
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 مقدمة:

األولى واألهم هي التشخيص حيث يجب علينا أن نسأل عند قدوم المريض للعيادة المرحلة  

والتي تؤثر على التخدير والقلع  المريض عن األمراض العامة مثل )الضغط، سكر، الربو، .......(

عن هذه المرض أو باألدوية التي يتناولها المريض المؤثرة على المخدر  إما باالختالطات الناتجة

السؤال عن األدوية التي يتناولها ومراقبة  مثلمباشر ويكون السؤال بشكل غير  المستخدم،

 ....(على المريض مثل )الشحوب، الزرقة بعض العالمات

ونحن كأطباء أسنان ال يتوجب علينا معالجة هذه األمراض إنما معرفة أعراضها واالحتياطات 

 واإلجراءات الالزمة قبل وبعد وأثناء العالج.

أهم األمراض العامة وكيفية تدبيرها ضمن العيادة سنتعرف معًا خالل محاضرتين على  

  .نتمنى لكم المتعة والفائدة...................  )بشكٍل ُمختصر وُمبسط( السنية
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 مخطط محاضرة تدبير المرضى بقسميها:

 أواًل: األمراض القلبية:

 .التهاب الشغاف اإلنتاني 

 .مرض القلب الرثوي 

 .احتشاء العضلة القلبية 

 .الذبحة الصدرية 

 ارتفاع التوتر الشرياني 

 ثانيًا: األمراض التنفسية:

 األمراض التنفسية 

 اإلنسدادية المزمنة.

 .الربو 

 .السل 

 ثالثًا: األمراض الكلوية:

  القصور الكلوي

 المزمن.

 .زرع الكلية 

 

 رابعًا: أمراض الغدد الصم:

 الداء السكري 

 أمراض الغدة الدرقية 

 خامسًا: األمراض الكبدية: 

  الكبد اإلنتاني التهابمثل. 

 سادسًا: اضطرابات النزف:

 .اضطرابات الصفيحات 

 .اضطرابات التخثر 

 سابعًا: الحاالت الفيزيولوجية الطبيعية:

 الحمل 

 .اإلرضاع 

 .الدورة الشهرية 

كقاعدة عامة أي مريض مصاب بحالة مرضية من هذه األمراض ال بد في 

 استشارة طبية مكتوبة. البداية من

ًاألمراضًالقلبيةً:ولًاأ

A.  التهاب الشغاف اإلنتانيInfective Endocarditis: 

 تعريفه: .

  هو إصابة إنتانية قليلة الحدوث نسبيًا لكنها

 على درجة عالية من الخطورة.

 :تجرثم الدم  ينتج عنBacteremia 

هو الطبقة  الشغاف

 المبطنة للقلب والدسامات

http://www.facebook.com


 
 
 

 

 

 ياسر مدلل|  األمراض العامة وتدبيرها

3 

3 
/Groups/RBCs.Dent.2020 

 وإمَّا أن يكون: تجرثم الدم انتقال الجراثيم إلى الدم )لتصبح َمَرضية(    بالحفرةنزف دموي 

-  الجسمعابر ومسيطر عليه من قبل. 

-  ال يستطيع الجسم السيطرة على التجرثم فيصبح إنتان دم مما يسبب الحقًا التهاب الشغاف

 ارتفاع حرارة عام، تعب ووهن.اإلنتاني عند المرضى المؤهبين، ويترافق ذلك مع الدوار، 

  : ُيصيب .

  )كاألبهر(شغاف القلب أو الدسامات القلبية أو بطانة الشرايين الرئيسية 

تالية لتشّوهات عادًة ما تكون اإلصابة  كما يجب االنتباه إلى أنه:

)الشغاف أو الدسامات مثل تركيب الدسامات، أو  وراثية أو مكتسبة

  إجراء عملية قلبية مؤخرًا(.

 من الممكن إصابة القلب السليم.ولكن 

 

 

 

 

 

اآلفات القلبية غير المزرقة

العيب الحاجزي البطيني

العيب الحاجزي األذيني

تضيق برزخ األبهر

القناة الشريانية السالكة

اآلفات القلبية المزرقة

.ةتبدُّل موضع الشرايين الكبير

فتحة بين بطينين، : )رباعي فالو

ن تضخم بالبطينين، مشكلة بالشريا

(الرئوي، إصابة باألبهر

 ما هي التشوهات القلبية الوالدية الُممكن مصادفتها؟
 

http://www.facebook.com
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 العوامل الُمسّببة اللتهاب الشغاف: .

 تقسم إلى:

 

 جراثيم الفلورة في الفم والبلعوم: -أ

 إيجابيات الغرام(: الُمكوِّرات العقدية( 

 (.Streptococcus Viridansالُمخضّرة )الُمكوِّرات العقدية  •

 .(Streptococcus Pyogenesالُمكوِّرات العقدية الُمقّيحة ) •

 الُمكوِّرات العنقودية: 

 .(Staphylococcus Aureusالُمكوِّرات العنقودية الُمذّهبة ) •

 الجراثيم المعوية: -ب

 ( الُمكوِّرات العقدية المعويةStreptococcus Enterogenous.) 

