوق   غدد  طرفه   دو   ی قشر   ی پرپالزی ه  ،(مارانیب  %60-% 70)  لدسترون آ

 .نابجا یهایمیبدخ



  که   یصورت  در .  است  یالزام   هی اول  سمیلدسترونآ   به   انیمبتال   تمام   در   ه یکل   فوق   غدد  از  MRI  ای  CT.Scan  انجام

CT  ای  MRI  آدنوم   امتازون گزد  با  سرکوب  از  پس  ه یکل   فوق  غدد  ی گراف  ینتیس   است  ممکن  نباشند،  ی صیتشخ  

 . کند   کشف را

  ن یا  دوطرفه   یپرپالزی ه  در  که  ی حال  در   دهد،ی م  جواب   یجراح  به   آدنوم   به   انیمبتال  در  خون   فشار  معموالً

 نیست.  گونه 

  با   که  است  غالب  اتوزوم  ثتوار  با  و  یژن  تک  نادر  اختالل  د یکوئیگلوکوکورت  با  درمان  قابل  سمیلدسترونیپرآه

 .شود یم مشخص  ف یخف یپوکالمیه و  نییپا ن یسن در اغلب د یشد  تا متوسط   خون فشار

 ( 1۲) کوشینگ سندرم

-رندهیگ  کیتحر  شیافزا  نیا  سمیمکان  احتماال.  ابد ییم   ش یافزا  نگیکوش   به   انیمبتال  % 75- %80  در  خون  فشار

  مناسب   درمان .  است  ه ی کل  فوق   غدد   از   مترشحه   یدهایاستروئ  ر یسا  و   زول یورتک  با  ی د یکوئ ینرالوکورتیم  یاه

 .است نگیکوش  سنروم  علت  به وابسته

 ( 1۲) تومیفئوکروموس

  ون یپاراگانگل  نسوج   ای (  توم یروموس کفئو )  ه یکل  فوق  غدد   ی مدوال  قسمت  در   نی والمکاتک  مترشحه   ی تومورها

.  هستند   یخون  فشار  مارانیب  %05/0  در  خون  فشار  شی افزا  عامل  و  اند شده  واقع(  ومایپاراگانگل)  غدد  نیا  از  خارج

  است  ممکن .  شوند یم   منتقل   غالب  اتوزوم   یوگ ال   با   و   هستند   ال یلیفام  هاتوم یفئوکروموس   % 30  حدود

  ییشناسا  عدم  صورت   در   ی ماریب  نیا.  باشند   همراه  MEN 2B  و  MEN 2A  سندرم  با  ی ارث  تومیفئوکروموس 

 . دارد همراه  به یعروق ی لبق کشنده  عواقب

 (1۲) باال خون فشار متفرقه علل

  خواب  یانسداد  نه پآ  که   یافراد   % 50  از  شی ب  در   ی چاق  از  مستقل  باال  خون  فشار:  خواب  ی انسداد  نهپآ -1

 . دارد ارتباط نهپآ شدت با خون فشار شدت و  شودیم ده ید دارند 



 . شودیم باال  خون  فشار  سبب که است یعروق  ی قلب ی مادرزاد علت نی ترعیشا: تورئآ ون یاس تکوارک -2

 د یروئیت  یکار  کم و  یکار   پر ری نظ نیاندوکر  اختالل -3

 ی آکرومگال -4

 ی لسمکپریه -5

 یی دارو علل -6

 (1۲) یژن  تک یباال خون فشار

  یخاص  پ یفنوت  به  توجه  با  هانیا  است  ممکن.  اند شده  ییشناسا  ی ژن  تک   یباال  خون   فشار  نادر  انواع   از   یبعض

  جدول   در  هایماریب  نیا.  است  ص یتشخ  د ییتا  یکی ژنت  یزهای آنال  موارد  اغلب  در  اما  شوند   ییشناسا  دارند   که

 .اند شده آورده   1-۲

 ( 1۲) باال خون فشار با ماریب به کردیرو

  از   کرد  توجه   یمسائل  به  یستیبا  باال  خون مبتال به فشار    ماریب  ه یاول  ی هایابیارز  در:  یکیز یف  نه یمعا  و شرح حال  

 جمله:

 ص یتشخ د ییتا جهت کامل ی کیزیف  نهیمعا و  حال شرح -1

 ی عروق ی قلب یهایماری ب خطر عوامل ریسا یغربالگر -2

 باال  خون فشار  شیافزا هی ثانو علل یغربالگر -3

 باال خون  فشار  از یناش  یعروق  یقلب  عوارض ییشناسا -4

 همراه یهایماریب ریسا ییشناسا -5

 هستند  باال خون فشار با  ارتباط در   که یزندگ سبک  از یی هاجنبه به  توجه  -6

 آورده  باال خون فشار  به انیمبتال در  یشگاهیآزما ه یاول ی هایابیارز 1- 3 جدول  در : یشگاهیآزما یهایابیارز

 .است شده



 مبتال به فشار خون باال مارانیب ی ابیدر ارز  هیاول شات یآزما 1-3جدول 

 تست سیستم 

 سرم  نی نیاوره خون(، کرات تروژنی)ن BUNادرار،  نیترشح آلبوم زانیکامل ادرار، سنجش م زیآنال کلیوی 

 ( دیروئی)هورمون محرک ت TSHسرم،  میو کلس م یپتاس م، یسد اندوکرین 

 دیریسگل یتر ، LDLو  HDLال، کلسترول تگلوکوز ناشتا، کلسترول تو متابولیک

 وگرامیالکتروکارد ت،یهماتوکر متفرقه 

 

 (1۲)  باال خون فشار درمان

  یی دارو  ی هادرمان  و   ی زندگ  سبک   اصالح   یکل   گروه   دو  در   توان یفشار خون باال را م   ی هادرمان  ی کل  طور   به

 . کرد ی بند بقهط

 (1۲) یزندگ سبک اصالح

  نیا  درمان   در  هم  و   یر یشگ یپ  در  هم  دارند،   مطلوب  اثرات  خون  فشار  ی رو  که  ی زندگ  سبک  در   یاصالحات

  ی برا  هم   و (  pre-hypertension)  خون   فشار   شیپ  به   ان یمبتال  یبرا   هم   اصالحات  ن یا.  هستند   د یمف  یماربی

 .اند شده آورده 1-4  جدول در  اصالحات نیا. اند شده هیتوص باال خون  فشار به  انیتالمب

 در فشار خون یاصالحات سبک زندگ  1-4جدول  

 و حفظ آن ۲5>(  یشاخص توده بدن ) BMIبه  دنیکم کردن وزن تا رس کاهش وزن

 گرم نمک 6مصرف روزانه کمتر از  ی نمک مصرف تیمحدود

 DASH یاهیتغذ یالگو
کم کردن   کم چرب همراه با   اتیو لبن  جاتیسبز  وه،یسرشار از م  یمیرژ

 ی مصرف کل زانیاشباع و م یهایچرب زانیم

 اعتدال در مصرف الکل 
روز   در  یدنیمصرف به حداکثر دو نوش  زانینوشند میکه الکل م  یدر افراد

 زنان محدود شود یدر روز برا  یدنینوش کیمردان و  یبرا

 در روز  قهیدق 30به مدت  عیسر یرو ادهیمنظم مثل پ  یهواز یهاورزش ی بدن تیفعال

 



 (1۲) ییدارو درمان

  . شودیم  ه یتوص  ییدارو  درمان   است،  وه یج  متر   یلی م  140/ ۹0  از   شتریب  ای  برابر  آنها  خون   فشار  که   یافراد  در

  وه، یج متر  یلیم  5-6 زان یم به  کیاستول ید فشار و وه یج متر یلیم  10-1۲ زانیم  به کیستولیس  فشار شکاه

  ش یب  تا  را  یقلب  یینارسا  بروز  خطر  و   % 1۲-% 16  را  CHD  ی نسب  خطر  و   % 35-%40  را   یمغز   سکته   یسبن  خطر

  یهاتفاوت  خون   فشار  مختلف   یهاکالس   به   پاسخ  در  مختلف   افراد.  کاهد یم   درمان  آغاز  از   سال  پنج   ی ط  % 50  از

