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من أو العامل في الحقل الطبييبحث عنها الطبيب سريريةهي عالمات 

:تشمل وهي .األساسية خالل فحص الجسم لالستدالل على وظائفه 

 Body temperatureالحرارة-
 Pulseالنبض-
Respirationالتنفس -
 Blood pressureالدمضغط -

لوظائف يمكن لهذه العالمات أن تالحظ أو تقاس أو تراقب لتقييم مستوى ا

لى ولها ارقام محددة يمكن االستدالل من خالل تبدلها عالحيوية  للجسم 

.معينة فزيولوجيةمرضية او وجود حالة 

((Vital Signsالعالمات الحيوية 



يجب قياس هده العالمات بدقة وتسجيلها و االعالم عنها 

في حال عدم التأكد يعاد الفحص 

:قياسهامتى يجرى 

عند كل فحص طبي-1

المشافيمرارا وتكرار في مرضى -2

قبل و بعد الجراحة -3

بعد بعض االجراءات التمريضية -4

قبل اعطاء بعض االدوية التي تؤثر عليها-5

ABBREVIATIONS

RESPIRATIONS – R                     PULSE – P

BLOOD PRESSURE - BP       TEMPERATURE – T

((Vital Signsالعالمات الحيوية 



تتبدل هذه العالمات مع تقدم و والوزن وممارسة الرياضة وحالة الجسم 

.الصحية

:فيهاويؤثر 

المرض❑

حب...الم , خوف ,قلق, غضب: النفسيةالحالحة❑

العمر❑

الجنس❑

المحيط والطقس❑

تناول الطعام والشراب❑

االدوية❑
صباحا ظهرا مساء: الوقت❑

A CHANGE IN ONE VITAL SIGN WILL CAUSE A CHANGE IN THE OTHERS
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يتم إجراء جميع القياسات والمريض جالس❖

البدءدقائقوقبليعطى المريض فرصة راحة لمدة خمسة ❖

قم بنظرة إجمالية للمريض قبل الشروع بالفحص❖

تذكر أن الفحص يبدأ منذ أن توجه عينيك باتجاه المريض❖
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رة ثابتةفي االحوال الطبيعية يكون الجسم البشري قادرا على الحفاظ على درجة حرا

وهذه الحرارةمن خالل احداث توازن بين آليات توليد الحرارة وآليات فقدانها 

.تعكس في حقيقتها درجة حرارة الدم

:الحرارة آليات توليد • ❖

الخاليابهعمليات التمثيل الغذائي الذي تقوم : Metabolismاالستقالب❑

التقلصات العضلية فهي المصدر السريع لتوليد الحرارة

وهذا ما يفسر حدوث القشعريرة عند تعرض الجسم لبرودة مفاجئة

تقبض األوعية الدموية السطحية في كل أنحاء الجسم❑
للشعر بةالناصبفعل التنبيه العصبي الالإرادي الذي يؤدي الى تقلص العضالت انتصاب االشعار ▪

.الماء الشعر وبالتالي االقالل من تبخر جريباتالمرتكزة على 

الحرارة



:الحرارة آليات فقدان 
, وهي نمط من الموجات :الخارجي الى الوسط  Eradiationاالشعاع ❑

.%65-55الكهرومغناطيسية ان فقدان الحرارة بهذا الطريق يتراوح بين 
يفقد الجسم كميات صغيرة من الحرارة بالتوصيل : Conductionالتوصيل ❑

(  %3-2)والمقعد المباشر بين سطح الجسم واألجسام األخرى المالمسة له كالفراش 

والى الهواء البارد حوالي % 50بينما يصل الفقدان لدى غمر الجسم في الماء البارد إلى 

الجلدومتى تساوت درجة حرارة الهواء المجاور مباشرة للجلد مع درجة حرارة % 15

., فلن يكون هنالك فقدان للحرارة بهذا الطريق
في الواقع يجب أوال توصيل الحرارة إلى الهواء  : Convectionتيارات الحمل ❑

يبا من و تتم كمية قليلة من الحمل دائما تقر.الحمل ومن ثم حملها بعيدا عنه بتيارات 

ن و لهذا فإ.يسخن حول الجسم ألن الهواء المجاور للجسم يرتفع بعيدا عنه عندما 

15الي الشخص العاري الذي يجلس ساكنا في غرفة من دون حركة قوية للهواء يفقد حو

لجسم امن حرارته بالتوصيل إلى الهواء المجاور له ومن ثم بطريق الحمل بعيدا عن % 

.