 

 (.Aspergillusالفطريات الرشاشية ) •

 .(Candidaفطور المبيضات ) •

المرضى الُمؤّهبين لإلصابة بالتهاب الشغاف: .

 :1997 تصنيف الجمعية األمريكية ألمراض القلب في العام

I. :المرضى ذوي الخطورة العالية 

 قدر اإلمكان "الرض النفسي". مرضى الدسامات القلبية االصطناعية: ُنخّفف عنه 

 .مرضى لديهم قصة سابقة اللتهاب الشغاف اإلنتاني 

 بازرقاق في الجلد )هي األمراض التي تتظاهر  صابين باألمراض القلبية المزرقةالمرضى الُم

 بسبب كون الدم غير مؤكسج(.

 .المرضى الذين أجري لهم مفاغرة جراحية جهازية رئوية 

II.  الُمعتدلة )المتوسطة(:المرضى ذوي الخطورة 

 المرضى الذين لديهم اعتالالت دسامية قلبية مكتسبة. 

 .اعتالل القلب الضخامي 

 .انسدال الدسام التاجي 

 .المرضى الذين أجري لهم تصحيح جراحي للدسامات القلبية المصابة 

http://www.facebook.com
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 السريرية: األعراض والعالمات

 

 يشكو المريض عادة من:

 التعب. .1

 الدوخة. .2

 قلب.انتظام ضربات الأحيانًا عدم  .3

 فس.ضيق في التن .4

 وأحيانًا عندما يستمر االلتهاب طوياًل يحدث انخفاض في الوزن. .5

 

 التدبير في العيادة السنية:

فقط،  %25نَّ حاالت دخول الجراثيم إلى الدم بعد مختلف المعالجات السنية ُتقدَّر بحوالي إ

 ل سني.وبالرغم من ذلك يجب التغطية بالصادات قبل أّي تداخ

من الحاالت فقط عند المرضى ذوي الخطورة العالية.  %90كانت الصادات فعَّالة في  وقد 

 

 :الوقائية بالصادات التغطية تتطّلب التي السنّية الُمعالجات

 األسنان قلع. 

 األسنان زرع. 

 الخراجات وتفجير شق. 

 الرباط ضمن التخدير. 

 بالصادات المريض لتغطية نحتاج قد 

 التخدير ألن التخدير عند الوقائية

 البقايا أو اللويحة يدفع الميزابي

 المجرى داخل إلى الميزاب في الموجودة

 .دم تجرثم ُمسبِّبًا الدموي

 رفع أو السنية حول أو الفموية الجراحة 

 .سبب ألي مخاطية لثوية شريحة

 ألياف استخدام أو الجذر وتسوية التقليح 

 .اللثوية المعالجات في التتراسكلين

 الذروة خارج تمتد عندما اللبية المعالجات. 

 التقويمية األطواق وضع. 

 كتحضير للنزف الُمثيرة السنية المعالجات 

 اللثة. مستوى تحت أو عند التيجان

 أي كل المداخالت التي تؤدي إلى النزف

 

http://www.facebook.com
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 :)تكون الخطورة أقل(المعالجات السنية التي ال تتطلَّب التغطية الوقائية بالصادات

 تقلقلة.ؤقتة الُمقلع األسنان الُم

 )باستثناء ضمن الرباط(التخدير الموضعي 

)بعد مرور شهر  بعد طعوم الشريان التاجي

 واحد(.

أشهر على عملية زرع  6بعد أكثر من 

 القلب.

 

ثير المعالجات التقويمية والترميمية التي ال ُت

 حدوث النزف.

بعض الحاالت الطبية الخاصة التي ال تتطلب 

 تغطية وقائية.

 بعد احتشاء العضلة القلبية.

 : نظام التغطية بالصاداتاختيار 

 :للصادات الوقائيةالنظام العام 

 .السنية المعالجةمن تعطى وقائيًا قبل ساعة ملغ/ كغ(  50األطفال لين )يسوكسغ أم 2للبالغين • 

 عدم تناول هذه األدوية فمويًا في حال 

نصف ساعة من جرعة واحدة تعطى عضليًا قبل  ملغ/ كغ( 50)األطفال  سيلينيغ أمب 2للبالغين 

 المعالجة.

 البنسيلينات:من  الحساسيةفي حال • 

 المعالحة السنية. جرعة واحدة قبل ساعة منملغ /كغ(  ٢٠)األطفال مايسين غ كلندا٣٠٠للبالغين 

 

 

B.  مرض القلب الرثويRheumatic Heart Disease 

 التعريف: .

