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 23/8/1400پذیرش مقاله:        19/3/1400 دریافت مقاله: 
 

سـان که بر شریان هاي ریه و سمت راست قلب اننده حیات  میباشد فشارخون ریوي باال یک بیماري پیشرونده و تهدید کن: مقدمه
یوگرافی این مطالعه با هدف بررسی فراوانی نسبی فشار خون باالي ریوي در بیماران مراجعه کننده به واحـد اکوکـارد .اثر می گذارد

 باشد.بیمارستان شهید رحیمی شهرستان خرم آباد می

کوکاردیوگرافی انجام شده در واحد اکوکاردیوگرافی بیمارستان شهید ا 600تحلیلی  -یفیدر این مطالعه توص ها:مواد و روش
نی استخراج مورد مطالعه قرار گرفتند و اطالعاتی از قبیل ویژگی هاي دموگرافیک و بالی 1399رحیمی شهرستان خرم آباد در سال 

 د تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت.جمع آوري شد و مور SPSS 22اطالعات با استفاده  از نرم افزار ;شد 
یوي بودند. از ر) مبتال به فشار خون باالي %5/14نفر ( 87بیماري که تحت اکوکاردیوگرافی قرار گرفتند  600از مجموع  ها:یافته

نفر) خانم  45% (51سال سن داشتند. همچنین از میان این افراد  55بیمار ) باالي  62( %71بیمار با فشار خون باال ریوي  87مجموع 
 ن متغییرهايبیمار) مبتال به نارسایی قلبی با کسر خروجی کاهش یافته و بیماري هاي دریچه بودند. از بی 49(  %56بودند. حدود

 دموگرافیک هم بین سن و فشارخون باالي ریوي ارتباط معنادار مشاهده شد .

یوي می روان یک فاکتور خطر مهم براي بیماري پرفشاري خون در نتایج مطالعه حاضر نشان داده سن بعن گیري:بحث و نتیجه
 باشد همچنین در این بیماران بیماري هاي دریچه اي و نارساي قلبی بیشتر دیده می شود.

 .فشارخون ریوي، اکوکاردیوگرافی، نارسایی قلبی  ي:هاي کلیدواژه
 

 چکیده
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 مقدمه
پرفشاري خون ریوي یک بیماري پیشرونده و تهدید کننده 

