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حول الكاتب

البروفي�سور دي جي بيڤرز 

الكلية  MD، خريج  دكتوراه في الطب 

اأ�صتاذ فخري   ،FRCP لالأطباء  الملكية 

عام  من  برمنجهام.  الطب، جامعة  في 

 1977حتى عام 2011، كان يعمل كطبيب 

ا�صت�صاري فخري في م�صت�صفى المدينة 

ورئي�ض  ع�صو موؤ�ص�ض  برمنجهام.  في 

�صابق للجمعية البريطانية للعناية بمر�صى 

التحرير  الدم، ورئي�ض  �صغط  ارتفاع 

الدم عند  �صغط  الموؤ�ص�ض لمجلة ارتفاع 

تتركز  هايبرتن�صن«.  »هيومان  االإن�صان 

تخ�ض ارتفاع  االإكلينيكية التي  حول الجوانب  اهتماماته الرئي�صية 

�صغط الدم واأهمية اتباع النهج الذي يرتكز على ال�صكان. وعن طريق 

عديدة  �صنوات  منذ  قام  والتوليد،  الن�صاء  مع اأطباء  الوثيق  التعاون 

يحدث  الدم الذي  �صغط  ارتفاع  عالج  في  عيادة متخ�ص�صة  باإدارة 

اأثناء الحمل. 



Click here

خبرات المريض
ت�ساَرك المعرفة والخبرة ب�ساأن ال�سحة المعتّلة

يتمتع كثير من االأ�صخا�ض الذين عانوا من م�صكلة �صحية معّينة 

بحكمة اأكبر نتيجة ذلك.

 ،)www.familydoctor.co.uk( االإلكتروني ونحن نجعل من موقعنا 

اأو  ما  المزيد عن مر�ض  يرغبون في معرفة  لمن  يمكن  م�صدرًا 

حالة ما، اللجوء اإليه لال�صتفادة من خبرات من يعانون من هذه 

الم�صاكل.

بالفائدة  تعود  اأن  يمكن  تجربة �صحّية  عانيت من  قد  كنت  واإن 

في  الم�صاركة  اإلى  ندعوك  نف�صها،  الحالة  من  يعانون  من  على 

الموقع في  المري�ض«  »خبرة  تبويب  على  النقر  عبر   �صفحتنا 

www.familydoctor.co.uk )انظر في االأ�صفل(.

• الهوّية 	 المري�ض« مجهولة  »خبرة  �صفحة  في  معلوماتك  �صتكون 

بالكامل، ولن يكون هناك اأي رابط يدل عليك، كما لن نطلب اأي 

معلومات �صخ�صية عنك.

• لن تكون �صفحة »خبرة المري�ض« منتدى اأو محاًل للنقا�ض، فال 	

بال�صلب  اأو  باالإيجاب  اإن  بتعليقاتهم  يدلوا  الأن  لالآخرين  فر�صة 

على ما كتبت.
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مقدمة 

ما مدى انت�سار ارتفاع �سغط الدم؟

اإذا كنت فوق �صن الثالثين، وال يمكنك اأن تتذكر متى كانت اآخر 

مرة قمت فيها بفح�ض �صغط دمك، فاإنه يجب عليك اأن تذهب لروؤية 

ع�صرة  اإلى  �صبعة  �صمن  من  واحدًا  تكون  اأن  يمكن  حيث  الطبيب، 

اإنجلترا.  في  الدم  �صغط  ارتفاع  من  يعانون  ممن  �صخ�ض  ماليين 

وعادة ما ي�صتخدم االأطباء م�صطلح »ارتفاع �صغط الدم« لو�صف هذه 

الحالة، والتي قد ال ت�صبب اأية اأعرا�ض على االإطالق ل�صنوات عديدة، 

لكنها يمكن اأن توؤدي في النهاية اإلى م�صاعفات خطيرة، بما في ذلك 

اأمرا�ض القلب وال�صكتات الدماغية. 

في هذا الكتاب، يتم ا�صتخدام كلمة ارتفاع �صغط الدم من اأجل 

الذي ثبت في عدة حاالت متفرقة  الدم  اإلى م�صتوى �صغط  االإ�صارة 

اأنه فوق المعدل الطبيعي، والذي يحتاج اإلى العالج لمنع الم�صاعفات 

التي قد تحدث على المدى الطويل. 

من الذي يعاني من ارتفاع �سغط الدم؟

في  ال�صكان  من   )%20  -  10( جدًا  �صائعة  الحالة  هذه  تعتبر 

ازداد  كلما  الُعمر،  بك  تقدم  وكلما  )اإنجلترا(،  المتحدة  المملكة 

احتمال االإ�صابة بارتفاع �صغط الدم. وتتوقف االإ�صابة بارتفاع �صغط 

الدم على عدد من العوامل المت�صلة بذلك، والتي ت�صمل: 
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• الوراثة - اإذا كان والداك يعانيان من ارتفاع �صغط الدم، فهنالك 	

احتمال قوي باأن ت�صاب اأنت اأي�صًا بارتفاع في �صغط الدم.

• والم�صروبات 	 الملح  كميات  وخ�صو�صًا   - الغذائي  النظام 

الممنوعة التي ت�صتهلكها.

• الخلفية الِعرقية.	

• ما اإذا كنت م�صابًا بداء ال�صكري.	

• ما اإذا كنت تعاني من زيادة في الوزن.	

• ما اإذا كنت معتادًا على ممار�صة التمارين الريا�صية بانتظام.	

كيف يتم ت�سخي�ص ارتفاع �سغط الدم؟

اأنباء جيدة للغاية، حيث  اإذا كان كل ما �صبق يبدو مقلقًا، فثمة 

يمكن ت�صخي�ض ارتفاع �صغط الدم ب�صهولة: يمكن قيا�ض �صغط الدم 

المركز ال�صحي  اأو  المركز الجراحي  ب�صرعة وب�صكل غير موؤلم في 

تكرار  يمكن  الطبيعي،  المعدل  فوق  النتيجة  تكون  وعندما  للطبيب. 

اأن  التاأكد من  اأجل  اأربع مرات عند ال�صرورة من  اأو  الفح�ض ثالث 

الرقم االأول لم يكن مجرد �صدفة. 

كيف يتم عالج ارتفاع �سغط الدم؟

من  فردًا  تكون  قد  الدم،  �صغط  بارتفاع  م�صابًا  كنت  لو  حتى 

لبع�ض  الدوائي  العالج  اإلى  يحتاجون  ال  الذين  االأفراد  من  العديد 

ببع�ض  تقوم  اأن  ب�صرط  االإطالق(  اإليه على  الوقت )وربما ال تحتاج 

في  فقط  تفيد  لن  والتي  حياتك،  اأ�صلوب  في  الوا�صحة  التغييرات 

ال�صحية  الفوائد  العديد من  �صتجلب  بل  الدم لديك،  خف�ض �صغط 

العامة اأي�صًا.

عندما يكون العالج مطلوبًا، فاإنه يوجد عدد من االأدوية المتوفرة 

الفعالة جدًا، والتي عادة ما يتم تناولها على �صكل اأقرا�ض، مرة واحدة 
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مقدمة

عند  االإطالق  على  م�صاكل  اأية  من  النا�ض  معظم  يعاني  وال  يوميًا. 

ا�صتخدام االأدوية، ولكن، اإذا تعر�صت الأي اأعرا�ض جانبية ب�صبب تناول 

اأحد االأدوية، فعادة ما توجد بدائل اأخرى، على القدر نف�صه من الفعالية.

وغالبًا ما توؤدي معظم االأدوية الحديثة اإلى اآثار جانبية قليلة جدًا. 

الدم عن طريق  ارتفاع �صغط  التحكم في  اأن  االأبحاث  اأظهرت  وقد 

الدماغية  ال�صكتة  حدوث  خطر  من  يقلل  اأن  يمكن  الدوائي  العالج 

القلب  باأمرا�ض  االإ�صابة  خطر  من  يقلل  كما   ،)%40-  35( بن�صبة 

التاجية بن�صبة )20 - %25(.

المر�ص قليل الأعرا�ص

يعتبر االأمر االأكثر اأهمية في ارتفاع �صغط الدم هو اأنك اإذا لم 

بارتفاع  م�صاب  اأنك  تعرف  ال  قد  فاإنك  الدم،  �صغط  بفح�ض  تقم 

التحكم  ويمكن  ج�صيمة.  اأ�صرار  لك  تحدث  اأن  بعد  اإال  الدم  �صغط 

التعرف  يتم  اأن  بمجرد  الخطيرة  الدم  �صغط  ارتفاع  حاالت  في 

عليها، كما يمكن التقليل ب�صكل كبير من فر�ض حدوث الم�صاعفات 

العالج  تناول  على  تحافظ  اأن  ب�صرط  الحياة،  تهدد  التي  الخطيرة 

المو�صوف لك والقيام بالفحو�ض المنتظمة. 

النقاط الأ�سا�سية

ي�صيب ارتفاع �صغط الدم من �صبعة اإلى ع�صرة ماليين �صخ�ض  �

في المملكة المتحدة )اإنجلترا(.

في الغالب ال يتم ت�صخي�ض ارتفاع �صغط الدم. �

ي�صاعد عالج ارتفاع �صغط الدم في اإنقاذ االأرواح. �



�صغط منخف�ض
موجة من �صغط الدم ناتجة 

عن اإحدى �صربات القلب
�صغط مرتفع

جدار �صريان مرن

�سغط الدم 

الكبيرة )ال�صرايين(  الدموية  االأوعية  المتولد داخل  ال�صغط  الدم هو  �صغط 

عندما يقوم القلب ب�صخ الدم لكي يدور في جميع اأنحاء الج�صم. 

ما هو ضغط الدم؟ 

�سغط الدم 

عندما يتحدث االأطباء عن �صغط الدم، فاإنهم يق�صدون ال�صغط 

ب�صخ  القلب  يقوم  عندما  الكبيرة  الدموية  االأوعية  داخل  الموجود 

الدم لكي يدور في جميع اأنحاء الج�صم. وعلى وجه العموم، كلما كان 

المدى  على  �صحة  اأكثر  ال�صخ�ض  كان  كلما  منخف�صًا،  الدم  �صغط 

الطويل )عدا بع�ض الحاالت النادرة جدًا التي يكون فيها �صغط الدم 

المنخف�ض ب�صكل مفرط ناتجًا عن مر�ض حقيقي(. 
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ما هو �صغط الدم؟ 

الدورة الدموية 

الذي  الهواء  الرئتين من  الموجود في  االأوك�صيجين  الدم  يلتقط 

باالأوك�صيجين(اإلى  الموؤك�صج )المحمل  الدم  ن�صتن�صقه، ويدخل هذا 

القلب ثم يتم �صخ الدم اإلى جميع اأجزاء الج�صم في االأوعية الدموية 

التي ت�صمى ال�صرايين. وتتفرع االأوعية الدموية الكبيرة )ال�صرايين( 

اإلى  الدم  ي�صل  حتى  التفرع  وي�صتمر  �صغيرة  دموية  اأوعية  اإلى 

ال�صرايين المجهرية، التي تتفرع في النهاية اإلى �صبكات �صغيرة من 

االأوعية الدموية المعروفة با�صم ال�صعيرات الدموية.

هذه ال�صبكة من ال�صرايين الكبيرة وال�صرايين المتو�صطة الحجم 

وال�صعيرات الدموية ال�صغيرة ت�صمح للدم بالو�صول اإلى كل خلية من 

خاليا الج�صم، واإيداع االأوك�صيجين الذي ُي�صتخدم من ِقبل الخاليا 

لتوليد الطاقة الحيوية التي تحتاج اإليها من اأجل البقاء. 

ما اإن ينتهي الدم من اإيداع االأوك�صيجين في الخاليا، يعود الدم 

غير الموؤك�صج اإلى القلب عن طريق االأوردة، لكي يتم �صخه مرة ثانية 

اإلى الرئتين اللتقاط المزيد من االأوك�صيجين.

اأنحاء  في  الدم  لدفع  القلب  ع�صلة  تنقب�ض  �صربة،  كل  خالل 

الج�صم. ويكون ال�صغط ال�صادر عن القلب عندما يقوم باالنقبا�ض 

)اأعلى  االنقبا�صي  ال�صغط  با�صم  ويعرف ذلك  م�صتوياته،  اأعلى  في 

التالي،  باالنقبا�ض  تقوم  اأن  قبل  القلب  ع�صلة  تنب�صط  ثم  قيمة(، 

ذلك  ويعرف  م�صتوياته،  اأدنى  في  االنب�صاط  عند  ال�صغط  ويكون 

�صغط  من  كل  قيا�ض  ويتم  قيمة(.  )اأقل  االنب�صاطي  ال�صغط  با�صم 

الدم االنقبا�صي و�صغط الدم االنب�صاطي عندما تقوم باإجراء فح�ض 

ل�صغط الدم.

ولي�ض من ال�صهل تحديد الخط الفا�صل بين �صغط الدم الطبيعي 

و�صغط الدم غير الطبيعي. ولعل اأف�صل تعريف هو الم�صتوى الذي اإذا 

ارتفع عنه �صغط الدم يكون العالج �صروريًا. 
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�ضغط الدم

�صريان 

مجهري

االأوك�صيجين

خاليا الدم 

الحمراء

الرئتان

القلب

الكبد

وريد 

مجهري

ال�صعيرات الدموية

تبادل الغازات في الرئتين

ثاني اأك�صيد الكربون

داخل الرئة

االأوك�صيجين

تمرير المواد الغذائية واالأوك�صيجين 

من الدم اإلى االأن�صجة

�صبكة ال�صعيرات الدموية

المادة الغذائية

ال�صرايين = حمراء، االأوردة = زرقاء

جهاز الدورة الدموية )القلب والأوعية الدموية( 

ر�صم بياني ُيظهر القلب والدورة الدموية كما ُيظهر تفريغ الدم اإلى القلب 

بقية  واإلى  الرئتين  اإلى  �صخه  يتم  حيث  )الزرقاء(  االأوردة  طريق  عن 

الج�صم عن طريق ال�صرايين )الحمراء(. وتتفرع االأوعية الدموية الكبيرة 

من  �صغيرة  �صبكات  اإلى  ثم  ال�صغيرة  الدموية  االأوعية  اإلى  )ال�صرايين( 

تمرير  يتم  حيث  الدموية،  ال�صعيرات  با�صم  المعروفة  الدموية  االأوعية 

االأوك�صيجين والمواد المغذية من الدم اإلى الخاليا المحيطة بها.
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ما هو �صغط الدم؟ 

الجانب الأيمن  الجانب الأي�سر

يعود الدم غير الموؤك�صج من الج�صم اإلى 

القلب، ويتجمع في االأذين االأيمن

يعود الدم الموؤك�صج من الرئتين اإلى 

فيماالقلب، ويتجمع في االأذين االأي�صر

ي�صب الدم غير الموؤك�صج في البطين االأيمن ي�صب الدم الموؤك�صج في البطين االأي�صر
فيما

ينقب�ض البطين االأيمن، وي�صخ الدم غير الموؤك�صج 

اإلى الرئتين

ينقب�ض البطين االأي�صر، وي�صخ الدم 

الموؤك�صج اإلى الج�صم
فيما

الدم من 

الرئتين

االأذين االأيمن

الدم اإلى الرئتين الدم اإلى الج�صم

االأذين االأي�صر

البطين االأيمن

البطين االأي�صر

ال�صغط 

االنقبا�صي

ع
ف
رت

ي
م 

د
ال

ط 
غ
�ص

ال�صغط 

االنب�صاطي

الت�سل�سل الذي ي�سكل �سربات القلب

توجد ثالث مراحل في ت�صل�صل �صربات القلب، ويجب اأن يتم الحفاظ 

اأو  بطء  النظر عن مدى  بغ�ض  دقيق  ب�صكل  المراحل  توقيت هذه  على 

�صرعة نب�صات القلب. 
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�ضغط الدم

يتم تحديد �صغط الدم عن طريق:

• قوة ال�صخ لكل �صربة من �صربات القلب - كلما ازدادت قوة 	

ال�صخ، ارتفع �صغط الدم.

• حجم الدم في الدورة الدموية – كلما كان حجم الدم اأكبر، 	

كان �صغط الدم اأعلى.

• ُقطر االأوعية الدموية – كلما كانت االأوعية الدموية اأ�صيق، 	

كان �صغط الدم اأعلى.

  ما الذي يحدد �سغط الدم؟

النقاط الأ�سا�سية

يحدث ارتفاع �صغط الدم ب�صبب �صيق ال�صرايين المجهرية في  �

كل االأن�صجة.

االأوعية  � في  يحدث  الذي  ال�صغط  هو  االنقبا�صي  ال�صغط 

الدموية الكبيرة عندما ينقب�ض القلب.

ع�صلة  � ارتخاء  عن  الناتج  ال�صغط  هو  االنب�صاطي  ال�صغط 

القلب بين ال�صربات.
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قياس ضغط الدم

كم مرة يجب اأن يقا�ص �سغط الدم؟

يتم قيا�ض �صغط الدم لدى معظم النا�ض على االأقل مرة واحدة، 

في  اأو  جراحية،  عملية  في  الممر�صة  اأو  الطبيب  بوا�صطة  ربما 

الوالدة.  قبل  ما  عيادة  في  الحامل  المراأة  حالة  في  اأو  الم�صت�صفى، 

اأو  الدم في �صيدلية  بقيا�ض �صغط  تقوم  اأن  اخترت  قد  تكون  وربما 

با�صتخدام  بنف�صك  قيا�صه  اأو حتى حاولت  ال�صحية  لالأطعمة  متجر 

اإحدى االأدوات الخا�صة التي يمكن �صراوؤها من ال�صيدليات من دون 

و�صفة طبية.

ومع ذلك، ال يقوم حوالى 30% من االأ�صخا�ض البالغين بقيا�ض 

�صغط الدم، الأنهم عادة ما ي�صعرون باأن �صحتهم جيدة تمامًا وبالتالي 

ال يحتاجون لزيارة اأطبائهم. والأن حالة ارتفاع �صغط الدم عادة ما 

تكون خالية من االأعرا�ض، �صيجد العديد من هوؤالء االأ�صخا�ض اأنهم 

م�صابون بارتفاع �صغط الدم اإذا خ�صعوا الأي اختبار روتيني. ويو�صي 

بفح�ض  يقوموا  اأن  البالغين  جميع  على  ينبغي  باأنه  حاليًا  االأطباء 

يكن �صغط  لم  واإذا  �صنوات.  االأقل مرة كل خم�ض  الدم على  �صغط 

الدم طبيعّيًا تمامًا، فاإنه من ال�صروري اإجراء اختبارات متكررة.
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�ضغط الدم

كيف يتم قيا�ص �سغط الدم؟

على الرغم من اأن االأ�صلوب االأمثل هو قيا�ض �صغط الدم الفعلي 

اأن ذلك غير مجد على نطاق  الوا�صح  اأنه من  اإال  ال�صرايين،  داخل 

وا�صع الأنه �صي�صمل ا�صتخدام االإبر. ومع ذلك، يمكن الح�صول على 

�صورة دقيقة لل�صغط الذي بموجبه يتم �صخ الدم با�صتخدام اأ�صلوب 

اأقل تدخاًل، حيث ُيطلب منك عادة الجلو�ض ثم يلف ال�صخ�ض الذي 

يقوم باالختبار كفة مبطنة بالمطاط حول اأعلى الذراع، وت�صكل تلك 

الكفة جزءا من جهاز قيا�ض ال�صغط المعروف با�صم مقيا�ض �صغط 

الدم. 

تحديد/قيا�ص �سغط الدم النقبا�سي

اأو  اليد  بوا�صطة  الب�صيط  ال�صخ  طريق  عن  اإما  الكفة،  نفخ  يتم 

اأوتوماتيكي بوا�صطة جهاز القيا�ض االإلكتروني، ويت�صبب ذلك  ب�صكل 

في اإيقاف تدفق الدم اإلى الذراع ب�صورة موؤقتة. بعد ذلك يتم تفريغ 

الكفة من الهواء ببطء حتى ي�صبح ال�صغط منخف�صًا بما يكفي لكي 

يبداأ الدم في المرور تحت الكفة. وتتمكن االأجهزة االإلكترونية لقيا�ض 

�صغط الدم من الك�صف عن تدفق الدم. وفي كثير من االأحيان، يمكن 

للطبيب اأو الممر�صة اال�صتماع عبر ا�صتخدام ال�صماعة الطبية التي 

تو�صع على ال�صرايين اأ�صفل الكفة ثم �صماع ال�صوت عندما يبداأ الدم 

في التدفق.

تحديد/قيا�ص �سغط الدم النب�ساطي

في  ا�صطراب  يحدث  الهواء،  من  الكفة  تفريغ  ا�صتمرار  اأثناء 

النهاية،  اإغالقه جزئيًا. وفي  يتم  اأ�صفلها حيث  الموجود  ال�صريان 

في  �صيق  اأي  عنده  يوجد  ال  الذي  ال�صغط  اإلى  الكفة  �صت�صل 

ال�صريان الموجود اأ�صفلها، وفي هذه المرحلة ت�صتطيع المانومترات 

اأي  وجود  عدم  تكت�صف  اأن  ال�صغط(  قيا�ض  )اأجهزة  االإلكترونية 

اأن  الممر�صة  اأو  الطبيب  �صيالحظ  ذلك،  من  وبداًل  ا�صطراب. 

اأ�صوات اال�صطراب قد اختفت.
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قيا�ض �صغط الدم

ي�صمى ال�صغط الذي يبداأ عنده الدم في المرور تحت الكفة با�صم 

�صغط الدم االنقبا�صي، بينما ي�صمى ال�صغط الذي ال توجد عنده اأي 

الأن  وذلك  االنب�صاطي؛  الدم  �صغط  با�صم  ال�صريان  في  ا�صطرابات 

مع  االنقبا�صي  الدم  �صغط  ويتزامن  منخف�صًا.  يكون  الكفة  �صغط 

الدم  �صغط  يتزامن  بينما  ال�صريانية  ال�صجرة  داخل  �صغط  اأق�صى 

االنب�صاطي مع اأدنى �صغط في الدورة الدموية. 

م�سكالت القيا�ص

اأ�صلوبًا غير مبا�صر لكن  يعتبر هذا االأ�صلوب لقيا�ض �صغط الدم 

من اأكبر مميزاته اأنه �صهل التنفيذ. ومع ذلك، توجد اأربعة م�صادر 

للخطاأ عندما يتم قيا�ض �صغط الدم بهذا االأ�صلوب.

المري�ص

الدم  ل�صغط  الخاطئة  القراءات  بع�ض  تحدث  اأن  الممكن  من 

اأي نقا�ض حيوّي.  اأو �صارك في  اإذا كان المري�ض قلقًا جدًا  المرتفع 

ويمكن التقليل من هذا النوع من الخطاأ اإذا تم قيا�ض �صغط الدم في 

بيئة هادئة و�صلمية. وفي بع�ض االأحيان يمكن اأن تكون القراءة االأولى 

اإلى  اأو الثالثة تكون ثابتة  ل�صغط الدم مرتفعة، لكن القراءة الثانية 

حد كبير حيث ي�صبح المري�ض معتادًا على اأ�صلوب القيا�ض.

والمراقب/المالحظ  المري�ض  بين  تفاعل  اأي  يوؤدي  اأن  يمكن 

اإلى رفع �صغط الدم على المدى الق�صير. وب�صفة خا�صة، يمكن اأن 

عن  ال�صغط  قيا�ض  يتم  عندما  الدم  �صغط  في  كبير  ارتفاع  يحدث 

طريق الطبيب، اأو بدرجة اأقل، عن طريق ممر�صة. وي�صمى هذا في 

بع�ض االأحيان با�صم »تاأثير المعطف االأبي�ض«. 

المراقب )المالحظ(

اتباعه  الدم(  �صغط  قيا�ض  جهاز  )قارئ  المراقب  خطاأ  كان 

الطبيب  �صماعة  با�صتخدام  الدم  �صغط  لقيا�ض  القديمة  الطريقة 

وعمود الزئبق؛ وذلك الأن قرار الطبيب اأو الممر�صة حول ما اإذا كان 
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�ضغط الدم

يتوقف  حتى  الكفة  نفخ  يتم   -2

تدفق الدم

توقف الدم

كفة منتفخة

الجزء  للنفخ حول  قابلة  كفة  و�صع  يتم   -1

العلوي من الذراع عند م�صتوى القلب.

المو�صع

كيف يتم قيا�ص �سغط الدم؟

تدفق متوا�صل للدم 

)من دون انقطاع(

كفة غير منتفخة
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قيا�ض �صغط الدم

يكفي  بما  الكفة  تفريغ  يتم   -3

خاللها،  من  الدم  لتدفق  فقط 

الموجود  ال�صغط  يكون  وحينئذ 

في  �صغط  الأعلى  م�صاويًا  الكفة  في 

ال�صرايين، والذي ي�صمى �صغط الدم 

االنقبا�صي.

تختفي  حتى  الكفة  تفريغ  يتم   -5
اال�صطراب،  اأ�صوات  تمامًا 

الموجود  ال�صغط  يكون  وحينئذ 

في  �صغط  الأدنى  م�صاويًا  الكفة  في 

ال�صرايين، والذي ي�صمى �صغط الدم 

االنب�صاطي.

تدفق متوا�صل للدم )من دون انقطاع(

4- اأثناء اال�صتمرار في تفريغ الكفة، 

الدم  تدفق  في  ا�صطراب  يحدث 

بال�صريان، والذي يمكن الك�صف عنه.

اال�صطراب

كيف يتم قيا�ص �سغط الدم؟ )تابع( 
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�ضغط الدم

كان  واالنب�صاطي  االنقبا�صي  الدم  �صغطي  اأ�صوات  �صماع  بامكانهم 

الراأي. اأو  الميل  اأو  للخطاأ  وُعر�صة  مو�صوعّي  وغير  �صخ�صيًا  قرارًا 

االأطباء  بع�ض  ِقبل  الدم من  قيا�ض �صغط  تعتبر جودة  االأ�صف،  ومع 

قيا�ض  في  خطيرة  مبالغة  اإلى  يوؤدي  مما  للغاية،  �صيًئة  والممر�صات 

�صغط الدم.

الكفة 

الدم  �صغط  قراءة  تكون  ف�صوف  جدًا،  �صغيرة  الكفة  كانت  اإذا 

عند  الكفة  تكون  اأن  اأي�صًا  المهم  ومن  الفعلي.  ال�صغط  من  اأعلى 

�صتكون  القلب،  م�صتوى  فوق  الكفة  كانت  اإذا  نف�صه:  القلب  م�صتوى 

الكفة تحت  كانت  واإذا  الفعلي،  ال�صغط  اأقل من  الدم  قراءة �صغط 

م�صتوى القلب، ف�صتكون قراءة �صغط الدم اأعلى من ال�صغط الفعلي. 

جهاز قيا�ص �سغط الدم )المانومتر( 

يجب اأن تتوفر الدقة في كل اأجهزة قيا�ض �صغط الدم االإلكترونية 

وكذلك اأجهزة قيا�ض ال�صغط التي تعتمد على الزئبق. وقد اجتازت 

معظم االأجهزة االإلكترونية الموجودة في ال�صوق حاليًا المعايير التي 

و�صعتها جمعية ارتفاع �صغط الدم البريطانية )BHS(. ومن المهم 

تمت  التي  ال�صغط  قيا�ض  اأجهزة  اإال  اأجهزة  اأي  ا�صتخدام  يتم  اأال 

الموافقة عليها من ِقبل BHS، حيث يمكن اأن تتلف اأجهزة الزئبق اإذا 

لم تتم �صيانتها ب�صكل منتظم.

عند عدد قليل من المر�صى، ثبت اأنه من الم�صتحيل قيا�ض �صغط 

الدم با�صتخدام اأجهزة قيا�ض �صغط الدم االإلكترونية. وفي مثل هذه 

الظروف، يجب على الطبيب اأو الممر�صة اأن ي�صتخدم مقيا�ض �صغط 

با�صتخدام  الدم  �صغط  قيا�ض  يزال  وال  الزئبق.  على  المعتمد  الدم 

االأجهزة  ظهور  لكن  الذهبي«،  »المعيار  هو  به  موثوق  زئبق  جهاز 

اإلى  نحتاج  ما  نادرًا  يجعلنا  االأوتوماتيكية،  و�صبه  االأوتوماتيكية 

مانومترات الزئبق. وينبغي على جميع المراكز ال�صحية والعيادات 

الخارجية للم�صت�صفيات اأن يتوفر لديها مقيا�ض �صغط الدم بوا�صطة 

�صبه  االأجهزة  تتواجد  اأن  ينبغي  حين  في  جيدة،  حالة  في  الزئبق 

االأوتوماتيكية في كل غرفة اإكلينيكية )عالجية(.
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قيا�ض �صغط الدم

قيا�ص �سغط الدم 

يعتبر مقيا�ض �صغط الدم الزئبقي )مانومترات الزئبق( الطريقة التقليدية 

الدم  �صغط  لقيا�ض  االإلكترونية  االأجهزة  ظهور  لكن  الدم،  �صغط  لقيا�ض 

جعلتنا نادرًا ما نحتاج اإلى مانومترات الزئبق. 

لقيا�ض  االإلكترونية  االأجهزة  في  الموجودة  المميزات  اأهم  من 

�صغط الدم، اأن الطبيب يمكنه اأن ياأخذ قراءات متتالية من دون جهد 

الحقيقي  الدم  ل�صغط  اأو�صح  �صورة  على  الح�صول  يمكنه  وبالتالي 

متزايد  �صعور  ويوجد  بالتقنية.  دراية  على  المري�ض  ي�صبح  عندما 

اأن القيا�ض ال�صريع ل�صغط الدم مرة واحدة فقط عن طريق مقيا�ض 

�صغط الدم الزئبقي لي�صت له قيمة اإكلينيكية. وينبغي اأن يتم تكرار 

قيا�ض �صغط الدم المرتفع اأكثر من مرة، حيث تثبت معظم القراءات 

لفترة تتراوح من خم�ض اإلى ع�صر دقائق.

اأخذ قراءة �سغط الدم

العلوي  الجزء  على  الكفة  لف  يتم  ثم  تجل�ض  اأن  منك  ُيطلب  عادة 

تكون  اأن  المهم جدًا  القلب. ومن  يكون عند م�صتوى  الذراع بحيث  من 

الذراع مدعومًا من خالل  يكون  واأن  اأق�صى حد ممكن،  اإلى  م�صترخيًا 
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�ضغط الدم

و�صع الكوع على من�صدة، حيث اإن الجهد المبذول في رفع الذراع يمكن 

اأن يت�صبب في حدوث قراءة عالية ل�صغط الدم ب�صكل خاطئ.

باأنه متغير جدًا؛ فقد يرتفع  يّت�صم �صغط الدم عند كل �صخ�ض 

�صغط الدم لديك اإذا كنت ت�صعر بالقلق اأو التوتر، لذلك يجب عليك 

و�صيقوم  الدم.  �صغط  قيا�ض  اأثناء  ت�صتطيع  ما  بقدر  ت�صترخي  اأن 

كدليل  االأولى  القراءة  باأخذ  االأرجح  على  الممر�صة  اأو  الطبيب 

واإذا  الفعلية.  القراءة  على  للح�صول  ثانية  قراءة  ياأخذ  ثم  تقريبي 

ا�صتقر �صغط الدم بو�صوح عند م�صتوى منخف�ض بين القراءة االأولى 

والثانية، فقد يكون من ال�صروري اأخذ قراءة ثالثة اأو حتى رابعة من 

خالل زيارة اأخرى للعيادة بعد عدة اأيام اأو اأ�صابيع، لكي تتاأكد من اأن 

ذلك  ويعتبر  الدم.  ل�صغط  الفعلية  القيمة  يمثل حقًا  النهائي  الرقم 

الثانية  اأو  االأولى  القراءة  في  النتيجة  كانت  اإذا  خا�ّض  ب�صكل  مهمًا 

اأعلى قلياًلً من المعدل الطبيعي. وتوجد بع�ض االأدلة التي ت�صير اإلى 

في  النا�ض  معظم  عند  م�صتوياته«  »اأدنى  اإلى  ي�صل  الدم  �صغط  اأن 

الزيارة الرابعة، مع حدوث انخفا�ض قليل بعد ذلك. ومع ذلك، يوجد 

العديد من اال�صتثناءات لهذه القاعدة.

اأّي ذراع ينبغي ا�ستخدامه لقيا�ص �سغط الدم؟

وبعد  الذراعين،  ِكال  في  البداية  في  الدم  �صغط  فح�ض  يجب 

ذلك، اإذا لم يكن هناك فارق مهم في القراءة بين الذراعين، يمكن 

اإجراء الفح�ض في اأقرب ذراع. وتوجد اختالفات مهمة بين الذراعين 

في حوالى  10%  من ال�صكان. فاإذا ُوجد فارق بين الذراعين، وجب 

قيا�ض �صغط الدم في الذراع الذي يعطي اأعلى �صغط. ويعتبر ذلك 

ال�صبب هو �صيق  يكون  وربما  ال�صن،  كبار  المر�صى  في  �صيوعًا  اأكثر 

االأوعية الدموية في الذراع )راجع �صفحة 28(.

اإذا كان الجزء العلوي من الذراع اأكبر من المتو�صط )المحيط 

اأكثر من 33 �صنتيمتر(، فاإن ال�صخ�ض الذي يقوم بقيا�ض �صغط الدم 

ينبغي اأن ي�صتخدم كفة اأكبر حجمًا، واإال �صيح�صل على قراءة عالية 

ل�صغط الدم ب�صكل خاطئ. ويزيد محيط الذراع عند حوالى  %15  

�صنتيمتر،   33 عن  الدم  �صغط  بارتفاع  الم�صابين  االأ�صخا�ض  من 
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140
 94

للكفة  ال�صحيح  الحجم  ا�صتخدام  يتم  اأن  للغاية  المهم  ولذلك فمن 

والذي ينا�صب محيط الذراع.

الوقوف، اأم الجلو�ص، اأم ال�ستلقاء ؟

لي�ض من المعتاد اأن ُيطلب من ال�صخ�ض الوقوف من اأجل فح�ض 

للذراع، ولكن توجد  الدعم  ال�صعب تقديم  الدم الأنه يكون من  �صغط 

بع�ض الحاالت التي ُيطلب فيها الوقوف؛ على �صبيل المثال، لدى مر�صى 

ال�صكري، وكبار ال�صن اأو ال�صخ�ض الذي يعاني من الدوار اأو اأي اأعرا�ض 

�صغط  الأن  ال�صكري  مر�صى  من  الوقوف  وُيطلب  الوقوف.  عند  اأخرى 

في  كبير  تغيير  اأي  عادة  يحدث  وال  يقفون.  عندما  ينخف�ض  قد  الدم 

بما في ذلك حاالت  اإنما في حاالت معينة،  الوقوف  الدم عند  �صغط 

اأن يحدث تغيير في �صغط الدم، وي�صار  ال�صكري، من الممكن  مر�ض 

انخفا�ض  يكون  وقد  الو�صعي،  الدم  �صغط  انخفا�ض  با�صم  ذلك  اإلى 

ال�صغط م�صحوبًا بالدوار في بع�ض الحاالت وقد ال يحدث الدوار في 

الدم في و�صعية  اأي جدوى من قيا�ض �صغط  اأخرى. وال يوجد  حاالت 

اال�صتلقاء؛ حيث تعتمد جميع االأبحاث االإكلينيكية ب�صاأن ارتفاع �صغط 

الدم وعالجه على ت�صجيالت ال�صغط في و�صعية الجلو�ض.

�سغط الدم النقبا�سي و�سغط الدم النب�ساطي

م�صتوى  من  كل  ت�صجيل  الدم  �صغط  قيا�ض  ي�صمل  راأينا،  كما 

ال�صغط االأعلى )االنقبا�صي( و م�صتوى ال�صغط االأدنى )االنب�صاطي( 

ومن  رقمين.  �صت�صجل  القراءة  فاإن  وبالتالي  الدموية،  الدورة  في 

الناحية التقليدية، يتم التعبير عن �صغط الدم عن طريق و�صع قيمة 

ال�صغط االنقبا�صي فوق قيمة ال�صغط االنب�صاطي، على �صبيل المثال، 

94/140 ملم زئبق )مّليمترات من الزئبق(. 

 ال�سغط النقبا�سي

ال�صغط الذي يحدث في الدورة الدموية عندما ينقب�ض القلب

ال�سغط  النب�ساطي

ال�صغط الذي يحدث في الدورة الدموية بين �صربات القلب
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و�صغط  االنقبا�صي  الدم  ل�صغط  الن�صبية  االأهمية  كانت  ولطالما 

الدم االنب�صاطي مو�صوع الكثير من االأبحاث. في الواقع، وعلى عك�ض 

تزيد  الذين  عند  االنقبا�صي  ال�صغط  يعتبر  النا�ض،  معظم  يعتقد  ما 

اأعمارهم عن 40 عامًا اأكثر اأهمية من ال�صغط االنب�صاطي، خ�صو�صًا 

القلب  باأمرا�ض  ُي�صاب  اأن  يمكن  الذي  َمن  بتوقع  االأمر  يتعلق  عندما 

ومن الذي لن ُي�صاب بها، ولكن الم�صكلة هي اأن �صغط الدم االنقبا�صي 

يختلف اختالفًا كبيرًا لدى كل �صخ�ض، ويحدث هذا االختالف ب�صورة 

اأكبر عند كبار ال�صن. تم التاأكيد على اأهمية �صغط الدم االنقبا�صي 

في االآونة االأخيرة من خالل ن�صر درا�صتين موثوق بهما، حيث اأظهرت 

مفيدًا عند  كان  االنقبا�صي  الدم  اأن خف�ض �صغط  الدرا�صتان  هاتان 

االأ�صخا�ض الذين كان �صغط الدم االنب�صاطي لديهم عاديًا اأو حتى اأقل 

من المعدل الطبيعي. وُتعرف هذه الحالة طبّيًا با�صم فرط �صغط الدم 

االنقبا�صي المعزول )ISH(، وغالبًا ما ت�صيب هذه الحالة االأ�صخا�ض 

هوؤالء  ي�صبح  عالجها،  يتم  لم  واإذا  وال�صتين،  الخام�صة  �صن  فوق 

االأ�صخا�ض اأكثر ُعر�صة لالإ�صابة باأمرا�ض القلب اأو ال�صكتة الدماغية. 

وب�صكل عام، كلما كانت قراءات �صغط الدم منخف�صة، كلما كان ذلك 

من  الحد  هو  الهدف  يكون  الدم،  �صغط  ارتفاع  عالج  وعند  اأف�صل. 

كافة عوامل الخطر لالإ�صابة باأمرا�ض القلب مثل التدخين وم�صتويات 

الدم  �صغط  على  الحفاظ  وكذلك  وغيرها،  الدم،  في  الكول�صتيرول 

تحت 80/140 ملم زئبق.

فرط �سغط الدم الم�ساحب لروؤية الطبيب

الطبيب/ »روؤية  ب�صبب  الدم  �صغط  فرط  م�صطلحات  تنطبق 

الذين  االأ�صخا�ض  على  »المكتب«،  ب�صبب  اأو  االأبي�ض«  المعطف 

يحدث لديهم ارتفاع في �صغط الدم عند روؤية الطبيب فقط. وقد 

اأ�صبح من الممكن في ال�صنوات االأخيرة اأن يتم قيا�ض �صغط الدم 

على مدى االأربع والع�صرين �صاعة في المنزل )با�صتخدام االأجهزة 

لدى  الدم  �صغط  اأن  ذلك  اأظهر  وقد  االأوتوماتيكية(،  االإلكترونية 

كثير من النا�ض يعود اإلى المعدل الطبيعي في غ�صون �صاعة اأو اأكثر 

من مغادرة المركز الجراحي اأو الم�صت�صفى. وعندما يحدث ذلك، 

يو�صف ال�صخ�ض باأنه يعاني من فرط �صغط الدم الم�صاحب لروؤية 
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فرط  عن  للك�صف  التقنية  هذه  وت�صمى  االأبي�ض.  المعطف  الطبيب/ 

�صغط الدم الم�صاحب لروؤية )الطبيب / المعطف االأبي�ض( با�صم جهاز 

.)ABPM( قيا�ض �صغط الدم المتنقل

الدم  �صغط  لفرط  الدقيقة  االأهمية  كانت  قريب،  وقت  وحتى 

الم�صاحب لروؤية الطبيب، م�صدر الكثير من النقا�ض. ومع ذلك، توجد 

االآن عدة درا�صات متتابعة طويلة االأجل على االآالف من االأ�صخا�ض الذين 

تم قيا�ض �صغط الدم لديهم في بيئة العيادات، واأي�صًا عن طريق جهاز 

قيا�ض �صغط الدم المتنقل. ولقد اأ�صبح من الوا�صح اأن االأ�صخا�ض الذين 

يرتفع عندهم �صغط الدم اأثناء وجودهم في العيادة فيما يكون طبيعيًا 

معر�صون  اليوم،  من  المتبقية  �صاعة  والع�صرين  لالأربع  بالن�صبة  للغاية 

لالإ�صابة بال�صكتة الدماغية اأو االأزمة القلبية تمامًا مثل االأ�صخا�ض الذين 

الدم  يعتبر فرط �صغط  وال  الوقت.  ب�صغط طبيعّي جدًا طوال  يتمتعون 

الم�صاحب لروؤية الطبيب من الحاالت الخطرة، على االأقل على المدى 

قد  �صنوات،  ع�صر  اإلى  خم�ض  من  الطويل،  المدى  على  ولكن  الق�صير. 

ي�صاب بع�ض االأ�صخا�ض الذين يعانون من فرط �صغط الدم الم�صاحب 

والمنزل على  العيادة  الم�صتمر في  الدم  بارتفاع �صغط  الطبيب،  لروؤية 

حّد �صواء. ولذلك اإذا كنت من االأ�صخا�ض الم�صابين بفرط �صغط الدم 

اإلى العقاقير التي تخف�ض �صغط  الم�صاحب لروؤية الطبيب، وال تحتاج 

على  الممر�صة  اأو  الطبيب  طريق  عن  فح�صك  ُيعاد  اأن  فينبغي  الدم، 

االأقل مرة كل عام. ودفعت اال�صتنتاجات المذكورة اأعاله كاًل من المعهد 

الوطني لل�صحة والتميز االإكلينيكي »ناي�ض« وجمعية ارتفاع �صغط الدم 

البريطانية »بي اإت�ض اإ�ض« اإلى ن�صر اإر�صادات جديدة في اأغ�صط�ض 2011 

)انظر »التقدم في مجال البحث في فرط �صغط الدم«، �صفحة 143(. 

اإ�ض« جميع االأ�صخا�ض  اإت�ض  ويو�صي كاًل من معهد »ناي�ض« وجمعية »بي 

ينبغي  باأنه  متو�صط،  اأو  خفيف  ب�صكل  الدم  �صغط  لديهم  يرتفع  الذين 

عليهم اأن ي�صتخدموا جهاز قيا�ض �صغط الدم المتنقل ABPM من اأجل 

التاأكد مما اإذا كان �صغط الدم لديهم ي�صتقر عند و�صعه الطبيعي بمجرد 

اأن يبتعدوا عن المركز ال�صحي للطبيب اأو العيادة. ويعتبر جهاز قيا�ض 

العالج،  لتلقي  الحاجة  لتقييم  الذهبي  المعيار  المتنقل هو  الدم  �صغط 

طبقًا لتو�صيات معهد»ناي�ض« وجمعية »بي اإت�ض اإ�ض«. 
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)ABPM( جهاز قيا�ص �سغط الدم المتنقل

تملك بع�ض المراكز ال�صحية الكبيرة اأجهزتها الخا�صة للقيام 

المراكز  بع�ض  ُتقرر  وقد   ،ABPM المتنقل  الدم  �صغط  بقيا�ض 

ال�صغيرة اإحالة بع�ض الحاالت اإلى ق�صم العيادات الخارجية الأمرا�ض 

الذي يتم فيه قيا�ض  المكان  اأيًا كان  المحلي.  الم�صت�صفى  القلب في 

يومين  �صباحًا  الح�صور  اإلى  �صتحتاج   ،ABPM المتنقل  الدم  �صغط 

على التوالي، و�صت�صتمر كل معاينة لمدة ن�صف �صاعة تقريبًا.

في �صباح اليوم االأول، �صيقوم الفني اأو الممر�صة بو�صع الكفة على 

الجزء العلوي من ذراعك االأي�صر اإذا كنت ممن ي�صتخدمون اليد اليمنى، 

وبعد  الي�صرى.  اليد  ي�صتخدمون  ممن  كنت  اإذا  االأيمن  ذراعك  على  اأو 

ذلك يتم اإدخال االأنبوب المطاطي تحت القمي�ض اأو الرداء الداخلي ثم 

يتم تو�صيله اإلى ال�صا�صة المعلقة في الحزام، والتي يكون حجمها مقاربًا 

لحجم كتاب الجيب )على الرغم من اأنها اأثقل قلياًل(. وبعد ذلك يتم 

اأول قراءة في العيادة، و�صتكون  ت�صغيل جهاز العر�ض لكي يتم ت�صجيل 

بعد ذلك قادرًا على مغادرة العيادة والذهاب اإلى عملك اليومي العادي. 

و�صتنتفخ الكفة تلقائيًا كل ن�صف �صاعة، ولذلك عندما ت�صعر باأن الكفة 

ومع  ممكن.  قدر  باأق�صى  ذراعك  ثبات  على  تحافظ  اأن  حاول  تنتفخ، 

ذلك  في  بما  اليومية  المهام  بجميع  القيام  على  قادرًا  �صتكون  ذلك، 

القيادة، وال�صيء الوحيد الذي ال يمكن القيام به هو اال�صتحمام. وعلى 

عك�ض ما قد يتوقع المرء، يمكن تحمل قيا�ض �صغط الدم المتنقل ب�صكل 

من  قليلة  قلة  وتجد  النا�ض.  من  العظمى  الغالبية  ِقبل  من  جدًا  جيد 

النا�ض  اليومية. وبالمثل، تجد قلة قليلة من  اأن�صطتهم  اأنه يعيق  النا�ض 

اإذا كنت ت�صعر باأن انتفاخ الكفة  اأن ذلك يوؤثر على نومهم. ومع ذلك، 

يوؤثر فعاًل على النوم، يجب اأن تخبر الطاقم الطبي بالعيادة عند العودة 

في �صباح اليوم التالي، حيث يعتبر قيا�ض �صغط الدم اأثناء الليل مهمًا 

للغاية. واإذا لم ي�صتقر �صغط الدم عند النوم، فقد يتم ت�صنيفك على 

اأنك ل�صت من »المر�صى ذوي �صغط الدم الليلي الثابت«، ومن المعروف 

اأن ذلك ال�صنف من المر�صى اأكثر ُعر�صة لالإ�صابة باالأزمة القلبية اأو 

عدم  فاإن  بالقلق،  مليئة  الليلة  كانت  اإذا  ذلك،  ومع  الدماغية.  ال�صكتة 

ا�صتقرار �صغط الدم يكون اأقل اأهمية. 
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)ABPM( جهاز قيا�ص �سغط الدم المتنقل

يتم  عندما   )ABPM( المتنقل  الدم  �صغط  قيا�ض  جهاز  ُي�صتخدم 

اليومية  حياتك  وتعي�ض  تتحرك،  واأنت  لديك  الدم  �صغط  قيا�ض 

العادية. 
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العر�ض،  جهاز  تركيب  على  �صاعة  وع�صرين  اأربع  مرور  وبعد 

اإلى العيادة لكي يقوم اأحد اأفراد الطاقم الطبي  يجب عليك العودة 

العر�ض  �صا�صة  �صيفرة  بفك  بالعيادة  العاملون  و�صيقوم  باإزالتها. 

