
اإلغــــمـــــاء
ُيعد اإلغماء فقداناً للوعي بشكل مؤقت، ويحدث ذلك نتيجة انخفاض تدفق الدم 
بسقوط  مصحوبة  الحالة  هذه  وتكون  القلب،  ضربات  معدل  انخفاض  مع  املخ،  إلى 
الشخص وفقدانه السيطرة على عضالت الجسم لفترة قصيرة ال تتعدى بضع دقائق، 
وقد تحدث حالة اإلغماء بدون سابق إنذار، ولكن في بعض األحيان يسبقها كثير من 
والحمى  والقيء،  والغثيان،  الدوخة،  مثل:  إمكانية حدوثها  إلى  تشير  التي  املؤشرات 

وغيرها من العوامل التي ُتنذر بإمكانية حدوث اإلغماء. 
ال ُيعد اإلغماء من املشكالت الصحية الخطيرة في أغلب األحيان، حيث قد يكون 
حدثاً عارضاً، ولكنه قد يكون دليالً على مشكلة صحية خطيرة في بعض الحاالت، ولذلك 
وجب التعامل مع جميع حاالت اإلغماء على أنها حالة صحية طارئة إلى أن يتم تحديد 
املسبب الذي أدى إلى حدوث اإلغماء، وزوال األعراض املصاحبة له. وهناك أسباب 
ضربات  انتظام  وعدم  األوعية،  وتوسع  الدم،  ضغط  انخفاض  منها:  لإلغماء  شائعة 
القلب واإلجهاد، واأللم الشديد، وتغيرات مفاجئة في الوضعية )مثل: الوقوف بطريقة 
مفاجئة( والوقوف لفترات طويلة من الزمن، والخوف الشديد، والحمل.... إلخ، وغيرها 
من العوامل واملسببات، وتختلف أنواع اإلغماء تبعاً للمسببات، فهناك اإلغماء الوعائي 
املبهمي وهو أكثر أنواع اإلغماء شيوعاً، واإلغماء الوضعي، واإلغماء العصبي، وغيرها 

من أنواع اإلغماء التي تم سردها في محتوى هذا الكتاب. 
ونظراً ألن اإلغماء حالة شائعة الحدوث، وقد تصيب الرجال والنساء على حٍد 
سواء في أية مرحلة من العمر، وقد تحدث عند األشخاص الذين يعانون مشكالت طبية، 
أو األصحاء، فقد جاء اختيار املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية لتأليف هذا 
الكتاب "اإلغماء" حيث يتضمن أربعة فصول، سنتناول من خاللها مقدمة عن اإلغماء 
ومسبباته، وأنواع اإلغماء وتأثيره على الجسم، ثم طرق تشخيص اإلغماء والتعامل مع 

حاالته، وُيختتم الكتاب بتوضيح عن كيفية عالج اإلغماء وسبل الوقاية منه.
نأمل أن يفيد هذا الكتاب قرَّاء سلسلة الثقافة الصحية، وأن يكون قد قدم املعلومات 

الوافية عن اإلغماء، على أمل أن يساعد في إنقاذ األشخاص املعرضني لهذه الحالة.

في هذا الكتاب
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الكـويـت  دولـة  الدائم  ومقرها  العرب،  الصحة  وزراء  مجلس  تتبع  عربية  منظمة 
وتهدف إلى:

ــ توفير الوسائل العلمية والعملية لتعليم الطب في الوطن العربي.
ــ تبادل الثقافة واملعلومات في الحضارة العربية وغيرها من الحضارات في 

املجاالت الصحية والطبية.
العلوم  في مجاالت  العربية  باللغة  والترجمة  التأليف  وتشجيع حركة  دعم  ــ 

الصحية.
الطبية  املعلومات  لبنية  األساسية  واألدوات  واملطبوعات  الدوريات  إصدار  ــ 

العربية في الوطن العربي.
قاعدة  وإنشاء  وتنظيمه  وحصره  العربي  الطبي  الفكري  اإلنتاج  تجميع  ــ 

معلومات متطورة لهذا اإلنتاج.
ــ ترجمة البحوث الطبية إلى اللغة العربية.

ــ إعداد املناهج الطبية باللغة العربية لالستفادة منها في كليات ومعاهد العلوم 
الطبية والصحية.

ويتكون املركز من مجلس أمناء حيث تشرف عليه أمانة عامة، وقطاعات إدارية 
وفنية تقوم بشؤون الترجمة والتأليف والنشر واملعلومات، كما يقوم املركز بوضع الخطط 
املتكاملة واملرنة للتأليف والترجمة في املجاالت الطبية شاملة املصطلحات واملطبوعات 
املعلومات  لبنية  الضرورية  واملسوحات  واألدلة  واملوسوعات  والقواميس،  األساسية 
األساسية  املعلومات  وتقديم خدمات  الطبية  املناهج  إعداد  العربية، فضاًل عن  الطبية 

لإلنتاج الفكري الطبي العربي.
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ُيعد اإلغماء فقداناً للوعي بشكل مؤقت،  ويحدث ذلك نتيجة انخفاض تدفق الدم إلى 
الشخص  بسقوط  مصحوبة  الحالة  هذه  وتكون  القلب،  ضربات  معدل  انخفاض  مع  املخ، 
وفقدانه السيطرة على عضالت الجسم لفترة قصيرة ال تتعدى بضع دقائق، وقد تحدث حالة 
اإلغماء بدون سابق إنذار، ولكن في بعض األحيان يسبقها كثير من املؤشرات التي تشير 
إلى إمكانية حدوثها مثل: الدوخة، والغثيان، والقيء، والحمى وغيرها من العوامل التي ُتنذر 
الحياة،  قيد  على  للبقاء  الجسم  من  طبيعي  فعل  رد  اإلغماء  وُيعد  اإلغماء.  بإمكانية حدوث 
تحدث  الدماغ  إلى  تصل  التي  واألكسجني  الدم،  كمية  في  كبير  انخفاض  يحدث  فعندما 
استجابة لدى الدماغ يتم من خاللها إيقاف عمل جميع األعضاء غير الحيوية حتى تتركز 

التروية الدموية نحو األعضاء الحيوية. 

ال ُيعد اإلغماء من املشكالت الصحية الخطيرة في أغلب األحيان، حيث قد يكون حدثاً 
عارضاً، ولكنه قد يكون دليالً على مشكلة صحية خطيرة في بعض الحاالت، ولذلك وجب 
التعامل مع جميع حاالت اإلغماء على أنها حالة صحية طارئة إلى أن يتم تحديد املسبب الذي 
أدى إلى حدوث اإلغماء، وزوال األعراض املصاحبة له، وهناك أسباب شائعة لإلغماء منها: 
انخفاض ضغط الدم، وتوسع األوعية، واضطراب النظم القلبي )عدم انتظام ضربات القلب( 
مفاجئة(  بطريقة  الوقوف  )مثل:  الوضعية  في  مفاجئة  وتغيرات  الشديد،  واأللم  واإلجهاد، 
والوقوف لفترات طويلة من الزمن، والخوف الشديد، والحمل.... إلخ، وغيرها من العوامل 
واملسببات، وتختلف أنواع اإلغماء تبعاً للمسببات، فهناك اإلغماء الوعائي املبهمي وهو أكثر 
أنواع اإلغماء شيوعاً، واإلغماء الوضعي، واإلغماء العصبي، وغيرها من أنواع اإلغماء التي 

تم سردها في محتوى هذا الكتاب. 

ونظراً ألهمية موضوع اإلغماء وأنه حالة شائعة الحدوث، وقد تصيب الرجال والنساء 
على حٍد سواء في أية مرحلة من العمر وقد تحدث عند األشخاص الذين يعانون مشكالت 
طبية، أو األصحاء، فقد جاء اختيار املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية لتأليف 
حيث يتضمن أربعة فصول، يتناول الفصل األول مقدمة عن اإلغماء  هذا الكتاب "اإلغماء" 
يوضح  ثم  الجسم،  على  وتأثيره  اإلغماء  أنواع  الثاني  الفصل  يستعرض  بينما  ومسبباته، 

املقـدمــة



الفصل الثالث طرق تشخيص اإلغماء والتعامل مع حاالته، وُيختتم الكتاب بفصله الرابع الذي 
يوضح  كيفية عالج اإلغماء وسبل الوقاية منه.

نأمل أن يفيد هذا الكتاب قرَّاء سلسلة الثقافة الصحية، وأن يكون قد قدم املعلومات 
الوافية عن اإلغماء، على أمل أن يساعد في إنقاذ األشخاص املعرضني لهذه الحالة. 

وهلل ولي التوفيق ،،،

األستاذ الدكتور/ مرزوق يوسف الغنيم           
األمني العام املساعد

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية
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• د. أسامــــة جبــــر البـــكـــر	

ــ كويتي الجنسية ــ مواليد عام 1970م.

ــ حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة ــ جامعة الكويت ــ عام 1996م.

املتحدة  الواليات  ــ  ميامي  جامعة  ــ  األعصاب  طب  في  تخصصية  على شهادة  ــ حاصل 
األمريكية ــ عام 2001 م.

ــ  لويس  ــ جامعة ميامي، وسانت  الدماغية  السكتات  الزمالة في تخصص  ــ حاصل على 
الواليات املتحدة األمريكية ــ عام  2003 م.

ــ حاصل على البورد األمريكي لطب األعصاب ــ عام 2003 م.

ــ حاصل على البورد األوروبي لطب األعصاب ــ عام 2019 م.

ــ عضو الجمعية الطبية الكويتية ــ عام 1996 م.

ــ عضو ورئيس جمعية األعصاب الكويتية ــ عام )2010 – 2012( م.

ــ عضو األكاديمية األمريكية لطب األعصاب ــ عام 1999م.

ــ عضو في جمعية السكتات الدماغية ــ فرع جمعية القلب األمريكية ــ عام 2001 م.

ــ عضو األكاديمية األوروبية لطب األعصاب ــ عام 2013 م.

ــ يعمل حالياً رئيساً لوحدة األمراض العصبية ــ مستشفى جابر األحمد ــ وزارة الصحة ــ 
دولة الكويت.

