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قراءنا األعزاء؛ مرحبا بكم يف العدد الثالث من مجلة صحتك للعام ٢٠١٩
يف هذا العدد، خصصت هيئة التحرير ملف شامل عن صحة القلب بعنوان 
(حب قلبك)؛ لتوعية املجتمع بأمراض القلب والعالقة بني أمراض القلب ومرض 
مدى  حول  للحديث  واخلبراء  األطباء  من  مجموعة  يتطرق  حيث  السكري. 

الترابط بني أمراض القلب والشرايني ومرض السكري.

بأسلوب  يشرح  الذي  العدد  كشخصية  فؤاد  العم  إلى  نشير  أن  يسعدنا  كما 
بسيط وسهل ألفراد املجتمع أسباب السكري وأمراض القلب 

والشرايني وأهمية التحدث للطبيب املعالج عن العالقة 
بني القلب والسكري.

متميزة  مقاالت  العدد  هذا  يضم  كما 
يتناول  حيث  التدخني؛  أضرار  حول 

صحة  على  التدخني  آثار  املقال 
يواجه  وكيف  والشرايني  القلب 

اجلسم أثر ملوثات التدخني.
شيًقا  مقاًال  العدد  يتناول  كما   

وكيف  اجلينية،  الصيدلة  علم  عن 
على  الصحية  الرعاية  مقدمي  يتوافق 

تقدمي أفضل احللول للمرضى.

ومن املوضوعات الشيقة األخرى التي يتناولها هذا 
العدد هو موضوع التغذية الصحية، ومدى ارتباط السمنة 

حماية  ميكن  حيث  القلب؛  بأمراض  باإلصابة  الزائد  والوزن 
قلبنا من هذه األمراض عبر اتباع حمية صحية وصحيحة.

نتمنى لكم صحة دائمة

أسرة حترير «صحتك»
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أول مجلة طبية سعودية تصدر ورقيًا 
وإلكترونيًا عن جمعية علمية معنية 

بالصحة العامة
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msamer@aspiregroup.org

نرحب مبشاركاتكم واقتراحاتكم
على البريد االلكتروني

sehatk@saudidiabetes.com

www.SaudiDiabetes.com

٢حب قلبك

١٤مقاالت



١٨صحة القلب

٥٠ال للتدخين

٧٢مقاالت



www.LoveYourHeart.co

F O L L O W  U S :



 

تجد أدناه بعض ا�سئلة التي يمكن أن تفيدك في بدء المحادثة: 

هل تظن أني معرض لخطر ا+صابة بأزمة قلبية أو سكتة قلبية؟

ما ا�شياء ا�خرى التي تسهم في تعرضي للخطر؟

هل يمثل هذا الخطر شيًئا ينبغي أن أقلق بشأنه ا;ن؟

ما التغيرات التي علي أن أقوم بها ا;ن بشأن أسلوب 
حياتي لخفض خطر إصابتي بأمراض القلب؟

ما ا�مراض القلبية الوعائية؟

ما أمراض القلب؟

إن كنت أتلقى بالفعل دواًء لقلبي، فهل ال أزال 
معرًضا للخطر؟

ما الذي يمكنني القيام به للمساعدة في اتقاء 
ا�زمة القلبية أو السكتة الدماغية؟

ما الموارد التي يمكن أن تساعدني لمعرفة 
المزيد من المعلومات عن ذلك؟

كيف سأعرف إن كان ما أقوم به يصنع فارًقا؟ 

تتضمن ا�مراض القلبية الوعائية جميع ا�مراض التي تؤثر على القلب أو ا�وعية الدموية، 
وهو ما يتضمن كذلك السكتة الدماغية وغير ذلك من الحاالت.٢

كيف تجري مناقشة مع مقدم رعايتك 
الصحية بخصوص مرض السكري 

وأمراض القلب
إن كنت مصاًبا بمرض السكري من النوع ٢، فإن فهم خطر 

تعرضك لeصابة بأمراض القلب أحد أهم ا�شياء التي يمكنك 
القيام بها با+ضافة إلى تنظيم مستوى السكر في دمك — 

وذلك لمصلحة صحتك وا�شخاص ا�قرب إلى قلبك.

وذلك �ن ا�شخاص الذين يعانون من مرض السكري يكونون
أكثر عرضة بمرتين ل�صابة بأمراض القلب وا�وعية الدموية 

والوفاة بسبب ذلك بالمقارنة بغير المصابين بالسكري.١ وهو 
ما يعني أنك معرض بدرجة أعلى لeصابة بأمراض القلب 

أو السكتة الدماغية أو حتى الوفاة — أي أن تفقد وقًتا 
كان يمكن أن تقضيه مع ا�شخاص ا�قرب إلى قلبك.

ولكن هناك أنباء جيدة، فكلما فهمت الخطر مبكًرا، أمكن 
أن تتحدث إلى مقدم رعايتك الصحية مبكًرا لتعرف المزيد 

من المعلومات وتنعم بحياة أكثر صحة وتخفض خطر إصابتك 
بتلك المضاعفات. تعرف على الصلة. تعرف على خطر إصابتك 
بأمراض القلب. تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. 

انشر المعلومة. كلما كان ذلك مبكًرا، كان ذلك أفضل.

تحديد موعد مع مقدم رعايتك الصحية هي الخطوة ا�ولى
 المهمة لفهم الصلة بين داء السكري من النوع ٢ وأمراض القلب. 

ُيقصد بأمراض القلب العديد من المشكالت المختلفة التي تصيب القلب، وتتضمن 
ا�زمة القلبية، وفشل القلب، ومرض الشرايين التاجية. 
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الصلة بين مرض السكري من النوع ٢ وأمراض القلب الوعائية

مرض السكري وأمراض القلب الوعائية

مرض الســكري هو حالة تســبب ارتفاع مســتوى الجلوكوز  في الدم 
(ويســمى كذلك ســكر الدم) ليتجاوز المســتويات الطبيعية.١ 

 يصف مصطلح أمراض القلب الوعائية حاالت واسعة
 النطاق تؤثر على القلب وا�وعية الدموية، بما في ذلك 

ا�زمات القلبية والسكتات الدماغية.٣

المصابون بالسكري أكثر عرضة 
بمقدار مرتين للوفاة بسبب أمراض 

القلب الوعائية، والتي تشمل ا�زمات القلبية 
والسكتات الدماغية، بالمقارنة بغير 

المصابين بالسكري.٤

كلما زادت فترة إصابتك بمرض 
السكري، زاد خطر إصابتك 

بأمراض القلب الوعائية.

 توجد غالًبا عوامل لدى المصابين 
بمرض السكري من النوع ٢ تزيد 

من إمكانية تعرضهم لخطر
 ا+صابة بأمراض القلب الوعائية، 

ومن هذه العوامل ارتفاع ضغط الدم،
وارتفاع مستوى الكوليسترول، 

والسمنة، ونقص النشاط البدني.٥ 

يمكن للسكري أن يتلف أوعيتك 
الدموية وا�عصاب التي تتحكم 

في قلبك وأوعيتك الدموية.٦

 تؤدي ا+صابة بالسكري إلى زيادة 
خطر إصابتك با�زمة القلبية أو السكتة 

الدماغية حتى عندما يكون جلوكوز 
الدم منضبًطا جيًدا.٥ 
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معرفة أثر السكري وأمراض القلب الوعائية

معالجة مرض السكري من النوع ٢ والحد من خطر أمراض القلب الوعائية١٢، ١٣

مارس النشاط البدني لمدة 
٣٠ دقيقة على ا�قل كل يوم.@

أمراض القلب الوعائية هي 
السبب الرئيسي للوفاة 

والسبب الرئيسي لxزمة القلبية 
والسكتة الدماغية 

والعجز لدى المصابين بمرض 
السكري من النوع ٧.٢، ٨، ٩

فــي عمر ٦٠ عاًما، ُيحتمل أن يكون 
العمر المتبقي المتوقع للشخص 

المصاب بمرض السكري من 
النوع ٢ وســبق تعرضه �زمات قلبية

 أو ســكتات دماغية أقصر من شخص 
آخرغير مصاب بالحالتين بمدة ١٢ ســنة.١١

 تحدث إلى طبيبك بشأن إصابتك 
بالسكري وخطر الوفاة الناجمة عن 

أمراض القلب الوعائية، وا�زمة 
القلبية والسكتة الدماغية.

اختر أطعمة صحية، تضم أنواًعا متعددة 
من الخضروات والفواكه لها ألوان 

مختلفة، ولحوم قليلة الدهون، ومصادر 
بروتين نباتي، وحبوب كاملة غنية با�لياف.

أقلع عن التدخين
ابحث عن وسائل صحية 

للتعامل مع الضغوط 
ل. النفسية، مثل التأم�

راقب مستويات جلوكوز الدم 
وضغط الدم والكوليستيرول 

والوزن لديك.
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مرض السكري هو حالة تؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في 
الدم إلى مستويات خطرة. ُيعد جلوكوز الدم، ويسمى كذلك 

سكر الدم، المصدر الرئيسي للطاقة لديك ويأتي غالًبا من 
الطعام الذي تتناوله. ا�نسولين هرمون يساعد خاليا جسمك 

على امتصاص الجلوكوز من دمك واستخدامه كوقود 
للحصول على الطاقة أو لتخزينه تحسًبا الستخدامه الحًقا.
 

عندما تكون مصاًبا بمرض السكري، فإن جسمك إما ال ينتج 
ما يكفي من ا�نسولين أو ال يمكنه استخدام ا�نسولين الخاص 

به بالطريقة الواجبة، أو كليهما. يسبب ذلك ارتفاع جلوكوز 
الدم إلى مستويات عالية جًدا. 

 
 

 

 
 

هل أنا معرض لخطر ا+صابة بمرض السكري من النوع ٢؟ما أنواع مرض السكري؟
يرجح أن تصاب بمرض السكري من النوع ٢ إن كنت:  
في عمر ٤٥ عاًما فأكبر. •
تعاني من زيادة الوزن أو مصاًبا بالسمنة. •
ال تقوم بما يكفي من النشاط البدني. •
لك تاريخ عائلي مع مرض السكري. •
تعرضِت لKصابة بسكري الحمل. •
مصاًبا بمقدمات مرض السكري. •

الهسبانيون أو الالتينيون •
أصحاب البشرة السوداء أو ا�مريكيون ا�فارقة •
ا�مريكيون الهنود •
اXسيويون (وخاصًة جنوب آسيا) •
سكان جزر المحيط الهادي  •

ما مرض السكري، وهل 
أنا عرضة للخطر؟

وفيما بين زياراتك للطبيب، يمكنك مراقبة الجلوكوز في دمك باستخدام جهاز 
مراقبة الجلوكوز المنزلي. يمكن أن تشتري واحًدا من تجار التجزئة والصيدليات 

وعن طريق ا+نترنت.

هناك نوعان رئيسيان لمرض السكري: النوع ١ والنوع ٢.

صت إصابة نسبة تتراوح  ونوع السكري ٢ هو ا�كثر شيوًعا. ُشخِّ
بين ٩٠ و٩٥ في المئة من البالغين ا�مريكيين المصابين بالسكري 

بالنوع ٢. وهو أكثر شيوًعا لدى البالغين في منتصف العمر 
والمسنين ولكن يمكن أن يظهر كذلك لدى الشباب.

ترتبط مقاومة ا�نسولين بمرض السكري من النوع ٢ وتحدث 
عندما ينتج جسمك ا�نسولين ولكنه ال يستخدمه جيًدا. 

يسبب ذلك ارتفاع جلوكوز الدم.

مرض السكري من النوع ١ ُيصيب عادًة ا�طفال وصغار 
البالغين ولكن يمكن أن يصيب كبار البالغين كذلك. وفي 

مرض السكري من النوع ١، ال يستطيع جسمك إنتاج ا�نسولين. 
يجب على المصابين به تلقي ا�نسولين للسيطرة على 

جلوكوز الدم لديهم.

يمكن لتلك العوامل وغيرها أن تزيد الخطر لديك. وبينما ُيعد 
مرض السكري من النوع ٢ أكثر شيوًعا لدى البالغين، فإن 

ا�شخاص ا�صغر سًنا يصابون به بمعدالت متزايدة.
ُيعد ا�شخاص من المجموعات الِعرقية التالية أكثر عرضة 

لeصابة بمرض السكري من النوع ٢:

ما هو مرض السكري؟
وهل أنا عرضة للخطر؟

ونسبـة ا+صـابــة بــه
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ص ذلك؟ كيف ُيشخَّ
سُيجري مقدم رعايتك الصحية واحًدا من أربعة اختبارات للدم لقياس 

مستوى جلوكوز الدم لديك. ينبغي تكرار كل اختبار عادًة في يوم آخر 
لتأكيد النتائج. ينبغي القيام باالختبارات في منشأة للرعاية الصحية 

(مثل مكتب طبيبك أو المختبر). واالثنان ا�كثر شيوًعا هما اختبار جلوكوز 
 .(A١C) وكذلك اختبار الهيموجلوبين السكري (FPG) البالزما خالل الصوم
وفيما يخص اختبار جلوكوز البالزما خالل الصوم، فيجب أن تصوم (أي تتجنب 

الطعام والشراب إال الماء) لمدة ثماني ساعات قبل االختبار. ووحدة قياس 
.(mg/dL) ذلك هي ملليجرام لكل ديسيلتر

والمستوى الطبيعي للجلوكوز هو أقل من mg/dL 100. ُيشخص الشخص 
 126 mg/dL على أنه مصاب بالسكري عندما يبلغ مستوى الجلوكوز

أو أعلى في مرتين على ا�قل. هناك حالة تسمى مقدمات السكري وفيها 
.126 mg/dL100 و mg/dL تتراوح النتائج بين 

قد يستخدم مقدم رعايتك الصحية اختبار الهيموجلوبين السكري
ليحدد إن كنت مصاًبا بمرض السكري، أو بمقدمات السكري، أو لمتابعة 
إصابتك بمرض السكري. يقيس اختبار الهيموجلوبين السكري متوسط 

جلوكوز الدم لديك خالل آخر شهرين إلى ثالثة أشهر وتكون النتائج 
بنسبة مئوية. ُيعتبر الشخص مصاًبا بمرض السكري إن تجاوز 

الهيموجلوبين السكري ٦٫٥ في المئة.

إن كنت مصاًبا بمرض السكري، فمن المهم أن تخضع للفحوصات الطبية بانتظام.
قد تحتاج لقياس مستوى جلوكوز الدم لديك مرة أو أكثر كل يوم وتحتاج 

كذلك لمراقبة ما تتناوله من كربوهيدرات. قد تحتاج كذلك للدواء لمساعدتك 
في ضبط مستويات جلوكوز الدم لديك.

ُيعد مرض السكري أحد عوامل الخطر الكبرى التي تسبب السكتة الدماغية 
وأمراض القلب. ولمعالجة مرض السكري أهمية جوهرية في اتقاء أمراض 

القلب والسكتة الدماغية. يمكنك الحد من خطر إصابتك بذلك عن طريق 
التصرفات التالية:

 

.

 هل لديك أسئلة أو تعليقات توجهها لطبيبك أو لممرضتك؟

هل يمكن الشفاء من مرض السكري؟ ما أنواع التغييرات التي يمكن أن 
أجريها على نظامي الغذائي؟

كيف يمكنني التعامل مع مرض السكري والحد من خطر 
إصابتي بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

 

• 
• 

•
 •
 •
 

•
 

•
 

إن كنت تتناول أدوية، فتناولها حسب التوجيهات بالضبط. إن كانت لديك أسئلة 
بخصوص الجرعات أو ا;ثار الجانبية، فاسأل مقدم رعايتك الصحية أو الصيدلي.

التحدث إلى طبيبك في موعدك المقبل.
إجراء تغييرات على نمط الحياة - بما في ذلك عادات ا�كل الصحية، 

وفقدان الوزن، وزيادة النشاط البدني.
ا+قالع عن التدخين.

التعامل السليم مع الضغوط النفسية.
مراقبة جلوكوز الدم، وضغط دمك، ومستوى الكوليسترول لديك، 

ووزن جسمك ومتابعة ذلك بناًء على توجيهات طبيبك.
تناول الدواء (ا�دوية) حسب توجيهات طبيبك.

قم بزيارة KnowDiabetesbyHeart.org لمزيد من الموارد.

تأّن لبضع دقائق لتدوين أسئلتك استعداًدا للمرة القادمة التي تقابل فيها 
مقدم رعايتك الصحية. على سبيل المثال:

يمثل اتباع خطة لxكل الصحي للقلب طريقة مثلى للمساعدة 
في التعامل مع إصابتك بالسكري والحد من عوامل الخطر ا�خرى.

إتباع الخطوات التالية:
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باإلضافة إلى ارتفاع مستويات السكر يف الدم، يعاني 
املصابون بداء السكري من النوع ٢ من عوامل اخلطورة 
التالية، مما يزيد من خطورة إصابتهم بأمراض القلب 

الوعائية:

א01�א/ -,+ א��*
من  السكري  بداء  املصابني  من   ٪٨٠ إلى   ٧٠ يعاني 
النوع ٢ من ارتفاع ضغط الدم،وهو يزيد خطورة اإلصابة 
أضعاف.يسبب  ثالثة  مبقدار  التاجي  الشريان  مبرض 
ارتفاع ضغط الدم تلًفا يف جدران الشرايني، مما ميهد 

الطريق لإلصابة بتصلب الشرايني.

��3 א��"�2 �� א��*
تسهم الكميات غير الطبيعية من الدهون (مثل زيادة 
الدهون الثالثية) يف زيادة خطر اإلصابة بأمراض القلب 

الوعائية.

�4�6'א�7 א��26 5א�
كما  االلتهاب،  حالة  بزيادة  ذاتها  يف  السمنة  ترتبط 
املقام  يف  ينتج  الذي  الوفاة،  خطر  بزيادة  ترتبط  أنها 
ألمراض  األخرى  اخلطورة  عوامل  تأثير  عن  األول 

ما عوامل الخطورة األخرى التي تسهم في

اإلصابة بأمراض القلب الوعائية
لدى المصابين بداء السكري من النوع ٢؟
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أكثر  أو   ٪٥ مبقدار  الوزن  إنقاص  فإن  الوعائية؛  القلب 
ومنها  عظيمة،  صحية  فوائد  له  بالسمنة  املصابني  لدى 
ضغط  ومستويات  الدم  يف  اجللوكوز  مستويات  حتسني 

الدم ومستويات الكوليسترول يف الدم.

كيف تؤثر أمراض القلب الوعائية (CVD) على حياة المصابين 
بمرض السكري من النوع ٢؟

القلق واالكتئاب من األمراض النفسية اخلطيرة التي  
تصيب غالًبا األشخاص الذين أُصيبوا بأزمة قلبية أو 
سكتة دماغية، مما يؤدي إلى مزيد من اإلعاقة وزيادة 

خطر الوفاة.
تظهر أمراض القلب الوعائية يف شهادات وفاة أكثر من  

ثلثي املصابني بداء السكري البالغني ٦٥ عاًما أو أكبر.
تزيد خطورة تعرض املصابني بداء السكري من النوع  

٢ للوفاة بسبب سكتة دماغية أو أزمة قلبية مبقدار 
بداء  املصابني  بغير  مقارنة  أضعاف   ٤ إلى  ضعفني 

السكري من النوع.
يعاني العديد من املصابني بداء السكري من النوع ٢  

بالفعل من مضاعفات تصيب األوعية الدموية الكبيرة 
وقت خضوعهم للتشخيص.

أمراض القلب الوعائية هي السبب الرئيسي لإلعاقة  
والوفاة لدى املصابني بداء السكري من النوع.

تحد  أن  الجلوكوز  مستوى  تقلل  التي  األدوية  لبعض  يمكن 
من خطر اإلصابة بأمراض القلب الوعائية بدرجة كبيرة

على الرغم من زيادة اخلطر، إال أن أقل من ٨٪ من 
املصابني بداء السكري من النوع ٢ وأحد أمراض القلب 
الوعائية (CVD) يتلقون أدوية لعالج داء السكري من النوع 
.(CV) ٢ ذات فوائد مثبتة يف عالج أمراض القلب الوعائية
يف السنوات األخيرة، أظهرت نتائج التجارب اخلاصة 
بداء  املصابني  لدى   (CVOTs) الوعائية  القلب  بأمراض 
السكري من النوع ٢ أنه ميكن ألدوية معينة تقلل مستوى 
بأمراض  اإلصابة  خطر  من  تقلل  أن  الدم  يف  اجللوكوز 

القلب الوعائية بدرجة كبيرة.
اإلصابة  خطورة  انخفاض  أن  ذلك،  من  واألهم 
َمن  لدى  حتى  يظهر  هذا  الوعائية  القلب  بأمراض 
الدم  يف  اجللوكوز  ملستويات  جيدة  لرقابة  يخضعون 
الوعائية  القلب  ألمراض  رعاية  أفضل  على  ويحصلون 
مثل تناول أدوية الكوليسترول ومضادات التجلط وأدوية 

ارتفاع ضغط الدم.
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 يموت شخص واحد، على مستوى العالم، كل ثماني ثوان
بسبب داء السكري ومضاعفاته.

وفي المتوسط، عند بلوغ ٦٠ عاما، يقل العمر المتوقع 
بمقدار ١٢ عاما بالنسبة للمصابين بداء السكري من النوع 

٢ ممن تعرضوا ألزمة قلبية أو سكتة دماغية.

