
هولتر فشار خون 
ضَز وِ فطارذَى فزز،  َّلتز فطارذَى تِ رٍضی گفتِ هی

تَسط زستگاُ زر طَل یه ضثاًِ رٍس واهل اًساسُ گیزی 

گیزی فطار، تاسٍتٌس  ایي ٍسیلِ ضاهل زستگاُ اًساسُ. ضَز هی

گیزی فطار یا ّواى واف، یه لَلِ ٍ ویف ًگْسارًسُ  اًساسُ

زستگاُ، لَلِ پالستیىی تلٌس زر اًَاع رسیستز ایي . است

تز ضسُ ٍ  گیزی فطار ًیش وَچه ضسُ ٍ زستگاُ اًساسُ حذف

است ٍ ػوال ّوزاُ تَزى زستگاُ را تسیار  رٍی واف سَار ضسُ

 .است تز وززُ آساى

یا  ۱۴۰( تاال)فطار ذَى سیستَلیه  ,فطار ذَى تاالهٌظَر اس 

 .هی تاضس یا تاالتز ۹۰( پاییي)تاالتز ٍ فطار ذَى زیاستَلیه 

 

 

 چه زماوی هولتر فشارخون توصیه می شود؟

تیواراًی وِ فمط )فطارذَى رٍپَش سفیس ( الف

فطارضاى تاال است ٍ  …زرهَلؼیتْای ذاظ هخالزر هطة یا

 (زرتمیِ هَارز فطار تاال ًسارًس

 ساػت 24تزرسی ًَساًات فطار ذَى زر طَل ( ب 

 تطریع افشایص فطارذَى زر ضة( ج

 ًَساًات فطار ذَى زر حیي اًزام وارّای رٍساًِتزرسی ( ت

 ساػت 24تزرسی تاحیززارٍّا زر طَل ( ث

 تزرسی فطار ذَى هماٍم تِ زارٍ( د

تػوین زر هَرز ضزٍع زارٍ ٍ زر غَرتی وِ فطار ذَى ( س

 .تیوار لة هزسی تاضس

 (زر تزذی هَارز)تزرسی فطارذَى زر حیي حاهلگی ( ح

رازی وِ ػلیزغن اف) تزرسی فطار ذَى هاسىِ( خ

 (فطارتاال،تسالیلی زرهطة فطارذًَطاى ًزهال هی ضَز

زر هَارزی وِ فطارذَى ًَساًات سیازی زارز ٍ لاتل ( ز

 .وٌتزل ًوی تاضس

هی تَاًس ووه ضایاى تَرْی تِ تطریع  فشارخون َّلتز

 .ٍ زرهاى غحیح تیواراى تٌوایس

تزای اوخز افزاز، فطارذَى سیستَلیه زر طَل ذَاب حسٍز 

تا ایي حال، زر تزذی افزاز . زرغس واّص هی یاتس ۲۰تا  ۱۰

هوىي است فطارذَى زر طَل ذَاب واّص ًیافتِ ٍ حتی 

 .هوىي است افشایص یاتس

َّلتز فطار ذَى هی تَاًس ًَساًات غیز طثیؼی فطارذَى را 

زر هطة پشضه  تطریع زّس سهاًیىِ فطارذَى فمط

ایي یه رٍش . تزرسی هی ضَز ٍ تطریع زازُ ًوی ضَز

تسیار هفیس تزای تطریع فطارذَى رٍپَش سفیس ، فطار 

ٍ فطار ذَى پایسار است  masked ذَى

 