املؤلف فـي سطور
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الفصل األول
مقدمة عن اإلغماء ومسبباته

لدى  الحدوث  شائعة  املرضية  الحاالت  من  الغشية(  أو  )الغشي  اإلغماء  ُيعد 
األشخاص املعافني، أو املصابني بأمراض عصبية، أو قلبية معينة، وال يعتبر اإلغماء 
مرضاً بحد ذاته، إنما هو مؤشر على خلل ما في الجسم يستدعي مزيداً من الفحوص 
الطبية والتفريق بني أن يكون سببه حميداً، أو خطيراً. ومع أن أكثر أسبابه حميدة، إال 

أن له أثراً بالغاً على نوعية الحياة لدى مرضى اإلغماء املتكرر. 
أّن  إلى  التقديرات  وتشير  سواء،  حٍد  على  والرجال  النساء،  اإلغماء  ُيصيب 
شخصاً من أصل ثالثة يعاني اإلغماء مرًة واحدة في حياته على األقل، لكّن معظمهم 
ال يستشير الطبيب على اعتبار أنه حالة عارضة، ويرتبط اإلغماء عموماً بالتقدم في 
السن، حيث تزيد معدالت اإلصابة بعد سن السبعني لتصل إلى عشرين حالة لكل 
ألف شخص، بينما نجدها في عامة الناس ال تتجاوز ست حاالت لكل ألف شخص. 

اإلغماء من الحاالت املرضية الشائعة.



- 2 -

ُيعد تكرار حاالت اإلغماء أمراً وارداً، ويقترب معدل االنتكاسات من ثلث الحاالت، 
حيث إن املصابني الذين يفقدون الوعي يعانون نوعاً من الخوف، والقلق بسبب فقدان 
الوعي واحتمال التعرُّض لإلصابة في بعض الحاالت. وفي هذه الحالة على الطاقم 
مرة، وحثه على استشارة  لإلغماء ألول  تعرُّضه  املريض عند  الطبي ضرورة طمأنة 
الطبيب دائماً؛ لبحث األسباب املحتملة، وفهم هذا الخلل بتعمق أكثر للتعامل معه على 

النحو الصحيح. 

وقبل التحدث عن هذا الَعَرض الصحي يجب معرفة ماهية اإلغماء : فهو حالة 
مؤقتة لفقدان الوعي نتيجة انخفاض معدل تدفق الدم إلى الدماغ، كما أنه ُيعد حالة 

مفاجئة تستمر لوقت قصير، ثم يتم التعافي منها.

عن  تنتج  التي  املخ  ارتجاج  حاالت  عن  اإلغماء  حالة  تختلف  الحال  وبطبيعة 
إصابات الرأس، وقد يؤدي اإلغماء أحياناً إلى اإلصابة، فعند حدوث اإلغماء قد يسقط 
بأنشطة مثل:  القيام  أثناء  اإلغماء  نفسه، واألخطر من ذلك حدوث  الشخص ويؤذي 

قيادة السيارة، أو العمل في مكان مرتفع.

الدماغ
 انخفاض معدل تدفق الدم
 إلى الدماغ يسبب فقدان

الوعي

 العصب املبهم يتحكم في
معدل ضربات القلب

القلب

يحدث اإلغماء عندما ينخفض معدل تدفق الدم إلى الدماغ.
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األطفال واإلغماء 

الحاالت  معظم  في  األسباب  وتكون  باإلغماء،  واملراهقون  األطفال،  ُيصاب  قد 
مشابهة لتلك التي تؤثر على الراشدين، حيث يشكل اإلغماء العصبي النسبة الكبرى من 
الحاالت، وتبقى حاالت إغماء القلب في تلك الفئة العمرية نادرة، لكنها واردة. ويشكل 
املجهود الحاد، وتناول املنشطات، واملنبهات خطراً بالغاً لدى األطفال واملراهقني، فقد 

يؤدي ذلك إلى اإلغماء في أبسط الحاالت، وأحياناً قد يسبب الوفاة.

أسباب اإلغماء وعوامل الخطر
يحدث اإلغماء بسبب انخفاض معدل تدفق الدم إلى الدماغ وهي نتيجة نهائية 
بغض النظر عن املسبب. وُيعد كبار السن أكثر ُعرضة لإلصابة من غيرهم ألسباب 
الجهاز  أو ضعف  القلب،  أمراض  معدل  زيادة  أو  معينة،  أدوية  تناول  منها:  عديدة 
العصبي الذاتي. وتتعدد أسباب اإلغماء، حيث يمكن تصنيفها إلى: أسباب عصبية، 

وأسباب قلبية، وأسباب أخرى. 

شكل يوضح أسباب اإلغماء املفاجئ .

األنيمياالتوتر والقلق
فقر الدم

اضطراب
ضربات القلب

اضطراب
الجهاز العصبي

بعض األدويةالجفاف
 مثل مضادات االكتئاب واألدوية

املوسعة لألوعية والشرايني

الهستيريا  الوقوع تحت
ضغط عصبي
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ــ أسباب عصبية

• باإلغمـــاء 	 يسمــى  ما  أو  عصبــي،  بمسبــب  اإلغمــاء  حــاالت  معظــم  تتعلــق 
العصبي.

• قد ترتبط تلك الحالة أيضاً باالنفعاالت القوية مثل التي تحدث في الحاالت التالية: 	
وفاة شخص مقّرب، أو حادث سيارة، وأحياناً ظروف عادية مثل: الوقوف لفترة 
طويلة، أو االستعداد إللقاء خطاب في مكان حار جداً، أو الخوف من الخضوع 

لفحص طبّي. 

• هناك نوع آخر من املشكالت العصبية في هذا املجال، وهو ما ُيسّمى بإغماء رد 	
املرضى  لدى  غالباً  يحدث  الذي  انعكاسي(  إغماء  ؛   Reflex Syncope( الفعل 
كبار السن ألسباب بسيطة مثل: ارتداء قميص ضّيق عند الرقبة، أو ضغط على 
الحنجرة، أو تحريك العنق بشكل مفاجئ وعنيف، وقد يحدث ذلك أيضاً بسبب 
تناول أنواع معينة من األدوية، أو اإلفراط في استهالك املنبهات التي تحتوي على 

الكافيني مثل: الشاي، والقهوة.

• مثل 	 أيضاً،  العصبي  املستوى  على  تتكرر  ال  استثنائية  حاالت  ذكر  من  بّد  ال 
الجهود املضنية والتي تتمثل في: )السباق، أو التعّرض لهواء شديد البرودة، أو 
تشنجات عضلية، أو نوبة سعال طويلة، إلخ...(. هذا النوع من اإلغماء املتعّلق 

باالنفعاالت العصبية ال يشّكل مصدر قلق.

ــ أسباب قلبية
قد ينجم اإلغماء عن مشكلة معينة في القلب، حيث يحدث ذلك بسبب انخفاض 
نسبة الدم التي تصل إلى القلب فجأًة، مما يؤدي بدوره إلى اإلغماء. ومن أهم األسباب: 
اإلمداد  ونقص  القلب،  وبطء  القلب(،  انتظام ضربات  )عدم  القلبي  النظم  اضطراب 

الدموي للقلب )إقفار قلبي(، وتضيق األورطي، واعتالل عضلة القلب.

يستلزم هذا النوع من اإلغماء الخضوع لفحوص طبية لتحديد سبب الحالة بدقة، 
في  يشّكل  قد  اإلغماء  ألّن  قاتالً؛  األمر  يكون  وقد  املسنني،  املشكلة  عادة تصيب هذه 
املريض من دون تدّخل  إنعاش  قلبيــة، وال يمكن  نوبــة  على  الحــاالت مؤشــراً  بعض 

طبي فوري.
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أسباب أخرى 
• أسباب نفسية.	
• تعاطي بعض أنواع من األدوية مثل األدوية التي تعمل على خفض ضغط الدم.	
• فقر الدم الشديد.	
• نقص السكر في الدم )غيبوبة سكر(.	
• أسباب مجهولة.	

وسوف نذكر فيما يلي أهم أسباب اإلغماء بشيء من التفصيل :

ــ انخفاض سكر الدم

ُيعد انخفاض السكر )الجلوكوز( في الدم سبباً شائعاً يترافق غالباً مع الشعور 
بالحّر، أو األلم في الرأس، حيث يؤدي انخفاض معدل الجلوكوز في الدم إلى ضعف 

الجسم بشكل مفاجئ، مع الشعور بدوار، وتعّرق شديد، ورعشة في األطراف.
 وبشكل عام، يجب مساعدة الشخص املصاب الستعادة حالته الطبيعية بتناول 
السكر عن طريق الفم، أو الوريد. وقد يصعب أحياناً التمييز بني نقص السكر في 
الدم، وحالة اإلرهاق العادي. كما أنه ال يوجد عالج محدد لهذه الظاهرة إال في حالة 
املصابني بداء السكري، وأن أفضل ما يمكن فعله هو تنظيم الِحمية الغذائية، والتحكم 

في الضغط النفسي، والوزن؛ الستعادة وضع الجسم الطبيعي.

زيادة تحسس الجيب السباتي 

يحدث اإلغماء في أوضاع معينة ُتهيِّج هذا املستقبل الحساس املوجود بالشرايني 
السباتية في الرقبة مثل: أثناء الحالقة، أو لبس ياقة ضيقة، أو التفاف الرقبة في اتجاه 

معني، أو أثناء وضع دعامة في الشريان السباتي.
 