  هو الحالة المرضية الناتجة عن تخرُّب القلب؛ نتيجة هجمة حادة من الحّمى الرثوية التي

 ُتصيب الدسام التاجي أو الدسام األبهري، ويكون السبب األساسي سبب مناعي )الرثية(. 

  يتسبَّب في قساوته ونقص  )صغر قطر الدسام(حيث أنَّ التندب الحاصل في الدسام الُمصاب

 نتظام سطحه فُيصبح ُمقاومًا لجريان الدم.مرونته وعدم ا

http://www.facebook.com
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 اآللية اإلمراضية: .

  :يتطوَّر مرض القلب الرثوي كنتيجة لهجمة رثوية حادة حيث تؤدي هذه اإلصابة إلى تبدُّالت في 

 .غالف القلب 

  .العضلة القلبية 

 .الدسامات القلبية 

  تترافق هذه اإلصابة مع تبدالت في القلب؛ بهدف المعاوضة فتّتسع

 تجاويف القلبية وتثخن جدرانها.ال

   درجة التخرُّب تتناسب مع كمية االلتهاب أثناء هجمة الحمى الرثوية، وفي حال كان التخرُّب

 شديدًا يتطور عند المريض حالة من القصور القلبي االحتقاني.

 مالحظة:

  ويمتاز في الجسم  مناعةجهازال هي مرض التهابي يسبب خلل فيالحمى الروماتزمية

ويعتقد أن هذه وكذلك الجهاز العصبي والمفاصل والجلد بأعراض ناتجة عن إصابة القلب 

ويعد التهاب القلب أحد الصفات  ،كروب عقديوالبلعوم بملتهاب اللوزتين االصابة تالية ال

 الرئيسية للحمى الروماتزمية.

  الذكور مثل اإلناثونسبة إصابة سنة، 5-15اإلصابة بها في األعمار المبكرة تكثر. 

 ولكن بنسبة أقل من األطفال.بهذا المرض ن لإلصابة لبالغين معرضوا 

االختالط االساسي لدى المريض المصاب بالحمى الرثوية هو انتقال تذكر: 

 الجراثيم إلى القلب.

األعراض والعالمات: .

 :إنَّ التشخيص يكون في مرحلتين

 المرحلة األولى:

 تدلُّ؟النفخة القلبية، عالم  .1

 النفخة القلبية تدلَّ على التأذي الدسامي وقد تكون العالمة الوحيدة لعدة سنوات. 

 ضخامة قلبية على الصور الشعاعية للصدر. .2

 دسام غير طبيعي عند التصوير باإليكو. .3

 تبدُّل في المخطط القلبي الكهربائي.  .4

http://www.facebook.com
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 المرحلة الثانية:

 واضح: تظهر أعراض المرض القلبي الرثوي سريريًا بشكل 

 زلِّة تنفسية )اللهاث من أهمَّ أعراضها(. .1

 ذبحة صدرية )خنَّاق صدر(. .2

 ٌرعاف، دم مع قشع. .3

 إلى قصور قلب احتقاني.تتطور  قد .4

للوقاية من الحمى الرثوية: الصادات الحيوية )بينسلين(، أدوية من االدوية التي تسخدم 

 أدوية مهدئة )ديازبام(.مسكنة لأللم )األسبرين(، 

في العيادة السنية: التدبير .

I) .أخذ القصة المرضية بطريقة بسيطة، وبعيدًا عن استخدام مصطلحات طبّية 

 :1مثال 

لالستقصاء عن حاالت الزلة التنفسية ال نسأل المريض: هل لديك زّلة تنفسية؟!  إّنما نسأله 

 هل ُتعاني من ضيق بالتنفس بعد صعودك للدرج؟ هل قمت بقياس ضغطك؟!

 :2مثال 

اء عن مريض السكر، ال نسأل المريض: هل ُتعاني من بوالُ متكرر؟ وإنَّما هل لالستقص

 تدخل كثيرًا إلى الحمام؟ هل تشرب الماء بكثرة؟

II) ترافقة مع قصور القلب االحتقانيطلب االستشارة الطبية للتمييز فيما إذا كانت الحالة ُم. 

III) يفضل  حيث )خاصة عند مرضى السكري والقلب( تطبيق برتوكول العالج الوقائي بالصادات

 كليندامايسين بداًل من األموكيسيلين.استخدام 

IV)   إذا ترافق ذلك مع قصور قلبي احتقاني فالبدَّ من اتباع اإلجراءات التالية ودائمًا بعد طلب

 االستشارة الطبية:

 .ال ُتجرى معالجة للمريض غير الُمسيطر 

 سات قصيرة، وُيفضَّل الجلسات الصباحية.المعالجات لفترات قصيرة على جل 

  يعالج المريض بوضعية الجلوس؛ ألنَّ المريض غالبًا ما ُيعاني من وذمة

 رئوية خفيفة.

