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أعزائي القراء

كلمة العدد

بداية وبإسم إدارة مستشفى دار الشفاء ،أود أن تقدم للجميع بأحر التهاين بحلول العام اجلديد أعاده اهلل
عليكم باليمن واخلري والربكات.
خالل العام املاضي حقق مستشفى دار الشفاء الكثري من النجاحات التي ترتجم مدى حرصنا على تقدمي
اإلهتمام والرعاية ملرضانا وذلك بفضل خدماتنا الصحية املتطورة وأطباؤنا ذوي اخلربات والكفاءات العالية
وذلك لضمان سالمتكم وألننا ندرك أن ثقتكم هي سر متيزنا.
فقد عقد املستشفى عدد من املؤمترات الطبية كان أولها  Meeting of the Mindsوهو املؤمتر الطبي
الثالث على التوايل الذي تقيمه مستشفى دار الشفاء  ،عقبه سلسلة من املؤمترات نذكر منها مؤمتر اجلودة
واألمان ،مؤمتر األمراض الباطنية ومؤمتر الرعاية التمريضية لذوي احلاالت احلرجة .كما حصد مركز التصويري
التشخيصي باملستشفى على اعتمادة الثالث من الكلية األمريكية لألشعة على خدمات التصوير باألشعة
الفوق صوتية وبذلك يكون هذا اإلعتماد هو الثالث بعد حصول املركز على اعتماد خدمات الرنني املغناطيسي
وخدمات األشعة املقطعية من الكلية األمريكية لألشعة.
وقد استحدث املستشفى أيضًا العديد من اخلدمات اخملتلفة كعيادة التشنج األول وهي العيادة األوىل من
نوعها يف القطاع اخلاص يف الكويت التي تقدم خدماتها لهوالء الذين مروا بتجربة تشنج أوىل جمهولة السبب،
جهاز الرنني املغناطيسي الهادئ بأقل نسبة ضوضاء لراحة املرضى وثباتهم والتي يرتتب عليها دقة التصوير
والنتائج وسرعتها ،باإلضافه إىل الغرف اإلمرباطورية احلديثة التي انضمت بشكل خمتلف وحديث إىل قائمة
الغرف اإلمرباطورية الكالسيكية لتناسب جميع األذواق باإلضافه إىل األجنحة امللكية املصغرة اجلديدة.
كما وانضم للطاقم الطبي يف مستشفى دار الشفاء نخبة من األطباء واإلستشاريني ذوي اخلربة والكفاءة يف
خمتلف التخصصات الطبية ،األمراض الباطنية ،اجلهاز الهضمي واملناظري ،جراحة العظام والطب الرياضي،
املسالك البولية وجراحة السمنة ،........وغريهم مما ال يتسع اجملال لسردهم.

هيئةالتحرير
أحمد نصر اهلل
الرئيس التنفيذي
حممد جراق
رئيس التحرير
منال عمر
مدير التسويق
فريق التسويق

صاحب تلك اإلنضمامات اجلديدة للطاقم الطبي إجراء حتسينات وتوسعات يف العيادات اخلارجية باملستشفى
لتتناسب مع احتياجات املرضى املتزايدة.
باإلضافه إىل ذلك أطلقت املستشفى العديد من احلمالت التوعوية اخملتلفه لتوعية املرضى بعدد من
األمراض على مدار العام كجزء من اهتمامنا بتغطية كافة املناسبات الصحية العاملية واملواضيع الطبية
املتعلقة بها ،كسرطان عنق الرحم ،سرطان القولون ،اإللتهاب الكبدي ،السكري ،سرطان الثدي واإللتهاب
الرئوي صحة العظام وغريها من األمراض وذلك انطالقا من إمياننًا بأن الصحة هي أغلى ما ميلك اإلنسان وأن
احلفاظ عليها مسؤولية كل فرد.
وما زالت مسرية النجاح يف مستشفى دار الشفاء مستمرة حيث أن العمل يجري على قدم وساق لإلنتهاء من
بناء وجتهيز املبنى اجلديد الذي يتم إنشاؤه كجزء من خطة املستشفى التوسعية لتقدمي اخلدمات الطبية
لشريحة أكرب من املرضى وتلبية إلحتياجاتهم.
مع متنياتي لكم بقراءة ممتعة ومفيدة...وكل عام وأنتم بخري
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ما هي عملية رأب
الشريان بدون
جراحة؟
جراحة رأب الشرايين التاج ّية هي عبارة عن إجراء عملية جراحية في القلب
يتم فيها تجاوز واحد أو أكثر من أنســدادت الشــرايين التاج ّية عن طريق
تحويــل مســار األوعيــة الدموية ألســتعادة تدفق الــدم الطبيعــي للقلب.
هذه الوصالت عادة ما تأتي من شرايين المريض نفسه واألوردة التي تقع
في الصدر (االوعية الصدرية) والساق (الصافن) أو الذراع (الساعد ) .الوريد
المســتخدم في رأب يدور حول الشــريان (أو الشرايين) المسدودة إلنشاء
مسارات جديدة تسمح بتدفق الدم الغني باألوكسجين إلى القلب

فريق عمل قسم األمراض القلبية

كيف يتم ذلك؟
•
•
•

•
•

لتجــاوز االنســداد ،يقــوم الجــراح بعمل فتحة صغيرة أســفل
االنسداد الموجود في الشريان التاجي المصاب.
إذا تــم أســتخدام الوريــد الصافــن (مــن الســاق) أو الشــريان
الكعبــري (مــن الــذراع)  ،يتــم توصيــل نهايــة واحــدة إلــى
الشريان التاجي والنهاية االخرى الى الشريان األورطي.
إذا تم أســتخدام الشريان الثديي ،يتم توصيل نهاية واحدة
إلى الشــريان التاجي بينما تبقى النهاية األخرى متصلة في
مكانهــا األصلــي في الشــريان تحــت الترقوي األيســرُ .يخ ّيط
الشــريان المر ّقــع الى الفتحــة ألعادة توجيه تدفــق الدم حول
هذا األنسداد.
ويتكــرر هــذا اإلجــراء حتــى يتــم معالجــة جميــع الشــرايين
التاجية المصابة .من الشائع رأب ثالثة أو أربعة شرايين تاجية
أثناء الجراحة.
ويقــوم الطبيــب أو الممرضــة بشــرح عمليــة رأب التــي تــم
تنفيذها وذلك قبل مغادرة المريض للمستشفى.

جهاز القلب والرئة:

أثنــاء الجراحــة ،يتــم أســتخدام آلــة لتغيير مســار الدم لشــرايين
القلب والرئة (وتسمى عملية جراحية «على المضخة») تُستخدم
هــذه التقنية ألســتبدال عمل القلــب والرئتين ،والســماح بدوران
الدم في بقية أنحاء الجسم .يتم إيقاف ضربات القلب حتى يمكن
للجراح إجراء عملية رأب على قلب «ثابت» .

لمــاذا يتم
ذلك؟

أن الهــدف مــن العمليــة هــو تخفيــف أعــراض مــرض الشــريان التاجــي
(بمــا فــي ذلــك الذبحــة الصدريــة) ،وتمكين المريــض من العــودة للحياة
الطبيعيــة وكذلــك تقليل خطــر األصابة بنوبة قلبية أو مشــاكل القلب
االخرى.
المخاطر والمضاعفات:
جراحية ،هنــاك مخاطر ،منها إمكانية
عملية
كما هــو الحال مع أي
ّ
حصول مضاعفات مرتبطة بالتخدير ،بما في ذلك خلل عمل الجهاز
التنفسي أو القلب
• اللتهاب
• النزيف
• الجلطة الدماغية
• عدم أنتظام ضربات القلب
• الفشل الكلوي
• أنخفاض الضخ القلبي
• أحتشاء عضلة القلب أثناء أو بعد الجراحة
• الموت
البدائل:
العــاج باألدويــة ،أســتخدام البالــون أثناء القســطرة ،أو أســتخدام الليزر
خــال عضلــة القلب ألعادة تدفق الدم .كل هــذه الطرق قد تكون بدائل
لبعض المرضى.

أهلية المريض لألجراء:
ّ

أن قــرار وصــف العــاج الدوائــي أو إجــراء تداخــل أو جراحــة رأب شــرايين
القلــب يعتمــد علــى عــدة عوامــل بما في ذلك مدى شــدة مــرض القلب
واألوعية الدموية ،وشدة األعراض ،والعمر وظروف طب ّية أخرى .إن طبيب
القلــب (أخصائــي القلــب) والجراح يقومــون بتحديد أفضــل طريقة عالج
لكل مريض.
عملية جراحية بدون المضخة أوعملية ترقيع القلب النابض:
عمليــة جراحيــة بــدون المضخــة أوعملية رأب القلب النابــض هي جراحة
تسمح للجراحين بإجراء عملية جراحية في القلب وهو ما يزال ينبض .ال
يتم أستخدام جهاز القلب والرئة .يقوم الجراح بأستخدم معدات طب ّية
متطــورة أليقــاف (تثبيت) أجزاء من القلب و رأب الشــريان المســدود في
ّ
بيئــة عالية الســيطرة خــال العملية .وفي الوقت نفســه ،تســتمر باقي
أجزاء القلب بالعمل وضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم
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قسطرة
البالون
ما هي قسطرة البالون ؟
قســطرة البالون عبارة عن إجراء طبي ُيســتخدم فيه البالون
س ّدت.
ألعادة فتح أوعية القلب الدموية التي ضاقت أو ُ

كيف يتم ذلك؟

المخاطر والمضاعفات:
كمــا هــي الحــال مع أي عملية جراحية ،هناك مخاطــر محتملة يمكن أن
يتع ّرض لها المريض مثل:
المضاعفــات المرتبطــة بالتخديــر ،مثــل الخلــل الــذي قــد يصيــب الجهاز
التنفسي أو القلب .
•
•
•
•
•
•
•
•

االلتهاب
نزيف في الفخذ (أو أي موضع يستخدم ألدخال القسطرة)
األنسداد الكامل والذي سيمنع تدفق الدم إلى منطقة من القلب
(خطر صغير ،أقل من )%1
الضرر الذي قد يصيب صمام أو وعاء دموي.
السكتة الدماغية
عدم أنتظام ضربات القلب
الفشل الكلوي
رد فعل تحسسي لصبغة األشعة السينية

يســتغرق إجــراء قســطرة البالون عادة ســاعة أو ســاعتين يكــون فيها
المريــض مســتيقظًا ولكن تحت تأثير التخديــر الموضعي ويمكن أيضا
إعطاء المريض مسكن لأللم وذلك حسب الحاجة.