اإلغماء الناتج عن سبب نفسي

في هذه الحالة يعاني املريض تنفساً سريعاً مع تنميل في األطراف، والشفاه، 
األسباب  عن  يميزها  وما  اإلغماء،  حالة  األعراض  هذه  وتسبق  الصدر،  في  وضيق 
األخرى أنها تحدث بالتدريج، وليس فجأة، وتحدث أثناء تواجد أشخاص قرب املصاب 
من  مسبق  تاريخ  يوجد  وعادة  املرضى،  لهؤالء  إصابات  تحدث  وال  االنتباه،  للفت 

اضطراب القلق، واالكتئاب. 
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ــ قصور الشريان الفقري ــ القاعدي  

يحدث إغماء لحظي بسبب قصور الدورة الدموية في الشرايني الدماغية )الشريان 
الفقري القاعدي(، حيث ينخفض معدل تدفق الدم إلى الجزء الخلفي من الدماغ، أو 
يتوقف )ُيعد تصلب الشرايني السبب األكثر شيوعاً لحدوث هذا االضطراب(، ويؤدي 
توقف الدم املؤقت لتلك املنطقة الحيوية في الدماغ )جذع الدماغ، واملخيخ( إلى أعراض 
عصبية معينة، ومؤقتة تسمى بالسكتة الدماغية العابرة، ومن هذه األعراض: الدوار مع 
ازدواج الرؤية، وِثَقل في اللسان، وترنح، وأحياناً إغماء لحظي يستمر لفترة وجيزة. 

 الشريان
السباتي الباطن

الشريان الفقري

الشريان السباتي األصلي

شكـــل يوضــح الشريــان الفــقـــري القــاعـــدي.
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)Subclavian Steal Syndrome(  متالزمة سرقة تحت الترقوة

ُتعد هذه املتالزمة سبباً نادراً لإلغماء ويكون سبب حدوثها نقص التروية الذي 
يتمثل في سرقة، أو إعادة توزيع الدم من املخ إلى األطراف العلوية، وهي تنتج بسبب 
تضيق، أو انسداد الشريان تحت الترقوة ُقرب منشأ )أصل( الشريان الفقري، حيث 
يكون اتجاه التدفق في األخير معكوساً، وتتفاقم األعراض خاصة أثناء استخدام اليد 
بشكل متكرر وتمرين الذراع في نفس الجهة؛ مما يؤدي إلى نوبة من الخلل الوظيفي 

في جذع الدماغ، أو عند التفاف الرقبة، أو عند وضعية الوقوف.

صورة توضح متالزمة السرقة تحت الترقوة.
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الفصل الثاني
أنواع اإلغماء وتأثيره على اجلسم 

ُيعد السبب الرئيسي الذي يؤدي إلى اإلغماء مبهماً، وغير واضح، ولكن هناك 
بعض العوامل التي من املمكن أن تتسبب في اإلغماء قد تم ذكرها آنفاً، ويترتب على 

اإلغماء املفاجئ مجموعة من األعراض من أبرزها ما يلي:

املمكن  من  أنه  إال  إليه،  املؤدية  األسباب  خالل  من  اإلغماء  أنواع  تمييز  ومع 
تقسيمه إلى عدة أنواع:

 )Vasovagal Syncope( أ ــ اإلغماء الوعائي املبهمي
ومن  الطوارئ،  غرفة  ملراجعة  متكرراً  سبباً  وُيعد  انتشاراً،  األنواع  أكثر  وهو 

مسمياته األخرى:
• إغماء رد الفعل / انعكاسي.	
• اإلغماء الشائع.	
• اإلغماء العصبي.	
• اإلغماء القلبي العصبي. 	

ــ الشعور بالثَِّقل في الساقني.
ــ تشوش الرؤية.

ــ االلتباس.
في  الدفء  أو  بالسخونة،  الشعور  ــ 
بعض الحاالت )تغير مفاجىء في 

درجة حرارة الجسم(.
ــ الشعور بالدوار، أو الدوخة.

ــ الغثيان.
ــ التعرُّق.
ــ التقيؤ.

ــ التثاؤب.
ــ شحوب لون الوجه.

ــ يصبح النبض ضعيفًا لدى 
املصاب.
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العصبي  الجهاز  في  لخلل  كنتيجة  أو  معني  موقف  بسبب  النوع  هذا  يحدث 
الذي يتحكم في نبض القلب، وضغط الدم، ويعتمد هذا النوع من اإلغماء على تحفيز 
العصب املبهم )Vagus Nerve( من خالل التعّرض ملشاعر قلق، أو صدمة عصبية، 
أو ردة فعل أللم شديد. وغالباً ما يحدث استرجاع للوعي في غضون ثواٍن إلى دقائق.
ويحدث في الغالب عند األطفال، وصغار السن، ولكن )قد يحدث في جميع األعمار(.

وهناك عدة عوامل تساعد على حدوث هذه الحالة مثل:
• الوقوف املطوَّل في جو حار، ورطب.	
• بعد أخذ حمام ساخن. 	
• مشاهدة منظر، أو شم رائحة، أو سماع 	

صوت.
• ألم عصب، أو مغص من عضو داخلي.	
• يحدث بعد سحب كمية من الدم. 	
• الخوف من إصابة جسدية.	
• الشديد 	 العطاس  أو  الشديدة،  الكحة 

واملستمر أو حتى حاالت الضحك الشديدة.
• 	 )Valsalva Maneuver( فالسالفا )البلع، أو التبول، أو التبرز أثناء مناورة )حركة

)مناورة فالسالفا هي محاولة الزفير عند إغالق املجرى التنفسي عن طريق إغالق 
الفم، والضغط على األنف إلغالقه، ومحاولة إخراج الهواء كما في حالة نفخ البالون 
مثـــالً، أو التبــرز إلـــخ.....(. وتستخــدم هــذه املنــاورة فــي الفحوص السريرية. 

• أثناء البزل لسحب السائل من 	
أو  القلب،  أو  البطن،  تجويــف 
الصدر. )البــزل هو إجراء يتم 
داخل  مـن  فيه سحب سوائــل 
وهو  إبــرة  طريق  عــن  الجسم 

تشخيصي أو عالجي(.
• التواجد في مكان مزدحم.	
• أثناء إدخال أنبوب قثطرة. 	
• بعد ممارسة التمارين الرياضية 	

التي تحتاج إلى مجهود .

صــورة لحالــة إغمــاء بســبب
 الوقــوف املطول.

بـــزل البطـــــن.

البطنإبرة
استسقاء بطني

وعاء التجميع
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يحدث اإلغماء الوعائي املبهمي بسبب انعدام التوازن بني األدرينالني، واألسيتيل 
كولني، فاألدرينالني يحفز الجسم، حيث يجعل نبض القلب يتسارع وُيحِدث تضيقاً في 
األوعية الدموية. بينما يقوم األسيتيل كولني بمهمة معاكسة. فعند تحفيز العصب املبهم 
يتم إفراز كميات إضافية من األسيتيل كولني، مما يؤدي إلى تباطؤ في دقات القلب. 
الجاذبية  التغلب على  الدم  الصعب على  الدموية، مما يجعل من  األوعية  وتوسع في 
األرضية، فيتجمع في القدمني بدالً من أن يتم ضخه إلى املخ. وهذا االنخفاض املؤقت 
املبهمي،  الوعائـي  اإلغماء  باسم  املعروف  اإلغماء  يسبب  الدماغ  إلى  الدم  تدفق  في 
ويمكن لأللم أن ينبه العصب املبهم؛ حيث ُيعــد األلم فــي هــذه الحـالــة محفــزاً شائعــاً 

لحدوث اإلغماء الوعائي املبهمي. 

قد يحدث ما يسمى باإلغماء الظرفي )Situational Syncope( بسبب 
وجود  بسبب  أو  السعال،  أو  اإلخراج،  أو  التبول،  أثناء  الضغط 

مشكالت صحية متعلقة بالجهاز الهضمي.

وهناك محفزات أخرى يمكن أن تؤدي لإلغماء الوعائي املبهمي، خاصة إذا ما 
كان املحفز مسبباً للغثيان منها: رؤية منظر الدم لدى بعض الناس، أو هياج عاطفي 
شديد، أو ألم حاد، كما يمكن حدوثه أثناء عملية التبول، أو التبرز، أو حتى السعال، 
وفي حاالت الجفاف، ومع بعض األدوية مثل: خافضات الضغط، وعند سماع أخبار 

سيئة، أو عند رؤية منظر الدم، أو الوخز باإلبر. 

 )Carotid Sinus Syncope( باتي ب ــ إغماء الجيب السُّ
في  باتي(  السُّ الشريان  من  املتوسع  )الجزء  باتي  السُّ الجيب  تنبيه  عند  يحدث 

i)Carotid Sinus Hy� باتي باتي في الرقبة، وزيادة حساسية الجيب السُّ  الشريان السُّ
باتي.  persensitivity(i هي استجابة مفرطة لتنبيه مستقبالت الضغط في الجيب السُّ

أن  ومع  العابرة.  الدماغ  تروية  نقص  بسبب  )إغماء(  غشي  أو  دوار  ذلك  عن  ينتج 
العمر، إال أن بعض األشخاص يعانون  تقدم  تتراجع مع  وظيفة مستقبالت الضغط 
باتي. بالنسبة لهؤالء  استجابة انعكاسية ُمفرطة من مستقبالت الضغط في الجيب السُّ
األشخاص يمكن حتى لتنبيه العنق املعتدل أن يتسبب في بطء قلبي ملحوظ، وهبوط 
باتي الرجال املتقدمني في العمر غالباً،  في الضغط، ويصيب فرط حساسية الجيب السُّ
وتعتَبر عامالً مساهماً قوياً، وسبباً محتمالً قابالً للعالج للسقوط غير املفسر، ونوبات 
اإلغماء عند املتقدمني في السن. مع ذلك غالباً ما يتم تجاهل فرط حساسية الجيب 

باتي في التشخيص التفريقي للغشي الوشيك )Presyncope( واإلغماء. السُّ
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االنتصابي  الضغط  وهبوط  باتي،  السُّ الجيب  حساسية  فــرط  إن 
)Orthostatic Hypotension( واإلغماء الوعائي املبهمي هي حاالت 
شائعة من املحتمل وجودها عند املرضى الذين يتعرضون للغشي، 

والسقوط.

عادة يسبق اإلغماء اإلحساس بالغثيان مع التعرُّق، والشحوب في لون املصاب، 
وبعد  بالضعف،  واإلحساس  األذنني،  في  أجراس  وسماع صوت  الرؤية،  اضطراب 

انتهاء نوبة اإلغماء يشعر املصاب باإلعياء لكنه ال يكون مشوش الذهن.

