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اپیدمیولوژی

 به معروفSilent Killer

کته فشار خون خطر بیماری های قلبی عروقی شامل بیماریهای عروق کرونر، نارسایی احتقانی قلب،س
.می کندبرابر 2مغزی ایسکمیک و هموراژیک، نارسایی کلیه و بیماریهای عروق محیطی را 

ند و در هیپرتانسیون در تمام جمعیت ها به جز گروه کوچکی از افرادی که به صورت بدوی زندگی می کن
.جوامع ایزوله هستند وجود دارد

 تخمین زده می شود کهHTN در جوامع صنعتی .از مرگ و میر ها در سراسر جهان است% 60مسئولBP
.  دهه اول زندگی افزایش می یابد2به صورت ثابت طی 

راد مسن در امریکا متوسط فشار خون سیستولی در طی اوایل زندگی در مردان بیشتر است اما در میان اف
. تر سرعت افزایش وابسته به سن در زنان ببشتر است
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شیوع

 مطالعهcross sectional راجع به شیوع و مدیریتHTN
.کاتاالندرشهر  2009-2006طی سالهای 

 شایع ترین عامل خطر فشار خونCVDزنان و در %39. بوده
(1).مرداندر 41%

 ر اساس گزارش وضعیت عوامل خطر بیماری های غیر واگیبر
%14.8افزایش فشار خون به طور کلی 1384ایران در سال 

%12.5و %17.8به ترتیب به تفکیک در مردان و زنان و 
(2).شده استگزارش 
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PATHOPHYSIOLOGY

فشار خون تابعی از برون ده قلبی در مقاومت عروقی است

 تعداد ضربان* حجم ضربه ای =برون ده قلبی

 مقاومت عروقی:

ویسکوزیته خون1.

مقاومت← ↓قطر ↑قطر عروق                 2.

مقاومت← ↑طول ↑طول عروق                3.



کنندسیستم های بسیاری در بدن کنترل همواستاتیک فشار خون را تنظیم می 
:کننده های اصلی شامل تنظیم 

سیستم سمپاتیک

کوتاه مدتکنترل

در پاسخ به کاهشBPمی شوداین سیستم باعث ترشح نورواپی نفرین که یک منقبض کننده عروق است.

 در نتیجه در شریان های کوچک مقاومت عروقی باال رفته و باعث افزایشBPمی شود.
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:سیستم های اصلی

کلیه

کنترل دراز مدت

 ژیوتانسین آن_توسط کنترل حجم مایعات خارج سلولی  و ترشح رنین که باعث فعال کردن سیستم رنین
.  را تنظیم می کندBPمی شود، 
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 وقتی این مکانیسم های تنظیمی قدرت خود را از دست بدهندBP
.زیاد می شود

 علت های احتمالیHTN:
کفعالیت غیر طبیعی اعصاب سمپاتی1.
نآنژیوتانسی_تحریک سیستم رنین 2.
یک رژیم غذایی کم پتاسیم3.

:نقص غشاء سلولی

یک تغییر ناشناخته در غشاء 
(اختالل در انتقال سدیم)سلول

یم افزایش غلظت کلس
در عضالت عروق

افزایش انقباض
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عوامل خطر
نژاد سیاه

سن

جنس مرد

اوم فشار دیاستولیک مد
115mmhgباالتر از 

 سیگار و دخانیات

دیابت ملیتوس

چاقی

الکلیسم

آسیب ارگان ها



تعریف و
طبقه بندی

عروقی _یبر اساس خطرات افزایش غیر طبیعی فشار خون در گسترش بیماریهای قلب
.سال به چندین مرحله تقسیم شده است18این بیماری برای افراد باالی 
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HTNانواع 

ثانویه

5 %باقیمانده در نتیجه بیماریهای دیگر ایجاد می
.شوند

 علت آن معموال بیماری های غدد درون ریز می باشد
رونیسم، بیماری کلیوی، سندرم کوشینگ، هیپرآلدست)

HTN و بسته به وسعت ... ( ناشی از بارداری و
.بیماری مربوطه قابل درمان است

اولیه

95–90 % افرادی که فشار خون باالیی
.دارندمبتال به فشار خون اولیه هستند

علت معموال ترکیبی از عوامل محیطی و ژنتیکی
.  آن می باشد

 عوامل مرتبط باlife style:
High sodium

Low fruit & veg

Smoking

Physical inactivity

Stress
Obesity
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عوارض

در بسیاری از موارد فشار خون مقاومت عروقی زیاد می شود ،
پ بطن چپ قلب را مجبور می کند که شدت خود را برای پم

کردن به داخل گردش خون افزایش دهد و در نتیجه 
ت هیپرتروفی بطن چپ ایجاد می شود و در نهایت ممکن اس