 .في حال ظهور أعراض مثل )الشحوب، التعرق، زلة تنفسية( البد من إيقاف المعالجة مباشرًة 

 استخدام المميعات  يجب أن نكون حذرين من النزف الذي يحدث عند ارتفاع الضغط أو

 كاألسبرين أو الوارفارين )النزف بسبب االحتقان في األوردة الدموية(.

http://www.facebook.com
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 حالة سريرية:

لذلك يكون الضغط الشديد مكان  فأهم عالجزف شديد )وجود ورم وعائي مثاًل( في حال حصول ن

ساعة حتى لو ترافق  24القلع، ونقوم بوضع قطعة من القطن الجاف مكان النزف وندكها لمدة 

وذلك لمنع تدفق الدم والسماح بتشّكل العلقة الدموية، ثمَّ نلجأ للتخدير مكان النزف  ألم،ذلك مع 

 وباقي اإلجراءات الُمرقئة.

 

 انتبه!

ون أمراضهم لتسهيل عالجهم السني، لذلك على الطبيب العديد من المرضى يخف

 أن يكون حذقًا وماهرًا في استجواب مريضه.

د من تناول المريض لوجبة الفطور وخاصًة الشابات اللواتي  قبل إجراء القلع تأكَّ

يخضعن لريجيم قاسي!، وذلك ألنَّ نقص السكر في الدم ال ُيمكن للخاليا الدماغية 

 لوحيد مما ُيسبِّب إغماء المريض.غذاؤها اأن تتحّمله؛ لكونه 

 

 

C.  )الذبحة الصدرية )الخنَّاقAngina Pectoris 

التعريف: .

في أحد أجزاء  بسبب أذية في الشرايين االكليلية() نقص تروية دموية عابر

 إلى: العضلة القلبية وُيقسم

 

 الخناق غير المستقر الخناق المستقر

يحدث فيه تبدُّل في نموذج النوبات من حيث  العاطفية يحدث مع الجهد العضلي أو التوترات

المدة أو التواتر حيث تحدث النوبة حتَّى أثناء 

 الراحة.

 دقائق 10يزول بالراحة خالل 

ال يحدث تبدُّل في مدة النوبة وتواترها خالل 

 الشهرين السابقين

 nitroglycerinأقّل تجاوبًا مع  nitroglycerinيستجيب لـ 

http://www.facebook.com
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 األسباب:  .

إنَّ السبب الذي يؤدي إلى تصلُّب الشرايين اإلكليلية وتضّيق لمعتها وقد يترّسب على جدرانها 

 :وم غير ُمحّدد بدقة وله عالقة بـالشح

                                               العمر                   الوراثة التدخين 

                                                                              السكر  .معّدل الدسم في الدم 

ترسب الشحوم والسكريات والرواسب الكلسية على الطبقة تذكر: العصيدة الشريانية: 

 الداخلية للوعاء الدموية.

 ابة بالسكري ...أو اإلص تصلب الشرايين: فقد مرونة الشرايين بسبب التقدم بالعمر

األعراض والعالمات: .

  :ُيعتبر ألم الذبحة ألم واخز ثقيل عاصر ضاغط يبدأ من منتصف الصدر خلف القص

 الصدرية أشد اآلالم، يليه اآلالم الكلوية ومن ثمَّ التهاب اللب السني.

   قد يتشعَّع األلم نحو اليد اليسرى أو اليمنى باتِّجاه المنطقة الشرسوفية

 وباتِّجاه األعلى نحو العنق والفك السفلي وإلى قبة الحنك واللسان. 

 .منطقة اإلنزعاج ال تزيد عن حجم قبضة اليد 

 التشخيص التفريقي: البدَّ من تميزه عن: .

 العصبيالتوتر  التهاب الشغاف الحاد انسالخ األبهر

والذي  يدوم 

 لعدِّة ساعات.

يحدث ألمًا حادًا يتوّضع حول 

 القلب وُيثار بالشهيق العميق.

نوبات ألمية قصيرة ُمتكرِّرة واخزة وليس له 

عالقة بالجهد وغالبًا ما يترافق مع فرط 

 التهوية.

التدبير في العيادة السنية: .

 شهر( ُمعّرض بدرجة عالية من الخطورة.إنَّ المريض الُمصاب حديثًا بخناق الصدر )أقل من  (1

 المريض بوضعية نصف الجلوس.و صباحيةجلسات المعالجة قصيرة  (2

ملغ فمويًا قبل المعالجة بساعة أو  5 – 10( faustanتحضير المريض وقائيًا بمواد مهدئة ) (3

 عضليًا بنفس الجرعة قبل المعالجة بنصف ساعة.