هذا  و�صي�صمل  الكمبيوتر.  خالل  من  تقرير  على  الح�صول  اأجل  من 

اإلى  التقرير كل القراءات التي تم ت�صجيلها ل�صغط الدم، باالإ�صافة 

الممكن  الليل. ومن  النهار و�صاعات  اأثناء   �صاعات  ال�صغط  متو�صط 

اأن يعطيك بع�ض العاملين بالعيادة ن�صًخة من التقرير ولكن البع�ض 

اإر�صال التقرير اإلى الطبيب بحيث يمكنك مناق�صة  االآخر قد يف�صل 

االأمر بمزيد من التف�صيل.

)HBPM( جهاز قيا�ص �سغط الدم المنزلي

 )ABPM( يوجد بديل معقول لجهاز قيا�ض �صغط الدم المتنقل

وهو جهاز قيا�ض �صغط الدم المنزلي )HBPM(. ومع ذلك، ال توجد 

الدم بهذه الطريقة  اأهمية قيا�ض �صغط  اأي معلومات عن  االآن  حتى 

المتنقل  الدم  قيا�ض �صغط  يبقى جهاز  ولذلك  الطويل،  المدى  على 

جميع  باأن  ي  يو�صِ اأن  اعتاد  الكاتب  هذا  ولكن  الذهبي،  المعيار  هو 

يراقبوا  اأن  ينبغي  الدم،  ارتفاع �صغط  يعانون من  الذين  االأ�صخا�ض 

�صغط الدم في المنزل.

نحو   )HBPM( المنزلي  الدم  �صغط  قيا�ض  جهاز  قيمة  تبلغ 

ودقيقة.  موثوقة  االأجهزة  معظم  وتعتبر  ا�صترلينيًا،  جنيهًا  ع�صرين 

ارتفاع �صغط  اأقرتها جمعية  التي  االأجهزة  ت�صتري  اأن  االأف�صل  ومن 

�صك،  لديك  كان  واإذا   .)BHS( اإ�ض«  اإت�ض  »بي  البريطانية  الدم 

اأن تاأخذ معك جهاز العر�ض في المرة المقبلة  ف�صيكون من المفيد 

التي ترى فيها الطبيب، حيث �صيكون من الممكن التحقق من جهاز 

العر�ض ح�صب قراءات العيادة.

كفات  تعمل من خالل  التي  المنزلية  االأجهزة  �صراء  يجب عدم 

في  الطريقة  هذه  دقة  تعتبر  حيث  االإ�صبع،  كفات  حتى  اأو  المع�صم 

قيا�ض �صغط الدم م�صكوكًا فيها، وذلك الأنه من المهم اأن تكون الكفة 

في نف�ض م�صتوى القلب، وهو ما ي�صعب تنفيذه في اأجهزة المع�صم.
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اأجهزة قيا�ص �سغط الدم الأوتوماتيكية

يمكن اأن تكون اأجهزة قيا�ض �صغط الدم االأوتوماتيكية �صهلة اال�صتخدام، 

لكن يجب عليك اأن تختارها بعناية من اأجل �صمان الدقة.

ينبغي اإجراء قيا�ض �صغط الدم المنزلي في غرفة هادئة، ويف�صل 

اأال يوجد اأي �صخ�ض اآخر في الغرفة. وينبغي اأال تقوم بقيا�ض �صغط 

الدم اإذا كنت تحت �صغط اأو في حالة انزعاج. ويتم لف الكفة حول 

الجزء العلوي من ذراعك كما هو الحال في العيادة. واإذا كان محيط 

ذراعك اأكثر من 33 �صم، ينبغي اأن ت�صتري كفة اأكبر حجمًا. ويجب 

اأن تتاأكد من اأن ذراعك م�صتقر على من�صدة بحيث تكون الكفة في 

نف�ض م�صتوى القلب. واالأهم من كل ذلك، اأن تكون م�صترخيًا.

زر  على  ا�صغط  ثوان  ب�صع  وبعد  العر�ض،  جهاز  بت�صغيل  قم 
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البداية. �صتنتفخ الكفة با�صتمرار ثم تنكم�ض، وخالل االنكما�ض �صيتم 

قيا�ض �صغط الدم. وينبغي اأن ت�صجل على االأقل ثالث قراءات لل�صغط 

 60 حوالى  تليها  والتي  قراءة  كل  بين  الزمني  الفا�صل  يكون  بحيث 

ثانية. واإذا كان �صغط الدم مرتفعًا في القراءة االأولى ولكنه ا�صتمر 

في الثبات مع تكرار القيا�ض، فقد يكون من المفيد اأن تح�صل على 

القراءة الرابعة اأو حتى الخام�صة.

قم بقيا�ض �صغط الدم اأحيانًا في ال�صباح، واأحيانًا في فترة ما 

بعد الظهر، واأحيانًا في الم�صاء. وبذلك �صتح�صل على »ت�صور« دقيق 

ل�صغط الدم على مدار اليوم.

وقبل كل �صيء، من المهم اأن تكتب كل قراءات �صغط الدم جنبًا 

اإلى جنب مع التاريخ والوقت. ومن االأف�صل اأن ت�صتري دفترًا �صغيرًا 

اأو  الطبيب  ا�صت�صارة  وعند  الدم.  قيا�صات �صغط  بجميع  لالحتفاظ 

الممر�صة، ينبغي اأن تاأخذ الدفتر معك، وذلك الأن القراءات المنزلية 

لل�صغط تكون اأكثر اأهمية من تلك القراءات التي ُتقا�ض في العيادة.
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النقاط الأ�سا�سية

يتم قيا�ض �صغط  � تمامًا عندما  تكون م�صترخيًا  اأن  المهم  من 

الدم.

نف�ض  � على  االنقبا�صي  الدم  �صغط  اأن  االآن  المعروف  من 

الدم  اأهمية، من �صغط  اأكثر  يكون  وربما  االأهمية،  القدر من 

االنب�صاطي.

الدم  � �صغط  لقيا�ض  االأوتوماتيكية  االأجهزة  ا�صتخدام  يمكن 

بعيدًا عن العيادة اأو المركز ال�صحي.
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وما أهميته؟

ت�سخي�ص فرط �سغط الدم

ت�صنيف  اأجل  من  اأدنى(  وحد  اأق�صى  )حد  معياران  يوجد 

اإلى الم�صتوى الذي  اأنه يعاني من ارتفاع �صغط الدم  ال�صخ�ض على 

تلك  وتاأخذ  الدم.  ل�صغط  الخاف�صة  العقاقير  ا�صتخدام  يتطلب 

العقاقير في االعتبار المخاطر االإجمالية على القلب واالأوعية الدموية 

من حيث اإمكانية االإ�صابة باالأزمة القلبية اأو ال�صكتة الدماغية. عند 

اأو  القلبية  باالأزمة  لالإ�صابة  ُعر�صة  اأكثر  يكونون  الذين  االأ�صخا�ض 

اأو  الدموية  االأوعية  في  تلف  من  يعانون  والذين  الدماغية،  ال�صكتة 

اأما  زئبق.  ملم   90/140 هو  الحد  يكون  ال�صكري،  بداء  الم�صابين 

عند االأ�صخا�ض االآخرين الذين ُيعتبرون اأقل ُعر�صة لالإ�صابة باالأزمة 

م�صكالت  اأي  عندهم  توجد  ال  والذين  الدماغية،  ال�صكتة  اأو  القلبية 

تتغير هذه  وقد  زئبق.  ملم   100/160 هو  الحد  يكون  اأخرى،  طيبة 

الحدود مع زيادة البحث في هذا المجال.

ال�صن.  في  التقدم  مع  الدم  �صغط  الرتفاع  اأكبر  احتمال  يوجد 

وبالتالي، فاإن ارتفاع �صغط الدم اإلى الم�صتوى الذي يعتبر فيه العالج 

�صروريًا، يحدث عند 10-20% من المر�صى الذين يبلغون من العمر 

المر�صى  من   %60 اإلى  ي�صل  ما  يحتاج  ذلك،  ومع  عامًا.  ع�صرين 

الذين تزيد اأعمارهم على �صتين عامًا اإلى العالج.
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من  اأقل  يكون  الذي  الدم  �صغط  اأحيانًا  ُي�صنَّف  ال�صبب  ولهذا 

ا�صم  تحت  زئبق،  ملم   80/120 من  واأعلى  زئبق  ملم   90/140

الدم«، وذلك  اأو »مقدمات فرط �صغط  الطبيعي«  الدم فوق  »�صغط 

الأن ن�صبة كبيرة جدًا من االأ�صخا�ض الذين يتراوح �صغط الدم لديهم 

في  خفيف  بارتفاع  لالإ�صابة  �صيتعر�صون  ال�صابقة،  المقايي�ض  بين 

�صغط الدم في ال�صنوات التالية من اأعمارهم. 

تعريف فرط �سغط الدم

العمر  متو�صط    اإلى  دقيقًا  موؤ�صرًا  الدم  �صغط  قراءات  تعتبر 

االأ�صخا�ض  حتى  الخطر.  ازداد  الدم،  �صغط  ازداد  كلما  المتوقع: 

ُعر�صة  اأكثر  يكونوا  اأن  يمكن  متو�صط،  دم  ب�صغط  يتمتعون  الذين 

لخطر االإ�صابة باأمرا�ض القلب مقارنة باالأ�صخا�ض ذوي �صغط الدم 

اأقل من المتو�صط. ولهذا ال�صبب، فاإنه من ال�صعب للغاية التو�صل اإلى 

تعريف ب�صيط يعبر عن فرط �صغط الدم. وربما تكون وجهة النظر 

االأكثر منطقية هي تعريف فرط �صغط الدم على النحو التالي:

»ذلك الم�صتوى من �صغط الدم الذي يكون فيه العالج با�صتخدام 

العقاقير الخاف�صة لل�صغط مفيدًا اأكثر منه �صارًا«.

اإذا كان �صغط الدم لديك اأكثر من 160/100 ملم زئبق، واإذا 

كان لديك العديد من عوامل الخطر المختلفة الأمرا�ض القلب، مثل 

ارتفاع الكول�صتيرول في الدم، اأو التدخين، اأو وجود ا�صتعداد عائلي 

لالإ�صابة باأمرا�ض القلب، فاإنه من الجدير باالهتمام اأن تقوم بعالج 

ارتفاع �صغط الدم لديك.

من  يعانون  الذين  ال�صباب  لبع�ض  بالن�صبة  اأخرى،  ناحية  من   

ارتفاع �صغط الدم ب�صكل طفيف، وباالإ�صافة اإلى عدم وجود عوامل 

الخطر االأخرى الأمرا�ض القلب، تكون الفائدة من العقاقير الخاف�صة 

ومع  بالعقاقير.  العالج  اإيقاف  يمكن  كما  للغاية،  قليلة  الدم  ل�صغط 

هوؤالء  عند  الدم  �صغط  فح�ض  اإعادة  يتم  اأن  المهم  فمن  ذلك، 

االأ�صخا�ض كل �صتة اأ�صهر تقريبًا.
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القاتل ال�سامت )فرط �سغط الدم(

ال  الأنه  وذلك  ال�صامت؛  القاتل  با�صم  الدم  �صغط  فرط  ي�صمى 

ي�صبب عادة اأي اأعرا�ض حتى مرحلة متاأخرة من المر�ض. وعلى عك�ض 

ما يعتقد كثير من النا�ض، فاإن من غير الممكن اأن ي�صعر ال�صخ�ض 

ب�صغط الدم الخا�ض به، وتعتبر الطريقة الوحيدة لمعرفة ما اإذا كان 

�صغط الدم لديك مرتفعًا اأم ال، هي اأن ُيقا�ض ال�صغط بوا�صطة اأحد 

اأجهزة قيا�ض �صغط الدم - انظر ال�صفحات 9 - 24.

والأن فرط �صغط الدم ال ي�صبب اأي اأعرا�ض حتى تبداأ الم�صاعفات في 

اأنهم  الظهور، فاإن ما يقرب من ن�صف االأ�صخا�ض الم�صابين ال يدركون 

يعانون من فرط �صغط الدم. ويعتبر الحل الوحيد لهذه الم�صكلة لجميع 

البالغين هو الذهاب اإلى طبيب العائلة الإجراء فح�ض دورّي ل�صغط الدم.

ما �سبب اأهمية فرط �سغط الدم؟ 

الدم  تحمل  التي  المطاطية  االأنابيب  الدموية  االأوعية  ت�صبه 

على  ويجب  الدم.  اإلى  يحتاج  الج�صم  في  مكان  اأي  اإلى  با�صتمرار 

ال�صرايين التي تحمل الدم من القلب اأن تتحمل ال�صغط الكبير الذي 

يتم به �صخ الدم من القلب. واإذا كان �صغط الدم اأعلى من المعتاد 

الُمعاَلج  غير  الدم  �صغط  فرط  في  كما  عديدة،  �صنوات  مدى  على 

بالعقاقير، يحدث بع�ض التلف في االأوعية الدموية. ويمكن اأن ت�صبح 

ت�صّيق  اإلى  النهاية  في  يوؤدي  ما  و�صميكة،  خ�صنة  ال�صرايين  بطانة 

ال�صرايين وجعلها اأقل مرونة عما كانت عليه من قبل. وباالإ�صافة اإلى 

ذلك، تتر�صب داخل ال�صرايين مادة دهنية ت�صمى الع�صيدة.

من  يمر  اأن  الدم  ي�صتطيع  ال  للغاية،  �صيقًا  ال�صريان  اأ�صبح  اإذا 

خالله ب�صكل �صحيح، وبالتالي يتم حرمان اأجزاء الج�صم التي تعتمد 

البالغ  االأوك�صيجين  وكذلك  الدم  اإمدادات  من  ال�صريان  هذا  على 

االأهمية الذي يحمله. وكلما ازداد ال�صريان في ال�صيق، ازداد احتمال 

قد  ما  الع�صيدة،  )التخثر( عند منطقة  الدموية  بالجلطة  االإ�صابة 

اأجزاء  موت  في  يت�صبب  وبذلك  لل�صريان،  الكامل  االن�صداد  ي�صبب 

الج�صم التي يخدمها ال�صريان. وُيطَلق على المنطقة الميتة من القلب 

اأو الدماغ ا�صم االحت�صاء. 
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عوامل الخطر الأخرى 

يمكن اأن يوؤدي ارتفاع �صغط الدم على مدى �صنوات عديدة اإلى 

بانتظام  الدم  قيا�ض �صغط  االأكبر من  والمق�صد  الم�صاكل،  كل هذه 

حدوث  منع  هو  مرتفعًا،  كان  اإذا  فعال  نحو  على  بالعقاقير  وعالجه 

بهذه  لالإ�صابة  ُعر�صة  اأكثر  فاأنت  ذلك،  ومع  الم�صاعفات.  هذه 

عالية من  م�صتويات  لديك  كانت  واإذا  تدخن،  كنت  اإذا  الم�صاعفات 

الكول�صتيرول في الدم من دون معالجة. ويرجع ال�صبب وراء ذلك اإلى 

اأن تدخين ال�صجائر ي�صر االأوعية الدموية بنف�ض الطريقة التي يفعلها 

ال�صيق وحدوث  زيادة  اإلى  التدخين  يوؤدي  الدم، حيث  ارتفاع �صغط 

ت�صلب ال�صرايين، كما ت�صبح بطانة ال�صرايين �صميكة وخ�صنة.

ويوؤدي اأي�صًا ارتفاع الكول�صتيرول في الدم اإلى تر�صب الع�صيدة 

التي  ال�صرايين«  »ت�صلب  وعندما تحدث عملية  ال�صريان.  بطانة  في 

تغذي ع�صلة القلب، ُي�صمى ذلك مر�ض القلب التاجي CHD. وتحدث 

عملية »ت�صلب ال�صرايين« اأي�صًا في االأوعية الدموية التي تغذي المخ. 

يكون  اأن  الممكن  من  لي�ض  الدم،  �صغط  ارتفاع  في  الحال  هو  وكما 

م�صتوى الكول�صتيرول في الدم منخف�صًا للغاية، وبالمثل يفيد العالج 

بالعقاقير التي تخف�ض الكول�صتيرول في الحفاظ على الحياة.

اأن  يمكن  التي  ال�صائعة  الخطر  عوامل  من  اآخر  عامل  ويوجد 

توؤدي اأي�صًا اإلى ت�صييق ال�صرايين في المخ والقلب واالأطراف ال�صفلى 

ي�صيب  والذي  ال�صكري(  مر�ض  من   2 )النوع  ال�صكري  مر�ض  وهو 

10-15% من مر�صى جنوب  البي�ض، ومن  ال�صكان  4-5% من  من 

المملكة  االأفريقية في  االأ�صول  الكاريبي ذوي  اآ�صيا ومر�صى منطقة 

المتحدة. ويوؤدي ارتفاع م�صتويات ال�صكر في الدم اإلى تلف ال�صرايين 

على نحو مماثل لما ي�صببه �صغط الدم المرتفع.

ال�صباب  عند   )1( النوع  من  ال�صكري  مر�ض  يحدث  ما  وعادة 

الذين هم اأكثر ُعر�صة لالإ�صابة باأمرا�ض الكلى وتلف �صبكية العين. 

ال�صكري من  يعانون من مر�ض  الذين  االأ�صخا�ض  كل  تقريبًا  ويعتبر 

النوع )1(، م�صابين بارتفاع في �صغط الدم.
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�صعف تدفق 

الدم

غطاء 

ليفي
تر�صبات 

الدهون

الوعاء 

الدموي

انق�صام 

الغطاء

اإعاقة تدفق 

الدم

الجلطة

ينق�صم الغطاء ال�صلب، مما 

يزيد من م�صاحة التلف

تتكون جلطة كبيرة ل�صد المنطقة 

المت�صررة، ما يت�صبب في اإغالق ال�صريان

منطقة التلف

ن�صيج ندبي ي�صكل غطاًء 

ليفيًا فوق تر�صبات الدهون

تكّون تر�صبات الدهون على 

جدران ال�صرايين

الجلطة الدموية في ال�سريان التاجي )الخثار التاجي(

يحدث ان�صداد ال�صريان التاجي عندما تتكون جلطة في ال�صرايين التاجية 

الجلطة  تتكون  القلبية،  االأزمة  وفي  القلب.  ع�صلة  اإلى  الدم  تحمل  التي 

عادة فوق َقطع في اللوح الليفي في اأحد االأوعية المري�صة. 
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عوامل الخطر

كلما ارتفع عدد عوامل الخطر التي تنطبق عليك، كلما زاد 

احتمال اإ�صابتك باأمرا�ض ال�صرايين التاجية

لديهم  تعمل  ال  الذين  االأ�صخا�ض  باأن  متزايد  اإدراك  االآن  يوجد 

الكلى بال�صكل الجيد الذي ينبغي اأن تعمل به، تالحظ عندهم زيادة 

في خطر االإ�صابة باالأزمة القلبية اأو ال�صكتة الدماغية خالل ال�صنوات 

المقبلة من حياتهم. وموؤخرًا، اأ�صبح هوؤالء المر�صى يعتبرون االأكثر 

دقيقة  ومراقبة  فائقة  عناية  اإلى  حاجة  في  وهم  للخطر،  ُعر�صة 

ل�صغط الدم وكذلك م�صتويات الكول�صتيرول في الدم. 

لي�ض الهدف هو جعل ال�صورة قاتمة للغاية، لكن الهدف االأكبر 

اإ�صابتك بفرط �صغط  اإذا اكت�صفت  اأنك  من فح�ض �صغط الدم هو 

يتراجع  وبالتالي  فعال  تتعامل معه على نحو  اأن  الممكن  الدم، فمن 

و�صعه  اإلى  الدماغية  وال�صكتات  القلب  باأمرا�ض  االإ�صابة  خطر 

الطبيعي. ولي�ض المهم مدى �صدة فرط �صغط الدم في المقام االأول، 

لكن المهم حقًا هو اإلى اأي مدى يمكن التحكم في �صغط الدم خالل 

ال�صنوات الالحقة من العمر.

الذي  الحاد  الدم  بارتفاع �صغط  تكون م�صابًا  اأن  االأف�صل  ومن 

يتم عالجه ب�صكل جيد، من اأن تكون م�صابًا بارتفاع خفيف في �صغط 

)CHD( عوامل الخطر لمر�ص القلب التاجي

ال�صرايين  باأمرا�ض  الفرد  اإ�صابة  توجد عدة عوامل تتحكم في احتماالت 

ارتفع  كلما  تنطبق عليك،  التي  الخطر  ارتفع عدد عوامل  وكلما  التاجية. 

احتمال اإ�صابتك باأمرا�ض ال�صرايين التاجية.

قلة التمرين

التوترالتوتر

البدانةالبدانةالبدانة

ال�صكريال�صكريال�صكريال�صكري

التدخينالتدخينالتدخينالتدخينالتدخينالتدخينالتدخين

ارتفاع �صغط الدمارتفاع �صغط الدمارتفاع �صغط الدمارتفاع �صغط الدمارتفاع �صغط الدم

ارتفاع م�صتوى 

الكول�صتيرول

ارتفاع م�صتوى 

الكول�صتيرول

ارتفاع م�صتوى 

الكول�صتيرول

ارتفاع م�صتوى 

الكول�صتيرول

ارتفاع م�صتوى 

الكول�صتيرول

ارتفاع م�صتوى 

الكول�صتيرول
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الدم ويظل ُمهَماًل وال يخ�صع للعالج بالعقاقير.

الآثار بعيدة المدى لرتفاع �سغط الدم

والخطيرة  المحتملة  االآثار  من  العديد  وجود  من  الرغم  على 

الرتفاع �صغط الدم على المدى البعيد، اإال اأنه ال بد من التاأكيد على 

اأنه يمكن الوقاية من كل هذه الم�صاعفات عن طريق العالج الفعال 

با�صتخدام العقاقير الخاف�صة ل�صغط الدم.

الذبحة ال�سدرية

القلب عبارة عن ع�صلة مثل اأي ع�صلة اأخرى يحتاج اإلى اإمدادات 

الدم الخا�صة بها، والتي تمّدها به ال�صرايين التاجية. واإذا اأ�صبحت 

هذه ال�صرايين التاجية �صيقة، فاإن الدم لن ي�صل اإلى ع�صلة القلب 

بكفاءة. وعندما يحتاج القلب اإلى العمل بقوة اأكبر من المعتاد، كما 

في حالة �صعود التل مثاًل، لن تتمكن ع�صلة القلب من الح�صول على 

اآالمًا  ي�صبب ذلك  اإليها ما  التي تحتاج  واالأوك�صيجين  الدم  اإمدادات 

في ال�صدر، وتعرف تلك الحالة با�صم اإقفار ع�صلة القلب اأو الذبحة 

ال�صدرية.

الأزمة القلبية 

جلطة  تكونت  ذلك  وبعد  التاجي  ال�صريان  في  �صيق  حدث  اإذا 

يعتمد على  الذي  الجزء  فاإن  الكلي،  وبالتالي حدث االن�صداد  دموية 

الحالة  تلك  وُتعَرف  يموت.  القلب  ع�صلة  من  التاجي  ال�صريان  هذا 

با�صم ان�صداد ال�صريان التاجي، مما يوؤدي اإلى احت�صاء ع�صلة القلب 

الحالة حدوث  ال�صائعة لهذه  االأعرا�ض  اأكثر  القلبية. ومن  االأزمة  اأو 

األم �صاحق عبر الجزء االأمامي من ال�صدر.

توقف القلب و�سيق التنف�ص

على مر ال�صنين، كلما اأ�صبحت ال�صرايين اأكثر �صيقًا واأقل مرونة 

اأن  القلب  على  جدًا  ال�صعب  من  �صيكون  الدم،  �صغط  لفرط  نتيجة 

ي�صخ الدم بكفاءة اإلى بقية اأجزاء الج�صم.
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تدفق طبيعي للدم تدفق محدود للدم

القلب ال�صرايين 

التاجية

التغيرات في االأوعية الدموية التاجية التي ت�صبب الذبحة ال�صدرية

تدفق طبيعي للدم منع تدفق الدم

القلب ال�صرايين 

التاجية

التغيرات في االأوعية الدموية التاجية التي ت�صبب ال�صكتة القلبية

التغيرات التي ت�سبب الذبحة ال�سدرية اأو ال�سكتة القلبية
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الرئتان

االأكيا�ض 

الهوائية

تتجمع ال�صوائل في 

الم�صاحات الهوائية 

داخل الرئتين

توقف القلب و�سيق التنف�ص

تتدفق ال�صوائل الزائدة من الدم اإلى اأن�صجة الرئة، ثم تتجمع داخلها مما 

ي�صبب �صيق التنف�ض.

بالقلب  ال�صرر  اإحداث  اإلى  النهاية  في  العمل  زيادة عبء  توؤدي 

�صيق  ي�صبب  مما  الرئتين،  في  ال�صوائل  وتتجمع  اأداءه.  ي�صعف  كما 

التنف�ض، خ�صو�صًا عندما يكون ال�صخ�ض في و�صع اال�صتلقاء، وُيعَرف 

 .LVF ذلك با�صم ق�صور البطين االأي�صر اأو ف�صل البطين االأي�صر

�سربات القلب غير المنتظمة 

غير  �صريع  اإيقاع  حدوث  احتمال  من  الدم  �صغط  ارتفاع  يزيد 

منتظم للقلب ُيطلق عليه الرجفان االأذيني. وي�صبح الخطر اأكبر من 

تزيد عن  الممنوعة  الم�صروبات  من  كمية  تناول  تم  اإذا  بكثير  ذلك 

ع�صرة اأكواب في االأ�صبوع. ويعتبر الرجفان االأذيني في حد ذاته من 

اأهم اأ�صباب ال�صكتة القلبية.

�صبكة االأنابيب ال�صعرية
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المنطقة الدماغية 

المحرومة من الدم

جلطة دموية

المخ

القلب

ال�صريان الذي 

يمد المخ 

بالدم

ال�سكتة الدماغية

ُيطلق على ان�صداد ال�صريان الذي يقوم بتوريد الدم اإلى الدماغ ا�صم 

ال�صكتة الدماغية.

ال�سكتة الدماغية

واالأوك�صيجين  الدم  يحمل  الذي  ال�صريان  �صيق  يوؤدي  اأن  يمكن 

اإلى المخ اإلى فقدان موؤقت للوظيفة في ذلك الجزء من المخ الذي 

يخدمه هذا ال�صريان، وهو ما ُيعرف با�صم االأزمة الدماغية العابرة 

)TIA(. ويت�صبب االإغالق الدائم لل�صريان عن طريق تجلط الدم اإلى 

وفاة ذلك الجزء من الدماغ الذي يعتمد على هذا ال�صريان، ما يوؤدي 

اإلى االحت�صاء الدماغي الذي يت�صبب بال�صكتة الدماغية. وب�صكل اأقل 

�صيوعًا، قد يحدث تمزق لالأوعية الدموية الموجودة في الدماغ، مما 

يوؤدي اإلى حدوث نزيف في الدماغ )النزيف الدماغي(. 



36

�ضغط الدم

الختالل العقلي 

الُمهَمل  الدم  �صغط  فرط  من  يعانون  الذين  االأ�صخا�ض  يعتبر 

اأو  العقلي  باالختالل  االإ�صابة  لخطر  ُعر�صة  اأكثر  طويلة،  لفترة 

المدى  ق�صيرة  الذاكرة  �صعف  اإلى  باالإ�صافة  المعرفي،  االنحطاط 

عالجية  درا�صة  اأي  تنفيذ  يتم  لم  االآن  وحتى  الن�صيان.  وتزايد 

اإذا كان خف�ض �صغط  متخ�ص�صة طويلة المدى من اأجل اختبار ما 

الدم يقلل من االختالل العقلي اأم ال، وعلى الرغم من وجود تجربة 

واحدة يمكن االعتماد عليها لدى المر�صى الم�صنين، اأظهرت بع�ض 

االأدلة اإمكانية الوقاية من االختالل العقلي.

مر�ص ال�سريان المحيطي

يمكن اأن تتلف االأوعية الدموية الرئي�صية في ال�صاقين، ما يوؤدي 

اإلى قلة تدفق الدم وحدوث األم في ع�صالت ال�صاق عند الم�صي، وهو 

ما ي�صمى العرج المتقطع. وباالإ�صافة اإلى ذلك، يمكن اأن يوؤدي �صيق 

اأو ان�صداد ال�صرايين ال�صغيرة في القدمين اإلى فقدان اأ�صابع القدم 

لدى  خا�ّض  ب�صكل  الم�صكلة  هذه  خطورة  وتزداد  الغرغرينا،  ب�صبب 

االأ�صخا�ض الذين يعانون من مر�ض ال�صكري.

تلف الُكلى 

النتيجة  فاإن  الكليتين  تغذي  التي  الدموية  االأوعية  تتاأثر  عندما 

الج�صم من  تخل�ض  على  يوؤثر  ما  للكلى،  التدريجي  التلف  تكون  قد 

اختبار  اإجراء  يعتبر  ال�صبب  ولهذا  االأدوية.  بما في ذلك  النفايات، 

دم لفح�ض وظائف الكلى )م�صتويات الكرياتينين في الدم( جزءًا 

اأ�صا�صيًا من االختبارات العادية التي يتم اإجراوؤها على اأي �صخ�ض 

معلومات  توجد  �صابقًا،  ذكرنا  وكما  الدم.  �صغط  فرط  من  يعاني 

التلف الخفيف  اأن االأ�صخا�ض الذين يعانون حتى من  متزايدة على 

اأو  القلبية  بال�صكتة  االإ�صابة  لخطر  كبير  ب�صكل  يتعر�صون  للكلى 

اإلى  توؤدي  التي  االأ�صباب  لم يتم فهم  االآن  الدماغية، وحتى  ال�صكتة 

ذلك ب�صكل كامل.
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تمثيل لعملية التر�صيح 

التي تقوم بها الكلى

الوعاء الدموي

االأبهر

الكلى

الوريد االأجوف 

ال�صفلي

الماء

تلف الكلى 

توجد كليتان عند كل �صخ�ض، ووظائف الكلى هي اإفراز البول وتنظيم 

المياه وتحليل تركيب وحمو�صة الدم.

تلف العين 

من الممكن اأي�صًا اأن تتاأثر االأوعية الدموية ال�صغيرة الموجودة 

اإال بعد اأن  في العين، على الرغم من اأن ذلك قد ال ي�صبح وا�صحًا 

تحدث اأ�صرار كبيرة للعين. وب�صكل نادر جدًا، قد يحدث تلف �صبكية 

العين في حاالت فرط �صغط الدم الحاد جدًا، باالإ�صافة اإلى حدوث 

االحت�صاءات والنزيف والتورم في الع�صب الب�صري. وما زالت هذه 

الحالة ت�صّمى فرط �صغط الدم الخبيث، رغم اأنه مع تطور العالج في 

الوقت الحا�صر اأ�صبحت التوقعات جيدة للغاية.
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النقاط الأ�سا�سية

يعتبر ارتفاع �صغط الدم اأحد عوامل الخطر الثالثة التي توؤدي  �

اإلى االإ�صابة باالأزمة القلبية وال�صكتة الدماغية.

ت�صمل العوامل االأخرى التدخين وارتفاع م�صتويات الكول�صتيرول  �

في الدم.

في  � الكول�صتيرول  ن�صبة  )وخف�ض  الدم  �صغط  خف�ض  ي�صهم 

الدم( في اإنقاذ االأرواح.



39

 ما الذي يسبب فرط 
ضغط الدم؟

ت�سنيف فئات فرط �سغط الدم

فرط �صغط  وراء  �صبب محدد  يوجد  ال  الحاالت،  من   %95 في 

فرط  اأو  االأَولي  الدم  �صغط  فرط  با�صم  الحالة  هذه  وُتعرف  الدم، 

فُيعانون  المتبقية  الحاالت  من   %5 الـ  اأما  االأ�صا�صي،  الدم  �صغط 

العلوي  التي تقع في الجزء  الغدد الكظرية  اأو  الكلى  من م�صاكل في 

من الكلى، وهذه الم�صاكل هي التي ت�صبب فرط �صغط الدم. وي�صير 

االأطباء اإلى هذه الحالة با�صم فرط �صغط الدم الثانوي.

عوامل الخطر لرتفاع �سغط الدم

يوجد عدد من العوامل المختلفة التي قد ت�صهم في الت�صبب في 

بارتفاع �صغط  االإ�صابة  دورًا في  الوراثة  وتلعب  الدم.  ارتفاع �صغط 

العائالت.  في  ي�صتمر  اأن  يمكن  الدم  �صغط  فرط  اأن  يعني  ما  الدم 

ذلك  ويرجع  ال�صن  في  التقدم  مع  االرتفاع  نحو  الدم  �صغط  ويتجه 

من  كثيرًا  اأن  اإلى  باالإ�صافة  الحياة،  نمط  في  التغيرات  اإلى  جزئّيًا 

في  التقدم  مع  ن�صاطًا  اأقل  ي�صبحون  وبالتالي  وزنهم  يزيد  النا�ض 

العوامل في تطوير فرط �صغط  ت�صهم هذه  اأن  الممكن  ال�صن، ومن 

الدم. واالأهم من ذلك، اأنه يزداد ارتفاع �صغط الدم مع التقدم في 

ال�صن لدى االأ�صخا�ض الذين يتناولون الكثير من االأطعمة المالحة.

تلعب االأ�صول العرقية دورًا في االإ�صابة بفرط �صغط الدم، حيث 

يعتبر معدل انت�صار فرط �صغط الدم بين �صكان منطقة الكاريبي ذوي 
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من  اأعلى  الغربية،  المجتمعات  في  يعي�صون  الذين  االأفريقية  االأ�صول 

ال�صكان البي�ض. وربما يكون ال�صبب هو اأن �صكان منطقة الكاريبي ذوي 

االأ�صول االأفريقية يتعاملون مع الملح بطريقة مختلفة عن غيرهم من 

الجماعات. ومع ذلك، ُتظهر درا�صات الهجرة اأنه على الرغم من وجود 

االأخرى  والعوامل  الغذائي  النظام  اأن  اإال  العرقية،  لالأ�صول  كبير  دور 

اأهمية. ويعتبر كل من يعي�ض في  اأكثر  التي تخ�ض نمط الحياة تعتبر 

الدول الغربية االأكثر ثراًء، اأكثر ُعر�صة لالإ�صابة بفرط �صغط الدم من 

اأولئك الذين يعي�صون في المناطق الريفية من البلدان النامية. ومن 

على  يحتوي  الغربي  الغذائي  النظام  اأن  هو  ال�صبب  يكون  اأن  الممكن 

والتي  والملح،  االألبان  اإلى منتجات  باالإ�صافة  �صعرات حرارية عالية، 

انت�صارًا متزايدًا الأمرا�ض  الريا�صية  التمارين  قلة ممار�صة  ت�صبب مع 

ارتفاع �صغط الدم وال�صمنة ومر�ض ال�صكري. ومع ذلك، يرتفع �صغط 

الدم لدى ال�صكان في البلدان النامية ب�صبب التحول اإلى النمط الغربي 

من االأطعمة واالأن�صطة. وينت�صر ارتفاع �صغط الدم حاليًا ب�صكل كبير 

في البلدان والمدن التي توجد في اأفريقيا واآ�صيا.

العوامل التي تزيد من خطر الإ�سابة بالأمرا�ص القلبية 

الوعائية

غير القابلة للتعديل/التحوير

)التي ال يمكن تغييرها(

القابلة للتعديل/التحوير

)يمكن تغييرها(

• العوامل الوراثية، على �صبيل 	

المثال - وراثة ارتفاع م�صتوى 

الكول�صتيرول في الدم

• الجن�ض - الرجال اأكثر من 	

الن�صاء في االإ�صابة بارتفاع 

�صغط الدم

• العمر	

• االأ�صول العرقية	

• التدخين	

• ارتفاع الكول�صتيرول	

• مر�ض ال�صكري	

• ال�صمنة	

• �صغط االإجهاد	

• عدم ممار�صة الريا�صة	

• النظام الغذائي - الملح	

• الم�صروبات الممنوعة	
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اأعلى  يكون  وعادة  اليوم،  مدار  على  دائمًا  الدم  �صغط  يختلف 

اأثناء ممار�صة الريا�صة حيث يحتاج القلب اإلى �صخ الدم في الج�صم 

ب�صكل اأ�صرع، على الرغم من اأن االأ�صخا�ض الذين يمار�صون الريا�صة 

ب�صكل منتظم يتمتعون ب�صغط دم منخف�ض بالمقارنة مع االأ�صخا�ض 

يكون  وب�صكل عام،  الفراغ.  اأثناء وقت  ن�صاط  اأي  يمار�صون  الذين ال 

�صغط الدم اأقل عند النوم اأو الراحة.

كيف يقوم الج�سم بتنظيم و�سبط �سغط الدم؟

الجهاز الع�سبي الودي )ال�سمبثاوي(

يوجد جهازان في الج�صم ي�صتركان في م�صاعدتنا على الحفاظ على 

�صغط الدم الطبيعي في كل الظروف بقدر االإمكان، واأحد هذه االأجهزة 

هو الجهاز الع�صبي الودي/ال�صمبثاوي الذي يطلق بع�ض المواد الكيميائية 

مثل االأدرينالين والنورادرينالين، والتي يمكنها اأن تفتح اأو تو�صع ال�صرايين 

النحو  على  االأوعية،  انقبا�ض  خالل  من  بت�صييقها  تقوم  اأو  المجهرية 

المطلوب، اعتمادًا على اأجزاء الج�صم المطلوب تجهيزها للعمل.

يعمل هذا الجهاز لكي يَمكننا من اال�صتجابة الأي اأزمة من خالل 

تركيز مواردنا المادية التي نحتاج اإليها لم�صاعدتنا على النجاة من 

غير  الج�صم  وظائف  اإيقاف  يتم  اأن  ذلك  ويعني  تهديد محتمل،  اأي 

التح�صير  اأجل  من  االأزمة  مدة  طوال   - اله�صم  مثل   - ال�صرورية 

للمواجهة اأو الهروب. بالن�صبة لالإن�صان البدائي، كان ذلك �صروريًا 

عندما كانت الحياة مليئة بالمخاطر المادية، ولكن بالن�صبة لمعظم 

في  االأرجح  على  الجهاز  هذا  ا�صتدعاء  يتم  االأيام،  هذه  في  النا�ض 

ب�صبب  ولي�ض  العاطفي  اأو  النف�صي  ال�صغط  ب�صبب  االأوقات  معظم 

لهذا  االنقبا�صي  للتاأثير  ونتيجة  فعلي.  ب�صكل  الحياة  تهدد  مواقف 

الجهاز على االأوعية الدموية ال�صغيرة، يمكن اأن تلعب هذه العملية 

دورًا كبيرًا في االإ�صابة بفرط �صغط الدم. ويمكن ا�صتخدام االأدوية 

التي تعمل على هذا الجهاز - على �صبيل المثال حا�صرات الم�صتقبل 

األفا و حا�صرات الم�صتقبل بيتا - من اأجل التحكم في عمله. 
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جهاز الرينين–اأنجيوتن�سين

الكلى،  طريق  عن  اإنتاجه  يتم  اأنزيم  هو  مهم  اآخر  جهاز  يوجد 

اأنجيوتن�صين  ُيدعى  الرينين، والذي ين�صط هرمون  با�صم  والمعروف 

اأن  ويمكن  الدموية.  االأوعية  انقبا�ض  على   2 اأنجيوتن�صين  ويعمل   .2

ت�صاعد العقاقير التي تمنع عمل اأنزيم االأنجيوتن�صين على خف�ض �صغط 

الدم، وت�صمى تلك العقاقير مثبطات االأنزيم المحول لالأنجيوتن�صين 

.)ARB( وحا�صرات م�صتقبالت االأنجيوتن�صين )ACE(

يدعى  هرمون  اإطالق  اأي�صًا  االأنجيوتن�صين  اأنزيم  يحفز 

احتبا�ض  الهرمون  هذا  وي�صبب  الكظرية.  الغدد  من  االألدو�صتيرون 

الملح والماء عن طريق الكلى ما قد يرفع من �صغط الدم.

الكال�سيوم 

في  مل�صاء  المجهرية، خاليا ع�صلية  الدموية  االأوعية  في  يوجد 

الجدران تنقب�ض عند ارتفاع تركيزات الكال�صيوم. وتزداد م�صتويات 

الكال�صيوم في الخاليا الع�صلية المل�صاء عند االأ�صخا�ض الذين يعانون 

الطبيعي،  الدم  �صغط  ذوي  من  اأكبر  بن�صبة  الدم  �صغط  فرط  من 

ويدخل  االآن.  معروف حتى  غير  يزال  ال  ال�صبب  اأن  من  الرغم  على 

الكال�صيوم اإلى الخاليا من خالل قنوات الكال�صيوم.

اأن  ُيعتقد  الدم،  �صغط  فرط  من  يعانون  الذين  االأ�صخا�ض  عند 

ال�صرايين  انقبا�ض  اإلى  توؤدي  الكال�صيوم  تركيز  في  الزيادة  هذه 

خاللها.  من  الدم  ب�صخ  يقوم  اأن  القلب  على  ال�صعب  من  يجعل  ما 

اإلى  يوؤدي  الطويل  المدى  على  ال�صرايين  انقبا�ض  اأن  اأي�صًا  وُيعتقد 

الدم.  �صغط  في  االرتفاع  من  مزيد  اإلى  يوؤدي  مما  جدرانها،  تلف 

وت�صمح االأدوية التي تعمل على اإغالق قنوات الكال�صيوم )حا�صرات 

قنوات الكال�صيوم CCB، مثل نيفيديبين( بفتح ال�صرايين مرة اأخرى 

مما يخف�ض من �صغط الدم. وعلى الرغم من اأن جميع الهرمونات 

المذكورة هنا )الرينين، االأنجيوتن�صين، االألدو�صتيرون، االأدرينالين، 

النورادرينالين( تلعب دورًا كبيرًا في �صبط معدالت �صغط الدم عند 

جميع االأ�صخا�ض، اإال اأنه يبدو اأن االأ�صخا�ض الذين يعانون من ارتفاع 

�صغط الدم هم االأكثر تاأثُّرًا بتلك الهرمونات. 
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عندما تت�صع ال�صرينات

الدم �صغط  – ينخف�ض 
ال�صرينات  تنقب�ض  عندما 

الدم �صغط  – يرتفع 

�صرينات مت�صعة �صرينات عادية �صرينات منقب�صة

الذين  االأ�صخا�ض  الهرمونات في دم  ال يوجد عدد كبير من هذه 

يعانون من فرط �صغط الدم، ولكن منع اآثارها عن طريق االأدوية يوؤدي 

اإلى خف�ض �صغط الدم، فقط اإذا كان �صغط الدم مرتفعًا من البداية. 

اأو  ت�صييق  هو  االآليات  هذه  لجميع  الم�صترك  ال�صبيل  ويعتبر 

والأن  الدم.  لتدفق  المقاومة  زيادة  ي�صبب  ما  ال�صرينات،  انقبا�ض 

القلب يوا�صل �صخ الدم ب�صكل طبيعي، ال بد اأن يرتفع ال�صغط داخل 

النظام ال�صرياني باأكمله.

ال�سرينات ال�سيقة )المنقب�سة( والمت�سعة )المنب�سطة( 

ُت�صمى االأوعية الدموية المجهرية داخل الدورة الدموية با�صم »ال�صرينات«، 

وعندما تنقب�ض تلك ال�صرينات، فاإنها تحول دون تدفق الدم وبالتالي توؤدي 

اإلى ارتفاع �صغط الدم. وت�صير االأ�صهم الكبيرة اإلى ارتفاع �صغط الدم.
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م�سار  في  تحدث  التي  الم�ساكل  الدم:  �سغط  فرط 

الدورة الدموية 

تتميز جدران ال�صرايين ال�صليمة باأنها مرنة، حيث ت�صمح للجدار باأن ينثني 

مع موجة �صغط الدم. ولكن اإذا حدث ت�صلب للجدار، ف�صيفقد القدرة على 

االنثناء وبالتالي �صيرتفع ال�صغط في الدورة الدموية.

الدم.  لتدفق  المقاومة  تزداد  ال�صرينات،  في  انقبا�ض/�صيق  حدث  اإذا 

داخل  الدم  �صغط  يرتفع  طبيعي،  ب�صكل  الدم  �صخ  يوا�صل  القلب  والأن 

الدورة الدموية.

�صرينات 

عادية

�صرينات 

منقب�صة

جدار مرنجدار مت�صلب

ما �سبب اأهمية نمط الحياة؟

 بالن�صبة لك كفرد، يعتمد م�صتوى �صغط الدم على التفاعل الذي 

يحدث بين العوامل الوراثية اأو الموروثة والموؤثرات التي تحكم نمط 

حياتك. وينت�صر فرط �صغط الدم ب�صكل وا�صح في العائالت، ويبقى 

العائالت  اأن  حقيقة  الُح�صبان  في  االأخذ  بعد  حتى  �صحيحًا  ذلك 

ت�صترك في اأ�صلوب الحياة والنظام الغذائي نف�صهما.
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تاأثير ارتفاع �سغط الدم الم�ستمر على القلب

اأكثر  القلب  ع�صلة  ت�صبح  طويلة،  لفترة  الدم  �صغط  ارتفاع  ا�صتمرار  مع 

�ُصمكًا �صخامة حيث اإنها تعمل بقوة اأكبر من اأجل مواجهة زيادة ال�صغط. 

وت�صبح ع�صلة القلب ال�صميكة اأكثر ت�صلبًا كما توؤدي وظائفها ب�صورة اأقل 

كفاءة من ع�صلة القلب العادية.

