
 إرتفاع ظغط الذم

 الضغط الدموي المفرط

 (القاتل الصامت ) 
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 مقذمً

ٌُدعى بالقاتل الصامت ألنه •
ٌُحدث مبكره بل ٌنتهً  قد ال 

بأمراض خطٌره أذا لم ٌتم 

تشخٌصه و مراقبته و 

ٌُنصح بقٌاس , عالجه  لذلك 

ضغط الدم كل ستة 

أشهرخاصة بعد تجاوز سن 

الثالثٌن أو فً حاالت زٌادة 

الوزن أو فً حالة توارث 

 .المرض بٌن افراد العائله 
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 ما ٌُ ظغط الذم 

هو الضغط الذي ٌسببه الدم على جدران •

 الشراٌٌن و ٌعتمد هذا الضغط على 

 قدرة عمل القلب ••

 مطاطٌة جدران الشراٌٌن ••

 مقاومة الشعٌرات الدموٌه ••

 حجم و لزوجة الدم داخل الشراٌٌن ••
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 قياس ظغط الذم رقمان 

وهو ٌمثل  -:الضغط اإلنقباضً  .1•

الرقم األعلى و هو ناشئ عن تقلص 

 عضلة القلب لدفع الدم عبر الشراٌٌن

وهو ٌمثل -:الضغط اإلنبساطً  .2•

الرقم االقل وهو ناشئ من تمدد عضلة 

القلب حٌث ٌتم سحب الدم عبر 

االورده إلى القلب و ٌمثل فً حالته 

 الُمثلى 
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 تصىيف ظغط الذم حسة شذتً
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 أسثاب إرتفاع ظغط الذم 

 الوراثًاإلستعداد 1.

 السمنه 2.

 تناول كمٌات كبٌره من الملح 3.

 الكحوالت و التدخٌن إدمان 4.

 النفسٌه و المزاج العصبً الحساس الحاله 5.

 أمراض الغدد الصماء بعض 6.
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  -:بعض األعراض التً تؤدي إلرتفاع ضغط الدم •

 العضالت التعرق                        تشنج زٌادة •

 بشكل متكررعام                         التبول ضعف •

 بسرعهخفقان القلب •

 

 -:المؤثره على المرض العوامل  •

 الجنس                                 العمر •

 العرق                                 البٌئه •

 المستوى اإلقتصادي و اإلجتماعً•
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 حاالت خاصً مه إرتفاع ظغط الذم
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 -:اإلعتالل الدماغً •
هً حاله من إرتفاع الضغط مصحوبه بخلل فً عمل الدماغ سببه •

األساسً إرتفاع ضغط الدم المفاجئ وذلك مع فقدان أوعٌة الدم 

وهً عباره عن آلٌة الشراٌٌن لمقاومة ) خاصٌة السٌطره الذاتٌه 

إرتفاع الضغط على الشراٌٌن و لوالها لنفجرت الشراٌٌن من أقل 
 ( .إرتفاع لضغط الدم 

 -:إرتفاع ضغط الدم الخبٌث •
وهو ال ٌختلف كثٌراً عن السابق إال أن الضغط ٌرتفع تدرٌجٌاً حتى •

مم  120ٌصل إلى المستوى الرابع وهً الضغط األبساطً ٌصل إلى 

ومعنى إنه ٌرتفع تدرٌجٌاً أنه حاله مزمنه تحتاج إلى الوقت لظهور 
 .أعراضه أما اإلعتالل الدماغً فهو حاله فجائٌه 
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 ضغط الدم المتذبذب:- 
فقد ٌكون مستوى الضغط عالً جداً فً , وهو ٌتمٌز بالتذبذب الشدٌد •

أحوال و أحوال أخرى ٌكون طبٌعً جداً وفً بعض األحٌان ٌشمل 
الضغط اإلنقباضً وفً بعض األحٌان ٌشمل الضغطٌن و ٌكون 

االشخاص القلقٌن و المصابٌن بتوتر عصبً و المرضى بورم ذات 
 ( .هو مرض زٌادة فً كمٌة األنسجه فً الغده الكظرٌه )القواتم 

