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 ساله 6-12مقادير مرجع فشارخون براي قد در آودآان 
 شرياز

 2 مرضيه زارع و1*دآرت سيد حممد تقي آيت اللهي

 

 خالصه
مشاري نظري    حتت تأثري عوامل بي    تواند  ميفشارخون آودآان    :مقدمه

بنـابر  . حميطي، فرهنگي، اجتماعي و ژنتيك قرار گـريد       عوامل  
 هـاي   زمـان  در جوامع خمتلـف و در        تواند  مياين پويا بوده و     

مطالعه حاضر به منظـور مقايـسه       . خمتلف حتت تأثري قرار بگريد    
و براي  اجنام شد    آمريكا   اريمعفشارخون در آودآان شرياز با      

 6-12 در آودآان    ي مهوار فشارخون بر اساس قد     ها  صدكاولني بار   
 .  شد ينيتعساله 

 آودك دبستاني 2494قد و فشارخون سيستول و دياستول  :روش
اي انتخاب شده   چند مرحلهگريي منونه ساله آه به روش 12-6

با استفاده از فرمول .  شدگريي اندازه اريمعبودند، با روش 
رگرسيون پيشنهادي توسط چهارمني گزارش گروه ملي برنامه 

 رفشاري خون در آودآان و نوجوانان در آمريكاآموزش پ
(NHBPEP)دست بهي قد ها صدكي فشارخون بر اساس ها صدك مقادير 

 روش حماسبه نيکا که با مهيمشابه در آمر ده و با مقاديرمآ
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ي مهوار فشارخون بر اساس قد نيز ها صدك. شدند مقايسه ,شده
   توسط روش

Healy-Rasbash-yang(HRY) شدنديم و ترس  حماسبه. 
 آـه مقـادير فـشارخون در        ددااين مطالعـه نـشان       :ها  افتهي

 .باشد مي از آودآان آمريكايي تر پاينيآودآان شرياز 
هـاي  اريمع فشارخون در آودآـان بـا        گردد  ميتوصيه   :يريگ  جهينت

نتيجـه ديگـر    .  آمريكـايي سـنجيده شـود      اريـ معحملي، و نه    
 بـا سـن     ي  طـه راب چون فشارخون آودآان با آنرتل قـد         آه اين

 بـر   آـه  ايـن  جـاي  بهمقادير صدك فشارخون    هبرت است    ,نداشت
تـشخيص  گـردد تـا     اساس سن حماسبه شود بر اساس قـد حماسـبه           

 .پذيرد پرفشاري خون با اطمينان بيشرتي صورت 
 ازريش, فشارخون، قد، سن، آودآان :هاي آليدي  واژه

 مقدمه
 يدوران کـودک  پرفشاري خـون در       

ــ   ــل خط ــوان عام ــه عن ــراي ب ري ب
 دوران بزرگـسايل  پرفشاري خـون در     

 و نيز پرفـشاري خـون       شود  ميحمسوب  
يكي از عوامل خطـر بـسيارمهم در        

عروقــي، -ي قلــيبهــا بيمــارياجيــاد 
آليـــوي و مغـــزي در آودآـــان و 
بزرگساالن بوده و نقـش اساسـي در        

مري ناشـي از ايـن        و مرگ و   ءابتال
بنابر اين بر   ). 8(  دارد ها  بيماري

ني گـزارش گـروه ملـي       اساس چهـارم  
برنامه آمـوزش پرفـشاري خـون در        
ــان   ــان و نوجوانـــــ  آودآـــــ

[National High Blood Pressure Education Program Working Group on 

 High Blood Pressure in Children and Adolescents (NHBPEP)] 
الزم است آه آودآان باالتر از سه        

ســال حــداقل در طــي هــر دوره از 
 در مراآز مراقبت هبداشـيت      معاينات

 فشارخون داشته   گريي  اندازه بار يك
در نقاط خمتلـف دنيـا   ). 12( باشند

مطالعات زيادي در زمينـه بررسـي       
ــل    ــا عوام ــشارخون و ي ــع ف توزي

آننـده آن در آودآـان اجنـام         تعيني
بر اساس اين مطالعـات،     . شده است 

اندازه فـشارخون در آودآـان بـر        

تولد تا  اساس منحين صدك، از زمان      
 يابـــد  ســـالگي افـــزايش مـــي18
اما نبايد در ايـن     . )3,4,6,7,9,10,12(

