
 الجلسة الخامسة

 قياس الضغط الشرياني

  :Atrial Pressureالضغط الشرياني 

هو الضغط الذي يمارسه الدم على جدر الشرايين المرنة  ثناةام وةر ري ايوةا  يبةام مةالملم ر     

 زئببي  ياجم عن وحصل  عاولين هما الفعالي  البلبي   المبا و  الوعائي  .

  يتغير الضغط الشرياني في الدورة القلبية    

 األعظمي يوااق طور االنبباض  يسمى مالضغط االنبباضي ث   ضغط ثعظمي

 يوااق طور االنبساط البلبي  يسمى الضغط االنبساطي ث  األصغري. ضغط ثصغري

 150-110ولمة   يمنةن ثي ي ةرا ي اةي الحالة  الةبيعية  مةين  120يسا ي الضغط االنبباضي  

 ولم . 90-60ولم   ي ر اي مين  70ولم ، الضغط االنبساطي يسا ي 

ا مةالعمر  الةوزي ي أنر الضغط الشرياني ماالنفعاالت       الاوم  الةعام  الرياضة   ي علةق نسةبيا

  الجاس.

 الفرق مين الضغةين االنبباضي  االنبساطي   نبضاي الضغط     

 اوو وعدل الضغط خالل د رة قلبي   الضغط الشرياني الوسةي 

 قةد ضةوع    3×الضةغط االنبسةاطي   2الضغط الشرياني الوسةي = )الضغط االنبباضي + 

 االنبساطي اي المعادل  لةول ا رة االنبساط. د ر الضغط

 هو كمي  الدم ال ي يبذاوا البلب اي الدقيب   يسا ي ن اج البلب 

 ل د.6-5حجم الداب  × وعدل البلب ، يبدر اي الحال  الةبيعي   =

إذا ارتفة  المعةدل  كريةرا يبةن زوةن االنبسةاط  ي داد الا اج م يادة ال ةردد لنةن ضةمن حد د.ألنةه

  ي ااقص  حجم  نواي  االنبساط  مالا يج  ي ااقص حجم الداب   الا اج.

  هو حاصن طري الحجم الم ببي معد البذف ون الحجم اي نواي  االنبساط, حجم الداب 

   لمرثة ثقن مبليةن عاد ا 2ل ر  د م 3= ن اج البلب  وساح  الجسم  هو عاد الرجن  المشعر البلبي

  ن ةاج البلةب إلةى وسةاح  سةة  لمبارن  ن اج البلب عاد ثشخاص وخ لفي الباو  تحسب نسةبذلك 

 الجس

 تنظيم الضغط الشرياني

   التنظيم العصبي للضغط الشرياني: -1
 ي قوم األمور  اي الجيب السباتي عديدة ت حسس  ل بدالت الضغط ا وس ببالت توجد 

 جذع الدواغ)البلعووي اللساني  المبوم   إلى  ثلياف عصبي  حسي تابن تابيواتوا عبر  

 صلت المعلووات ون المس ببالت إلى المرك  عبةر األعصةاف ايعمةن  إذا هبط الضغط الشرياني

على تفعين الجواز الودي الذي يببض األ عي  ايراة  المبا وة  الوعائية  المحيةية   ي يةد وعةدل 

 ين البلبي  يرتف  الضغط الشرياني قلوصي  البلب اي داد الحص

الجوةاز الةودي ا  وسة  األ عية  اإي المرك  المحرك يربط عمن  زيادة الضغط الشرياني في حال

 ي حرض مافس الوقت الجوةاز الةال دي الةذي يةابص وعةدل البلةب  قلوصةي ه  مالا يجة  يةابص 

 الضغط الشرياني.

