
 

 

 الموت المفاجئ لدى الرياضيين أثناء ممارسة الرياضة

علىىالرغىىمن لدىى لدىى اللوىى لملرغئىىلشلرغئلىىيم لغلاىىمملرغتىىلل لاط ىىيدلدئيا ىى  لغل اىىي لرغ ىى د ل
دقيادىىبلأليدعىى ركلرغة لىىىمللدىى لرغئئيا ىىل ل ىىىغل ىىلذللعلىىىالرغىىمن لدىى ل غىىى لل  لا لو لطىى ل ئ ىىىغل

ملدىى لردولىىي لل،يصىىبل  رل ىىي لصىى دبلغلئئيا ىىل لرن،ىىمج لللجةلىىالليىىةبل عيدلىىبل ىى ل  لىى
ع ى ديللجمى لدل ىيكل (J. Fixرغامملرغئصيبلاجييىلي لداىرلاركل ئىيلوى ملغكدمجيى لمىل ل ةى ل 

 ى ل وى ألادىيا لرغةىىمقلألىيغقمبلدى ل وى ألرغعىى راللرغأيدىبلرغ ى لاع ىيكلرغةىىمقل لرىي لغقى ل ىىي ل
صىىلاللألةل ىىبلمىىل ل ةىى لدأميىىيكلغبصىىيألبل  لىىللل ىى لرغاىىمر ل لرغ يملىىبل ىى لرغقلىىاللل لرغىى  لاجل

  بلد لممردل و ايدلشىمر ل لل35لغ ل  ةيلزلعئم للرغ  ل  بللتل  لل53قل لبللهلل  لعئمل
رغقلال لغة لمل ل ةى لتةيهىغلتىياجاللرغى  لرغئميى للغى ل جملىاللدلتى ل ،  ىيالتم ىل لرغقلىالل

دىليكل ى لرد ى ل للل06-06(لل ىغلر ى ئمل ى لرغةىمقلألئأى  لStress ECGاط يدلرغةر لرغ ى د ل 
لر   لرغئ لبللهلل ةمق و اللل

رإلوصىىىىياليشلرغئ ألقىىىىبلألىىىىيغئلشلرغئلىىىىيم لغىىىى ألرغئئيا ىىىىل لغلمجييىىىىبل ىىىى لللرغةىىىى  ملأليغىىىى  ملا 
اجيي ل ئلتل ل ةىةللاط ىيدلدئيا ى ر لل066 غالا لديل قمبلتالملرغل  يشلرغئ ع للرددمجيلبل

بل ىىى لرغمجييىىىبل ىىى ل ىىىغلعىىىيذلللداىىىمركلد لعىىى كلرغئئيا ىىىل لرغئاىىىيا ل ل ىىى لردداىىى بلرغمجييىىىل
دللل لل ىن لدتى بلوى لملرغئىلشلرغئلىيم لل53رغل  يشلرغئ ع للرددمجيلبل صغل غالاا ملد ل

اجييلل لد لاصغل ىغلدللىل لاجييى للل3اط يدلدئيا بلرغمجييبلتصغل  لرغلرقالل غالولرغ ل
ل  لرغئللل ( ل3له لدت بلد مللبلم ركل 

يىلبل غىالداىييشل ى لرغةرىيزللجأزألرغئلشلرغئليم لغلمجيي لاط يدلدئيا ى  لردداى بلرغمجي
رغقل ىى لرغلعىىيا  للجم لىىال ىى اللرغل ىىيللرغئليمىىةللغلمجييىى لت أىىيكلغلليىىبلرغأئمجىىبلل يغىى   لت ةىىيلزل

  بلتةل لرد  يبلردا ملشللعيكلغع لملرغل يللرغئليميبلغ  ر له للمىلكليىلللل53اعئياه ل
غريلللتالملرإلوصياليشل  لرغامر ل لرغ يملبل  لرغقلالللغة ر لنلملد ا ل لغريلاللد ةيهلل ل

 غالا لدأ  لو لمله رلرغ ل لد لرغل ىيللغى ألد تىيألق لرغئىيارطل ل صىغل غىالويغىبللروى للدى ل
 ى بلل  اىلملد ىيا لل53اغالد تي ل لاديلرغمجييلل لرغا يبلرغى   لتقىغلاعئىياه لعى لل36اغل

رغقلىىاللل وىى ألرغ ار ىىيشلرغ ىى لاممجىىالل ىى لرغل  ىىيشلرغئ عىى للرددمجيلىىبل غىىالا لرعىى ي لعلىىلب
ل ىىى غ للمىىىلكلرغ اىىىلهيشلرغملقلىىىبل ىىى لرغاىىىمر ل لل(Hypertrophic cardiomyopathyرغ لىىىمئ ل 

