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م�ضتمر  ازدياد  يف  املرتفع  الدم  �ضغط  مر�ص  ن�ضبة  اإن 

املعا�ضرة  يف حياتنا  والقلق  التوتر  زيــادة  مع  وذلــك 

وم�ضاكل  ال�ضكاين  الزدحــام  حيث  املــدن  يف  وخا�ضة 

وم�ضكلت احلياة  البيئة  التغذية وتلوث  و�ضوء  النقل 

املتنوعة. وعلى اأقل تقدير فاإن �ضخ�ضًا واحدًا بني كل 

اإىل  وبحاجة  املرتفع  الدم  �ضغط  من  يعاين  ع�ضرين 

علج. وللأ�ضف فاإن ن�ضف الذين يعانون من هذا املر�ص 

يف الغالب ل يعرفون باأن �ضغط دمهم مرتفع وبحاجة 

ل  مبر�ضهم  الذين يعلمون  ن�ضف  اأن  كما  عــلج،  اإىل 

يتلقون العلج اللزم.

وتقول اآخر اإح�ضائيات منظمة ال�ضحة العاملية باأن 7.1 

مليون �ضخ�ص ميوتون نتيجة لرتفاع �ضغط الدم.

واأ�ضبابه  الدم املرتفع  �ضغط  مر�ص  على  نتعرف  ولكي 

وكيفية ال�ضيطرة عليه ب�ضكل اأف�ضل �ضنقوم اأوًل باإلقاء 

ال�ضوء على القلب وكيفية عمله.

المقـــــدمــــة
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القلب عبارة عن ع�ضلة �ضغرية بحجم قب�ضة اليد، يعمل كم�ضخة ت�ضخ الدم 

يف ال�ضرايني ومنه اإىل اأنحاء اجل�ضم الأخرى كما اأنه ي�ضتقبل الدم العائد من 

الأوردة، و�ضكل القلب كحبة الأجا�ص املقلوبة يتمركز يف ال�ضدر مائاًل قلياًل 

نحو الي�ضار.

واثنتان  الأذينان،  وُتدعيان  علويتان  اثنتان  حجرات:  اأربع  القلب  يف  يوجد 

�ضفليتان وُتدعيان البطينان وهي ذات جدار �ضميك.

عن  عبارة  النب�ضات  وه��ذه  الدقيقة،  يف  نب�ضة   100  -  60 القلب  ينب�ص 

التقل�ص وال�ضرتخاء لع�ضلة القلب ليتم �ضخ 3 - 5 لرت من الدم يف الدقيقة 

الواحدة.

يف كل مرة ينقب�ص فيها القلب يندفع الدم عرب اأوعية دموية تدعى ال�ضرايني 

اإىل كافة اأنحاء اجل�ضم ليزود الأن�ضجة واخلاليا بالأوك�ضجني واملواد املغذية 

للنمو.

طريق  عن  بها  متر  التي  الدم  وكمية  ال�ضغط  بتنظيم  ال�ضرايني  هذه  تقوم 

ال�ضرايني  واإذا ما فقدت هذه  القلب،  نب�ضات  املنتظم مع  والتقل�ص  التمدد 

الدم  ملرور  ال�ضرايني  مقاومة  عندها  تزيد  الأ�ضباب  من  �ضبب  لأي  مرونتها 

فريتفع �ضغط الدم، ولذلك فاإن مقاومة جدران ال�ضرايني ملرور الدم يعترب 

عاماًل مهّمًا ملعرفة م�ضتوى �ضغط الدم وال�ضيطرة عليه.

ويقا�ص  النقبا�ضي  ال�ضغط  هما  قيا�ضهما  يتم  ال�ضغط  من  نوعان  وهناك 

عندما ينقب�ص القلب اأثناء عملية ال�ضخ، وال�ضغط النب�ضاطي ويقا�ص عند 

ا�ضرتخاء القلب ل�ضتقبال الدم القادم من اجل�ضم.

