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Abstract
Background and Objectives: Hypertension is one of the main risk factors of cardiovascular
diseases and associated with mortality and morbidity all over the world. This study was designed to
evaluate the rate of blood pressure (BP) control and its associated risk factors in Tabriz University
of Medical Sciences.
Material and Methods: This cross-sectional prospective study was conducted for a ten-month
period in patients with hypertension and concomitant cardiovascular disease. The BP of participants
was measured by the cardiologist. Demographic information, drug and medical history, lab data,
smoking, use of opium or alcohol or amphetamine were recorded in a data collecting form. The
Spearman and logistic regression analysis were performed to access the association of study risk
factors and control of hypertension.
Results: Totally, 314 patients were entered to the study. The mean age of patients was 62.7±12.2.
139 (44.3%) of the patients were female and 175 (55.7%) were males. The mean systolic BP of
patients was 131.6 ± 2 and diastolic BP was 78.3 ± 12.9 mmHg. Approximately, half of patients had
an uncontrolled BP (n=114, 45.9%). The most common drug regimen is associated with dual
therapy in 152 cases (48.4%). The ACEI/ARBs and beta-blockers were the most commonly used
drugs. There were significant association between not-controlling BP and age (r=0.29, p=0.022) and
diabetes (r=0.273, p=0.024).
Conclusion: The results showed that BP in about half of patients was not in goal and this
observation was seen more commonly in older and diabetic patients. This study raises the concern
about the control of hypertension among health care providers and patients.
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بررسی میزان کنترل فشارخون در بیماران با سابقه پرفشاریخون و مشکلات زمینهای قلبی عروقی

مقاله پژوهشی

بررسی میزان کنترل فشارخون در بیماران با سابقه پرفشاریخون و مشکلات زمینهای قلبی عروقی
طاهر انتظاری ملکی* ،1هاله رضایی ،1هادی همیشه کار ،1افشین قره خانی ،1صبا غفاری ،1الناز شاسب ،1بهجت پورایمان

1

چکیده

زمینه و اهداف :پرفشاریخون یکی از عوامل خطرزای مهم بیماریهای قلبی عروقی و یکی از دلایل اصلی مرگ ومیر در سرتاسر جهان میباشد.
کنترل فشارخون نقش مهمی در کاهش عوارض و میزان مرگ و میر این بیماری دارد .این مطالعه جهت ارزیابی میزان کنترل فشارخون و ارزیابی
عوامل خطرزا آن طراحی و انجام گردید.
مواد و روشها :مطالعه حال حاضر از نوع مطالعه تحلیلی-توصیفی آیندهنگر میباشد که به مدت  01ماه بر روی بیماران با پرفشاریخون و
مشکلات قلبی-عروقی که به درمانگاه قلب و عروق بیمارستان شهید مدنی تبریز مراجعه میکردند ،انجام گرفت .در این مطالعه فشارخون بیماران
توسط پزشک متخصص قلب و عروق اندازهگیری شد .متغیرهای مورد مطالعه شامل مشخصات دموگرافیک بیماران (نام ،نام خانوادگی بیمار ،سن،
جنس ،وزن ،قد و شاخص توده بدنی) ،بیماریهای زمینهای ،داروهای مصرفی ،سابقه مصرف سیگار ،الکل ،داروهای آمفتامین ،اپیوم و آزمایشات
بیماران بود .از تستهای اسپیرمن و لوجستیک رگرسیون برای بررسی ارتباط میان دادهها استفاده گردید.
یافتهها :در کل  403نفر وارد مطالعه شدند .میانگین سنی بیماران  9 22/7±02/2سال بود 049 .نفر (33/4درصد) از بیماران خانم و  071نفر
( 11/7درصد) آقا بودند .میانگین فشارخون سیستولیک بیماران  040/2±21و میانگین فشارخون دیاستولیک بیماران  77/4±02/9میلیمتر جیوه بود.
درصد قابل توجهی از بیماران فشارخون کنترل نشده داشتند ( 003نفر31/9 ،درصد) .بیشترین رژیم دارویی مربوط به رژیم دو دارویی در  012نفر
(37/3درصد) بود .بیشترین نوع دارو در رژیمهای درمانی مربوط به مهارکنندههای آنزیم مبدل آنژیوتانسین یا مهارکننده گیرنده
آنژیوتانسین( )ACEI/ARBsو بتابلاکرها بود .ارتباط معنیداری بین سن و عدم کنترل فشارخون ( )p = 1/122 ،r = 1/29و بین عدم کنترل فشار-
خون با سطح قند خون وجود داشت (.)p = 1/123 ،r = 1/274
نتیجهگیری :نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تقریبا فشارخون بیش از پنجاه درصد بیماران در محدوده هدف نمیباشد و این میزان در افراد
دیابتی و مسن بیشتر میباشد.
کلیدواژهها :پرفشاری خون ،عوامل ،دیابت ،سن
نحوه استناد به این مقاله :انتظاری ملکی ط ،رضایی ه ،همیشه کار ه ،قره خانی ا ،غفاری ص ،شاسب ا ،پورایمان ب .بررسی میزان کنترل فشار خون در بیماران با سابقه پرفشاری خون و
مشکلات زمینهای قلبی عروقی .تصویر سلامت 0497؛ .011-94 :)2(01