.بیماری احتقانی قلب بوجود آید و گسترش پیدا کند

HTN ماه به مرگ 6بدخیم درمان نشده ممکن است طی
ز اگر هنگام تقال دیس پنی رخ داد باید ا.بیمار منجر شود

نارسایی سمت چپ قلب پیشگیری کرد و در صورت ادم 
ی دست ها و پاها باید از نارسایی سمت راست قلب جلوگیر

.کرد

BP به خاطر افزایش استرس در جدار رگ ها باعث افزایش
.و بیماری چشم، کلیه و دیابت می شودCVDخطر 
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عالیم

سردردهای مکرر
اختالل در بینایی
تنگی نفس
خونریزی بینی
درد قفسه سینه
سر گیجه
ضعف حافظه
اختالالت گوارشی

عوامل موثر در گسترش فشار

 سابقه خانوادگیHTN

فشار خون باالی نرمال
اضافه وزن
مصرف زیاد نمک
 عدم فعالیت فیزیکی
مصرف الکل
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پیشگیری اولیه

 پیشگیری اولیه ازHTNه می تواند تاثیر زیادی بر بهبود کیفیت زندگی و کاهش هزینه های مربوط ب
.و بیماری های مرتبط با آن داشته باشدHTNکنترل و درمان 

استراتژی مهم این است که فشارخون افرادی را که باالتر از حد نرمال هستند کاهش دهیم.

2mmhg کاهش در فشار دیاستولیک شیوعHTN خطر %17را،CHF و خطر سکته مغزی را %6را
(  3.)کاهش می دهد15%

افراد در معرض خطر باید تشویق شوند شیوه سالمتری برای زندگی انتخاب کنند.
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LIFE STYLE MODIFICATION

کاهش وزن در صورت اضافه وزن

محدودیت مصرف الکل

 45-30افزایش فعالیت فیزیکی بهminدر اکثر روزهای هفته

 2.4کاهش سدیم مصرفی به کمتر ازg 6سدیم یاgنمک در روز

 90دریافت مقادیر کافی پتاسیم در رژیم غذاییmmol/day

تامین مقادیر کافی کلسیم و منیزیم رژیم غذایی

ترک سیگار

کاهش چربی های اشباع و کلسترول رژیم غذایی
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چاقی و اضافه وزن
 ارتباط محکمی بینBP وBMIدر بین زنان و مردان با هر نژادی وجود دارد .BMI>27 با افزایش فشار

.خون رابطه مستقیمی دارد

 شیوع فشار خون در مردان و زنانی کهBMI>30 می باشد%38و %42دارند به ترتیب.

 خطر پیشرفتHTN برابر بیشتر از افرادی با وزن نرمال است 6-2در افرادی که اضافه وزن دارند

10% 7اضافه وزنmmhgفشار خون را افزایش می دهد.
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مصرف بی رویه نمک

 مطالعات اپیدمیولوژیک نقش نمک را در گسترش و پیشرفتHTNنشات می دهند.

 یم در این افراد پس از استفاده از رژ. افراد مبتال به فشار خون حساس به نمک  هستند%50-30حدود
.کاهش می یابد10mmhgبه میزان BPکم نمک 

 2.4در حال حاضر توصیه بر مصرف کمتر ازgسدیم برای پیشگیری از فشار خون باال موثر است.

 1.5برای افراذی که فشار خون دارند سدیم باید بهgدر روز

.محدود شود
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Mahan LK , Escott – Stumps . Krause’s Food , Nutrition and Diet Therapy. 11Edition , W B Saunders Co phil

2004
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BPNormal:
 به اصالح تشویقlife style

High normal BP:
 تغییرlife style بدون دارو

درمانی

BP s1:
 دیورتیک تیازید یا مهارکننده

ACE + تغییر درlife style

Other :
همه مدارد
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Pathophysiology algorithm: treatment of hypertension. ACE Angiotensin-converting enzyme; BF: blood pressure. 

(Atgorflhm ment developed by John Anderson. PhD, and Sanford C. Garner, PhD, 2W.)
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NUTRITION THERAPY
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DIETARY APPROACHES TO STOP HYPERTENSION (DASH)

 یکی از مهم ترین استراتژی های کاهش فشار خون الگوی رژیمDASHاست.

ری این رژیم در آزمایشات کنترل شده متفاوتی در جمعیت های خاص چاق اجرا شده و تاثیرات چشمگی
(3).داشته است

 رژیمDASH روز پس از شروع موثر می باشد14ر داغلب.

 یک رژیم غذایی غنی از میوه، سبزی و لبنیات کم چرب و حاویSFA وTotal Fatپایین است.

 این رژیم می تواند ازBPپیشگیرن کند و یا آن را پایین آورد.

این رژیم حاوی مقادیر زیادی پتاسیم، فسفر و پروتیین است.

