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مقدم*1

-1پزشک عمومي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه آزاد
اسالمي شاهرود ،شاهرود ،ایران.
 -2جراح چشم و فوق تخصص شبكيه ،بيمارستان خاتم
النبياء .شاهرود ،شاهرود ،ایران.

مقدمه
در پرفشاری خون هر چند باال رفتن فشار خون مهم است ،ليكن آسيب ارگانهای هدف از جمله چشم
مهمتر است .لذا این مطالعه با "تعيين تاثير پرفشاری خون بر ميزان و وضعيت رتينوپاتي هایپرتانسيو در
بيماران مراجعه كننده به بخشهای داخلي و قلب بيمارستان خاتم االنبيا وامام حسين شاهرود در سال "93
انجام شده است.
روش کار
در این مطالعه توصيفي كه بهصورت مقطعي در بيمارستانهای خاتم االنبيا و امام حسين(ع) شاهرود انجام
شد 135 ،بيمار بستری مبتال به پرفشاری خون توسط چشم پزشک معاینه افتالموسكوپي شده و مراحل
رتينوپاتي در آنها مشخص گردید .دادهها به كمک نرم افزار آماری( SPSSنسخه  )16و روشهای

 -3كارشناس اتاق عمل ،بيمارستان شهيد كامياب مشهد،

آماری توصيفي و آزمونهای آماری كای مربع و  T-testتجزیه و تحليل گردید و  p <0/05معنيدار در

مشهد ،ایران.

نظر گرفته شد.

 -4كارشناس ارشد پرستاری ویژه ،عضو هيات علمي

نتایج

دانشگاه آزاد مشهد ،مشهد ،ایران.

از  135بيمار مبتال به پرفشاری خون  62نفر ( )%46/7مرد و مابقي زن بودند .ميانگين سني  64/5 ± 10/3سال
بود كه شایعترین گروه مبتال ،گروه  50-59سال با  %33/3قرار داشت 78 .نفر ( )%57/5افراد مورد مطالعه
دچار رتينوپاتي هيپرتانسيو بودند كه از این ميان باالترین درصد مربوط به گرید  Iدر هر دو جنس(%35/5

* خيابان خرقاني خرقاني  8پالك  ،5شاهرود،

مرد و  %35/6زن) ميباشد.

ایران.

نتیجهگیری

تلفن023-3223729 :

وجود سابقه خانوادگي مثبت پرفشاری خون و ابتالی دیگر اندامهای هدف به عوارض پرفشاری خون به-

Email: Moghadam_1989@yahoo.com

خصوص عارضه مغزی -عروقي از عوامل خطر ابتال به رتينوپاتي هيپرتانسيو است .تشخيص و كنترل
زودرس پرفشاری خون جهت پيشگيری از عوارض چشمي و دیگر عوارض آن ضرورت دارد.
کلیدواژه ها
رتينوپاتي ،پرفشاری خون ،بيماریهای عروقي چشم
پی نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد.

سیده مهتاب میراستوارمقدم و همكاران
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مقدمه

پرفشاری خون است .برای بررسي رتينووپاتي هایپرتانسيو معيارهای

در تعداد زیادی از بيماران مبتال به پرفشاری خون علت مشخصي

اِسكي به شرح زیر تعریف شده است:

برای افزایش فشار خون یافت نميشود .الگوی ابتالی خانوادگي در

 -1گرید صفر :بدون تغيير

افزایش فشار خون اوليه شایع و مطرح كننده عوامل ژنتيک است.

 -2گرید  :Iتنگي خفيف شریان كه به سختي قابل تشخيص

پرفشاری خون یک بيماری بهداشتي تغذیهای است( .)1در تمام دنيا

باشد.