الحرارة



: Evaporationالتبخر 

مرا للحرارة يتم تبخر الماء بطريقة غير محسوسة من الجلد و الرئتين مسببا فقدانا مست

27-20نسبة فقدان الحرارة بهذا الطريق )الساعة حرارية في سعرة16-12بمعدل 

عند تقارب درجة حرارة الجسم مع درجة حرارة المحيط يلعب.( %.
الدور الرئيسي في فقدان  Insensible Perspirationغير المحسوس التعرق

وث ترفع يعتبر اآللية الرئيسية لفقدان الحرارة في حال حدالتعرقحين ان الحرارة في 

ي الجلدنتيجة لتمدد األوعية الدموية فالتعرقويزداد , الى االشعاع والحملاضافةحروري

.و ورود كمية اكبر من الدم إلى الغدد العرقية

يهعملية التبخر تزداد بارتفاع درجة حرارة الهواء وانخفاض الرطوبة النسبية فأن 

.وكذلك باشتداد سرعة الريح

م عندما تكون درجة حرارة الوسط الخارجي المحيط بالجسم أعلى من درجة حرارة الجس

.الجسم نفسه فان اي عامل يحول دون التبخر يؤدي إلى رفع درجة حرارة 

يتم فقدان الحرارة بطريق االشعاع والتوصيل مادامت درجة حرارة الجسم أعلى من

.المحيط درجة حرارة الوسط 

.

الحرارة



ال حراريا , وخصوصا النسيج الدهني تحت الجلد عازالجلد يشكل الجلد والنسيج تحت 

ان الدهن مهم بصورة خاصة ألنه يوصل الحرارة بثلث السرعة فقط, للجسم 

و عندما ال يجري دم من األعضاء الداخلية الدافئة إلى.األخرى قياسا مع االنسجة 

الجلد, تعادل عندئذ خواص عزل جسم الرجل السوي حوالي ثالثة أرباع خواص

الجلدو يعتبر العزل تحت.النساء وهذا العزل أفضل لدى .اعتياديةقماش بدلةعزل 

هوسيلة مؤثرة في المحافظة على درجة حرارة الجزء الداخلي للجسم, بالرغم من أن

.يسمح لدرجة حرارة الجلد من االقتراب من درجة حرارة المحيط

ر تنخفض حرارة جسم الطفل بشكل أسرع مما يحصل لدى البالغ وذلك بسبب كب

مساحة سطح الجسم بالنسبة لكتلته

HEAT IS LOST THROUGH :

URINE        FECES

RESPIRATIONS        PERSPIRATION

الحرارة



تحت عن تنظيم درجة حرارة الجسم في الدماغ هو المسؤولإن المركز 
وذلك من خالل االشارات الواردة والصادرة   hypothalamusالمهاد

ونظير sympatheticعبر الجملة  العصبية الالإرادية بشقيها الوّدي 

حيث يتم الحفاظ على درجة حرارة  parasympatheticالوّدي 

.مئوية درجة (37) بحدود الجسم ثابتة 



:الحرارةالنظام الذي يتم فيه قياس 
 Celsius scalesبالدرجة المئوية • 
scales Fahrenheitفهرنهايتحسب • 

:  مئويةدرجة حرارة 
(°F - 32) /1.8= c

الحرارة



– THE MOUTHفموية                     ORAL

– THE RECTUMشرجية                            RECTAL

– THE AXILLA (UNDERARM)ابطية AXILLARY

    THE EAR –TYMPANICادنية                           

- TEMPORAL SITEجبهية FOREHEAD

MOST TEMPERATURES ARE TAKEN ORALLY

RECTAL(vaginal , esophagial ) TEMPERATURES ARE THE MOST ACCURATE

AXILLARY TEMPERATURES ARE THE LEAST ACCURATE



Clinical thermometersالحرارة      ميازينأنواع 

Glass(زئبقي) زجاجي 

    Electronicرقمي

Tympanicاذني   

Temporal electronic or paper(رقمي او ورقي)جبهي



القياس عن طريق الفم
قي, توضع نهاية الميزان في فم المريض ويطلب منه أن يبطريقة وهي أشيع 

