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يولوجيا الطبية    – كلية طب األسنان   ز  د. نديم احمد   –غادة حسن  د.    القسم العمل    –الفي 

 الثانية  الجلسة  

( العالمات الحياتية    
 )الجزء الثانز

 (  
يانز  ( الضغط الشر

  
يانز  : الضغط الشر

 .
ً
د ضمنه ضغطا

ِّ
 إن أي جهاز مكّون من مضخة تعمل عل ضخ سائل ما ضمن شبكة أنابيب مغلقة وحيدة االتجاه، يول

غغغغط الدموي    يما  وها، وهو القوة   :  Blood Pressureالضغ
هو الضغغغغغغط البي يطبقه جايان الدج عل جدألان األوعية المر

  تضمن استمااألية و عالية عمل جهاز الدوألان. 
 المر

  ال غغ
، ما يدىع  غغغغغغغغغغغغغغغغغغغسغغحتحده هنا عن الضغغغط الدموي از ز    اايي 

يانز ، والبي تتغي  قيمته  Arterial Pressureبالضغغغط الشغغر

  القلب واألوعية ا غغغغغغغغغبطبيعة الحال حسب قطا وسماكة ال 
  از
يانز ل أعل قيم للضغط الشر سجَّ

ُ
يان وقابه أو بعده من القلب، حيث ت

يانية وتفاعها.   الدموية القايبة منه واألوعية الائيسية والماكزية )األبها(، وتنخفض مع تقدج ال جاة الشر

 

 :  
يانز  قياس الضغط الشر

:  غغغغغغغغغغغغغغغغغغغللضغغغط ال غغ ز   ماكبتي 
،   انقباضغغةايانز  

. وتسغغجل قااءة   انبسغاطية توا ق ذألوة االنقباض البطومز  
ءاء البطومز توا ق االسغغير

  الضغط بواحدة 
 )ملمز(.  mmHgالميليمير الزئبقر

  الوسغغطية الطبيعية  
يانز   وتمثل    120حيث يمثل    mmHg 120/80قيمة الضغغغط الشغغر

قيمة    80قيمة الضغغغغط االنقبا ز

 .  الضغط االنبساط 

 ما يسغتعمل  
ً
ي غالبا ز  غغغغغغغغغغغغغغغغغلقياس الضغغط ال غالعضدي  ان  الشغر   ش غ ل طبي   ضغمنه ما بي 

  حيث يقيس الضغغط االنقبا ز
ايانز

ز    90-120   التفاعات ال   90-60ملمز، واالنبساط  ما بي 
  از
يانز ز ينخفض الضغط الشر   حي 

يحية األبعد ليصل غغغغغغغغملمز، از ايانية والشر

يحية الوأليدية.  15-12لحوال    ملمز عند النهايات الشر

 ّ     المجاالت الطبيعية األألقاج السابقة عن تعي 
 از
ً
، ويعتي  كل انخفاض عند الحدود الدنيا السابقة انخفاضا  

يانز للضغط الشر

  
يانز   ، وكل األتفاع عنها اHypotensionالضغط الشر

يانز   الضغط الشر
 از
ً
 . Hypertensionألتفاعا

 

 

 :  
يانز   تؤثا عل الضغط الشر

 العوامل المر

  بفعالية عمل المضخة القلبية وبفعالية عمل شبكة األوعية المغلقة، وُيعي َّ عن ذلك بالقانون: 
يانز  يتعلق الضغط الشر

   
يانز  Vascular Resistance× المقاومة الوعائية    Cardiac Output= النتاج القلم      Blood Pressureالضغط الشر

Ꙭ   وما ه  دألجاته؟ وما ه  عوامل الخطا والحماية المتعلقة به؟  
يانز للبحث: ما هو تعايف األتفاع الضغط الشر  
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يولوجيا الطبية    – كلية طب األسنان   ز  د. نديم احمد   –غادة حسن  د.    القسم العمل    –الفي 

: هما   النتاج القلم   يتحدد   ز بات القلب  بعاملي  غغغغ وحجم الض  قوةباإلضا ة إل    ، Heart Rateرسعة أو معدل ضز غ غ ابة القلبية  غغ

Stroke Volume  ز تتحدد   حي 
عاء الوعاء الدموي،   لما زاد نصغغغغف قطا الو   نصغغغف قطابعدة عوامل أهمها   المقاومة الوعائية ، از

 انخفضت مقاومة جايان الدج  يه، والعكس صحوح. 