وت، پرتقال، باید در برنامه غذایی روزانه مقادیر کافی پتاسیم حاصل از سیب زمینی کباب شده، گریپ فر
.و سایر سبزی ها قرار داذه شودLimaموز، لوبیاهای 
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DASH

 این رژیم برای بیمارانESRDتوصیه نمی شود.

 6-3تحقیقات نشان داده این رژیم فشار دیاستولیک راmmhg       11-6و فشار سیستولیک راmmhg
.کاهش می دهد

 تایپ از رژیم  3در یک مطالعه تاثیرDASH برBP وBchol بررسی شده است:
.aOriginal DASH

.b(25% of energy)High pr version

.cDASH diet high in unsaturated fat (31% of calories from USFA mostly MUFA)

 هرسهSBPبا این حال جایگزینی .را کاهش دادندCHO باPr وUSFA بر کاهش فشار خون و
.کلسترول خون نتیجه بهتری داشته است
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نکته  

.از مقادیر کم شروع کنیم.بیمار در رابطه با بین رژیم باید راهنمایی شود•
خ و چون این رژیم سرشار از فیبر، میوه و سبزی است و ممکن است باعث مشکالت گوارشی مثل نف•

.شود باید تغییر عادات خوردن به تدریج ایجاد شودیبوست
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نمونه هااندازه سروینگسروینگ روزانه گروه غذایی

6غالت - نان کامل،کراکرها،انواع غالت،نیبرش نان،نصف فنجان برنج یا ماکارو131

3سبزی - ن فنجان سبزی برگ سبز، نصف فنجا61
سبزی پخته

فرنگی،سیب گوجه
...زمینی،کدو،اسفناج،لوبیا،

- 4میوه میوه 1/4.میوه متوسط1انس آب میوه، 66
خشک

موز،انگور،پرتقال،آب پرتقال،گریپ 
....فروت،هلو

- 2چربیبدونلبنیات کم چرب یا چربی، پنیر %1شیر وماست بدون چربی یا گرم پنیر45فنجان ماست،1فنجان شیر،41
کم چرب یا بدون چربی

- 1گوشت کم چرب پوست مرغ جدا .از گوشت کم چربکامالانس گوشتیا مرغ یا ماهی پخته33
شود

– 4حبوبات و مغزها فنجان ½ گرم دانه، 15مغزها، فنجان1/3بار در هفته5
حبوبات پخته

بادام،بادام زمینی،گردو،آجیل

- 2چربی ها و روغن 1ق غ مایونز کم چرب،1ق م مارکارین، 41
ق م روغن مایع

کم چرب،روغن های گیاهیمارگارین،مایونز

لیوان 1/2سی سی لیموناد،240ق غ مربا،1بار در هفته5شیرینی ها
شربت

مربا،عسل،ژله،شربت
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DASH

Fat←27%

SFA←6%

PRO←18%

CHO←55%

Chol←150mg

Na←1500mg

K←90mmol

Ca←1250mg

Mg←500mg

Fibre←30g
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MEDITERRANEAN DIET

ترژیم مدیترانه ای یک مدل نوین است که منشا آن الگوی غذای سننی کشورهای حوزه مدیترانه اس.

 دبیشترین امید به زندگی در بزرگساالن را دارن.مردم این نواحی کمترین نرخ بیماری های مزمن.

این رژیم بسیار شبیه رژیمDASH  است اما اساسا شامل چربی باالیی است که بر
monounsaturated fat(  کالری روزانه%40نزدیک به .) از روغن زیتون، مغزها و دانه ها تاکید دارد
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چربی 
 به نظر نمی رسد چربی رژیم غذایی برBP خطر داشته باشد اما تاثیر بالقوه آن برCVDکامال مشخص است .

 مطالعات متعددی بر تاثیر میزان و نوع چربی برBPدریافت . صورت گرفته استTotal fat و اسید چرب
.داشته استBPخاص تاثیر اندکی بر 

ولی یک رژیم غنی از روغن زیتون ممکن است نیاز به درمان های ضد فشار خون را کاهش دهد.
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پتاسیم
 طبق مطالعات انجام شده بین پتاسیم غذایی وBPنسبت عکس وجود دارد .

100دریافت سدیم به میزان . نسبت سدیم به پتاسیم در رژیم با تغییرات فشار خون همراه استmmol
به میزان SBP، کاهشی در مقدار 70mmolکمتر از حد نرمال و دریافت پتاسیم به بیشتر از 

3.4mmhgپیش بینی می گردد.