  سن،   همچون  یعوامل  ماریب  هر   یبرا  باال  خون  فشار  ضد   یداروها  نوع  انتخاب  مورد  در.  دارند   یامالحظهقابل  

  نه، یهز  چون  یمسائل  کنار  در  همراه  یهایماریب  ،یعروق   ی قلب  یهایماریب  خطر  عوامل  ریسا  خون،  فشار  شدت

 .دارند   دخالت دارو   مصرف دفعات   تعداد و  ی جانب عوارض

 : برد نام را  ریز  موارد توان یم  خون فشار ضد  ی داروها  جمله از

  لوپ   یهاکیورتید  ، (دون یکلرتال  د،یازیدروکلرتیه)  ی د یازیت  یهایکورت ید  شامل:  هایکورتید -1

  د،یلورایآم  لرنون،یا  رونوالکتون،یاسپ)  آلدسترون  یهاستیآنتاگون   و(  د یاس   کیاتاکرن  د،یفورسما)

 .باشند یم( امترنیتر

  یانتخاب  ریغ  ی بتابلوکرها  ،(متوپرولول   آتنولول،)   قلب  ی برا  یانتخاب  یبتابلوکرها   شامل:  بلوکرها  بتا -2

 .باشند یم ( پروپرانولول )

 . باشند یم لول یکارود و  البتالول شامل : بلوکرها بتا-آلفا -3

  و(  نیترازوس   ن، یدوکسازوس   ن،یپرازوس )  آلفا   یانتخاب  یهاستیآنتاگون  شامل:  آلفا  یهاستیآنتاگون -4

 . باشند یم ( نیبنزام  یفنوکس)  آلفا  یانتخاب ر یغ یهاستیآنتاگون

  گوانفاسین   و   ن یپرزر  دوپا،   لیمت   کلونیدین،  برچسب   ن، ید یکلون  شامل:  یمرکز   یهایکسمپات  د ض -5

 .باشند یم

 .باشند یم لیپر یرام  و  لینوپریز یل ل،یکاپتوپر شامل : ACE مهارکنندگان -6

 .باشند یم  والزارتان  و  لوزارتان شامل: ۲  نیوتانسی آنژ یهاستیآنتاگون -7



 م یکلس یهاستیآنتاگون -8

 .باشد یم  نیپید یفین  شامل: ین ید یریپ درویه ید -9

 .باشند یم ازم یلتید  و  لیوراپام شامل: ین ید یریدروپیه ی د ریغ -10

 .باشند یم لید ینوکسیما و  نیدراالزیه شامل: یعروق  میمستق  ی هاگشادکننده -11

 ( 1۲) باال خون فشار ییدارو درمان اهداف

- 140  ری ز  به  کیستولیس   خون  فشار  که  شود یم  حاصل  یزمان  یعروق   ی قلب  خطرات  مقابل  در   حفاظت  حداکثر

  خطر   حال  ن یا  با.  شود  رسانده  وه ی ج  متر  یل یم  80- 85  ریز  به  کی استولید  فشار  و  وهیج  متر   ی لیم  135

  ان یمبتال  در  است  ممکن.  د یآینم  نییپا  دارند   نرمال  خون  فشار  که  یافراد   اندازه  به  یعروق   ی قلب  یهایماریب

  دارند   را  ی عروق  ی قلب  یها  یمار یب  یفاکتورها  سکیر   ریسا  که  یافراد   ای  و  هیکل  مزمن  یماریب  ،CHD  ابت،ید  به

 .کینیکل   در  وهیج متر  ی لیم 80/130 از  ترنییپا خون  فشار  مثال  باشد؛ الزم  یدتریشد  کنترل 

 متون یبررس : دوم بخش

.  باشد یم  نقرس   علت  ی سمیپرپوریه  نکه یا  بر   یمبن ، یالدیم  1800  سال  یابتدا  در  Garrowd  کشف   دنبال به

 Mahomed  باال  خون  فشار  رینظ  یعروق -ی قلب  مشکالت   انواع  در  یسمیوریپر یه  یبرا   ی تیعل  نقش   کی

(Fredric)،  نییشرا  تصلب   (Henri Huchard)،  ی وی کل  یهایماریب  (Garrowd & George Johnson  ) و  

  ت یماه  ، یالدیم  1۹00  سال  اواسط   در  که  چند   هر.  شد   گرفته   نظر   در(  Peter Hood)  یعروق-یقلب   یهایماریب

  ک یاور  د یاس   نکه یا  تصور اطالعات،  ت یقطع  عدم   بعالوه .  رفت سوال  ر یز  هایماریب نیا  ی برا  یک اور  د یاس   یتیعل

  د یاس   شیافزا  نکهیا  بر  یمبن  ییهاافتهی  و  است  یدانی اکسیآنت  اثر  یدارا  یحت  ای  اثر  یب  یکیولوژیب  نظر  از  محلول

  ن یانسول  ش یافزا  با   و(  GFR)  ی گلومرول  ونیلتراس ی ف  زان یم  کاهش   باعث  ه ی ثانو  صورت   به   است  ممکن  ک یاور

  ی عروق-یقلب  مشکالت  ی برا  ی واقع  خطر   فاکتور   کی   ک یاور  د یاس   که   شدند   یمنته  جه ینت   نیا  به   ی همگ   شود،

 . ستین ی ویکل  و



  1۹۹0  سال  اواخر  در  یوی کل  و  یعروق-یقلب  یهای ماریب  خطر  فاکتور   عنوان  به   کیاور  د یاس   دوباره  کشف

 :برد نام  ریز  موارد  توان یم  نمونه  عنوان  به. شد   انجام رابطه  نیا در  ی ادیز قاتی تحق و  افتاد اتفاق یالد یم

  د یاس  شیافزا نوجوانان، در  شده کشف  تازه ه یاول یباال خون  فشار  یرو  بر  مطالعه ،یالد ی م ۲004 سال در −

  رابطه  و  کنترل  گروه  در  درصد   صفر  مقابل  در  باال  خون  فشار  موارد  %۹0  از  شی ب  در(  5/5  از  شتریب)  کیاور

(8/0=r)   .را گزارش نمودند 

  نفر   4 خون   فشار شدن  نرمال  به   منجر   ک یاور  د ی اس   کاهش   ، یمقدمات  مطالعات  در   ی الد ی م  ۲003  سال   در −

 (. 7)  د یگرد باال خون  فشار  به مبتال ماریب نفر  5 از

  5 به خون کیاور د یاس  اساس  بر ماریب 57۲۲ ، یالدی م ۲006 تا  ۲004 یهاسال  نیب وان،یتا در  یامطالعه در

  معلوم   مطالعه   ن یا  در .  شد   ی ابیارز  سرم   ن ینیراتک  و  سرم   ک یاور  د یاس   سطح  رابطه   و  شدند   یبند میتقس  گروه 

 (. 13) است همراه  ی ویکل  عملکرد نقص کمتر  احتمال با 6  از  کمتراوریک   د یاس  که شد 

  ی بررس   ی عروق-یقلب   مشکل  چ یه  بدون  سال  65  یباال  شهروند   5461  ی امطالعه  در   ،ی الدی م  ۲00۹  سال   در

  ی دارا  یکی)  شهروند   زوج  1181  شهروند   5461  نیا   نیب  از.  داشتند   یسمیوریپریه   نفر  1505  نیب  نیا  از.  شدند 

  ی ریگ یپ  ی عروق-یقلب  ی هایماریب  به   ابتال   نظر  از  سال،  8/ 1  یط(  یسمیوریپریه  بدون   یگر ید  و  یسمیوریپریه

  ک یسمیور یپریه بدون  شهروندان از % 18 و یکسمیور یپری ه شهروندان از %۲1 مدت نیا گذشت از بعد . شدند 

 (. 14) شدند   مبتال( HF) قلب یینارسا به

  مرد   3073  در   سال  6  مدت  طول   در   را   باال  خون   فشار   بروز   خطر   ی ا مطالعه  در  همکارانش  و  شنان یرک  دکتر 

  اختالل   ابت، ید  بدون   اما  ، (7  از  باالتر   ک یاور  د یاس )  کی سمیوریپریه   ط یشرا  در   نرمال  خون   فشار   با   ساله  57-35

