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رض الشريان المحيطي )PAD( هو حالة ناتجة عن تصلب الشرايين. 
يحدث تصلب الشرايين عندما يكون هناك لويحات تراكم وبالتالي 
تسبب تضيق الشرايين الطرفية خارج قلبك مثل الساقين والمعدة 

والذراعين والرأس. معظم األحيان  فإن مرض الشريان المحيطي
 عادة ما يصيب شرايين الساقين.

على مدى السنوات نما المعهد الوطني للقلب ليكون مركزًا شهيرًا
للتخصص في طب القلب. رؤيتنا تهدف لالستمرار في كوننا مركز التميز في العناية بصحة 

القلب، كما وسعنا آفاقنا للعناية ليس فقط بشرايين القلب بل بالشرايين الطرفية خارج 
القلب. مرض الشريان المحيطي هو إنذار عاجل الحتمالية وجود مرض الشريان التاجي، 

ولذلك يجب عالجه قبل أن يؤثر على القلب.

كثير من الماليزيين ال يعلمون حول هذا المرض الفتاك. مرض الشريان المحيطي غالبًا ال يتم 
تشخيصه بسبب نقص الوعي. الَعَرض األول هو مجرد ألم في الساق والذي يفسره معظم 

الناس على أنه من عالمات تقدم العمر. ومع ذلك، األلم الذي يسبب العرج ليس باألمر 
الهين. من األفضل مراجعة أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك أو األفضل من ذلك، احصل 

على اختبار مؤشر ضغط الكاحل والعضد )ABPI(. مجرد اختبار بسيط غير مؤلم سيكون 
قادًرا على رصد المرض مبكًرا حتى يكون لديك خيارات عالجية أفضل لعالج مرض الشريان 

المحيطي.

في حال تم كشف المرض مبكرًا فإن بعض التغييرات الحياتية البسيطة قد تكون كافية 
لمنع المرض من التمدد، لكن في حال كانت الشرايين مسدودة بشدة يتم إجراء عملية رأب 

الوعاء وذلك بإدخال قسطرة وبالون لنفخ الوعاء الدموي ثم تركيب دعامة تبقي الشريان 
مفتوحًا الستعادة تدفق الدم. اما في حال تقدم المرض أكثر وتسبب بحصول الغرغرينا 

في أحد األطراف فال يوجد حل سوى بتر الطرف إلنقاذ حياة المريض.

في المعهد الوطني للقلب نؤمن بأن التوعية والتعليم أساسيان في مكافحة المرض. 
ولذلك يعمل أطباؤنا وفرقنا الطبية المحترفة في عيادة مرض الشريان المحيطي يدًا 

بيد مع المرضى للتعامل مع المرض. مع العناية والعالج المناسبين في المعهد الوطني 
للقلب، أمام قدميك فرصة جيدة.
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المعركة ضد

هل عانيت سابقًا من ألم شديد في الساق
أثناء المشي في الحديقة أو أثناء مشاهدة

المعالم السياحية
في النكاوي؟ هل توقفت للراحة؟ ربما تخليت عن ركوب 
لديك  ربما  الجهد.  تحمل  بإمكانك  يعد  لم  ألنه  الدراجة 

.)PAD( مرض الشريان المحيطي

شرايين  على  تؤثر  حالة  هو  المحيطي  الشريان  مرض 
نظام الدورة الدموية. الشرايين هي األوعية الدموية التي 

تحمل األكسجين والدم الغني بالمواد الغذائية
من القلب إلى أنسجة الجسم. يحدث هذا المرض عندما 
قلبك  خارج  الطرفية  الشرايين  في  تضيق  هناك  يكون 

مثل الساقين والمعدة والذراعين والرأس.
في  الشرايين  على  غالبًا  المحيطي  الشريان  مرض  يؤثر 

الساقين.

تصلب الشرايين هو السبب الرئيسي في مرض الشريان 
الدهون  تراكم  إلى  الشرايين  تصلب  ويعود  المحيطي، 
التي تنقل الدم إلى  والكوليسترول في جدران الشرايين 
الذراعين والساقين، ومع الوقت تصاب الشرايين بالتضيق 

أو االنسداد مما يتسبب بتراجع تدفق الدم أو توقفه.

وهناك  المحيطي،  الشريان  مرض  مع  التعامل  عن  تتراجع  أال  عليك  يجب 
عدة طرق للعالج. الهدف الرئيسي للعالج هو تخفيف األعراض ومساعدة 
المرضى على ممارسة النشاطات بشكل طبيعي، واستباعد أي مضاعفات 
والجراحي  الدوائي  والتدخل  الحياة  نمط  في  تغييرات  المستقبل.  في 

المبكر يستطيع إنقاذ األطراف والحياة.
الشريان  مرض  مع  للتعامل  بيد  يدًا  العمل  واألطباء  المرضى  على 
يمتلك  حيث  الحياة  بنمط  بداية  المحيطي. 
المدخنين  بداية  القدرة،  كل  المريض 
وتقليل  سجائرهم  توديع  عليهم 
الملح  وكميات  الحرارية  السعرات 
على  والحفاظ  طعامهم  في 
الوصول  على  تساعد  غذائية  حمية 
أمر  بالقدم  العناية  األمثل.  للوزن 
أساسي حيث أن ضعف دوران الدم 

أصعب.  والبثور  القروح  التئام  يجعل 
يتوجب على مرضى الشريان المحيطي 

نظيفة  وأرجلهم  قصيرة  أظافرهم  إبقاء 
طوال الوقت.

خالل  من  مهمًا  دورًا  يلعب  الطبيب  فإن  بالمقابل 
خيارات  يوسع  للمرض  الباكر  والتشخيص  الجراحية،  والخيارات  األدوية 

السكري  مثل  لذلك  المصاحبة  األمراض  وإدارة  تنظيم  أن  كما  العالج. 
والسكتة  القلب  ومرض  الدم  ضغط  وارتفاع  الكوليسترول  وارتفاع 

يعتبر أمرًا أساسيًا.

إذا كنت تعاني حاليًا أيًا من أعراض مرض الشريان المحيطي من 
األفضل استشارة طبيبك للتقييم والتعامل مع األمر. ال تتخلى 
المرض  طبيعة  ففهم  بعد،  الدراجة  ركوب  أو  السفر  عن 
والمساعدة الطبية المتخصصة ستساعدنا على هزيمة مرض 

الشريان المحيطي.

إذا كنت تعاني 
من مرض الشريان 

المحيطي فأنت معرض 
لخطر الجلطة القلبية، 

السكتة، وفقدان 
األطراف.

تحذير!
إذا كنت تعاني من جرح بطيء الشفاء 
في القدم أو إذا كان ألم الرجل يتزايد 

أثناء االستلقاء، يجب أن تفحص نفسك 
لمرض الشريان المحيطي.

مرض  ألن  جدًا  مهم  والعالج  المبكر  التشخيص 
الشريان المحيطي خطير. تداعيات هذا المرض تتجاوز 
حال  وفي  الدراجة،  قيادة  عن  التخلي  أو  عطلتك  ضياع 
ومع  تتضرر  قد  السليمة  األنسجة  فإن  عالج  بدون  تركت 
عدم  احتمالية  يزيد  وهذا  األنسجة،  تموت  قد  الوقت 
شفاء جروح القدمين والرجلين وفي الحاالت الشديدة 
يحتاج  قد  النهاية  وفي  )الغرغرينا(  األنسجة  موت 

المريض لبتر القدم أو الرجل. 

الشريان  مرض  فتمدد  للخوف،  داعي  ال  لكن 
العوامل  من  عدد  على  يعتمد  المحيطي 

ويختلف بحسب الشخص،

الخطورة  عوامل  من  واحد  التدخين 
المحيطي.  الشريان  في تطور مرض 
تشمل  األخرى  العوامل  بعض 
واألمراض  السن  في  التقدم 
السكري،  مرض  مثل  المصاحبة 
وارتفاع  الكوليسترول،  وارتفاع 
القلب  ومرض  الدم،  ضغط 

والسكتة

 تشكل
الترسبات

غير المستقرة

تشكل
 الترسبات
المستقرة

تشكل
الطبقة
الدهنية

بداية
االختالل

شريان
سليم

المراحل المختلفة لتصلب الشرايين.

“

 مرض الشريان”
المحيطي

تصلـب الشـرايين

في حال شعرت بألم مفاجئ في رجلك 
عند المشي، اجلس لوهلة، إذا تالشى األلم 

ثم عاد من جديد عند المشي فإنه قد 
يكون عالمة على العرج المتقطع.

 

فحص سريع وغير 
مؤلم يستغرق أقل 
من 5 دقائق، اطلب 

من طبيبك فحص 
مؤشر الضغط الكاحلي 

العضدي عندما تذهب 
لفحصك الطبي 

المعتاد.

اطلب فحص مؤشر
الضغط الكاحلي العضدي 

.)ABPI(

اعرف

إن كنت تعاني من المرض
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للقلب  الوطني  المعهد  تأسس 
IJN في عام 1992  

تقديم  في  متخصصًا  مركزًا  ليكون 
في  والعناية  الخدمة  معايير  أعلى 
تأسيسه  ومنذ  والصدر،  القلب  طب 
ماليين  ثالثة  من  أكثر  المعهد  عالج 
كأفضل  مميزة  سمعة  وحاز  مريضًا 
منطقة  في  والصحة  القلب  مراكز 

أسيان.

حقق   1992 عام  في  تأسيسه  منذ 
كبيرًا  تقدمًا  للقلب  الوطني  المعهد 
المحيطي،  الشريان  مرض  عالج  في 
المعهد  كان  الحقبة  تلك  في  وحتى 
يمتلك أربعة مختبرات قلبية للعمليات 
المعهد  وبدأ  التداخلية.  القلبية 
جراحين  أربعة  بوجود  للقلب  الوطني 
فقط،  قلب  أطباء  وستة  استشاريين 
للعناية  المتنامية  الحاجة  ولتلبية 
بالمرضى والعالج تم استقدام المزيد 
والممرضات  والجراحين  األطباء  من 

المتخصصات والمسعفين.

الشرايين  إجراءات  اكتشاف  وتم 
الطرفية في وقت الحق.

المعهد  شهد   2004 عام  من  بداية 
ضخم  توسيع  برنامج  للقلب  الوطني 
التقنيات  أحدث  وتبني  لتحديث 
شيفول  الدكتور  يقول  والمنشآت. 
تكساس  مؤسسة  إلى  أرسلوني   “
األمريكية  هيوستن  والية  في  للقلب 
وإدارة  عالج  على  لالطالع   2005 عام 
المواطنون  المحيطي.  الشريان  مرض 
األصول  وذوو  إفريقيا  جنوب  من 
غيرهم  من  أكثر  معرضون  الالتينية 
المحيطي،  اشريان  مرض  لخطر 
شخصًا  مليون    8.5 حوالي  ويعاني 

من المرض في الواليات المتحدة.

ويضيف الدكتور “خالل الفحص ُيطلب 
ليسهل  أحذيتهم  نزع  المرضى  من 
مالحظة زرقة القدمين”، ويقول “لكن 
هنا في ماليزيا فإن المرضى يخجلون 
يأتون  عندما  أحذيتهم  نزع  من 
للفحص الطبي خشية أن تصدر منها 

رائحة.” 