 تغییرات ناشی از دریافت پتاسیم بر روی میزان فشار خون شامل:

کاهش مقاومت عروق محیطی
افزایش دفع آب و سدیم از بدن
کاهش تونسیته آدرنرژیک
 پتاسیم-تحریک فعالیت پمپ سدیم
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چربی 

ر دیده شده گیاه خواران مطلق علی رغم عدم اختالف در مصرف نمک در مقایسه با همه چیز خواران، کمت
.  بوده اندHTNدچار 

عکس رژیم گیاه خواری مطلق دارای میزان باالتری از اسیدهای چرب پوفا نسبت به سایر مواد مغذی و بال
.می باشدCholو SFAدارای مقدار کمتری چربی و 

PUFAد حالت در واقع پیش ساز پروستاگالندین ها هستند که موجب دفع سدیم از طریق کلیه ها و ایجا
.آرامش در سیستم عضالنی رگها می گردد

خت و پز روغن های اشباع در پجایگزین ( کانوال)کلزاروغن زیتون، .کاهش دریافت چربی باید متعادل باشد
.شوند

 مصرف روغن ماهی در دوزهای باال منجر به کاهش جزیی درBPسیستولیک و دیاستولیک می شود.
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:نکته 

 پتاسیم پیشنهادی رژیمDASH  4.7برای بزرگساالنg/day

 4700-1900مکمل پتاسیم در دوزهایmg/day 6-2، فشار دیاستولیک راmmhg و
(2006).پایین آورده است4mmhg-2فشار سیستولیک را 

 رژیمDASHن می با مقادیر باالی میوه و سبزی مقدار پیشنهادی پتاسیم را کامال تامی
.  کند

دریافت پتاسم با مرگ های ناگهانی در ارتباط است.
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کلسیم

دارداکثر مطالعات حاکی از آن است ارتباط قابل توجهی میان دریافت کلسیم و بروز فشار خون وجود ن.

 می توان گفت نقش مکمل کلسیم در پیشگیری ازHTNهنوز ناشناخته است.

 مقدار پیشنهادی رژیمDASH برای کلسیمAIمی باشد:

9-18 1300سالگیmg   

 50-19بالغینy1000mg 

 50باالیy1200mg
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منیزیم

و به از این ر. منیزیم یک عنصر بازدارنده قوی در جهت انقباض عضالت صاف رگها بشمار می رود
.ایفای نقش کندBPعنوان یک گشاد کننده قلب می تواند در تنظیم 

 ارتباط معکوس میانMg دریافتی وHTN(1997برنامه ملی فشار خون . ) گزارش شده است

 ولی در مجموع اطالعات کافی در خصوص توصیه مصرف مکمل منیزیم بطور روزانه

.موجود نیستHTNجهت پیشگیری از ابتال به 

 رژیمDASH غذاهای غنی ازMgشامل سبزیجات برگ سبز تیره،.را توصیه کرده

.مغزها و غالت کامل

 پیشنهاد رژیمDASH مقدار،RDA است:

     420-400مردانmg

      320-310زنانmg
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کاهش وزن
تاثیر کاهش وزن هم در بیماری فشار خون شدید و خفیف بسیار مستند است.

 وزن طبیعی خود وزن دارند باید به صورت %115بیمارانی که دچار فشار خون هستند و بیشتر از
نی تاکید این برنامه ها بر رژیم کم کالری و فعالین بد.انفرادی تحت برنامه های کاهش وزن قرار گیرند

.میکنند

 با کاهش وزن به فشار خون نرمال دست می یابند1بعضی از بیماران دچار فشار خون سطح.

 کاهش وزن اثر دارو درمانی در کاهشBPرا تشدید می کند.

3.5کاهش وزنkg  5.8ماه فشار سیستولیک را 9درmmhg و فشار

.کاهش داده است3.2mmhgدیاستولیک را 
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رژیم کم کالری 

 رژیم کم کالری از نوعDASHکم چربی معمول کاهش چشمگیری در _در مقایسه با رژیم کم کالریBP
.بوجود می آورد

25Kcal/kgw 1000-500برای محاسبه انرژی در نظر گرفته می شود و سپسcal کم می از این انرژی
.کاهش وزن پیدا کند1kg-0.5کنیم تا طی یک هفته 

 4.5هدف اولیه این رژیم کاهش وزنی حدودkgاین کاهش وزن فشار خون را پایین می آورد و .است
.چربی خون و قند خون را به حد نرمال می رساند

5/10/2018M. R. Shiri     Ph.D Nutrition 45



M. R. Shiri     Ph.D Nutrition 465/10/2018



فعالیت فیزیکی

.بیشتر در معرض ابتال به فشار خون هستند%50-30افراد با فعالیت کم نسبت به مشابهین فعال •

.را کاهش می دهدBPمیزان %2تحقیقات نشان داده پیاده روی •

.  کاهش می دهد2mmhgو فشار دیاستولیک را 4mmhgورزش های ایروبیک فشار سیستولیک را •

در اکثر روزهای هفته به عنوان یک روش جانبی 45min-30به مدت moderateفعالیت بدنی با شدت •

.  توصیه شده استBPدرمان 

.ورزش مصرف کنندطریق انرژی از 500Kcal-300افراد چاق فشار خونی باید سعی کنند روزانه •

moderate-intensity ،60-90minبرای حفظ وزن کم کرده فعالیت فیزیکی با شدت •

. در روز پیشنهاد می شود

5/10/2018 M. R. Shiri     Ph.D Nutrition 47



HTNدر کودکان
 میلیون کودک دچار هیپرتانسیون هستند7در آمریکا حدود.