 إرتفاع ضغط الدم اإلنقباضً فقط:- 
 .وعادة ٌكون مرتبط بحاالت القلق •

 إرتفاع ضغط الدم عند األطفال:- 
مم فً السنه األولى ثم ٌرتفع  50\90الضغط الطبٌعً لدى االطفال •

حتى سن البلوغ وذلك ٌكون سببه وجود سبب ثانوي لبعض األمراض 
مثل أمراض الكلٌه و فً بعض األحٌان ٌكون اإلرتفاع من النوع 

 .االساسً 
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 إرتفاع ضغط الدم الناجم عن أستعمال االدوٌه:- 

حٌث تعمل بعض األدوٌه على رفع ضغط الدم مع اإلستعمال •
 :  المستمر مثل 

 أدوٌة الرشح و الحساسٌه •

األٌٌوبروفٌن وبعض المستخلصات  –االسبرٌن ) أدوٌه •

 (التابعه لها 

 حبوب منع الحمل•

 إرتفاع ضغط الدم لدى المسنٌن 
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 إرتفاع ضغط الدم المصاحب للحمل:- 

o ومنه:- 

 إرتفاع ضغط الدم الناجم عن الحمل:- 

 وهو طفٌف و ٌعود الضغط إلى حالته اطبٌعٌه بعد الوالده•

 تشنج الحمل السابق:- 

%  25عادة ٌكون بعد األسبوع العشرٌن من الحمل و ٌكون لـ•

من النساء اللواتً ٌعانٌن من إرتفاع الضغط  و تتمٌز هذه 
 الحاله بـ 

 تزاٌد نسبة البروتٌن فً البول•

 تورم الٌدٌن و الوجه•
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 تشنج الحمل:- 
o حاله حمل ٌمكن أن ٌودي بأضرار دائمه بالدماغ و  1500ٌحدث فً حالة كل

 الكبد و الكلٌتً األم أو وفاتها أو الجنٌن و أعراضه 
o- ألم فً الجانب االٌمن العلى من البطن 
o- صداع مؤلم و مشاكل فً النظر 
o- تشنجات قوٌه 
o- ًفقدان الوع 

 ًالتسمم الحمل:- 
o حٌث ٌرتفع الضغط الشرٌانً مضاف , هو الذي ٌظهر بعد األسبوع العشرٌن

إلٌه الزالل أو اإلنتفاخ فً األطراف أو كالهما و قد ٌتطور و تظهر نوبات من 
 .التشنج 

 إرتفاع ضغط الدم المؤقت أثناء الوالده:- 
o هو الذي ٌحدث أثناء و خالل اربع و عشرون ساعة  بعد الوالده دون

مصاحبة أعراض أخرى و قد ٌعود الضغط إلى ُمستواه الطبٌعً خالل أسبوع 
 .أو أسبوعان من الوالده 
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 و ٌزٌد خطر إرتفاع الضغط فً االشهر الثالثه األخٌره و
 تتمثل فً 
 ورم –

 قصور فً القلب–

 خلل فً عمل الكلى و الكبد–

 تغٌرات فً البصر–

 نزٌف–

 أما ما ٌخص الجنٌن: 
 خلل فً النمو–

 تزاٌد خطر إنفصال المشٌمه عن بطانة الرحم–

 قلة األكسجٌن أثناء الوالده–
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 إرتفاع ضغط الدم عند األعراق المختلفه:- 

آالف فرد زنجً 7حٌث تبٌن أن ضغط الدم لدى عٌنه من •

 .آالف أبٌض  8مم مما هً علٌه عٌنه من  7أعلى 

 صعوبة السٌطره على أرتفاع ضغط الدم:- 

من األشخاص ٌعانون من نوع مقاومة %  10: 5وهو •

مم وقد ٌتطلب  90\140حٌث تقل القراءه عن , العالج 

 .األمر تناول أكثر من نوع من االدوٌه 
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 -:األعراض الذالً على إرتفاع ظغط الذم 
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 عدم اإلتزان و الصداع 