وللعلم فاإن قيم �ضغط الدم ترتاوح خالل النهار فتكون اأعالها عند ال�ضباح 

واأقلها يف الليل.

ما هو ضغط الدم

كيف يعمل القلب 
غرية بحجم قب�ضة اليد، يعمل كم�ضخة ت�ضخ الدم 

كيف يعمل القلب 



ينق�سم �سغط �لدم �ملرتفع �إىل نوعني رئي�سني هما:

�ضغط الدم املرتفع الأويل اأو الأ�ضا�ضي

�ُضّمي  ل��ذا  �ضببه  ُيعرف  ول  املرتفع  ال��دم  �ضغط  ح��الت  من   %90 وي�ضكل   

بالأ�ضا�ضي. وهناك عوامل ت�ضاعد على 

الأ�ضا�ضي  املرتفع  ال��دم  �ضغط  ظهور 

منها:

عوامل وراثية

ب�ضغط  امل�ضابني  من   %30 اأن  حيث   

تاريخ  لديهم  الأ�ضا�ضي  املرتفع  الدم 

املوت  اأو  ال��دم  �ضغط  بارتفاع  عائلي 

امل��ب��ك��ر ب���اأم���را����ص ال��ق��ل��ب يف اأح���د 

كما  الأوىل،  ال��درج��ة  م��ن  اأقربائهم 

تاريخ  ذوي  الطبيعيني  الأ�ضخا�ص  اأن 

هم  املرتفع  الدم  ب�ضغط  قوي  عائلي 

اأكرث عر�ضة لالإ�ضابة بهذا املر�ص من 

�ضائر النا�ص الذين لي�ص لديهم تاريخ 

عائلي.

عوامل بيئية

 زيادة ا�ضتهالك ملح الطعام والكحول 

ال���دم،  �ضغط  ت��رف��ع  كلها  وال�ضمنة 

غري  اليومية  واحلياة  التوتر  وكذلك 

امل�ضتقرة ت�ضهم كلها يف ارتفاع �ضغط 

الدم.

ما هي أنواع ضغط الدم المرتفع



�ضغط الدم املرتفع الثانوي

 وي�سكل 10% من حاالت �سغط �لدم �ملرتفع وينتج عن م�سببات نذكر منها 

على �سبيل �ملثال ال �حل�سر:

ال�ضريان  ومر�ص  الأورطي  ال�ضريان  كت�ضيق  ولدية  اأو  وراثية  م�ضببات   -  1

الكلوي الولدي.

2 - اأ�ضباب دوائية حيث حتدث ردود فعل يف اجل�ضم ينتج عنها ارتفاع يف 

 %3 بن�ضبة  وذل��ك  احلمل  منع  حبوب  مثل  اأدوي��ة  تناول  ب�ضبب  ال��دم  �ضغط 

وحبوب الكورتيزون.

3 - اأمرا�ص الغدد ال�ضّماء، مثل زيادة اإنتاج هرمون الألدو�ض����تريون وزيادة 

ن�ض�����اط الغدة الدرقية.

ال�ضريان  وت�ضيق  الكلية  التهاب حو�ص  كلوية وهي عديدة مثل  اأمر�ص   -  4

الكلوي واعتالل الكلية نتيجة داء النقر�ص وغريها.

اإنتاج  وزي��ادة  للحمل  امل�ضاحب  الدم  �ضغط  كارتفاع  اأخ��رى  م�ضببات   -  5

كريات الدم احلمراء والتهاب ال�ضرايني.



•ل يوجد بالعادة ما يوحي اأو يدل على الإ�ضابة ب�ضغط الدم املرتفع، لذلك  	
ُيعرف هذا املر�ص بالقاتل ال�ضامت. ول يعني بال�ضرورة اإذا كان ال�ضخ�ص 

ع�ضبيًا اأو متوترًا اأو حتى ذو ن�ضاط زائد باأن �ضغط دمه مرتفع بل ميكن اأن 

يكون هادئًا ومرتاحًا ومع ذلك لديه ارتفاع يف �ضغط الدم.