مسري تأثري قد و اندازه بدن را در        
. افزايش فـشارخون ناديـده گرفـت      

زيرا در صورت در نظر نگـرفنت قـد         
ــشارخون   ــاهي ف ــودك، گ ــيطبآ  يع

پرفشاري خون تلقي گرديده آه اين      
هـاي   وضع منجـر بـه اجنـام بررسـي        

زينه و وقت فراوان    متعدد و صرف ه   
و گاهي پرفشاري خون در     ) 1( شود  مي

آه در  شود    ي پنداشته م  يعيطبآودك  
اين صورت آودك متحمل صـدمات غـري        
. قابل جربان و خطرناآي خواهد شـد      

در بعضي از مطالعات نظري مطالعـه       
خان در پاآستان سعي بر اين بوده       
اســت تــا فــشارخون سيــستول و    

 قـد   دياستول، بر اساس منحين صـدك     
ــود ــف ش ــات . تعري ــن مطالع در اي

فشارخون شرياني طبيعي براي منحين     
 باشد  مي درصد متغري    95 تا   5صدك قد   

 NHBPEPاين نتيجه در مطالعه     ). 10(
نيـا    و مطالعه بصريت   )8 (در آمريكا 
 آمـده   دسـت  بهنيز  ) 1(در شهرآرد   

اي در  اســت امــا تــاآنون مطالعــه
ي فـشارخون   ها  صدكزمينه مهوارسازي   
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ل بر اساس قد در دنيا صـورت        اطفا
 . نگرفته است

ــداخالت    ــام م ــا اجن ــناخت و ,ب  ش
پيشگريي از پرفشاري خون در آودآي      

عروقـي و   -توان خطر صدمات قلـيب     مي
ي هــدف را در بزرگــسايل هــا ارگــان

هاي  آاهش داده و بسياري از هزينه     
 مادي را آه توسـط ايـن      مادي و غري  

بيماري بـر فـرد و جامعـه حتميـل          
به حداقل  آاهش داده و يا     شوند   مي

 .ممکن رساند
جايي آه ژنتيك و حمـيط و        از آن   

هـاي   تفـاوت  از مجله عادات غذايي،   
انــدام شــناخيت و عوامــل فرهنگــي 

تواننـد روي رشـد و در نتيجـه          مي
ــند، در   ــذار باش ــشارخون تأثريگ ف
نتيجه فشارخون طبيعـي در جوامـع       

و نيز  ) 7( خمتلف متفاوت خواهد بود   
 آودآـان در    آـه  يـن ابا توجه به    

حــال رشــد و منــو بــوده و وضــعيت 
ــه   ــد، در نتيجـ ــك دارنـ ديناميـ

 جهاني براي   زانيماستفاده از يك    
 نتايج  تواند  ميتعيني پرفشاري خون    

اي را در بـر داشـته        آننـده  گمراه
ــه   ــاز ب ــن ني ــابر اي ــد و بن باش

هــاي طبيعــي  اريمعاســتفاده از 
فــشارخون مربــوط بــه هــر جامعــه 

ين اساس بر آن    بر ا . شود  مياحساس  
 ساله  6-12شدمي تا فشارخون آودآان     

شرياز را به تفكيك سن و جنس و بر         
اساس منحين صدك قد تعـيني آـرده و         

ي هــا صــدكنيــز بــراي اولــني بــار 
فشارخون آودآان را بر اسـاس قـد        

 تا به عنوان خبـشي      ديمنامهوارسازي  
هتيه يـك    يبرااي   از اطالعات زمينه  

ورد معيار حملـي در سـطح آـشور مـ         
ــريد  ــرار گ ــي ق ــهي و در نتبررس  ج

بتوان با تشخيص صحيح و به موقـع        

پرفــشاري خــون، از بــروز عــوارض 
ــربان آن    ــل ج ــري قاب ــاك و غ خطرن

 .پيشگريي آرد
 
 ي بررس روش

، ي گذشتهها سالطبق سرمشاري   
ه  سال12 تا 6درصد از آودآان 99

 در مدارس ابتدايي مشغول شريازي
عيت  مجاين  بنابر.به حتصيل هستند

 6-12  آودآان دبستاني،حتت مطالعه
 همدرس 426آه در يكي از ساله 

اعم از دوليت و غري ابتدايي 
نواحي چهارگانه آموزش و انتفاعي 

در حال حتصيل  شرياز پرورش شهر
 هزار نفر 103، و بالغ بر بوده
چون  .شدند، در نطر گرفته شد مي
جز  ه بگريي منونهگونه چهارچوب  هيچ

ابتدايي در نواحي اسامي مدارس 
چهارگانه آموزش و پرورش وجود 
نداشت و با توجه به اهداف طرح 
حداآثر اندازه منونه در هر گروه 

 شيوع ,%95جنسي با حدود اطمينان 
 با استفاده  و02/0 دقت شيوع ,7%

  :ازفرمول
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 625انـــدازه منونـــه بـــالغ بـــر 
رين ت مناسب.  آمد دست به آموز  دانش
 اي انتخاب   چند مرحله  گريي  منونهروش  

