
 درمانهای دارویی وجانبی فشار خون عالوه بر رژیم درمانی

) داروهای ضد بارداری خوراکی ( ocpبعضی داروهاباعث افزایش فشار خون می گردندیا با داروی کاهنده فشار تداخل دارندازاین دسته می توان به 

سکلوسپورین ، داروهای ضد افسردگی سه حلقه اشاره کردداروهای ، داروهای ضد احتقان استنشاقی، داروهای ضد اشتها، NSAIDS،استروئیدها ،

 سرماخوردگی ، ومهارکننده های مونوآمین اکسیداز

آمریکایی وکسانی که سیکلوسپورین استفاده می کنند با دقت شود که ممکن است –در بیماان دیابتی ،چاقی،نارسایی کلیه ، سیاه پوستان آفریقایی 

 باشدحساسیت به نمک وجودداشته 

 دسته دارو میباشد 3درومان دارویی فشار خون شامل 

دیورتیک ها ) مکانیسم : دفع سدیم وکاهش فشار، برخی تیز تیازیدی هستند که با افزایش دفع پتاسیم باعث افزایش هیپوکالمی ودر نتیجه  - 1

 کاهش فشار می شونداحتمال افزایش هایپوکالمی اگر نمک زیادی استفاده شود وجوددارد( 

 دریافتی افزایش می یابدKاده می ششود در قیه موارد ویا اسپیرونوالکتون استف Hبه جز مواردی که از تریامترین 

 بتابلوکر ها – 2

 رسپتور وآنتاگونیست های کلسیم  -مهارکننده های آنزیم مبدل انژیوتانسین ومهارکننده های آلفا – 3

  کرها :بلوبتا

 و قلبی حمالت درمان در همچنین . شوند می استفاده باال فشارخون درمان برای داروها سایر با همراه یا تنهایی به داروها این

 درد دچار دارو قطع اثر در است ممکن نکنید قطع را خود داروی پزشک با مشورت بدون. دارند کاربرد سینه دردقفسه از جلوگیری

 . شوید قلبی حمله یا قلب نامنظم ضربان ، سینه قفسه

 : مثال

 آتنولول  •

 متوپرولول  •

 پروپرانولول  •

 دهد افزایش را دارو سرمی غلظت است ممکن باال پروتئین حاوی غذاهای  .

 نادولول  •

carvedilol • کارودیلول 

  رهش پیوسته های کپسول. شد خواهد کمتر فشارخون شدید کاهش احتمال ، بخورید غذا با همراه را دارو صورتیکه در.  

 . کنید خودداری دارو کردن تقسیم یا جویدن ، کردن خرد از ، بخورید صبحانه با همراه صبح را کاردوویول

 متوپرولول  •

  بخورید آن از بعد بالفاصله یا غذایی وعده با همراه  .

 وراپامیل  •

 .شود می دارو جذب کاهش باعث غذا با زمان هم مصرف.  



مصرف دیوتیک های برپایه سولفونامیدها ) مانند وراپامیل ونورول( باعث تخلیه پتاسیم می شود بنابراین هنگام دریافت آنها پایش 

وگلوکز ضروری است . ممکن است عدم تحمل گلوکز وکاهش وزن اتفاق بیفتد. سایر داروها ی کاهنده  Mgالکترولیت ها به خصوص 

 کاتالپرس ممکن است باعث افزایش قند گردندفشار خون از قبیل کلونیدین و

 : تداخالت

 . یابد افزایش بدن در آنها دسترسی میزان تا کنید مصرف غذا با را داروها این. کنید خودداری الکل مصرف از -

 دست از را خود اثر آناناس پنیر، جگر، ماهی، موز، شکالت، مالت، الکلی، های نوشابه بیان، شیرین ترکیبات با آتنولول مصرف -

 .دهد می افزایش را فشارخون که هستند آمین حاوی این ترکیبات چون.دهد می

 .گردد می دارو اثر کاهش باعث شوند مصرف پرتقال آب با که درصورتی -

 باشد همراه نمک از محدود رژیم با -

 بتابلوکر های انتخابی )مانند متوپرول، لوپرسور،ترپرول( دربیماران دیابتی بایدبا احتیاط مصرف شود  -