ت�ضري  قد  التي  الأع��را���ص  بع�ص  من  يعانون  النا�ص  من  القليل  اأن  •اإل  	
الب�ضر  وم�ضاكل  ال�ضديد  كال�ضداع  املرتفع  الدم  ب�ضغط  الإ�ضابة  اإىل 

و�ضعوبة التنف�ص ونزيف الأنف املتكرر. لذا فالطريقة املثلى ملعرفة اإذا 

ما كان ال�ضخ�ص م�ضابًا ب�ضغط الدم املرتفع هي عن طريق قيا�ضه.

ما هي أعراض ضغط الدم المرتفع؟

من هم األشخاص األكثر عرضة 
لإلصابة بضغط الدم المرتفع؟

  �لرجال فوق �سن �لثالثني.

  وجود تاريخ عائلي بارتفاع �سغط �لدم و�أمر��ض �لقلب.

  �لن�ساء �أثناء فرتة �حلمل.

  �لرجال و�لن�ساء ذوي �لب�سرة �لد�كنة.

ما كان ال�



يتم قيا�ص �ضغط الدم بربط ُكم مطاطي 

فيه  الهواء  نفخ  ثم  الأي�ضر  ال��ذراع  حول 

لوقف  ال��الزم  ال�ضغط  كمية  ومالحظة 

جريان الدم خالل ال�ضريان املوجود حتت 

ال�ضماعة  با�ضتخدام  اإليه  بال�ضماع  الُكم 

الدم على  قيا�ص �ضغط  وُي�ضّجل  الطبية. 

ال�ضغط  الأول  الرقم  ي�ضمى  هيئة رقمني 

في�ضمى  ال��ث��اين  ال��رق��م  اأم��ا  النقبا�ضي 

ال�ضغط النب�ضاطي ووحدة قيا�ص ال�ضغط 

هي املليمرت زئبقي. واجلهاز الذي يقي�ص 

�ضغط الدم يدعى �ضفيجنومانوميرت.

كيف يقاس ضغط الدم؟ 



•ُي�ضّخ�ص �ضغط الدم املرتفع بعد اأن تكون قراءات �ضغط الدم مرتفعة  	
منا�ضبات  ويف  ق��راءات   4-3 الأق��ل  على  لل�ضخ�ص  بالن�ضبة  املعدل  عن 

خمتلفة يكون بينها 3-4 اأ�ضابيع وُيف�ضل اأن تكون القراءة يف نف�ص الوقت 

عناية  اإىل  ويحتاج  و�ضديدًا  الرتفاع حادًا  يكن  اإذا مل  اليوم، هذا  من 

فورية يف امل�ضت�ضفى اأو وجود اأي م�ضاعفات حادة من م�ضاعفات �ضغط 

الدم املرتفع.

•وهناك خطاأ �ضائع و هو اأخذ القراءة يوميًا اأو اأخذ عدة قراءات يف اليوم  	
الواحد اأو يف منا�ضبات متقاربة، لذا ُيف�ضل اأخذ عدة قراءات منف�ضلة 

على فرتة زمنية طويلة.

ال�ضحة العاملية اأنه عندما ي�ضل �ضغط الدم عند  • وقد اقرتحت منظمة 	

الإن�ضان اأكرث من 90/130 فاإنه ُيعد غري طبيعي، كما مت موؤخرًا ت�ضنيف 

وتق�ضيم �ضغط الدم على ح�ضب �ضدته وهو كالآتي:

 

الت�ضنيف                                         ال�ضغط النقبا�ضي    ال�ضغط النب�ضاطي

�ل�سغط �ملثايل                                             120                                   80

�ل�سغط �لطبيعي                                  اأقل من 130                        اأقل من 85

90  -  85                      139  - �ل�سغط فوق �لطبيعي                           130 

