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CAD Risk Factors

م�سببات اأمرا�ض القلب



م�سببات اأمرا�ض القلب



• يف ال�صنوات الأخرية مت حتديد العديد من العوامل التي ت�صبب الإ�صابة مبر�ض 	

القلب وهي نوعان:

م�صتوى . 1 وارتفاع  العايل  الدم  وت�صمل �صغط  ال�سيطرة عليها:  عوامل ميكن 

وقلة  واخلمول  النف�صية  وال�صغوط  وال�صكري  والتدخني  الدم  يف  الكولي�صرتول  

الن�صاط احلركي ونوعية الغذاء وال�صمنة.

العائلة . 2 وتاريخ  اجلن�ض  ونوع  العمر  وهي  عليها:  ال�سيطرة  ميكن  ال  عوامل 

فيما يتعلق باأمرا�ض القلب اأي الوراثة، وهذه العوامل ل ميكن التحكم بها.

• اإن من اأهم اأعرا�ض اأمرا�ض القلب حدوث اأمل يف ال�صدر )الذبحة ال�صدرية(، 	

اأي�صًا �صيق التنف�ض، ويف  والذي تخف حدته اإذا ارتاح املري�ض، ومن الأعرا�ض 

كثري من الأ�صخا�ض ل يكون هناك اأعرا�ض حتذيرية وتكون العالمة الأوىل هي 

حدوث الأزمة اأو اجللطة القلبية.

ما هي مسببات أمراض القلب؟



ما هي العوامل التي يمكن 
السيطرة عليها؟

1( ارتفاع �سغط الدم )القاتل ال�سامت(: اإن ارتفاع �صغط الدم لي�ض مر�صًا 

يعني فقط زيادة يف �صغط الدم، اإمنا هو ظاهرة مر�صية رمبا حتدث ل�صبب اأو 

ال�صبب،  جمهولة  احل��الت  من   %95 فاإن  ال�صديد  الأ�صف  ومع  عديدة،  لأ�صباب 

وترجع الأهمية املعطاة لرتفاع �صغط الدم حتى لالأ�صخا�ض الذين ل يعانون من 

اأي اأعرا�ض كونه يعر�ض الإن�صان لالإ�صابة مب�صاعفات خطرية قلبية اأو دماغية، 

وجدت  اإن  اأ�صبابها  عن  والبحث  ال��دم  �صغط  ارتفاع  ح��الت  اإيجاد  يجب  ول��ذا 

وعالجها ومتابعتها متابعة دقيقة مما ي�صهل التحكم يف �صبط �صغط الدم وجتّنب 

امل�صاعفات اخلطرية، كما يجب على مري�ض ال�صغط ال�صتمرار بتناول عالجه 

املو�صوف له من قبل طبيبه املعالج.



2( تراكم الدهون وارتفاع م�ستوى الكولي�سرتول يف الدم: يلعب الكولي�صرتول 

ال�صبب  ُتعترب  والتي  للقلب  التاجية  ال�صرايني  باأمرا�ض  الإ�صابة  يف  هامًا  دورًا 

الرئي�صي يف وفاة ماليني الأ�صخا�ض يف العامل �صنويًا.

اإن ارتفاع م�صتوى الكولي�صرتول يف الدم لفرتة طويلة يوؤدي اإىل نقل الكولي�صرتول   

ال�صار منخف�ض الكثافة من الكبد اإىل ال�صرايني وتر�صبه على اجلدران الداخلية 

لالأوعية الدموية مما ي�صبب �صيقًا يف اأن�صجة تلك ال�صرايني وذلك نتيجة لرت�صب 

اإىل  يوؤدي  خرثات من الدم وال�صفائح الدموية فوق تلك الرت�صبات وهذا بدوره 

وقد  التغذية  يف  امل�صدود  ال�صريان  هذا  على  يعتمد  الذي  الع�صو  من  جزء  موت 

ي�صاب ال�صخ�ض بنتيجة لذلك بجلطة يف الدماغ اأو يف القلب اأو يف الأطراف.



اأو�صحت  وثيقة جدًا فقد  والتدخني  القلب  اأمرا�ض  العالقة بني  تعد  التدخني:   )3

الدرا�صات اأن احتمالت الوفاة القلبية ترتفع اإىل 18% بني املدخنني الرجال و%31 

بني املدخنات من الن�صاء.