 .9دانشکدهی داروسازی ،دانشگاه علوم پزشکی تبريز ،تبريز ،ايران )(Email: tentezari@gmail.com
حقوق برای مؤلف(ان) محفوظ است .اين مقاله با دسترسی آزاد در تصویر سلامت تحت مجوز کرييتو کامنز ( (http://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/منتشر
شده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده غير تجاری تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.
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مقدمه
پرفشاری خون یک ی از مه مت رین عوام ل خط رزا ب رای
بیماری قلبی و عروقی و یکی از دلایل اص لی م رگ ومی ر در
سرتاسر جهان میباش د .پرفش اری خ ون س الیانه باع 9/3
میلیون مرگ در سال میش ود و طب آ آم ار س ازمان بهداش ت
جهانی این میزان در حال افزایش است( )4-0ب ه ص ورتی ک ه
پیشبینی میشود در سال  2141حدوداً یک چهارم م رگه ای
جهان بر اثربیماریهای قلبی و عروقی باشد .با این وجود اگ ر
پرفشاری خون کنترل شود کاهش چشمگیری در بیماری قلبی
و عروقی پیش خواهد آمد .برای مثال در انگلس تان پ یشبین ی
ش ده اس ت اس ترو  32-27درص د و بیم اری قلب ی -21
47درصد کاهش یابد(.)7-0
در مطالعات متعددی ضعف پایبندی به درمان داروی ض د
فشارخون بارها و باره ا نش ان داده ش ده اس ت .ع دم وج ود
علایم کلینیکی و عدم پذیرش بیم ار ،ش ایعت رین عل ت ع دم
ادامه درمان توسط بیماران است و یا اینک ه بیم اران داروه ای
خود را اشتباه یا با دوز اش تباه مص رف م یک رده ان د(.)01،9
متاسفانه علیرغم اهمیت این بیماری میزان تشخیص و درم ان
و کنترل بودن فشارخون بسیار پایین میباشد؛ ب ه عن وان مث ال
طب آ تحقیق ات س ازمان مل ی س لامت و تغذی ه امریک ا
( )NHANESدر سالهای  0991-0990میزان آگاهی از این
بیماری 23درصدبوده و میزان كنت رل ای ن بیم اری ح دوداً از
23/2درصد الی 47درصدبوده است ( .)00ه دف ای ن مطالع ه
بررسی میزان کنترل فشارخون در بیماران ب ا مش کلات قلب ی-
عروقی و همچنین بررس ی عل ل ع دم کنت رل فش ارخ ون در
درمانگاه قلب و عروق شهید مدنی میباشد که برای اولین ب ار
در سطح دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام میگردد.