ج ــ اإلغماء بسبب انخفاض ضغط الدم االنتصابي 
)Orthostatic Hypotension(      

ُيعد انخفاض ضغط الدم االنتصابي، أو ما ُيعرف بانخفاض ضغط الدم النسبي 
عند الوقوف حالة يكون فيها ضغط الدم أقل من الطبيعي عندما ينتقل اإلنسان من 
وضعية االستلقاء إلى وضعية الجلوس، أو عندما يقف بشكل مفاجئ، ومن َثمَّ يحدث 

اإلغماء مباشرة ملدة عدة دقائق من هذا التغيير.
األوعية  بداخل جدران  للدم  توتر معني  الدموية على  األوعية  تحافظ  أن  ويجب 
حتى يتمكن الجسم من تحّمل آثار الجاذبية عند تغير وضعيته، فعندما تتغير وضعية 

باتي. صورة توضح فحص حساسية الجيب السُّ
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الجسم من االستلقاء إلى الوقوف يقوم الجهاز العصبي املستقل )ذلك الجزء من املخ 
الذي ال يخضع لسيطرة الوعي(، بزيادة التوتر، والشد في جدران األوعية الدموية؛ 
مما يؤدي إلى تقلص قطرها وضمورها، وفي نفس الوقت يقوم هذا الجهاز بزيادة 
معدل دقات القلب حتى يمكن ضخ الدم صعوداً إلى الدماغ. ومع زيادة عمر الشخص 
يمكن ألوعيته الدموية أن تصبح أقل مرونة، ويصاب بنقص ضغط الدم االنتصابي ومن 

َثمَّ تزداد حاالت اإلغماء لهذا السبب. 

متالزمة تسارع النبض االنتصابي 
وهي حالة إغماء تحدث عند الوقوف بدون انخفاض في ضغط الدم مع تسارع 
في النبض بأكثر من 30 نبضة في الدقيقة. وال يوجد سبب واضح لهذا االضطراب، 

ولكن من املرجح وجود زيادة في املقاومة داخل الشرايني الوعائية. 

د ــ إغماء القلب
توجد أنـواع عـديدة من إغمـاء القلب، أخطرهـا تلك التـي تصيب املرضى فوق 
سن الـ 45. يعاني هؤالء املرضى خلالً في الُبَطني األيسر، أو تضّيقاً في األورطي. 
بعد التعّرض لإلغماء واالشتباه بأنه ناجم عن مشكلة قلبية يخضع املريض لتخطيط 
القلب مع قياس الضغط في وضعية النوم والوقوف. ويرصد األطباء غالباً خلالً في 
75 % من الحاالت ويبقى سبب اإلغماء مجهواًل لدى النسبة املتبقية عندها يستجوب 
الطبيب مريضه عما حدث تحديداً قبل اإلغماء، وعن العوارض األولية، وكيفية استعادة 
الوعي، إضافة إلى محاولة أخذ معلومات تتعلق باألدوية التي يتناولها املريض، وأي 

تغيير في هذه الظروف.

هـ ــ اضطرابات أخرى تشابه اإلغماء
• الغثيان: إنه دوار يسّبب انزعاجاً كبيراً، لكن ال يتوقف خالله القلب عن النبض 	

وال عملية التنّفس. في الواقع، ال وجود لفقدان وعي حقيقي في هذه الحالة، بل إنه 
إحساس عام باالنزعاج مع الشعور بالسقوط الوشيك. ويمكن مقارنة حادثة من 

هذا النوع باإلغماء الطبيعي الذي تصاحبه حالة من فقدان للذاكرة.
• الغيبوبة: تختلف عن اإلغماء من حيث مدة ودرجة فقدان الوعي.	
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• عن 	 منفصل  بأنه  املرء  خاللها  يشعر  خطيرة  مرحلة  إنها  التخّشبي:  اإلغماء 
املحيط  بشكل كامل مع أّن الوعي ال يتأثر في هذه الحالة. ويندرج هذا النوع 

تحت االضطرابات النفسية.
• رع: من املهم فهم اإلغماء، وعدم تصنيفه كمشكلة عصبية فقد يكون اإلغماء 	 الصَّ

هو  الغالب  في  ولكن  رع،  الصَّ مثل:  عصبية  مشكلة  وجود  على  مؤشرًا  أحياناً 
بسبب مشكالت أخرى تتعلق بتأثير الجهاز العصبي على الجهاز الدوري. 

نوبة  بني  أحياناً  الناس  يخلط  بينما  رع.  والصَّ اإلغماء،  بني  توجد عالقة  وال    
رع، واإلغماء البسيط. يشعر املريض بأنه عاش هذه التجربة سابقاً ويدوم اإلغماء  الصَّ
لفترة طويلة، ويحدث تشّوش ذهني، وِثَقل في اللسان، وغيرهما من األعراض الغريبة. 

تشير التقديرات إلى أّن 10 % من حاالت اإلغماء تعّبر عن نوبات صرع مرتقبة. 

تأثير اإلغماء على الجسم
في لحظة معينة، يتوقف الجهاز العصبي الذاتي عن أداء دوره كما يجب، ويتباطأ 
القلب عند اقتراب حدوث اإلغماء. وتؤّثر الظروف الخارجية، وشخصية املرء  إيقاع 
على الوضع بشكل كبير؛ فيكون الشباب، أو األشخاص العاطفيون غالباً أكثر ُعرضة 
لإلغماء من دون أن يترافق ذلك مع أوجاع، أو عوارض أخرى. مثاًل، من املعروف أّن 
بعض األشخاص يفقدون الوعي عند رؤية الدم، وال تدعو هذه الحالة إلى القلق، إذ 
حني يعرف املرء ما يثير أعصابه يجب عليه أن يتجنبه مثل: رؤية الدم، وينطبق األمر 

نفسه على الحقن، إذ يتأّثر بعض األشخاص باإلبرة الرفيعة أكثر من اللزوم.
ُيعتبر اإلغماء حالة من فقدان الوعي، والقوة العضلية التي تتميز ببداية سريعة، 
عادة ما يصاحب الَغْشي ضعف عام في عضالت الجسم، وفقدان التوتر العضلي 
زمنية  ملدة  تستمر  التي  الَغْشي  حالة  أثناء  الجلوس  أو  الوقوف،  على  القدرة  وعدم 
تتراوح بني عدة ثوان، وحتى دقائق معدودة. ويحدث هذا بسبب انخفاض تدفق الدم 
تظهر  األحيان  بعض  وفي  الدم.  انخفاض ضغط  في  سبباً  يكون  الذي  الدماغ  إلى 
أعراض قبل فقدان الوعي مثل: الدوار، أو التعّرق، أو شحوب الجلد، أو عدم وضوح 
بحلقة  أيضاً  اإلغماء  يرتبط  قد  بالدفء.  الشعور  أو  القيء،  أو  الغثيان،  أو  الرؤية، 
قصيرة من ارتعاش العضالت. وليبقى الجسم مستيقظاً يجب أن يعمل كٌل من الجهاز 
التنشيطي العصبي املوجود في جذع الدماغ وأحد نصفي الدماغ على األقل. ويحدث 
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اإلغماء إما بفقد جهاز التنشيط العصبي إمدادات الدم التي يحتاجها ليعمل، أو أن 
ُيحــرم كـلٌّ من نصفي الدمـــاغ من الدم، أو األكسجني، أو الجلوكوز. ولهذا فإن توقف 
ل وجيز لعملية تدفق الدم لكامل الدماغ، أو  املخ عن العمل يعني أنه يتوجب حدوث تعطُّ

ضمن جهاز التنشيط العصبي. 
عندما يتعطل الجهاز الودي )السمبثاوي( فإنه ُيحِدث انبساطاً لألوعية الدموية، 

وهبوط الدورة الدموية، وتباطؤ نبض القلب.

هناك أعراض تحذيرية ترافق اإلغماء يجب االنتباه إليها مثل: دوخة، 
وغثيان، وضيق في الصدر، وتشوش الرؤية، ورؤية نفقية، وتثاؤب، 

وطنني في األذن، وشحوب الجلد، وتعرُّق مع برودة األطراف. 

قد يصاحب فقدان الوعي تشنجات عضلية، وتبول ال إرادي، وقد يفسر لدى 
العامة أو من الشهود أنه حالة صرع.  ويالحظ وجود تباطؤ في نبض القلب، وتوسع 
من  دقيقة  خالل  سريعة  غالباً  اإلغماء  من  اإلفاقة  وتكون  العني.  )حدقة(  بؤبؤ  في 
الزمن، وهذا يفرقها عن الصرع الذي يأخذ مدة أطول لإلفاقة، والتعافي من اآلثار 
الجسدية مثل: آالم العضالت، واملفاصل، والتيبس في العضالت. وقد يؤدي اإلغماء 
كسر األسنان األمامية، وكسور في عظام  في حاالت كثيرة إلصابات، وكسور مثل: 

الوجه، واألنف، وكدمات.
يكون اإلغماء غالباً حالة عابرة، وسرعان ما يستعيد املرء وعيه من تلقاء نفسه 
خالل بضع ثواٍن، أو دقائق، أو أكثر. لكن أحياناً ينبغي أن يتدّخل أشخاص آخرون 
ملساعدته على استعادة الوعي، وفي حاالت أخرى قد يدوم اإلغماء وقتاً أطول؛ مما 

يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.  
لإلغماء عوارض تمهيدية تعطي محيط الشخص املعنّي فرصة التدّخل ملساعدته. 
أما إذا كان املريض وحيداً، فقد ال يتذّكر حتى أنه فقد الوعي، لكنه يصبح شاحباً عند 
حدوث اإلغماء، ويتراجع نشاط جسمه، وعضالته. ويشعر املريض بالغثيان، وينتابه 
الشعور باالنزعاج، وفقدان الوعي. وُتشّكل عوارض اإلغماء مصدر قلق بشكل دائم، 
بدءاً من الشعور بالفراغ، واالنخفاض املفاجئ في الضغط، وصوالً إلى عوارض أكثر 

خطورة، وقد يتوقف الجسم عن التجاوب. 
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مراحل اإلغماء
ل إمداد الدم إلى الدماغ كالتالي:  تعتمد مراحل اإلغماء على مدة تعطُّ

• من ثالث إلى أربع ثواٍن )ما قبل اإلغماء(: يشعر املصاب بدوخة، وزغللــة، وترنُّــح 	
إلى  تتطور  قد  الوعي  ضبابية  من  مختلفة  درجات  وأيضــاً  بالــرأس،  خفيــف 

إغماء، وقد تختفي من تلقاء ذاتها.
• القدرة على 	 الوعي وفقدان  يحدث اإلغماء مع فقدان  ثواٍن:  ثماني  إلى  من ست 

االحتفاظ بوضع الجسم منتصباً .

