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  السن والجنس

  السمنة وقلة الحركة
  التدخين واإلفراط في استهالك الكحول

  اإلجهاد واإلزعاج بسبب الضوضاء

األعراض
أعراض محتملة لالرتفاع الطفيف 

في ضغط دم هي: 
  صداع
  دُوار

  رُعاف
  إرهاق

من يقدم المساعدة؟
طبيب األسرة. فهو يحاول في العادة 

إزالة المسببات أوال.
العالج غير الدوائي

  ضبط وزن الجسم، التغذية الصحية
  الرياضة والحركة

  اإلقالع عن المواد المخدرة واألغذية والمشروبات 
الترفيهية

  الحدّ من عوامل اإلجهاد

العالج الدوائي 
أكثر األدوية المستخدمة اليوم هي:

  مدرات البول
  مُحْصِرُ قناة الكالسيوم

  مثبط اإلنزيم المحول لألنجيوتنسين
  مضادات مستقبالت األنجيوتينسن
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ال يمكن الكشف عن ارتفاع ضغط الدم 
بشكل موثوق به إالّ من خالل قياسات 

لضغط الدم الدم. يتعين على األشخاص 
البالغين اختبار ضغط الدم لديهم مرة كلّ 

سنة على األقل.
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إرشادات هامة للقارئ

المعلومات	العلمية	والبيانات	التي	يتضمّنها	هذا	الدليل	تعكس	الوضع	الحالي	في	وقت	
اإلعداد	)أنظر	ظهر	الصفحة(.	هذه	المعلومات	ينبغي	أن	تعطيك	إنطباع	أولي	عن	هذا	

الموضوع.	ولكنها	ليست	بديال	عن	االستشارة	الطبية.	يرجى	دائمًا	قراءة	النشرة	المرفقة	
1	أي	ضمان	أو	 A Pharma GmbH	شركة	تتحمل	ال	المذكورة	لألسباب	بعناية.	بدوائك

مسؤولية	عن	المحتويات	أو	المعلومات	التي	يتضمّنها	هذا	الدليل.

طالما	أن	الدليل	يشير	إلى	مواقع	إلكترونية/روابط،	فإن	المؤلف	يصرح	بأنه	لم	يالحظ	أي	
محتويات	مخالفة	للقانون	لحظة	إدراجها	في	الدليل.	ليس	للمؤلف	أي	تأثير	على	التصميمات/

المحتويات	الحالية	والمستقبلية	لهذه	المواقع.	لذلك	يُصرّح	حرفيا	أنه	ينآ	بنفسه	عن	كلّ	
محتويات	المواقع	المشار	إليها.	وال	يتحمل	أي	مسؤولية	تنجم	عن	ذلك.

!
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القارئة العزيزة، القارئ العزيز، 

حسب	تقرير	مؤسسة	روبرت	كوخ،	يعاني	الثلث	تقريبا	من	مجموع	
البالغين	في	ألمانيا	من	ارتفاع	ضغط	الدم.	في	الغالب	يُستهان	

بالمرض،	كما	أنه	ال	يُسبّب	شكاوي	في	البداية	لدى	العديد	من	المرضى.

لذلك،	يبقى	المرض	في	الغالب	لمدة	طولة	غير	معروف.	وهنا	يكمن	
التحدي	بالنسبة	لألطباء	والمرضى	في	التشخيص	والعالج.	ألنه	قد	
يشكل	خطرا،	إذا	لم	يتم	عالجه	وقد	يتسبب	في	أسوء	األحوال	في	

سكتة	دماغية	أو	نوبة	قلبية.	ال	ينبغي	أن	يصل	األمر	إلى	هذا	الحدّ.	ألن	
العالج	متوافر.

يهدف	هذا	الدليل	إلى	توعيتكم	في	وقت	مبكّر.	فهو	يضع	بين	أيديكم	
نصائح	حول	كيفية	الوقاية	من	ارتفاع	ضغط	الدم	بأنفسكم	أو	ما	الذي	

يمكنكم	فعله	لعالجه	بمساعدة	طبيبكم.	

تمنياتنا	لكم	بالشفاء.

مع	أطيب	التحيات
1 A Pharma Team	فريق
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ما هو ارتفاع ضغط الدم؟

المرض	الشعبي	„ارتفاع	ضغط	الدم“:	حسب	تقرير	مؤسسة	روبرت	
كوخ،	يعاني	الثلث	تقريبا	من	مجموع	البالغين	في	ألمانيا	من	ارتفاع	

ضغط	الدم.	وهو	ما	يعادل	30	مليون	شخص	تقريبا.	ماذا	يحدث	في	
الجسم	في	حالة	ارتفاع	ضغط	الدم،	أو	ما	يسمى„فرط	ضغط	الدم“؟

يشكل	القلب	واألوعية	الدموية	والدم	نظام	الدورة	القلبية.	القلب	يضخ	
الدم	عبر	األوعية	الدموية	إلى	أعضاء	الجسم	واألنسجة	المختلفة.	