روش کار
طراحی و محل انجام مطالعه

مطالعه حال حاضر از نوع مطالعه تحلیلی-توصیفی آین ده-
نگر میباشد که در بازهی زمانی آذر ماه سال 0492تا پایان مهر
 0494به مدت  01م اه ب ر روی بیم اران ب ا مش کلات قلب ی-
عروقی که به درمانگاه بیمارستان ش هید م دنی تبری ز مراجع ه
داشتند انجام گرفته است .میزان حج م نمون ه براب ر ب ا تع داد
بیماران مورد بررسی در مدت  01ماه مراجع ه م یباش د .ای ن
مطالعه در کمیته اخلاق دانشگاه تصویب و بر اساس پروتک ل-
ه ای اخل اقی انج ام گردی د .ک د مص وب ای ن مطالع ه
/1/12/339پ بود و با کد  04به صورت پایاننامه ثبت گردید.

معیارهای ورود و خروج از مطالعه

شرایط ورود بیماران به مطالعه شامل کلیه بیماران با س ابقه
پرفشاری خون با مشکلات قلب ی و عروق ی و س ن بال ای 07
سال که فرم رضایتنامه اخلاقی را تکمی ل ک رده بودن د ،ب ود.
معیارهای خروج از مطالعه شامل زنان حامله و ش یرده و اف راد

با ناتوانی ذهنی و عدم در و فهم کافی از ف رم رض ایتنام ه
اخلاقی بود .مشکلات قلبی و عروقی شامل بیم اران ب ا س ابقه
آنژین ،سندرم حاد کرونر ،نارسایی قلبی و دیابت میباشد.

روند انجام مطالعه
در این مطالعه بعد از ارزی ابی معیاره ای ورود و خ روج،
بیم اران واج د ش رایط وارد مطالع ه ش دند .اطلاع ات ب الینی
بیماران در فرم مخصوص جمعآوری اطلاع ات ثب ت گردی د.
فشارخون بیماران بر اساس پروتکلهای معتبر توس ط پزش ک
متخصص قلب و عروق به صورت سه بار اندازهگیری میش د.
در صورت فعالیت بدنی یا مصرف سیگار یا کافئین و ی ا غ ذا،
فشارخون بیماران نیم ساعت بعد اندازهگیری میشد .میزان در
کنترل بودن فشارخون و نی ز رژی مه ای درم انی بیم اران ب ر
اس اس دس تورالعمل ه ای American Heart
) Association (AHAو Joint National
) Committee (JNC7مورد بررسی قرار گرفت .بر اس اس
این دستورالعمل ها،افراد با فشارخون سیس تولی ب یش از 041
میلیمترجیوه یا دیاستولی بیش از 71میلیمترجی وه ب ا توج ه ب ه
سابقه مشکلات زمینهای قلب ی عروق ی ب ه عن وان فش ارخ ون
کنترل نشده در نظر گرفته شدند.

فرم جمعآوری اطلاعات

فرم جمعآوری اطلاع ات از  3بخ ش تش کیل ش ده ب ود.
بخش اول ش امل مشخص ات دموگرافی ک بیم اران (ن ام ،ن ام
خانوادگی بیمار ،سن ،جنس ،وزن ،قد ،و شاخص توده ب دنی)
بود .بخش دوم شامل اطلاعات مربوط به بیماریهای زمین های،
نارسانیارگانی و سابقه جراحیهای قلبی عروقی ش امل عم ل
باز قلب ی ،آنژی وگرافی انج ام ش ده ب ود .بخ ش س وم ش امل
اطلاع ات مرب وط ب ه داروه ای مص رفی کن ونی (ن ام ،ش کل
دارویی ،دوز ،مس یر و فواص ل تج ویز ) بیم اران و همچن ین
بررس ی بیم اران از نظ ر مص رف س یگار ،و الک ل ،داروه ای
آمفتامین و اپیومها بود .بخش چهارم ش امل اطلاع ات بدس ت
آمده از برگهی آزمایشات بیماران میباش د .آزمایش ات ش امل
موارد سطح خونی ک راتینین ،اوره ،کلس ترول ،ت ریگلیس رید،
لیپوپروتئین با چگالی پایین و بالا و قند خون ناشتا بود.