، ) ناحيــــه4(اي طبقــــه. [شــــد
ــه ــدارس(اي خوش ــنظم)م ــصاديف م  ، ت

بـا توجـه    )] آموزان انتخاب دانش (
 2، اثر طرح معادل     گريي  منونهبه نوع   

اعمال شد تا ميزان تغيريات ناشـي       



 اللهي و زارع آيت  ...مقادير مرجع فشار خون براي قد در کودکان 

 144

 را در حـد     گـريي   منونـه از اين نوع    
.  تصاديف ساده آـاهش دهـد      گريي  منونه

 آموز  دانش 2494 ترتيب حدود    به اين 
انتخاب شده  )  دخرت 1173 پسر و    1321(

و بــه روش مقطعــي مــورد مطالعــه 
 2270از اين تعـداد     . قرار گرفتند 

 در 5/6-5/7( گــروه ســين 5نفــر در 
 در گـروه سـين      5/7-5/8،  7گروه سين   

-5/10، 9 در گــروه ســين 5/9-5/8، 8
 در  5/10-5/11، و   10 در گروه سين   5/9

بـه  . بنـدي شـدند    طبقه) 11گروه سين 
 و  گـريي   انـدازه منظور افزايش دقت    

براي آاهش اضطراب حميطي، فشارخون     
آودك پـس از اجنـام آليـه مراحـل          

 قـد و وزن     گريي  اندازهنامه و    پرسش
 دقيقه اسرتاحت، توسـط دو      5و دادن   

آارشــناس آمــوزش ديــده و بــا    
اي  استفاده از يك فشارسنج  عقربه     

ا دور  آاليربه با آـاف متناسـب بـ       
 شـد و در     گريي  اندازهبازوي آودك،   

موارد مـشكوك نيـز جمـددًا پـس از          
ــاره   ــشارخون دوب ــرتاحت ف دادن اس

اطمينان از  با  .  گرديد گريي  اندازه
مـصرف   يـي دارو آودك هـيچ     آه اين
 و تـا دو سـاعت قبـل از          کـرده   يمن

 فشارخون، از مصرف هـر      گريي  اندازه
خصوص مصرف چاي، قهوه     هنوع غذا ب  
هــاي گــازدار خــودداري  و نوشــابه

گونه حرآات ورزشي نيز     آرده و هيچ  
فشارخون آودك در يك    اجنام نداده،   

حميط آرام بـا تكيـه بـر روي يـك           
 پاهـاي وي    آه حايلصنديل راحت، در    

بر روي زمني قـرار گرفتـه و دسـت          
گـاه بـوده و      راست وي داراي تكيه   

ناحيه شـكنج زنـدي در سـطح قلـب          
. ام شـد   اجن گريي  اندازهقرار داشت،   

دســـت راســـت، بـــراي ثبـــات در 
 و قابـل قيـاس بـودن        گـريي   اندازه

 و نيـز    اريـ مع بـا جـدول      ها  داده
ــورت  ــي در آئ ــود تنگ ــال وج  احتم

(coarctation of aorta))  از دسـت  فـشارخون آه 
چپ را آمـرت از حـد طبيعـي نـشان           

پنجمني . ، در نظر گرفته شد    )دهد  مي
صداي آورتوآوف به عنوان فشارخون     

و اگر اين صـدا     . بت شد دياستول ث 
مرت جيوه ادامه داشـت      تا صفر ميلي  

چهارمني صـداي آورتوآـوف در نظـر        
براي قابل قياس بـودن     . گرفته شد 

ــا داده ــا ه ــه ب ــا دادهي مطالع ي ه
چهارمني گزارش گروه ملـي برنامـه       
آموزش پرفشاري خون در آودآـان و       
نوجوانان در آمريكا، جداول صـدك      

يوني قد و فشارخون با فرمول رگرس     
توسط چهارمني گزارش گـروه     زير آه   

ملي برنامه آموزش پرفـشاري خـون       
در آودآان و نوجوانان درآمريكـا      

)NHBPEP(  ،پيـــشنهاد شـــده اســـت 
 .استخراج شدند
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 γ1 و   β4 تا   α  ،β1در اين فرمول    
.  هـستند   ضرائب مدل رگرسيوني   γ4تا  

μ ون سيــستول و يــا مقــدار فــشارخ
دياستول مورد انتظـار بـراي يـك        

 k. باشـد   مي ht با قد    yآودك در سن    
ها است آـه از      اي  توان چند مجله   jو  

