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إعداد :د .عبدالرحمن لطفي أمني

إعداد :د .عبدالرحمن لطفي أمني

أضواء على بعض أمراض القلب
آالم الصدر
هل آالم الصدر عالمة مؤكدة على اإلصابة بأزمة قلبية؟

ليس ذلك صحيحاً في كل احلاالت ،فمن املعروف أن األزمة القلبية لها أعراض تختلف من
شــخص آلخــر ،إال أن هناك أعراضاً معينة تدل على وجود مشــاكل صحيــة معينة بالقلب،
ومنها اإلحســاس باحلرقان في اجلزء األعلى من البطن الذي يشــبه أعراض عسر الهضم،
وإذا اســتمر هذا العرض أو أي من األعراض التالية ملدة  15دقيقة فإنه من الضروري نقل
املصاب إلى أقرب مستشفى:
٭ ٭ألــم فــي منتصــف الصــدر ،وقد يكــون األلم علــى صورة ضغــط أو امتالء أو إحســاس
باالنقباض ،وقد يكون معتدالً ،وخاصة في حالة عدم حتسن حالة املصاب بعد الراحة.
٭ ٭يجب ا حلذر من األلم الذي يوجد في منتصف الصدر ويشد إلى الكتفني ،وعادة ناحية
اجلانب األيســر أو الرقبة والذراعني والفك ومنتصف الظهر ،ويشــعر بعض املصابني
باألزمة القلبية باآلالم في هذه املناطق وحدها وليس على الصدر على اإلطالق.
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٭ ٭هنــاك أعــراض أخــرى من بينها تقطــع األنفاس والغثيــان والقيء والضعــف والصداع
اخلفيف والعرق واإلغماء ،ومن املمكن أن تكون هذه األعراض داللة على وجود متاعب
في القلب واجلهاز الدوري.

من الذي يصاب باألزمات القلبية؟
٭ ٭ســاد االعتقــاد بــأن األزمات القلبية تُعد مــن أمراض الرجال في املقــام األول؛ ويرجع
ســبب ذلك إلى أن النســاء في مرحلة ما قبل توقف الدورة الشــهرية يتصفن مبناعتهن
ضــد هــذا املــرض ،إال أن مخاطــر إصابــة الســيدات بأمــراض القلب في ســن ما بعد
اخلامسة والستني تعادل مثيلتها عند الرجال من نفس فئة العمر.
٭ ٭تتوقف مخاطر اإلصابة باألزمات القلبية على العديد من العوامل ،حيث ميكن التحكم
فــي بعضهــا ،بينما ال ميكن التحكــم في البعض اآلخر ،باإلضافة إلــى ذلك فإن إصابة
أقارب الدرجة األولى بأمراض القلب في مرحلة ما قبل سن اخلامسة واخلمسني تُعد
من العوامل املنذرة بوجود مخاطر اإلصابة بأمراض القلب.

نبذة مبسطة عن أعراض الشرايين التاجية
الذبحة الصدرية
الذبحة وكيف حتدث:
ســببها نقــص الــدم املغــذي لعضلة القلب ممــا يؤدي إلى نقــص األوكســجني ،ويحدث ذلك
عندمــا يبــذل اجلســم جهداً غيــر معتاد يزيد من كمية األوكســجني املطلوبــة للقلب ،ويكون
ذلك في الغالب بســبب ضيق أحد الشــرايني التاجية املغذية للعضلة القلبية بســبب ترسب
الدهون على جدران الشرايني وتصلبها .فإذا ما بذل هذا الشخص جهداً كبيراً فإن احتياج
القلب للدم يزداد ليوافق ذلك اجملهود؛ مما يؤدي إلى عدم توازن بني احتياج الدم املؤكســد
وبني الكمية املتوفرة فع ً
ال ،مما يؤدي إلى ظهور أعراض الذبحة.

أعراض الذبحة:

يشــعر املريــض باأللــم بالضغط في منطقة القفــص الصدري ،وقد ينتقل األلــم إلى الذراع
األيســر أو العنق ،وأحياناً فم املعدة ،ويســتمر األلم عادة ملدة ثالثة إلى خمس دقائق ويزول
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بالتوقف عن بذل اجلهد أو تناول حبوب نيتروجليسرين حتت اللسان ،وقد حتدث اآلالم في
منطقة أو أكثر في وقت واحد ،وقد يظهر في منطقة صغيرة.

احلاالت املسببة للذبحة:

بــذل جهد غير معتاد ،كحمل شــيء ثقيل أو اجلــري املفاجئ أو أثناء التعرض املفاجئ للبرد
أو بعــد أكل وجبــة دســمة أو في احلاالت االنفعالية ،وقد يحــدث أثناء احلالقة في الصباح
املبكر في املناطق الباردة أو أثناء النشاط اجلنسي.

