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 الشرياني ضغطارتفاع ال

Arterial Hypertension  

 

  مخطط املحاضرة

  تصنيف ارتفاع التوتر الشرياني  

 قياس الضغط الشرياني 

 الفيزيولوجيا المرضية 

 أسباب ارتفاع التوتر الشرياني  

  مضاعفات( ارتفاع التوتر الشريانينتائج( 

 معايير اختيار العالج      

 تصنيف مرض ى الضغط تبعا لوجود عوامل خطورة ومضاعفات على األعضاء 

 لقيم الضغط ولتصنيف مرض ى الضغط 
ً
 االستراتيجية العالجية تبعا

  الغذائية –التدابير الصحية 

 األدوية المتوفرة لعالج ارتفاع الضغط 

  االستراتيجية العالجية 

 المعالجة الدوائية الرتفاع التوتر الشرياني األساس ي 

 عالج هجمة ارتفاع التوتر الشرياني وارتفاع التوتر الشرياني الشديد 

 المعالجة طويلة األمد 

 افقة لهجمة ارتفاع التوتر الشرياني أو الرتفاع التوتر الشرياني المزمن  الفحوص المر

 نصائح للمريض  
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 ارتفاع الضغط الشرياني

Arterial Hypertension  

 
 :لقيم الضغط المقاسة 

ً
 تصنيف ارتفاع التوتر الشرياني تبعا

الضغط  الضغط

 االنقباض ي

الضغط  

 االنبساطي

 01>  و 021>  مثالي 

 08>  و 031>  طبيعي

 01  -08 و 031 - 031 طبيعي مرتفع

 11 - 11 أو  081 – 041 0 مستوى مرتفع 

 011 – 011 أو 071 - 061 2مستوى مرتفع 

 001≤  أو 001≤   3 مرتفع مستوى 

 

 قياس الضغط الشرياني 

 استخدام مقياس الضغط الزئبقي في العيادة الطبية وضمن الشروط العيارية:  الطريقة المرجعية:  

  دقائق على األقل 8المريض مسترخي بوضعية التمدد أو الجلوس منذ   •

  ما بمستوى القلب ءاأليمن مستندة على ش يمد الذراع  •

  في مكان هادئ وغير بارد •

  المثانة فارغة •

  لم يتناول القهوة أو الدخان منذ نصف ساعة على األقل •

  المقياس معاير •

 يؤخذ القياس بوضعية التمدد ثم الوقوف للبحث عن هبوط ضغط انتصابي  •

 يؤخذ القياس من الجهتين للكشف عن عدم تناظر الضغط  •

أشهر  6 – 3زيارات على األقل خالل  3يجب قياس الضغط مرتين على األقل خالل الزيارة الواحدة، وإعادته خالل  •

 للتأكد من استمرار ارتفاع التوتر الشرياني 

  االنتباه إلى إمكانية ارتفاع الضغط بتأثير تدخل الطبيب )الخوف من الطبيب( )ما يسمى: تأثير الروب األبيض( •
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 يا المرضيةالفيزيولوج 

 المقاومة املحيطية  xالتوتر الشرياني = نتاج القلب )الحصيل القلبي( 

  وبالتالي يمكن أن ينتج ارتفاع التوتر الشرياني إما عن: 

 زيادة نتاج القلب: ينتج بدوره عن زيادة عدد ضربات القلب أو زيادة حجم الدم  

 زيادة المقاومة املحيطية تالية لظاهرة التقبض الوعائي 

 

 أسباب ارتفاع التوتر الشرياني  

  :غير معروف السبب، مهما كان نتاج القلب تكون المقاومة الوعائية أعلى من الحالة ارتفاع توتر شرياني أساس ي

  الطبيعية

  :يمكن معرفة السبب، من األسباب الممكنة:ارتفاع توتر شرياني ثانوي  

  تضيق خلقي في الشريان األبهر •

  تضيق في الشريان الكلوي مع فرط افراز الرينين من الكلية الناقصة التروية •

أو (، Cushing(، أو للكورتيزول )متالزمة Phéochromocytomeورم فوق كلوي )في الكظر( مفرز: للكاتيكول أمينات ) •