وبهذه	الطريقة	يمدها	باألكسجين	والمواد	الغذائية.	كما	يُخلص	الجسم	
من	نواتج	التمثيل	الغذائي	أيضا.	التي	تنشأ	عن	تحلل	المواد	الغذائية	

واألدوية	ومنتجات	السلسلة	التنفسية.	نواتج	التمثيل	الغذائي	مثال	تُطرد	
عبر	البول.

يتدفق	الدم	في	اتجاهين:	باتجاه	القلب	ومن	القلب.	األوعية	الدموية	
التي	يتدفق	الدم	عبرها	إلى	القلب	تسمى	األوردة.	األوعية	الدموية	التي	

تنقل	الدم	من	القلب	تسمى	الشرايين.	لكي	يتغلب	الدم	على	مقاومة	
التدفق	المتواجدة،	يتعين	على	القلب	أن	يحدث	ضغطًا.	لذلك،	يرتخي	

القلب	في	البداية	في	فترات	منتظمة،	لكي	ينقبض	بعد	ذلك	مرة	أخرى.	
مرحلة	االرتخاء	تسمى	باالنبساط،	ونقيضتها،	التي	يطلق	عليها	„مرحلة	
االنكماش“،	تسمى	باالنقباض.	إذن	يُقصد	بضغط	الدم	في	العموم	

الضغط	السائد	في	الشرايين	خالل	أداء	القلب	لوظيفته.

عند	قياس	ضغط	الدم	يتم	دائمًا	عرض	قيمتين،	مثال	„120	إلى	80“.	



06

الوحدة	هي	mmHg،	وتعني	مليمتر	زئبق.	عندما	تنقبض	عضلة	القلب	
يرتفع	الضغط	في	الشرايين.	ضغط	الدم	الذي	يتم	قياسه	في	هذه	
المرحلة	هو	ما	يسمى	„بضغط	الدم	االنقباضي“.	تظهر	هذه	القيمة	

كقيمة	أولى	)عُليا(.	خالل	مرحلة	االنبساط	تمتلئ	حجرات	القلب	بالدم	
مرة	أخرى.	ويرتخي	القلب	وال	يضخ	الدم	مطلقا	في	الشرايين.	في	

هذه	الحالة	يتعلق	األمر	„بضغط	الدم	االنبساطي“	-	يُعرض	كقيمة	ثانية	
)سفلى(.

الضغط االنبساطيضغط انقباضي

االنقباض:	
القلب	يضخ	
الدم	في	
الشرايين.

 االنبساط:	
حجرات	القلب	
تمتلئ	بالدم
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1

ولكن	انتبه:	كلّ	قياس	لضغط	الدمّ	يمثل	تسجيل	لحظة	مجرد.	ضغط	
الدم	يتأرجح	خالل	اليوم.	وهذا	أمر	طبيعي	جدًا.	أيضًا	هناك	عوامل	
أخرى	تؤثر	عليه،	مثل	الضغوط	النّفسية	والجسدية.	فعند	التّعرض	

لضغط	عالي	يرتفع	ضغط	الدم	في	العادة.	وإلجراء	تشخيص	واضح،	
ينبغي	قياس	ضغط	الدم	بانتظام،	من	األفضل	

عدّة	مرات	في	أيام	مختلفة، 	
في	أوقات	مختلفة	من	اليوم 	
أو	كقياس	لمدة	24	ساعة.	 	

من	األفضل	قياس	ضغط	الدم	من	طرف	طبيب	أو	صيدلي	مُؤهل.

إن	ارتفاع	ضغط	الدم	لمرة	واحدة	ليس	سببا	للقلق.	القيم	المرتفعة	
باستمرار	هي	ما	تستدعي	العالج.	وهذا	األمر	يسري	على	البالغين	

وعلى	األطفال	والشباب	على	حدّ	سواء.	أما	النساء	الحوامل	فيتعين	
عليهن	قياس	ضغط	الدم	في	فترات	منتظمة.	في	هذه	الحالة،	ينبغي	
أن	يتم	العالج،	إذا	استدعى	األمر،	بحرص	تام	لحماية	األم	والطفل.	