چون متوسـط سـن     . باشد  مي متغري   4-1
 بود بـراي    2/9اعضاي منونه تقريبًا    

حماسبات مقدار مرآزيت،   ساده منودن   
 . در نظر گرفته شد10
ي ها صدك آوردن دست بهبراي   
وار فشارخون سيستول و دياستول مه

 با استفاده ها دادهبر اساس قد، 
 پردازش شده و SPSSاز نرم افزار 

 GROSTATبا استفاده از نرم افزار 
 )(Healy-Rasbash-Yang HRYو روش ناپارامرتي 
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 آمده و با دست بهي مهوار ها صدك
 EXCELاستفاده از نرم افزار 

  هيچHRYروش . منودارها ترسيم شدند
فرضي درباره ماهيت توزيع اندازه 

در .  در قدهاي ثابت نداردها داده
ي نامهوار ها صدكابتدا ن روش يا
سازي  د و سپس با مدليآ  ميدست به

و با آزمون د ريگ ي اجنام ميسازمهوار
صورت گرافيكي  هبرازندگي و نيز ب

ي ها صدك. دشو برازش مدل مشخص مي
مهواري آه بدين ترتيب حماسبه 

 قرابت ها دادههم با ند شو مي
 جوار ي همها صدكداشته و هم با 

توان  سازگار هستند و باالخره مي
 تبديل اريمع را به منرات ها صدك
 اين روش در ابتدا فرض .ردآ
ي پنجاهم متغري ها صدكآند آه  مي

توان به   را ميxمورد نظر براي قد 
 آه pاي با درجه  صورت يك چند مجله

...,1,2,3=p بيان منوددباش مي ، .
 iy يا 50مقدار صدك مهوار شده صدك

 :توان به صورت زير نوشت را مي

...3
3

2
2150 +++= xaxaxaY 

ي هـا   صدكدر ثاني در هر قد معني         
تـوان بـه صـورت        را مي  گريي  اندازه

هايي با احنـراف معـادل       اي چند مجله 
 در رابطـه بـا      Zيـا   ) NED(طبيعي  
ه صورت معادله زيـر     نجاهم ب صدك پ 
 :نوشت

...3
3

2
21050 +++++= zbzbzbbyiy 

 امــني Pي   مهــوار شــدهصــدك Yi آــه  
 احنراف معادل طبيعي    Z و   گريي  اندازه

در معادلــه دوم . مربوطــه اســت 
 دقيقًا  گريي  اندازهبينيم آه اگر     مي

 با احنـراف معيـار      يعيطببه صورت   

SD(y)     1:  توزيع شده باشد پـسSD(y)=b  و
0=3b=2b 2عبارتي  به  .  است

Z تواند  مي 
3چاولگي و 

Z   را ) آشيدگي(آورتوزيس
آند آه    فرض مني  HRYروش  . توجيه آند 

ثابت هستند  ...  و   3b و 2bو 1bضرايب  
 تغـيري   X بـا    دهـد   مـي بلكه اجازه   

بنابراين آل مـدل را بعـد       . آنند
0از مجع شدن عبارت     

,x
1

,x
2

,x...    از دو 
ير توان به صورت ز    معادله فوق، مي  

 :نوشت

Y ix =a 0+b 01Z+b 02Z 2+…+(a1+b11Z+b12Z2+…)x1+…  
+(a2+b21Z+b22Z2+…)x2+… 

ــدل را HRY در روش   ــدگي مـ برازنـ
تــوان بــا دو روش حماســباتي و  مــي

گرافيكي و بـا اسـتفاده از منـره         
 يا احنـراف معـادل طبيعـي        Z اريمع

ارزيابي منودآه در هر مورد اجنـام       
. ب گرديـد  شده و هبرتين مدل انتخـا     

ــط   ــن روش توس ــه WHOاي  در برنام
 . ارائه شده استGROSTATآماري 
 
 نتايج

ي خمتلف فشارخون سيستول و ها صدك  
دياستول بر اساس سن، جنس بر حسب 

 آمد آه دست بهي خمتلف قد ها صدك
 99 و 95، 90ي ها صدكنتايج 

 مشاهده 3 و 2فشارخون در جداول 
نشان جداول که طور  مهان. شود مي
و سن، با افزايش قد دهند  يم

فشارخون از هر دو سو افزايش 
فشارخون  ضريب مهبستگي. يابد مي

 با 26/0سيستول و سن برابر با 
001/0P< دياستول و سن فشارخون و 

. باشد مي >001/0P با 2/0برابر با 
 آه بني  دهد آزمون مهبستگي نشان مي

قد و فشارخون سيستول و دياستول 
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ن 
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ا

 