ع�صلة القلب 

العادية

ع�صلة القلب 

البطينية 

ال�صميكة 

االأقل كفاءة

بهدف  اأجريت  التي  الممتازة  االأبحاث  من  مجموعة  وبف�صل 

التوائم  اأو  حدة  على  منهم  كل  ن�صاأ  الذين  التوائم  بين  المقارنة 

بالمقارنة  تبّنيهم،  الذين تم  االأطفال  بين  واأي�صًا  ن�صاأوا معًا،  الذين 

مع االأطفال الذين لم يتم تبنيهم، اأ�صبح من الممكن تحديد مقدار 

الت�صابه في �صغط الدم داخل العائالت والناتج عن الوراثة، بالمقارنة 

مع المقدار الناتج عن اأوجه الت�صابه في نمط الحياة. وب�صكل عام، 

للعوامل  النا�ض  بين  الدم  �صغط  في  االختالف  ن�صبة  ن�صف  يعود 

الوراثية، بينما يرجع الن�صف االآخر اإلى العوامل الغذائية التي تعود 

اإلى مرحلة الطفولة المبكرة.

تناول الملح

اأن  تبين  فقد  الدم؛  �صغط  على  مبا�صر  ب�صكل  الملح  تناول  يوؤثر 

االرتفاع في �صغط الدم كلما تقدمنا   في ال�صن، والذي يحدث في كل 
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المجتمعات الح�صرية، يحدث جزئيًا نتيجة لكمية الملح التي نتناولها. 

ولذلك ي�صاعد الحد من تناول الملح على خف�ض �صغط الدم.

عديدة  �صنوات  مدى  على  عالية  بكميات  الملح  تناول  يوؤدي  وربما 

اإلى ارتفاع �صغط الدم عن طريق زيادة محتوى ال�صوديوم في الخاليا 

العالي  المحتوى  اأن  ويبدو  ال�صرينات.  جدران  في  المل�صاء  الع�صلية 

لل�صوديوم يعمل على ت�صهيل دخول الكال�صيوم اإلى الخاليا، وهذا بدوره 

يت�صبب في انقبا�ض الخاليا، وت�صييق القطر الداخلي لل�صرينات.

نزعة  لديهم  الذين  االأ�صخا�ض  اأن  على  االأدلة  بع�ض  يوجد 

الدم، يعانون من القدرة المنخف�صة  موروثة لالإ�صابة بفرط �صغط 

الأج�صامهم على التخل�ض من الملح. ومع ذلك، توجد اأدلة كافية على 

اأن هوؤالء االأ�صخا�ض ي�صتهلكون كميات من الملح اأكثر من اأي �صخ�ض 

اآخر، ومع ذلك قد ي�صرون على اال�صتمرار في تناول ما ياأكلونه.

الدليل من الدرا�صات

لطالما كانت العالقة بين الملح وفرط �صغط الدم مثيرة للجدل 

على مر ال�صنين، ويرجع ذلك اأ�صا�صًا اإلى اأن االأبحاث االأولية لم يكن 

يتم تنفيذها بما يكفي من العناية والدقة. 

مع ذلك، وفي منت�صف الثمانينيات، اأظهرت درا�صة مقارنة دولية 

عند  الدم،  و�صغط  الملح  تناول  بين  وثيقة  عالقة  وجود  بها  موثوق 
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المقارنة بين ال�صعوب في اثنتين وثالثين دولة مختلفة. فعلى �صبيل 

والبرتغاليين  والبولنديين  اليابانيين  االأ�صخا�ض  اأن  ظهر  المثال، 

والذين يتناولون الملح بكميات كبيرة، هم من اأكثر ال�صعوب ُعر�صة 

لالإ�صابة بارتفاع �صغط الدم وال�صكتات القلبية وال�صكتات الدماغية.

عالوة على ذلك، ُوجد اأن هوؤالء االأ�صخا�ض الذين يتناولون كمية 

كبيرة من الملح في وجباتهم، هم اأكثر االأ�صخا�ض ُعر�صة لالإ�صابة 

بارتفاع �صغط الدم مع التقدم في ال�صن. من جانب اآخر وعلى خالف 

ذلك، فقد ُوجد اأن هوؤالء االأ�صخا�ض الذين يتناولون كمية قليلة من 

في �صغط  زيادة طفيفة  �صوى  لديهم  يحدث  ال  وجباتهم،  الملح في 

الدم مع التقدم في ال�صن، وبالتالي فاإن االإ�صابة بارتفاع �صغط الدم 

بين هوؤالء االأ�صخا�ض تكون اأقل �صيوعًا. وكما �صاأو�صح الحقًا في هذا 

النظام  الملح في  اأن تقليل كمية  اأدلة قوية على  االآن  الكتاب، توجد 

الغذائي تعمل على خف�ض �صغط الدم.

طريقة  في  االختالفات  بع�ض  وجود  الموؤكد  فمن  ذلك،  ومع 

تعامل ج�صم كل �صخ�ض مع الملح، حيث يعتبر بع�ض االأ�صخا�ض اأكثر 

ح�صا�صية للملح من غيرهم. وربما ينطبق ذلك على االأ�صخا�ض الذين 

لديهم تاريخ عائلي قوي من االإ�صابة بارتفاع �صغط الدم، كما اأنه من 

للملح من غيرهم،  اأكثر ح�صا�صية  ال�صن هم  كبار  اأن  اأي�صًا  الوا�صح 

وكذلك �صكان منطقة الكاريبي ذوي االأ�صول االأفريقية. 

االأطفال والملح

تناول  بين  عالقة  وجود  الموؤكد  من  اأ�صبح  االأخيرة،  االآونة  في 

درا�صة  بف�صل  وذلك  الدم،  �صغط  بارتفاع  الالحقة  واالإ�صابة  الملح 

ع الذين  �صَّ معتمدة بداأت من خالل متابعة مجموعة من االأطفال الرُّ

مجموعة  مع  بالمقارنة  الملح  قليل  غذائي  نظام  على  فطامهم  تم 

اأخرى من االأطفال الذين تم فطامهم على نظام غذائي به معدالت 

)اأقل(  اأف�صل  الدم  �صغط  كان  اأ�صهر  �صتة  وبعد  الملح.  من  طبيعية 

�صع الذين تم فطامهم على نظام غذائي قليل الملح.  عند االأطفال الرُّ

�صع لمدة خم�صة  وبعد ذلك تمت متابعة ن�صبة من هوؤالء االأطفال الرُّ

اأن �صغط الدم عند هوؤالء االأطفال ظّل منخف�صًا  ع�صر عامًا، وظهر 

ب�صكل وا�صح. 
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اأقل من  اإقناع االأطفال با�صتهالك كميات  واإذا كان من الممكن 

الملح، فقد نتمكن من وقايتهم من االإ�صابة بارتفاع �صغط الدم من 

الملح  ب�صكل كبير كمية  نتابع  اأن  ينبغي علينا  اأنه  يعني  االأ�صا�ض، ما 

الخفيفة  والوجبات  البطاط�ض(  )رقائق  المقرم�صات  في  الموجودة 

االأخرى التي ي�صتهلكها االأطفال في الوقت الحا�صر بكميات كبيرة. 

عة للمواد الغذائية حاليًا تحت �صغط كبير من  وتقع ال�صركات الم�صنِّ

وكالة المعايير الغذائية من اأجل الحد من الملح والدهون في االأغذية 

عة لتلك االأغذية في  الجاهزة وال�صريعة، وقد بداأت ال�صركات الم�صنِّ

االأطفال  اأن  حديثة  درا�صة  اأظهرت  وقد  المعايير.  لتلك  اال�صتجابة 

الذين يتناولون كميات كبيرة من الم�صروبات الغازية ال�صكرية يميلون 

اأي�صًا اإلى ا�صتهالك كميات كبيرة من الوجبات الخفيفة المالحة.

من  العالية  الكميات  اأن  اأن نالحظ  لالهتمام  المثير  كذلك من 

الملح تعتبر �صببًا من اأ�صباب االإ�صابة بمر�ض الربو و�صرطان المعدة 

ومر�ض ه�صا�صة العظام )فقدان العظام للمعادن(. 

الوزن 

يعتبر االأ�صخا�ض الذين يعانون من زيادة في الوزن اأكثر ُعر�صًة 

لالإ�صابة بارتفاع �صغط الدم بالمقارنة مع االأ�صخا�ض ذوي االأج�صام 

الذين  االأ�صخا�ض  اأج�صام  اأن  اإلى  جزئّيًا  ذلك  يرجع  وقد  الرفيعة. 

اأجل  من  اأكبر  ب�صكل  تعمل  اأن  عليها  المفرطة،  ال�صمنة  من  يعانون 

حرق ال�صعرات الحرارية الزائدة التي ت�صتهلكها، وقد يكون جزء من 

كبيرة  كميات  تناول  اإلى  يميلون  االأ�صخا�ض  هوؤالء  اأن  اأي�صًا  ال�صبب 

من الملح اأكثر من المعتاد، وربما يكون من �صمن االأ�صباب اأن هوؤالء 

االأ�صخا�ض الذين يعانون من ال�صمنة لديهم ا�صتعداد بدني لمقاومة 

في  ال�صكر  ن�صبة  في  يتحكم  الذي  الهرمون  وهو  االإن�صولين،  هرمون 

الدم )الجلوكوز(، وقد يوؤدي ذلك اإلى االإ�صابة بارتفاع �صغط الدم، 

على الرغم من اأنه لم يتم التو�صل اإلى فهم ذلك ب�صكل كامل. 

الوزن  زيادة  من  يعانون  الذين  االأ�صخا�ض  اأّن  من  الرغم  على   

اأعلى من االأ�صخا�ض ذوي الوزن الطبيعي،  يكون �صغط الدم لديهم 

اإال اأن ذلك قد يكون مرتبطًا جزئيًا بميل االأطباء والممر�صات الذين 
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لدى  الدم  تقدير �صغط  زيادة  اإلى  الدم،  اأجهزة �صغط  ي�صتخدمون 

االأ�صخا�ض ذوي الوزن الزائد. وكلما ات�صع محيط الجزء العلوي من 

الذراع الذي تو�صع عليه كفة قيا�ض �صغط الدم، ازدادت المبالغة في 

التقدير الزائد ل�صغط الدم. ومن الممكن اأن يتم التغلب على ذلك 

اأو الممر�صة من ا�صتخدام كفة  ب�صورة جزئية اإذا ما تاأكد الطبيب 

اأكبر حجمًا للذراع عندما يكون ذلك مطلوبًا. 

موؤ�صر كتلة الج�صم

مع ذلك، وحتى بعد االأخذ في االعتبار هذا الميل اإلى المبالغة 

وزن  بين  مقنعة  عالقة  هناك  يزال  ال  الدم،  �صغط  قيا�ض  في 

ال�صخ�ض  اإن  نقول  اأن  الممكن  من  ولي�ض  الدم.  و�صغط  الج�صم 

فقط  للج�صم  الفعلي  الوزن  اأ�صا�ض  على  الوزن  زيادة  من  يعاني 

)الأن االأ�صخا�ض الذين يتمتعون بطول القامة يكون وزنهم اأكبر من 

ي�صمى  ما  االأطباء  ي�صتخدم  ولذلك  القامة(  ق�صيري  االأ�صخا�ض 

موؤ�صر كتلة الج�صم BMI، حيث يتم الح�صاب عن طريق قيا�ض الوزن 

بالكيلوجرام ثم ق�صمة الوزن على مربع الطول بالمتر )انظر االإطار 

الموجود في ال�صفحة 50(. 

ويعتبر ال�صخ�ض الذي لديه موؤ�صر كتلة الج�صم 30 اأو اأكثر يعاني 

من البدانة، في حين اأنه اإذا كان موؤ�صر كتلة الج�صم ما بين 25 و 30، 

فاإن ال�صخ�ض يعتبر من اأ�صحاب الوزن الزائد. 

ن�صبة محيط الخ�صر اإلى محيط الحو�ض 

اأكبر  ي�صّكل  ال  الج�صم  كتلة  موؤ�صر  اأن  اإلى  الحديثة  االأدلة  ت�صير 

ويتحول  الدموية.  واالأوعية  القلب  باأمرا�ض  لالإ�صابة  الخطر  عوامل 

االهتمام االآن اإلى »ن�صبة محيط الخ�صر اإلى محيط الحو�ض«. ويعني 

اأو  الِكر�ض  في  الحال  هو  )كما  الخ�صر  محيط  ات�صع  اإذا  اأنه  ذلك 

فر�صة  هناك  فاإن  الحو�ض،  محيط  مع  بالمقارنة  الكبيرة(  البطن 

والنوبات  ال�صكري،  ومر�ض  الدم،  �صغط  بارتفاع  لالإ�صابة  اأكبر 

القلبية وال�صكتات الدماغية.
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الوزن المطلوب )كم ينبغي اأن يكون وزنك؟( 

• يعتبر موؤ�صر كتلة الج�صم )BMI( مقيا�صًا مفيدًا للوزن ال�صحي.	

• اح�صب الطول بالمتر والوزن بالكيلوجرام.	

• اح�صب موؤ�صر كتلة الج�صم بالطريقة التالية: 	

           الوزن بالكيلو جرام 
موؤ�صر كتلة الج�صم =

)الطول بالمتر( x )الطول بالمتر(    

على �صبيل المثال 

 70         
= 24.8

 1.68 x 1.68   

• ينبغي عليك اأن تحافظ على موؤ�صر كتلة الج�صم في حدود 18.5 – 24.9 	

• كتلة 	 موؤ�صر  لتقدير  و�صيلة  اأ�صهل  هو  اأدناه  الموجود  البياني  الر�صم 

التي  النقطة  ت�صير  والوزن.  الطول  من  كّل  قراءة  باأخذ  قم  الج�صم. 

تتالقى عندها الخطوط في الر�صم البياني اإلى موؤ�صر كتلة الج�صم. 
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اأهمية اإنقا�ض الوزن

اأظهرت الدرا�صات اال�صتق�صائية ال�صكانية اأن التفاوت في �صغط 

الدم بين االأ�صخا�ض في ما يتعلق بوزنهم هو حوالى مليمتر واحد من 

الزئبق )ملم زئبقي( للكيلوجرام الواحد )اأو لكل رطلين( في الوزن. 

وعندما يزداد الوزن، يمكن اتخاذ مقدار الزيادة التي حدثت كموؤ�صر 

ينق�ض  وعندما  الدم.  �صغط  في  حدث  الذي  االرتفاع  مقدار  على 

الوزن ينخف�ض �صغط الدم بمقدار يمكن معرفته با�صتخدام المعادلة 

ال�صابقة نف�صها. 

تعتبر العالقة بين وزن الج�صم و�صغط الدم اأكثر تعقيدًا مما كان 

ُيعتقد في البداية، ومن الممكن اأي�صًا اأن تكون مت�صلة ببع�ض االآثار 

الهامة لمجموعة من الهرمونات، كما يمكن اأن تكون مرتبطة بقدرة 

من  الوزن  فقدان  يعتبر  ذلك،  ومع  الملح.  مع  التعامل  على  الج�صم 

الناحية العملية و�صيلة فعالة جدًا لخف�ض �صغط الدم.

تناول الم�سروبات الممنوعة

وعلى  الدم.  �صغط  م�صتوى  على  الممنوعة  الم�صروبات  تناول  يوؤثر 

ارتفع  الممنوعة،  الم�صروبات  تناول  معدل  ارتفع  كلما  العموم،  وجه 

حتى  ذلك  وراء  ال�صبب  فهم  يتم  لم  اأنه  من  الرغم  على  الدم،  �صغط 

يتناولون  ال  الذين  االأ�صخا�ض  عند  الدم  �صغط  يعتبر  ذلك،  ومع  االآن. 

االأ�صخا�ض  عند  الدم  �صغط  من  قلياًل  اأعلى  الممنوعة  الم�صروبات 

للرجال،  بالن�صبة  معتدل.  ب�صكل  الممنوعة  الم�صروبات  ي�صربون  الذين 

له  يوميًا  انواعها  احد  كاأ�صين من  اأو  كاأ�ض  تناول  يكون  اأن  الممكن  من 

تاأثير وقائي فّعال �صد االإ�صابة باأمرا�ض القلب. ويعتبر الم�صتوى االآمن 

لتناول الم�صروبات الممنوعة بالن�صبة للن�صاء حوالى ثلثي المقدار الذي 

يتناوله الرجال، وهو ما ي�صاوي كاأ�صًا واحدًا يوميًا. 

ويعتبر االأ�صخا�ض الذين يتناولون الم�صروبات الممنوعة بكميات 

اأكبر من ذلك، وكذلك االأ�صخا�ض الذين يفرطون في احت�صاء الخمور، 

احتماالت  توجد  كما  الدم،  �صغط  بارتفاع  لالإ�صابة  ُعر�صة  اأكثر 

القلبية والدماغية. وعندما يتوقف هوؤالء  بال�صكتات  قوية الإ�صابتهم 
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االأ�صخا�ض عن تناول الم�صروبات الممنوعة، ينخف�ض �صغط الدم. 

الممنوعة  الم�صروبات  تناول  بين  العالقة  اأن  من  الرغم  على 

وارتفاع �صغط الدم معترف بها حاليًا ب�صكل كبير، فمن المده�ض اأنه 

لم يكت�صف اأي اأحد حتى االآن اآلية مقنعة لتف�صير كيفية حدوث ذلك. 

اأال  يجب  الرجال  باأن  العملية  الناحية  من  االأطباء  يو�صي  ذلك،  ومع 

يتناولوا اأكثر من 21 وحدة من الم�صروبات الممنوعة في االأ�صبوع. اأما 

الن�صاء فيجب اأال يتناولن ما يزيد عن 14 وحدة في االأ�صبوع. وينبغي 

اأن يتم تناول هذه الوحدات على مدار االأ�صبوع، ولي�ض تناولها كلها مرة 

واحدة. ومن الم�صتح�صن اأال يزيد ا�صتهالك الم�صروبات الممنوعة عن 

اليوم  في  وم�صروبين  للرجال،  بالن�صبة  الواحد  اليوم  في  اأنواع  ثالثة 

بالن�صبة للن�صاء. 

التوتر 

المدى  على  الدم  �صغط  ارتفاع  اإلى  التوتر  يوؤدي  اأن  يمكن 

الق�صير، لكنه ربما ال ي�صمل ارتفاع �صغط الدم على المدى الطويل. 

وقد ت�صاعد اأ�صاليب اال�صترخاء على تح�صين نمط الحياة، ولكن تلك 

االأ�صاليب قد تكون غير كافية للتحكم في ارتفاع �صغط الدم الفعلي. 

ومحيرة،  مرِبكة  عالقة  الدم  و�صغط  التوتر  بين  العالقة  تعتبر 

تكن  لم  المجال،  هذا  في  اأجريت  التي  ال�صابقة  االأبحاث  ومعظم 

ُمر�صية وفقًا للمعايير الحديثة.

التوتر ق�صير االأمد )غير المزمن(

توؤدي  اأن  يمكن  الحادة  التوتر  مثيرات  اأن  في  �صك  اأي  يوجد  ال 

اإلى ارتفاع حاد في �صغط الدم. وعلى �صبيل المثال، اإذا تلقيت بع�ض 

االأخبار ال�صيئة اأو المحزنة للغاية، فقد يحدث لديك ارتفاع في �صغط 

يوؤدي  التجارب،  حاالت  في  وبالمثل  ق�صير.  بوقت  ذلك  بعد  الدم 

بيئة  في  الذهنية  الح�صابية  العمليات  اإجراء  عن  النا�صئ  ال�صغط 

�صاخبة، اأو حتى مجرد تنظيم مجموعة من االأ�صياء مختلفة الحجم، 

اإلى ارتفاع حاّد مفاجئ في �صغط الدم.

اإذا ذهبت لروؤية الطبيب، �صواء كان طبيبك الخا�ض اأم طبيبًا في 
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عيادة اإحدى الم�صت�صفيات، فاإن ذلك يجعلك ت�صعر بالقلق والتوتر، 

ومن المرجح اأن يرتفع لديك �صغط الدم. ولهذا ال�صبب، ينبغي اأن 

يطلب منك الطبيب اأن تعود اإليه مرة اأخرى، واأن يتم قيا�ض �صغط 

الدم اأكثر من مرة في حالة ارتفاعه عند الزيارة االأولى. والفكرة هي 

اأنه بمجرد اأن ت�صبح معتادًا على البيئة واالإجراء، �صتكون اأكثر قدرة 

ل�صغط  دقة  اأكثر  انعكا�صًا  ال�صغط  قراءة  ن  و�صتَكوِّ اال�صترخاء  على 

الدم بعد اأن تتخل�ض من اأي توتر. 

التوتر طويل االأمد )المزمن(

على الرغم من اإدراك تاأثير هذا النوع من التوتر ق�صير المدى 

اأن التوتر  اأدلة كافية على  اأنه ال توجد  اإال  على م�صتوى �صغط الدم، 

المزمن.  الدم  ارتفاع �صغط  ي�صبب  المدى(  )التوتر طويل  المزمن 

التوتر  م�صتويات  بين  عالقة  اأي  الُمعتَمدة  الدرا�صات  ُتظهر  ولم 

الذي تم من خالل تق�ّض  للتقييم  الدم، وذلك وفقًا  وارتفاع �صغط 

مف�صل ودقيق. 

وال تزيد معدالت االإ�صابة بارتفاع �صغط الدم اأو اأمرا�ض القلب 

بالمقارنة  للغاية  وظائف مجهدة  في  يعملون  الذين  االأ�صخا�ض  عند 

مع االأ�صخا�ض الذين يعملون في وظائف غير مجِهدة. وقد اأدى عدم 

المجال  هذا  في  البحث  عرقلة  اإلى  للتوتر  معتَمدة  مقايي�ض  وجود 

ب�صكل كبير، وبالتالي فاإن المو�صوع ال يزال مو�صع جدل. 

توجد بع�ض االأدلة على اأن االأ�صخا�ض الذين ال ي�صتطيعون التحكم 

ُعر�صة  اأكثر  هم  المطلوب،  بال�صكل  العمل  اأثناء  اليومية  الحياة  في 

لالإ�صابة بارتفاع �صغط الدم من االأ�صخا�ض الذين يمكنهم اأن يوؤثروا 

احتماالت  ترتفع  وبالتالي  فعالية.  اأكثر  ب�صكل  العملية  حياتهم  في 

االإ�صابة بارتفاع �صغط الدم لدى العمال اليدويين، ب�صورة اأكبر من 

االختالفات  تتعلق  ذلك،  ومع  المديرين.  اأو  التنفيذيين  الم�صوؤولين 

والنظام  الحياة  نمط  في  باالختالفات  اأي�صًا  الجماعات  هذه  بين 

الغذائي، ومن ال�صعب التاأكد مما اإذا كانت تلك االختالفات نتيجة 

للتوتر وحده اأم ال. 
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تناول البوتا�سيوم

ي�صاعد تناول الكثير من االأطعمة التي تحتوي على البوتا�صيوم - 

مثل الفواكه والخ�صروات – في الحفاظ على �صغط الدم المنخف�ض. 

ومع ذلك، فاإن االأ�صخا�ض الذين تحتوي وجباتهم الغذائية على كمية 

الملح،  من  قليلة  كميات  يتناولون  ما  غالبًا  البوتا�صيوم،  من  عالية 

للملح  المنخف�صة  الن�صبة  كانت  اإذا  ما  معرفة  ال�صعب  فمن  ولذلك 

اأو الن�صبة العالية للبوتا�صيوم هي االأكثر فائدة. ويبدو اأن البوتا�صيوم 

قوية جدًا على  اأدلة  وتوجد  ذاته.  المفيدة في حد  العنا�صر  هو من 

اأن االأ�صخا�ض الذين يح�صلون على نظام غذائي يحتوي على كميات 

اأن  حين  في  الدم،  �صغط  ارتفاع  من  يعانون  البوتا�صيوم،  من  قليلة 

اأولئك االأ�صخا�ض الذين ياأكلون الكثير من الفاكهة والخ�صار يتمتعون 

بال�صكتة  االإ�صابة  احتماالت  لديهم  تقل  كما  منخف�ض،  دم  ب�صغط 

القلبية وال�صكتة الدماغية. ويعتبر هذا اأمرًا منطقّيًا الأننا نعرف اأن 

الخاليا ت�صتجيب للكميات العالية من البوتا�صيوم من خالل التخل�ض 

من ال�صوديوم )الموجود في الملح(. 

�صغيرًا  تاأثيرًا  الدم  �صغط  على  البوتا�صيوم  تناول  تاأثير  يعتبر 

بالمقارنة مع تاأثير الملح. ومع ذلك، فمن المعلوم اأن االختالفات في 

في  متوازية  اختالفات  بوجود  اأي�صًا  ترتبط  النا�ض  بين  الملح  تناول 

يتناولون  الذين  االأ�صخا�ض  يميل  اأخرى،  وبعبارة  البوتا�صيوم.  تناول 

الكثير من االأطعمة الغنية بالبوتا�صيوم اإلى تناول كميات قليلة ن�صبيًا 

من الملح، في حين اأن االأ�صخا�ض الذين يتناولون كميات كبيرة من 

التي  والخ�صروات  الفواكه  من  اأقل  كميات  تناول  اإلى  يميلون  الملح 

تحتوي على البوتا�صيوم. 

وقد تاأكدت هذه النتيجة في عام 2006 بعد ن�صر عر�ض مف�صل 

الفاكهة  تناول  مجال  في  بحثت  التي  ال�صكانية  الدرا�صات  لجميع 

وال�صكتة  القلبية  بال�صكتة  باالإ�صابة  ذلك  وعالقة  والخ�صروات 

خم�ض  من  اأكثر  ي�صتهلكون  الذين  االأ�صخا�ض  اأن  وثبت  الدماغية. 

ح�ص�ض من الفاكهة و/اأو الخ�صار كل يوم، تقل لديهم معدالت حدوث 

ي�صتهلكون  الذين  االأ�صخا�ض  هوؤالء  والقلبية عن  الدماغية  ال�صكتات 
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اأهمية تناول الطعام ال�سحي

ينبغي اأن تتناول الكثير من الفواكه والخ�صروات من اأجل تح�صين ال�صحة 

العامة والعافية. 

اأخرى،  درا�صة  واأثارت  الواحد.  اليوم  في  ح�ص�ض  ثالث  من  اأقل 

البروتين  اأن  على  ين�ض  قوّيًا  احتمااًل   ،2006 عام  في  اأي�صًا  ُن�صَرت 

على  يحافظ  الذي  هو  والمك�صرات  الحبوب  في  يوجد  الذي  النباتي 

انخفا�ض �صغط الدم با�صتمرار، على الرغم من اأنه قد يوجد اأي�صًا 

بع�ض االأثر الذي يرتبط بالمحتوى العالي من البوتا�صيوم. 

الدهون الحيوانية

تناول  بين  العالقة  في  بحثت  التي  ال�صابقة  الدرا�صات  كانت 

ومعدل  االألبان(  منتجات  �صكل  في  )خ�صو�صًا  الحيوانية  الدهون 

�صغط الدم غير مقنعة. ومع ذلك، فقد اأظهرت درا�صة حديثة موثوقة 

جدًا من الواليات المتحدة اأن تخفي�ض كمية الدهون الحيوانية يوؤدي 

اإلى انخفا�ض كبير في �صغط الدم. 

تاأثير النظام الغذائي على �سغط الدم

اأظهرت درا�صة اأجريت ب�صكل دقيق في الواليات المتحدة االأمريكية، 

بفرط �صغط  االإ�صابة  للوقاية من  الغذائية  النظم  تجربة  با�صم  ُتعرف 

الدم )نظام »دا�ض« الغذائي DASH(، اأن اتباع نظام غذائي يحتوي على 

كمية منخف�صة من الدهون الحيوانية، باالإ�صافة اإلى زيادة تناول كّل من 

الفاكهة والخ�صار، يوؤديان معًا اإلى انخفا�ض �صغط الدم عند االأ�صخا�ض 

الذين يعانون من فرط �صغط الدم وكذلك عند االأ�صخا�ض ذوي �صغط 
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تاأثير النظام الغذائي على �سغط الدم

يو�صح ذلك االآثار التي تقع على �صغط الدم االنقبا�صي ب�صبب 

»دا�ض«  ونظام  فيه(،  التحكم  )يتم  عادي  غذائي  نظام  اتباع 

بفرط �صغط  االإ�صابة  للوقاية من  الغذائية  )المناهج  الغذائي 

والدهون  االألبان  منتجات  من  منخف�صة  ن�صبة   -  DASH الدم 

في  وذلك  والخ�صر(،  الفاكهة  من  عالية  ون�صبة  الحيوانية 

ومتو�صطة    عالية  ن�صب  على  تحتوي  التي  الغذائية  االأنظمة 

ومنخف�صة من الملح. وظهر اأن االنتقال من اتباع نظام غذائي 

تخفي�ض  على  يعمل  �صحي  غذائي  نظام  اتباع  اإلى  �صحي  غير 

هذا  ويعتبر  زئبقي،  ملم   8،9 بمقدار  االنقبا�صي  الدم  �صغط 

االأثر م�صاويًا تقريبًا لذلك االأثر الذي ينتج عن ا�صتخدام اأحد 

العقاقير الخاف�صة لل�صغط. 
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معدل تناول ال�صوديوم )الملح(

نظام غذائي عادي )متحكم فيه(

نظام »دا�ض« الغذائي = كثير من الفواكه 

والخ�صروات وقليل من الدهون الحيوانية
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معًا،  الغذائيين  النظامين  كال  ا�صتخدام  يتم  وعندما  الطبيعي.  الدم 

حدث  ذلك،  على  عالوة  االآخر.  على  م�صاف  تاأثير  منهما  لكل  ي�صبح 

المزيد من االنخفا�ض في �صغط الدم عند الم�صاركين في التجربة بعد 

اأن قاموا بتخفي�ض ا�صتهالكهم من الملح اأي�صًا. وبالتالي، اأدى االنتقال 

اإلى  �صحي  غذائي  نظام  اتباع  اإلى  �صحي  غير  غذائي  نظام  اتباع  من 

8،9 ملم زئبقي، ويعتبر هذا  انخفا�ض �صغط الدم االنقبا�صي بمقدار 

االأثر م�صاويًا تقريبًا لذلك االأثر الذي ينتج عن ا�صتخدام اأحد العقاقير 

الخاف�صة لل�صغط. ومن الوا�صح اأنه يوجد العديد من العوامل الغذائية 

مو�صوعًا  الغذائية  العوامل  تلك  وت�صكل  الدم،  �صغط  على  توؤثر  التي 

لم�صروع بحث دولّي كبير، بداأ في عام 1997. واأظهرت النتائج النهائية 

خالل  من  االأفراد  بين  الدم  �صغط  في  االختالفات  تف�صير  يمكن  اأنه 

عوامل التغذية وعوامل نمط الحياة، وذلك بعد االأخذ في االعتبار تاأثير 

التقدم في الُعمر. 

التمارين الريا�سية

على الرغم من اأن �صغط الدم يرتفع بحدة في الوقت الذي تقوم 

بانتظام،  اإذا فعلت ذلك  اأنك  اإال  الريا�صية،  التمارين  فيه بممار�صة 

من  اأقل  لديك  الدم  �صغط  و�صي�صبح  �صحة  اأكثر  �صتكون  ما  فغالبًا 

�صغط الدم عند االأ�صخا�ض الذين ال يمار�صون اأي تمارين ريا�صية. 

ويرجع ذلك جزئّيًا اإلى اأنك �صت�صبح اأكثر رغبة في تناول الطعام 

الم�صروبات  تناول  في  االإفراط  وعدم  التدخين  وعدم  ال�صحي، 

الممنوعة، على الرغم من اأن ممار�صة التمارين الريا�صية لها اأي�صًا 

اأن  عليك  ينبغي  ذلك،  ومع  الدم.  �صغط  خف�ض  على  مبا�صر  تاأثير 

الريا�صية ب�صكل منتظم وبمقدار معتدل، بداًل من  التمارين  تمار�ض 

ممار�صة التمارين بقوة �صديدة على فترات متباعدة. 

اأعرا�ص فرط �سغط الدم

االأ�صخا�ض  من  العظمى  الغالبية  على  اأعرا�ض  اأي  تظهر  ال  قد 

الذين يعانون من فرط �صغط الدم. ويعتقد بع�ض النا�ض اأنه يمكنهم 

اأن ي�صعروا بم�صتوى �صغط الدم لديهم، ولكن في الواقع، من المرجح 

من  اأو  الم�صت�صفى  اإلى  الح�صور  من  النف�صي  بال�صغط  ي�صعرون  اأنهم 

اأن يوؤدي  بع�ض االأحداث االأخيرة الع�صيبة في حياتهم، ومن الممكن 
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هذا التوتر ق�صير المدى اإلى ارتفاع �صغط الدم، وقد ال يكون له اأي 

اأنه  اأعرا�ض،  اأي  ي�صبب  ال  الدم  فرط �صغط  اأن  وتعني حقيقة  تاأثير. 

غالبًا ال يتم ت�صخي�ض فرط �صغط الدم ل�صنوات عديدة، وخالل ذلك 

تلف في  الخفية على حدوث  االأدلة  ال�صخ�ض بع�ض  يكون لدى  الوقت 

خاليا المخ اأو القلب اأو الكلى. في مرحلة الحقة، من الممكن اأن يذهب 

ال�صخ�ض اإلى الطبيب الأنه بداأ ي�صعر بالمر�ض. على �صبيل المثال، من 

اأو م�صابًا  ب�صكتة دماغية �صغيرة  ال�صخ�ض م�صابًا  يكون  اأن  الممكن 

بذبحة �صدرية )األم في ال�صدر ناتج عن زيادة المجهود( اأو م�صابًا 

حتى بنوبة قلبية. وقد ي�صعر ال�صخ�ض الذي اأ�صيب بق�صور في القلب 

ب�صيق النف�ض عند اال�صتلقاء، في حين اأن الف�صل الكلوي يمكن اأن يكون 

م�صوؤواًل عن التعب واالإرهاق العام، ف�صاًل عن �صيق التنف�ض. 

ل تنتظر حتى ت�سعر بالمر�ص لكي تقوم بفح�ص �سغط الدم

يوؤدي فرط �صغط الدم اإلى م�صاكل خطيرة، ولهذا ال�صبب ال ينبغي 

اأبدًا االنتظار حتى ت�صعر اأنك مري�ض لكي تذهب لفح�ض �صغط الدم. 

يو�صي الراأي الطبي الحالي باأن كل �صخ�ض فوق �صن الع�صرين يجب اأن 

يذهب اإلى الطبيب من اأجل اإجراء فح�ض دورّي ل�صغط الدم. 

ومن المحتمل اأن تكون قراءة �صغط الدم الخا�صة بك طبيعية ولن 

تحتاج اإلى اتخاذ اأي اإجراءات، واإذا كان االأمر كذلك، ينبغي عليك اأن 

اأربع �صنوات فقط، ولكن  اأو  باإعادة فح�ض �صغط الدم كل ثالث  تقوم 

يجب على بع�ض االأ�صخا�ض الذين تكون قيم ال�صغط لديهم هي الحدود 

على  متكرر  ب�صكل  الدم  �صغط  بفح�ض  يقوموا  اأن  لل�صغط،  الق�صوى 

فترات متقاربة. وينبغي اأي�صًا على ال�صباب واالأطفال الذين يعانون من 

لالإ�صابة  قوي  عائلي  تاريخ  لديهم  الذين  اأو  الكلى  اأمرا�ض  اأو  ال�صمنة 

بفرط �صغط الدم، اأن يقوموا بفح�ض �صغط الدم ب�صكل دورّي. 

ما مدى �سيوع/انت�سار فرط �سغط الدم؟

ي�صبح فرط �صغط الدم اأكثر �صيوعًا مع التقدم في ال�صن، وال �صيما 

عند االأ�صخا�ض الذين يتناولون كميات كبيرة من الملح، لذلك يجب اأن 

ن�صع في االعتبار عامل ال�صن عندما نبحث في انت�صار فرط �صغط الدم. 

)اأثناء  الياأ�ض  �صن  قبل  الن�صاء  عند  الدم  �صغط  يكون  ما  غالبًا 



59

ما الذي ي�صبب فرط  �صغط الدم؟

عند  الدم  �صغط  من  اأقل  ال�صهرية(  الدورة  بها  توجد  التي  ال�صنوات 

الرجال في العمر نف�صه، على الرغم من اأن الفارق بين الجن�صين ي�صبح 

اأقل و�صوحًا فوق �صن الخم�صين عام. ويرجع ذلك اإلى اأنه قبل �صن الياأ�ض 

)قبل انقطاع الطمث(، يمكن اأن تكون الن�صاء محمية ن�صبيًا من االإ�صابة 

باأمرا�ض القلب بف�صل الهرمون االأنثوي الذي ُيطلق عليه االإ�صتروجين. 

لكن م�صتويات االإ�صتروجين تنخف�ض بعد �صن الياأ�ض، وتت�صاوى الن�صاء مع 

الرجال من حيث احتماالت االإ�صابة باأمرا�ض القلب. 

ما  بين  يو�صع  فا�صل  خط  اأي  في  المو�صوعية  تتوافر  اأن  يجب 

ي�صمى ارتفاع �صغط الدم و�صغط الدم الطبيعي. وحتى لو كان �صغط 

ن�صبة  فاإن  النا�ض،  لعامة  بالن�صبة  المتو�صط    حدود  في  لديك  الدم 

يواجهها �صخ�ض  التي  الخطر  ن�صبة  اأعلى من  تواجهها  التي  الخطر 

�صغط  يعتبر  وبالتالي  الم�صتوى.  هذا  من  اأقل  دم  �صغط  لديه  اآخر 

اأ�صواأ  توقعات  يحمل  زئبقي  ملم   80/140 قراءته  تكون  الذي  الدم 

قلياًل من �صغط الدم الذي تكون قراءته 70/130 ملم زئبقي. 

فائدة  االأكثر  التعريف  يعتبر  �صابق،  وقت  في  اأو�صحنا  وكما 

ي�صبح  الذي  الدم  الم�صتوى من �صغط  ذلك  هو  الدم  لفرط �صغط 

عنده العالج الدوائي �صروريًا من اأجل وقاية ال�صخ�ض من االإ�صابة 

من  وغيرها  القلبية،  وال�صكتة  الدماغية  وال�صكتة  القلب  باأمرا�ض 

العلم،  اإليه  اآخر ما تو�صل  م�صاعفات فرط �صغط الدم. وبناًء على 

خالل  من  الدم  �صغط  فرط  لعالج  الموثوقة  التجارب  اأ�صا�ض  على 

العقاقير، وبالمقارنة مع االأقرا�ض الوهمية اأو الزائفة، يعتبر العالج 

ملم   100/160 عند  الدم  �صغط  قراءات  ثبتت  اإذا  �صروريًا  اأمرًا 

زئبقي اأو اأكثر في جميع االأعمار. ويعتبر هذا الحد اأقل من ذلك عند 

االأ�صخا�ض الذين تزيد لديهم احتماالت الخطر بحكم اأنهم م�صابون 

اأي�صًا  م�صابين  كانوا  اإذا  اأو  الدماغية،  ال�صكتة  اأو  القلبية  باالأزمة 

اإذا  بالعالج  حاليًا  يو�صى  االأ�صخا�ض،  هوؤالء  عند  ال�صكري.  بمر�ض 

ثبت اأن قراءة �صغط الدم فوق 85/140 اإلى 90/140 ملم زئبقي. 

النا�ض  من   %25 حوالى  عند  االنب�صاطي  الدم  �صغط  قيمة  ت�صتقر 

حول 90 ملم زئبقي اأو اأكثر، على الرغم من اأنه يجدر التاأكيد على اأن 

قيا�ض  اإعادة  الدم عند  ل�صغط  اأقل  قراءة  �صيح�صل على  منهم  العديد 



60

�ضغط الدم

اأمرًا �صروريًا.  �صغط الدم، وفي تلك الحالة ال يعتبر العالج بالعقاقير 

ولكن اإذا لم ينخف�ض م�صتوى �صغط الدم عندما يتم قيا�صه مرة اأخرى، 

اإذا  العقاقير.  خالل  من  العالج  اإلى  حاجة  في  تكون  اأن  الممكن  فمن 

90 ملم زئبقي، ولكن �صغط الدم  كان �صغط الدم االنب�صاطي اأقل من 

االنقبا�صي اأكثر من 160 ملم زئبقي، �صيتم ت�صخي�صك على اأنك م�صاب 

بفرط �صغط الدم االنقبا�صي المعزول ISH. وتعتبر هذه حالة نادرة عند 

االأ�صخا�ض تحت �صن ال�صتين عامًا، لكنها ت�صيب 20-30% من الذين 

اأن  الحديثة  االأبحاث  اأظهرت  وقد  عامًا.  ثمانين  عن  اأعمارهم  تزيد 

العالج عن طريق العقاقير الخاف�صة ل�صغط الدم االنقبا�صي فعال جدًا 

في الوقاية من االأزمات القلبية وال�صكتات الدماغية عند المر�صى الذين 

يعانون من فرط �صغط الدم المعزول. 

ت�صيب  التي  الدم  اأنواع فرط �صغط  االعتبار جميع  اأخذنا في  اإذا 

نحو اأن  عامًا،  �صنجد  �صتين  عن  اأعمارهم  تزيد  الذين  االأ�صخا�ض 

35-40% من الرجال والن�صاء في المملكة المتحدة في حاجة اإلى مزيد 

من التقييم على اأ�صا�ض ارتفاع �صغط الدم االنب�صاطي اأو ارتفاع �صغط 

االأ�صخا�ض  بين  اأقل  الن�صبة  هذه  تعتبر  ذلك،  ومع  االنقبا�صي.  الدم 

الذين ي�صتهلكون الملح بن�صبة اأقل من متو�صط ا�صتهالك عامة النا�ض. 

التباين الجغرافي

ت�صير الدرا�صات اال�صتق�صائية اإلى اأن ما بين �صبعة اإلى ع�صرة ماليين 

الدم.  �صغط  م�صتويات  ارتفاع  من  يعانون  المتحدة  المملكة  في  �صخ�ض 

االإ�صابة  تلعب دورًا مهما في  العوامل االجتماعية واالقت�صادية  اأن  ويبدو 

المناطق  يعي�صون في  الذين  االأ�صخا�ض  يعتبر  الدم، حيث  بارتفاع �صغط 

الذين  اأولئك  من  الدم  �صغط  بفرط  لالإ�صابة  ُعر�صة  اأكثر  فقرًا،  االأكثر 

القلب  اأمرا�ض  تنت�صر  تاأكيد،  وبكل  ثراًء.  االأكثر  المناطق  في  يعي�صون 

وال�صكتات الدماغية بن�صبة اأكبر في ال�صمال وال�صمال الغربي من اإنجلترا 

وفي ويلز وا�صكتلندا، عما هي عليه في جنوب �صرق اإنجلترا، على الرغم 

من اأن ذلك يعك�ض اأي�صًا عادات التدخين في تلك االأماكن. ويجب التاأكيد 

على اأن معظم م�صتويات �صغط الدم ال ترتفع اإال بن�صبة قليلة فقط، كما اأن 

تلك الم�صتويات �صتعاود االنخفا�ض عندما يتم قيا�صها من جديد. وتتراوح 

والذين  الدم  �صغط  ارتفاع  من  يعانون  الذين  االأ�صخا�ض  عدد  تقديرات 
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ن�سبة الوفيات الناجمة عن الإ�سابة بمر�ص القلب 

التاجي موزعة ح�سب المناطق في المملكة المتحدة

الم�صدر: قاعدة بيانات اإح�صائيات موؤ�ص�صة القلب البريطانية

ن�صبة الوفيات ب�صبب 

مر�ض القلب التاجي

مرتفع جدًا

مرتفع

متو�صط

منخف�ض

منخف�ض جدًا

لندن الكبرى
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يحتاجون اإلى العالج عن طريق العقاقير، بين 10-15% من االأ�صخا�ض 

الذين  االأ�صخا�ض  من  جدًا  �صئياًل  عددًا  الن�صبة  تلك  وتمثل  البالغين. 

تتراوح اأعمارهم بين ع�صرين وثالثين عامًا، ولكنها ت�صمل حوالى ن�صف 

االأ�صخا�ض الذين تزيد اأعمارهم عن �صبعين عامًا. 

المزمنة  الطبية  الحاالت  اأكثر  من  الدم  �صغط  ارتفاع  حالة  تعتبر 

في  �صخ�ض  مليون   50 حوالى  ويوجد  العالم.  في  انت�صارًا  المعدية  وغير 

عن  عالجًا  تتطلب  دم  �صغط  م�صتويات  لديهم  ممن  المتحدة  الواليات 

طريق العقاقير، وي�صبه هذا الرقم تلك االأرقام الموجودة في الدرا�صات 

التي ُتجَرى على دول االتحاد االأوروبي. ويزيد معدل انت�صار االإ�صابة بفرط 

واإيطاليا  انت�صاره في فرن�صا  �صغط الدم في المملكة المتحدة عن معدل 

واإ�صبانيا واليونان، بينما ي�صبه المعدل ال�صائد في ال�صويد والدنمارك. ومع 

اأكثر �صيوعًا عند االأ�صخا�ض ذوي االأ�صول  ذلك، يعتبر فرط �صغط الدم 

االأفريقية الذين يعي�صون في كّل من المملكة المتحدة والواليات المتحدة 

االأمريكية. ولم تت�صح حتى االآن االأ�صباب وراء ذلك ب�صكل كامل، ولكن من 

في  الملح  مع  يتعاملون  االأ�صخا�ض  اأن هوؤالء  ال�صبب هو  يكون  اأن  الممكن 

وجباتهم الغذائية بطريقة مختلفة تجعل اأج�صامهم تحتفظ بكميات كبيرة 

من الملح، مما يوؤدي اإلى ارتفاع �صغط الدم لديهم. 
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النقاط الأ�سا�سية

تنت�صر االإ�صابة بارتفاع �صغط الدم في العائالت. �

عالية  � كميات  بتناول  الدم  �صغط  بارتفاع  االإ�صابة  ترتبط 

الم�صروبات  تناول  في  واالإفراط  الوزن،  وزيادة  الملح،  من 

الممنوعة.

نادرًا ما يكون ارتفاع �صغط الدم نتيجة لمر�ض كامن في الكلى  �

اأو نتيجة لبع�ض االإفرازات الهرمونية الزائدة.
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لماذا نحتاج اإلى اإجراء مزيد من الختبارات؟

والفحو�صات  االختبارات  من  المزيد  اإجراء  يتم  اأن  ينبغي 

وتوجد  الدم.  �صغط  م�صتوى  ارتفاع  من  يعانون  الذين  لالأ�صخا�ض 

ثالثة اأ�صباب رئي�صية وراء �صرورة اإجراء تلك االختبارات: 

من  تعاني  كنت  اإذا  الدم:  في  الكول�صتيرول  م�صتويات  من  التاأكد   .1

ارتفاع م�صتوى الكول�صتيرول في الدم وكذلك ارتفاع �صغط الدم، 

فاإنك تعتبر اأكثر ُعر�صة لخطر االإ�صابة باأمرا�ض القلب وال�صكتات 

الدماغية )مخاطر اأمرا�ض القلب الوعائية(، و�صتحتاج اإلى العالج 

عن طريق العقاقير من اأجل خف�ض كل من �صغط الدم وم�صتويات 

الكول�صتيرول واإعادتها مرًة اأخرى اإلى و�صعها الطبيعي. 