أدى الــى تض ّيق
أن قســطرة البالــون تعالــج الحالــة وليس الســبب الذي ّ
الشــرايين .وأن نســبة الربــع مــن الحــاالت التي تــم عالجها مــن التض ّيق
ُيتو ّقع أن تُعاود التض ّيق مرة أخرى خالل فترة ستّة أشهر .وهذا التض ّيق
المتكررة قد يتط ّلب تكرار أو عدم تكرار اإلجراء الطبي.

حيث يقوم الجراح بأدخال القسطرة التي تحمل بالون صغيرالى داخل
الشــريان عــن طريــق منطقــة الفخــذ أو الــذراع والتوجــه بــه الــى مــكان
التض ّيق الحاصل في الشريان التاجي.

ويمكــن تخفيــض المخاطر من خالل أتباع تعليمــات الطبيب قبل وبعد
الجراحة.

ثم يتم نفخ البالون لتوسيع التض ّيق في الشريان.
وهناك حاالت يتم فيها تثبيت دعامة من شــبكة ســلكية خلف البالون
تعمل على دعم جدران الشرايين.

لماذا يتم ذلك؟

تمــت العمليــة بنجــاح ،فيمكــن لقســطرة البالــون أن تعمــل علــى
أذا ّ
تخفيــف آالم الصــدر الناتجة عن الذبحة الصدرية ،باألضافة الى تســهيل
وتحســين أمكانيــة تشــخيص المرضــى الذيــن يعانــون مــن الذبحــة
الصدريــة غير المســتقرة ،وتقليل أو أيقــاف خطر األصابة بالنوبة القلبية
ألبعاد للمريض عن ضرورة الخضوع لجراحة القلب المفتوح.

د .سعد الكندري

إستشاري أمراض القلب

البدائل:

إذا لم تتمكن عملية القسطرة من توسيع الشرايين بما فيه الكفاية
أو أن االنســداد كان شــديد جــدا بحيــث ال يمكــن معالجتــه عن طريق
القسطرة  ،فأن جراحة القلب قد تكون الحل األمثل .

د .أحمد عالء الدين

إستشاري ورئيس قسم األمراض القلبية

أهلين للقسطرة :
الم
ّ
األشخاص ُ

أن الطبيــب هــو صاحــب القرار النهائــي في أهل ّيــة كل مريض إلجراء
العملية بعد أجراء الفحص والتشاورمع المريض.
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التصوير المقطعي للشرايين التاج ّية ()CT
المميزات:
ّ

يمكــن تقديــم العــاج المناســب علــى الفــور بواســطة فتــح األوعيــة
بالبالــون أو القســطرة (.)PCI

العيوب:
•

•
•

تحمــل هــذه الطريقــة بعــض المخاطــر وذلــك ألمكانيــة حــدوث
مضاعفــات مثــل جــرح فــي جــدار الوعــاء الدمــوي وذلــك ألن
القســطرة البــد مــن إدراجهــا عــن طريــق شــريان الفخــذ أو الــذراع أو
المعصــم لتوجيههــا بعنايــة الــى الشــرايين التاج ّيــة .ومــع ذلــك،
هــذه المخاطــر تعتبــر طفيفــة جــدا أذا تــم تقديــم العــاج مــن
قبــل أطبــاء مؤهليــن مــن ذوي الخبــرة .
مكلفة الى حد ما.
يحتــاج المريــض للبقــاء فــي المستشــفى لمــدة أربعــة الــى أربعــة
وعشــرين ســاعة بعــد العمليــة.

مــا هــو التصويــر المقطعــي
التاجيــة ؟
للشــرايين
ّ

التصويــر المقطعــي للشــرايين التاج ّيــة
(القلب ّيــة) هــو فحــص غيــر تداخلــي
لتصويــر القلــب والــذي ســيحدد فيمــا
إذا كان هنــاك رواســب للكالســيوم
أو رواســب دهنيــة قــد تراكمــت فــي
الشــرايين التاج ّيــة .ووفقــا للبيانــات اإلحصائيــة الصــادرة عــن منظمــة
الصحــة العالميــة ( )WHOوالتــي تنــص علــى أن مــرض الشــرايين
التاج ّيــة هــو أحــد األســباب الرئيســ ّية للوفــاة.
وهــو ينتــج بصــورة أساســية مــن تغ ّيــرات مرض ّيــة فــي أنســجة األوعيــة
ترســبات تحتــوي علــى الدهــون والتــي بدورهــا
الدمويــة أو تشــكيل ّ
تعمــل علــى ســد مجــرى الــدم بصــورة تدريجيــة .وكثيــرًا مــا تشــخص
أمــراض القلــب لــدى المرضــى الذيــن يعانــون مــن مــرض الســكري،
وارتفــاع ضغــط الــدم وزيــادة الدهــون فــي الــدم ،وكذلــك عنــد أولئــك
الذيــن يعانــون مــن التوتــر وعنــد المدخنيــن .

التصوير المقطعي
التاجية
للشرايين
ّ
(القلبية):

تطــورت تكنولوجيــا الـــ CT
لقــد
ّ
بســرعة خــال الســنوات القليلــة
الماضيــة فأصبــح التصويــر الموقعــي
االن يو ّفــر وضــوح عالــي الدقــة وصــور
بصبغــات ملونــة دقيقــة ألعضــاء صغيــرة ونابضــة مثــل القلــب
يتــم أعطــاء المرضــى الذيــن يخضعــون لفحــص الشــرايين التاجيــة CTA
صبغــة ملونــة تحتــوي علــى اليــود عــن طريــق الوريــد لضمــان أفضــل
صــور ممكنــة .تمراألشــعة الســينية مــن خــال الجســم أثنــاء الفحــص
ويتــم التقاطهــا مــن قبــل أجهــزة الكشــف الخاصــة فــي الماســح
الضوئــي .وعــادة مــا تســتغرق هــذه العمليــة حوالــي  10دقائــق .

المميزات:
ّ

•

•
•

( MDCTالتصويــر المقطعــي بالحاســوب متعــدد الكاشــف) يمكــن
إجــراء التصويــر فــي وقــت قصيــر.
المريض ال يحتاج الى البقاء في المستشفى بعد التصوير .
يوفــر د ّقــة عاليــة تصــل ألكثــر مــن  ٪90فــي الكشــف عــن أمــراض
الشــرايين التاج ّيــة.

العيوب:
•

•

يســتغرق حوالــي ســاعة الــى ســاعتين لمعالجــة الصــور بعــد
المســح الفعلــي.
يجــب أن يكــون معــدل ضربــات قلــب المريــض منتظــم ويمكــن
لمــدة  10ثــوان لــكل عمليــة مســح .عنــد
للمريــض أيقــاف التنفــس ّ
أســتخدام جهــاز الماســح الضوئــي الحديــث هــذه المتطلبــات
أصبــح ال لــزوم لهــا.

من يجب أن يخضع لـ MDCT؟

أن المرضى الذين يجب أن يخضعوا لـ  MDCTهم :
 .1المرضــى الذيــن لديهــم عوامــل الخطــورة التاليــة لألصابــة بأمــراض
الشــرايين التاج ّيــة :
• زيادة الدهون في الدم
• مرض السكري
• أرتفاع ضغط الدم
• المدخنين
• األشــخاص الذيــن لديهــم أقــارب يعانــون مــن أمــراض الشــرايين
التاج ّيــة .
 .2المرضــى الذيــن ُيشــتبه فــي وجــود أمــراض الشــرايين التاجيــة
لديهــم:
• وجود ألم في الصدر
• المرضــى الذيــن يفشــل معهــم تخيــط القلــب الكهربائــي ()ECG
الجهــد ( )ESTفــي تحديــد النتيجــة الغيــر طبيعيــة.
أو أختبــار ُ
 .3المرضــى الذيــن تــم عالجهــم مــن أمــراض الشــرايين التاجيــة
بالبالــون ( )PTCAأو القســطرة ( )PCIأوجراحــة ترقيــع الشــريان التاجــي
(تحويــل مســار الشــريان التاجــي) ،ونكــون بحاجــة الــى أن نــرى النتائــج
لغــرض متابعــة العــاج.

التحضير للفحص:

أن إعــداد المريــض ُيشــبه التحضيــر للفحــص باالشــعة المقطع ّيــة فــي
أجــزاء أخــرى مــن الجســم .يجــب علــى المريــض أن ال يــأكل أي طعــام
قبــل أربــع ســاعات علــى األقــل مــن الفحــص ،مــا عــدا ميــاه الشــرب .مــع
فضــل أن ال يشــرب المريــض الشــاي ،والقهــوة ،والمشــروبات
في ّ
ذلــكُ ،
واألدويــة التــي تحفّ ــز معــدل ضربــات القلــب قبــل هــذا اإلجــراء.

من هم الذين ال ينبغي إجراء فحص  MDCTلهم
وحقن الصبغة الملونة في األوردة؟

بمــا أن المرضــى يتعرضــون لألشــعة الســينية خــال الفحــص ،فــأن
ّ
يشــكون فــي وجــود حمــل ال ينبغــي
الســيدلت الحوامــل أواللواتــي
خضوعهــم لهــذا الفحــص.
يتوجــب حقــن صبغــة ملونــة فــي أوردة المرضــى لغــرض أجــراء فحــص
 .MDCTلذلــك ،ال ينصــح المرضــى الذيــن يعانــون مــن األمــراض أو
األعــراض التاليــة بعمــل هــذا االختبــار ألنهــم قــد يكونــون يعانــون مــن
حساســية شــديدة للصبغــة الملونــة أو لديهــم فشــل كلــوي حــاد.
 .1الربو الحاد .
 .2أمــراض الكلــى مــع ارتفــاع مســتوى الكرياتينيــن أو الفشــل
الكلــوي المزمــن .
 .3حصــول حالــة مــن الحساســية الشــديدة للمأكــوالت البحريــة
أو مــن الصبغــات الملونــة فــي الســابق عنــد الفحــص باألشــعة
الســينية .
ومــع ذلــك ،إذا كان المرضــى الذيــن لديهــم أمــراض أو تاريــخ مرضــي
كمــا موضــح اعــاه وهــم بحاجــة للعــاج بهــذه الطريقــة ،يجــب عليهــم
إبــاغ موظفــي المستشــفى فــي وقــت مبكــر قبــل الفحــص .

المخاطر والمضاعفات:

يمكــن أن تحــدث أعــراض ضــارة مــن الصبغــة الملونــه لبعــض المرضــى
تظهــر علــى شــكل طفــح جلــدي ،وعالمــات تحســس الجلــد ،وتــورم أو
أعــراض تنفســية .ومــع ذلــك ،فــإن فرصــة حــدوث مثــل هــذه األعــراض
ضئيلــة.

