مجمة جامعة تشرين لمبحوث والدراسات العممية _ سمسمة العموم الصحية المجمد ( )13العدد (9002 )4
Tishreen University Journal for Research and Scientific Studies - Health Sciences Series Vol. (31) No. (4) 2009

قياس الضغط الشرياني المستمر في تشخيص و تدبير ارتفاع التوتر الشرياني
دراسة مقارنة عمى عينة من مرضى الممارسة الطبية في مدينة الالذقية

الدكتور عنان اليقة

*

(تاريخ اإليداع  .9002 / 2 / 8قبل لمنشر في )2009 / 33 / 4

 مم ّخص



تقوم الدراسة عمى إجراء مقارنة مستقبمية  Prospectiveبين قياس الضغط الشرياني في العيادة وقياس الضغط
الشرياني المستمر لـ  42ساعة عند عينة من مرضى ارتفـاع التـوتر الشـرياني الخفيـ

والمتوسـط الشـدة والمكتشـ

حـديااً

في العيـادات الخارجيـة الخاصـة و مشـفى األسـد الجـامعي فـي الالذقيـة بـين عـامي  4002و  .4002وذلـ ألظهـار إلـى
أي مدى يمكن لقياس الضـغط الشـرياني المسـتمر أن يكـون بـديالً أكاـر دقـة عـن قيـاس الضـغط الشـرياني فـي العيـادة فـي

تشخيص و تقييم ارتفاع التوتر الشرياني القريب من الطبيعي

ش ـ ــممت الد ارسـ ـ ــة  422مش ـ ــار (  92ذكـ ـ ــور و  57إن ـ ــاث ) متوسـ ـ ــط أعم ـ ــار م  89سـ ـ ــنة (  72 – 45سـ ـ ــنة )
بناء عمى المقارنة فإننا وجدنا :
و ً
إن  82 ( % 4005شـ ـ ــخص ) مـ ـ ــن المشـ ـ ــاركين كـ ـ ــان لـ ـ ــديهم ارتفـ ـ ــاع تـ ـ ــوتر ش ـ ـ ـرياني بت ـ ـ ـ اير الـ ـ ــرداء األبـ ـ ــيض
(  .) WCHوأن نسـ ـ ـ ــبة حـ ـ ـ ــدوث ارتفـ ـ ـ ــاع التـ ـ ـ ــوتر الش ـ ـ ـ ـرياني المقن ـ ـ ـ ـ (  ) M.Hكانـ ـ ـ ــت  44 ( % 4802شـ ـ ـ ــخص ).

و ارتفاع التوتر الشرياني المؤكد كانـت  80 ( % 4908مشـار ) .أمـا بقيـة المشـاركين  59 ( % 2502مشـار ) فكـان
تشخيصهم طبيعي الضغط الشرياني في العيادة و بالقياس المستمر .ABPM

بعــد قيــاس الضــغط الش ـرياني المســتمر فــإن التشــخيص لمضــغط الش ـرياني قــد تغيــر عنــد  % 20مــن المشــاركين
والمعالجات بخافضات الضغط قد تبدلت عند ( .. ) % 98
الكممات المفتاحية  :قياس الضغط الشرياني  -المستمر – ارتفاع التوتر الشرياني  -التشخيص و الضبط .
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ABSTRACT



This study involved a prospective comparison between office blood pressure and
ambulatory blood pressure monitoring in consecutive patients (n=164) with newly
diagnosed mild to moderate hypertension; they were selected from outpatient surgeries in
Lattakia, Syria. We therefore conducted a prospective study to determine the impact of
routine ambulatory BP monitoring on the diagnosis and management of hypertension in
our population and the value of other basic characteristics in predicting ambulatory BP
results. 20.7 % of the participants had "white coat" hypertension (high clinic BP readings,
but not elevated by ABPM). The prevalence of "sustained" hypertension (i.e., high
readings in the clinic and by ambulatory BP monitoring) was 18.3%. 13.4 had masked
hypertension(normal clinic BP readings, but elevated by ABPM). As for the rest of the
participants (47.6 %), their diagnosis was normotensive. Data from the ABPM study
affected the diagnosis and management of participants; the diagnosis changed in 40%, and
the management in 84%.

Keywords:
Control

blood pressure monitoring , ambulatory – Hypertension , Detection and

*

Assistant Professor, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Tishreen University,
Lattkia, Syria.

11

مجمة جامعة تشرين العموم الصحية المجمد ( )84العدد (Tishreen University Journal. Health Sciences Series 1008 )2

مقدمة:
ّ

إن التقنية األكار استعماالً لقياس الضغط الشرياني في الممارسة اليومية كانت و ال تزال الطريقـة االصـغا ية عـن

طريق جهاز الضغط الز بقي والسماعة . Mercury Sphygmomanometer

إن قيــاس الضــغط الش ـرياني المســتمر  ABPMــو طريقــة ريــر ارضــة لمحصــول عمــى ق ـراءات متعــددة لمض ـغط
الشرياني خالل  42ساعة بينما المريض موجود في بي تـ الطبيعيـة و ـذا بالتـالي يعكـس بصـورة أدق الضـغط الشـرياني
الحقيقي ] . [ 3 - 4 -1
إن االختالفات المشا دة –رالباً -بين قياس الضـغط الشـرياني المسـتمر لمـدة  42سـاعة  ABPMو بـين قيـاس

الضغط الشرياني في العيادة قد جمبت اال تمام إلى مشكمة التشخيص الخاطئ الرتفاع التوتر الشرياني .

الكاير من الدراسات أظهرت أن الضغط الشرياني المستمر و أكار دقة في ترافقـ مـ إصـابة األعضـاء الحيويـة
من الضغط الشرياني في العيادة ،و و منبئ أفضل لمحوادث القمبية الوعا ية والموت الفجا ي ] . [ 5 – 2
قيــاس الضــغط الش ـرياني المســتمر  ABPMيســتطي تشــخيص ارتفــاع الضــغط الش ـرياني بت ـ اير الــرداء األبــيض

 ، ) WCH ( White Coat Hypertensionإذ إن الضـغط الشـرياني مرتفـ فـي العيـادة لكنـ طبيعـي بالقيـاس
المســتمر ]  [ 7 – 6و أيض ـاً فــي تشــخيص ارتفــاع التــوتر الش ـرياني المقن ـ ( Masked Hypertension ) MH
عندما يكون الضغط الشرياني طبيعياً في العيادة لكن مرتف بالقياس المستمر ] .[ 8