دریافت طوالني مدت كالری بيش از انرژی مصرف شده ،مصرف

-3گرید  :IIتنگي شریاني آشكار با بينظمي كانوني

طوالني مدت و بيش از حد سدیم در رژیم غذایي ،چاقي ،مصرف

 -4گرید  :IIIگرید  IIبه عالوه خونریزی شبكيه ویا وجود

الكل ،زندگي كم تحرك و استرسهای رواني -اجتماعي در ایجاد

اگزودا

پر فشاری خون دخالت دارند( .)2افزایش فشار سيستوليک با

 -5گرید  : IVگرید  IIIبه عالوه تورمدیسک(.)5

عوارض متعدد باليني مانند سكته مغزی ،نارسایي قلب ،سكته

عوارض معمول فشارخون شامل آسيب اندامهای هدف نظير آسيب

ميوكارد ،نارسایي كليه ،بيماری عروق محيطي ،رتينوپاتي و مرگ

قلبي و عروقي ،آسيب كليوی ،آسيب مغزی و عوارض چشمي (به

زودرس ارتباط دارد .افتالموسكوپي روش آساني است كه مشاهده

شكل رتينوپاتي) آن هستند .رتينوپاتي جزء درگيریهایي است كه

مستقيم بافت عصبي و ستون خون وریدی – شریاني داخل عروق

در بيماریهای زمينهای و بيماریهای مزمني همچون فشار خون،

شبكيه را امكان پذیر ميسازد .بعضي از عالئم افتالموسكوپيک در

دیابت و ...بوجود ميآید( .)6بيماری فشار خون بر مویرگها و

ارزیابي شدت ،پيشآگهي یا اثرات آسيب عروقي بيماری پر فشاری

عروق پيش مویرگي ،اتورگوالسيون موضعي و عدم خون رساني به

خون مفيد هستند( .)3تغييرات مویرگي شبكيه عالئم آسيب ناشي از

بافت تاثير ميگذارد .در عوارض حاد ناشي از افزایش فشارخون،

افزایش فشار خون هستند و ممكن است در طبقه بندی عوامل خطر و

ممكن است ترانسوداهای نقطهای اطراف مویرگي 2مشاهده گردد

تصميمگيری برای درمان پرفشاری خون مفيد باشند .فشارخون

كه این به نوبه خود ميتواند معادل وقوع ایسكمي در شبكه مویرگي

سيستميک با ناخوشي ومرگ ومير ارتباط جدی دارد .این بيماری به

سطحي رادیال باشد .همچنين از جمله عوارض مزمن افزایش فشار

عنوان یک مشكل بزرگ جهاني مطرح است به طوریكه ،بالغ بر 50

خون ميتوان به ميكروآنوریسمها ،آبنورماليتيهای ميكروواسكولر

ميليون نفردر آمریكا وتقریباً یک ميليارد نفر در سراسر جهان متاثر از

درون شبكيه ، 3خونریزیهای لكهای ،اگزوداهای سخت ،نمای دانه

آن بوده واثرات گستردهای بر روی اعضای مختلف بدن از جمله

تسبيحي در عروق و به وجود آمدن عروق جدید در شبكيه اشاره

چشم دارد( .)3-4در سال  1939كيت واگنر و باركر سيستم طبقه-

كرد( .)5-6این شرایط ممكن است با بسته شدن شاخههای شریان و

بندی برای رتينوپاتي هایپرتانسيو ارائه نمودند كه در آن زمان،

یا وریدهای شبكيه ،ورید مركزی شبكيه و یا بهوجود آمدن

اهميت پيشبينيكننده داشت ولي تفاوت عالئم آسيب عروقي ناشي

ماكروآنوریسمهای شریاني در شبكيه شكل پيچيدهتری به خود

از فشار خون و آترواسكلروز تعيين نشده بود .هوگين طبقهبندی

بگيرد .بسته شدن وریدهای شبكيه ممكن است باعث به وجود آمدن

دیگری ارائه نمود كه مزیت آن ،طبقهبندی بر اساس هيستوپاتولوژی

عروق جدید در شبكيه ،خونریزی اطراف زجاجيه و شبكيه ،به وجود

بود( .)5در طبقهبندی اِسكي 1كه در سال  1953ارائه گردید ،تغييرات

آمدن مامبرانها اطراف شبكيه و یا جداشدگي خطي شبكيه

فشار خون و آرتریواسكلروزیس با توجه به ویژگيهای هر كدام

گردد( .)7معاینه ته چشم بيماران مبتال به فشار خون ،با هدف بررسي

جداگانه طبقه بندی شدهاند .ثابت شده است كه چشم اندام هدف

از نظر رتينوپاتي با استفاده از افتالموسكوپ بهعنوان قسمتي از
معاینات استاندارد این دسته از بيماران ميباشد( .)9لغت رتينوپاتي