ما العمل في حالة حدوث ذبحة صدرية:
العرض املرضي
حدوث األلم للمرة األولى.

العمل
راجع الطبيب ملزيد من اإلرشادات.

حــدوث األلــم ثانيــة مــع توفــر حبــوب توقــف عــن بــذل اجملهــود وخذ قســطاً من
الراحة ،تناول حبة نيتروجليسرين كل ثالث
نيتروجليسرين.
دقائق حتى يزول األلم مبا ال يزيد عن ثالث
حبات.
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العرض املرضي

العمل

حدوث األلم مع اختالل:
أ -ازدياد عدد املرات في اليوم.
ب -ازديــاد عــدد حبــات نيتروجليســرين
لزوال األلم.
ج -حدوث ألم أثناء النوم أو الراحة.

اتصــل بالطبيــب خــال  24ســاعة وتنــاول
حبات نيتروجليسرين.

حــدوث ألــم مــع عــدم االســتجابة حلبــوب يتم االتصال بعيادة احلوادث في املستشفى
النيتروجليســرين مع االستمرار ملدة خمس فقد يكون ذلك ألم جلطة بالقلب.
عشرة دقيقة أو أكثر.

جلطة القلب
أعراض جلطة القلب:
تظهــر علــى شــكل ألم أو ثقــل أو حرقان في منطقة القفص الصــدري ،وقد يظهر في أعلى
الرقبــة وينتقــل إلى الذراع األيســر أو الذراعني أو إلى خلف عظــام الترقوة .ويصحب األلم
عادة تعرق مع شعور بالغثيان أو القيء ،وقد تزداد ضربات القلب ويصاب اجلسم بوهن عام
وال يستجيب األلم حلبوب نيتروجليسرين حتت اللسان ،ويزيد على خمس عشرة دقيقة أو
أكثر من ذلك بكثير ،وقد ميتد إلى عدة ساعات.

كيف حتدث اجللطة؟

عندمــا ينقــص الدم املغذي للقلب نقصاً شــديداً نتيجة جتلط الدم في الشــريان التاجي أو
حــدوث انســداد بســبب تقلص الشــريان ،وقــد يحدث األلم بعــد بذل اجلهد أو مــع الراحة
التامــة .ويحتاج املريض لدخــول غرفة العناية املركزة بالقلب ملراقبة دقات القلب والضغط
ودرجة احلرارة .ويؤدي نقص الدم الشديد للقلب جلرح ذلك اجلزء من القلب ويستدل على
ذلك بارتفاع إنزميات الدم اخلاصة بالقلب ،وكذلك عن طريق تخطيط القلب.
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كيفية عالج اجللطة:
يتــم ذلــك عن طريق إعطاء القلب فترة كافية للراحة التامة في غرفة العناية لعدة أيام وقد
متتد ألسبوعني في اجلناح ،ومن ثم الراحة الكاملة في البيت لعدة أسابيع ،مع تناول العالج
وأخــذ الوقــت الكافــي لكي يبرأ جرح القلب وتعــود عضلة القلب إلى قوتها الســابقة .ويبرأ
اجلرح من خالل إعادة بناء النسيج الضام بني عضالت القلب وإعادة بناء الشرايني املغذية
أثناء فترة النقاهة ،ويستغرق ذلك عادة ما يقارب ستة أسابيع من حدوث اجللطة.

مالحظات عن العوامل المساعدة في حدوث أمراض الشرايين التاجية
العوامل املساعدة على حدوث الذبحة الصدرية
1.1التدخني.
2.2ارتفاع ضغط الدم.
3.3ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم.
4.4االنفعال العاطفي وهموم العمل.
5.5العوامل الوراثية.

6.6مرض السكري.
7.7اخلمول وقلة النشاط.
8.8زيادة تناول الدهون احليوانية.
9.9السمنة.
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التدخني:
مــن املالحــظ أن التدخــن يزيــد من عدد ضربــات القلب وكذلــك يؤدي إلــى ارتفاع ضغط
الدم ،ويؤدي إلى ضيق الشرايني التاجية ،وهو من العوامل املسببة التي يؤدي التوقف عنها
إلى نقص ملحوظ في نســبة حدوث الذبحة أو اجللطة باملقارنة مع عدم التدخني .ونســبة
حــدوث أمراض الشــرايني التاجية بــن املدخنني تزيد ثالث إلى خمس مــرات باملقارنة مع
املرضــى غيــر املدخنــن ،ويــزداد ضرر التدخني مــع وجود ارتفــاع ضغط الــدم أو اإلصابة
بالسكري.

