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   األعراض  
حیث  دائماً في حالة داء شریان القلب التاجي.األعراض ال تظھر 

قد یعرف مسار المرض من حین آلخر ظھور آالم والتي تختلف 
  :شدتھادرجة 

آالم خلف عظم القص والتي غالباً ما تنتقل إلى العنق أو الفك أو   ■
 الذراعین أو إلى رأس المعدة.

 بسرعة" ضیق وصعوبة في التنفس، "إبطاء وتیرة التنفس  ■
 نوبات عرقیة أو غثیان  ■
 الخوف من الوفاة  ■

على نوبة اإلحساس بالضیق  الذبحة الصدریةیطلق الخبراء اسم 
ل اْنتِیابِّي أو آالم على مستوى الصدر والتي عادة ما الذي یظھر بشك

 تظھر بفعل اإلجھاد البدني أو التوتر النفسي.
یمكن لداء شریان القلب التاجي أن یؤدي لدى بعض المصابین إلى 

النظم  اضطراباتعواقب وخیمة مثل اإلصابة بِجلطة قلبیة، أو 
 الضروريیاة. لھذا من القلبي أو قُُصوُر القَْلب والتي تعتبر مھددة للح

 أن تستشیر طبیبتك أو طبیبك عن كیفیة التصرف في حالة الطوارئ.

  كیف یتم تشخیص داء شریان القلب التاجي؟  
. حیث سیتم سریريفحص إخضاعك لسیقوم طبیبك بِ \ستقوم طبیبتك

استفسارك بشكل ُمفّصل عن كل ما یَُخّصك  -باإلضافة إلى ذلك  -
ش واألعباء النفسیة واألدویة وغیرھا من من أعراض وأنماط العی

 األمراض.
أھم الفحوصات التي یتم القیام بھا في حالة ظھور أعراض نموذجیة 

رات واضحة على اإلصابة بداء شریان القلب التاجي ھي:  وُمَؤّشِ
 )EKG(مختصر  الكھربائي تْخِطیط القلب  ■
 فحص القلب بالموجات فوق الصوتیة (المصطلح الطبي  ■

 )صدى القلب تخطیط: 
یكِشف فحص تَْخطیط صدى القلب عن تواجد إشارات على اإلصابة 

وبین  بداء شریان القلب التاجي ویساعد على التمییز بین ھذا األخیر
ن الفحص بالموجات فوق الصوتیة من  أمراض القلب األخرى. یَُمّكِ

عن تواجد  -مثالً  -التوصل إلى تقییم دقیق لحالة القلب، ومن الكشف 
ُصُور قَْلبي آخر. قد یتم اللجوء بعد ذلك إلى القیام بِمزید من قُ 

 الفحوصات بھدف التمكن من التخطیط للعالج بشكل جید.

 عزیزتي المریضة، عزیزي المریض،
داء شریان القلب إصابتك ببتشخیص  -أو قام طبیبك  -قامت طبیبتك 

مدى التاجي المزمن. یعتبر ھذا األخیر مرض ال یُستھان بھ ویدوم 
ذلك بفضل وجید بشكل من الممكن أن یعیش المرء  ولكنالحیاة. 

 العالج المناسب.

  كیف ینشأ داء شریان القلب التاجي؟  
ة حدوث ضیق في الشرایین ینشأ داء شریان القلب التاجي نتیج

یطلق إسم التاج على ھذه الشرایین ألنھا تظھر على شكل تاج  التاجیة.
تزوید القلب بالدم، الذي یعمل بدوره تعمل على  القلب، حیثحول 

 على نقل األكسجین الضروري للحیاة. 
نتیجة ترسب الدھون والكلس بالجدران الداخلیة  اتضیقتحدث الت

 .اللویحاتللشرایین التاجیة. یتحدث الخبراء ھنا عن 
یؤدي ذلك إلى عدم تغذي القلب باألكسجین بما فیھ الكفایة، خصوصاً 

 -دني، حیث من المحتمل أن یصعب على القلب عند القیام بمجھود ب
نقل الدم بما فیھ الكفایة عبر الجسم، ویترتب عن ذلك  -نتیجة ذلك 
 ظھور آالم.
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یمكن للطاقم الطبي إجراء عملیة جراحیة على القلب لمجازة األوعیة 
استعمال شرایین ذاتیة أو نسیج  ذلكبالدمویة الضیقة. یتم بھدف القیام 

على تفادي  -في بعض الحاالت  -، حیث یُساعد ذلك ناعياصط
ما  حدوث نوبات قلبیة وعلى تمدید أمد حیاة المصابین، وذلك حسب 

إجراء عملیة  -مقابل ذلك  -یكون أثبتتھ دراسات مھمة. حیث 
جراحیة مرتبطاً بظھور أعراض ثانویة أكثر حدة، ِمّما قد ینتج عنھ 

دماغیة. إال أن العملیة التعرض لسكتات  احتماالتتضاعف 
: مثال عندما یتعلق األمر بضیق أحیانا الجراحیة ال تفید في شيء

 ستظل في حاجة إلى تناول أدویة. حیثِوعاء واحد فقط، 

  ما یمكنك القیام بھ بنفسك  
 عن التدخین. االمتناعحاول  ■

 من المفید لك المداومة على الحركة وممارسة الریاضة. ■
 اتباع نظام غذائي صحي.من المھم أن تقوم ب ■
ال یمكن ِلألدویة أن تعطي مفعولھا بالشكل الصحیح، إال إذا قمت  ■

 بتناولھا بالطریقة التي تم وصفھا لك ِمن قِبل الطبیب.