آنالیز آماری

کلیه دادهها در نرم اف زار  SPSSنس خه  02وارد و آن الیز
گردیدن د .ابت دا از تس ت کولم وگروف اس میرنو
( )Kolmogrov-Smirnovبرای ارزیابی توزیع نرمال داده-
ها استفاده گردید .برای مقایسه می انگین دادهه ای پیوس ته در
بین دو گروه از آزمونهای تی تست( )T-testو یا من ویتن ی
( )Mann-Whitneyاستفاده گردید .همچنین ب رای مقایس ه
میانگین دادههای غیر پیوسته در ب ین دو گ روه از آزم ونه ای
مجذور کای یا آزمون مستقیم فیشر استفاده گردی د .از تس ت-
Depiction of Health, 2019; 10(2): 93-100
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ه ای اس پیرمن ( )Spearmanو لوجس تیک رگرس یون
( )Logistic Regressionبرای بررسی ارتباط میان دادهه ا
استفاده گردید .در این مطالعه  p-valueکمتر از  1/11از نظ ر
آماری معنادار تلقی شد.

یافته ها
این مطالعه به مدت  01ماه و بر روی  403نف ر از بیم اران
با سابقه پرفشاریخون انج ام گردی د .می انگین س نی بیم اران
 22/7±02/2و حداقل سنی بیماران  22سال وحداکثر  79س ال
بود .از لحاظ جنسیت  049نف ر مع ادل  33/4درص د خ انم و
 071نفر معادل  11/7درصد آق ا بودن د .می انگین فش ارخ ون

سیستولیک بیماران  040/2±21میلیمتر جیوه و رنج آن (- 71
 )211و میانگین فش ارخ ون دیاس تولیک بیم اران 77/4±02/9
میلیمتر جیوه و رنج آن ( )021-11بود.
از نظر سابقهی ف امیلی بیم اریه ای قلب ی عروق ی090 ،
نفر( 21/7درصد) بدون سابقه و  024نفر ( 49/2درصد) دارای
سابقه مثب ت بودن د .در ای ن مطالع ه  32نف ر ( 03/2درص د)
سیگار و  7نفر ( 2/2درصد) الک ل مص رف م ی کردن د و 02
نفر( 1/0درصد) الکل و سیگار را ب ا ه م مص رف م یکردن د.
سایر مشخصات بیماران در جدول ش ماره  0نش ان داده ش ده
است.

جدول  .0مشخصات دموگرافیک و بالینی بیماران
متغیرهای مطالعه

مقدار

میانگین سن (سال)

22/7±02/2

جنسیت (مرد)

 071نفر ( 11/7درصد)

میانگین قد (سانتیمتر)

070±20/7

میانگین وزن (کیلوگرم)

71/2±01/1

میانگین شاخص تودهبدنی

23/7± 7/0

میانگین فشارخون سیستولیک (میلیمتر جیوه)

040/2±21

میانگین فشارخون دیاستولیک(میلیمتر جیوه)

77/4±02/9

سابقه مثبت فامیلی بیماریهای قلب و عروق

 024نفر ( 49/2درصد)

سابقه مصرف سیگار

 32نفر ( 03/2درصد)

سابقه مصرف الکل

 7نفر ( 2/2درصد)

سابقه مصرف سیگار و الکل

 02نفر( 1/0درصد)

سابقه بیماریهای ایسکمی قلبی

 041نفر (30/3درصد)