 

 :  
يانز  تنظيم الضغط الشر

  وعضوي(. 
  لتنظيم عصم   وآءا داءل  )ءلط  هامونز

يانز  يخضع الضغط الشر

1-  :  التنظيم العصم  

  )الودي والالودي(. 
  للتنظيم العصم   البانر

يانز  تخضع مكونات الضغط الشر

  يؤثا بها 
بفضغغل المسغغقبالت الودية    مبارسر ، وذلك ش غغ ل  تقبيض األوعية الدموية ه     الجهاز الودي الحدثية األسغغاسغغية المر

  
يانز   كلما األتفعت قيم الضغط الشر

  جدألان األوعية الدموية، وكلما زادت التقبض الوعان 
 . از

  حاالت النهوض الشيغغغغع أو القياج الشيغغغغع من وضعيات االستلقاء أو حمر الجلوس، حيث تؤدي  
لهبا األما أهمية ءاصة از

  الضغغغغغغغغغغغغغغغغغط ال غغغغغغغغغغغغغغغغ
  أو مغغا يغغدىع غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغهغغبه الحاكغغات إل انخفغغاض حغغاد از

غغغغغغط ايغغانز غ غ غ غ غ غغغان     بهبوط الضغ غ غ غ غ غ غ غ غ  Orthostatic  االنتصغ

Hypotension  العابا شسغغغغغغغغغبب انخفاض الضغغغغغغغغغغط ، وه  حالة من تبدل الوىع  تحده شسغغغغغغغغغبب قلة  
الواألد الدموي الدماىعز

ايعة و ق الجاذبية بعد النهوض من االسغغغغغغغتلقاء إل الوقو ، وللن وبفضغغغغغغغل عمل غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغالدموي الحاد نتيجة حاكة الدج السغغغغغغغ

  األوعية، يعمل الجهاز الودي عل ضبط الحدثية السابقة شسسغغغغغغغغغغغغغغغغغالجهاز الودي ال
اعة و عالية  غغغغغغغغغغغغغغغغغايغغغغع وغزاألة مستقبالته از

غغغغغطية  ومنع هبوط الضغغغغغغغغط االنتصغغغغغغغان   من الحدوه قدأل اإلم ان.  غغتقبالت الضغ غغ الائيسغغغغغغغية هنا ه     Baroreceptorsالمسغ

 .)  
  العنق والصدأل )قوس األبها والسبانر

ة از   األوعية اللبي 
 المستقبالت الموجودة از

  
ً
ا  باإلضغغغغغغغغغغغا ة لما سغغغغغغغغغغغبق يمتلك الجهاز الودي ت ثي 

ً
ا غغغغ القلم   ومن قوة    يزيد من المعدل عل القلب حيث    مبارسر غ غ غغ الضغ غغ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ بفضغغغغغغغغغغغل    ابة غغ

  العضل القلم    
ة از   مستقبالته المنتشر

  والبطومز
.  غا ، مما يؤدي إل أل ع قيمة الضغط ال  األذيمز  

 يانز

  العديد من الحاالت عل صغغغغيانة الضغغغغغط الدموي من ءالل زيادة المعدل القلم   وقوة الضغغغغ
   غغغغغغغغغغغغغغغغغغغيعمل الجهاز الودي از

ابة، كما از

ز . حاالت  قا الدج أو    الجهد أو حمر الضياع الدموي واليز

  قط عل المعدل القلم   بينما  
غغ ل مبارسر غغ غ غ غ ، حيث يؤدي تفعيل الجهاز الالودي إل ءفض المعدل  يؤثا الجهاز الالودي ش غ

  حاالت غغغغغغغغغغغغغغغغغغغالقلم   دون أن يؤدي ذلك إل إضغغعا  قوة الضغغ
 شسغغبب قلة سغغيطاة الودي از

ب
ابة، وتتوسغغع األوعية الدموية قلي 

 تفعيل الجهاز الالودي. 

 التنظيم العصغغغغغغغغغغغغغغغغم   بغ نغه 
ز   الضغغغغغغغغغغغغغغغغغط الغدموي، يعمغل  أيغاج   3رسيغغغغع وال يغدوج أكي  من  يتمي 

، أي عنغد حغدوه تبغدالت طغاألئغة از

 الجهاز العصم   عل استعادة الحالة الطبيعية ءالل المدة السابقة  قط. 
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يولوجيا الطبية    – كلية طب األسنان   ز  د. نديم احمد   –غادة حسن  د.    القسم العمل    –الفي 

2-  :)  
 التنظيم الخلط  )الهامونز

a.  :  
يانز  الهامونات والعوامل الاا عة للضغط الشر

i.  :هامونات اللظا 

ز : ويفاز  لغغغب اللظا  .1 غغالي  ز )اإلبنفاين(    األدألينغ غغالي  ز    والنوألأدألينغ )النوألإبنفاين(: يحاض األدألينغغغغالي 