�صغط  ارتفاع  في  تت�صبب  التي  الكامنة  االأمرا�ض  من  التحقق   .2

بارتفاع  االإ�صابة  في  ال�صبب  يكون  قد  االأحيان،  بع�ض  في  الدم: 

النادرة  االأمرا�ض  وبع�ض  الكلى  اأمرا�ض  بع�ض  هو  الدم  �صغط 

جدًا في الغدة الكظرية التي تقع فوق الكلى. 

التحقق من حدوث اأي ق�صور في القلب اأو حدوث الف�صل الكلوي:   .3

�صغط  ارتفاع  من  يعاني  المري�ض  كان  اإذا  ذلك  يحدث  قد 
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الختبارات الروتينية

�صيتم قيا�ض وزنك.

الدم  اختبارات  اإجراء  يتم  لذلك  ُيعالج،  ولم  لفترة طويلة  الدم 

طريق  عن  القلب  حجم  تقدير  يتم  كما  الكلى،  وظائف  لقيا�ض 

مخطط كهربية القلب )ر�صم القلب الكهربي( ECG، وال يو�صى 

با�صتخدام ت�صوير ال�صدر باالأ�صعة ال�صينية الأنه ال يعطي موؤ�صرًا 

يمكن االعتماد عليه لحجم القلب. 

الختبارات الروتينية

الذين  االأ�صخا�ض  لكل  ب�صيط  بول  اختبار  اإجراء  يتم  اأن  ينبغي 

يعانون من ارتفاع �صغط الدم. كما يتم اأخذ عينة �صغيرة من الدم، 

ثم يتم اإجراء مخطط كهربية القلب. وبعد ذلك �صيقا�ض وزنك، واإذا 

اإنقا�ض الوزن، والذي  لزم االأمر، �صيتم تقديم الم�صورة حول كيفية 
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�صيقوم الطبيب بفح�ض بطنك. 

الختبارات الروتينية )تابع( 

�صيقوم الطبيب بفح�ض �صدرك. 
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الختبارات الروتينية  )تابع(  

اأو  تورم  اأي  وجود  من  للتحقق  الكاحلين  بفح�ض  طبيبك  يقوم  قد 

للتحقق من النب�صات الموجودة في قدميك.

يمكن اأخذ عينة �صغيرة من الدم.



68

�ضغط الدم

الختبارات الروتينية  )تابع(  

قد يقوم طبيبك بفح�ض �صبكية العين. 

من المرجح اأن ي�صاعد على تقليل م�صتوى �صغط الدم.

بعد ذلك �صيقوم الطبيب بفح�ض القلب وال�صدر والبطن والنب�صات 

الموجودة في ال�صاقين. هذا، وقد يعطي ذلك بع�ض الموؤ�صرات حول ما 

اإذا كان ارتفاع �صغط الدم قد اأثر على القلب اأو على الكلى. 

يوؤدي ذلك النوع من التلف الذي يحدث في القلب والذي ُي�صمى ف�صل 

القلب )ق�صور القلب(، اإلى احتبا�ض ال�صوائل الذي يوؤدي بدوره اإلى تراكم 

ال�صوائل في الرئتين ويمكن اأن يتم �صماع ذلك من خالل �صماعة الطبيب. 

وباالإ�صافة اإلى ذلك، من الممكن اأن ي�صبب ذلك ت�صخم الجانب االأي�صر 

من القلب والذي يمكن الك�صف عنه من ِقبل الطبيب. وال يمكن ت�صخي�ض 

الف�صل الكلوي اإال عن طريق اختبارات الدم واختبارات البول. 

اإذا كنت تعاني من ارتفاع �صديد في �صغط الدم، ف�صوف ي�صتخدم 

الطبيب على االأرجح اأداة ت�صمى منظار العين من اأجل فح�ض الجزء 

تقييم  الممكن  يكون من  العين(، بحيث  العين )�صبكية  الخلفي من 
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�صغط  في  الطفيف  االرتفاع  حالة  وفي  ال�صغيرة.  الدموية  االأوعية 

الدم، تظهر بع�ض التغيرات الطفيفة جدًا في هذه االأوعية الدموية، 

ولكن في حالة ارتفاع �صغط الدم الحاد، من الممكن اأن يحدث نزيف 

في �صبكية العين باالإ�صافة اإلى حدوث تلف بع�ض المناطق في �صبكية 

العين، والتي ي�صار اإليها با�صم »البقع القطنية ال�صوفية ال�صكل«.

اختبار البول

بعد الفح�ض االإكلينيكي، �صُيطلب منك تقديم عينة �صغيرة من 

في  ال�صكر  من  ن�صبة  على  العثور  تم  واإذا  فح�صها.  يتم  لكي  البول 

البول، فاإن ذلك يزيد من احتماالت االإ�صابة بمر�ض ال�صكري، واإذا 

تم العثور على ن�صبة من البروتين في البول، فمن الممكن ت�صخي�ض 

ذلك باأنك م�صاب باأحد اأنواع الف�صل الكلوي. وفي االآونة االأخيرة، تم 

ومن  كامل.  ب�صكل  البول  في  البروتين  لوجود  البالغة  االأهمية  تقييم 

للبول على جميع  روتينية/دورية  اختبارات  اإجراء  يتم  اأن  ال�صروري 

االأ�صخا�ض الذين يعانون من اأي �صكل من اأ�صكال ارتفاع �صغط الدم. 

اختبار الدم

ون�صبة  فيه،  الكول�صتيرول  ن�صبة  لقيا�ض  الدم  فحو�صات  اأخذ  يتم 

الكلى.  وظائف  اختبار  اأجل  من  وكذلك   ،HDL الحميد  الكول�صتيرول 

واإذا كانت وظائف الكلى طبيعية، فاإنه عادًة ما تكون ن�صبة الكرياتينين 

اأقل من 120 ميكرومول/لتر )μmol/لتر(. و�صيتم ت�صخي�ض المري�ض 

الكرياتينين  ن�صبة  كانت  اإذا  الحاد  الكلوي  بالف�صل  م�صاب  اأنه  على 

ب�صكل  الكلى ال تعمل  واإذا كانت  μmol/لتر.   600 اأكبر من  الدم  في 

�صحيح، فاإن م�صتويات اليوريا والكرياتينين بالدم تبداأ في االرتفاع. 

وباالإ�صافة اإلى ذلك، يتم قيا�ض م�صتويات ال�صوديوم والبوتا�صيوم في 

الدم، حيث تعتبر م�صتويات ال�صوديوم والبوتا�صيوم غير طبيعية عند 

االأ�صخا�ض الذين يعانون من ارتفاع �صغط الدم وذلك الأن اأج�صامهم 

تحتفظ بال�صوديوم ب�صبب وجود ورم حميد �صغير في الغدة الكظرية 

ُينتج هرمونًا ي�صمى االألدو�صتيرون، وت�صمى هذه الحالة متالزمة »كون« 
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الم�صاعد

جهاز العر�ض )ال�صا�صة( المري�ض

ب�صاط دّوار

الطبيب

)Conn( )فرط االألدو�صتيرونية البدئية(.

 ECG مخطط كهربية القلب

يقوم مخطط كهربية القلب بت�صجيل الن�صاط الكهربائي للقلب. 

ويحقق ا�صتعمال مخطط كهربية القلب هدفًا مزدوجًا. االأول، ُيمكن 

اأن يعطي موؤ�صرًا غير مبا�صر لحجم القلب. وعندما يكون �صغط الدم 

العمل  التعامل مع حجم  اأجل  يت�صخم من  القلب  فاإن  مرتفعًا جدًا، 

في  الكهربي(  )الجهد  الفولتية  زيادة  اإلى  ذلك  ويوؤدي  المتزايد، 

مخطط كهربية القلب. يطلق على ذلك ا�صم ت�صخم البطين االأي�صر 

 ECG ا�ستعمال مخطط كهربية القلب

قد يخ�صع المر�صى الذين ُي�صتبه في اإ�صابتهم بمر�ض في ال�صريان التاجي 

على  الم�صي  اأثناء  القلب  كهربية  مخطط  الإجراء  الدم  �صغط  ارتفاع  اأو 

وقد  دقيق.  اإ�صراف طبي  تحت  ذلك  يتم  بحيث  الريا�صي،  الم�صي  جهاز 

يكون اإجراء مخطط كهربية القلب اأثناء ممار�صة الريا�صة مفيدًا جدًا في 

اإظهار التغيرات التي ت�صمل نق�ض االأوك�صيجين اأو نق�ض التروية بالدم في 

جدار القلب، وهي التغيرات التي ال تظهر اأثناء الراحة.
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اكت�صاف  يتم  وعندما  للغاية.  المهمة  االأمور  من  يعتبر  والذي   LVH

الحاجة  فاإن  االأي�صر،  البطين  ت�صخم  يعاني من  االأ�صخا�ض  اأحد  اأن 

اأكثر  ت�صبح  الدم  ل�صغط  الخاف�صة  العقاقير  طريق  عن  للعالج 

كبير  الإجهاد  تتعر�ض  القلب  اأن ع�صلة  اإلى  ي�صير  ذلك  الأن  اإلحاحًا؛ 

في محاولة للقيام بالجهد الالزم ل�صخ الدم في جميع اأنحاء الج�صم 

ب�صغط متزايد. 

قد  اأنه  هو  القلب  كهربية  بمخطط  القيام  من  الثاني  الهدف  اأما 

ُيظهر بع�َض التغيرات التي توحي بوجود �صيق اأو ان�صداد في ال�صرايين 

»نق�ض  العملية  تلك  على  ويطلق  القلب،  ع�صلة  تغذي  التي  التاجية 

االأوك�صيجين«. وتحدث هذه الحالة عند بع�ض االأ�صخا�ض الذين يعانون 

من الذبحة ال�صدرية )األم في ال�صدر( عند بذل الجهد. وحتى اإن لم 

تكن قد تعر�صت من قبل الأي عار�ض من اأعرا�ض الذبحة ال�صدرية، 

اأنه قد  اإال  القلبية،  باالأزمة  اأ�صبت  باأنك  يدعو لالعتقاد  ما  يوجد  وال 

تظهر عليك اأعرا�ض نق�ض االأوك�صيجين والتي تعتبر في غاية االأهمية. 

اختبارات اأخرى

التي  الدورية  اأو  الروتينية  الفحو�صات  االختبارات  هذه  ت�صمل 

اإلى  يحتاجها كل �صخ�ض يعاني من ارتفاع �صغط الدم. ولن تحتاج 

اإجراء فحو�صات اأكثر تف�صياًل اإال اإذا كنت تعاني من ارتفاع حاد في 

ببع�ض  تكون م�صابًا  اأن  في  ي�صتبه  كان طبيبك  اإذا  اأو  الدم،  �صغط 

الحاالت الم�صوؤولة عن م�صاكل �صغط الدم. 

يوجد ما ي�صل اإلى 5% من االأ�صخا�ض الذين يعانون من ارتفاع 

االإ�صابة  وراء  تكمن  التي  الطبية  بالحاالت  م�صابين  الدم،  �صغط 

والغدة  الكلى  اأمرا�ض  الحاالت  تلك  وت�صمل  الدم،  �صغط  بارتفاع 

عيادة  اإلى  المري�ض  اإحالة  تتم  اأن  الممكن  من  وهنا  الكظرية. 

ما  يوجد  ذلك،  اإلى  باالإ�صافة  المحلي.  الم�صت�صفى  في  متخ�ص�صة 

4% من االأ�صخا�ض م�صابين بارتفاع �صغط الدم الحاد  3 اإلى  بين 

جدًا، وهم يحتاجون اإلى مزيد من الفح�ض الدقيق والرعاية الكاملة 

عن طريق اأخ�صائّي في ارتفاع �صغط الدم.

ال ينبغي اأن تذهب الغالبية الُعظمى من االأ�صخا�ض الذين يعانون 
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اإلى الم�صت�صفى الأي �صبب من االأ�صباب على  من ارتفاع �صغط الدم 

الطبيب  قبل  من  الرعاية  على  يح�صلوا  اأن  يمكن  حيث  االإطالق، 

ن�صبة  في  الملحوظة  االختالفات  بع�ض  وجود  الممكن  من  المعالج. 

المر�صى المحولين اإلى عيادات الم�صت�صفى، حيث يتوقف ذلك على 

مدى توافر الخدمات المحلية واالأطباء المخت�صين في �صغط الدم. 

نهج  على  الم�صت�صفى  عيادات  اإحدى  اإلى  المري�ض  ذهاب  ويعتمد 

باإحالة  االأطباء  المعالج في مثل هذه الحاالت. وقد يقوم بع�ض  الطبيب 

عدد كبير من المر�صى لكي يتم فح�صهم مرة واحدة فقط اأو مرتين من 

بعد  باأنف�صهم  االعتناء  ثم  ومن  الم�صت�صفى  في  كامل  تقييم  اإجراء  اأجل 

ذلك، في حين يقوم البع�ض االآخر من االأطباء باإحالة الحاالت ال�صعبة 

فقط اإلى اأحد المتخ�ص�صين في الم�صت�صفى. 

وَي�صتند اال�صتباه في وجود بع�ض االأ�صباب الكامنة وراء ارتفاع �صغط 

لالختبار  طبيعية  غير  نتائج  وجود  اأو  البول  في  بروتين  وجود  اإلى  الدم 

باالإ�صافة  الكلى.  وظائف  �صعف  على  دلياًل  تعتبر  والتي  للدم،  الروتيني 

اإلى ذلك، اإذا ُوِجد اأن م�صتويات البوتا�صيوم في الدم كانت منخف�صة، فاإن 

ذلك يزيد من احتمال وجود بع�ض الحاالت التي توؤدي اإلى ذلك في الغدد 

الكظرية )متالزمة »كون« - فرط االألدو�صتيرونية البدئية(.

اأي�صًا اأن ُيحال المري�ض اإلى اإحدى عيادات الم�صت�صفى  من الممكن 

اأو من  اأخرى  اإلى  الدم يختلف اختالفًا كبيرًا من دقيقة  اإذا كان �صغط 

�صاعة اإلى اأخرى اأو حتى من يوم اإلى اآخر. وهناك حالة نادرة للغاية يطلق 

عليها »ورم القواتم«، والتي تن�صاأ ب�صبب االإفراز المتقطع لكميات كبيرة 

من االأدرينالين والنورادرينالين من خالل ورم موجود في الغدة الكظرية. 

يعانون من  الذين  المر�صى  على معظم  تظهر  التي  االأعرا�ض  اأهم  ومن 

هذه الحالة، وجود نوبات من معدل النب�ض ال�صريع جدًا )خفقان القلب( 

باالإ�صافة اإلى ال�صداع. 

عندما يذهب المري�ض اإلى اإحدى عيادات الم�صت�صفى، قد ي�صطر 

اإلى تكرار بع�ض اختبارات الدم التي قام بها الطبيب من قبل، ويهدف 

كان  واإذا  طبيعي.  غير  �صيء  اأي  وجود  من  التاأكد  مجرد  اإلى  ذلك 

)فرط  »كون«  بمتالزمة  م�صابًا  المري�ض  يكون  اأن  في  ا�صتباه  يوجد 

االألدو�صتيرونية البدئية(، والتي يحدث فيها ارتفاع �صغط الدم نتيجة 
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مخطط ال�صدى جهاز العر�ض

محول 

الطاقة
المري�ض

الت�سوير بالموجات فوق ال�سوتية

ت�صوير الكلى بالموجات فوق ال�صوتية

لالإفرازات الزائدة من هرمون ي�صمى االألدو�صتيرون، فمن الممكن اأن 

يقوم طبيب الم�صت�صفى بقيا�ض ن�صبة االألدو�صتيرون في الدم. 

ت�صوير الكلى بالموجات فوق ال�صوتية

لكي يتم ا�صتبعاد اأي �صكل من اأ�صكال اأمرا�ض الكلى، فمن المعتاد 

حجم  من  للتحقق  ال�صوتية  فوق  بالموجات  الت�صوير  اإجراء  يتم  اأن 

اختبارًا  متزايد  نحو  على  االختبار  هذا  اأ�صبح  وقد  الكلى.  و�صكل 

روتينّيًا لالأ�صخا�ض الم�صابين بارتفاع �صغط الدم ال�صديد الأنه اآمن 

وال ي�صبب اأي اإزعاج. 

جمع عينات البول على مدار يوم كامل

مدار  على  البول  عينات  جمع  منك  ُيطلب  اأن  اأي�صًا  الممكن  من 

والنورادرينالين  االأدرينالين  نتاج  قيا�ض  يمكن  بحيث  كامل،  يوم 
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تخطيط القلب بالموجات فوق ال�سوتية 

يتم و�صع اأداة يطلق عليها محول الطاقة )ناقل الطاقة( على ال�صدر، ثم 

ُت�صِدر تلك االأداة حزمة من االأ�صعة ال�صوتية، ويتم الح�صول على �صورة 

للقلب من خالل االأ�صعة ال�صوتية المنعك�صة. 

الطبيب

محول الطاقة

جهاز العر�ض

محول 

الطاقة

االأ�صعة ال�صوتية

جدار ال�صدر
القلب

المري�ض



75

كيف يتم التحقق من ارتفاع �صغط الدم؟

م�صتويات  ارتفاع  ي�صير  اأن  ويمكن  كامل.  يوم  مدار  على  الج�صم  في 

االأدرينالين والنورادرينالين اإلى اأنك قد تكون م�صابًا بما ي�صمى »ورم 

القواتم« )انظر ال�صفحة ال�صابقة(. 

مخطط �سدى القلب

من الممكن اأن يقوم طبيب العيادة اأي�صًا بقيا�ض حجم القلب عن 

طريق مخطط �صدى القلب، وهو عبارة عن ت�صوير القلب بالموجات 

فوق ال�صوتية. ويتميز مخطط �صدى القلب عن مخطط كهربية القلب 

باأنه يعتبر اختبارًا اأكثر دقة للك�صف عن وجود ت�صخم في القلب. واإذا 

اأظهر هذا االختبار وجود ت�صخم في القلب، فاإنه من ال�صروري للغاية 

اأن يتم ا�صتخدام العقاقير الخاف�صة ل�صغط الدم. 

عالجات مخ�س�سة للمري�ص

عيادة  اإلى  االأ�صخا�ض  بع�ض  اإحالة  تتم  االأحيان،  من  كثير  في 

العالج،  يقاوم  لديهم  الدم  �صغط  اأن  من  التاأكد  بعد  الم�صت�صفى 

العقاقير  تركيبات  تغيير  اإلى  الم�صت�صفى  طبيب  ي�صطر  قد  وبالتالي 

والم�صتح�صرات من اأجل الح�صول على اأف�صل تحكم في �صغط الدم. 

وعندما ي�صبح �صغط الدم تحت ال�صيطرة ويتم ت�صنيف الحالة 

ب�صكل �صامل، �صُيطلب منك عادة اأن َتخرج من العناية في العيادة واأن 

تعود اإلى المتابعة مع طبيبك، ولن ت�صطر اإلى العودة للم�صت�صفى اإال 

اإذا ظهرت الم�صاكل مرة اأخرى. وبعد اأن يتم التحكم ب�صغط الدم، 

يجب عليك اأن تزور الممر�صة كل ثالثة اأ�صهر، كما ينبغي عليك اأن 

اإجراء بع�ض  اأجل  ال�صنة من  االأقل مرة في  العائلة على  تزور طبيب 

الفحو�صات الروتينية. 
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النقاط الأ�سا�سية

اأنهم  � على  ت�صنيفهم  يتم  الذين  االأ�صخا�ض  جميع  على  ينبغي 

يعانون من ارتفاع �صغط الدم، اأن يقوموا باإجراء اختبارات بول 

فورية، واختبار دم واحد، باالإ�صافة اإلى مخطط كهربية القلب. 

اإلى  � يحتاجون  الذين  المر�صى  من  فقط  قليل  عدد  يوجد 

االإحالة اإلى العيادات المتخ�ص�صة في ارتفاع �صغط الدم من 

اأجل اإجراء المزيد من الفحو�صات. 
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اأهمية النظام الغذائي ونمط الحياة

ُيطَلق على هذا العالج في بع�ض االأحيان التخفي�ض »غير الدوائي« 

ل�صغط الدم، ولقد ثبت اأنه يوؤدي اإلى نتائج جيدة. وب�صكل عام ي�صمل 

النظام  على  ن�صبيًا  الب�صيطة  التغييرات  بع�ض  اإدخال  العالج  ذلك 

الراأي  الطبيب  لك  يقدم  اأن  يمكن  حيث  الحياة،  ونمط  الغذائي 

من  يكون  قد  اأنه  من  الرغم  على  بها،  القيام  كيفية  حول  المنا�صب 

ومع  غيرهم.  من  اأكثر  المر�صى  لبع�ض  بالن�صبة  تنفيذها  ال�صعب 

ذلك، ي�صتحق االأمر فعاًل اأن يبذل المري�ض اأق�صى ما في و�صعه؛ الأنه 

في حال نجاح تلك الطريقة، من الممكن حينئذ اأن يعود �صغط الدم 

اإلى و�صعه الطبيعي من دون الحاجة اإلى العالج عن طريق العقاقير 

الخاف�صة ل�صغط الدم. 

تقليل تناول الملح 

التي  الملح  كمية  تقليل  تحاول  اأن  �صين�صحك  اأن طبيبك  الموؤكد  من 

المملكة  في  للرجال  بالن�صبة  الملح  ا�صتهالك  متو�صط    ويعتبر  تتناولها. 

المتحدة حوالى 10 جرامات يوميًا، بينما يتراوح متو�صط ا�صتهالك الملح 

عند الن�صاء ما بين 6 اإلى 7 جرامات في اليوم الواحد. ومع ذلك، ي�صتهلك 

النا�ض نحو ن�صف هذه الكمية وبالتالي فهم يتمتعون  عدد كبير جدًا من 

يتم  الذي  الملح  من  واحد  جرام  حوالى  وُي�صاف  منخف�ض.  دم  ب�صغط 

تناوله يوميًا في الغذاء عندما يكون الطعام على المائدة اأو اأثناء الطهي، 

اأما الكمية المتبقية من الملح فتاأتي معظمها من االأطعمة الجاهزة، بما 

والوجبات  والجبن،  والنقانق،  اللحوم،  وفطائر  البرجر،  لحوم  ذلك  في 
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الخفيفة المملحة، واالأطعمة المعلبة )مثل الخ�صروات المعلبة(، والخبز، 

والحبوب اأو البقوليات التي يتم تناولها في وجبة االإفطار. من الممكن اأن 

اإلى  الملح  اإ�صافة  التام عن  االمتناع  الملح من خالل  تناول  بتقليل  تقوم 

الطعام على المائدة اأو عند الطبخ. حاول اأن تزيد من ا�صتهالك اللحوم 

االأغذية  تتناول  اأن  كما حاول  الطازجة،  والخ�صروات  والفواكه  الطازجة 

الجاهزة بحيث يكون ذلك هو اال�صتثناء ولي�ض القاعدة. ومن الممكن اأن 

ت�صتخدم جميع االأع�صاب والتوابل من اأجل اإ�صافة النكهة اإلى االأطعمة بداًل 

من ا�صتخدام الملح عند الطهي. 

اإجراء التغييرات

 من الممكن اأن يكون التكيف مع نظام غذائي قليل الملح �صعبًا 

بع�ض ال�صيء في البداية، لكنك اإذا ا�صتطعت اأن تحافظ على تناول 

كمية قليلة من الملح با�صتمرار، فقد تجد اأنك اأ�صبحت تف�صل الطعام 

الذي يحتوي على كمية قليلة من الملح بعد مرور حوالى �صهر تقريبًا. 

تناول  في  القديمة  العادات  اإلى  ثانية  مرة  تعود  اأن  قررت  واإذا 

قد  واأنك  جدًا،  مالحًا  اأ�صبح  قد  الطعام  مذاق  اأن  �صتجد  الطعام، 

»تحولت« اإلى الطعام قليل الملح. 

وتعتبر تلك العملية هي نف�صها التي تحدث مع االأ�صخا�ض الذين 

القهوة،  اأو  ال�صاي  اإلى  ال�صكر  من  كبيرة  كميات  اإ�صافة  عن  يقلعون 

اأو  ال�صاي  تناول  على  االأ�صخا�ض  هوؤالء  يعتاد  اأن  بمجرد  اإنه  حيث 

ما  غالبًا  فاإنهم  ال�صكر،  من  قليلة  بكمية  اأو  ال�صكر  دون  من  القهوة 

اأو  اإ�صافة ولو كمية �صئيلة من ال�صكر تجعل طعم ال�صاي  اأن  يجدون 

القهوة مثيرًا لال�صمئزاز، لدرجة اأنهم يف�صلون �صرب الماء بداًل من 

نظام  من  التغيير  عند  نف�صه  ال�صيء  يحدث  اأن  الممكن  ومن  ذلك. 

غذائي كثير الملح اإلى نظام غذائي قليل الملح. 

الملح و�سناعة المواد الغذائية

مع االأ�صف، فاإن �صناعة المواد الغذائية قد ا�صتجابت للم�صكلة التي 

ي�صببها الملح ل�صغط الدم ب�صكل محدود. وكان الملح �صابقًا ي�صتخدم 

كمادة حافظة مفيدة، لكن التكنولوجيا الحديثة للغذاء والتبريد جعلت 
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عة. ول�صوء الحظ،  من الممكن تخفي�ض محتوى الملح في االأغذية الُم�صنَّ

فقد اأ�صبح الكثير من النا�ض االآن »مدمنين« على االأطعمة المالحة. 

وقد جرى الترويج لدعاية غير م�صتندة اإلى اأدلة من جانب بع�ض 

بين  توجد عالقة  ال  اإنه  قالوا  الغذائية، حيث  المواد  ممثلي �صناعة 

الملح و�صغط الدم، واإن جميع الخبراء الذين قاموا بالبحث في هذا 

المجال هم على خطاأ. 

ال يطالب الخبراء ب�صرورة التقليل الحاد من تناول الملح، ولكنهم 

يطالبون بتقليل المحتوى الملحي اإلى نف�ض الم�صتوى الموجود يوجد 

الغذاء  نوعية  يف�صلون  الذين  االأ�صخا�ض  من  كبير  عدد  وجبات  في 

الجيد من دون اأي اإ�صافات اأو مواد حافظة. 

وتوجد بع�ض االأدلة التي تربط بين �صغط الدم المنخف�ض عند 

التنفيذية  الوظائف  في  العليا  المنا�صب  يتقلدون  الذين  االأ�صخا�ض 

واالإدارية، واال�صتهالك القليل من الملح، وكذلك اإلى حقيقة اأن عددًا 

كبيرًا منهم ال يعاني من زيادة في الوزن. 

بدائل الملح

ال�صيدليات، وتحتوي  للملح متوفرة حاليًا في  بدائل  توجد عدة 

كلوريد  من  والكثير  ال�صوديوم  كلوريد  من  القليل  على  البدائل  تلك 

البوتا�صيوم. وعلى الرغم من اأنه من الناحية المثالية ال ينبغي الأحد 

اأن يقوم باإ�صافة بلورات من اأي مادة كيميائية اإلى الغذاء، اإال اأنه من 

الممكن اأن َت�صتخدم بدائل الملح اإذا كنت حقًا ال ت�صتطيع اأن تتحمل 

تكون  اأن  ب�صرط  ولكن  الملح،  من  المنخف�ض  المحتوى  ذو  الغذاء 

متاأكدًا من اأن وظائف الكلى لديك تعمل ب�صورة طبيعية. 

اأن ملح البحر والملح ال�صخري  وعلى الرغم من ذلك، ال تن�ض 

تركيب  نف�ض  على  تحتوي  االأمالح  هذه  كل  الطبيعي«،  و»الملح 

للملح.  بدائل  تعتبر  ال  وبالتالي  ال�صوديوم(  )كلوريد  الطعام  ملح 

اأحد  تتناول  اإذا كنت  بعناية  الملح  ت�صتخدم بدائل  اأن  وينبغي عليك 

»مدّر  �صپيرونوالكتون  حبوب  مثل  للبوتا�صيوم«  »الحافظة  العقاقير 

المحول  االأنزيم  اأو  للبول(  )مدّر  واالأميلوريد  للبوتا�صيوم«  حافظ 

االأنجيوتن�صين  م�صتقبالت  حا�صرات  اأو   )ACE( لالأنجيوتن�صين 
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ال  الكلى  كانت  اإذا  بعناية  البدائل  ت�صتخدم  اأن  ينبغي  كما   ،)ARB(

من  مرتفعة  م�صتويات  لديك  يكون  قد  اإنه  حيث  جيد،  ب�صكل  تعمل 

البوتا�صيوم. واإذا كنت في �صك، فعليك اأن تطلب م�صورة الطبيب. 

التحكم في الوزن

كما اأ�صرنا من قبل، فاإن كل كيلوجرام )رطلين( يتم اإنقا�صه من 

الوزن، يوؤدي اإلى انخفا�ض �صغط الدم بن�صبة حوالى مّليمتر واحد من 

الزئبق. ولذلك، اإذا كان �صغط الدم مرتفعًا بن�صبة قليلة، وليكن مثاًل 

95/165 ملم زئبق، فاإنه قد ينخف�ض اإلى و�صعه الطبيعي اإذا نجحت 

في اأن تفقد كيلوجرامًا واحدًا فقط من الوزن. وتوجد مجموعة من 

االأدلة الموثوق بها الم�صتخل�صة من التجارب االإكلينيكية التي تثبت 

اأن فقدان الوزن يوؤدي اإلى خف�ض �صغط الدم. ومع ذلك، فاإنه لي�ض 

الن�صيحة  لديك  توافرت  اإذا  اإال  الوزن،  باإنقا�ض  القيام  ال�صهل  من 

اأي�صًا  االعتبار  في  تاأخذ  اأن  ينبغي  كما  القوي،  والدافع  المنا�صبة 

�صرورة خف�ض كمية الملح في النظام الغذائي. 

وت�صير االأبحاث اإلى اأنه اإذا كان ال�صخ�ض يعاني من زيادة في الوزن، 

فمن المرجح اأن ينق�ض وزنه ب�صكل اأكبر اإذا تمت اإحالته اإلى اخت�صا�صي 

باإنقا�ض  اأن يقوم  اأو خبير تغذية، مما لو قال له الطبيب بب�صاطة  تغذية 

وزنه. باالإ�صافة اإلى ذلك، يوجد احتمال كبير للو�صول اإلى الوزن المطلوب 

اإذا قام ال�صخ�ض بزيادة كمية التمارين الريا�صية التي يمار�صها وخف�ض 

كمية الم�صروبات الممنوعة التي يتناولها، اإذا اقت�صى االأمر. 

ال�صلطات الطبية تقريبًا في جميع التخ�ص�صات على  وتتفق كل 

اأننا ينبغي اأن نتبع »النظام الغذائي االحترا�صي« الذي يحتوي على: 

• كميات قليلة من الملح.	

• كميات قليلة من الدهون الحيوانية. 	

• المزيد من االأ�صماك.	

• المزيد من الفاكهة والخ�صروات.	

ويوؤدي هذا النظام الغذائي اإلى الحماية من اأمرا�ض عديدة، بما 

في ذلك مر�ض ال�صرطان. 
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العتدال في تناول الم�سروبات الممنوعة

الم�صروبات  من  معتدلة  كميات  تناول  اأن  على  قوية  اأدلة  توجد 

ال�صخ�ض  يحتاج  ال  وربما  الدم  �صغط  خف�ض  اإلى  يوؤدي  الممنوعة 

اإلى التخلي عنه تمامًا. لقد اأو�صى كل من الكليات الملكية لالأطباء، 

واالأطباء النف�صانيين واالأطباء عمومًا في المملكة المتحدة اأن يكون 

21 وحدة منها في  الممنوعة هو  الم�صروبات  لتناول  االأق�صى  الحد 

تتجنب  اأن  ويجب  للمراأة.  االأ�صبوع  في  وحدة   14 و  للرجل  االأ�صبوع 

ت�صبب  اأن  يمكن  الأنها  الممنوعة  الم�صروبات  �صرب  في  االإ�صراف 

ال�صكتات الدماغية. ويوجد بع�ض االأدلة التي تم التو�صل اإليها موؤخرًا 

والتي توؤكد اأن كبار ال�صن هم اأكثر المر�صى ُعر�صًة لل�صرر الناجم 

ح كبار ال�صن  عن الم�صروبات الممنوعة. ولذلك فمن المرجح اأن ُين�صَ

بتناول عدد وحدات اأقل من الوحدات الـ14 والـ 21 المذكورة اأعاله. 

الم�صروبات  من  اثنين  اأو  م�صروب  تناول  يوؤدي  اأن  الممكن  من 

الممنوعة يوميًا اإلى تقليل خطر االإ�صابة باأمرا�ض القلب. ومع ذلك، 

زيادة  اإلى  يوميًا  ممنوعة  م�صروبات  اأربعة  من  اأكثر  تناول  يوؤدي  قد 

عن  ف�صاًل  والدماغية،  القلبية  وال�صكتة  الدم  �صغط  ارتفاع  خطر 

وجود اآثار �صارة على الكبد والجهاز الع�صبي ونمط الحياة. 

ممار�سة التمارين الريا�سية

المزيد  ممار�صة  بين  وا�صح  ارتباط  وجود  االأبحاث  اأثبتت  لقد 

اأن االآليات لي�صت  اإاّل  من التمارين الريا�صية وانخفا�ض �صغط الدم، 

التي  الغذائية  بالتغييرات  جزئي  ب�صكل  ترتبط  وربما  تمامًا،  موؤكدة 

يقوم بها االأ�صخا�ض في كثير من االأحيان في الوقت نف�صه الذي يبداأون 

من  تعاني  كنت  اإذا  ذلك،  ومع  منتظم.  ب�صكل  الريا�صة  ممار�صة  فيه 

عند  ال�صليم  المنطق  ت�صتخدم  اأن  عليك  فينبغي  الدم،  �صغط  ارتفاع 

�صبيل  على  الريا�صية.  التمارين  لممار�صة  برنامج  بو�صع  قرار  اتخاذ 

المثال، لي�ض من الحكمة بالن�صبة للرجل متو�صط العمر الذي يعاني من 

زيادة الوزن مع ارتفاع �صغط الدم ال�صديد والذي لم ي�صبق له القيام 

الريا�صية  التمارين  بممار�صة  يقوم  اأن  الريا�صية،  التمارين  بممار�صة 
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يختار  اأن  بكثير  االأف�صل  ومن  باالإرهاق.  ي�صعر  يجعله  الذي  بال�صكل 

برنامجًا منا�صبًا يتم من خالله زيادة التمارين الريا�صية تدريجّيًا. 

اأو  الم�صعد  من  بداًل  ال�صاللم  با�صتخدام  تبداأ  اأن  الممكن  من 

ال�صلم المتحرك عندما يكون عليك اأن ت�صعد طابقين اأو ثالثة طوابق. 

ُبعدًا  اأكثر  للحافالت  اأو محطة  لل�صيارات  اإلى موقف  تم�صي  اأن  حاول 

عند الذهاب من واإلى العمل اأو المحالت. ويعتبر اأي �صكل من اأ�صكال 

اأن تبذل  اإرهاق، لكن عليك  اأي  اأال ي�صبب لك  الريا�صة مفيدًا ب�صرط 

ارتفاع طفيف في معدل  اأجل الح�صول على  الجهد من  ما يكفي من 

نب�صات القلب وبالقدر الذي يجعلك ت�صعر بالتعرق قلياًل. 

المكمالت الغذائية المحتوية على البوتا�سيوم 

على الرغم من وجود بع�ض االأدلة على اأن زيادة كمية البوتا�صيوم 

في النظام الغذائي توؤدي اإلى خف�ض �صغط الدم، فاإنه يجب اأال تتناول 

مكمالت البوتا�صيوم في �صكل اأمالح اأو اأقرا�ض البوتا�صيوم. وبداًل من 

الغذائي عن  النظام  في  البوتا�صيوم  كمية  زيادة  تتم  اأن  يجب  ذلك، 

طريق تناول الفواكه والخ�صروات الطازجة بكميات كبيرة وفي الوقت 

عة.  نف�صه يتم خف�ض كمية الملح التي تاأتي من تناول االأطعمة الُم�صنَّ

ا�ست�سارة اخت�سا�سي عند التوتر 

كما اأو�صحنا من قبل، ال توجد اأدلة كافية على اأن التوتر المزمن 

االأ�صخا�ض  من  الكثير  فاإن  ذلك،  ومع  الدم.  �صغط  ارتفاع  ي�صبب 

للعديد  وذلك  كبير  ب�صكل  التوتر  ومن  الدم  �صغط  ارتفاع  من  يعانون 

من االأ�صباب: نتيجة للم�صاكل ال�صخ�صية، اأو القلق في العمل، اأو بع�ض 

حاالت القلق التي ال يمكن العثور على اأي �صبب وا�صح لها. 

اخت�صا�صي  ا�صت�صارة  تكون  فقد  عليك،  ينطبق  ذلك  كان  اإذا 

االأمور  من  الق�صوى،  الحاالت  في  النف�صي  العالج  اأو  التوتر،  في 

الوقت  في  الدم  �صغط  وانخفا�ض  التوتر  من  الحد  في  ت�صاعد  التي 

باأن  لالعتقاد  يدعو  �صبب  اأي  يوجد  ال  ذلك،  خالف  وعلى  نف�صه. 

معظم االأ�صخا�ض الذين يعانون من ارتفاع �صغط الدم لن يح�صلوا 

على اأي فائدة من ا�صت�صارة اخت�صا�صي في االإجهاد، اأو من تقنيات 



83

العالج من دون عقاقير

التقنيات  اأو  الرجعية  الحيوية  التغذية  اأو  اليوجا،  اأو  اال�صترخاء، 

االأخرى التي تهدف اإلى الحد من االإجهاد والتوتر. 

اأن المري�ض ي�صبح اأكثر قدرة  �صتكون النتيجة على االأرجح هي 

في  اخت�صا�صي  ا�صت�صارة  بعد  الطبيب،  روؤية  عند  اال�صترخاء  على 

االإجهاد، لكن هذا النوع من عالج االإجهاد والتوتر ال يبدو اأنه يوؤثر 

على قراءات �صغط الدم المنزلية على مدار االأربع والع�صرين �صاعة 

�صغط  قيا�ض  اأجهزة  طريق  عن  عليها  الح�صول  يتم  والتي  التالية، 

الدم االإلكترونية. 

لكن  للجدل،  المثيرة  المجاالت  اأحد  المجال  هذا  ويعتبر 

ا�صت�صارة  عن  ينتج  الذي  االأثر  اأن  على  تن�ض  الحالية  النظر  وجهة 

اخت�صا�صي في االإجهاد، ودوره في التحكم في ارتفاع �صغط الدم، 

هو اأثر كبير وفعال حتى االآن. 

العالجات التكميلية

تم تجربة عدد كبير من المنتجات التكميلية والتي يطلق عليها 

الذين  االأ�صخا�ض  مع  التعامل  اأجل  من  الطبيعية«  »المنتجات  ا�صم 

يعانون من ارتفاع �صغط الدم. 

اأظهرت درا�صتان كبيرتان موثوق بهما اأن الفيتامينات الم�صادة 

لالأك�صدة لي�ض لها اأي تاأثير على �صغط الدم اأو مخاطر القلب واالأوعية 

ح ب�صدة عدم ا�صتخدامها.  الدموية، لذلك ُين�صَ

التي تحتوي على  الزبادي  اأن منتجات  تبين  االأخيرة،  االآونة  في 

اللبن الرائب قد يكون لها تاأثير قليل على �صغط الدم. ومع ذلك، لكي 

المري�ض  يحتاج  قد  البعيد،  المدى  على  فعالة  المنتجات  تلك  تكون 

اإلى تناول عبوتين من الزبادي كل يوم لمدة تتراوح من 20 اإلى 30 

ى اأي�صًا با�صتخدام هذا النظام.  عامًا، ولذلك ال يو�صَ

على  طفيف  تاأثير  له  يكون  قد  الثوم  اأن  اإلى  االأدلة  بع�ض  ت�صير 

�صغط الدم. اإن معظم الثوم الذي ن�صتهلكه موجود في االأطعمة التي 

يتم ت�صنيفها على اأنها اأطعمة عالية الم�صتوى، وقد تكون المحتويات 

االأخرى التي توجد في تلك االأطعمة هي التي تعطي الفائدة ولي�ض الثوم 

وحده. ومع ذلك، فمن المعروف طبّيًا اأن الثوم لي�صت له اأي اأ�صرار. 
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النقاط الأ�سا�سية

على  � ن�صبيًا  الب�صيطة  التغييرات  بع�ض  اإجراء  يوؤدي  اأن  يمكن 

النظام الغذائي واأ�صلوب الحياة اإلى خف�ض �صغط الدم وعدم 

الحاجة اإلى العالج من خالل العقاقير الخاف�صة ل�صغط الدم. 

ت�صير بع�ض االأدلة القوية اإلى اأن تقليل كمية الملح في النظام  �

الغذائي يوؤدي اإلى خف�ض �صغط الدم.

اإذا كنت تعاني من زيادة في الوزن، فاإن اإنقا�صه ي�صاعد على  �

خف�ض �صغط الدم.

التمارين  � ممار�صة  بين  وثيق  ارتباط  وجود  االأبحاث  اأثبتت 

الريا�صية بانتظام وانخفا�ض �صغط الدم.
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تطور العالج عن طريق العقاقير

�صيء  اأي  يوجد  يكن  لم  الحالي،  القرن  من  الخم�صينيات  حتى 

تقريبًا يمكن اأن يفعله االأطباء من اأجل خف�ض �صغط الدم، وبالتالي 

اإلى  الحاد  الدم  �صغط  ارتفاع  من  يعانون  الذين  المر�صى  �ض  َتعرَّ

الكلوي،  والف�صل  الدماغية  وال�صكتات  القلبية  باالأزمات  االإ�صابة 

اأواخر  وخالل  االأمرا�ض.  تلك  حيال  االأيدي  مكتوفي  االأطباء  فوقف 

الخم�صينيات واأوائل ال�صتينيات، اأ�صبحت العقاقير الخاف�صة ل�صغط 

الدم متوفرة، و�صاعدت تلك العقاقير على خف�ض �صغط الدم واإنقاذ 

اآثار  اإلى  يوؤدي  كان  البدائية  العقاقير  هذه  من  العديد  لكن  االأرواح. 

جانبية خطيرة، لذلك لم تُعد ُت�صتخَدم حاليًا، ولم يكن يتم ال�صماح 

با�صتخدام تلك العقاقير اإال مع المر�صى الذين يعانون من حالة �صيئة 

للغاية. خالل ال�صبعينيات، ظهر بع�ض العقاقير التي تتميز باأن االآثار 

الجانبية التي تنتج عنها قليلة وغير خطيرة، وبالتالي كان من الممكن 

متو�صط  ارتفاع  من  يعانون  الذين  لالأ�صخا�ض  العقاقير  تلك  اإعطاء 

في �صغط الدم والذين كانوا اأقل ُعر�صة لمخاطر االإ�صابة باأمرا�ض 

القلب واالأوعية الدموية. 

والتي  ب�صكل جيد  اأجريت  التي  التجارب  كبير من  تنفيذ عدد  تم 

باالأقرا�ض  والعالج  بالعقاقير  العالج  بين  المقارنة  خاللها  من  تمت 

الوهمية. ولم يتم ا�صتكمال كل هذه التجارب بعد اأن تبين اأن االأ�صخا�ض 

احتماالت  لديهم  تقل  العقاقير  طريق  عن  العالج  يتناولون  الذين 

الذين  اأولئك  عن  الدماغية،  وال�صكتات  القلبية  باالأزمات  االإ�صابة 

اأ�صبح  التجارب،  هذه  كل  نتائج  جمع  وبعد  الوهمي.  العالج  يتلقون 

العقاقير الخاف�صة ل�صغط  اأن العالج عن طريق  من المعروف حاليًا 

اإلى تخفي�ض معدالت  الدم لجميع م�صتويات فرط �صغط الدم، يوؤدي 

االإ�صابة بال�صكتات الدماغية بن�صبة تتراوح من 35-40%، وتخفي�ض 
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معدالت االإ�صابة بمر�ض القلب التاجي بن�صبة تتراوح %25-20. 

ومن الممكن اأن يتعر�ض االأ�صخا�ض الذين يعانون من فرط �صغط 

الدم لالإ�صابة باالأزمات القلبية نتيجة لعوامل اأخرى، على �صبيل المثال، 

الدم.  الكول�صتيرول في  م�صتويات عالية من  اأو وجود  ال�صجائر  تدخين 

ال�صخ�ض  يتجنب  اأن  الممكن  من  اأنه  حاليًا  القول  يمكن  ذلك،  ومع 

م�صاعفات فرط �صغط الدم اإذا اأمكن التحكم في م�صتوى �صغط الدم.

ويعتبر التطور الذي حدث في العقاقير الخاف�صة ل�صغط الدم - 

والتي ال ينتج عنها اإال اآثار جانبية قليلة باالإ�صافة اإلى فوائدها الهائلة 

في مجال الوقاية من االأزمات القلبية وال�صكتات الدماغية - واحدًا 

الحرب  منذ  الطبية  الرعاية  في  حدثت  التي  التطورات  اأكبر  من 

للثورة  م�صاويًا  تقدير  اأقل  على  التطور  ويعتبر هذا  الثانية.  العالمية 

التي تحققت في تطوير الم�صادات الحيوية الفعالة. 

من  كبيرًا  قدرًا  الدم  ل�صغط  الخاف�صة  العقاقير  اأظهرت  لقد 

الفعالية في تقليل اأو منع الف�صل الكلوي عند مر�صى ال�صكري �صواء كانوا 

م�صابين اأو غير م�صابين بارتفاع �صغط الدم. وفي االآونة االأخيرة، ثبت 

اأن بع�ض العقاقير الخاف�صة ل�صغط الدم تمنع حدوث التلف في �صبكية 

العين عند االأ�صخا�ض الذين يعانون من مر�ض ال�صكري. 

اأن يوؤدي عالج فرط �صغط الدم  عالوًة على ذلك، من الممكن 

عن طريق ا�صتخدام بع�ض العقاقير الخاف�صة ل�صغط الدم، اإلى تقليل 

احتمال حدوث االأزمات القلبية في الم�صتقبل عند االأ�صخا�ض الذين 

تعر�صوا لالإ�صابة باالأزمة القلبية من قبل، كما تفيد تلك العقاقير في 

تقليل احتماالت االإ�صابة بق�صور في القلب. 

عالج كبار ال�سن

يجب على كل من يزيد �صغط الدم عنده ب�صكل م�صتمر عن 100/160 

ملم زئبق، اأن يتناول العقاقير الخاف�صة لل�صغط، اأّيًا كان عمره. 