سابقه دیابت

 79نفر (27/4درصد)

سابقه دیس لیپیدمیا

 29نفر (9/2درصد)

سابقه سایر بیماریها

 20نفر ( 2/2درصد)

سابقه انجام آنژیوپلاستی

 19نفر ( 47/7درصد)

سابقه انجام عمل باز قلبی

 47نفر ( 02/0درصد)

سابقه انجام ابلیشن جهت درمان آریتمی

 7نفر ( 2/1درصد)

سابقه مصرف داروهای قلبی عروقی

 041نفر (30/3درصد)

سابقه مصرف داروهای ضد دیابت

 79نفر (27/4درصد)

سابقه مصرف داروهای ضد چربی

 29نفر (9/2درصد)

سابقه مصرف سایرداروها

 20نفر ( 2/2درصد)

میانگین کراتینین (میلیگرم بر دسیلیتر)

0±1/22
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ادامه جدول  .0مشخصات دموگرافیک و بالینی بیماران
میانگین اورهخون(میلیگرم بر دسیلیتر)

42/2± 72

میانگین کلسترول خون(میلیگرم بر دسیلیتر)

072/7 ±22

میانگین تریگلیسرید خون(میلیگرم بر دسیلیتر)

020/2± 71/2

میانگین قندخون ناشتا(میلیگرم بر دسیلیتر)

007±33

میانگین (HDLمیلیگرم بر دسیلیتر)

32/1 ± 9/1

میانگین (LDLمیلیگرم بر دسیلیتر)

014/2 ± 41/2

میانگین (CRPمیلیگرم بر دسیلیتر)

22± 14/7

در حالت کلی  31/9درصد بیماران مع ادل 003نف ر دارای
فشار خون کنت رل نش ده بودن د و تنه ا  13/0درص د بیم اران
معادل  071نفر فشارخون آنها در محدوده هدف بود .می انگین

فشارخ ون سیس تولیک بیم اران ب ا فش ارخ ون کنت رل نش ده
 03/9±0/24میلی متر جیوه و میانگین فشارخ ون دیاس تولیک
این بیماران  7/77±0میلیمتر جیوه بود (شکل شماره یک).

شکل  .1نمودار فشارخون سیستولیک و دیاستولیک در بین گروه کنترل و عدم کنترل فشارخون

رژیمهای دارویی بیماران درج دول ش ماره دو نش ان داده
شده است که بیشترین رژیمها مربوط به مهارکنندهه ای آن زیم
مبدل آنژیوتانسین /مهارکنندههای رس پتور آنژیوتانس ین و بت ا
بلاکرها میباشد .از نظر تعداد داروها بیشترین فراوان ی مرب وط
به رژیم دو دارویی در  012نفر (37/3درص د) و س پس رژی م

تک دارویی در  73نفر (22/7درصد) م یباش د ک ه در ش کل
شماره دو نشان داده شده است.
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شکل  .2تعداد رژیم های دارویی
از تست اسپیرمن ( )Spearmanبرای ارتباط متغیرهای کمی و
کیفی استفاده شد و نتایج زیر حاص ل ش د .ارتب اط معن اداری ب ین
فشارخون و سابقهی انجام اعمال جراح ی مث ل عم ل ب از قلب ی و
مداخله کرون ری ( )P=1/110، r=1/024و س ابقه دیاب ت (r=1/4
 )P=1/114،وجود داشت .همچنین ارتباط معن ی داری ب ین ع دم
کنترل فشارخون و س ن ( )P=1/122، r=1/29و س طح قن دخ ون
مش اهده گردی د (. )P=1/123، r=1/274در تس ت Logistic
 regressionارتباط مشخصی بین عدم کنترل فشارخون با فاکتور-
های مطالعه شامل س ن ،ج نس ،بیم اریه ای زمین های ،داروه ای
مصرفی ،سابقه مصرف الکل و سیگار مشاهده نشد.