هنگامی که افراد دیورتیک با رژیم  ACEبتابلوکرهای انتخابی قلب ف لوکرهای کانال کلسیم ومهارکننده های آنزیم مبدل آنژیوتانسین 

متوپرولول، غذایی محدود از سدیم مصرف می کنند پایش مواد شیمیایی خون اهمیت پیدا میکند بتابلوکر های انتخابی ) مانند 

ن وکاردن لوپرسور،ترپرول(دربیماران دیابتی باید بااحتیاط مصرف شود .بلوکرهای کانال کلسیم مانند)آملودیپین ونورواسک ونیکادیپی

ونیفدیپین وآدالت وپروکاردیاودیلتیازوم وکاردیزم ودیالکوروبتامات وفلودیپین وپلندیل( می توانند به عنوان کاهنده فشار خون یا 

 داروی ضد آنژین مصرف شوند

ین داروها نباید تا در همه موارداگررژیم غذایی بیمارحاوی گریپ فروت ،شیرین بیان است ویا کم سدیم می باشد اید احتیاط شودزیرا ا

 ساعت پس از مصرف آب گریپ فروت مصرف شود.3

 برخی داروها در اثر تداخل با آب گریپ فروت عوارض جدی بر جای میگذارند از قبیل ترفنادین، سلدانseldane 

 وسیلزاپریدوپروپولزید

 ACEستند نباید به همراه مهارکننده شیرین بیان طبیعی )گلیسیریزین( ومکمل های رژیمی غذایی که حاوی شیرین بیان طبیعی ه

 مصرف شوند.

لوتنسین وکوئنیاپریل وآکوپریل می باشند که به  –بنازپریل  -مونوپریل -فوزینوپریل -رامیپریل –عبارتند از: آلتاس  ACEمهارکننده 

 )نظیر نمک های پتاسیم( نباید استفاده شود. kهنگام مصرف مکمل حاوی 

درصدی جذب دارو می شونددر نتیجه تاثیر قابل مالحظه ای بر فشار 35گرم چربی می باشندباعث کاهش 05بیشترازغذاهایی که حاوی 

 می گذارند

 مهارکننده ها ی آنزیم مبدل آنژیوتانسین ، مهارکننده الفا ، رسپتوروآنتاگونیست کلسیم

 کاپتوپریل

  شود چشایی حس تغییر باعث است ممکن  .

 اناالپریل •

 لیزینوپریل •

• Moexipril  

 کوئیناپریل •

  دهند می کاهش را کوئیناپریل جذب ، پرچربی غذایی های وعده  .

 پریل رامی •

 : غذايي تداخالت



درابتدای درمان با کاپتوپریل ممکن است منجر به کاهش حس بخورید خالی معده با غذا از قبل ساعت یک را Moexiprilکاپتوپریل و

 اول وبعدا برطرف میشود( گرددولی در نتیجه دریافت غذا کاهش می یابد.چشایی ) چندماه 

 ، پرتقال ، کیوی ، موز مثل پتاسیم حاوی غذاهای زیادی مقادیر خوردن از دهند افزایش بدن در را پتاسیم مقدار توانند می داروها این

 کنید خودداری پتاسیم حاوی های مکمل و پتاسیم حاوی نمک های جایگزین ، سبز سبزیجات برگ

 . کنید مصرف غذا ساعات به توجه بدون توانید می را داروها سایر

 . بنوشید مایعات کافی مقادیر

 به غیراز داروی کاپتوپریل دربقیه موارد رژیم غذایی باید کم سدیم باشد

 کند شدن تاثیر کانال های کلسیم می باشد Naدراثر مصرف رژیم های محدود از 

 

 ها دیورتيك : دارویی دسته

 

 را بیماریها بعضی از ناشی ورم و اضافی مایعات و سدیم میزان داروها این دارند کاربرد بدن از اضافی نمک و آب دفع برای داروها این

 . دارند کاربرد نیز فشارخون درمان برای همچنین داروها این. کنند می برطرف

 : مثال

Bumetamide • بومتامید 

 فورزماید •

  شوند خون قند افزایش باعث است ممکن  .