دقائق4-3يترك الميزان لمدة .الميزان شفتيه مغلقتين دون ضغط على زجاج 

.ثم تقرأ درجة الحرارة

:الفمموانع قياس الحرارة من 

المريض فاقد الوعي-1

مرضى الحاالت العقلية واالكتئاب والصرع-2

األطفال الصغار-3

المريض الذي يتنفس عن طريق الفم-4

المريض الذي يسعل باستمرار-5

جراحة على الفكين-6

طرق قياس الحرارة



طرق قياس الحرارة

القياس عن طريق الشرج

د, ومع ذلك يلجأ إليها عنالداخلية وهي أدق طريقة ألنها تقرأ حرارة الجسم 

قة, ولدى قياس الحرارة بهذه الطريالفم وجود مانع لقياس الحرارة بطريق 

يقعن طرالمقاسةتبدو أعلى بحوالي نصف درجة مئوية مقارنة مع الحرارة 

.دقائق ثم تقرأ درجة الحرارة3يترك الميزان لمدة .الفم 



القياس عن طريق اإلبط 

وهي أقل طريقة من حيث الدقة ألنها تقرأ حرارة

الجسم الخارجية تستخدم عندما تكون الطرق 

راد األخرى غير متاحة وتتطلب تعرية الذراع الم

م القياس عن طريقها وتجفيف عرق اإلبط ومن ث

وضع الميزان لمدة عشر دقائق ثم تقرأ درجة 

.الحرارة

صف بهذه الطريقة تبدو الحرارة أخفض بحوالي ن

عن المقاسةدرجة مئوية مقارنة مع الحرارة 

طريق الفم

طرق قياس الحرارة



طرق قياس الحرارة
قياس الحرارة عن طريق األذن

الصمالخيةالمفرزاتشريطة خلو االذن من االطفاالالطفالوهذه الطريقة جيدة خاصة لدى 

:المهبلعبر 
.عند المتزوجات في حاالت المراقبة النسائية

عبر المري

و بشكل مستمر العناياتفي : الشرج عبر 





أسباب زيادة درجة حرارة الجسم
والتنشؤاتاإلنتانات➢

صداع منيشكوفمثالً أي طفل (: السحاياالتهاب )أمراض الجملة العصبية المركزية➢

.لديهالسحايامع حرارة يجب تحري التهاب 

البيض نتيجة نقص المناعة حيث تكون الكريات(:االبيضاضات)الدموية األمراض ➢

.الفعالة بالجسم قليلة

(.األمعاءوالكولوناتالتهابات )المعوية األمراض المعدية ➢

.غريفزمثل داء : الغديةاألمراض ➢

كون درجة تاإلستواءاألشخاص الذين يعيشون قرب خط : عوامل فيزيائية وكيميائية➢

.حرارتهم بالتأكيد أعلى من الموجودين في المناطق القطبية الباردة مثالً 

ه بشكل حيث تنقص سوائل الجسم  والتي تعدل من حرارت: واالحمضاضالتجفاف➢

.مستمر

لحرارة, حيث نجري جميع االستقصاءات وال نجد سبباً الرتفاع ا: مجهولة السبب➢

.التي تواجه الطبيبالتشاخيصوتشكل مصدر كبير للقلق وهي من أعقد 



الفيزيولوجيةاختالفات الحرارة 
ء, ألنّه تنقص درجة حرارة الجسم الصباحية في الشخص السليم عنها في المسا➢

النهار يزداد في الصباح تكون العضالت في حالة ارتخاء بسبب النوم ثّم أثناء تقدم

ه حوالي نشاطه الفيزيائي مّما يؤدي إلى زيادة توليد الحرارة فترتفع درجة حرارت

.نصف درجة مئوية

ركز درجة حرارة األطفال حديثي الوالدة غير منتظمة بسبب عدم اكتمال نضج م➢

.الوطاءتنظيم الحرارة في 

.تنخفض درجة حرارة الجسم السليم أثناء الصيام والراحة والنوم➢

حوالي نصف درجة, وهي إحدى طرق اإلباضةترتفع درجة حرارة المرأة بعد ➢

.من أجل الدخول وأخذ البويضة في حاالت طفل األنبوباإلباضةتحديد وقت 

:بعدترتفع درجة الحرارة 

.الهضمينتيجة تسرع القلب وزيادة عمل الجهاز : الطعام الثقيل-1

3والكورتيزولبآلية األدرينالين : الغضب واالنفعال-2

الصدمات-3



مخطط الحرارة
.األحمروالنبض باللوناألسود، , والتنفس باللون باللون األزرقتكتب الحرارة 