بحث
این مطالعه به صورت توصیفی مقطعی آیندهنگر در م دت
 01ماه بر روی  403بیمار با سابقه پرفشاریخ ون و مش کلات
قلبی عروقی برای اولین بار در سطح دانش گاه عل وم پزش کی
تبریز انجام گردی د .طب آ ای ن مطالع ه  13/0درص د بیم اران
معادل  071نفر فشارخون کنت رل نش ده داش تند .در مطالع ات
دیگر نیز ع دم کنت رل ک افی فش ارخ ون در درص د بال ایی از
بیماران نشان داده شده است ( .)02به عن وان مث ال ب ر اس اس
گزارش هفتمین کمیته مشتر مل ی) (JNC7در س ال -0991
میزان کنترل فشارخون در برخی از کش ورها ب ه ای ن ص ورت
ب وده اس ت :آمریک ا 23درص د ،چ ین 00درص د ،اس ترالیا
09درصد ،فرانسه 27درصد ،ایتالیا 21درصد ،اسپانیا 21درص د
که نشان دهندهی کنترل ضعیف فشارخون حتی در کشوره ای
پیشرفته میباشد( .)02بر طبآ گزارشات انجام ش ده در کش ور
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ما نیز میزان کنترل فشارخون در سطح پایینتری قرار دارد .ب ه
عنوان مثال دوستکامی و همکاران در مطالع های ب ر روی 211
بیمار مراجعهکننده به اورژانس و درمانگاه بیمارس تان ب وعل ی
شهر اردبیل در ساله ای  0474-0472نش ان دادن د ک ه تنه ا
41درصد فشارخون افراد در کنترل میباشد (.)04
در مطالعهی دیگر ،دلاوری و همک اران ک ه ب رای بررس ی
شیوع آگاهی ،درمان و کنترل فشارخون ب ر اس اس گای دل این
 JNC7در سال  2113و بر روی 71002نف ر جمعی ت ایران ی
بالای  21سال انجام دادند ،نشان دادند که فق ط23/0درص د از
افراد با سابقه پرفشاریخ ون ،فش ارخ ون کنت رل ش ده دارن د
(.)03
در مطالع هی مقطع ی-توص یفی دیگ ر ک ه دب ا م نش و
همکاران در سال  0470-0471ب ر روی  4231نف ر در ش یراز
انجام دادند به ای ن نتیج ه رس یدند می زان آگ اهی از بیم اری
13/7درصد میباشد و تنها در حدود 21درصد از بیماران دارو
دریافت میکنند که تنه ا 49درص د ازآنه ا دارای فش ار خ ون
کنت رل ش ده م یباش ند و فش ار خ ون 20درص د بیم اران در
محدوده هدف نمیباشد (.)01
در مطالعهی دیگری که توسط صفایی و همکاران در س ال
 0472بر روی  212بیمار با س ابقه دیاب ت در ط ی  1س ال در
اصفهان انجام شد 04/9 ،درصد افراد فشار خ ون کنت رل ش ده
در ابتدای مطالعه داشتند که ای ن می زان در انته ای مطالع ه ب ا
پیگیریهای انجام شده تنها به23/1درصد افزایش یافت (.)02