اعتمد ٣ من كل ٤ على 
معلومات أمراض القلب 

الوعائية
التي يحصلون عليها 

من اختصاصي الرعاية 
الصحية لديهم

لم يناقش ١ من كل 
٤ األمر أبًدا، أو ال 

يستطيعون تذكر املناقشة، 
بخصوص عوامل خطورة 
اإلصابة بأمراض القلب 
الوعائية مع اختصاصي 
(HCP) الرعاية الصحية

اعتبر ١ من كل ٤ نفسه 
غير معرض خلطر 

اإلصابة بأمراض القلب 
الوعائية أو معرض لهذا 
اخلطر بقدر ضئيل

يعاني ٢ من كل ٣ من 
عوامل خطورة اإلصابة 
بأمراض القلب الوعائية
أو عانوا من حالة من 
حاالت أمراض القلب 
الوعائية أو كليهما

تلقى استبيان أخذ داء السكري على محمل الجدأكثر من ١٢٠٠٠ استجابة 
من أشخاص مصابين بداء السكري من النوع ٢ في أكثر من ١٣٠ دولة

استبيان أخذ داء السكري على محمل الجد (Taking Diabetes to Heart) للمرضى على مستوى العالم

العدد الثالث  |  أكتوبر 12٢٠١٩



www.LoveYourHeart.co

F O L L O W  U S :



علم الصيدلة 
الجيني.. المبِشر..
�8�"�8 
�. "א 9א6
صيدالنية إكلينيكية - تخصص عالجيات زراعة األعضاء

إَن أحَد علوم الصيدلة هو علم الصيدلة اجليني، ويف مراجع أخرى قد يسمى 
بـ علم الوراثة الدوائي. يقوم هذا العلم بدراسة وطرح تأثير اجلينات الفردية على 
عن  نرثها  التي  اجلينات  آالف  أجسادنا  يف  يوجد  للدواء.  اجلسم  استجابة  مدى 
طريق الوالدين والتي حتدد الكثير من اخلصائص لدينا، ابتداء من خصائص الشكل 
اخلارجي وامتدادا إلى الوظائف احليوية الداخلية يف أجسامنا املسؤولة عن تفاصيل 
وشَدتها.  اجلينية  التركيبة  حسب  للدواء  اجلسم  استجابة  طريقة  ضمنها  من  كثيرة 
فبعض اجلينات مثًال تكون مسؤولًة عن إنزمياٍت محددة مسؤولة بدورها عن تكسير 
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ظهورها  فإن  وبالتالي  معينة،  أدوية  حتليل  أو 
تكسير  عملية  يف  يساهم  قد  بشدة  ووجودها 
مرضى  لدى  حاله  من  أكبر  بشكل  معني  دواء 
بشكل  منه  اجلسم  يتخلص  وبالتالي  آخرين، 
تكسير  من  تقلل  قد  ظهوره  قلة  بينما  أسرع، 

الدواء حيث تزيد من تراكمه يف الدم.
الرعاية  ومقِدم  الطبيب  يحِدد  عادة، 
الصحية الدواء األمثل للمريض بناء على عَدة 
تفاصيل  وشَدته،  املرض  طبيعة  منها:  عوامل 
املريض كالعمر والوزن، وظائف أعضاء الكلى 
يأخذها  التي  األخرى  األدوية  لديه،  والكبد 
وغيرها من عوامل، يف ما يتماشى مع املعايير 
إضافة  املرض.  ملعاجلة  العاملية  والتوصيات 
اجلينية  الطبعة  حتدد  قد  العوامل،  هذه  إلى 
لدى املريض اخليار العالجي األمثل له، وذلك 
الحتمالية تأثيرها على مدى استجابته وفعالية 
الدواء لعالجه ويف بعض املرات قد تساعد يف 
حتديد اجلرعات الفَعالة لعالج املريض وتوقع 
بنسبة  له  حتدث  قد  التي  اجلانبية  األعراض 

تعلو املعتاد.
القائم  الطبيب  يقوم  احلاجة،  وقت  ففي 
على رعاية  مريضه بطلب فحص جيني يوضح 
باملريض. ولقلة  الطبعة اجلينية اخلاصة جداً 
استخدام هذه الفحوصات، فإن كثيراً منها قد 
يُرَسل خلارج اململكة لفحص العينات، كما أن 
وقتا  تأخذ  احلال  بطبيعة  الفحوصات  بعض 
لتُظهر النتائج النهائية.اجلدير بالذكر أن هذه 
ألم،  أي  تسبب  وال  بسيطة  تعتبر  الفحوصات 
يف معظم احلاالت تكون عبارة عن عينات دم 

بسيطة أو عينة من اللُعاب.
الدوائي  الفحص  احلالي،  الوقت  إلى 
اجليني موجود ومثبث لبعض احلاالت املرضية 

و عند استخدام مجموعة محددة من األدوية، 
الدواء.  حسب  على  الفحص  نوع  يختلف  وقد 
فيوجد حاالت معينة تتطلب فحوصات الطبعة 
وحاالت  العالجية  اخلطة  بداية  قبل  اجلينية 
أخرى تتمثل يف عدم استجابة املريض للدواء 
حادة  جانبية  أعراض  ظهور  أو  مستمر  بشكل 
للخطة  وتوجيه  تفسير  إلى  حتتاج  مزمنة  أو 
عمل  يتطلب  ذلك،فال  عدى  أما  العالجية. 
الفحص لكل مريض أو عند استخدام األدوية 

أجمع.
يتم  قد  التي  األدوية  مجموعات  أكثر 
هي  عليها  اجليني  الدوائي  الفحص  تطبيق 
بعض األدوية العصبية التي تستخدم يف عالج 
اإلكتئاب أو األلم املزمن أوالتوتر احلاد وأخرى 
كما  الصرع.  و  احلركة  فرط  لعالج  تستخدم 
التي  األدوية  مجموعات  بعض  مع  احلال  هو 
إلى  والوصول  بالدم  نسبتها  قياس  إلى  حتتاج 
أدوية  مثل  فعاليتها  من  للتأكد  محددة  نسب 
هذه  من  بعضاً  جنحت  فقد  املناعة.  تثببيط 
الفحوصات يف حتديد حاالت مربوطة بنقص 
الفوليت والسيطرة على حاالت الصرع املزمن 
بتحديد اجلرعات بشكل أكثر دقة. إن الهدف 
هو  الفحوصات  وهذه  العلم  هذا  تطبيق  من 
ضرر  بأقل  مرجوة  فائدة  أعلى  على  احلصول 

ممكن عندما يكون ذلك ممكناً.
كان  اجليني  الصيدلة  علم  أن  حني  يف 
منذ مئة عام، إأل أننا ما زلنا ال نعلم  موجوداً 
واستخدامه  توطينه  ونحاول  عنه  القليل  إال 
لتحسني حالة مرضانا. هو أحد العلوم املثيرة 
بدوره  شك  وال  ودراستها،  فيها  للتبحر  جدا 
الكبير املتوقع على مدار السنوات القادمة يف 

إعطاء خطة عالجية أكثر دقة.
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 JDRF املتخصصة يف املجال الطبي بالتعاون مع مؤسسة IBM اكتشفت شركة
أداة ذكاء اصطناعي قد تلعب دورا مهما يف الكشف املبكر عن النوع األول من مرض 
السكري. حيث إن هذا النوع من السكري ينتج عن فشل يف عمل البنكرياس وعدم 

إنتاج األنسولني.
التي  بالطاقة  وإمدادها  املختلفة  اجلسم  خلاليا  التغذية  وصول  عدم  وبالتالي 

حتتاجها فيتم االستعاضة بحقن األنسولني لتعويضه يف اجلسم.

א"��א* 5א�;
من املعروف أن داء السكري بنوعه األول يحتاج اهتماما واسعا من املصاب نفسه أو 
الشخص الذي يرعاه. مع فحص دائم لنسبة السكر يف الدم تفاديا حلصول مضاعفات 
وفقدان املريض الوعي، وما يترتب عليه من خطر على حياته. ومن هنا جاء إطالق 

.IBM اسم القاتل الصامت على داء السكري ليكن بذلك محط اهتمام لشركة
ومن أجل الوصول حلل للتشخيص املبكر له عبر أبحاثها العلمية املرتبطة بأدوات 

الذكاء األصطناعي
وخطوة إلى األمام 

א. �. ��א�
	�� א����  
رئيس اجلمعية العلمية 
السعودية للسكري
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الذكاء االصطناعي. وباحلديث عن األداة فقد مت الكشف 
للمؤسسة   ٧٩ اجللسة  يف  اجلاري  يونيو  بداية  عنها 

األميركية ملرض السكري.

א��� א���>
ملرض  املضادة  األجسام  تتبع  على  عملها  آلية  تقوم 
السكري من النوع األول يف الدم. ليتم من خاللها إنشاء 
رسومات لتلك األجسام املضادة وحتليلها من أجل معرفة 
حيثيات احلالة املرضية احلالية. وكذلك التنبؤ باملضاعفات 

املستقبلية لها ومعرفة الكيفية والزمان حلدوثها.
عن  األداة  لهذه  القراءة  أساسيات  بناء  مت  فيما 
الواليات  من  شخص  ألف   ٢٢ ببيانات  تغذيتها  طريق 
الذكاء  مدير  صرح  ما  حسب  وفنلندا  والسويد  املتحدة 

.IBM االصطناعي يف شركة

%�א?< א���5
الذي  األشخاص  بني  التشابه  أوجه  حتديد  عبر 
ميلكون أجساما مضادة محددة ملرض السكري. من النوع 
األول ومراحل تطوره لديهم ليتم صقل النتائج للمساعدة 

هذا  على  للعاملني  ووفقا  املبكر.  التشخيص  حتسني  يف 
املشروع فإن من أولى النتائج األولية لهذه األداة إمكانية 
التعرف على من يجب مراقبته وعدد املرات التي يجب 

أن يخضع فيها للفحص للمحافظة على حياته.
لكن بعد عام كامل من العمل على أداة التنبؤ املبكر ال 
تزال عقبات حتديد الزمان والكيفية لإلصابة وتطور املرض 

غير واضحة للحظة من خالل خرائط األجسام املضادة.

אכ@� %��א
يف  أكبر  بشكل  وعملية  نفعاً  أكثر  بذلك  األداة  لتكن 
فترات  وحتديد  املرضى  مراقبة  يف  األطباء  مساعدة 
التوصل  دون  لالختبار.  خلضوعهم  مخصصة  زمنية 
اتخاذ  أجل  من  باإلصابة  فعلي  لتنبؤ  احلالي  الوقت  يف 
التدابير الالزمة لذلك. وبالرغم من أن األداة ال حتقق 
املستوى املرغوب منها حالياً يف الكشف املبكر عن مرض 

السكري من النوع األول.
إال أن هذا ال ينفي قدر املساعدة الذي ستشكله يف 
احملافظة على حياة األشخاص مستقبال مع تطور تقنيات 

دمج وسائل الذكاء االصطناعي يف احلقل الطبي.
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كيف
يعمل

القلب 
هل تساءلت يوماً كيف يعمل قلبك؟ 

وما هي أجزاؤه المختلفة؟ إليك كافة 
التفاصيل في المقال التالي.

يعتبر القلب أحد األعضاء المذهلة في 
جسمك، إذ يعمل دون توقف لضخ الحياة 

لكل خلية في داخلك. فما هي طريقة 
عمل القلب؟ وما هي المعلومات التي 

عليك معرفتها عنه؟

؟
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األوعية الدموية وأنواعها
خالل  الدم  يضخ  فإنه  بالنبض،  القلب  استمرار  مع 
مجموعة من األوعية الدموية، والتي تُكمل بدورها الدورة 

الدموية للجسم.

وهذه هي األنواع املختلفة لألوعية الدموية:
الشرايني: أول وأهم الشرايني هو الشريان األورطي  

من القلب لباقي أنحاء  الذي يتدفق فيه الدم خارجاً 
الغني  النظيف  الدم  الشرايني  وحتمل  اجلسم. 
أكثر  ابتعدت  كلما  الشرايني  حجم  ويقل  باألكسجني. 

عن موقع القلب.
الدم   يحمل  الدموية  األوعية  من  النوع  هذا  األوردة: 

غير النظيف ليتم تنقيته وحتميله باألكسجني، وأكبر 
هذه األوردة هما الوريدان األجوفان العلوي والسفلي. 

ويزداد حجم األوردة كلما اقتربت من القلب.
تسمح   دقيقة  دموية  أوعية  هي  الدموية:  الشعيرات 

الغذائية  واملواد  األكسجني  بتبادل  الرقيقة  جدرانها 
بني اخلاليا والدم املتدفق داخلها.

من  الدم  ضخ  على  تعمل  التي  العضلة  هو  والقلب 
وإلى باقي أنحاء اجلسم بكفاءة عبر كافة هذه األوعية 

الدموية.

أين يقع القلب وما هي مكوناته؟
إلى  الصدري،  القفص  عظمة  أسفل  القلب  يقع 
الرئتني.ويتكون  وبني  الثدي  عظمة  من  األيسر  اجلانب 
وإلى  من  الدم  لضخ  وتنبسط  تنقبض  عضلة  من  القلب 

باقي أنحاء اجلسم.

دموي  أوعية  على  للقلب  اخلارجي  السطح  ويحتوي 
الهامة.  الغذائية  واملواد  باألكسجني  تغذيته  على  تعمل 

وهذه هي تركيبة القلب:
العلوي   األجوف  الوريد  من  القلب  إلى  الدم  يدخل 

والوريد األجوف السفلي.
يخرج الدم من القلب عبر الشريان التاجي والشريان  

الرئوي.
يتكون القلب من ٤ حجرات: بطينني (اجلزء السفلي  

من القلب)، وأذينني (اجلزء العلوي من القلب).
تنغلق   صمامات  عبر  القلب  حجرات  بني  الدم  ينتقل 

عودته.  وعدم  الدم  مبرور  سامحة  باستمرار  وتنفتح 
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وهذه هي الصمامات:
الصمام التاجي.  -

الصمام ثالثي الشرفات.  -
الصمام الرئوي.  -

الصمام األبهري.  -

كيف يتدفق الدم خالل القلب؟
وبتناغم  سوية  واأليسر  األمين  القلب  جانبي  يعمل 
بحركة مستمرة ال تتوقف ليًال أو نهاراً، ليستمر الدم يف 

التدفق من وإلى القلب والرئتني.

الجانب األيمن من القلب
هكذا يعمل اجلانب األمين من القلب:

العلوي   األجوفني  الوريدين  عبر  القلب  الدم  يدخل 
والسفلي ليودع الدم غير النظيف يف األذين األمين.

ينقبض األذين األمين ليندفع الدم عبر الصمام ثالثي  
الشرفات إلى البطني األمين.

ينغلق   بالدم،  ممتلئاً  األمين  البطني  يصبح  عندما 
الصمام ثالثي الشرفات، مانعاً الدم من التدفق عائداً 

إلى األذين األمين.
ينقبض البطني األمين دافعاً الدم عبر الصمام الرئوي  

إلى الشريان الرئوي الذي يحمله إلى الرئتني.
باألكسجني   وحتميله  الدم  تنقية  يتم  الرئتني  يف 

وتخليصه من ثاني أكسيد الكربون.
اجلانب األيسر من القلب 
هكذا يعمل اجلانب األيسر من القلب: 
يعود الدم احململ باألكسجني من الرئتني عبر الوريد  

الرئوي إلى األذين األيسر.
عند انقباض األذين األيسر، يتدفق الدم عبر الصمام  

التاجي إلى البطني األيسر.
البطني   امتالء  عند  متاماً  التاجي  الصمام  ينغلق 

األيسر بالدم مانعاً إياه من العودة.
عند انقباض البطني األيسر ينفتح الصمام األورطي ليغادر  

الدم احململ باألكسجني القلب عبر الشريان األورطي.
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كيف يحصل القلب على تغذيته؟
كما باقي أعضاء اجلسم، حتتاج أنسجة القلب نفسها 
بالدم  متتلئ  القلب  غرف  أن  ومع  واألكسجني،  للتغذية 
باستمرار، إال أنها ال حتصل على أي تغذية من هذا الدم.
من  خاصة  شبكة  عبر  تغذيته  على  القلب  يحصل 
بالشرايني  تسمى  اخلاصة،  الدموية  والشعيرات  األوعية 
األورطي  الشريان  من  تاجيان  شريانان  ويتفرع  التاجية. 
قبل نقطة التقاء الشريان األورطي بالبطني األيسر، وهما:

الشريان التاجي األمين: يزود اجلزء األمين من القلب  
بالدم الالزم لتغذيته.

الشريان التاجي األيسر: يزود اجلزء األيسر من القلب  
بالدم الالزم لتغذيته.

التضيق  من  بنوع  التاجية  الشرايني  تصاب  وعندما 
يتم  الدم،  من  بحاجتها  القلب  عضلة  تزويد  من  مينعها 
تفعيل شبكة احتياطية من أوعية دموية دقيقة (تكون مغلقة 

يف األحوال الطبيعية وتفتح يف حاالت الطوارئ فقط).
الشبكة االحتياطية  هذه  يف  الدموية  األوعية  تتوسع 
ليبدأ الدم بالتدفق حول الشرايني املغلقة وصوالً لعضلة 

القلب حلماية أنسجة القلب من الضرر.

كيف ينبض القلب؟
يعمل النظام الكهربائي الدقيق املوجود يف القلب على 
لعضلة  مستمرة  وانبساط  انقباض  حركة  على  احلفاظ 
القلب، ومتر هذه املوجات الكهربائية التي حتفز النبض 

مبسار خاص يف القلب.

وهكذا ينبض القلب بالتفصيل:
ضربات   تنظيم  بجهاز  يسمى  ما  على  القلب  يحتوي 

اخلاصة  اخلاليا  من  جتمع  عن  عبارة  وهو  القلب، 
يتواجد حتديداً يف األذين األمين.

تصدر من جهاز تنظيم ضربات القلب نوع من احلركة  
محفزة  األذينني  جدران  عبر  تنتشر  التي  الكهربائية 

إياها على االنقباض.
يتواجد يف مركز القلب جتمع خاص اخر من اخلاليا  

العقدة  هذه  وتعمل  البطينية،  األذينية  العقدة  يسمى 
على إيقاف انتشار التيار الكهربائي إلى البطينني، ما 
يؤخر انقباض البطينني عن األذينني، ومينح األذينني 

فرصة لالنقباض قبل البطينني لتناغم تام.
هناك شبكة خاصة تدعى (His-Purkinje)، هي مبثابة  

طريق يساعد على انتشار النبض واملوجات الكهربائية 
عبر جدران البطينني مسبباً انقباضهما.

يف العادة يتراوح نبض القلب يف فترة الراحة بني ٥٠-
٩٩ نبضة يف الدقيقة. ولكن من املمكن أن تساهم بعض 
العوامل يف تسريع نبض القلب (ليتجاوز ١٠٠ نبضة يف 

الدقيقة)، وهذه بعضها:
احلمى وارتفاع درجة احلرارة. 
املشاعر واألحاسيس املختلفة. 
التمارين الرياضية. 
تناول أدوية معينة. 
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تشكل الصمامات دورا أساسيا يف اجلهاز الدوراني 
باجلسم، فهي تسمح بتدفق الدم من والى القلب باجتاه 
دورها؟  هو  وما  القلب؟  صمامات  هي  فما  فقط،  واحد 

وما هي األمراض التي تصيبها؟
كل  يف  واحد  صمام  صمامات،  اربع  القلب  ميتلك 
حجرة من القلب، تلعب دورا مهما يف حركة تدفق الدم 

بالشكل الصحيح من والى القلب.

ما هي صمامات القلب؟
يوجد الصمام التاجي والصمام ثالثي الشرفات بني 
بني  يتواجدان  واألبهر  الرئوي  أما  والبطينني،  األذينني 

البطينني واألوعية الدموية الرئيسية التي تغادر القلب.
وصمامات القلب هي على النحو التالي:

 الصمام المترالي
يعتبر هذا الصمام أحد أهم صمامات القلب، بحيث 
إلى  الرئتني  من  باالوكسجني  احململ  الدم  بنقل  يقوم 

القلب ومن ثم ضخه إلى بقية أجزاء اجلسم.
ايضا  ويسمى  األيسر  األذين  عند  الصمام  هذا  يقع 

بصمام بيكبوسبيد.
 الصمام ثالثي الشرفات

احتواءه  بسبب  الصمام  هذا  على  االسم  هذا  اطلق 
على ثالث شرفات، ويقع ما بني البطني واألذين األمين 

ومينع عودة تدفق الدم لكال احلجرتني.
حال  يف  جدا  خطرة  مضاعفات  حتدث  أن  ميكن 

إصابة هذا الصمام مبرض ما.

ال شك أنك سمعت عن األمراض
التي يمكن أن تصيب صمامات القلب، 
من انسداد وظهور عيوب خلقية فيها، 

فما هي هذه الصمامات
وما هي وظائفها المختلفة؟

ما هي صمامات القلب
وما وظيفتها؟
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 الصمام الرئوي
يقع هذا الصمام بني البطني االمين والشريان الرئوي 
بحيث يقوم هذا الصمام بنقل الدم من الرئة ونقله إلى 
القلب كما ويقوم بتزويد الرئه بالدم احململ باالكسجني 

الالزم لعمله.
الصمام األورطي

الدم  نقل  عملية  يف  مهما  دورا  الصمام  هذا  يلعب 
اجلسم،  جميع انحاء  القلب إلى  من  احململ باالكسجني 

لذلك يعد هذا من أهم صمامات القلب.