ًنزٌف أنف 

خلل فً عمل القلب 

 ألم فً مؤخرة الرأس عند اإلستٌقاظ فً الصباح 

إضطرابات فً تدفق الدم 

ألم فً الصدر 

تضخم الكلٌتان أو الغده الدرقٌه 

ضٌق فً التنفس 
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تمدد البطٌن 

أختالل فً الوعً و التركٌز 

النبض الضعٌف 

ضعف فً األطراف 

التشنجات 

تدنً ضغط الدم فً الكاحلٌن 

تورم 

زغلله و ضعف البصر 
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 -:المرتفع أسالية عالج ظغط الذم 

 متى شك المرٌض من إرتفاع الضغط ٌذهب إلى الطبٌب مباشرة 

 تناول الدواء ٌومٌاًحسب تعلٌمات الطبٌب وعدم التوقف عن

 تناول الدواء دون الرجوع إلى الطبٌب الُمعالج

 التحكم فً نمط الحٌاه الملٌئه بالضغوط و الخالٌه من فترات
 الراحه المنتظمه 

 أنقاص وزن المرٌض إذا كان ٌعانً من السمنه 

 اإلبتعاد عن اإلشاعات و الخزعبالت الطبٌه المنتشره بٌن غٌر

 المتخصصٌن
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 اإلتباع الدقٌق لتعلٌمات الطبٌب واإللتزام بمواعٌد الفحص
 الطبً و غجراء الفحوصات الالزمه و أنواعها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -:الروتٌنٌه 
للتأكد من عدم و : فحص البول أ-

 جود البروتٌن و الجلوكوز

قٌاس كمٌة : تحلٌل الدم ب-

البوتاسٌوم و الصودٌوم و 

مستوى الكولٌسترول و مستوى 

 الجلوكوز 

عدد : تعداد خالٌا الدم الكامل ت-

 خالٌا الدم الحمراء و البٌضاء 

 تخطٌط القلبث-

  

 -:اإلضافٌه 
 الصوره الصوتٌهأ-

تخطٌط الرنٌن المغناطٌسً ب-

 لألوعٌه الدموٌه

 الصوره الطبقٌهت-

 التخطٌط النوويث-
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 التغذٌه السلٌمه:- 
و قد إتفقت الهٌئات الطبٌه العالمٌه على أن خطة داش للتغذٌه هً أفضل •

 وصفه غذائٌه لمرٌض ضغط الدم المرتفع

 خطة التغذٌه السلٌمه:- 
الخضراوات المصدر الغذائً األساسً و الحبوب مصدر الطاقه جعل •

 األساسً 

 جرام 100اللحوم مكون أساسً و لكن ُتأخذ بكمٌه قلٌله ٌومٌاُ تتراوح إلى •

 (الدهون النباتٌه ) إستبدال الدهون الحٌوانٌه بدهون خالٌه من الكولٌسترول •

 اإلعتماد على الفاكه للتحلٌه أو الوجبات الخفٌفه بٌن الوجبات الرئٌسٌه •

 ٌجب تناول أربع مالعق زبدة فول سودانً أسبوعٌا  •

و ذلك ٌساعد على تغٌٌر , إحتفظ بنوته تقوم فٌها بتدوٌن كل كمٌات الطعام •
 العادات الغذائٌه للفرد
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 تعط المعاعفات الخطيري إلرتفاع ظغط الذم 

 القلب:- 
 .ذبحه صدرٌه و جلطه قلبٌه •

 المخ:-   
 .جلطه مخٌه و نزٌف بالمخ •

 الكلى:- 
 .فشل كلوي مزمن و ضٌق الشرٌان الكلوي •

 األورطى:- 
 .تمدد و شرخ األورطى •

 العٌن:-  
 .نزٌف فً شبكٌة العٌن و فقدان البصر •
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 تُصيات َ إرشادات لعالج ظغط الذم 
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 قٌاس ضغط الدم بصفه منتظمه 

 إنقاص الوزن فً حاالت السمنه 

ًممارسة الرٌاضه و خاصة المش 

 ًجرام ٌومٌا   6: 4اإلقالل من تناول ملح الطعام إلى حوال 

  أن ٌصبح مرٌض الضغط نباتٌا 

اإلمتناع عن التدخٌن 

اإلمتناع عن شرب القهوه 
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 اإلمتناع عن التوتر و اإلنفعاالت النفسٌه 