ويعتبر العالج عن طريق العقاقير الخاف�صة ل�صغط الدم فعااًل 

ب�صكل خا�ّض مع االأ�صخا�ض الذين تتراوح اأعمارهم من 60 اإلى 80 

عامًا، والذين يواجهون خطرًا بالغًا من االإ�صابة بال�صكتة الدماغية/

ل�صغط  الخاف�صة  العقاقير  طريق  عن  عالجهم  يتم  لم  اإذا  القلبية 
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ال�صكتة  من  يعانون  قد  اأنهم  من  ال�صن  كبار  يقلق  ما  وغالبًا  الدم. 

عن  العالج  باأن  نطمئنهم  اأن  الممكن  من  ولكن  الدماغية/القلبية، 

ال�صكتة  حدوث  يمنع  اأن  يمكنه  لل�صغط  الخاف�صة  العقاقير  طريق 

قوّيًا  �صببًا  ذلك  يعتبر  وبالتالي  كبير،  حّد  اإلى  الدماغية/القلبية 

للحفاظ على اأخذ االأقرا�ض على النحو الذي و�صفه الطبيب. 

تزيد  الذين  المر�صى  عالج  عن  درا�صة  ُن�صَرت   2008 عام  في 

اأعمارهم عن 80 �صنة من خالل العقاقير )راجع �صفحة 140( وكان 

يطلق على تلك الدرا�صة »درا�صة فرط �صغط الدم عند الطاعنين في 

ال�صن HYVET«. وبالمقارنة مع العالج الوهمي )االأقرا�ض الوهمية(، 

اإلى  اأدى  لل�صغط قد  الخاف�صة  العقاقير  العالج عن طريق  اأن  ظهر 

بن�صبة  الدماغية/القلبية  بال�صكتات  االإ�صابة  معدالت  انخفا�ض 

 ،%64 القلب بن�صبة  30%، وانخفا�ض معدالت االإ�صابة بق�صور في 

االأخرى  االأ�صباب  جميع  عن  الناجمة  الوفيات  معدالت  وانخفا�ض 

اأن تكون هناك اأي درا�صات بعيدة  21%. ومن غير المحتمل  بن�صبة 

العالج  ا�صتخدام  حالة  في  النتائج  بين  المقارنة  اأجل  من  المدى 

وفي حالة عدم ا�صتخدامه، حيث اإنه لم يعد لها اأي مبرر. ولكن من 

الممكن اأن يتم ت�صميم الجيل القادم من التجارب من اأجل المقارنة 

بين اأنواع مختلفة من العالج الن�صط. 

التحكم في �سغط الدم

على  الدم  �صغط  خف�ض  اإلى  تهدف  التي  العقاقير  جميع  تعتبر 

�صغط  انخفا�ض  اإلى  توؤدي  حيث  تقريبًا،  الفعالية  من  نف�صه  القدر 

انخفا�ض  اإلى  توؤدي  كما  زئبقي،  ملم   10 بمقدار  االنقبا�صي  الدم 

مختلف  ي�صتجيب  زئبقي.  ملم   5 بمقدار  االنب�صاطي  الدم  �صغط 

المثال،  �صبيل  فعلى  مختلفة:  بطرق  العقاقير  لتلك  االأ�صخا�ض 

غيرها،  من  اأكثر  االأدوية  لبع�ض  اأف�صل  ب�صكل  ال�صن  كبار  ي�صتجيب 

الكاريبي  منطقة  ي�صكنون  الذين  لالأ�صخا�ض  بالن�صبة  الحال  كذلك 

ذوي االأ�صول االأفريقية. والجدير بالذكر اأنه من الممكن اأن يتحقق 

االنخفا�ض نف�صه في م�صتويات �صغط الدم الذي يحققه اأي عقار من 

من  �صارم  التزام  هناك  كان  اإذا  الدم،  ل�صغط  الخاف�صة  العقاقير 
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ِقبل المري�ض بن�صائح الطبيب ب�صاأن الحد من تناول الملح، وفقدان 

الوزن واالكتفاء بتناول كميات معتدلة من الم�صروبات الممنوعة. 

اإذا كنت ت�صتخدم العالج عن طريق العقاقير الخاف�صة لل�صغط، 

قمت  اإذا  اأكبر  يكون  العقاقير  بع�ض  تاأثير  اأن  اأي�صًا  تتذكر  اأن  فيجب 

بتقليل ا�صتهالك الملح في الوقت نف�صه الذي تتناول فيه تلك العقاقير، 

لذا فاإن االأمر ي�صتحق بذل الجهد الالزم لخف�ض كمية الملح. 

ا�ستخدام عالجات متعددة )العالجات التوليفية(

عادًة يكون تناول ُقر�ض واحد يوميًا كافيًا لل�صيطرة على �صغط 

الدم عند حوالى ربع االأ�صخا�ض الذين يخ�صعون للعالج عن طريق 

العقاقير الخاف�صة لل�صغط. ولكن يحتاج معظم االأ�صخا�ض الباقين 

العقاقير  من  اثنين  ا�صتخدام  خالل  من  المزدوج  العالج  اإلى 

الثالثي  العالج  اإلى  االأ�صخا�ض  من   %25 ويحتاج حوالى  المختلفة، 

)ثالثة عقاقير مختلفة( من اأجل ال�صيطرة على �صغط الدم. 

اإلى العالج الثالثي، فهذا يعني  ولح�صن الحظ، لو كنت بحاجة 

تتناول  اأن  الممكن  ومن  يوميًا.  فقط  اأقرا�ض  ثالثة  تتناول  اأن  عادًة 

كل االأقرا�ض معًا في جرعة واحدة، اإما في ال�صباح اأو في الم�صاء. 

التي يجب  العقاقير،  القديمة من  االأنواع االأخرى  ا�صتخدام  َقل  وقد 

عفا  اأنواعًا  باعتبارها  يوميًا،  مرات  ثالث  اأو  مرتين  تناولها  يتم  اأن 

عليها الزمن. ويعتبر ذلك اأمرًا جيدًا، الأنه كلما زاد عدد المرات التي 

يجب اأن تتناول فيها االأقرا�ض يوميًا، زاد احتمال ن�صيان تناول اإحدى 

الجرعات في بع�ض االأحيان. 

�سغط الدم الذي ي�سعب التحكم فيه

اإذا كنت واحدًا من االأ�صخا�ض القالئل الذين يكون من ال�صعب 

اإحالتك  تتم  اأن  الممكن  فمن  لديهم،  الدم  �صغط  في  التحكم  جدًا 

يكون  يكاد  الذين  االأ�صخا�ض  من  قليل  عدد  وهناك  اأخ�صائي،  اإلى 

من الم�صتحيل ال�صيطرة على �صغط الدم عندهم. ربما يكون ال�صبب 

على االأرجح هو اأنهم لم يبداأوا العالج عن طريق العقاقير الخاف�صة 
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ل�صغط الدم حتى مرحلة متاأخرة من تطور المر�ض، وبالتالي تفاقمت 

التغييرات الهيكلية في ال�صرايين ال�صغيرة اإلى حّد لم تعد العقاقير 

توؤثر عليها ب�صكل جيد. 

للمعطف  كبير  تاأثير  وجود  متزايد  ب�صكل  الوا�صح  من  بات  لقد 

الكثير  الطبيب( على  لروؤية  الم�صاحب  الدم  االأبي�ض )فرط �صغط 

يمكن  الذي ال  الدم  ارتفاع �صغط  يعانون من  الذين  االأ�صخا�ض  من 

 ABPM ال�صيطرة عليه، وقد يك�صف جهاز قيا�ض �صغط الدم المتنقل

اأن ال�صغط يكون غير من�صبط عندما يقا�ض فقط في عيادة الطبيب. 

وبعد اأن يترك المري�ض عيادة الطبيب، قد يك�صف جهاز قيا�ض �صغط 

الدم المتنقل ABPM اأن �صغط الدم في الواقع من�صبط ب�صكل جيد. 

ويعتبر ذلك اأحد االأ�صباب التي تجعل االإر�صادات الطبية توؤكد ب�صكل 

متزايد على اأهمية قيا�ض �صغط الدم في المنزل. 

الذين  االأ�صخا�ض  معظم  اأن  على  التاأكيد  من  بد  ال  ذلك،  ومع 

في  فقط  طفيف  بارتفاع  م�صابون  الدم،  �صغط  ارتفاع  من  يعانون 

�صغط الدم، والذي يمكن ال�صيطرة عليه ب�صهولة. واإذا كنت من فئة 

هوؤالء، فمن الممكن اأن تح�صل على الرعاية الجيدة من ِقبل الطبيب 

والممر�صة. 

العالج طويل الأمد 

يوجد عند الكثير من االأ�صخا�ض اعتقاد خاطئ اأنهم �صيحتاجون 

اإلى تناول العقاقير الخاف�صة ل�صغط الدم لفترة ق�صيرة فقط، تمامًا 

مثل تناول جرعة من الم�صادات الحيوية لفترة ق�صيرة، وبعد ذلك 

خطير  فهم  �صوء  ذلك  يعتبر  كله.  االأمر  من  يتخل�صوا  اأن  يمكنهم 

للغاية، حيث اإن ال�صخ�ض اإذا ما توقف عن تناول االأقرا�ض، ف�صيكون 

اأكثر ُعر�صة لخطر االإ�صابة باالأزمة القلبية اأو ال�صكتة الدماغية. 

ينبغي اأن يتم تناول العقاقير الخاف�صة ل�صغط الدم في ما تبقى 

تقدم  وكلما  جدًا.  قليلة  ا�صتثناءات  وجود  مع  المري�ض،  حياة  من 

الدماغية،  بال�صكتة  االإ�صابة  خطر  ارتفع  كلما  العمر،  في  المري�ض 

وبالتالي تزداد اال�صتفادة من العقاقير الخاف�صة ل�صغط الدم ب�صكل 
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كبير. واإذا توقف المري�ض عن تناول العقاقير الخاف�صة لل�صغط وظل 

كان  اإذا  عما  الت�صاوؤل  على  يبعث  ذلك  فاإن  منخف�صًا،  الدم  �صغط 

المري�ض قد اأ�صيب فعاًل بفرط �صغط الدم في اأي وقت م�صى، اأو عما 

اإذا كان العالج قد بداأ على اأ�صا�ض قراءة واحدة ل�صغط الدم المرتفع 

تم قيا�صها عندما كان المري�ض تحت االإجهاد اأو التوتر، وذلك ب�صبب 

قيا�ض �صغط الدم في بيئة غير ماألوفة. في واقع االأمر، فاإن احتمال 

اأن يكون اأي �صخ�ض يعاني من فرط �صغط الدم الحقيقي قادرًا على 

التوقف عن تناول االأقرا�ض الخاف�صة لل�صغط، هو احتمال �صعيف. 

تغيير نمط الحياة

مع ذلك، اإذا كنت تعاني من ارتفاع طفيف في �صغط الدم ب�صكل 

اأ�صا�صي، واإذا لم تكن في حاجة اإلى اأكثر من ُقر�ض واحد يوميًا من اأجل 

اأن تتوقف عن العالج بالعقاقير  �صبط �صغط الدم، فاإنه من الممكن 

الخاف�صة لل�صغط اإذا قمت ببع�ض االأمور واأهمها تغيير النظام الغذائي 

بحيث يكون قليل الملح وقليل الد�صم، تناول الخ�صروات اأو الفاكهة بما 

التقليل من  اإنقا�ض الوزن،  الواحد،  اليوم  ال يقل عن خم�ض مرات في 

تناول الم�صروبات الممنوعة، وممار�صة المزيد من التمارين الريا�صية. 

حتى مع ذلك، فاإن ما َيقُرب من ن�صف االأ�صخا�ض الذين يتمكنون 

في  بالعقاقير  العالج  بدء  اإعادة  اإلى  �صيحتاجون  بذلك  القيام  من 

مرحلة معينة. واإذا وافق الطبيب على اأن يتوقف المري�ض عن العالج 

اأجل  من  بانتظام  يراه  اأن  المري�ض  من  �صيطلب  فاإنه  بالعقاقير، 

الفح�ض والمتابعة، و�صتكون الزيارات في البداية �صهريًة ثم ت�صبح 

الدم  اأن يرتفع �صغط  المحتمل جدًا  اأ�صهر. من  بعد ذلك كل ثالثة 

لتناول  العودة  اإلى  المري�ض  و�صيحتاج  اأخرى،  مرة  االأمر  نهاية  في 

االأقرا�ض الخاف�صة ل�صغط الدم. 

العالج  اإلى  يحتاجون  الذين  االأ�صخا�ض  اأن  للغاية  ح  المرجَّ من 

في  للتحكم  نف�صه(  الوقت  في  مختلفين  عقارين  )تناول  المزدوج 

بالعقاقير  العالج  عن  التوقف  على  قادرين  يكونوا  لن  الدم،  �صغط 

نهائّيًا. ومع ذلك، يوجد بع�ض االأدلة على اأن االأ�صخا�ض الذين كان 

والذين  البداية،  في  لديهم  الدم  �صغط  في  التحكم  ال�صعب  من 
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يحتاجون اإلى ا�صتخدام العالج الثالثي اأو الرباعي، قد ي�صبح التاأثير 

في �صغط الدم لديهم اأ�صهل بكثير مع مرور ال�صنين، وبالتالي فمن 

الممكن تخفي�ض عدد االأدوية اأو العقاقير التي يتناولونها. 

التوقف عن العالج 

مثل الكثير من النا�ض الذين يتناولون العقاقير الخاف�صة ل�صغط 

الدم، قد تميل اإلى التوقف عن تناول تلك العقاقير اأو التوقف بالفعل 

تقنع  اأن  جدًا  ال�صهل  من  الطبيب.  اإلى  العودة  دون  من  تناولها  عن 

نف�صك باأنك ال تحتاج فعاًل لتلك العقاقير الأنك على ما يرام والأنك 

المحتمل  من  فاإنه  بذلك،  قمت  اإذا  لكنك  عار�ض.  اأي  من  ت�صكو  ال 

الحوادث  ق�صم  في  نف�صك  تجد  باأن  ما  يوم  في  االأمر  بك  ينتهي  اأن 

باإحدى  اأ�صبت  قد  �صتكون  الأنك  المحلي،  الم�صت�صفى  في  والطوارئ 

م�صاعفات فرط �صغط الدم، مثل االأزمة القلبية اأو ال�صكتة الدماغية. 

ُم�صاب  واأنت  الطبيب  اإلى  النهاية  في  تعود  قد  وبداًل من ذلك، 

بارتفاع �صديد في �صغط الدم والذي يكون من ال�صعب للغاية التحكم 

حتى  اأو  اأربعة  اأو  ثالثة  تناول  اإلى  ذلك  بعد  �صتحتاج  وبالتالي  فيه، 

اإذا  ذلك  حدوث  تتجنب  اأن  الممكن  من  مختلفة.  عقاقير  خم�صة 

داومت على تناول العالج الذي و�صفه لك الطبيب، والذهاب ب�صكل 

منتظم اإلى عيادة الطبيب من اأجل الفح�ض والمتابعة. 

مراقبة الحالة ال�سحية والعالج

الطبيب،  ِقبل  من  لديك  الدم  �صغط  فرط  تقييم  يتم  اأن  بعد 

القيام  اإلى  �صتحتاج  ربما  العالج،  طريق  عن  ال�صغط  في  والتحكم 

بفح�ض �صغط الدم اأربع مرات فقط في ال�صنة. ومن المهم اأن تعود 

من�صبط،  الدم  اأن �صغط  من  التاأكد  اأجل  من  الفحو�صات  تلك  اإلى 

تم  التي  الممر�صات  اإحدى  مع  مقابالتك  تتم  اأن  المحتمل  ومن 

تدريبها تدريبًا خا�صًا، بداًل من الطبيب.
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التحكم في فرط �سغط الدم

ت�صمن المراقبة المنتظمة للحالة ال�صحية والمراجعة المنتظمة للعالج، 

باأن يكون �صغط الدم تحت ال�صيطرة على اأف�صل وجه ممكن. 

ومن حين الآخر، قد تحتاج اإلى اإجراء اختبارات اأخرى اإلى جانب 

قيا�ض �صغط الدم، مثل اختبارات الدم التي تفح�ض وظائف الكلى، 

اأي�صًا  وينبغي   ،ECG القلب  كهربية  مخطط  االأحيان  بع�ض  في  اأو 

ارتفاع  الأن  وذلك  الدم،  في  الكول�صتيرول  م�صتويات  فح�ض  يتم  اأن 

اأهم عوامل الخطر لالإ�صابة  ن�صبة الكول�صتيرول في الدم يعتبر من 

باأمرا�ض القلب تمامًا مثل ارتفاع �صغط الدم، وبالتالي فاإن العالج 

الخاف�ض للكول�صتيرول ي�صاعد اأي�صًا في الحفاظ على حياة المري�ض. 

العقاقير الخاف�سة ل�سغط الدم 

الدم.  ل�صغط  الخاف�صة  العقاقير  من  كبيرة  مجموعة  االآن  توجد 

مما يعني اأن الطبيب اأ�صبح قادرًا على ت�صميم العالج بحيث يتالءم مع 

االحتياجات الفردية لكل مري�ض. ومن المهم بالن�صبة للمري�ض اأن يعرف 

اأ�صماء العقاقير التي يتناولها، وكيف تعمل تلك العقاقير، باالإ�صافة اإلى 



93

العالج عن طريق العقاقير

اأ�سماء الأدوية 

قد ي�صف لك الطبيب اأحد االأدوية للم�صاعدة في التحكم في فرط �صغط الدم. 

على  اأدخلت  التي  التح�صينات  وبف�صل  لها.  المحتملة  الجانبية  االآثار 

العقاقير، اأ�صبح من الممكن جدًا التقليل من االآثار الجانبية للعقاقير 

الخاف�صة ل�صغط الدم اأو حتى تجنب تلك االآثار تمامًا.

ي�صف الق�صم التالي من هذا الكتاب العقاقير المتوافرة حاليًا. 

من  كبير  عدد  عادًة  يوجد  اأنه  اعتبارك  في  ت�صع  اأن  عليك  وينبغي 

مع  الكتاب،  هذا  في  المذكورة  الفئات  كل  عن  المختلفة  العقاقير 

وجود اختالفات فردية طفيفة بين تلك العقاقير.

اأن كل االأدوية لها ا�صمان. ُيطلق على  الُمرِبك بع�ض ال�صيء  من 

االأ�صماء البارزة الموجودة على العلبة تعبير االأ�صماء التجارية )على 

�صبيل المثال: اإي�صتين Istin، زي�صتريل Zestril، كوزار Cozaar(، لكن 

هذه االأ�صماء يمكن اأن تختلف اإذا قام عدد من �صركات االأدوية بت�صويق 

ُتكتب بحروف �صغيرة،  التي  االأ�صماء  الدواء نف�صه، فيما يطلق على 

المثال:  �صبيل  )على  الكيميائية  االأ�صماء  اأو  العلمية  االأ�صماء  تعبير 

اأملوديبين، لي�صينوبريل، لو�صارتان(، حيث يعِطي اال�صم العلمي فكرة 

عن الفئة التي ينتمي اإليها الدواء، ومن االأف�صل اأن ن�صتخدم اال�صم 

العلمي حتى واإن كان يبدو اأطول قلياًل في بع�ض االأحيان. 
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االأدوية  من  اال�صتخدام  �صائعة  رئي�صية  فئات  ثالث  حاليًا  تتوّفر 

الخاف�صة ل�صغط الدم، وهي: 

1- االأدوية الحا�صرة لالأنجيوتن�صين.

.CCB 2- حا�صرات قنوات الكال�صيوم

3- االأدوية المدّرة للبول.

ما  والتي  الدم  ل�صغط  الخاف�صة  االأدوية  من  اأخرى  فئات  توجد 

و�صيتم و�صف  االأحيان في ظروف خا�صة.  ت�صتخدم في بع�ض  زالت 

جميع الفئات في هذا الق�صم، ولكن الفئات الثالث المذكورة اأعاله 

هي الركيزة االأ�صا�صية للعالج عند الغالبية العظمى من المر�صى. 

الأدوية الحا�سرة لالأنجيوتن�سين

تمنع هذه االأدوية اإفراز الهرمون الذي ُي�صمى اأنجيوتن�صين )2(. 

التي  ال�صغيرة  الدموية  االأوعية  ت�صييق  اإلى  الهرمون  هذا  ويوؤدي 

زيادة  اإلى  يوؤدي  وبالتالي  )ال�صرينات(  المجهرية  ال�صرايين  ُت�صمى 

المقاومة لتدفق الدم. نتيجة لذلك، يرتفع �صغط الدم في ال�صرايين 

الكبيرة وتحدث االإ�صابة بفرط �صغط الدم. تتوفر حاليًا ثالث فئات 

من االأدوية الحا�صرة لالأنجيوتن�صين، وهي: 

.)ACE( 1- مثبطات االأنزيم المحّول لالأنجيوتن�صين

.)ARB( 2- حا�صرات م�صتقبالت االأنجيوتن�صين

.)DRI( 3- مثبطات الرينين المبا�صرة

 )ACE( مثبطات االأنزيم المحّول لالأنجيوتن�صين

المحول  االأنزيم  مثبطات  فئة  من  دواء  اأول  ا�صتعمال  تم 

لالأنجيوتن�صين )ACE(، والذي ُي�صمى كابتوبريل، الأول مرة في اأواخر 

يتم  اأن  المفعول يجب  ُمخِدرًا ق�صير  كابتوبريل  ويعتبر  ال�صبعينيات. 

في  كابتوبريل  ُي�صتخَدم  ال  ولذلك  يوميًا،  مرتين  االأقل  على  تناوله 

االأنزيم  مثبطات  اأ�صهر  ومن  للغاية.  قليلة  بن�صبة  اإال  الحا�صر  الوقت 

لي�صينوبريل،  ا�صتخدامًا  واأكثرها   )ACE( لالأنجيوتن�صين  المحول 

بيريندوبريل، راميبريل. وقد اأظهر العديد من التجارب طويلة االأمد 

اأن مثبطات االأنزيم المحول لالأنجيوتن�صين )ACE( توؤدي اإلى خف�ض 

�صغط الدم ومنع االأزمات القلبية وال�صكتات الدماغية. باالإ�صافة اإلى 
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ذلك، توؤدي تلك المثبطات اإلى تقليل اأو تاأخير تدهور وظائف الكلى 

واالأ�صخا�ض  ال�صكري  مر�صى  عند  يحدث  والذي  الكلوي(  )الف�صل 

الذين يعانون من اأمرا�ض الكلى االأولية )االلتهاب الكلوي(. وت�صاعد 

اأمرا�ض العين التي ت�صيب مر�صى  اأي�صًا على تاأخير  تلك المثبطات 

ال�صكري. 

 )ACE( مثبطات الأنزيم المحول لالأنجيوتن�سين

• اإناالپريل	

• فوزينوپريل	

• اإيميداپريل	

• ليزينوپريل	

• بيريندوپريل	

• كويناپريل	

• راميپريل	

• تراندوالپريل	

قد   )ACE( لالأنجيوتن�صين  المحول  االأنزيم  مثبطات  اأن  َتبين 

�صاعدت الكثير من االأ�صخا�ض في البقاء على قيد الحياة خ�صو�صًا 

واالأ�صخا�ض  القلب،  في  ق�صور  من  يعانون  كانوا  الذين  االأ�صخا�ض 

بين  ترابط  يوجد  وال  القلبية.  باالأزمة  اأ�صيبوا  اأن  لهم  �صبق  الذين 

هذه االآثار المفيدة على الكلى والعينين والقلب، واالآثار الناتجة عن 

خف�ض �صغط الدم، وذلك الأن تلك االآثار قد حدثت عند االأ�صخا�ض 

الذين ال يعانون من ارتفاع �صغط الدم. 

بناًء على ما �صبق، اأ�صبح من الوا�صح اأن ظهور مثبطات االأنزيم 

مر�ض  تاريخ  في  كبيرًا  اإنجازًا  كان   )ACE( لالأنجيوتن�صين  المحول 

عن  المر�صى  من  الكثير  عالج  يتم  ال�صبب  ولهذا  الدم،  �صغط  فرط 

الم�صكلة  وكانت  لالأنجيوتن�صين.  المحول  االأنزيم  مثبطات  طريق 

الوحيدة في ا�صتعمال تلك المثبطات هي االآثار الجانبية الناتجة عنها.
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م�صتقبالت االأنجيوتن�صين على 

جدران خاليا االأوعية الدموية

 ،)ARB( تحتل حا�صرات م�صتقبالت االأنجيوتن�صين

الم�صتقبالت التي توجد في جدار الخلية حتى ال 

ي�صتطيع االأنجيوتن�صين )2( اأن يمار�ض تاأثيره

تمنع مثبطات االأنزيم المحول لالأنجيوتن�صين 

تاأثير االأنزيم المحول لالأنجيوتن�صين
اأنجيوتن�صين )1(

الدواء

انقبا�ض 

االأوعية 

الدموية

قبل 

تو�ّصع االأوعية الدموية

بعد

اأنجيوتن�صين)2(

اأحد مثبطات االأنزيم 

المحول لالأنجيوتن�صين
جزء غير ن�صط

كيفية عمل مثبطات الأنزيم المحول لالأنجيوتن�سين 

 )ARB( وحا�سرات م�ستقبالت الأنجيوتن�سين )ACE(

تقوم مثبطات االأنزيم المحول لالأنجيوتن�صين )ACE( بمنع تاأثير هرمون 

انقبا�ض  اإلى   )2( اأنجيوتن�صين  هرمون  يوؤدي  حيث   ،)2( اأنجيوتن�صين 

االأوعية الدموية، بينما تعمل مثبطات االأنزيم المحول لالأنجيوتن�صين على 

تو�صيع االأوعية الدموية، وبالتالي خف�ض �صغط الدم.
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يوجد اثنان من االآثار الجانبية المهمة لمثبطات االأنزيم المحول 

اأو  الحادة  الوعائية  الوذمة  هو  االأول  الجانبي  االأثر  لالأنجيوتن�صين. 

االأثر  الحياة.  تهدد  التي  االآثار  من  تكون  ما  نادرًا  لكنها  المتكررة، 

لكنه  مزعجًا  االأثر  هذا  ويعتبر  الجاف،  ال�صعال  هو  الثاني  الجانبي 

لي�ض خطيرًا. من ح�صن الحظ اأن االإ�صابة بالوذمة الوعائية نادرًا ما 

تحدث )ت�صيب �صخ�صًا واحدًا من كل خم�صة اآالف �صخ�ض( لكنها 

توؤدي  االأفريقية.  االأ�صول  ذوي  االأ�صخا�ض  عند  اأكبر  ب�صورة  تظهر 

م�صحوبًا  يكون  والذي  والل�صان  ال�صفتين  تورم  اإلى  الوعائية  الوذمة 

الوعائية  الوذمة  تكون  العادة  وفي  الحنجرة.  في  انقبا�ض  بحدوث 

متقطًعة بحيث تظهر اأحيانًا وتختفي اأحيانًا اأخرى. اإذا كنت تتناول 

اأحد مثبطات االأنزيم المحول لالأنجيوتن�صين والحظت تورم ال�صفتين 

والل�صان، فاإنه يجب عليك اأن تتوقف عن تناول هذا الدواء فورًا واأن 

تحدد موعدًا عاجاًل مع الطبيب من اأجل اال�صت�صارة. ويجب اأال يتم 

مرة  لالأنجيوتن�صين  المحول  االأنزيم  مثبطات  من  دواء  اأي  تناول 

اأخرى، حيث توجد بع�ض البدائل االأخرى المتوفرة )انظر اأدناه(. 

ويت�صم ال�ُصعال الجاف الذي ي�صيب حوالى 20% من االأ�صخا�ض 

باأنه  لالأنجيوتن�صين،  المحول  االأنزيم  مثبطات  اأحد  يتناولون  الذين 

لي�ض خطيرًا وربما يكون خفيفًا للغاية. في الواقع، ربما ال تدرك اأنك 

م�صاب بال�صعال الجاف اإال اإذا �صاألك اأحد االأ�صخا�ض عما اإذا كنت 

للغاية  ب�صيطًا  ال�صعال  يكون  االأحيان،  بع�ض  وفي  بال�صعال.  م�صابًا 

لدرجة اأنه ال ي�صبب لك اأي اإزعاج على االإطالق، لكنه من الممكن اأن 

ي�صبب بع�ض االإزعاج للزوج اأو الزوجة حيث تزيد حدته اأثناء الليل. 

على الرغم من االأثرين الجانبيين اللذين تم ذكرهما من قبل، تعتبر 

اأنه  اإلى  باالإ�صافة  للغاية  اآمنة  لالأنجيوتن�صين  المحول  االأنزيم  مثبطات 

يمكن تحملها ب�صكل جيد. ومن المعتاد اأن يبداأ المري�ض بجرعة منخف�صة 

)على �صبيل المثال، ليزينوپريل 5 ملجرام( ثم يتم رفع الجرعة تدريجيًا 

مدى  على  ملجرام(   20 )ليزينوپريل  الكاملة  الجرعة  اإلى  ي�صل  حتى 

فترة ال تتجاوز ب�صعة اأ�صابيع. وينبغي اأن يتم ا�صتخدام مثبطات االأنزيم 

المحول لالأنجيوتن�صين ب�صورة تدريجية خ�صو�صًا مع االأ�صخا�ض الذين 

يعانون من الف�صل الكلوي اأو ق�صور في القلب. 
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 )ARB( حا�صرات م�صتقبالت االأنجيوتن�صين

االأنجيوتن�صين  م�صتقبالت  حا�صرات  من  دواء  اأول  ا�صتعمال  تم 

اأ�صبح  1995. و�صرعان ما  ARB، والذي ُيعرف با�صم اللو�صارتان، عام 

فال�صارتان،  المثال،  �صبيل  )على  ومناف�صيه  العقار  هذا  اأن  وا�صحًا 

التي  الجانبية  االآثار  حدوث  في  يت�صبب  ال  كاندي�صارتان(  اإربي�صارتان، 

االأنزيم  مثبطات  مع  تحدث  والتي  الوعائية،  الوذمة  اأو  ال�صعال  ت�صمل 

المحول لالأنجيوتن�صين. في الواقع لم يتم تحديد اأي اآثار جانبية خطيرة 

حا�صرات  وتعتبر  االأنجيوتن�صين.  م�صتقبالت  حا�صرات  ا�صتعمال  من 

في  الموجودة  الفعالية  من  نف�صه  القدر  على  االأنجيوتن�صين  م�صتقبالت 

�صغط  تخفي�ض  اأجل  من  ا�صتخدامها  يتم  التي  العقاقير  من  غيرها 

م�صتقبالت  حا�صرات  اأن  المدى  الطويلة  التجارب  واأو�صحت  الدم، 

االأنجيوتن�صين ال تقل كفاءة عن مثبطات االأنزيم المحول لالأنجيوتن�صين 

في الحد من النوبات القلبية وال�صكتات الدماغية. عالوة على ذلك، تقلل 

المر�صى  بين  الوفيات  معدل  من  االأنجيوتن�صين  م�صتقبالت  حا�صرات 

اأنها  كما  القلب،  في  اأو ق�صور  قلبية  باأزمة  اأ�صيبوا  اأن  لهم  �صبق  الذين 

م�صابًا  المري�ض  كان  �صواء  الكلوي  بالف�صل  االإ�صابة  معدالت  من  تقلل 

اأن حا�صرات  االأطباء  من  ويرى عدد  ال�صكري.  بمر�ض  غير م�صاب  اأو 

اأن تحل محل مثبطات االأنزيم المحول  م�صتقبالت االأنجيوتن�صين يجب 

لالأنجيوتن�صين في الممار�صة االإكلينيكية الروتينية.

 )ARB( حا�سرات م�ستقبالت الأنجيوتن�سين

• كاندي�صارتان	

• اإپرو�صارتان	

• اإيرب�صارتان 	

• لو�صارتان 	

• اأولمي�صارتان	

• تلمي�صارتان 	

• ڤال�صارتان 	
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 )DRI( مثبطات الرينين المبا�صرة

ال يتوفر من مثبطات الرينين المبا�صرة في المملكة المتحدة �صوى 

العقار  يعتبر هذا   .2005 عام  ا�صتعماله  بداأ  والذي  األي�صكيرين،  عقار 

االأنجيوتن�صين  وحا�صرات  مثبطات  من  غيره  مثل  تمامًا  للغاية  فعااًل 

في خف�ض �صغط الدم، وال ينتج عنه �صوى اآثار جانبية قليلة جدًا. ومع 

اإذا كان  ما  لمعرفة  االأمد  اأي درا�صات طويلة  االآن  ذلك، ال توجد حتى 

عقار األي�صكيرين يقلل من االأزمات القلبية وال�صكتات الدماغية وق�صور 

باأن  االعتقاد  اإلى  يدعو  ما  يوجد  اأنه  اإال  ال.  اأم  الكلوي  والف�صل  القلب 

عقار األي�صكيرين لن تظهر له اأي نتائج مفيدة بالن�صبة لتلك االأمرا�ض. 

في الوقت الراهن، ينبغي اأال يتم اإعطاء عقار األي�صكيرين اإال للمر�صى 

لالأنجيوتن�صين  المحول  االأنزيم  مثبطات  تحمل  ي�صتطيعون  ال  الذين 

 .ARB اأو حا�صرات م�صتقبالت االأنجيوتن�صين ACE

فاإّن  البول،  ومدرات  الكال�صيوم،  قنوات  حا�صرات  مع  وبالمقارنة 

وحا�صرات   ACE لالأنجيوتن�صين  المحول  االأنزيم  مثبطات  من  كاًل 

م�صتقبالت االأنجيوتن�صين ARB، له ن�صف القدر من الكفاءة في خف�ض 

االأفريقية.  االأ�صول  ذوي  المر�صى  وعند  ال�صن  كبار  عند  الدم  �صغط 

وال يعتبر ذلك اكت�صافًا غير متوقع الأنه من المعروف منذ فترة طويلة 

منظومة  يخ�ض  ما  في  ن�صاطًا  اأقل  المر�صى  من  المجموعات  هذه  اأن 

الرينين–اأنجيوتن�صين. ومع ذلك، اأظهرت مثبطات الرينين المبا�صرة 

قدرًا كبيرًا من الفاعلية في تقليل اأو تاأخير الف�صل الكلوي عند مر�صى 

الكلى �صواء كانوا م�صابين اأم غير م�صابين بمر�ض ال�صكري، بالن�صبة 

المفيدة  االآثار  اأن  اإلى  الفئات، مما ي�صير ب�صدة  لجميع االأعمار وجميع 

لهذه االأدوية على الكلى ال عالقة لها باآثار خف�ض �صغط الدم. 

المثبطة  االأدوية  المر�صى  يتناول  باأن  ُين�صح  ال�صبب،  لهذا 

غير  الدم  �صغط  فرط  حاالت  في  فقط  لالأنجيوتن�صين  والحا�صرة 

المعقدة، باعتبارها االأدوية االأ�صا�صية بالن�صبة للمر�صى االأ�صغر �صّنًا 

والمر�صى الذين لي�صوا من اأ�صول اأفريقية. 
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 CCB حا�سرات قنوات الكال�سيوم

اأوائل  تم ا�صتعمال حا�صرات قنوات الكال�صيوم للمرة االأولى في 

الثمانينيات، وهي تعمل عن طريق اإعاقة عمل الكال�صيوم في خاليا 

الذي  االنقبا�ض  اأن  وُيعتقد  ال�صرايين.  المل�صاء في جدار  الع�صالت 

يحدث في الع�صالت المل�صاء، والذي يحدث جزئيًا ب�صبب الكال�صيوم، 

�صغط  بارتفاع  االإ�صابة  ي�صبب  ما  الدموية  االأوعية  �صيق  اإلى  يوؤدي 

ما  الدموية  االأوعية  تو�صيع  اإلى  الكال�صيوم  عمل  اإعاقة  وتوؤدي  الدم. 

يت�صبب في انخفا�ض �صغط الدم. 

 CCB حا�سرات قنوات الكال�سيوم

• اأملوديپين	

• ديلتيازيم	

• فيلوديپين	

• اإ�صراديپين	

• ال�صيديپين	

• ليركانيديپين	

• نيكارديپين	

• نيفيديپين	

• ني�صولديپين	

• ڤيراپاميل	

تتميز حا�صرات قنوات الكال�صيوم باأنها فعالة مثل غيرها من االأدوية 

االأعمار.  وكافة  االإثنية  الفئات  لجميع  بالن�صبة  الدم  �صغط  خف�ض  في 

ى با�صتخدام حا�صرات قنوات الكال�صيوم بالدرجة االأولى للمر�صى  ويو�صَ

من كبار ال�صن واالأ�صخا�ض ذوي االأ�صول االأفريقية. 

وُيطَلق في بع�ض االأحيان على CCB ا�صم حا�صرات الكال�صيوم، اأو 

م�صادات الكال�صيوم، اأو حا�صرات دخول الكال�صيوم. 

ويوجد نوعان من حا�صرات قنوات الكال�صيوم: 
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قبل 

دخول الكال�صيوم اإلى الخاليا

قبل 

انقبا�ض

بعد 

ع تو�صُّ

الكلى

القلب

المعدة

الرئتان

المثانة

حا�صرات قنوات 

الكال�صيوم

الكال�صيوم

بعد

الدواء

كيفية عمل حا�سرات قنوات الكال�سيوم 

عندما يدخل الكال�صيوم اإلى الخاليا الع�صلية، تنقب�ض تلك الخاليا. وتعمل 

حا�صرات قنوات الكال�صيوم على الحد من كمية الكال�صيوم التي تدخل اإلى 

الخاليا وبالتالي تمنع تقل�ض الع�صالت التي تبطن جدران االأوعية الدموية. 

ونتيجة لتمدد )تو�ّصع( االأوعية الدموية، ينخف�ض �صغط الدم. 

تحول حا�صرات قنوات الكال�صيوم 

دون امت�صا�ض الكال�صيوم
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ثنائية  البيريدينات  م�صتقات  من  الكال�صيوم  قنوات  حا�صرات   -1

.DHP الهيدروجين

2- حا�صرات قنوات الكال�صيوم من غير م�صتقات البيريدينات ثنائية 

.non-DHP الهيدروجين

حا�صرات قنوات الكال�صيوم من م�صتقات البيريدينات ثنائية 

 DHP الهيدروجين

م�صتقات  من  الكال�صيوم  قنوات  حا�صرات  من  نوع  اأول  كان 

البيريدينات ثنائية الهيدروجين هو عقار نيفيديپين )لتو�صيع االأوعية 

الدموية(. في بادئ االأمر لم يتحمل المر�صى التركيبة ال�صائلة لهذا 

العقار على �صورة كب�صولة جيالتينية، حيث اإنه بمجرد اأن يتم ذوبان 

الكب�صولة في المعدة ينطلق الدواء الن�صط ويتم امت�صا�صه في مجرى 

الدم ب�صكل مفاجئ. وكان ذلك يوؤدي اإلى ال�صداع ال�صديد، واحمرار 

الوجه، وانخفا�ض �صريع في �صغط الدم. لم تعد هذه االآثار الجانبية 

اأقرا�ض  �صكل  على  متاحًا  نيفيديبين  اأ�صبح  عندما  م�صكلًة  تمثل 

)نيفيديپين ريتارد(. واالآن، وبعد ا�صتعمال االأقرا�ض طويلة المفعول 

)LA(، اأ�صبح من النادر التعر�ض لل�صداع اأو احمرار الوجه. 

عن  تنتج  التي  الجانبية  االآثار  اأهم  من  الكاحل  تورم  ويعتبر 

البيريدينات  م�صتقات  من  الكال�صيوم  قنوات  حا�صرات  ا�صتخدام 

ثنائية الهيدروجين. وال يحدث هذا التورم ب�صبب احتبا�ض ال�صوائل، 

كما يحدث في ق�صور القلب االحتقاني، لكن ذلك يرجع اإلى ت�صرب 

ال�صوائل من االأن�صجة )الخلوية( اإلى الفجوات بين الخاليا. وال ُيعد 

تورم الكاحل من االآثار الخطيرة لكنه قد يكون قبيحًا جدًا. قد يكون 

تورم الكاحل اأكثر �صيوعًا عند الن�صاء من الرجال. ولم يعد هذا االأثر 

الجانبي �صائعًا بعد ظهور اأقرا�ض نيفيديبين الحديثة طويلة المفعول. 

البيريدينات  الكال�صيوم من م�صتقات  اأكثر حا�صرات قنوات  من 

ثنائية الهيدروجين ا�صتخدامًا هو عقار اأملوديپين. يحتاج اأملوديپين 

خم�صة اأيام حتى يعطي تاأثيره الكامل، وعند التوقف عن تناوله ياأخذ 

وقتًا طوياًل لكي يزول اأثره. ونادرًا ما يحدث ال�صداع واحمرار الوجه 
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وتورم الكاحل عند ا�صتخدام هذا الدواء بجرعة منخف�صة ال تزيد عن 

خم�صة مليجرامات يوميًا، ولكن اإذا تم ا�صتخدام ع�صرة مليجرامات 

)اأعلى جرعة( يحدث تورم الكاحل عند حوالى 50% من المر�صى. 

وعندما يتم ا�صتخدام اأملوديپين اإلى جانب اأحد االأدوية المثبطة 

الت�صافر  من  نوع  حدوث  على  كبير  دليل  يوجد  لالأنجيوتن�صين، 

ا�صتخدام  عن  تن�صاأ  التي  الفعالية  اأن  يعني  ما  بينهما،  والتعاون 

تم  لو  مما  الدم  �صغط  خف�ض  في  م�صاعفة  ت�صبح  معًا  العقارين 

حا�صرات  اأحد  اأن  على  اأدلة  وتوجد  حدة.  على  دواء  كل  ا�صتخدام 

التورم  يقلل  ARB، وهو عقار ڤال�صارتان،  االأنجيوتن�صين  م�صتقبالت 

الذي يحدث في الكاحل والذي ي�صببه عقار اأملوديپين. 

خالل  من  واالأملوديپين  النيفيديپين  من  كلٍّ  تقييم  تم  وقد 

الدرا�صات طويلة المدى، فتبين اأنهما ي�صاعدان في الحد من االأزمات 

القلبية وال�صكتات الدماغية. 

البيريدينات  م�صتقات  غير  الكال�صيوم من  قنوات  حا�صرات 

 non-DHP ثنائية الهيدروجين

اأن تلك االأدوية لها  اإاّل  ت�صمل هذه االأدوية فيراباميل وديلتيازيم 

حا�صرات  عن  تختلف  اأنها  كما  تمامًا،  مختلفة  كيميائية  تركيبات 

الهيدروجين.  ثنائية  البيريدينات  م�صتقات  من  الكال�صيوم  قنوات 

الكاحل والذي ينتج  المتمثل في تورم  االأثر الجانبي  اأن  ويعني ذلك 

ثنائية  البيريدينات  م�صتقات  من  الكال�صيوم  قنوات  حا�صرات  عن 

اأبدًا. ويعتبر االأثر الجانبي الرئي�صي لدواء  الهيدروجين، لن يحدث 

فيراباميل هو االإم�صاك، وهو لي�ض مزعجًا بالن�صبة لمعظم المر�صى 

ولكن ينبغي اأن ُين�صح المري�ض بتناول اأي نوع من الملينات اإذا كان 

الدواء  هذا  تناول  عن  التوقف  يتم  وال  م�صكلة.  له  ي�صبب  االإم�صاك 

ب�صبب هذه االآثار الجانبية اإال في حاالت نادرة جدًا. وي�صيع ا�صتخدام 

كلٍّ من فيراباميل وديلتيازيم عند المر�صى الذين يعانون من اأمرا�ض 

القلب والذين ال توجد لديهم اأي عالمات على ارتفاع �صغط الدم. 

وقد ظهر اأن هذه االأدوية توؤدي اإلى تخفي�ض معدالت الوفيات عند 
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المر�صى الذين �صبق لهم اأن اأُ�صيبوا باالأزمة القلبية. 

ُمِدّرات البول

في  عام  مرة  الأول  للبول  المدّرة  الثيازيد  اأدوية  ا�صتعمال  تم 

خم�صينيات القرن الما�صي وظلت ل�صنوات عديدة الركيزة االأ�صا�صية 

لعالج ارتفاع �صغط الدم، و�صاعدت ب�صكل كبير في الحد من االأزمات 

على  الدم  �صغط  ارتفاع  مر�صى  لدى  الدماغية  وال�صكتات  القلبية 

مدى �صنوات عديدة. 

اأ�صبح  للغاية،  الفعالة  الجديدة  االأدوية  ظهور  وبعد  االآن،  اأما 

يتم  باأن  االآن  ى  ويو�صَ جدًا.  قلياًل  الثيازيد  اأدوية  ا�صتخدام 

حل ثالث عندما يكون الجمع بين حا�صرات م�صتقبالت  ا�صتخدامها َكَ

على  للتاأثير  كاف  غير  الكال�صيوم  قنوات  وحا�صرات  االأنجيوتن�صين 

�صغط الدم. وتعتمد مدرات البول في عملها على تحفيز الكلى الإنتاج 

المزيد من البول، ويوؤدي ذلك اإلى حدوث انخفا�ض طفيف في حجم 

الدموية.  االأوعية  في  ال�صغط  انخفا�ض  اإلى  وبالتالي  الُكلي،  الدم 

لهذا ال�صبب ُت�صمى عادًة مدرات البول »حبوب الماء«. وباالإ�صافة اإلى 

الدموية، حيث  االأوعية  ب�صكل مبا�صر على  البول  توؤثر مدرات  ذلك، 

ي�صاعد  مما  ال�صرايين،  في  يحدث  الذي  االنقبا�ض  تقليل  اإلى  توؤدي 

اأي�صًا على انخفا�ض �صغط الدم. 

توجد ثالث فئات من مدرات البول: 

1- اأدوية الثيازيد المدّرة للبول.

2- مدرات البول ال�صبيهة باأدوية الثيازيد.

3- مدرات البول الحافظة للبوتا�صيوم.

اأدوية الثيازيد

هو  المتحدة  المملكة  في  ا�صتخدامًا  الثيازيد  اأدوية  اأكثر  يعتبر 

بندروفلوميثيازيد )بندروفلوازيد �صابقًا(. يوؤدي بندروفلوميثيازيد اإلى 

الدماغية  وال�صكتات  القلبية  االأزمات  والوقاية من  الدم  خف�ض �صغط 

يوميًا.  ملجرام   2.5 عن  تزيد  ال  منخف�صة  بجرعة  تناوله  يتم  عندما 
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وباالإ�صافة اإلى ذلك، يتميز بندروفلوميثيازيد باأنه اأرخ�ض دواء لخف�ض 

�صغط الدم حتى االآن، حيث يكلف اأقل من 50 بن�صًا في ال�صهر. وتتمثل 

الم�صكلة الرئي�صية التي تنتج عن ا�صتخدام اأدوية الثيازيد، في اآثارها 

خالل  من  الثيازيد  اأدوية  تعمل  حيث  الج�صم،  كيمياء  على  المتعددة 

تحفيز الكليتين على اإزالة كميات كبيرة من الملح والماء من الج�صم، 

ما  االأحيان،  بع�ض  في  للملح  �صديد  فقدان  يحدث  اأن  الممكن  ومن 

يت�صبب في حدوث نق�ض في الملح بدرجة تهدد الحياة. 