شكل يوضح مراحل اإلغماء.
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الفصل الثالث
تشخيص اإلغماء وطرق التعامل مع احلالة

إن الوصف الدقيق لطبيعة الحالة يمكنه غالباً أن يقود إلى التشخيص الصحيح. 
والبد من األخذ في الحسبان األهمية الكبرى لوصف سير األحداث بشكل دقيق، حيث 
يعتبر فقدان الوعي الذي يحدث أثناء سحب الدم، أو التبول إغماًء وعائياً مبهماً، بينما 
فقدان الوعي الذي يحدث أثناء ارتداء قميص جديد ذي ياقة قاسية يمكن أن يدل على 

باتي. وجود اضطراب في جيب الشريان السُّ
أثناء  الدم  قياس ضغط  ذلك  في  بما  الشامل ضرورياً،  البدني  الفحص  وُيعد 
الدم  ضغط  انخفاض  نتيجة  اإلغمــاء  حــدوث  استبعاد  بهدف  والوقوف  الجلوس، 
يجب  القلب.  نبض  إلى  االستماع  وأيضاً   ،)Postural Hypotension( االنتصابي 
إجراء فحــوص الـدم مــن أجـل تحديـد تركيبة خاليــا الــدم، ومستــوى اإللكتروليتات 
)Electrolyte( )الكهارل(، ومستوى السكر في الدم، وإنزيمات القلب. أما في حال 
وجود تخوف من اإلصابة بنوبة قلبية، فيجب إجراء فحص ــ حسب الحاجة ــ لوجود 

مواد سامة في الدم، والبول.

أهمّية االستشارة الطّبية
عندما يحدث اإلغماء للمرة األولى يجب استشارة الطبيب. ويسهل التشخيص 
عند الحصول على سرد تفصيلي متواتر من الشهود ملا مر به املريض بتسلسل مثل: 

لون املريض، أو حالة العني، أو حالة األطراف، أو وجود أي تشنجات.

عند تقييم الحالة يجب التساؤل عن بعض النقاط الجوهرية مثل:
• هل حالة فقدان الوعي ُتعد حالة إغماء ؟	
• هل حالة املريض خطيرة ؟	
• لة ؟	 هل يحتاج املريض دخول املستشفى إلجراء فحوص ُمفصَّ
• ما العالج ؟	
• ما طرق الوقاية ؟	
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أولية،  ورعاية  طوارئ،  ــ  عام  طبيب  ِقَبل  من  عادة  اإلغماء  يتم تشخيص 
املبهمي،  الوعائي  )اإلغماء  العصبيـة  أو  البسيطة،  اإلغمــاء  لعــالج حــاالت  وباطنية 

واإلغماء القلبي العصبي(.
 

إذا كانت هناك حاجة إلى تشخيصات تخصصية يتم آنذاك تحويل املريض إلى:  
• اختصاصي القلب لعالج حاالت انصمام القلب، واضطراب نظم القلب.	
• اختصاصي األعصاب لعالج حاالت متالزمة تسارع النبض االنتصابي، واضطرابات 	

.)Autonomic Nervous Systen( الجهاز العصبي الذاتي أو املستقل
يعتبر اإلغماء العصبي نوعاً حميداً وال يحتاج إلى أي عالج معني، إنما يجب 
تجنب املُهيِّجات. وفي حال تكرر هذا النوع من اإلغماء قد يعتمد الطبيب عالجاً أقوى 
من ذلك. أما في حال وجود مشكلة عصبية عابرة فقد ال يصف الطبيب عالجاً، وإذا 

فعل فإنما يقتصر األمر على مهدئات خفيفة لفترة وجيزة. 
بالقلب،  يتعلق  ال  املشكلة  أّن أصل  للتأكد من  القلب  الطبيب تخطيط  يطلب  قد 

وأيضاً التأكد من عدم وجود خطر اإلصابة بنوبة قلبية. 

تخطيط القلب قبل دخول املستشفى بـ 13 شهراً. صورة لتخطيط القلب عند حضور املريض لقسم الطوارىء

تخطيط للقلب في اليوم الثاني من دخول املستشفى

الفترة

الفترة

الفترة
الفترة

الفترة
الفترة

شكل يوضح تخطيط كهربية القلب .

QT

QT
QT

QRS

QRS

QRS

T wave

P wave
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بحسب توصيات جمعية القلب األمريكية لعالج اإلغماء
أي شخص يصاب باإلغماء يجب أن يحصل على تقييم أولي يشمل فحصاً 

سريرياً مفصالً بواسطة الطبيب مع فحص ضغط الدم، ونبض القلب.

يعتبر تخطيط القلب فحصاً أساسياً للتقييم األولي ملعرفة سبب اإلغماء

نتائج  ويعطي  مكلف،  وغير  بسهولة،  متاحًا  فحصاً  القلب  تخطيط  فحص  ُيعد 
مهمة، ومن الضروري عمل تخطيط قلب لدى األطفال، واليافعني، ويجب عمل فحوص 
إضافية عند االشتباه في عيوب ِخلْقية قلبية، أو تضخم عضلة القلب، أو اضطراب 

نظم القلب. 

ومن الفحوص األخرى فحص الجهد )فحص القلب باملجهود(، وفحص راصد 
هولتر، وسونار القلب، حيث من املمكن الحاجة إليهم الستبعاد مشكالت قلبية أخرى. 
وفي حال وجود خلل في القلب، ال بّد من الخضوع لصورة صوتية لرصد املشكلة؛ 
مما يستدعي أحياناً وضع جهاز لتنظيم دقات القلب. إذا كانت الفحوص األولية ال 
تدل على تشخيص واضح، فمن األفضل عمل فحص املََيالن )فحص طاولة اإلمالة(
حيث يتم قياس ضغط الدم، ونبض القلب في وضعيات مختلفة. ويتم التفريق بني أنواع 
اإلغماء بناًء على ردة فعل الجسم. يفقد مريض اإلغماء العصبي وعيه عند وضع طاولة 
الفحص بشكل قائم، ويتحسن الوعي عند وضعية االستلقاء، حيث يرجع تدفق الدم 
بشكل طبيعي. وقد تتحسن حالة املريض ملجّرد إخباره ــ عن طريق هذا الفحص ــ 
بحقيقة ما يحدث عند اإلغماء، إذ تحتل الناحية النفسية دوراً مهماً في ظاهرة اإلغماء.

تفسير نتيجة طاولة اإلمالة

الــدم االنقباضــي أكثر من  النتيجــة إيجابيـة عنــد انخفــاض ضغــط  تعتبــر 
20 ملي متر زئبقي، أو انخفاض ضغط الدم االنبساطي أكثر من 10 ملي متر زئبقي 

عند وضعية االنتصاب.  
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األسباب املحَتملةنبض القلبضغط الدم

جفاف/ تناول أدوية معينة↑↓ أقل من، أو يساوي 10/25

إغماء عصبي↓↓ أقل من، أو يساوي 10/25

اعتالل عصبي ذاتي↓ أقل من 10/25

متالزمة تسارع النبض االنتصابي↑

  
دواعي إدخال املريض املستشفى

لتكملــة  املناســب  املكــان  تحــديــد  املعالــج  الطبيــب  علــى  يجــب 
الفحوص: العيادة الخارجية، أو داخل املستشفى. 

ُيتيح إدخال املريض املستشفى ُسرعة إجراء الفحوص ملعرفة األسباب الخطيرة 
ِقَبل  املُحَتملة لإلغماء. ومن تلك األسباب الخطيرة التي تستدعي تدخالً مباشراً من 
القلبية. ويرتبط قرار  الرئوي، واألسباب  الداخلي، واالنصمام  النزف  الطبي:  الطاقم 
إدخال املريض املستشفى بعدة عوامل منها: توفر اإلمكانيات لعمل الفحوص بشكل 
سريع سواء داخل املستشفى، أو في العيادات الخارجية، وعدم وجود معايير متفق 
عليها عن مدى خطورة اإلغماء على املدى القصير، وأيضاً عدم وجود أدلة ُترجح أن 

ن من النتيجة.  إدخال املريض املستشفى سوف ُيحسِّ

جدول يوضح األسباب املحَتملة لإلغماء طبقاً لنتيجة ضغط الدم

صورة توضح فحص طاولة اإلمالة.
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بالنسبة ملرضى اإلغماء العصبي بدون سبب واضح، أو خطير، فإن دخول املستشفى 
ليس له فائدة إضافية، أما بالنسبة للمرضى ذوي الخطورة العالية )انظر الجدول التالي( 
فإن الطبيب املعالج قد يرى أن دخول املستشفى ملصلحة املريض، والبديل األقرب لذلك 

هو إجراء فحوص بشكل وجيز عن طريق الطوارىء خالل 24 ساعة.

 جدول يوضح بعض املعايير إلدخال املرضى املستشفى بعد اإلصابة 
باإلغماء. 

“BRACES”٭
)Rose( قاعدة

#CHESS

1 . ارتفاع الببتيد مدر الصوديوم النوع B أكثر 
من 300 بيكوجرام/ ملي لتر.

فشل القلب املزمن.

نبضة/  50 يساوي  أو  من،  أقل  القلب  ُبطء   .  2
الدقيقة أثناء تواجد املريض في قسم الطوارئ، أو 

قبل دخوله املستشفى. 