.لشريان ما مستنداً إلى سطح عظميالجاّسةاإلصبع بههو الحس الذي تشعر 

ريان يجب حصر الشريان بين إصبع الطبيب وبين سطح قادر على حصر هذا الش❖

, والعضدي على الكعبرةعلى الكعبرييمّكننا من الشعور بالنبض, فمثالً نحصر الشريان 

.العضد, والصدغي على العظم الصدغي

لبية, ومن ثمّ ينجم النبض عن تمّد د الشريان بفعل الموجة الدموية اآلتية من العضلة الق❖

.عودته لحالته الطبيعية بعد زوالها

:هماللنبض مركبتين ❖

30ل وهي عدد النبضات في الدقيقة, ويتّم عادةً حساب عدد النبضات خال: السرعة( 1

.4ثانية وضربها ب 15أو خالل 2ثانية و ضربها ب 

:يكونوهي كيفية الشعور بالنبض, حيث : النوعية( 2
المالمسةكالشخص الصحيح السوي, حيث نشعر بالنبضة في األصبع: ( ممتلئ)قوي 

.المجسوسللشريان 
.نجد صعوبة لتحديد مكانه: ضعيف

.نبض خفيف وسريع أو رعشة خفيفة: خيطي

النبض



:التاليةنجس النبض في النقاط ❖
يُجس على الوجه : الكعبريالشريان .1

لك وذالكعبريةالميزابةاألمامي للمعصم في 

.باستخدام السبابة والوسطى

ر ويتم جسه إنسي وت: الشريان العضدي.2

يّة العضلة ذات الرأسين العضدية أعلى الثن

.في الثلث السفلي للعضدالمرفقيّة

ند يُجس في العنق ع: الشريان السباتي.3

مد عليه نعت(للقترائية) األمامية(األنسيةالحافة 

لتحري

كيفية قياس النبض
.

بواسطة األصابع-1

بواسطة السماعة-2

بواسطة جهاز تخطيط القلب-3
4-ECG



يُجس أمام شحمة: الشريان الصدغي السطحي-4.

.األذن مقابل العظم الصدغي

يُجس في مثلث: الشريان الفخذي-5

عند النهاية العلوية ) المثلث الفخذي(سكاربا

.اإلنسية لجذر الفخذ

يجس في الحفرة: المأبضيالشريان -6

.على الوجه الخلفي لمفصل الركبةالمأبضية

يُجس خلف: الخلفيالظنبوبيالشريان -7

.الكعب اإلنسي

يُجس بين مشطي: شريان ظهر القدم-8

الفوتتسمى مسافة )والثاني القدم األول 

(.األول



:العمر حسب الفيزيولوجيةالنبض تبّدالت

ألذينية وبالتالي االجبيبةينخفض معدل النبض لدى الشيوخ بسبب تنكُّس العقدة ❖

,(بطء قلب جيبي المنشأ)عنها يخف النبض الصادر 

:كالتاليالنبض بحسب العمر تبدالتوتكون 
.140-160: الجنين▪ 

.120-140: عند الوالدة▪ 

.100: حتى عمر الخمس سنوات▪ 

.80: حتى عشرة سنوات وأكثر▪ 

.70-80: الذكر الشاب▪ 

.70-80: األنثى الشابة▪ 

.60: الشيخ▪ 

تواتر النبض عند الكهول واألطفال

.د/نبضة100الحد األعلى الطبيعي : عند الكهول❖

.د/نبضة140-130يتراوح المجال الطبيعي بين : عند األطفال❖



:الدالالتيعطي النبض دالالت للعديد من الحاالت المرضية, ومن هذه ❖

:القلبيالنظم .1

ن, وكل حالة يعكس حالة الوظيفة القلبية سواًء كانت طبيعية أو تعاني من خلل معيّ ✓

.مرضيّة تعكس نبض معين

:المحيطيةحالة األوعية .2

معين نتحّرى من خالله إذا كانت األوعية سالكة, أم لدينا ضغط أو انسداد أو انقطاع✓

.في إحدى الشرايينخثرةأو 

من أوعية ضخثراتشخص لديه ألم بالطرف السفلي, قد يكون هذا األلم بسبب : مثال 

الطرف

ير سريع, غ)الدورانيةتسرع النبض اول عالمات الصدمة : حالة الجهاز الدوراني.3

,(ممتلئ

أهمية النبض



بي بحساب عندما يكون النظم القلبي منتظم ا فبإمكاننا الحصول على النبض القل
على 300و من ثم تقسيم ، متتاليتين  Rعدد المربعات الكبيرة بين موجتي 