109  -  100                      179  - �سغط مرتفع من �لدرجة �لثانية        160 

99  -  90                       159  - �سغط مرتفع من �لدرجة �الأوىل         140 

�سغط مرتفع من �لدرجة �لثالثة         اأعلى من 180                    اأعلى من 110



عند اكت�ضاف ارتفاع �ضغط الدم يجب عمل فحو�ضات مبدئية وهي:

مر�ص  على  يدل  البول مما  وال��دم يف  للزلل )بروتني(:  البول  فح�ص 

كلوي م�ضبب لرتفاع �ضغط الدم اأو تاأثر الكلى بارتفاع �ضغط الدم.

اأن يكون ناجتًا عن ف�ضل  فح�ص الدم:للتاأكد من عدم وجود فقر دم  ميكن 

كريات  اإنتاج  زيادة  نتيجة  الدم(  الهيموجلوبني )خ�ضاب  ن�ضبة  ارتفاع  اأو  كلوي 

الدم احلمراء.

فح�ص كيمياء الدم:  ومن خاللها يتم فح�ص ما يلي:

•اليوريا والكرياتينني للتاأكد من عدم وجود مر�ص كلوي. 	
نتيجة  اأو  الألد�ضتريون  اإنتاج  يف  زي��ادة  مر�ص  لحتمال  البوتا�ضيوم  •ن�ضبة  	

مدرات البول.

•الكولي�ضرتول والدهون لأنها تزيد من حدة م�ضاعفات �ضغط الدم اإذا كانت  	
مرتفعة.

•معدل ال�ضكر يف الدم ملعرفة ما اإذا كان ال�ضخ�ص م�ضابًا بداء ال�ضكري. 	
وتعاطي  ال�ضكري  داء  بوجود  مرتفعا  يكون  ال��ذي  اليوريك  حم�ص  •معدل  	

الكحول وداء النقر�ص.

  اأ�ضعة �ضينية لل�ضدر:  ملعرفة ما اإذا كان هناك ت�ضخم يف اجلزء

 الأي�ضر من القلب اأو وذمة الرئة اأو ثلمة الأ�ضالع الثالث اإىل العا�ضر نتيجة 

ت�ضيق ال�ضريان الأورطي.

ر�ضم تخطيط القلب:  ملعرفة التغريات التي ت�ضري اإىل ت�ضخم يف 

اجلزء الأي�ضر من القلب اأو قلة تدفق الدم لتغذية القلب نف�ضه.

كيف يتم تشخيص ضغط الدم المرتفع؟



ُيعالج ارتفاع �ضغط الدم لتفادي الآثار ال�ضلبية وحالت الوفاة للم�ضاعفات 

املخ(  )جلطة  الدماغية  ال�ضكتة  واأهمها  الدم  �ضغط  ارتفاع  ي�ضببها  التي 

واحت�ضاء ع�ضلة القلب )اجللطة القلبية( وق�ضور القلب.

لماذا يعالج ضغط الدم المرتفع؟

ما هي مضاعفات ضغط الدم المرتفع؟

الدماغ
 

دماغية  ح���دوث جلطات  �إىل  �ل���دم  �رت��ف��اع �سغط  ي���وؤدي  حيث 

ونزيف دماغي.



العين
نزيف  وح���دوث  �لب�سري   و�لع�سب  �لعني  ق��اع  تلف  �إىل  ي���وؤدي  حيث 

د�خلي يوؤثر �سلباً على �الإب�سار.

القلب
وي�سمل حدوث �لذبحة �ل�سدرية و�جللطة �لقلبية وت�سخم �لقلب مما 

يوؤدي �إىل ف�سل �لقلب يف �أد�ء  وظائفه.



الكلى
حيث يوؤدي �إىل ت�سيق �ل�سريان �لكلوي وحدوث �لف�سل �لكلوي.