اأدوية الثيازيد المدّرة للبول

• بندروفلوميثيازيد	

• �صيكلوپينثيازيد	

• هيدروكلوروثيازيد	

• هيدروفلوميثازيد	

وتوؤدي اأدوية الثيازيد اأي�صًا اإلى تحفيز الكلى على خف�ض محتوى 

�صربات  على  �صلبية  اآثار  له  يكون  قد  مما  الج�صم،  في  البوتا�صيوم 

الثيازيد �صببًا في  اأدوية  اأن تكون  اإلى ذلك، يمكن  القلب. باالإ�صافة 

النقر�ض  مر�ض  ت�صبب  التي  المادة  وهو  اليوريك،  حم�ض  احتبا�ض 

)داء المفا�صل(. من الممكن اأن توؤدي اأدوية الثيازيد اإلى تقليل تحمل 

ال�صكري  مر�ض  ظهور  في  االأحيان  بع�ض  في  يعجل  قد  مما  ال�صكر، 

اأدوية الثيازيد في فقدان  اأن تت�صبب  من النوع )2(. واأخيرًا، يمكن 

الرجال للقدرة اأو المحافظة على قوة االنت�صاب. 

من  يكون  قد  الجانبية،  االآثار  من  الطويلة  القائمة  هذه  ومع 

وا�صع حتى  نطاق  على  ت�صتخدم  زالت  ما  الثيازيد  اأدوية  اأن  الغريب 

اأول  كانت  اأنها  اإلى  ا�صتخدامها  ا�صتمرار  وراء  ال�صبب  ويرجع  االآن. 

العقاقير الخاف�صة ل�صغط الدم التي يمكن تحملها، حيث كانت كل 

االأدوية التي �صبقتها توؤدي اإلى اآثار جانبية �صديدة. عالوًة على ذلك، 

ت�صاعد اأدوية الثيازيد في الحفاظ على االأرواح ب�صكل موؤكد، كما اأنها 
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كيفية عمل اأدوية الثيازيد المدّرة للبول

م�صاحة  وخلق  الدموية،  االأوعية  تو�صيع  على  االأدوية  من  النوع  هذا  يعمل 

اأكبر للح�صول على حجم معين من الدم، وبالتالي ينخف�ض ال�صغط في 

الدورة الدموية. باالإ�صافة اإلى ذلك، تقوم تلك االأدوية بتحفيز الكلى على 

اإفراز الماء والملح، مما يقلل من حجم الدم في الدورة الدموية، ويوؤدي 

ذلك بالتالي اإلى انخفا�ض �صغط الدم. 

ات�صاع الوعاء 

الدموي

المثانة

المعدة

الدم

الماء والملح

الكلى

قبل

بعد

الدواء

نفرون الكلى )وحدة 

التر�صيح التي تزيل 

الف�صالت من الج�صم(
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فعالة للغاية وغير مكلفة. يمكن اأي�صًا الو�صول اإلى الحد االأدنى من 

ا�صتخدام  تم  اإذا  اأعاله  المذكورة  باالأي�ض  المتعلقة  الجانبية  االآثار 

جرعات قليلة من اأدوية الثيازيد.

 ،)HCTZ( هيدروكلوروثيازيد  الثيازيدي،  البول  مدر  يعتبر  ال 

الدواء الوحيد المتوفر في المملكة المتحدة. ومع ذلك، يتم ا�صتخدامه 

من خالل جرعات ثابتة متكررة من االأقرا�ض التي تحتوي على اثنين 

ومن  لالأنجيوتن�صين.  الحا�صرة  العقاقير  ت�صمل  والتي  العقاقير  من 

 HCTZ/لو�صارتان ،HCTZ/اأ�صهر االأمثلة على هذه االأدوية: ليزينوپريل

 .HCTZ/وڤال�صارتان

مدرات البول ال�صبيهة باأدوية الثيازيد

 من اأ�صهر هذه االأدوية عقار كلورتاليدون )كلورثاليدون �صابقًا( 

من  الحد  في  ت�صاعد  االأدوية  تلك  اأن  تبين  وقد  اإنداپاميد.  وعقار 

كلورتاليدون  دواء  وي�صتخدم  الدماغية.  وال�صكتات  القلبية  االأزمات 

ب�صورة اأكبر في الواليات المتحدة، حيث يتم اإجراء معظم البحوث. 

ومن الممكن اأن تكون االآثار الجانبية التي تنتج عن هذه االأدوية اأقل 

من  ذلك،  مع  بندروفلوميثيازيد.  عن  الناتجة  الجانبية  االآثار  من 

المحتمل اأي�صًا اأن يكون �صبب انخفا�ض معدل حدوث االآثار الجانبية 

هو ا�صتخدام جرعات اأقل من هذه االأدوية. 

الثيازيد  باأدوية  ال�صبيهة  البول  ومدرات  الثيازيد  اأدوية  وتعتبر 

مفيدة جدًا عندما ُت�صاف اإلى اأحد االأدوية الحا�صرة لالأنجيوتن�صين 

فاإن  ذلك،  من  النقي�ض  وعلى  اأدناه(.  انظر   - بيتا  حا�صرات  )اأو 

قنوات  التوليفية مع حا�صرات  العالجات  االأدوية في  تلك  ا�صتخدام 

الكال�صيوم لي�ض فعااًل بدرجة كبيرة في خف�ض �صغط الدم. 

االأدوية المدّرة للبول الحافظة للبوتا�صيوم 

ت�صمل هذه االأدوية دواء �صپيرونوالكتون ودواء االأميلوريد. كانت 

فقدان  اآثار  لمواجهة  توليفي  كعالج  �صابقًا  ُت�صتخَدم  االأدوية  هذه 

البوتا�صيوم الذي يحدث ب�صبب اأدوية الثيازيد المدّرة للبول. وعندما 

ُي�صتخَدم اأحد هذه االأدوية ب�صكل منفرد، فاإنه ال يكون فعااًل بدرجة 
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كبيرة. علمًا باأن تلك االأدوية ال ُت�صتخدم كثيرًا في االآونة االأخيرة. 

م�صادات  اأحد  �صپيرونوالكتون  يعتبر  التقنية،  الناحية  ومن 

واالألدو�صتيرون   .)ARA( االنتقائية  غير  االألدو�صتيرون  م�صتقبالت 

اإلى  اإفرازه من الغدد الكظرية، والذي يوؤدي  هو الهرمون الذي يتم 

ويمنع  والماء.  الملح  احتبا�ض  في  يت�صبب  الأنه  الدم  �صغط  ارتفاع 

هذا  حظي  فقد  ذلك،  مع  فعال.  ب�صكل  التاأثير  هذا  �صپيرونوالكتون 

الدواء بالمزيد من االهتمام في االآونة االأخيرة. وتوجد حاليًا بع�ض 

االأدلة المجربة التي توؤكد بقوة اأن دواء �صپيرونوالكتون يقلل من معدل 

القلب،  في  �صديد  ق�صور  من  يعانون  الذين  المر�صى  عند  الوفيات 

والذي يحدث عادة بعد االإ�صابة باالأزمة القلبية. ويتلقى اأي�صًا معظم 

الحا�صرة  االأدوية  اأحد  القلب،  بق�صور  الم�صابين  المر�صى  هوؤالء 

لالأنجيوتن�صين. وقد دفعت هذه النتائج بع�ض المخت�صين في ارتفاع 

دواء  ا�صتخدام  الممكن  من  كان  اإذا  عما  الت�صاوؤل  اإلى  الدم  �صغط 

للمر�صى  بالن�صبة  رابع  كحل  منخف�صة  بجرعات  �صپيرونوالكتون 

الذين يعانون من ارتفاع �صغط الدم الذي ي�صعب التحكم فيه. وفي 

عام 2007، تم ن�صر اثنتين من الدرا�صات التي تعتمد على المراقبة 

�صپيرونوالكتون  لدواء  رائع  تاأثير  وجود  اأظهرت  والتي  والمالحظة، 

عندما اأُ�صيف اإلى مجموعة من العقاقير التي كانت تحتوي على اأحد 

االأدوية الحا�صرة لالأنجيوتن�صين، واأحد حا�صرات قنوات الكال�صيوم، 

ا�صتخدام  يزداد  اأن  المرجح  ومن  للبول.  المدّرة  االأدوية  واأحد 

�صپيرونوالكتون بعد هذه النتائج. 

اإن الم�صكلة الرئي�صية في ا�صتخدام دواء �صپيرونوالكتون هي االآثار 

معظم  تقليل  يتم  اأن  الممكن  ومن  ا�صتخدامه.  عن  الناتجة  الجانبية 

قليلة  جرعات  ا�صتخدام  تم  اإذا  ممكن  حّد  اأدنى  اإلى  الجانبية  االآثار 

دواء  ي�صبب  اأن  يمكن  للرجال،  وبالن�صبة  �صپيرونوالكتون.  من  فقط 

�صپيرونوالكتون �صعف ال�صدر اأو ت�صخمه. ويوؤدي ذلك تقريبًا اإلى منع 

ا�صتخدام هذا الدواء من قبل للرجال. وال ُيحدث دواء �صپيرونوالكتون 

اأي اآثار جانبية على ثديي المراأة. 
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حيث  �صپيرونوالكتون،  عمل  باآلية  ترتبط  اأخرى  م�صكلة  وتوجد 

البوتا�صيوم. من الممكن جعل زيادة  اإلى احتبا�ض  يوؤدي هذا الدواء 

ا�صتخدام  خالل  من  خطيرة  وغير  طفيفة  الدم  في  البوتا�صيوم 

�صپيرونوالكتون بجرعات منخف�صة. وتحدث الزيادة الكبيرة في ن�صبة 

مع  مترافق  كعالج  الدواء  هذا  ا�صتخدام  عند  الدم  في  البوتا�صيوم 

اأحد االأدوية الحا�صرة لالأنجيوتن�صين مثل ليزينوپريل اأو لو�صارتان. 

في بع�ض االأحيان تزيد ن�صبة البوتا�صيوم في الدم عن 6.0 مليمول/

وتزداد  القلب.  �صربات  في  خطيرة  م�صاكل  اإلى  يوؤدي  قد  مما  لتر، 

خطورة هذه الم�صكلة ب�صكل خا�ض عند المر�صى الذين يتلقون هذه 

االأدوية لعالج ق�صور القلب ولي�ض لعالج ارتفاع �صغط الدم. وتنت�صر 

هذه الم�صكلة اأي�صًا عند المر�صى الذين يعانون من اختالل وظائف 

الذين  االأ�صخا�ض  جميع  على  وينبغي  ال�صكري.  مر�ض  ومن  الكلى، 

الكلى  وظائف  بفح�ض  يقوموا  اأن  �صپيرونوالكتون،  دواء  يتناولون 

ون�صبة البوتا�صيوم في الدم بطريقة منتظمة. 

يتوفر حاليًا اأحد م�صادات م�صتقبالت االألدو�صتيرون االأكثر انتقائية، 

اإلى تخفي�ض  اإيپليرينون. ولقد ثبت اأن هذا الدواء يوؤدي  وُيعرف با�صم 

القلب.  في  ق�صور  من  يعانون  الذين  المر�صى  عند  الوفيات  معدالت 

ولكونه م�صادًا انتقائيًا، فهو ال ي�صبب م�صاكل بال�صدر عند الرجال. ولم 

ُت�صّجل اأي معلومات تقريبًا عن اأثر دواء اإيپليرينون على المر�صى الذين 

يعانون من ارتفاع �صغط الدم الذي ي�صعب التحكم فيه. 

والحافظة  للبول  المدّرة  االأدوية  اأحد  هو  اأميلوريد  دواء  يعتبر 

للبوتا�صيوم، وال يوجد اأي ارتباط كيميائي بين اأميلوريد و�صپيرونوالكتون. 

َيعتمد دواء اأميلوريد في عمله على تحفيز الكلى الإزالة الملح والماء مع 

االإبقاء على البوتا�صيوم. وال يكون دواء اأميلوريد فعااًل جدًا عند ا�صتخدامه 

وحده، لذلك ُي�صتخدم في بع�ض االأحيان مع اأحد اأدوية الثيازيد المدّرة 

للبول. في االآونة االأخيرة، حظي دواء اأميلوريد بمزيد من االهتمام من 

حيث ا�صتخدامه َكحل رابع في عالج المر�صى الذين يعانون من ارتفاع 

�صغط الدم الذي ي�صعب التحكم فيه. 
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الأدوية الأخرى الخاف�سة ل�سغط الدم

بها  ى  المو�صَ هي  اأعاله  المذكورة  الثالثة  العقاقير  فئات  تعتبر 

باعتبارها الحل االأول والثاني والثالث من العقاقير التي ت�صتخدم في 

عالج فرط �صغط الدم. وتتوفر اأنواع اأخرى من العقاقير الخاف�صة 

ل�صغط الدم والتي يمكن ا�صتخدامها في حاالت خا�صة: 

• حا�صرات م�صتقبالت بيتا االأدرينالية )حا�صرات بيتا(.	

• حا�صرات األفا.	

• العقاقير مركزية العمل.	

• المَو�ّصعات المبا�صرة.	

حا�صرات الم�صتقِبل بيتا

تم ا�صتعمال حا�صرات الم�صتقِبل بيتا الأول مرة في �صتينيات القرن 

االإجهاد(.  عن  الناتج  القلب  )األم  ال�صدرية  الذبحة  لعالج  الما�صي 

وقد تبين بعد ذلك اأن هذه االأدوية توؤدي اإلى الحفاظ على االأرواح عند 

المر�صى الذين �صبق لهم اأن عانوا من االأزمة القلبية والذين يعانون 

من ق�صور في القلب، وما زالت هذه العقاقير هامة للغاية في عالج 

اأمرا�ض القلب. 

حا�سرات الم�ستقبل بيتا

• اأ�صيبوتولول	

• اأتينولول	

• بي�صوپرولول	

• كارڤيديلول	

• �صيليپرولول	

• البيتالول	

• ميتوپرولول	

• نيبيڤولول	
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تاأثير حا�صرات الم�صتقبل 

بيتا على القلب

المعدة

كيفية عمل حا�سرات الم�ستقبل بيتا

 توؤدي حا�صرات الم�صتقبل بيتا اإلى منع و�صول هرمون النورادرينالين اإلى 

اإبطاء  اإلى  بالتالي  وتوؤدي  القلب،  في  الموجودة  االأدرينالية  الم�صتقبالت 

�صرعة القلب، مما يقلل من قوة االنقبا�صات وبالنتيجة خف�ض �صغط الدم. 

قبل 

يرتبط هرمون النورادرينالين 

بالم�صتقبالت التي توجد في القلب 

والخاليا الع�صلية لالأوعية الدموية. 

امت�صا�ض 

الج�صم للدواء

هرمون 

النورادرينالين

اأحد مواقع 

م�صتقبالت هرمون 

االأدرينالين

حا�صرات 

الم�صتقبل 

بيتا

الخاليا 

الع�صلية

الدواء

بعد

تمنع حا�صرات الم�صتقبل بيتا ارتباط 

هرمون النورادرينالين بالقلب والخاليا 

الع�صلية لالأوعية الدموية. 

توؤدي حا�صرات الم�صتقبل 

بيتا اأي�صًا اإلى تقليل اإطالق 

الرينين من الكليتين، وتعمل 

وبالتالي على خف�ض م�صتوى 

االأنجيوتن�صين في الدم
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هرموني  عمل  عرقلة  طريق  عن  بيتا  الم�صتقبل  حا�صرات  تعمل 

الطوارئ   لحاالت  الج�صم  ُيعّدان  اللذين  واالأدرينالين،  النورادرينالين 

هذه  وتوؤدي  والفر«.  »الكر  نظرية  وفق  الج�صم  ا�صتجابة  ُي�صمى  ما  وهو 

البع�ض  وت�صييق  الدموية  االأوعية  بع�ض  تو�صيع  اإلى  القوية  الهرمونات 

القلب.  مثل  الحيوية  االأع�صاء  اإلى  الدم  تدفق  على  وال�صيطرة  االآخر، 

الدم  ب�صخ  يقوم  وتجعله  القلب  نب�صات  �صرعة  زيادة  اإلى  توؤدي  كما 

كل  حدوث  وقف  على  بيتا  الم�صتقبل  حا�صرات  تعمل  كبيرة.  بقوة 

اإبطاء �صرعة نب�صات القلب، وتقليل قوة  ذلك، وبالتالي فهي توؤدي اإلى 

االنقبا�صات، وانخفا�ض �صغط الدم. تعمل هذه االأدوية اأي�صًا من خالل 

م�صتويات  تقليل  اإلى  توؤدي  وبالتالي  الكليتين،  من  الرينين  اإطالق  منع 

الذي  الهرمون  وهو  الدموية،  الدورة  في   )2( اأنجيوتن�صين  هرمون 

يت�صبب في �صيق االأوعية الدموية ورفع �صغط الدم. وربما تكون هذه هي 

االآلية الرئي�صية التي توؤثر بها تلك االأدوية على خف�ض �صغط الدم. وقد 

اأ�صبحت حا�صرات الم�صتقبل بيتا )خ�صو�صًا اأتينولول( من اأكثر االأدوية 

الخاف�صة لل�صغط انت�صارًا في جميع اأنحاء العالم، حيث اإنها اأف�صل من 

غيرها من العقاقير المتاحة حاليًا من حيث قدرة الج�صم على تحملها. 

لكن االأثر الجانبي الرئي�صي لتلك االأدوية هو الخمول. وفي كثير 

لذلك  البداية،  في  ذلك  يالحظون  المر�صى  يكن  لم  االأحيان،  من 

كان معظمهم �صعداء بموا�صلة تناول تلك االأدوية. وقد تت�صبب اأي�صًا 

حا�صرات الم�صتقبل بيتا في حدوث اأحالم اليقظة، وانخفا�ض القدرة 

على بذل الجهد. ومرًة اأخرى، كان ذلك كله خفيفًا في البداية ولم 

عند  و�صوحًا  اأكثر  اأ�صبحت  الجانبية  االآثار  هذه  لكن  مزعجًا.  يكن 

وغدا  بيتا،  الم�صتقبل  حا�صرات  تناول  عن  توقفوا  عندما  المر�صى 

اأ�صبحوا  اأنهم  كما  ن�صاطًا  اأكثر  االآن  باأنهم  ي�صعرون  منهم  الكثير 

ينامون ب�صكل اأف�صل. 
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وبما اأن حا�صرات الم�صتقبل بيتا تعمل عن طريق خف�ض م�صتويات 

تلك  تكون  اأن  الغريب  من  فلي�ض  الدم،  في  واالأنجيوتن�صين  الرينين 

االأدوية اأقل فعالية عند المر�صى كبار ال�صن واالأ�صخا�ض ذوي االأ�صول 

االأفريقية، على ِغرار االأدوية الحا�صرة لالأنجيوتن�صين المذكورة اأعاله. 

في  الموجودة  بيتا  م�صتقبالت  على  اأي�صًا  بيتا  حا�صرات  توؤثر 

حدوث  في  االأدوية  تلك  تت�صبب  اأن  الممكن  ومن  الهوائية.  ال�صعب 

نوبات الربو لدى االأ�صخا�ض الذين يعانون بالفعل من مر�ض الربو. 

)االأدوية  الدم  ل�صغط  الخاف�صة  الحديثة  االأدوية  ظهور  عند 

اأواخر  في  الكال�صيوم(  قنوات  وحا�صرات  لالأنجيوتن�صين  الحا�صرة 

الرئي�صية  المقارنة  الدرا�صات  من  اثنتين  اإجراء  تم  الت�صعينيات، 

للتحقيق في ما اإذا كانت تلك االأدوية اأف�صل، اأو م�صاوية، اأو اأقل من 

القلبية وال�صكتات  الوقاية من االأزمات  بيتا في  الم�صتقبل  حا�صرات 

الدماغية. ُن�صرت الدرا�صة االأولى، والتي �ُصميت تجربة التدخل بعقار 

 .2002 عام  في   )LIFE( االإكلينيكية النتائج  اإلى  للو�صول  لو�صارتان 

ارتفاع  مر�صى  من  مري�ض   9000 تق�صيم  تم  التجربة  هذه  وفي 

حا�صر  اإما  مجموعة  كل  تتناول  بحيث  مجموعات  اإلى  الدم  �صغط 

االأنجيوتن�صين – عقار اللو�صارتان، اأو حا�صر بيتا – عقار اأتينولول.  

يتم  فاإنه  الدم،  �صغط  على  ال�صيطرة  ال�صروري  من  يكون  وعندما 

اإ�صافة اأحد اأدوية الثيازيد المدّرة للبول. وطبقًا لنتائج هذه التجربة، 

اأدى دواء اللو�صارتان اإلى انخفا�ض معدل االإ�صابة بال�صكتات الدماغية 

بن�صبة 25%، وانخفا�ض معدل ظهور حاالت جديدة من مر�ض ال�صكري 

بن�صبة 25% اأي�صًا. ولم يتم التاأكد حتى االآن مما اإذا كان ذلك هو اأثر 

اإيجابي لدواء لو�صارتان اأو اأثر �صلبي لدواء االأتينولول.

القلب  الأمرا�ض  الطبية  النتائج  تجربة  ن�صر  تم   ،2005 عام  وفي 

على مواطني المقاطعات االإنجليزية االإ�صكندنافية )ASCOT(. قارنت 



114

�ضغط الدم

ارتفاع  مر�صى  من  مري�ض   19000 على  اأجريت  التي  التجربة  هذه 

)حا�صر  االأتينولول  دواء  يتناولون  الذين  المر�صى  بين  الدم،  �صغط 

)حا�صر  اأملوديپين  دواء  يتناولون  الذين  والمر�صى  بيتا(  الم�صتقبل 

قنوات الكال�صيوم(. اأظهرت النتائج اأن المر�صى الذين يتناولون دواء 

بن�صبة  الدماغية  بال�صكتات  االإ�صابة  معدالت  لديهم  زادت  االأتينولول 

23%، كما زاد معدل ظهور حاالت جديدة من مر�ض ال�صكري بن�صبة 

30%، عن المر�صى الذين يتناولون دواء اأملوديپين. 

الدم ب�صكل كبير بعد هذه  اآراء خبراء فرط �صغط  تاأثرت  ولقد 

باالآثار  الوعي  زيادة  اإلى  باالإ�صافة  الكبيرة،  المقارنة  الدرا�صات 

الجانبية الخبيثة التي ت�صببها حا�صرات بيتا. وفي عام 2006، �صدرت 

لفرط  البريطانية  الجمعية  عن  الم�صتركة  االإر�صادات  من  مجموعة 

االإكلينيكي  والتميز  لل�صحة  الوطني  والمعهد   )BHS( الدم  �صغط 

ي باأنه ال ينبغي اأن ُت�صتخَدم حا�صرات الم�صتقبل بيتا  )NICE( تو�صِ

كدواء اأول، اأو ثاٍن، اأو ثالث في عالج فرط �صغط الدم، اإال في حالة 

وجود اأمرا�ض القلب المتزامنة مع فرط �صغط الدم. 

 وبالتالي عادت حا�صرات الم�صتقبل بيتا حاليًا اإلى حيث كانت، 

من  يعانون  الذين  للمر�صى  بالن�صبة  للغاية  مهمًا  عالجًا  باعتبارها 

في  بيتا  الم�صتقبل  حا�صرات  ت�صتخدم  اأال  وينبغي  القلب.  اأمرا�ض 

عالج ارتفاع �صغط الدم عند المر�صى الذين ال يعانون من اأمرا�ض 

القلب )راأي االأغلبية(. اإذا كنت تتناول اأحد حا�صرات الم�صتقبل بيتا 

من اأجل عالج ارتفاع �صغط الدم، فيجب اأال تتوقف عن تناول هذا 

الدواء من دون مناق�صة ذلك مع طبيبك اأواًل، حيث يكون من االأف�صل 

بالن�صبة للكثير من المر�صى اأن يتم التخل�ض التدريجي من حا�صرات 

بيتا بداًل من التوقف عن تناولها ب�صكل مفاجئ. باالإ�صافة اإلى ذلك، 

من  بدياًل  دواًء  طبيبك  لك  ي�صف  اأن  عادًة  ال�صروري  من  �صيكون 

اإحدى الفئات الثالث المذكورة في بداية هذا الق�صم من الكتاب. 
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حا�سرات الم�ستقبل األفا

• دوك�صازو�صين	

• اإندورامين	

• پرازو�صين	

• تيرازو�صين	

حا�صرات الم�صتقبل األفا

هرمون  تاأثير  اإعاقة  خالل  من  األفا  الم�صتقبل  حا�صرات  تعمل 

الدموية  االأوعية  جدران  ت�صكل  التي  الع�صالت  على  االأدرينالين 

الدموية  االأوعية  انقبا�ض  اإلى  االأدرينالين  هرمون  يوؤدي  ال�صغيرة. 

اإلى  األفا  الم�صتقبل  حا�صرات  توؤدي  وبالتالي  الدم،  �صغط  وارتفاع 

لذلك،  ونتيجًة  الدم.  �صغط  وانخفا�ض  الدموية  االأوعية  ا�صترخاء 

اأو  اأي�صًا اأن تت�صبب تلك الحا�صرات في حدوث الدوخة  من الممكن 

الدوار، خ�صو�صًا عندما يقف المري�ض فجاأة، ولكن في ما عدا ذلك، 

ال توجد �صوى اآثار جانبية قليلة. 

كان في ما م�صى من ال�صروري اأن يتم تناول حا�صرات الم�صتقبل 

األفا ثالث مرات في اليوم، وكانت تلك الحا�صرات ت�صبب بع�ض االآثار 

االآونة  في  اأما  الفم.  وجفاف  والدوار  الدوخة  ت�صمل  التي  الجانبية 

األفا التي  االأخيرة، فقد تم ا�صتعمال اثنين من حا�صرات الم�صتقبل 

دوك�صازو�صين،  وهما  يوميًا:  واحدة  المري�ض مرة  ياأخذها  اأن  يمكن 

اآمنة لكنها ما زالت ت�صبب الدوار  وتيرازو�صين، وتعتبر هذه االأدوية 

اإلى  األفا  الم�صتقبل  حا�صرات  تاأثير  ويمتد  المر�صى.  بع�ض  عند 

االأجزاء االأخرى من الج�صم، كما توؤثر على �صغط الدم. وقد ثبت اأن 

هذا النوع من الحا�صرات على وجه الخ�صو�ض ي�صاعد على ا�صترخاء 

المثانة، ويعتبر ذلك مفيدًا للغاية مع كبار ال�صن من الرجال الذين 

التبول.  في  �صعوبة  بالتالي  ولديهم  البرو�صتاتا  ت�صخم  من  يعانون 
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وعلى النقي�ض من ذلك، يمكن اأن توؤدي حا�صرات الم�صتقبل األفا اإلى 

لدى  البول(  المثانة )�صل�ض  ال�صيطرة على  اأو فقدان  االإجهاد  �صل�ض 

الن�صاء. وب�صبب هذا االأثر الجانبي ال�صائع والذي اليزال قيد البحث، 

ُيحظر ا�صتخدام حا�صرات الم�صتقبل األفا عند المر�صى من الن�صاء.

تح�صن  حدوث  اإلى  توؤدي  األفا  الم�صتقبل  حا�صرات  اأن  ثبت  وقد 

طفيف في الوظيفة الجن�صية عند بع�ض الرجال. وربما لهذا ال�صبب 

يتم ا�صتخدام حا�صرات الم�صتقبل األفا اأحيانًا كعالج اأول مع الرجال 

في  �صعوبة  يجدون  والذين  االنت�صاب  �صعف  من  يعانون  الذين 

الح�صول اأو الحفاظ على االنت�صاب، وكذلك الرجال الذين يعانون 

من �صعوبات في التبول ب�صبب االإ�صابة بت�صخم البرو�صتاتا. 

دواء  اأن  مو�ّصعة  اأمريكية  درا�صة  اأظهرت   ،2000 عام  في 

الكلورتاليدون، وهو اأحد االأدوية ال�صبيهة باأدوية الثيازيد المدّرة للبول، 

كان اأف�صل من دواء دوك�صازو�صين )اأحد حا�صرات الم�صتقبل األفا( في 

منع حدوث ق�صور القلب. وما زالت هذه التجربة مثيرة للجدل بع�ض 

ال�صيء، ولم تقبل بع�ض ال�صلطات الطبية نتائج هذه التجربة. مع ذلك، 

فاإن الغالبية قد اتفقت على اأنه ينبغي اأن ُت�صتخدم حا�صرات الم�صتقبل 

األفا لعالج المر�صى الذين يعانون من ارتفاع �صغط الدم ال�صديد الذي 

ي�صعب التحكم فيه، باالإ�صافة اإلى العالجات االأخرى. 

العقاقير مركزية العمل

يوجد اثنان من العقاقير التي تندرج تحت هذه الفئة من االأدوية 

وهما ميثيل دوبا، وموك�صونيدين. تعتمد هذه االأدوية في عملها على 

التاأثير في ذلك الجزء من المخ الذي يتحكم في �صغط الدم. وعلى 

في  الكثيرين  حياة  اأنقذت  العمل  مركزية  العقاقير  اأن  من  الرغم 

الما�صي، اإال اأنه نادرًا ما ُي�صتخدم هذا النوع من العقاقير حاليًا. وعلى 

الرغم من اأنها اآمنة تمامًا، اإال اأنها غالبًا ما ت�صبب التعب والخمول، 



117

العالج عن طريق العقاقير

كيفية عمل حا�سرات الم�ستقبل األفا

اإلى  النورادرينالين  هرمون  و�صول  منع  اإلى  األفا  الم�صتقبل  حا�صرات  توؤدي 

الم�صتقبالت االألفا-اأدرينالية التي توجد في الع�صالت التي ت�صكل جدران االأوعية 

الدموية، ما يوؤدي اإلى ات�صاع االأوعية الدموية، وبالتالي اإلى خف�ض �صغط الدم. 

قبل
يرتبط هرمون النورادرينالين 

بالم�صتقبالت التي توجد في الخاليا 

الع�صلية التي ت�صكل جدران االأوعية الدموية

بعد
تمنع حا�صرات الم�صتقبل األفا و�صول 

هرمون النورادرينالين اإلى الخاليا الع�صلية 

التي ت�صكل جدران االأوعية الدموية

الخلية 

الع�صلية

امت�صا�ض 

الج�صم 

للدواء

قبل 
انقبا�ض االأوعية الدموية

بعد
ات�صاع االأوعية الدموية

الدواء

نورادرينالين

اأحد حا�صرات 

الم�صتقبل األفا

اأحد مواقع 

الم�صتقبالت 

االألفا-اأدرينالية
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باالإ�صافة اإلى اأنها ت�صبب االكتئاب عند ا�صتخدامها بجرعات عالية. 

العقاقير مركزية العمل

• كلونيدين 	

• ميثيل دوپا 	

• موك�صونيدين	

اآثارها  باأن  تعمل بطرق مختلفة،  التي  الجديدة،  االأدوية  وتتميز 

دوپا  ميثيل  ا�صتخدام  يتم  ال  ولذلك  خطيرة،  وغير  قليلة  الجانبية 

حاليًا اإال عندما تكون االأدوية االأخرى غير فعالة في تخفي�ض م�صتوى 

�صغط الدم. 

بحيث  الحوامل  للن�صاء  دوبا  ميثيل  ي�صفون  االأطباء  زال  وما 

اآمن بالن�صبة لهم. والأ�صباب وجيهة  اأن ا�صتخدامه  يكون من الموؤكد 

جدًا، يميل االأطباء اإلى عدم و�صف العقاقير في فترة الحمل اإال اإذا 

اأن  اإلى  بب�صاطة  ذلك  ويرجع  جدًا.  كثيرة  ل�صنوات  ا�صتخدامها  تم 

ا�صتخدام الدواء في جميع اأنحاء العالم �صيجعل االأطباء على ثقة من 

اأنه لن تكون هناك اأي اآثار �صلبية على الجنين. وتوجد مجموعة من 

االأدلة القوية على اأن ميثيل دوپا اآمن تمامًا في فترة الحمل. 

مع ذلك، اإذا تم تناول دواء ميثيل دوپا اأثناء فترة الحمل، فمن 

المحتمل بعد الوالدة اأن يتم تغيير نوع الدواء الذي تتناوله المري�صة، 

اإذا كان �صغط الدم ال يزال محتاجًا اإلى العالج. 

في االآونة االأخيرة، تم ا�صتعمال دواء جديد يعمل مركزّيًا ُي�صمى 

موك�صونيدين. ويبدو اأن لهذا الدواء اآثارًا جانبية اأقل من ميثيل دوپا، 

الوقاية  في  فعاليته  عن  المدى  طويلة  درا�صات  اأي  توجد  ال  ولكن 

ما  غالبًا  ال�صبب  ولهذا  الدماغية.  ال�صكتات  اأو  القلبية  االأزمات  من 

رابعًا عند  باعتباره حاّلً  ا�صتخدام موك�صونيدين كدواء م�صاف  يتم 
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المر�صى الذين يعانون من �صغط الدم غير المن�صبط والذي ي�صعب 

التحكم فيه عن طريق االأدوية التقليدية. وطبقًا الآخر ما تو�صل اإليه 

العلم في المرحلة الراهنة، ال ينبغي اأن ُي�صتخدم دواء موك�صونيدين 

عند المر�صى من الن�صاء اأثناء فترة الحمل. 

عات االأوعية مبا�ِصرة التاأثير مو�صِّ

ت�صمل هذه المو�صعات اأدوية الهيدراالزين والمينوك�صيديل. ونادرًا 

الوقت الحا�صر. ي�صتخدم هيدراالزين  االأدوية في  ما ت�صتخدم هذه 

في بع�ض االأحيان عن طريق الحقن اأو عن طريق الفم لعالج ارتفاع 

من  الطويل،  المدى  على  الحمل.  فترة  اأثناء  ال�صديد  الدم  �صغط 

الذئبة،  ُي�صمى  بمر�ض  االإ�صابة  اإلى  هيدراالزين  يوؤدي  اأن  الممكن 

والذي ي�صبه التهاب المفا�صل الروماتويدي. يعتبر دواء مينوك�صيديل 

اأنه يكون فعااًل للغاية  عات االأوعية القوية جدًا، والذي ثبت  من مو�صِّ

في عالج ارتفاع �صغط الدم الذي ي�صعب التحكم فيه، اإاّل اأنه يوؤدي 

اإلى تورم الكاحل والنب�ض ال�صريع. ومع ظهور االأدوية الجديدة التي 

تم و�صفها �صابقًا، اأ�صبح من النادر ا�صتخدام دواء مينوك�صيديل. 

العالجات التوليفية

الذين  المر�صى  ن�صف  من  اأكثر  يحتاج  قبل،  من  اأو�صحنا  كما 

اأجل  من  دواء  من  اأكثر  تناول  اإلى  الدم  �صغط  ارتفاع  من  يعانون 

التحكم فيه، لكن ذلك يعني اأن المري�ض �صيكون عليه اأن يتناول اأربعة 

اأقرا�ض يوميًا كحدٍّ اأق�صى، وربما يكون العدد اأقل في بع�ض االأحيان. 

تعتبر بع�ض التركيبات من االأدوية اأكثر فعالية من غيرها. 

االأنزيم  ومثبطات  بيتا  الم�صتقبل  حا�صرات  تعتبر  عام،  ب�صكل 

اأحد  مع  تناولها  يمكن  التي  االأدوية  اأف�صل  لالأنجيوتن�صين  المحول 

اأدوية الثيازيد المدّرة للبول اأو اأحد حا�صرات قنوات الكال�صيوم، على 
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الرغم من وجود ا�صتثناءات كثيرة لتلك القاعدة. 

عليها من طريق  الح�صول  يمكن  فائدة  اأي  توجد  ال  الغالب  في 

المحول  االأنزيم  ومثبطات  بيتا  الم�صتقبل  حا�صرات  بين  الجمع 

لالأنجيوتن�صين ACE، اأو الجمع بين اأحد اأدوية الثيازيد المدّرة للبول 

واأحد حا�صرات قنوات الكال�صيوم. 

العالج  اإلى  يحتاجون  الذين  القالئل  المر�صى  �صمن  كنت  اإذا 

الثالثي )ثالثة اأدوية( من اأجل �صبط �صغط الدم، فلن توجد لديك 

اأف�صل  وتتمثل  هامة.  دوائية  تفاعالت/تداخالت  اأي  االأرجح  على 

ل�صغط  الخاف�صة  العقاقير  من  اأكثر  اأو  اثنين  ا�صتخدام  في  طريقة 

الدم بجرعات منخف�صة ولي�ض ا�صتخدام دواء واحد بجرعة عالية. 

العالج  وحتى  يوميًا،  واحدة  مرة  معًا  العقاقير  جميع  تناول  ويمكن 

المر�صى  لم�صاعدة  معًا.  فقط  حبوب  اأربع  تناول  يتطلب  الرباعي 

العقاقير  من  العديد  يوجد  التوليفي،  العالج  اإلى  يحتاجون  الذين 

من  اثنين  على  تحتوي  اأقرا�ض  �صكل  على  الدم  ل�صغط  الخاف�صة 

العقاقير المختلفة التي تعمل معًا ب�صكل جيد )على �صبيل المثال - 

زي�صتوريتيك، كوزار كومپ(. 

فرط  بمر�سى  للعناية  البريطانية  الجمعية  اإر�سادات 

 )BHS( سغط الدم�

الدم  �صغط  فرط  بمر�صى  للعناية  البريطانية  الجمعية  َن�صرت 

ما  في  جدًا  المفيدة  العالجية  االإر�صادات  من  مجموعة   )BHS(

ارتفاع  من  يعانون  الذين  للمر�صى  بالن�صبة  االأدوية  اختيار  يخ�ض 

�صغط الدم. وتم تحديث هذه االإر�صادات العالجية مرة عام 2006، 

ومرة   اأخرى عام 2011. ب�صكل عام، ينبغي اأن يتم ا�صتخدام مثبطات 

م�صتقبالت  حا�صرات  اأو   ،ACE لالأنجيوتن�صين  المحول  االأنزيم 

االأنجيوتن�صين ARB باعتبارها العالج االأول مع المر�صى �صغار ال�صن 
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والمر�صى الذين يعانون من مر�ض ال�صكري، في حين ينبغي اأن يتم 

ا�صتخدام حا�صرات قنوات الكال�صيوم CCB مع المر�صى كبار ال�صن 

والمر�صى ذوي االأ�صول االأفريقية. 

�صغط  بارتفاع  الم�صابين  المر�صى  جميع  من   %75 اأن  وبما 

الدم يحتاجون اإلى اأكثر من دواء لل�صيطرة على �صغط الدم لديهم، 

للعناية  البريطانية  الجمعية  ن�صرتها  التي  العالجية  االإر�صادات  فاإن 

بمر�صى فرط �صغط الدم BHS تقدم اأي�صًا اقتراحات معقولة حول 

اختيار الدواء الذي يمكن اإ�صافته. من المعتاد اإ�صافة اأحد مثبطات 

م�صتقبالت  حا�صرات  اأحد  اأو  لالأنجيوتن�صين  المحول  االأنزيم 

 ،CCB الكال�صيوم  قنوات  حا�صرات  اأحد  اإلى   ARB االأنجيوتن�صين 

مثبطات  اأحد  اإلى   CCB الكال�صيوم  قنوات  حا�صرات  اأحد  واإ�صافة 

م�صتقبالت  اأحد حا�صرات  اأو   ACE لالأنجيوتن�صين  المحول  االأنزيم 

اأحد  على  تحتوي  التي  التركيبة  كانت  واإذا   .ARB االأنجيوتن�صين 

الكال�صيوم، غير  قنوات  اأحد حا�صرات  مع  االأنجيوتن�صين  حا�صرات 

فاإن  زئبق،  ملم   80/140 دون  ما  اإلى  الدم  �صغط  لخف�ض  كافية 

اأحد  اإ�صافة  التالية هي  الخطوة  اأن  اإلى  ت�صير  العالجية  االإر�صادات 

اأدوية الثيازيد المدّرة للبول. 
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ال�سادرة عن المعهد   2011 الإر�سادات العالجية لعام 

ما  في   NICE الإكلينيكي  والتميز  لل�سحة  الوطني 

من  يعانون  الذين  للمر�سى  الدواء  اختيار  يخ�ص 

ارتفاع �سغط الدم

تم تو�صيح نظام الخلط في ال�صكل الموجود اأعاله )با�صتخدام 

الوطني  المعهد  من  ال�صادرة   2011 لعام  العالجية  االإر�صادات 

لل�صحة والتميز االإكلينيكي NICE. وباخت�صار يمكن القول اأن النظام 

 .A + C + D اأو A + C اأو C اأو A هو

اأدوية  وهبطت  التو�صية،  هذه  من  بيتا  حا�صرات  اأزيلت  وهكذا 

الثيازيد لت�صبح في المرتبة الثالثة في عام 2011. 

A + C + D فرط �سغط الدم المقاوم للعالج الثالثي

ال يوجد توافق في االآراء ب�صاأن ما يجب القيام به اإذا ظل �صغط 

العالج  ا�صتخدام  من  الرغم  على  زئبق  ملم   80/140 فوق  الدم 

العمر اأكثر من 55 �صنة اأو من 

اأ�صول اأفريقية

يلحظ اإ�صافة الثيازيد المدّر للبول اأو ال�صپيرونوالكتون اأو 

حا�صرات بيتا اأو حا�صرات األفا

الم�سطلحات

=A
=C
=D

يلحظ العودة لالأخ�صائي

C

A + C

A + C + D

A

العمر اأقل من 55 �صنة 

اأو م�صاب بال�صكري
�صمات المري�ض

الخط االأول 

للعالج

الخط الثاني 

للعالج

الخط الثالث 

للعالج

الخط الرابع 

للعالج

اأحد حا�صرات االأنجيوتن�صين

اأحد حا�صرات قنوات الكال�صيوم

الثيازيد/ ال�صبيه بالثيازيد المدّر للبول
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الثالثي باأعلى الجرعات على النحو المبين اأعاله. ومع ذلك، اإليك 

هنا بع�ض االقتراحات: 

• هل �صغط الدم لديك مقاوم فعاًل للعالج؟ فمن الممكن اأن يكون 	

بحيث  للطبيب،  االأبي�ض  المعطف  تاأثير  من  الدم  ارتفاع �صغط 

اأن  عليك  وينبغي  فقط.  الطبيب  روؤية  عند  الدم  �صغط  يرتفع 

ت�صتخدم جهاز قيا�ض �صغط الدم المتنقل )ABPM(، اأو - اإذا 

المنزل.  في  الدم  بقيا�ض �صغط  بنف�صك  تقوم  اأن   - ذلك  تعذر 

اأن  بمجرد  يرام  ما  على  الدم  �صغط  اأن  تجد  اأن  الممكن  ومن 

تغادر المركز ال�صحي. 

• هل تن�صى في بع�ض االأحيان اأن تتناول االأقرا�ض ؟ ي�صعب االلتزام 	

طبيبك  يقوم  اأن  الممكن  ومن  المعقدة،  العالجية  باالأنظمة 

للفعالية.  فقدان  دون  تتناوله  الذي  العالجي  النظام  بتب�صيط 

واأحيانًا يكون من الممكن تناول عقارين في قر�ض واحد. 

• هل اأنت ملتزم باتباع نظام غذائّي �صحّي؟ يجب عليك اأن تبذل 	

جهدًا كبيرًا للحد من تناول الملح، وممار�صة المزيد من التمارين 

الريا�صية وتقليل كمية الم�صروبات الممنوعة التي تتناولها حيثما 

كان ذلك منا�صبًا. 

• هل تعاني من فرط الوزن؟ اإذا فقدت رطلين من الوزن �صينخف�ض 	

�صغط الدم لديك بمقدار 1 ملم زئبق. حاول اأن تفقد 10 اأرطال 

من الوزن، و�صينخف�ض �صغط الدم لديك بن�صبة 5 ملم زئبقي. 

• هل ن�صينا اأحد االأ�صباب الطبية التي تكمن وراء ارتفاع �صغط الدم 	

لديك؟ قد يقرر طبيبك اأن يقوم باإحالتك اإلى اأحد االأخ�صائيين 

في ارتفاع �صغط الدم للتاأكد من عدم وجود اأي مر�ض في الكلى 

اأو اأي مر�ض هرموني يقف وراء ارتفاع �صغط الدم عندك. 

واإذا كنت تعاني فعاًل من ارتفاع �صغط الدم المقاوم، �صيكون من 

ال�صروري اإ�صافة دواء رابع. وتوجد هنا عدة احتماالت: 
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• المثال، 	 �صبيل  )على  للبول  المدر  الثيازيد  دواء  جرعة  زيادة 

بندروفلوميثيازيد 5 ملجرام(.

• 	 25 �صپيرونوالكتون،  مثل  االألدو�صتيرون،  م�صادات  اأحد  اإ�صافة 

ملجرام.

• ملجرام 	  4-2 دوك�صازو�صين  مثل  األفا،  حا�صرات  اأحد  اإ�صافة 

يوميًا.

• اإ�صافة اأحد حا�صرات بيتا )على �صبيل المثال، بيزوپرولول 2.5 	

ملجرام(.

• اإ�صافة موك�صونيدين بن�صبة تتراوح بين 200-400 ميكروجرام يوميًا.	

اأنه ال  و�صيكون وا�صحًا من االحتماالت العديدة المذكورة اأعاله 

توجد معلومات كافية عن العالج التوليفي الذي ينبغي تناوله، ولكن 

خطة عمل هذا الكاتب هي: 

 الرجال: A + C + D + دوك�صازو�صين

الن�صاء: A + C + D + �صپيرونوالكتون 

قاطنو منطقة الكاريبي ذوي الأ�سول الأفريقية، والمر�سى 

ذوو الأ�سول الآ�سيوية 

مجتمع قاطني منطقة الكاريبي ذوي الأ�سول الأفريقية

يعتبر فرط �صغط الدم �صائعًا جدًا بين �صكان منطقة الكاريبي 

ذوي االأ�صول االأفريقية. وفي الواليات المتحدة، ينت�صر فرط �صغط 

البي�ض  لل�صكان  بالن�صبة  عليه  الحال  هو  مما  م�صاعف  ب�صكل  الدم 

وعلى  المتحدة.  المملكة  في  نف�صه  المعدل  وي�صجل  والالتينيين، 

الريفية  المناطق  في  الدم  �صغط  ارتفاع  ينت�صر  ال  الحاد،  النقي�ض 

المدن.  �صكان  بين  للغاية  كبير  ب�صكل  ينت�صر  لكنه  ن�صبيًا  باأفريقيا 

وتوجد بع�ض االأدلة القوية على اأن زيادة انت�صار ارتفاع �صغط الدم 

في  االأفريقية  االأ�صول  ذوي  الكاريبي  منطقة  قاطني  مجتمع  في 

بتناول  مبا�صرة  عالقة  لها  المتحدة،  والواليات  المتحدة  المملكة 
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حاد  ارتفاع  يالحظ  التح�صر،  ازدياد  ومع  اأفريقيا،  في  اأما  الملح. 