كميــة اإلشــعاع مــن األشــعة الســينية :يتعــرض كل مريــض بحــذر الــى
كميــة مناســبة وآمنــة مــن األشــعة الســينية  .كميــة االشــعة الســينية
المســتخدمة أثنــاء هــذا الفحــص تكــون فــي حــدود مــن  13-6ملــي
ســيفرت ،والــذي يعــادل كميــة اإلشــعاع الطبيعــي الــذي نتعــرض لــه
خــال ســنتين أو ثــاث ســنوات.

بعد الفحص:

•
•

شــرب الكثيــر مــن المــاء ألن إزالــة الصبغــة مــن الجســم يكــون عــن
طريــق البــول.
قــد يصــاب المرضــى بالحساســية ،مثــل الطفــح أو حساســية
الجلــد ،بعــد عــدة ســاعات مــن حقــن الصبغــة الملونــة .ومــع ذلــك،
فــإن الفرصــة ضئيلــة .وفــي حالــة حــدوث مثــل هــذه األعــراض ،يجــب
مراجعــة األطبــاء فــورا.

مستشفى دار الشفاء  -عدد خاص للقلب

انعاش القلب والرئتين
Cardiopulmonary Resuscitation

هي عملية إسعافية طارئة
يقــوم بهــا الشــخص المســعف ويتــم تنفيذهــا يدويــً فــي محاولــة للحفــاظ علــى وظائــف الدمــاغ ســليمة
حتــى يتــم اتخــاذ مزيــد مــن التدابيــر
الســتعادة عفويــة الــدورة الدمويــة والتنفــس إلنقــاذ حيــاة شــخص مصــاب بســكتة قلبيــة ،يعتبــر المريــض
الــذي تجــرى لــه عمليــة اإلنعــاش القلبــي
فــي حالــة المــوت الســريري ،وإذا لــم يتــم علــى الفــور البــدء بعمليــة اإلنعــاش فــإن خاليــا الدمــاغ تبــدأ بالتلف
غيــر الرجعــي (المــوت) خــال دقائــق ( 10دقائق).
تختلــف عمليــة اإلنعــاش بحســب المســعف ،حيــث تقســم إلــى قســمين ،إنعــاش ابتدائــي وانعــاش
متقــدم.

ﻛﻠﻨﺎ ﻣﻨﻘﺬون

Authorized Provider

of CPR and ECC Courses
American Heart
Association
SM

Learn and Live

اﻧﻀﻢ إ دورات اﻧﻌﺎش
اﻟﻘﻠﺒﻲ اﻟﺮﺋﻮي اﺳﺎس واﳌﺘﻘﺪم
اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ دار اﻟﺸﻔﺎء واﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ رﺷﺎدات ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻘﻠﺐ
اﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮﻓﺮ دورات ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ ).( BLS , ACLS , PAL, NRPﻛﺬﻟﻚ
ﻳﻘﺪم دورات اﻧﻌﺎش اﻟﻘﻠﺒﻲ اﺳﺎﺳﻲ ﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ
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المعاشرة الزوجية
و مريض القلب
ربمــا يتحــرج كثيــر مــن مرضــى القلــب عنــد الســؤال عــن
هــذا الموضــوع  .والحقيقــة أن المعاشــرة الزوجيــة  ،كأي نــوع
آخــر مــن الجهــد  ،تزيــد مــن ســرعة ضربــات القلــب  ،وترفــع –
بشــكل عابــر – ضغــط الــدم  ،وتزيــد حــركات التنفــس .
وتــؤدي زيــادة عــدد ضربــات القلــب  ،وارتفــاع الضغــط إلــى
زيــادة حاجــة عضلــة القلــب لألوكســجين  ،وهــذا مــا قــد يــؤدي
إلــى حــدوث ألــم صــدري أو خفقــان أو ضيــق فــي التنفــس
عنــد بعــض مرضــى القلــب .

وقــد أظهــرت الدراســات التــي أجريــت علــى المرضــى
المصابيــن بالذبحــة الصدريــة أو جلطــة حديثــة فــي القلــب
 ،أن عــدد ضربــات القلــب قــد وصــل إلــى حوالــي  120ضربــة
بالدقيقــة فــي ذروة المعاشــرة  ،واســتمر ذلــك لمــدة 15
ثانيــة  ،وعــاد إلــى الوضــع الطبيعــي خــال ثــاث دقائــق  .كمــا
أن ضغــط الــدم قــد ارتفــاع إلــى  85 / 160ملــم زئبقــي فــي
المتوســط  .وقــد يحصــل مثــل ذلــك لــدى قيــام اإلنســان
بنشــاطاته الطبيعيــة أثنــاء النهــار ولكــن اســتجابة القلــب
للمعاشــرة الزوجيــة تكــون أكثــر شــدة عنــد مســن متــزوج
مــن امــرأة صغيــرة الســن .

اس

تشارة الطبيب

كثيــرا مــا يتــردد مرضى القلب عند استشــارة
الطبيــب  ،وقــد يعــود المريــض الــذي أصيــب
بجلطــة حديثــة فــي القلــب إلــى المعاشــرة
الزوجيــة قبــل أن يكــون مســتعدا لذلــك .
ولهــذا فعلــى الطبيــب أن يبــادر إلــى توضيــح
األمــر عنــد مريــض جلطــة القلــب  ،حتــى لــو لــم
يســأل المريــض عــن ذلــك .
المعاشرة الزوجية عند مريض الذبحة الصدرية :

مــن المعــروف أن نوبــة الذبحــة الصدريــة تحــدث ( عنــد المصابيــن بتضيــق
فــي شــرايين القلــب ) عنــد القيــام بجهــد مــا  ،أو عنــد االنفعــال الحــاد
 .وقــد يكــون ذلــك األلــم أول عــرض يثيــر الشــبهة بوجــود تضيــق فــي
شــرايين القلــب التاجيــة .

ويســتجيب عــادة الــم الذبحــة الصدريــة الــذي قــد يرافــق المعاشــرة
الزوجيــة لتنــاول حبــة مــن دواء « النيتروغليســرين « تحــت اللســان .
وإذا كانــت حالــة المريــض مســتقرة فقــد ال يحتــاج األمــر ألكثــر مــن تنــاول
حبــة مــن النيتروغليســرين تحــت اللســان لعــدة دقائــق قبــل المعاشــرة
الزوجيــة  .ولكــن ينبغــي إخبــار الطبيــب بذلــك واستشــارته  ،فقــد
يرتئــي تعديــا فــي العــاج  ،أو ربمــا احتــاج األمــر إلــى إجــراء فحــوص أخــرى
كالقســطرة القلبيــة أو غيرهــا .
وبشــكل عــام  ،ينصــح بتجنــب المعاشــرة الزوجيــة خــال ســاعتين بعــد
وجبــة الطعــام  ،أو عقــب االســتحمام .
وال شــك أن األدويــة التــي تســتخدم فــي عــاج الذبحــة الصدريــة مــن
حاصــرات بيتــا ( كالتنورميــن واألنــدرال وغيرهــا )  ،أو حاصرات الكالســيوم
( كاألداالت والدلتيــازم وغيرهــا ) تســاعد المريــض فــي القيــام بواجباتــه
وحياتــه العاديــة علــى أكمــل وجــه  .ويمكــن للمريــض أن يســاعد نفســه
بالتخلــص مــن التدخيــن – إن كان مدخنــا – وبتخفيــض وزنــه – إن كان
بدينــا . -

المعاشــرة الزوجيــة عنــد المصــاب بجلطــة حديثــة
فــي القلــب :
إذا كانــت حالــة المريــض مســتقرة  ،وال يشــكو مــن أي ألــم فــي الصــدر
بعــد حــدوث جلطــة القلــب ( احتشــاء القلــب )  ،فيمكــن العــودة إلــى
المعاشــرة الزوجيــة عــادة بعــد  4 – 3أســابيع مــن حــدوث الجلطــة .
وكثيــرا مــا يجــرى اختبــار الجهــد عنــد مريــض جلطــة القلــب بعــد 6
أســابيع مــن حــدوث الجلطــة  ،وهــذا مــا يعطــي المريــض شــعورا بالثقــة
فــي إمكانيــة ممارســة النشــاطات المعتــادة  ،بمــا فــي ذلــك المعاشــرة
الزوجيــة .

المعاشرة الزوجية بعد عمليات القلب الجراحية :

إذا كانــت حالــة المريــض الــذي أجريــت لــه علميــة جراحيــة فــي القلــب
مســتقرة  ،ولــم تكــن هنــاك أيــة مضاعفــات  ،فيمكــن ممارســة المعاشــرة
الزوجيــة بعــد حوالــي ســتة أســابيع مــن العمليــة  .وإذا كانــت لديــك أيــة
تســاؤالت فــا تتــردد فــي استشــارة طبيبــك .

المعاشرة الزوجية و فشل القلب :

يشــكو المريــض المصــاب بفشــل القلــب مــن ضيــق النفــس عنــد القيــام
بالجهــد  ،ومــن اإلعيــاء والتعــب العــام .
وقــد يشــكو المريــض مــن ضيــق فــي النفــس عنــد المعاشــرة الزوجيــة .
وينصــح باستشــارة الطبيــب  ،الــذي قــد يوصــي بتنــاول حبــة إضافيــة مــن
الحبــوب المــدرة للبــول قبــل المعاشــرة الزوجيــة  ،وربمــا احتــاج الطبيــب
إلــى تعديــل العــاج  .أمــا إذا كان الفشــل القلبــي متقدمــا  ،فقــد يحتــاج
األمــر إلــى إدخــال المريــض للمستشــفى عــدة أيــام ريثمــا تتحســن حالتــه
 ،ويعــود إلــى وضعــه الســابق .
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الذبحة الصدرية
Angina pectoris

األعراض المصاحبة للذبحة الصدرية:

إن أهــم عــرض للذبحــة الصدريــة هــو األحســاس بألــم قليــل ضاغــط خلــف
عظمــة القــص ،ينتشــر األلــم أحيانــً الــى الرقبــة والفكيــن ،أو الــى الظهــر
أو الذراعيــن.