التدخني ومرض القلب:

التدخني عامل خطير ورئيســي يزيد من فرص اإلصابة بأمراض القلب ،وســوف نستعرض
أهم التأثيرات التي حتدث للقلب والدورة الدموية نتيجة التدخني:
1.1زيــادة في عدد ضربات القلب ،وزيادة احلاجة لألوكســجني والغــذاء املوجود في الدم؛
وذلــك ألن النيكوتــن املوجــود فــي التبغ يــؤدي إلى زيادة إفــراز األدرينالــن ،وهو أحد
الهرمونات التي يفرزها اجلســم ويعمل على انقباض وضيق الشرايني ،وبهذه الطريقة
فإن كمية الدم التي تغذي عضلة القلب ستتأثر نتيجة للتدخني.
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2.2زيــادة فــي كمية غــاز أول أكســيد الكربون في الدم؛ ممــا يزيد من احتمــاالت اإلصابة
بالنوبة القلبية (اجللطة).

3.3زيــادة فــي املــواد الدهنية املترســبة على جدران الشــرايني الداخلية؛ حيــث تفقد هذه
الشرايني خاصتها املطاطية نتيجة لذلك.
4.4تــزداد قابليــة الدم للتجلط داخــل األوعية الدموية؛ وذلك الحتــواء دماء املدخنني على
كميات أكبر من مادة الفيبرينوجني .Fibrinogen
5.5متيل نســبة الكوليســترول الضار ( )LDLفي دماء املدخنني لالرتفاع عن النسبة عند
غير املدخنني ،وكذلك فإن دماء املدخنني حتتوي على نسبة أقل من الكوليسترول النافع
( )HDLوهو الذي يعمل على حماية القلب من اإلصابة بالنوبات القلبية (اجللطات).

مالحظــات وإرشــادات أثنــاء وجود المريض فــي غرفة العنايــة الخاصة
بالقلب
ما هي غرفة العناية اخلاصة بالقلب؟
هي غرفة خاصة باملستشــفيات ،تكون مزودة بأجهزة إضافية تســاعد على مالحظة دقات
القلب وضغط الدم ،وكذلك تخطيط القلب الدائم.
وتتوفــر فيهــا األجهزة الالزمة إلعطاء األوكســجني واألجهزة الالزمة ملســاعدة القلب على
األداء بالشكل األفضل ومعاجلة عدم انتظام الضربات.
ومريــض جلطــة القلب يحتاج للبقاء فــي غرفة العناية لعدة أيام؛ حيــث يراعى أثناء وجوده
ما يلي:
أو ً
ال :يطلــب مــن املريــض عــدم مغادرة الســرير ملدة ال تقل عــن يومني ،ويقــوم املريض بكل
حاجياته من تبول وأشياء أخرى وهو في السرير مبساعدة هيئة التمريض.
ثاني ـ ًا :فــي اليــوم الثالــث والرابــع وفي حالــة عدم وجــود آالم جديدة بالصــدر أو انخفاض
الضغط ،يُسمح للمريض باجللوس على كرسي بجانب السرير أكثر من مرة يومياً.
ثالث ًا :في اليوم اخلامس والسادس يُسمح للمريض باالنتقال واملشي في الغرفة ،كما ميكنه
الذهاب إلى احلمام مبساعدة املمرضني.
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رابع ًا :في اليوم الســابع إلى العاشــر ميكن للمريض أن ميشــي مسافة أطول في املمر ،وفي
حالــة حتســن املريــض وبعــد موافقــة الطبيب ميكنه مغــادرة املستشــفى بني اليوم العاشــر
والرابــع عشــر ،ويحتــاج املريض للراحــة الكاملة في املنزل ملــدة أربعة أســابيع أخرى .ويتم
حتديد موعد للمريض ملراجعة طبيبه بعد تلك الفترة.