هذا العدد

خطط, بإمكاننا الحصول على النبض برسم ممنتظم عندما يكون النظم القلبي غير 

المخطط ,سم من 2.5, عندها فإنه في كل ثانية يتم تسجيل واحد متواصل التجاه 
ثوان10الموجودة في  QRS, بإمكاننا حساب النظم بحساب عدد مركبات بالتالي 

6و من ثم ضربها ب ( سم 25أي )

لبقياس النبض بواسطة قراءة تخطيط الق



:التاليةيزداد النبض في الحاالت ❖
بعد التمارين الرياضية▪ 

بسبب زيادة الدم الجائل : عقب الطعام▪ 

.نتيجة زيادة ضخ الدم للجهاز الهضمي
:الجماعخالل ▪ 

.في التوترات النفسية▪ 

كل درجة حرارة تزيد النبض: في الحمى▪ 

.د/نبضات10-8
نالهيموغلوبينقص لمعاوضة: فقر الدم▪ 

.المؤكسج
.حجمبآلية التعويض عن نقص ال: النزوف▪ 

دة أي حالة فرط نشاط الغ: الدرقياالنسمام▪ 

نالتيروكسيالدرقية ألن الهرمون الدرقي 

ينشط

.فيتسرع النبضالجيبيةالعقدة 

:التاليةويتباطأ النبض في الحاالت ❖
النقاهة من بعض األمراض وبعد العمليات▪ 

كمريض معافى حديثا من ذات : الجراحية

درجة 40الرئة, كانت حرارته خالل أسبوعين 

شفاء ولديه تسّرع بالنبض, أّما في مرحلة ال

ولوجيفيزيترتاح العضوية ويحدث بطء نبض 

بآلية انعكاسية وهو حال جميع األمراض 

.المزمنة
ض يتباطأ النب: ازدياد الضغط داخل القحف▪ 

في كل حاالت ازدياد الضغط داخل القحف

كوجود استسقاء دماغي أو نزف دماغي أو 

سائيةالسيمراكز البصلة تنضغطكتل, حيث 

.فيتباطأ النبض بآلية انعكاسية
بحاصرات: بالديجيتالالمعالجة : االدوية▪ 

.بيتا
تنكس في ةالتيفيتسبب الحمى : التيفيةالحمى ▪ 

.وبالتالي بطء نبضالجيبيةالعقدة 

اضطرابات النبض



.عملية التنفس عبارة عن تعاقب حركات الشهيق والزفير❖

:منهاالغاية ❖
.تزويد الجسم باألوكسجين

.الكربونأوكسيدطرح ثاني 

الحفاظ على التوازن القلوي الحامضي

.بالدقيقة20-16يبلغ عدد حركات التنفس الطبيعية ❖
,Bradypneaبطء تنفس 12وأقل من 

ع تنفس 20وأكثر من  ,Tachypneaتسرُّ

Dyspneaزلة تنفسية 25وأكثر من 

.تحركة بالدقيقة تعتبر طبيعية ل ّحد عمر ثالث سنوا35عند األطفال حتى ❖

التنفس



تنظيم عملية التنفس

:فييتّم تنظيم عملية التنفس 
لدرجة ال حساس: السيسائيةمركز التنفس العصبي في البصلة ▪ 

PH ) 2للبشكل أدق للضغط الجزئيCO الشرياني.)

وجد حيث ي: والجسم السباتياألبهرالمركز الكيماوي في قوس ▪ 

Chemoreceptorsمستقبالت كيماوية
وانخفاض  2COالدم بحيث عند ارتفاع  PH6تتحّسس لدرجة 

PH ) نفّس هذه المستقبالت وتحفّز مركز التتتفعل( حماضحالة

 CO2وتزداد عدد الحركات التنفسية وعمقها من أجل طرح 

.والمساهمة مع الكلية في حفظ التوازن

التنفس



:ة التالييجب التأكد من كفاءة العملية التنفسية من خالل النقاط 
الدقيقة/ العدد• 

(عميقة , سطحية )التنفسية طبيعة الحركات • 

حركات منتظمة أو غبر منتظمة: النظم • 

قصبي        وجود أو عدم وجود صعوبة في التنفس كما في حاالت الربو ال• 

في الحاالت الحرجةانعدامالتنفسوربما 
( التنفسي اذا كان هنالك عالمات مرضية ذات عالقة بالجهاز • 