يحدث االلم مع المجهود العضلي أو النفسي ويختفي عند الراحة.
يشــتكي بعــض المصابيــن مــن صعوبــة فــي التنفــس وزيــادة فــي
التعــرق واإلحســاس بالغثيــان والتعــب واإلرهــاق الشــديدين.
تطلــق كلمــة الذبحــة الصدريــة علــى األلــم الــذي يحــدث فــي الصــدر
بســبب نقــص ترويــة القلــب.
والقلــب هــو عبــارة عــن عضلــة كبيــرة تضــخ الــدم باســتمرار إلــى أعضــاء
الجســم المختلفــة ،ولذلــك يحتــاج إلــى كميــة كبيــرة مــن األكســجين
والغــذاء تأتيــه عــن طريــق الــدم الــوارد عبــر الشــرايين التاجيــة ،وعندمــا
تقــل كميــة الــدم المغذيــة لعضلــة القلــب يشــعر المصــاب بــآالم حــادة
شــبيهة باأللــم الحاصــل فــي عضلــة الســاق عنــد تقلصهــا.
ومــن المهــم معرفــة أن الذبحــة الصدريــة تختلــف عــن احتشــاء عضلــة
القلــب وأنهــا ال تســبب تلفــً فــي أنســجته.

اسباب الذبحة الصدرية:

.1
.2
.3
.4

عندمــا تزيــد حاجــة القلــب للــدم واألكســجين عــن الكميــة المتاحــة،
وهــذا يكــون أثنــاء الحركــة والنشــاط.
أو بسبب الضغوط النفسية.
أو بعد تناول وجبة دسمة.
أو بسبب اإلحساس بالحر أو البرد الشديدين.

يزيــد الــدم القــادم الــى القلــب عــاد ًة عنــد زيــادة الحاجــة لــه ،لكــن فــي
بعــض الحــاالت تكــون الشــرايين ضيقــة بســبب ترســب بعــض المــواد
عليهــا( ،)atherosclerosisأو تتقلــص الشــرايين ألســباب مختلفــة فــا
تتمكــن مــن زيــادة كميــة الــدم فتحــدث الذبحــة.
*يصاب المدخنون وزائدوا الوزن بالذبحة الصدرية أكثر من غيرهم.

ومــن المهــم معرفــة أن ليــس كل ألــم فــي الصــدر يعنــي ذبحــة صدريــة،
فقــد يكــون األلــم ناتجــً عــن شــد فــي عضــات الصــدر أو بســبب مشــكلة
فــي المــريء ،أو فــي الجهــاز التنفســي.

خطورة اإلصابة بالذبحة الصدرية:

إن الذبحــة الصدريــة تعنــي أن عضــات القلــب ال تكتفــي بكميــة
االكســجين التــي تحصــل عليهــا ،وهــي عبــارة عــن َعــ َرض تحذيــري
للمصــاب بــه ليتخــذ الــازم لزيــادة إمــداد عضــات القلــب باالكســجين
ومعالجــة األمــر المســبب لنقصــه.
كمــا أن االصابــة بالذبحــة الصدريــة ال يعنــي حتميــة اإلصابــة باحتشــاء
عضلــة القلــب فيمــا بعــد إذا اتخــذت التدابيــر الالزمــة لمنــع ذلــك ،لكــن
يمكــن أن تكــون إنــذارًا بحصــول اإلحتشــاء فــي المســتقبل.

عوامل الخطورة لإلصابة بالذبحة الصدرية:
•
•
•
•
•
•

التدخين
زيادة الوزن
ارتفاع ضغط الدم
زيادة نسبة الكوليسترول والشحوم الثالثية في الدم
اإلصابة بداء السكري
وجود تاريخ عائلي لإلصابة بأمراض القلب

تشخيص الذبحة الصدرية:

يعتمــد الطبيــب فــي تشــخيصه للذبحــة الصــدري علــى التاريــخ المرضــي
للمصــاب ،شــام ً
ال وصــف األلــم ومكانــه وســبب حدوثــه ،باإلضافــة لوجــود
عوامــل الخطــورة الســابقة الذكــر.
يطلــب الطبيــب بعدهــا إجــراء تخطيــط للقلــب ُيعمــل أثنــاء اســتلقاء
المريــض علــى الســرير ثــم أثنــاء قيامــه بمجهــود مع ّيــن كالمشــي أو
ركــوب الدراجــة الخاصــة بالفحــص.
يحتــاج بعــض المرضــى لعمــل صــورة أشــعة خاصــة بشــرايين القلــب
لمعرفــة مــا إذا كانــت متضيقــة بفعــل ترســب بعــض المــواد عليهــا.

عالج الذبحة الصدرية:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

التوقف عن التدخين
االمتناع عن شرب الخمور
إنقاص الوزن الزائد
الحمية الغذائية والتقليل من الدهون وخاصة المشبعة
ممارسة التمارين الرياضية بانتظام
التحكم الجيد بداء السكري
التحكم الجيد بضغط الدم
ممارســة االســترخاء بانتظــام للتخلــص مــن الضغــوط النفســية او
التحكــم بهــا
اســتعمال بعــض العقاقيــر الطبيــة التــي تعمــل علــى توســيع
األوعيــة الدمويــة تُصــرف بعــد مراجعــة الطبيــب وتؤخــذ عنــد بدايــة
األحســاس باأللــم (مثــل النيتروجليســرايد)
أخذ جرعة صغيرة يومية من األسبرين
مراجعة الطبيب بانتظام واتباع النصائح الطبية
يحتــاج بعــض المرضــى لعمــل توســيع للشــرايين التاجيــة عــن
طريــق القســطرة أو لعمليــة جراحيــة لتبديــل الشــرايين بأخــرى
ســليمة تؤخــذ مــن الفخــذ.

مــا الفــرق بين الذبحــة الصدريــة المســتقرة والذبحة
غير المســتقرة؟
تحدث الذبحة الصدرية االعتيادية أو المستقرة في أحوال معينة.

مثـ ً
ا :بعــد القيــام بمجهــود بدنــي أو التعــرض لضغــوط نفســية أو للحــر
أو البــرد ،وتختفــي عنــد الراحــة ،وتزيــد حــدة األلــم تدريجيــً.
أمــا الذبحــة الصدريــة غيــر المســتقرة فهــي تحــدث أحيانــً دون التعــرض
لألســباب ســالفة الذكــر ،أو تســتمر علــى الرغــم مــن الراحــة ،أو أنهــا
تبــدأ فجــأة بألــم حــاد وشــديد جــدًا ،أوتكــون حــدة األلــم فيهــا مســاوية
لتلــك التــي تحــدث فــي حالــة احتشــاء عضلــة القلــب علــى الرغــم مــن أن
الفحوصــات المخبريــة تؤكــد عــدم وجــود اإلحتشــاء.
وتعتبــر الذبحــة الصدريــة غيــر المســتقرة أشــد خطــورة مــن الذبحــة
ُنــذر باحتمــال اإلصابــة باحتشــاء قريــب لعضــات القلــب.
المســتقرة وت ِ

العالمات المنذرة في الذبحة الصدرية:

يتأقلــم المصابــون بالذبحــة الصدريــة مــع أعراضهــم ويمكنهــم عــادة
التحكــم بهــا ،لكــن يحــدث فــي بعــض األحيــان أن يصابــوا ببعــض
األعــراض التــي تنــذر بوجــود مشــكلة أكبــر مــن الذبحــة ،ولذلــك ال بــد مــن
استشــارة طبيــة عاجلــة ،وهــذه األعــراض أو العالمــات هــي:
• استمرار ألم الذبحة ألكثر من عشر دقائق
• زيادة حدة األلم عن العادة
• عــدم تأثــر األلــم باســتعمال األدويــة المعتــادة واســتمراره علــى
الرغــم منهــا
• زيادة عدد نوبات األلم عن المعتاد
• اإلحساس باأللم أثناء الراحة
• االحساس بأعراض جديدة لم تكن موجودة في السابق.
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عن صحة القلب
مبناسبة اليوم العاملي للقلب

إنسدال الصمام التاجى

يوجــد الصمــام التاجــى بيــن األذيــن األيســر والبطين األيســر مــن القلب،
ويعرف إنسدال الصمام التاجى بأنه عدم اإلنغالق المحكم لهذا الصمام،
حيث يتدلى هذا الصمام بإتجاه األذين األيســر فى حالة إنقباض البطين
األيســر  ،ممــا يــؤدى إلى عودة الدم إلى األذين األيســر ،فيما يعرف بقصور
الصمام التاجى.

ويعانــى المريــض فى هذه الحالــة من وجود إضطراب فــى ضربات القلب
وعدم إنتظامها ،كما يشكو عادة من بعض األعراض المتفرقة مثل آالم
ببعض مناطق الصدر ،صعوبة فى التنفس ،عالوة على الشــعور بالدوار
،وحالة من اإلجهاد العام.
وينبغــى عــاج مثــل هــذه الحــاالت
ســريعا ،ففــى حالــة تــرك الحالــة دون
عــاج ،فــإن األعراض ســرعان ماتتفاقم
 ،مســببة العديــد مــن المضاعفــات
الصحيــة الخطيــرة ،لعــل أخطرهــا
وأهمها.
• قصور الصمام التاجى  :والذى
يعنى عودة جزء من الدم من
البطين األيسر إلى األذين األيسر
عبر الصمام التاجى فى حالة
اإلنقباض.
• عدم إنتظام ضربات القلب.
• إلتهاب غشاء القلب الجرثومى.
لذا البد من إجراء بعض الفحوصات التشخيصية سريعا للوقوف
على مالبسات الحالة ,ولعل أهم الفحوصات التشخيصية.
•
•

•

•

إســتخدام السماعة الطبية  :حيث يتم ســماع صوت إضافى ،يشبة
"تكة" المفتاح  ،والذى يرجع إلى القصور التاجى .
تصوير القلب بالموجات فوق الصوتية "إيكو جرافى"  :وهو أفضل
الخيــارات التى تســتخدم لرصد أى خلــل بالصمامات ،إلى جانب تحديد
نسبة القصور الموجودة .
األشــعة السينية "أشعة إكس" للصدر والقلب  :والتى تعد بمثابة
الوســيلة المساعدة أو التأكيدية ،والتى تستخدم عادة بهدف تأكيد
التشخيص الذى يتم الوصول إليه .
تخطيــط القلــب الكهربائى  :وذلك للوقــوف على الحالــة الكهربية
لعضلــة القلــب ،ويتم ذلك من خالل توصيل بعض األســاك بالجســم
فــى مناطقمعينــة  ،وحث المريض على بذل بعض المجهود الخفيف
،كوضعه مثال على جهاز مشى متحرك ،أو ركوب دراجة ثابتة .