الشرايين الطرفية
حيث يوؤدي �رتفاع �سغط �لدم �إىل حدوث �لغرغرينا مما قد يوؤدي �إىل 

�حلاجة �إىل برت �لطرف �مل�ساب.



ول بد من الإ�ضارة اإىل اأن التدخني وارتفاع ن�ضبة الدهون 

و الكولي�ضرتول يف الدم ومر�ص ال�ضكري كلها عوامل تزيد 

من حدة م�ضاعفات ارتفاع �ضغط الدم.



1616161616

ُيعالج �ضغط الدم املرتفع اخلفيف واحلالت احلادة باتباع الن�ضائح التالية 

واإذا مل تنفع يتم ا�ضتخدام بع�ص العقاقري. وهذه الن�ضائح لعموم امل�ضابني 

بارتفاع �ضغط الدم وهي:

 اإنقا�ص الوزن  وجتنب الطعام الد�ضم والغني بالكولي�ضرتول والإقالل 	• 

من ملح الطعام والإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف الطبيعية.

فيها  البوتا�ضيوم  ن�ضبة  لرتفاع  واخل�ضار	•  الفواكه  من  الإكثار   

والذي بدوره ي�ضاعد على خف�ص �ضغط الدم والتقليل من تاأثري ال�ضغط 

على اأع�ضاء اجل�ضم مثل املخ.

كيف ُيعالج ضغط الدم المرتفع؟



 ممار�ضة الريا�ضة ب�ضكل دوري	• وم�ضتمر 3 مرات اأ�ضبوعيا وبواقع 

وال�ضباحة  امل�ضي  املفيدة  الريا�ضة  اأن��واع  ومن  الواحدة.  للمرة  دقيقة   30

وركوب الدراجة، ول ين�ضح بالريا�ضة العنيفة مثل متارين احلديد.

متابعة   ممار�ضة متارين ال�ضرتخاء مثل التاأمل واأداء ال�ضالة. ثم 	•

ال�ضغط  اأ�ضبح  اأو   130/90 على  ا�ضتقر  فاإذا  دوري  ب�ضكل  الدم  �ضغط 

النب�ضاطي اأقل من 90، يتم متابعة املري�ص دوريًا لقيا�ص �ضغط دمه. اأما 

اإذا بقي �ضغط الدم مرتفعًا ف�ضيتم ا�ضتخدام العقاقري الطبية للعالج.

والتقليل من حدة  العامة   المتناع عن التدخني	• لتح�ضني ال�ضحة 

م�ضاعفات �ضغط الدم على القلب وال�ضرايني.

	•  جتنب تناول الكحول



و�لعقاقري �الأكرث ��ستعمااًل لعالج �رتفاع �سغط �لدم تنح�سر يف 

�لت�سنيف �لتايل:

�ال�سم �لتجاري�ال�سم �لعلميطريقة �لعمل�لت�سنيفم

1
ُمثبطات �الأنزمي �ملحول 

لالأجنيوتن�سني

)ACE Inhibitors(

متنع تو�ضع جدران 

ال�ضرايني ومن ثم تخف�ص 

�ضغط الدم.

كابتوبريل

)Captopril(
كابوتني

)Capoten(

اإينالبريل

)Enalapril(
رينيتك

)Renitec(

لي�ضينوبريل

)Lisinopril(
زي�ضرتيل

)Zestril(

2
م�ساد�ت �أجنيوتن�سني2

 Angiotensin II(
)Antagonists

تعمل على خف�ص �ضغط 

الدم.

لو�ضارتان

)Losartan(
كوزار

)Cozar(

3
حا�ضرات البيتا

)Beta blockers(

تعمل على خف�ص نب�ضات 

القلب و�ضغط الدم، كما اأن 

لها تاأثريًا يخفف من حدة 

التوتر.

اأتينولول

)Atenolol(

ِتنورمني

)Tenormin(

4
م�ساد�ت �لكال�سيوم

 Calcium(
)Antagonists

تعمل على ا�ضرتخاء 

الع�ضالت الناعمة ومن ثم 

التقليل من �ضغط الدم.