انتظاری ملکی و همکاران

از نظ ر ش یوع مص رف داروه ا در ای ن مطالع ه/ARB،
 ACEIو بتابلاکرها بیشترین ش یوع را داش تند ک ه منطب آ ب ا
سایر مطالعات میباشد .به عنوان مثال در یک بررسی در س ال
 0997در کان ادا وآمریک ا  ACEI ،ARBو در آلم ان و
انگلیس بتابلاکرها و دیورتی که ا بیش ترین ش یوع مص رفی را
داشتند( .)07همچنین در مطالعه دوستکامی نیز بیش ترین دارو-
های مصرفی ب رای ک اهش فش ارخ ون مرب وط ب ه ACEIو
بتابلاکرها بود که منطبآ با نتایج مطالعه ما میباشد (.)04
ارتباط بین عدم کنترل فشارخون با افزایش س ن و دیاب ت
از جمله یافتههای مهم دیگر این مطالعه بودن د ک ه منطب آ ب ا
یافتههای قبل میباشد .ب ه ط ور مث ال ص فایی و همک اران در
مطالعه خود نشان دادند که فشارخون کنترل نشده در بین افراد
مسن دی ابتی بیش تر از س ایر اف راد م یباش د ( .)02همچن ین
برل وویتز ) (Berlowitzو همک اران در مطالع ه خ ود ب ر
روی 711بیمار با پرفشاریخون نشان دادن د ک ه 74درص د از
افراد دیابتی و 22درصد افراد غیر دی ابتی فش ار خ ون کنت رل
نشده دارند ( .)07این نت ایج در مطالع ه  NHANES IIIب ه
طور کامل اثبات گردید به طوری که شیوع فشارخون در اف راد
دیابتی 70درصد بود و تنها 02درصد بیماران فشار خون کنترل
شده داشتند ( .)09در خصوص ارتباط عدم کنترل فشارخون با
افزایش سن ،دوگیرالا ) (Duggiralaوهمکارانشان دادند که به
ازای هر01سال افزایش سن ،سطح فشارخون حدود  1/7میل ی
متر جیوه افزایش مییابد ( )21که این یافته در مطالعه ص فایی
نیز نشان داده شد (.)02
از جمله محدودیت های مطالعه می توان به حجم نمون ه
و طول مدت نسبتًا کمتر و عدم نمون هگی ری تص ادفی اش اره
نمود .همچنین با توجه ب ه س رپایی ب ودن بیم اران ،دسترس ی
کامل به پرونده بیماران امکانپذیر نبود و همکاری بیماران نی ز
نسبتا پایین بود.

نتیجه گیری
به طور خلاصه نتایج مطالعه نش ان داد ک ه فش ارخ ون در
حدود نیمی از بیماران در محدوده هدف نمیباشد و این میزان
در افراد دیابتی و مسن بیشتر میباشد .ای ن مطالع ه هش داری
برای بیماران و پرسنل بهداشتی به منظور توجه بیشتر به کنترل
فشارخون جهت پیشگیری از سایر حوادث قلبی عروق ی م ی-
باشد .آموزش افراد جامع ه و نی ز ک ادر بهداش تی در زمین هی
اهمیت تشخیص به موقع و درم ان دقی آ پرفش اریخ ون ب ه
شدت توصیه میگردد.

ملاحظات اخلاقی
این مطالعه در صدو پنجاه وپنجمین جلسه مورخ 94/0/21
کمیته اخلاق دانشگاه تص ویب گردی د و ب ر اس اس ک ده ای
اخلاقی و بیانیه هلسینکی انجام گردی د .در ای ن مطالع ه ب رای
رعایت حریم خصوصی و حف رازداری ،اس رار و اطلاع ات
بیمار نزد پژوهشگر حف ش ده و ه یچ ج ایی ف اش نگردی د.
همچنین افراد آسیب پذیر از مطالعه خارج ش دند .بیم اران در
هر زمان از مطالعه در صورت عدم رض ایت م یتوانس تند ب ه
اختی ار خ ود خ ارج گردن د .در ص ورت ع دم فه م و در
رضایتنامه و افراد بیسواد و افرادی که صلاحیت کافی ب رای
رضایت نداشتند از نزدیکان درجه یک کم ک خواس ته ش د و
در صورت ع دم امک ان ،وارد مطالع ه نش دند( .ک د مص وب:
/1/12/339پ کد پایاننامه)04 :

تضاد منافع
بدینوسیله نویسندگان اعلام میکنند که این اثر حاصل ی ک
پژوهش مستقل بوده و هیچگونه تضاد منافعی با س ازمانه ا و
اشخاص دیگری ندارد.
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