• القسطرة التشخيصية  :ويتم اللجوء إليها فى حالة عجز الطرق
األخرى فى إيجاد تشــخيص صحيح للحالة ،أو فى حالة إنســدال الصمام
التاجى دون ظهور أى عالمات مرضية واضحة .
ويتــم عــاج هــذه الحــاالت دوائيــا  ،حيــث يوصــف لهــم أدوية مــن النوع
"حاصرات بيتا" مثل عقار البيتالوك ،والذى يهدف إلى تنظيم ضربات
القلــب ،والمانــع من إعطاء األســبرين للوقاية من الجلطات والســكتات
الدماغية  ..أما فى الحاالت التى يصاحبها قصور تاجى شديد ،
فال بديل إذن عن التدخل الجراحى ،حيث
يتــم إصــاح الصمــام جراحيا ،وفــى حالة
فشــل إصالحــه جراحيــا يتــم إســتبداله
بصمــام آخر معدنى أو حيوانى مصنوع
من أنسجة الحيوانات.

الوقاية من أمراض القلب

إن اول اســتراتيجية فــي الوقايــة من أمراض القلب هــي أن تقلل فرص
إصابتــك بمرض الشــرايين التاجية قدر اســتطاعتك ،وفيمــا يلي نظرة
شــاملة لعوامــل الخطــورة الشــديدة المعروفــة ،ومــا يمكنــك فعلــه
لمجابهتها.

التدخين

إن التدخيــن يزيــد قابليتــك لإلصابة بمرض
الشــرايين التاجية بمقدار يزيد عن الضعف
ويجعلــك أكثــر عرضــة لإلصابــة بمــرض
الشــرايين التاجية بمقدار يزيد عن الضعف
ويجعلــك أكثر عرضة لإلصابــة بنوبة قلبية
بمقدار يصل الى ست مرات.
والتدخيــن يمكــن أن يكون مرتبطًا بشــكل مباشــر ب  %20من الوفيات
الناتجة عن مرض الشــرايين التاجية ،وكل ســيجارة تدخنها تزيد من هذا
الخطــر الــذي يتههــدك ،والحــل الوحيــد هو االقــاع عن التدخيــن ،فدرجة
الخطر تقل سريعًا بعد االنقطاع عن التدخين وتعود الى نفس مستواها
تقريبًا لدى غير المدخنين في خالل ثالث سنوات

مستوى الكوليسترول المرتفع

كلمــا ارتفــع مســتوى الكوليســترول فــي دمــك ،زاد
خطــر إصابتــك بمــرض فــإن خطــر إصابتــك بمــرض
الشرايين التاجية ينخفض بنسبة  %2الى  %3لكل
نســبة  %1تستطيع أن تخفضها من الكوليسترول
في دمك.

وأول خطوة في خفض مســتوى الكوليســترول في دمك هي ان تتناول
طعامــً منخفــض الدهــون باإلقــال مــن األطعمــة حيوانيــة المصــدر ،إن
طبيبك سوف يخبرك بالمستوى المنخفض الذي يجب أن تصل إليه ،وما
إذا كان تناولك للعقاقير المخفضة للكوليسترول مفيدًا لحالتك.

السمنة

إن زيــادة الــوزن بنســبة تزيــد عــن  %20فــوق الــوزن
المثالــي تفتــح البــاب أمــام عــدد مــن عوامــل الخطورة
األخــرى المســببة لمــرض الشــرايين التاجية  ،وتشــمل
ارتفــاع ضغط الــدم ومرض الســكر وارتفاع مســتويات
دهنيات الدم ونمط الحياة الخاملية.

مرض السكر

إن مريــض الســكر يكون أكثر عرضــة بمقدار ثالثة
الى ســبعة أضعاف للوفاة بســبب المرض القلبي
الوعائــي ،إن اتباع أســلوب مكثف للســيطرة على
مرض السكر وغيره من عوامل الخطورة قد يقلل
احتماالت اإلصابة بالمضاعفات القلبية الوعائية.

النوع ( ذكر  /أنثى )

بعــض النــاس يعتقــد خطــأ ان مــرض الشــرايين
التاجيــة يصيــب الرجــال فقط إذ ان النســاء فــي مرحلة
الخصوبــة (اي الالتــي يحضــن) يكــن فــي حمايــة الــى
حــد مــا  ،ربمــا بســبب ان لديهــن مســتويات أعلــى من
هرمون االســتروجين االنثوي في الدم ،ومع ذلك فبعد
ســن انقطــاع الحيض فــإن خطورة إصابــة المرأة بمرض
الشــرايين التاجيــة أكثــر مــن أيــة حالــة أخــرى ،بــل أكثر
كثيــرًا ممن يتوفين بســبب ســرطان الثدي وســرطان
الرئة معًا.

ويمكن ان تكون أعراض مرض الشرايين التاجية أكثر صعوبة في التعرف
عليها في النساء ،وعندما يتم تشخيص هذا المرض في امرأة ألول مرة،
فإن المرض يميل ألن يكون أكثر شــدة مما لو كان قد تم تشــخيصه في
الرجــل ،كمــا ان النســاء يكــن أقل قابليــة للحياة واالســتمرار بعــد االصابة
بنوبات قلبية عن الرجال

األسبرين

ضغط الدم المرتفع

كلمــا ارتفــع ضغط دمــك ،زاد خطر إصابتك
بمرض الشــرايين التاجية ،إن خفض ضغط
دمــك المرتفــع يحميــك مــن االصابــة بهــذا
المــرض ،كمــا يعطيك ايضًا حمايــة إضافية
من االصابة بالسكتات المخية.

الخمول الجسماني

إن ممارســة الرياضــة بانتظــام يمكــن أن
تخفض خطر إصابتك بالنوبة القلبية بمقدار
يتــراوح بين الثلــث الى النصف ،وإذا كنت قد
بقيــت فــي حالــة خمول بدنــي لمــدة طويلة،
وكنــت زائد الــوزن وبدينًا ،فاستشــر طبيبك
أوالً قبل أن تبدأ أي برنامج رياضي.

بالنسبة للرجال فوق سن الخمسين ثمة دليل
معقــول على ان تناول االســبرين بتركيز عادي
( 325مجــم) يومــً بعد يــوم ،أو تناول  81مجم
من االسبرين يوميًا يقلل قابلية اإلصابة بمرض
الشــرايين التاجيــة ،أمــا فــي النســاء فالدليــل
على فائدة االسبرين أقل وضوحًا وأثرًا.
ومن جانب آخر فاالســبرين يمكن ان يســبب آثارًا جانبية ،تشــمل النزيف،
لذا فاستشر طبيبك قبل أن تبدأ في االستخدام المستمر لألسبرين.

اإلفراط في معاقرة الخمر

ثبــت بالتجربــة أن تعاطــي الخمــور خاصــة
عنــد االفــراط فيها يزيد خطــر االصابة بمرض
الشــرايين التاجيــة في الرجال والنســاء على
الســواء ،وفــوق هــذا فــإن شــرب الكحوليــات
يزيد خطر إصابة النساء بسرطان الثدي.

مستشفى دار الشفاء  -عدد خاص للقلب

مستوى الجلسريدات
الثالثية المرتفع

إن وجود مســتوى مرتفع من هذا الدهن _ خاصة
مع وجود مستوى منخفض من البروتين الدهني
مرتفــع الكثافــة  HDLفــي الــدم يبدو انــه إرهاص
باإلصابــة بمرض قلبي،رغم انه ليس بنفس القوة
مثل ارتفاع مســتوى الكوليسترول .ومن االفضل
تحديد مســتوى الجلســريدات الثالثيــة عن طريق
الصوم لمدة 12ساعة قبل إجراء اختبار الدم.

د .سعد الكندري

والخطــوات الرئيســية في خفض مســتوى الجلســريدات الثالثيــة المرتفع
هــي الحد من كمية الســكر والنشــويات المكررة فــي طعامك ،أن تنقص
وزنك إذا كنت بدينًا ،أن تتجنب شرب الخمور ،وتسيطر على مرض السكر.

استشاري أمراض القلب
الزمالة الكندية و البورد األمريكي يف أمراض الباطنية
الزمالة الكندية و البورد األمريكي يف أمراض القلب و
الشرايني تخصص دقيق يف عمليات القسطرة القلبية
التداخلية  -جامعة أوتاوا  -كندا

ارتفــاع مســتوى الهوموسيســتين إن األشــخاص الذيــن لديهــم
مســتويات عاليــة مــن تلــك المــادة الطبيعيــة فــي دمائهــم قــد تكــون
لديهــم بالتالــي قابليــة أعلى لإلصابة بمــرض الشــرايين التاجية ،ويمكن
قيــاس مســتوى الهوموسيســتيين فــي الدم باختبــار الــدم ،ويمكن ان
يــرث االنســان الميل لوجود مســتوى مرتفــع من الهوموسيســتيين في
الــدم ( كصفــة وراثيــة )  ،ولكن يبدو ان الســبب في معظم الناس الذين
لديهــم مســتويات مرتفعة ( بدرجة متوســطة ) من الهوموسيســتيين
هــو وجــود نقص غذائي في حمض الفوليك ( الفوالت) وفيتاميني " "6و
" ."12وال يوجــد اتفــاق حتى اآلن بين االطباء عما إذا كان من الواجب على
الناس عامة او على األشخاص الذين يعانون من مرض الشرايين التاجية
خاصة ان يطلبوا قياس مســتوى الهوموسيســتيين لديهم ،وبالنســبة
لألشــخاص ذوي المســتويات المرتفعــة من الهوموسيســتيين فال يوجد
دليل على أن خفض مســتواه يكون مفيدًا لهم ،ومع ذلك فمن الحكمة
ان يتناولــوا أقــراص حمــض الفوليــك (  400ميكروجــرام) وفيتامين «»6
( 100غــرام) وفيتاميــن « 100 ( »12جــرام) خاصة لمن كان أحد والديهم
أو احــد أبنائهم قد أصيب بمرض الشــرايين التاجية قبل ســن الخامســة
والخمسين.
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• إختبار وظائف الرئتني.
• فحص الصدر باألشعة السينية.
• إجراء تخطيط للقلب.
• اختبار إجهاد القلب على جهاز املشي.
• تقييم درجة اخلطر للمصابني بأمراض الشرايني التاجية يف القلب.

العدوى

ثمــة ميكــروب يســمى الكالميديــا الرئويــة
 CHLAMYDIA PNEUMONIAEيعد سببًا
شــائعًا لاللتهــاب الرئــوي وااللتهــاب الشــعبي
وحــاالت عــدوى الحلــق والجيــوب األنفيــة ،وهو
يمكن أن يسبب حالة عدوى لبطانة الشرايين،
وتشــير الدراســات الى ان هذه العدوى يمكن
ان تكــون خطــوة أولى ذات أهميــة في حدوث
حالــة التصلــب العصيــدي للشــرايين ( فــي
بعض االشخاص على االقل).
هــذا ولم يثبت ان إجراء اختبار لهــذه العدوى أوإعطاء عالجات
بالمضادات الحيوية في حالة وجود العدوى تكون له فائدة في
منــع حدوث التصلب العصيدي ،ومع ذلــك فهذا االحتمال ال زال
قيد الدراسة والبحث.