 هیدروکلروتیازید •

 کند خنثی را دارو اثر میتواند بیان شیرین مصرف .شوند خون قند افزایش باعث است ممکن  .

 متوالزون •

 تریامترن •

 وجایگزین سبز برگ سبزیجات ، پرتقال ، کیوی ، موز مثل) پتاسیم از غنی منابع اندازه از بیش مصرف از دارو این مصرف زمان در.  

 . کنید خودداری پتاسیم حاوی ( نمک های

 هیروکلروتیازید + تریامترن •

 اسپیرونوالکتون •

 و سبز برگ سبزیجات ، پرتقال ، کیوی ، موز مثل) پتاسیم از غنی منابع اندازه از بیش مصرف از دارو این مصرف زمان در.  

 . کنید خودداری پتاسیم حاوی ( نمک های جایگزین

 :تداخالت

 ها دیورتیک بعضی مصرف. کنید مصرف شیر با را داروها این شود می شما معده ناراحتی باعث خالی معده با داروها این مصرف اگر

 است ممکن

 -. گردد منیزیم و کلسیم ، پتاسیم مانند معدنی مواد برخی کمبود باعث

 را افزایش می دهد B6می باشد ودر نتیجه نیاز به ویتامین   VIT B6محصوالت هیدراالزین مانند آپرسازیدوآپرزولین آنتاگونیست 

داروهای کاهنده فشار خون حاوی متیل دوپا ) مانند آلدومت وآلدوریل( : این داروها همراه غذاهی پر کربوهیدرات مصرف شودویا 

یعنی لودوپا با کاربیدوپا با هم ضروری  ساعت با مصرف غذای پرپرتئین فاصله داشته باشند .ولی اگر هردو دارو با هم مصرف شود3

 نیست .



 جدول درمان دارویی فشار خون 

مرحله 

 فشارخون

SBP OBP تغییرات شیوه زندگی 

 125زیر  طبیعی
mmHg 

 بیمار را تشویق به تغییر شیوه زندگی ورعایت توصیه ای زندگی سالم  میکنیم mmHg 05زیر

پیش فشار 

یا  خون

preHTN 

120-139 
mmHg 

80-89 
mmHg 

بیمار نیاز به رعایت اصول زندگی سالم وفشار خون یعنی رعایت اصول غذایی 

 وتمرینات بدنی می باشد

 1مرحله 

 فشارخون

140-159 
mmHg 

90-99 
mmHg 

 بیمار عالوه بر نیاز به رعایت اصول زندگی سالم وفشار خون دارو نیز الزم دارد

 دیورتیک ها ی تیازیدی برای کنترل بیماران  -

 یا کانال کلسیمی  Bیا مهارکننده  ACE,ARBمهارکننده های   -

داروهای مورد نیاز برای بیماریهای جدی ) مثل دیابت یا نارسایی کلیه ( 

یا  ACE,ARBداروهای ضد پرفشاری خون نظیر دیورتیک ها، مهارکننده های 

 یا کانال کلسیمی برحسب نیاز داده می شود Bمهارکننده 

مرحله 

 فشارخون2

 165االی ب

mmHg 

 155باالی 

mmHg 

دارو 2بیمار عالوه بر نیاز به رعایت اصول زندگی سالم وفشار خون ترکیبی از 

 برای اگثر بیماران مورد نیاز می باشد

یا  Bیا مهارکننده  ACE,ARBمعموال دیورتیک های تیازیدی ومهارکننده های

 کانال کلسیمی

داروهای مورد نیاز برای بیماریهای جدی ) مثل دیابت یا نارسایی کلیه ( 

یا  ACE,ARBداروهای ضد پرفشاری خون نظیر دیورتیک ها، مهارکننده های 

 یا کانال کلسیمی برحسب نیاز داده می شود Bمهارکننده 

 

