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(الشرٌانً)الضغط الدموي 
الدفعة حجم مقدار على ٌعتمد والذي الدموٌة األوعٌة جدران على الدم من المسلطه القوه هو 

 . القلبٌة

الدموٌه االوعٌه جدار من المساحه وحدة على الدم ٌسلطها التً القوه هو او .

الضغط زٌادة إلى ٌؤدي مما الشراٌٌن فً الدم سرٌان إلى ٌؤدي القلب ٌدفعها الذي الدم كمٌة ان 

 على ٌتعٌن لذا الدم سرٌان مقاومة زٌادة على الشراٌٌن انقباض وٌساعد , الدموٌة األوعٌة داخل

 , الضغط زٌادة إلى ٌؤدي وهذا , الضٌقة الشراٌٌن خالل الدم لٌدفع الضخ قوة من ٌزٌد ان القلب
.  الضغط إنخفاض إلى الدموٌة األوعٌة اتساع ٌؤدي حٌث ٌحصل والعكس

فً العضلً الجهد أثناء الرٌاضً التدرٌب وٌؤثر, بقلته وٌقل الدم حجم أزدٌاد مع الدم ضغط ٌزٌد 

 عنه ٌنتج مما , الدموٌة الدورة إلى المدفوع الدم كمٌة زٌادة على ٌنعكس وهذا القلب ضربات زٌادة

 فٌنخفض طوٌلة لفترة الرٌاضٌة التمرٌنات مزاولة أثناء أما , الدموي الضغط قٌمة فً زٌادة

 وتزداد إنقباضه زٌادة نتٌجة األنخفاض لهذا القلب وٌستجٌب الطبٌعً المعدل تحت الدموي الضغط
  , الراحة وقت فً علٌه هو عما الطبٌعً الحد عن القلب ضربات
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: الضغط الدموي االنقباضً:اوال 
الدم ودفع القلبٌة العضلة انقباض لقوة نتٌجة ٌتولد الذي الضغط هو 

 الدم لمرور الشراٌٌن جدران مقاومة إلٌها مضافا   الشراٌٌن داخل

 والتوتر الجهد خالل وٌرتفع زئبق ملم( 140-120 ) عند وٌبلغ
. االمالح وتناول والنفسً العصبً
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 : الضغط الدموي اإلنبساطً: ثانٌا

الشراٌٌن فً ٌتولد والذي القلبٌه العضله انبساط عن الناتج الضغط . 

 األذٌنٌن من الدم ومرور األذٌنٌن انقباض نتٌجة ٌتولد الذي اوالضغط

 الشرٌان فً الدم من جزء عودة عن فضل   البطٌنٌن الضغط إلى

 احٌانا   وٌسمى الهللً بالصمام وارتطامه األٌسر والبطٌن األبهر
. زئبق ملم (80-70) وٌساوي الواطىء بالضغط

4



العوامل التً تؤثر على الضغط الدموي
 كمٌة الدم المفوع الى الشرٌٌن خالل الدقٌقه فكلما زادت ارتفع الضغط

.الدموي واذا قلت انخفض الضغط الدموي 

 ًالمقاومه المحٌطٌه الناتجه عن االوعٌه الدموٌهوتعود الى ماٌل:

- مساحة المقطع العرضً لالوعٌه الدموٌه حٌث تزداد المقاومه المحٌطٌه
.للوعاء الدموي مع نقصان المقطع العرضً للوعاء

 لزوجة الدم كلما زادت لزوجة الدم زادت المقاومه المحٌطٌه للوعاء الدموي
.واذا قلت لزوجة الدم سال بسهوله وقلت مقاومته وانخفض ضغطه 
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تأثٌر المجهود الرٌاضً على ضغط الدم 
ٌتمكن ولكً تزداد لالوكسجٌن الجسم حاجة فأن بدنً جهد بأي القٌام عند 

 خالل الرئتٌن الى الوارد الدم كمٌة من ٌزٌد الحاصل النقص سد من الجسم

 ضغط من ترفع بدورها والتً الدم سرعة بزٌادة ذلك وٌتم الزمنٌه الوحده

 كافٌه كمٌه للجسم تضمن الرٌاضً الجهد خالل الدم ضغط زٌادة ان اي الدم

 على ضغطا ٌسبب الحاصل العضلً التقلص فأن واٌضا االوكسجٌن من

 االوعٌه هذه ضٌق ٌسبب مما العضالت داخل المتفرعه الدموٌه االوعٌه

 ٌتمكن ولكً العضله فً سٌره اثناء الدم ٌالقٌها التً الطرفٌه المقاومه وٌزٌد

 على وٌغلب الدم ضغط ٌرفع ان ٌجب بالدم العضله تزوٌد من الجسم

 مجهود اداء عند الدم ضغط زٌادة ان القول الممكن ون, الطرفٌه المقاومه

تسبب عضلً
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اسباب الزٌادة والنقص
ٌادة سرعة الدم للحصول على كمٌه كافٌه من االوكسجٌن ز

الدم وصول لضمان تقلصها عند العضالت شراٌٌن فً الطرفٌه المقاومه زٌادة على لتغلبا .

الضغط على التأثٌر وقلٌل االنفباضً الضغط على ٌؤثر الرٌاضً الجهد ان بالذكر الجدٌر ومن 
. االنبساطً

حٌث القلب ضربات وارتفاع الجهد شدة بزٌادة الدموي الضغط على الرٌاضً الجهد تأثٌر ٌزداد 
. الدموي الضغط ٌرتفع

مدربٌن الغٌر االشخاص مع بالمقارنة المدربٌن  االشخاص عند قلٌل الدموي الضغط زٌادة تكون 
.الراحة وقت عندهما الدم ضغط متساوى اذا

الطبٌعٌة الحالة الى الوصول ٌجًتدرٌ بشكل الدم ضغط ٌقل بالجهد القٌام وبعد.

زٌادة وكذلك االوردة فً الدم دفع فً العضلً التقلص تأثٌر توقف سببه هنا الضغط فً النقص ان 
.البوتاسٌوم او اللبنك كحامض العضلً الجهد نفاٌات تأثٌر تحت المتفتحة الدموٌة الشعٌرات عدد
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اسباب ارتفاع ضغط الدم اثناء الجهد العضلً 

القشره من الحركٌه المنطقه ترسلها التً العصبٌه االشارات زٌادة 

 الحركٌه العصبٌه والمركز القلب بسرعة المراكزالخاصه الى الدماغٌه
. الدموٌه لالوعٌه

تجمع وكذلك العضلً النشاط نتٌجة الكربون اوكسٌد ثانً كمٌة زٌادة 

 بشكل ٌؤثر والذي الدم فً كٌمٌاءٌه تغٌٌرات ٌحدث مما اللبنٌك حامض

. للعمل فٌنبهها الدموٌه االوعٌه تقلص مراكز على مباشر
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