 شیوعHTN زیاد غذاهای پرکالری و پرنمک در حال مصرف در کودکان بخاطر
افزایش است

 نسبت به سن،جنس و قد فشار خون باال95از صدک خون بیشتر در کودکان فشار
.تعریف شده استpreHTNنیز 90فشار خون در باالی صدک .شودتلقی می 

Life styleشامل .تغییر یافته برای این کودکان پیشنهاد می شود:
 بدنی در حد معمول فغالیت
اجتناب از اضافه وزن شدید
محدودیت سدیم
DASH-type diet
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HTNدر کودکان

درمان اصلی برای کودکان چاق مبتال به پرفشاری خون کاهش وزن است.

متحمل شدن کاهش وزن در بین این گروه سنی کار مشکلی است.

 بیشتر)مطالعات نشان داده کودکانی که بیشترین مصرف میوه و سبزی

 را دارند( سهم در روز2بیشتر از )و فرآورده های لبنی ( سهم در روز4از

 در مقایسه با کودکانی که مصرف پایینی دارند، ازSBPکمتری برخوردارند.
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HTNدر سالمندان

ی بیش از نصف جمعیت سالخورده دچار بیماری فشار خون هستند ول
.این بیماری نتیجه طبیعی روند پیری نیست

 خطرCVD برابر بیشتر از جمعیت میان سال است3-2در افراد پیر

اولین قدم در درمان افراد مسن تغییر و اصالح شیوه زندگی است.

ده درمان دارویی در سالمندان چندان موثر نیست یا حتی مضر نیز بو
.است

 10- 8کاهش وزن pound  و کاهش مصرف نمک به کمتر از
1800mg/day نیاز به دارو را در افراد چاق پیر دچار فشار خون کم

.می کند و یا از بین می برد
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نمایه ها

آزمایشگاهی
•Albو پره آلبومین
آلبومن ادرار•
کلسترول•

•Ca

•LDH

•BUN ،Creat

اسید اوریک•
•Na،K  ،CL

•TG

•PTH

بالینی
قد•
وزن•

•BMI

سر درد•
الگوی فشار خون•
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دارو درمانی 



 دارو درمانی برای افراد باBP ≤140/90توصیه نمی شود.

 6اگر پس از – ار اصالح شیوه زندگی فشار خون همچنان باال باقی ماند درمان با داروهای ضد فشماه 12
.خون آغاز می شود

 انتخاب دارو و ترکیب داروها باید بر اساس سن، شدتHTNعروقی و بیماری _و دیگر عوامل خطر فلبی
.های همراه باشد
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داروهای رایج و تداخالت

مدرداروهای 

.می شونداسپیرنوالکتون، آلداکتون، آلداکتازید باعث حفظ پتاسیم در بدن

باعث دفع پتاسیم می شوند و ( lasix)دیورتیک های تیازیدی مثل فورزماید 

.اسهال و خونریزی نیز ممکن است رخ دهد. نیاز به مکمل دارند

.مصرف طوالنی مدت تیازیدها سالمت استخوان ها را به خطر می اندازد



داروهای رایج و تداخالت

داروهای ضد پرفشاری خون

حاوی رزرپین نیاز به سطوح پایین سدیم دارد و در نتیجه یک رژیم غذایی

.مقادیر محدود سدیم مفید است

کم کالری/رژیم کم سدیم. هیدراالزین باید همراه با غذا مصرف شود



داروهای رایج و تداخالت

ACEمهار کننده های 

می شوند لذا در نارسایی احتقانی قلب مفید 1مانع تبدیل آنژیوتانسین 
.است

.آکوپریل، آلتاک، منوپریل و آناالپریل از این دسته هستند

مورد توجه HTNآلتاک به عنوان پیشگیری کننده دیابت در بیماران دچار 
.قرار گرفته است

د نبای. مصرف این دارو ممکن است سبب تهوع، اسهال و درد شکمی گردد
.همراه مکمل پتاسیم مصرف شوند

را تغییر دهد لذا باید یک Creatبه BUNکاپتوپریل می تواند نسبت 
.ساعت قبل از غذا مصرف شود و سدیم و کالری دریافتی کم شود



داروهای رایج و تداخالت

مهار کننده های آدرنرژیک مرکزی

هپارین، ترازوسین و کلونیدین•

.کم کالری دارند/نیاز به رژیم کم سدیم•

.خشکی دهان، استفراغ؛ تهوع، یبوست یا ادم از عوارض احتمالی است•



مکمل یاری و گیاهان دارویی



5/10/2018M. R. Shiri     Ph.D Nutrition 59



تداخالت دارویی
 کو آنزیمQ10نباید همراه استاتین ها و داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای یا وارفارین مصرف شود.