الكاي ـ ــر م ـ ــن الد ارس ـ ــات أظه ـ ــرت أن األش ـ ــخاص ال ـ ــذين ل ـ ــديهم ارتف ـ ــاع ت ـ ــوتر شـ ـ ـرياني بتـ ـ ـ اير ال ـ ــرداء األبــ ــيض

(  ) WCHلــديهم إصــابة أقــل لاعضــاء الحيويــة مــن األشــخاص ذوي الضــغط الشـرياني المابــت (( المؤكــد )) و معــدل
حوادث قمبية وعا ية مماال لذوي الضغط الشرياني الطبيعي ]. [ 9

عمى العكس فإن األشخاص ذوي ارتفاع الضغط الشرياني المقن (  ) MHلديهم معدل إصابة لاعضاء الحيوية
األساسية و الحوادث القمبية الوعا ية مماال لمذين لديهم ارتفاع توتر شرياني مابت .
إن االسـتخدام الروتينــي لقيـاس الضــغط الشـرياني المسـتمر فــي تقيـيم المرضــى المحتممــين الرتفـاع التــوتر الشـرياني

يمكــن أن يميــز بــين كــل مــن مرضــى ارتفــاع التــوتر الش ـرياني الحقيقيــين و مرضــى ارتفــاع التــوتر الش ـرياني بت ـ اير الــرداء
األبيض و مرضى ارتفاع التوتر الشرياني المقن  ،و أيضاً الحاجة إلى عالج كل منها ] . [ 11

أىمية البحث وأىدافو:
الكاير من العيادات الخارجية في المشافي والعيـادات الخاصـة تقـوم بتشـخيص ارتفـاع التـوتر الشـرياني عـن طريـق
قياس الضغط الشرياني في العيادة بوساطة مقياس الضغط الز بقي التقميدي في زيارة واحدة أو أكار .
لكن ليس واضحاً إذا كان قياس الضـغط الشـرياني فـي العيـادة يحـدد بدقـة وجـود أو ريـاب ارتفـاع التـوتر الشـرياني

]  ،[ 11لــذل لج نــا إلــى د ارســة مســتقبمية  Prospectiveلتحديــد أاــر االســتعمال الروتينــي لقيــاس الضــغط الش ـرياني
المســتمر لمــدة  42ســاعة (  ) ABPMفــي تشــخيص ارتفــاع التــوتر الش ـرياني فــي الممارســة اليوميــة لمراجعــي العيــادات
الخارجية .وقيمة الخصا ص األخرى لاشخاص المشاركين ( العمـر  ،الجـنس  ،القصـة العا ميـة  ) .....فـي توقـ نتـا
التســجيل المســتمر وأخي ـ اًر أ ميــة ــذا التشــخيص الــدقيق فــي تحديــد المعالجــة و التــدبير خاص ـةً الــدوا ي الرتفــاع التــوتر

الشرياني ] . [ 14

إذ إن ذا القياس المستمر يستطي تشخيص األنواع المختمفة من ارتفاع التوتر الشرياني :
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 ارتفــاع التــوتر الشـرياني بتـ اير الــرداء األبــيض  WCHو الــذي يماــل  % 35 – 41مــن الــذين شــخص لــديهمارتفاع توتر شرياني حديااً

 -تش ـ ـ ـ ـ ــخيص ارتفـ ـ ـ ـ ـ ــاع الت ـ ـ ـ ـ ــوتر الش ـ ـ ـ ـ ـ ـرياني الخفيـ ـ ـ ـ ـ ـ

بنماذج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( ارتف ـ ـ ـ ـ ــاع التـ ـ ـ ـ ـ ــوتر الشـ ـ ـ ـ ـ ـرياني الحـ ـ ـ ـ ـ ــدي )

. Bordline Hypertension
 -يستخدم بوصف دليالً في المعالجة الدوا ية أو عدمها الرتفاع التوتر الشرياني .

والسؤال يبقى في كيفية االستعمال األمال لقياس  ABPMفي تشخيص و تدبير ارتفاع التوتر الشرياني وفيما إذا
كــان يمكــن إنقــاص الوصــ

ال از ــد لادويــة فــي عــالج ارتفــاع التــوتر الش ـرياني بعــد التشــخيص التقميــدي فــي العيــادات

و إظه ــار محدودي ــة التش ــخيص بوسـ ـاطة القي ــاس التقمي ــدي أان ــاء الممارس ــة اليومي ــة ف ــي العي ــادة و تق ــديم تص ــحي له ــذ

المحدودية إذا كان ذل ممكناً .

طرائق البحث ومواده:
 -عينة البحث : Study Population

الع ــدد الكم ــي لاش ــخاص ال ــذين ش ــاركوا ف ــي الد ارس ــة ــو  162ش ــخص تتـ ـراوح أعم ــار م ب ــين  52 – 17س ــنة

و متوسط أعمار م  38سنة جمـيعهم مـن مراجعـي العيـادات الخارجيـة فـي مشـفى األسـد الجـامعي و عيـادات خاصـة فـي
محافظــة الالذقيــة بــين العــامين  4119 – 4116م ،و ذلـ لتقيــيم حالــة ارتفــاع تــوتر شـرياني محتمــل وحــديث .و قــد تــم
استبعاد األشخاص الذين يمكن أن يكونوا مصابين ب مراض مرافقة عن طريق الفحص السريري واالستقصاءات المخبريـة
( كرياتنين الدم  ،بيمة بروتينيـة ) و فحـص البـول و ال ارسـب ،والمرضـى كـانوا إمـا ريـر معـالجين بخافضـات الضـغط مـن
قبل أو أنهم توقفوا تماماً عن تناول خافضات الضغط الشرياني قبل حوالي أسبوع من بدء دراستهم.

 قياس الضغط الشرياني في العيادة : Clinic Blood Pressure Measurementجـرى قيــاس الضــغط الشـرياني فــي العيــادة فـي الــذراع ريــر المســيطر بعــد خمــس دقـا ق مــن ال ارحــة التامــة فــي جــو

ــادئ و فــي مناســبتين متباعــدتين عمــى األقــل  ،و المتوســط لقياســين عمــى األقــل ســجل عمــى أن ـ الضــغط الش ـرياني فــي
العيادة (  . Clinic Blood Pressure ) CBPو قد حدد ارتفاع التوتر الشرياني في العيادة بالتطـابق مـ التقريـر
السـاب لـ( (  Seventh Report of the Joint National Committee ) JNC VIIعمـى أن متوسـط
الضغط الشرياني االنقباضي في العيادة  121 Office SBPممم ز بقي و متوسط االنبساطي  91ممم ز بقـي أو أكاـر

.