داري وجود  معين مهبستگي مثبت و
 براي >001/0P و r=36/0( دارد

 براي >001/0P و  r=27/0سيستول، 
 ).دياستول

 آه بـا  دهد ميرگرسيون خطي نشان     
افزايش هر يك سـال سـن فـشارخون         

 2طـور متوسـط حـدود        هسيستول بـ  

 جيوه و فشارخون دياسـتول      مرت  ميلي
  جيـوه افـزايش    مـرت   ميلـي  3/1حدود  

ش هـر   و با افـزاي   ) >001/0P(يابد مي
طور  همرت قد فشارخون سيستول ب     دسي

 جيـوه و فـشارخون      مرت  ميلي 4متوسط  
 جيوه افـزايش    مرت  ميلي 5/2دياستول  

 ).>001/0P( يابد مي
 

 

 

 

 

 

 )مرت سانيت(قد 

 يازري ساله ش6-12 قد پسران ي براستويلسي مهوار فشارخون يها  صدک:1منودار 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )مرت سانيت(قد 

 يازري ساله ش6-12 قد پسران ي برااستويلي مهوار فشارخون ديها دک ص:2منودار 
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 )مرت سانيت(قد 

 يازري ساله ش6-12ان دخرت قد ي براستويلسي مهوار فشارخون يها  صدک:3منودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )مرت سانيت(قد 

 يازري ساله ش6-12ار فشارخون دياستويل براي قد دخرتان ومه يها صدک :4منودار
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )سال(سن 

30

40

50

60

70

80

90

110 115 120 125 130 135 140 145 150 155

95 

90

75

50

25

10

5

95

100

105

110

115

120

125

6 7 8 9 10 11 12

ا 95 آمريك

ا 90 آمريك

ايران 95

ايران 90

60

70

80

90

100

110

120

130

110 115 120 125 130 135 140 145 150 155

95

90

75

50

25

10

5



 اللهي و زارع آيت  ...مقادير مرجع فشار خون براي قد در کودکان 

 148

ل 
تو
يس
 س
ون
رخ
شا
ف

 
ويل
ست
يا
 د
ون
رخ
شا
ف

  

  
ول
ست
يا
 د
ون
رخ
شا
ف

 ساله آمريکا و 6-12 قد در پسران 50مقايسه پرفشاري خون سيستول در صدک  :5منودار

 ايران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )سال(سن 

 ساله آمريکا و 6-12 قد دخرتان 50مقايسه پرفشاري خون سيستويل در صدک  :6منودار

 ايران

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 )سال(سن 

 ساله آمريکا و 6-12 قد در پسران 50 خون دياستويل در صدک مقايسه پرفشاري :7منودار

 ايران
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 )سال(سن 

آمريکا و  ساله 6-12 قد در دخرتان 50مقايسه پرفشاري خون دياستويل در صدک  :8منودار

 ايران

 (partial correlation) آزمون مهبـستگي جزئـي    
 فــشارخون آــه بــني دهــد مــينــشان 

 قد با اصـالح     سيستول و دياستول و   
 وجـود   داري  معينسن مهبستگي مثبت و     

 بـــــــراي >001/0P و r=25/0(دارد 
 >001/0P و r=2/0فــشارخون سيــستول، 

اما بـني   ). براي فشارخون دياستول  
 سيستول و دياسـتول     فشارخونسن و   

با اصالح قـد هـيچ مهبـستگي وجـود          
ــدارد  ــراي P=15/0 و  r= -03/0(ن  ب

 و  r =-005/0فـــشارخون سيـــستول، 
8/0=Pبراي فشارخون دياستول .( 

 توصــيفي يهــا شــاخص نيــز 1جــدول 
جـنس نـشان    سـاس   فشارخون را بر ا   

 .دهد مي
  فشارخون بر حسب جنسيها شاخص : 1جدول 

فشارخ

 ون
 جنس

تعد

 اد

ميان

 گني

ضريب 

 تغيريات

 )درصد(

احنراف 

 معيار

 4/10 2/11 7/92 1174 پسر

 5/11 2/12 5/93 1096 دخرت
سيستو

 ل
 11 8/11 1/93 2270 آل

 7/8 7/14 1/59 1174 پسر

 2/9 2/15 6/60 1096 دخرت
دياست

 ول
 9 15 8/59 2270 آل

 

 حبث
جايي آه سـطوح فـشارخون       از آن   

در آودآي حتت تأثري عوامل سن، جنس       
گريد و رشد    و رشد و تكامل قرار مي     

و تكامــل نيــز حتــت تــأثري عوامــل 
مشاري ازمجله ژنتيك، عوامل حميطي      بي

 عوامل فـردي قـرار دارد، لـذا         و
فشارخون از حالت ايستا در آمـده       
و آامًال پويا شده و ممكـن اسـت در          