  ک ی اور  د یاس   که  یافراد  در   خون   فشار  مطالعه،  مدت  در.  کردند   ی بررس   کیمتابول  سندرم  ای  و  گلوکز  تحمل

  COX regressive  مدل  از  مطالعه  نیا  در.  داشتند   نرمال  کیاور  د یاس   که  بود  یافراد  از  باالتر  داشتند   7  از  شتریب

  ک یاور  د یاس   که   نرمال  خون   فشار  با  مردان   مدل،  نیا  براساس .  شد   استفاده  خون  فشار  مورد   در  قضاوت  یبرا

  به   ابتال  خطر  معرض  در   شتر یب  % 80  داشتند،   نرمال  ک یاور  د یاس   که   ییآنها  با   سهیمقا  در   داشتند،  7  از  باالتر



  بروز   خطر  در   %۹  شیافزا  با  سرم  کیاور  د یاس   در  واحد   هر  مدل  نیا  براساس .  بودند   ندهیآ  در  باال  خون  فشار

 باال  خون   فشار  بروز   خطر  که گرفت  جهینت  شنانیکر دکتر  اساس   نیهم  بر.  بود  همراه  ندهیآ در  باال  خون  فشار

  ط یشرا  در  ک،یمتابول  سندرم   و  گلوکز  تحمل  اختالل  ابت،ید  بدون   نرمال  خون  فشار  با  انسالیم  مردان  در

 . (15) ابد ییم  شیافزا یوریسمیکرپیه

  مواجه  ندهیآ  در  باال  خون  فشار  به  ابتال   یبرا   یاافتهی  شیافزا  خطر  با  دارند بالغین جوانی که هیپریوریسمی  

  اما   کنند،  اثبات  را  باال  خون   فشار  و   یسمیوریپریه   نیب  یت یعل  ارتباط  توانند ینم  مطالعات  چند   هر.  هستند 

  ش یافزا  نکهیا  بر  دال   یل یدال  ا، یفورنی الک  استنفورد   دانشگاه  ستیروماتولوژ  استاد  شنان،یکر  دکتر   اتینظر  براساس 

  در .  دارد  وجود   شود،   نده یآ  در   باال  خون ر  فشا  به   افراد   ابتال   خطر   ش یافزا  باعث  تواند ی م  سرم   ک یاور  د یاس 

  سال   ۲0  مدت  به  را  ساله   18-33  ییکایآمر  5115  شنان،یکر  دکتر  شد،  آغاز  1۹86  سال  در   که  ی امطالعه

  م یتقس  گروه   4  به   سرمشان  ک یاور  د یاس   براساس   را  مطالعه   ن یا  در  کنندگان شرکت    محققان،.  کرد  یریگ یپ

- 7/3  زنان  ی برا  و   تریل   دسی  بر  گرم  یل یم  3/0-3/5  مردان  ی برا  سرم   کیاور  د یاس   سطح  ی نییپا  ربع  در.  کردند 

  ی لی م  8/6  مردان   ی برا  سرم   ک یاور  د یاس   سطح  ییباال  ربع   در .  شد   گرفته   نظر   در  تر یل  یدس   بر  گرم  ی لیم  6/0

  نفر   5115  تعداد  از.  شد   گرفته   نظر   در   باالتر   و  تر یل  ی دس   بر  گرم   یلی م  5  زنان  یبرا  و  باالتر  و   تر یل  ی دس   بر   گرم

  داشتند   را  ک یمتابول  سندرم  یها جنبه  ریسا  ا ی  باال  خون  فشار  که   ییآنها  از  نفر   4۹18  مطالعه،   در   کننده  شرکت

  و   سرم   ن ینیراتک  رنسی لک  نژاد،   جنس،   سن،  براساس   که   هی وج  چند   ز یآنال  ن یا  در .  شدند   انتخاب   ز یآنال  یبرا

  داشتند،   قرار   ی نییپا  ربع   در  که  ی افراد  با  سه یمقا  در  داشتند  قرار   یی باال  ربع   در   که  ی افراد  بود،   کمر   دور   اندازه

 (. 16) داشتند   قرار  نده یآ در  باال خون  فشار به  ابتال  معرض  در شتر یب 76%

  ه یکل  یینارسا  شرفتی پ  و  باال  خون   فشار   کنترل   در  نول یآلوپور  قطع   اثر   ، یالد یم  ۲007  سال  در   ی امطالعه  در

  و  بودند (  CKD)  ه یکل  مزمن   یینارسا  4  و  3  مراحل  در   که   ماریب  50  مطالعه   نی ا  در .  شد بیماران بررسی    در

  قرار   مطالعه   مورد  بودند،  فیخف  یسمیوریپریه  درمان  یبرا  نولیآلوپور  با  مدت  یطوالن  درمان   تحت  تماماً

  نیا  سرم   ک یاور  د یاس   و   سرم   کراتینین   خون،   فشار  نول یلوپورآ   قطع   از  ماه   1۲  از  بعد   مطالعه،   نیا  در .  گرفتند 

  فشار  در  یتوجه قابل شی افزا نولیآلوپور  قطع از بعد : بود صورت نیا به حاصله جی نتا شد؛ یریگاندازه مارانیب



  در   TGF-B1  ی ادرار  دفع   در  یتوجه  قابل  شیافزا  و   یو یکل  عملکرد   رفتن  دست  از  سرعت  شیافزا  باال،  خون

  بر .  شد   مشاهده  کردند،ی نم  افتیدر  نیوتانسینژآ-نی نر  ستم یس   کننده  بلوک   یداروها   که   یمارانیب   از  یگروه

  یی نارسا  شرفتیپ  یرو  یبارانیز  اثر   عالمت  بدون  یسمیوری پریه:  که  گرفت  جهینت  نگونهیا  توانیم  اساس   نیهم

  مهار  نیوتانسیآنژ-نیرن  ستمیس   کننده   بلوک   یهادرمان  با  بارانیز  اثر  نیا.  دارد  باال  خون   فشار  کنترل  و   ه یکل

 . (17)  شودیم

 مطالعه انجام ضرورت : سوم بخش

  عالمت   بدون   یسمیوری پریه  درمان   عدم   به   ه ی توص  ، 18  شماره   رفرنس  موجود،   متون در امروزه   نکه یا  رغم   یعل

  عارضه   بدون  عالمت،  بدون   یسمیوری پریه  که   است  کرده  مشخص   ر یاخ  قاتی تحق  از   ی ادیز  فی ط  اما  است،  شده

  ارتباط   در   باال  خون   فشار  و (  CKD)  یو یکل  مزمن  ی ماریب   ن،ییشرا  تصلب   ر ینظ  ط یشرا  ی کسری  با   و  باشد ینم

  نکه یا به توجه با زین و   تضاد نیا وجود   به توجه با. دارد  هاآن د یتشد  ای و جادیا در یتیعل نقش احتماال و است

  در   تا   م یشد   آن   بر   دارد،  هاانسان  عمر  طول   ی حت  و   ی زندگ  تیف یک کاهش در   یتوجه  قابل   نقش   مذکور   ط یشرا

  ی زی الیهمود  مارانیب  در  را  خون  فشار  کاهش  ی رو  ک یاور  د یاس   کاهش  اثر   یعنی  یاحتمال  اثر   نیا  پژوهش  نیا

 . میده قرار  ی بررس  مورد شهرکرد هاجر مارستانیب

 :باشد یم  لی ذ موارد  پژوهش مورد  گروه  عنوان به یزیال یهمود مارانیب انتخاب لیدل

  . گردند ی م  زیال یهمود  نوبت  3  یال  ۲  هفته  هر   در  مارانیب   نیا:  یزیالیهمود  مارانیب  بودن   دسترس   در -1

 .داشت پژوهش ح یصح یاجرا مورد  در  یخوب  نظارت و  کنترل توان یم  و  بوده دسترس  در  جه ی نت در

  در   انه یماه بصورت معمول   بطور  که  است  یشیآزما سرم،  ک یاور د یاس : پژوهش اندک  ی مال  ی بر نه یهز -2

  ل یتحم  ماریب  بر  یاضاف  نهیهز  چگونه یه  پژوهش  نیا  انجام   نیبنابرا.  شودیم   انجام   همودیالیزی  مارانیب