  (Connلأللدوستيرون )متالزمة 

  :ويل األمد لبعض األدوية يمكن أن يسبب ارتفاع توتر شرياني االستهالك الطارتفاع توتر شرياني ناتج عن أذية دوائية

، NSAIDsأو يجعله مقاوم على العالج: مثال: عرق السوس، المقبضات الوعائية األنفية )مضادات االحتقان(، الـ 

عند مرض ى  (، مانعات الحمل الفموية، االريتروبيوتينLatanoprostمثل ) PGF2alphaمضادات الزرق المشابهة للـ 

 القصور الكلوي الذي يخضعون لغسيل دم، السيكلوسبورين عند مرض ى زرع األعضاء

 :نتائج )مضاعفات( ارتفاع التوتر الشرياني  

  :نتيجة االرتفاع المستمر للـ قصور بطين أيسرAfterload  

 :نتيجة التمدد الكبير للشرينات الدماغية  نزف دماغي 

 :ة العين ويسمح بتقدير خطورة مضاعفات ارتفاع التوتر الشريانييرى بفحص شبكي نزف شبكية العين 

 :نتيجة تقبض الشرينات قبل الكبيبية مع تدهور تدريجي لوظيفة الكبيبات  قصور كلوي 

 

 الجة إن تقييم الخطورة القلبية الوعائية يسمح باختيار المعالجة األفضل والبد قبل البدء بالمع: قبل البدء بالمعالجة

 :من

 ارتفاع توتر شرياني ثم تحديد درجة شدته من حقيقة وجود التأكد -

افقة أخرى البحث عن  - عام، سوابق عائلية لألمراض القلبية االكليلية،  61مثل: العمر<  عوامل خطورة مر

  السكري، اضطراب شحوم الدم، انقطاع الطمث، الجنس الذكري، التدخين، ..........
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)كلية، شبكية العين، حوادث وعائية دماغية )نزف دماغي( وعلى  األعضاء انعكاس ارتفاع الضغط على بقيةتقييم  -

 عضلة قلبية( واألوعية )اعتالل أوعية محيطية(  طين أيسر، قصور قلب، ذبحة، احتشاءالقلب )ضخامة ب

 

 معايير اختيار العالج 

 ومضاعفات على األعضاء تصنيف مرض ى الضغط تبعا لوجود عوامل خطورة 

على األعضاء  مضاعفات املجموعة

و/أو مضاعفات فلبية 

 وعائية

 عوامل الخطورة 

A - - 

B -  عوامل خطورة غير السكري 

C -  سكري 

سكري + عوامل خطورة  -

 أخرى 

+ - 

 عوامل خطورة غير السكري  +

 سكري  +

 

 

 لقيم الضغط ولتصنيف مرض ى الضغط 
ً
 االستراتيجية العالجية تبعا

 Cاملجموعة  Bاملجموعة  Aاملجموعة  قيم الضغط

 طبيعي مرتفع

031- 031/08 – 01  

  غذائية –تدابير صحية  غذائية –تدابير صحية 

 

 0مرتفع مرحلة  معالجة دوائية

041 – 081/11 – 11 

غذائية  –تدابير صحية 

 شهر 02حتى 

غذائية  –تدابير صحية 

 أشهر 6حتى 

 3و  2مرتفع مرحلة 

 011ومافوق/ 061

 ومافوق 

 

 معالجة دوائية
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  الغذائية: –التدابير الصحية  

 خفض الوزن في حال البدانة -

 سين ونصف من النبيذ للرجل وكأس ونصف للمرأة(مل من االيتانول/اليوم )كأ 31حتى الحد من استهالك الكحول  -

 ايقاف التدخين -

 مرات في األسبوع 3دقيقة/اليوم على األقل،  48 – 31نشاط فيزيائي:  -

( وُيقترح  mmHg 8غ/اليوم )هذ االجراء يسمح بخفض التوتر الشرياني بمقدار  6لحد من استهالك الصوديوم إلى ا -

