
الغني  بالدم  القلبية  الع�سلة  تزود  التي  الدموية  الأوعية  تدعى 
امل�ستمر  التزويد  اإىل  القلب  يحتاج  الإكليلية".  "ال�سرايني  بالأوك�سيجني 
خفقان  يت�سارع  عندما  احلاجة  تلك  وتزيد  بالأوك�سيجني،  الغني  بالدم 
وال�سدة  الإثارة  حالت  ويف  الريا�سية  بالتمارين  القيام  عند  القلب 
عندما  الإكليلية  ال�سرايني  مر�ض  يحدث  للربد.  والتعر�ض  النف�سية 
مما  اللويحة  ت�سمى  دبقة  مبادة  الإكليلية  ال�سرايني  تن�سد  اأو  تت�سيق 
يقلل حجم الدم املتدفق اإىل الع�سلة القلبية. وتت�سكل اللويحة من مادة 
بالتمو�سع  تبداأ  وهي  البي�ساء  الدموية  والكريات  بالكولي�سرتول  غنية 
بعملية تدعى  �سن مبكرة  الدموية منذ  لالأوعية  الداخلية  على اجلدران 
اإنها  كما  وتكرب،  الرت�سبات  هذه  ترتاكم  الوقت  ومع  الع�سيدي.  الت�سلب 
مكانها  من  اللويحة  تلك  تتمزق  وقد  ثخينة.  بنية  ذات  لت�سبح  تت�سلب 
ت�سييق  على  متزقها  اأو  اللويحة  ت�سلب  يعمل  عام  وب�سكل  خرثة،  وت�سكل 
اأن�سجة  اإىل  الدم  جريان  فينق�ض  كبري  ب�سكل  الإكليلية  ال�سرايني  قطر 

القلب ويزداد احتمال حدوث النوبة القلبية.

بثقل  بال�سعور  الإكليلية  ال�سرايني  ملر�ض  �سيوًعا  الأعرا�ض  اأكرث  تتمثل 
�ساغط وموؤمل يف منطقة ال�سدر وهو مايعرف بالذبحة ال�سدرية، وميكن 
اأوالعنق  اأوالظهر  اأوالذراعني  الكتف الأي�سر  لي�سيب  اأن ينتقل  لهذا الأمل 
ال�سعور  و/اأو  القلب  خفقان  يف  تت�سبب  اأن  للحالة  ميكن  كما  اأوالفك. 
الإ�سارة  جتدر  التعرق.  ونوبات  والغثيان  والدوار  النف�ض  و�سيق  بال�سعف 
الأعرا�ض  عليهم  تظهر  ل  الع�سيدي  الت�سلب  مر�سى  من  العديد  اأن  اإىل 
حتى تتقدم احلالة لدرجة ي�سبح معها ت�سيق الأوعية الدموية �سديًدا. 
ت�سكل �سعوبة ك�سف احلالة يف مراحلها املبكرة ال�سبب الرئي�سي يف ارتفاع 
ب�سبع ماليني  الوفيات  تلك  ر عدد  قدِّ املر�ض، فقد  الوفيات من هذا  معدل 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  اأما  العامل،  م�ستوى  على   2010 يف  وفاة 

فتت�سبب هذه احلالة ب�سد�ض الوفيات بح�سب الإح�سائيات الر�سمية.

عوامل الخطورة

ال�سرايني الإكليلية؛  العديد من عوامل اخلطورة املرتبطة مبر�ض  توجد 

اأعمارهم  تزيد  الذين  الرجال  ي�سبح  حيث  اأهمية،  اأكرثها  العمر  ويعد 
اأكرب  �سنة يف خطر  اأعمارهن عن 55  اللواتي تزيد  والن�ساء  �سنة  عن 45 
التدخني  نذكر  الأخرى  اخلطورة  عوامل  ومن  احلالة.  بهذه  لالإ�سابة 
ال�سكري.  الدم وال�سمنة والداء  الدم وارتفاع كولي�سرتول  وارتفاع �سغط 
ويتاأتى 40 - 60% من قابلية الإ�سابة بهذه احلالة من العوامل اجلينية، 
الأفراد  عند  ملحوظ  ب�سكل  احلالة  بهذه  الإ�سابة  احتمالية  ترتفع  اإذ 
الذين لديهم قريب من الدرجة الأوىل اأ�سيب مبر�ض ال�سرايني الإكليلية 
اأ�سيبت باحلالة قبل �سن  اأو قريبة من الدرجة الأوىل  قبل �سن 55 �سنة 
عن  م�ستقل  ذاك  اجليني  اخلطورة  عامل  اأن  هذا  اإىل  ي�ساف  �سنة.   65
عوامل اخلطورة الأخرى، فقد بينت الدرا�سات اأن املكون الوراثي يف مر�ض 
ال�سرايني الإكليلية يبلغ 39% عند الرجال و43% عند الن�ساء. ومن املثري 
لالهتمام اأنه على الرغم من ك�سف اأكرث من 30 جيًنا ذات �سله باإمرا�سية 
هذه احلالة - ومن بينها املوقع املعروف با�سم 9p21 واملوجود على الذراع 
الق�سرية للكرومو�سوم التا�سع الذي اأخ�سع لدرا�سات كثرية -لتزال قائمة 
اجلينات املكت�سفة غري مكتملة لأن القائمة املوجودة حالًيا لتف�سر ب�سكل 

كامل املكون الوراثي ملر�ض ال�سرايني الإكليلية.