Scheie

1

FIPTs
IRMAs

2
3
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دراصل فقط برای مشخص كردن اگزودای نرم و خونریزی شعلهای

روش کار

استفاده ميشود .براساس كرایتریای  JNC1وجود رتينوپاتي ،حتي

این مطالعه به صورت مقطعي ،در سال  ،93با بررسي بر روی

درافرادی با پرفشاری خون و گرید صفر كه مدركي از آسيب ارگان

بيماران مبتال به فشار خون سيستميک بستری در بخش قلب و داخلي

در آنها وجود ندارد ،اندیكاسيون شروع درمان ضد فشارخون مي-

بيمارستانهای خاتم االنبياء و امام حسين(ع) شاهرود كه جهت

باشد(.)8-9

شركت در طرح رضایت داشتند صورت گرفت .تعداد  135نفر از

در تحقيق چاتارجه وهمكاران با عنوان فشارخون و تاثير آن بر

بيماران بستری مبتال به پر فشاری خون شامل بيماراني كه از قبل

چشم كه در سال  2012و بر روی  3500بيمار مبتال به پر فشاری

تشخيص داده شدند و تحت درمان بودهاند و مواردی كه اخيراً

خون انجام شد ،مشخص گردید كه عوارض بسيار متنوعي در این

پرفشاری خون در آنها تشخيص داده شده است ،تحت شرایط

بيماران بهوجود آمده كه یكي از مهمترین آنها تغييرات ساختماني

یكسان و به روش سرشماری غير تصادفي و آسان انتخاب شدند.

عروق چشم بوده كه ميتواند مشكالت شدید ،وخيم و غير قابل

جهت تعيين پر فشاری خون بر اساس معيارهای استاندارد تعریف

جبراني را در بينایي فرد بوجود آورد .در این پژوهش مشخص شد

فشار خون ،از هر بيمار دو بار فشار خون به كمک دستگاه فشار سنج

كه  %27بيماران مبتال به پرفشاری خون درجاتي از رتينوپاتي

جيوهای با فاصله  10دقيقه از هم و پس از آرامش كامل بيمار ،از

هایپرتنسيو را داشته كه در  %6آنها به مراحل انتهایي رسيده است.

دست راست آنها گرفته شده و ميانگين فشار خون بر اساس ميليمتر

در این مطالعه مشخص گردید كه عواملي مثل سن شروع فشار خون،

جيوه در پرسشنامه اختصاصي هر كدام از بيماران ثبت شد .در این

مدت زمان ابتال به پرفشاری خون ،وجود یا عدم وجود بيماریهای

مطالعه فشار خون طبيعي به افراد با فشار خون سيستوليک كمتر از

مزمن همراه مثل دیابت ،نوع و كيفيت كنترل فشار خون از

 130ميلي متر جيوه و فشار خون دیاستوليک كمتر از  85ميلي متر

فاكتورهای مهم دخيل در تشدید رتينوپاتي هایپرتنسيو بوده است.

جيوه اطالق شد .پر فشاری خون خفيف فشار سيستوليک  140تا

همچنين مشخص شد كه با كنترل فشار خون بيمار ميتوان بروز و

 159ميلي متر جيوه و فشار خون دیاستوليک  90تا  99ميلي متر

شدت این عوارض را كاسته و گاهاً باعث توقف آنها گردید.

جيوه ،پرفشاری خون متوسط فشار خون سيستوليک  160تا 179

درمان دارویي ،رژیم غذایي مناسب ،تغيير سبک زندگي و افزایش

ميلي متر جيوه و فشار خون دیاستوليک  100تا  109ميلي متر جيوه و

تحرك از جمله مهمترین راههای كنترل فشار خون سيستميک و به

پرفشاری خون شدید فشار سيستوليک  180ميلي متر جيوه یا بيشتر و

طبع آن كنترل فشار خون چشمي بوده كه باعث كاهش عوارض

فشار خون دیاستوليک  110ميلي متر جيوه یا بيشتر در نظر گرفته شد.