أهم مشاكل صمامات القلب
لبعض  القلب  صمامات  تتعرض  أن  احملتمل  من 

املشاكل التي قد تعيق عملها مثل:
أو  خلقي  لعيب  نتيجة  كامل  بشكل  الصمام  انغالق   .١

مرض ما.
انسداد كامل للصمام ألسباب مرضية  .٢

ضيق الصمام.  .٣

أسباب مشاكل صمامات القلب
تصيب  قد  التي  املرضية  احلاالت  من  الكثير  هناك 
على  القدرة  وعدم  تضررها  يف  وتسبب  قلبك  صمامات 

إمتام عملها على أكمل وجه مثل:

الصمام التنكسي
صمامات  تصيب  قد  التي  األمراض  أكثر  من  تعد 
من   ٪٤-٥ على  تؤثر  بحيث  التاجي  وخصوصا  القلب 

عامة السكان.
ومع مرور الوقت تصبح الصمامات ضعيفة وممزقة 

وهذا يؤدي بدوره إلى تسرب الدم للخارج.
تكلس الصمام بسبب التقدم بالعمر

على  الكالسيوم  تراكم  إلى  التكلس  عملية  تشير 
هذا  يعمل  األبهري،  الصمام  وبالذات  القلب  صمامات 
التكلس على تثخني الصمام وتصلبه مما يؤدي إلى تعرقل 

تدفق الدم.
و نظرا حملدودية وظيفة الصمام يف مثل هذه احلالة، 
يؤدي هذا االنسداد إلى زيادة جهد عضلة القلب وبالتالي 

إحلاق الضرر به.
الحمى الروماتيزمية

بعدوى  االصابة  عند  تنتج  الروماتيزمية  احلمى 
واجلهاز  القلب  على  تؤثر  أن  وميكن  العقدية  البكتيريا 

القلبي الوعائي وخاصة نسيج صمامات القلب.
الذين  األطفال  بني  شيوعا  أكثر  احلالة  تلك  وتعتبر 
تتطور  قد  ولكنها  عاما   ٥-١٥ بني  ما  أعمارهم  تتراوح 

عند البالغني.
التشوهات الخلقية

عادة ما تؤثر عيوب القلب اخللقية على تدفق الدم 
على نظام األوعية الدموية والقلب، بحيث ميكن أن يتدفق 
الدم بأمناط غير طبيعية وميكن ان تنغلق كليا او جزئيا.

التهاب الشغاف الجرثومي
التهاب جرثومي من املمكن أن يؤثر على صمام القلب 

مسببا تشوهات وتلف يف صمامات القلب.
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جهاز  يف  عضو  كل  دور  هو  وما  اجلسم؟  يف  الدموية  الدورة  تعمل  كيف 
املقال  اقرأ  اجلسم؟  أنحاء  جميع  وإلى  من  يوميًا  الدم  ضخ  يف  الدوران 

لتعرف أكثر.
بالغذاء  محمًال  وخالياه  اجلسم  أعضاء  كافة  قاصدًا  الدم  يسافر 
واألوكسجني تارة، أو عائدًا منها محمًال بالسموم والفضالت التي يجب 

أجزائها  على  تعرف  الدموية؟  الدورة  هي  فما  أخرى،  تارة  منها  التخلص 
املختلفة وطريقة عملها يف هذا املقال.

كيف تعمل الدورة الدموية في جسم اإلنسان؟
عندما ينبض القلب، فإنه يضخ الدم عبر األوعية الدموية املنتشرة 
يف كل اجلسم، والتي تشكل سوية مع القلب ما يسمى بالدورة الدموية، 

أو جهاز الدوران.
الدم  عبرها  يسير  مرنة  أنابيب  عن  عبارة  هي  الدموية  واألوعية 

ليصل إلى وجهته ذهابًا وإيابًا.
والغذاء  الرئتني  من  األوكسجني  حمل  على  يقتصر  ال  الدم  وعمل 

من مصادره إلى اجلسم، بل يحمل معه كذلك يف رحلة العودة الفضالت 
والسموم التي يجب التخلص منها مثل ثاني أكسيد الكربون.

وما يحدث هنا هو أمر يف غاية األهمية للمحافظة على حيوية واستمرارية 
عمل كافة أجزاء اجلسم، ليبقى اجلسم صحيًا وقويًا وسليمًا
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ما هي أنواع األوعية الدموية في الجسم؟
حتتوي الدورة الدموية يف اجلسم على ثالثة أنواع من 

األوعية الدموية، أال وهي:

(Arteries) ١- الشرايين
أهمها الشريان األورطي الذي يبدو مغادراً القلب يف 

أي رسمة تشريحية سوف تراها للقلب.
حتمل الشرايني عامة الدم احململ باألكسجني بعيداً 
وتتفرع  اجلسم،  أنسجة  كافة  إلى  لتوصله  القلب  عن 
مع  فأصغر  أصغر  لتصبح  مراراً  طريقها  يف  الشرايني 

ابتعادها عن القلب.
(Capillaries) ٢- الشعيرات الدموية

وهي األوعية الدموية الصغيرة والدقيقة التي تربط 
الشرايني باألوردة الدموية.

وجدران هذه األوعية الرفيعة تسمح بعمليات تبادل 
ومرور املواد الغذائية واألكسجني وثاني أكسيد الكربون 
األعضاء  خاليا  وإلى  من  عبرها  الفضالت  من  وغيره 

املختلفة.
(Veins) ٣- األوردة

تقوم هذه األوعية بإعادة الدم إلى القلب من جديد 
يف الدورة الدموية للجسم، ويتسم هذا الدم بأنه يفتقر 

الدم  تنقية  يجب  التي  بالفضالت  غني  وأنه  األكسجني 
لتغادر اجلسم.

أكثر  القلب  من  اقتربنا  كلما  األوردة  حجم  ويزداد 
فأكثر، وهناك نوعان هامان من األوردة:

  (The superior vena cava) يقوم الوريد األجوف العلوي
والذراعني  الرأس  من  بالفضالت  احململ  الدم  بنقل 

إلى القلب.
  The inferior) السفلي  األجوف  الوريد  نظيره  يقوم 

vena cava) بنقل الدم احململ بالفضالت من القدمني 

ومنطقة البطن واجلوف (Abdomen) إلى القلب.
للجسم  الدموية  الدورة  يف  األوعية  طول  ويقدر 
بحوالي ٦٠,٠٠٠ ميل، وإذا كنت ترغب بصورة تقريبية، 
فهذا يعادل طول شريط تستطيع لفه مرتني أو أكثر حول 

الكرة األرضية.
وذلك  اإلنسان  جسم  يف  الدموية  الدورة  تتوقف  وال 
بدعم من القلب (اقرأ: كيف نحافظ على صحة القلب؟) 

الذي يضخ الدم باستمرار يف األوعية الدموية.

أين يقع القلب وكيف يبدو؟
القفص  يحميه  الصدر  منطقة  يف  القلب  يتواجد 
الرئتني،  بني  الصدر  يسار  إلى  حتديداً  ويقع  الصدري، 
من  التشريحية  القلب  تركيبة  يف  النظر  أمعنت  وإذا 

اخلارج، ستالحظ أنه يتكون من كتلة من العضالت.
وتنقبض اجلدران العضلية القوية للقلب ضاخة الدم 

فيما يسمى بالدورة الدموية جلسم اإلنسان.

األوعية الدموية الرئيسية في القلب
األوعية الدموية الرئيسية املتصلة بالقلب هي:

 .(Aorta) األورطي
الوريد األجوف العلوي والوريد األجوف السفلي. 
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نظام غ ذائي 
للحفاظ على صحة القلب

إذا كانت السمنة والوزن الزائد من أسباب اإلصابة بأمراض القلب،
يفيبدو أن بإمكاننا حماية قلبنا من هذه األمراض عبر اتباع نظام غذائي صحيح وصحي. يييييي
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الناحية  من  إزعاج  مصدر  الزائد  الوزن  يشكل 
التي  تلك  ليست  خطورة  األكثر  املشكلة  لكن  اجلمالية. 
على  والبدانة  الطعام  تأثير  يف  الكامنة  إمنا  نراها، 
صحتنا. تؤدي األغذية الغنية بالدهنيات والكربوهيدرات 
ومستوى   (LDL) السيء  الكوليسترول  مستوى  ارتفاع  إلى 
مستوى  والنخفاض   (TG) الثالثية  الغليسيريدات 

.(HDL) الكوليسترول اجليد
مستوى  على  يؤثر  الغذاء  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة 
السكر يف الدم وعلى احتمال اإلصابة مبرض السكري. 
اإلصابة  احتماالت  على  الغذائية  العادات  تؤثر  كما 
بارتفاع ضغط الدم. كل هذه العوامل، باإلضافة للبدانة 
هي   - البطن  منطقة  يف  تتركز  التي  تلك  خصوصاً   -
Ath-) عوامل تؤثر على إمكانيات حدوث تصلب الشرايني

لإلصابة  اخلطر  عوامل  أحد  يعتبر  الذي   ،(erosclerosis

بأمراض يف القلب.
القلب  بأمراض  اإلصابة  احتماالت  تقليل  أجل  من 
وتقنني  بتحديد  االهتمام  علينا  الدموية،  واألوعية 
اإلصابة  مخاطر  من  تزيد  التي  األغذية  استهالك 

بأمراض القلب:
املشبعة  الدهون  بالكوليستيرول،  الغنية  األغذية   -

والدهون املتحولة (ترانس)، تؤثر بشكل مباشر على 
ارتفاع مستوى الكوليستيرول يف الدم.

- يتواجد الكوليستيرول يف األطعمة التي يكون أصلها من 
يف   ٢-٣ احملبذ  (من  البيض  صفار  مثل:  احليوانات 
األسبوع)، األعضاء الداخلية، حلم البقر الدهني، حلم 
الغنم، اإلوز، البط، السجق، النقانق، جلد ودهن الطيور.
- منتجات األلبان التي حتتوي على أكثر من ٥٪ دهنيات: 

الكرمية، الزبدة، البوظة، اجلبنة وغيرها.

األغذية الغنية 
بالكوليستيرول، الدهون 

المشبعة والدهون 
المتحولة (ترانس)، تؤثر 

بشكل مباشر على ارتفاع 
مستوى الكوليستيرول في 

الدم.
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مواضيع ذات عالقة
يكون  التي  األطعمة  يف  املشبعة  الدهنيات  تتواجد   -
الهند  جوز  زيت  الهند،  جوز  النبات:  من  مصدرها 
مستوى  الزيوت  هذه  ترفع  حيث  النخيل.  وزيت 
الكوليسترول السيء والغليسيريدات الثالثية، وتؤدي 

النخفاض مستووى الكوليستيرول اجليد.
نباتية  دهنية  مواد  هي  (الترانس)  املتحولة  الدهون   -
دهنية  مواد  إلى  بتحويلها  األغذية  صناعات  تقوم 
املعجنات،  السمن،  مثل:  أغذية  يف  تتواجد  صلبة. 
بتناول  يوصى  اخلفيفة.  والوجبات  الكعك  الفطائر، 
أقل من ١٪ من الدهنيات املتحولة من خالل الطعام.

األطعمة الغنية باألمالح - يؤدي الصوديوم يف امللح   -
إلى جتمع السوائل وارتفاع ضغط الدم. لذلك ينصح 
مثل  بامللح  الغنية  واألطعمة  امللح  استهالك  بتقليل 
األجبان الصلبة، املعلبات، اخلضار املخللة (كالزيتون 

مثًال) واللحوم املصنعة.
فرط النشويات والسكريات- يؤدي إلى ارتفاع مستوى   -
الغليسيريدات  مستوى  ارتفاع  وإلى  الدم،  يف  السكر 

الثالثية ولزيادة الوزن. تتواجد النشويات والسكريات 
يف السكر طبعاً، وكذلك يف احللويات، عصائر الفواكه 

واملشروبات احملالة.

من  تقلل  بأغذية  طعامكم  قائمة  بإغناء  ينصح 
احتماالت اإلصابة بأمراض القلب:

الدهون غير املشبعة: حتتوي على األحماض الدهنية 
منها  ويوجد  بإنتاجها.  اجلسم  يقوم  ال  التي  احليوية 

نوعان:
بكمية  لها  استهالكنا  بتحديد  ينصح   :٦ أوميجا 
كحد  صغيرتني  ملعقتني  أو  واحدة  ملعقة  بني  تتراوح 
أقصى يوميا. وذلك ألن فرط األوميجا ٦ يقلل مستوى 
السيئة،  األكسدة  حلصول  يؤدي  اجليد،  الكوليستيرول 
ويزيد من حاالت االلتهاب. هذه املادة موجودة يف البذور، 

زيت عباد الشمس، الصويا، واملايونيز.
وحتد  الغليسيريد،  ثالثيات  كمية  تقلل   :٣ أوميجا 
من ارتفاع ضغط الدم، كما حتسن أداء القلب. موجودة 
الرنكة،  سمك  املاكريل،  البحر:  أسماك  يف  باألساس 
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والسردين. ويف النباتات جندها لدى: اجلوز، بذور وزيت 
الكتان، زيت الكانوال، اخلضار، واألوراق اخلضراء.

الرتفاع  تؤدي  املشبعة:  غير  األحادية  الدهون 
الكوليستيرول اجليد والنخفاض السيء. كما أنها تعتبر 
زيت  التالية:  األغذية  يف  تتواجد  لألكسدة.  مضادًة 
الزيتون، زيت الكانوال، األفوكادو، الطحينة، اجلوز، جوز 
البقان، البندق، الفول السوداني، الفستق والكاجو. كلها 
تقلل من الكوليستيرول السيء وتزيد من الكوليستيرول 
من النظام الغذائي اليومي  اجليد. يوصى بجعلها جزءاً 

– خصوصا ٢-٣ مالعق صغيرة من زيت الزيتون.

ومن  الطازجة،  والفواكه  اخلضار  استهالك  أهمية 
غنية  والفاكهة  اخلضار  اخلمسة:  األلوان  مجموعات 
واأللياف.  األكسدة  مضادات  األمالح،  بالفيتامينات، 
ثالثيات  مستوات  ارتفاع  الزائد،  الوزن  حاالت  يف 
الغليسيريد، والسكري- يوصى بتقليل استهالك الفاكهة 

الغنية بالسكر.
الشوفان،  دقيق  الفريك،  القمح،  الكاملة:  احلبوب 
حبوب اجلاودار، احلنطة السوداء، الدخن، الكينوا، األرز 
الفاصولياء،  الصويا،  البقول:  وكذلك  الذرة.  الكامل، 
احلمص، البازيالء، والعدس. باإلضافة لألطعمة الغنية 

األكسدة.  ومضادات  األلياف،  واألمالح،  بالفيتامينات 
تساهم األلياف يف تقليل مستوى الكوليستيرول وضغط 
الدم، احملافظة على توازن السكر يف الدم، ومنع اإلمساك.

خالصة الموضوع:
وباإلضافة  سليم.  جسم  وزن  على  احلفاظ  أوال  يجب 

لذلك:
املشبعة   الدهنيات  الكوليستيرول،  استهالك  حتديد 

واملتحولة.
تفضيل الدهنيات األحادية غير املشبعة. 
زيادة استهالك أوميجا ٣. 
اإلكثار من تناول الفاكهة واخلضار – من ٥ مجموعات  

ألوان.
اإلكثار من تناول احلبوب الكاملة والبقول. 
تقليل استهالك امللح واألطعمة الغنية باألمالح. 
تقليل استهالك السكر واحللويات. 
اإلكثار من شرب املاء. 
التقليل من شرب املشروبات احملالة. 
وممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم. 

الدهون األحادية غير المشبعة: تؤدي الرتفاع الكوليستيرول الجيد والنخفاض السيء. كما أنها تعتبر مضادةً لألكسدة
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الرئوي   الشريان 
 The pulmonary)

املسؤول   ،(artery

الدم  حمل  عن 
القلب  إلى  العائد 
باألكسجني  فقيراً 
إلى الرئتني، حيث 

إشباعه  إعادة  يتم 
باألكسجني.

األوردة الرئوية (The pulmonary veins)، التي  
تعيد الدم املشبع باألكسجني من الرئتني إلى القلب.

تزود   التي   ،(The coronary arteries) التاجية  الشرايني 
بالعمل  تستمر  جلعلها  الالزم  بالدم  القلب  عضلة 

انقباضاً وانبساطاً.

غرف القلب وصماماته
غرف  أو  أقسام   ٤ من  الداخل  من  القلب  يتكون 
مفرغة، ويفصل بني اجلهة اليمنى واجلهة اليسرى منه 

.(The septum) جدار حاجز

وتقسم كل من اجلهة اليمنى واليسرى من القلب إلى 
قسمني علوي وسفلي:

  (Atria) باألذين  منهما  الواحدة  العليا  الغرفة  تسمى 

الدم  تستقبل  وهذه 
القادم من األوردة.

تدعى   السفلى  بينما 
وهي   (Ventricles) بالبطني 
إلى  الدم  تضخ  التي  الغرف 

الشرايني.

والبطينان  األذينان  ويعمل 
بحركات انقباض وانبساط ال تتوقف الستمرار الدورة 
الدموية، وعندما يغادر الدم أياً من هذه الغرف فإنه مير 
صمامات،   ٤ وللقلب  القلب.  صمامات  إحدى  عبر  أوالً 

وهي:
 .(Mitral valve) الصمام التاجي
 .(Tricuspid valve) الصمام ثالثي الشرفات
 .(Aortic valve) الصمام األبهري
 .(Pulmonic valve) الصمام الرئوي ثالثي الشرفات

الشرفات  ثالثي  والصمام  التاجي  الصمام  ويقع 
األبهري  الصمامان  يصل  بينما  والبطينني.  األذينني  بني 
والرئوي ثالثي الشرفات بني البطينني واألوعية الدموية 

الرئيسية اخلارجة من القلب.
أي  وظيفة  عن  تختلف  ال  الصمامات  هذه  ووظيفة 
صمام يف بيتك، فهي باختصار متنع عودة الدم وسريانه 

يف االجتاه اخلاطئ.

غرف القلب
وصماماته
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خفقان القلب
ما الذي تعرفه عن خفقان القلب؟

أسبابه وأنواعه العديد وطرق التعامل معه؟
إليكم الملف الكامل في ما يلي:
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تكوين القلب وطبيعة عمله
القلب هو عضو عضلي يف جهاز الدوران يتكون من 
وبطينني  وأيسر)  (أمين  أذينني  رئيسية:  جتاويف  أربع 
(أمين وأيسر)، وهناك فصل بني اجلانب األمين واأليسر 

بواسطة حواجز عضلية.
واجلزء  األذين،  هو  األعلى  اجلزء  جانب،  كل  يف 
السفلي هو البطني. والبطينان واألذينان مفصوالن عن 

بعضهما البعض بواسطة صمامات.
يسمى  األمين  البطني  مخرج  عند  املوجود  الصمام 
املوجود  الصمام  ويسمى   (Pulmonary) الرئوي  الصمام 

.Ortali عند مخرج البطني األيسر بالصمام التاجي
هذه الصمامات تفتح وتغلق وفقا لتقلصات البطينني 
واألذينني، وبذلك تسمح بتدفق الدم يف اجتاه واحد (الدم 

ال ميكنه الرجوع من خالل الصمام املغلق).
القلب األيسر (أذين وبطني) يتلقى الدم املؤكسج من  

الرئتني ويضخه إلى اجلسم.

اجلسم   من  يعود  الذي  الدم  يتلقى  األمين  القلب 
ويضخه إلى الرئتني.

األذين هو من يتلقى الدم الذي يصل (من اجلسم يف  
اجلانب األمين ومن الرئتني يف اجلانب األيسر).

الناحية   من  اجلسم  إلى  الدم  بضخ  يقوم  البطني 
اليسرى والى الرئتني من الناحية اليمنى.

طريقة عمل الصمامات
الدم  إمدادات  توفير  وظيفتها  كمضخة  القلب  يعمل 
القلب،  يف  صمامات   ٤ هناك  اجلسم،  أجزاء  جلميع 
ووظيفتها السماح بتدفق الدم يف اجتاه واحد، الصمامات 

موجودة بني كل أذين وبطني، يف مخرج كل بطني:
والبطني   األمين  األذين  بني  يفصل  الذي  الصمام 

.(tricuspid) األمين يسمى الصمام ثالثي الشرف
الصمام الذي يفصل بني األذين األيسر والبطني األيسر  

.(MITRAL امليترالي) يسمى الصمام ثنائي الشرف
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نظام التوصيل الكهربائي في القلب
القلب مثل أي عضلة أخرى يف اجلسم، يحتاج لتحفيز 
كهربائي بقوة منخفضة لكي يتقلص. خالفا لغيرها من 

العضالت، فعضلة القلب تعمل دون توقف.
وظيفته  الذي  مستقل  نظام  القلب  يف  يوجد  ولذلك 
إلى  مكان  من  ونقله  املنتظم  الكهربائي  التحفيز  توفير 

اخر داخل القلب.
العصبي  اجلهاز  الكهربائي  النظام  بهذا  يتحكم 
املركزي الالإرادي، الذي ينظم وتيرة ضربات القلب وفقا 
خالل  القلب  ضربات  وتيرة  (يسارع  اجلسم  الحتياجات 
اجلهد، االنفعال، وما إلى ذلك، ويبطئها يف حالة الهدوء).

كيف يحصل خفقان القلب؟
هذه هي األجزاء التي تلعب الدور األكبر يف خفقان 

القلب:
(Sinoatrial node) ١- العقدة الجيبية األذينية

هي عبارة عن جهاز تنظيم ضربات القلب الطبيعي 
للقلب، وتقع يف اجلزء العلوي من األذين األمين، وترسل 
محفزات كهربائية تنتشر بسرعة يف عضلة القلب وتؤدي 

إلى تقلصه.
من  القلب،  تقلص  وتيرة  يحدد  من  هي  العقدة  هذه 
خالل تنظيم السرعة فيها، ترسل احملفزات الكهربائية 

منها إلى بقية أجزاء القلب.