ز    )ءاصغغغغغغغغغة النوألأدألينالي 
ز التقبض الوعان   أقوى من والنوألأدألينالي 

ً
ا ز ت ثي  (، كما يمتلك األدألينالي 

بة.  بات القلب وقوة الضز ز عل زيادة معدل ضز  النوألأدألينالي 

  تصنف إل: قشر اللظا .2
انيات والمر  : ويفاز القشر

a.  :انيات معدنية ونقشر  . ألدوسير

b.  :انيات سكاية ولقشر ز  . كوألتي 

c.  :وناألندألوجونات البكاية  . التستوستي 

  ال ليغغغة مقغغغابغغغل طا  
وجميعهغغغا تحاض زيغغغادة إعغغغادة امتصغغغغغغغغغغغغغغغغغغا  الصغغغغغغغغغغغغغغغغوديوج ومن ثم المغغغاء از

ونالبوتاسووج،   . وأهمها األلدوسير

ii.   غغغاد ل بالة غ غ ويفاز من النخاىم الخلفية عند انخفاض   : Anti Diretic Hormone ADHالهامون المضغ

ض إنتاج البول،  نحصغغغغغغغغل الحجم الدموي، ويعمل عل زيادة إعادة امتصغغغغغغغغا  الماء من ال لية )أي ءف

ز الماتفعغغغة عل  اكي  بغغغالنتيجغغغة عل بول ماكز قليغغغل المغغغاء( إلعغغغادة زيغغغادة الحجم الغغغدموي، كمغغغا يعمغغغل بغغغالير

  
 . (Vasopressin)يدىع بغ  إحداه التقبض الوعان 

 

b.  :  
يانز  الهامونات والعوامل الخا ضة للضغط الشر

i.  :وستاغالندينات  الموسعات الوعائية   أوكسيد  الي 
، ثانز ز ،  ضالت االستقالب )حمض اللي  ز ، الهيستامي 

يوج )ال غغغغغغغغغواألد داءل  ز ز )أي الحماض(، والبوتاسغغغغغغغغغووج والمغيز اللابون(، وكبلك زيادة شغغغغغغغغغواألد الهيدألوجي 

  الدج. 
 الخلوية( از

 

 التنظيم ال لوي:  -3

، وعند انخفاض الضغغغغغط ال غغغغ20تحصغغغغل ال لية عل حوال      غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ% من النتاج القلم  
أي بالتال  انخفاض الواألد ال لوي -ايانز

  من ءالل  غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغتعمل ال لية عل صغغغغغغيانة الضغغغغغغغط ال غغغغغغ
    ءفض عمليات إنتاج البول ايانز

)أي الحفاظ عل حجم السغغغغغغوائل از

ون  الجسغغغغغغغغغم(، ومن ءالل تفعيل   غغغير غ غ ز ألدوسغ غغغي  غ غ ز أنجووتحسغ  Renin-Angiotenson-Aldoeteron Systemجهاز الايني 

RAAS. 

  )وبالتال  انخفاض الحصيلغغغغغغغغغغغغغغغغعند انخفاض الضغط ال 
ز  ال لوي( ألي سبب كان، تفاز ال لية  ايانز ،  Reninهامون الايني 

يغغغغغغغغدىع   الغغلغغبغغغغغغغغد  مغغن  يغغفغغاز    
دوألانز مغغاكغغغغغغغغب  تغغفغغعغغيغغغغغغغغل  عغغل  ز  الغغايغغنغغي  غغغة(  يغغعغغمغغغغغغغغل  غ غ مغغوتغغا األوعغغيغ غغغد  غ غ )مغغولغ ز  غغغيغغنغوجغغي  غ غ غ غ غ غ غ غ األنغغجغغوغغوتغغحسغ

Angiotensinogen   إياه إل شغغغغغغغغغغ ل مفعل 
ب
ال ز  محوِّ غغغغي  غ غ ثم يقوج إنزيم ءا  ألئوي المح غغغغغغغغغغ     ،Angiotensin I  1أنجووتحسغ

ز  ل شغغغغغغغغ ل أكي   عالية هو بتحويله إ غغي  غغ ز ويدىع هبا اإلنزيم   ،Angiotensin II  2األنجووتحسغ غغغغي    باإلنزيم القالب لألنجووتحسغ

Angiotensin Converting Enzyme ACE . 
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ز   عل:  2يعمل األنجووتحسي 

1-  .  
 إحداه التقبض الوعان 

ون من ق غغغغغغ -2   ال لية مقابل طا  ا اللظا البي يعمل بدوأله عل حبس الماء  غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغتحايض إ ااز األلدوسغغغغغغير
والصغغغغغغوديوج از

 البوتاسووج. 