 .%  30 من  أقل  الهيماتوكريت  انخفاض 
للكريات  الحجمي  الكسر  )الهيماتوكريت؛ 

الحمر(.
تخطيط قلب غير طبيعي. 3 . وجود دم خفي من الفحص الشرجي. 

مع معدل الهيموجلوبني أقل  4 . فقر دم )أنيميا( 
من 9 جرامات/ لتر.

ضيق في النَّفس.

ملي 5 . ألم في الصدر مع إغماء.  90 من  أقل  االنقباضي  الدم  ضغط 
متر زئبقي.

.Q 6 . تغيرات في تخطيط القلب: وجود موجة

أو  من،  أقل  األكسجني  مستوى  انخفاض   .  7
يساوي 94 % مع تنفس هواء الغرفة.

CHESS# هي قاعدة سان فرانسيسكو لإلغماء ”The SanFrancisco Syncope Rule” وهي 
قاعدة بسيطة لتقييم حدوث املخاطر في غضون 30 يوماً من تقدم املريض إلى قسم الطوارئ 

مصاباً باإلغماء. 
في حالة  املستشفى  إدخاله  مع ضرورة سرعة  الخطورة  املريض شديدة  حالة  اعتبار  يجب  ٭ 
وجود أيٍّ من معايير قاعدة )Rose( امللخصة في الجدول السابق )BRACES(؛ وهي تعني باللغة 

العربية معايير تصنيف مخاطر اإلغماء في قسم الطوارئ كما جاء في الجدول.
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• يصبح دخول املستشفى ضرورياً حني يرصد الطبيب خلالً في القلب، أو يشّخص 	
احتمال اإلصابة بخلل مثل: حني تكشف الفحوص التشخيصية عن مشكالت في 
أو خالل  بجهد معني،  القيام  أثناء  اإلغماء  القلب، وحني يحصل  نبضات  إيقاع 
وضعية النوم أو في حال وجود عوامل وراثية، أو حني تتسارع نبضات القلب قبل 

حدوث اإلغماء، وأخيرًا حني يسبب اإلغماء صدمة قوية، أو تتتابع االنتكاسات.
• قد يحتاج املريض إلى دخول املستشفى في حال إصابته بمشكلة قلبية، أو في 	

حال التعّرض لألذى أثناء السقوط. وتؤدي العوامل الوراثية دورًا مهماً في هذا 
املجال، تحديداً عند وجود تاريخ عائلي من حدوث وفيات مفاجئة. 

• من الضروري معالجة الحالة في وقتها، إذ يرتفع خطر اإلصابة بعارض قلبي في 	
السنة التي تلي اإلغماء بنسبة 25 %. ويمكن اعتبار اإلغماء في هذه الحالة إنذاراً 

يجّنب املر'يض التعرُّض ملشكلة صحية خطيرة.

جدول يوضح عوامل الخطورة قصيرة، وبعيدة املدى لتكرار اإلغماء.

بعيدة املدى )أكثر من 30 يوماً(قصيرة املدى )أقل من 30 يوماً(
الجنس: ذكر.الجنس: ذكر.

كبار السن.العمر أكثر من 60 سنة.

عدم وجود غثيان، وترجيع قبل اإلغماء.إغماء بدون أعراض تحذيرية.

اضطراب النظم البطيني.خفقان القلب قبل اإلغماء.

سرطان.إغماء له عالقة باملجهود.

مرض القلب البنيوي.مرض القلب البنيوي.

فشل عضلة القلب.فشل عضلة القلب.

سكتة دماغية.سكتة دماغية.

داء السكري.تاريخ عائلي ملوت مفاجئ.

ارتفاع مؤشر”CH2DS2-VASc” )يدل على خطر إصابة أثناء اإلغماء.
السكتة الدماغية(.

دليل على وجود نزف.
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بعيدة املدى )أكثر من 30 يوماً(قصيرة املدى )أقل من 30 يوماً(
عالمات حيوية غير مستقرة.

تخطيط قلب غير سليم.تخطيط قلب غير سليم.

مستوى متدٍن من سرعة الترشيح الُكبيبي. ارتفاع إنزيمات القلب: تروبونني.

من األفضل اتباع خوارزمية لخطة العالج
• مع 	 باإلغماء  مصاب  فرد  كل  لدى  الخطورة  عوامل  الحسبان  في  األخذ  يجب 

مؤشرات الخطورة عند تقييم الحالة على املدى القصير، والبعيد.
• إن وجود حالة طبية، أو أكثر من املوجودة في الجدول هو عامل محدد التخاذ قرار 	

إدخال املريض املستشفى.
• تقليل 	 إلى  يؤدي  فذلك  الخطورة،  عوامل  وفهم  اإلصابة،  فرصة  معرفة  يجب 

الفحوص اإلضافية التي ال داعي لها، حيث إنه ال توجد معايير واضحة متفق 
عليها في تلك الحاالت. 

فقدان عابر للوعي

 التقييم كما يتطلب
الفحص السريري

سبب اإلغماء مؤكد تقييم املخاطر سبب اإلغماء غير مؤكد

 مزيد من التقييم
املعالجةوالفحوص

االشتباه في حدوث إغماء

تقييم مبدئي: أخذ التاريخ الطبي 
والفحص البدني، وعمل تخطيط للقلب

إذا ُوجد

شكل توضيحي لتقييم الفقدان العابر للوعي.

إذا لم يوجد
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 إن وجود وحدات متخصصة لتقييم حاالت اإلغماء يقلل من استخدام الخدمات 
الصحية، والفحوص التي ليس لها مبرر، ولكن تبقى الجدوى اللوجستية، واالقتصادية 
تلك  وَتَقبُّل  ــ غير واضحة.  املثال  ــ في شمال أمريكا على سبيل  الوحدات  تلك  من 

الوحدات على نطاق واسع يحتاج أدلة أكثر معتمدة على املُخرجات السريرية. 

يوضح الجدول التالي: أمثلة على حاالت طبية تستدعي دخول املستشفى.

اضطرابات غير قلبيةاضطرابات قلبية غير نظميةاضطرابات النظم القلبية

وخلـل  البطينـي،  القلـب  تسـرُّع 
فـي جهـاز التوصيل، وإحصار 
القـلــب املــوبــيتــزي، وإحصار 
القــلب مـن الدرجة الثالثة، وبطء 
القلــب املــصــحوب بـأعـراض، 
وتسـرُّع القلــب فــوق البطينــي 
مصحوبـاً بأعراض، وُعطــل في 
قلبيـة  وأمـراض  القلـب،  ناظمـة 
وراثية مهيئة الضطرابات النظم.

قلبــي، وتضيـق األورطي  إقفــار 
الوخيم، واندحاس قلبي، واعتالل 
الضــخــامي،  القــلــب  عضــلــة 
الصمام  فــي  واختــالل وظيــفي 
وفشل  رئوي،  وانصمام  البديل، 
واختالل وظيفي  الحــاد،  القلــب 
في البطني األيسر )متوسـط إلى 

شديد(.

فقر دم حاد، نزف الجهاز 
الهضمي، وإغــمــاء مـــع 
إصابــة، وعــدم استقـرار 

العالمات الحيوية.

 إذا لم تكشف الفحوص الخاصة برصد االختالالت القلبية، أو العصبية عن أية 
مشكلة، يبقى اإلغماء العابر ــ حتى لو تكرر على مر السنوات ــ ظاهرة حميدة طاملا 
انتفت )لم ُتثَبت( الفرضيات األخرى في الفحص األولي )أي: ال يوجد مرض يتسبب 

في اإلغماء(. 
قد تمّر حاالت اإلغماء من دون أن يعلم بها أحد؛ ألنها تصيب غالباً املسنني الذين 
ال يتذكرون ما حدث لهم إال في حال سقوطهم أرضاً وتعرضهم لألذى، كذلك يحدث 
اإلغماء غالباً حني يكون املريض بمفرده، ما يعني أنه يعجز عن إعطاء تفاصيل ما 
حدث معه، وتتفاقم املشكلة في حال عدم تحديد الخلل، عندها يطلب الطبيب فحوص 
مكلِّفة، ال سيما إذا كان املريض مسناً، فتبرز لديه مشكالت صحية عدة قد ال تتعلق 
باإلغماء؛ لذا من األفضل البدء باستجواب املريض، ثم اللجوء إلى الفحص السريري، 
للنتائج  ووفقاً  دقيق،  بتشخيص  القيام  يتيح  مما  التشخيصي،  التصوير  تقنيات  ثم 

سوف يقرر الطبيب إذا كان يحتاج إلى فحوص إضافية أم ال.
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توصيات جمعية القلب األمريكية: تقييم األعصاب الذاتية
في حالة اإلغماء بسبب انخفاض ضغط الدم االنتصابي العصبي لدى املرضى 
املصابني بأمراض عصبية معينة تؤثر على الجهاز العصبي الطرفي، واملركزي من 

ي عن األسباب للحصول على العالج املناسب.  املهم التقصِّ
إن أعراض هؤالء املرضى تختلف عن تلك التي يعانيها مرضى اإلغماء بسبب 
الجفاف، أو تعاطي األدوية، أو اعتالالت القلب، حيث يعاني مرضى الجهاز العصبي 
الضعف املتزايد، والوهن، وزغللة النظر، والتشويش الذهني، وضعف الساقني وعدم 
وهو صداع في  القدرة على الوقوف، وصداع مميز ُيسمى »صداع عالق املعطف« 
هذه  وتزيد  املنحرفة،  للعضلة شبه  الدم  نقص  بسبب  الرقبة  قاعدة  في  مثلثة  منطقة 
األعراض مع اإلجهاد، والوقوف املطوَّل، وبعد تناول الوجبات، وزيادة درجة الحرارة 

املحيطة باملريض.