(AV Node) ٢- العقدة البطينيه العليا
تقع هذه العقدة يف اجلزء السفلي من احلاجز املوجود 
بالبطينني.  اتصالها  مكان  من  جداً  قريب  األذينني،  بني 
فهي تركز التحفيز الكهربائي املنتشر يف األذينني وترسل 

احملفز إلى البطينني.
احملفزات  تصفية  هو  العقدة  لهذه  اخر  هام  دور 

الكهربائية.

محفز  لكل  تسمح  ال  العقدة  فإن  معينة  حاالت  يف 
وبذلك  البطينني.  إلى  األذينني  عبر  باالنتشار  كهربائي 
فهي تستخدم كـ «حارس» كهربائي مينع مرور احملفزات 

السريعة جدا من األذينني إلى البطينني.

(His Bundle) ٣- حزمة النقل على اسم هيس
شريط رقيق وقصير، يخرج من الغدة البطينية العليا، 

وينتقل إلى البطينني.

٤- حزمة النقل اليمنى واليسرى
(Right and Left Bundle Branch)

النقل  حلزمة  مباشر  امتداد  هي  هذه  النقل  حزم 
اليمنى  النقل  حزمة  إلى  تتفرع  والتي  هيس،  اسم  على 
واليسرى. حزمة النقل اليسرى تنقل احملفز إلى البطني 
البطني  إلى  احملفز  تنقل  اليمنى  النقل  وحزمة  األيسر، 

األمين.

آلية خفقان القلب
يف احلالة الطبيعية، يحدث نبض القلب هكذا:

البطينية  العقدة  ترسل  عندما  القلب  نبضة  تبدأ   .١
محفزاً كهربائياً ينتشر بسرعة يف كال األذينني، يؤدي 
البطينية  العقدة  إلى  ويصل  البطينني  تقلص  إلى 

العليا.
تعيق  العليا  البطينيه  الغدة  فان  املرحلة،  هذه  يف   .٢
انتشار التيار لفترة قصيرة، وبعد ذلك يواصل التيار 

وينتقل إلى حزمة النقل هيس.
التيار يصل إلى حزمة النقل اليمنى واليسرى، ينتشر   .٣

بسرعة يف البطينني ويؤدي إلى تقلصهما.
األذينان يتقلصان أوال، وميلئان البطينني بالدم.  .٤

األذينني،  من  وجيزة  فترة  بعد  يتقلصان  البطينان   .٥
أو  األيسر)  البطني  (من  اجلسم  إلى  الدم  ويضخان 

إلى الرئتني (من البطني األمين).
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أسباب خفقان القلب
هذه هي األسباب الرئيسية للخلل يف خفقان القلب:

١- خلل في العقدة الجيبية األذينية
لوتيرة  طبيعي  تنظيم  كجهاز  العقدة  هذه  تعمل 
الغدة  يف  مرض  هناك  يكون  عندما  القلب،  ضربات 
كهربائيه  محفزات  ترسل  الغدة  فان  األذينية،  اجليبية 

بوتيرة منخفضة جداً.
وهذه الظاهرة تسبب تغيرات غير طبيعية يف وتيرة 
القلب  ضربات  وتيرة  تنخفض  عندما  القلب،  ضربات 
كثيراً، تنشط عادة بؤر ثانوية نتيجة لبطء الوتيرة، والتي 

متنع السكتة القلبية الكاملة.

٢- مرض في نظام النقل
احملفزات الكهربائية ميكن أن تنتقل من األذينني إلى 
البطينني فقط من خالل العقدة البطينية العليا وحزمة 

النقل على اسم هيس.
عندما يكون هناك مرض يف نظام النقل، فإن ذلك 

قد يتسبب يف حدوث انسداد (Block)، ومنع انتقال احملفز 
بني األذينني والبطينني، وتقلص بطيء للبطينني.

هذا يؤدي لوتيرة ضربات قلب بطيئة، على الرغم من 
أن وتيرة األذينني سليمة. وللمرض يف نظام النقل عدة 

مستويات من احلدة:
الدرجة األولى: انسداد بطيني أعلى من الدرجة األولى

من  الكهربائي  احملفز  نقل  عملية  يف  تباطؤ  يحدث 
األذينني للبطينني، وهذا وضع ال يسبب انخفاض وتيرة 

ضربات القلب، وال يتطلب العالج.
الدرجة الثانية: انسداد بطيني أعلى من الدرجة الثانية

العقدة البطينية العليا تكون غير قادرة على نقل كل 
من  وجزء  للبطينني  األذينني  من  الكهربائيه  احملفزات 

احملفزات ال تصل ومتنع تقلص البطينني.
وتيرة  بينما  سليمة،  تكون  هنا  األذينني  تقلص  وتيرة 

تقلص البطينني فيها خلل، هذا الوضع يتطلب العالج.
الدرجة الثالثة: انسداد بطيني أعلى من الدرجة الثالثة

الكهربائية  احملفزات  النتقال  كامل  منع  يحصل  هنا 
من األذينني للبطينني، األذينان يتقلصان بوتيرة سليمة، 
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اسم  على  النقل  حزمة  أو  العليا  البطينية  العقدة  بينما 
هيس ال تنقل احملفز الكهربائي للبطينني.

البطينني  يف  أخرى  منظمة  مصادر  إدخال  يتم  هنا 
وترسل محفزات كهربائية بوتيرة منخفضة مما يؤدي إلى 

تقلص البطينني وضخ الدم إلى اجلسم.
وتيرة  فإن  وبالتالي  منخفضة،  تكون  الوتيرة  ولكن 
أيضاً  احلالة  هذه  جداً،  بطيئة  تكون  القلب  ضربات 

تتطلب العالج.

عالج تباطؤ خفقان القلب
هذه بعض العالجات املناسبة الدائمة واملؤقتة:

العالج الوحيد املناسب لهذه احلاالت التي تكون فيها  
لتنظيم  جهاز  زرع  هو  بطيئة  القلب  ضربات  وتيرة 

ضربات القلب.
ميكن بشكل مؤقت استخدام األدوية أو جهاز تنظيم  

ضربات القلب املؤقت حتى زرع جهاز تنظيم ضربات 
القلب، ولكن هذه الطريقة ليست عملية لالستخدام 

الدائم.

عالج تسارع خفقان القلب
خفقان القلب السريع له عدة أنواع، وينقسم خفقان 
 – القلب  خفقان  رئيسيتني:  فئتني  إلى  السريع  القلب 

البطيني العلوي وخفقان القلب البطيني.
الفرق بني الفئتني هو موقع مصدر اضطراب خفقان 
القلب، يف خفقان القلب – البطيني العلوي يكون املصدر 
من أحد األذينني ويف اخلفقان البطيني يكون املصدر من 

أحد البطينني.
عالج خفقان القلب السريع يتغير تبعا لنوعه وميكن 
زرع  أو   (Ablation) حرق  اجراء  دوائيا،  عالجا  يكون  أن 

.(ICD) جهاز تنظيم ضربات القلب - مزيل الرجفان

ما هي النبضة المبكرة
حالة طبيعية التي حتدث لدى كل واحد منا، النبضة 
املبكرة حتدث نتيجة التحفيز الكهربائي الذي ينتشر يف 

عضلة القلب يف وقت سابق ألوانة.
األذينني  أحد  يف  حتدث  املبكرة  األذينية  النبضة 
بينما النبضة البطينة املبكرة حتدث يف أحد البطينني. 

النبضات املبكرة ال تتطلب أي عالج وليست خطيرة.

أنواع خفقان القلب
هذه هي أنواع خفقان القلب املختلفة:

(Atrial Flutter) ١- الرفرفة األذينية
هي احلالة التي يكون يف األذينني وتيرة نبض سريعة 
ومنتظمة، نتيجة للدورة الكهربائية غير السليمة يف أحد 

األذينني، غالبا األمين.
تتحكم  ال  األذينية  اجليبية  العقدة  احلالة،  هذه  يف 
بوتيرة نبضات القلب، العقدة الفوق بطينيه تصفي جزء 
متنع  وبذلك  األذينني  من  إليها  القادمة  احملفزات  من 

التقلص السريع للبطينني.
مثًال، قد يتقلص األذينان نتيجة للرفرفة بوتيرة ٣٠٠ 
مرة يف الدقيقة الواحدة، ولكن البطينني يتقلصا بوتيرة 
٧٥ مرة يف الدقيقة الواحدة - وذلك بفضل التصفية التي 

حتدث يف العقدة األذينية البطينية.
عالج الرفرفة يتم بواسطة احلرق (Ablation) ملسبب 

الرفرفة أو العالج الدوائي.

(Atrial Tachycardia) ٢- خفقان القلب األذيني
سريعة  أذيني  نبض  وتيرة  فيها  حتدث  احلالة  هذه 
أحد  يف  كهربائية  دائرة  أو  بؤرة  لوجود  نتيجة  ومنتظمة 

األذينني والذي يرسل محفزات كهربائية بوتيرة سريعة.
يف هذا الوضع فان العقدة اجليبية األذينية ال تتحكم 
تصفي  األذينية-البطينية  العقدة  القلب.  نبضات  بوتيرة 
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جزءا من احملفزات الكهربائية التي تصل اليها من البؤرة 
وبذلك متنع التقلص السريع للبطينني.

Abla-) عالج خفقان القلب السريع يتم بواسطة حرق
tion) البؤرة التي تسبب خلفقان القلب األذيني أو العالج 

الدوائي.

( SVT) ٣- خفقان القلب فوق البطيني
كما ذكرنا، فإن العقدة األذينية - البطينية هي مكان 
الكهربائي  احملفز  مبرور  يسمح  الذي  الوحيد،  االتصال 

من األذينني إلى البطينني.
اتصال  (مكان  إضايف  «جسر»  هناك  يكون  أحياناً، 
خارجها،  أو  البطينية   - األذينية  العقدة  داخل  يف  إضايف) 
إلى  األذينني  من  الكهربائي  احملفز  بانتقال  يسمح  والذي 
البطينني، باإلضافة إلى العقدة األذينية- البطينية الطبيعية.
نبض  لوتيرة  يؤدي  أن  ميكن  االضايف  اجلسر  هذا 
بشكل  الكهربائي  احملفز  السريعة، نتيجة النتقال  القلب 
دائري بني اجلسر االضايف والعقدة األذينية - البطينة.

يف هذه احلالة، فان العقدة اجليبية األذينية ال تتحكم 
األذينية-البطينية  العقدة  بينما  القلب  ضربات  بوتيرة 
وتكون  القلب  ضربات  وتيرة  اضطراب  من  جزءا  تشكل 

غير قادرة على تصفية احملفزات الكهربائية.
عالج عدم انتظام ضربات القلب من هذا النوع يتم 
العالج  أو  االضايف،  اجلسر   (Ablation) حرق  بواسطة 

الدوائي.

(Ventricular Tachycardia) ٤- خفقان القلب البطيني
هنا حتدث وتيرة نبض سريعة يف البطني، قد يكون 
منتظم أو غير منتظم – وذلك نتيجة لوجود بؤرة أو دائرة 

كهربائية يف أحد البطينني.
بوتيرة  الكهربائية  احملفزات  البؤرة  هذه  وترسل 
سريعة، أو دائرة كهربائية التي تكون حالة تشبه «القصر 

الكهربائي» حيث يبدأ القلب فيها بالنبض بسرعة كبيرة 
جداً.

كمية  فإن  أسرع،  البطينني  تقلص  وتيرة  كانت  كلما 
الدم التي يضخها القلب تكون أصغر.

عندما  أو  طويلة  لفترة  القلب  خفقان  استمر  إذا 
يكون خفقان القلب سريعا جدا، فقد يكون هناك شعور 

بالدوخة، اإلغماء، فقدان الوعي وحتى السكتة القلبية.
هو   (VT) البطيني  القلب  خلفقان  الفوري  العالج 

بواسطة القلب الكهربائي.
القلب  بخفقان  االصابة  خلطر  املعرضون  املرضى 
البطيني يعاجلون أحيانا بواسطة األدوية التي وظيفتها 
ضربات  تنظيم  جهاز  زرع  أو  القلب  خفقان  حدوث  منع 

.(ICD) القلب - مزيل الرجفان
القلب  خفقان  اضطراب  حاالت  بعض  عالج  ميكن 
عن طريق العالج بحرق (Ablation) البؤرة أو الدائرة التي 

تسبب خفقان القلب.

(Ventricular Fibrillation) ٥- الرجفان البطيني
اخلفقان  وتيرة  فيها  تكون  التي  احلالة  هي  هذه 
البطينية سريعة جداً وغير منتظمة، نتيجة لعدد كبير من 
البؤر يف البطينني، التي ترسل محفزات كهربائية سريعة.
فعال -  غير  البطينني  تقلص  يكون  احلالة،  هذه  يف 
فقدان  للجسم،  دم  امدادات  هناك  تكون  ال  الواقع  ويف 
الوعي يف حالة الرجفان البطيني يكون سريعا جدا ودون 

العالج ينتهي باملوت.
العالج الوحيد يف حالة الرجفان البطيني هو بواسطة 

القلب الكهربائي (الصدمة - الكهربائية).
املرضى الذين تعرضوا للرجفان البطيني، واملعرضون 
يتم  البطيني،  بالرجفان  اإلصابة  خلطر  كبير  بشكل 
عالجهم بواسطة زرع جهاز تنظيم ضربات القلب - مزيل 

.(ICD) الرجفان
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هذه  تضمن  رئيسية،  صمامات   ٤ على  القلب  يحتوي 
الصمامات حركة وتدفق الدم بشكل صحيح من وإلى كافة 

مناطق اجلسم عبر جهاز الدوران.
تسبب  مبشكلة  الصمامات  هذه  تصاب  قد  أحياناً  ولكن 
على  سلباً  يؤثر  ما  املعتادة،  وإغالقها  فتحها  عمليات  يف  خلًال 

تدفق الدم يف اجلسم.

أعراض مرض صمامات القلب
قد يصاب الشخص بهذه املرض دون أن يشعر بأية أعراض 
األمور  تشمل  فإنها  األعراض  تظهر  وعندما  ولسنوات، 

التالية:
صدور صوت غير طبيعي من  

الطبيب  يقوم  عندما  القلب 
إلى  السماعة  بتقريب 
استماعه  أثناء  القلب 

لتنفس املريض.
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التعب واإلرهاق غير الطبيعي. 
ألي   الشخص  ممارسة  عند  خاصة  النفس،  انقطاع 

نشاط بدني حتى لو كان بسيطاً أو عند االستلقاء.
انتفاخ وتورم يف الكاحلني والقدمني. 
الدوار والدوخة. 
اإلغماء. 
ضربات قلب غير منتظمة. 

أسباب اإلصابة وعوامل الخطر
يحتوي القلب على ٤ صمامات، تتحكم يف تدفق الدم 
من وإلى مناطق اجلسم املختلفة، وهذه الصمامات هي:

الصمام التاجي. 
الصمام ثالثي الشرفات. 
الصمام الرئوي. 
الصمام األبهري. 

كل  مع  وتغلق  تفتح  بوابة  الصمامات  هذه  من  ولكل 

البوابات  هذه  يف  مشاكل  حتصل  وعندما  قلب،  نبضة 
الصغيرة، فإن عملية ضخ الدم الطبيعية من وإلى مناطق 

اجلسم تختل، ما يؤثر سلباً على اجلسم.
هذه بعض العوامل التي تزيد من فرص اإلصابة:

التقدم يف العمر. 
اإلصابات املتعددة بالتهابات تؤثر على القلب. 
اإلصابة ببعض املشاكل الصحية يف القلب، أو اإلصابة  

بالنوبة القلبية.
ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكولسترول. 
اإلصابة مبرض السكري. 
وجود مشاكل يف القلب منذ الوالدة مع املريض. 

أنواع مشاكل صمامات القلب

هذه بعض مشاكل صمامات القلب:
االرجتاع: حيث ال تنغلق الصمامات متاماً، ما يجعل  

الدم يعود مجدداً إلى القلب.
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التضيق: هنا تصبح الصمامات سميكة وصلبة، ما قد  
خالها،  من  الدم  يتدفق  التي  املساحة  لتضيق  يؤدي 
فتمر كمية أقل من الدم خالل الصمام ويحدث خلل 

يف ضخ الدم ككل.
الرتق: ويعني أن هناك خلل يف تكوين الصمام من األساس. 

مضاعفات المرض

قد يتسبب مرض صمامات القلب بحدوث مضاعفات 
صحية عديدة، مثل:

النوبة القلبية. 
تكون خثرات دموية. 
اضطراب يف نبضات القلب. 
املوت. 

التشخيص
يتم عادة القيام بفحص جسدي يستمع الطبيب من 
خالله لنبض القلب، حملاولة التقاط سماع أي صوت غير 
طبيعي صادر من القلب أثناء تنفس املريض، ويطلب من 

املريض القيام مبجموعة من الفحوص التي تشمل:
تخطيط صدى القلب. 
تخطيط القلب الكهربائي. 
فحص الصدر باألشعة السينية. 
التدريبات الرياضية الطبية لفحص جهد القلب. 
عملية قسطرة القلب. 

العالج
يف  الطبيب  إليها  يلجأ  قد  التي  العالج  طرق  تعتمد 
هذه احلالة على الصمام املصاب باخللل ونوع اإلصابة 
للجراحة،  احلاالت  بعض  حتتاج  قد  إذ  احلالة،  وشدة 
حالته  أن  املريض  على  األعراض  ظهور  يدل  ما  وعادة 

بدأت تسوء بالفعل.

وقد يلجأ األطباء يف نهاية املطاف ألحد احللول التالية:
١- إصالح صمامات القلب

إذا كانت حالة الصمام أو الصمامات املتضررة تسمح 
باإلصالح، مثل استبدال بوابات الصمامات أو إزالة أية 
أنسجة زائدة تعيق عمل الصمامات، عندها سوف يلجأ 

الطبيب للقيام بهذه العملية.
٢- تغيير صمامات القلب

من  كبيرة  ملرحلة  وصل  الصمام  يكون  قد  أحياناً، 
العطب، وال يعود باإلمكان إصالحه، لذا قد يقوم اجلراح 
بالكامل  باخللل  املصاب  الصمام  أنسجة  باستئصال 
من  مأخوذ  صمام  أو  ميكانيكي  بصمام  واستبدالها 

حيوانات أو بشر.

تغييرات في نمط الحياة
على املصاب أن يستمر بزيارة طبيبه بانتظام ملتابعة 
اخلطوات  باتباع  املريض  األطباء  ينصح  وعادة  حالته، 
والتغييرات التالية لتحسني صحته واحلفاظ على حالته 

حتت السيطرة:
وجهاز   القلب  تضر  وال  مفيدة  غذائية  حمية  اتباع 

وامللح  الدهون  من  التقليل  على  ترتكز  أي  الدوران، 
والسكر، وزيادة حصص اخلضار والفواكه واألسماك 

واحلبوب الكاملة والدواجن.
احلفاظ على وزن صحي، فإذا كان املريض يعاني من  

وزن زائد، عليه البدء بتخفيف وزنه وفوراً.
متارين   كانت  لو  حتى  الرياضية،  التمرينات  ممارسة 

بسيطة مثل املشى يومياً ملدة ٣٠ دقيقة فقط.
التقليل من التوتر وضغوط احلياة، وذلك عبر التأمل  

وممارسة الرياضة وقضاء املزيد من الوقت مع العائلة 
واألصدقاء.

االبتعاد عن تناول الكحوليات واإلقالع عن التدخني. 
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أعراض تضخم القلب
تختلف أعراض اإلصابة بتضخم عضلة القلب من شخص إلى 
اخر، فنجد بعض املصابني ممن ال تظهر عليهم عالمات تضخم 
القلب أو يشعرون ببعض أعراضه فيعيشون حياة طبيعية هنيئة، 

على عكس اخرون ممن يعانون من األعراض االتية:
ألم يف الصدر أو الضغط الذي قد يحدث بعد ممارسة الرياضة  

أو  الطعام  وجبات  تناول  بعد  يكون  وقد  البدني،  النشاط  أو 
الراحة.

القلب   نبضات  يف  تسارع  إلى  باإلضافة  التنفس  وضيق  التعب 
خاصة بعد بذل جهد كبير.

اإلغماء الناجم عن عدم االنتظام يف ضربات القلب. 
املوت املفاجئ بحاالت نادرة. 
ارتفاع يف ضغط الدم. 

يرتبط تضخم القلب بسماكة العضلة 
ويؤدي إلى الضغط على جدران القلب 
والصمام التاجي مما يسبب خلل في 
تدفق الدم. تعرف على أعراض تضخم 
القلب أسبابه وعالجه:

يرتبط مرض تضخم القلب بسماكة 
العضلة خاصة يف احلاجز بني البطينني، 
الذي يؤدي إلى الضغط على جدران 
القلب والصمام التاجي مما يسبب خلل 
يف وظيفة الصمام وإعاقة تدفق الدم. 
فما هي أعراض مرض تضخم القلب 
أسبابه وعالجه؟
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أسباب تضخم عضلة القلب
أن  شأنها  من  خطر  وعوامل  أسباب  عدة  هناك 
فيما  األسباب  تتمثل  إذ  القلب،  عضلة  بتضخم  تصيبك 

يلي:
سماكة عضلة القلب: يحدث هذا املرض عندما تصبح  

عضلة القلب سميكة بشكل غير طبيعي ما يصعب من 
عمل القلب يف ضخ الدم.

ضيق يف الصمام األبهري: وهو تضييق يصيب الصمام  
القلبي عند مخرج البطني األيسر إلى الشريان األبهري 

الذي مير منه الدم إلى كافة أنحاء اجلسم.
لثلث   شيوعا  األكثر  السبب  الدم:  ضغط  إرتفاع 

اإلصابات مبرض تضخم عضلة القلب.
املكثف   التدريب  يؤدي  فقد  الرياضي:  التدريب 

يف  والتأثير  القلب  عضلة  يف  تصلب  إلى  واملتواصل 
فعاليتها.