 : گیاه درمانی های رایج

 تواند مفید واقع شودمیلی گرم به صورت عصاره می  055تا655مصرف سیر 

برگ های این چای در اصل جوانه های کرک دار نقره ای رنگ گیاه چای است که قبل از آن که به طور کامل باز شود، چیده و چون  چای سفید

آنتی اکسیدان را دارد و تخمیر یا فرآوری نمی شود، تمام خواص خود را حفظ کرده و در مقایسه با چای سبز کافئین کمتری دارد، ولی بیشترین مقدار 

مالیم تر  در حفاظت از بدن در برابر بیماری ها موثرتر بوده و از نظر خواص دیگر از چای سبز قوی تر است. مزه این چای از سایر چای ها لطیف تر و

 )ماده ای شبیه به کافئین( برخالف چای سیاه اغلب اعتیادآور نیست.« تئین»بوده و به دلیل 

باشد. فشارخون را کاهش داده که این تأثیر ناشی از میMalvaceae  ، از خانوادهL.Hibiscus sabdariffaی ترش با نام علمی چایا  چای قرمز

 می باشد. ها و اسید هیبیسکوسفنولها، پلیعملکرد آنتوسیانین

دو تا سه روز به طول می انجامد. در حقیقت این چای را یک چای نیمه اکسیدشده )نیمه تخمیری( می شناسند  این چای  فرآیند اکسیداسیونچای اوالنگ : 

درصد اکسیداسیون صورت می گیرد. فرآیند تولید چای اوالنگ تقریبا شبیه به چای سیاه است با این  ۰۱الی  ۰۱و با توجه به نوع پردازش و فرآوری بین 

لی کوتاه تر است و این باعث می شود طعم چای اوالنگ اندکی ضعیف تر از چای سیاه و رنگ آن قرمز یا زرد باشد. اوالنگ تفاوت که مرحله تخمیر خی



از فواید متعددی برای سالمتی برخوردار است از جمله: کمک به کاهش وزن، افزایش سیستم ایمنی بدن، حفظ سالمت  سفیدو  سبزهم مانند چای سیاه،

 پوست، کاهش کلسترول و فشار خون.

 چای سبز

 برگ زیتون وکنجد

شود. این های عصبی استفاده میفشارخون و بیماری از گیاهانی است که در طب سنتی چینی برای درمان بیماری ای )اونکاریا( :گیاه پنجه گربه

 کند. این گیاه به صورت مکمل وجود دارد.ها به پایین آمدن فشارخون کمک میسلول های کلسیم در گیاه با تأثیر بر ورودی

شود. ار خون نیز میاسانس اسطوخودوس همواره برای ایجاد آرامش استفاده شده است. اسطوخودوس همچنین سبب کاهش فش اسطوخودوس :

 توان در نان و کیک استفاده کرد.های آن به همراه رزماری میشود، اما از گلگرچه عموماً از این گیاه در آشپزی استفاده نمی

و البته  شود،شود. در طب چینی از تخم کرفس برای کاهش فشار خون استفاده میدار کردن سوپ و غذاهای دیگر استفاده میبرای طعم تخم کرفس :

توانید از آب کرفس نیز برای پایین آوردن فشارخون استفاده کنید. بطورکلی کرفس ادرارآور کند. عالوه بر این میمطالعات نیز این موضوع را تایید می

 باشد.است و به همین دلیل در پایین آوردن فشارخون موثر می

 بار دررروز3عصاره  میلی گرم به صورت 205تا 155به میزان  Hawthorneزالزالک 

ی زالزالک تمام یک درمان گیاهی مؤثر برای کاهش فشار خون است که هزاران سال در طب سنتی چین بکار برده شده است. جوشانده زالزالک :

های آن مکملها و افزایش جریان خون را داراست. و خواص مفید برای سالمت قلب و عروق، کاهش فشار خون، پیشگیری از لخته شدن خون در رگ

 به صورت قرص، شربت و چای در بازار موجود است.