في السابق لم يكن التداخل الشرياني 
مع  التعامل  في  الحل  المحيطي 
فتقنيات  المحيطي،  الشريان  مرض 
البالون والدعامات كانت في مراحلها 
األولى. في ذلك الوقت كانت الجراحة 
كونها  رغم  األفضل  الحل  كانت 

جراحة تداخلية بمخاطر كبيرة.

المخاطر  حول  المعرفة  في  النقص 
الشريان  مرض  مع  والتعامل  القلبية 
المحيطي ال يقتصر فقط على العامة 
الصحة  قطاع  ضمن  أيضًا  يوجد  بل 
على مستوى العالم. غالبًا ما يمر هذا 
متأخر  بعالج  أو  تشخيص  دون  المرض 
جدًا مما يقود إلى مخاطر بتر األطراف. 
بد  ال  “قانونيًا  شيفول  الدكتور  وأضاف 
أن يخضع الختبار  لكل مريض سكري 
العضدي  الكاحلي  الضغط  مؤشر 

)ABPI( بمعدل منتظم.” 

في أواخر العام 2009 افتتح المعهد 
السكري،  للقلب عيادة مرض  الوطني 
ويهدف  التدخين،  عن  اإلقالع  وعيادة 
حول  الوعي  زيادة  إلى  المعهد 
السكري  أطباء  خالل  من  المرض 
إذ  التدخين.  عن  اإلقالع  ومستشاري 
من المعروف أن مريض السكري أكثر 
عرضة لمرض الشريان المحيطي فيما 
لتصلب  خطورة  عامل  التدخين  يعتبر 

الشرايين.

ويؤكد الدكتور شيفول بالقول “أعتقد 
الوعي  لزيادة  كبيرة  ضرورة  هناك  أن 
لدى  بل  العامة  لدى  فقط  ليس 
األطباء  مثل  أيضًا  الطبي  القطاع 
بالقدم  العناية  وفرق  التمريض  وفرق 

ومستشاري مرض السكري.”

المعهد  عقد   2014 نوفمبر   1 في 
خاصة  ندوة  أول  للقلب  الوطني 
تنظيم  وتم  بالقدم،  للعناية 
لألطباء  خاص  بشكل  الحدث  هذا 
مرض  حول  للتوعية  المحترفين 
الشريان المحيطي، وكيفية تشخيصه 
وعوامل  والعالمات  األعراض  ومراقبة 
مع  التعامل  وكيفية  الخطورة، 
بمرض  تشخيصه  حال  في  مريضك 

الشريان المحيطي.

د. شيفول عزمي  بن يحيى
استشاري أمراض القلب في المعهد الوطني للقلب

نائب رئيس قسم طب القلب

مما  بأكثر  واألرجل  القلب  يشترك 
تعتقد. 

كما نعلم فإن مرض الشريان التاجي 
الشريان  في  االنسداد  أو  التضيق  هو 
التاجي الذي يتسبب به تضيق الشرايين 
التي تقود  الصدر  آالم  ويسبب بعدها 
انسداد  أما  القلبية.  الجلطة  إلى 
الشريان  )مرض  الرقبة  في  الشرايين 
السباتي( فيتسبب بالسكتة الدماغية، 
في  الشرايين  انسداد  يتسبب  فيما 
والتي  الجسم  من  األخرى  المناطق 
تعرف بالشرايين المحيطية إلى مرض 
على  يؤثر  والذي  المحيطي  الشريان 
نفس  القدمين.  وخصوصًا  األطراف 
طب  في  تستعمل  التي  التقنيات 
مرض  لعالج  تطبيقها  يتم  القلب 

الشريان المحيطي.

من  األولى  الخمس  السنوات  خالل 
كانت  للقلب  الوطني  المعهد  افتتاح 
العمليات الال تداخلية األكثر تكرارًا هي 
تخطيط صدى القلب وتخطيط القلب 
من    75.3% وشكلت  الكهربائي 
إجمالي العمليات الال تداخلية للقلب. 

رحلة عبر الزمن
المعهد الوطني للقلب وعالج مرض الشريان المحيطي
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أو مت وأنت تحاول

التدخين
الكالم سهل مقارنة بالفعل، لكن كل ما أخبروك به عن 

التدخين صحيح 
واألوعية  القلب  فيها  بما  جسمك  أجزاء  بكل  يضر  التدخين 
الدموية والرئتين والعينين والفم واألعضاء التناسلية والعظام 
والمثانة والجهاز الهضمي. إذا كان كل ذلك غير كاف تخيل أن 

تقضي حياتك بدون رجليك.

خاليا  على  تؤثر  التبغ  دخان  في  الموجودة  الكيميائية  المواد 
دمك وهذا الخطر يزيد احتمالية إصابتك بتصلب الشرايين، وهو 
وتمنع  الشرايين  تضيق  وتراكمات  بانسدادات  يتسبب  مرض 
مثل  الجسم،  أجزاء  من  وغيرها  األعضاء  إلى  الدم  وصول 
تبدأ  الرجلين  إلى  الكافية  الدم  كمية  تصل  ال  عندما  الرجلين. 

أنسجة الرجل والقدم بالموت ويصبح بتر الرجل ضروريًا.
تراكم  خالل  من  يعرف  الشرايين  في  )مرض  الشرايين  تصلب 
يحصل  الذي  الدموية(  األوعية  جدران  على  والدهون  الترسبات 
.)PAD( في الشرايين الطرفية يسبب مرض الشريان المحيطي

من  العديد  المحيطي  الشريان  مرضى  يظهر  أن  الممكن  من 
المرض  آالم  أن  يفترضون  المرضى  بعض  واألعراض،  العالمات 
هي مجرد آالم عضلية أو روماتيزم. في المقابل فإن 20 - 50% 
العرض  لكن  اإلطالق،  على  أعراض  أية  يعانون  ال  المرضى  من 
األطراف  آالم  هو  المحيطي  الشريان  مرض  في  تكرارًا  األكثر 
هذه  وتعرف  المتقطع.  العرج  باسم  يعرف  والذي  السفلية 
الراحة.  مع  يختفي  والذي  الحركة  تسببه  الذي  باأللم  الحالة 

ويظهر األلم بوضوح في ربلة الساق والفخذ والقدم والخصر.

التدخين
هو عامل خطر أساسي

يضر بشرايينك

ويعرضك لخطر

مرض الشريان

المحيطي.

هل تعلم؟
”عندما تقلع عن التدخين يحتاج جسمك 
10 سنوات للتخلص من الضرر الذي سببه 

التدخين.”
- دكتور كومارا غوراباران

استشاري طب القلب، المعهد الوطني للقلب.

العالجات الجديدة لمرض الشريان 
المحيطي

للقلب  الوطني  المعهد  ضمن جهود 
تم  القلب  طب  مجال  في  للتميز 
إلى  غوروباران  كومارا  الدكتور  إرسال 
في  سنة  حوالي  ليقضي  إيطاليا 
ممارسة طب الشريان المحيطي. كما 
المشاركين  من  العديد  هناك  كان 
للتعلم  والمعارض  المؤتمرات  في 
دراسة  خالل  )من  المرض  حول 

الجديدة  والتقنيات  الحاالت( 
من  والعالج.  التشخيص  في 
المجتمع  في  كعضو  موقعه 
المعهد  يحرص  العالمي  الطبي 
آخر  للقلب على مواكبة  الوطني 
مجال  في  الطبية  المستجدات 

مرض الشريان المحيطي.

إدخال  تم  الوقت  ذاك  في 
إلى  والدعامات  الطبية  البوالين 
المعهد  في  القسطرة  مختبر 
يحرص  لكن  للقلب.  الوطني 
استخدام  عدم  على  المعهد 
عالج  يمكن  طالما  الدعامات 

المريض دون استخدامها.
استراتيجية  استخدام  “افضل 
محاولة  عبر  اآلثار،  ترك  عدم 
الترسبات  من  الشريان  تنظيف 
وترك الشريان الصحي على حاله” 

يقول الدكتور شيفول.

الشريان  مرض  عيادة  إنشاء 
الوطني  المعهد  في  المحيطي 
خطورة  كان   2016 عام  للقلب 
يقول  المرض.  عالج  في  كبيرة 
“أعمل في هذه  الدكتور شيفول 

العيادة أيام الجمعة، والدكتور كومارا 
مساء الخميس.”

في عام 2018 حقق المعهد الوطني 
للقلب إنجازًا مميزًا بكونه المستشفى 
بالتدخل  يقوم  الذي  آسيا  في  األول 
باستخدام  المحيطي  الشرياني 
من  فريد  متعدد  دعامات  نظام 
مرض  لعالج  خصيصًا  ومصمم  نوعه 

الشريان المحيطي
الدكتور  يد  على  الجراحة  إجراء  تم 

ورئيس  كومارا  والدكتور  شيفول، 
في  الدموية  األوعية  طب  قسم 
 Sankt Gertrauden مستشفى 

في برلين الدكتور رالف النغوف.
“نظام  شيفول  الدكتور  لنا  يشرح 
يمكن   VascuFlex Multi-LOC
6 دعامات قصيرة  الطبيب من إدخال 
عن  عوضًا  الضرورية  األماكن  في 
طولها  يبلغ  التي  العادية  الدعامة 
تحافظ  العملية  وبهذه  مم.   300
ومرونته  الشريان  وظيفة  على 
وعالية  آمنة  علمية  وهي  واستقراره، 

النجاح والفعالية.”

العالج  تقنيات  أحدث  لمواكبة 
استقدم  المتحدة،  الواليات  في 
نظام  للقلب  الوطني  المعهد 
تصلب  لعالج   Stealth 360º
الشرايين. ويشرح الدكتور شيفول 
بقوله “أحب القول بأن هذه اآللة 
تزيل  فهي  الحالقة،  آلة  تشبه 
جدران  داخل  من  التكلسات 

الشرايين.”

بنجاح  أكملنا   1994 عام  منذ 
مختبر  في  عملية   2,625

القسطرة.
لمرض  عيادة  مجرد  “من 
ثالث  قبل  المحيطي  الشريان 
مختبرًا  نمتلك  اليوم  سنوات 
الدكتور  ويضيف  لفريقنا”،  خاصًا 
الضغط  أجهزة  “لدينا  شيفول 
وسنتقدم  العضدي  الكاحلي 
الصوتية  فوق  بالموجات  جهاز  قريبًا 
المتقدمة  للحاالت  فقط  مخصص 

من مرض الشريان المحيطي.”

الشريان  مرض  عالجات  أهم 
بل  جراحية  ليست  اليوم  المحيطي 
حقق  لقد  تداخلية.  غير  عمليات  هي 
المعهد الوطني للقلب قفزات هائلة 
نحو  متقدمًا  المتواضعة  بدايته  منذ 
ليكون  هدفه  نحو  باستمرار  األمام 
القلب  العالمي في طب  التميز  مركز 

والصدر.

76

ب
قل

 ال
ى

 إل
ب

قل
 ال

ن
م

ق



9

م
قا

 أر
 و

ق
ائ

حق
ح

8

دعونا نفتح هذه

الشرايين
الشريان  مرض  عن  طبيبك  إليك  تحدث  هل 
لعالج  الوعاء  لرأب  بحاجة  أنك  لك  قال  هل  المحيطي؟ 
لست  فأنت  ينتظرك  مما  متأكد  غير  كنت  إذا  المرض؟ 

الوحيد. 