)الذي  البوتا�صيوم  كمية  في  متزامن  انخفا�ض  مع  الملح  تناول  في 

يمكن الح�صول عليه من الفواكه والخ�صروات(، وقد �صاهمت هذه 

االأ�صباب في ارتفاع �صغط الدم بين النا�ض. 

يزداد  اأن  اأي�صًا  العادة  في  يحدث  تحدث  العمراني،  التو�صع  مع 

وزن الج�صم ب�صكل حاد، مما يوؤدي اإلى زيادة ارتفاع �صغط الدم. 

وال توجد اأدلة مقنعة على اأن قاطني منطقة الكاريبي ذوي االأ�صول 

االأمريكية  المتحدة  والواليات  المتحدة  المملكة  داخل  االأفريقية 

من  الرغم  على  اآخر،  �صخ�ض  اأي  عن  الملح  من  المزيد  ي�صتهلكون 

اأنهم في الواليات المتحدة االأمريكية غالبًا ما يتبعون نظامًا غذائيًا 

كميات  ياأكلون  الأنهم  البوتا�صيوم  من  منخف�صة  ن�صبة  على  يحتوي 

اأن  يبدو  ذلك،  ومع  الطازجة.  والخ�صروات  الفواكه  من  ب�صيطة 

قاطني منطقة الكاريبي ذوي االأ�صول االأفريقية اأكثر ح�صا�صية لكمية 

الملح عن االأ�صخا�ض الذين لهم اأ�صول ِعرقية مختلفة. 

وربما كنتيجة للح�صا�صية المتزايدة للملح، ثبت اأن قاطني منطقة 

الكاريبي ذوي االأ�صول االأفريقية الذين يعانون من فرط �صغط الدم 

واالأنجيوتن�صين  الرينين  هرمونات  من  منخف�صة  م�صتويات  لديهم 

بع�ض  فاإن  راأينا،  كما  الأنه  مهمًا جدًا؛  ذلك  ويعتبر  الدم.  في  الثاني 

العقاقير التي تخف�ض �صغط الدم تفعل ذلك عن طريق منع تاأثير هذه 

الهرمونات ب�صكل خا�ّض. ولذلك فاإنه لي�ض من المفاجئ اأن نكت�صف اأن 

هذه االأدوية اأقل فعالية عند المر�صى الذين لديهم م�صتويات منخف�صة 

من هرمونات الرينين واالأنجيوتن�صين من االأ�صا�ض. لذلك، فاإنه على 

وربما   ACE لالأنجيوتن�صين  المحول  االأنزيم  مثبطات  اأن  من  الرغم 

حا�صرات م�صتقبالت االأنجيوتن�صين )ARB( قد ال تعمل ب�صكل جيد 

اإذا كنت من قاطني منطقة الكاريبي ذوي االأ�صول االأفريقية، اإال اأنه 

توجد بع�ض البدائل الفعالة، وهي االأدوية التي تعمل بطريقة مختلفة 

الكال�صيوم،  قنوات  وحا�صرات  للبول،  المدّرة  الثيازيد  اأدوية  مثل 

وحا�صرات األفا وربما اأي�صًا العقاقير التي تعمل ب�صكل مركزّي. 
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ويوجد عامل اآخر مهم هو اأن معدل انت�صار مر�ض ال�صكري بين 

مر�صى منطقة الكاريبي ذوي االأ�صول االأفريقية في المملكة المتحدة 

البي�ض، وعادًة  ال�صكان  بالمقارنة مع  المعدل  اأ�صعاف  ي�صاوي ثالثة 

واإذا  معًا.  الدم  �صغط  وارتفاع  ال�صكري  مر�ض  من  المر�صى  يعاني 

كنت تعاني من مر�ض ال�صكري الم�صحوب بارتفاع �صغط الدم، فاأنت 

واالأوعية  القلب  باأمرا�ض  االإ�صابة  لخطر  ُعر�صًة  المر�صى  اأكثر  من 

تبداأ في  اأن  الغالب  الطبيب �صيطلب منك في  اأن  يعني  الدموية، ما 

مجرد  من  تعاني  كنت  ولو  حتى  لل�صغط،  الخاف�صة  االأدوية  تناول 

ارتفاع طفيف في �صغط الدم. 

�صخ�ض  كل  اأن  على  الحالية  النظر  وجهات  اتفقت  الواقع،  في 

يعاني من مر�ض ال�صكري وارتفاع �صغط الدم معًا، اأّيًا كانت اأ�صوله 

ا�صتمر  اإذا  العالج  من  النوع  هذا  على  يح�صل  اأن  ينبغي  الِعرقية، 

م�صتوى �صغط الدم لديه فوق 80/140 ملم زئبق. 

ويعتبر مر�ض القلب التاجي )النوبات القلبية والذبحة ال�صدرية( 

اأقل �صيوعًا ن�صبيًا بين مر�صى منطقة الكاريبي ذوي االأ�صول االأفريقية 

في المملكة المتحدة، وبدرجة اأقل في الواليات المتحدة. من ناحية 

اأخرى، تنت�صر ال�صكتات الدماغية والف�صل الكلوي بدرجة كبيرة. ولم 

من  ولكن  الِعرقية،  االختالفات  هذه  اأ�صباب  من  تمامًا  التاأكد  يتم 

اإلى مجتمع قاطني منطقة  تنتمي  اإذا كنت ال  العملية،  النظر  وجهة 

الكاريبي ذوي االأ�صول االأفريقية، فينبغي عليك اأن ت�صع في اعتبارك 

اأهمية ما يلي: 

• الحد من تناول الملح.	

• القيام بقيا�ض �صغط الدم بانتظام.	

• الخاف�صة 	 العقاقير  تناول  طريق  عن  العالج  لبدء  اال�صتعداد 

ا�صتمرار  حال  في  العالج(  تناول  على  )والحفاظ  الدم  ل�صغط 

ارتفاع �صغط الدم لديك. 

اأن  على  االأدلة  بع�ض  وجود  وهي  جيدة،  اأخبار  هناك  ذلك،  ومع 
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مر�صى منطقة الكاريبي ذوي االأ�صول االأفريقية الذين يعانون من ارتفاع 

�صغط الدم يح�صلون على فائدة اأكبر من اتباع نظام غذائي قليل الملح، 

بالمقارنة مع مر�صى ارتفاع �صغط الدم ذوي االأ�صول االأوروبية. 

لالأنجيوتن�صين  المحول  االأنزيم  مثبطات  اأن  من  الرغم  وعلى 

فعالية  اأقل  تعتبر   ARBاالأنجيوتن�صين م�صتقبالت  وحا�صرات   ACE

مع المر�صى ذوي االأ�صول االأفريقية، اإال اأنه يوجد بع�ض االأدلة على 

منطقة  مر�صى  عند  الكلوي  الف�صل  منع  في  فعالة  االأدوية  هذه  اأن 

من  عانوا  اأن  لهم  �صبق  الذين  االأفريقية  االأ�صول  ذوي  الكاريبي 

اأمرا�ض الكلى. وُيعتقد اأن ال�صبب في ذلك هو التاأثير المبا�صر لهذه 

على  بالتاأثير  عالقة  اأي  له  يكون  ال  ربما  والذي  الكلى  على  االأدوية 

�صغط الدم. ويحتاج هوؤالء المر�صى في كثير من االأحيان اأي�صًا اإلى 

من  الكال�صيوم،  قنوات  حا�صرات  اأو  للبول،  المدّرة  الثيازيد  اأدوية 

اأجل التاأثير على �صغط الدم. 

المجتمع الآ�سيوي

اآ�صيا والذين  اإلى جنوب  اأ�صولهم  الذين ترجع  االأ�صخا�ض  يعتبر 

�صغط  بارتفاع  لالإ�صابة  ُعر�صة  اأكثر  المتحدة  المملكة  في  يعي�صون 

بالَميل  يكون مت�صاًل  اأن ذلك قد  وُيعتقد  البي�ض.  ال�صكان  الدم من 

ال�صكري.  بمر�ض  االإ�صابة  وتيرة  ارتفاع  واإلى  الوزن  لزيادة  الكبير 

وتعتبر معدالت االإ�صابة باأمرا�ض القلب التاجية )الذبحة ال�صدرية 

واالأزمات القلبية( في المجتمعات االآ�صيوية التي ت�صكن في المملكة 

المتحدة مرتفعة للغاية، وربما يرجع ذلك جزئيًا اإلى اأن بع�ض االأفراد 

يتناولون كميات كبيرة من االأطعمة الد�صمة. 

وكما هو الحال مع مجتمع قاطني منطقة الكاريبي ذوي االأ�صول 

االأفريقية، فاإنه ال يوجد تف�صير لالختالفات الِعرقية حتى االآن. وعلى 

اأن االأ�صخا�ض ذوي االأ�صول االآ�صيوية  اأ�صا�ض االأدلة الحالية، ال يبدو 

الفئات  تناول  البي�ض عند  االأ�صخا�ض  ب�صكل مختلف عن  ي�صتجيبون 

المختلفة من االأدوية الخاف�صة ل�صغط الدم. 
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الجماعات العرقية الأخرى

ارتفاع �صغط  ن�صبيًا عن  القليل  اإال  نعرف  الحالي، ال  الوقت  في 

العرقية  الجماعات  يخ�ض  ما  في  به  المرتبطة  والمخاطر  الدم 

االأ�صل  االأ�صخا�ض ذوي  يتناول بع�ض  المتحدة.  المملكة  االأخرى في 

يف�صر  قد  ما  وهو  طعامهم،  في  الملح  من  كبيرة  كميات  ال�صيني 

ال  واليابان.  ال�صين  من  كل  في  الدماغية  ال�صكتات  معدل  ارتفاع 

توجد اأي معلومات تقريبًا حول هذا المو�صوع في المملكة المتحدة، 

ب�صاأن  ال�صابقة  الن�صيحة  اتباع  ال�صروري  من  اأ�صبح  لذلك،  ونظرًا 

دليل على  اأي  يوجد  وال  الِعرقية.  االأ�صول  كانت  الملح، مهما  خف�ض 

اأن عالجات طب االأع�صاب اأو التوابل ال�صرقية اأو االآ�صيوية م�صرة باأي 

�صكل من االأ�صكال. مع ذلك، ينبغي عليك اأن تحذر من عالجات طب 

االأع�صاب ال�صرقية التي يتم ا�صتيرادها من ال�صين، حيث تعتبر بع�ض 

هذه العالجات �صامة جدًا، وال توجد اأي رقابة على جودة محتوياتها. 

دواء الأ�سبرين

مرة  ملجرام   75( االأ�صبرين  من  المنخف�صة  الجرعة  اأن  تبين 

واحدة يوميًا( ت�صاعد في تقليل معدل الوفيات في ما يخ�ض المر�صى 

الدماغية.  ال�صكتة  اأو  القلبية  االأزمة  من  عانوا  اأن  لهم  �صبق  الذين 

بالن�صبة  اأي�صًا  مفيد  االأ�صبرين  اأن  على  القوية  االأدلة  بع�ض  وت�صير 

القلب  باأمرا�ض  االإ�صابة  لخطر  ُعر�صة  اأكثر  هم  الذين  للمر�صى 

االأ�صبرين  دور  من  االآن  حتى  التاأكد  يتم  ولم  الدموية.  واالأوعية 

بالن�صبة للمر�صى الذين يعانون من ارتفاع �صغط الدم ب�صرف النظر 

عن عوامل الخطر االأخرى. لقد تم اإجراء تجربة واحدة ُمخ�ص�صة 

لدواء االأ�صبرين على 19000 مري�ض، تناول ن�صفهم االأ�صبرين فيما 

تناول الن�صف االآخر االأقرا�ض الوهمية، ولم ُتظهر تلك التجربة اأي 

اأظهرت التجربة حدوث  فوائد في الحد من ال�صكتة الدماغية. وقد 

بن�صبة  التاجية  ال�صرايين  باأمرا�ض  االإ�صابة  معدل  في  انخفا�ض 

في  زيادة  مقابله  في  حدثت  المتوا�صع  االنخفا�ض  هذا  لكن   ،%45

معدل االإ�صابة بنزيف المعدة بن�صبة %52. 

يتفق الراأي العام على اأن جميع المر�صى الذين يعانون من ارتفاع 
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اأو الذين �صبق لهم اأن عانوا من ال�صكتة  اأو اأمرا�ض القلب  �صغط الدم 

الدماغية، يجب اأن يتناولوا دواء االأ�صبرين، ولكن في حالة اإذا كان �صغط 

الدم لديهم يتم التحكم فيه ب�صكل جيد. وبالمثل، فاإن المر�صى الذين 

يعانون من ارتفاع �صغط الدم، والذين هم اأكثر ُعر�صة لخطر االإ�صابة 

باأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية ب�صبب ارتفاع م�صتويات الكول�صتيرول 

اأو تدخين ال�صجائر، يجب عليهم اأن يتناولوا دواء االأ�صبرين. 

في ما يخ�ض الن�صبة المتبقية من المر�صى الذين يعانون من ارتفاع 

�صغط الدم، والذين ال توجد لديهم اأي عوامل خطر اأخرى، تعتبر فوائد 

االأ�صبرين قليلة كما يوجد احتمال كبير لالإ�صابة بنزيف في المعدة. 

العقاقير الخاف�سة للكول�ستيرول

للكول�صتيرول  الخاف�صة  العقاقير  اأكثر  من  ال�صتاتين  يعتبر 

اأتورڤا�صتاتين(.  �صيمڤا�صتاتين،   - المثال  �صبيل  )على  ا�صتخدامًا 

على  البقاء  معدالت  زيادة  اإلى  اأدت  قد  العقاقير  تلك  اأن  ثبت  وقد 

القلبية،  االأزمات  من  يعانون  الذين  للمر�صى  بالن�صبة  الحياة  قيد 

ُعر�صة  اأكثر  ولكنهم  القلب  اأمرا�ض  من  يعانون  ال  الذين  والمر�صى 

من  يعانون  الذين  المر�صى  كل  تقريبًا  ذلك  وي�صمل  بها.  لالإ�صابة 

ارتفاع �صغط الدم، حتى ولو كانت م�صتويات الكول�صتيرول في الدم 

غير مرتفعة. ويحتاج هذا التعليق االأخير اإلى ال�صرح والتو�صيح. 

مواطني  على  القلب  الأمرا�ض  الطبية  النتائج  تجربة  في 

ع�صرة  خ�صع   ،)ASCOT( االإ�صكندنافية  االإنجليزية  المقاطعات 

والذين  الدم،  �صغط  ارتفاع  من  يعانون  الذين  المر�صى  من  اآالف 

كانوا ُعر�صة لل�صكتة الدماغية اأو االأزمة القلبية، لهذه التجربة، لكن 

من  )اأقل  عندهم  مرتفعة  تكن  لم  الدم  في  الكول�صتيرول  م�صتويات 

المر�صى  ن�صف  اإلى  �صتاتين  عقار  اإعطاء  تم  مليمول/لتر(.   6.5
بينما تناول الن�صف االآخر من المر�صى االأقرا�ض الوهمية، وكان من 

المقرر اأن تتوقف هذه التجربة بعد نحو ثالث �صنوات. ولقد اأظهرت 

بال�صكتة  االإ�صابة  معدالت  في  للغاية  كبير  انخفا�ض  حدوث  النتائج 

كانوا  الذين  للمر�صى  بالن�صبة  التاجية  القلب  واأمرا�ض  الدماغية 

يتناولون اأدوية ال�صتاتين. 
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لذلك نعرف االآن اأن ن�صبة كبيرة جدًا من المر�صى الذين يعانون 

ويعتبر  �صتاتين.  دواء  يتناولوا  اأن  ينبغي  الدم  �صغط  ارتفاع  من 

تزيد  ال  الذين  المر�صى  من  المجموعة  تلك  هو  الوحيد  اال�صتثناء 

لديهم ن�صبة مخاطر القلب واالأوعية الدموية عن 20% في ال�صنوات 

الع�صر المقبلة من عمرهم )انظر الر�صوم البيانية الملونة في اآخر 

هذا الكتاب(. وت�صمل تلك المجموعة ب�صكل اأ�صا�صي المر�صى الذين 

يعانون من ارتفاع �صغط الدم مع عدم وجود عوامل الخطر االأخرى 

والذين تقل اأعمارهم عن خم�صين �صنة، وهم اأقلية. 

الفوائد العالمية لنمط الحياة ال�سحي

تتوفر الن�صائح ذاتها للجميع في ما يخ�ض نمط الحياة؛ حيث يوؤدي 

اتباع نظام غذائي غني بالدهون وبه كميات كبيرة من الملح، وكميات 

قليلة من الفاكهة والخ�صار، اإلى اآثار �صحية �صيئة تتعلق ب�صحة القلب 

واالأوعية الدموية، في حين يوؤدي اتباع نظام غذائي قليل الد�صم، قليل 

نتائج  اإلى  الفواكه والخ�صروات  الملح، ويحتوي على كميات كبيرة من 

مفيدة للغاية. ي�صاعد النظام الغذائي ال�صحي على الوقاية من اعتالل 

ال�صحة ب�صكل عام، والوقاية من اأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية ب�صكل 

خا�ّض. ومهما كانت الجماعة العرقية التي تنتمي اإليها، يجب عليك اأن 

تعتاد على  واأن  الممنوعة،  الم�صروبات  تناول كميات كبيرة من  تتجنب 

ممار�صة المزيد من التمارين الريا�صية. 

النقاط الأ�سا�سية

تتوفر مجموعة كبيرة من االأدوية الخاف�صة لل�صغط. �

جميع االأدوية الخاف�صة لل�صغط تقريبًا على القدر نف�صه من الفعالية. �

ما يقرب من ن�صف المر�صى الذين يعانون من ارتفاع �صغط  �

الدم يحتاجون اإلى اثنين اأو اأكثر من االأدوية الخاف�صة لل�صغط 

من اأجل �صبط �صغط الدم.

االأدوية الحديثة الخاف�صة ل�صغط الدم لها اآثار جانبية اأقل. �
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الن�ساء الحوامل

عادًة يبقى �صغط الدم على حاله اأو ينخف�ض قلياًل اأثناء الحمل. 

وفي الواقع، قد يجد بع�ض الن�صاء اأن �صغط الدم لديهم مرتفع خالل 

فترة الحمل، اإاّل اأن ذلك يحدث ب�صبب بقاء �صغط الدم مرتفعًا لفترة 

يعتبر  الحالة،  وفي هذه  قيا�صه.  يتم  اأن  دون  الحمل من  قبل  طويلة 

عالقة  اأي  له  توجد  وال  البحتة  لل�صدفة  نتيجة  الدم  �صغط  ارتفاع 

فعلية بالحمل، وكل ما في االأمر اأنه غالبًا ما يتم قيا�ض �صغط الدم 

اأثناء  الدم  �صغط  مع  التعامل  طريقة  تختلف  ال  الحمل.  فترة  اأثناء 

الحمل عن طريقة التعامل بالن�صبة الأي �صخ�ض يتم ت�صخي�صه على 

اأنه يعاني من ارتفاع �صغط الدم، على الرغم من اأن اختيار االأدوية 

قد يكون مختلفًا. 

االأول،  الطفل  ينتظرن  الالتي  الن�صاء  من   %25 حوالى  ي�صاب 

بارتفاع قليل في �صغط الدم في الثلث االأخير من فترة الحمل. اإذا 

لم يكن لديهم اأي تلف في الكلى ولم يظهر البروتين في البول عند 

اإجراء االختبارات، فاإنه قد ال يتم في هذه الحالة ا�صتخدام العالج 

عن طريق العقاقير من اأجل خف�ض �صغط الدم. ولم يتم التاأكد حتى 

االآن من اأهمية االرتفاع القليل في �صغط الدم اأثناء فترة الحمل، لكن 

المراقبة الدقيقة اأمر بالغ االأهمية. 

مقدمات ت�سمم الحمل

ارتفاع  على  االأحيان  بع�ض  في  الَحملي  الدم  �صغط  ا�صم  ُيطَلق 

�صغط الدم الذي ي�صيب الن�صاء في الن�صف الثاني من فترة الحمل، 

والذي ال يكون م�صحوبًا بوجود اأي بروتين في البول. وقد اأ�صبح االآن 

اأن ارتفاع �صغط الدم الحملي قد يكون في الحقيقة مجرد  وا�صحًا 

�صكل خفيف جدًا من ت�صمم الحمل. 
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لل�صيدة  بالن�صبة  جدًا  الخطيرة  االأمور  من  الحمل  ت�صمم  يعتبر 

الن�صاء  5% من  وللطفل على حّد �صواء. وي�صيب ت�صمم الحمل نحو 

في الن�صف الثاني من حملهن االأول، وُيعرف باأنه �صغط الدم الذي 

بروتين  وجود  عن  البول  اختبار  يك�صف  وعادًة   .90/160 عن  يزيد 

اإلى حالة  الو�صع  اأن يتطور  الممكن  واإذا لم يتم اكت�صافه فمن  فيه، 

ببع�ض  المراأة  ي�صيب  الذي  الحمل  ت�صمم  عليها  ُيطلق  خطيرة جدًا 

خطر.  في  والجنين  االأم  من  كاًل  وي�صع  ال�صيئة  المر�صية  النوبات 

والخ�صوع  الم�صت�صفى  دخول  يتم  اأن  الحالة  هذه  في  ال�صروري  من 

للعالج المتخ�ص�ض. واإلى االآن ال يوجد ت�صور كامل عن �صبب هذه 

الحالة اأو حتى كيفية الوقاية منها. ويعتبر ت�صمم الحمل اأقل �صيوعًا 

في الحملين الثاني والثالث )اإذا كان الحمل من ِقبل نف�ض االأب(. 

لهذا ال�صبب، يتم فح�ض �صغط الدم والبول في كل مرة تذهب 

فيها الحامل اإلى العيادة المتخ�ص�صة بالحمل. واإذا كان الطبيب قد 

و�صف لِك من قبُل اأحد االأدوية الخاف�صة لل�صغط للمرة االأولى عند 

حدوث الحمل، فاإنه على االأرجح �صيتم التوقف عن تناول هذا العالج 

�صيطلب  ولكن  العمر،  من  اأ�صبوعين  نحو  طفلك  يتجاوز  اأن  بمجرد 

ولن  الدورية.  الفحو�صات  اإجراء  اأجل  من  تعودي  اأن  غالبًا  الطبيب 

اأ�صيبوا بارتفاع �صغط الدم خالل فترة  الن�صاء الذين  يعاني معظم 

الحمل االأول، من اأي م�صكلة اأخرى في المرة المقبلة. 

عالج �سغط الدم في فترة الحمل

في فترة الحمل، تو�صع قيود �صديدة على اختيار العقاقير الخاف�صة 

تعمل  التي  االأدوية  )اأحد  دوپا  ميثيل  اأن  المعروف  ومن  الدم.  ل�صغط 

االأدوية  من  اأي�صًا  البيتالول  يكون  وقد  تمامًا،  اآمن  مركزي(  ب�صكل 

االآمنة، وقد تبين من خالل ثالث درا�صات اأن اأتينولول )اأحد حا�صرات 

بيتا( يوؤدي اإلى انخفا�ض نمو الطفل، ولذلك لم يعد يو�صى به بالن�صبة 

للن�صاء الحوامل اأو الن�صاء الالتي من المحتمل اأن ي�صبحن حوامل. 

المحول  االأنزيم  مثبطات  ا�صتخدام  يتم  اأن  اأبدًا  ينبغي  ال 

لالأنجيوتن�صين واالأدوية الحا�صرة لم�صتقبالت االأنجيوتن�صين في فترة 

الحمل تحت اأي ظرف من الظروف، كما ال ينبغي اأبدًا اأن ُت�صتخدم 
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الوالدة.  و�صك  على  اأ�صبحن  الالتي  الن�صاء  عالج  في  االأدوية  تلك 

لالأنجيوتن�صين  المحول  االأنزيم  مثبطات  باأن  تفيد  التقارير  بع�ض 

قد ت�صبب بع�ض الت�صوهات الخلقية، على الرغم من اأن اآخر درا�صة 

عة في اإنجلترا لم تثبت تاأكيد هذه المخاطر.  مو�صَّ

واإذا تبين اأن �صغط الدم يقاوم العالج، يمكن في هذه الحالة اأن تتم 

اإ�صافة دواء نيفيديبين )اأحد حا�صرات قنوات الكال�صيوم( اإلى العالج، 

على الرغم من اأنه ال توجد �صوى معلومات محدودة عن ا�صتخدامه. 

اأن عاَنْيَن من  اأن الن�صاء الالتي �صبق لهن  ومن المعروف حاليًا 

ارتفاع �صغط الدم اأثناء الحمل ثم ا�صتقر لديهن بعد اأن تمت والدة 

الطفل، هن اأكثر ُعر�صة لالإ�صابة بارتفاع �صغط الدم وم�صاعفاته في 

المراحل المتاأخرة من الحياة. ولهذا ال�صبب، ينبغي اأن يتم فح�ض 

اأي �صيدة كانت تعاني من ارتفاع �صغط الدم اأثناء الحمل على االأقل 

مرة واحدة في العام من ِقبل طبيب العائلة اأو الممر�صة الممار�صة. 

الأ�سخا�ص الذين يعانون من اأمرا�ص ال�سدر

اإن النقطة االأهم هي اأنه ال يمكن تناول اأدوية حا�صرات بيتا اإذا كان 

المري�ض يعاني من اأي �صكل من اأ�صكال الربو اأو ال�صفير عند التنف�ض 

يتعلق  ما  في  م�صكلة  اأي  توجد  ال  ولكن  الم�صابهة،  التنف�ض  �صعوبات  اأو 

مثبطات  توؤدي  اأن  الممكن  ومن  لل�صغط.  الخاف�صة  االأخرى  باالأدوية 

في  لكن  المزعج،  الجاف  ال�صعال  اإلى  لالأنجيوتن�صين  المحول  االأنزيم 

العادة ال يكون ذلك مقترنًا بحدوث �صيق في التنف�ض. و�صيختفي ال�صعال 

من  الكثير  اعتماد  يمكننا  حيث  االأقرا�ض،  تناول  عن  التوقف  بمجرد 

العالجات البديلة. 

الأ�سخا�ص الذين يعانون من الذبحة ال�سدرية

اإذا كنت تعاني من هذه الحالة، �صتحتاج اإلى تقييم مف�صل، بما 

االأمر،  لزم  واإذا  الدم،  في  الكول�صتيرول  م�صتويات  قيا�ض  ذلك  في 

�صتتناول العقاقير الخاف�صة للكول�صتيرول. 

قد تكون اأدوية حا�صرات بيتا مفيدة ب�صكل خا�ض في خف�ض وتيرة 

نوبات الذبحة ال�صدرية، لكنك �صتحتاج اإلى مراقبة دقيقة من ِقبل 

الطبيب اأثناء الفترة التي تتناول فيها تلك االأدوية. وينبغي اأن ُيحال 
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اأخ�صائي  اإلى  ال�صدرية  الذبحة  من  يعانون  الذين  المر�صى  معظم 

باأ�صعة  للقلب  ت�صوير مف�صل  اإجراء  اأجل  الم�صت�صفى من  في  القلب 

اإك�ض )ت�صوير االأوعية التاجية(. 

بعد الإ�سابة باأزمة قلبية 

باأزمة قلبية قد ي�صتفيد المري�ض من تناول االأدوية  بعد االإ�صابة 

الخاف�صة للدهون، مثل �صيمفا�صتاتين الذي يوؤدي اإلى خف�ض م�صتويات 

باأزمات  االإ�صابة  مخاطر  من  للتقليل  وذلك  الدم،  في  الكول�صتيرول 

لالأنجيوتن�صين  المحول  االأنزيم  مثبطات  تكون  وقد  اأخرى.  قلبية 

ف�صاًل  الأنها  نظرك؛  وجهة  من  اإ�صافية  مزايا  لها  بيتا  وحا�صرات 

عن قدرتها على ال�صيطرة على �صغط الدم، فاإنها تجعل القلب يعمل 

اأخرى.  اأ�صرار  اأي  القلب من  ت�صاعد على حماية ع�صلة  بهدوء، كما 

وعادة ما يو�صي الطبيب بتناول جرعة منخف�صة من االأ�صبرين يوميًا. 

بعد الإ�سابة بال�سكتة الدماغية

فقد  قبل،  من  الدماغية  بال�صكتة  لالإ�صابة  تعر�صت  قد  كنت  اإذا 

يوؤدي خف�ض �صغط الدم ب�صرعة اإلى حدوث بع�ض االأ�صرار، ولكن على 

الحد  اإلى  المنخف�ض  الدم  �صغط  على  الحفاظ  يوؤدي  الطويل،  المدى 

االأدوية  اختيار  ويتوقف  الدماغية.  بال�صكتة  االإ�صابة  تكرار  خطر  من 

المنا�صبة للعالج على راأي الطبيب، وكونك قد تعر�صت لالإ�صابة بال�صكتة 

الدماغية ال يعني اأنه ال يمكن تناول بع�ض االأنواع من االأدوية، كما اأنه ال 

المنا�صبة.  تكون هي  قد  الخ�صو�ض  وجه  االأخرى على  االأدوية  اأن  يعني 

الجلطة  هو  الدماغية  ال�صكتة  �صبب  اأن  االختبارات  نتائج  اأظهرت  واإذا 

الدماغية )تجلط الدم في الدماغ( ولي�ض حدوث نزيف في الدماغ، فاإن 

الطبيب �صيطلب منك اأن تتناول االأ�صبرين بجرعات منخف�صة. 

التوتر والكتئاب

اإذا كنت تعاني من االكتئاب اأو التوتر ب�صاأن ارتفاع �صغط الدم، 

فمن الجدير بالذكر اأن عالج ارتفاع �صغط الدم عن طريق العقاقير 

�صنة  الخم�صين  خالل  طبي  اإنجاز  اأعظم  كانت  لل�صغط  الخاف�صة 

االإ�صابة  معدل  في  باهر  انخفا�ض  اإلى  اأدت  الأنها  وذلك  الما�صية، 

باالأزمة القلبية وال�صكتة الدماغية. 
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وفي بع�ض االأحيان يتم اإعطاء جرعات منخف�صة من حا�صرات بيتا 

للمر�صى الذين يعانون من التوتر المفرط، اأو الذين يتعر�صون لبع�ض 

النوبات من الذعر، حيث يمكن اأن يوؤدي هذا العالج اإلى الحد من حدة 

تغيير  على  بيتا  حا�صرات  الأدوية  تاأثير  اأي  يوجد  ال  ذلك،  ومع  التوتر. 

المزاج العام للمري�ض، فهي لي�صت عقاقير نف�صية، كما اأنها لي�صت معنية 

على االإطالق بتغيير العادات )على عك�ض الفاليوم/الديازيپام(. 

بروبرانولول،  مثل  بيتا  حا�صرات  من  القديمة  االأدوية  تكون  قد 

والعقاقير التي تعمل مركزّيًا مثل ميثيل دوپا، غير منا�صبة للمري�ض 

الأنها من الممكن اأن توؤدي اإلى الخمول واالكتئاب واالإرهاق، ولذلك اإذا 

كان لديك َميل نحو االكتئاب، فمن االأف�صل اأن تتجنب هذه االأدوية. 

وال يوجد الأدوية الثيازيد المدّرة للبول من الفئات الحديثة من االأدوية 

الخاف�صة ل�صغط الدم، اأي اآثار على الحالة المزاجية للمري�ض. 

التعامل معه عن طريق  يتم  تعاني منه  الذي  واإذا كان االكتئاب 

للبول من  المدّرة  الثيازيد  اأدوية  تتناول  اأال  الليثيوم، يجب  عالجات 

الدم قد  في  الليثيوم  م�صتويات  الأن  وذلك  الدم،  اأجل خف�ض �صغط 

ترتفع بعد ذلك اإلى م�صتويات خطيرة للغاية. 

حبوب منع الحمل

توؤدي معظم حبوب منع الحمل التي يتم تناولها عن طريق الفم 

ذلك،  ومع  الدم.  �صغط  م�صتوى  في  وغير خطير  �صغير  ارتفاع  اإلى 

90 ملم زئبق عند  اأكثر من  اإلى  الدم االنب�صاطي يرتفع  فاإن �صغط 

نحو 5% من الن�صاء - وت�صمل عادًة هذه الن�صبة المر�صى كبار ال�صن، 

�صابق  تاريخ  لديهم  الذين  والمر�صى  الزائد  الوزن  ذوي  والمر�صى 

من قراءات �صغط الدم المرتفعة. وفي حاالت نادرة، من الممكن اأن 

توؤدي حبوب منع الحمل وحدها اإلى ارتفاع �صغط الدم الحاد حيث 

ي�صل اإلى الم�صتوى الذي يتطلب العالج. 

تتوفر مجموعة من االأدلة على اأن الم�صتح�صرات التركيبية الحديثة 

الحبوب  وكذلك  منخف�صة،  بجرعات  الفم  طريق  عن  تناولها  يتم  التي 

طفيف  ارتفاع  اإلى  توؤدي  فقط  البروج�صترون  هرمون  على  تحتوي  التي 

في �صغط الدم بالمقارنة مع الم�صتح�صرات التركيبية القديمة التي يتم 
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تناولها عن طريق الفم بجرعات عالية. ومن الممكن اأن تتناول المري�صة 

من  تعاني  كانت  لو  حتى  الفم  طريق  عن  التركيبية  الحمل  منع  حبوب 

الطبيب  ِقبل  من  بعناية  متابعتها  تتم  اأن  ب�صرط  الدم،  �صغط  ارتفاع 

زيادة  المري�صة  تتجنب  اأن  للغاية  المهم  ومن  الممار�صة.  الممر�صة  اأو 

الوزن. ومعظم الم�صاعفات التي قد تنجم عن تناول حبوب منع الحمل 

عن طريق الفم ت�صيب كبار ال�صن من الن�صاء الالتي ُيدخنَّ ال�صجائر. 

 HRT العالج بالهرمونات البديلة

البديلة  بالهرمونات  العالج  في  االإ�صتروجين  هرمون  كمية  تعتبر 

)HRT( اأ�صغر بكثير من كمية هرمون االإ�صتروجين الموجودة في حبوب 

منع الحمل التي يتم تناولها عن طريق الفم. في الما�صي، كان االأطباء 

للن�صاء  البديلة  بالهرمونات  العالج  و�صف  من  ال�صيء  بع�ض  حذرين 

االأخيرة  اال�صتطالعات  لكن  الدم،  �صغط  ارتفاع  من  يعانين  الالتي 

ت�صير اإلى اأن العالج بالهرمونات البديلة اآمن جدًا ب�صرط اأن تتم مراقبة 

المري�صة بعناية من ِقبل الطبيب. وال يعتبر ارتفاع �صغط الدم في حد 

على  يجب  ولكن  البديلة،  بالهرمونات  العالج  تناول  لعدم  �صببًا  ذاته 

المري�صة اأن تتجنب الوزن الزائد الذي يمكن اأن يحدث اأحيانًا مع هذا 

اأن العالج بالهرمونات البديلة يتعار�ض  اأي دليل على  العالج. ال يوجد 

باأي �صكل من االأ�صكال مع االأدوية الخاف�صة ل�صغط الدم. 

 HRT اقترحت الدرا�صات ال�صابقة اأن العالج بالهرمونات البديلة

قد يكون مرتبطًا بحدوث انخفا�ض لمخاطر االإ�صابة باالأزمة القلبية 

اأجريت  التي  التجارب  اأظهرت  الحظ،  ول�صوء  الدماغية.  وال�صكتة 

ب�صكل جيد على الدواء الوهمي اأن ذلك لي�ض �صحيحًا. وفي الواقع، 

حدث ارتفاع ب�صيط جدًا في معدل االإ�صابة باأمرا�ض القلب وال�صكتة 

الدماغية عند الن�صاء الالتي يتناولن العالج بالهرمونات البديلة. 

ينبغي  ال  اأنه  االأطباء  معظم  يرى  االكت�صافات،  لتلك  ونتيجة 

اأمرا�ض  منع  محاولة  عند   HRT البديلة  بالهرمونات  العالج  و�صف 

القلب، ولكن ينبغي اأن يو�صف العالج بالهرمونات البديلة فقط لمنع 

االأعرا�ض المزعجة المرتبطة ب�صن الياأ�ض )تغيرات الحياة(. ولم يعد 

ى با�صتخدام العالج بالهرمونات البديلة الأكثر من خم�ض �صنوات،  يو�صَ

اإال اإذا كان ذلك �صروريًا بالفعل للتخفيف من االأعرا�ض المزعجة. 
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الأطفال

واإذا  االأطفال،  ال�صديد عند  الدم  ارتفاع �صغط  نادرًا ما يحدث 

الخطيرة،  الكلى  باأمرا�ض  مرتبطًا  يكون  ما  غالبًا  فاإنه  حدث  ما 

االأطفال  م�صت�صفيات  في  االأطفال  هوؤالء  فح�ض  يتم  اأن  ينبغي  لذا 

المتخ�ص�صة. يعتبر االأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن واالأطفال 

اأكثر  هم  الدم  �صغط  ارتفاع  من  قوي  عائلي  تاريخ  لديهم  الذين 

االأطفال ُعر�صًة لالإ�صابة بارتفاع طفيف في �صغط الدم. واإذا كنت 

تعاني من ارتفاع �صغط الدم، يجب عليك اأن تدرك اأن اأطفالك اأي�صًا 

اأن  ينبغي  لذلك  الدم.  بارتفاع �صغط  االإ�صابة  لخطر  يتعر�صون  قد 

تتاأكد من اأن نظامهم الغذائي يحتوي على اأقل كمية من الملح بقدر 

من  كبيرة  كميات  بتناول  لهم  ت�صمح  ال  خا�صة،  وب�صفة  االإمكان. 

االأطعمة  اأو  االأخرى  المملحة  الخفيفة  الوجبات  اأو  البطاط�ض  رقائق 

ال�صريعة مثل البرجر. ومن المهم اأي�صًا عدم ال�صماح بازدياد وزنهم. 

وفي حاالت نادرة جدًا، يمكن اأن يحدث ارتفاع �صغط الدم نتيجة 

لمر�ض وراثي يطلق عليه ا�صم مر�ض التكي�ض الكلوي. ويتم ت�صخي�ض 

هذا المر�ض في حياة ال�صخ�ض البالغ، ولكن اإذا كان اأحد الوالدين 

ي�صاب  اأن  المحتمل  من  اأنه  معرفة  فينبغي  الحالة  هذه  من  يعاني 

التكي�ض  مر�ض  من  تعاني  كنت  واإذا  المر�ض.  بهذا  االأطفال  ن�صف 

االأطفال  فح�ض  اأجل  من  الالزمة  الترتيبات  اتخاذ  فيجب  الكلوي، 

والتاأكد من عدم وجود هذا المر�ض لديهم. 

مر�ص ال�سكري

عالج  كيفية  فهم  في  كبير  طبي  تقدم  حدث   ،1995 عام  منذ 

هوؤالء  ن�صف  من  اأكثر  ويعاني  ال�صكري.  بمر�ض  الم�صابين  المر�صى 

خالل  من  كبيرة  نتائج  وتظهر  الدم،  �صغط  ارتفاع  من  المر�صى 

ا�صتخدام االأدوية الخاف�صة ل�صغط الدم.

يتعر�ض مر�صى ال�صكري لنوعين من تلف االأوعية الدموية:

• العينين 	 �صرايين  ي�صيب  الذي  ال�صغيرة  الدموية  االأوعية  تلف 

والكليتين واالأع�صاب.
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• الدماغ 	 �صرايين  ي�صيب  الذي  الكبيرة  الدموية  االأوعية  تلف 

وال�صاقين والقلب.

ي  وكحا�صل لتلك النتائج وغيرها من اال�صتنتاجات االأخرى، تو�صِ

الدم،  �صغط  ارتفاع  بمر�صى  للعناية  البريطانية  الجمعية  حاليًا 

من  اأقل  اإلى  ال�صكري  مر�صى  لدى  الدم  �صغط  انخفا�ض  ب�صرورة 

80/130 ملم زئبق، اإذا كان ذلك ممكنًا. 

نوعان من مر�ص ال�سكري

ال�صكري،  مر�ض  من  نوعان  يوجد  اأنه  اأي�صًا  بالذكر  الجدير  من 

مع وجود تداخل قليل بين النوعين. يوجد مر�ض ال�صكري من النوع 1 

)المعتمد على االإن�صولين(، والذي يبداأ في مرحلة الطفولة اأو المراحل 

المبكرة من الحياة. ويعتبر المر�صى الذين يعانون من هذا النوع من 

الذي  الدقيقة  الدموية  االأوعية  لتلف  ُعر�صة  اأكثر  ال�صكري،  مر�ض 

ي�صيب الكلى و�صبكية العين. ويتم تقريبًا عالج جميع المر�صى الذين 

يعانون من هذا النوع من ال�صكري عن طريق حقن االإن�صولين. وبمجرد 

اأن ت�صاب الكلى بالتلف، يرتفع �صغط الدم وي�صبح من ال�صروري اأن 

يتم عالج ارتفاع �صغط الدم. 

المعتِمد  )غير   2 النوع  من  ال�صكري  مر�ض  يوجد  لذلك،  خالفًا 

من  يعانون  الذين  ال�صن  كبار  عادة  ي�صيب  والذي  االإن�صولين(  على 

ارتفاع  من  اأي�صًا  يعانون  والذين  االأحيان،  من  كثير  في  الوزن  زيادة 

�صغط الدم. ويعتبر هوؤالء االأ�صخا�ض اأكثر ُعر�صة لالإ�صابة باالأزمات 

القلبية وال�صكتات الدماغية نتيجة لتلف االأوعية الدموية الكبيرة. وقد 

يكون العالج في البداية من خالل النظام الغذائي اأو تناول االأقرا�ض 

عالج  يتم  اأن  يمكن  كما  الفم،  طريق  عن  ال�صكري  لمر�ض  الم�صادة 

القليل من المر�صى عن طريق حقن االإن�صولين. وفي كال نوعي مر�ض 

 )ACE( لالأنجيوتن�صين  المحول  االأنزيم  مثبطات  اأن  تبين  ال�صكري، 

الف�صل  تاأخير  اأو  اإلى منع  توؤدي  االأنجيوتن�صين  وحا�صرات م�صتقبالت 

الكلوي حتى في حالة عدم وجود ارتفاع �صغط الدم. وتتوفر االآن بع�ض 

االأدلة القوية على اأن خف�ض �صغط الدم وخف�ض م�صتويات الكول�صتيرول 

في الدم عند مر�صى ال�صكري، يوؤديان اإلى الوقاية من االأزمات القلبية 
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وال�صكتات الدماغية. واأظهرت درا�صة بريطانية مهمة جدًا ُن�صرت في 

عام 1998 اأن خف�ض �صغط الدم اإلى ما دون 85/140 ملم زئبقي كان 

مفيدًا للغاية عند االأ�صخا�ض الم�صابين بمر�ض ال�صكري من النوع 2. 

اأن  ال�صكري  مر�ض  من  يعانون  الذين  االأ�صخا�ض  كل  على  يجب 

يقوموا بفح�ض م�صتويات الكول�صتيرول في الدم وتناول العالج الذي 

يوؤدي اإلى تخفي�صها اإذا كانت تلك الم�صتويات مرتفعة. باالإ�صافة اإلى 

ذلك، من ال�صروري محاولة �صبط ن�صبة ال�صكر في الدم اإلى اأق�صى 

درجة ممكنة، وذلك اإما عن طريق االأقرا�ض اأو عن طريق االإن�صولين. 

الدم.  يتم خف�ض �صغط  اأن  للغاية  المهم  عالوة على ذلك، من 

وتوجد بع�ض االأدلة القوية على اأن اتباع نظام غذائي قليل الملح يكون 

ال�صكري  مر�ض  من  يعانون  الذين  المر�صى  مع  ب�صكل خا�ّض  مفيدًا 

بع�ض  تاأثير  من  اأي�صًا  الغذائي  النظام  هذا  يعزز  كما   ،2 النوع  من 

العقاقير الخاف�صة ل�صغط الدم. 

عند  الدم  �صغط  من  المطلوب  الم�صتوى  اإلى  الو�صول  اأجل  من 

المر�صى الذين يعانون من مر�ض ال�صكري، يكاد يكون من ال�صروري 

في  ثالثة،  اأو  اثنين  عن  يقل  ال  ما  المر�صى  هوؤالء  يتناول  اأن  دائمًا 

الدم.  ل�صغط  الخاف�صة  االأدوية  اأنواع  مختلف  من  االأحيان،  بع�ض 

اأن  ال�صكري  مر�ض  عالج  في  المتخ�ص�صين  معظم  حاليًا  ويف�صل 

يتم ا�صتخدام مثبطات االأنزيم المحول لالأنجيوتن�صين اأو حا�صرات 

م�صتقبالت االأنجيوتن�صين كعالج اأول، الأنه ثبت اأنها توؤدي اإلى تاأخير 

الف�صل الكلوي الذي ي�صيب مر�صى ال�صكري. 

في عام 2007، تم ن�صر تجربة دولية كبرى حول �صتخدام العقاقير 

الدوائية  )التجربة  ال�صكري  مر�ض  عالج  في  الدم  ل�صغط  الخاف�صة 

»ADVANCE« - للعناية بمر�صى ال�صكري واأمرا�ض االأوعية الدموية(.  

مزيج  طريق  عن  ال�صكري  مر�صى  عالج  اأن  التجربة  هذه  واأظهرت 

عليه  يطلق  والذي  لالأنجيوتن�صين  المحول  االأنزيم  مثبطات  اأحد  من 

عليه  يطلق  والذي  للبول  المدّرة  الثيازيد  اأدوية  اأحد  مع  پيريندوپريل، 

ال�صكري  الحد من حدوث م�صاعفات مر�ض  في  �صاعد  قد  اإنداباميد، 

اإلى فائدة مماثلة عند كلٍّ من  اأدى هذا العالج  واالأوعية الدموية. وقد 

المر�صى الذين يعانون من ارتفاع �صغط الدم واالأ�صخا�ض ذوي �صغط 
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الدم الطبيعي. واأكدت هذه التجربة العديد من وجهات النظر التي تقول 

من  يعانون  الذين  المر�صى  جميع  على  يجب  العملية  الناحية  من  اإنه 

مر�ض ال�صكري اأن يتناولوا اأحد مثبطات االأنزيم المحول لالأنجيوتن�صين 

ACE، اأو تناول اأحد حا�صرات م�صتقبالت االأنجيوتن�صين ARB، اإذا لم 

يتم تحمل مثبط االأنزيم المحول لالأنجيوتن�صين. 