چشمي در زمينه بروز رتينوپاتي هایپرتانسيو خواهد بود( .)1با توجه

سپس تمامي بيماران ،تحت درمان استاندارد كنترل فشار خون قرار

به شيوع باالی پر فشاری خون و اهميت رتينوپاتي و عوارض وخيم

گرفتند و پس از به ثبات رسيدن وضعيت آنها ،جهت بررسي و

آن و همچنين درمان پرفشاری خون و كنترل عوارض چشمي ،این

معاینه عروق ته چشم به چشم پزشک مجرب و همكار طرح ارجاع

پژوهش با هدف "تعيين تاثير پرفشاری خون بر ميزان و وضعيت

داده شدند .معاینه توسط افتالموسكوپي مستقيم به روش استاندارد و
مطالعه،2

رتينوپاتي هایپرتانسيو در بيماران مراجعه كننده به بخشهای داخلي و

در محيطي آرام صورت پذیرفت .معيارهای ورود به

قلب بيمارستان خاتم االنبيا وامام حسين شاهرود در سال  "93صورت

تمامي افرادی كه دارای پرفشاری سيستميک ثابت شده بودند و
رضایت شركت در طرح را داشتند و معيارهای خروج از

گرفته است.

شامل

مطالعه3

شامل تمامي افرادی كه به دليل عوارض چشمي تحت عمل جراحي
قرار گرفته و یا رضایت شركت در طرح را نداشتند ،بود .با توجه به
نوع مطالعه و مشاوره آماری ،حجم نمونه معادل  120نفر بود كه با
Joint national committee

1

Inclution criteria
Exclution criteria

2
3
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احتمال ریزش حدود  %10نمونهها به دالیل گوناگون ،حجم نهایي
نمونه  135بيمار محاسبه شدكه با دامنه اطمينان  95%و ضریب خطای
قابل قبول كمتر از  %5در طول سال  93انجام شد .جامعه پژوهش در
این مطالعه با توجه به ميزان فراواني بيماران مبتال به پرفشاری خون
كنترل نشده در جامعه و همچنين ميزان مراجعه بيماران مذكور به
بيمارستانهای خاتم االنبيا و امام حسين(ع) شاهرود درطي سال  93و
مشاوره آماری ،حجم نمونه نهایي حدود  135نفر به دست آمد .این
بيماران جهت حضور در طرح تمام شرایط ذكر شده در قسمتهای
فوق را داشتند و ميتوانستند هر زمان كه مایل بودند از پژوهش
خارج شوند.
نمونههای مورد پژوهش كه جهت بررسي انتخاب شدند دارای
شرایط ذیل بودند:
 -1تمامي بيماراني كه در بخش قلب و داخلي بيمارستانهای خاتم
االنبياء و امام حسين(ع) شاهرود بستری و دارای پرفشاری خون
اثبات شده بودند.
-2همكاری الزم جهت انجام معاینات وپيگيری بررسي را داشتند.
-3سابقه عمل جراحي بر روی شبكيه چشم را نداشتند.
-4در این طرح پس از انجام معاینات عمومي و تخصصي ،فشار خون
در دو نوبت و به روش استاندارد (توسط دستگاه فشار سنج جيوهای)
اندازهگيری شد و ميانگين این سنجش در پرسشنامه اختصاصي هر
بيمار ثبت شد .سپس عروق ته چشم این بيماران با افتالموسكوپي
مستقيم و به روش استاندارد بررسي و وضعيت رتينوپاتي هایپرتانسيو
آنها مشخص و در برگه هر بيمار ثبت شد.
-5پس از جمعآوری اطالعات و ثبت در رایانه به كمک نرم افزار
آماری ( SPSSنسخه )16و روشهای آماری توصيفي و آزمون-
های آماری كای مربع و  T-testتجزیه و تحليل صورت گرفته
و p <0/05معنيدار در نظر گرفته شد.
-6تمامي بيماران با رضایت كامل در طرح شركت داده شدند و فقط
از بيماراني كه اندیكاسيون بستری جهت كنترل پر فشاری خون را
داشتند ،استفاده شد .همچنين هيچ هزینهای جهت معاینات چشم
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نتایج
از  135بيمار مبتال به پرفشاری خون  62نفر ( )%46/7مرد و مابقي
زن بودند .ميانگين سني 64/5 ± 10/3سال (با دامنه  36-75سال) بود
كه شایعترین گروه مبتال ،گروه سني  50-59سال با  % 33/3بود.
ميانگين مدت زمان تشخيص پرفشاری خون  6/7±5/5سال و
ميانگين مدت زمان استفاده از داروی ضد فشار خون  7/1 ±4/7سال
به دست آمد 83 .نفر ( ) %61/3از افراد مورد مطالعه سابقه خانوادگي
پرفشاری خون را داشتند .همچنين مشخص شد داروهای بتابلوكر
شایعترین داروی كنترل كننده فشار خون با  %64/4در بين این
بيماران بود 78 .نفر ( )%57/5افراد مورد مطالعه دچار رتينوپاتي
هایپرتانسيو بودند كه ميزان ابتالی زنان  %57/5و مردان  %58/1بود.
 %61/3بيماران با سابقه خانوادگي مثبت پرفشاری خون ،دچار
رتينوپاتي بودند %5/9 .افراد دارای پرفشاری خون خفيف%39/3 ،
متوسط و  %54/8افراد مبتال به پرفشاری خون شدید بودند .شيوع
رتينوپاتي هایپرتانسيو با باال رفتن شدت پرفشاری خون از خفيف به
شدید افزایش شدیدی پيدا ميكرد به نحوی كه رتينوپاتي
هایپرتانسيو در نوع خفيف  ،%2/2در نوع متوسط  %39/3و در نوع
شدید  %58/5بود.
از نظر طبقه بندی رتينوپاتي 57 ،نفر (  )%42/5در گرید صفر48 ،
نفر ( )%35/4گرید  25 ،Iنفر(  )%20/3گرید  IIو  5نفر ( )%3/8در
گرید  IIIقرار داشتند .شایعترین یافتههای افتالموسكوپيک
رتينوپاتي هایپرتانسيو به ترتيب شامل باریک شدن عروق شبكيه 1با
 ،35%/1نامنظم شدن شریانها2با %17/1وكه سفيد و