حیات همراه با مجموعه اي گسترده از علل و بیماري هاي 

زمانی مطرح میشود  پرفشاري خون ریوي .)1( باشدهمراه می

که حداکثر سرعت برگشت خون از دریچه سه لتی بزرگتر از 

باشد و فشار سیستولیک شریان  4/3و کوچکتر یا مساوي  8/2

. اپیدمیولوژي )3, 2( میلی متر جیوه باشد 36ریوي بزرگتر از 

ال بطور کامل در جهان مشخص نشده با پرفشاري خون ریوي

است و بار واقعی آن ممکن است تا حد زیادي دست کم گرفته 

شود . اعتقاد براین است که اپیدمیولوژي این بیماري در مناطق 

مختلف جهات متفاوت میباشد که به دلیل تفاوت هاي ژنتیکی 

اقتصادي ،جنسیت و همچنین –،عوامل محیطی،اجتماعی 

رسی به مراقبت هاي بهداشتی میباشد. نابرابري در دست

اختالف دسترسی به مراقبت هاي بهداشتی مهمترین عامل 

. فشار شریان ریوي با )4( تعیین کننده بروز و شیوع میباشد

.شیوع  .)5( فزایش سن در جمعیت عمومی افزایش می یابدا

 80تا باالي  50فشار خون باال ریوي در بیماري هاي قلب چپ 

باشد و بطور عمده با بیماري فشار خون باال و عروق کرونر %می

 یکل وعیش.)7, 6( باشددر کشور هاي توسعه یافته همراه می

(به طور درصد  3-6 نیباال در اروپا ب پرفشاري خون ریوي

ساالنه  کایمتحده آمر االتی. در ا)8(گزارش شده است ) ریمتغ

پرفشاري  صیبا تشخ هیثانو ای هینفر به طور اولهزار 200حدود 

 پرفشاري خون ریوي وعیش. )9( شوند یم يبستر ریويخون 

که گزارش شده %  3/0 - 3در استرالیا  2012در سال 

. )10(بوده است  چپ بطن يها يماریعلت آن ب نیشتریب

فشار خون باال شریان ریوي براساس عامل آن به فشار خون باال 

شریان ریوي ایدیوپاتیک، ارثی، فشار باال شریان ریوي مرتبط با 

دارو ها و توکسین، بیماري هاي بافت همبند ،عفونت ویروسی 

، فشار خون باالي پورت، بیماري )HIVنقص ایمنی انسانی(

. فشار )11(شود مادرزادي قلب و شیستوزومیازیس تقسیم می

-خون باال ریوي در بیماري هاي قلب چپ بسیار شایع می

باشدکه بعلت اختالل عملکرد سیستولی یا نارسایی قلب با کسر 

م و نشانه هاي فشار خون باال باشد عالئخروجی حفظ شده می

ریوي غیر اختصاصی هستند.بیماران معموال دچار تنگی نفس و 

خستگی شدید، درد قفسه سینه فعالیتی هستند که به مرور 

کند تا زمانی که فشار خون شدید ریوي با زمان پیشرفت می

-12(نارسایی بطن راست آشکار ایجاد شود(سنکوپ فعالیتی) 

. بیمارانی که فشار خون باال ریوي در زمینه بیماري هاي )15

دیگر دارند عالئم و نشانه هاي همان بیماري هاي زمینه اي را 

دهند. (مانند بیماري هاي بافت همبند ،نارسایی قلبی و بروز می

 .)16(بیماري هاي ریوي مزمن) 

تشخیص فشارخون ریوي براساس ارزیابی هاي انجام شده 

از عالیم بالینی ،معاینه فیزیکی و مدالیته هاي تصویربرداري 

استاندارد طالیی براي تشخیص فشار خون باال  .)17(باشد می

ریوي کاتتریزاسیون بطن راست میباشد که بطور مستقیم فشار 

کند و امکان تمایز میان خون شریان ریوي را اندازه گیري می

فشار خون باال  2فشار خون باال ریوي پس از مویرگی (گروه 

وي )را ریوي )و قبل مویرگی (سایر گروه هاي فشار خون باال ری

در  فشارخون ریوي باالتشخیص اولیه .)1(کند فراهم می

بیماري که با دیس پنه قبلی بدون توجیه یا مشکوك به 

ارجاع داده شده است ، به وسیله  فشارخون ریوي باال

 اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیکو  رادیوگرافی قفسه سینه

. درمان اولیه فشار خون باال شریان ریوي )18(شود انجام می

براساس علت زمینه اي صورت میگیرد و نیاز براي دیورتیک 

الزم به  .)19(،اکسیژن و آنتی کواگوالن نیاز به ارزیابی دارد 

ذکر است که درمان اختصاصی تا زمانی که تشخیص توسط 

کاتتریزاسیون بطن راست تایید نشود و اتیولوژي و گروه فشار 

خون باال شریان ریوي توسط آزمایشات گسترده مشخص 

نگردد ، نباید مورد استفاده قرار بگیرد. درمان اختصاصی شامل 

، نیتریک اکسید ،  استفاده از آگونیست مسیر پروستاگالندین ها

و بندرت مسدود کننده هاي کانال  cGMPتقویت کننده 

با توجه به اهمیت این بیماري و . )20(باشد کلسیمی می

مطالعه هاي کمی که در این منطقه در مورد این بیمار صورت 

 گرفته است بنابراین هدف از انجام این مطالعه بررسی فراوانی
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در بیماران سرپایی و بستري مراجعه  يویخون ر يپرفشار