 قياس الضغط الشرياني المستمر لـ(  42ساعة ( : ) ABPMجـرى قيـاس الضـغط الشـرياني المسـتمر عـن طريـق اسـتعمال جهـاز لـي (  ) Schiller – BR – 102حيـث

تمــت برمجت ـ لقيــاس الضــغط الش ـرياني و النــبض كــل  31دقيقــة خــالل النهــار و الميــل  ،حيــث أجــري القيــاس بتطبي ـق

الجهاز عمى الذراع رير المسيطر ،و طمب إلى المريض ممارسة فعاليات بين القياسات مـ اببقـاء عمـى الـذراع اابتـة و
ممدودة في مستوى القمب أاناء القياس ،و قد تم نزع الجهاز في اليوم التالي ،و قد جرى استبعاد األشخاص الـذين نقـص
عـ ـ ــدد الق ـ ـ ـراءات النهاريـ ـ ــة لـ ـ ــديهم عـ ـ ــن  12ق ـ ـ ـراءة و الق ـ ـ ـراءات الميميـ ـ ــة عـ ـ ــن  6ق ـ ـ ـراءات وقـ ـ ــد حـ ـ ــددت أوقـ ـ ــات اليقظـ ـ ــة

و النوم و المعمومات الشخصية في استمارة المريض (( االستمارة المرافقة )) .
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جميـ ـ ـ ـ ـ ـ المعطي ـ ـ ـ ـ ــات ت ـ ـ ـ ـ ــم تحويمه ـ ـ ـ ـ ــا إل ـ ـ ـ ـ ــى كمبي ـ ـ ـ ـ ــوتر شخص ـ ـ ـ ـ ــي حي ـ ـ ـ ـ ــث ت ـ ـ ـ ـ ــم معالجته ـ ـ ـ ـ ــا ببرن ـ ـ ـ ـ ــام خ ـ ـ ـ ـ ــاص
(  ) Software Package – Dable limitedوالـذي يسـم بحسـاب (  ) DBP , SBPالضـغط الشـرياني
االنقباض ـ ـ ــي واالنبس ـ ـ ــاطي ف ـ ـ ــي النه ـ ـ ــار ( ع ـ ـ ــن طري ـ ـ ــق حس ـ ـ ــاب متوس ـ ـ ــط القـ ـ ـ ـراءات خ ـ ـ ــالل فتـ ـ ـ ـرة اليقظ ـ ـ ــة ) والمي ـ ـ ــل
( عن طريق حساب متوسط القراءات في فترة النوم ) و المتوسط لمضغط الشـرياني االنقباضـي و االنبسـاطي خـالل فتـرة
 42ساعة .
وقد حدد ارتفاع الضغط الشرياني المستمر (  ) ABPMباالعتماد عمى دال ـل إرشـادية  Guidelinesلمجمعيـة

األمريكيـة الرتفـاع التـوتر الشـرياني  ،[13] American Society of Hypertensionعمـى أن متوسـط الضـغط
الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرياني االنقباض ـ ـ ـ ـ ـ ــي (  ) SBPبالقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمر ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  42س ـ ـ ـ ـ ـ ــاعة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو أكب ـ ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ـ ـ ــن  131ممـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ز
واالنبســاطي (  ) DBPأكبــر مــن  81ممــم ز  ،و بــالعكس فالضــغط الشـرياني الطبيعــي حــدد بــالقيم التــي تقـ تحــت ــذا
المشاركين إلى أرب مجموعات :

بناء عمى ذ الدراسة تم تصني
المستوى  ،و ً
 -1مجموعة الضغط الشرياني الطبيعي : Non Hypertension

ضغط شرياني طبيعي بقياس العيادة و بالقياس المستمر لمدة  42ساعة ABPM
 -4مجموعة ارتفاع التوتر الشرياني بت اير الرداء األبيض : White Coat Hypertension
الضغط الشرياني مرتف بقياس العيادة و طبيعي بالقياس المستمر .
 -3مجموعة ارتفاع التوتر الشرياني المقن : ) MH ( Masked Hypertension
الضغط الشرياني طبيعي في العيادة و مرتف في القياس المستمر .

 -2مجموعة ارتفاع التوتر الشرياني المؤكد : Sustained Hypertension
الضغط الشرياني مرتف بقياس العيادة و بالقياس المستمر . ABPM
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الجدول رقم ( ) 1يبين تصنيف المشاركين حسب قياس الضغط الشرياني في العيادة و الضغط الشرياني المستمر

المــعطيـ ــات األسـ ـ ـ ــاس ـ ـ ــية
N = 164
جمي المشاركين لديهم ارتفاع توتر شرياني من الدرجة األولى

تصني

المشاركين في الدراسة اعتماداً عمى قياس الضغط الشرياني في العيادة
 Clininc BPو عمى القياس المستمر لمضغط ABPM

الضغط الشرياني الطبيعي
NonH

ارتفاع التوتر الشرياني بت اير
الرداء األبيض WCH

ارتفاع التوتر الشرياني المقن
Masked.H

ارتفاع التوتر الشرياني المؤكد
Sustained.H

Clinic BP ≤ 140/90
ABPM ≤ 130/80
N = 78

Clinic BP ≥ 140/90
ABPM ≤ 130/80
N = 34

Clinic BP ≤ 140/90
ABPM ≥ 130/80
N = 22

Clinic BP ≥ 140/90
ABPM ≥ 130/80
N = 30

تحميل المعطيات:

االختالفـ ـ ــات ذات األ ميـ ـ ــة بـ ـ ــين المجموعـ ـ ــات تـ ـ ــم حسـ ـ ــابها و مقارنتهـ ـ ــا بوس ـ ـ ـاطة تحميـ ـ ــل

(  ) Analysis of Covarianceو تحميل
المعطيات قدمت SEM ....

ANCOVA

الذي استعمل لتحديد التباينات بين المجموعات .

 meanو اعتبرت  P< 0.05ذات أ مية احصا ية .