هموراژی3

با

 %9/3بودند 78 .نفر ( )%57/5افراد مورد مطالعه دچار رتينوپاتي
هيپرتانسيو بودند كه از این ميان باالترین درصد مربوط به گرید  Iدر
هر دو جنس( % 35/5مرد و  %35/6زن)ميباشد و هيچ مورد
رتينوپاتي گرید  IVمشاهده نميگردد .همچنين با افزایش ميانگين
مدت ابتال به پرفشاری فشاری خون ،شاهد افزایش گرید رتينوپاتي
ميباشيم .نتایج در جداول شماره ( )1-2ارائه شده است.

پزشكي دریافت نشد .اطالعات مورد استفاده محرمانه تلقي شد و
نامي از افراد و بيماران ذكر نشد.
1

Arterial Narrowing
Arterial Irregolarity
3
Hemorrage and Cotton Wool Spot
2

خرداد-تیر  ،96شماره  ،2سال 60
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جدول  .1توزیع بيماران تحت بررسي بر حسب شدت رتينوپاتي
جنس

مذكر

مونث

جمع كل

گرید رتينوپاتي

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد (درصد)

گرید صفر

)41/9( 26

)42/5( 31

)42/5( 57

Iگرید

)35/5( 22

)35/6(26

)35/4( 48

IIگرید

)19/4( 12

)17/8( 13

)20/3( 25

IIIگرید

)3/2( 2

)4/1( 3

)3/8( 5

IVگرید

-

-

-

كل بيماران

)46/7( 62

)53/3( 73

)100( 135

p-value

p <0/003

جدول  .2توزیع بيماران بر حسب شدت رتينوپاتي و طول مدت ابتالء به پرفشاری خون
ميانگين (سال)

انحراف

حداقل(سال)

حداكثر(سال)

گرید صفر

2/5

1/5

2/0

6/0

Iگرید

3/2

2/9

3/0

6/0

IIگرید

4/7

3/4

3/0

8/0

IIIگرید

6/9

4/1

5/0

10/0

IVگرید

-

-

-

-

معيار(سال)

p-value

p <0/01

در این مطالعه ،شایعترین یافته فوندوسكوپي ،باریک شدن عروق شبكيه با  47مورد ( ) %35/1بهدست آمد .نتایج در جدول شماره 3ارائه
شده است.
جدول  .3توزیع بيماران بر حسب یافتههای شایع فوندوسكوپي
تعدادیافتههای فوندوسكوپي