 

 

  
يانز  دوأل الهامونات والعوامل األءاى الاا عة للضغط الشر
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يولوجيا الطبية    – كلية طب األسنان   ز  د. نديم احمد   –غادة حسن  د.    القسم العمل    –الفي 

 
ز  ز   - جملة الايني  ون    - أنجووتحسي  ألدوستي   

 

وألية:   مفاهيم ضز

.  : Pulse pressureضغط النبض    واالنبساط 
  الضغط االنقبا ز

ز قيممر  الفاق بي 

  الوسط  
يانز  معدل الضغط الناشر  ءالل الدوألة القلبية، ويساوي:  :  Mean arterial pressureالضغط الشر

 +  
(  2الضغط االنقبا ز  )الضغط االنبساط 

3 

 :  
يانز  أنواع مقاييس الضغط الشر

: وهو األ ضل.  -1  
 الزئبقر

2-  .  
 الهوان 

3-  .  
ونز  اإلللير
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يولوجيا الطبية    – كلية طب األسنان   ز  د. نديم احمد   –غادة حسن  د.    القسم العمل    –الفي 

 

 :   ومتابعة الما ز
يانز   المثالية لت خيص تبدالت الضغط الشر

يانز  ءطوات قياس الضغط الشر

غغغب  -1 غغ غغغغط المناسغ غغ % من 80% من محيط البألاع، وطوله حوال   40: يجب أن يعادل عاض كم الضغغغغغغغغغغط حوال   اءتياأل كم الضغ

 . محيط البألاع، بحيث يلف البألاع ش  ل جيد 

 كم ضغغغط صغغغي   إن اسغغتعمال   -2
ً
  ش غغ ل    قااءة قيم ماتفعةيؤدي إل    جدا

يانز كم  ، وبالمقابل  إن اسغغتعمال  كاذب للضغغغط الشغغر

 
ً
  ش  ل  قااءة قيم منخفضةيؤدي إل  كبي  جدا

يانز  . كاذبللضغط الشر

 يجب أن يكون المايض   -3
ً
، وذلك    مبتعدا  

، تناول المنبهات، مماألسة أي جهد بدنز ز  . د. السابقة للقياس  30ءالل  عن التدءي 

 ن تكون الغا ة هادئة ومايحة ما أمكن. يجب أ -4

ة   -5   المايض  ير
ز الوقو  عل كاش  وقدماه ممدودتان عل األألض،   د. بحالة ألاحة  5يجب أن يمضغز وه  الوضغعية المثل بي 

 واالستلقاء. 

يانية وأليدية   -6 يان العضغغغغغغغدي، أو وصغغغغغغغالت رسر يفضغغغغغغغل تعاية البألاع والت كد من عدج وجود أي ندبات سغغغغغغغابقة عل منطقة الشغغغغغغغر

 كتلغغك المسغغغغغغغغغغغغغغغغتعمغغل عنغغد ما ز الغسغغغغغغغغغغغغغغغغيغغل ال لوي، أو وذمغغات لمفيغغة تغغاليغغة لعمليغغات تجايف العقغغد اللمفيغغة  
ً
مغغدألجغغة داءليغغا

 .  اإلبطية أو العالج ال عاىع 

يان  -7 ، مع جعل البألاع بحيث يكون  الت كد من سغلوكية الشغر غغ ال غ العضغدي بجسغه واإلحسغاس بالنبض الممتل  غغ غ غ غ غ غ غ ايان العضدي  غغ

 )أي مواز للمسا ة الوألبية الاابعة باتصالها مع عظم القص(.  بمستوى القلب

 من الخاضة، بحال   -8
ب
  حال المايض الجالس: توضغع البألاع بحالة ألاحة عل طاولة أو مسغند اللاش  بمسغتوى أءفض قلي 

از

 يض الواقف: يجب تثبيت البألاع بمستوى منتصف الصدأل بحالة ألاحة. الما 
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يولوجيا الطبية    – كلية طب األسنان   ز  د. نديم احمد   –غادة حسن  د.    القسم العمل    –الفي 

يان العضغدي أعل من مسغتوى القلب  إن وضغع البألاع بحيث يكون ا  -9  منخفضغة للضغغط ال غ ُيسغجل لشغر
ً
غغغ قيما غ غ غ غ غ غ غ غ   غغ

ش غ ل   ايانز

غغغ ال ، ووضع البألاع بحيث يكون  كاذب غ غ غ غ غ  ماتفعة للضغط ال  يسجل   ايان العضدي أءفض من مستوى القلب غغ
ً
غغغ قيما غ غ غ غ غ   غغ

  ايانز

 . كاذبش  ل 

يان العضدي بحيث تكون الحا ة السفلية منه   -10  البألاع  وق الشر
ً
  2.5من الحفاة الما قية بغغغغغغغغغغغغغغغغغ   أعليلف كم الضغط مغطّيا

 سم. 

