
 الجلسة الرابعة 

 Arterial pulse جس النبض الشرياني 

أثناء طور االنقباض موجةً    يحدث مرور الدم من البطين األيسر إلى الشريان األبهر  •
تضغط على جدار الشرايين وتدفعها نحو الخارج لتعود إلى وضعها أثناء طور  
االنبساط،وهكذا تنشأ موجة نبضية خالل كل دورة قلبية، نستطيع أن نجس هذه  

الموجات بالضغط على جدار شريان سطحي مستند على سطح عظمي وعدد الموجات  
 نبض وهو يوافق عدد ضربات القلب المجدية في الدقيقة. النبضية في الدقيقة يسمى ال 

تقدير معدل القلب يمكن بجس النبض تحديد درجة انتظام الفعالية القلبية عندما تكون الفواصل  
الزمنية بين النبضات متساوية يكون معدل القلب منتظماً، وعندما تكون غير متساوية  

عدل القلب بين الشهيق والزفير فهو يزداد يكون غير منتظم، وفي الحالة الطبيعية يتغير م
الذي يضغط على العقدة   قليالً أثناء الشهيق بسبب زيادة العود الوريدي إلى األذينات 

 ويزيد تفعيلها.   الجيبية

يمكن بجس النبض تقدير درجة امتالء النبضة وهو مؤشر لقوة المضخة القلبية،فالنبض    •
قد يكون طبيعياً من حيث القوة أو تزداد قوة الموجة بعد الجهد أو في حالة فرط نشاط  

الدرق، وقد يكون ضعيفاً كما في حالة النزف، وعند نقص كتلة الدم الجائل تضعف قوة  
بالنبض الخيطي.إن مرور الموجة النبضية عبر الشريان  النبض بشدة ويتسرع ويسمى 

 هذا الشريان.  دليل على  نفوذية 

يزداد معدل القلب في حاالت الجهد واالنفعال وارتفاع معدل الحرارة وفرط نشاط الدرق، ويقل  
أثناء ارتفاع التوتر الشرياني وبالعكس   أثناء الراحة والنوم. يحدث بطء قلب أنعكاسي

 يزداد معدل القلب في حاالت هبوط الضغط الشرياني.   معاوضةكآلية 

 طريقة جس النبض: 

  الكعبرةبوضع اإلصبع الثاني والثالث فوق النهاية السفلى لعظم  نجس الشريان الكعبري  •
ونضغط بدرجة متوسطة فنحس بمرور الموجة النبضة    الكعبرية  الميزابةفوق 

فنحصل على معدل   2 بـ ثا ونضرب الناتج 30نعد النبض خالل  ميقاتية وباستخدام 

النبض مقدراً بنبضة/دقيقة. ننتبه إلى الفواصل الزمنية بين النبضات لتقدير درجة  
 أو ناقصة.  االنتظام وإلى قوة الموجة النبضية التي يمكن أن تكون طبيعية، زائدة

أو الصدغي   إذا كان الهدف من جس النبض دراسة الفعالية القلبية يكفي جس الشريان الكعبري
الشرايين بجس النبض فيها بانتقاء نقطة يمر عندها   نفوذيةعند األطفال لكن يمكن دراسة 

 الشريان فوق سطح عظمي وبالتالي يمكن جس أغلبية الشرايين السطحية. 

 ي: شرايين الطرف العلو

 : ذكر سابقاً. الشريان الكعبري جس -1 •

  األنسي :يجس بوضع األصبعين الثاني والثالث على الوجه الزنديجس الشريان  -2 •

 من الرسغ.  الزنديةللناحية 

والذراع مبسوطة بوضع اإلصبعين أعلى خط الحفرة    جس الشريان العضدي:نجسه -3 •

 الرؤوس العضدية.   تنائية المرفقة أنسي العضلة 

 

 



 

 شرايين الرأس والعنق: 

أقرب شريان سطحي إلى القلب، ولجسه أهمية كبرى في حالة   :هوالشريان السباتي  •
الشك بتوقف القلب.يجس بوضع اإلصبعين أعلى الرقبة تحت قمة الغضروف الدرقي،  

.الجيب  القترائية، مع إمالة الرأس قليالً نحو الجهة المجسوسة والعضلة  الرغامى بين 
ؤدي لنقص معدل القلب قريب من هذه المنطقة لذلك الضغط عليها يمكن أن ي  السباتي 

 وهبوط معتدل في الضغط الشرياني. 

سم أمام زاوية   3: يجس أثناء مروره فوق الفك السفلي على بعد الوجهي الشريان  -2 •

 الفك السفلي.  

 الشريان الصدغي يجس في المنطقة الصدغية أمام األذن.  -3 •

الترقوة من  الشريان تحت الترقوة: يجس الشريان عند مروره خلف منتصف  -4 •

 أعالها. 

والصدغي أهمية أثناء التخدير العام عندما تكون بقية أنحاء    إن لجس الشريانين الوجهي  •
 الجسم مغطاة. 

 شرايين الطرف السفلي: 

األمامي العلوي   الحرقفي  الشريان الفخذي:يجس في منتصف المسافة بين النتوء -1 •

الشريان وفي حاالت كسور   نفوذية كبيرة لتقدير   اهميةواالرتفاق العاني، ولجسه 
 الحوض. 

شريان ظهر القدم:يجس بوضع السبابة والوسطى على ظهر القدم بين المشط األول   -2 •

. من األفضل جس الشريان في  األخمصيوالثاني وظهر القدم بوضعية االنعطاف 
 الجهتين معاً.  

لكعب الخلفي:يجس هذا الشريان بوضع السبابة والوسطى خلف ا الظنبوبيالشريان  -3 •

للقدم،غياب النبض في هذا الشريان من العالمات الحساسة للداء الشرياني   األنسي 
 .  الساد المحيطي 

 

 