يتسم  متطور   اضطراب  هو  المحيطي  الشريان  مرض 
بهذا  اإلصابة  الدموية.  األوهية  في  واالنسداد  بالتضيق 
من   3% على  ويؤثر  العمر،  في  التقدم  مع  تزيد  المرض 
األشخاص تحت 60 عامًا فيما تزيد النسبة إلى %20 لمن 
المحيطي  الشريان  مرضى  عامًا.   75 عن  عمرهم  يزيد 

معرضون بشكل أكبر المراض القلب بشكل عام.

المنزل  حول  أنابيب  وكأنها  المريضة  شرايينك  تخيل 
لهذا  العاجل  التنظيف  الهدر،  بسبب  لالنسداد  تعرضت 
الهدر ضروري لتجنب المزيد من الضرر في نظام األنابيب 
الشريان  مرض  على  تمامًا  ينطبق  األمر  وهذا  كاماًل. 
خيارات  من  العديد  هناك  بالخوف،  تشعر  ال  المحيطي. 

العالج، وأحد أهمها هو رأب الوعاء.

ما هو رأب الوعاء؟
المسدود  للشريان  وتوسيع  فتح  عملية  هو  الوعاء  رأب 
بالدهون إلعادة تدفق الدم الطبيعي الغني باألوكسجين.

من يحتاج لهذه العملية؟
المرضى الذين يعانون من انسداد الشرايين، والتي تسبب 
أعراض مرض الشريان المحيطي مثل اآلالم في الفخذين 
التئام  بطء  أو  الراحة،  أو  المشي  عند  والرجلين  والمؤخرة 

التقرحات والبثور.

مخاطر رأب الوعاء
ال  لكنها  آمنة،  عملية  الوعاء  رأب  عملية  فإن  عام  بشكل 

تخلو من المخاطر.

باأللم  يشعرون  قد  المرضى  فإن  الشديدة  الحاالت  في 
يمكن  وال  شديدًا  يكون  األلم  هذا  الراحة.  وقت  حتى 
التخلص منه بمسكنات األلم ويزداد مع رفع الرجلين، لكن 

تثبيت الرجلين فوق حافة السرير قد يخفف األلم مؤقتًا.

لألسف فإن مرضى الشريان المحيطي قد يعانون كذلك 
من تقرحات الرجل والقدم، والتي قد تتسبب بعدم كفاية 
عالج  عدم  حال  في  نفسها  تعالج  لكي  لألنسجة  الدم 

التقرحات وهو ما يؤدي إلى موت األنسجة وتشكل 
)الغرغرينا(. 

المرض  هذا  تشخيص  يمكن  أنه  إال  األعراض  تعدد  رغم 
بسهولة من خالل الفحص والذي غالبًا ما يتم عبر فحص 
مؤشر الضغط الكاحلي العضدي )ABPI( وخالل استشارة 
البشرة  جفاف  على  جسدية  مؤشرات  يالحظ  قد  الطبيب 

وغالبًا ما تكون المعة وخالية من الشعر. بعض المؤشرات 
األخرى قد تكون برودة الرجلين مقارنة بالذراعين. كما قد 
يالحظ الطبيب وجود أي تقرحات أو غرغرينا في الرجلين. 
باللمس لنبض األطراف الصفلية،  بعد ذلك يأتي الفحص 
هذه  موجودة.  غير  أو  متناقصة  تكون  ما  غالبًا  والتي 

المؤشرات قد تعني نقص الدم في أحد األطراف.

الشريان  مرض  أعراض  تعرف  أصبحت  أنك  بما  اآلن 
األكثر  الفئة  من  كنت  إذا  معرفة  عليك  يجب  المحيطي 
في  الخطورة  عوامل  معرفة  المرض.  هذا  لخطر  تعرضًا 
مرض الشريان المحيطي لها أهمية كبيرة، حيث أن ترك 
مرض  في  قاتاًل.  يكون  قد  تشخيصها  دون  الحالة  هذه 
إلى  تقسم  الخطورة  عوامل  فإن  المحيطي  الشريان 

عوامل غير قابلة للتعديل وعوامل قابلة للتعديل.

عوامل
غير قابلة للتعديل

العمر
 التقدم في العمر

يزيد الخطورة

السكري
 عادة ما يترافق مع

 أمراض متقدمة في
الشرايين

الوزن الزائد
 يضاعف احتمالية
انسداد الشرايين

ارتفاع الكوليسترول
 في حال تخفيضه يساعد
في تعزيز صحة الشرايين

ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم

يساعد في
تصلب الشرايين

إذا كنت تعتقد أن لديك أي من أعراض أو 
عالمات مرض الشريان المحيطي من األفضل 

أن تخبر طبيبك بأسرع وقت. التشخيص المبكر 
للمرض يساعدك على إنقاذ حياتك وليس 

فقط أطرافك.

اطلب المساعدة.

عيادة اإلقالع عن التدخين 
في المعهد الوطني للقلب
االثنين، األربعاء، الخميس، 

والجمعة

8.30 صباحًا - 1.00 ظهرًا
2.00 ظهرًا - 4.30 مساًء

أقلع
عن التدخين

اآلن!

عوامل الخطورة

عوامل
قابلة للتعديل

الجينات
تاريخ عائلي من 

أمراض القلب

العرق
 األمريكيون من

 أصل إفريقي أكثر
عرضة للمرض

الجنس
يظهر بشكل أكبر 
لدى الرجال مقارنة 

بالنساء

التدخين
 يساعد في تراكم

 االنسدادات في
الشرايين
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للغذاء
الصحي

خطوات بسيطة للغذاء الصحي

فضل طريقة لتجنب أمراض الشرايين وتصلب الشرايين أ
هي  الدماغ  أو  القلب  في  أو  محيطية،  كانت  سواء 

بالحفاظ على نمط حياة صحي.
باإلضافة لإلقالع عن التدخين وممارسة الرياضة بانتظام، 
أهم  من  واحد  هو  صحية  غذائية  حمية  على  الحفاظ 
المحيطي  الشريان  مرض  حمية  تهدف  الحياة.  أساليب 

إلى:
•    إبقاء معدل السكر في الدم ضمن التحكم لمرضى 

السكري.
•   تقليل مستويات الدهون والكوليسترول.

•   تقليل مستوى ضغط الدم.
•   الحفاظ على وزن صحي.

ن 
ل املزيد م

تناو

ه الطازجة
الفواك

مبضادات األكسدة!الطامطم مليئة 

أنت

لك!
ما تأ

اختر الدهون الصحية
بعض  الصحية.  بالدهون  المضرة  الدهون  استبدل 

التغييرات
التي يمكنك إنجازها:

تخلص من الدهون المتحولة
السيء،  الكوليسترول  نسب  تزيد  المتحولة  الدهون 
المقلية،  واألطعمة  المخبوزة،  األغذية  في  وتتواجد 
وأي طعام يحتوي على زيت مهدرج ضمن مكوناته.

قلل من الدهون المشبعة
الدهون المشبعة تتواجد بكثرة في اللحوم الحمراء، 
النخيل  )مثل  االستوائية  والدهون  األلبان،  ومنتجات 
وجوز الهند(. اختر اللحم الهبر بدون دهون، األسماك، 
البقوليات.  من  وغيره  التوفو  مثل  الخاضر  وبروتين 
في  الكريمة  عن  عوضًا  اللبن  أو  الحليب  استعمل 
الطبح، اختر المنتجات قليلة الدسم أو خالية الدسم 

والدهون عند شراء منتجات األلبان.

تناول المزيد من الدهون الصحية
اإلشباع  أحادية  بالدهون  الغنية  األطعمة  تناول 
في  يساعد   )PUFA( المشبعة  وغير   )MUFA(
زيوت  الدم.  في  الكوليسترول  مستويات  تحسين 
وعباد     والصويا  الذرة  من  المستخرجة  الطبخ 
زيوت  أما  المشبعة،  غير  بالدهون  غنية  الشمس 
بالدهون  غنية  فهي  والزيتون  والفستق  الكانوال 
أحادية اإلشباع. كال النوعين صالحان للقلي السريع  

أو التحمير فقط.

بمستوى  التحكم  في  فائدة  له  أوميغا-3  أسيد 
مضادة  خصائص  وله  الدم  في  الغليسريد  ثالثي 
)خصوصًا  السمك  في  أوميغا-3  يوجد  لاللتهابات. 
الكرنب،  الشيا،  وبذور  الكتان،  وبذر  السلمون(،  سمك 

السبانخ والجوز.

خفف من السكريات والكربوهيدرات المكررة
جسمك ال يحتاج ألي كميات إضافية من السكر - فهو 
من  طبيعي  بشكل  يحتاجه  الذي  السكر  على  يحصل 

الطعام.
الستيفيا،  مثل  البديلة  التحلية  وسائل  استعمال  يمكن 
الحرارية  السعرات  قليلة  ألنها  والسكرالوز  واألسبارتام، 

ومناسبة لمرضى السكري.
القمح  مثل  المكررة  غير  الكاملة  الحبوب  نحو  توجه 
الشوفان،  الكينوا،  األسمر،  األرز  األسمر،  الخبز  أو  الكامل 
غنية  فقط  ليست  األغذية  هذه  النشوية.  غير  والخضار 

باأللياف لكنها غنية بمضادات األكسدة.

ركز على األطعمة الغنية باأللياف
ألياف الهضم تساعد على تقليل الكوليسترول، وتنظيم 

يتم حقنك بمخدر موضعي في منطقة
األرب قرب الفخذ لتخدير
مكان إدخال القسطرة.

يتم حقن مادة مشعة داخل القسطرة
ليستطيع الطبيب رؤية الشريان من خالل

التصوير باألشعة تحت الحمراء.

يتم تمرير سلك رفيع داخل القسطرة
وإدخاله إلى الشريان المتضيق حيث يتم

نفخ البالون.

معظم األحيان يتم إدخال شبكة واحدة
أو أكثر وتترك في مكانها لتحافظ على

الشريان مفتوحًا، وتبقى هناك مدى الحياة.

يتم إخراج السلك الرفيع والقسطرة
وإغالق الجلد  بواسطة الغرز أو الملقط.

المخاطر المعتادة
•   ازرقاق أو ورم في منطقة حقن القسطرة.

•   انسداد الشريان من جديد مما يتطلب تدخاًل إضافيًا.

مخاطر أخرى
•   ردود الفعل التحسسية للمادة المشعة.

في  لكن  آمنة  المشعة  المادة   - الكلية  في  الضرر    •
بعض الحاالت قد تسبب ضررًا للكلية، خصوصًا عند وجود 
تاريخ من أمراض الكلى والفشل الكلوي، اإلماهة الكافية 

تقلل هذه المخاطر.
الوعائي  التورم  باسم  أيضًا  ويعرف   - الشريان  تورم     •

الكاذب.
العملية - بعض  األوعية تحت مكان  انسدادات في     •
قد  البالون  توسيع  عند  تتفتت  التي  الدهون  من  الزوائد 

تنتقل إلى األوعية المجاورة لمكان رأب الوعاء.