يتعين	على	األشخاص	البالغين	مراقبة	ضغط	الدم	مرة	كلّ	سنة	على	
األقل.	بهذه	الطريقة	فقط	يمكن	الكشف	عن	ارتفاع	ضغط	الدم	في	
وقت	مبكر	وعالجه.	أيضًا	الشباب	الذين	يعاني	أفراد	عائلتهم	من	فرط	

ضغط	الدم	يتعين	عليهم	قياس	ضغط	الدم	بانتظام.
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ما هي أسباب ارتفاع ضغط الدم؟

قد	يكون	الرتفاع	ضغط	الدم	أسباب	عديدة.	من	بينها	العوامل	التي	ال	
يمكن	التأثير	عليها،	مثل:

طبيعة	الشخص 	
الجنس 	

السن	–	أكثر	المصابين	بالمرض	هم	البالغون	في	سن	متوسط	أو	 	
متقدم.

يرجع	السبب	لدى	العديد	من	األشخاص	لطبيعة	وراثية.	قد	يحدث	
 ارتفاع	ضغط	الدم	هذا	باالقتران	مع	عوامل	خطر	سلبية	أخرى.	

من	بين	عوامل	الخطر	هذه	نذكر:
التدخين 	

الوزن	الزائد 	
التغذية	غير	الصحية 	

السّنالجنسطبيعة	الشخص
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2

قلة	الحركة 	
اإلفراط	في	استهالك	الكحول 	

اإلجهاد 	
الجنس	الذكري 	

باإلضافة	إلى	ذلك،	فإنّ	مرضى	السكري	والمصابين	بأمراض	الكلي	
أكثر	عرضة	الرتفاع	ضغط	الدم.	كما	أنّ	التأثيرات	البيئية	السلبية،	مثل	
الضوضاء	المستمرة،	قد	تؤدي	برفقة	عوامل	أخرى	إلى	ارتفاع	ضغط	

الدم.

وفقا	للمسببات	نُميّز	بين	نوعين	من	ارتفاع	ضغط	الدم:
ارتفاع	ضغط	الدم	األساسي	أو	األولي	-	ارتفاع	ضغط	الدم	من	 	

خالل	التقاء	أسباب	مختلفة
ارتفاع	ضغط	الدم	الثانوي	-	ارتفاع	ضغط	الدم	نتيجة	مرض	آخر،	 	

مثال	مرض	الكلي	أو	مرض	القلب

البيئية الضوضاءالتأثيرات	
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ما سبب خطورة ارتفاع ضغط الدم؟
على	عكس	ضغط	الدم	المنخفض	جدًا،	ال	ينتج	في	العادة	عن	ارتفاع	
ضغط	الدم	في	البداية	أية	أعراض.	إالّ	أن	ارتفاع	ضغط	الدم	يُشكل	

خطرا	صحيا	ال	يُستهان	به،	إذا	لم	يتم	عالجه.	ألنه	قد	يتسبب	في	أسوء	
األحوال	في	سكتة	دماغية	أو	نوبة	قلبية.

الدماغ
السكتة	الدماغية 	

القلب 
مرض	القلب	التاجي 	

نوبة	قلبية	 	
ضعف	القلب 	

الكلي 
اضطرابات	وظائف	الكلي  

شرايين الساق 
اضطرابات	الدورة	الدموية  

كنتيجة لفرط ضغط الدم قد يحدث 
في أعضاء معينة:
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2

األوعية

ارتفاع	ضغط	الدم	يشكّل	ضغطًا	على	األوعية	الدموية	الحساسة	في	
الجسم.	وقد	يتسبب	في	اإلضرار	بنظام	األوعية	الدموية،	خاصة	في	
الدماغ	والقلب	والكلي.	قد	يحدث	في	المواضع	المتضررة	في	الجدار	
الداخلي	للشريان	„تصلب	الشرايين“	من	خالل	سلسلة	من	عمليات	
التمثيل	الغذائي.	في	غضون	ذلك	تصبح	األوعية	الدموية	سميكة	أو	

تتصلب	وتفقد	مرونتها.	العواقب	المككنة	هي:
انسداد	جزئي	أو	كلّي	لألوعية	الدموية	المصابة 	

سوء	إمداد	األعضاء	المهمة	بالدم 	

الضغط	المتواصل	قد	يؤدي	إلى	تمزق	األوعية	الدموية.	وقد	ينتج	عن	
ذلك	نزيف،	مثال	في	الدماغ	)السكتة	الدماغية(	أو	في	أعضاء	حيوية	

أخرى.