عوامل خطر اإلصابة بعضلة القلب
صمام  وتضيق  الدم  ضغط  ارتفاع  إلى  باإلضافة 
األبهر، هناك عوامل أخرى عليك احلذر منها فقد تزيد 

من خطر تضخم عضلة القلب ما يلي:
لدى   العمر: تضخم البطني األيسر هو األكثر شيوعاً 

كبار السن.
الوزن: زيادة الوزن قد ترفع من خطر اإلصابة بارتفاع  

ضغط الدم وتضخم البطني األيسر.
لإلصابة   عرضة  األكثر  هم  السكري:  بداء  املصابون 

مبرض تضخم القلب.
من    ٪٥٠ فرصة  لديك  يكون  فقد  وراثية:  أسباب 

أحد  كان  حال  يف  القلب  تضخم  مبرض  اإلصابة 
بالضرورة  يعني  ال  هذا  لكن  به،  أًصيب  قد  والديك 

حتمية اإلصابة به.
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مضاعفات اإلصابة بتضخم عضلة القلب
ال تقتصر اإلصابة بتضخم القلب على األعراض، بل 
اإلصابة طويلة املدة قد ترتبط بظهور بعض املضاعفات، 

مثل:
النوبة القلبية املفاجئة: قد تكون قاتلة، حتدث عادة  

لعدم  نتيجة  العمل،  عن  فجأة  قلبك  يتوقف  عندما 
مرض  ويعد  البطيني،  القلب  دقات  سرعة  انتظام 
تضخم القلب السبب الرئيسي للموت بالنوبة القلبية 
قد  عاما.   ٣٠ عن  أعمارهم  تقل  الذين  لألشخاص 
كان  إذا  املفاجئة  القلبية  للوفاة  عرضة  أكثر  تكون 
لديك: تاريخ عائلي مع املوت القلبي املفاجئ ضعف 
القلب  ضربات  يف  انتظام  عدم  القلب،  وظيفة  يف 

إضافة إلى زيادة يف معدل النبض، اإلغماء املتكرر.
كمية   بضخ  قلبك  يقوم  ال  عندما  وذلك  القلب:  فشل 

الدم الالزمة والتي يحتاجها جسمك.
عملية   على  يؤثر  الذي  القلب:  عضلة  وضعف  متدد 

ضخ الدم.

اعتالل يف عضلة القلب التوسعي: الذي يحدث عندما  
تصاب البطانة الداخلية لقلبك أو الصمامات بالندب 
الفطريات  أو  البكتيريا  لدخول  نتيجة  الثقوب  أو 
مجرى الدم وقد تؤدي إلى الوفاة يف حال عدم تلقي 

العالج املناسب.

كيف يتم تشخيص تضخم القلب
هناك اختبارات عدة تساعدك يف تشخيص اإلصابة 

بتضخم عضلة القلب:
بتشخيص   الطبيب  يقوم  خالله  من  بدني:  اختبار 

إلى  أدت  التي  القلب  نبضات  يف  بتسارع  اإلصابة 
سماكة عضلة القلب ما أدى إلى منع وصول الدم إلى 

القلب بصورة طبيعية.
الذي   تخطيط القلب: وهو التشخيص األكثر شيوعاً 

ميكن الطبيب رصد أي حركة غير اعتيادية يف القلب.
شاشة هولتر (Holter monitor): وهو مخطط كهربائي  

عليك ارتداؤه قرابة ٢٤-٤٨ ساعة، من خالله يتمكن 
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نبضات  سرعة  يف  التغير  سبب  معرفة  من  طبيبك 
قلبك خالل قيامك باألنشطة اليومية.

تصوير الرنني املغناطيسي: الذي يوفر صورة مفصلة  
لقلبك.

قسطرة القلب: يستخدم هذا االختبار لقياس ضغط  
الدم يف قلبك والبحث عن االنسداد.

طرق العالج المختلفة:
هذه الطرق املستخدمة يف عالج مرض تضخم عضلة 
القلب، وتخفيف أعراضه ومنع مضاعفاته وخاصة املوت 

املفاجئ:
 األدوية: 

هناك عدة أدوية قد يصفها الطبيب لعالج تضخم القلب:
يف  واملاء  الصوديوم  كمية  خلفض  البول  مدرات   .١
يف  الضغط  خفض  على  تساعد  التي  اجلسم 

الشرايني والقلب.
حاصرات بيتا والكالسيوم يساعدان يف استرخاء   .٢

عضلة القلب لديك ما يشعرك بصحة أفضل.
املنتظمة  غير  القلب  ضربات  من  تعاني  كنت  إذا   .٣
النظم  اضطراب  مضاد  الطبيب  لك  يصف  قد 

.(amiodarone األميودارون)
املضادات  تناول  عليك  جراحة  أي  ممارسة  قبل   .٤

احليوية للحد من خطر االلتهابات.

جراحة القلب املفتوح التي تتم بإزالة جزء من سمك  
وجترى  عبره،  الدم  تدفق  عملية  لتحسن  احلاجز 

العملية بعد فشل األدوية يف العالج.
استخدام   يشمل  األذيني:  أو  البطيني  االستئصال 

عضلة  يف  التضخم  من  جزء  تدمير  بهدف  الكحول 
القلب، حيث يتم حقن هذه املادة بالقسطرة يف األوعية 

التي متد اجلزء الذي مت عالجه من القلب بالدم.
ضربات   معدل  كان  فإذا  القلب  ضربات  منظم  زرع 

القلب لديك غير منتظم، فإن جهاز إلكتروني صغير 
حتت  يوضع  القلب“  ضربات  تنظيم  ”جهاز  يسمى 
طريق  عن  القلب  ضربات  تنظيم  على  يعمل  اجللد 

إرسال إشارات كهربائية إلى قلبك.
الصدر   يف  للزرع  القابل   (ICD) القلب  رجفان  مزيل 

وهو جهاز صغير يستخدم الصدمات الكهربائية لتتبع 
لألشخاص  عادة  يستخدم  وتنظيمها،  قلبك  ضربات 

الذين لديهم احتمالية عالية من املوت املفاجئ.
زرع قلب، إذا كانت األدوية ال تستطيع السيطرة على  

اخليار  القلب  زرع  يكون  قد  بك  اخلاصة  األعراض 
النهائي.

طرق منزلية للسيطرة على المرض
أن  شأنها  من  التي  املنزلية  الطرق  بعض  هناك 
تساعدك يف السيطرة على أعراض املرض باإلضافة إلى 

التقليل من فرص اإلصابة به أصًال:
اإلقالع عن التدخني وجتنب الكحول. 
فقدان الوزن الزائد. 
التقليل من استخدام امللح يف الطعام. 
ممارسة الرياضة التي تتالءم مع وضعك الصحي بعد  

استشارة الطبيب.
مراقبة مستمرة لضغط الدم لديك. 
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هل الحظت انتفاخاً معيناً غريباً يف عنق شخص ما 
الوريد  انتفاخ  تسمى  حالة  هذه  غالباً  الوريد؟  جهة  إلى 

الوداجي، تعرف عليها يف املقال التالي.
Jugular vein disten-) الوداجي  الوريد  انتفاخ  يحدث 

األجوف  الوريد  على  الواقع  الضغط  يزداد  عندما   (tion

األمين  السفلي  اجلانب  على  انتفاخ  ليظهر  الداخل،  من 
من العنق. فلنتعرف على هذه احلالة أكثر من هنا.

ما هو انتفاخ الوريد الوداجي؟
لكل شخص وريدين ودجيني يف عنقه، يتوزعان على 
خالله  من  يتدفق  كممر  منهما  كل  ويعمل  العنق،  جانبي 
الدم من الرأس إلى الوريد األجوف العلوي، والذي يعتبر 
أكبر أوردة جهاز الدوران املوجودة يف النصف العلوي من 
اجلسم. ويعمل الوريد األجوف العلوي على إيصال الدم 

إلى الرئتني والقلب.

ويتم قياس تدفق الدم من الرأس إلى القلب وما إذا 
املركزي  الوريدي  الضغط  قياس  عبر  ال  أم  طبيعياً  كان 
(Central venous pressure - CVP). وقد ينشأ انتفاخ الوريد 

الوداجي نتيجة:
زيادة الضغط الواقع على الوريد األجوف العلوي. 
وجود انغالق معني يف األوردة والشرايني. 

اجلانب  على  ظاهراً  الوداجي  الوريد  انتفاخ  ويبدو 
سطح  عن  االنتفاخ  ارتفاع  ويستخدم  العنق،  من  األمين 
اجللد يف قياس الضغط الوريدي املركزي. وتعتبر زيادة 
كمية الدماء التي يتم ضخها من خالل الوريد األجوف 
وزيادة الضغط الوريدي املركزي مؤشرات على اإلصابة 

بإحدى أمراض القلب، أال وهو فشل القلب.

ماذا تعرف عن
انتفاخ الوريد الوداجي؟
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أسباب انتفاخ الوريد الوداجي
هناك العديد من األسباب وراء هذه احلالة، ومنها:

١- فشل الجزء األيمن من القلب
ضخ  عن  املسؤول  القلب  من  األمين  اجلانب  يعتبر 
الدم إلى الرئتني للحصول على األكسجني الالزم منهما، 
بينما يعمل اجلانب األيسر من القلب على ضخ الدم إلى 

باقي أنحاء اجلسم.
وغالباً فإن الشخص املصاب بفشل يف جانبه األمين 
األيسر،  جانبه  يف  القلب  فشل  بحالة  مسبقاً  مر  قد 
فعندما ال يستطيع اجلانب األيسر القيام بعمله، يضطر 
اجلانب األمين لبذل جهد مضاعف ليعمل، األمر الذي 

يتسبب بإضعافه إلى أن يتعطل متاماً.
الدماء  جتمع  بسبب  الدموية،  األوعية  تنتفخ  وهنا 

فيها.

٢- ارتفاع ضغط الدم الرئوي
يف  الدم  ضغط  يرتفع  عندما  احلالة  هذه  حتدث 
األوعية الدموية عن معدله الطبيعي ليصل إلى مستويات 
تعتبر خطيرة، ما يؤدي إلى زيادة سمك جدران األوعية 

الدموية والتقليل من كمية الدم املتدفق عبرها.
يف  الضرر  من  نوع  يف  هنا  يحدث  ما  يتسبب  وقد 
احلاصل  الضغط  زيادة  مع  القلب،  من  األمين  اجلانب 

على الوريد األجوف العلوي.

٣- تضيق الصمام ثالثي الشرفات
الذي  الصمام  تصلب  هو  عادة  احلالة  هذه  وسبب 
الذي  األمر  األمين،  األذين  عن  األمين  البطني  يفصل 

يؤدي إلى تراكم الدم يف األوردة.
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٤- انسداد الوريد األجوف العلوي
وقد تنشأ هذه احلالة عن منو ورم يف الصدر أو عن 
وجود خثرة دموية يف الوريد األجوف العلوي تعيق مرور 

الدم من خالله.

٥- التهاب التامور المضيق
إذا ما أصبح التامور أو النسيج احمليط بالقلب مصاباً 
بنوع من التصلب، فإن هذا قد يعيق امتالء حجرات القلب 
بالكمية املعتادة من الدم، ما يعيق تدفق الدم يف األوردة.

٦- الدكاك القلبي
النسيج  أو  الكيس  ميتلئ  عندما  حتدث  حالة  وهي 
القلب  حجرات  ملء  يعيق  ما  بالسوائل،  بالقلب  احمليط 
بالدماء كما يجب، وهو أمر مر قد يحدث نتيجة مجموعة 
من األسباب، مبا يف ذلك االلتهابات والنزيف. وتتسبب 

هذه احلالة بفشل القلب وانتفاخ الوريد الوداجي.

أعراض انتفاخ الوريد الوداجي
السفلي  اجلزء  يف  الظاهر  الفعلي  االنتفاخ  عن  عدا 
من اجلانب األمين للعنق، هناك مجموعة من األعراض 
األخرى املرافقة، والتي تساعد عادة على معرفة السبب 
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وراء االنتفاخ احلاصل، وبعض هذه األعراض قد يستدعي 
تدخًال طبياً عاجًال:

 األعراض الشائعة:
األرق. 
فرط التعرق. 
حتول الشفاه واألظافر إلى اللون األزرق. 
انخفاض مستوى االنتباه. 
اإلغماء. 
تضيق يف الصدر، أو ألم أو شعور بنوع من الضغط  

على الصدر.
خفقان القلب. 
العجز عن التبول. 
كسب سريع للوزن. 
مشاكل وصعوبات يف التنفس. 
االختناق. 

 أعراض أقل شيوعاً:
احليرة واالرتباك. 
فقدان الذاكرة. 
السعال. 
اإلرهاق والتعب. 

تنفخ وتورم خاصة يف األطراف السفلى. 
غثيان وتقيؤ. 
زيادة الرغبة يف التبول ليًال. 
انخفاض الشهية. 
تغيرات مستمرة يف الوزن. 
انقطاع النفس. 
ضعف عام. 

عوامل اإلصابة
يعتبر انتفاخ الوريد الوداجي أحد املؤشرات على حالة 
طبية خطيرة تدعى فشل القلب، وتزداد فرص اإلصابة 

بهذه احلالة بسبب مجموعة من العوامل، منها:
ارتفاع ضغط الدم. 
عيوب القلب اخللقية. 
النوبة القلبية. 
تناول الكحوليات. 
مرض السكري. 
انقطاع النفس أثناء النوم. 

عالج انتفاخ الوريد الوداجي
اإلصابة  وراء  السبب  هو  القلب  فشل  كان  حال  يف 
إلى  الطبيب  يلجأ  فسوف  الوداجي،  الوريد  بانتفاخ 

إخضاع املريض لعالج قد يشمل األمور التالية:
تغييرات يف احلمية الغذائية ومنط احلياة. 
نشاط   من  للتقليل  بيتا  حاصرات  أدوية  استخدام 

القلب وخفض ضغط الدم.
استخدام أدوية أخرى خاصة، مثل: مثبطات االنزمي  

احملول لالجنيوتنسني ومدرات البول.
ويف بعض احلاالت اخلاصة واخلطيرة، قد يستدعي 

األمر القيام بعملية زراعة قلب.
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أضرار
التدخين
على القلب

أضرار التدخين على القلب لها عواقب 
عديدة ومتنوعة، لذلك علينا بذل محاوالت 
عديدة لإلقالع عن التدخين. هنالك العديد 
من الطرق والمستحضرات التي من 
الممكن ان تفيدنا.
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على  التدخني  أضرار  األبحاث  من  العديد  تناولت 
التدخني  اضرار  هي  ما  تعرف  هل  ولكن  عامة،  اجلسم 

على القلب بشكل خاص؟
يساهم التدخني يف زيادة احتماالت ومخاطر اإلصابة 

بأمراض القلب املختلفة، اليك أشهرها:

أضرار التدخين على القلب واألوعية الدموية
يبدأ  فإنه  التدخني،  ألضرار  اجلسم  يتعرض  عندما 
الدم  توزيع  عدم  مشكلة  ومنها  األضرار،  هذه  بإصالح 

الغني باألكسجني على جميع أجزاء اجلسم.

الغني  الدم  نقل  يف  خلًال  يسبب  فالتدخني  إذا، 
تعتبر  بينما  املختلفة،  اجلسم  أجزاء  إلى  باألكسجني 
مشكلة تضيق األوعية الدموية، إحدى الظواهر اخلطيرة 

الناجتة عن هذا اخللل.
بسبب التدخني، تتقلص شرايني الساقني والذراعيني، 
وهي الظاهرة املعروفة باسم: ”أمراض األوعية الدموية 
أعضاء  حصول  عدم  إلى  االمر  هذا  يؤدي  احمليطية“. 
يسبب  مما  إليه،  حتتاج  الذي  األوكسجني  على  اجلسم 
االالم، وحتى الغرغرينا، الذي من املمكن أن يسبب بتر 

الساقني.
اإلصابة  ملخاطر  عرضة  األكثر  الناس  فئة  تشمل 
املسنني  من  الكثير  احمليطية،  الدموية  األوعية  بأمراض 
بهذا  إصابتهم  مخاطر  من  يزيدون  الذين  واملدخنني، 
املرض أو أمراض القلب بسبب التدخني واضراره على 

القلب.

كيف يواجه الجسم ملوثات التدخين؟
اجلسم هو الة مذهلة. فحتى يف الظروف التي تتطلب 
ترميمه وإصالحه من األضرار التي تلحق به، نراه يتابع 

العمل بشكل جيد جداً.
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تلحق  التي  األضرار  من  الكثير  بعد  حتى  كذلك، 
الضرر  بتقليص  اجلسم  يبدأ  التدخني،  بسبب  باجلسم 
اجلسم  يبدأ  طرق.  وبعدة  يستطيع،  ما  قدر  به  الالحق 
بعملية تنظيف وإزالة أول أكسيد الكربون من الدم، وهو 

غاز سام يتم استنشاقه عند تدخني السجائر.
يرتبط أول أكسيد الكربون بخاليا الدم احلمراء التي 
حتمل األوكسجني إلى أعضاء اجلسم، فتضطر للحصول 
اجلسم  ينظف  وحني  األوكسجني.  من  أقل  كميات  على 
نفسه من بقايا أول أكسيد الكربون، يدق القلب بسرعة 

أقل.
من املمكن أن يستغرق الشفاء التام جلسم اإلنسان 
لبدء  األولى  األيام  منذ  لكن  سنوات،  عدة  التدخني  من 
اإلقالع عن التدخني، تظهر عالمات لشعور إيجابي، مثل 
اللياقة  وحتسن  التحمل  على  القدرة  الشديدة،  اليقظة 

البدنية، وغيرها من اإلشارات اإليجابية.

كيف تنجح في اإلقالع عن التدخين؟
ومتنوعة،  عديدة  اإلنسان  على  التدخني  عواقب  إن 
ولذلك فإنه يبذل محاوالت عديدة لإلقالع عن التدخني.

من  التي  واملستحضرات  الطرق  من  العديد  هنالك 
املمكن ان تكون مفيدة لإلقالع عن التدخني، من بينها:
١- أقراص تؤثر على مناطق الدماغ التي تتأثر بالنيكوتين 

الموجود في السجائر:
حتاكي  وهي  الفطام،  عملية  تسهل  األقراص  هذه 
إلى  العودة  إمكانية  ومتنع  الدماغ،  على  النيكوتني  تأثير 

التدخني من خالل حجبها لتأثير النيكوتني.

٢- بدائل النيكوتين
لإلقالع  األخرى  اإلضافية  املستحضرات  بني  من 
األسواق:  يف  عليها  احلصول  ميكن  والتي  التدخني،  عن 
منشقة النيكوتني، الصقة النيكوتني، أقراص اإلقالع عن 
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التدخني وتقنيات من مجااللطب البديل والطب الصيني.
يسبب التدخني الكثير من األمراض، من بينها أنواع 
والرئتني.  والدم  القلب  أمراض  السرطان،  من  مختلفة 
للكثيرين  ضروريا  أمراً  العادة  هذه  عن  اإلقالع  ويعتبر 

الكثيرين من الناس يف جميع أنحاء العالم.
واختراع  ابتكار  على  املنظمات  من  العديد  تشجع 
منتجات، مستحضرات وأدوية جديدة للتغلب على تدخني 
نتيجة  الوفيات  معدل  تقليص  بغية  وذلك  السجائر، 
أجل  ومن  العادة،  هذه  تصاحب  التي  املزمنة  لألمراض 

رفع جودة حياة املدخنني.
بغض النظر عن اجلانب الصحي، فإن اجلانب املالي، 
هو أيضا، يتضرر بصورة جسيمة لدى املدخنني، إذ إن 
اإلنفاق على السجائر على مر السنني ميكن أن يصل إلى 

مبالغ ضخمة جدا.
بسبب مضار التدخني هذه املجتمعة، ولغيرها أيضا، 
يجب أخذ مسألة اإلقالع عن التدخني على محمل اجلد، 

والتخلص من هذه العادة السيئة وغير الصحية.
ال بد من اإلدراك أنه من املمكن السيطرة على إدمان 
املنتجات  من  العديد  ومبساعدة  طرق  بعدة  النيكوتني، 

واملستحضرات، بعيدا عن التدخني.
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التدخني  بعالقة  االهتمام  تزايد  األخيرة  اآلونة  يف 
بآثار  تنبئ  التي  األبحاث  وتزايدت  السكري،  مبرض 
وتفاقمه  السكري  مبرض  اإلصابة  على  للنيكوتني  ضارة 
لدى املصابني به. يحدث مرض السكري إما عند مقاومة 
اخلاليا لإلنسولني، أو عند انعدام قدرة البنكرياس على 
إفرازه، مما يسبب تراكم سكر اجللوكوز يف الدم وارتفاع 
مستوياته، فكيف يؤدي التدخني إلى حدوث هذه اآلثار؟


�אB א�כ��C�5 ��Dא���
تعد مقدمات السكري مبثابة إشارة حتذير إلى ارتفاع 
«ما  مبرحلة  تعرف  و  الطبيعي،  عن  الدم  سكر  معدالت 
ص املريض مبرحلة ما قبل السكري  قبل السكري». يشخَّ
عند إجراء فحص السكر التراكمي وظهور نتيجة ٥٫٧ - 

٦٫٤٪، وحينها ينصح املريض بإجراء تغييرات يف منط 
احلياة تشمل خسارة الوزن ونظام غذائي صحي، ولكن 

قلما يؤخذ بعني االعتبار أثر التدخني يف هذه املرحلة.