 .ًا للحقن داخل األوعية الدمويةالبدَّ من استخدام محقنة ماصة دافعة تجنب (4

http://www.facebook.com
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ملغ( في حين أن تبلغ الجرعة القصوى للبالغ  0,04يجب أال تتجاوز جرعة األدرنالين المعطاة ) (5

 ملغ(.  0,2من األدرنالين )

 (.prilocaine 4%( و )mepvacaine 3%استخدام مواد مخدرة مثل ) (6

 ال تستخدم عند هؤالء المرضى خيوط التبعيد اللثوي المشبعة باألدرينالين.  (7

 في حال حدوث نوبة خناق الصدر خالل المعالجة السنية:

 .ُتوقف المعالجة مباشرًة 

 .ُتراقب العالمات الحيوية 

  3ُيمكن أن ُيعطى المريض حتى ( جرعات منnitroglycerin( خالل )د، حيث15 - 10 ) يتمّيز 

أي أثر سلبي  دون القلبي المرض بغياب تناوله وإمكانية الجانبية تأثيراته بقّلة النتروغليسرين

 ز طبي(.ك)وإذا لم يتحّسن ننقله ألقرب مر

D.  احتشاء العضلة القلبيةMyocardial Infarction 

 التعريف: .

وهو يعني من الناحية النسيجية تموُّت جزء من  heart attackهو أحد األمراض القلبية اإلقفارية 

 العضلة القلبية بسبب نقص التروية الدموية اإلكليلية عنها.

األسباب: .

 .رّقي في أحد الشرايين اإلكليليةوغالبًا ما يكون السبب حدوث تضيُّق ُمَت

 تصنيف االحتشاء: .

 

 من أكثر أنواع االحتشاء شيوعًا. الجانبياالحتشاء األمامي ُيمكن لالحتشاء أن يكون ُمختلطًا، وُيعتبر 

تذكر: الخناق: نقص تروية عابر دون حدوث تموت في أحد أجزاء العضلة القلبية على عكس 

 .االحتشاء

احتشاء خلفي احتشاء أمامي 

احتشاء سفلي احتشاء جانبي

يصنف االحتشاء تبعًا لتوضع بؤرة 

اإلصابة 

http://www.facebook.com
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 األعراض والعالمات: .

 

ألم شديد وثابت وعاصر يتوضَّع خلف القص بشكل ُمشابه أللم الذبحة الصدرية ولكنه ال  •

 ة المريض أو التنفس أو الجهد وال يخّف بالراحة.يتأثَّر بحرك

 :يترافق مع مجموعة من االعراض •

 الضعف التام والغثيان والشحوب والتعرُّق نهاية األطراف باردة وقد يترافق مع )تسرع أو بطء( قلبي

 .بتوقف القلب ينتهيوقد 

 

 من حدوث االحتشاء ُيالحظ ارتفاع مجموعة من الخمائر القلبية: عّدة ساعاتبعد 

 (CKالكرياتينين كيناز ) •

 (LDHنازعة الهيدروجين اللبنية ) •

 (SGOT - ASTناقلة األمين أسبارتات ) •

  troponin (M)و troponin (I)المخبرية هي  االختباراتمن أحدث 

 

 

السنية:التدبير في العيادة  .

 طلب االستشارة الطبية قبل البدء بالمعالجة السنية. (1

أشهر على اإلصابة  6ال ُتجرى المعالجة السنية الروتينية قبل مرور  (2

 باالحتشاء.

 .دقيقة وصباحية 30ال تتجاوز جلسات المعالجة قصيرة  (3

( بجرعة diazepamتحضير المريض دوائيًا باعطاء مركبات ) (4

 المعالجة بساعة.ملغ( قبل  10 – 5فموية )

ملغ(  0,5( بجرعة فموية )nitroglycerinُيمكن أن يعطى المريض ) (5

 قبل البدء بالمعالجة.

 1/100,000ملغ( أي بمعدل ثالث أمبوالت تخدير  0,04يجب أال تتجاوز كمية األدرنالين ) (6

                                                           

  troponin (M)و troponin (I)المخبرية هي  االختباراتمن أحدث  1
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ُهناك مجموعة من األعراض في حال ظهورها البدَّ من إيقاف المعالجة 

 مباشرًة:

 عندما يشكو المريض من ألم صدر أو زلة تنفسية. •

 ملم/ز. 20ارتفاع ضغط الدم االنقباضي أكثر من  •

 ضربة /د. 120ارتفاع عدد ضربات القلب فوق  •

البدَّ من ايقاف المعالجة السنية وطلب المساعدة يدل على بدء النوبة لذا  ظهور هذه األعراضإن 

 الطبية.

E.  الشرياني  التوترارتفاعHypertension 

 أواًل علينا أن نراجع بعض المفاهيم:

 ضغط الدم

أو شعيرات سواء كان شرايين أو أوردة الدم على جدران االوعية الدموية هو الضغط الذي يبذله 

 .دموية

 وله نوعان:

 الضغط االنقباضي  .

 )القراءة العلوية( حين انقباض عضلة القلبضغط الدم 

 

 الضغط االنبساطي  .