تأكد من مناقشة المخاطر مع طبيبك قبل العملية. عدا 
نمط  تحسين  كيفية  معك  الطبيب  سيناقش  ذلك،  عن 
رأب  فوائد  يطيل  أن  يمكن  الحياة  نمط  فتغيير  حياتك، 

الوعاء ويحسن صحتك بشكل عام.

تذكر، إذا بقي الوعاء مسدودًا فقد يسبب الضرر للنظام 
الذي  المحترف  السباك  يكون  أن  لطبيبك  اسمح  كله، 

يساعدك على فتح هذه األوعية.

كيف يتم إجراؤها

ما هي الشبكة؟
هذه الشبكة الصغيرة نحافظ على مسار 

دائري مفتوح يؤدي إلى تدفق طبيعي 
للدم.

اقرأ المزيد في الصفحة 32

رأب الوعاء وتركيب الشبكة
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بالشبع.  الشعور  نتيجة  الوزن  وتخفيض  الدم  سكر 
مثل  النباتية  األطعمة  في  تتواجد  الهاضمة  األلياف 

الفواكه والخضار، والبقوليات والحبوب.

يزيد  أن  يجب  الكاملة  الحبوب  من  يومية  وجبة  إدخال 
األلياف الهاضمة لدى الشخص.

خفف الملح والصوديوم واألطعمة المعالجة
ضغط  الرتفاع  يؤدي  أن  يمكن  الملح  من  الكثير  تناول 
من  أكثر  تناول  عدم  على  تركز  الطبية  النصيحة  الدم. 
البالغ. قد تبدو  الملح للشخص  ملعقة شاي يوميًا من 
الطرق  من  العديد  توجد  لكن  جدًا  صغيرة  الكمية 

الشهية لتقليل الصوديوم في طعامك.

كذلك حاول التقليل من األطعمة المعلبة والمعالجة، 
تناول الطعام الطازج، البحث عن اللحوم غير المملحة 
يساهم  أن  يمكن  يوم  كل  بنفسك  حسائك  وطبخ 
استعمل  الصوديوم.  كميات  تقليل  في  كبير  بشكل 
الليمون، عشبة  أوراق  للنكهة - مثل  والتوابل  األعشاب 
الليمون، وردة الزنجبيل، الكمون، القرفة، الكركم، أو بذر 

الكزبرة.

الطبخ المنزلي
كانت  إذا  الصحي  الطعام  تناول  أحيانًا  الصعب  من 
تتناول الكثير من الطعام في الخارج أو تطلب الطعام 
إلى المنزل أو تتناول األطعمة المعالجة. الكميات عادة 

كبيرة ومليئة بالملح والسكر والدهون غير الصحية.

الطبخ في المنزل سيمنحك فرصة للتحكم بمحتويات 
الوزن  وخسارة  المال  توفير  في  ويساعدك  الطعام 

الزائد. إليكم بعض النصائح لطبخ صحي وسهل

أعد الطعام ليكون جاهزًا لألكل
العمل  من  أسبوع  خالل  صحتك  على  الحفاظ 
الطعام  إلى  الوصول  جعلت  إذا  أسهل  سيكون 
الصحي أبسط. قطع الفواكه والخضروات وخزنها 
أو  القادمة  للطبخة  جاهزة  لتكون  ثالجتك،  في 

للوجبات الخفيفة.

استعمل طرق الطبخ الصحية للقلب
يمكنك الخبز والشوي والتحمير والسلق والتشويح 
باستخدام كمية صغيرة من الزيت والبهارات عوضًا 
مقالة  مثل  الحديثة  الطبخ  أدوات  الملح.  عن 
أو  الزيت  استعمال  بدون  القلي  من  تمكنك  البخار 

باستخدام كمية قليلة جدًا.

متوازنة والتنوع والتغيري.الرس يمكن يف محية 

توفير الوقت
في  وخزنها  الصحي  الطعام  من  كبيرة  كمية  اطبخ 
تمتلك  ال  لحين  صغيرة  وجبات  بتخزين  قم  أو  الثالجة 

وقتًا للطبخ. هذا يوفر عليك وقت الطبخ كل يوم.

تناول الطعام الصحي خارج المنزل
•   التزم بحجم وجبتك.

•   قلل المرق والصلصات لتخفيف 
استهالك الزيت والدهون والملح.
•   اختر األطعمة األقل سعرات 

حرارية مثاًل السمك المبخر عوضًا عن السمك المقلي 
وهكذا.

•   تأكد من وجود كمية كافية من الخضار والفواكه في 
وجبتك.

مرض الشريان
المحيطي

الخطوات المميتة ل

آالم  فإن  الناس  لمعظم  بالنسبة 
الرجلين 

قد  طبيعي،  أمر  هي  المشي  بعد 
لقد  طبيعي  “هذا  لنفسك  تقول 
الطبيعي  من  لذا  اليوم  كثيرًا  مشيت 

أن تؤلمني رجلي.”

لن  ولذلك  السن،  بتقدم  تربطها  قد 
غالبًا  بجدية.  رجليك  آالم  مع  تتعامل 
بعض  تستعمل  او  مرهمًا  تضع  قد 

المسكنات لتخفيف األلم.

لكن هل خطر لك سابقًا أن اآلالم التي 
تكون  قد  المشي  أثناء  بها  شعرت 
أكثر  صحية  مشاكل  على  مؤشرًا 

خطورة؟ وقد تكون قاتلة أحيانًا؟

على  دلياًل  تكون  قد  الرجلين  آالم 
المحيطي  الشريان  بمرض  إصابتك 
)PAD(، وفي حال فشلت في عالجه 
أو تشخيصه باكرًا فقد يصل األمر إلى 

بتر الرجل أو حتى الوفاة.

مرض  هو  المحيطي  الشريان  مرض 
الشرايين  تضيق  عند  يحدث  مزمن 
تتصل  ال  التي  )الشرايين  الطرفية 
في  الموجودة  تلك  وتحديدًا  بالقلب( 
والرقبة.  والذراعين  والمعدة،  الرجلين، 
على  المرض  يؤثر  األحيان  معظم 

شرايين الرجلين.

الترسبات  تتجمع  عندما  هذا  يحدث 
الشرايين  جدران  داخل  الدهنية 
يسبب  مما  الشرايين،  تصلب  مسببة 
انسداد الشرايين أو إعاقة تدفق الدم، 
الغرغرينا  إلى  بدوره  يقود  ما  وهو 

المنطقة  في  األنسجة  موت  أو 
المتضررة.

العرج المتقطع 
في  القلب  طب  استشاري  بحسب 
كومارا  د.  للقلب  الوطني  المعهد 
غوراباران غانيسان فإن مرضى الشريان 
المحيطي عادة ما يلجأون للمساعدة 
من  متقدمة  مراحل  في  الطبية 
يتعاملوا  لم  لكونهم  المرض، 
لتشابهها  المرض  أعراض  مع  بجدية 
في  الطبيعية  اآلالم  من  غيرها  مع 

الرجلين والقدم.

العرض األكثر تكرارًا في مرض الشريان 
المحيطي هو العرج المتقطع، والذي 
باأللم  المريض  يشعر  عندما  يحدث 
المشي،  عند  رجله  من  جزء  في 
التوقف  أو  الراحة  األلم عند  ويتالشى 

عن المشي.

قبل مرض الشريان المحيطي، يمكن 
طبيعي  بشكل  المشي  للمريض 
لمسافة 1 - 2 كيلومترًا بدون الشعور 

د. كومارا غوراباران غانيسان
أستشاري طب القلب، المعهد الوطني للقلب

رحلة الشفاء الناجح تبدأ
بخطوة واحدة.

الربوكويل - غين 

ابأللياف ومضادات 

األكسدة وفيتامني يس
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يبدأ  المرض  هذا  مع  لكن  شيء،  بأي 
بدأ  لو  حتى  باأللم  بالشعور  المريض 
لتوه بالمشي لمسافة 200 إلى 300 

متر.

المشي  يسببه  الذي  األلم  بين  الفرق 
يستمر  األلم  أن  هو  طويلة  لمسافة 
لفترة فقد يستمر طوال اليوم أو أكثر 
المتقطع  العرج  بينما في حالة  حتى، 
عن  التوقف  فور  يتالشى  األلم  فإن 

المشي.

ألن  يرجع  “هذا  كومارا  الدكتور  يقول 
األوعية  في  التدفق  يستطيع  الدم 
المريض،  يستريح  عندما  المتضيقة 
لكن عند البدء بالمشي فإن العضالت 

تتطلب تدفق الدم واألوكسجين.

ويضيف “بسبب الحد من تدفق الدم 
الحصول  تستطيع  ال  العضلة  فإن 
على كمية األوكسجين الكافية وهو 

ما يسبب الشعور باأللم.”

الذي  األلم  أن  كومارا  الدكتور  ويؤكد 
يتم  ما  غالبًا  المتقطع  العرج  يسببه 
لدى  المفاصل  آالم  وبين  بينه  الخلط 
استشارة  فإن  ولهذا  السن،  كبار 

الطبيب أمر ضروري.

الشريان  مرض  خطورة  تزيد  عندما 
المحيطي، وتبدأ الغرغرينا، يبدأ العالج 
عادة ببتر أصبع أو اثنين من القدم، أو 
ارتفع  وكلما  الركبة،  تحت  أو  فوق  ما 
الخطورة  زادت  كلما  البتر  مستوى 

على المريض.

مرض الشريان المحيطي القاتل 
عندما يتحول لون األصابع إلى األسود 
قد  الغرغرينا  أن  على  دليل  فهذا 
تفشت. في حال حصل المريض على 
الطبية في مرحلة مبكرة  المساعدة 
لكن  المتأثرة  المنطقة  عالج  يمكن 
في حال انتشار الغرغرينا فإن الطبيب 

ال يمتلك أي خيار سوى بتر العضو.

هو  األول  الغرغرينا،  من  نوعان  هناك 
أمانًا  أكثر  يعتبر  والذي  الجاف  النوع 
لكونه أقل رطوبة ويكون الجرح جافًا، 
ليسقط  فقط  المريض  ينتظر  وهنا 

األصبع وحده.

رطبًا  فيه  الجرح  يكون  الثاني  النوع 
إلى  يتطور  قد  ألنه  خطورة  أكثر  وهو 
تدخل  وعندما  بكتيرية  عدوى 
قد  فإنها  الدم  مجرى  إلى  البكتيريا 

تكون قاتلة.

مرض  أن  إلى  كومارا  الدكتور  ويشير 
عرضًا  يكون  قد  المحيطي  الشريان 
وتحديدًا  أخرى  صحية  لمشاكل 

أمراض القلب والسكتة.

ويؤكد “مرض الشريان المحيطي قد 
من   90%  -  80 ألن  قاتاًل  يكون 
األمراض  من  كذلك  يعانون  المرضى 
تطور  واحتمالية  العصبية،  أو  القلبية 
حصول  أو  القلبية  المضاعفات 

السكتة عالية جدًا.”

فرصة أخرى لرجلك 
سابقًا كان مرضى الشريان المحيطي 
إزالة  فيها  تتم  لعمليات  يخضعون 
وصل  وإعادة  المتضررة  المنطقة 

الشريان.