 خمتلـف   هـاي   زمانها و    ها، حميط  مجعيت
بنابر . ته باشد تغيريات زيادي داش  

هــر جامعــه داراي ايــن الزم اســت 
 وهاي مربوط به خـود باشـد        اريمع

ها نيز بايد بـا گذشـت       اريمعاين  
 . ودزمان بازنگري ش

در زمينه بررسي توزيع فـشارخون      
آننـده   بر اساس سن و عوامل تعـيني      

ــادي   ــات زي ــان مطالع آن در آودآ
صورت گرفتـه اسـت امـا مطالعـات         
اندآي رابطـه فـشارخون و قـد را         
ــرار داده و    ــي قـ ــورد بررسـ مـ

هـاي فـشارخون    اريمعانـد    توانسته
 دسـت  بـه آودآان را بر اين اساس      

 .آورند
 در ايــن  فــشارخونگــريي انــدازه  

مطالعه نشان داد آه بـا افـزايش        
سن و قد در هر دو جنس، فـشارخون         
ــزايش   ــتول افـ ــستول و دياسـ سيـ

ايــن موضــوع در متــامي . يابــد مــي
مطالعـــات مجعـــييت گـــزارش شـــده 

در چهــارمني گــزارش ). 4,7,9,10(اســت
NHBPEP   و  95،  90،  50ي  ها  صدك مقادير 

  فشارخون سيستول و دياستول در       99
ي خمتلف قـد    ها  صدكس  آودآان بر اسا  

اين مقادير در   .  آمده است  دست به
آتب مرجـع طـب داخلـي اطفـال در          

. گـريد  دنيا مورد استفاده قرار مي    
در مطالعه حاضر مقادير فـشارخون      
آودآــان بــا اســتفاده از فرمــول 
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 آمـده و    دسـت  بـه  NHBPEPپيشنهادي  
اي بــني فــشارخون آودآــان  مقايــسه

 شريازي و آودآان آمريكايي در صدك     
بر اساس اين   . پنجاهم قد اجنام شد   

 ترسيم  5-8مقايسه آه در منودارهاي     
 آـه مقـادير     گـردد  ميمشاهده  شده  

فشارخون سيستول و دياستول در هر      
دو جنس در متـام سـنني در مطالعـه          

 آمريكـا   اريـ مع از   تـر   پاينيحاضر  
 دهـد   مـي اين موضوع نشان    . باشد  مي

هـاي آمريكـا    اريمعآه بـر اسـاس      
ني شـرياز هيچكـدام     آودآان دبـستا  

ايـن  . داراي پرفشاري خون نيستند   
، )2(نتيجه با مطالعـه پاشـاپور        

نيا در شـهر آـرد       و بصريت ) 4(فالح  
انـد فـشارخون     آه عنوان آرده  ) 1(

 آمريكـا   اريمعآودآان ايراني از    
در . آمـــرت اســـت، مطابقـــت دارد

 95 و   90ي  ها  صدكمنگيت سطوح    آه حايل
آان فشارخون براي سن و قد در آود      

 3-5 ســــال ايتاليــــايي را 12-5
 جيوه در هر دو جنس نـسبت        مرت  ميلي

هاي آمريكا بـاالتر    اريمعبه سطوح   
ــت ــشان داده اس ــومر در .)11( ن  ت

ترآيه نيز نشان داده است آـه در        
 سيـستول و    فـشارخون  سالگي   0-3سن  

ــ ــتول ب ــور  هدياس ــينط  از داري مع
ــمع ــسران  اري ــرت، و در پ  6-12 آم
 اريـ معالتر از    با داري  معينطور   هب
از طـريف آـاظمي در      . )13( باشـد   مي

 فـشارخون دارد آـه     زجنان اظهار مي  

ساله در   7-12نرمال براي گروه سين     
هـاي   منـودار شهر زجنان مـشابه بـا       

ــود در  ــابع موج ــاني من ــرب جه معت
بنـابر ايـن لـزوم      . )5( باشـد   مي

ــتفاده از  ــي در  اريمعاس ــاي حمل ه
ي خـون در    پرفـشار تشخيص و درمان    

ــا ــد آودآـ ــين تأييـ ــردد مـ . گـ
آه تشخيص پرفـشاري خـون       چنان هم

در آودآان شريازي با اسـتفاده از       
هــاي آمريكــا امكــان پــذير اريمع

نبوده و پيشگريي از عوارض خطرناك      
و غــري قابــل جــربان ايــن بيمــاري 

 . باشد ميوسيله غري ممكن  بدين
از طريف مطالعات زيادي در تعـيني      

ي فشارخون بر اسـاس سـن در        ها  صدك
دنيا صورت گرفتـه اسـت امـا بـا          

 با اصالح قد، سـن      آه اينتوجه به   
هيچ تأثريي بـر فـشارخون آودآـان        
ندارد، بر آن شدمي تا براي اولـني        