التشخيص والعالج

مرور  مع  تتفاقم  مزمنة،  حالة  بكونه  الإكليلية  ال�سرايني  مر�ض  يت�سف 
الوقت والتقدم بالعمر. عند ال�سك بوجود هذه احلالة - اإما ب�سبب ظهور 
يجري   - باملر�ض  اخلا�سة  اخلطورة  عوامل  لوجود  اأو  املر�ض  اأعرا�ض 
هذه  ومن  موؤكد،  ت�سخي�ض  اإىل  للو�سول  املنا�سبة  الختبارات  الأطباء 
واختبار  القلب  �سدى  وتخطيط  الكهربائي  القلب  تخطيط  الختبارات 
يف  �سباغ  حقن  على  الأخري  هذا  ي�ستمل  حيث  الأوعية.  وت�سوير  اجلهد 
الطبيب  ميكن  مما  مرئًيا  فيها  الدم  جريان  ي�سبح  بحيث  ال�سرايني  داخل 
بالعالج  ُيكَتفى  ال�سرايني.  تلك  يف  والن�سداد  الت�سيق  موا�سع  حتديد  من 
املبكرة  املراحل  يف  ال�سحية  احلياة  اأمناط  باتباع  امل�سحوب  الدوائي 
ومميعات  الدم  كولي�سرتول  خاف�سات  نذكر  الأدوية  تلك  ومن  للحالة، 
ل�سغط  اخلاف�سة  والأدوية  الوعائية،  اخلرثات  ت�سكل  متنع  وهي  الدم، 

أمراض الشرايين اإلكليلية
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اأما بالن�سبة لتباع منط حياة �سحي  الدم واملو�سعة لل�سرايني الإكليلية. 
الريا�سية  بالتمارين  والقيام  ال�سحية  املاأكولت  بتناول  املري�ض  فين�سح 
ن�سب  فيها  تكون  التي  احلالت  ويف  التدخني.  جتنب  مع  معتدل  ب�سكل 
الن�سداد الوعائي كبرية يكون لزاًما على املري�ض اأن يخ�سع لعمل جراحي؛ 
من مثل عمليات راأب الوعاء وفيها يتم اإدخال جهاز ميكانيكي يف ال�سرايني 
يتم  وفيها  التاجية  املجازة  وعمليات  مفتوحة  عليها  والإبقاء  لتو�سعتها 
اقتطاع وعاء دموي من مكان معني يف ج�سم املري�ض اخلا�سع للجراحة ليتم 
طريق  خلق  بغر�ض  التاجية  الدموية  الأوعية  �سمن  تطعيمها  بعد  فيما 

اإ�سافية لإي�سال الدم اإىل الع�سلة القلبية.

مرض الشرايين اإلكليلية في العالم العربي

امل�ستويات  العربي  العامل  يف  الوعائية  القلبية  الأمرا�ض  عبء  يفوق 
وتتجاوز  كما  كبري،  ب�سكل  عالية  الأخرية  هذه  كون  مع  عاملًيا  امل�سجلة 
معدلت الوفيات الناجتة من مر�ض ال�سرايني الإكليلية يف البلدان العربية 
اأن الدرا�سات  نظرياتها امل�سجلة يف البلدان الغربية. ي�ساف اإىل ذلك كله 
بالنوبة  اإ�سابتهم  عند  الأفراد  اأعمار  معدل  اأن  بينت  النطاق  وا�سعة 
القلبية يبلغ 51 �سنة يف منطقة ال�سرق الأو�سط، وهو �سن منخف�ض اإذا ما 

قورن بنظريه يف اأوروبا الغربية وفيه يتاأخر حدوث تلك النوبات اأكرث من 
العبء  ارتفاع  اأ�سباب  الأطباء  ويعزي  اآنًفا.  املذكور  ال�سن  عن  �سنني  ع�سر 
قطاع  لدى  اخلطورة  عوامل  وجود  اإىل  منطقتنا  يف  احلالة  لهذه  املر�سي 
والداء  الدم  وكولي�سرتول  الدم  �سغط  ارتفاع  مثل  من  ال�سكان  من  كبري 
اأن  �سوًءا  الو�سع  الريا�سة. ومما يزيد  ال�سكري والتدخني وعدم ممار�سة 
وحلمالت  املنا�سبة  الطبي  امل�سح  لربامج  تفتقر  املنطقة  بلدان  من  العديد 
ال�سرورية  املرافق  فيها  تتوافر  ل  كما  القلب،  ب�سحة  اخلا�سة  التوعية 
الرعاية  لتقدمي  �سواء  القلب؛  ت�سيب  التي  املر�سية  احلالت  لتدبري 

ال�سحية الأولية اأو الثانوية.

ومن اجلدير بالذكر اأن هناك بلداًنا عربية، من مثل دول اخلليج العربي، 
�سجلت وجود عوامل اخلطورة ملر�ض ال�سرايني الإكليلية يف الن�ساء ب�سكل 
يفوق الرجال، كما لوحظ اأن معدلت الوفيات للن�ساء العربيات من جراء 
مر�ض ال�سرايني الإكليلية تزيد على نظرياتها من الرجال. ومن هنا تربز 
ال�سحي  الوعي  م�ستويات  لرفع  ال�ساملة  التدابري  لتخاذ  امللحة  ال�سرورة 
باأمرا�ض  امل�سابني  اأعداد  يف  امل�سطرد  الزدياد  ونتائج  اآثار  ملجابهة  العام 

القلب يف العامل العربي.

أمراض الشرايين اإلكليلية
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