للتدخني  واضحاً  العديد من الدراسات أظهرت أثراً 
دراسة  يف  السكري،  مبقدمات  اإلصابة  خطر  رفع  على 
مادة  تسببت  األمريكية،  اجلامعات  إحدى  عن  صادرة 
النيكوتني املوجودة يف التبغ بإحداث مقاومة لإلنسولني 
يف اجلسم، وهي إحدى اآلليات الرئيسية الرتفاع مستوى 
أثر  لتلخيص  السكري.  مبرض  واإلصابة  الدم  سكر 

التدخني على مقدمات السكري:
خطر  وارتفاع  التدخني  بني  الرابط  أن  يعتقد 
هرمون  مستوى  ارتفاع  هو  اإلنسولني  مبقاومة  اإلصابة 
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السكري
والتدخين
عند الحديث عن اآلثار الصحية للتدخين، يحضر 

في الذهن أمراض القلب واألوعية الدموية 
وسرطان الرئة، ولكن هل تمتد هذه اآلثار إلى 

أبعد من تحذيرات علبة السجائر؟



«الكورتيزول» الذي يتسبب به التدخني. الكورتيزول هو 
اجلسم  تعرض  عند  إفرازها  يتم  التي  الهرمونات  أحد 
اجلسم  يف  عديدة  آلثار  ويؤدي  نفسي،  توتر  أو  إلجهاد 

منها رفع مستوى سكر الدم.
الدهون  مستوى  رفع  إلى  كذلك  النيكوتني  يؤدي 
يف  بدورها  تساهم  أن  ميكن  والتي  الدم،  يف  الثالثية 

مقاومة اإلنسولني.
يؤثر التدخني كذلك على املصابني مبقدمات السكري 
بالفعل، حيث يجعلهم أقرب بخطوة إضافية نحو اإلصابة 

بالسكري من النوع الثاني.
يعد مرض السكري ومقدماته أحد األسباب الرئيسية 
ألمراض القلب واألوعية الدموية، مما يعزز أثر التدخني 
على التسبب بهذه األمراض عبر رفع مستوى سكر الدم، 
مما يزيد كذلك من الوفيات الناجتة عن أمراض القلب.


�א�כ� ���א�����D ��4 א��Eא
إذا كنت مدخناً ومن غير املصابني مبرض السكري، 
النوع  من  بالسكري  إصابتك  فرصة  يزيد  التدخني  فإن 
الثاني بنسبة ٣٠-٤٠٪. ولكن ماذا إذا كنت من املصابني؟

لصعوبة  يؤدي  للسجائر  املنتظم  التدخني  أن  وجد 
املدخنني  أن  حيث  السكري،  مرض  على  السيطرة 
يحتاجون جلرعات أكبر من اإلنسولني للتحكم مبستويات 

سكر الدم مقارنة بغير املدخنني.
قد  السجائر  يف  املوجود  النيكوتني  أن  كذلك  يعتقد 
يساهم يف رفع مستويات السكر يف الدم ويؤدي ملقاومة 

اخلاليا لعمل اإلنسولني.
متتد آثار التدخني كذلك لتفاقم من مضاعفات مرض 
اإلصابة  عوامل  أهم  أحد  املرض  يعد  حيث  السكري، 
يزداد  اخلطر  هذا  الدموية.  واألوعية  القلب  بأمراض 
بشكل ملحوظ عند املدخنني، وقد يؤدي آلثار مدمرة مثل 

اإلصابة باجللطات أو السكتة الدماغية والوفاة.

اإلصابة  خطر  الزدياد  كذلك  التدخني  يؤدي 
باملضاعفات التالية:

اإلصابة بقدم السكري والتي قد تنتهي ببتر القدم. 
اعتالل شبكية العني. 
اعتالل األعصاب السكري. 
اختالل يف وظائف الكلى. 
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قد يؤدي تدخني السجائر كذلك إلى هبوط مستويات 
أو  غيبوبة  حدوث  عنه  ينتج  قد  مما  الدم،  يف  السكر 

تشنجات.
تدخني  على  للتدخني  الضارة  اآلثار  تنحصر  ال 
السجائر فحسب، حيث أنها تنتج كذلك عن مضغ التبغ، 

واستخدام السجارة اإلليكترونية، والتدخني السلبي.


א�����D א���� 5א�כ�
يعد التدخني السلبي ظاهرة واسعة االنتشار، ولكن 
التدخني  انتشار  يقدر  يجب.  كما  عنها  احلديث  يتم  ال 
صحياً  خطراً  ويشكل   ،٪٢٠ بنحو  العالم  حول  السلبي 
التبغ  لدخان  يتعرضون  الذين  املدخنني  غير  على  كبيراً 

باستمرار.
للتدخني السلبي مضار عديدة مثبتة، أهمها أمراض 
املثير  ولكن  الرئة،  وسرطان  الدموية  واألوعية  القلب 
لالهتمام أن التدخني السلبي قد يؤثر أيضاً على وظائف 

الغدد الصماء، حيث وجدت األبحاث أن خطر اإلصابة 
بالسكري من النوع الثاني يرتفع بنسبة ٢٢٪ عند التعرض 
السلبي  التدخني  يعرضك  السجائر.  لدخان  املستمر 
كذلك إلى استنشاق حوالي سبعة آالف مركب كيميائي، 
التعرض  إن  الواقع،  يف  ومسرطن.  ضار  منها  العديد 
للتعرض إلى هذه  للتدخني السلبي بأي كمية يعد كافياً 

املواد الضارة وآثارها.

F��Dא/ �� א���Gאא5א2 �א Bא� <"
مبرض  املتعلقة  وباخلصوص  الضارة،  التدخني  آثار 
السكري ال ميكن االستهانة بها أبداً. مع ذلك، لن تضطر 
لتحمل عواقبها إلى األبد عند أخذ خطوات جادة لإلقالع 

عن التدخني، حيث أنه:
اإلصابة  خطر  يقل  التدخني،  عن  اإلقالع  عند 
بالسكري من النوع الثاني من قرابة ٣٧٪، وهي النسبة 

لدى املدخنني، إلى حوالي ١٤٪ يف املتوسط.
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كلما زادت فترة اإلقالع عن التدخني، كلما قل عامل 
اخلطورة، حيث تصل هذه النسبة إلى ١١٪ عند اإلقالع 
عن التدخني ألكثر من ١٠ سنني، ولذلك فإن أفضل وقت 

لإلقالع عن التدخني هو حتماً اآلن!
قد يزداد وزنك قليًال عند اإلقالع عن التدخني، مما 
تبقى  أو  لديك  قليًال  ترتفع  السكر  مستويات  يجعل  قد 
صحي  غذائي  نظام  اتباع  لذلك  املهم  من  حالها.  على 

وممارسة الرياضة إلنقاص الوزن الزائد.
هناك عدة خيارات آمنة ملرضى السكري ممن يرغبون 
باإلقالع عن التدخني. يعتمد اخليار بشكل أساسي على 
رغبة املريض، حيث تتنوع األدوية واألشكال الصيدالنية 
التي تعمل على تعويض النيكوتني يف اجلسم أو معارضة 

عمله، وأهمها التالي:
علكة النيكوتني. 
لصقات النيكوتني. 

عقار «ببروبيون». 
عقار «فارنيكيلني». 

���J ���E% :א��Dא
عندما تتوقف عن التدخني:

جسمك يكون أقل مقاومة لعمل هرمون األنسولني 
تقل فرصة إصابتك بأمراض الشبكية والعيون. 
عمل   يف  قصور  أو  كلوي  بفشل  إصابتك  فرصة  تقل 

الكلى.
تقل فرصة إصابتك بتلف يف األعصاب. 
تقل فرصة إصابتك مبشاكل يف األطراف السفلى. 
تذكر أن الوقاية خير من ألف عالج وأن التدخني عادة  

سيئة لها مضاعفات قاتلة.

قم باستشارة 
الصيدالني أو 
الطبيب حول الخيار 
األفضل لإلقالع عن 
التدخين.
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التي  األمراض  من  لنطاق  وصف  هو  القلب  مرض 
تصيب القلب. تشمل األمراض التي تندرج حتت طائلة 
مرض القلب أمراض األوعية الدموية، مثل مرض الشريان 
التاجي، واملشاكل يف نظم القلب (اضطراب نظم القلب) 
وعيوب القلب التي يولد املرء بها (عيوب القلب اخللقية) 

من بني أمراض أخرى.
األغلب  يف  القلب»  «مرض  املصطلح  يُستخدم 
يشير  الوعائي»  القلبي  «املرض  مصطلح  مع  بالتبادل 

القلبي  املرض  مصطلح 
للحاالت  عام  بوجه  الوعائي 

التي تنطوي على تضيق أو انسداد األوعية الدموية، مما 
قد يؤدي إلى نوبة قلبية أو ألم بالصدر (ذبحة صدرية) 
التي  كتلك  األخرى  القلب  وأمراض  دماغية.  سكتة  أو 
تصيب عضالت القلب أو صماماته أو نظمه تُعد كذلك 

أشكاالً من مرض القلب.
ميكن الوقاية من العديد من أشكال مرض القلب أو 

عالجها عبر خيارات صحية لنمط احلياة.

حب قلبك
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تتوقف أعراض مرض القلب على نوع مرض القلب 

الذي تعانيه.

 �
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واألوعية  القلب  أمراض  أعراض  تختلف  قد 
النساء.  يف  عنها  الرجال  يف  الدموية 
على سبيل املثال، يعد الرجال أكثر 
الصدر،  بألم  للشعور  عرضة 
والنساء أكثر عرضة للمعاناة 
إلى  أخرى  أعراض  من 
بضيق  الشعور  جانب 
الصدر،  منطقة  يف 
التنفس،  يف  ضيق  مثل 
بتعب  والشعور  والغثيان 

شديد.


א�:��� אא�� �!

ألم الصدر، وضيًقا يف الصدر، وضغًطا على الصدر 
الشعور  النفس،  ضيق  (ذبحة)،  الصدر  منطقة  يف  وتعًبا 
أو  الساقني  برودة  أو  الضعف،  أو  اخلدر،  أو  باأللم، 
األجزاء  بهذه  الدموية  األوعية  ضيق  حالة  يف  الذراعني 
من جسمك، الشعور باأللم يف الرقبة، أو الفك، أو احللق، 

أو اجلزء العلوي من البطن أو الظهر
قد ال يتم تشخيصك مبرض القلب واألوعية الدموية 
أو  دماغية  سكتة  أو  ذبحة،  أو  قلبية،  بنوبة  تصاب  حتى 
فشل بالقلب. من املهم أن تراقب أعراض أمراض القلب 
واألوعية الدموية وأن تناقش مخاوفك مع الطبيب. ميكن 
مبكًرا  الدموية  واألوعية  القلب  أمراض  اكتشاف  أحياًنا 

من خالل التقييمات الدورية.
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اضطراب نظم القلب هو نبض القلب على نحو غير 
طبيعي. رمبا يكون معدل ضربات قلبك سريًعا للغاية أو 
بطيًئا للغاية أو غير منتظم. قد تشتمل أعراض اضطراب 

نظم القلب على ما يلي:
خفقان يف صدرك 
ضربات قلب متسارعة (تسرع قلبي) 
ضربات قلب بطيئة (بطء القلب) 
ألم يف الصدر أو ضيق طفيف 
ضيق النفس 
الدوار 
الدوخة 
اإلغماء أو ما يشبه اإلغماء 
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عادًة ما تتضح العيوب القلبية اخللقية اخلطيرة — 
التي يولد بها املرء — بعد الوالدة مباشرًة. قد تتضمن 

أعراض عيوب القلب يف األطفال ما يلي:
لون جلد رمادي أو أزرق باهت (االزرقاق) 
تورم يف الساقني، أو البطن أو مناطق محيطة بالعني 
يؤدي   مما  التغذية،  خالل  التنفس  ضيق  الرضع،  يف 

إلى ضعف يف زيادة الوزن
األقل  اخللقية  القلب  عيوب  تشخيص  يتم  ال  غالًبا 
خطورة حتى وقت الحق يف مرحلة الطفولة أو يف فترة 
البلوغ. تشمل عالمات عيوب القلب اخللقية وأعراضها 

التي ال تهدد احلياة فوًرا ما يلي:
ممارسة   أثناء  يف  بسهولة  التنفس  بضيق  اإلصابة 

التمرين أو النشاط
الشعور باإلرهاق بسهولة يف أثناء ممارسة األنشطة 
تورم يف اليدين أو الكاحلني أو القدمني 
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يف املراحل املبكرة من اعتالل عضلة القلب، قد ال  
تظهر عليك أعراض. وكلما تفاقم املرض، قد 

تتضمن األعراض:
الشعور   مع  النفس  ضيق 

أثناء  يف  حتى  أو  باإلجهاد، 
الراحة

والكاحلني   الساقني  تورم 
والقدمني

اإلرهاق 
ضربات   انتظام  عدم 

القلب، حيث تشعر بسرعة 
وخفقانها  القلب  ضربات 

ورفرفتها
الدوخة والدوار واإلغماء 
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التهاب الشغاف هو عدوى تؤثر على 
الغشاء الداخلي الفاصل بني احلجرات والصمامات 
بالقلب (الشغاف). قد تشمل أعراض عدوى القلب:

احلمى 
ضيق النفس 
ضعف أو تعب 
تورًما يف الساقني أو البطن 
تغييرات يف نظم القلب 
سعاالً جاًفا أو مستمًرا 
طفًحا جلدًيا أو بقًعا غير معتادة 
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يحتوي القلب على أربعة صمامات: األبهر، والتاجي، 
والرئوي وثالثي الشرفات، وهي تفتح وتغلق لتوجيه تدفق 
العديد  بسبب  الصمامات  تتلف  قد  قلبك.  خالل  الدم 
الصمامات  ضيق  إلى  تؤدي  التي  املختلفة  احلاالت  من 
(التضيق)، أو التسريب (القلس أو القصور) أو اإلغالق 

غير الصحيح (التدلي).
للصمام الذي ال يعمل بشكل صحيح، تتضمن  وفًقا 

أعراض الداء القلبي الصمامي بشكل عام:
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اإلرهاق 
ضيق النفس 
ضربات قلب غير منتظمة 
تورم القدمني أو الكاحلني 
ألم الصدر 
اإلغماء (فقدان الوعي) 
متى تزور الطبيب 

اطلب الرعاية الطبية الطارئة إذا كنت تعاني أعراض 
الداء القلبي هذه:

ألم الصدر 
ضيق النفس 
إغماء 

يكون عالج الداء القلبي أسهل عند اكتشافه مبكًرا؛ 
لذا حتّدث مع طبيبك عن املخاوف املتعلقة بصحة قلبك. 
حتّدث  القلبي،  بالداء  اإلصابة  بخصوص  قلًقا  كنت  إذا 
لتقليل  اتخاذها  ميكنك  التي  اخلطوات  عن  طبيبك  إلى 
خطر اإلصابة بالداء القلبي. يعد هذا مهًما بشكل خاص 

إذا كان لديك تاريخ عائلي للداء القلبي.
إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصاًبا بداء قلبي بسبب عالمات 
وأعراض استجد ظهورها عليك، فحدد موعًدا مع طبيبك.

 �
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قد تختلف أعراض مرض القلبي الوعائي بني الرجال 
والنساء. على سبيل املثال، على األرجح أن يُصاب الرجال 
لإلصابة  عرضة  أكثر  النساء  بينما  الصدر،  يف  بألم 
بأعراض أخرى إلى جانب انقباض الصدر، منها ضيق 

النفس والغثيان والتعب الشديد.
ميكن أن تشمل األعراض:

ألم الصدر، وضيق الصدر، وضغط الصدر، وانقباض  

الصدر (الذبحة)
ضيق التنفس 
ألم أو خدر أو ضعف أو برودة يف قدميك أو ذراعيك إذا  

كانت األوعية الدموية يف هذه األجزاء من جسمك ضيقة
ألم يف العنق، أو الفك، أو احللق، أو اجلزء العلوي من  

البطن، أو الظهر
ص باإلصابة مبرض القلبي الوعائي حتى  قد ال تُشخَّ
تتعرض لنوبة قلبية أو ذبحة أو سكتة أو هبوط القلب. من 
املهم مالحظة أعراض املرض القلبي الوعائي ومناقشة 
القلبي  مرض  اكتشاف  ميكن  الطبيب.  مع  املخاوف 

الوعائي مبكًرا أحياًنا مع إجراء التقييمات املعتادة.
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اضطراب نظم القلب هو عدم انتظام نبض القلب. 
قد يكون نبض القلب سريًعا جًدا أو بطيًئا جًدا أو غير 

منتظم. تتضمن أعراض اضطراب نظم القلب ما يلي:
خفقان يف الصدر 
تسارع يف نبض القلب (اخلفقان) 
بطء يف نبض القلب (بطء القلب) 
آالم أو عدم ارتياح يف منطقة الصدر 
ضيق التنفس 
الدوار املصحوب بصداع 
الدوار (الدوخة) 
فقدان الوعي (اإلغماء)، االقتراب من فقدان الوعي 

يعمل القلب كمضخة، وهو 
عضو عضلي في حجم قبضة اليد يقع 
ناحية اليسار قليالً من مركز الصدر
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اخللقية  القلبية  العيوب  تتضح  ما  عادًة 
اخلطيرة — التي يولد بها املرء — بعد الوالدة 
يف  القلب  عيوب  أعراض  تتضمن  قد  مباشرًة. 

األطفال ما يلي:
باهت   أزرق  أو  رمادي  جلد  لون 

(االزرقاق)
تورم يف الساقني، أو البطن، أو املناطق  

احمليطة بالعني
خالل   التنفس  ضيق  الرضع،  بالنسبة 

التغذية، مما يؤدي إلى ضعف يف زيادة الوزن
األقل  اخللقية  القلب  عيوب  تشخيص  يتم  ال  غالًبا 
خطورة حتى وقت الحق يف مرحلة الطفولة أو يف فترة 
البلوغ. تشمل عالمات عيوب القلب اخللقية وأعراضها 

التي ال تهدد احلياة فوًرا ما يلي:
ممارسة   أثناء  يف  بسهولة  التنفس  بضيق  اإلصابة 

التمرين أو النشاط
الشعور باإلرهاق بسهولة يف أثناء ممارسة األنشطة 
تورم يف اليدين أو الكاحلني أو القدمني 
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ال  قد  القلب،  عضلة  اعتالل  من  املبكرة  املراحل  يف 
تكون لديك أعراض. مع ازدياد سوء احلالة، قد تشمل 

األعراض:
انقطاع النفس مع املجهود أو أثناء الراحة 
تورم الساقني والكاحلني والقدمني 
اإلرهاق 
شعوًرا   تعطي  التي  املنتظمة  غير  القلب  ضربات 

بالسرعة أو الضرب أو االرتعاش
الشعور بالدوار وخفة الرأس واإلعياء 
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الغشاء  على  تؤثر  عدوى  هو  القلب  بطانة  التهاب 
القلب  وصمامات  حجيرات  بني  يفصل  الذي  الداخلي 

(الشغاف). أعراض عدوى القلب قد تتضمن:
اُحلمى 
ضيق التنفس 
الضعف أو التعب 
التورم يف رجليك أو البطن 
تغيرات يف نظم القلب 
الكحة اجلافة أو املستمرة 
الطفح اجللدي أو البقع غير العادية 
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يحتوي القلب على أربع صمامات — الصمام األبهر 
لتوجيه  وتنغلق  تنفتح   — والشرياني  والرئوي  والتاجي 
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اخللقية  القلبية   
رء — بعد الوالدة 
يف  القلب  عيوب 

باهت  ق 

أو املناطق 

خالل  التنفس 
ف يف زيادة الوزن

األقل  اخللقية  القلب  وب 
رحلة الطفولة أو يف فترة 
لقلب اخللقية وأعراضها 



تدفق الدم عبر دمك. قد تتضرر الصمامات 
انكماشها  إلى  يؤدي  مما  متنوعة  ألسباب 
أو  (القلس  الدم  تسريبها  أو  (تضيقها) 
صحيًحا  انغالًقا  انغالقها  عدم  أو  القصور) 

(التدلي).
اعتماًدا على الصمام الذي ال يعمل بصورة، تتضمن 

أعراض أمراض صمامات القلب عموًما على ما يلي:
اإلرهاق 
ضيق التنفس 
اختالل ضربات القلب 
تورم القدم أو الكاحل 
آالم الصدر 
فقدان الوعي (اإلغماء) 

N��J Oא� Qא�#"א NR' O��
اطلب الرعاية الطبية الطارئة إذا كنت تعاني أعراض 

الداء القلبي هذه:
آالم الصدر 
ضيق التنفس 
حدوث إغماء 

اكتشافه  عند  أسهل  القلبي  الداء  عالج  يكون 
املتعلقة  املخاوف  عن  طبيبك  مع  حتّدث  لذا  مبكًرا؛ 
اإلصابة  بخصوص  قلًقا  كنت  إذا  قلبك.  بصحة 
بالداء القلبي، حتّدث إلى طبيبك عن اخلطوات التي 

القلبي.  بالداء  اإلصابة  خطر  لتقليل  اتخاذها  ميكنك 
يعد هذا مهًما بشكل خاص إذا كان لديك تاريخ عائلي 

للداء القلبي.
إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصاًبا بداء قلبي بسبب 
عالمات وأعراض استجد ظهورها عليك، فحدد موعًدا 

مع طبيبك.