الطبي  المجال  في  التطورات  لكن 
رأب   - آخر  خيارًا  للمرضى  قدمت 
الوعاء، عملية تستعمل عادة لتوسيع 
المسدودة  أو  المتضيقة  الشرايين 
لتوسيع  حاليًا  وتستعمل  القلب،  في 
الرجلين  في  المسدودة  الشرايين 

أيضًا.

أطباء  “يستطيع  كومارا  د.  يقول 
على  العملية  إجراء  اليوم  القلب 
الوطني  المعهد  أن  رغم  الرجلين. 
إال  القلب،  أمراض  مع  يترادف  للقلب 
الشريان  مرضى  من  العديد  هناك  أن 

المحيطي هنا أيضًا.”

يتم  الوعاء  رأب  فإن  الدكتور  بحسب 
االنسداد  كان  حال  في  فقط  إجراؤه 
أما   70%  -  50 بين  ما  الشريان  في 
في حال كانت النسبة أقل من 50 في 
الدم  مميعات  أدوية  توصف  المائة، 
بمستويات  للتحكم  وأدوية  للمريض 

الكوليسترول.

األدنى  بالحد  التداخلية  العملية  هذه 
خمس  إلى  ساعة  بين  ما  تستغرق 
بأن  كومارا  الدكتور  وأكد  ساعات، 
األلم الذي يتسبب به العرج المتقطع 
الجروح  وتلتئم  العملية  بعد  يختف 
حصول  خطر  يزيل  مما  جديد  من 

الغرغرينا.

 عندما تزيد خطورة مرض الشريان
 المحيطي، يبدأ العالج عادة ببتر

 أصبع أو اثنين من القدم، أو ما فوق
 أو تحت الركبة، وكلما ارتفع مستوى

 البتر كلما زادت الخطورة على
المريض

“

”

 يستطيع أطباء القلب اليوم

 إجراء العملية على الرجلين.

 رغم أن المعهد الوطني للقلب

 يترادف مع أمراض القلب، إال

 أن هناك العديد من مرضى

.الشريان المحيطي هنا أيضًا

“

”

مرض  أن  كومارا  الدكتور  يشرح 
الرجلين  يؤثر على  المحيطي  الشريان 
ألن  الحاالت،  من   99%  -  95 في 
وعرضة  أكبر  الرجلين  في  الشرايين 
العادية،  الحركة  في  أكثر  للضغط 
المنطقة  وهو ما يجعل شرايين تلك 
اكثر عرضة لمرض الشريان المحيطي 
اليد  عضالت  في  بالشرايين  مقارنة 

والذراع التي تعتبر أصغر.

جروح ال تلتئم 
الشريان  لمرض  األعراض  أحد 
التي  الجروح  تتضمن  المحيطي 
تستغرق وقتًا اطول للشفاء أو التي ال 
تلتئم نهائيًا، ومعظم األحيان يحاول 

المرضى عالجها بأنفسهم.

عدم  فإن  كومارا  الدكتور  بحسب 
التئام الجروح والتقرحات في الرجلين 
والقدم هي عالمة خطر على وجود 

المرض.

الجروج  ألن  يعود  ذلك  في  “السبب 
في  للشفاء.  كافية  دم  كمية  تحتاج 
قد  فإنها  التقرحات  تجاهلت  حال 

تقود للبتر عندما تتحول إلى غرغرينا.

ويقول الدكتور كومارا “إذا كان لديك 
السبب  أسبوع  خالل  يشفى  لم  جرح 
الشريان.  في  انسداد  هو  ذلك  وراء 
مع  موعد  على  الحصول  عليك  يجب 
جراح األوعية الدموية والذي يستطيع 
إجراء جراحة لتوسيع الشريان أو وضع 

شبكة )رأب الوعاء(.
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ما الذي 
تستطيع 

فعله.

اإلقالع عن 
التدخين

إذا كانت من المدخنين 
فإن اإلقالع عن التدخين 
قادر على تقليل مخاطر 

المضاعفات وحده.

التمرن بانتظام
ممارسة الرياضة بشكل 
مالئم يساعد العضالت 

على استهالك األوكسجين 
بشكل أكثر فعالية والمشي 

مستقباًل دون ألم.

العناية بالقدم
اغسل قدميك بشكل يومي، قم 

بتجفيف القدمين وترطيبها لتجنب 
الجروح التي قد تتسبب بالعدوى 

وااللتهابات. احذر عند تقليم أظافرك 
وافحص قدميك بشكل يومي.

حمية متوازنة
الحمية الغذائية الغنية باألليف وقليلة 

الكوليسترول والدهون والصوديوم 
تساعد في خفض الكوليسترول ورفع 

الكوليسترول الجيد HDL. أخصائي 
التغذية يستطيع مساعدتك في اتخاذ 

القرارات الغذائية الصحيحة.

التعامل مع
مرض السكري

من الضروري التعامل مع مرض 
السكري، والحفاظ على معدل سكر 

جيد عبر تناول الطعام الصحي 
وعدم المساهمة في تدهور حالة 

مرض الشريان المحيطي

األدوية
يمكن وصف األدوية لعالج المسببات الخفيةلمرض 
الشريان المحيطي، وتخفيف خطر تطوير مشاكل 
القلب األخرى. تهدف األدوية لتخفيف األلم وتجنب 

تشكل االنسدادات والتجلطات في الشرايين.

رأب الوعاء 
والجراحة

في بعض الحاالت تكون 
عملية رأب الوعاء ضرورية 

لعالج مرض الشريان 
المحيطي الذي يسبب 
العرج. طبيبك قد ينصح 

بعملية مجازة الشريان أو 
عالج حاّل الخثرة.

 هنا في المعهد الوطني للقلب نشجع
 المرضى على خلع جواربهم لتشجيع

 التشخيص المبكر والعالج. وتقدم
 عيادة مرض السكري في المعهد

 الوطني للقلب فحوصات لمرض الشريان
 المحيطي كل جمعة بحسب الموعد.

  للمزيد من المعلومات رجاء االتصال بالرقم
+603-2617 8844 

جواربك
اخلع

تتوجه  التي  القادمة  المرة  في 
فيها للفحص الطبي 

قد ترغب في خلع جواربك! ليس رغبة 
بنظافة  الطبيب  إعجاب  إثارة  في 
كنت  إذا  ما  لفحص  بل  قدميك 
الشريان  مرض  من  أعراض  أي  تحمل 
الناس يتجاهلون  المحيطي. معظم 
آالم الرجلين والقدم على أنها عالمة 
إذا  لكن  السن،  في  للتقدم  عادية 
عضالت  في  آالم  من  تعاني  كنت 
عن  التوقف  بعد  تذهب  ال  الرجلين 
تلتئم  ال  جروحًا  الحظت  أو  التمارين 
في قدميك أو أصابعك، هناك احتمال 
الشريان  مرض  من  تعاني  أنك  كبير 

المحيطي دون علمك.

المحيطي  الشريان  مرض  تشخيص 
بسيط  طبي  بفحص  ببساطة  يبدأ 
نبضة  عن  الطبيب  سيبحث  حيث 
خفيفة أو غير موجودة تحت شريانك 
في  نقص  على  للداللة  المتضيق 
تدفق الدم أو نقص في ضغط الدم 
منك  يطلب  قد  المتأثر.  الطرف  في 

مؤشر  لفحص  الخضوع  الطبيب 
.)ABPI( الضغط الكاحلي العضدي

ألم  أي  يسبب  ال  الطبي  الفحص  هذا 
ويجرى عادة لمقارنة ضغط الدم في 
جودة  ومعرفة  ذراعك  وفي  ساقك 
النتائج  أظهرت  حال  في  الدم.  تدفق 
الساق  بين  ما  طبيعية  غير  نسبة 
بأحد  ينصح  قد  الطبيب  فإن  والذراع 

الفحوصات األخرى التالية:

فوق  بالموجات  دوبلر  تصوير 
الصوتية 

تصور  تداخلية  غير  تصوير  تقنية 
وتساعد  الصوتية  بالنوجات  الشريان 
الدم  تدفق  تقييم  على  الطبيب 
أو  االنسداد  لتشخيص  الشريان  عبر 

التضيق في الشرايين.

تصوير األوعية 
مادة  حقن  يتم  األوعية  تصوير  خالل 
الفحص  وهذا  الشريان  في  مشعة 
تدفق  مراقبة  من  الطبيب  يمكن 

الفحص.  أثناء  الشريان  خالل  الدم 
باستعمال تقنية تصوير خاصة تدعى 
تقنية الرنين المغناطيسي أو النصوير 
يستطيع  المحوسب،  المقطعي 
المشعة  المادة  تدفق  تتبع  الطبيب 
في  موجودة  انسدادات  أي  وتحديد 

الشرايين.

كثيرًا ما يمر مرض الشريان المحيطي 
دون تشخيص أو عالج لكنه قد يكون 
الرجل،  بتر  احتمالية  يزيد  ألنه  قاتاًل 
والسكتة  التاجي  الشريان  ومرض 
والجلطة القلبية. ال يوجد عالج لمرض 
طريق  عن  لكن  المحيطي،  الشريان 
وتغييرات  واألدوية  المبكر  التشخيص 
نمط الحياة أو الجراحة يمكن التعامل 

مع المرض وتحسين األعراض.
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كانت   ع مؤخرًا  قابلناها  ندما 
إلجراء المقابلة بدت في صحة 
ودودة  بابتسامة  متميزة، 
لتشاركنا  جلسنا  ثابتة،  ومصافحة 
الشريان  مرض  مع  تجربتها 
في  جاء  ما  أبرز  وإليكم  المحيطي. 

ذلك الحديث.

كيف كان نمط حياتك قبل مرض 
الشريان المحيطي؟

أتوجه للفحص الطبي بشكل  كنت 
الوطني  المعهد  في  هنا  منتظم 
الماضية.  20 عامًا  للقلب على مدى 
جيدة  الطبية  تقاريري  وكانت 
أتمتع  أني  الطبيب  لي  وقال  دائمًا، 
ومنذ   ! طفل  كوليسترول  بمستوى 
السرطان  بمرض  تشخيصي  تم 
جدًا  صارمة  أصبحت  سنوات   8 قبل 
الحياة  ونمط  الغذائية  عاداتي  في 

الصحية إضافة للغناء والرقص.

ما هي أولى المؤشرات أو األعراض 
التي شعرت بها؟

القدرة  وعدم  باالختناق  أشعر  كنت 
على التنفس. عندما يحدث ذلك في 
األرض  على  أستلقي  كنت  المنزل 
تلك  خالل  فوري.  بتحسن  وأشعر 
من  العديد  أقدم  كنت  الفترة 
الثدي،  سرطان  حول  المحاضرات 
بدأت  منذ  لكن  أقف  كنت  وعادة 
قادرة  أعد  لم  االختناق  بذلك  أشعر 
على المشي، وكنت معظم األحيان 
على الكرسي المتحرك خالل التنقل 
أن  اعتقدت  الكلمات.  تقديم  أو 

السرطان تمدد إلى عظامي.