 . د ینماینم

  نیا  و   گرددیم   ثبت  و  ی ریگاندازه   زیالیهمود  نوبت  هر   از  بعد   و  قبل  یز یال یهمود  مارانیب  خون  فشار -3

 . کند   یمؤثر   کمک   خون  فشار  کاهش  یرو  ک یاور  د یاس   کاهش  اثر  از  حیصح   یابیارز  به  تواند یم   مسئله



  

 دومفصل 

 اهداف و فرضیات 



 ی اصل هدف

بیمارستان    ی زیالیهمود  مارانیب  خون   فشار  کاهش  ی رو   بر  ک یاور  د یاس   آوردن   نیی پا  اثر  ارتباط  و  زانی م  نییتع

 هاجر شهرکرد 

 ی فرع اهداف

 . یتیجنس ک یتفک  به مارانی ب خون  فشار  کاهش ی رو بر ک یاور د یاس  کاهش اثر  نییتع -1

 :  ریز شرح به سن؛ ک یتفک  به مارانی ب خون  فشار  کاهش ی رو بر ک یاور د یاس  کاهش اثر  نییتع -2

 . سال 50 ریز نیسن .أ

 .سال 50 یباال نیسن .ب

  



  

 سومفصل 

 هامواد و روش



 مطالعه نوع

 ( RCT) یخارج شاهد  با شده یتصادف   ینی بال اییارآزمک

 مطالعه مورد تیجمع

 .اند داشته  یسمیور یپریه و  باال خون فشار که  شهرکرد  هاجر مارستانیب یز یالیهمود مارانیب

 نمونه حجم

 : بود ری ز بصورت نمونه حجم  برآورد  ، (7)  رفرنس اساس  بر

𝑛 = 2 [
(𝑧𝛼 − 𝑧𝛽) × 𝜎

𝑑2 − 𝑑1
]

2

= 2 [
(3.86 + 1.28) × 0.8

0.9
]

2

= 2[20.8] ≈ 2[21] 

 . بود کنترل   گروه  یگرید  و  مداخله گروه یک ی که نفره  ۲1  گروه  دو  معادل   بایتقر یعنی

 اطالعات یآورجمع روش

 . است بوده ساده ی تصادف  یر یگنمونه بصورت اطالعات ی آورجمع روش 

  به  و  شده انتخاب داشتند   را مطالعه  به ورود ط یشرا  که   یمارانیب که   است بوده صورت ن یا به یر یگنمونه روش 

  فرد   شماره  ی دارا  که  یمارانیب   از  نفر  ۲1  ادامه   در.  شد   داده   اختصاص  1  شماره  از  شروع   با  عدد  ک ی  کدام  هر

  نظر   در  کنترل  گروه  عنوان  به  اند بوده  زوج  شماره  یدارا   که  یمارانیب  از  نفر  ۲1  و مداخله  گروه  عنوان   به  بودند 

 .شدند  گرفته

 طرح  یاجرا روش و خالصه

  سرم   ک یاور   د یاس   و   خون  فشار   متوسط   پژوهش   یابتدا   در   که   است  بوده   صورت  نیا  به   طرح   ی اجرا   روش 

  دو   مدت به  مداخله گروه  مارانیب  به سپس. د یگرد ثبت   و  یر یگاندازه کنترل   و  مداخله گروه  دو   هر در  مارانیب

  ی برا  نول یآلوپور  ی دارو  زمان   مدت   ن یهم  در  که   یحال   در   شد   داده   نولیآلوپور  گرم   ی لیم  کصد ی  روزانه   ماه،



  ن یا  خون   فشار   متوسط   و   سرم   ک یاور   د یاس   مقدار   زمان،  مدت   ن یا  از  پس .  د ینگرد  ز یتجو  کنترل   گروه   مارانیب

 . د یگرد  سهیمقا گروه  هر  در  یقبل  یشده  ثبت  ریمقاد با  و شد  ثبت و  ی ریگاندازه  دوباره مارانیب

  د یاس   کاهش  ارتباط  یابیارز  جهت  و   د یگرد  سهیمقا  هم  با  کنترل  و  مداخله  گروه  در  شده  حاصل  جینتا  انیپا  در

 . گرفت قرار یبررس  مورد  خون، فشار کاهش  با کیاور

  را   مطالعه  به  ورود  ط یشرا  که   کرد  شهر  هاجر  مارستانیب  یز یالیهمود  مارانیب  از  یگروه:  مداخله  گروه  فیتعر

 . د یگرد  زیتجو  نول یآلوپور  ی دارو آنها ی برا پژوهش  انجام مدت ی ط در  و  اند بوده دارا

  دارا   را  مطالعه  به   ورود  ط یشرا  که  شهرکرد  هاجر  مارستانیب  یز یالیهمود  مارانیب  از  یگروه:  کنترل  گروه   فیتعر

  ی برا  یار یمع  عنوان  به   و   نکردند   افتیدر  نولیآلوپور  یدارو   پژوهش  انجام  زمان  مدت  یط   در  یول  اند بوده

 .شدند  گرفته  نظر در   مداخله گروه  با  سهیمقا

  استراحت  قه ی دق  5  از   بعد   نشسته   شروع   قبل   نوبت   سه   در   ماریب  خون   فشار:  خون  فشار  متوسط   ی ریگ اندازه  نحوه 

  د یگرد  یر یگاندازه  استاندارد  یپزشک  یگوش   ک ی  و   استاندارد  و   مناسب  فشارسنج  ک ی  با  شان یا  راست  دست  از   و

 (. 1۹) شد  گرفته  نظر  در  خون فشار متوسط  عنوان  به یر یگاندازه  سه ن یا نیانگ یم و

(  رهیغ  و ی روادهیپ  ورزش،) حاد  ی کیزیف   استرس   گونه  چیه  ماران یب  که  شد   ی ریگاندازه   یط یشرا  در  خون   فشار

  اتیدخان  ای  و  غذا  ای  ییچا   د ینبا  ماریب  خون  فشار  یریگ اندازه  از   قبل  نیهمچن.  نداشتند   یروان  استرس   نیهمچن  و

  توسط   و  استاندارد  فشارسنج  ک ی  له یوس   به   مارانیب   ی تمام  خون   فشار  یر یگاندازه  بعالوه.  باشد   کرده   مصرف 

 .شد  انجام  نفر  کی

همودیالیز    شروع   از   قبل  پژوهش   در   کننده  شرکت   مارانیب  سرم   کی اور  د یاس :  سرم  ک یاور  د یاس   ی ر یگاندازه  نحوه 

 گیری گردید. ها اندازهآن

 

 



 مطالعه به ورودشرایط 

 :است شده گرفته  نظر  در  ر یز صورت به  مطالعه  به ورود ط یشرا

 . شدند یم  ز یالیهمود نوبت 3 ی ال ۲ هفته در که کرد  شهر هاجر مارستانیب یز یالیهمود مارانیب -1

130  از   شتریب  مار یب  خون  فشار  متوسط  -2

90
𝑚𝑚𝐻g   استفاده   باال  خون   فشار  ضد   یداروها   از  ماریب   ای  بوده  

 .است کرده یم

 .است بوده 6.8mg / d lit از شتریب ای  برابر  ماریب سرم  کیاور د یاس  -3

 مطالعه  از خروج طیشرا

 :است شده گرفته  نظر در ری ز بصورت  زین مطالعه  از خروج  ط یشرا

 . پژوهش  انجام  زمان  مدت  ی ط  در  ماریب  یبرا   ره،یغ  و  یمغز   سکته   ،یقلب  سکته   رینظ   یحاد  ط یشرا  بروز -1

 . ماریب ی برا نولیآلوپور ی احتمال عوارض بروز -2

 ها داده لیتحل و هیتجز روش

  عالمتدار   رتبه  آزمون  و گروه   دو   سه یمقا ی برا  ی تنیو- من یآمار   ی هاتست  از   استفاده   با   ها داده ل یتحل  و  ه یتجز

 . گرفت انجام  SPSS 11 ی افزارنرم ط یمح  در  یزوج  سه یمقا  یبرا سونکاکلیو

 

 یاخالق مالحظات 

 .شد  گرفته   آگاهانه  یکتب  نامهتیرضا پژوهش  در  شرکت  ی برا شده  انتخاب مارانیب از -1