 موجو در کپسول روغن ماهی ممکن است باعث هیپرویتامینوز 3اسیدهای چرب امگاA وDنباید همراه .شوند
.وارفارین و آسپرین مصرف شود

رف شودنیاسین به دلیل خطرات جدی میوپاتی و تغییر کنترل گلوکز نباید با استاتین ها و کاربامازپین مص.

 ویتامینEبه دلیل احتمال خونریزی نباید همراه با وارفارین مصرف شود.

 ،دهدمتابولیسم دارو را در روده کاهش می. اجتناب شود... از مصرف گریپ فروت همراه آلپرازوالم، سیکلوسپورین  .
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راهنمای برچسب گذاری سدیم

Sodium free   ←<5mgدر هر سروینگ

Very low sodium≤    ←35mgدر هر واحد سروینگ

Low sodium ≤     ←140mg    در هر سروینگ

Reduced sodium      ← سدیم در هر سروینگ%25حداقل
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CASE REPORTING
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مشخصات بیمار

Clinical assessment

بستری در بخش داخلی بیمارستان امام سجاد

♂

76y

 تشخیص اولیهHTN    

 تشخیص نهاییHTN & DM  

 علت مراجعه سر درد، سر گیجه، تاری دید

3روز بستری در بیمارستان

 از بستری مقدار زیادی انگور خوردهمیکرده اما روز قبل بیمار مدت زیادی رژیم غذایی را رعایت
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مشخصات بیمار

 هوشیاری   سطحA

TPR:
PR60

BS129

BP220/80

Diet:Diabetic)PO(Low salt &

10  سالHTN سال 4وDMدارد.
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مشخصات بیمار

داروها
Tab ASA 80mg

استیل سالیسیلیک اسید

داروی ضد التهاب غیر استروئیدی

سریع و به طور کامل از مجاری گوارشی جذب می شود

در بیماران مبتال به آنژین صدری می شودMIباعث کاهش خطر 
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مشخصات بیمار

داروها
Tab Captopril 25mg

ACEمهار کننده 

در صورت پر بودن معده کاهش جذب،یک ساعت قبل از غذا مصرف

و نفروپاتی جلوگیری می کندMIاز 

در حاملگی، هیپرکالمی، نارسایی کلیوی با احتیاط مصرف شود

Metformin

به همراه رژیم جهت دیابت
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مشخصات بیمار

Physical exam
  بیمار رنگ پریده

   دچار اگزمای پوستی

reflex  مردمک و حرکات چشمok

ادم ندارد

نداشته سابقه بیماری قلبی

مشکل گوارشی ندارد

 دندارآلرژی غذایی
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مشخصات بیمار

سابقه خانوادگی فشار خون و دیابت ندارد

 عدم مصرف دخانیات و الکل

 (نظافت چی شرکت)نسبتا فعال

مصرف کم نمک

وضعیت اقتصادی متوسط
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NUTRITIONAL ASSESSMENT

 Anthropometry
Weight = 58kg

Height = 164cm

BMI = 21.5
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NUTRITIONAL ASSESSMENT

 Biochemical Assessment

 CBC
WBC 6.8*10^6

RBC 4.3*10^6

HGB 12.1mmol/l

HCT 38%↓

MCV 88.6fl

MCH 28.1cell

PLT 240*10^3

 BS 162

 Troponin Neg

 Creatinine 0.6

 Na 139

 K 3.7
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NUTRITIONAL ASSESSMENT

Diet History

عادات غذایی
مصرف کم گوشت قرمز

مصرف کم برنج

مصرف متعادل لبنیات بویژه دوغ

مصرف کم نمک 

مصرف زیاد آب و مایعات

مصرف کم ماهی

مصرف روغن مایع
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NUTRITIONAL ASSESSMENT

Diet History

ساعته بیمارستان 24یادآمد

نصف قوطی کبریت کره+ نصف نان لواش: صبحانه

ران مرغ آب پز2\1+ ق غ برنج8:ناهار

عدد متوسط کدو آب پز 2+ نان کامل لواش 1: شام

1300kcal= انرژی دریافتی 
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NUTRITIONAL ASSESSMENT

Diet History

 ساعته یک روز معمول در خانه24یادآمد
حبه قند2+ فنجان چای 1+ ق م عسل 2+ عدد نان لواش عدد گردو 1: صبحانه 