ومن ثم فمن المعتاد اإ�صافة اأحد حا�صرات قنوات الكال�صيوم اإذا 

للبول  المدّرة  الثيازيد  اأدوية  ا�صتخدام  يوؤدي  اأن  ويمكن  االأمر.  لزم 

بجرعات عالية اإلى تفاقم مر�ض ال�صكري، وكان ذلك هو ال�صبب الذي 

جعلها اأقل �صيوعًا في الما�صي. مع ذلك، فمن المعروف حاليًا اأنه اإذا 

تم ا�صتخدام اأدوية الثيازيد المدّرة للبول بالجرعة ال�صحيحة، ت�صبح 

هذه االأدوية مفيدة للغاية في عالج المر�صى الذين يعانون من مر�ض 

ال�صكري، حيث يتم عادًة ا�صتخدام هذه االأدوية كعالج اإ�صافي. يوجد 

اإجماع متزايد على اأن االأولويات في عالج مر�ض ال�صكري من النوع 2، 

هي عالج �صغط الدم والكول�صتيرول. ويوؤدي اأي�صًا خف�ض ن�صبة ال�صكر 

في الدم بع�ض الفوائد، لكن �صغط الدم والكول�صتيرول اأكثر اأهمية. 

كبار ال�سن

منذ عدة �صنوات، كان ُينظر اإلى كبار ال�صن على اأنهم مجموعة 

عن  مختلف  ب�صكل  معهم  التعامل  يتم  اأن  وينبغي  منف�صلة  فرعية 

�صحيح.  غير  الراأي  هذا  اأن  االآن  المعروف  من  ولكن  ال�صباب، 

فكلما تقدم ال�صخ�ض في العمر، ارتفع �صغط الدم لديه واأ�صبحت 

الدماغية  وال�صكتات  القلبية  باالأزمات  االإ�صابة  مخاطر  بالمقابل 

الدم  ارتفاع �صغط  اأن عالج  االأخيرة  التجارب  اأظهرت  وقد  اأكبر. 

عن طريق العقاقير الخاف�صة لل�صغط هو العالج الفعال وخ�صو�صًا 

من  الوقاية  العقاقير  تلك  يمكن من خالل  ال�صن، حيث  كبار  عند 

اإلى  باالإ�صافة  الدماغية.  وال�صكتات  القلبية  االأزمات  من  العديد 

ذلك، يزداد احتمال االإ�صابة باالأمرا�ض االأخرى عند كبار ال�صن، 

بما في ذلك مر�ض ال�صكري والتهاب المفا�صل، واإذا كان المري�ض 

االأدوية  تناول  اإلى  يحتاج  قد  فاإنه  االأمرا�ض،  هذه  اأحد  من  يعاني 

الخاف�صة ل�صغط الدم. 



141

حاالت خا�صة

خالفًا لذلك، ال يتغير عالج ارتفاع �صغط الدم اأّيًا كان عمرك. 

ملم   100/160 من  اأكبر  با�صتمرار  الدم  �صغط  م�صتوى  كان  اإذا 

زئبقي حتى بعد اتباع الن�صائح التي تخ�ض تغيير نمط الحياة، فاإنه 

يجب عليك اأن تبداأ في تناول االأدوية الخاف�صة لل�صغط. 

ويبدو اأن اأدوية الثيازيد المدّرة للبول وحا�صرات قنوات الكال�صيوم 

تكون اأكثر فاعلية بينما تكون مثبطات االأنزيم المحول لالأنجيوتن�صين 

وقد  ال�صن.  كبار  من  المر�صى  عالج  في  فاعلية  اأقل  بيتا  وحا�صرات 

مختلفين  عقارين  تناول  اإلى  االأحيان  بع�ض  في  المري�ض  يحتاج 

بجرعات منخف�صة بداًل من تناول دواء واحد بجرعات عالية. 

االأدوية  طريق  عن  الدم  �صغط  �صبط  اأن  تتاأكد  اأن  عليك  ينبغي 

الخاف�صة له يكون فعااًل ب�صكل خا�ض في الوقاية من االإ�صابة بال�صكتات 

الدماغية. وال يوجد ما يدعو لالعتقاد اأنك لن تمار�ض الحياة الطبيعية 

الن�صطة اإذا قمت باتباع نظام غذائي �صحي ال يحتوي على الكثير من 

الغنية  والخ�صروات  الفاكهة  من  كافية  كميات  على  يحتوي  بل  الملح، 

االأدوية  طريق  عن  الدم  �صغط  ارتفاع  عالج  اأدى  وقد  بالبوتا�صيوم. 

الخاف�صة لل�صغط عند كبار ال�صن اإلى نتائج رائعة في جميع االأعمار. 

على  اإجراوؤها  تم  كبرى  عالجية  تجربة  ن�صر   2008 عام  �َصهد 

80 عامًا،  اأعمارهم عن  تزيد  الذين  والن�صاء  الرجال  المر�صى من 

عند  الدم  �صغط  فرط  »درا�صة  الدرا�صة:  تلك  على  يطلق  وكان 

توجد  كانت  الحين  ذلك  وحتى   .»)HYVET( ال�صن  في  الطاعنين 

بع�ض ال�صكوك حول ما اإذا كان العالج عن طريق العقاقير الخاف�صة 

واأ�صارت  ال.  اأم  الع�صر  في ذلك  المر�صى  مفيدًا في عالج  لل�صغط 

الرغم  على  اأنه  اإلى  الوقت  ذلك  في  المتوافرة  القليلة  المعلومات 

اإال  الدماغية،  بال�صكتات  االإ�صابة  معدل  في  انخفا�ض  حدوث  من 

الوفيات  معدل  في  طفيف  ارتفاع  يقابله  كان  يبدو  ما  على  ذلك  اأن 

من  بد  ال  اأنه  الوا�صح  من  وكان  االأخرى.  االأ�صباب  عن  الناجمة 

 ،HYVET اإجراء تجربة مخ�ص�صة لتو�صيح هذه النقطة. وفي درا�صة

الدم  �صغط  ارتفاع  من  يعانون  الذين  من  �صخ�صًا   3845 توزيع  تم 

ب�صكل ع�صوائي من اأجل تناول اإما اأحد االأدوية المدّرة للبول ال�صبيهة 

اأحد  تناول  مع  جنب  اإلى  جنبًا   - اإنداپاميد  دواء  وهو   – بالثيازيد 
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مثبطات االأنزيم المحول لالأنجيوتن�صين، وهو دواء بيريندوبريل، اأو 

التجربة  تلك  نتائج  وكانت  المنا�صبة.  الوهمية  االأقرا�ض  اأحد  تناول 

االإ�صابة  معدل  تخفي�ض  في  فعااًل  العالج  كان  حيث  للغاية،  رائعة 

30% و تخفي�ض معدل االإ�صابة بق�صور  بال�صكتات الدماغية بن�صبة 

21% في معدل  64%، كما حدث انخفا�ض بن�صبة  في القلب بن�صبة 

الوفيات الناجمة عن االأ�صباب االأخرى. وكانت االآثار الجانبية وردود 

الفعل ال�صلبية لالأدوية، اأكثر �صيوعًا بين المر�صى الذين تم اختيارهم 

ب�صورة ع�صوائية لتناول االأقرا�ض الوهمية. 

تم  التي  التاريخية  التجربة  هذه  اأن  الموؤكد  من  يكون  ويكاد 

اإجراوؤها في المملكة المتحدة �صتكون التجربة االأخيرة التي يتم فيها 

الن�صط  العالج  تتناول  اإلى مجموعة  ع�صوائي  ب�صكل  المر�صى  توزيع 

كل  وتعتبر  الفعال.  غير  الوهمي  العالج  تتناول  ومجموعة  الفعال، 

رة من  التجارب التي تتبع هذا الت�صميم في الوقت الحالي غير مبرَّ

الناحية االأخالقية. ومن المتفق عليه حاليًا اأن جميع المر�صى الذين 

يتناولوا  اأن  يجب  االأعمار  جميع  في  الدم  �صغط  ارتفاع  من  يعانون 

االأقرا�ض الخاف�صة ل�صغط الدم. 

النقاط الأ�سا�سية

الن�صاء الحوامل، ويعتبر  � الدم بعناية عند  يجب تقييم �صغط 

العالج عن طريق العقاقير الخاف�صة ل�صغط الدم �صروريًا في 

بع�ض االأحيان.

على  � ال�صكري  ومر�ض  ال�صدر  واأمرا�ض  القلب  اأمرا�ض  توؤثر 

اختيار العقاقير الخاف�صة ل�صغط الدم.

اأعمارهم  � تزيد  الذين  المر�صى  لدى  الدم  �صغط  عالج  يتم 

عن 65 عامًا بالطريقة نف�صها التي يتم بها عالج �صغط الدم 

لدى ال�صباب، وي�صاعد ذلك بالتاأكيد على الوقاية من االأزمات 

القلبية وال�صكتات الدماغية. 
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الدم  �صغط  وارتفاع  عام،  ب�صكل  الدم  �صغط  مو�صوع  كان  لقد 

الحرب  منذ  الطبية  االأبحاث  من  كبير  عدد  محور  خا�ض،  ب�صكل 

ال�صكانية  الدرا�صات  ا�صتفدنا ب�صكل جيد من  الثانية. ولقد  العالمية 

ُعر�صة  االأكثر  االأ�صخا�ض  حول  الكثير  لنا  اأو�صحت  التي  ال�صخمة 

لخطر االإ�صابة باالأزمة القلبية اأو ال�صكتة الدماغية. وقد وجهت تلك 

حالة  اأكثر  هو  الدم  �صغط  ارتفاع  اأن  حقيقة  اإلى  االنتباه  االأبحاث 

مر�صية مزمنة منت�صرة على هذا الكوكب. 

الدم  �صغط  يعتبر  الذين  االأ�صخا�ض  اإن  تقول  التي  للحقيقة  ونظرًا 

لالإ�صابة  عر�صة  اأكثر  هم  الأعمارهم،  بالن�صبة  تمامًا  متو�صطًا    لديهم 

من  اأقل  دم  �صغط  يملكون  الذين  االأ�صخا�ض  من  الدم  �صغط  بارتفاع 

المتو�صط  ، فاإنه اإذا كان علينا اأن نفعل اأي �صيء للحد من عدد االأ�صخا�ض 

اأن نبذل كل  اأو الكلى، ينبغي  اأو الدماغ  باأمرا�ض القلب  الذين ي�صابون 

ما بو�صعنا من اأجل الو�صول اإلى انخفا�ض في متو�صط �صغط الدم لدى 

ق�صايا  من  مهمة  ق�صية  الدم  �صغط  يعتبر  وبالتالي  ال�صكان.  مجموع 

العامة.  ال�صحة  اإجراءات  طريق  عن  حلها  يمكن  التي  العامة  ال�صحة 

تتوفر مجموعة من االأدلة القوية على اأنه يمكن تخفي�ض متو�صط �صغط 

الدم عند ال�صكان بوا�صطة خطط ال�صحة العامة. واإذا كان من الممكن 

خف�ض متو�صط   ا�صتهالك الملح بين ال�صكان، فاإن متو�صط �صغط الدم 

المتحدة  المملكة  انخفا�صًا حدث في  اأن  ال�صار هو  والخبر  �صينخف�ض. 

بن�صبة 10% في متو�صط تناول الملح   على مدى العقد الما�صي. 

وبالمثل، اإذا اأمكننا اأن ننجح في تحقيق بع�ض التراجع في الموجة 
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تحقيق  ينبغي  كما  ال�صكان.  جميع  �صي�صتفيد  ال�ّصمنة،  من  المت�صاعدة 

الممنوعة  الم�صروبات  ا�صتهالك  ارتفاع  يخ�ض  ما  في  التراجع  بع�ض 

 - »دا�ض«  درا�صة  اأثبتت  قبل،  من  اأو�صحنا  وكما  البدني.  الن�صاط  وقلة 

اأن   - DASH الدم  االإ�صابة بفرط �صغط  للوقاية من  الغذائية  المناهج 

ا�صتراتيجيات النظام الغذائي ونمط الحياة يمكن اأن توؤدي اإلى انخفا�ض 

اإلى درا�صات  زلنا في حاجة  وما  الق�صير.  المدى  ولو على  الدم  �صغط 

اأكبر واأطول مثل درا�صة DASH للبحث في هذه الم�صاألة. 

في  ال�صكان  عند  الدم  �صغط  متو�صط    اأن  اإلى  التوقعات  ت�صير 

العالم النامي �صيرتفع مع زيادة التح�صر، اإ�صافة اإلى اعتماد النمط 

الغربي في الحياة، واتباع االأنظمة الغذائية التي تحتوي على كميات 

كبيرة من الدهون والملح، وانخفا�ض ا�صتهالك المنتجات النباتية. 

وقد اأ�صبح ارتفاع �صغط الدم م�صكلة متزايدة في اأفريقيا واآ�صيا، لذا 

يجب على �صلطات ال�صحة العامة في هذه البلدان النامية اأن تتجنب 

االأخطاء التي وقعنا فيها في الغرب. 

وعلى �صعيد ال�صحة العامة، فمن غير المرجح اأن يتم اكت�صاف 

اأي عامل جديد غير متوقع من العوامل البيئية اأو نمط الحياة ك�صبب 

�صغط  ارتفاع  لحدوث  ك�صبب  اأو  ال�صكان  بين  الدم  �صغط  لمتو�صط 

الدم. ولقد تبين من خالل الدرا�صة ال�صكانية »الدرا�صة العالمية« على 

العنا�صر الغذائية الكبرى وال�صغرى و�صغط الدم INTERMAP، التي 

واليابان،  المتحدة وال�صين  والواليات  المتحدة  المملكة  اأجريت في 

اأن كل االختالفات تقريبًا في �صغط الدم التي تظهر بين ال�صكان عند 

المقارنة بينهم، يمكن تف�صيرها من خالل مختلف العوامل الغذائية 

ونمط الحياة. ولقد تو�صل العلم اإلى معرفة �صبب ارتفاع �صغط الدم 

بين ال�صكان، وناأمل في اأن ينخف�ض في يوم من االأيام. 

االإكلينيكي،  الم�صتوى  على  الدم  �صغط  ارتفاع  اإلى  تطرقنا  واإذا 

خالل  من  ومهمة  كثيرة  معلومات  على  ح�صلنا  قد  اأننا  اأي�صًا  �صنجد 

العديد من التجارب التي اأجريت ب�صكل جيد على عالج ارتفاع �صغط 

اأن تجربة درا�صة فرط �صغط الدم عند  الدم. ويكاد يكون من الموؤكد 
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فيها  تتم  التي  االأخيرة  التجربة  �صتكون   ،HYVET ال�صن  في  الطاعنين 

المقارنة بين العالج الن�صط الفعال، والعالج الوهمي غير الفعال. ونعلم 

الدم،  �صغط  انخفا�ض  من  ي�صتفيدون  الذين  المر�صى  هم  من  حاليًا 

ومن هم المر�صى الذين ال ي�صتفيدون من ذلك. وربما تكون المجموعة 

الوحيدة التي نحتاج اإلى مزيد من المعلومات عنها هي االأطفال و�صغار 

البالغين. ومن غير المرجح اأن يتم اإجراء اأي تجربة طويلة االأمد حول 

هذا المو�صوع، حيث اإن الخطر من ُعمر خم�ض �صنوات اإلى ع�صر �صنوات 

�صئيل جدًا اإلى حد اأن الدرا�صات قد تحتاج اإلى وجود ع�صرات االآالف 

االأدوية  اأو  لل�صغط  الخاف�صة  االأدوية  اإعطائهم  اأجل  من  المر�صى  من 

الوهمية لمدة ع�صر �صنوات اأو اأكثر، ولذلك فاإن التكلفة �صتكون باهظة. 

على  الدم  �صغط  ارتفاع  عالج  عن  تجربتان  توجد  االآن  حتى 

�صغط  فرط  »مقدمات  عليها  يطلق  حالة  وتوجد  الق�صير.  المدى 

الدم«، وهي الحالة التي يكون فيها م�صتوى �صغط الدم عند ال�صخ�ض 

في الجزء االأعلى من المعدل الطبيعي. ويوجد احتمال بن�صبة %50 

في  الفعلي  الدم  �صغط  بارتفاع  االأ�صخا�ض  هوؤالء  ي�صاب  اأن  في 

ال�صنوات المقبلة من عمرهم خالل فترة تتراوح بين خم�ض �صنوات 

باأن  اأكبر  اأي�صًا احتمال  يوجد  الطويل،  المدى  �صنوات، وعلى  وع�صر 

وال  الدماغية.  وال�صكتات  القلب  باأمرا�ض  االأ�صخا�ض  هوؤالء  ي�صاب 

يمكن اإنكار الفائدة التي يمكن الح�صول عليها من اإعطاء العقاقير 

الخاف�صة ل�صغط الدم لالأ�صخا�ض الذين يعانون من مقدمات ارتفاع 

بتمويل  القيام  يتم  اأن  الممكن  اأنه من غير  يبدو  ولكن  الدم،  �صغط 

واإدارة التجارب طويلة االأجل.

وبناًء على المالحظة التي تفيد باأن االأ�صخا�ض الم�صابين ب�صعف 

وظائف الكلى هم اأكثر ُعر�صة لالإ�صابة باأمرا�ض القلب مما قد يتوقع 

المرء بالنظر اإلى عوامل الخطر المعروفة لالإ�صابة باأمرا�ض القلب 

غير  اآليات  توجد  كانت  اإذا  ما  في  االأطباء  يفكر  الدموية،  واالأوعية 

معروفة حتى االآن عن اأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية التي ت�صيب 

في  البحث  من  المزيد  اإلى  حاجة  توجد  وبالتالي  المر�صى.  هوؤالء 

اآليات تلف االأوعية الدموية.
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الدم  �صغط  دور  ب�صاأن  الحالي  الوقت  في  متزايد  اهتمام  يوجد 

المركزي. ويختلف �صغط الدم الذي يتم قيا�صه في العيادات الطبية في 

�صغط  يمثل  الذي  المركزي  الدم  �صغط  الذراع، عن  من  العلوي  الجزء 

الدم القريب من الدماغ والقلب والكليتين. ويبدو اأن �صغط الدم المركزي 

�صغط  قيا�ض  الممكن  من  �صيكون  قريبًا  العملية.  الناحية  من  االأهم  هو 

الدم المركزي من خالل الممار�صة االإكلينيكية الروتينية، اإذ يوجد حاليًا 

عدد كبير من البحوث التي ُتجرى في هذا المجال. وربما ي�صبح في يوم 

من االأيام �صغط الدم المركزي هو ال�صغط الذي يتم قيا�صه وعالجه. 

اإلى المزيد من العقاقير  اإذا كنا بحاجة  ال بد من الت�صاوؤل عما 

خيارات  االآن  لدينا  توجد  حيث  الدم،  ل�صغط  الخاف�صة  الجديدة 

ممتازة من االأدوية التي تخف�ض �صغط الدم لكنها في الوقت نف�صه 

اأكثر من  اإلى  اإلى القليل من االآثار الجانبية. هل نحن بحاجة  توؤدي 

عام،  وب�صكل  ال«.  »ربما  هو  الكاتب  هذا  راأي  في  والجواب  ذلك؟ 

با�صتخدام  الدم  �صغط  في  التحكم  يتم  كيف  حاليًا  المعروف  من 

A + C + D التي تم تو�صيحها من قبل )راجع  التوليفية  العالجات 

الخاف�صة  االأدوية  من  الجديدة  الفئة  �صتكون  فهل   .)122 �صفحة 

لل�صغط لديها اأي ميزة على ما لدينا بالفعل؟ عمومًا ينبغي ت�صجيع 

في  اأخرى  اأمور  اإلى  االأولويات  �صتتجه  هل  ولكن  الدوائي،  االبتكار 

فترات الركود المالي العالمي ؟ 

حول  المعلومات  من  المزيد  اإلى  فيه  نحتاج  واحد  مجال  هناك 

كيفية التعامل مع االأقلية من المر�صى الذين يعانون من �صغط الدم 

ا�صتخدام  من  الرغم  على  عليه  ال�صيطرة  يمكن  ال  الذي  المقاوم 

اأف�صل و�صيلة لعالج هوؤالء  A + C + D. ما هي  التوليفية  العالجات 

المر�صى؟ من الوا�صح اأننا بحاجة اإلى اإجراء اإحدى التجارب التي 

من  رابع  ك�صف  اإ�صافتها  يمكن  التي  العقاقير  معرفة  في  ت�صاعدنا 

االأدوية. قد يظهر دواء جديد تمامًا، غير متواجد حاليًا، اأو حتى لم 

يتم البدء في ت�صنيعه. 

بتر  ا�صتخدام  وهو  لالهتمام  جدًا  المثيرة  المجاالت  اأحد  اإّن 

الع�صب الكلوي لخف�ض �صغط الدم. وفي خم�صينيات القرن الما�صي، 
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عندما كانت العقاقير الخاف�صة ل�صغط الدم غير متاحة اأو لم يكن 

من الممكن تحملها من ِقبل المر�صى، تم عالج بع�ض المر�صى عن 

طريق قطع الع�صب ال�صمبثاوي ال�صدري القطني. 

كانت تلك عملية جراحية كبرى لقطع الُعَقد الع�صبية ال�صمبثاوية 

على  ذلك  �صاعد  وقد  الفقري.  العمود  جوانب  من  جانب  كل  على 

ظهور  مع  �صامل.  ب�صكل  مجديًا  يكن  لم  لكنه  الدم  �صغط  انخفا�ض 

االأدوية الخاف�صة ل�صغط الدم الفعالة والمقبولة، لم تعد هناك حاجة 

االأخيرة،  االآونة  وفي  القطني.  ال�صدري  ال�صمبثاوي  الع�صب  لقطع 

التي  ال�صمبثاوية  االأع�صاب  ب�صاأن عرقلة  اهتمام متزايد  كان هناك 

تغذي الكليتين. ويمكن اأن يتحقق ذلك االآن من دون عملية جراحية 

كبرى عن طريق اإدخال اأنبوب دقيق في �صريان الفخذ ثم دفع االأنبوب 

اإلى داخل ال�صرايين التي تغذي الكلى. وفي هذا المكان يتم اإطالق 

نب�صة من الموجات فوق ال�صوتية الحادة/ال�صديدة داخل ال�صريان 

الخارجي  الجزء  في  الكلى  اأع�صاب  )تدمير(  بتر  اأجل  من  الكلوي 

مثير  انخفا�ض  حدوث  االأولية  البحوث  اأظهرت  وقد  ال�صريان.  من 

في �صغط الدم على المدى الق�صير. وفي ال�صنوات الع�صر المقبلة، 

�صيكون دور بتر الع�صب الكلوي في عالج ارتفاع �صغط الدم المقاوم 

هو محور الكثير من االأبحاث. 

توجد وجهة نظر تقول اإن الع�صر الذهبي للبحث في ارتفاع �صغط 

الدم يقترب من نهايته. فنحن نعلم االآن لماذا يحدث ارتفاع �صغط 

الدم عند النا�ض، كما نعرف من هم االأ�صخا�ض الذين ينبغي اأن يتم 

ارتفاع  اأي�صًا كيفية عالج  ونعرف  الدم،  ارتفاع �صغط  عالجهم من 

�صغط الدم. وال�صوؤال الكبير االآن هو كيف يمكن الوقاية من االإ�صابة 

عندما  عنه  الك�صف  يمكن  وكيف  االأ�صا�ض،  من  الدم  �صغط  بارتفاع 

من  الماليين  مئات  اإلى  الفعال  العالج  تقديم  يمكن  وكيف  يحدث، 

النا�ض في جميع اأنحاء العالم. هذا هو التحدي الذي علينا مواجهته 

في الوقت الحالي. 
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ما هو فرط �سغط الدم؟

التي  الحالة  اأنه  على  بب�صاطة  الدم  �صغط  فرط  تعريف  يمكن 

يكون فيها �صغط الدم اأعلى من المتو�صط. واإذا ما ا�صتمر االرتفاع 

في ال�صغط، فمن الممكن اأن ي�صتد خطر االإ�صابة باالأزمة القلبية اأو 

ال�صكتة الدماغية. 

هل يمكن القيام باأي �سيء للوقاية من تلك الأمرا�ص؟

نعم، يوؤدي خف�ض �صغط الدم بالتاأكيد اإلى الوقاية من االأزمات 

القلبية وال�صكتات الدماغية. 

كيف يمكنني معرفة ما اإذا كنت م�ساباً بفرط �سغط الدم اأم ل؟

بارتفاع �صغط  اإذا كنت م�صابًا  ما  لمعرفة  الوحيدة  الطريقة  تعتبر 

الممر�صة  اأو  الطبيب  ِقبل  من  الدم  �صغط  قيا�ض  يتم  اأن  هي  الدم 

واأي  الدم  �صغط  ارتفاع  بين  اأي عالقة  توجد  ال  اأنه  واأخ�صى  الممار�صة. 

اأعرا�ض محددة، بما في ذلك ال�صداع. وبالتالي يجب على جميع البالغين 

في بريطانيا اأن يقوموا باإجراء فح�ض دوري/روتيني ل�صغط الدم. 

كيف يمكنني الح�سول على �سغط دم منخف�ص؟

يمكنك اأن تقوم بذلك عن طريق اتباع نظام غذائّي قليل الملح 

اإلى  باالإ�صافة  الطازجة.  والخ�صروات  الفواكه  من  الكثير  تناول  مع 

ذلك، يجب عليك اأن تحاول تجنب الوزن الزائد، واأن تتناول كميات 

معتدلة من الم�صروبات الممنوعة. 
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ما الحل اإذا لم يكن ذلك فعاًل؟

اإذا لم تنجح العالجات غير الدوائية وحدها في الح�صول على 

االأدوية/العقاقير  طريق  عن  العالج  فاإن  المنخف�ض،  الدم  �صغط 

يكون �صروريًا في معظم االأحيان. مع ذلك، توجد مجموعة كبيرة من 

العقاقير الخاف�صة ل�صغط الدم، ومن الممكن اأن ن�صمن لك اأنك لن 

تعاني من اأي اآثار جانبية. 

هل �ساأكون قادراً على التوقف عن العالج؟

تحت  لل�صغط  الخاف�صة  االأدوية  تناول  عن  التوقف  يتم  اأن  ينبغي 

االإ�صراف الطبي والمتابعة الدقيقة فقط. ويحتاج تقريبًا جميع المر�صى 

اإلى تناول العقاقير الخاف�صة لل�صغط ب�صكل مطلق طوال حياتهم. حتى 

لو كنت قادرًا على وقف العالج، يجب عليك اأن تذهب اإلى الطبيب مرة 

على االأقل كل ب�صعة اأ�صهر من اأجل الفح�ض والمتابعة. 

ما هو �سبب ارتفاع �سغط الدم؟

يبدو اأن ارتفاع �صغط الدم ينجم عن التفاعل الذي يحدث بين 

الحياة.  بنمط  ترتبط  التي  والعوامل  )الموروثة(  الجينية  العوامل 

كميات  ا�صتهالك  اإلى  الغربية  المجتمعات  لدى جميع  اتجاه  وهناك 

كبيرة من الملح في الطعام. باالإ�صافة اإلى ذلك، يمكن اأن تكون زيادة 

يوؤدي  اأن  يمكن  الدم، كما  ارتفاع �صغط  اأ�صباب  والبدانة من  الوزن 

االإفراط في تناول الم�صروبات الممنوعة اإلى ارتفاع �صغط الدم. 

في  ال�صوؤال  هذا  عن  االإجابات  كل  اإعطاء  ن�صتطيع  ال  ذلك،  مع 

النهاية. ومن الجدير بالذكر اأنه عند اأقلية �صغيرة جدًا من النا�ض، 

يمكن اأن نكت�صف اأن اأمرا�ض الكلى هي ال�صبب في ارتفاع �صغط الدم. 

هل �سيوؤثر �سغط الدم اأو طرق العالج على نمط حياتي؟

من  تقريبًا  خالية  باأنها  الحديثة  االأدوية  تتميز  حيث  ال،  بالتاأكيد 

المليئة  الطبيعية  الحياة  اإلى  الغالب  في  و�صتعود  الجانبية،  االآثار 

ارتفاع  من  يعانون  الذين  المر�صى  يعتبر  واالإثارة.  والعمل  بالن�صاط 
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�صغط الدم ال�صديد فقط هم الذين يجب عليهم اأن يتوقفوا عن العمل، 

وحتى حينما يحدث ذلك، يكون التوقف لفترة وجيزة لي�ض اأكثر. 

ما مدى انت�سار فرط �سغط الدم؟ 

م�صابين  بريطاني  مواطن  ماليين  ع�صرة  من  يقرب  ما  يوجد   

العالج  اإلى  االأ�صخا�ض  يحتاج جميع هوؤالء  وال  الدم.  بارتفاع �صغط 

اإلى  بحاجة  جميعًا  لكنهم  لل�صغط،  الخاف�صة  العقاقير  طريق  عن 

اإ�صراف دقيق من ِقبل الطبيب اأو الممر�صة الممار�صة. 
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القلب  باأمرا�ض  االإ�صابة  خطر  ن�صبة  نح�صب  اأن  االآن  يمكننا 

التاجية اأو ال�صكتة الدماغية في الم�صتقبل بالن�صبة لكل �صخ�ض. وفي 

ارتفاع  بمر�صى  للعناية  البريطانية  الجمعية  ن�صرت   ،2004 مار�ض 

العالجية  االإر�صادات  ب�صاأن  الرابع  تقريرها   )BHS( الدم  �صغط 

للتعامل مع مر�ض ارتفاع �صغط الدم. تم ن�صر هذا التقرير في »مجلة 

ارتفاع �صغط الدم عند االإن�صان« )جورنل اأوف هيومان هايبرتن�صن( 

البريطانية«  الطبية  »المجلة  في  مخت�صرة  ن�صخة  اإلى  باالإ�صافة 

 BHS لجمعية  الرابع  التقرير  ت�صّمن  جورنل(.  مديكال  )بريتي�ض 

مجموعة من الجداول البيانية الملونة التي يمكنك من خاللها ح�صاب 

ال�صنوات  في  الدماغية  ال�صكتة  اأو  القلبية  باالأزمة  االإ�صابة  احتمال 

الع�صر المقبلة من عمرك. وكانت الجداول البيانية الملونة ال�صابقة 

ت�صمح بح�صاب خطر االإ�صابة باالأزمات القلبية فقط من دون اإمكانية 

قيمة  ذات  كانت  لذلك  الدماغية،  بال�صكتة  االإ�صابة  خطر  ح�صاب 

الدم  �صغط  ارتفاع  من  يعانون  الذين  المر�صى  عالج  في  محدودة 

وَتعتمد  الدماغية.  بال�صكتة  االإ�صابة  لخطر  اأي�صًا  يتعر�صون  والذين 

هذه التوقعات على درا�صة متابعة ا�صتغرقت 54 عامًا في فرامنجهام، 

ما�صات�صو�صت�ض، الواليات المتحدة االأمريكية. 

غير  على  كبير  ب�صكل  ينطبق  فرامنجهام  تنبوؤ  اأن  تبين  لقد 

القلب  باأمرا�ض  االإ�صابة  خطر  تح�صب  اأن  اأردت  واإذا  االأميركيين. 

المقبلة من عمرك،  الع�صر  ال�صنوات  الدموية )CVD( في  واالأوعية 

قيمة  )اأعلى  الحالي  االنقبا�صي  الدم  �صغط  معرفة  عليك  �صيكون 

لل�صغط عندما يتم �صخ الدم من القلب(، وكذلك ن�صبة الكول�صتيرول 
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الكثافة  عالي  الدهني  البروتين  على  مق�صومة  الدم  في  الكلية 

)كول�صتيرول HDL(، والذي غالبًا ما ي�صار اإليه با�صم »الكول�صتيرول 

الر�صوم  من  ال�صحيحة  الخانة  تختار  اأن  عليك  ذلك  وبعد  الجيد«. 

البيانية الملونة الموجودة في ال�صفحات من 154-156وفقًا للجن�ض 

والعمر. 

لالإ�صابة  الخطر  ن�صبة  كانت  اإذا  ما  ترى  اأن  ذلك  بعد  يمكنك 

باالأمرا�ض القلبية الوعائية ن�صبة مرتفعة )اأكثر من 20% على مدى 

اأم  )من%20-10(  متو�صطة  ن�صبة  اأم  المقبلة(  الع�صر  ال�صنوات 

الذين  االأ�صخا�ض  يحتاج  وربما   .)%10 من  )اأقل  منخف�صة  ن�صبة 

تزيد لديهم ن�صبة الخطر اإلى تناول العقاقير الخاف�صة للكول�صتيرول 

اأي�صًا، اأما الحد االأدنى من ال�صغط الذي يجب اأن يبداأ معه العالج 

عن طريق تناول العقاقير الخاف�صة ل�صغط الدم هو 90/140 ملم 

وتخفي�ض  الدم  ل�صغط  الناجح  التخفي�ض  خالل  من  ويمكن  زئبق. 

لالإ�صابة  الخطر  ن�صبة  تتقل�ض  اأن  الدم،  في  الكول�صتيرول  ن�صبة 

تبين  كبير. وعالوة على ذلك،  اإلى حّد  الوعائية  القلبية  باالأمرا�ض 

هذه الجداول البيانية الفوائد الهائلة لالإقالع عن التدخين. وتعتبر 

اأنها لي�صت مفيدة  الم�صاكل الرئي�صية في هذه الجداول البيانية هي 

بالن�صبة للمر�صى الذين هم في الواقع اأكثر ُعر�صة لالإ�صابة باالأزمة 

القلبية اأو ال�صكتة الدماغية، كما اأن هذه الجداول ال تاأخذ في االعتبار 

التاريخ  تاأثير  حتى  اأو  االأمرا�ض  تلك  مع  المتزامن  ال�صكري  مر�ض 

العائلي ال�صيئ لالإ�صابة باأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية. كما توجد 

مدى  من  التاأكد  يتم  لم  اأنه  هي  الجداول،  هذه  في  اأخرى  م�صكلة 

دقتها وجودتها عند مر�صى منطقة الكاريبي ذوي االأ�صول االأفريقية، 

والمر�صى الذين يرجع اأ�صلهم اإلى جنوب اآ�صيا. ومع ذلك، تقدم هذه 

الجداول دلياًل مفيدًا، كما تلفت االنتباه اإلى اأهمية النظر اإلى جميع 

عوامل الخطر ولي�ض فقط اإلى �صغط الدم. 

م�ستويات الكول�ستيرول

هما:  م�صدرين  من  اأج�صامنا  في  الموجود  الكول�صتيرول  ياأتي 

ولكي  باأنف�صنا.  ن�صنعه  الذي  الكول�صتيرول  وبع�ض  الغذائي،  النظام 
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بد من حمله في بالزما  ال  الج�صم،  اأن�صجة  اإلى  الكول�صتيرول  ي�صل 

وُتعّرف  الدهنية«.  »البروتينات  ت�صمى  جزيئات  �صكل  في  الدم 

البروتينات الدهنية على اأنها عائلة من الجزيئات التي ت�صمل خم�ض 

مختلفة.  وظائف  البروتينات  هذه  من  فئة  لكل  رئي�صية، حيث  فئات 

وقد تم تحديد اأ�صماء تلك البروتينات اعتمادًا على الكثافة الن�صبية، 

هي  الكول�صتيرول  نقل  يخ�ض  ما  في  اأهمية  البروتينات  فئات  واأكثر 

عالي  الدهني  والبروتين   LDL الكثافة  منخف�ض  الدهني  البروتين 

الكثافة  منخف�ض  الدهني  البروتين  جزيئات  وتمثل   .HDL الكثافة 

LDL معظم الكول�صتيرول الموجود في الدم، على الرغم من اأن عدد 

جزيئات البروتين الدهني عالي الكثافة HDL اأكبر من عدد جزيئات 

LDL. وال�صبب في ذلك هو اأن HDL يحتوي على ن�صبة كبيرة ن�صبيًا من 

البروتين، ون�صبة قليلة ن�صبيًا من الكول�صتيرول في كل جزيء. 

عالي  الدهني  البروتين  م�صتوى  في  المتزايد  االرتفاع  ويوؤدي 

باأمرا�ض  االإ�صابة  مخاطر  انخفا�ض  اإلى  الدم،  في   HDL الكثافة 

 HDL على  تطِلق  التي  النظر  وجهة  ذلك  ويوؤكد  التاجية،  ال�صرايين 

ا�صم الكول�صتيرول الجيد، رغم اأن االأ�صباب التي توؤدي اإلى ذلك لي�صت 

اإن  تقول  التي  بالحقيقة  مرتبطًا  يكون  قد  ذلك  ولكن  تمامًا.  وا�صحة 

وبالتالي،  الكبد.  اإلى  ويحمله  الخاليا  من  الكول�صتيرول  يزيل   HDL

مثل  الحيوية  المواقع  في  الكول�صتيرول  تراكم  منع  اإلى   HDL يوؤدي 

جدران ال�صرايين، ما يقلل من خطر ت�صلب ال�صرايين. ويوجد احتمال 

ن�صاطًا م�صادًا  اأن لديه  HDL وهو  لبروتين  الواقية  االآثار  لتف�صير  اآخر 

 LDL الكثافة  الدهني منخف�ض  البروتين  اأك�صدة  اأن  وُيعتقد  لالأك�صدة. 

توجد  كما  ال�صرايين،  جدران  داخل  الجزيئات  امت�صا�ض  قبل  تحدث 

بع�ض االأدلة، واإن لم تكن مقنعة، على اأن المواد الم�صادة للتاأك�صد قد 

تُحول دون حدوث هذا التغيير الذي يحدث في جزيئات LDL، وبالتالي 

ت�صاعد في الوقاية من االإ�صابة بت�صلب ال�صرايين. 
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وبعد ذلك، عليك اأن تعرف:

• م�صتوى �صغط الدم.	

• 	.TC الن�صبة االإجمالية للكول�صتيرول

• ن�صبة البروتين الدهني عالي الكثافة )HDL( - واإذا كانت غير معروفة، 	

يمكن اأن تفتر�ض اأنها ت�صاوي 1.0 مليمول/لتر.

على �صبيل المثال، اإذا كنت رجال يبلغ 50 عامًا من العمر، غير مدخن، وال 

تعاني من مر�ض ال�صكري، ولديك الن�صب التالية:

• م�صتوى �صغط الدم = 80/120 ملم زئبق.	

• الن�صبة االإجمالية للكول�صتيرول TC =6.2 مليمول/لتر.	

• ن�صبة البروتين الدهني عالي الكثافة )HDL( = 1.3 مليمول/لتر.	

بالتالي �صيكون: 

- �صغط الدم االنقبا�صي SBP = 120 ملم زئبق.

الكثافة  عالي  الدهني  البروتين  للكول�صتيرول/ن�صبة  االإجمالية  الن�صبة   -

.4.8 = 1.3/6.2  = TC/HDL

 SBP حدد   ،)156-155 ال�صفحتين  )انظر  ال�صحيح  الجدول  وبا�صتخدام 

على المحور العمودي وTC/HDL على المحور االأفقي، ثم اقراأ ن�صبة الخطر 

)انظر المثال اأدناه(. 

في الحالة التالية، ن�صبة الخطر لالإ�صابة باالأزمة القلبية اأو ال�صكتة الدماغية 

المميتة اأو غير المميتة، اأقل من 10% على مدى ال�صنوات الع�صر المقبلة. 

t

t
CVD ح�ساب خطر الإ�سابة باأمرا�ص القلب والأوعية الدموية

لح�صاب خطر االإ�صابة باالأمرا�ض القلبية الوعائية بالن�صبة الأي �صخ�ض على مدى 

 ،155 ال�صفحتين  )انظر  الجدول  ا�صتخدم  عمره،  من  المقبلة  �صنوات  الع�صر 

156( لتحديد نوع الجن�ض، وحالة التدخين )مدخن/غير مدخن(، والعمر.

الرجال الذين ال يعانون من مر�ض ال�صكري

غير مدخنمدخن

العمر اأقل من 50 عامًا

باالأمرا�ض  لالإ�صابة  الخطر  ن�صبة   -

في   %10 من  اأقل  الوعائية  القلبية 

ال�صنوات الع�صر المقبلة.

باالأمرا�ض  لالإ�صابة  الخطر  ن�صبة   -

في   %20-10 الوعائية  القلبية 

ال�صنوات الع�صر المقبلة.

باالأمرا�ض  لالإ�صابة  الخطر  ن�صبة   -

في   %20 من  اأكثر  الوعائية  القلبية 

ال�صنوات الع�صر المقبلة.
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الجداول البيانية للتنبوؤ بمخاطر اأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية

انظر اإلى االإر�صادات الموجودة في االإطار في ال�صفحة 154 لمعرفة طريقة 

ا�صتخدام هذه الخرائط لح�صاب خطر االإ�صابة باالأمرا�ض القلبية الوعائية 

بالن�صبة الأي �صخ�ض على مدى الع�صر �صنوات المقبلة من عمره. 

العمر اأقل من 50 عامًا

باالأمرا�ض  لالإ�صابة  الخطر  ن�صبة 

في   %10 من  اأقل  الوعائية  القلبية 

ال�صنوات الع�صر المقبلة.

باالأمرا�ض  لالإ�صابة  الخطر  ن�صبة 

القلبية الوعائية 10-20% في ال�صنوات 

الع�صر المقبلة.

باالأمرا�ض  لالإ�صابة  الخطر  ن�صبة 

في   %20 من  اأكثر  الوعائية  القلبية 

ال�صنوات الع�صر المقبلة.

العمر من 50 – 59 عامًا

العمر 60 عامًا فاأكثر

SBP = �صغط الدم االنقبا�صي 
)مم زئبق(.

TC/HDL = الن�صبة االإجمالية 
 للكول�صتيرول/ ن�صبة البروتين

 الدهني عالي الكثافة.

حقوق الطبع والن�صر- 

جامعة مان�ص�صتر

الجداول البيانية للتنبوؤ بمخاطر اأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية

غير مدخنمدخن

ن�صبة الخطر لالإ�صابة 

باالأمرا�ض القلبية 

الوعائية في ال�صنوات 

الع�صر المقبلة.
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الن�ساء الالتي ل يعانين من مر�ص ال�سكري

الجداول البيانية للتنبوؤ بمخاطر اأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية

انظر اإلى االإر�صادات الموجودة في االإطار في ال�صفحة 154 لمعرفة طريقة 

ا�صتخدام هذه الخرائط لح�صاب خطر االإ�صابة باالأمرا�ض القلبية الوعائية 

بالن�صبة الأي �صخ�ض على مدى ال�صنوات الع�صر المقبلة من عمره. 

غير مدخنمدخن

العمر اأقل من 50 عامًا

باالأمرا�ض  لالإ�صابة  الخطر  ن�صبة 

في   %10 من  اأقل  الوعائية  القلبية 

ال�صنوات الع�صر المقبلة.

باالأمرا�ض  لالإ�صابة  الخطر  ن�صبة 

في   %20-10 الوعائية  القلبية 

ال�صنوات الع�صر المقبلة.

باالأمرا�ض  لالإ�صابة  الخطر  ن�صبة 

في   %20 من  اأكثر  الوعائية  القلبية 

ال�صنوات الع�صر المقبلة.

العمر من 50 – 59 عامًا

العمر 60 عامًا فاأكثر

حقوق الطبع والن�صر- جامعة مان�ص�صتر

SBP = �صغط الدم االنقبا�صي )ملم زئبق(.
TC/HDL = الن�صبة االإجمالية 

للكول�صتيرول/ ن�صبة البروتين الدهني 

عالي الكثافة.

ن�صبة الخطر لالإ�صابة 

باالأمرا�ض القلبية 

الوعائية في ال�صنوات 

الع�صر المقبلة.
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صفحاتك 

على  ت�صاعدك  قد  الأنها  التالية  ال�صفحات  يحتوي  الكتاب  هذا 

اإدارة مر�صك اأو حالتك وعالجها.

الئحة  كتابة  الطبيب،  عند  موعد  اأخذ  قبل  مفيدًا،  يكون  وقد 

اأنك لن  لتتاأكد من  باأمور تريد فهمها  المتعلقة  االأ�صئلة  ق�صيرة من 

تن�صى �صيئًا.

يمكن اأن ال تكون بع�ض ال�صفحات مرتبطة بحالتك.

و�صكرًا لكم.
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�ضغط الدم

الأ�سئلة التي �ستطرحها خالل موعدك مع الطبيب

)تذّكر اأن الطبيب يعمل تحت �صغط كبير لناحية الوقت، وبالتالي فاإن 

اللوائح الطويلة لن ت�صاعدكما كليكما(
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�صفحاتك

الأ�سئلة التي �ستطرحها خالل موعدك مع الطبيب

)تذّكر اأن الطبيب يعمل تحت �صغط كبير لناحية الوقت، وبالتالي فاإن 

اللوائح الطويلة لن ت�صاعدكما كليكما(
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�ضغط الدم

مالحظات
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�صفحاتك

مالحظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



معلومات وخيارات و�سحة اأف�سل

الكتب المتوفرة من هذه ال�سل�سلة:

القراءة  خلل  الحركة،  فرط  التوّحد،  •	
واالأداء 

الكحول وم�صاكل ال�صرب •	
الح�صا�صية •	

األزهايمر واأنواع اأخرى من الخرف •	
الذبحة ال�صدرية والنوبات القلبية •	

القلق ونوبات الذعر •	
داء المفا�صل والروماتيزم •	

الربو •	
اآالم الظهر •	
�صغط الّدم •	

االأمعاء •	
�صرطان الثدي •	
�صلوك االأطفال •	

اأمرا�ض االأطفال •	
الكول�صتيرول •	

داء االن�صداد الرئوي المزمن •	
االكتئاب •	

مر�ض ال�صكري •	
االإكزيما •	

رع داء ال�صّ •	

البي�صاء  الــمــيــاه  الــعــيــون،  اأمـــرا�ـــض  •	
رق والزَّ

والتغذية الغذاء  •	
ق�صور القلب •	

ـــورك  ال مف�صلي  ــتــهــاب  ال جـــراحـــة  •	
والّركبة

ع�صر اله�صم والقرحة •	
متالزمة القولون الع�صبي •	

�صن الياأ�ض والعالج الهرموني البديل •	
ال�صداع  ــــواع  واأن الن�صفي  الــ�ــصــداع  •	

االأخرى

ه�صا�صة العظام •	
مر�ض باركن�صون •	

الحمل •	
ا�صطرابات البرو�صتاتا •	

النف�صي ال�صغط  •	
ال�صكتة الدماغية •	

المبي�صات  داء  الن�صائية،  االأمرا�ض  •	
والتهابات المثانة

ا�صطرابات الغدة الدرقية •	
دوالي ال�صاقين •	

اأكثر من خم�سة ماليين ن�سخة اأجنبية مباعة في بريطانيا!

كتب طبيب العائلة