ي مهــوار هــا صــدكبــار بــه تعــيني 
سيــستول و دياســتول در  فــشارخون
 ساله شريازي بر اسـاس      6-12آودآان  
ــد  ــردازقـ ــاي .ميبپـ  1-4 منودارهـ
. باشـند  يها مـ    صدكدهنده اين    نشان

ــنحين  ــن م ــتفاده از اي ــا اس ــا  ب ه
توان دريافت آه مثًال در دو دخرت        مي

 و ديگري   115مهسن آه يكي داراي قد      
باشـند،    مـي  مـرت   سانيت 145داراي قد   

ــاالتر از   ــستول ب ــشارخون سي  101ف
ــي ــرت ميلــ ــراي  مــ ــوه بــ  جيــ

ي قد در ها هاي خمتلف فشارخون سيستويل بر اساس سن و جنس و صدك مقادير صدك :2جدول 

  ساله شريازي 6-12آودآان

 صدک قد
 جنس سن

صدک 

 95 90 75 50 25 10 5فشارخون

 7 7/106 1/105 6/102 8/100 8/99 3/99 7/98 90 پسر

 9/106 9/105 0/104 1/102 4/100 6/98 0/97  دخرت
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 3/110 6/108 2/106 3/104 4/103 8/102 2/102 95 پسر

 8/110 8/109 9/107 0/106 3/104 5/102 9/100  دخرت

 9/116 2/115 8/112 0/111 0/110 5/109 9/108 99 پسر

 1/118 1/117 2/115 3/113 6/111 8/109 2/108  دخرت

 3/107 6/105 1/103 3/101 4/100 9/99 3/99 90 پسر

 2/109 2/108 3/106 4/104 7/102 8/100 3/99  دخرت

 8/110 1/109 6/106 8/104 9/103 4/103 8/102 95 پسر

 1/113 1/112 2/110 3/108 6/106 5/104 0/103  دخرت

 5/117 8/115 3/113 5/111 6/110 1/110 5/109 99 پسر

8 

 4/120 4/119 5/117 6/115 9/113 0/112 5/110  دخرت

 8/109 2/108 7/105 9/103 0/103 5/102 9/101 90 پسر

 3/112 3/111 4/109 5/107 8/105 9/103 4/102  دخرت

 3/113 7/111 2/109 4/107 5/106 0/106 4/105 95 پسر

 2/116 2/115 3/113 4/111 7/109 8/107 3/106  دخرت

 9/119 3/118 8/115 0/114 1/113 6/112 0/112 99 پسر

9 

 5/123 5/122 6/120 7/118 0/117 1/116 6/114  دخرت

 5/113 7/111 2/109 4/107 5/106 9/105 3/105 90 پسر

 4/114 4/113 5/111 5/109 9/107 0/106 5/104  دخرت

 1/117 3/115 8/112 0/111 1/110 5/109 9/108 95 پسر

 3/118 3/117 4/115 4/113 8/111 9/109 4/108  دخرت

 7/123 9/121 4/119 6/117 7/116 1/116 5/115 99 پسر

10 

 6/126 6/124 7/122 7/120 1/119 2/117 7/115  دخرت

 6/113 8/111 3/109 5/107 6/106 0/106 4/105 90 پسر

 1/115 1/114 3/112 3/110 6/108 8/106 2/105  دخرت

 2/117 4/115 9/112 1/111 2/110 6/109 0/109 95 پسر

 0/119 0/118 2/116 2/114 5/112 7/110 1/109  دخرت

 8/123 0/122 5/119 7/117 8/116 2/116 6/115 99 پسر

11 

 3/126 3/125 5/123 5/121 8/119 0/118 4/116  پسر

 .باشد  مي5/10-49/11، و 5/9-49/10، 5/8-49/9،  5/7-49/8، 5/6-49/7 به ترتيب به معين  11 و 10، 9، 8، 7در متام جداول سنني 

 

 

در هاي قد  ستويل بر اساس سن و جنس و صدكاي دهاي خمتلف فشارخون مقادير صدك :3جدول 

  ساله شريازي 6-12آودآان

 صدک قد
 جنس سن

صدک 

 95 90 75 50 25 10 5فشارخون

 4/71 3/70 4/68 9/66 4/66 3/66 9/65 90 پسر 7
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 5/71 8/70 6/69 5/68 8/67 5/67 0/66  دخرت