سي, اصوات تنم عن وجود عائق تنفزفير , تطاول تنفسية اصوات 
وجود عالمات أخرى مرضية مرافقة كاضطراب الوعي مثال• 

التنفس



20يزداد عدد الحركات التنفسيّة ألكثر من 

:التاليةحركة في الدقيقة في الحاالت 

.عند الجهد العضلي.1

.االنفعاالت النفسية.2

.الطعام الثقيل.3

.اإلنتانيةبعض األمراض .4

.استقالبيحماض.5

.أمراض الصدر الحادة.6

.بعض أمراض القلب.7

نفس يتسرع الت: الدموفاقاتالنزف الغزير .8

نالهيموغلوبيعن نقص كمية معاوضةكآلية 

.الجائل في الدوران

نفسيّة بينما يتناقص عدد الحركات الت

:ةالتاليد في الحاالت / 12قّل من أل

عند وجود عائق في الطرق -1

.التنفسية العلوية

.الكحولياالنسمام-2

بحاالت)اليوريميائياالنسمام-3

(.قصور الكلية المزمن

.في السبات السكري-4

السيما : في اآلفات الدماغية-5

.المجاورة لمركز التنفس

التنفس



وعائية يعتمد الضغط الشرياني على مركبتين هما النتاج القلبي والمقاومة ال❖

:حيثالمحيطية, 
ربة والحمل يعتمد على النتاج القلبي الذي يرتبط بحجم الض: الضغط االنقباضي▪ 

.وقوة تقلص العضلة القلبية باإلضافة إلى النظم القلبي, Preloadالقبلي

ر عن مطاوعة يعتمد على المقاومة الوعائية المحيطية التي تعبّ  : الضغط االنبساطي▪ 

.جدر الشرايين وتمّددها تجاه موجة تقلص العضلة القلبية

يتّم قياس الضغط الشرياني باستخدام مقياس الضغط وله عّدة أنواع ❖

الزئبقي(❑

الهوائي❑

اإللكتروني❑
:نّ حيث أ , 120mmHg/ 80قيمة الضغط عند البالغ السليم ❖

▪ mmHg 120 :  تعبر عن الضغط االنقباضيSystolic Pressure .
▪ mmHg 80 :  تعبر عن الضغط االنبساطيDiastolic Pressure

ملليمتر زئبقي140/ 90يعتبر ضغط الدم مرتفعا إذا تجاوز الرقم 

Arterial Pressureالضغط الشرياني 



.الضغطباستخدام جهاز : بشكل غير مباشر➢

:كونيجهازالضغطولتحديد قيم الضغط أثناء قياسه باستخدام 

.عند سماع أول نبضة: الضغط االنقباضي« 

.عندما ال يعود النبض مسموًعا: الضغط االنبساطي« 

ألبهراضمن قوس )الشريان ضمن قثطرةعبر : بشكل مباشر➢

(.أو الشرايين الكبيرة األساسية

وسائل قياس الضغط الشرياني



.نُجلس المريض بشكل مريح.1

يختلفعنلنحيل نختار كم الضغط ذي القياس المناسب, فُكم الطفل يختلف عن البالغ, والمريض ا.2

:أنّهالمريض البدين, حيث 

.من محيط الذراع% 80يجب أن يحيط الجزء القابل للنفخ ب : عند البالغين« 

.%100يجب أن يحيط الجزء القابل للنفخ بالذراع بشكل تام : عند األطفال« 

.بريالكعوكذلك جس الشريان المرفقيةيجب جس وتحديد الشريان العضدي في الثنية .3

لكم أعلى الحفرة يوضع الكم بشكل أن يكون الجزء القابل للنفخ فوق الشريان والحافة السفلية ل.4