�א'� כ���4כ �� ���� N�J
األسباب

حجرات القلب وصماماته
كيفية عمل القلب

حجم  يف  عضلي  عضو  وهو  كمضخة،  القلب  يعمل 
الصدر.  مركز  من  قليًال  اليسار  ناحية  يقع  اليد  قبضة 
هذا  ومينع  وأيسر.  أمين  جانبني  إلى  القلب  ينقسم 
املفتقر  بالدم  باألكسجني  الغني  الدم  اختالط  التقسيم 
بعد  القلب  إلى  األكسجني  إلى  املفتقر  الدم  يعود  إليه. 

دورانه يف أنحاء اجلسم.
يجمع اجلانب األمين من القلب ويضم األذين والبطني 
األمين الدم ويضخه إلى الرئتني عبر الشرايني الرئوية.

N
ني أعراض 

اكتشافه 
املتعلقة 
إلصابة 
ت التي 

القلبي.  ء 
ريخ عائلي 

قلبي بسبب 
حدد موعًدا 
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تتتتتتددفق الد
ألألألألسسباب
(((تتضيقه
االلقصور)
(التدلي).
اعتماًدا على
أعراض أمراض ص

اإلرهاق
ضيق التنفس
اختالل ضربات
تورم القدم أو ال
آالم الصدر

فقدان الوعي (ا



الرئتان  جتدد 
جديد  بإمداد  الدم 

من األكسجني. كما تخرج 
أيًضا ثاني أكسيد الكربون، الغاز 
الذي ميثل فضالت عملية األيض.

اجلانب  إلى  باألكسجني  الغني  الدم  بعدها  ويدخل 
األيسر من القلب والذي يضم األذين والبطني األيسر.

ويضخ اجلانب األيسر من القلب الدم عبر الشريان 
األبهري إلمداد األنسجة عبر اجلسم باألكسجني واملواد 

الغذائية.

N�Cא� Bא�!�א
الدم  حركة  على  األربعة  القلب  صمامات  حتافظ 
وعند  فقط  واحد  مسار  فتح  طريق  عن  سليمة  بطريقة 
الضرورة أيًضا. وحتى تعمل الصمامات جيًدا، فإنه يجب 
تنفتح  أن  ويجب  اخللقية  العيوب  من  سليمة  تكون  أن 
بالكامل ثم تنغلق بإحكام حتى ال يحدث تسريب. وفيما 

يلي صمامات القلب األربعة:
ثالثي الشرف 
التاجي 
الرئوي 
األبهري 
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يف ضربات القلب، ينقبض القلب وينبسط يف دورة متواصلة.
يف أثناء االنقباض (انقباض القلب)، تنقبض البطينات 
مما يدفع بالدم إلى األوعية وصوالً إلى الرئتني واجلسم.

يف أثناء االنبساط (انبساط القلب)، متتلئ البطينات 
بالدم القادم من الغرف العلوية (األذين األمين واأليسر).
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حتافظ منظومة كهربائية القلب على استمرار نبضه، 
الغني  الدم  بني  املستمر  التبادل  يف  يتحكم  وبالتالي 
التبادل  وهذا  األكسجني.  إلى  املفتقر  والدم  باألكسجني 

يبقي اإلنسان على قيد احلياة.
تبدأ النبضات الكهربية مرتفعة يف األذين األمين ثم 
تنتقل من خالل مسارات مخصصة إلى البطينات، وتقوم 

بتوصيل إشارة للقلب حتى يقوم بالضخ.
يحافظ نظام التوصيل على استمرار ضربات القلب يف 

نظم متناسق وطبيعي، مبا يحافظ على الدورة الدموية.

����Uא�� N�Cא� Mא��א��אQ א
تختلف أسباب املرض القلبي بناء على نوع املرض.

أسباب أمراض القلب واألوعية الدموية
بحكم أن أمراض القلب واألوعية الدموية ميكن أن 
تشير إلى مشكالت مختلفة يف القلب واألوعية الدموية، 
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فإن املصطلح غالًبا ما يُستخدم ليشير إلى تلف القلب أو 
األوعية الدموية بسبب تصلب الشرايني — وهو تراكم 
اللويحات  تراكم  يؤدي  الشرايني.  يف  الدهنية  اللويحات 
إلى زيادة سمك جدران الشرايني وتيبسها مما قد يثبط 
تدفق الدم من خالل الشرايني إلى األعضاء واألنسجة.

يعتبر تصلب الشرايني السبب األكثر شيوًعا ألمراض 
القلب واألوعية الدموية. وميكن أن ينتج بسبب مشكالت 
وقلة  الصحي  غير  الغذائي  النظام  مثل  للتصحيح  قابلة 

ممارسة الرياضة والوزن املفرط والتدخني.

N�Cא� BאT�%
ينقبض القلب النابض وينبسط بصورة متواصلة.

أثناء االنقباض، ينكمش البطينان مجبرين الدم على 
السير عبر األوردة نحو الرئتني واجلسم.

من  القادم  بالدم  البطينان  ميتلئ  االنبساط،  وأثناء 
الغرفتني العلويتني (األذينان األمين واأليسر).

א�L4א* א�כ$��א?�
قلبك  استمرار  على  الكهربائية  األسالك  حتافظ 
الغني  للدم  املستمر  التبادل  يف  يتحكم  مما  النبض،  يف 
باألكسجني بالدم الفقير باألكسجني. يبقيك هذا التبادل 

على قيد احلياة.
األمين  األذين  يف  مرتفعة  الكهربائية  النبضات  تبدأ 
مما  البطينني،  إلى  مخصصة  مسارات  عبر  واالنتقال 

يعطي إشارة للقلب بالضخ.
يحافظ نظام التوصيل على استمرار قلبك يف النبض 
بنظم منسق وطبيعي، مما يحافظ على الدورة الدموية.

����Uא�� N�Cא� Mא��א��אQ א
أسباب أمراض القلب تختلف باختالف نوع مرض القلب.

أسباب اعتالل القلب الوعائي

اإلصابة بتصلب الشرايني
ميكن أن تشير اعتالل القلب الوعائي إلى مشكالت 
هذا  أن  جند  الدموية،  األوعية  أو  القلب  يف  أخرى 
أو  القلب  تضرر  إلى  لإلشارة  عادًة  يُستخدم  املصطلح 
عن  عبارة  وهي  الشرايني  تصلب  عبر  الدموية  األوعية 
استفحال الصفائح الدهنية يف الشرايني. تزيد الصفائح 
الدهنية املستفحلة من ُسمك جدران الشرايني وجتعلها 
واهيًة مما يحول دون تدفق الدم يف الشرايني ووصولها 

إلى األعضاء واألنسجة.
يعد تصلب الشرايني أيًضا هو السب الشائع العتالل 
القلب الوعائي. ميكن أن ينتج تصلب الشرايني عن بعض 
غير  الغذائي  النظام  مثل  للمعاجلة  القابلة  املشكالت 
الصحي وقلة التمارين الرياضية وفرط الوزن والتدخني.

N�Cא� VL% Qא�W-א Qא��א
تتضمن األسباب الشائعة لنظم القلب غير الطبيعي 
(اضطراب نظم القلب) أو احلاالت التي قد تؤدي لهذا 

االضطراب:

 Q���) א$� Y�א�� ���' �G א��� N�Cא� Q���
(��C�Uא� N�Cא�

مرض الشريان التاجي 
ارتفاع ضغط الدم 
داء السكري 
التدخني 
فرط تناُول الكحوليات أو الكافيني 
تعاطي املخدرات 
الضغط النفسي 

واألدوية  طبية،  وصفة  دون  تُصرف  التي  األدوية  بعض 
املقررة بوصفة طبية واملكمالت الغذائية والعالجات العشبية
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��א��אY א�C��� א��Eא
يتمتع  قلب  لديهم  ممن  األصحاء  األشخاص  يف 
ينشأ  أن  املستبعد  من  طبيعية،  ووظائف  جيدة  بصحة 
اضطراب نظم قلب مميت بدون محفز خارجي، كصدمة 
ويرجع  املشروعة.  غير  العقاقير  كاستخدام  أو  كهربية 
القلب  يخلو  األصحاء  يف  أنه  إلى  األولى  بالدرجة  هذا 
من أي اضطرابات قد تسبب اضطراب نظم القلب مثل 

مناطق النسيج الندبي.
من ناحية أخرى، يف حاالت أمراض القلب أو تشوهه، 
قد ال تتولد النبضات الكهربية أو تسافر عبر القلب بصورة 
جيدة، مما يرفع احتمالية اإلصابة باضطرابات نظم القلب.

��C�Uא� N�Cא� Q��� Qא��א
وجود  أثناء  يف  عادة  اخللقية  القلب  عيوب  تنشأ 
مع  اخللقية  القلب  عيوب  تنشأ  قد  الرحم.  يف  اجلنني 
تكون القلب بعد قرابة شهر من تكون اجلنني، مما يغير 
الطبية  األمراض  بعض  تلعب  قد  القلب.  يف  الدم  تدفق 
يف  دوًرا  واجلينات  واألدوية 
عيوب  يف  التسبب 

القلب.

تقدم  مع  البالغني.  يف  أيًضا  القلب  عيوب  تنشأ  قد 
العمر، قد تتغير بنية قلبك، مما يسبب عيًبا بالقلب.

N�Cא� ��T� &א��א Qא��א
قد يعتمد سبب اعتالل عضلة القلب — وهو تغلظ 

أو تضخم هذه العضلة — على نوع هذا االعتالل:
النوع  هذا  التوسعي. سبب  القلب  عضلة  اعتالل 
شديد الشيوع من اعتالل عضلة القلب يكون يف األغلب 
للقلب  الدم  تدفق  ضعف  عن  ينجم  قد  معروف.  غير 
(مرض القلب اإلقفاري) الذي ينتج عن تلف يحدث بعد 
نوبة قلبية أو عدوى أو بعد سموم وعقاقير محددة. كما 
قد يكون موروًثا من أحد الوالدين. وهو يؤدي عادة إلى 

تضخم (توسع) البطني األيسر.
اعتالل عضلة القلب التضخمي. عادة ما يكون هذا 
سمًكا  سميكة  القلب  عضلة  تصبح  وفيه  موروًثا،  النوع 
الوقت  مرور  مع  يتطور  أن  ميكن  كذلك  طبيعي.  غير 

بسبب ارتفاع ضغط الدم أو الشيخوخة.
اعتالل عضلة القلب املقيد. ميكن دون سبب معروف 
حدوث هذا النوع األقل شيوًعا من اعتالالت عضلة القلب 
والذي يؤدي إلى تصلب عضلة القلب وجعلها أقل مرونة. 
أو قد ينتج عن اإلصابة بأمراض مثل اضطرابات النسيج 
(ترسب  جسمك  يف  للحديد  املفرط  تراكم  أو  الضام 
الطبيعية  غير  البروتينات  تراكم  أو  الدموية)  األصبغة 

(الداء النشواني) أو بعض عالجات السرطان.

N�C5] א��� Qא��א
التهاب  مثل  القلب،  عدوى  حتدث 
وصول  عند  القلب،  بطانة 
البكتيريا  مثل  مهيج  عنصر 
املواد  او  الفيروسات  أو 
عضلة  إلى  الكيميائية 
األكثر  واألسباب  القلب. 

يف دورا واجلي واألدوي
عيوب  يف  التسبب 

القلب.

بسبب ارتفاع ضغط الدم أو الشيخ
اعتالل عضلة القلب املقيد. مي
حدوث هذا النوع األقل شيوًعا من ا
والذي يؤدي إلى تصلب عضلة القل
أو قد ينتج عن اإلصابة بأمراض مث
للحديد املفرط  تراكم  أو  الضام 
البرو تراكم  أو  الدموية)  األصبغة 
(الداء النشواني) أو بعض عال

C5] א��� Qא��א
عدوى حتدث 
الق بطانة 
م عنصر 
الف أو 
الكيمي
القل
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شيوًعا لعدوى القلب هي:
البكتيريا 
الفيروسات 
الطفيليات 

����M א�C�N א��Eא Qא��א
بأمراض  اإلصابة  وراء  األسباب  من  العديد  يوجد 
صمامات القلب. فقد يولد الشخص مبرض صمامي أو 

قد تتلف الصمامات بسبب أمراض مثل:
احلمى الروماتيزمية 
العدوى (التهاب بطانة القلب املعدي) 
اضطرابات األنسجة الضامة 

��C�Uא� N�Cא� Q��� Qא��א
يف  والطفل  اخللقية  القلب  عيوب  تتطور  ما  عادة 
النمو،  طور  يف  والقلب  تتطور  قد  القلب  عيوب  الرحم. 
تدفق  مغيرة  الشهر،  من  يقرب  مبا  احلمل  حدوث  بعد 
الدم يف القلب. بعض احلاالت الطبية، واألدوية واجلينات 

قد تلعب دوًرا يف حدوث عيوب القلب.
البالغني.  لدى  أيًضا  القلب  عيوب  تتطور  أن  ميكن 
بينما تكبر، ميكن لتركيب قلبك أن يتغير، ويسبب عيوًبا 

يف القلب.

N�Cא� ��T� &א��א Qא��א
يعتمد سبب اعتالل عضلة القلب، تضخم أو 

توسع عضلة القلب، على النوع:
اعتالل عضلة القلب التوسعي. غالًبا ما يكون سبب 
غير  القلب  عضلة  اعتالل  من  شيوًعا  األكثر  النوع  هذا 
معروف. رمبا يحدث بسبب انخفاض تدفق الدم للقلب 
بعد  ضرر  حدوث  عن  الناجم  اإلقفاري)  القلب  (مرض 
تناول  أو  السموم  أو  العدوى  أو  قلبية  لنوبة  التعرض 
عقاقير معينة. رمبا ينتقل أيضاً بالوراثة من األب. عادة 

ما يضخم (يوسع) البطني األيسر.
اعتالل عضلة القلب الضخامي. عادة ما يُصاب املرء 
بهذا النوع، الذي تتضخم فيه عضلة القلب تضخًما غير 
طبيعي، بالوراثة. وميكن أن يُصاب به املرء أيًضا مبرور 

الوقت بسبب ارتفاع ضغط الدم أو التقدم يف العمر.
بهذا  املرء  يُصاب  املقيد. قد  القلب  عضلة  اعتالل 
النوع األقل شيوًعا من اعتالل عضلة القلب، الذي يجعل 
عضلة القلب متصلبة وأقل مرونة، بدون سبب معروف. أو 
بسبب أمراض مثل اضطرابات النسيج الضام أو التراكم 
املفرط للحديد يف اجلسم (ترسب األصبغة الدموية) أو 
أو  النشواني)  (الداء  للبروتينات  الطبيعي  غير  التراكم 

بعض عالجات السرطان.
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���Cא� Qאא��$א Qא��א
يحدث االلتهاب القلبي، مثل التهاب الشغاف، عندما 
كيميائية،  مادة  أو  فيروس  أو  بكتيريا  مثل  مهيج،  يصل 
شيوًعا  القلبي  االلتهاب  حاالت  أكثر  القلب.  عضلة  إلى 

تتضمن ما يلي:
البكتيريا 
الفيروسات 
الطفيليات 

����M א�C�N א��Eא Qא��א
هناك الكثير من أسباب ألمراض صمامات قلبك. قد 
تكون مولوًدا مبرض صمامي أو قد تتعرض الصمامات 

للتلف بحاالت مثل:
حمى الروماتزم 
أنواع العدوى (التهاب الشغاف املعدي) 
اضطرابات النسيج الضام 

�WUא� <���א
ما  القلب  مبرض  لإلصابة  اخلطر  عوامل  تتضمن 

يلي:
العمر: يزيد التقدم يف العمر من خطر اإلصابة بشرايني 

تالفة وضيقة ويضعف عضلة القلب أو يضخمها.
اجلنس: يزيد خطر إصابة الرجال بشكل عام مبرض القلب. 

ومع ذلك يزيد خطر إصابة النساء بعد انقطاع الطمث.
القلب  مرض  من  العائلي  التاريخ  العائلي: يزيد  التاريخ 
من خطر اإلصابة مبرض الشريان التاجي، وخاصة إذا 
أصيب أحد اآلباء به يف سن مبكرة (قبل عمر ٥٥ عاًما 
ألحد األقارب من الرجال، مثل األخ أو األب وعمر ٦٥ 

عاًما وأحد األقارب من النساء، مثل األم أو األخت).
أن  وميكن  الدموية  األوعية  النيكوتني  التدخني: يضيق 
يتلف أول أكسيد الكربون البطانة الداخلية، مما يجعلهم 
أكثر عرضة لإلصابة بتصلب الشرايني. النوبات القلبية 

أكثر شيوًعا لدى املدخنني عن غيرهم من غير املدخنني.
سوء التغذية. ميكن أن يساهم النظام الغذائي الغني بالدهون 

واألمالح والسكر والكوليسترول يف تطور مرض القلب.
ارتفاع ضغط الدم: ميكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم غير 
املسيطر عليه إلى تصلب الشرايني وتضخمها، مما يؤدي 
إلى تضييق األوعية الدموية التي يتدفق من خاللها الدم.
تؤدي  أن  الدم: ميكن  يف  الكوليسترول  مستويات  ارتفاع 
مستويات الكولوستيرول املرتفعة يف الدم إلى زيادة خطر 

تكون اللويحات وتصلب الشرايني.
داء السكري: يزيد داء السكري من خطر إصابتك مبرض 
القلب. تشترك كلتا احلالتني يف عوامل خطر متشابهة، 

مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم.
السمنة: عادًة ما يفاقم الوزن الزائد من عوامل اخلطر 

األخرى.
عدم النشاط البدني: كما ترتبط قلة ممارسة التمارين 
الرياضية بعدة أشكال من مرض القلب وببعض عوامل 

اخلطر األخرى اخلاصة به أيًضا.
الضغط النفسي: قد يتلف اإلجهاد غير املنتهي الشرايني 

ويفاقم عوامل اخلطر األخرى لإلصابة مبرض القلب.
وعدم  بانتظام  اليدين  غسل  لعدم  النظافة: ميكن  قلة 
الوقاية  يف  تساعدك  أن  ميكنها  أخرى  عادات  تأسيس 
من حاالت العدوى الفيروسية أو البكتيرية، أن تعرضك 
خلطر اإلصابة بحاالت عدوى القلب، وخاصة إذا كنت 
تعاني بالفعل مرض بالقلب كامن. كما قد يساهم سوء 

صحة األسنان يف اإلصابة مبرض القلب.

Bא��אTא��
تشمل مضاعفات أمراض القلب ما يلي:

قلبك  يضخ  ال  عندما  القلب  فشل  القلب: يحدث  فشل 
ما يكفي من الدم لتلبية احتياجات اجلسم، حيث يُعتبر 
أن  ميكن  شيوًعا.  القلب  مرض  مضاعفات  أكثر  إحدى 
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ينتج فشل القلب عن عدة أنواع من أمراض القلب، مبا يف 
ذلك عيوب القلب، أو أمراض القلب واألوعية الدموية، 
أو أمراض صمامات القلب، أو حاالت عدوى القلب، أو 

اعتالل عضلة القلب.
تدفق  تعوق  التي  الدموية  اجللطة  القلبية: تؤدي  النوبة 
الدم عبر األوعية الدموية التي تغذي القلب إلى اإلصابة 
بنوبة قلبية، مما قد يتلف أو يدمر جزًءا من عضلة القلب. 

وُميكن أن يؤدي تصلب الشرايني إلى نوبة قلبية.
سكتة دماغية. ميكن أن تؤدي عوامل اخلطر التي تسبب 
السكتة  إلى  أيضا  الدموية  واألوعية  القلب  أمراض 
انسداد  أو  تضييق  يتم  عندما  حتدث  والتي  اإلقفارية، 
إلى  للغاية  قليلة  كمية  تصل  كي  الدماغ  يف  الشرايني 
الدماغ. السكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة — حيث 
يبدأ نسيج الدماغ باملوت خالل بضع دقائق من السكتة 

الدماغية.
متدد األوعية الدموية: متدد األوعية هو من املضاعفات 
اخلطيرة التي حتدث يف أي مكان يف جسمك، وهو انتفاخ 

يف جدار الشريان. إذا انفجر متدد األوعية الدموية، فقد 
تواجه نزيًفا داخلًيا مهدًدا للحياة.

مرض الشريان احمليطي: ميكن أن يؤدي تصلب الشرايني 
أيًضا إلى مرض الشريان احمليطي. عندما تصاب مبرض 
الشريان احمليطي، ال تتلقى األطراف — عادًة ما تكون 
أعراض،  ويسبب  الدم.  تدفق  من  يكفي  ما   — ساقيك 

أبرزها آالم يف الساق عند املشي (العرج).
توقف القلب املفاجئ: تعتبر السكتة القلبية املفاجئة هي 
لوظائف  متوقع  وغير  مفاجئ  فقدان  على  تنطوي  حالة 
اضطراب  عن  تنتج  ما  وغالًبا  والوعي،  والتنفس  القلب 
طبية  حالة  هي  املفاجئة  القلبية  السكتة  القلب.  نظم 
املفاجئ  املوت  تسبب  أن  وميكن  مميتة  فهي  طارئة. 

للقلب، إذا لم تعالج على الفور.

א��Gא'�
ال ميكن الوقاية من أنواع معينة من أمراض القلب، 
مثل عيوب القلب. مع ذلك، ميكنك مساعدة نفسك يف 
الوقاية من العديد من أنواع أمراض القلب األخرى عن 
طريق إجراء التغييرات نفسها يف منط حياتك التي ميكن 

أن حتسن مرض القلب الذي تعانيه، مثل:
اإلقالع عن التدخني 
السيطرة على املشاكل الصحية األخرى، مثل ارتفاع  

ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول وداء السكري
ممارسة التمارين الرياضية ملدة ٣٠ دقيقة يومًيا على  

األقل يف معظم أيام األسبوع
اتباع نظام غذائي صحي ُمنخفض األمالح والدهون  

املشبعة
احلفاظ على وزن صحي 
إدارة الضغط النفسي واحلد منه 
االلتزام مبمارسات صحية جيدة 
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א���א��:
املصابني  واملرضى  واملجتمع  األسر  وتثقيف  توعية 
بالسكري للوصول بهم إلى طريق آمن ليتجنب مضاعفات 

داء السكري.