القلب

تصلب	الشرايين	في	القلب	هو	أمر	خطير	جدًا.	فقد	يؤدي	ذلك	إلى	
ضيق	شرايين	القلب	التّاجية.	النتائج	الممكنة:	مرض	القلب	التّاجي	أو	
نوبات	الذبحة	الصدرية	)ضيق	في	الصدر(،	وبالتالي	نقص	إمداد	القلب	

باألكسجين.
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إمداد	شرايين	القلب	التاجية	بالدم	أمر	في	غاية	األهمية	لكي	يؤدي	
القلب	وظيفته	بشكل	طبيعي،	فهو	يعمل	على	تزويده	بالمواد	الغذائية	
واألكسجين.	إذا	كان	أحد	شرايين	القلب	التاجية	مسدودا	كليًا،	فهناك	
خطر	حدوث	نوبة	قلبية.	جزء	من	نسيج	عضلة	القلب	التي	كان	يتم	

تزَوّيدها	بالدم	سابقا	من	خالل	هذا	الشريان	تموت	نتيجة	لذلك.

ارتفاع	ضغط	الدم	يعني	باإلضافة	إلى	ذلك	عبأ	عاليًا	على	القلب.	ألنه	
يتعيّن	عليه	ضخ	الدم	بقوة	أكبر	في	الشرايين.	هذا	الضغط	المتواصل	
قد	يتسبب	في	قصور	القلب	)ضعف	عضلة	القلب(،	ألن	القلب	ال	يعود	

قادرا	على	أداء	وظيفته	بشكل	كامل.	

الكِلي

في	حالة	تصلب	شرايين	الكِلي،	ال	تستطيع	الكلي	تصفية	الدم	
والتّخليص	من	نواتج	التمثيل	الغذائي	السامة.	النتيجة:	اضطرابات	

وظائف	الكلي.
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ما هي أعراض ارتفاع ضغط الدم؟

3

أكثر	أسلوب	يمكن	االعتماد	عليه	في	التعرف	على	ارتفاع	ضغط	الدم	
هو	قياسات	ضغط	الدم.	ألنه	في	أغلب	األحيان	ال	يظهر	على	المريض	
أي	عالمات	واضحة.	في	حالة	االرتفاع	الخفيف	في	قيم	ضغط	الدم	

يحدث	غالبا:
صداع	)خاصة	صباحا	في	السرير( 	

دُوار 	
رعاف	)„النزف	األنفي“( 	

إرهاق 	

 ما هي أعراض ارتفاع 
ضغط الدم؟

إرهاق

دُوارصداع

رعاف
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في	حالة	االرتفاع	الشديد	في	ضغط	الدم،	فقد	يظهر	بخالف	ذلك:
ضيق	النفس	في	حالة	اإلجهاد	الجسدي	)„زلة	جهدية“( 	

ضيق	في	الصدر	)„ذبحة	الصدرية“( 	
سرعة	ضربات	القلب،	ضربات	قلب	ملحوظة	)„خفقان“( 	

غثيان 	
اضطرابات	الرؤية 	

العصبية 	
خوف 	

عرق	زائد،	تصبب	العرق	)„عرق	غزير“( 	

سرعة	ضربات	القلب ضيق	التنفس

خوف

غثيان

عرق	زائداضطرابات	الرؤية

15

كيف يتم تشخيص ارتفاع ضغط الدم؟

4

كيف يتم تشخيص ارتفاع ضغط 
الدم؟

هل	ضغط	الدم	الخاص	عادي	أم	مرتفع؟	يمكن	الكشف	عن	ذلك	
بقياس	بسيط	لدى	الطبيب	أو	الصيدلي	أو	في	المنزل.	قيمتان	تبينان	
ضغط	الدم:	القيمة	العليا	)االنقباضي(	والسفلى	)االنبساطي(.	ولكن	

متى	يُعتبر	ضغط	الدم	مرتفعا	ومتى	يُعتبر	عاديا؟	الجدول	التالي	يساعد	
في	التصنيف	األول:

 Deutschen	إدارة	ومجلس	Deutschen Gesellschaft für Kardiologie	إدارة	مجلس	حسب	تعديله	تم
®DHL	e. V.	Hochdruckliga	–	الجمعية	األلمانية	لفرط	ضغط	الدم	والوقاية	منه.	تمت	معالجته	بتفويض	من	

 لجنة	أمراض	القلب	السريرية.	ESC Pocket Guidelines،	توجيهات	إلدارة	فرط	ضغط	الدم	الشرياني،	
2018.	صفحة	11.