نيفديبني

)Nifedipine(
اأدالت

)Adalat(

دلتيازم

)Diltiazem(
ِدلزم

)Dilzim(

اأملوديبني

)Amlodipine(
نورفا�ضك

)Norvasc(

5
مدر�ت �لبول

)Diuretics(

تعمل على تقليل �مت�سا�ض 

�لكلى للملح ومن ثم 

�لتخل�ض من �ل�سو�ئل يف 

�جل�سم وبالتايل خف�ض 

�سغط �لدم.

هيدروكلوروثيازايد

)Hydrochloro-
thiazide(

اإ�ضيدرك�ص

)Esidrex(

فرو�ضمايد

)Frusemide(
ليزيك�ص

)Lasix(

موديوراتيك

)Moduretic(

العالج الدوائي



ولكن  بحدة  الــدم  �ضغط  خف�ص  عــدم  املهم  مــن  ملحظة: 

تدريجيًا وبخا�ضة لكبار ال�ضن.

فيما يلي بع�ص خلطات الأدوية الأكرث فاعلية يف علج ارتفاع 

�ضغط الدم:

- مدرات البول مع ُمثبطات اإنزمي حتويل الأجنيوتن�ضني.

حتويل  اإنـــــزمي  ــات  ــط ــب ــث ُم مـــع  ــيــوم  ــ�ــض ــكــال ال مـــ�ـــضـــادات   -

الأجنيوتن�ضني.

- حا�ضرات البيتا مع م�ضادات الكال�ضيوم.

وميكن البدء باأي دواء من الأدوية املذكورة اأعاله مبدئيًا ولوحده اأوًل ح�ضب 

راأي الطبيب املخت�ص ثم تغيري اأو تعديل العالج ح�ضب ا�ضتجابة املري�ص.

ُيراجع املري�ص بعد 3-4 اأ�ضابيع من بدء العالج لقيا�ص �ضغط الدم والتاأكد 

من عدم وجود ردود فعل �ضلبية للدواء. اإذا كان �ضغط الدم م�ضتقرًا ي�ضتمر 

املري�ص على نف�ص العالج، واإذا مل يكن كذلك ُتزاد جرعة الدواء اأو ي�ضاف 

اإليه دواء اآخر اأو ُيغرّي اإذا كان له اآثار جانبية ل يتحملها املري�ص، املهم هو 

خف�ص م�ضتوى �ضغط الدم.



القيادة، لكن  توؤثر على  التي قد  القليل من الأعرا�ص  اإن ل�ضغط الدم املرتفع 

اإذا كان هناك بع�ص الآثار ال�ضلبية لالأدوية التي تتناولها تاأثري على القيادة فقد 

متتنع عنها، لكن ا�ضت�ضر طبيبك.

ماذا عن القيادة وضغط الدم المرتفع؟

مالحظاتك  و�ضع  ذهبت  اأينما  العالج  من  يكفي  ما  تاأخذ  ب��اأن  دائمًا  تذكر 

اخلا�ضة بهذه الأدوية يف حال فقدت هذه الأدوية.

وحمل  والت�ضرع  العجلة  لكن  ال��دم،  �ضغط  على  توؤثر  ل  اجلوية  الرحالت  اإن 

التح�ضري  على  فاحر�ص  الدم،  �ضغط  يرفع  قد  �ضفرك  خالل  الثقيلة  الأ�ضياء 

والتخطيط امل�ضبق للرحلة بوقت كاٍف.