الخصا ص األساسية تم مقارنتها بين المجموعات التي لها التشـخيص نفسـ بوسـاطة قيـاس الضـغط الشـرياني فـي

العيادة  (( clinic BPالضغط الطبيعي – ارتفاع التوتر الشرياني )) أي بين األشخاص الذين صـنفوا أنهـم ذوي ضـغط
طبيعــي )  ) Non Hو ذوي الضــغط الش ـرياني المقن ـ و بــين األشــخاص ذوي ارتفــاع التــوتر الش ـرياني بت ـ اير الــرداء
األبيض و األشخاص ذوي ارتفاع الضغط الشـرياني المؤكـد  ،أيضـاً معطيـات قيـاس التـوتر الشـرياني المسـتمر ABPM

تمــت مقارنتهــا بــين المجموعــات التــي لهــا التشــخيص نفسـ بالقيــاس المســتمر(( ضــغط طبيعــي أو ارتفــاع تــوتر ش ـرياني))
حيــث تمــت مقارنــة األشــخاص ذوي الضــغط الش ـرياني الطبيعــي و ذوي ارتفــاع التــوتر الش ـرياني بت ـ اير الــرداء األبــيض
 WCHو ب ـ ـ ـ ــين األش ـ ـ ـ ــخاص ذوي ارتف ـ ـ ـ ــاع الت ـ ـ ـ ــوتر الشـ ـ ـ ـ ـرياني المقنـ ـ ـ ـ ـ و ذوي ارتف ـ ـ ـ ــاع الت ـ ـ ـ ــوتر الشـ ـ ـ ـ ـرياني المؤك ـ ـ ـ ــد
(( ضغط شرياني مرتف بالقياس المستمر . )) ABPM
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النتائج والمناقشة:
مــن أصــل  443شــخص جــرى تقيــيمهم ح ـوالي  162ش ــخص قــد ش ــاركوا فــي الد ارســة أي مــا نســبت  %47تــم

استبعاد م إما بسبب أن عدد القـراءات بالقيـاس المسـتمر كانـت ريـر كافيـة أو أن لـديهم أمـراض مرافقـة أو أنهـم يتنـاولون
خافضات الضغط الشرياني .
أي أن  162شــخص مش ـار فــي الد ارســة كــان متوســط أعمــار م  38ســنة (  ) 52 – 17ســنة  ،نســبة الــذكور
 89 ( % 5243ذكر ) و نسبة ابناث  75 ( %2547أناى ) .
و بـالنظر لمعالقـة بـين الضـغط الشـرياني فـي العيـادة  Clinic BPوالقيـاس المسـتمر لمضـغط الشـرياني ABPM

فإننا نصن

المشاركين عمى النحو الوارد في الجدول رقم ): ) 4

الجدول (  ) 2يبين تصنيف المشاركين حسب وجود أو غياب التوتر الشرياني:

التصني بحسب وجود أو رياب ارتفاع التوتر الشرياني بقياس العيادة أو القياس المستمر
Absence or Presence of Hypertension By Clinic or Ambulatory BPM
Clinic BP Hypertension
Total
ارتفاع التوتر الشرياني بالقياس
ارتفاع التوتر الشرياني بقياس العيادة
المجموع
المستمر ABPM
( 53 ) % 28

را ب Absent
) % 2782 ( 23

موجود Present
) % 2782 ( 20

( 200 ) % 52

) % 3685 ( 67

) % 2283 ( 11

را ب Absent

253

) % 5782( 221

) % 2286 ( 41

المجموع Total

موجود Present

ارتفاع التوتر الشرياني في العيادة ≥  140/90ممم ز.
ارتفاع التوتر الشرياني بالقياس المستمر  ABPMيعتبر متوسط  42ساعة ≥  130 / 80ممم ز .
استناداً إلى الجدول رقم  4نجد أن :

من بين  62مشار و الذين صنفوا عمى أن لديهم ارتفاع توتر شرياني بقياس العيادة التقميدي  Clinic BPفإننـا

نج ـ ــد أن  32م ـ ــنهم أي م ـ ــا نس ـ ــبت  % 53ل ـ ــديهم ض ـ ــغط شـ ـ ـرياني طبيع ـ ــي ع ـ ــن طري ـ ــق القي ـ ــاس المس ـ ــتمر ABPM
و نستطي أن نقول إن لديهم ارتفاع توتر شرياني بت اير الرداء األبيض . WCH
وأن م ـ ــن ب ـ ــين  111مش ـ ــار مم ـ ــن ص ـ ــنفوا عم ـ ــى أن ل ـ ــديهم ض ـ ــغط شـ ـ ـرياني طبيعـ ـ ـي بوسـ ـ ـاطة قي ـ ــاس العي ـ ــادة
 Clinic BPفـإن  44مـنهم أي  %44كـان لـديهم ارتفـاع تـوتر شـرياني بالقيـاس المسـتمر  ABPMو يمكـن القـول إن

لديهم ارتفاع توتر شرياني مقن

. Masked Hypertension

واذا ذ بنـا إلــى أن القيــاس المســتمر لمتــوتر الشـرياني ــو األسـاس لتشــخيص ارتفــاع التــوتر الشــرياني فإننــا نجــد أن
تشخيص العيادة التقميدي قد أخط في تشخيص ما نسبت  % 75من الحاالت.
واس ــتناداً إل ــى خص ــا ص وص ــفات المش ــاركين ف ــي الد ارس ــة كم ــا ــو مب ــين ف ــي الج ــدول رق ــم  2و بالمقارن ــة ب ــين

المجموعات المختمفة المصنفة عمى أساس الضغط الشرياني فإننا نجد :

16

قياس الضغط الشرياني المستمر في تشخيص و تدبير ارتفاع التوتر الشرياني

اليقة

دراسة مقارنة عمى عينة من مرضى الممارسة الطبية في مدينة الالذقية

 -المشـاركون ذووا ارتفــاع التـوتر الشـرياني المقنـ فـإنهم أكبــر سـناً و لــديهم الضــغط االنقباضـي و االنبســاطي فــي

العيادة أعمى بالمقارنة م ذوي الضغط الشرياني الطبيعي المابت . Sustained Normotension

( 131ممم ز مقابل  118ممم ز لالنقباضي و  84ممم ز مقابل 72ممم ز لالنبساطي ) ( ) P < 0.05
 -المشـاركون ذووا ارتفـاع التـوتر الشـرياني المابـت  Sustained Hypertensionلـديهم الضـغط الشـرياني

االنبساطي  DBPفي العيادة أعمى من المشاركين ذوي ارتفاع التوتر الشرياني بت اير الرداء األبيض . WCH
(  92ممم ز مقابل  91ممـم ز ) (  ) P < 0.05عمـى حـين أن لـديهم الضـغط الشـرياني االنقباضـي فـي العيـادة
 SBPأدنى من ذوي ارتفاع التوتر الشرياني بت اير الرداء األبيض (  124مقابل  126ممم ز ) . P = NS
الجدول رقم ( ) 3يبين الخصائص األساسية لممشاركين:

الخصا ص األساسية
Characteristics

Masked
Hypertension
ارتفاع التوتر

Sustained
Normotension
الضغط الشرياني
الطبيعي المابت
N=78

العمر

الجنس M / F

القصة العا مية الرتفاع التوتر الشرياني

BMI
الضغط االنقباضي في العيادة Clinic
SBP
الضغط االنبساطي في العيادة Clinic
DBP

كرياتين المصل ممغ%

بروتين بول  42ساعة ≥  151ممغ

7

الشرياني المقن
N=22

31

39

11

 WCHارتفاع

التوتر الشرياني
بت اير الرداء

األبيض
N = 34
35
10

Sustained
Hypertension
ارتفاع التوتر الشرياني
المؤكد N = 30
42

12

43 / 35

12 / 10

16 / 18

18 / 12

% 13

% 25

% 15

% 43

28

4

4
10

26
118

8

10

74

10

82

0.2

0.8

0.2

0.7
1

3

5

27
142

130

8

28
146

11

7

90

8

94

0.1

0.3

0.9

0.8
1

2

 42 /ساعة

المعطيات يعبر عنها SD

means

 BMIمشعر كتمة الجسم Body Mass Index

وبمقارنــة المعطيــات األساســية األخــرى نجــد أن لــدى المشــاركين ذوي التــوتر الش ـرياني المرتف ـ قصــة عا ميــة أكاــر
وضوحاً من جمي المشاركين عمى حين أننـا لـم نجـد اختالفـات كبيـرة فـي كـل مـن كريـاتنين المصـل و البيمـة البروتينيـة و

مشعر كتمة الجسم . BMI

الجدول رقم ( ) 4يبين نتائج قياس الضغط الشرياني المستمر تبعا لتصنيف الضغط الشرياني لممشاركين:
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القياس ABPM
Parametre

المتوسط اليومي mean
24h
SBP
DBP

الضغط الشرياني
الطبيعي Non
HT
N = 78

8
4

111
71

WCH
N = 34

116
74

6
2

Masked
Hypertension
N = 22

7
3

130
83

Sustained
Hypertension
N = 30

8
5

138
89

فترة اليقظة
SBP
DBP

4
3

114
72

119
74

6
3

6
4

7
3

137
88

138
90

فترة النوم
SBP
DBP

النبض  /الدقيقة
لــدى النظــر إلــى نتــا
في الجدول رقم ( )2نجد :

7
6
3

107
59
73

108
61
79

6
4
4

8
5
4

119
72
76

قيــاس الضــغط الش ـرياني المســتمر  ABPMتبع ـاً لتصــني

8
7
4

118
75
75

الضــغط الش ـرياني لممشــاركين

 -لدى مقارنـة قياسـات الضـغط الشـرياني المسـتمر لممشـاركين ذوي ارتفـاع التـوتر الشـرياني بتـ اير الـرداء األبـيض

 WCHم المشاركين ذوي التوتر الشرياني الطبيعي فإننا نجد أن ذ القياسات أعمـى بصـورة واضـحة لـدى المشـاركين
ذوي  ، WCHحيــث أن متوســط  ABPMخــالل  42ســاعة (  116مقابــل  111ممــم ز بق ــي ) لالنقباض ــي و ( 72
مقابل  71ممم ز بقي ) لالنبساطي إذ إن ( . ) P < 0.05
و ف ـ ــي فتـ ـ ـرة اليقظ ـ ــة ل ـ ــديهم الض ـ ــغط االنقباضـ ـ ــي (  119مقابــ ــل  112مم ـ ــم ز بق ـ ــي ) و الضــ ــغط االنبسـ ـ ــاطي

(  72مقابل  74ممم ز بقي ) حيث أن ( . ) P < 0.05

و فـ ـ ــي فت ـ ـ ـرة النـ ـ ــوم لـ ـ ــديهم الضـ ـ ــغط االنقباضـ ـ ــي (  118مقابـ ـ ــل  117ممـ ـ ــم ز بقـ ـ ــي ) و الضـ ـ ــغط االنبسـ ـ ــاطي
(  61مقابل  59ممم ز بقي ) حيث أن ( . ) P = NS
 -و أيضـاً لــدى مقارنــة قياســات الضــغط الش ـرياني المســتمر

 ABPMلممشــاركين ذوي ارتفــاع التــوتر الش ـرياني

المابـ ــت م ـ ـ المشـ ــاركين ذوي ارتفـ ــاع التـ ــوتر الش ـ ـرياني المقن ـ ـ فإننـ ــا نجـ ــد أن متوسـ ــط الض ـ ــغط الش ـ ـرياني االنقباضـ ــي

فــي  42ســاعة أعمــى عنــد ذوي ارتفــاع التــوتر الش ـرياني الماب ـت (  138مقابــل  131ممــم ز بقــي ) وأيض ـاً االنبســاطي

(  89مقابل  83ممم ز بقي )P < 0.05 ،

في حين أن القياسات متقاربة كاي اًر في فترة اليقظة.

 -إن درج ــة االنخف ــاض ف ــي الض ــغط الشـ ـرياني أان ــاء المي ــل كان ــت متش ــابهة ف ــي األش ــخاص ذوي ارتف ــاع الت ــوتر

الشرياني بت اير الرداء األبيض مقارنة م األشخاص ذوي الضغط الشرياني الطبيعي المابت .

وان ــذ الدرجــة مــن االنخفــاض لــيالً كانــت أيض ـاً متشــابهة فــي األشــخاص ذوي ارتفــاع التــوتر الش ـرياني المابــت

و ذوي ارتفاع التوتر الشرياني المقن .
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 إن قيــاس الضــغط الش ـرياني المســتمر  ABPMيســتطي تســجيل معــدل النــبض  Heart Rateم ـ الضــغطالشرياني طوال فترة المراقبة و حسب الجدول رقم  ، 2فإن ذوي ارتفاع التوتر الشرياني بت اير الرداء األبـيض كـان لـديهم

معدل نبض أعمى خالل  42ساعة من بقية المجموعات  / 79دقيقة مقابل  73لذوي الضغط الشرياني الطبيعي و 75
لذوي ارتفاع التوتر الشرياني المابت و  76لذوي ارتفاع التوتر الشرياني المقن .
 -إن ت اير نتا

تسجيل الضغط الشرياني المستمر  ABPMعمى تدبير المرضى تمت دراست عن طريـق تقيـيم

التغير في التشخيص لممشاركين في الدراسة الجدول رقم . 5
الجدول رقم (  ) 5يبين المعايير النيائيو لتصنيف التوتر الشرياني عند المشاركين:

المعيار
Variable
العمر Age

الضغط الطبيعي
N = 78
31
7

الجنس M / F

43 / 35

الضغط االنقباضي في

10

118

WCH
N = 34
10

35

ارتفاع التوتر المقن
N = 22
39
11

ارتفاع التوتر المابت
N = 30
42
12

12 / 10

18 / 12

16 / 18
8

146

8

130

11

142

العيادة Clinic SBP
الضغط االنبساطي في

10

74

7

90

10

82

8

94

العيادة Clinic DBP
متوسط  ABPMفي
 42ساعة
Mean SBP

Mean DBP

8
4

111
71

6

108

8

119

8

118

5

72

5

72

7

75

ANCOVA : Analysis of Covariance ,
إن حـوالي  %21مــن المشــاركين قــد تــم تغييــر التشــخيص لــديهم  ،مــاالً المشــاركين الــذين كــان لــديهم ارتفــاع تــوتر

شـرياني ريـر اابـت أو قريـب مـن الطبيعـي ( حـدي )  Bordline HTفـإن التشـخيص الجديـد األكاـر شـيوعاً ـو ارتفـاع

التــوتر الش ـرياني بت ـ اير الــرداء األبــيض  )32( WCHمش ــار أي مــا نس ـبت  % 4147مــن المشــاركين و الــذين كــان

تشخيصــهم ارتفــاع تــوتر ش ـرياني مؤكــد و يتمقــون عالج ـاً أو كــانوا ســو

يتمقــون عالج ـاً أصــب تشخيصــهم ارتفــاع تــوتر

ش ـرياني بت ـ اير الــرداء األبــيض مــن دون الحاجــة إلــى العــالج ،ألن ـ فــي الواق ـ ريــر فعــال فــي خفــض الضــغط الش ـرياني

و ال حاجة ل .

إن حـ ـ ـ ـ ـوالي  44مش ـ ـ ـ ــار أي م ـ ـ ـ ــا نس ـ ـ ـ ــبت  % 1342ق ـ ـ ـ ــد ش ـ ـ ـ ــخص ل ـ ـ ـ ــديهم ارتفــ ـ ـ ــاع ت ـ ـ ـ ــوتر شـ ـ ـ ـ ـرياني مقنـ ـ ـ ـ ـ
 Masked Hypertensionو ــم فــي الواق ـ ريــر معــالجين حيــث أن الضــغط الش ـرياني كــان طبيعي ـاً حســب قيــاس

العيادة التقميدي و م اآلن يحتاجون إلى العالج بخافضات الضغط .

إن المعالجة بخافضات الضغط الشرياني قد تم تغيير ـا عنـد  138مشـار أي مـا نسـبت  % 82مـن المشـاركين.

الجدول رقم (  ) 6اعتماداً عمى قياس الضغط الشرياني المستمر  ABPMحيث أن حوالي  51مشاركاً في الدراسة أي
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مـا نســبت  % 37قـد توقـ

عــن تنـاول أي عــالج خــافض لمضـغط إمــا ألن تشخيصـهم الجديــد كــان ارتفـاع تــوتر شـرياني

بت اير الرداء األبيض أو ضغط شرياني طبيعي بعد التسجيل المستمر . ABPM

وأن حـوالي  33مشـار أي مــا نسـبت  % 42قـد بــدؤوا عالجـاً خافضـاً لمضــغط لـم يكونـوا قــد بـدؤو مـن قبــل؛ ألن

القي ـ ــاس المس ـ ــتمر  ABPMق ـ ــد أظه ـ ــر أن ل ـ ــديهم إم ـ ــا ارتف ـ ــاع ت ـ ــوتر شـ ـ ـرياني مؤك ـ ــد أو ارتف ـ ــاع ت ـ ــوتر شـ ـ ـرياني مقنـ ـ ـ
. Masked Hypertension
الجدول رقم () 6يبين التغير الحاصل في المعالجة بخافضات الضغط بعد نتائج القياس المستمر :

نوع التغير الحاصل في المعالجة
Type of Change
التوق

عدد المرضى ( النسبة الم وية )
 138العدد الكمي

 51مشار

عن تناول األدوية الخافضة لمضغط

( ) % 37

بدء المعالجة بخافضات الضغط

 33مريض ( ) % 42

التغير في جرعة خافضات الضغط

 43مريض ( ) % 16

إضافة دواء خر خافض لمضغط

 15مريض ( ) % 11

التغيير إلى دواء خر خافض لمضغط

 16مريض ( ) % 14

ــذ الد ارســة حاولــت أن توض ـ أ ميــة إدراج قيــاس الضــغط الش ـرياني المس ـتمر  ABPMفــي الممارســة العمميــة

لتقي ــيم مرض ــى ارتف ــاع الت ــوتر الشـ ـرياني حس ــب توص ــيات (  ) ESHالجمعي ــة األوروبي ــة لمض ــغط الشـ ـرياني والجمعي ــة
األمريكية الرتفاع التـوتر الشـرياني ] . [ 13-14و كمـا ـو معـرو

فـإن االسـتطباب الر يسـي لقيـاس الضـغط الشـرياني

المس ـ ـ ــتمر ـ ـ ــو تحدي ـ ـ ــد و تش ـ ـ ــخيص األش ـ ـ ــكال المختمف ـ ـ ــة لمض ـ ـ ــغط الشـ ـ ـ ـرياني ف ـ ـ ــي بداي ـ ـ ــة حدواـ ـ ـ ـ و ظه ـ ـ ــور ] [ 12
ومن خالل دراستنا وجدنا أن ذ األشكال ي:

 ارتفاع التوتر الشرياني بت اير الرداء األبيض WCHو نسبت % 4147 ارتفاع التوتر الشرياني المقن  MHو نسبت % 1342 -ارتفاع التوتر الشرياني المابت HTو نسبت % 1843

وقــد ظهــرت بوضــوح فا ــدة قيــاس الضــغط الش ـرياني المســتمر فــي تحديــد ــذ األشــكال  .كمــا أن قيــاس الضــغط
الشـرياني المســتمر يـؤار أيضـاً فــي معالجـة ارتفــاع التـوتر الشـرياني إذ إن  %21مــن المشـاركين قــد تـم تغييــر التشــخيص
لـ ــديهم بعـ ــد القيـ ــاس المسـ ــتمر و أن  %83قـ ــد تـ ــم تغييـ ــر المعالجـ ــة بخافضـ ــات الضـ ــغط لـ ــديهم بعـ ــد القيـ ــاس المسـ ــتمر
.[ 15 ] ABPM
وكمــا ــو متوق ـ فــإن التغيــر األوض ـ فــي التشــخيص كــان نحــو ارتفــاع التــوتر الش ـرياني بت ـ اير الــرداء األبــيض
إذ إن مال ؤالء المرضى قد ال يكونوا بحاجة إلى أي معالجة دوا ية رير ضرورية بخافضات الضغط و قد يكـون كافيـاً
لديهم تغيير في طريقة حياتهم و في الجو النفسي المحيط بهم ] . [ 16