متى طلبت المساعدة الطبية؟
االختناق  شعور  من  عانيت  عندما 
أطباء  استشرت  األولى  للمرة 
لم  فحوصات  عدة  وبعد  السرطان، 
خالل  مشكلتي.  تحديد  نستطع 
من  والعودة  الذهاب  من  أشهر   6
إلى  تحويلي  تم  اإلسعاف  غرف 
إلجراء  للقلب  الوطني  المعهد 
اختبار دوبلر للموجات فوق الصوتية 
الدكتور  القلب  طب  استشاري  مع 

شيفول عزمي.

بأنك  إخبارك  عند  تفاجئت  هل 
الشريان  مرض  من  تعانين 

المحيطي؟
كال  بأن  قال  عندما  صدمت  لقد 
زرقاوتان وليس فيهما نبض!  قدمي 
كنت أعلم أنني ال أعاني من مشاكل 
الكثير  طرحت  ولذلك  الكوليسترول 

من األسئلة.

ما مدى شدة حالتك؟
تخثرات  من  أعاني  كنت  أنني  تبين 

دموية متنقلة ما بين قدمي.

هل علمت أن بتر األطراف كان من 
الممكن أن يحصل لو تم تشخيص 

الموضوع في وقت متأخر؟
بأنني  الطبيب  أخبرني  لقد  نعم. 
في  الحالة  بتشخيص  محظوظة 
بالفعل  كانت  قدمي  الوقت،  ذلك 
أن  وأعلم  الفاتحة،  للزرقة  تميل 
غمقة.  أكثر  بلون  تتميز  الغرغرينا 
تؤثر  كيف  شخصيًا  شاهدت 
انتمي  فأنا  القدمين  على  الغرغرينا 
المرض  من  تاريخ  لديها  لعائلة 
البتر  السكري، لذلك فهمت مخاطر 

عندما شرح الموضوع لي.

ماذا حصل بعد تشخصيك؟
نصحني الطبيب بالعالج الفوري وتم 
وإجراء  التالي  اليوم  صباح  إدخالي 

العملية في المساء.

إذًا أجرى الدكتور شيفول العملية 
على قدم واحدة أواًل؟

في  للقدمين  العملية  أجرى  بل  ال، 
وقت واحد! بما أنني لن أكون قادرة 
إجراء  أن  حسبت  المشي  على 
واحد  وقت  في  كلها  العملية 
قلقًا  كان  الطبيب  أن  رغم  أفضل، 
قدم  تحمل  على  قدرتي  عدم  من 

واحدة.

نعلم أن رأب الوعاء يتم والمريض 
واع تمامًا، كيف كانت تجربتك؟

من  موضعي  بمخدر  حقني  تم 
الوسط وما تحت، ووضعوا ستارة لذا 
كانت  يحصل.  ما  رؤية  أستطع  لم 
أستمع  وأنا  لالهتمام  مثيرة  تجربة 
جعل  مما  يتناقشون  وهم  لألطباء 
فضول  لدي  كان  ممتعة،  العملية 
لرؤية ما يحصل لكنهم لم يسدلوا 

الستارة.

ما الذي فعلوه لرجلك؟
الدموية  األوعية  بتصوير  أواًل  قاموا 
تابعوا  ثم  الخثرات  موقع  لتحديد 
اليمنى.  ساقي  في  الشبكة  إلدخال 
الدكتور  قال  اليسرى  الساق  في  أما 
بهذا  يكن  لم  الضرر  أن  شيفول 

السوء
لتتم  البالون  فعل  وببساطة 
العملية. لم أكن أعرف أن الشبكات 
تستخدم في الساقين اعتقدت أنها 

فقط للقلب.

بعد  ما  آالم  من  عانيت  هل 
العملية؟

بعد الجراحة التي استمرت 5 ساعات، 
لمدة  الفراش  في  بالراحة  نصحوني 
كنت  األقل.  على  ساعات  ست 

وحدي، حتى أنني لم أخبر
كنت  إذا  العملية.  حول  أبنائي 

سأموت، سأموت، هذا ما اعتقدته.
إذا  سألوني   ، التالي  اليوم  صباح  في 
كنت  لكنني  التحرك  بإمكاني  كان 
خائفة خصوصًا أنني انتهيت للتو من 
استطعت  لدهشتي  لكن  العملية! 

المشي بدون ألم على اإلطالق.
من  خرجت  المعجزة!  مثل 

المستشفى في نفس اليوم.

للعودة  الوقت  من  احتجت  كم 
إلى نشاطك الطبيعي؟

قمت  األولى،  األيام  في  حذرة  كنت 
فقط ببعض التمارين األرضية.

نمط  في  تغييرات  أي  هناك  هل 
بعد  األطباء  بها  نصحك  الحياة 

العملية؟
ال، ال أفعل شيئًا بسبب عمري لكنني 
الرقص  مثل  أحب  بما  أقوم  زلت  ال 
وأعتني  بحياتي  أستمتع  والسفر. 
لكن  بالفعل  تعبت  لقد  بنفسي، 

ذلك بسبب التقدم في السن.

بوان سري مانيسا آدم، بعمر 76 عامًا وناجية من سرطان الثدي بالمرحلة الثانية، 
دائم  بشكل  تتجول  القتالية.  بروحها  تشتهر   - الوردي  الوشاح  لمنظمة  وداعمة 
للتوعية والحديث حول سرطان الثدي، عندما بدأت قبل حوالي ثالثة أعوام وجدت 
أنها تعاني من صعوبات في الوقوف لفترة طويلة، وتم تشخيصها الحقًا بمرض 

الشريان المحيطي، وهذه قصة تجاوزها لهذا المرض.

انتبه إلى 
جسمك.

إذا شعرت
بأي تغيرات في 

جسمك توجه 
إلى الفحص 
الطبي فورًا.

بوان سري

ضد
مانيسا

آدم
الزرق
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قـمة

جبل الجليــد 

حول ال  التلفزيون  على  الكثير  سمعت  أنك  بد 
األحيان  معظم    القلبية.  والسكتة  الجلطة 
تشكل  عن  البرامج  تلك  في  يتحدثون 
والدماغ.  القلب  في  الشرايين  داخل  الكوليسترول 
يبدأ  والذي  المحيطي،  الشريان  مرض  ننسى  ال  دعونا 
يسبب  القلب  شرايين  في  فاالنسداد  الطريقة،  بنفس 
تسبب  السكتة،  يسبب  الدماغ  في  بينما  الجلطة 
الشرايين في مختلف  الشبيهة بذلك في  االنسدادات 
الشريان  مرض  الرجلين  وخصوصًا  الجسم  أنحاء 

المحيطي.

مضاعفات مرض الشريان المحيطي
المحيطي  الشريان  مرض  عن  أسئلة  تردنا  ما  كثيرًا 
وأهمية التشخيص والعالج المبكر للمرض، هذه الحالة 
الشريان  مرض  في  الدم  تدفق  ضعف  ألن  إنذار  هي 
مشاكل  وجود  على  تنبيهًا  يكون  قد  المحيطي 
المحيطي  الشريان  قلبية أخرى. عدم تشخيص مرض 
ومن  خطرة  لمضاعفات  يقود  قد  معه  التعامل  أو 

المحتمل أن يكون مهددًا للحياة.

المحيطي  الشريان  مرض  مع  التعامل  عدم  بداية 
الطبيعية، ورغم  المرض  ألمًا مزمنًا يعيق حياة  يسبب 
أن المرض غالبًا ما يؤثر على الرجلين إال أنه من الممكن 
أن يؤثر على أجزاء أخرى. لذلك فإن حصول االنسدادات 
في  االنسدادات  احتمالية  يزيد  القدم  شرايين  في 
أن  نسيان  دون  كبير،  بشكل  والرئتين  القلب  شرايين 
معظم مرضى الشريان المحيطي يعانون من أمراض 
وارتفاع  الدم،  ضغط  وارتفاع  السكري،  مثل  أخرى 
يزيد  ما  وهو  السن،  في  التقدم  مع  الكوليسترول 

احتمالة السكتة والجلطة القلبية بشكل مّطرد.

المشكلة األساسية في مرض الشريان المحيطي هو 
نقص تزويد الدم بسبب االنسداد في الشرايين. ولهذا 
في حال ترك الحالة دون عالج فإنها تقود إلى تقرحات 

قد  التقرحات  وهذه  والرجلين،  القدمين  في  مؤلمة  وبثور 
تلتهب أو تصاب بجراثيم تهدد حياة المريض.

النتيجة في  أو )الغرغرينا( قد يكون  وأخيرًا موت األنسجة 
أكثر  من  وهو  المتقدمة،  المحيطي  الشريان  مرض  حاالت 
احتمالية  المرضى  يواجه  حيث  خطورة  المضاعفات 

االضطرار لبتر الطرف المصاب.

أقلع عن التدخين
ليس  فالتدخين  اآلن،  سيجارتك  أطفئ  مدخنًا،  كنت  إذا 
المحيطي  الشريان  مرض  في  الخطورة  عوامل  من  فقط 

بل يزيد احتمالية تشكل المضاعفات.

الحمية المتوازنة
الملح  وقليلة  الدسم،  قليلة  صحية،  غذائية  خطة  اتبع 
والكوليسترول مع استهالك الفواكه والخضروات. يتوجب 
على المرضى الذين يعانون من السمنة والبدانة المفرطة 
العمل مع طبيب التغذية واألطباء لتحضير خطة منطقية 
لخسارة الوزن. أما مرضى السكري فعليهم الحفاظ على 
ُيمكن  كما  مصيري،  أمر  ذلك  ألن  األمثل  السكر  معدل 
السكر  معدل  على  للحفاظ  المناسبة  األدوية  وصف 

والتحكم بالكوليسترول.

العناية بالقدم
دلــيــل

اغسل قدميك كل 
يوم بالصابون والماء 

الدافئ.

رطب قدميك
ولكن ليس بين 

األصابع.

تفقد قدميك 
لوجود أي جروح

أو تقرحات أو بثور.

اختر أحذية مالئمة 
بحيث تكون عميقة 

وعريضة لتتسع 
للقدم بشكل مريح.

ال تمش حافي 
القدمين سواء داخل 

المنزل أو خارجه.

قلم أظافرك بشكل 
عرضي تمامًا.

جفف قدميك
وال سيما بين 

األصابع.

C

ممارسة الرياضة بانتظام
ويتصح  اإلشراف،  تحت  رياضة  ببرنامج  الطبيب  ينصح  قد 
خمس  أو  ثالث  متنظم،  بشكل  الرياضة  بممارسة  المرضى 
جلسة  كل  في  دقيقة   45  -  30 ولمدة  األسبوع  في  مرات 
بشكل  البدء  يمكن  الطبيب.  من  اإلذن  على  الحصول  بعد 
بطيء ببعض تمارين المشي وتمارين الرجلين وبساط المشي. 
التمرين سيساعد على تحسين األعراض ويعزز نشاط المريض 

ويوقف تكرار األعراض على المدى الطويل.

العناية بالقدم
على  حافظ  اعتماده.  يجب  مهم  أسلوب  بالقدم  إالعناية 
ارتداء  على  واحرص  بانتظام،  أظافرك  قلم  قدميك،  نظافة 

األحذية المالئمة طوال الوقت.