ماذا عن السفر؟



م�ضتقرًا  ال�ضغط  كان  واإذا  اأ�ضهر،  لب�ضعة  دوري  وب�ضكل  �ضهريًا  املري�ص  يتابع 

م�ضاكل  اأية  هناك  يكن  مل  اإذا  هذا  �ضنة،  كل  اإىل  اأ�ضهر   6-3 كل  مرة  يراجع 

�ضحية اأو اأعرا�ص تدل على م�ضاعفات مثل الذبحة ال�ضدرية. وتكون الزيارة  

مفتوحة اإذا اأح�ص املري�ص باأي اأعرا�ص غري طبيعية ميكن اأن تكون ناجتة عن 

الأدوية. ويف كل زيارة يتم قيا�ص �ضغط الدم فيها ُي�ضتح�ضن وزن املري�ص كذلك، 

وهناك فحو�ضات دورية ُتعمل كل �ضنة وهي:

للتاأكد من عدم وجود زلل يف البول )بروتني(.   فح�ص البول 	•

 فح�ص �ضكر الدم 	• مع الدهون والكولي�ضرتول مع وظائف الكلى.

 ر�ضم تخطيط للقلب 	• للتاأكد من عدم وجود م�ضاعفات على القلب.

للتاأكد من عدم وجود م�ضاعفات.   فح�ص قاع و�ضبكية العني  	•

ماذا عن المتابعة والكشف الدوري؟



المرأة وضغط الدم المرتفع

   الحمل

ب�ضكل دوري ومنتظم، حيث ينخف�ص �ضغط  اإىل فح�ص �ضغط دمها  املراأة احلامل  حتتاج 

الدم يف ال�ضهور الأوىل من احلمل حتى لدى الن�ضاء اللواتي يعانني من �ضغط الدم املرتفع، 

ومن ثم يرتفع �ضغط الدم يف ال�ضهور الأخرية.

فيها  بت�ضمم احلمل حتتاج  ُيعرف  فيما  للمراأة  اأول حمل  املرتفع يف  الدم  قد يحدث �ضغط 

احلامل اإىل الراحة التامة والعالج الدوائي.

عادة ما يعود �ضغط الدم حلالته الطبيعية بعد الو�ضع كما ميكن عدم ظهور هذه امل�ضكلة 

مرة اأخرى يف حمل اآخر.

اآمنة على احلمل  املرتفع  الدم  امل�ضتخدمة يف عالج �ضغط  الأدوي��ة  بع�ص  فاإن  وللعلم فقط 

واجلنني والبع�ص الآخر ُين�ضح بعدم ا�ضتخدامه من ِقبل احلامل.

  العـالج الهـرموني البـديل
 ل يبدو اأن ا�ضتخدام العالج الهرموين يرفع من �ضغط الدم، حتى الن�ضاء اللواتي يعانني من 

�ضغط الدم املرتفع ميكنهم تناول هذا العالج اإذا كان �ضغط دمهم حتت ال�ضيطرة.

  حبوب منع الحمل

 قد يوؤدي تناول حبوب منع احلمل اإىل رفع �ضغط الدم، لذا يجب على الن�ضاء اللواتي يتناولن 

اإذا كانت املراأة تعاين  اأما  اأ�ضهر.  هذه احلبوب قيا�ص �ضغط دمهم ب�ضكل دوري مرة كل 6 

من �ضغط دم مرتفع فُين�ضح ا�ضتخدام طريقة اأخرى من طرق تنظيم الن�ضل بعد ا�ضت�ضارة 

طبيب الن�ضاء والولدة.



ماذا عن ضغط الدم المنخفض؟
تعترب هذه الظاهرة غري مقلقة وغالبا ًما تكون طبيعية وموؤقتة. ومن اأهم اأ�ضباب حدوث هذه 

الظاهرة ما يلي:

.  الإفراط يف تناول الأدوية التي تعمل على خف�ص �ضغط الدم املرتفع	•

 �ضوء التغذية	• املوؤدي اإىل فقر الدم.

 الإ�ضابة ببع�ص الأمرا�ص  	• مثل الإ�ضهال.

	• حدوث نزيف دموي.
ولعالج هذه احلالة يجب على املري�ص التزام الراحة وتناول ال�ضوائل.