و كذا وجدنا أن قياس الضغط الشرياني المستمر  ABPMيمكن أن يكون مفيـداً فـي حـاالت سـريرية عـدة متعمقـة

بتش ـ ــخيص الض ـ ــغط الشـ ـ ـرياني و معالجتـ ـ ـ أيضـ ـ ـاً و م ـ ــن المع ـ ــرو

أن قي ـ ــاس الض ـ ــغط الشـ ـ ـرياني المس ـ ــتمر ABPM

قــد أظهــر فــي د ارســات متعــددة ب ن ـ المؤشــر األفضــل و المنبــئ بصــابة األعضــاء الحيويــة االنتها يــة مقارن ـةً م ـ قيــاس
الضغط الشرياني في العيادة ] . [ 18 ] [ 17
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دراسة مقارنة عمى عينة من مرضى الممارسة الطبية في مدينة الالذقية

حيــث وجــد أن األشــخاص ذوي ارتفــاع التــوتر الش ـرياني بت ـ اير الــرداء األبــيض لــديهم إصــابة لاعضــاء الحيويــة
الهدفية وحوادث قمبية وعا ية قميمة مقارنة م األشخاص ذوي ارتفاع التوتر الشرياني المابت و المؤكد ] .[ 19

عمــى حــين أن األشــخاص ذوي ارتفــاع التــوتر الشـرياني المقنـ لــديهم إصــابة لاعضــاء الحيويــة الهدفيــة و خطــورة

قمبية وعا ية مشابهة لاشخاص ذوي ارتفاع التوتر الشرياني المابت ] . [ 19
و باستخدام قياس الضغط الشرياني المستمر  ABPMفقد استطعنا تحديد و تشخيص عدد كبيـر مـن األشـخاص
المصنفين خط ً عمى أن لديهم ارتفاع توتر شرياني بوساطة قياس الضغط في العيادة  Clinic BPو لكنهم اآلن صنفوا
عمى أن لديهم ارتفاع توتر شـرياني بتـ اير الـرداء األبـيض  WCHو أيضـاً قمنـا بتحديـد مجموعـة أخـرى لكنهـا امـة مـن
المشاركين و الذين لديهم ارتفاع توتر شرياني مقنـ و ـم بشـكل خـاطئ مصـنفين عمـى أن لـديهم ضـغط شـرياني طبيعـي

بوساطة قياس الضغط الشرياني في العيادة .
مــن خــالل ــذ الد ارســة فإننــا أصــبحنا أكاــر قــدرةً عمــى تحديــد درجــة خطــورة كــل مــن األشــكال المختمفـة مــن التــوتر
الشرياني و بصورة أكار دقة .
ذ الدراسة ي األولى في محافظة الالذقية و التي تحاول تحديد الخصا ص و الصفات األساسية التي تساعدنا

عمى التمييز بين ارتفاع التوتر الشرياني المقن و التوتر الشرياني الطبيعي  ،إذ إن قياس الضغط في العيادة االنقباضي
واالنبساطي فقط يجعل من الصعب التمييز بين الحالتين .
وأيض ـاً التمييــز بــين األشــخاص ذوي ارتفــاع التــوتر الش ـرياني بت ـ اير الــرداء األبــيض عــن األشــخاص ذوي ارتفــاع

التوتر الشرياني المؤكد .

عمــى الــررم مــن أن الضــغط الش ـرياني االنبســاطي فــي العيــادة فــي ارتفــاع التــوتر الش ـرياني المابــت أعمــى فــإن ــذا
الفرق ال (
يمكن من التمييز بين الحالتين و و بالتالي رير ام .
إن الت ـ اير األساســي لقيــاس الضــغط الش ـرياني المســتمر  ABPMعمــى تــدبير الضــغط الش ـرياني يشــمل تشخيص ـاً

أكار دقة لمضغط الشرياني و معالجة صحيحة و أخي اًر في الضبط الجيد الرتفاع التوتر الشرياني .

ذ الدراسة ي األولى من حيث استعمال قياس الضغط الشرياني المستمر في تقييم ارتفـاع التـوتر الشـرياني فـي

ـر م ــن األش ــخاص المفت ــرض أن ل ــديهم ارتف ــاع ت ــوتر شـ ـرياني بوس ــاطة قي ــاس الض ــغط
مشــفى األس ــد الج ــامعي إذ إن كايـ اً
الشرياني فـي العيـادة قـد نجـد لـديهم ارتفـاع تـوتر شـرياني بتـ اير الـرداء األبـيض و بالتـالي نـا اخـتال

كبيـر فـي تقـدير

خطورة و إنذار و أيضاً عالج الحالتين .

ونعتقد أن ذ الدراسة أيضـاً تظهـر أن قيـاس الضـغط الشـرياني المسـتمر  ABPMيمكـن إجـراؤ عنـد األشـخاص

ذوي الضغط الشرياني الطبيعي أو العابر بوساطة قياس الضغط الشرياني في العيادة  ،فضالً عن طبعاً إلى األشـخاص
ذوي التوتر الشرياني المرتف و القريب من الطبيعي و الحديث الظهور .

ألن نســبة حــدوث ارتفــاع التــوتر الش ـرياني المقنـ فــي ــذ الد ارســة كــان امـاً و معب ـ اًر و بالتــالي فــإن حدواـ عنــد

أشخاص يبدون أصحاء م كل المخاطر المحتممة .

إن دقة وحساسية قياس الضغط الشرياني في العيادة لتشخيص ارتفاع التوتر الشرياني في ذ الدراسة كانت فقط
 % 22و بالت ــالي ن ــا نس ــبة كبيـ ـرة م ــن التش ــخيص الخ ــاطئ خاص ــة الرتف ــاع الت ــوتر الشـ ـرياني المقنـ ـ وارتف ــاع الت ــوتر
الشرياني بت اير الرداء األبيض.
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ولممقارنة بين د ارسـتنا ود ارسـات عالميـة منشـورة فـي األدب الطبـي نجـد أن نـا عـدد مـن الد ارسـات التـي أظهـرت
االس ــتعمال الروتين ــي لقي ــاس الض ــغط الشـ ـرياني المس ــتمر  ABPMف ــي تقي ــيم ارتف ــاع الت ــوتر الشـ ـرياني ،فف ــي د ارس ــة (

 [ 41 ] ) Pickringوالت ــي قارن ــت تش ــخيص ارتف ــاع الت ــوتر الشـ ـرياني بوس ــاطة االس ــتعمال الروتين ــي التقمي ــدي لقي ــاس
الضــغط فــي العيــادة مـ قياسـ بوســاطة جهــاز قيــاس الضــغط المســتمر حيــث أظهــر أن  % 41مــن  494مشــار كــان
لديهم ضـغط شـرياني انبسـاطي فـي العيـادة دا مـاً بـين  91و  112ممـم ز بقـي  .ولـدى قيـاس الضـغط الشـرياني المسـتمر

وجــدنا أن ل ــديهم قيــاس ض ــغط شــرياني مس ــتمر ABPMطبيعــي و ـ ـؤالء المرض ــى ص ــنفوا عم ــى أن ل ــديهم ارتفــاع ت ــوتر

شرياني بت اير الرداء األبيض WCHو م كانوا أكار من النساء و أصغر سناً .