باقة  السكري  استشاري  يقدم  للقلب  الوطني  المعهد  في 
األكثر  الفئة  من  للمرضى  المحيطي  الشريان  مرض  فحص 
قائمة  في  اسمك  وإدراج  الزيارة  في  تتردد  ال  لإلصابة،  عرضة 

هذه الخدمات الضرورية.

دعونا نتبع هذه األساليب لمواجهة جذر المشكلة، معًا عبر 
ودعم  للقلب  الوطني  المعهد  يقدمها  التي  الخدمات 

المرضى يمكننا هزيمة مضاعفات مرض الشريان المحيطي.
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أحد الداعين الدائمين لنمط الحياة الصحي،   لكونه 
موجة  ركوب  للقلب  الوطني  المعهد  قرر 
القلب،  أمراض  من  والوقاية  القلب  لصحة  للترويج  الصحة 
 23 في  الدراجات  لركوب  السنوية  فعاليتنا  عقدنا  ولهذا 
مارس 2019.  الرحلة التي تمتد لـ 70 كيلومترًا من المعهد 
واختتمت  بدأت  بايك  جاندا  منطقة  حتى  للقلب  الوطني 
بفحوصات طبية لجميع المشاركين للتأكد من أن حالتهم 

الصحية مناسبة للرحلة.

المعهد يقدم      في  القلبية  الجلطة  مركز 
الوطني للقلب اإلسعافات  

أيام في   7 و  24 ساعة  الحياة على مدى  تنقذ  التي 
أطلق   2019 عام  من  أبريل  شهر  وفي  األسبوع. 
 First شركة  مع  بالتعاون  للقلب  الوطني  المعهد 
السريع  Ambulance Services خدمة اإلسعاف 
لنقل المرضى بفعالية أكبر. من خالل هذه الخدمة 
الوقت  لكون  أسرع  بشكل  المرضى  نقل  سيتم 
القلب، وتتوفر هذه الخدمة  عاماًل حاسمًا في عالج 
الحالي،  الوقت  في  كالنج  وادي  مناطق  في  فقط 
خاصة  وحسومات  خاص  هاتف  رقم  يوجد  كما 
للمرضى للوصول إلى خدمات اإلسعاف الخاص في 

المستشفى.

شهر ينظم قسم مرض السكري والتغذية كل 
في المعهد الوطني للقلب  فعاليات شهر 
الصحية  التغذية  على  نركز  حيث  التغذية، 
نؤمن  ألننا  الصغار،  على  ركزنا  العام  هذا  الطعام.  وتحضير 
ولذلك  المنزل  في  تبدأ  األطفال  لدى  الطعام  ثقافة  بأن 

نهدف لتعزيز ثقافة األكل الصحي منذ الطفولة.

السماح  هو  الغذائية  العادات  لتغيير  الطريق  أهم  أحد 
وجبات  مسابقة  ُعقدت  ولذلك  المطبخ،  بدخول  للطفل 
األطفال في بهو المعهد الوطني للقلب ليستطيع األطفال 
الموجودة  الغذائية  المواد  ومعرفة  الطبخ  في  المشاركة 
الندوات  بعض  عقدنا  كما  يتناولونه.  الذي  الطعام  في 
التعليمية في المدارس في بعض المناطق المحلية لتعليم 

الوالدين واألطفال على حد سواء حول التغذية والحمية.

ندوة التغذية

روضة األطفال سانت رونان، كوااللمبور

المعهد الوطني للقلب، كوااللمبورمسابقة وجبات األطفال

المعهد الوطني للقلب، كوااللمبورتوزيع الجوائز

جولة “المقاتل” لركوب الدراجات 2019
إطالق خدمة اإلسعاف

شهر التغذية
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حد الداعين الدائمين لنمط الحياة الصحي،   استمعت بالعمل ضمن روح الفريق خالل 17 أ
التعامل مع  للقلب، وفي مجال عملي يمكنني  الوطني  المعهد  العمل في  عامًا من 
العديد من التقنيات الجديدة - وكيفية تشخيص المرضى. تبعًا لألعراض بالطبع، ففي 
الضغط  مؤشر  فحص  هو  للمريض  نقدمه  ما  أول  فإن  المحيطي  الشريان  مرض  حالة 
نتائج  لدينا  اآلالت  وتقدم  والذراع،  الكاحل  في  الدم  ضغط  لفحص  العضدي  الكاحلي 
في  أما  وفعالية،  دقة  أكثر  بشكل  المريض  تشخيص  على  األطباء  تساعد  جدًا  دقيقة 
تحديد  على  تساعد  والتي  الصوتية  فوق  بالموجات  دوبلر  صورة  فنجري  القلبي  المختبر 

الشرايين المتضيقة أو المسدودة.

معظم األحيان، فإن المرضى الذين يقدمون إلى المختبر للفحص ال يكونون في خطر 
التنفس  إلجراء  اضطررت  أمامي  لالنهيار  تعرض  مريضًا  واجهت  عندما  لكن  مباشر، 
المعهد  في  عملي  خالل  أنساها  لن  التي  اللحظة  كانت  تلك  حياته،  إلنقاذ  الصناعي 
إلنقاذ  المناسبين  والمكان  الوقت  في  موجودًا  كنت  ألنني  سعيد  أنا  للقلب،  الوطني 

حياته.

عمل كممرضة في المختبر القلب التداخلي منذ 11 عامًا. لدينا العديد من الحاالت الخاصة وأنا محظوظة للعمل أ
مع فريق رائع يقدم الدعم لبعضه البعض. نعمل على مراقبة المرضى عن قرب  خصوصًا اولئك الذين يخرجون 
جميع  في  نساعدهم  حيث  المحيطي  الشريان  مرضى  على  صارمة  راحة  نفرض  كما  الوعاء،  رأب  عمليات  من 
عدم  من  للتأكد  القصوى  العناية  توفير  ومهمتنا  العمليات  بعد  مضاعفات  توجد  الحاالت  بعض  في  حاجاتهم. 

حصول أي التهابات في الجروح.

نقدم  لذلك  أرجلهم،  فقدان  من  الخوف  يعانون  المحيطي  الشريان  مرضى  من  العديد 
لهم الدعم النفسي والتشجيع، ونحن ممتنون دائمًا لنجاح العملية وإنقاذ األطراف، ومن 

وقت آلخر نتلقى هدايا مثل الكعك كبادرة شكر من مرضانا وذلك يسعدنا دائمًا!

أرني آزورا عبد الكريم

وان أزهر وان علي

أرني آزورا عبد الكريم

نورازورين تاسيل

نائب مدير التمريض، المختبر القلبي التداخلي

نائب المدير، المختبر القلبي غير التداخلي

نائب مدير التمريض، المختبر القلبي التداخلي

طبيبة تغذية وخدمات الطعام

ضت سنتان وخمسة أشهر رائعة منذ بدأت العمل في المعهد الوطني للقلب كطبيبة تغذية، وغالبًا ما م
أقدم االستشارة الشخصية للمرضى بعد العمليات،   إضافة لمرضى السكري والمرضى الذين خضعوا لرأب 
الوعاء قبل مغادرة المستشفى. تتركز نصائحي حول التغذية، وخطط الوجبات، والحصص الغذائية إضافة 

إلى استهالك الطعام وذلك بحسب كل مريض.

مرض  مثل  أخرى  مزمنة  بأمراض  تشخيصهم  يتم  معهم  أتعامل  الذين  المحيطي  الشريان  مرضى  معظم 
السكري، وارتفاع ضغط الدم، وفرط شحميات الدم. ولذلك فمن المهم جدًا اتباع حمية غذائية صحية ومتوازنة 

بكميات مناسبة وتحكم وتركيز على التغذية لتقوية الشرايين. بكل األحوال يجب استهالك كل شيء باعتدال.

51 عامًا أقف بقوة على قدمي مع زوجتي الجميلة وأطفالي الرائعين، أنا بعمر 
أنا مشرف في مجال  سعيد وممتن لقدرتي على دعم عائلتي الشابة.   
ديكسون،  بورت  منطقة  في  الشركات  قسم  في  وأعمل  المعلومات  تكنولوجيا 
وعملي يتطلب مني التنقل ألنني أتجول وأخدم 63 مدرسة، وعائلتي تمتلك تاريخًا من 
مرض السكري. في عام  2013 الحظت أن لون إصبع قدمي قد تغير، وعلمت في قرارة 

السكري.  بمرض  مصاب  غالبًا  أنني  واكتشفت  اإلنترنت  على  البحث  ببعض  قمت  لذلك  يحدث،  سيئًا  شيئًا  أن  نفسي 
لألسف كان األوان قد فات حين أخبرني الطبيب أن الغرغرينا أصابت قدمي وال خيار سوى بتر اإلصبع الثاني. ومنذ تلك 
الحادثة قمت بتغيير نمط حياتي وحميتي الغذائية، واشتريت زوجًا من أحذية السكري لحماية قدمّي خصوصًا في 

بيئة العمل.

سارت األمور على مايرام لمدة ثالثة سنوات قبل أن تراودني آالم في الرجلين، هذه المرة كنت مستعدًا للحصول على 
للقلب،  الوطني  المعهد  إلى  بتحويلي  قاموا  ديكسون،  بورت  في  المحلي  المستشفى  زرت  وبعدما  المبكر،  العالج 
وبعد رحلة إلى المعهد قابلت الدكتور شيفول، وأظهر صبرًا كبيرًا حيث شرح لي حالتي وأنني أعاني من مرض الشريان 
المحيطي، وأجرى لي تصويرًا لألوعية الدموية وهو ما أكد وجود انسداد في رجلي اليسرى، وتم 
العملية تحسنت رجلي بشكل هائل،  الدموية، وبعد  الخثرة  الوعاء لي إلزالة  رأب  إجراء عملية 
وحتى الجلد في رجلي أصبح أفضل. أنا ممتن ألنني استطعت المرض في مرحلة مبكرة هذه 

المرة قبل أن أخسر رجلي كلها. 

قدميك على  الوقوف 

إذا وجدت شخصًا

يرتدي فردة واحدة من 

الجوارب البيضاء،

 اسألنا!

المنتدى العام
لمرض الشريان المحيطي

تيريسا جيرالد، 62 عامًا سيمون تشونغ، 55 عامًا

املتحدثون اكنوا ممتازين.
جيب توعية املزيد من الناس 
حول مرض الرشاين احمليطي

هذا املنتدى العام قدم  يل 
الفائدة بلك تأكيد. مرض 

الرشاين احمليطي غري نظريت 
لألمور.
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الصعب تشخيص مرض الشريان المحيطي من 
من   40% حوالي  المبكرة.  مراحله  في 
من  يعانون  المحيطي  الشريان  مرضى 
فيما  الحاد  العرج  إلى  المتقطع  العرج  من  تتدرج  أعراض 
الشريان  أعراض. في مرض  أي  %60 منهم من  ال يعاني 
لنقص  ترجع  واألعراض  المؤشرات  فإن  المحيطي 
تستخدم  المحيطية.  الدموية  الدورة  في  الدم  تدفق 
الكاحلي  الضغط  مؤشر  مثل  التداخلية  غير  الفحوصات 
فوق  بالموجات  الدوبلر  وفحص   )ABPI( العضدي 

الصوتية لتشخيص وجود األمراض الوعائية.