انقباضي )مليمتر زئبق(تصنيف
)القيمة	العليا(

انبساطي )مليمتر زئبق(
)القيمة	السفلي(

< 80و< 120مثالي
80–84و/أو120–129عادي

85–89و/أو130–139عالي	طبيعي
فرط	طفيف	في	ضغط	الدم

90–99و/أو140–159)درجة	الخطورة	1(

فرط	ضغط	دم	متوسط	
الخطورة

)درجة	الخطورة	2(
100–109و/أو160–179

فرط	خطير	في	ضغط	الدم
≥	110و/أو≥	180)درجة	الخطورة	3(

فرط	ضغط	الدم	االنقباضي	
< 90و≥	140المنعزل
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الفئة	التي	ينتمي	إليها	مريض	معين	ترتبط	بضغط	الدم	االنقباضي	أو	
االنبساطي	المرتفع.	فرط	ضغط	الدم	االنقباضي	المنعزل	يظهر	في	

المقام	األول	مع	التقدم	في	السن:	في	هذه	الحالة	يرتفع	ضغط	الدم	
االنقباضي	باستمرار،	ويبلغ	ضغط	الدم	االنبساطي	في	السنّ	ما	بين	

55	و	60	سنة	ذروته.	بعد	ذلك	ينخفض	في	أحيان	كثيرة.	الدرجة	التي	
ينتمي	إليها	مريض	معين	مرتبطة	بقيم	ضغط	الدم	االنقباضي.

ينبغي	أن	يتم	كلّ	قياس	لضغط	
الدم	في	هدوء.

17

كيف يتم تشخيص ارتفاع ضغط الدم؟

4

قم	بقياس	ضغط	الدم	عدة	مرات	في	أيام	مختلفة	وفي	أوقات	مختلفة	
في	كِال	الساعدين.	ينبغي	أن	يتم	كلّ	قياس	لضغط	الدم	في	هدوء.	
اجلس	في	بادئ	األمر	لمدة	ثالث	إلى	خمس	دقائق،	ثم	ابدأ	القياس.	

ينبغي	أن	تتواجد	مانشت	)رباط(	قياس	ضغط	الدم	عند	مستوى	ارتفاع	
القلب.	قس	مرتين	على	األقل	بفارق	زمني	يبلغ	دقيقة	أو	دقيقتين.	بعد	
ذلك	فقط	يمكن	التصريح	بوضوح،	عما	إذا	كان	يوجد	ارتفاع	في	ضغط	

الدم.	

متى	يحدث	ارتفاع	ضغط	الدم؟	بدءًا	من	القيمة	الدائمة	140	على	
90	)مليمتر	زئبق(	يتحدث	األطباء	عن	فرط	ضغط	الدم	حسب	منظمة	
الصحة	العالمية	)WHO(.	على	العكس	من	ذلك،	تعتبر	القيمة	أقل	من	
120	)انقباضي(	و	80	مليمتر	زئبق)انبساطي(	لدى	البالغين	قيمة	مثالية.

يرجى	التحدث	عن	التفاصيل	مع	طبيبك.

باإلضافة	إلى	ذلك،	يدخل	في	تشخيص	ارتفاع	ضغط	الدم:
السيرة	المرضية	العامة	والعادات	)„تاريخ	الحالة“(:	أعراض	عامة،	 	

أدوية،	التدخين،	القهوة،	الكحول،	المخدرات
التاريخ	العائلي:	نوبة	قلبية،	سكتة	دماغية 	

الكشف	بالسماعة	على	الجسم	)„التسمّع“(:	القلب،	الشريان	 	
السباتي	)Arteria carotis(	من	الجهتين،	البطن.

تنظير	قاع	العين:	قاع	العين 	
المختبر 	

حالة	البول 	
محاليل	كهرولية،	مثل	الصوديوم	والكلوريد	والمغنيزيوم	والبوتاسيوم 	

تصفية	الكرياتينين،	وهي	عملية	لتقييم	وظيفة	الكليتين 	
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الهرمون	المنشط	للدّرقية	)TSH(:	الغدة	الدرقية 	
فحص	عوامل	الخطر	المسببة	ألمراض	القلب	والشرايين،	مثل	 	

الكولسترول	وسكر	الدم
تخطيط	كهربائية	القلب	)EKG(:	تسجيل	األنشطة	الكهربائية	لكلّ	 	

ألياف	عضلة	القلب
تخطيط	صدى	القلب:	فحص	القلب	باألمواج	فوق	الصوتية 	

تخطيط	كهربائية	القلبالتاريخ	المرضي المختبر

19

كيف يمكن عالج ارتفاع ضغط الدم؟

5

كيف يمكن عالج ارتفاع ضغط 
الدم؟

طريقة	عالج	ارتفاع	ضغط	الدم	في	كلّ	حالة	على	حدة	مرتبطة	
باألسباب.	يمكن	التأثير	جزئيا	على	ارتفاع	ضغط	الدم	الثانوي	بشكل	

إيجابي	بعالج	المرض	األساسي.