 (white coat hypertension) :فشارخون روپوش سفید

فطارذَى رٍپَش سفیس هی تَاًس هٌزز تِ تطریع اضتثاُ 

فطارذَى رٍپَش سفیس . زر تیواراى تا فطار ذَى ًزهال ضَز

. تیواراى تا فطارذَى تاال هطاّسُ ضسُ است %۳۰-۱۵زر 

ٌّگاهی وِ ًظارت هتحزن ًتایذ را زر هحسٍزُ طثیؼی 

ذارد اس هطة پشضه ًطاى هی زّس، تیواراى هؼوَال ًیاسی 

 .ف زارٍّای ضس فطار ذَى ًسارًستِ هػز

 :masked فشار خون

ایي ٍضؼیت سهاًی اتفاق هی افتس وِ فطارذَى تیوار زر 

هطة پشضه طثیؼی است، اها سهاًی وِ تیوار زر ذاًِ است 



افزازی وِ تزای فطارذَى تاال  ٪۲۰افشایص هی یاتس وِ زر 

 .زرهاى هی ضًَس، زیسُ هی ضَز

 : پرفشاری خون پایدار

ذًَی وِ ّن زر هطة پشضه ٍ ّن زر ذاًِ تاال است ٍ فطار 

 .تا افشایص احتوال آسیة تِ للة ٍ ولیِ ارتثاط زارز

 روش کار هولتر فشارخون چگووه است؟

زستگاُ تا زهیسى َّا زر تاسٍتٌس اس طزیك لَلِ پالستیىی ٍ 

ذالی وززى وززى تسریزی آى، فطارذَى را زر فَاغل 

هؼوَال ایي . هؼیٌی زر طَل رٍس ٍ ضة اًساسُ گیزی هی وٌس

 ۶۰زلیمِ زر طَل رٍس ٍ ّز  ۳۰ساػت ٍ ّز  ۲۴وار تزای 

 ضَز ٍ زستگاُ ّوِ اطالػات را زلیمِ زر طَل ضة اًزام هی

 .وٌس حثت هی

 

ساػتِ  ۲۴ذَاًسى فطارذَى تِ طَر هساٍم زر طَل یه زٍرُ 

زستگاّی وِ زر اًساسُ ی یه رازیَ لاتل . اًزام هی ضَز

حول است تِ ووزتٌس یا تٌس هتػل تِ تسى هتػل هی ضَز ٍ 

ساػتِ روغ آٍری هی وٌس وِ  ۲۴اطالػات را زر طَل زٍرُ 

 .تؼسا تِ یه واهپیَتز هٌتمل هی ضَز

. واف فطارذَى وِ تِ زستگاُ هتػل است تاسٍ را هی پَضاًس

واف هوىي است سیز لثاس پَضیسُ ضَز تٌاتزایي لاتل 

 .هطاّسُ ًثاضس

. ضَزواف زر فَاغل هطرػی زر طَل رٍس ٍ ضة تاز هی  

هوىي است تِ ضوا گفتِ ضَز وِ یه زفتزچِ تزای حثت 

ُ ی رٍساًِ همازیز زاضتِ تاضیس وِ هی تَاًس ًطاى زٌّس

 .تغییزات فطارذَى زر زٍرُ ّای فؼالیت یا استزاحت تاضس

ساػت هی تَاًیس زستگاُ ٍ واف فطار ذَى را  ۲۴پس اس  

. تیزٍى آٍریس ٍ تزْیشات را تِ ولیٌیه پشضه تاى تاسگززاًیس

 .وٌس واهپیَتز یافتِ ّا ٍ ًتایذ را آًالیش هی

 ساعته فشار خون ۲۴معایب وظارت 

فطار . است هَرة ًاراحتی ضَزَّلتز فطار ذَى هوىي 

ًاضی اس تاز وززى هىزر واف هی تَاًس هَرة زرز زر ًاحیِ 

ذَاًسى فطارذَى زر طَل ضة هوىي است هَرة . تاسٍ ضَز

واف هوىي است پَست را تحزیه . اذتالل زر ذَاب ضَز

وٌس ٍ تاػج ذارش ذفیف تز رٍی تاسٍ ضَز وِ هؼوَال ذَز 

 .رٍز تِ ذَز اس تیي هی

 ستفاده از هولتر فشار خونفواید ا

ًظارت هتحزن هی تَاًس فطارذَى رٍپَش سفیس را رز وٌس، 

تٌاتزایي تزای تیواراى ًسرِ ّای غیز ضزٍری زارٍّای 

ّوچٌیي هی تَاًس . واٌّسُ فطارذَى تزَیش ًوی ضَز

را تطریع زّس، تٌاتزایي تزای تیواراى  masked فطارذَى

ضیَع سىتِ . ٍززارٍّای واٌّسُ فطار ذَى تزَیش هی ش

هغشی، تیواری ّای للثی ٍ آسیة تِ ارگاى ّا تِ زلیل 

ارسیاتی . فطارذَى تاال زر هیاى ایي تیواراى واّص هی یاتس

پاسد تیوار تِ زارٍّای ضس فطارذَى زر طَالًی هست ّن 

 .ضَز اًزام هی
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