 .شد  داده  حیتوض ماران یب به آن  عوارض  و  نول یآلوپور یاحتمال ی درمان  اثرات مورد  در -2

  مار، یب  ی برا  زیتجو   جهت  پژوهش  نیا  در   شده  گرفته   نظر   در   مقدار   با  نولی آلوپور  ،(11)  مرجع   اساس   بر -3

 . ندارد یمنع



  

 چهارم فصل 

 جداولنتایج و 



 هایافته

  ۲1. اند بوده( %8/73)  مرد   نفر 31 و(  %۲/۲6)  زن نفر 11 که  گرفتند  قرار  پژوهش مورد  نفر 4۲ مطالعه   نیا در

  ۲1  از.  اند داشته  قرار(  Control)  کنترل  گروه  در   نفر  ۲1  و(  Case)   مداخله  گروه   در  پژوهش   مورد  افراد  از  نفر

  تا سال ۲8 حداقل  از زی ن آنها ی سن دامنه .  اند بوده( %۲/76) مرد  نفر 16 و ( %8/۲3)   زن نفر 5  مداخله  گروه  نفر

  6 کنترل گروه  نفر ۲1 از  .است بوده 5۹/1581/56  اریمع انحراف  و  سال 81/56  نیانگ یم با سال 80 حداکثر

  با  سال  80  حداکثر  تا سال  ۲۹  حداقل  از  آنها  یسن دامنه   که  اند بوده(  %71/ 4)  مرد  نفر   15  و (  %6/۲8)   زن  نفر

  کنترل   گروه  دو   در  یآمار  ی زهایآنال  به  توجه  با.  است  بوده   6۹/1567/56  اریمع  انحراف  و  سال  67/57  نیانگ یم

  ک یاور  د یاس   سطح  و  ک یاستولید   خون  فشار  ک،یستولیس   خون  فشار  جنس،  سن،  نمونه،  تعداد  نظر  از  مداخله  و

 . باشند یم  همسان گروه  دو   هر و  ندارد وجود ی معنادار تفاوت سرم

 مداخله گروه  در  شده حاصل جینتا

  سرم  کیاور د یاس  سطح  مطالعه  شروع از قبل مداخله گروه  در که داد  نشان سونک اکلیو دارعالمت  رتبه  آزمون

  ی دس   بر   گرم  یل یم  ۲/8  نیانگ یم  با  تر یل  ی دس   بر   گرم  یلیم   13  حداکثر  تا  تریل  یدس   بر  گرم   ی لیم  8/6  حداقل  از

  حداقل   از  ر یمقاد  نیا  ماران یب  توسط   نولیآلوپور  مصرف  از   بعد   که  است  بوده   43/1۲/8  اریمع  انحراف  و  تریل

  76/0۹۹/4  اریمع  انحراف  و  تریل  یدس   بر  گرم   یلیم   ۹۹/4  نیانگ یم  با  تریل  یدس   بر   گرم   یلیم  6  حداکثر  تا  6/3

  آن   آغاز  با  سهیمقا  در  پژوهش   انیپا  در  سرم  کیاور  د یاس   نیانگ یم  مداخله  گروه   مارانیب  در  یعنی  است،  بوده

  ک یاور   د یاس   سطح  پژوهش  انیپا  در   که  است  ذکر   به   الزم .  است  داشته   کاهش  تر یل  ی دس   بر   گرم   یلیم   3/3

  که   است  افته ی  کاهش (  تریل  ی دس   بر   گرم   ی لیم  8/6)   نرمال   ر یمقاد  از   کمتر   به   مداخله   گروه   ماران یب  تمام   سرم

 . (P <0.05 ) است معنادار ی آمار  لحاظ  از کاهش نیا

  متر   ی لیم  173  حداکثر  تا 13۲ حداقل  از  پژوهش  شروع   از  قبل   مداخله گروه  مارانیب  ک یستولیس   فشار  دامنه 

میانگین  ویج با    مصرف   از   بعد   که   است  بوده  1176/144/ 18  اریمع   انحراف   و   وه یج  متر   یلیم   144/ 76ه 

  ی ل یم  86/13۲  نیانگ ی م  با  وهیج  متر  یلیم  150  حداکثر  تا  111  حداقل  از  ریمقاد  نیا  مارانیب  توسط   نولیآلوپور



  حدود   پژوهش  انیپا  در  مارانیب  ک یستولیس   فشار  یعن ی.  است  بوده  1386 /13۲/ 41  اریمع  انحراف   و   وهیج  متر

  ذکر   به  الزم(.  p  <0.05 )  است  معنادار  یآمار  لحاظ از  کاهش  نیا  که  است  داشته کاهش  وهیج  متر  ی لیم  1۲

 .است داشته  شیافزا آنها  نفر 3  در  و  کاهش سیستولیک فشار مداخله  گروه  مارانیب  از نفر  18 در   که است

  متر   ی لیم  103  حداکثر  تا  77  حداقل  از   پژوهش   شروع   از  قبل   مداخله  گروه  مارانیب  ک یاستولید  فشار   دامنه 

  مصرف   از  بعد   ریمقاد  نیا  که  است  بوده  03/638/88  اریمع  انحراف  و  وه یج  متر  ی لیم  38/88  نیانگ یم  با  وهیج

  و   وهیج  متر  ی لیم  81/ 1۹  نیانگ یم  با  وهیج  متر  یل یم  ۹6  حداکثر  تا  71  حداقل  از  مارانیب  توسط   نولیآلوپور

  متر   یلیم   7  حدود  پژوهش  اتمام  از  بعد   مارانیب  کیاستول ید  فشار  یعنی.  است  بوده  01/61۹/81  اریمع  انحراف

  18 در  که  است  ذکر   به الزم (. p <0.05 )  است معنادار  یآمار  لحاظ  از  کاهش  نی ا که   است افته ی  کاهش وه یج

  داشته   ش یازاف  هم   نفر   ک ی  در   و   ر ییتغ  بدون   نفر   ۲  در  کاهش،   ک یاستولید  فشار  مداخله   گروه  مارانیب   از  نفر 

 . است شده ارائه  4- 1 شماره جدول در  فوق   موارد. است

  ، (% 4/71)   رییتغ  بدون  آنها  نفر 15  فشارخون  ضد   یداروها  دوز  مداخله   گروه  مارانیب   نفر ۲1  از  که   ستیحال  در  نیا

 ( 4- 7 شماره  جدول. )است داشته  کاهش(  %8/4) نفر  ک ی و ( %۲3/ 8) ش یافزا نفر 5

 کنترل گروه در شده حاصل جینتا

  پژوهش  شروع  از قبل  سرم  ک یاور د یاس  سطح  کنترل گروه  در   که داد   نشان سونکاکلیو  دار عالمت رتبه  آزمون 

  ی دس  بر  گرم   یل یم 6/7  نیانگ یم با  تریل  ی دس  بر  گرم ی لیم  ۹  حداکثر تا  تر یل یدس   بر گرم ی لیم  6/ 8 حداقل از

  ی ل یم  ۲/۹  حداکثر   تا  4/5  حداقل  از   ریمقاد  نیا  پژوهش  انیپا  در  که  است  بوده   67/06 /7  اریمع  انحراف  و  تریل

  در   ی عنی.  است  بوده   ۹4/017/7  ار یمع  انحراف   و   تریل  یدس   بر   گرم   ی لیم  17/7  نیانگ یم  با  تر یل   دسی   بر   گرم 

  بر   گرم  یل یم  0/ 43  آن  آغاز  با  سهیمقا  در   پژوهش  انیپا  در   سرم   کیاور  د یاس   نیانگ یم  کنترل   گروه  مارانیب

  است  ذکر   به  الزم (.  P  <0.05 )  باشد یم   معنادار  یآمار  لحاظ  از  کاهش  نیا  که  است  داشته  کاهش  تریل  یدس 

  گرم   یل یم  8/6)  نرمال  ری مقاد  از  باالتر  همچنان  مارانیب  از(  %6۲)   نفر  13  سرم  کی اور  د یاس   پژوهش  انیپا  در  که

 .است داشته  کاهش 8/6  ریز به  مارانیب  از( %38) نفر  8 سرم  کیاور  د یاس  و(  باالتر و  تر یل ی دس  بر