کننده به واحد اکوکاردیوگرافی بیمارستان شهید رحیمی خرم 

   می باشد.  1399 در سال آباد

 هامواد و روش
ه در سال کتحلیلی بود  -این مطالعه بصورت توصیفی

در واحد اکوکاردیوگرافی بیمارستان شهید رحیمی  1399

شهرستان خرم آباد صورت گرفت. جامعه آماري ما کلیه 

 ي دربیمارانی بودند که به هرعلتی بصورت سرپایی و یا بستر

زشی درمانی شهید رحیمی، در بیمارستان آمو 13 99سال 

رت ه صواکوکاردیوگرافی انجام داده بودند. روش نمونه گیري  ب

 18الي د بانمونه گیري آسان بود. معیار ورود به این مطالعه افرا

نده سال بود. همچنین در این مطالعه افرادي که دارایی پرو

ر ناقص بودند و اطالعات الزم براي بررسی مطالعه حاضر د

 ه درطالعمها ذکر نشده بود کنار گذاشته شدند. در این پرونده آن

فر ن 300مطالعه شدند. از این افراد وارد نفر   600نهایت 

جمع  نفر بیماران بستري بودند. براي 300بیماران سرپایی و 

کد اخالق و  افتیدرو طرح  بیپس از تصوآوري اطالعات، 

 عهراجم یافوگریبه واحد اکوکارد مذکور مارستانیبا ب یهماهنگ

رده کاجعه پرونده هاي بیمارانی را که براي اکوکاردیوگرافی مر و

بودند بررسی و اطالعات الزم از جمله اطالعات 

دموگرافیک(سن و جنس) و اطالعات مربوط به بیماري 

فشارخون ریوي (عدد فشارخون شریان ریوي، عدد 

کسرخروجی قلب، اطالعات مربوط به دریچه هاي میترال و 

 خراجاست ت از اکوکاردیوگرافی ها) را که از مطالعات مشابهآئور

دن ه مان. براي محرمان)22, 21(شده بودند جمع آوري کردیم 

ا آنه اطالعات بیماران اسامی آنها در چک لیست ها ذکر نشد و

 را کدبندي کردیم.

 spssبعد از جمع آوري اطالعات، داده ها وارد نرم افزار 

شدند. براي توصیف داده ها در متغیرهاي کیفی از درصد و  22

فراوانی و در متغیرهاي کمی از شاخص هاي مرکزي و 

براي تحلیل داده ها از آزمون کاي دو  پراکندگی استفاده شد و

 استفاده شد. 

 یافته ها 
ن نفر وارد مطالعه شدند که از ای 600در مطالعه حاضر 

پایی نفر بیمار سر 300نفر نفر بیمار بستري و  300نفر  600

ه ) مبتال ب%5نفر ( 15بیمار سرپایی  300بودند. از میان

ا وي بزرگتر ی(فشار سیستولیک شریان ری پرفشاري خون ریوي

)  %24نفر ( 72بیمار بستري  300) و از  میان36مساوي 

ر بیما 600داشتند؛ در مجموع از میان  يویخون ر يپرفشار

 50بیش از  ) پرفشاري خون ریوي داشتند.%5/14نفر ( 87

سال داشتند.  55درصد کل افراد مراجعه کننده باالي 

 ). 1(جدول  درصد افراد مرد بودند 8/52همچنین 
. فراوانی متغییرهاي دموگرافیک در بین کل افراد 1جدول 

 )=600Nمراجعه کننده (
 درصد یفراوان متغییر

 جنس
 8/52 317 مرد
 2/47 283 زن

 
 

 گروه سنی

39-18 116 3/19 
54-40 158 3/26 
64-55 125 8/20 
74-65 93 5/15 
≤75  108 0/18 

 

دند نفر زن  بو 45در بین افراد با پر فشاري خون باال 

سال  75). بیشتر افراد در گروه سنی باالي 7/51%(

ي درصد آنها جز بیماران بستر 6/81). همچنین%40بودند(

ن بودند. براي بررسی رابطه متغییرهاي باال با فشارخو

 ما  ریوي  از آزمون کاي دو استفاده کردیم. که در نتایج

،  االن ریوي بنشان داده شدکه در بین افراد دارایی فشارخو

طه بین فشارخون ریوي با سن و نحوه مراجعه بیماران راب

معنادار مشاهد شد ولی بین جنس و فشارخون ریوي 

ش سن به این صورت که با افزای رابطه معنادار مشاهد نشد.