بخالف	حالة	ارتفاع	ضغط	الدم	األولي:	هنا	يأتي	خفض	ضغط	الدم	
في	المقام	األول.

العالج غير الدوائي
في	العادة	يحاول	الطبيب	في	بادئ	األمر	إزالة	مسببات	ارتفاع	ضغط	

الدم.	لهذا	الغرض،	بإمكانك	كمريض	المساهمة	بشكل	حاسم	وبالتالي	
التقليل	من	خطر	اإلصابة	بمرض	القلب	والشرايين.

ضبط وزن الجسم

انقص	وزنك	الزائد	بصورة	دائمة	وقلل	خطر	العديد	من	أمراض	القلب	
والشرايين.	سجل	كلّ	قيمة	في	بطاقة	ضغط	الدم.	احرص	بوعي	على	
التغذية	الصحية.	حاول	دوما	ضبط	وزنك.	اطلب	عند	الحاجة	استشارة	

طبيبك	أو	خبير	تغذية.
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الصحيحة التغذية 

ال	يتعين	عليك	التخلي	عن	كلّ	الوجبات	المحببة	عمومًا.	ولكن	كن	متقبالً	
لكل	ما	هو	جديد	مما	يقدمه	المطبخ.	فسوف	تفاجأ.	تناول	أغذية	خالية	

من	الدهون	بقدر	اإلمكان.	فضّل	تناول	الوجبات	الغنية	بالفيتامينات	
واأللياف.	تناول	الكثير	من	الفواكه	والخضر	والسلطة.	انتبه	بوعي	

إلى	نسبة	الكولسترول	في	التغذية.	قيمة	الكوليسترول	اليومية	التي	
يتم	استهالكها	مع	الوجبات	ال	تتجاوز	300	مليغرام.	استخدام	الدسم	
الذي	يمسح	على	الخبز	ودسم	الطبخ	والقلي	بشكل	ضئيل.	احذر	من	
األحماض	الدهنية	المشبعة.	فهي	متواجدة	مثال	في	اللحم	والزبدة.	

استخدم	بدال	من	ذلك	الزيوت	النباتية	باألحماض	الدهنية	غير	المشبعة	
المتعددة،	مثل	زيت	السلجم	وزيت	الصويا.	

الرياضة والحركة

مارس	الرياضة	بانتظام.	ابدأ	بحذر،	ثم	قم	برفع	األداء	شيئا	فشيئا.	
المهم	أن	تختار	نوع	الرياضة	الذي	يحقق	لك	المتعة.	إذا	لم	تكن	متأكدا،	

فاستشر	طبيبك.	فقد	يقرر	بشكل	أفضل،	أي	نوع	من	الحركة	هو	
األفضل	لك.

21

كيف يمكن عالج ارتفاع ضغط الدم؟

5

اإلقالع عن المواد المخدرة واألغذية والمشروبات الترفيهية

ينبغي	عليك	التخلي	تماما	بقدر	اإلمكان	عن	المواد	المخدرة،	مثل	
الكحول	والمخدرات.	أيضًا	النيكوتين	يحمل	القلب	واألوعية	الدموية	

بأعباء.	اطلب	من	طبيبك	أن	يساعدك	في	اإلقالع	عن	التدخين.

الحدّ من عوامل اإلجهاد

تجنب	اإلجهاد	ونمط	الحياة	السريع	وضغط	المواعيد	بقدر	اإلمكان.	
يمكن	أن	يؤثر	اإلجهاد	سلبا	على	عادات	معينة،	مثل	استهالك	الكحول	
والتغذية.	احرص	بدال	من	ذلك	على	أخذ	القسط	الكافي	من	الراحة	

والنوم	ووقت	الفراغ.	حاول	تغيير	الظروف	التي	تشكل	ضغطًا.
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العالج الدوائي
بالنسبة	للعالج	الدوائي	يوجد	اليوم	عدد	كبير	من	أصناف	المواد	الفعالة.	