ی تحقیقی به طور روزانه به شرکت کنندگان پودر شود. در یک مطالعهای هندی است و بیشتر در غذاهای جنوب شرقی آسیا استفاده میادویه هل :

توانید هل یا پودر آن در سوپ و غذاهای دیگر به ویژه کیک و نان میهای هل داده شده و اثرات مفید آن در کاهش فشارخون تایید شده است. از دانه

 استفاده کنید.

ی ریحان اثرات مفیدی در کاهش فشار خون توان استفاده کرد. عصارهسبزی بسیار خوشمزه و خوش طعمی است که در کنار انواع غذاها می ریحان :

 تان بیافزایید و مطمئن باشید که عوارض جانبی نخواهد داشت.به رژیم غذایی روزانه دارد، هرچند بسیار جزئی است. این سبزی را بدون نگرانی

کند. دارچین را به صورت روزانه باید مصرف کنید تا اثرات آن را در کاهش ادویه خوش طعم دیگری است که به کاهش فشارخون کمک می دارچین :

 غذاها یا نان استفاده کنید و یا بصورت چای بنوشید.توانید از پودر آن در انواع فشارخون مشاهده کنید. می

در تمامی درمانهای گیاهی وطب سنتی وطب چینی و... که در این مبحث گفته می شود باید نظر پزشک وتداخالت دارویی گفته شده در باال  ←توجه 

  در نظر گرفته شود.

 برپایه درمان های گیاهی  طب چینی :

 طب سوزنی 

 یک کارورز ماهرکایروپراکتیک با 

 ماساژ شیاتسو –ماساژ بافت عمقی  -شامل ماساژطب فیزیک :

http://wikidrink.info/%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%85/%da%86%d8%a7%d9%8a-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d8%a8%d8%a7-%d8%b7%d8%b9%d9%85-%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%8a%d9%86
http://wikidrink.info/%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%85/%da%86%d8%a7%d9%8a-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d8%a8%d8%a7-%d8%b7%d8%b9%d9%85-%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%8a%d9%86
http://wikidrink.info/%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%85/%da%86%d8%a7%d9%8a-%d8%b3%d9%81%d9%8a%d8%af
http://wikidrink.info/%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%85/%da%86%d8%a7%d9%8a-%d8%b3%d9%81%d9%8a%d8%af


 نظیر انجام حرکات چی گونگ وتمریات تای چی سرعت ضربان قلب را کاهش وفشار خون را بهبود می بخشد . حرکت درمانی :

پس خوراند زیستی کنترل  –کار( مراقبه ویوگا ) ارام بخش دستگاه عصبی خود –جسمی –نظیر درمان های ذهنی  بازتاب شناسی :

 خواب درمانی  –سیستم اعصاب سمپاتیک از طریق تصویر سازی ذهنی وکاهش استرس 

 رایحه درمانی : 

 گل سرخ ومریم گلی  –چوب صندل  –جردنیا  –اسطوخودوس  –مرزنگوش 

 هومیوپاتی که براساس نشانه ها درمان صورت می گیرد 

باید با نظارت پزشک معالج صورت گیرد زیرا که برخی درمانها با داروی تجویزی تداخل دارد بخ خصوص  در تمام موارد گفته شده در باال 

 در قسمت هومیوپاتی وگیاه درمانی وطب چینی دقت کنید . 

 درحال بررسی وپژوهش می باشد EEGاخیرا برروی درمان جانبی بیماریها از طریق امواج مغزی و

 

 منابع مورد استفاده : 

 گیاهان دارویی دکتر صالحی سورمقیکتاب  -1

 تداخالت غذاو دارو دکترقمی  -2

 تغذیه وطب مکمل ترجمه مریم امینی ،مریم اسالمی ،نسترن شریعت زاده،دکترتیرنگ نیستانی -3

 

 گردآورنده مطالب: رویا وزیری جاوید

 