دى لوىىي شلرغل ىىيلل ئىىيلهىىللدليىىعيكل ىى لرغةىى ل لل%33د ىىغلشل(Coronary anamoly لرغ يملىب
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(ل%06( لتىىةت لألأىى ل غىى لرغأ  ىى لدىى لرد ىى يبلرد،ىىمألألئىىيل لرىىيلتلىىم ل  لىىبلرغ  ىىل ل 0اقىى ل 
ل%5(للداللديوابلا لادمرضلرغاىمر ل لرغ يملىبل لتئ ىغل  ل%3ردلاطال لردلةيالرغامجي ل

لد لدةئل لوي شلرغل يللرغئليميبلغ ألرغمجييلل ل  لتل لرغ ار ب ل

النسبة المئوية لألسباب المؤدية لموت القلب المفاجئ لدى الرياضيين اليافعين، :ل(1جدول رقم )
 حالة وفاة لرياضيين في الواليات المتحدة األمريكية. 151بناًء على متابعة 

 )مقربة لعدد صحيح( النسبة المئوية السبب

 % 63 (HCM) اعتالل عضلة القلب التضخمي

 تشوهات خلقية في الشرايين التاجية
(Coronory anamoly) 

11 % 

 % 11 (Increased cardiac mass) زيادة )تضخم( في كتلة البطين

 % 5  (Ruptured Ao) إنفجار األورطى

 نفق في الشريان التاجي األمامي المنحدر األيسر
(Tunneled LAD) 

 5 % 

 % 4  (Aortic stenosis) ضيق في الشريان األبهر

 % 6  (Myocarditis) إلتهاب عضلة القلب

 % 6  (Dilated C-M) اعتالل عضلة القلب االرتخائي

 إضطراب النظم الناجم عن خلل أنسجة البطين األيمن
(ARVD) 

 6 % 

 % 2  (MVP) إرتخاء الصمام المترالي

 % 2  (CAD) أمراض الشرايين التاجية

 % 3  أسباب أخرى 

 Maron, et al, JAMA, 1996المصدر:   
 

ا لرغ ار ىىبلرددمجيلىىبلوىىل لاهىى لرد ىى يبلرغئلك ىىبل غىىالرغئىىلشلرغئلىىيم لغىى أللعلىىالعيىى لد ىىي
رغمجييىىلل للتاىىلملرغ ار ىىيشلردلاخلىىبللل،يصىىبلتلىى لرغ ىى لاممجىىاللعلىىالرغمجييىىلل لرإل  ىىيغلل ل

لل غىىالدئ ىىيكلدم للىىيكلغك ىى يبلرغئلك ىىىبل غىىالرغل ىىيللرغئليميىىبلدىىى لمىىمردلرغمجييىىبللولىى لغىىى ل(41)
 للتعىىىىى ل%5ئىىىىىبلعىىىى ل عىىىى ي لعلىىىىلبلرغقلىىىىىاللرغ لىىىىمئ لدقىىىى رالت ةىىىىيلزلدتىىىى بلرغل ىىىىيللرغ يم

رغ لصىىىىليشلرغصىىىىيكاللدىىىى لرغلةىىىىي لرغ  لىىىىبلرغئ مصصىىىىبل ىىىى لرغةئألىىىىبلرددمجيلىىىىبلغ ىىىىاللرغقلىىىىالل
لرغةئألبلردلاخلبلغ اللرغقلالللأللملالل ممردلرغلعملرغ   لرغئ  ا لعلالرغمجييلل لغ ليكقل
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يدىى لألةرىى ل ىى د لع لىىا للغقىى للمىىلكلداىىييشل ىى لرغقلىىاللقىى لتىىلكقل غىىالل ىىيللرغمجييىى لع ىى لقل
اط  ىىىىىاللرغ ةمخىىىىىبلرإل  يغلىىىىىبلا لرغلعىىىىىملرغ  ىىىىى لرإلم ىىىىىياقلرغئتىىىىى ئملعلىىىىىالمئلىىىىىاللرغمجييىىىىىلل ل
رإل  يغللل للألئيل  ل غ ل ممردلقلىي لغلقلىالل لر ى بلامرىزللصى ألرغقلىالللدى  لع ى لردملىيضل

لظللدتى بلرغل ىيللرغئليميىبلرغ يمئىىبلعى لداىييشل ىى لرغقلىاللغى ألهىىل دلرغمجييىلل لألاىيغلدلعىى
ل،يصبلرغئصي ل لد ر لأليع ي لعللبلرغقلاللرغ لمئ  
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