.7سم 1-2ب المرفقية

.يجب رؤية المقياس بشكل واضح.5

:الضغطنفخ كم جهاز .6

.الكعبريملم زئبقي, ثم ببطء حتى غياب النبض 70ننفخ ُكم جهاز الضغط إلى « 

.اإلصغائيةملم زئبقي وذلك لتجنب الفجوة 20-30بعدها نتابع النفخ « 

.مباشرةً المرفقيةنضع السماعة فوق الشريان العضدي فوق الحفرة .7

8. ً .نفّرغ الكم تدريجيا

:حيثنسجل قيم الضغط االنقباضي واالنبساطي, .9

(.انقباضي)تُسمع أول نبضة « 

(انبساطي)مسموع متابعة تفريغ الهواء إلى أن يصبح النبض غير « 

ثانية فيصبح الضغط الشرياني هو متوسط القياسين30يجب إعادة قياس الضغط بعد 

وائيخطوات قياس الضغط الشرياني بجهاز قياس الضغط اله







سوف كم جهاز الضغط كبير جداً لذلك لفّه عدة مرات حول العضد➢

.يعطي قيم ضغط مرتفعة

.يقةإذا ُوضع كم جهاز الضغط فوق الثياب سيعطي قيم غير دق➢

ذن, إذا كانت أذنا السماعة مسدودتان أو أّن الفاحص لديه التهاب أ➢

ث أو يسمع بإحدى أذنيه أقل من األخرى, فإّن ذلك سيؤدي إلى حدو

.لغط في األصوات

م إذا كانت السماعة غير موجهة بشكل صحيح يؤدي ذلك إلى عد➢

.سماع أي صوت

أخطاء قياس الضغط



Orthostatic hypotensionاالنتصابيهبوط الضغط 
: postural hypotensionانخفاض الضغط الوضعي او ما يسمى 

ان بدوار , و قد يترافق أحيحراك يقف اإلنسان فجأة أو أثناء الوقوف لفترات طويلة دون ويحدث حين 

.لسن اأو نوبة فقد وعي ويمكن أن يحدث مع أي شخص وفي مختلف االعمار وتزداد اهميته لدى كبار 

ما يؤدي الى لدى الوقوف تتسبب الجاذبية األرضية بتجمع الدم في الجزء السفلي من الجسم م: اآللية 

النخفاض انخفاض كمية الدم العائدة الى القلب وبالتالي يقوم القلب بضخ كمية اقل من الدم مما يؤدي

الضغط



:الشريانيأسباب ارتفاع الضغط 
انسمامشرياني وريدي,ناسور: زيادة النتاج القلبي➢

...درقي

:نوعينزيادة المقاومة الوعائية المحيطية, وهي ➢

و ارتفاع ضغط شرياني أساسي أ:السبب مجهولة ✓

من الحاالت وتكون80%ويشكل ): بدئي

 ً (.أسبابها عائلية غالبا

ارتفاع ضغط شرياني ثانوي:السبب معروفة ✓

:أسبابهاوأّهم 

, كوشينغ, متالزمة الدرقفرط نشاط : غديّة« 

.الدمألدسترون, فرط فيوكروموسايتوما

كببالوالكلية, التهاب الحويضةالتهابات : كلويّة« 

والكلية الحاد والمزمن, أورام الكلية, الكلية عديدة

الكيسات, آفات الشريان الكلوي وخاصةً تضيق

الرينينالشريان الكلوي الذي يحّرض جملة 

.أنجيوتنسين

.دم بالعمرتصلّب الشرايين الناتج عن التدخين والتق« 

:الشريانيأسباب انخفاض الضغط 

خة ضعف بالمض: نقص النتاج القلبي➢

اء, التهاب عضلة القلب, احتش)القلبية 

...(.داءأديسون, التأمورالتهاب 

:  نقص المقاومة الوعائية المحيطية➢

...الدوائياالنسمام, الكظرقصور قشر 

نقص الحجم, : حاالت الصدمة➢

.الغزيرةالنزوف, اإلنتانية

الحروق الواسعة, : التجفافحاالت ➢

.الشديدةاإلسهاالتالشديدة, اإلقياءات

.الدم المزمنةفاقات➢





 نظري  1الجراحة 

 تتمة المحاضرة األولى

 ةالعالمات الحيوي 

 الدكتور ماهر بوظو 

 :  الحرارة

 :  تتولد الحرارة بجسم االنسان من خالل

 من نواتج عمليات االستقالب والتمثيل الغذائي   .1

 بفعل العمل والتقلصات العضلية .2

 المقابل تضيع الحرارة بعدة آليات: ب

 التماس مع األجسام  .1

 االشعاع الحراري للجسم  .2

 أهمها التعرق والبخرو .3

 : سباب ارتفاع الحرارة بعد العمل الجراحي أ

درجة بعد أية جراحة    38قد ترتفع الحرارة بشكل طبيعي فيزيولوجي حتى ال   .1

الجراحي وبفعل الرض الجراحي الناجم  بفعل ارتشاف الدم من ساحة العمل  

االوليين   اليومين  خالل  وتحصل  تلقائيا  وتتراجع  مرضيا  ارتفاعا  تعتبر  وال 

 للجراحة. 