الفحوصات اخملربية:

• إختبار الدم المخفي في البراز
• فحص اإلدرار تحت المجهر أو بالشرائح وأشرطة اإلختبار.
• التحاليل الكاملة للدم (نسبة الهيموغلوبين وفصيلة الدم).
• تحديد فصيلة الدم وعامل . RH
• إختبار معدل سرعة ترسب الدم.
• تحليل نسبة الدهون في الدم ( الكوليسترول الضار والنافع
والدهون الثالثية).
• اختبار وظائف الكبد (البيليروبين ،انزيمات الترانس امينيز ،جاما
جلوتامايل ترانسفيراز ،الفوسفاتيز القلوي).
• تحليل نسبة الجلوكوز في الدم الذي يستوجب صيام المريض.
• تحاليل مصل الدم الكهربائي.
• اختبار وظائف الكلى (نسبة اليوريا في الدم ،اإللكترواليتس ومصل
الكرياتينين).
• تحليل الكشف عن اإلصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة من
النوع  1و .2
• تحليل هرمونات الغدة الدرقية.
• تحليــل نســبة إنزيــم التروبونيــن فــي الــدم الناتجــة عــن تلــف عضلة
القلب.

الجلطة القلبية
تُعــرف جلطــة القلب بأنها ،حدوث موت جزئي لبعض األنســجة الموجودة
فــي القلب ،ونتيجة لحدوث إنســداد تــام في بعض الشــرايين الموجودة
فــي القلــب والمســؤولة عن تغذيتــه وإيصال الــدم والغذاء واألكســجين
مما يؤدي لحدوث موت للجزء الذي يقوم الشريان بتغذيته.
إليهّ ،
إن الشــيء المســؤول عن حجم التضرر الذي يصيب القلب يعود إلى نوع
ّ
الشــريان المتضــرر ،فــإذا كان شــريانًا عادييــً أي أن وظائفه بســيطة وهو
شــريان فرعــي يكــون حجــم الضــرر علــى القلب خفيفــً أي يســهل عالجه
والعودة إلى حالته الطبيعية بعد القيام بالعالج وأخذ قســط من الراحة
أمــا إذا كان الجزء المصاب
واالعتنــاء جيــدًا بصحتــه وأخذ الحيطة والحــذرّ ،
مــن القلــب نتيجــة إنســداد شــريان رئيســي ومســؤول كبيــر عــن القلب
فتكون هناك خطورة كبيرة يجب العمل على تفاديها عن طريق اللجوء
إلــى العــاج بأقصــى ســرعة تفاديــً للمضاعفــات التــي يمكــن أن يتعرض
إليها المصاب.
إن مريض الجلطة القلبية يعاني من آالم شديدة تمتد في ذراعه اليسرى
ّ
كاملة ،ويصاب أيضًا بآالم في صدره تجعله دائم اإلحساس باأللم ،ويظهر
علــى مــن يصــاب بالجلطة القلبية الشــحوب فــي وجهه وعالمــات اإلرهاق
والتعب الشديدين ،يصحبه أيضًا الشعور باإلجهاد الشديد عند ممارسة
أي نشــاط جســدي بســيط ،يعاني أيضًا مريض الجلطة القلبية بصعوبة
شــديدة في التنفس والشــعور الدائم بضيق في صدره وثقل كبير في
رئتيــه ،مــن يعانــي مــن اإلصابــة بالجلطــة القلبيــة معــ ّرض دومــً لإلصابــة
بالغثيــان وبحــاالت اإلغمــاء المفاجئــة ،ويصاحــب الجلطــة القلبيــة التعرق
الشديد.

أعراض الجلطة القلبية

• ألم في الصدر وعدم الشعور بالراحة ،ويمكن أن يكون ألمًا شديدًا ،أو
مج ّرد شعور باالمتالء ،أو الضغط ،وانحسار في وسط الصدر.
• ألــم فــي الجــزء العلــوي مــن الجس ،وقــد ينتشــر ليصل إلى األســنان،
والفك والكتفين ،والذراعين ،والظهر ،والرقبة.
• ألم المعدة :حيث يكون األلم على شكل حرقة في المعدة أو الشعور
باالمتالء وعسر في الهضم.
• الغثيان والقيء.
• الشعور بالضغط في الصدر والدوخة.
• ضربات قلب سريعة وغير منتظمة.
• ضيق التنفس.
• القلق والتوتر.
• الدوخة وانعدام التفكير.
• التعرق والجلد البارد والرطب.

أسباب الجلطة القلبية
• التدخين الشره بين الشباب وخاصة األطفال.
• ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم بسبب تناول المأكوالت الدسمة
والوجبات السريعة الغنية بالدهون.
• ق ّلة الحركة وعدم ممارسة المشي والرياضة.
• مرض السكري ،إضافة إلى البدانة والسمنة عند  %37من البشر.

مستشفى دار الشفاء  -عدد خاص للقلب

السكتة القلبية

•
•
•
•

من يتعاطى الكحول ،والمخدارت.
من يعاني من قصور في القلب.
وجود اضطرابات وراثية في العائلة.
الرجال أكثر عرضة من النساء بمرتين لإلصابة بالسكتات القلبية.

أعراض السكتة القلبية

• فقدان الوعي ( اإلغماء ).
• ال يمكن الشعور بنضبات القلب.
• تسارع نبضات البعض ،الشعور بالدوار.
• آالم في الصدر ،أو حدوث ضيق في التنفس ،أو الغثيان  :وذلك يحدث
قبل حدوث السكتة القلبية بساعة.

عالج السكتة القلبية

•
•

د.أمل علي مكة
استشاري امراض قلب
دكتوراه يف الطب العام

استخدام جهاز إزالة الرجفان ( العالج الطارئ ).
العالج في المستشفى.

كيف حتدث الذبحة الصدرية

شهادة تخصص يف امراض القلب و الشرايني
دبلوم يف تصوير القلب باألمواج فوق الصوتية ( فرنسا

هــي عبــارة عــن توقف مفاجــئ للقلب عــن الخفقان بشــكل غيــر متوقع،
فيتوقــف تدفــق الــدم إلــى الدمــاغ ،ويتوقــف فــي ســائر األعضــاء الحيوية
فــي جســم اإلنســان .والســكتة القلبيــة خطيــرة إذا لــم تتــم معالجتهــا
فــي غضــون دقائق؛ ألنها ستســبب الوفاة للشــخص ،و هنالــك فرق بين
الســكتة القلبيــة والنوبــة القلبيــة؛ فالنوبــة القلبيــة :هي عندمــا يتوقف
ضــخ الــدم إلى جزء مــن عضلة القلب ،وال يحدث توقف لخفقان للقلب .أما
الســكتة القلبية المفاجئة :فهي تحدث بعد الشــفاء مــن النوبة القلبية،
أو تحدث خالل حدوث النوبة القلبية.
تحــدث الســكتة القلبية لألشــخاص الذين يعانون من أمــراض في القلب،
وقــد تحــدث لألشــخاص الذيــن يكونــون بصحــة جيــدة وال يعانــون من أية
أمراض قلبية .وما لم يتم التدخل السريع لعالج السكتة القلبية بجهاز
( إزالة الرجفان ) ،فإنها تؤدي إلى وفاة الشخص.

أسباب حدوث السكتة القلبية

• وجود اضراب في النظم القلبي؛ ( كالرجفان البطيني ) ،وهو يعد
السبب الرئيسي في معظم األحيان للسكتة القلبية المفاجئة.
• بسبب عدم خفقان البطينان بشكل طبيعي ،فيرتجفان بسرعة
كبيرة
• وبشكل غير منتظم .فيضخ القلب كميات قليلة من الدم أو ال يضخ
إطالقًا إلى الجسم .
• وجود مشاكل في النظام الكهربائي للقلب .
• إصابة الشخص بأمراض :كمرض القلب ،أو مرض الشريان التاجي .
• إصابته باإلجهاد البدني الشديد .
• وجــود أمــراض وراثيــة فــي العائلــة عــن طريــق الجينــات ،فتســبب في
حدوث السكتات القلبية.

األلــم الشــديد وغير المحتمل في بعــض األحيان والذي يحدث في منطقة
الصدر والذي من الممكن له أن يمتد ليشمل العديد من المناطق المجاورة
لصــدر اإلنســان هــي ما تعــرف بالذبحة الصدريــة ،حيث أنهــا تحدث عندما
تقل كمية الدم التي تحتوي على األكســجين في عضلة القلب ،حيث أن
هــذه الكميــة من الدم تقل بســبب حدوث التصلب في الشــريان التاجي،
والتصلب ينتج عادة عن ترســبات دهنية في باطن الشــرايين تعمل على
إعاقة مرور الدم وســريانه عبر هذا الشــريان ،مما يســبب إحساســً كبيرًا
فــي األلــم في منطقــة الصدر .هذه هي الطريقة التــي تتكون بها الذبحة
الصدرية.مــن أبــرز األعــراض التــي تظهر عند حــدوث الذبحــة الصدرية هي
اآلالم التــي قــد تأتــي على الجهة اليســرى من الصدر حيث أن شــكل األلم
هــذا قــد يكون على شــكل الضغط أو على شــكل الحرارة أو على شــكل
الضيــق فــي التنفــس ،ممــا يجعلــه قابــ ً
ا لالنتشــار ليشــمل كافــة األجزاء
المجــاورة مثــل اليــد اليســرى والرقبة والفك الســفلي ،كما أن هــذا األلم ال
يكون متساويًا في شدته دفعة واحدة فقط ،بل هو ألم متزايد وبشكل
كبيــر جــدًا ،حيث أن هــذا األلم الذي يظهر يكون مرتبطًا وبدرجة رئيســية
بالمجهــود المبــذول فــي الوقــت الــذي يخف فيــه هذا المجهود وبشــكل
تدريجي مع توقف هذا المجهود المبذول.

األكثر ُعرضة للسكتة القلبية

• المتقدم في العمر.
• من أصيب بسكتة قلبية سابقًا.