من  يعانون  الذين  اأولئك  عند  ال�صرايني  ت�صلّب  ح��دوث  من  يعجل  التدخني  اإن   

عند  بكثري  اأ�صرع  الكولي�صرتول  وارتفاع  الدم  �صغط  وارتفاع  كال�صكري  اأمرا�ض 

غري املدخنني، اإ�صافة اإىل ذلك فاإن ا�صتجابة املدخن للعالج اأقل منها عند غري 

الذين  املر�صى  اأما  الأدوي��ة،  فوائد  من  الكثري  يلغي  التدخني  اأن  حيث  املدخنني 

من  ثبت  فقد  بالبالون  التو�صعة  طريق  عن  للعالج  اأو  اجلراحي  للعالج  خ�صعوا 

خالل الدرا�صات والبحوث اأن التدخني يت�صبب وب�صورة مبا�صرة يف ت�صيق ال�صريان 

ال�صجائر  تدخني  اأن  الإح�صائيات  وتوؤكد  املزروعة جراحيًا،  ال�صرايني  اأو  املو�صع 

ذات القطران والنيكوتني املنخف�ض ل تقلل من خماطر الإ�صابة باأمرا�ض القلب 

واأن الإقالع عن التدخني هو الو�صيلة الأف�صل للوقاية من هذه الأمرا�ض.



5( ال�سغوط النف�سية: اإن الزيادة يف ال�صغط النف�صي والعاطفي يلعب دورًا ملمو�صًا 

يف  يعانون  الذين  القلب  مر�صى  بني  الوفيات  فمعدلت  القلب،  مر�صى  حياة  يف 

الوقت نف�صه من �صغوطات نف�صية وعاطفية تزداد بثالثة اأ�صعاف عن اأقرانهم من 

نف�ض املر�صى ممن ل يعانون من �صغوط م�صابهة، وي�صبب ال�صغط النف�صي تقل�صًا 

ترتفع  وبالتايل  القلب  �صربات  وت��زداد  الدم  �صغط  ويرتفع  الدموية  الأوعية  يف 

حاجة القلب لالأوك�صجني مما يزيد من احتمالية الإ�صابة باأمرا�ض القلب، كذلك 

فاإن ال�صخ�صية القلقة كثريًا واملتوترة معر�صة لتفاعالت كيميائية يف اجل�صم قد 

تزيد من احتمال الإ�صابة باأمرا�ض القلب، كما قد يوؤدي اجلهد الزائد الذي ل 

ي�صتطيع ال�صخ�ض التاأقلم معه اإىل الإ�صابة باأمرا�ض القلب اأي�صًا.



6( اخلمول وقلة الن�ساط احلركي: تدل ال�صواهد على وجود عالقة غري مبا�صرة 

الن�صيطني ج�صديًا  فالأ�صخا�ض  القلب  باأمرا�ض  الإ�صابة  وبني  بني حياة اخلمول 

يتمتعون ب�صرايني قلبية اأو�صع من الأ�صخا�ض اخلاملني، وُتعد احلياة اخلالية من 

الن�صاط احلركي اأحد الأ�صباب الرئي�صية للوفاة والعجز يف العامل اليوم حيث ت�صري 

الن�صاط  لنعدام  نتيجة  �صنويًا  العامل  يف  حتدث  وفاة  مليوين  اأن  اإىل  الدرا�صات 

اأن  العلم  مع  الن�صاط احلركي  اأهمية  الوعي حول  نق�صًا يف  واأن هناك  احلركي 

املرء ل يحتاج اإىل اأن يكون ريا�صيًا حمرتفًا لكي يعترب ن�صيطًا بدنيًا ف� 30 دقيقة 

من الن�صاط اجل�صمي املعتدل كامل�صي يوميًا اأو 3 اأيام يف الأ�صبوع حتقق له القدر 

الالزم من الفائدة دون عناء يذكر.