 )القراءة السفلية( ضغط الدم حين ارتخاء عضلة القلب

 الضغط االنقباضي. وأخطر من ارتفاع أسوأوعندما يرتفع يكون مؤشره

 العوامل المؤثرة على الضغط:

 .قوة تقلص البطين 

 .حالة األوعية الدموية 

  الجهد. –الوضعية  –العمر  -الجنس 

 

 انتبه

http://www.facebook.com
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1 

 :الشريانيالتحكم بالضغط عوامل 

 يقبض األوعية الدموية ويوفع  عن طريق إفراز االدرينالين جهاز العصبي الودي:ال(

 الضغط(

 :جوتنسين.أن - إفراز الرينين الكلية 

 الضغط الشرياني:مقادير 

 االنبساطي االنقباضي 

 5 سم زئبقي 8 – 7 األطفال

 9 – 7 14 - 12 الشباب

 9 17 - 15 الشيوخ

 :االنقباضيرط التوتر ف

 ددث عنويح

 .المصابين بتصلب الشرايين 

 .العوامل النفسية 

  والحمى.االنسمام الدرقي 

 .قصور األبهر 

 .فقر الدم 

 االنبساطي: الدم االنقباضي و توترفرط 

 .كلوي المنشأ 

 .غدي 

 ( فرط تناذر كوشينغ )وجه بدريويترافق ببدانة مفرطة نشاط قشر الكظر. 

  الكظر مترافق مع زيادة إفراز االدرينالين.في لب ورم القواتم: توسع 

 .فرط نشاط الدرق والغدة النخامية 

  :ذي يفرزه الكظر مما يؤدي لنقص االمالح الفرط نشاط االلدوسترون البدئي تناذر كون

 المعدنية.

http://www.facebook.com
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 والقيم التي ُيعترب فيها مرضياً  عيًا،يفيها طبالقيم التي ُيمكن اعتبار الضغط

 :ملم  80ملم زئبقي أو أقل، والضغط االنبساطي 120إذا كان الضغط االنقباضي طبيعيًا

 زئبقي أو أقل.

  :)139 -120الضغط االنقباضي مرحلة التأّهب الرتفاع الضغط )ما قبل ارتفاع الضغط 

 .80-89أما االنبساطي  ملم زئبقي

 ( 1ارتفاع الضغط من الدرجة:)  99واالنبساطي  ملم زئبقي159 -140الضغط االنقباضي-

90. 

 ( 2ارتفاع الضغط من الدرجة :)واالنبساطي أكبر  ملم زئبقي160الضغط االنقباضي أكبر من

 .100من 

 ( 3ارتفاع الضغط من الدرجة:) أكبر من واالنبساطي  180نقباضي أكبر من الضغط اال 

 والحالة تكون حرجة.110

 األشخاصًاألكثرًعرضةًلإلصابةًبارتفاعًضغطًالدم:

 الرجال فوق سن الثالثين 

 القلب وجود تاريخ عائلي بارتفاع ضغط الدم وأمراض 

 نساء مصابات بارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل 

 النساء والرجال ذوي البشرة الداكنة 

 قسم ارتفاع ضغط الدم إلى:وي

  من ارتفاع ضغط الدم وال يعرف السبب لذلك سمي  %90ارتفاع ضغط الدم األساسي ويشكل

 باألساسي

  من حاالت ارتفاع ضغط الدم %10ارتفاع ضغط الدم الثانوي ويشكل 

ًمنًالعواملًالتيًتساعدًعلىًظهورًارتفاعًضغطًالدمًاألساسي:

 عوامل وراثية: 

بارتفاع ضغط الدم أو ضغط الدم األساسي لديهم تاريخ عائلي من المصابين بارتفاع  30%

 الموت المبكر بأمراض قلبية في قريب من الدرجة األولى.

وكذلك األشخاص الطبيعيون ذو تاريخ عائلي قوي بارتفاع ضغط الدم هم أكثر عرضة لإلصابة 

 تاريخ عائلي. الناس الذين ليس لهمبارتفاع ضغط الدم من سائر 

http://www.facebook.com
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  عوامل بيئية 

 .زيادة استهالك ملح الطعام 

 الكحول. 

 السمنة. 

 تر والحياة اليومية غير المستقرة.التو 

 نسبة  64نسبة إصابة الذكور أكثر بينما بعد عمر  45بعد عمر ال : عوامل متعلقة بالجنس

 أكبر من اإلناث تصاب.

 مسببات ارتفاع ضغط الدم الثانوي:

 أمراض وراثية أو والدية: .1

 تضيق برزخ األبهر

 أمراض كلوية

 أمراض الغدد الصماء: .2

 متالزمة كولر

 متالزمة كوشينغ

 أمراض قلبية ووعائية: .3

 .تصلب الشرايين العام المترقي

 .التهاب الشرايين المتعدد

 .ارتفاع ضغط الدم المصاحب للحمل

 .فرط انتاج كريات الدم الحمراء

 .حبوب منع الحمل

 ضغط الدم:أعراض ارتفاع 

 صداع. 