  متر   ی ل یم  17۲  حداکثر  تا   110  حداقل   از   پژوهش  شروع   از   قبل   کنترل   گروه   مارانیب  ک ی تولیسس   فشار  دامنه 

  پژوهش   اتمام  از  پس  که  است  بوده   44/1367/140  اریمع  انحراف  و  وه یج  متر   یل یم   67/140  نیانگ یم   با  وهیج

  اریمع  انحراف  و  وهیج  متر   یل یم  57/134  نیانگ یم  با  وهیج  متر  یل یم  166  حداکثر  تا  110  حداقل  از  ر یمقاد  نیا

66/1357/134 متر  ی لیم  6  حدود پژوهش انیپا در  کنترل گروه  مارانیب  کیستولیس  فشار یعنی.  است بوده  

  در   که  است  ذکر   به   الزم(.  P  >0.05 )  ستین  معنادار  ی آمار  لحاظ   از   کاهش  نیا  که   است  افتهی  کاهش  وهیج

 . است بوده ریی تغ  بدون نفر ۲ در  و  شیافزا آنها نفر 7 در  کاهش،  کیستولیس  فشار  مارانیب از  نفر 1۲

  وه ی ج  متر  یل یم  ۹6  حداکثر  تا  76  حداقل  از   پژوهش  شروع   از  قبل   کنترل   گروه   مارانیب  ک یاستولید  فشار  دامنه 

  ری مقاد  نیا  پژوهش   اتمام  از  بعد   که   است  بوده   55/481/85  اریمع   انحراف   و   وه یج  متر   یل یم  81/85  نیانگ یم  با

  07/633/81 اریمع انحراف  و  وهیج متر یل یم 33/81 نیانگ یم  با وهیج متر  یلیم  ۹4 حداکثر  تا 70 حداقل از

  کاهش  وه یج  متر   یلی م   47/4  حدود   پژوهش   انیپا  در   کنترل   گروه   مارانیب  ک یاستولید   فشار   ی عنی.  است  بوده 

  ماران یب  از  نفر  14  در  که   است  ذکر  انیشا(.  P  <0.05 )  است  معنادار  یآمار  لحاظ  از   کاهش  نیا  که  است  افتهی

 . است بوده ر ییتغ بدون  نفر  ۲ در  و  ش یافزا آنها نفر 5  در   کاهش، ک یاستولید فشار

 . است شده ارائه  4- ۲ جدول  در فوق  جینتا ه یکل

(  %7/85)  ر ییتغ  بدون  آنها  نفر  18  فشارخون  ضد   یداروها  دوز   کنترل  گروه  مارانیب  نفر   ۲1  از   که  ستیحال  در  نیا

 ( 4-7 جدول. )است داشته( %3/14) ش یافزا نفر 3 و

 کنترل و مداخله گروه در شده حاصل جینتا سهیمقا

  ی لیم  3/3  کاهش  پژوهش  نیا  در  است،  شده  داده  نشان  زین  1-4  شکل  در  و  شد   اشاره  ز ین  قبالً  که  طورهمان

  ن یانگ یم  در   وه ی ج  متر  یل یم  1۲  کاهش  با  مداخله   گروه  ماران یب  سرم   ک یاور  د یاس   نیانگ یم  در   تر یل  ی دس   بر   گرم 

  کاهش  گرید  طرف   از .  بود  همراه   ک یاستولید  فشار  نی انگ یم  در   وهیج  متر   ی لیم  17/7  کاهش   و   ک یستولیس   فشار

  ی اوهی ج  متر  ی لیم  6  کاهش   با   کنترل  گروه   مارانیب  سرم   ک یاور  د یاس   نیانگ یم  در  تر یل  یدس   بر  گرم  ی لیم  43/0

.  است  بوده   همراه   کیاستول ید   فشار   نیانگ یم  در   وه یج  متر   ی لیم  47/4  کاهش  و   ک یستول یس   فشار  نیانگ یم  در 



  ک یستولیس   فشار  در  شتریب  کاهش  با  مارانیب  سرم  کیاور  د یاس   شتریب  کاهش  که  گرفت   جهی نت  توانیم  نیبنابرا

 .است بوده  همراه کیاستولید و

 کاهش اسید اوریک  
(mg/dl) 

 SBPکاهش 
(mmHg) 

 DBPکاهش 
(mmHg) 

 17/7 1۲ 3/3 گروه مداخله 

 47/4 6 43/0 گروه کنترل 
 

 

 گروه مداخله و شاهد: مقایسه نتایج بدست آمده در 1-4شکل 

 

 خون  فشار کاهش بر کیاور دیاس  کاهش اثر با تیجنس ارتباط

  در  نه که اند داشته قرار مرد   نفر  16 و  زن نفر 5 مداخله  گروه در  یجنس نظر  از که داد نشان یتنیو من  آزمون

  ک یاستولید  فشار  کاهش  مورد  در   نه  و  کیستولیس   فشار  کاهش  مورد  در  نه   سرم،  کی اور  د یاس   زانیم  کاهش  مورد

  کنترل   گروه   مورد  در(.  4-3  جدول( )P  >0.05 )  است  نداشته   وجود  مردان  و  زنان  نیب  یمعنادار   تفاوت   چیه

(  P  >0.05 )  د ینگرد  مشاهده  یمعنادار   تفاوت   چیه   است،  بوده   مرد  نفر   15  و  زن   نفر   6  بر  مشتمل  که  زین

 (. 4-4 جدول)
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 خون  فشار کاهش بر کیاور دیاس  کاهش اثر با سن ارتباط

  سن   نیا  یباال  نفر  15 و  سال  50  از   کمتر  نفر   6  مداخله،  گروه   در یسن  نظر  از  که داد نشان  یتنیو  من آزمون

  د یاس   کاهش  اثر  و  سن  نیب  ی معنادار  تفاوت  پژوهش  ن یا  یهاافتهی  ی آمار  یزهایآنال  به   توجه   با  که   اند بوده

  د ینگرد  مشاهده   یزیال یهمود  ماران یب  کیاستولید  و   ک یستولیس   خون   فشار  کاهش  یرو   بر   سرم   کیاور

(0.05<P( )4- 5  جدول  .)نیا  یباال  نفر  16  و  50  از  کمتر  سن  با  نفر   5  بر  مشتمل  که  زین  کنترل  گروه  مورد  در  

 (. 4-6  جدول( )P >0.05 ) د یگرد  حاصل جینتا نیهم اند، بوده سن

 

 در گروه مداخله برای اسید اوریک سرم، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک   دار ویلکاکسون: نتایج آزمون رتبه عالمت4-1جدول  

 میانگین  حداکثر حداقل تعداد نمونه 
 انحراف 

 معیار
 p-value میانه

UA 

 8/7 43/1 ۲۹/8 13 8/6 ۲1 قبل
P<0.05 

 ۲/5 76/0 ۹۹/4 6 6/3 ۲1 بعد 

SBP 
 141 18/11 76/144 173 13۲ ۲1 قبل

P<0.05 
 13۲ 41/13 86/13۲ 160 111 ۲1 بعد 

DBP 
 87 03/6 38/88 103 77 ۲1 قبل

P<0.05 
 8۲ 01/6 1۹/81 ۹5 71 ۲1 بعد 

UA: Uric Acid (mg/dl) 

SBP: Systolic Blood Pressure (mmHg) 

DBP: Diastolic Blood Pressure (mmHg) 

 

 

 

 



 برای اسید اوریک سرم، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک   کنترلدر گروه    دار ویلکاکسون: نتایج آزمون رتبه عالمت4-۲جدول  

 میانگین  حداکثر حداقل تعداد نمونه 
 انحراف 

 معیار
 p-value میانه

UA 

 3/7 67/0 60/7 ۹ 8/6 ۲1 قبل
P<0.05 

 ۹/6 ۹4/0 17/7 ۲/۹ 4/5 ۲1 بعد 

SBP 
 140 44/13 67/140 17۲ 110 ۲1 قبل

P<0.05 
 137 66/13 57/134 166 110 ۲1 بعد 

DBP 
 85 55/4 81/85 ۹5 76 ۲1 قبل

P<0.05 
 83 07/6 33/81 ۹4 70 ۲1 بعد 

UA: Uric Acid (mg/dl) 

SBP: Systolic Blood Pressure (mmHg) 