یک عدد سیب: میان وعده 

نصف ق غ روغن مایع+ لیوان دوغ 1+ نصف ران مرغ سرخ شده + ق غ برنج 10: ناهار 

حبه قند2+ فنجان چای 1: میان وعده 

کاسه ماست1+ عدد نان لواش 1: شام  

 1800= انرژی دریافتیKcal   

واحد گوشت1واحدنان و غالت                              10•

واحد چربی5واحد لبنیات                                      ½ •
گرم قند ساده30•
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رژیم غذایی بیمار



محاسبات

کل انرژی مصرفی

 سال و باالتر و 19نیاز انرژی برآورد شده برای مردان با سنBMIنرمال

EER = 2200

CHO = 55%     →   302g

PR = 18%         →    99g

Fat = 27 %       →   66g
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servingمیان وعدهشاممیان وعدهناهارمیان وعدهصبحانه

    9   0.5    2    1     3    0.5     2غالت

    5-    2-     2-     1سبزی

    4     1-     2-     1-میوه

    3     1-1--     1لبنیات

   3.5-   0.5-     2-     1گوشت

    7-    2-     4     1-چربی

3-    2-     1--حبوبات
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انرژی این رژیم
2192.5kcal

نمک این رژیم

                            80 * 12غالت    

                             15 * 5سبزی 

                                1900╠ 0 * 3میوهmg Na

                  160 * 3لبنیات کم چرب 

                               55 * 7چربی
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محتویاتغذاغذاییوعده

یک عدد خیار متوسط _عدد تخم مرغ آب پز 1_سنگک سبوسدارکف دست نان2نان و پنیرصبحانه
لیوان شیر1_

لیوان آب پرتقال1/2–کلوچه ½ و آب پرتقالکلوچهمیان وعده

اکاسه ساالد _همراه سیر و لیمو ( گرم60)قوطی کبریت ماهی2_ق غ لوبیاپلو 2با ماهیلوبیا پلو ناهار
ق م روغن مایع2_ق م روغن زیتون 2فصل با 

نان و ماست•میان وعده
عدد میوه2•

لیوان ماست کم چرب3/4+ کف دست نان سنگک 1•
عدد سیب متوسط1•
عدد کیوی1•

گرم گوشت چرخ شده 15+ لیوان لوبیای پخته 1+ دست نان سنگک سبوسدار کف2خوراک لوبیا شام
لیوان قارچ پخته 1/2+
ق م روغن زیتون یا کانوال2+بشقاب سبزی خوردن1+

خرماعدد3+ ا لیوان شیر کم چرب شیر و خرمامیان وعده
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:مورد 

وی . از پرفشاری خون رنج می برد .  ساله ای است که کارمند بانک می باشد 49آقای 
نمکدان در سر سفره میوه و سبزی کمی در طی هفته مصرف می کند و عادت به استفاده از 

 160فشار خون سیستولیک .  کیلو می باشد73 سانتی متر و وزن 180او دارای قد . دارد 
. میلی متر جیوه دارد 100میلی متر جیوه و دیاستولیک 

وزن ایده ال با توجه به فرمول بروکا =  قد – 100 =  X

X - %10 X = IBW  =>  180 -100 = 80 , 80 – 8  = 72

BEE=1*24*72=1728:             انرژی مورد نیاز وی 

                                    TEF=%10*1728 = 172.8

                                PAL=%31 * 1728 = 535.68

           TEE=2436                                                

PRO = %15 => %15 * 2436 = 365.5 / 4 = 91.35 gr

FAT = %30  => %30 * 2436 = 730.6 / 9 = 81.2 gr

CHO = %55 => %55 * 2436 = 1339.8 / 4 = 334.95 gr
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جمعجمع
  ------------330330  ~~9090  ~~8080  ~~24302430

88**4545==88360360**55==4040------  ------------  88چربیچربی

55**33==771515**77==4949------------  77گوشتگوشت
22==11**22

275275==5555**55
7070==3535**22

**33==11113333**1515==1111165165غالتغالت
1111

  1111880880==8080**1111

66**2020==120120  ------  ------  55**66==663030قند سادهقند ساده

44**6060==240240------  ------  1515**44==446060میوهمیوه

55**2525==125125------  55**22==551010**55==552525سبزیسبزی

33**120120==33360360**55==331515**88==332424**1212==333636شیر و لبنیاتشیر و لبنیات

CHOCHOProProFatFatCalCalجانشینیجانشینینام گروههای غذائی نام گروههای غذائی 

جمعجمع
  ------------330330  ~~9090  ~~8080  ~~24302430

88**4545==88360360**55==4040------  ------------  88چربیچربی

55**33==771515**77==4949------------  77گوشتگوشت
22==11**22

275275==5555**55
7070==3535**22

**33==11113333**1515==1111165165غالتغالت
1111

  1111880880==8080**1111

66**2020==120120  ------  ------  55**66==663030قند سادهقند ساده

44**6060==240240------  ------  1515**44==446060میوهمیوه

55**2525==125125------  55**22==551010**55==552525سبزیسبزی

33**120120==33360360**55==331515**88==332424**1212==333636شیر و لبنیاتشیر و لبنیات