تعداد افراد مبتال به فشارخون ریوي بیشتر می شود 

ال باهمچنین میانگین سنی افراد مبتال به فشارخون ریوي 

همچنین بیشتر افراد مبتال به بود.  75/66 51/15±

 .)2(جدولریوي باال جز افراد بستري بودند فشارخون 
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با فشارخون  کیدموگراف يرهاییمتغ نیرابطه ب ی. بررس2جدول
 )=600Nباال ( يویر

 متغییر
 P فشارخون ریوي باال

value خیر بله 

 جنس
 241)%47( 42)%3/48( مرد

82/0 
 272)%53( 45)%7/51( زن

 
 

گروه 
 سنی

39-17 )6/4%(4 )8/21%(112 

00/0 
54-40 )2/17%(15 )9/27%(143 
64-55 )1/16%(14 )6/21%(111 
74-65 )8/21%(19 )4/14%(74 
≤75 )2/40%(35 )2/14%(73 

نحوه 
 مراجعه

 289)%3/56( 71)%6/81( بستري
00/0 

 224)%7/43( 16%) 4/18( سرپایی
 

مار بی 36بیمار مبتال به پرفشاري خون ریوي  87ز میان ا

نفر  29) مبتال به بیماري هاي دریچه میترال بودند. 3/41%(

افته ی) از بیماران نارسایی قلبی با کسر خروجی کاهش 4/33%(

رسایی بیمار بطور همزمان نا 18از این میان  داشتند. همچنین

را  هاي دریچه ايقلبی با کسر خروجی کاهش یافته و بیماري 

تال به ) از بیماران مب%1/16نفر (14نیز دارا بودند. همچنین 

 .)3(جدول نارسایی دریچه آئورت بودند
. فراوانی مشخصات و بیمارهاي همراه در بین افراد 3جدول

 )=600N(دارایی فشارخون ریوي باال 
 درصد یفراوان متغیر

 دریچه میترال
نرمال(عدم نارسایی یا 

 ف)گشادي خفی
51 62/58 

 38/41 36 نارسایی خفیف تا شدید

 یکسر خروج
 قلب

 6/66 58 )45>نرمال( 
و 45(افتهیکاهش 

 4/33 29 کمتر)

 آئورت چهیدر
نرمال(عدم نارسایی یا 

 9/83 73 گشادي خفیف)

 1/16 14 نارسایی خفیف تا شدید

 

  بحث و نتیجه گیري
ـریان بـا افزایـش فشـار خـون ش يویخون ر يپرفشار

شــدن فعالیــت بطــن راســت ثانویــه بــه  ریـوي و مختـل

شــود کـه یـک وضعیـت تحدیـد کننـده آن تعریــف می

بــد در صــورت عــدم  حیـات همـراه بـا پروگنـوز بسـیار

در مطالعه حاضر نشان . )23(درمــان محســوب میگــردد

درصد از افرادي که اکوکاردیوگرافی انجام  5/14داده شد که 

 داده بودند به بیماري فشارخون ریوي مبتال بودند که با مطالعه

گال و همکاران مطابقت داشت و تقریبا نزدیک بود با مطالعه 

هاي که توسط ویتسمن و همکاران و استرنج و همکارانش 

درصد  10درصد و  18به ترتیب شیوع رو انجام گرفته بود.( 

. ولی با مطالعه موریرا و )24, 22, 21(برآورد کرده بودند) 

درصد برآورد کرده بودند همچنین  5/2همکارانش که شیوع رو 

درصد برآورد  40با مطالعه مگنی و همکارانش  که شیوع رو 

نداشت که از داللیل آن می توان به این  کرده بودند مطابقت

مورد اشاره کرد که در مطالعه مگنی و همکارانش از جامعه اي 

براي نمونه استفاده کرده که دارایی عوامل خطر باالي ابتال به 

 . )26, 25(فشارخون ریوي می باشند 

با توجه به نتایج بدست آمده در مطالعه حاضر بین 

جنس و فشار خون باال ریوي ارتباط معناداري از لحاظ 

آماري وجود ندارد. ولی در مطالعه هاي که توسط مارك 

هامبرت و همکارانش  و مک الوگلین و همکاران صورت 

 گرفته بود شیوع فشارخون ریوي در زنان نسبت به مردان

ه اشاره . از دالیل آن می توان به این نکت)27, 8(بیشتر بود 

ال با کرد که در مطالعه ما بررسی ارتباط فراوانی فشار خون

اد ریوي با جنسیت بدون در نظر گرفتن عامل زمینه اي ایج

ات کننده انجام شده است در حالی که در بسیاري از مطالع

ر خون گروه ایجاد کننده فشا 5زمینه یکی از این ارتباط در 

 باالي ریه سنجیده شده که شاید همین مساله علت تفاوت

 نتیجه مطالعه ما با بقیه مطالعات باشد.