التشــخيص لهــذا المــرض يكــون مــن قبــل الطبيــب المختص ،حيــث أنه
يســمع األعــراض التــي مــر المريــض بهــا ،باإلضافــة إلــى فحصــه فحصــً

ســريريا ،كما أنه يســتعين بعمل تخطيط لقلب المريــض ،وأخيرًا يخضع
المريــض لفحوصــات طبية لقياس مســتوى اإلنزيمات القلبيــة وذلك عن
طريــق إجــراء فحص للــدم .عالج الذبحــة الصدريــة فيكون بالراحــة التامة
وتقليــل المجهــود المبــذول إلــى أقصــى حد ممكــن ،باإلضافــة إلى ذلك
فإنه ينبغي أن يعطى المريض كمية كبيرة من عنصر األكسجين الالزم
لتنفســه ،وذلــك حتــى يزداد تركيــز هذا العنصــر في الدم الذي ســيزود
القلــب ،وبالتالــي زوال ســبب الذبحة الصدرية .كما أن الطبيب المشــرف
عليه يعطيه العديد من المحاليل واألدوية المعالجة .كما يجب أن يتوفر
الغــذاء المالئــم لمثل هــذه الحالة والغذاء المناســب يكــون قليل الملح،
باإلضافــة إلــى أنــه يجــب أن يكون قليل الدهون والدســم حيــث أن تناول
الوجبــات التــي تكون نســبة الدهون فيها منخفضة وبشــكل كبير جدًا
ممــا يقــي اإلنســان مــن حــدوث أيــة ترســبات دهنيــة مســتقبلية .أمــا إن
أصابت الذبحة الصدرية شــخصًا في الطريق أو في البيت فيجب عليه أن
يتوقــف عــن بذل المجهود والراحة التامة ،وإن كان يأخذ الدواء الموســع
للشــرايين حســب أوامر الطبيب المعالج له والمشــرف عليه فيجب عليه
أن يتناولــه فــإن شــعر باأللم مرة أخــرى فيتوجب علــى المريض أن يتصل
باإلسعاف فورًا.

ما هي قسطرة القلب

عملية القســطرة لها ِش َّ
ــقين ،الشق التشخيصي والشق العالجي ،يقوم
األطبــاء بعمــل القســطرة فــي الشــق التشــخيصي لمعرفــة حالــة القلب
والشــرايين ووضعهمــا الراهن ،حيــث ت ِّ
ُمكنُ هم الصور التــي يلتقطونها
باألشــعة الســينية مــن تشــخيص حالة القلب والشــرايين؛ وتحديــد إذا ما
كان هنالــك حاجــة إلــى عــاج وطبيعــة أو نــوع العالج الــازم لهــذه الحالة.
العالجي ،فيتم باســتخدام بالــون في نهاية األنبــوب المذكور؛
أمــا الشــق ِ
حتى يقوم بفتح الشــريان أو الشــرايين التي تُعاني من انســداد أو ضيق،
ســمى
ويمكن أيضًا إدخال دعامة لإلبقاء على الشــريان مفتوحًا وهو ما ُي
َّ
بالعامية (الشــبكة) .ويبدأ الطبيب عادة بالشــق التشــخيصي ثم ينتقل
للشــق العالجــي إذا دعــت الحاجة ،وال ُيشــترط أن يتم الشــق العالجي في
المخصــص
جلســة أخــرى ،بــل إن الطبيــب يقــوم بنــزع أنبــوب القســطرة ُ
للتشــخيص؛ ثــم يقوم بإدخــال أنبوب آخر يوجد على رأســه بالون موجود
لهذه الغاية .يتم إجراء هذه العملية تحت تأثير التخدير الموضعي ،أي أن
واعيًا في جميع مراحل العملية .تُستخدم القسطرة عادة
المريض يكون ِ
في تشخيص حاالت انسداد األوعية الدموية والشرايين ومعالجتها ،كما
تُســتخدم لتخفيــف آالم الصــدر للمرضــى الذيــن عانوا أو ُيعانــون من آالم
الذبحــة الصدريــة ،وفي بعض األحيان تســتخدم القســطرة إلصالح عيوب
خلقية في القلب أو الشرايين.

البورد الفرنسي يف أمراض
القلب والشرايني من أكادميية
باريس
( جامعة بيري وماري كوري )
حائز على البورد الفرنسي يف
طب القلب التداخلي من جامعة
باريس الثانية عشره
عضو يف -:
• جمعية القلب الفرنسية.
• جمعية القلب األوروبية.
د .أحمد عالءالدين
• جمعية القلب وجراحة
استشاري يف أمراض القلب والشرايني
القلب اللبنانية.
 ،استشاري يف القسطرة وطب القلب
التداخلي
القلب هو عضو عضلي مجوف يدفع الدم ضمن جهاز الدوران بما يشــبه
عمــل المضخة ،مشــكال العضو الرئيســي في الجهاز القلبــي الوعائي أو
مــا يعــرف بالجهــاز الدورانــي ،فبالتالي هــو العضلة التي تؤمــن الدم عن
طريــق الضــخ لينتقــل إلى جميــع أنحاء الجســم ، ،حيث يقــوم الدم بنقل
األكســجين الــذي يأخــذه مــن الرئــة ليقــوم بإيصالــه إلــى أعضــاء الجســم
كافــة .ويحتــوي القلــب على مجموعة مــن الشــرايين واألوردة؛ حيث تقوم
الشرايين بنقل الدم من القلب إلى أعضاء الجسم األخرى ،واألوردة تقوم
بعملية إعادة الدم من أعضاء الجســم إلى القلب .القســطرة القلبية هي
عمليــة إدخــال أنبوب إلــى القلب عن طريق أحد الشــرايين الطرفية ،مثل
شــريان الفخذ أو الشــريان العضدي؛ ثم يتم حقن صبغة خاصة مع القيام
بأخذ صور متتابعة بأشعة إكس أو ما ُيعرف لدينا باألشعة السينية.

مخاطــر القســطرة القلبيــة تكمــن في الجــرح الذي يقــوم الطبيب بعمله
إلدخــال أنبــوب القســطرة ،حيــث يمكن أن يلتهــب هذا الجــرح أو أن ينزف
بعد العملية؛ وكذلك أن تُخ ِّلف ندبة في الجســم ال يمكن ُّ
توقع شــفائها.
أمــا المخاطــر التي يمكن داخليا بســبب إدخال أنبوب القســطرة ،فتكون
إمــا أن تُصــاب إحدى األوعية الدموية فــي القلب بأضرار من األنبوب؛ أو عند
تالمــس األنبــوب مع ألياف عضلــة القلب قد يؤدي إلى حدوث اضطراب في
نبضــات القلــب ،المادة الصبغية المســتخدمة في القســطرة قد تُســ ِّبب
مريض آلخــر ،ابتداءًا
حساســية عنــد بعــض المرضى تختلف درجاتهــا من
ِ
اهلل-بفشــل كلوي .ومن الحساســيات
من طفح جلدي وانتهاءًا-ال ســمح
ٍ
المخدر ،حيث
ُعــد من مخاطر هــذه العملية هي الحساســية تجــاه
ِّ
التــي ت ُّ
أنها قد تؤدي في حاالت نادرة إلى حدوث انخفاض شديد في ضغط الدم.
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د.أمل علي مكة
استشاري امراض قلب

دكتوراه في الطب العام
شهادة تخصص في امراض القلب و الشرايين
دبلوم في تصوير القلب باألمواج فوق
الصوتية ( فرنسا).

ان النســـاء والرجـــال فـــي نســـبة خطـــر متشـــابهة لالصابـــة بامـــراض
القلـــب او النوبـــات القلبيـــة .فـــي الواقـــع :امـــراض القلـــب هـــي الســـبب
االول للوفيـــات لـــدى النســـاء فـــوق  65عامـــا.
تميـل النسـاء لتطويـر
مشـاكل فـي القلـب فـي
مرحلـة متاخـرة اكثـر مـن
حياتهـن ،مقارنـة مـع
الرجـال ،فـي المتوسـط مـا
بين  7الى  8سنوات اكثر.
مـع ذلـك ،فعنـد بلوغهـن
سـن  65عامـا ،فهـن
عرضـة للخطـر بنسـبة
مماثلـة تقريبـا لتلـك التـي
عنـد الرجـال ،لالصابـة
بامـراض القلـب .علاوة
علـى ذلـك ،نسـبة النسـاء
اللواتـي يصبـن بالنوبـات
القلبيـة بيـن جيـل - 35
 54ارتفعـت بشـكل كبيـر
خلال السـنوات الــ 20
الماضيـة .ولذلـك فانـه من
الضـروري ايضـا ان تولـي
النسـاء اهتمامـا لحالتهن
الصحيـة العامـة.

ما هي اعراض النوبة القلبية عند النساء؟
انهـا مثـل الرجـال ،العالمـة االكثـر شـيوعا للنوبـة القلبيـة عنـد النسـاء،
هـي االلـم والشـعور بالضيـق فـي منطقـة الصـدر .ومـع ذلـك ،مـن
الممكـن ايضـا ان تصـاب المـراة بازمـة قلبيـة ،دون الشـعور بالـم فـي
الصـدر علـى االطلاق .تشـير بعـض النسـاء الـى االعـراض التاليـة عنـد
االصابـة بالنوبـة القلبيـة:
• الشعور بضيق في التنفس
• االلم الذي ينتشر على طول العنق ،الفك او اسفل الظهر
• الشعور بالغثيان ،التقيؤ او اضطرابات وعسر الهضم
• تفشي العرق غير المبرر
• شعور بالتعب المفاجئ وغير المسيطر عليه
• الشعور بالدوار

أمراض القلب
عند النساء
تختلف عن
الرجال
ما الذي يجب ان اعرفه عن امراض القلب والنوبات القلبية؟
أن النسـاء اقـل قـدرة علـى البقـاء على قيد الحياة ،بعـد االصابة بالنوبات
القلبية من الرجال .ال يعرف لماذا .ربما يكمن السبب في ان النساء اقل
ميلا لطلـب المسـاعدة
الطبية الطارئـة بالمقارنة
مـع الرجـال ،او انهـن
ال يربطـن بيـن ظهـور
االعـراض والنوبـة القلبية،
وذلـك الن االعـراض
عندهـن مختلفـة واقـل
وضوحـا ،مـن تلـك التـي
عنـد الرجـال.
قـد يكـون السـبب ايضـا،
يكمـن فـي حقيقـة
ان قلـب المـراة اصغـر
الدمويـة
واالوعيـة
معرضـه للتضـرر بشـكل
اكثـر سـهولة .يسـعى
الطـب اليـوم للبحـث
عـن االجابـة علـى هـذه
االسـئلة .مـن الواضـح انـه
مـن االفضـل منـع ظهـور
مشـاكل القلـب في وقت
مبكـر .