ما هو مؤشر الضغط الكاحلي العضدي؟ هو أحد أبسط 
األوعية  في  مشاكل  أي  لتشخيص  انتشارًا  الطرق  وأكثر 
أي  بدون  دقائق  خمس  االختبار  هذا  ويستغرق  الدموية. 
ألم. وتتمتع آلة الضغط الكاحلي العضدي في المعهد 
دوبلر  بآلة  مقارنة  وقت  وتوفير  بدقة  للقلب  الوطني 
الفحص  يستغرق  التي  العادية  الصوتية  فوق  الموجات 

فيها 10 - 15 دقيقة.

الكاحلي العضدي الفحص شبيه  فحص مؤشر الضغط 
على  المريض  يستلقي  االعتيادي،  الدم  ضغط  بفحص 
الدم  ضغط  بقياس  الطبيب  ويقوم  ظهره،  على  السرير 
قياس  جهاز  باستخدام  والكاحل،  الذراع  من  كل  في 

بعدم  الطبيب  ينصحك  الفحص  بداية  قبل  الضغط. 
التحرك أو الكالم خالل الفحص. ويستغرق القياس حوالي 

دقيقتين ويتم تكراره مرتين للتأكد من دقة النتائج.

شريان الذراع

جهاز الموجات فوق الصوتية

ضماد قياس الضغط

ماذا تعني النتائج؟ 
بناء على نتائج فحص الضغط الكاحلي العضدي، 

فإن المؤشر قد يشير إلى:

صحتك  أن  إلى  يشير  هذا   )1.4  -  1.0( انسداد  يوجد  ال    •
ممتازة لكن للتأكد يجري الطبيب اختبار الجهد للضغط 

الكاحلي العضدي.

المجال  المؤشر في هذا   )0.99  - 0.91( •  انسداد حدي 
الشريان  مرض  بدايات  لديك  يكون  قد  أنه  إلى  يشير 
المحيطي، قد يطلب الطبيب إجراء اختبار الجهد للضغط 

الكاحلي العضدي.
•  العرج )>9.0( في هذه الحالة فمن المرجح أنك مصاب 
بمرض الشريان المحيطي وقد يطلب الطبيب إجراء بعض 
فوق  الموجات  دوبلر  فحص  مثل  اإلضافية  الفحوصات 
أنك  الدموية في رجليك. كما  األوعية  أو تصوير  الصوتية، 

معرض بشكل أكبر لإلصابة باألمراض القلبية والوعائية.

اختبار رسيع وب�سيط وبدون 
أمل قد ينقذ حياتك.

مؤشر الضغط الكاحلي العضدي
ودوبلر الموجات فوق الصوتية

ما هو دوبلر الموجات فوق الصوتية؟ 
الصوتية  فوق  الموجات  اختبار  وهو  إضافي  اختبار  إجراء  منك  الطبيب  يطلب  قد 
يستخدم  تداخلي  غير  فحص  وهو  الصوتية(  فوق  الموجات  دوبلر  )أو  المزدوجة 
الموجات فوق الصوتية لتقدير تدفق الدم. الموجات فوق الصوتية هي تقنية تصوير 
آنية تظهر التدفق الحقيقي للدم وتحدد مواقع أي انسداد أو تضيق في الشرايين.

مختبر  في  إجراؤها  يتم  التي  الصوتية  فوق  الموجات  اختبارات  من  العديد  توجد 
القلب بالمعهد الوطني للقلب:

الشرايين  ومعاينة  بتصوير  يقوم  الفحص  هذا  العلوية/السفلية  الشرايين  دوبلر    •
في األطراف السفلية والعلوية لتحديد أي تضيقات أو انسدادات لدى المرضى الذين 

يعانون من األعراض أو ممن يكونون أكثر عرضة للمرض.

الذين يعانون  )DVT( يجرى هذا الفحص للمرضى  العميقة  •  فحص خثار األوردة 
من األعراض أو المعرضون للمرض الستبعاد وجود الخثرات في أوردة األطراف.

بين  يجمع  مؤلم  غير  فحص  السباتي  للشريان  الصوتية  فوق  الموجات  فحص    •
نوعين من الموجات فوق الصوتية للبحث عن أي انسدادات في الشرايين السباتية 

في الرقبة.

•  فحص الموجات فوق الصوتية للشريان األورطي البطني يركز هذا الفحص على 
أو  للبحث عن أي تضيقات  الحرقفية  البطني والشرايين  األورطي  الشريان  معاينة 

انسدادات وأماكنها وحجم االنسداد.

االختبار  هذا  يفحص  للكلى  الصوتية  فوق  الموجات  فحص    •
الشريان الكلوي ويعاين أي تضيقات أو انسدادات.

نصائحه  الطبيب  لك  سيقدم  النتائج،  على  حصولك  فور 
حول خيارات العالج.
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من رؤيتنا كي نكون مركز التميز في طب القلب، استمر المعهد الوطني للقلب بمواكبة جميع ض
من  المزيد  تقديم  وبالتالي  والتكنولوجيا   الطب  مجال  في  الجديدة  واالبتكارات  التوجهات 
العالجات والخدمات الجديدة في المعهد الوطني للقلب. تم تقديم هذه العالجات الجديدة 
 Boustead مجموعة  برعاية  المنظمة  الصحية  التوعية  وبرامج  األساسية  الطبية  الفحوصات  خالل  من 
 Zurich ومجموعة - Allianz - AIA - Siemens Malaysia - KWAP - FELCRA القابضة وشركات

للتأمينات.

01  |  برنامج التوعية الصحية في مجموعة BOUSTEAD القابضة
          23 يناير 2019

KWAP 02  |  برنامج الصحة في
          27 فبراير 2019

03  |  يوم المغتربين في المعهد الوطني للقلب بالتزامن مع يوم المرأة العالمي
          9 مارس 2019

04  |  قمة أسيان للتحول في القطاع الصحي
          19 - 21 مارس 2019

MSOSH 05  |  توقيع اتفاقية التفاهم مع
          23 مارس 2019

06  |  الشراكة بين المعهد الوطني للقلب والمنظمة الماليزية
)MSOSH( للصحة والسالمة المهنية           

          15 - 16 أبريل 2019

FELCRA 07  |  برنامج الصحة مع
          18 أبريل 2019

MSD GP CME 08  |  جلسة المعهد الوطني للقلب مع
          20 أبريل 2019

ZURICH 09  |  يوم الصحة مع
          22 أبريل 2019

10  |  عرض المعهد الوطني للقلب في المراكز التجارية
          26 - 28 أبريل 2019

11  |  كرنفال الصحة مع منظمة ONE HOPE لألعمال الخيرية
          28 أبريل 2019

12  |  حملة التوعية بالصحة القلبية مع شركة SIEMENS ماليزيا
          3 مايو 2019

13  |  برنامج التوعية الصحية مع صندوق دعم الموظفين
          31 مايو 2019
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التصاميم الجديدة، البوليمر 
والتوجهات الجديدة في

عالج مرض الشريان 
المحيطي

الشريان ا مرض  في  األول  والحل  العالج  زال  ال   )PVI( المحيطي  الشرياني  لتدخل 
بالجراحة  مقارنة  تداخلية  أقل  إجراء  لكونه  للجراحة،  الحاجة  دون  المحيطي   
المستشفى  في  األقصر  اإلقامة  مثل  الفوائد  من  العديد  ويقدم  المفتوحة 

والتعافي السريع.

فور تشخيص اإلصابة بمرض الشريان المحيطي فإن األطباء سيشخصون الشرايين 
توضع  حيث  الوعاء،  رأب  هو  تكرارًا  العالجات  أكثر  وأحد  المتضيقة  أو  المسدودة 

شبكة صغيرة داخل الشريان لفتح المسار وذلك عبر عملية رأب الوعاء بالبالون.

استراتيجية إعادة التوعّي لمرضى الشريان المحيطي تختلف عن مرضى الشريان 
التي ال تتعرض  الرجلين معرضة للضغط والقوى  التاجي. فالشبكات في شرايين 
شبكات  تطوير  تم  ولذلك  الصدري.  بالقفص  محمية  لكونها  القلب  شرايين  لها 
خاصة لهذا األمر فشبكات الشريان المحيطي ذاتية التوسع ومرنة وأقصر لتساعد 
الشريان على الحفاظ على حركته الطبيعية، وهي أكثر استدامة وقدرة على تحمل 
الضغط وتجنب مخاطر التخثر والتضيق من جديد. المعهد الوطني للقلب هو أول 
مستشفى في آسيا يقوم بعملية التداخل الشرياني المحيطي باستخدام نظام 

شبكات   6 بوضع  القلب  لطبيب  يسمح  خاص  شبكات 
الشريان  لتقوية  بدقة  مختلفة  مواقع   6 في  قصيرة 

والحفاظ على حركته الطبيعية.

 )DCB( بالدواء  المغلفة  البوالين  إضافة للشبكات، توفر 
الحاجة  الدواء دون  إيصال  الشريان عبر  القدرة على عالج 
لترك الشبكة داخل الشريان، وهذه االستراتيجية فعالية 
هناك  الشرايين  لكون  الركبة  تحت  الشرايين  عالج  في 
أصغر بكثير وعدم ترك شبكة لتفادي خطر إعادة التضيق 

في الشبكة.

لكن في حال وجدت في الشرايين ترسبات كلسية فإم 
الترسبات،  إلزالة  يستعمل  العصيدة  استئصال  نظام 
وهذه اآللة تحسن المرونة والحركة في المناطق صعبة 

الوصول خالل عالج تكلس الشرايين.

في حال لم يكن مريض الشريان المحيطي يعاني من تصلب الشرايين 
يتم  مختلفة.  طريقة  استعمال  يتم  الشريان،  في  خثرة  وجود  من  بل 
وآمن،  فعال  بشكل  الخثرة  إلذابة  الدواء  مع  موجهة  قسطرة  إدخال 
وتساعد  الرئوي،  االنسداد  مخاطر  ويخفف  الدم  جريان  يستعيد  وهذا 

هذه الطريقة على إيالج الدواء في المناطق صعبة الوصول.

بااللتزام  للقلب  الوطني  المعهد  يستمر  والعالجات  التقنيات  هذه  بكل 
الريادة  عبر  القلب  لمرضى  والصدر  القلب  طب  خدمات  أفضل  بتقديم 

في االبتكار والعالج والعناية المتميزة.
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باقــات
الصحـة

باقاتنا الصحية ا�ن
أكثر توفر
 مع فيزا.
دعنا نهتم بقلبك.

ادفع باستخدام فيزا وتمتع بأسعار خاصة على باقات صحية مختارة
@.Visa Signature و Visa In�nite المزيد من المميزات لحاملي بطاقة

خيارك للشريك الطبي

قابل لالستعمال في جميع المصارف الماليزية والدولية

:Visa Signature و In�nite  ميزات خاصة لحاملي بطاقة@

خدمة المرافق والخدام - موقف سيارات مجاني - جناح خاص

 www.ijn.com.my احجز موعدك اليوم عبر االتصال على الرقم  6423 / 6421 2600 603+ أو زورنا على

ما وراء العناية القلبية حاصل على االعتماد الدولي منذ 2009 المعهد الوطني للقلب