أكثر	األدوية	المستخدمة:
مدرات	البول 	

مُحْصِرُ	قناة	الكالسيوم 	
مثبط	اإلنزيم	المحول	لألنجيوتنسين 	
مضادات	مستقبالت	األنجيوتينسن 	

مدرات البول

تحفز	مدرات	البول	طرد	األمالح	والسوائل	عبر	الكليتين.	وبالتالي	يكون	لها	
مفعول	مدر	للبول.	تنخفض	كمية	السوائل	في	الدورة	الدموية	وينخفض	
الضغط	في	األوعية	الدموية	الكبيرة.	ينصح	األطباء	غالبا	بتناول	مدرات	

البول	مع	أدوبة	أخرى	لتخفيض	ضغط	الدم،	مثل	مُحْصِرُ	البيتا	أو	مثبطات	
اإلنزيم	المحول	لألنجيوتنسين.	تفضل	األدوية	ذات	المفعول	طويل	األمد.

مُحْصِرُ قناة الكالسيوم

العضالت	تحتاج	للكالسيوم	لتنقبض.	نفس	األمر	يسري	على	الخاليا	
الموجودة	في	عضالت	األوعية	الدموية	وعضالت	القلب.	يتم	استخدام	
مُحْصِرُات	قناة	الكالسيوم	معينة	في	كثير	من	األحيان	في	حالة	ارتفاع	

ضغط	الدم،	ألنها	تؤثر	بالجرعات	العالجية	على	عضالت	األوعية	الدموية	
فقط،	ومن	خالل	ذلك	ينخفض	ضغط	الدم	بتمدد	األوعية	الدموية.	
عند	اإلصابة	بأمراض	مرافقة	معينة،	مثل	قصور	القلب،	يتعين	عليك	

استشارة	الطبيب	حول	ذلك	مسبقا.	

23

كيف يمكن عالج ارتفاع ضغط الدم؟

5

مثبط اإلنزيم المحول لألنجيوتنسين

ينتج	الجسم	في	الكليتين	هرمون	أنجيوتنسين	II.	هذا	له	مفعول	رافع	
لضغط	الدم.	العديد	من	األشخاص	الذين	يعانون	من	قيم	مرتفعة	

بصفة	دائمة	تساعدهم	مثبطات	اإلنزيم	المحولة	لألنجيوتنسين.	بتناولها	
أنجيوتنسين	 أقل	من	 الدم	نسبة	 أغلب	أشكال	فرط	ضغط	 تتكون	في	

II.	النتيجة:	ينخفض	ضغط	الدم.

مضادات مستقبالت األنجيوتينسن

وتسمى	أيضا	„مُحْصِرُات	مستقبالت	أنجيوتينسين“	أو	„مُحْصِرُات	
مستقبالت	أنجيوتينسين	II“	أو	„السارتان“.	مُحْصِرات	مستقبالت	

األنجيوتينسن	لها	مفهول	شبيه	بمثبط	اإلنزيم	المحول	لألنجيوتنسين.	
فهي	تُبطل	مفعول	أنجيوتنسين	II،	وبالتالي	تخفض	ضغط	الدم.

يتخذ	طبيبك	باالتفاق	معك	قرارا	بشأن	الدواء	الذي	يالئمك	أكثر.	وتبين	
قياسات	الدم	المنتظمة	ما	إذا	كان	هذا	العالج	ناجحا.	إذا	لم	يكن	األمر	
كذلك،	فتحدث	مع	طبيبك	حول	عالج	بديل.	فقد	يكون	ذلك	عبارة	عن	
زيادة	الجرعة	أو	تغيير	الدواء.	في	بعض	األحيان	يساعد	أيضا	الجمع	

بين	عدة	أدوية.
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يمكن	أن	تظهر	في	بداية	العالج	الدوائي	آثار	جانبية،	مثل	اإلعياء	أو	
شعور	بالدوار	أو	صداع.	لكن	هذه	ينبغي	أن	تختفي	بعد	فترة	قصيرة.	
ال	تتوقف	عن	تناول	الدواء	الموصوف	من	تلقاء	نفسك	بأب	حال	من	

األحوال.	ال	تقلل	كذلك	الجرعة	من	تلقاء	نفسك	دون	استشارة	الطبيب	
قبل	ذلك.	فقد	يؤدي	ذلك	إلى	اإلضرار	باألوعية	الدموية	أو	إلى	زيادة	

الضغط	على	القلب.

نصائح

لمراقبة	نجاح	عالج	معين،	يتعين	عليك	توثيق	قياس	ضغط	الدم	
الخاص	بك	بانتظام.	سيساعدك	جواز	ضغط	الدم	على	ذلك.	