احِرص على إجراء مراقبة منتظمة ِلُكّلٍ من ضغط الدم وُسّكر الّدم  ■
 إذا لزم األمر ذلك. -ودھون الدم أیضاً 

كل عام بأخذ التطعیم ضد اإلنفلونزا. ینصح الخبراء بالقیام  ■
 طبیبتك أو طبیبك عن إیجابیات وسلبیات ذلك. اسأل

وإخبار األشخاص الذین  یمكنك تبادل الخبرات مع مصابین آخرین ■
 یُشاركونك حیاتك الیومیة عن مرضك.

 الدوراتتعلم تطبیق ھذه النصائح من خالل ُمشاركتك في  بإمكانك
التدریبیة المخصصة ِللمرضى. یمكنك أیضاً المشاركة في أحد 

برامج الرعایة الخاصة بداء شریان القلب التاجي (مختصر: 
DMP CAD الھدف من ذلك ھو أن تكون رعایتك منسقة بین .(

 طبیبتك أو طبیبك عن ھذه اإلمكانیة. اسأل مختلف الخبراء.

 

 

 
  العالج  

داء شریان القلب التاجي. إال أنھ یمكنك  الشفاء بشكل تام منال یُمكن 
بفضل العالج المناسب. للعالج ھدفان وذلك ذلك رغم أن تعیش جیدا 

كالتالي: التخفیف من األعراض ومنع حدوث عواقب خطیرة مثل  وھما
 بنوبة قلبیة. اإلصابة

األھم في كل معالجة، ھذا یعني: األمر یبقى اتباع نمط حیاة صحي 
 اتباع نظام غذائي متوازن واإلمتناع عن التدخین.الكثیر من الحركة و

 باستعمالمعالجة داء شریان القلب التاجي  -إضافة إلى ذلك  -یمكن 
) أو عن Stentsاألدویة فقط، أو بواسطة ما یسمى بالدعامات (

 طریق الخضوع لعملیة جراحیة.
بشكل مؤقت  -مثل بخاخ النیترو أو كبسوالت النیترو  -تساعد النترات 

 -على كل حال  -ینبغي لك  ي حالة اإلصابة بأعراض بشكل اْنتِیابِّي.ف
أن تعمل على تناول بعض األدویة، سواء كنت تعاني من أعراض أو 
ال تعاني منھا، حیث تؤكد دراسات ذات داللة بأن بإمكانھا المساعدة 

 على تمدید حیاة بعض المرضى:
لبقاء عالقة على الصفائح الدمویة من ا مثبطات تخثر الدمتمنع  ■

الداخلیة للشرایین التاجیة. عادة ما یتلقى األشخاص الجدار 
المصابون بداء شریان القلب التاجي حمض األسیتیل 

 .ASSالمعروف باسم  –السالیسیلیك 
، على الحصول على نسب ُشحوِم دم مناسبة الستاتیناتتساعد  ■

 یة.بھذا عدد الصفیحات التي تترسب بداخل األوعل قِ یَ حیث 

من الممكن أن یتم لدى بعض المرضى إستعمال أیضاً حاصرات 
 المستقبل بیتا، ومثبط اإلنزیم المحول لألنجیوتنسین وأدویة أخرى

 .بشكل دائم
في حالة إذا لم تتمكن األدویة من التخفیف بما فیھ الكفایة من أما 

طبیبتك أو طبیبك اللجوء إلى استعمال  فإنھ بإمكاناألعراض، 
قیقة مكونة من نسیج شبكي دوھي عبارة عن أنابیب دعامات، 

  معدني، والتي تعمل على إبقاء األوعیة الدمویة الضیقة مفتوحة.
 غالبا ما تؤدي الدعامات إلى التخفیف بشكل سریع من اآلالم وھي 

یجب علیك االستمرار في تناول ، إال أنھ ال تقوم بِتمدید أمد الحیاة
 .الدواء

 

   علوماتالمزید من الم  

 

 مسؤول عن المضمون
 ) ÄZQ(الطب مركز األطباء للجودة في 

 )BÄK) والجمعیة الطبیة األلمانیة (KBVلحساب: المجموعة اإلتحادیة ألطباء التأمین الصحي (
 2555-4005 030الفاكس: 

 patienteninformation@azq.deالبرید اإللكتروني:
www.patienten-information.de 

www.azq.de 

 المعلومات الخاصة بالمریض
 لقلب التاجيداء شریان ا 

 مع أطیب التحیات

 :منشورة إرشادات للمرضى "داء شریان القلب التاجي المزمن" على ىترتكز ھذه المعلومات الخاصة بالمرض
www.patienten-information.de/patientenleitlinien/khk 

یتم دعمھا من طرف الجمعیة الطبیة األلمانیة واإلتحاد الفدرالي لصنایق تأمین األطباء وإتحاد الجمعیات المھنیة  ى في إطار برنامج إرشادات الرعایة الوطنیة.أنشئت إرشادات المرض
 الطبیة العلمیة.

  methodik www.patienten-information.de/kurzinformationen/koronare-herzkrankheit#الَمْنَھِجیَّات والمصادر:

 www.patienten-information.de كیفیة التصرف في الحاالت الطارئة المرتبطة بداء شریان القلب التاجي": -معلومات مختصرة إضافیة "داء شریان القلب التاجي 
 اإلتصال بمجموعات مساعدة الذات

الذات):  (المصلحة الوطنیة للمعلومات الخاصة بتشجیع ومساندة مجموعات مساعدة NAKOSب  االتصالینبغي للتعرف على منظمة للمساعدة الذاتیة بالقرب منكم، 
www.nakos.de، 8960 3101 030: الھاتف  
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