 أن يترافق ذلك وعلى المدى الطويل مع نظام غذائي غني باأللياف وفقير بالدسم

 الحد من استهالك الدسم المشبعة والكوليستيرول  -

 ، والمعنزيوم تناول أغذية غنية بالبوتاسيوم، الكالسيوم -

 

 :األدوية المتوفرة لعالج ارتفاع الضغط 

 المدرات -0

 حاصرات بيتا -2

 مثبطات االنزيم املحول لألنجيوتنسين -3

 IIحاصرات مستقبالت االنجيوتنسين  -4

 حاصرات الكلس -8

  ألفا -حاصرات -6

  خافضات الضغط ذات التأثير المركزي  -7

 األدوية الحاصرة للعصبونات الودية -0

 الموثرة على العضالت الملساء لألوعيةالموسعات الوعائية  -1

مثبط لالنزيم املحول مدر،  –مدر، حاصر بيتا  –المعالجة الثنائية الثابتة: مثبط لالنزيم املحول لألنجيوتنسين  -01

حاصر كلس موسع لألوعية، أدوية حاصرة للفعالية الودية )ريزربين  –حاصر كلس، حاصر بيتا  –لألنجيوتنسين 

 مدر( –

 مدر( –حاصر بيتا  – ICE)مثال: في حال فشل المعالجة الثنائية يتم اللجوء إلى المعالجة الثالثية الدواء 

االلتزام بالمعالجة وتجنب  –جرعته  –وفي حال الفشل )ارتفاع ضغط مقاوم( محاولة البحث عن سبب الفشل: الدواء 

 السبب 
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 االستراتيجية العالجية 

  الرتفاع التوتر الشرياني األساس ي:المعالجة الدوائية 

أي . اعتمادا على معيار الفعالية )جعل الضغط طبيعي( لم يبد بالمعالجة وحيدة الدواء كخيار أول يوص ى  بشكل عام

)باستثناء خافضات الضغط ذات التأثير المركزي،  كخيار أول دوائي تفوق على األخر ويمكن استعمال أي منها  صنف

 وتحملها غير الجيد(  (sedation) وهذا يعود لتأثيراتها الجانبية

 غير معقد اع ضغطتفضيل حاصرات بيتا والمدرات في حال ارتفيتم 

 تفضيل األصناف األخرى في حال الترافق مع أمراض أخرى  يتم

  الدواء كخيار أول للمعالجةإمكانية استخدام المعالجة ثنائية مع 

 

  :عالج هجمة ارتفاع التوتر الشرياني وارتفاع التوتر الشرياني الشديد 

 )وضع اسعافي نتيجة ظهور أو تفاقم إصابات األعضاء الهدف )القلب، الكلية، الدماغ  

 متعددة سريعة التطور، والتي تتظاهر على قعر العين  يكون االرتفاع خبيث في حال وجود إصابات حشوية 

  يعالج بالهيدراالزين( ارتفاع التوتر الشرياني أثناء الحمل يعتبر حالة اسعافيةIV)  

  لذلك يجب أن يتم العالج في مكان متخصص وجود االصابة الحشوية يستلزم الخفض السريع لكن التدريجي

 قبة شديدة )مشفى(، مع استعمال أشكال حقنية ومرا

   لقيم الضغط 
ً
يفضل استعمال السيرنغ الكهربائي لتجنب الهبوط المفاجئ وتضبط سرعة التسريب تبعا

 )تستعمل عادة نتروبروسيات الصوديوم( 

 

  في حال االعطاء الوريدي المتقطع: تعطى عادة االدوية الحقنية والتي لها اشكال فموية )تستعمل عادة

  النيكارديبين أو حاضرات ألفا مثل يورابيديل(حاصرات الكلس مثل 

 ساعات مع وضع قيمة للضغط يجب عدم تجاوزها:  4-3يجب أن يترافق الحقن مع مراقبة للضغط كل          

 في حال الفشل تعطى حقنة أضافية  •

 في حال االستجابة التعطى حقنة جديدة ويطبق نفس االجراء على قياس الضغط التالي   •

 بالتوازي ي 
ً
   تم إعطاء الدواء بالطريق الفموي بحيث يتابع به الحقا

 