واأ�صلوب احلياة  التغذية  القيام مبمار�صات خاطئة يف  نتيجة  7( نوعية الغذاء: 

املختلفة،  لالأمرا�ض  �صببًا  الغذاء  اأ�صبح  املفيد  ال�صحي  الغذاء  تناول  وع��دم 

وقد اأثبتت الدرا�صات اأن الفرد الذي يكون غذاوؤه غنيًا بالكولي�صرتول والدهون 

من  القلبية  بالأزمات  لالإ�صابة  اأكرث عر�صة  الألبان  منتجات  ودهون  احليوانية 

ذلك ال�صخ�ض الذي يحتوي غذاوؤه على الدهون الأقل ت�صبعًا كالزيوت النباتية، 

وميكن خف�ض م�صتوى الكولي�صرتول ال�صار عن طريق تعديل الغذاء وهذا يعني 

تناول الأ�صماك والدجاج والفواكه واخل�صروات والبقول والمتناع اأو التقليل من 

اللحوم احلمراء والبي�ض والزبد ومنتجات الألبان الد�صمة.



وبالتايل  الدم  �صغط  رفع  يف  دورًا  لل�صمنة  اإن  ال�سمنة:   )8

زيادة احتمالت الإ�صابة بان�صداد ال�صرايني التاجية املغذية 

لع�صلة القلب ومن ثم الإ�صابة بالأزمات القلبية، ويزداد 

تاأثري ال�صمنة يف حالة كون ال�صخ�ض من النوع اخلامل اأي 

غري الن�صط والذي ل ميار�ض التمارين، ويتعر�ض مري�ض 

واأمرا�ض  الدم  �صغط  ارتفاع  مثل  اأمرا�ض  لعدة  ال�صمنة 

الدماغية  ال�صكتة  اأو  القلبية  واجللطة  التاجية  ال�صرايني 

وارتفاع م�صتوى كول�صرتول الدم.



ما هي العوامل التي ال 
يمكن السيطرة عليها؟

اإن للوراثة اأو التاريخ العائلي دور كبري يف احتمال الإ�صابة باأمرا�ض  1( الوراثة: 

القلب، لذلك من املهم جدًا مراقبة �صغط الدم عند من هم معر�صون 

وراثيًا ل�صغط الدم العايل وبالتايل الإ�صابة باأمرا�ض القلب.



2( اجلن�س والعمر: ُيعد نوع اجلن�ض )ذكر اأم اأنثى( والعمر عامالن موؤثران يف الإ�صابة 

القلب  لأمرا�ض  معر�ض   45 �صن  يف  الرجل  اأن  حيث  وال�صرايني،  القلب  باأمرا�ض 

وتتقارب احتمالت  العمرية  املرحلة  نف�ض  الن�صاء يف  اأكرث من  10 مرات  وال�صرايني 

الإ�صابة يف املراحل املتاأخرة من العمر بعد �صن انقطاع الطمث لدى الن�صاء.

اإنها  بل  فاأكرث  �صنة   45 �صن  بعد  فجاأة  حتدث  ل  التاجية  القلب  اأمرا�ض  فاإن  وللعلم 

تبداأ منذ ال�صغر وتتطور تدريجيًا حتى تظهر بو�صوح يف الكرب، وتوؤكد الدرا�صات 

بدرجة  موجود  القلب  �صرايني  احت�صاء  اأن  على  احلديثة 

البحوث  اأن  كما  املبكرة،  ال�صن  ه��ذه  يف  ملحوظة 

مرحلة  حتى  الأط��ف��ال  تتبعت  ال��ت��ي  العلمية 

اأن ع��وام��ل  ال��ك��رب وج����دت  ث���م  ال�����ص��ب��اب 

باأمرا�ض  لالإ�صابة  املهيئة  اخل��ط��ورة 

القلب التاجية مثل ارتفاع دهون الدم 

واخل��م��ول  وال�صمنة  والكولي�صرتول 

ملحوظة  ن�صبة  م��ع  ت�صتمر  ال��ب��دين 

التحكم  حماولة  فاإن  وبالتايل  منهم 

يف عوامل اخلطورة هذه و�صبطها يف 

حكيمًا  وقائيًا  اإج��راًء  ُيعد  مبكرة  �صن 

طويلة  ملدة  معهم  ا�صتمرارها  من  للحد 

باأمرا�ض  اإ�صابتهم  مما يخف�ض من فر�ض 

القلب التاجية مبكرًا.