א��\'�:
رؤيتنا تسعى جمعية اصدقاء مرضى السكري بجدة 
لتقدمي أفضل وسائل وطرق الرعايةواخلدمات الصحية 
ملريض السكري على مستوى عالي من التطوير واجلودة.

��א�?4א:
- التمسك بتعاليم ديننا احلنيف.

- الصدق والتعاون.
-اإلخالص يف العمل هللا تعالى.

- احترام حقوق املرضى
- التطوير.

����Rא"�א[ א�
تتركز أهدافها على تقدمي اخلدمات يف منطقة مكة 
مبوافقة  جدة  محافظة  يف  الرئيسي  ومركزها  املكرمة 
وزارة العمل والشؤون االجتماعية. وتشمل هذه اخلدمات 

مايلي:
املرضى   احتياج  لتحديد  املرضية  احلاالت  تشخيص 

من خالل فحص مرضى السكري يف عيادات اجلمعية 
بجدة.

تأمني احتياجات املرضى من الدواء والعالج واألجهزة  
الالزمة.

من   السكري  ملرضى  الصحية  والثقافة  الوعي  نشر 
خالل إقامة برامج التثقيف الصحي الالزم عبر عيادات 

التغذية والتثقيف والوسائل اإلرشادية املختلفة.
والبحوث   والدراسات  التطورات  آخر  على  االطالع 

البحوث  يف  املشاركة  خالل  من  املجال  بهذا  املتعلقة 
العلمية وعقد الندوات والدورات الصحية التي تتصل 

مبجاالت اهتمامها.

جمعية أصدقاء مرضى السكري الخيرية بجدة
Society of Diabetes Patient Friends in Jeddah

مت تأسيسها كجمعية خيرية حتت إشراف وزارة الشؤون االجتماعية بتاريخ ١٤٢٦/٣/١هـ حتت رقم (٣٠٣). 
وتعتمد اجلمعية على ثالث مراكز الستقبال املراجعني والزائرين من املرضى احملتاجني ومعاينتهم 

وصرف الدواء الالزم لهم مجانًا من قبل أطباء مختصني حسب دراسة احلالة االجتماعية لكل مريض.
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�א40א�D
بجدة  اخليرية  السكري  مرضى  أصدقاء  جمعية 
الكفاءة  من  مستوى  أعلى  على  خدماتها  لتقدمي  تسعى 
واجلودة، بحيث أنها تقدم خدمات عديدة للمصابني بداء 

السكري. من أهم تلك اخلدمات ما يلي:
التسجيل يف جمعية أصدقاء مرضى السكري. 
املتابعة عند الطبيب املختص يف عالج داء السكري. 
على   القادرين  لغير  السكري  مستوى  ومراقبة  قياس 

تأمني العالج ألنفسهم.
توعية وتثقيف وتعليم مريض السكري. 
املشاركة يف حضور برامج الفصول التثقيفية ملريض  

داء  عالج  يف  متخصصني  أطباء  بإشراف  السكري 
السكري وأخصائيات التغذية والتثقيف.

االحتياجات   على  احلصول  يف  املريض  مساعدة 
بأسعار  الطبية  الشركات  من  العالج  ومستلزمات 

مخفضة أو مدعمة من اجلمعية.

www.DiabFriendsj.com

�R�_ אא�א71 YאTא�
أ. د. طريف هاشم زواوي - أستاذ األمراض الباطنة

رئيس مجلس اإلدارة
أ. د. عبد الغني إبراهيم ميرة - أستاذ طب األسنان

نائب رئيس مجلس اإلدارة
أ. د. سراج عبد الغني ميرة - أستاذ األمراض الباطنة

األمني املالي
أ. د. خالد محمد املرزوقي
عضو مجلس اإلدارة
أ. ود حسني احلارثي
عضو مجلس اإلدارة

أ. ياسر محمد عبده مياني
عضو مجلس اإلدارة
أ. د. خالد هاشم زواوي
عضو مجلس اإلدارة

أ. د. محمد حسني مليباري
عضو مجلس اإلدارة
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السنوات  يف  الغذائية  الصناعات  شركات  أنتجت 
املنخفضة  واملشروبات  األطعمة  من  العديد  األخيرة 
املتناول  لتقليل  محاولة  يف  وذلك  السكر؛  من  واخلالية 
من السكر(١)، مع احلفاظ على نفس الطعم املتميز لتلك 
السعرات  منخفضة  احملليات  تضاف  حيث  املنتجات؛ 
السلطات  تواصلت  وقد  السكر(٢).  من  بدًال  احلرارية 
الرقابية الدولية، واملنظمات، والهيئات العلمية والصحية 
السعرات  منخفضة  احملليات  سالمة  دعم  على  املعتمدة 
احلرارية، ويشمل ذلك هيئة الغذاء والدواء األمريكية(٣)، 
األغذية  سالمة  وهيئة  للسرطان(٤)،  القومي  واملعهد 
األوروبية(٥)، وجلنة اخلبراء املشتركة بني منظمة األغذية 
والزراعة لألمم املتحدة، ومنظمة الصحة العاملية واملعنية 

بامللوثات واملواد املضافة إلى األغذية(٦). 
وقد أدت بعض الدراسات املثيرة للجدل إلى شكوك 
رفض  إلى  أدى  مما  احملليات.  سالمة  حول  املستهلكني 
وجتاهل هيئة الغذاء والدواء األمريكية(٧)، وهيئة سالمة 

األغذية األوروبية(٨)، وجلنة اخلبراء املشتركة بني منظمة 
األغذية والزراعة لألمم املتحدة ومنظمة الصحة العاملية 
وهيئة  األغذية(٦)،  إلى  املضافة  واملواد  بامللوثات  املعنية 
نتيجة  الدراسات  تلك  نتائج  األمريكية(٩)  البيئة  حماية 
تلك  تُظهر  حيث  الدراسة؛  تصميم  يف  متعددة  لعيوب 
الدراسات العديد من العيوب التي تتضمن حجم العينة 
تتجاوز  التي  للغاية  العالية  اجلرعات  أو  الدقيق،  غير 
مما  خاطئة  معلومات  حشد  أو  الغذائية،  املستويات 
يؤدي إلى التضليل، أو استخدام بيانات انتقائية خالًفا 
فهناك  وإجماًال  املتاحة.  النتائج  جلميع  املتوازنة  للرؤية 
فجوة كبيرة يف معرفة املستهلك بشأن سالمة احملليات 
وتهدف  اإلنسان.  وصحة  احلرارية  السعرات  منخفضة 
هذه النشرة إلى توضيح إجراءات السالمة واإلجراءات 
الرقابية اخلاصة باحملليات منخفضة السعرات احلرارية 
فيما  القائمة  اخلاطئة  املفاهيم  تعديل  على  واملساعدة 

يخص سالمة احملليات منخفضة السعرات احلرارية.

ات حليَّ
ُ

الم
المنخفضة أو عديمة السعرات
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بني  من  احلرارية  السعرات  منخفضة  احملليات  تعد 
مكونات األغذية األكثر دراسة على نطاق واسع، وتخضع 
لالستهالك  آمنة  أنها  لضمان  شاملة  سمية  الختبارات 
احملليات  سالمة  وتستند  اجلمهور(١٠).  كافة  جانب  من 
منخفضة السعرات احلرارية إلى عدد كبير من دراسات 
والسمية  واملسرطنة،  األجل،  وطويلة  قصيرة  السمية 
على األجنة أو تظهر أي آثار صحية سلبية(٧، ١١). وعلى 
سبيل املثال، يف عام ٢٠١٣م أكملت هيئة سالمة األغذية 
البحوث  وأكدت  لألسبارتام.  شاملة  مراجعة  األوروبية 

على السمية قصيرة وطويلة األجل والسمية على األجنة، 
اإلكلينيكية،  والصحة  اإلجنابية،  والصحة  واملسرطنة، 
وتقييمات املتناول الغذائي واملراقبة ملا بعد التسويق  بأن 

األسبارتام آمن لالستهالك جلميع الفئات العمرية(٥). 
وتعتبر اإلجراءات العتماد تداول احملليات منخفضة 
جديدة)  غذائية  إضافات  أي  (أو  احلرارية  السعرات 
دقيقة وهامة وملزمة وقد تستغرق سنوات عديدة. وتتم 
على  للموافقة  جديدة  مضافة  مادة  سالمة  تقييم  عند 
تداولها، فإن معظم الهيئات الرقابية تراعي ما يلي(١٢): 
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تركيبة وخصائص املادة املضافة.  .١

احلجم الذي يتم استهالكه عادة.  .٢
وطرح  الغذائي،  والتمثيل  والتوزيع،  االمتصاص،   .٣

(خروج) املادة املضافة.
البيانات املتعلقة بالسموم مبا يشمل التأثيرات احلادة   .٤
واملسرطنة،  األجل،  وطويلة  قصيرة  والدراسات 

والسمية على اجلينات. 
املالحظات على البشر.  .٥

اجلهات  معظم  فإن  مضافة  مادة  اعتماد  حالة  ويف 
األغذية  أنواع  تتضمن  قد  التي  اللوائح  تصدر  الرقابية 
لألحجام  األقصى  واحلد  فيها،  استخدامها  ميكن  التي 
ملصقات  على  تعريفها  وكيفية  استخدامها،  ميكن  التي 

األغذية(٥). 
ولتحديد االستخدام اآلمن للمكون الغذائي يتم مقارنة 
املقدار املقبول تناوله يومًيا باملقدار اليومي املتناول، وهو 
األغذية  منتجات  جميع  من  التقديري  البشري  املقدار 
مفهوم  أن  واملعروف   .(١٣ املكون(١٠،  ذلك  تتضمن  التي 
تطويره  مت  قد  األساس  يف  يومًيا  تناوله  املقبول  املقدار 
األغذية  منظمة  بني  املشتركة  اخلبراء  جلنة  جانب  من 
والزراعة لألمم املتحدة ومنظمة الصحة العاملية واملعنية 
باملواد املضافة إلى األغذية وامللوثات يف عام ١٩٨٧م(١٣). 

اخلليجي  التعاون  مجلس  لدول  التقييس  هيئة  وتعرف 
احملليات  «حجم  أنه  على  يومًيا  تناوله  املقبول  املقدار 
املعبر عنها على أساس وزن اجلسم الذي ميكن هضمه 
يومًيا على مدار العمر دون مخاطر صحية ميكن إدراكها، 
ويعبر عنها بـمقياس مجم/كجم من وزن اجلسم». وهي 
مشتقة من اجلرعات التي ال ينتج عنها أعراض جانبية، 
على  السمية  اختبارات  من  مجموعة  يف  حتديدها  ويتم 
احليوانات(١٤).  وتعتبر الكمية التي ال ينتج عنها أعراض 
جانبية هي أعلى تركيز للمادة والتي ال تسبب آثاًرا ضارة 
من  جرام  بامليلي  عنها  ويعبر  احليوانية،  الدراسات  يف 
يومًيا  اجلسم  وزن  من  جرام  كيلو  لكل  املضافة  املادة 

(مجم/كجم من وزن اجلسم/ يومًيا).
تقسيم  يتم  يومًيا،  تناوله  املقبول  املقدار  والشتقاق 
اجلرعات التي ال ينتج عنها أعراض جانبية على عامل 
األمان. حيث يتم استخدام عوامل أمان يبلغ ١٠٠ وذلك 
-١٠) احليوانات  على  إجراؤها  مت  قد  الدراسات  ألن 
ويعتبر  إضافية).  األفراد (١٠عامل  بني  وللتباين  عامل) 
ذلك هامًشا إضافًيا لتأكيد السالمة(١٤، ١٥)، وقد حددت 
اجلهات الرقابية حول العالم املقدار املقبول تناوله يومًيا 
لكل مادة حتلية منخفضة السعرات معتمدة (جدول ١).
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التعاون  مجلس  لدول  التقييس  هيئة  اعتمدت  وقد 
احملليات  استخدام  على   GSO 995/2015 رقم  اخلليجي 
منخفضة السعرات احلرارية الستة لالستخدام يف األغذية 
منخفضة الطاقة يف دول مجلس التعاون اخلليجي وهي: 
وستيفيا  وأمالحه،  والسكارين  وسكرلوز،  األسبارتام، 

(جليكوسيد ستيفيول)، ونيوتام، وبوتاسيوم أسيسلفام. 
احلرارية  السعرات  منخفضة  احملليات  اعتماد  ومت 
دولية  رقابية  هيئات  جانب  من  لالستخدام  أيًضا  تلك 

أخرى تشمل: 
جلنة اخلبراء املشتركة بني منظمة األغذية والزراعة   

لألمم املتحدة ومنظمة الصحة العاملية واملعنية باملواد 
املضافة إلى األغذية وامللوثات(١٥).
هيئة سالمة األغذية األوروبية(١٦).  
هيئة الغذاء والدواء األمريكية(١٧).  

يف  األغذية  سالمة  وهيئة  الكندية(١٨)،  الصحة   
أستراليا/نيوزيلندا(١٩).

تعد احملليات منخفضة السعرات احلرارية أكثر املواد 
مجال  يف  سالمتها  من  للتأكد  واسع  نطاق  على  دراسة 
تصنيع األطعمة؛ حيث يتم توثيق سالمتها على نحو جيد. 
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أية  عنها  ينتج  ال  التي  اجلرعات  تبلغ   (١) شكل 
كجم/  مجم/   ٤٠٠٠ األسبارتام  ملادة  جانبية  أعراض 
يومًيا، ويبلغ املقدار املقبول تناوله يومًيا ٤٠ مجم/كجم/
يومًيا، ويبلغ املتناول اليومي املقدر ٢٠ مجم/كجم/ يومًيا 

ملتوسط  يومًيا  مجم/كجم/   ٥  -٢ و  مستخدم،  ألعلى 
املستخدمني. وذلك يوضح أنه حتى عند تناول أعلى كمية 
يكون استهالك األسبارتام أقل من املقدار املقبول تناوله 

يومًيا(٢٢،٢١).
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يوجد إجماع علمي بصورة كبيرة بأن جميع احملليات 
استهالكها  ميكن  املعتمدة  احلرارية  السعرات  منخفضة 
السيدات  يتضمن  مبا  العام  اجلمهور  جانب  من  بأمان 
بعض  وهناك  واألطفال(١١،٧).  واملرضعات،  احلوامل، 
األفراد ممن لديهم حالة وراثية نادرة معروفة باسم (بيلة 
الفينيل كيتون) ال ميكنهم استقالب الفينيل االنني نظًرا 
لنقص إنزمي األيض يف اجلسم؛ لذلك يجب فيما يخص 
بعض  يف  األسبارتام  تتضمن  التي  واملشروبات  األغذية 
الدول أن حتمل بيان على ملصق العبوة يحذر األشخاص 

ممن يعانون (بيلة الفينيل كيتون) لوجود مادة األسبارتام. 
ويظهر الشكل(١) مقارنة بيانية فيما يخص املقدار 
ولتحقيق  اليومي.  املتناول  وتقدير  يومًيا  تناوله  املقبول 
املقدار املقبول تناوله يومًيا ملادة األسبارتام لشخص يزن 
١٦٥ باوند (٧٥ كجم) ميكن أن يستهلك ١٩ عبوة (٣٥٠ 
من   ١٠٧ أو  األسبارتام  مبادة  احملالة  الصودا  من  مل) 
العبوات املنزلية من ®Equal يومًيا لكل يوم طوال العمر. 
وذلك ١٠٠ مرة أقل من الكمية التي ال يالحظ فيها أي 

أثر عكسي على الصحة يف العينات احليوانية(٢٠).
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المقدار المقبول تناوله يومًياالمحليات
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آمنة  احلرارية  السعرات  منخفضة  احملليات  وتعتبر 
عند تناولها بالكميات اليومية املعتمدة من قبل اجلهات 
الرقابية، والتشريعية، والتنفيذية اخلاصة بسالمة الغذاء 
أكدت  وقد  الدولية.  أو  اإلقليمية  أو  احمللية  كانت  سواء 
وأولئك  األطفال  تخص  والتي  الراهنة  املتناول  دراسات 
ممن لهم احتياجات غذائية خاصة أن املتناول احلالي من 
السكرلوز ليس له مشكالت خاصة بالسالمة(٢٣). وتوضح 

أيًضا الدراسات اإلكلينيكية كذلك أن محليات الستيفيا 
مستوى  أو  الدم  ضغط  على  تؤثر  ال  جيد  بشكل  املنقاة 
املصابني  لألفراد  آمنة  أنها  إلى  باإلضافة  الدم  جلوكوز 
بداء السكري(٢٤). ويف عام ٢٠١٦م، وسعت هيئة سالمة 
األغذية األوروبية استخدام بوتاسيوم أسيسلفام ليشمل 
األطعمة اخلاصة باحلمية ألغراض طبية خاصة ويقصد 

بها صغار األطفال يف سن ١-٣ سنوات(٢٥).

موقف المنظمات الدولية من المحليات منخفضة السعرات الحرارية
يعكس البيان أدناه موقف بعض املنظمات احلكومية الهامة واملنظمات الصحية بشأن سالمة احملليات منخفضة 

السعرات احلرارية (جدول ٣). 
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االقتباسات الرئيسية/ االستنتاجات المنظمات 
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تخضع احملليات منخفضة السعرات احلرارية إلى مراجعة شاملة قبل املوافقة عليها كمكون غذائي.   
السعرات  منخفضة  احملليات  أن  لضمان  الصارمة  السمية  اختبار  استراتيجيات  تطوير  مت   

احلرارية املعتمدة آمنة بالكميات املستهلكة بواسطة اجلمهور بصفة عامة. 
تعد احملليات منخفضة السعرات احلرارية بعض املكونات األكثر دراسة على نطاق واسع يف   

مجال توريد األطعمة ويتم توثيق سالمتها على نحو جيد. 
لم يتم اإلبالغ عن آثار ضارة للمحليات منخفضة السعرات احلرارية عند املتناول األعلى لإلنسان.   
تواصل اجلهات الصحية العاملية واملنظمات العلمية الرائدة دعم سالمة احملليات منخفضة   

السعرات احلرارية.
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سليم  بجسم  ويتمتعون  داء  كّل  من  معافني  بصحة  للبقاء  دوماً  الناس  يسعى 
وقوي؛ يستطيعون من خالله أن يقوموا مبا يريدون من دون أي عناء، وأن يستطيعوا 
التقّدم يف العمر من دون أن يعانوا من مشاكل التقّدم يف العمر، وعادًة ما يواجه 
الناس مشاكل وصعوبات  كبيرة يف احملافظة على صحتهم بشكل جيد أكثر مما 
يواجهونه من صعوبة يف الوصول إلى الصحة؛ إذ أن احملافظة على الصحة حتتاج 
إلى إصرار يستمر طوال العمر وذلك مبتابعة غذائك ونظام حياتك بأكمله، ولكن 
هذا األمر يجعله صعباً يف نظر العديدين بسبب الطرق اخلاطئة التي يستخدمونها 

من أجل الوصول إلى الصحة الكاملة.

على  للمحافظة  النفسية  الصحة  على  احملافظة  أهمية  عن  هنا  سأحتدث 
الضغوط  من  املزيد  نعاني  حيث  األيام  هذه  مثل  يف  وخاصة  اجلسدية،  الصحة 

والتوترات املصاحبة لعصرنا احلالي.
- إلتزام الطرق التي تؤّدي إلى رضى اهللا تعالى أهمها: اإللتزام بأداء الصلوات يف 

أوقاتها، والصوم، والصدقة، واإلبتعاد عن املعاصي واآلثام.
– ُحسن الظن باهللا وزيادة الثقة يف النفس وبالقدرة على حل جميع املشاكل، والتوكل 

على اهللا تعالى مع األخذ باألسباب.
- التفكير بإيجابية واإلبتعاد عن األفكار السلبية التي قد تغزو العقل، وتُسِبّب له 

الكثير من األمراض.
-القيام باألعمال احملببة يزيد من قوة الصحة النفسّية؛ فعندما يقوم الّشخص مبا 
يُِحب فإن معنوياته ونظرته إلى احلياة تكون إيجابّية بينما عندما يجبر على 

عمل ما ال يحبه فإّن ذلك يُسِبّب له اإلكتئاب والنظرة السوداوية جتاه احلياة.
– اإلبتعاد عن تقليد أو اتباع اآلخرين ، فعندما يكون للفرد شخصّية مستقلة فإنه 

يكون أكثر إيجابية وقدرة على مقاومة ضغوطات احلياة.
– احترام النفس وتقديرها؛ فالصحة النفسّية للشخص تنبع من نفسه أوالً قبل أن 

يحاول احلصول عليها من اآلخرين.
– القيام بأعمال اخلير التي تُدِخل السرور لآلخرين مثل مساعدتهم على أداء بعض 
األمور وخاصة مساعدة األطفال وكبار السن؛ فهذه األعمال تزيد السعادة لدى 

الشخص وترفع من معنوياته وتُقِلّل من توتره.
– ممارسة التمارين الرياضّية مثل املشي يف الهواء الطلق؛ فالّرياضة تعمل على 

التخلّص من الطاقة السلبية املوجودة باجلسم نتيجة ضغوطات احلياة.

مع متنياتي بصحة نفسية وجسدية دائمة للجميع   

المحافظة 
على 

الصƠحƠƠƠة
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