مـا هـي الخطـوات التـي يمكننـي اتخاذهـا للحفـاظ علـى
نفسـي مـن النوبـة القلبيـة؟
االسـباب التـي تـؤدي لالزمـة القلبيـة عنـد كل مـن الرجـال والنسـاء
تشـمل مـا يلـي:
• التدخين
• ارتفاع ضغط الدم
• ارتفاع نسبة الكولسترول
• ميل عائلي
• العمر

أن مـن المهـم ان تراجعـي بعنايـة نمـط حياتـك ،التاريـخ العائلـي
ووضعـك الصحـي العـام .يمكـن لهـذه المعلومـات ان تسـاعدك
وتسـاعد طبيـب العائلـة ،لتقييـم مسـتوى خطـر اصابتـك بامـراض
القلـب ،ووضـع خطـة لتفـادي مشـاكل محتملـة فـي القلب .علـى الرغم
مـن انـه ال يمكـن فعـل الكثيـر بشـان العمـر او الميـل العائلـي عنـدك،
فانـه يمكـن اجـراء تغييـرات علـى نمـط حياتـك ،لتجنـب معظـم عوامل
الخطـر ،وذلـك علـى النحـو التالـي:
• عدم التدخين
• موازنة ضغط الدم
• موازنة مستويات الكولسترول
• الحفاظ على وزن سليم
• ممارسة النشاط الرياضي بانتظام
• الحفاظ على نظام غذائي منخفض الدهون
• موازنة مستويات السكر في الدم
• معرفة تاريخ عائلتك الطبي

هـل العلاج باالدويـة يمكـن ان يخفـض مسـتوى خطـر االصابة
بامـراض القلـب عنـد النسـاء او النوبـة القلبية؟
يمكـن الدويـة خفـض الكولسـترول ان تقلـل خطـر االصابـة بالنوبـة
القلبيـة عنـد الرجـال .ولكـن ال يوجـد دليـل كاف علـى ان هـذه االدويـة
فعالـة بنفـس المسـتوى عنـد النسـاء اللواتـي لـم يصبـن بازمـة قلبيـة
مـن قبـل .اذا كنـت قـد اصبـت بنوبـة قلبيـة فـي الماضـي ،فـان اخـذ
ادويـة لخفـض الكولسـترول ،يمكـن ان تسـاعدك علـى تقليـل خطـر
االصابـة بنوبـة قلبيـة اخـرى.
يقلل التناول المنتظم لالسـبرين يوميا ،من خطر ظهور المضاعفات
بعـد االصابـة بامـراض القلـب ،مثـل امـراض الشـرايين التاجيـة للقلـب،
النوبـة القلبيـة او الذبحـة الصدريـة ( .)Anginaيسـاعد االسـبرين علـى
تخفيـف دمـك ،وهكـذا ينخفـض احتمـال حـدوث جلطـات الـدم عنـدك.
ومـع ذلـك ،فـان االسـبرين يمكـن ايضا ان يؤدي لحـدوث نزف في الجهاز
الهضمي وغيرها من المشاكل المختلفة.
يجـب عليـك الحديـث مـع طبيبـك حـول
عوامـل الخطـر المـراض القلـب ،والنظـر في
مـا اذا كان يجـب عليـك اخـذ االسـبرين.
ان الذبحـة الصدريـة هـي الـم مفاجـئ،
ناجـم عـن هبـوط مفاجـئ فـي امـدادات
الـدم الـى القلـب .يمكـن ايضـا ان تسـاعدك
االدويـة المسـماة سـتاتينات ،حاصـرات
بيتـا ومثبطـات االنزيـم الـذي يحـول
االنجيوتنسـين ،اذا كان لديـك مشـاكل
فـي القلـب .يجـب ان تسـالي طبيبـك عمـا
اذا كانـت هـذه االدويـة هـي الخيـار لعلاج
حا لتـك .
هـل العلاج باالسـتروجين يمكـن ان
يكـون عالجـا بديلا للحـد مـن مخاطـر
اصابتـي بامـراض القلـب؟
ال .العلاج البديـل باالسـتروجين ،والـذي
يدعـى ايضـا عالجـا هورمونيـا بديلا (HRT
،)- hormone replacement therapy
اعطـي فـي الماضـي ،مـن قبـل االطبـاء
النهـم اعتقـدوا انـه بهـذا يمكـن تنفيـذ
علاج وقائـي المراض معينـة ،وكذلك لعالج
اعـراض انقطـاع الطمـث.
كان يعتقـد ان العلاج الهورمونـي البديـل،
يمكـن ايضـا ان يمنع حـدوث امراض القلب.
وقـد اظهـرت الدراسـات الحديثـة انـه فـي
كل مـا يتعلـق بامـراض القلـب ،فـان العلاج
الهورمونـي البديـل يضـر اكثـر ممـا ينفـع.
اذا كنـت تاخذيـن العلاج الهورمونـي
البديـل لمنـع امـراض القلـب ،تحدثـي مـع
طبيبـك اذا كان يجـب عليـك االسـتمرار او
التوقـف عـن تنـاول الـدواء.
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الشريان الكلوى
د .أحمد عالءالدين

استشاري في أمراض القلب
والشرايين استشاري في
القسطرة وطب القلب التداخلي
البورد الفرنسي في أمراض القلب
والشرايين من أكاديمية باريس
( جامعة بيير وماري كوري )
حائز على البورد الفرنسي في طب القلب
التداخلي من جامعة باريس الثانية عشره
عضو في -:
• جمعية القلب الفرنسية.
• جمعية القلب األوروبية.
• جمعية القلب وجراحة القلب اللبنانية.

ان ضيق الشريان الكلوى الشريان الكلوى هو شريان متفرع من األورطى
ينقل الدم القادم من القلب إلى الكلية  ،حيث ينقل كميات كبيرة من
الدم لتقوم الكلية بتنقيتها .
ضيق الشريان الكلوى يعنى نقص القطر الداخلى للشريان  ,مما يسبب
نقص الدم المنتقل للكلى و بالتالى انخفاض الكفاءة الوظيفية للكلى .

تشخيص ضيق الشريان الكلوى الفحوصات التصويرية :
تعتمد تقنيات التصوير الطبى للحصول على صورة للشريان الكلوى ،
و تشمل - :
•
•
•
•

رسم األوعية
بالصبغة من خالل
األشعة السينية .
رسم األوعية بالرنين
المغناطيسى .
رسم األوعية باألشعة
المقطعية .
دوبلر الموجات فوق
الصوتية .

الفحصوات الوظيفية :
تعتمد قياس وظائف الكلى لتحديد مدى تضررها و درجة تقدم المرض
 ،و قد تم استبدال هذه الفحوص بشكل كبير بفحوص التصوير الطبى
لدقتها األكبر .

الفئة العمرية األكثر عرضة لإلصابة بالمرض :
تختلف الفئات العمرية باختالف سبب ضيق الشريان الكلوي .
أعراض ضيق الشريان الكلوى:
بصفة عامة ال يرتبط ضيق الشريان الكلوى باعراض معينة تدل على
وجوده  .من األعراض المثيرة للشك :
• ضغط الدم المرتفع الذى ال يستجيب للعالج .
• ضغط الدم المرتفع الذى يحدث قبل  30سنة أو بعد  50سنة .
• وجود أحد الكليتين بحجم أصغر من األخرى واكتشاف ذلك
بالصدفة أثناء أحد الفحوصات .
• ضيق الشريان الكلوى فى ناحية واحدة فقط يصاحبه غالبًا ارتفاع
فى ضغط الدم .
• ضيق الشريان الكلوى فى الناحيتين يصاحبه غالبًا انخفاض فى
وظائف الكلى .
أسباب ضيق الشريان الكلوى تصلب الشرايين:
 : Atherosclerosisهو السبب األكثر شيوعًا و يحدث فيه تصلب و ضيق
فى األوعية الدموية الكلوية  .خلل التليف العضلى Fibromuscular
 : Dysplasiaيتسم بحدوث تضخم فى جدران األوعية الدموية مما
يسبب ضيق التجويف الداخلى المتاح لمرور الدم  .إلتهاب الشرايين
 . arteritisشرخ جدران األوعية الدموية . Dissection
عوامل خطر ضيق الشريان الكلوى:
تتمثل فى عوامل الخطورة التى تؤدى لحدوث المشاكل المسببة
للمرض وابرزها تصلب الشرايين ،وتشمل :
• ارتفاع مستوى الكوليستيرول فى الدم .
• ارتفاع ضغط الدم .
• الشيخوخة .
• التدخين .
• مرض البول السكرى .
• مضاعفات ضيق الشريان الكلوى ارتفاع ضغط الدم .
• تدهور وظائف الكلى وصوالً الى الفشل الكلوى .

عالج ضيق الشريان الكلوى
الخيارات الدوائية  :ضيق الشريان الكلوى الذى ال يصاحبه
ارتفاع ضغط الدم أو تدهور وظائف الكلى :
قد ال يحتاج لعالج فى المرحلة األولى  .يلزمه فقط المتابعة الدورية
المستمرة الكتشاف اى تدهور فى الحالة و التدخل السريع فيها .
ضيق الشريان الكلوى الفردى أو المزدوج المصحوب بارتفاع فى
ضغط الدم يبدأ المريض عالجه بأدوية تنظيم ضغط الدم المعتادة
 .عند ظهور تدهور فى وظائف الكلى  ،يتم إيقاف هذه األدوية .
الخيارات االخري  :توسيع الشريان  :عملية القسطرة غير جراحية
يتم فيها إدخال بالون إلى تجويف الشريان  ،ثم نفخ البالون
لتوسيع الشريان  ،ثم الحفاظ على التوسعة من خالل دعامة مثبتة
فى تجويف الشريان .
يتم اللجوء لهذه الحل عند فشل الحلول الدوائية  .يجب التأكد من
فاعلية هذا االجراء فى تحسين حالة المريض من خالل فحوصات ما
قبل القسطرة .
الوقاية من ضيق الشريان الكلوى تعتمد الوقاية من ضيق الشريان
الكلوى على االكتشاف المبكر للحالة و ذلك بالفحص الدورى خاصة
فى الحاالت التالية :
• ضغط الدم المرتفع الذى ال يتجاوب مع األدوية .
• النفخة الشريانية المسموعه عند وضع سماعة الفحص على
البطن ومنطقة حول السرة .
• ضغط الدم مرتفع قبل سن  30أو بعد سن . 50
• ضغط الدم المرتفع بسرعة فى مصابى تصلب الشرايين .
• تدهور وظائف الكلى المرتبط ببطء تناول أحد أدوية تنظيم
ضغط الدم .
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