وفي دراسة أخرى أجريت عند األطفال ]  [ 41أظهـر  Hornsbyو مجموعتـ أ ميـة اسـتعمال ال ـ  ABPMفـي

تحديد و تشخيص ارتفـاع التـوتر الشـرياني بتـ اير الـرداء األبـيض قبـل وضـ التشـخيص النهـا ي الرتفـاع التـوتر الشـرياني
خاصة عند األطفال .

والد ارســة حاولــت ابجابــة عمــى س ـؤال فيمــا إذا كــان ارتفــاع التــوتر الش ـرياني بت ـ اير الــرداء األبــيض موجــود عنــد

األطفــال كمــا ــو عنــد البــالغين  .إذ أجــرى الد ارســة عمــى  159طف ـالً تت ـراوح أعمــار م بــين (  ) 15 – 5ســنة .و ذل ـ

بقياس الضغط الشرياني في العيادة و قياس بوساطة  ABPMبحيث صن

المشاركون إلى  3مجموعات :

طبيعي الضغط الشرياني ،ارتفاع توتر شرياني بت اير الرداء األبـيض ،وارتفـاع تـوتر شـرياني مابـت ،و قـد أظهـرت
الدراسة وجود ارتفاع التوتر الشرياني بت اير الرداء األبيض بنسبة  % 22و أن التسـجيل بوسـاطة  ABPMكـان مختمفـاً

كمياً عن المشاركين من ذوي الضغط الطبيعي أو ارتفاع التوتر الشرياني المابت .
وفي دراسة ( : [ 44 ] ) McCabe – Grin

حول التغيير في تدبير مرضى ارتفاع التوتر الشرياني بعـد قيـاس الضـغط بواسـطة  ، ABPMإذ تناولـت الد ارسـة
 437م ـريض و ق ــد أظهــرت الد ارســة أن التشــخيص قــد تغيــر عنــد  % 21مــن المش ــاركين و ت ــدبير الضــغط الشــرياني

بوساطة خافضات الضغط قد تغير بنسبة  % 26أي عند  144مريض .

وف ــي د ارس ــة تركي ــة ]  [ 43تناول ــت  146متب ــرع ب ــالكمى مـ ـ ض ــغط شـ ـرياني طبيع ــي أو خفيـ ـ

بوس ــاطة قي ــاس

الضغط الشـرياني فـي العيـادة  % 65 ،مـن األشـخاص والـذين شـخص لـديهم ارتفـاع تـوتر شـرياني بقيـاس العيـادة صـنفوا
عم ـ ـ ــى أن ل ـ ـ ــديهم  WCHوأن  % 7م ـ ـ ــن ال ـ ـ ــذين ص ـ ـ ــنفوا عم ـ ـ ــى أن ل ـ ـ ــديهم ض ـ ـ ــغط شـ ـ ـ ـرياني طبيع ـ ـ ــي ك ـ ـ ــان ل ـ ـ ــديهم
 ، Masked Hypertensionم المالحظة أن جمي الـذين شـخص لـديهم  MHTوجـدت لـديهم إصـابة لاعضـاء

الحيويــة الهدفيــة بواســطة فحــص قعــر العــين أو فحــص القمــب بوســاطة األمـواج الصــوتية Cardiac Echography
بينما ال توجد أية إصابة لاعضاء الحيوية في أي من الذين شخص لديهم . WCH

االستنتاجات و التوصيات :
ذ الدراسة لها أ مية كبيرة خاصة في تطبيقاتها السريرية :
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أوالً  :أنهــا أظهــرت عنــد عينــة مهمــة مــن مرضــى ارتفــاع التــوتر الشـرياني الحــديث عــدم دقــة و ــامش خطـ كبيــر

لقياس الضغط الشرياني في العيادة . [ 4 ] Clinic Bp

اانيـ ـاً  :أظه ــرت الد ارس ــة أن بع ــض األش ــكال م ــن الض ــغط الشـ ـرياني ما ــل ارتف ــاع الت ــوتر الشـ ـرياني بتـ ـ اير ال ــرداء

األبيض و ارتفاع التوتر الشرياني المقن ال يمكن تشخيص بدقة إال باستعمال الـ ABPM

] . [ 16 – 8

االاـاً  :أظهــرت الد ارســة أيضـاً أن اســتعمال القيــاس المســتمر لمضــغط الشـرياني فــي الممارســة السـريرية يمكننــا مــن

توجي المعالجة بدقة فقـط لاشـخاص المعرضـين لخطـورة حقيقيـة مـن ارتفـاع التـوتر الشـرياني و عـدم ابفـ ارط فـي تطبيـق
معالجات خافضة لمضغط رير مفيدة عند بعض األشخاص خاصة ذوي الـ  ، [ 15 ] WCHلذل فإننا :

 -نحــض عمــى اســتعمال تقنيــة قيــاس الضــغط الش ـرياني المســتمر لـ ـ  42ســاعة فــي الممارســة الس ـريرية كطريقــة

بســيطة مــن أجــل الحصــول عمــى معمومــات قيمــة و تشــخيص الضــغط الش ـرياني الحــديث و  . Bordline HTو ذل ـ
لتشخيص ارتفاع التوتر الشرياني بت اير الرداء األبيض و ارتفاع التوتر الشرياني المقن ( المعزول ) ] . [ 42
 -يجب اسـتعمال قيـاس الضـغط الشـرياني المسـتمر  ABPMخاصـة عنـد مـن لديـ ارتفـاع تـوتر شـرياني طبيعـي

في العيادة م إصابة لاعضاء الحيوية االنتها ية أو من لدي ارتفاع توتر شرياني عابر . Transiet

 إن قياس الضغط الشرياني المستمر يمكن استعمال ألخذ الق اررات العالجية الصحيحة بخافضات الضـغط قبـلالبدء بالمعالجة ]. [45
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