أحضر	الجواز	المملوء	معك	عند	كلّ	زيارة	للطبيب.
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أين أحصل على مساعدة؟

6

Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. )DGE( 

Godesberger Allee 18 • 53175 Bonn
هاتف:	3776-600 0228

webmaster@dge.de	•	www.dge.de

تهتم	الجمعية	األلمانية	للتغذية	DGE	بالتوعية	الغذائية	وضمان	الجودة	
في	االستشارة	والتربية	الغذائية.	فهي	تُحضّر	العديد	من	المعلومات	وتُنظم	

فعاليات	حول	التغذية	الصحية.

 Deutsche Gesellschaft für Prävention und 

 Rehabilitation von Herz-Kreislauferkrankungen 

e. V. )DGPR(

Friedrich-Ebert-Ring 38 • 56068 Koblenz
هاتف:	309231 0261

info@dgpr.de	•	www.dgpr.de

جمعية	DGPR	هي	المنظمة	المشرفة	على	كلّ	قطاعات	رعاية	مرضى	
القلب	والشرايين	داخل	وخارج	المستشفى	ورعاية	المرضى	المعرضين	
للخطر.	وهي	موجه	على	وجه	الخصوص	لألطباء،	ولكنها	توفّر	أيضا	

بعض	المعلومات	المتخصصة	التي	قد	تكون	مهمة	للمرضى.

أين أحصل على مساعدة؟
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Deutsche Herzstiftung e. V.

Bockenheimer	Landstraße	94–96
60323 Frankfurt am Main

هاتف:	955128-0 069
info@herzstiftung.de	•	www.herzstiftung.de

 Deutsche	Herzstiftung	للقلب		الخيرية	األلمانية	الجمعية	ترغب
في	تخفيض	عدد	أمراض	القلب	والشرايين	على	المدى	البعيد	بشكل	

ملحوظ	في	ألمانيا	وفي	تحسين	جودة	حياة	مرضى	القلب.	توفر	
المنظمة	الخاصة	بالمرضى	العديد	من	خدمات	المعلومات.

Deutsche Hochdruckliga e. V. DHL®

الجمعية	األلمانية	لفرط	ضغط	الدم	والوقاية	منه
Berliner	Straße	46	•	69120	Heidelberg

هاتف:	58855-0 06221
info@hochdruckliga.de	•	www.hochdruckliga.de

تثير	جمعية	DHL	انتباه	الرأي	العام	إلى	المرض،	وتتواصل	بانتظام	مع	
السياسيين	والمنظمات	وتدعم	مشاريع	البحث.	باإلضافة	إلى	ذلك،	تدعم	

األطباء	وتوفر	معلومات	حديثة.

1 A Pharma خدمات إضافية من شركة
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 خدمات إضافية من شركة 
1 A Pharma

1	بطاقة	ضغط	الدم	بالمجان	)مادام	المخزون	 A Pharma	شركة	توفر
يكفي(.	اطلبه	بالفاكس	على	الرقم	25-6138825 089	أو	على	

www.1apharma.de/service	اإللكتروني	الموقع
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بطاقة ضغط الدم
تدوين بسيط 

بطاقة للمرضى

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Blutdruck-Pass – Arabisch

‰
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120
80
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80

شريانوريد

شرح مبسّط
ارتفاع ضغط الدم

األسباب/عوامل الخطر
  طبيعة الشخص
  السن والجنس

  السمنة وقلة الحركة
  التدخين واإلفراط في استهالك الكحول

  اإلجهاد واإلزعاج بسبب الضوضاء

األعراض
أعراض محتملة لالرتفاع الطفيف 

في ضغط دم هي: 
  صداع
  دُوار

  رُعاف
  إرهاق

من يقدم المساعدة؟
طبيب األسرة. فهو يحاول في العادة 

إزالة المسببات أوال.
العالج غير الدوائي

  ضبط وزن الجسم، التغذية الصحية
  الرياضة والحركة

  اإلقالع عن المواد المخدرة واألغذية والمشروبات 
الترفيهية

  الحدّ من عوامل اإلجهاد

العالج الدوائي 
أكثر األدوية المستخدمة اليوم هي:

  مدرات البول
  مُحْصِرُ قناة الكالسيوم

  مثبط اإلنزيم المحول لألنجيوتنسين
  مضادات مستقبالت األنجيوتينسن
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ال يمكن الكشف عن ارتفاع ضغط الدم 
بشكل موثوق به إالّ من خالل قياسات 

لضغط الدم الدم. يتعين على األشخاص 
البالغين اختبار ضغط الدم لديهم مرة كلّ 

سنة على األقل.
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1 A Pharma GmbH

Keltenring 1 + 3
82041 Oberhaching

089 6138825-0 هاتف:	
089 6138825-25 الفاكس:	

www.1apharma.de 
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