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 الجلسة العملية الثانية عشرة
 The blood pressureضغط الدم 

طبقها يعن الضغط داخل الشرايين، ويساوي القوة الجانبية التي « ضغط الدم»يعبر المصطلح 
قف  الدم حيث ي   ة الدورانية عن قوة تقلص البطينانينتج في الجملو  الدم على الجدار الشرررررررررررياني 

ما بالتمدد )انبساط(  و ص لنحو الشرايين التي يمكن لمقطعها أن يتعدل إما بالتق بفلك )انقباض( وا 
 يبدو ضغط الدم إفًا كمحصلة لقوة القلب ولمقطع الشرايين 

 The arterial pressureالضغط الشرياني 

يسرررررررر بطين األالضرررررررغط الشررررررررياني بالتعري  لو  عبارة عن الضرررررررغط الاا د الم طو ر من قبل ال
ن نميا بالنسرربة للضررغط الشرررياني الضررغوط يمكن أ  APرما له بالرما ي   بالنسرربة للضررغط الجوي،

 التالية:

 The systolic arterial pressureـ الضغط األعظمي أو االنقباضي )السيستوليلك(  1

لة القلبية( يرما له بالرما   A(P(sيؤخف أثناء انقباض القلب )توافق حالة أكبر تقلص للعضرررررررررررررر
17kPa 130mmHgويقدر بالنسبة لشخص بالغ سليم بحوالي:   

 The diastolic arterial pressureـ الضغط األصغري أو االنبساطي )الدياستوليك(  2

 A(P(Dيؤخف أثناء انبسررراط القلب )توافق حالة ارسرررترخاء التام للعضرررلة القلبية( يرما له بالرما 
11kPa 80mmHgويقدر بالنسبة لشخص بالغ سليم بحوالي:    

 The differential (pulse) pressureغط التفاضلي )النبضي( ـ الض 3

diffPلو عبارة عن الفرق الحسرابي بين الضرغط األعيمي والضرغط األصرغري يرما له بالرما 

يعبر لفا الضغط عن مدى مرونة الشرايين ورسيما األبهر، إف أنه في حارت تصلب الشرايين و   
 رنقباضي وارنبساطي للقلب الشديد تتسع الهوة بين قيمتي الضغط ا

 The mean arterial pressureـ الضغط الشرياني الوسطي  4

 m)A(Pين ارنقباضررررري وارنبسررررراطي يرما له بالرما طي للضرررررغطلو عبارة عن الضرررررغط الوسررررر
 وتقدر قيمته بشكل تقريبي وفق العالقة التالية:
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 جدًا في بعض الحارت السرريرية، إر أنه يير مجد  في يعتبر الضرغط الشررياني الوسرطي مفيد  
 حالة المرضى الم خدرين المصابين بالتوتر الوعا ي 

 يقدر الضغط الشرياني الوسطي بالنسبة لشخص بالغ سليم بحوالي:
13kPa 100mmHg   

 The vein pressureـ الضغط الوريدي  5

1kPa 8mmHgيؤخف دا مًا بوضعية ارستلقاء ويقدر بالنسبة لشخص بالغ سليم بحوالي   

يمة عند الق ، بينما يكون سرررالب  اً نشرررير إلى أن الضرررغط الوريدي في األفين األيمن يكون معدوم
  (13kPa+)وموجب القيمة عند مستوى األقدام  (5kPa-)مستوى الرأس 

 

 Blood pressure measuringقياس ضغط الدم . 6

 يمكن إجراء قياس ضغط الدم في األوعية الحاملة له بطريقتين:

a  ر مباشرة وفلك عن طريق إدخال إبرة جوفاء في لفه األوعية 

b  رررررررررررررررررر يير مباشررررة باسرررتخدام مقياس الضرررغط الشررررياني ويتكون لفا المقياس من ثالث أجااء
لها يطاء مصنوع من القماش يل  حول  أساسية لي: الكيس ولو عبارة عن حجرة مسطحة مرنة

عن منفاخ ضغط صغير مملوء بكمية من الهواء  (، المضخة ولي عبارة9الساعد، انير الشكل )
 كافية إلحداث الضغط المطلوب، ومقياس ضغط ولو على نوعان: ا بقي ولوا ي 

 

 طرق قياس الضغط باستخدام مقياس ضغط الدم الشرياني. 7

ة تسررررتخدم في المرة األولى طريق ضررررغط الدم الشرررررياني مرتين قياس ينصررررح قياس الضررررغط بم
ية وفي األخرى طريقة تسرررررررررررمعي ة ونادرًا ما تسرررررررررررتخدم الطريقة الثانية لدى الرضرررررررررررع إف تكون  جسررررررررررر 
األصوات التسمعي ة أضع  جدًا من أن يكش  عنها  يكون المريض جالسًا أو مستلقيًا ومسترخيًا 

اًل وقد أبعدت عن الجسررررم وتسررررتند إلى سررررطح أملس بحيث بشرررركل جيد، فراعه مكشرررروفة ومثنية قلي
يجعل الشررررريان الفي سرررريؤخف ضررررغطه عند مسررررتوى القلب ور حاجة إلى أن يكون مقياس الضررررغط 
عند السرررررررروية نفسررررررررها  يل  الكيس حول الفراع بحيث يكون طرفه السررررررررفلي أعلى من ثنية المرفق 

فا كانت أوردة الفراع متمددة يوضرررررررررررع ا 5cm-2بمقدار   يجب  لحاام في مكانه على فراع مرتفعةوا 
 أن يكون عمود الا بق شاقوليًا والقبة عند سوية عين المراقب 
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 ـ الطريقة الجسّية 