 أهمية التنظيم العصبي للضغط الشرياني    

تماة   جملة  دارئة اةي الضةغط  ثي ثنوةا  وةن االرتفةاع ث  الوبةوطإوناني  تدخله للوقاي   •

 الضغط, حد ث ال بدالت اي 

 سرع  تدخله العالي   ال ي تمرن ثسرع آلي  ل اظيم الضغط الشرياني •

تفبد ثهمي وا اي ال اظيم المديد للضغط الشرياني ألنوا ت ني  و  ثي وس وى ون الضغط   •

 ثيام. 3-2ت عرض له خالل 



 

 التنظيم الخلطي للضغط الشرياني -2

 الرافعة للضغط الشرياني العوامل الخلطية

 ون النلي  عاد نبص تر ي وا Renin: يفرز الرياين  IIثنجيوتاسين  -جمل  الرياين-

الذي ي حول مد ري تحت تأنير ثن يم آخر  I يعمن على تحوين األنجيوتاسياوجين إلى ثنجيوتاسين

 هو الشةنن الفعةال الةذي ية دي  IIإلى ثنجيوتاسين Converting enzymeهو األن يم المحول

إلى تببض األ عي  الدووية   زيةادة حساسةي وا للمببضةات األخةرى، حةبس السةوائن  تحةريض 

 إاراز االلد س ر ي.

اللةةذاي يعمةةالي علةةى زيةةادة  حةةبس الملةة   ADHااللد سةة ر ي  الوروةةوي المضةةاد ل مالةة   -2

  السوائن.

  اي داد وعةدل البلةب 1األدرياالين: يفرز ون لب النظر  ي نر على وس ببالت اي البلب )مي ا -3

 قلوصي ه وما ي يد ون ن اج البلب  مال الي يرا  الضغط الشرياني,  هو كذلك وبةبض لو عية  

ا ا  لمبا و  الوعائي  المحيةي . الدووي  عدا اإلكليلي , لذلك يرا  ثيضا

الاور ثدرياالين: يفرز ون الاوايات العصبي  الودي   ون لب النظر  هو وببض  عائي شةديد  -4

  له تأنير إيجامي على  عمن البلب. 

 هروونات الدرق: تسرع البلب  ترا  مال الي الضغط الشرياني .  -5

 غط الدووي.الوروونات الجاسي  تحبس المام  المل  ا را  الض -6

البشرانيات السنري  )النورتي  ل : تفرز وةن قشةر النظةر  تراة  الضةغط الشةرياني ألنوةا  -7

 تحبس المام  المل   ت يد حساسي  األ عي  للمببضات.

 

 العوامل الخلطية الخافضة للضغط الشرياني:

 البر سةة انالندياات   تخفةةض الضةةغط وركبةةات ورةةن البةةرادينياين  الوسةة اوين      

الشرياني ل أنيرها الموس  لو عي  ،  كذلك لفضةةالت االسةة بالف ورةةن حمةةض اللةةبن 

 حمض النرموي  معض الشوارد ورن البوتاسيوم  المعاي يوم تأنير خااض للضةةغط 

 الشرياني مسبب تأنيرها الموس  لو عي  الدووي .

 قياس الضغط الشرياني:  
  ذلك عن طريق إدخال قرةرة داخن الشرياي   قيام الضغط مشنن وباشر. مةريب  وباشرة: 

م ةبيق ضغط وعر ف على شرياي  ون نم تخفي  قيم  الضغط  : ذلكطريب  نير وباشرة

  دراس  الجرياي اي الوعام لمعرا  الضغط المةبق  ي م ذلك مةريب ين: 

 وعرا  الضغط االنبباضي ابط عن طريق جس نبض الشرياي النعبري. •

 اس بصام الشرياي ماإلصغام  ذلك ماس خدام السماع  الةبي . •

نل  كم جواز الضغط حول العضد اوق الحفرة المرابي   نض  السماع  على وسير الشرياي  

العضدي ثسفن النم. اي البداي  ال نسم  ثي صوت. ماس عمال ثجاص  نفخ الووام  معد إنالق 

الب ال نبدث مافخ الووام اي النم ايرتف  الضغط تدريجيا ا نسم  ثصوات تسمى ثصوات 

فخ الووام ح ى تغيب األصوات  ثعلى قليالا اينوي عادها الضغط داخن كورتنوف، نس مر اي ن

النم تجا ز الضغط االنبباضي األعظمي  توقَّ  ور ر الدم عبر الشرياي ، يمنن ال أكد مغياف 

 الابض اي الشرياي النعبري. 