 :المعالجة طويلة األمد  

 ال توجد عوامل للتنبؤ بخافض الضغط الذي سيعطي أفضل استجابة 

  على األمراض المرافقة حتى الوصول إلى الدواء 
ً
 على عمر المريض ثم بحذف االدوية اعتمادا

ً
يتم االختيار اعتمادا

 األفضل 
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 كبار السن: أفضلية للمدرات وحاصرات بيتاعند  •

 عند األطفال: محاولة البحث عن السبب، وفي حال عدم معرفته يمكن أن يعطى حاصر بيتا أو مدر •

  :بعض األمثلة الرتفاع الضغط + حاالت مرضية أخرى 

 ، مدرات ICEارتفاع ضغط + قصور قلب احتقاني:  •

 رات بيتا أوحاصرات الكلس ، تفضيل حاصICEارتفاع ضغط + أمراض أكليلية:  •

ارتفاع ضغط + قصور كلوي: حاصرات بيتا )بروبرانولول، ميتوبرولول( أوحاصرات الكلس )نيكارديبين( ذات االطراح  •

 الكبدي 

  ، وفي حال معالجة ثنائية نضيف حاصر كلسICEارتفاع ضغط + سكري:  •

  :عند المرأة الحامل 

 ( Labetalolحاصرات بيتا مع تأثير حاصر ألفا )  •

( Clonidineخافضات الضغط ذات التأثير المركزي  •
ً
 ، متيل دوبا )في حال كان لديها ربو مثال

  Labetalol، Clonidineفي حاالت االرتفاع الخبيث يمكن أن تعطى  •
ً
  بالطريق الوريدي ثم نكمل بالمتيل دوبا فمويا

   :ارتفاع الضغط المقاوم 

 أدوية أحدها مدر 3تناول  بالرغم من 041/11استمرار قيم الضغط فوق  •

مستمر، مراجعة التاريخ الدوائي للمريض، التأكد من التزام المريض ضرورة قياس الضغط بشكل ذاتي و  •

  بالمعالجة، والبحث عن السبب

 افقة لهجمة ارتفاع التوتر الشرياني أو الرتفاع التوتر الشرياني المزمن  الفحوص المر

  :فحوص مضاعفة 

 فحوص للبحث عن السبب •

 فحوص للبحث عن المضاعفات )قصور قلب أيسر، نزف دماغي، نزف شبكية، قصور كلوي(  •

  لنتائج الفحوص 
ً
يتم عمليا االنتقال من الفحوص األكثر بساطة واألقل ازعاجا للمريض إلى األكثر تعقيدا وتبعا

 األولى: 

• Ionogramme  تحاليل صوديوم، بوتاسيوم، كلور(، بولة، كرياتينين المصل( 

  ين البول، قعر العينبروت •

• ECG  

• Echocardiogramme  

  كاتيكول أمينات في البول، فعالية الرينين البالسمية •

 تصوير بطن •

 تصوير الشرايين الكلوية  •

https://manara.edu.sy/



 د. عفراء زريقي  -  سعةاترة الاضالمح - مقرر الصيدلة السريرية وصيدلة المشافي -كلية الصيدلة 

 

8 

 

  

 نصائح للمريض 

  .....معرفة تمييز عالمات ارتفاع الضغط: صداع، تهيج، تعب عام، توهج وعائي 

  إعالم المرض عن معالجته وطريقة أخذها 

  )إعادة شرح الهدف من المعالجة )جعل قيم الضغط طبيعية( وأهمية ذلك ) خفض هام للخطورة القلبية الوعائية 

 التأكيد على احترام التدابير الصحية الغذائية 

 التأكيد على االلتزام بالمعالجة وكذلك بالمتابعة البيولوجية 

  جودها: التأكيد على احترام مواعيد أخذ الدواء االجبارية في حال و 

 عندما يكون تناول الدواء لمرة واحدة: أخذه صباحا

 خاصة: المدرات           

 استثناء: خافضات الضغط ذات التأثير المركزي المركنة           
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