يان العضدي.  ال م أسفل( Bellتوضع السماعة )باستخداج القمع  -11   وق الشر

ز اءتفاء األصوات ال  -12 امن مع اإلصغاء لحي  ز ملمز/ثا.    3-2ايانية، ثم يتم تنفيس اإلجاصة ببطء بمعدل  غغغتنفخ اإلجاصة بالير

 .  
 عند عودة سماع أول صوت يتم قااءة الاقم المسجل عل ساعة مقياس الضغط ويعي  هبا الاقم عن الضغط االنقبا ز

وا ق يتم االسغغتمااأل بعملية تنفيس اإلجاصغغة مع اسغغتمااأل سغغماع األصغغوات، وتتم قااءة الاقم عل سغغاعة مقياس الضغغغط الم -13

ء بعدها حوال    ، لسغغغغتما بالتنفيس البط   الضغغغغغط االنبسغغغغاط 
ب
 من   20-10آلءا صغغغغوت يتم سغغغغماعه ممث 

ً
ملمز للت كد تماما

 غياب األصوات، ثم يتم التنفيس الشيغغغغع للوصول إل الصفا وإزالة كم الضغط وتسجيل القيم. 

ز بفاصغغغغغغغل  -14  تسغغغغغغغجيل عدة قااءات )قااءتي 
ً
  حال اءتالو،  (د  2 ≤يجب دوما

ز ب كي  من  از ملمز، يجب تسغغغغغغغجيل   5  القااءتي 

 قااءات إضا ية. 

، ويمكن مالحظة  األق غغغغغغغغغغغغغغغغغغيتم قياس الضغغط ال غ -15 ز   البألاعي 
  از
ايانز

 القيم ش غغغغغ ل طبي   قد يصغغغغغل إل  
ز   القياس   10بي 

ملمز. نعتمد از

 أعل من 
ً
ز   15-10عل القيمغة األعل. إن تسغغغغغغغغغغغغغغغغجيغل  اقغا ملمز بي 

  تفا 
ز يعكس حالة ماضغغغغغغغية از ز الصغغغغغغغادألة من غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغع ال غغغغغغغالبألاعي  اايي 

ة )تسغغغغغغغغغغغغغغغغلخ أبها، تضغغغغغغغغغغغغغغغغوق باز  األبها، متالزمة رسقة  القلغب مبغارسر

ها(.  قوة، ... وغي  يان تحت الير  الشر
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يولوجيا الطبية    – كلية طب األسنان   ز  د. نديم احمد   –غادة حسن  د.    القسم العمل    –الفي 

 

 :  
يانز اتها عل قيمة الضغط الشر   وت ثي 

يانز   قياس الضغط الشر
 األءطاء ال ائعة از

   المماألسة الخاطئة 
يانز اتها عل الضغط الشر  ت ثي 

  بحوال   د.  5 ≤عدج الااحة لمدة 
يانز  ملمز  12/6تا ع الضغط الشر

  الوضعية الصحيحة 
  بحوال   عدج الجلوس از

يانز  ملمز  6/8تا ع الضغط الشر

  بحوال   اسخداج كم كبي  
يانز  ملمز  7/5تخفض الضغط الشر

  بحوال   استخداج كم صغي  
يانز  ملمز  13-18/4-6تا ع الضغط الشر

  بحوال   ش  ل جيد يغط  البألاععدج لف ال م 
يانز  ملمز  3-5/2-3تا ع الضغط الشر

  ويا ع االنبساط   تنفيس اإلجاصة ششعة
 يخفض الضغط االنقبا ز

  بحوال   ال الج أثناء قياس الضغط 
يانز  ملمز 17/13يا ع الضغط الشر

   وضع البألاع بمستوي أعل من القلب 
  االنقبا ز

يانز  يخفض الضغط الشر

   البألاع بمستوي أءفض من القلب وضع 
  االنقبا ز

يانز  يا ع الضغط الشر

 

 الثانية ة  الجلس انتهت  