DBP: Diastolic Blood Pressure (mmHg) 

 

د از زمون من ویتنی در گروه مداخله برای تعیین ارتباط جنس با اختالف اسید اوریک سرم قبل و بع: نتایج آ4-3جدول 

 پژوهش و اختالف فشار سیستولیک و دیاستولیک قبل و بعد از پژوهش 

 p-value میانگین رتبه تعداد نمونه 

Diff UA 

 7 5 زن 
P>0.05 

 ۲5/1۲ 16 مرد

Diff SBP 
 4/8 5 زن 

P>0.05 
 81/11 16 مرد

Diff DBP 
 6/11 5 زن 

P>0.05 
 81/10 16 مرد

Diff UA= Post Uric Acid- Pre Uric Acid       (mg/dl) 

Diff SBP= Post Systolic Blood pressure – Pre Systolic Blood pressure    (mmHg) 

Diff DBP= Post Diastolic Blood pressure – Pre Diastolic Blood pressure    (mmHg) 

 

 



د از  برای تعیین ارتباط جنس با اختالف اسید اوریک سرم قبل و بع  کنترلزمون من ویتنی در گروه : نتایج آ4-4جدول 

 پژوهش و اختالف فشار سیستولیک و دیاستولیک قبل و بعد از پژوهش 

 p-value میانگین رتبه تعداد نمونه 

Diff UA 

 08/13 6 زن 
P>0.05 

 17/10 15 مرد

Diff SBP 
 58/8 6 زن 

P>0.05 
 ۹7/11 15 مرد

Diff DBP 
 08/۹ 6 زن 

P>0.05 
 77/11 15 مرد

Diff UA= Post Uric Acid- Pre Uric Acid      (mg/dl) 

Diff SBP= Post Systolic Blood pressure – Pre Systolic Blood pressure    (mmHg) 

Diff DBP= Post Diastolic Blood pressure – Pre Diastolic Blood pressure    (mmHg) 

 

د از پژوهش  با اختالف اسید اوریک سرم قبل و بع سنبرای تعیین ارتباط  مداخلهزمون من ویتنی در گروه : نتایج آ4-5جدول 

 و اختالف فشار سیستولیک و دیاستولیک قبل و بعد از پژوهش 

 p-value میانگین رتبه میانه انحراف معیار میانگین  تعداد نمونه 

Diff UA 
 4۲/8 6/3 11/۲ 08/4 6 سال 50زیر 

P>0.05 
 03/1۲ 7/۲ 3/1 ۹8/۲ 15 سال 50باالی 

Diff SBP 
 ۲5/14 6 ۲5/7 83/6 6 سال 50زیر 

P>0.05 
 7/۹ 16 07/14 ۹3/13 15 سال 50باالی 

Diff DBP 
 83/1۲ 65/3 5/6 83/5 6 سال 50زیر 

P>0.05 
 ۲7/10 10 77/6 73/7 15 سال 50باالی 

Diff UA= Post Uric Acid- Pre Uric Acid      (mg/dl) 

Diff SBP= Post Systolic Blood pressure – Pre Systolic Blood pressure    (mmHg) 

Diff DBP= Post Diastolic Blood pressure – Pre Diastolic Blood pressure    (mmHg) 
 



د از پژوهش  با اختالف اسید اوریک سرم قبل و بع سنبرای تعیین ارتباط  کنترلزمون من ویتنی در گروه : نتایج آ4-6جدول 

 و اختالف فشار سیستولیک و دیاستولیک قبل و بعد از پژوهش 

 p-value میانگین رتبه میانه انحراف معیار میانگین  تعداد نمونه 

Diff UA 
 50/۹ 7/0 ۹3/0 54/0 5 سال 50زیر 

P>0.05 
 47/11 5/0 87/0 4/0 16 سال 50باالی 

Diff SBP 
 ۹0/15 7 18/8 6 5 سال 50زیر 

P>0.05 
 47/۹ 5/5 0۲/18 87/۹ 16 سال 50باالی 

Diff DBP 
 14 3 03/3 8/0 5 سال 50زیر 

P>0.05 
 06/10 5/4 ۲6/8 6/5 16 سال 50باالی 

Diff UA= Post Uric Acid- Pre Uric Acid      (mg/dl) 

Diff SBP= Post Systolic Blood pressure – Pre Systolic Blood pressure    (mmHg) 

Diff DBP= Post Diastolic Blood pressure – Pre Diastolic Blood pressure    (mmHg) 
 

 ز داروهای ضد فشار خون در پایان پژوهش در بیماران گروه مداخله و کنترل :نتایج تغییر دو4-7جدول 

 
عدم تغییر دوز داروهای ضد فشار  

 خون در پایان پژوهش 

دوز داروهای ضد فشار   کاهش

 خون در پایان پژوهش 

دوز داروهای ضد فشار   افزایش

 خون در پایان پژوهش 

گروه  

 مداخله

 5 1 15 تعداد 

 %  8/۲3 %  8/4 %  4/71 ددرص

گروه  

 کنترل 

 3 0 18 تعداد 

 %  3/1۲ % 0 %  7/85 درصد

 

  



  

 چهارم فصل 

 جداولنتایج و 



 ی ری گجه ینت و بحث

  با   مداخله  گروه   مارانی ب  سرم  کیاور  د یاس   نیانگ یم   در   تری ل  یدس   بر  گرم  یلیم  3/3  کاهش  پژوهش  نیا  در

  فشار  نیانگ یم  در  وهیج   متر  یل یم  7/ 17  کاهش  و  ک یستولیس   فشار  نیانگ یم  در  وه یج  متر   ی لیم  1۲  کاهش

  سرم   ک یاور  د یاس   نیانگ یم  در   تر یل  یدس   بر   گرم   ی لیم  0/ 43  کاهش   گر ید  طرف  از .  بود  همراه   ک یاستولید

  متر   یلیم   47/4  کاهش  و   ک یستولیس   فشار  نیانگ یم  در   ی اوهیج  متر  ی لیم  6  کاهش  با   کنترل  گروه   مارانیب

  د یاس   شتر یب  کاهش   که   گرفت   جه ی نت  توان ی م  نیبنابرا.  است  بوده   همراه   یک استولید  فشار   نیانگ یم  در   وه یج

  است   ی حال  در   ن یا.  است  بوده   همراه   ک یاستولید  و  ک یستولیس   فشار   در   شتر یب  کاهش   با  ماران یب  سرم   ک یاور

  ، کیستولیس   فشار  زانی م  ،جنس  ،سن  ،نمونه   تعداد  نظر   از  همسان  ط یشرا  در  کنترل و  مداخله  گروه  دو  هر  که

  هر   در  خون  فشار  ضد   یداروها  دوز  عالوه  به.  داشتند   قرار  سرم  کیاور  د یاس   زانی م  و  کیاستولید  فشار  زانیم

  کنترل   گروه  در   چند   هر.  است  بوده  ر ییتغ  بدون   هانمونه  اکثر  در  آن  آغاز  با  سهیمقا  در   پژوهش   انیپا  در  گروه  دو

  که   ،شد  مشاهده  تر یل  یدس  بر  گرم   ی لیم 43/0 کاهش  پژوهش  ان یپا در  ماران یب سرم  ک یاور د یاس  نیانگ یم در 

  کیاور د یاس  نیانگ یم تری ل یدس   بر گرم  یلیم 3/3 کاهش اما ،باشد  مناسب ییغذا میرژ تیرعا اثر در تواند یم

  خون   ک یاور  د یاس   آورنده  ن ییپا  ی دارو  ک ی  که   نولیآلوپور  ی دارو  مصرف   ل یدل  به   مداخله   گروه   ماران یب  سرم

 .باشد یم ،است

 :است آمده  بدست ریز  جینتا ،است شده  انجام نه یزم  نیا در که ی مطالعات ریسا در

  شدن   نرمال  به  منجر  کیاور  د یاس   کاهش  همکارانش  و   یفا  مطالعه  در  ،یالد ی م  ۲003  سال  در   در −

  کاهش   از   یحاک  هم   حاضر  پژوهش   جینتا.  (7)  شد   باال  خون   فشار  به  مبتال  مار یب  5  از  نفر   4  خون   فشار