CHOCHOProProFatFatCalCalجانشینیجانشینینام گروههای غذائی نام گروههای غذائی 

M. R. Shiri     Ph.D Nutrition 805/10/2018



 حبه قند  حبه قند 11+ + ا ل چای ا ل چای بعد از شامبعد از شام

+ +  ق م آب لیمو  ق م آب لیمو 22+ +  پیاز کوچک  پیاز کوچک 11+ + ل خوراک لوبیا و عدس ل خوراک لوبیا و عدس 11..55شامشام
 ل ماست ل ماست33//44+ +  پیش دستی سبزی خوردن  پیش دستی سبزی خوردن 11+ +  عدد زیتون سبز  عدد زیتون سبز 1010

 ل چای  ل چای 11+ +  بیسکوئیت ساقه طالئی  بیسکوئیت ساقه طالئی 22+ +  عدد موز  عدد موز 11+ +  عدد کیوی  عدد کیوی 11عصرانهعصرانه
 حبه قند  حبه قند 22+ + 

 سینه  سینه 11//22+ +  عدد بادنجان آب پز کوچک  عدد بادنجان آب پز کوچک 22+ +  ق غ برنج پخته  ق غ برنج پخته 2020ناهارناهار
( + ( + حاوی گوجه فرنگی باشد حاوی گوجه فرنگی باشد ) )  کاسه ساالد مخلوط   کاسه ساالد مخلوط  11+ + کامل مرغ کامل مرغ 

 کاسه ماست اسفناج کاسه ماست اسفناج11+ +  ق م روغن زیتون   ق م روغن زیتون  22+ +  ق م روغن سویا  ق م روغن سویا 11

شش عدد بادام شش عدد بادام + +  عدد پرتقال  عدد پرتقال 11+ +  عدد سیب  عدد سیب 11میان وعدهمیان وعده

 کف دست نان سنگک  کف دست نان سنگک 33+ +  قوطی کبریت پنیر  قوطی کبریت پنیر 11+ + ل شیر کم چربی ل شیر کم چربی 11صبحانهصبحانه
 ق م کره ق م کره11+ +  ق م عسل  ق م عسل 33+ +  ل چای  ل چای 11+ +  عدد گردو  عدد گردو 22+ + 

 حبه قند  حبه قند 11+ + ا ل چای ا ل چای بعد از شامبعد از شام

+ +  ق م آب لیمو  ق م آب لیمو 22+ +  پیاز کوچک  پیاز کوچک 11+ + ل خوراک لوبیا و عدس ل خوراک لوبیا و عدس 11..55شامشام
 ل ماست ل ماست33//44+ +  پیش دستی سبزی خوردن  پیش دستی سبزی خوردن 11+ +  عدد زیتون سبز  عدد زیتون سبز 1010

 ل چای  ل چای 11+ +  بیسکوئیت ساقه طالئی  بیسکوئیت ساقه طالئی 22+ +  عدد موز  عدد موز 11+ +  عدد کیوی  عدد کیوی 11عصرانهعصرانه
 حبه قند  حبه قند 22+ + 

 سینه  سینه 11//22+ +  عدد بادنجان آب پز کوچک  عدد بادنجان آب پز کوچک 22+ +  ق غ برنج پخته  ق غ برنج پخته 2020ناهارناهار
( + ( + حاوی گوجه فرنگی باشد حاوی گوجه فرنگی باشد ) )  کاسه ساالد مخلوط   کاسه ساالد مخلوط  11+ + کامل مرغ کامل مرغ 

 کاسه ماست اسفناج کاسه ماست اسفناج11+ +  ق م روغن زیتون   ق م روغن زیتون  22+ +  ق م روغن سویا  ق م روغن سویا 11

شش عدد بادام شش عدد بادام + +  عدد پرتقال  عدد پرتقال 11+ +  عدد سیب  عدد سیب 11میان وعدهمیان وعده

 کف دست نان سنگک  کف دست نان سنگک 33+ +  قوطی کبریت پنیر  قوطی کبریت پنیر 11+ + ل شیر کم چربی ل شیر کم چربی 11صبحانهصبحانه
 ق م کره ق م کره11+ +  ق م عسل  ق م عسل 33+ +  ل چای  ل چای 11+ +  عدد گردو  عدد گردو 22+ + 

 توصیه  می گردد که وی نمکدان سر سفره را بجای نمک از ,با توجه به مسئله فشار حون باالی بیمار 
دارچین یا فلفل پر کند: ادویه جاتی چون 
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