از  یمیاز ن شیبدر مطالعه حاضر نشان داده شد که 

) مبتال به نارسایی قلبی %54(حدود مورد پژوهش يواحدها

دند که به مطالعه اي سیستولیک و بیماري هاي دریچه بو

, 21(نزدیک بود و همکاران و استرنج و  همکارانش  تسمنیو

خرم شهرستان که در  است شاید این نشان دهنده این .)22

یک  نارسایی قلبی با کسر خروجی کاهش یافتهآباد همچنان 

میباشد که  فشار خون باال ریويعلت قابل توجه براي ایجاد 
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نارسایی قلبی با کسر خروجی حفظ البته به دلیل عدم بررسی 

 نمیتوان نظر قطعی داد. شده

  %36/41 يویخون ر يپرفشاراز میان بیمار مبتال به 

ه طالعبیماران مبتال به بیماري دریچه میترال بودند که به م

 ه ايبنجامین وي و همکاران تقریبا نزدیک بود ولی با مطالع

درصد  8/23سان چول کیم و همکاران که شیوع بیماري رو 

باال یل . که  از دال)28, 22(برآورد کرده بودند اختالف داشت 

ن سا هبودن بیماري دریچه میترال در نمونه ما نسبت به مطالع

د چول کیم می توان به باال بودن میانگین سنی جمعیت مور

 مطالعه ما  نسبت جمعیت مطالعه مذکور اشاره کرد. 

 در مطالعه حاضر میانگین سنی افراد مبتال به بیماري

سن بود. همچنین بین   75/66 ±51/15پرفشاري خون ریوي 

 این و فشارخون باالي ریوي هم رابطه معنادار مشاهده شد به

 يشارپرفصورت که با افزایش سن درصد افراد مبتال به بیماري 

ه ام شدبیشتر می شوند. که با مطالعاتی که قبال انج يویخون ر

 .)31-29, 21(بود مطابقت داشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

ور در نتایج مطالعه حاضر نشان داده سن بعنوان یک فاکت

خطر مهم براي بیماري پرفشاري خون ریوي می باشد 

 همچنین در این بیماران بیماري هاي دریچه اي و نارساي

 قلبی بیشتر دیده می شود.

 شکر و قدردانیت
ه زینهبدون  يحرفه ا ينامه دکترا انیمقاله بر گرفته از پا

طرح لرستان با کد  یقات و فناوريتحقمصوب معاونت 

IR.LUMS.REC.1398.243 بر  سندگانیباشد. لذا نو یم

 وانبه عن يو فناور قاتیدانند از  معاونت تحق یخود الزم م

وده پژوهش شرکت نم نیکه در ا افرادي هیو کل  یسازمان حام

 کنند .    یو قدردان تشکراند 
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Abstract 

Background: High pulmonary hypertension is a progressive and life-threatening disease that 
affects the pulmonary arteries and the right side of the human heart. The is study aimed Frequency 
of pulmonary hypertension in patients referred to the echocardiography unit of Shahid Rahimi 
Hospital in Khorramabad. 
Materials and Methods: In this descriptive-analytical study, 600 echocardiographs performed in 
the echocardiography unit of Shahid Rahimi Hospital in Khorramabad per year 2020 were studied 
and information such as demographic and clinical features were extracted; Data were collected 
using SPSS 22 software and statistically analyzed. 
Results: Out of 600 patients who underwent echocardiography, 87 (14.5%) had pulmonary 
hypertension. Out of 87 patients with pulmonary hypertension, 71% (62 patients) were over 55 
years old. Also, 51% (45 people) were women. About 56% (49 patients) had heart failure with 
decreased output fraction and valvular diseases. Among the demographic variables, a significant 
relationship was observed between age and pulmonary hypertension. 
Conclusion: Since this disease is more common in people with heart failure and older people, so 
diagnostic and therapeutic measures should be more sensitive than these people. 
Keywords: Pulmonary hypertension, echocardiography, Heart failure. 
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