  دارد   یهمخوان  همکارانش و  یفا  پژوهش  یهاافتهی با  که بود  کیاور د یاس  کاهش  دنبال  به  خون  فشار

  است   ذکر  انیشا  البته.  است  پژوهش  نیا  در  شده  مطرح   هی فرض  یدرست  بر  ید ییتا  یهمخوان  نیا  که

  1۲  کاهش  با  مارانیب   خون  فشار  ضد   یداروها  به  نولیآلوپور  یدارو  کردن  اضافه  ،ما  پژوهش  در  که

  نه   ، است  شده  همراه   ک یاستولید  فشار  در   وهی ج  متر  ی لیم  7  و   کیستولی س   فشار  در  وه یج  متر   یلیم



  جه ینت   به  اند توانسته  همکارانش  و  یفا   نکهیا  علت   رسد یم  نظر   به .  مارانیب   خون  فشار  شدن  نرمال

  ی زیالیهمود  ریغ  مارانیب  آنها  مطالعه   مورد  ت یجمع  که  است  بوده  موضوع  نیا  ،کنند   دایپ  دست  یبارزتر

  ز یالیهمود  جلسات  ن یب  اد یز  عاتیما  مصرف   لی دل  به )  Overload  یزیالی همود  مارانیب   در.  است  بوده 

  . گردد  ماریب  خون   فشار  ریچشمگ   شیافزا  سبب  تواند ی م(  ز یالید  انجام  جهت  مراجعه   در  ریتاخ  ای

 افت  سبب  تواند ی م(  زیال ید  نوع  رییتغ  ای  زیال ید  مدت  طول  شیافزا  لیدل  به )  Overfiltration  نطوریهم

  مطالعه  انجام   ی برا   سوء   اثر   ن یا  کاهش  جهت  ، پژوهش  نیا  در   البته .  شود  مار یب  خون   فشار   توجه   قابل

  شد   تقاضا  زیال یهمود   بخش  همکاران  از  گری د  طرف   از  و   شد   گرفته نظر  در  زین  کنترل  گروه ،نظر  مورد

  انجام  زمان   مدت  جهت   از   یر ییتغ  پژوهش  در   کننده  شرکت   ماران یب  زی الید   نوع   در   امکان   حد   تا   که 

 . نشود داده  هایصاف نوع   ای و  زیالیدهمو

  ش یب  در   5/ 5  از  شتر یب  کی اور  د یاس   همکارانش  و   جانسون   مطالعه   ی هاافتهی  ، یالدیم  ۲004  سال  در  −

  . (7)  داد   نشان  را   انیمبتال  ر یغ  در  % 0  مقابل  در   شده   کشف  تازه   ه یاول  خون  فشار  به   انیمبتال  % ۹0  از

  ، ماند   ی باق  نرمال  ر یمقاد  از   باالتر   همچنان   ک یاور  د یاس   نیانگ یم  که   کنترل  گروه   در   ز ین  ما   مطالعه   در 

  و   جانسون  مطالعات  ی هاافتهی  با   جینتا  نی ا  که   می بود  مارانیب  خون   فشار  در   یکمتر   کاهش  شاهد 

 . باشد یم   ما ه یفرض  یدرست  بر ید ییتا که دارد   مطابقت همکارانش

  ی برا   نول یآلوپور  قطع  از  ماه   1۲  گذشت  از  بعد   ،ی الدی م  ۲007  سال  در  همکارانش  و   خیش   مطالعه   در −

  ی برا نول یآلوپور با  مدت ی طوالن درمان  تحت قبال که   هی کل  مزمن یینارسا چهار و  سه مراحل مارانیب

.  (17)  شد   مشاهده  مارانیب  خون  فشار  در  یتوجه  قابل  شیافزا  ،اند بوده  فیخف  یسمیوریپریه  درمان

  فشار   کاهش   به   منجر (  کیاور  د یاس   کاهش  علت  به )  نول یآلوپور  ی دارو  مصرف   ز ین  حاضر  پژوهش   در 

  هی فرض  یدرست د یمو  که  دارد  ی همخوان  همکارانش  و خیش   مطالعات   یهاافته ی  با  که   شد   ماران یب  خون

  در   نول یآلوپور  مصرف  ما  مطالعه  در  که  است  ذکر  به  الزم  البته.  است  حاضر  پژوهش  در  شده  مطرح

  فشار   mmHg  7و    ک یستولیس   فشار   mmHg  1۲  کاهش   به   منجر   خون  فشار   ضد   ی داروها  کنار



  سه یمقا  در  همکارانش  و   خیش   مطالعه   بارزتر  جه ینت  که   رسد یم  نظر   به.  شد   مداخله   گروه  در  کیاستولید

 :است بوده   ر یز علل  به ،حاضر پژوهش با

o در همکارنش و  خ یش  پژوهش  که  که یصورت در  شد  انجام  ماه  دو   زمان   مدت  در  حاضر  پژوهش  

 .است گرفته  انجام ( ماه 1۲ از ش یب) ی تریطوالن زمان مدت

o نوسانات یدارا  ماران یب از  گروه  نیا  که   شد  انجام  ی زیالیهمود مارانیب ی رو  بر  حاضر  پژوهش 

  ریغ  ماران یب  یرو  بر  همکارانش  و   خیش   پژوهش  کهیصورت  در  باشند یم  خون  فشار  یباال

 .است شده  انجام ی زیالیهمود

  فشار   بروز   خطر  سال   6  ی ط  ، یالد ی م  ۲007  سال   در   همکارانش  و   شنانیکر  دکتر   مطالعه   اساس   بر −

  شد   گزارش   کنترل  گروه با  سهیمقا  در   %80  از  ش یب  کیسمیوریپریه  ویتنس   نورمو   مردان  در   باال  خون

  کاهش  با  کنترل  گروه   در   سرم   کیاور  د یاس   سطح  نیانگ یم  ماندن   یباق  باال  زین   حاضر  مطالعه  در .  (15)

  د یاس   سطح  نی انگ یم  که )   مداخله گروه با  سهیمقا  در  کیاستولید و کیستولیس   خون   فشار  در  یکمتر

 .بود همراه ، (بود افتهی کاهش  نرمال ری مقاد  از کمتر  به  هاآن کیاور

  نیب   یاحتمال  ی ت یعل  رابطه  ک ی  ، یالد ی م  ۲00۹  سال  در   سودان   و   هاجرز  دکتر   قاتی تحق  اساس   بر −

  کاهش   ن یب  ی دار  معنا  رابطه   ز ین  حاضر  مطالعه   در .  (8)   دارد   وجود   باال  خون   فشار   و   ی سمیوریپریه

  دکتر   مطالعه  جینتا  با   که   شد   مشاهده  ک یاستولید   و   ک یستولیس   خون   فشار  کاهش   با   سرم  ک یاور  د یاس 

 .است پژوهش  نیا در  شده  حر مط ه ی فرض ی درست  بر ی د ییتا و  دارد  یهمخوان سودان و هاجرز

 شنهاداتیپ

  خون   فشار  کاهش  به  منجر  سرم  کیاور  د یاس   ش کاه  نکهیا  بر  یمبن  مطالعه  نیا  یهاافتهی  به   توجه   با −

  ی دارو  ک ی  عنوان  به   نول یآلوپور  ی دارو  از   که  کرد   شنهاد یپ  توانیم  ،شودی م   ک یاستولید  و   کیستولیس 

  که   است  ذکر  به  الزم.  شود  استفاده  یزیالی همود  مارانیب  یباال  خون  فشار  بهتر  کنترل  جهت  یکمک

 . ندارد یزی الیهمود مارانیب ی برا یسوئ  اثر  پژوهش  نیا در   شده استفاده دوز   با نول یآلوپور ی دارو



  ی رو  بر  ،شد   خواهند   انجام  نهیزم  نیا  در  ندهیآ  در  که   یمطالعات  ریسا  که  شودیم  شنهادیپ  نیهمچن −

 . کنند  تمرکز  ،باشند یم  خون  فشار در ی کمتر نوسانات یدارا  که ی زیال یهمود ریغ یهاتیجمع

  نظر   در  تریطوالن  ، گرفت  خواهد   انجام   ندهیآ   در   که   مشابه   ی هاپژوهش  مدت  طول   که   شود یم  شنهادیپ −

 . شود گرفته
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