 .رؤية الذباب الطائر 

 طنين في األذن. 

 نمل. 
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  السنية: قياس الضغط الشرياني في العيادة 

بأنَّ يتم قياس الضغط بعد نصف ساعة على األقل من الحاالت التالية:    NHLBI2يوصي الـ 

 المجهود الفيزيائي وذلك إلعطاء قياس دقيق. –شرب المنبهات  –التدخين 

 ارتفاع التوتر الشرياني:اختالطات 

قد يتسبب ارتفاع التوتر ضغط الدم في انسداد أحد شرايين المخ وحدوث جلطة  .1

 بالدماغ األمر الذي ينتج عنه الشلل النصفي 

قد يتسبب ارتفاع ضغط الدم في تمزق أحد شرايين المخ مما ينتج نزيف داخلي  .2

هذا التجمع الدموي ويضغط على بالمخ وتجمع للدم في أنسجة المخ وقد يتضخم 

أنسجة المخ ومراكزه الحيوية وهو األمر الذي يتسبب في تعطل وظائف أحد أو 

 .بعض المراكز الحيوية بالجسم مما قد يؤدي غالباً إلى شلل أو إلى الوفاة

تضخم القلب ويتبع ذلك فشل القلب في أداء وظائفه: حيث إن وجود الضغط  .3

إلى زيادة سماكة جدار القلب ثم اتساع البطين األيسر المرتفع لمدة طويلة يؤدي 

 ثم هبوط وظيفته وبعد فترة من الزمان يفشل القلب في أداء دوره كمضخة للدم

 تصلب الشرايين التاجية وقصورها .4

تمزق الشريان األورطى: تحت تأثير الضغط المرتفع الدائم قد يصاب هذا الشريان  .5

ف الصدر في األمام وفي الخلف ومسبباً مضاعفات بتمزق مسبباً آالم مبرحة بمنتص

خطيرة بالصدر والقلب والكلى واألطراف وربما الوفاة السريعة إذا لم يتم التداخل 

 السريع لعالج هذه المشكلة جراحياً 

الفشل الكلوي: فكلما زاد ارتفاع الضغط كلما ازداد هروب وترشح البروتين والزالل  .6

 الذي قد ينتهي بحدوث فشل كلوي مزمن. من خالل الكليتين وهو األمر

 تلف قاع العين والعصب البصري .7

 حدوث النزيف الداخلي بالعين  .8

 التأثير السلبي على اإلبصار .9

تصلب عام ومبكر للشرايين على مستوى الجسم وخصوصاً إذا توافرت عوامل اخرى  .10

 ارتفاع نسبة الكوليسترول(.-مثل )التدخين

 

 

                                                           

2 NHLBI يرمز إلى المعهد الوطني للقلب والدم والرئة :National Heart Lung and Blood Institute 
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 الشرياني:معالجة ارتفاع التوتر 

 دوائية: 

  المدرات تعمل على طرح الصوديوم التيازيدات 

  مثبطات الودي الغوانتيدين تؤثر على المستقبالت ألفا وبيتا وتقلل من

 التقبض الوعائي بتقليل إفراز األدرينالين

 مينوكسيديل-موسعات وعائية 

 اإلقالل من ملح الطعام. - الرياضة – الدوائية: تخفيف الوزن 

  االعتبارات السنية لمرضى ارتفاع التوتر الشرياني:

 استخدام المقبضات الوعائية في التخدير الموضعي: .1

عند استخدام االدرينالين في التخدير الموضعي مانخشى منه هو حقن كميات كبيرة منه أو الحقن 

ولكن عدم داخل األوعية األمر الذي قد يؤدي إلى اضطراب في القلب أو الشرايين المغذية له 

استخدام األدرينالين قد ينقص من مدة التخدير مما يؤدي إلى إصابة المريض باأللم والتوتر األمر 

 .على أقل تقدير أمبوالت 3الذي يؤدي إلى إفراز كميات من االدرينالين تفوق ماتحتويه 

م كل سليإن فوائد الجرعات الصغيرة من االدرينالين المستخدمة في طب األسنان عندما نطبق بش

 ليس بمضاد االدرينالين في التخدير الموضعياستخدام لذلك  المساوئ القلبية الوعائيةتفوق 

ملم زئبقي أو في حال  200الضغط االنقباضي أكبر من إال في حال كان الضغط  استطباب مطلق