هبوط الضغط املزمن، واإلغماءات، وبعض  لتشخيص األمراض العصبية مثل: 
خلل  نتيجة  القلب  ضربات  تسارع  اضطرابات  ومرضى  املزمن،  الصداع  مرضى 
هناك  الودّي.  العصبي  الجهاز  اضطراب  أو  )الحائر(،  املبهم  العصب  وظائف  في 
حاجة لفحوص الجهاز العصبي املستقل )التلقائي( منها: قياس مستوى اإلحساس 
بالحرارة، والبرودة، والذبذبات، ويمكن لألطباء التَّحرِّي عن وجود عالمات اضطرابات 
ريري، حيث يقومون مثالً بقياس ضغط الدَّم ومعدل ضربات  الإرادية أثناء الَفحص السَّ
القلب في أثناء استلقاء الشخص، أو جلوسه، وبعد وقوفه للتَّحرِّي عن مدى تغيُّر ضغط 

الدَّم عند تغيير وضعيَّة الجسم.

ُيعد األلم تحت القذالي، وحول العنق الذي 
يزداد ســوءاً في وضع الوقــوف املستقيــم 
شائعاً في اضطــرابات االنتصـاب، وُيعتقــد 
أنه ناتــج عـن ضعف تدفق الدم إلى عضالت 

أعلى الظهر، والرقبة.

صورة للصداع املعروف بـ "صداع عالق املعطف".
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كما ُيقاُس ضغط الدَّم باستمرار أثناء قيام املريض بمناورة فالسالفا )محاولة 
دِّ في  الزفير بقوة دون أن يترك الهواء يخرج عن طريق األنف، أو الفم على ِغرار الشَّ
أثناء التَّبرُّز(. وُيجرى تخطيط كهربية القلب لتحديد ما إذا كان معدل ضربات القلب 

يتغير كما يحدث عادًة أثناء التنفُّس العميق ومناورة فالسالفا.

 ويمكن إجراء اختبار "إمالة الطاولة" للتَّحرِّي عن مدى تغيُّر ضغط الدَّم، وُمعدل 
قبل،  الدَّم  قياس ضغط  يتمُّ  االختبار  وفي هذا  الوضعية.  تغيير  عند  القلب  ضربات 
وبعد إمالة املريض إلى الوضعية القائمة عندما يكون الشخص مستلقياً في وضعية 
االنبطاح على طاولة عموديَّة. ويمكن أن يساعد اختبار كلٍّ من "إمالة الطاولة" و"مناورة 
األطبَّاء على معرفة ما إذا كان انخفاض ضغط الدَّم ناجماً عن اضطراب  فالسالفا" 
للتَّحرِّي عن ردَّات  الحدقتني  األطباء بفحص  ويقوم  أم ال.  املستقل  العصبي  الجهاز 

الفعل غير الطبيعية، أو عن حدوث نقٍص في استجابتهما لتغيُّرات الضوء.

كما ُيجرى اختبار التعرُّق أيضاً، وإلجراء اختبار التَّعّرق َيتمُّ تحفيز الغدد العرقية 
بواسطة أقطاب كهربائية مملوءة بأسيتيل كولني، وموضوعة على الساقني، والساعد، 
ثم ُيجرى قياس حجم الَعَرق ملعرفة ما إذا كان إنتاجه طبيعّياً. وقد يشعر الشخُص 

بشعوٍر طفيٍف بالحرقة أثناء االختبار. 

وفي اختبار التَّعرُّق النَّاظم للحرارة يتمُّ تطبيق صبغة على طبقة الجلد، ويوضع 
املريض في ُحجرة مغلقة، ودافئة لتنشيط التَّعرُّق، حيُث يؤدي الَعَرق إلى تغيير لون 
على  يساعدهم  قد  الذي  الَعَرق  نقص  نمط  تقييم  لألطباء  يمكن  ذلك،  وبعد  الصبغة. 

تحديد سبب اضطراب الجهاز العصبي املستقل.

العصبيـة، والتشخيـص  الفحوص  القلــب األمريكيـة:  توصيــات جمعيــة 
بواسطة األشعة

كثير من املرضى يتم عمل فحوص عصبية كثيرة لهم بعد تعرضهم لحالة إغماء 
أشعة  أو  تخطيط،  أن  الدراسات  إحدى  وضحت  وقد  طبية.  مبررات  بدون  بسيطة 
باتية تم طلبهم بنسبة تتراوح بني )11 - 58%( للمرضى  املخ، وسونار الشرايني السُّ
تقييم  عند  محدود  دور  لها  العصبية  الفحوص  أن  األدلة  وُتبني  باإلغماء.  املصابني 

مرضى اإلغماء مع تكلفة عالية لتلك الفحوص.   
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إن املرضى الذين يتبني لديهم إغماء بسيط، أو ذلك النوع الوعائي من اإلغماء 
يمكن  كما  الخارجية.  العيادة  في  متابعتهم  ويتم  الطوارىء،  غرفة  من  يتم خروجهم 
ملرضى كبار السن الذين يحتاجون لفحوص شاملة في هذه الحاالت االستعانة بطبيب 

متخصص في أمراض الشيخوخة.
كما ُينصح املرضى املصابون بالجفاف باإلكثار من معدل استهالك املاء، وامللح، 
جرعتها  من  والتقليل  البول،  ومدرات  الدم،  عالج ضغط  أدوية  تعديل  أيضاً  ويجب 

لتفادي حدوث نوبات إغماء في املستقبل. 
فإن تشخيص املصاب هو مفتاح  املرضية،  الحاالت  الحال في معظم  كما هو 
ال تحدث أثناء  معرفة التشخيص السليم. وبما أن معظم حوادث اإلغماء )الغشيان( 
إغمائه،  لكيفية  املصاب  إال وصف  يوجد  فال  القلب،  تخطيط  لجهاز  املصاب  ارتداء 
ووصف من كان موجوداً معه من زمالئه أو أفراد عائلته. وهذا الوصف بمثابة توضيح 

للقرائن التي ستؤدي إلى التشخيص السليم.
ُيستعمل الفحص البدني ملحاولة البحث عن دالئل يمكن أن تعطي االتجاه الصحيح 
للبدء بالتشخيص. فمراقبة القلب يمكن أن تتم للبحث عن اضطرابات ضربات القلب. 
ويمكن فحص أو قياس ضغط الدم أثناء االستلقاء، والوقوف للكشف عن نقص ضغط 

الدم االنتصابي.
ظهر  إذا  محتمالً  سبباً  العصبي  والنظام  والرئة،  القلب،  فحص  يكشف  وقد   
أي أمر غير طبيعي. وتشمل التحاليل املخبرية األولية رسم القلب، واختبارات الدم 
مثل: تعداد الدم الكامل، واالنحالل الكهربائي، وفحص الجلوكوز، واختبارات وظائف 

الكلى، ويمكن أيضاً إجراء اختبارات الغدة الدرقية.
إجراء  وقت  بوضوح  تظهر  وال  عابرة،  القلب  ضربات  اضطرابات  تكون  قد 
الفحص. وفي بعض األحيان يمكن للمريض أن يستخدم راصد هولتر، حيث يمكن 
ارتداؤه ملدة 24 أو 48 ساعة، أو ملدة تصل إلى 30 يوماً، حيث يمكن كشف إيقاعات 

القلب الشاذة التي قد تشكل السبب املحَتمل للغشيان.
الدم  ضغط  نقص  عن  للكشف  استخدامه  يمكن  اختباراً  املَيالن  طاولة  ُتعد 
االنتصابي، وعادة ما يكون ذلك في العيادات الخارجية، حيث يوضع املريض على 
طاولة لها زوايا ميالن مختلفة تعدل كل 30-45 دقيقة، ويقاس ضغط الدم، ومعدل 

نبض القلب لدى املريض في زوايا امليالن املختلفة.
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وتبعاً لتوصيات الطبيب يمكن تصوير املخ باستخدام األشعة املقطعية، أو الرنني 
نتائج  اعتماد  ويتم  اعتيادية،  االختبارات  هذه  نتائج  تكون  ما  وكثيراً  املغناطيسي. 

تشخيص افتراضية في الحاالت التي ال يوجد بها خطر على الحياة.

اإلسعافات األولية لحاالت اإلغماء

قبل أن يفقد املرء وعيه يشعر ببوادر حصول ذلك مسبقاً، ومن ثم لديه الوقت 
في  فوراً.  عليه  ُيغمى  ما  لكن سرعان  بالتعب،  يشعر  بأنه  حوله  من  إلخبار  الكافي 
هذه الحالة يجب تمديد املريض، ورفع ساقيه، ثم رّش بعض املاء البارد على وجهه، 
وسرعان ما يستعيد النبض إيقاعه الطبيعي، ويستعيد املريض وعيه تدريجياً. كما تتيح 
بالحّر،  غثيان، وشعور  الحالة:  لهذه  أولي  األولى تحديد تشخيص  املؤشرات  معرفة 
ورؤية سواد... كلها مؤشرات على وجود مشكلة عصبية. في هذه الحاالت يستفسر 
والعوامل  الطبي،  املريض  تاريخ  وعن  اإلغماء  فيها  التي حدث  الظروف  عن  الطبيب 
الوراثية والعالجات املحَتملة، واألدوية املستهلكة سابقًا قبل إخضاعه لفحص شامل. 
كذلك يشّكل السن عاماًل أساسياً في هذا املجال، حيث يرتفع خطر اإلصابة بمشكالت 

قلبية مع التقّدم في السن.

سرعة التصّرف مع حاالت اإلغماء تساعد في إنقاذ املريض.
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إذا كنت تشعر باإلغماء
• قم باالستلقاء، أو الجلوس للحد من فرص التعّرض لإلغماء مرًة أخرى، ال تنهض 	

بعد وقت قصير. 
• ضع رأسك بني ركبتيك إذا كنت جالساً.	

أو  مرة،  ألول  اإلغماء  حدوث  بقرب  إحساس  لديه  املريض  كان  إذا 
بسبب تجارب سابقة، فمن السهل على املريض تدارك الوعي بالتمدد 
في وضعية  الجلوس  أو  الساقني،  بضم  أو  أمكن،  إذا  األرض  على 

القرفصاء.