برفع  يؤخف النبض الكعبري للمريض  لطريقة بإعطاء قيمة للضغط ارنقباضي فقطتسمح لفه ا
النبض ثم خفضرررره  أعلى من السرررروية التي يختفي عندلا 30mmHgضررررغط الهواء في الكيس نحو 

وعندما يصرررربح ك عن طريق صررررمام المضررررخة الهوا ية  وفل s3mm-2-1ببطء وباسررررتمرار بسرررررعة 
الضغط داخل الكيس أخفض من الضغط ارنقباضي بقليل، يبدأ الدم بالجريان عبر المنفف المفتوح 

بح صررررررررجا يًا، معيدًا يهور النبض  يعطي الضررررررررغط الفي يشررررررررير إليه المقياس في اللحية التي ي
 عندلا النبض قاباًل للجس من جديد، تقديراً يير مباشر للضغط ارنقباضي 

 ـ الطريقة التسمعّية وأصوات )إيقاعات( كوروتكوف 

ط من أكثر الطرق اسررررررررررررررتخرردامررًا لقيرراس الضررررررررررررررغ Korotkotfتعتبر طريقررة ن  ن  كوروتكو  
الشررررررررررررررريررررررراني ارنقبررررررراضرررررررررررررري 

وتعتمرررد لرررفه  وارنبسررررررررررررررررراطي 
الررررطررررريررررقرررررررة عررررلررررى الرررريرررروالررررر 
الصرررررررررررررروتية الناتجة عن مرور 
الررررررردم خررررررالل الشرررررررررررررررررررررايرررررريررررررن 
المضرررررغوطة بواسرررررطة الكيس  
يتم قيرراس ضررررررررررررررغط الرردم عنررد 
اإلنسررران في القسرررم العلوي من 
فراعه )عضرررررررررده(، الفي يكون 
 تقريبًا على مستوى القلب بغية

هل انضررررغالحصررررول على قيمة تقريبية لضررررغط القلب  يحتوي العضررررد على عيم  اط وحيد مما يسرررر 
تسررررررمى األداة الالامة لقياس الضررررررغط بمقياس الضررررررغط النبضرررررري )سرررررريفكو ر   الشرررررررايين الموجودة

 ( 9الشكل ) ،مانومتر(

عندما يتقلص القلب ويقوم بضررررررررررن الدم يكون ضررررررررررغط الدم ب على قيمة له، وعندما يسررررررررررترخي 
 مة له ويمتلئ بالدم العا د من األوردة فإن ضغط الدم يكون ب دنى قي

 إذن، يقيس مقياس الضغط النبضي هاتين القيمتين وفق اآللية التالية:

نضررررررررع السررررررررماعة فوق الشررررررررريان وتحت الكيس الهوا ي المربوط حول القسررررررررم العلوي من فراع 
اإلنسرررررران، ثم ن ايد ضررررررغط الكيس الهوا ي بواسررررررطة المضررررررخة إلى قيمة تفوق ضررررررغط ارنقباض بر 

30Torr (تقري )بًا  بعد فلك نخف ض الضرررغط في الكيس الهوا ي ببطء عن طريقثالثين تورشررريللي 

 (1الشكل )
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فتح المضخة حتى نسمع نبضات القلب، عند فلك تتطابق قيمة الضغط الم خوفة في لفه اللحية 
من مقياس المانومتر مع قيمة ضرررررررررغط ارنقباض  نتابع تخفيض ضرررررررررغط الكيس حتى ر ت سرررررررررمع 

 فه اللحية لي قيمة ضغط ارنبساط نبضات القلب، وتكون قيمة الضغط الم خوفة في ل

 تتم آلية سماع نبضات القلب واختفائها كما يلي:

عندما يصرررل ضرررغط الكيس الهوا ي إلى ضرررغط ارنقباض ينفتح الشرررريان جا يًا مما يؤدي إلى 
نشررررروء ضرررررجيج في تدفق الدم، ألن سررررررعة التدفق تكون عالية  وعندما يصرررررل ضرررررغط الكيس إلى 

لشررررريان مفتوحًا خالل دورة القلب الداخلية، وفي لفه الحالة ر نسررررمع ضررررغط انبسرررراط القلب يبقى ا
 أي ضجيج لتدفق الدم 

بة عند تبلغ لفه النسررر  ي عب ر عن ضرررغط الدم بالنسررربة بين ضرررغط ارنقباض وضرررغط ارنبسررراط
شرراب  بالغ  صررحيح  

80

وتقابل  Torrبواحدة الررررررررررررررررر  120
11

وت عب ر القيمة   kPaبوحدة الكيلو باسرركال  16

Torr
90

kPaأو  140
12

فا اادت قيم الضغط عن القيمة الحدية عند  19 عن القيمة الحدية للضغط  وا 
اإلنسررررران فاألمر يتطلب المعالجة الطبية الالامة، ألن ارتفاع الضرررررغط يؤدي إلى أفية القلب وبقية 

 األخرى أعضاء الجسم 

Paيقابل  (1Torr)كل واحد تورشيللي  مالحظة:
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 The pulseـ النبض  8

يختل  النبض باختال  منطقته وطريقة مراقبته ولو ينتقل بصرررررررورة عامة من البطين األيسرررررررر 
إلى المحيط فالقلب األيمن فالدارة الر وية ثم يعود إلى األفينة اليسرررى  وقد تبين أن سرررعة انتشررار 

مرة من سرررررررررررررررعة جريان  900 إلى 91ولي أكبر بمقدار من  s14 m-3-1النبض لي من مرتبة 
 تتعلق سرعة النبض بسرعة تغير الضغط وكفلك بتغير المعاوقة الوعا ية الدم  

 