 ملم زئبقي. 115كان الضغط االنبساطي أكبر من 

 التالية:يجب أخذ االجراءات  السيطرة على القلق: .2

  فراز الذي يؤدي الى إوتجنب االلم والقلق )تطمين المريض قبل إجراء المعالجة

 .االدرينالين(

 يمكن استخدام المهدئات في الليلة قبل المعالجة 

 يمكن استخدام النتروز لتخفيف االقلق 

 الدم بسبب المعدالت المنخفضة من  ضغطمع مراقبة  اعطاء موعد في فترة الصباح

 ن.االدرينالي

  ملغ. ١٠قبل المعالجة بحرعة  الديازيبام فمويًاالتركين باستخدام يمكن استخدام 

  المحلول المخدر في وعاء دموي.ماصة للتأمد من عدم حقن استخدام محقنة 
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 تتجاوز األمبولتين من  أالعلى المرضى بالتخدير الموضعي مع أدرينالين  معالجة

ويمكن كحد أقصى  ١/١٠٠٠٠تتجاوز كمية االدرينالين  أالعلى  ٪٢ليدوكائين 

 أمبوالت. ٣استخدام 

 د استطباب.خيوط تبعيد اللثة الحاوية على األدرينالين تعتبر مضا 

  تحت اللسانيمكن إعطاء المريض نيتروغليسين إذا ارتفع الضغط بشدة أثناء المعالجة 

 إسعافي. ريثما يتم الوصول إلى أقرب مركزفينخفض الضغط مؤقتًا 

 التخدير العام عند المرضى المصابين بارتفاع الضغط الشرياني:

 يؤدي إلى بعوامل التخدير العام والذي يمكن أن اد تأثير كل األدوية الخافضة للضغط يزد

االدوية الخافضة للضغط ، ومع ذلك ال يجب إيقاف ضغط خطير أثناء العمل الجراحيانخفاض 

ألن المخاطر الناجمة عن إيقاف هذه االدوية وإنما ضبط ضغط المريض قبل العمل الجراحي 

 أكبر نسبيًا.

  ارتفاع الضغط مع:يتعبر التخدير العام مضاد استطباب عندما يترافق 

 قصور القلب.• 

 قصور كلوي.• 

 شرياني دماغي أو إكليلي.قصور • 

 هبوط الضغط الشرياني:

 الطبيعية. ون الحدودا دإلى م هبوط الضغط االنقباضي

 أسبابه:

 انخفاض المقاومة الوعائية.• 

 انخفاض النتاج القلبي.• 

 والحروق الواسعة.فاقة الدم الصدمة وإلى ويضاف 

 نخفاض ضغط الدم:أنواع ال ٣ويوجد 

  من أعراض.طبيعين ال يشكون ضغط دم منخفض لدى أناس 

  نتيجة فقدان دم أو سوائل.انخفاض ضغط دم 

 ط ضغط الدم االنتصابي:هبو 

http://www.facebook.com
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 هبوط الضغط لدى الوقوف: .3

ملم/ز عند الوقوف وينتج عن  30هو هبوط في الضغط االنقباضي بمقدار 

عدم قدرة الجسم على تعديل الجريان الدموي )ممايؤدي إلى انصباب 

كميات كبيرة من الدم إلى القسم السفلي من الجسم( ينتج عن ذلك شعور 

إصابته باإلغماء ُتشاهد هذه الحالة بكثرة لدى المرضى المريض بالدوار أو 

. لتفادي هذه المشكلة يجب إعادة المريض من والمدرات 2أو  1وية حاصرات ألفا المعالجين باألد

وضع المعالجة إلى وضع الجلوس ببطء وتفادي الحركات المفاجئة السريعة كما يجب أن يبقى 

 جالسًا لفترة قبل أن ينهض على قدميه.

 لتداخالت الدوائية:ا .4

يجب مراعاتها عند وصف األدوية لمريض فبعض األدوية تزيد أو تنقص من فعل خافضات 

 الضغط.

 المعالجة بالمسكنات قد تؤدي إلى نوبات هبوط في الضغط

 المعالجة بمضادات االلتهاب غير الستيروئيدية قد تخفض من فعالية بعض خافضات الضغط.

إلى ازدياد حس الغثيان لدى المريض فيجب التقليل  ضة للضغطقد تؤدي بعض األدوية الخاف .5

 من الحركات التي تؤدي إلى الشعور بالغثيان 

 قد يالحظ نزف غزير بعد التقليح والجراحات. في حال وجود ارتفاع شديد في الضغط .6

تظهر في مستوى اللثة والنسج المخاطية الفموية  تملك أغلب خافضات الضغط اثار جانبية .7

 لي يجب معالجة هذه االثار الجانبيةوبالتا

 

:  اعلم أنَّ

)الخوف والقلق( والذي  stressمعظم أسباب ارتفاع الضغط في العيادة هو الــ 

 سيزيد نسبة األدرينالين المحّرر؛ لذا ينصح بإعطاء المهدئات قبل المعالجة.

 ثانيةالإىل هنا نصل إىل ختام املحاضرة 

 نلقاكم يف املحاضرة القادمة..

http://www.facebook.com