درجة في أول يوم بعد الجراحة    40/    39ارتفاع حرارة مرضي قد يصل لل   .2

التالي   الرئة  انخماص  بفعل  بفعل  فهو  الهوائية  القصيبات  بعض  النسداد 

المخاط األمراض  المفرزات  وذوي  المسنين  المرضى  عند  خاصة  اللزجة  ية 

الصدرية مثل الربو أو الجراحة والتخدير العام بظروف انتان تنفسي . ويتطلب  

اعطاء الصادات والمقشعات لطرح المفرزات القصبية و اجراء تمارين معالجة 

فيزيائية تنفسية وقد يتطلب تنظير قصبي وغسيل القصبات ويؤكد التشخيص 

 .ء صورة صدر شعاعيةباجرا

التهاب   .3 غالبا  ويكون مصدره  ثالثة  أو  يومين  بعد  المرضي  الحرارة  ارتفاع 

الخط   البولية ويعالج بسحب وتغيير  القثطرة  أو  التغذية الوريدية  مدخل خط 

 .  الوريدي وتغيير مكانه أو سحب القثطرة البولية



بفعل انتان وتقيح    أيام بشكل مرضي يكون غالبا  6أو    5ارتفاع الحرارة بعد   .4

الحرارة العامة :  جرح العمل الجراحي ويتظاهر بعالمات التهاب الجرح وهي

ويعالج بفتح الجرح    ،، األلم في مكان الجرح، الوذمةاالحمرار  ،والموضعية

 . وغسله وتعقيمه بشكل جيد

 : لتنفسا

ة عند  مر  20-16معدل التنفس وهو عدد مرات الشهيق والزفير في الدقيقة تعادل  

لحاجات األوكسجين وضرورات    يختلف الرقم تبعا  و  مرة عند األطفال  35-30و  الكبار  

 . النمو عند األطفال

مل مكعب   500إن حجم الهواء المستنشق في كل حركة شهيق فعال تعادل حوالي  

ولكن هناك مسافة ميتة في الطريق الهوائي هي مسافة دخول الهواء حتى  ،  هواء

الهوا لألسناخ  المسافة  يصل  تلك  وتقدر  عندها  الفعال  الغازي  التبادل  ويحصل  ئية 

 350=  150 – 500: وبالتالي يكون الشهيق الفعال يعادل، مل هواء 150حوالي 

   .مل هواء بكل حركة تنفسية

 : يبطؤ معدل التنفس بعدة حاالت

 انسداد طريق الهواء   .1

 النسمام الكحولي  ا .2

 اليوريا بالدمارتفاع القصور الكلوي و  .3

 بعض األدوية مثل االنسمام بالديجوكسين   .4

 لمركز التنفس  اآلفات الدماغية المجاورة  .5

 :  لنبضا

األماكن  أحد  فوق  لطيف  بشكل  والوسطى  السبابة  االصبعين  بوضع  النبض  يقاس 

 . السطحية التي يمر بها الشريان مستندا على سطح عظمي 

 الشريان الكعبري بالرسغ 

 دي بالمرفق  الشريان العض

 الشريان السباتي الظاهر بجانب العنق  

 الشريان الصدغي السطحي أمام األذن  

 الشريان الفخذي السطحي في المغبن  



 الشريان المئبضي خلف الركبة  

 الشريان الظنبوبي الخلفي ويقع خلف الكعب األنسي  

 شريان ظهر القدم بين المشط االول والثاني على مقدم القدم 

لشريان األبهر البطني أحيانا عند األطفال الصغار والرضع جانب السرة يجس نبض ا

 .وناقصي الوزن والمدنفين وقد يجس أيضا عند األشخاص النحيلين جدا  

 : يفيد جس النبض الشرياني في

 معرفة نظمية القلب  .1

 معرفة سلوكية ونفوذية الشرايين   .2

في حاالت    أو يكون ضعيفا    تقرير حالة المريض من حيث قوة النبض وامتالئه .3

 الصدمة مثال  

 عدد النبضات في الدقيقة   .4