تعداد

درصد

باریک شدن عروق شبكيه

47

35/1

نامنظمي شرائين

23

17/2

لكه سفيد  +هموراژی

13

9/3

p-value

p <0/05
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بحث و نتیجه گیری

در بررسي دیگری در تایوان بر روی  140بيمار مبتال به پرفشاری

در این مطالعه شيوع رتينوپاتي هایپرتانسيو در افراد با سابقه

خون بدخيم 4 ،مورد پرفشاری خون بدخيم به وسيله چشم

خانوادگي مثبت ( )%61/3بهطور معنيداری بيشتر از گروه با

پزشک تشخيص داده شد كه اهميت فوندوسكوپي را در

سابقه منفي ( )%38/7بود ( .)p <0/05بنابراین سابقه خانوادگي

تصميمگيری تشخيصي و مراقبت از پرفشاری خون بدخيم نشان

مثبت پرفشاری خون به عنوان یكي از عوامل خطر ابتال به

ميدهد ( .)14بنابراین برای صحت تشخيص و كنترل زودرس

رتينوپاتي هایپرتانسيو محسوب ميشود .شایعترین نوع پرفشاری

فشار خون معاینه دقيق فوندوس و كنترل پرفشاری خون

خون در این مطالعه نوع شدید و متوسط كه به ترتيب  %73و

ضرورت دارد .استنتاج كلي این پژوهش حاكي از آن است كه

%53بود كه نشان دهنده عدم كنترل صحيح پرفشاری خون در

عواملي مانند :سابقه خانوادگي ،شدت پرفشاری خون ،مدت

مبتالیان است .شایعترین یافته فوندوسكوپي در بيماران ،باریک

زمان ابتال و وجود عوارض پرفشاری خون روی اندامهای هدف

و شایعترین مرحله

( مغزی ،قلبي ،كليوی) از عوامل خطر رتينوپاتي هایپرتانسيو

شدن شریانچههای شبكيه با % 35/1
رتينوپاتي ،گرید صفر با  %42/5بود.

ناشي از پرفشاری خون هستند كه الزم است در بيماران با این

در مطالعهای در استراليا شيوع رتينوپاتي در موارد كنترل نشده

عوامل خطر ،كنترل و مراقبت بيشتری به عمل آید .همچنين الزم

فشار خون نسبت به موارد كنترل شده بيشتر بود ولي رابطهای با

است جهت كنترل این عوارض ،در اسرع وقت و با دقت باال،

مدت زمان فشار خون نداشت( .)10در یک بررسي مقطعي در

پرفشاری خون سيستميک كشف و تحت درمان قرار گيرد.

سنگاپور شيوع تغييرات ریز عروقي شبكيه  ،%8/3باریک شدن

پیشنهادات

موضعي شریانچه ها  %9/6و برای نامنظمي شریاني  %7/7بود و

با توجه به نتایج حاصل از این تحقيق و تغييرات ایجاد شده در عروق ته

تمام ضایعات شبكيه همراه با پرفشاری خون بود .تغييرات ریز

چشم و شبكيه در بيماران مبتال به پرفشاری خون ،پيشنهاد ميشود:

عروق شبكيه در افراد مسنتر غير دیابت شایعتر و با فشار خون

 -1معاینه عروق ته چشم بيماران نيز همانند سایر عالئم حياتي كه قبل،

مرتبط است كه نشان دهنده تغييرات همراه با پرفشاری خون و

حين و بعد از درمان پرفشاری خون كنترل ميشوند ،مورد بررسي قرار

مستقل از آتروسكلروز است(.)11

گرفته و هرگونه تغييری در آن به سرعت تحت كنترل قرار گيرد تا از

در مطالعه انجام شده توسط نِگرِتو 1در سنگاپور نيز شيوع

بروز عوارض و آسيبهای شدید چشمي جلوگيری شود.