اإلقبال على األطعمه الغنٌه بالبوتاسٌوم و الكالسٌوم 

 ًإستعمال االدوٌه و العقاقٌر و لكن عدم إستخدامها عشوائٌا 

 عدم الكالم كثٌراً حٌث أكد الباحثون بجامعة مٌامً األمرٌكٌه
 %  50:10أن مجرد الكالم العادي ٌرفع الضغط بمعدل

 العناٌه بالصحه بصفه عامه و الحذر من إرتفاع
 الكولٌسترول 

عمل الفحوصات الالزمه بصفه دورٌه 

 ًعدم اإلنشغال بالمرض و العٌش سعٌدا 
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 أعشاب َ وثاتات خافعً للعغط 

 (ٌومٌا   3:  2) التفاح 

 (تناولها ٌومٌا  بمقدار فنجان ) الحبوب 

 ٌساعد فً عالج الحاالت الخفٌفه من اإلرتفاع و ) سمك السالمون

العالج ٌحتاج لفتره حتى ٌنضبط الضغط فً المستوى الطبٌعً و 
 (جرام ٌومٌا   85ٌُفضل تناول 

 و بمعدل ( اإلنقباضً)مم  30: 20له مفعول خافض بقٌمة )الثوم
أن المفعول (بٌتكوف –ف )و ٌعتقد ( اإلنبساطً)مم  12: 10

 (الخافض للضغط ٌرجع إلزالة تقلص الشراٌٌن 

 (كوب منزوع الدسم  3:  2تناول ) اللبن 
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o ٌمنع حدوث الجلطات الدموٌه و ٌقلل الكولٌسترول تناول )زٌت الزٌتون
 (ملعقه كبٌره ٌومٌاً  3\2

o البصل 

oاألرز 

o وذلك لما لها من قدره عالٌه فً مقاومة أمالح ) األعشاب البحرٌه
 (الصودٌوم 

o (ٌحمً من تصلب الشراٌٌن ) الزنجبٌل 

o 2:  1ٌُشرب المنقوع منه فً الماء و ذلك بإضافة )بذور الكرفس 

دقٌقه و ٌؤخذ فً  20:  10ملعقه من البذور بعد طحنها و غلٌها لمدة 

 (مرات  3الٌوم 

o ملعقه صغٌره من مسحوق النبات لكوب ماء  2ٌُضاف عدد ) البقدونس
ٌُنقع لمدة  ٌُترك ل ٌُشرب  10مغلً و   (دقائق ثم 

o قشر اللٌمونتٌن و نقعهم فً فنجان ماء ( ) قشر اللٌمون ) اللٌمون
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تعط األدَيً الرئيسيً َ مٍامٍا في عالج العغط 

 المرتفع 

عقاقٌر مدره للبول 

موسعات الشراٌٌن 

مثبطات الجهاز العصبً السمبثاوي 

ُمعٌقات قنوات الكلى 

حاصرات مستقبالت أنجٌوتٌنسٌن 

 

مٌنا زكً             : ز .تم عمل هذا البحث بمعرفة     م

 عبد المنعم محمود                                                                     : ز .دٌنا رضا       م: ز .م
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   المراجع

 2010سمٌر حمٌده  \د القاتل الصامت ضغط الدم و أمراض القلب  •

أنطوان المفاجئ  ترجمة هامه لتفادي إرتفاع ضغط الدم نصائح •
 جوفدار

 األدوٌه اإلكلنٌكٌه كلٌة الطب أستاذ    د لٌلى برهام .أ•

 2009عٌشها  أبرٌل مجلة الحٌاه جمٌله •

 2010شٌبس شٌلدون \الصامت  دماٌو كلٌنك القاتل •

 1998الشعٌرن حكمت إرتفاع ضغط الدم •

 بن علً المدنًالعالجٌه خالد التغذٌه •

 2002عازر نوار التغذٌه إٌزٌس الغذاء و •

مٌنا زكً             : ز .تم عمل هذا البحث بمعرفة     م 

 عبد المنعم محمود                                                                     : ز .دٌنا رضا       م: ز .م
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