 4/74 3/73 4/71 9/69 4/69 3/69 9/68 95 پسر

 7/74 0/74 8/72 7/71 0/71 7/70 2/69  دخرت

 1/80 0/79 1/77 6/75 1/75 0/75 6/74 99 رپس

 8/80 1/80 9/78 8/77 0/77 7/76 2/75  دخرت

 5/71 4/70 5/68 0/67 6/66 5/66 1/66 90 پسر

 2/73 5/72 3/71 2/70 5/69 2/69 0/68  دخرت

 5/74 4/73 5/71 0/70 6/69 5/69 1/69 95 پسر

 4/76 7/75 5/74 4/73 7/72 4/72 2/71  دخرت

 2/80 1/79 2/77 7/75 2/75 1/75 8/74 99 پسر

8 

 5/82 8/81 6/80 5/79 8/78 5/78 3/77  دخرت

 5/73 4/72 5/70 9/68 4/68 3/68 0/68 90 پسر

 8/73 1/73 9/71 8/70 1/70 8/69 6/68  دخرت

 5/76 4/75 5/73 9/71 4/71 3/71 0/71 95 پسر

 4/76 7/75 5/74 4/73 7/72 4/72 2/71  دخرت

 1/82 0/81 1/79 6/77 1/77 0/77 7/76 99 پسر

9 

 1/83 4/82 2/81 1/80 4/79 1/79 9/77  دخرت

 4/75 3/74 4/72 9/70 4/70 3/70 0/70 90 پسر

 4/75 7/74 6/73 4/72 7/71 5/71 2/70  دخرت

 4/78 3/77 4/75 9/73 4/73 3/73 0/73 95 پسر

 6/78 9/77 8/76 6/75 9/74 7/74 4/73  دخرت

 1/84 0/83 1/81 6/79 1/79 0/79 7/78 99 پسر

10 

 7/84 0/84 9/82 7/81 0/81 8/80 5/79  دخرت

 6/75 6/74 8/72 2/71 7/70 6/70 3/70 90 پسر

 7/75 0/75 8/73 7/72 0/72 7/71 5/70  دخرت

 6/78 6/77 8/75 2/74 7/73 6/73 3/73 95 پسر

 9/78 2/78 0/77 9/75 2/75 9/74 7/73  دخرت

 4/84 3/83 5/81 9/79 4/79 3/79 0/79 99 پسر

11 

 0/85 3/84 1/83 0/82 3/81 0/81 9/79  پسر

 
 
 
 
 

اويل و فشارخون سيستول بـاالتر از       
ــي120 ــرت ميل ــرايم ــوه ب ــي   جي دوم

و ايـن   . شود  ميپرفشاري خون حمسوب    

ي هـا   صـدك در حايل است آه اگـر از        
ــوا ــا مه ــر اس ــشارخون ب ــن ر ف س س

دو آودك فقط    در هر شد   استفاده مي 
و تـشخيص   بـود   يك مقدار فشارخون    

. منود ي خون بالطبع مشكل مي    پرفشار
آيـد   بنابر اين منطقي به نظر مـي      

آه در گروه سين آودآان، فـشارخون       
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سازي شـده و مـرز       بر اساس قد مدل   
سالميت فشارخون بر اسـاس قـد بنـا         

 . نباشدبر اساس سنگردد و 
 

 دانيتشكر و قدر

 توسـط   84-2667بودجه اين طرح پژوهشي به مشـاره          

معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشـكي شـرياز تـأمني          

 .شده است

 
Summary 
Blood Pressure Reference Values on Height for 6-12 Years Old Children in Shiraz/Iran 
Ayatollahi S.M.T., PhD.1 and Zare M., M.Sc.2 
1. Professor of Biostatistics, School of Medicine, Shiraz University of Medical Science and Health Services, Shiraz, Iran. 2. Researcher  
 
Introduction: Blood pressure (BP) in children could be effected by a lot of factors such as environmental, cultural, 
social and genetic factors. Therefore it is dynamic and varies from each society or era to another. This study was 
conducted to compare BP of Iranian children with the American standard and for the first time BP smoothed centiles 
on height in 6-12 elementary school children were determined.  
Method: Height, systolic and diastolic BP were measured with standard methods in 2494 elementary school children 
selected by multi stage sampling. BP percentiles on height percentiles were determined and compared with National 
High Blood Pressure Education Program (NHBPEP) results by using its suggested regression equation. Meanwhile 
BP smoothed centiles on height were drawn by Healy-Rasbash-Yang (HRY) method.  
Findings: The results of this study showed that BP levels in Shiraz children are lower than American standard and BP 
in children was not related to age by controlling of height.  
Conclusion: It is suggested that in each society local standards are used and in order to have more accurate diagnosis 
of hypertensive cases it would be better to calculate BP centiles on height instead of age. 
Key words: Blood pressure, Height, Age, Children, Shiraz 
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