تأهيل مريض القلب بعد الخروج من المستشفى
يحتــاج املريض بعد اخلروج من املستشــفى لفتــرة نقاهة عن طريق الراحة التامة في املنزل
ملــدة أربــع أســابيع مما يســاعد على عودة املريــض تدريجياً إلــى احلياة الطبيعيــة .والتزام
املريض باإلرشادات املذكورة يساعد في عدم التعرض ملضاعفات اجللطة.
وقد يتســاءل املريض عن موعد عودته للعمل أو إمكانية الســفر أو قيادته للســيارة وعودته
للنشــاط اجلنســي وعــن االحتياطات الالزمــة لذلك ،ولإلجابــة على تلك التســاؤالت يبدأ
املريض بالتالي:
٭ ٭املشي بالتدرج (خمسني متراً) يومياً مع الزيادة عن ذلك كل يوم.
٭ ٭النوم على األقل ثماني ســاعات بالليل مع قســط من الراحة بعد الظهر ملدة ســاعة أو
ساعتني.
٭ ٭جتنب االنفعال النفســي واألماكن التي ميكن أن تكدر الصفو في فترة النقاهة ،وحمل
حبوب نيتروجليسرين الستعمالها عند اللزوم.
٭ ٭اجعــل وجباتــك أربع إلى خمس وجبات خفيفة يومياً ،بــدالً من ثالث ثقيلة ،مع التقليل
من تناول القهوة والشاي واالمتناع عن التدخني وكوب أو كوبني من الشاي تكفي يومياً.
٭ ٭جتنب درجات احلرارة املنخفضة في الشتاء واملرتفعة في الصيف.
٭ ٭توزيــع النشــاط اليومــي علــى فتــرات اليوم صباحــاً ومســا ًء أو إعطاء كل نشــاط وقته
الكافي.

السفر:

عند السفر بعد فترة النقاهة (أربعة أسابيع) عليك مبا يلي:
٭ ٭احفظ أدويتك في مكان أمني في األمتعة.
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٭
٭
٭

٭رتب مالبسك جيداً ونظمها جيداً لتجنب بذلك اجلهد في حملها وترتيبها.
٭أعط نفسك مزيداً من الوقت قبل السفر للوصول إلى املطار أو محطة القطار.
٭حتــرك قبــل ســاعتني على األقل قبل الرحــات الطويلة بالطائرة أو بالســيارة ،وحرك
أرجلك باستمرار وأنت جالس.
٭تأكد أن كل شيء على ما يرام عن طريق طبيبك قبل املغادرة.

٭
قيادة السيارة:

يجب أن يتجنب املريض قيادة السيارة حتى متضي أربعة أسابيع من فترة النقاهة ،ملا يبذله
السائق من جهد أثناء القيادة ،وميكنه االستعانة بسائق عند الضرورة في تلك الفترة.

العودة للعمل:

يحــدد موعــد للمريــض بعد أربعة أســابيع من النقاهــة بعد فحصة في العيــادة والتأكد من
لياقته ،فيعود للعمل بعد ذلك؛ حيث يبدأ بالعمل بشكل تدريجي ودون أن يجهد نفسه خالل
الشهر األول.
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العودة للنشاط اجلنسي:
يحتــاج النشــاط اجلنســي إلى عودة القلب إلى قوته من خالل الشــفاء التــام جلرح اجللطة
وستة أسابيع من فترة النقاهة تكفي لذلك .ويُقاس جهد النشاط اجلنسي باجلهد املبذول
لصعــود الــدرج بــن طابقني ،فإذا مــا مت ذلك بدون ألم أو ضيق في النفس فإن ذلك مؤشــر
على القدرة على النشــاط اجلنســي بدون خوف .وعند زيارة الطبيب في العيادة بعد أربعة
أسابيع يتم استشارته في ذلك.

غذاء مريض القلب:

يجب على مريض القلب مراعاة اآلتي في غذائه:
1.1االبتعــاد عــن اللحوم احلمراء الغنية بالدهون املشــبعة ،ويفضل تنــاول اللحوم البيضاء
كالدجاج واألسماك بيضاء اللحم ،وعند استعمال الدجاج في النظم الغذائية املعاجلة
ألمــراض القلــب يفضــل تنــاول صــدر الدجاج ،كمــا يفضل نــزع اجللد وطهــي الدجاج
مسلوقاً أو مشوياً.
2.2ينصح بتناول الكميات املقررة من الكربوهيدرات من مصادر غذائية كاحلبوب والبقول
واخلضــروات النشــوية؛ نظراً الحتوائها على األليــاف التي تلعب دوراً هاماً في الوقاية
من أمراض تصلب الشرايني.
3.3تستعمل أنواع احلليب خالية أو منخفضة الدسم ،وتستبعد املنتجات الغذائية املصنعة
من دسم احلليب كالزبد ،القيمر بأنواعها واألجبان الدسمة.
4.4تعــد األنــواع اخملتلفــة مــن اخلضــروات التي تــؤكل طازجــة أو مطهية دون تقشــير من
املصادر الغذائية املمتازة لأللياف املضادة بأمراض تصلب الشرايني.
5.5اســتبدال الدهون املشــبعة بالنوعيات غير املشــبعة مثل زيت دوار الشمس وزيت الذرة
وزيت الزيتون وغيرها من الزيوت الغير مهدرجة.
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