رتينوپاتي با ميزان و شدت پرفشاری خون ارتباط داشت ( .)12در

 -2هم چنين پيشنهاد ميشود جهت بررسي عروق ته چشم و شبكيه از

این تحقيق ميانگين مدت زمان فشار خون تشخيص داده شده در

وسایل و تجهيزات جدید و پيشرفته استفاده شده تا ميزان خطای معاینه

افراد مبتال به رتينوپاتي  6/7±5/5سال و ميانگين مدت زمان

به حداقل برسد.

مصرف داروی ضد فشار خون در افراد مبتال به رتينوپاتي

 -3پيشنهاد ميشود در خصوص تشخيص و درمان پرفشاری خون و

هایپرتانسيو  7/1±4/7سال بود كه نشان ميدهد شانس ابتال به

بویژه در افراد مسن كه اكثراً بيماریهای زمينهای مثل اختالالت قلبي،

رتينوپاتي معموالً با گذشت چند سال از زمان ابتال به فشار خون،

كليوی و چشمي نيز دارند ،قبل از اقدام به درمان ،حتماً مشاوره چشم

افزایش ميیابد .به همين دليل تشخيص و كنترل هر چه زودتر

پزشكي صورت گرفته تا در صورت وجود هر گونه مشكل در عروق

فشار خون ميتواند شانس ابتال به رتينوپاتي را به ميزان قابل

ته چشم ،این اشكاالت برطرف گردد.

توجهي كاهش دهد(.)13

 -4پيشنهاد ميشود به دليل شيوع بسيار باالی پرفشاری خون در جامعه
و به طبع آن فراواني زیاد اختالالت عروقي ته چشم ،معاینات دورهای
عروق ته چشم جزء معاینات روتين افراد مسن و ميان سال در مراكز
Negretto

1
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شده در كنترل پرفشاری خون سيستميک و همچنين سایر اختالالت

بهداشتي درماني قرار گرفته و معاینات آنها در پرونده بهداشتي هر

.مزمن زمينهای مثل دیابت نيز مورد بررسي دقيقتری قرار گيرد

.بيمار ثبت گردد

تقدیر و تشكر

 و در نهایت از آنجا كه مطالعه حاضر فقط تاثير پرفشاری خون-5

از حمایتهای معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد

-سيستميک را بر روی عروق ته چشم بررسي نموده است و به نظر مي

شاهرود و نيز همكاری و كمک پرسنل محترم بيمارستانهای

 به طرق مختلف و با استفاده از داروهای،رسد درمان پرفشاری خون

.خاتم االنبيا وامام حسين(ع) تشكر و قدرداني ميشود

، پيشنهاد ميگردد در تحقيقات بعدی،گوناگون صورت ميپذیرد
وضعيت عروق ته چشم و شبكيه در استفاده ازانواع داروهای استفاده
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Abstract
Introduction: In Hypertension, the complications of target organs,
including eye is move important. The hypertensive vasculopathy can be
directly identified on the retinal vessels by ophthalmoscopy. This study
was done to determine the prevalence of hypertensive retinopathy in high
blood pressure patients.
Materials & Methods: A total of 135 patients with hypertension that
admitted in Khatam – al – anbia and Imam Hossein hospitals of Shahroud
in 2014 were examined to determine the ophthalmologic stages of their
retinopathy.
Results: In this study 135 hypertensive patients (62 males and 73 females)
in age range of 36-75 years old (mean age: 64.5±10.3 years), mean
duration of diagnosed hypertension 6.7± 5.5 years and mean duration of
medical treatment 7.1±4.7 years were evaluated. Overall 57.5% of patients
had hypertensive retinopathy which was less common in women (57.5%)
than in men (58.1%). Also, the highest percentage of hypertension
retinopathy was grade I, 61.3% of patients with positive family history,
5.9% of patients had mild hypertension (HTN), 39.3% had moderate HTN
and 54.8% had severe HTN. The most common ophthalmoscopic findings
in hypertensive retinopathy were: arteriole narrowing (35.1%), artrial
irregularity (17.1%) and cotton wool patch and hemorrhagy (9.3%).
Conclusion: Early diagnosis and control of high blood pressure prevents
ocular and other target organ hypertension complications. Positive family
history of hypertension and also hypertensive complications of target
organs especially cerebrovascular are risk factors for hypertensive
retinopathy.
Keywords: Retinopathy, Hypertension, Eye vessels diseases
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