ا ،      نف   الب ال الخاص قليالا ايبدث الووام مالخر ج ون النم  ياخفض الضغط تدريجيا

عادوا ي سا ى الضغط داخن النم وة  الضةغط االنبباضةي داخةن الوعةام يبةدث الةدم مالةدخول إلةى 

الوعام الفارغ ااسم  صوت ارتةام الدم مجةدراي الوعةام  الفةارغ )ثصةوات كورتنةوف   نبةرث 



قيم  الضغط المسجل  على الجواز الذي يسا ي عادها الضغط االنبباضي. نس مر مةإاراغ الوةوام 

خ في الصوت اجأة ث  ياخفض مشدة  نبرث قيم  الضغط المسجل   الموااب  الخ فام ث  مبطم ح ى ي

تبدل الصوت  مشدة  ، هذا الضغط يوااق الضةغط االنبسةاطي. يعبةر عةن الضةغط مةرقمين األ ل 

 ولم  . 80 120يمرن الضغط االنبباضي  الراني االنبساطي )

    موضةعي  االسة لبام.  ال نبةول ثناام قيام الضغط  يجب ثي ينةوي الشةخص محالة  راحة - •

 مبيام و نةرر لمةدة  95 160موجد ارتفاع توتر شرياني إال إذا كانت قيم  الضغط ثكرر ون 

 نالن  ثيام.

 البيم الةبيعي  للضغط الشرياني  •

ولم ثوا الضغط األصغري ث  االنبساطي اي را ي  140-110ي را ي  الضغط األعضمي  مين 

 ولم. 85-65مين 

ا و  تبدم السن ون   اي سن   90  140ولم   قت الوالدة ح ى   35  60ت داد قيم  الضغط تدريجيا

 الس ين. 

 ولم . 20-10ياخفض الضغط االنبباضي ثناام الحمن ممبدار 

ي داد الضغط االنبباضي  االنبساطي ثناام االن بال ون  ضعي  االس لبام إلى الوقوف كما ي داد 

 ثناام عملي  الوضم. 

الرياض  ون الضغط  االنبباضي ل يادة  العود الوريدي   تابص الضغط االنبساطي مسبب  ت يد 

 تراكم الفضالت االس بالمي  الموسع  لو عي . 

ثناام الاوم ياخفض الضغط االنبباضي  االنبساطي مسبب سيةرة نظير الودي.  اي االنفعاالت -

زيةادة الةوزي  زيةادة تاةا ل الملة    ي داد مسبب إاراز النةاتينول ثوةين.  كةذلك يرتفعةاي مسةبب 

 )كلور الصوديوم خاص .

 العواون الم نرة على قيام الضغط الشرياني

 عواون تباي : 

إذا كاي جواز الضغط كبيراا جداا ث  طويالا جداا يرتف  الضغط،  ياخفض إذا كاي النم صغيراا ث   

 قصيراا جداا.

رتف  إذا كاي الساعد ثخفض ون وس وى  إذا ارتف  الساعد عن وس وى البلب ياخفض الضغط،  ي

 البلب.

 يرتف  الضغط قليالا ثناام الشويق. 

 عواون شخصي : 

 ضع  السم  لدى الفاحص ث  عدم البرامة الصحيح  لبيم  الضغط ثناام هبوط الم شر.

 تأنر المريض مالوقوف ثوام الةبيب)و الزو  الردام األميض .

  ضعيات البيام: 

  المفحوص محال  الراح   االس لبام.نجري البيام األ ل - •

 نبيس الضغط اي الةرف الراني.- •

 نعيد البيام  الساعد ثعلى ون البلب  اخفض ون البلب.- •

 نعيد البيام  المفحوص موضعي  الجلوم نم الوقوف. - •

يجري المفحوص جود د ي األقصى على الدراج  الرام   لمدة خمس  دقائق  •

ة نم كن دقيب ين ح ى عودة الضغط لمس واي  نسجن قيم الضغط معد الجود وباشر

 الةبيعي. 

 نباري ن ائج البيام معد الجود و  البيم المسجل  ثناام الراح   االس لبام.  •

 نحسب قيم الضغط الوسةي  نبضاي الضغط. 

 نسجن البيم اي الجدا ل المراب   نعلن الا ائج.

 



 

 