• وفي حال رأيت شخصاً آخر يفقد الوعي فاجعله مستلقياً على ظهره، وإذا لم 	
تكن به إصابات وكان يتنفس فارفع رجليه فوق مستوى القلب  ــ نحو 12 بوصة 
)30 سنتيمتر(  إن أمكن. فك األحزمة، أو الياقات، أو غيرها من املالبس الضيِّقة. 
وللحد من فرص التعرُّض لإلغماء مرًة أخرى ال تجعله ينهض بعد وقت قصير. 
فإذا لم يستعد الشخص وعيه في غضون دقيقة واحدة، ُقم أنت باالتصال برقم 

الطوارئ املحلي.

وضعيات تساعد على تدارك الوعي وعدم الدخول في حالة اإلغماء.
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• تحقق من التنفس، وإذا لم يكن الشخص يتنفس، فابدأ بإجراء اإلنعاش القلبي 	
الرئوي، واتصل على رقم الطوارئ املحلّي مرة أخرى مع االستمرار في إجراء 

اإلنعاش القلبي الرئوي حتى تصل املساعدة، أو يستعيد الشخص التنفس.

 

• مع 	 فتعامل  اإلغماء،  يصاحب  الذي  السقوط  جرَّاء  مصاباً  الشخص  كان  وإذا 
الصدمات، أو الكدمات، أو الجروح على النحو املناسب. فإذا كان املصاب ينزف، 

سيطر على النزف بالضغط مباشرًة على مكانه.
•  يجب على املسعف املحافظة على هدوئه، والتأكد أوالً من سالمة املريض من أية 	

إصابة، أو أذى بسبب الوقوع، ومن األفضل تمدد املريض، وإذا كان املسعف لديه 
خلفية طبية فمن األفضل فحص العالمات الحيوية، وقياس ضغط الدم ومستوى 

السكر. 

إذا أغــمــي علــى شخـــص آخــــر

ـ ضع الشخص في وضعية االستلقاء على الظهر،  1ـ 
إلى  الدم  تدفق  استعادة  يمكنك  يتنفس  كان  وإذا 
الدماغ عن طريق رفع رجلي الشخص فوق مستوى 
القلب )30 سنتي متر تقريباً( تخلص من األحزمة، 
تدع  أي مالبس ضيقة، وال  أو  الياقة،  بتوسيع  وقم 
الشخص ينهض بسرعة حتى ال يغمى عليه مجدداً.

وعيه  املصاب  يستعد  لم  إذا  بالطورائ  اتصل  ــ   2
خالل دقيقة واحدة.

شكل يوضح اإلسعافات األولية عند حدوث حالة إغماء لشخص آخر.



- 31 -

• تأكد أن املريض ليس لديه تاريخ مرضي سابق مثل: الصرع، وداء السكري، أو 	
قصور الغدة الكظرية.

• يلبس بعض املرضى سواراً طبياً، أو لديه أوراق تحتوي على معلومات طبية في 	
جيبه قم بفحصها لتتعرف على املعلومات التي تخص املريض .

• االتصال على اإلسعاف . 	
• وصف الحالة للمسعف، أو الطبيب املشرف على الحالة .	
• إجراء فحوص بسيطة، ولكن لها أهمية كبيرة مثل: قياس ضغط الدم في وضعيات 	

مختلفة في الطوارئ، وعمل تحاليل دم.
• عمل تخطيط للقلب .	
• إجراء أشعة عظام.	
• أشعة مقطعية للمخ في حاالت معينة .	

صورة توضح كيفية رفع الرجلني فوق مستوى القلب في حالة فقد الوعي للمريض.
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الفصل الرابع
عالج اإلغماء وسبل الوقاية

حالة  استقرار  من  التأكد  وهو  واضح  هدف  لديها  اإلغماء  حاالت  معالجة  إن 
املريض، وفي نفس الوقت معرفة سبب اإلغماء، وهذا يشكل تحدياً كبيراً، حيث تبقى 
نسبة كبيرة من الحاالت بدون سبب واضح، مما يكون له من أثر كبير على املريض، 

واملقربني منه.
وُيعد أغلب العالج تحفظياً، لكن في الحاالت الشديدة واملتكررة من اإلغماء مع 
العالج التحفظي، فإن املريض يحتاج عالجاً طبيعياً لتقوية العضالت والتحسني من 

ن ضخ الدم إلى الدماغ.  ن الدورة الدموية، وتحسُّ لياقة الجسم، ومن ثم تحسُّ
مبرراً  هؤالء  معظم  يجد  وال  املسنني،  لدى  نسبياً  شائعة  حالة  اإلغماء  ويعتبر 
إلصابتهم باإلغماء )على حد علم املريض(. وحني تكون الحالة عابرة ال يبحث املرضى 
أية   التأكد من عدم وجود  أنه يجب  بالذكر  الجدير  الحقيقية، ولكن من  عن أسبابها 
القلب  بأمراض  يرتبط  الذي  اإلغماء  ألّن  هذه،  اإلغماء  بحالة  متعّلقة  قلبية  مشكلة 
والشرايني يرفع خطر الوفاة إلى نسبة تؤخذ في االعتبار، وال بّد إذاً من استشارة 
الطبيب ملعرفة األسباب العميقة لهذه الحالة إذا تكررت. وقد يكون أول خطر يصيب 
املرء حني يفقد الوعي جرح نفسه عند السقوط، أو إصابته، وأحيانًا قد تكون الحادثة 

خطيرة.

معالجة اإلغماء
يتوقف العالج على التشخيص النهائي في الحاالت التالية :

• حالة اإلغماء الناجم عن مشكلة قلبية: إذا كان بعض املرضى يتبعون عالجاً 	
آخر، فيجب عليهم إعادة النظر في الجرعة املستهلكة )املقدرة(، أو نوع األدوية.

وقد يضطر الطبيب إلى وضع جهاز لتنظيم دقات القلب، أو بطارية قلب في حال 
تباطؤ دقات القلب، أو تسارعها، ولكن تجدر اإلشارة إلى أّن املريـــض املــزّود بجهاز 
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تنظيم دقات القلب قد يفقد الوعي أيضاً، ومن َثمَّ يجب التحّقق من أداء الجهاز، وال 
داعي ألن يقلق املرضى املسنون إذا ُأصيبوا باإلغماء ما لم ُتظِهر الفحوص القلبية 

وجود أي خلل بالقلب.

• حالة اضطراب الجهاز العصبي الالإرادي	
ــ يجب معالجة السبب إذا تم تحديده.

ــ يجب تخفيف شدَّة األَعَراض.

شكل يلخص أسباب، وأعراض اإلغماء وطرق الوقاية منه.

أسباب خطيرةأسباب بسيطة
التوتر النفسي.

الخــــــوف.
القـــلــــــق.

النهوض سريعًا من الفراش.

خلل في القـلب.
مـــرض دماغـــي.

عدم انتظام ضربات القلب.

األعراض

تحول لون البشرة إلى 
األسود

الشعور بالبرودةالتعرُّق

الــوقــــايــــة
ممارســـة رياضـــات 
قوة التحّمل )املشي، 
والركض، والسباحة، 
وركــوب الــدراجــات 

الهوائية(

حمامات  أخذ 
تبادلية )بارد، 

ودافئ(

تناول وجبة 
فطور جيدة

شرب السوائل 
بكميـات كافيــة 
)خـاصــة فــي 

الصباح(

قسط كاٍف 
من النوم

استشارة الطبيبالحل
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توجد  لم  وإذا  الالإرادي،  االضطراب  في  تسهم  قد  التي  االضطراباُت  ُتعالَج 
اضطرابات أخرى، أو إذا لم ُتعالج مثل هذه االضطرابات يكون التركيز على تخفيف 
األدوية على تخفيف بعض  البسيطة، وأحياناً  التدابير  ُتساعد  أن  األعراض، ويمكن 

أعراض االضطرابات الالإرادية.

• حالة انخفاض ضغط الدَّم االنتصابي	
 ُيطلب من املرضى رفع أعلى السرير بنحو 10 سنتيمتر والنهوض ببطء. وقد 
اغطة ويساعد  يفيد ارتداء لباس ضاغط، أو داعم، مثل: مشد البطن، أو الجوارب الضَّ
تناول املزيد من امللح، واملاء في املحافظة على حجم الدَّم في مجراه، ومن َثّم املحافظة 
على ضغط الدَّم. وفي بعض األحيان يتم استخدام األدوية. ويساعد الفلودروكورتيزون 
في الحفاظ على حجم الدَّم، ومن ثّم املحافظة على ضغط الدَّم. كما يساعد امليدودرين 
في الحفاظ على ضغط الدَّم من خالل تضييق الشرايني )انقباضها( ويتمُّ تناول هذه 

األدوية عن طريق الفم.

أعراض انخفاض ضغط الدم.
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طرق الوقاية من حدوث اإلغماء
يجب تثقيف وتوعية املريض حول هذا املرض، وطرق تفاديه في املستقبل، كما 
يجب على املريض التعامل مع الظروف التي تعزز حدوث حالة اإلغماء، وتفاديها، وُيعد 
شعور املريض بالقلق حني يستعّد لفعل أمٍر معني للمرة األولى أمراً طبيعياً، ومن َثمَّ 
يجب عليه أال يتردد في استدعاء الطبيب لالستفسار عما ينتظره. ومن النصائح املهمة 
على اإلطالق لتفادي اإلغماء: شرب كثير من السوائل، وتجنب الوقوف املطوَّل، خاصة 

في األجواء الحارة ، والرطبة.

نصائح مهمة للمريض 

• شرب املاء بكثرة بما ال يقل عن ثمانية أكواب يومياً .  	

• الحفاظ على نسبة كافية من امللح في الطعام . 	

• لبس جوارب ضاغطة، أو حزام ضاغط للبطن .	

• بالنسبة لإلغماء العصبي: فإنه يجب تجنب املهيجات على العموم، وعلى الخصوص 	
عند ذلك املريض. 

• الركبة 	 انبساط  وأيضاً  وانقباضه  الكاحل،  انبساط  من  متكررة  تمارين  أداء 
لألشخاص املعرضني للوقوف املطوَّل .

• يجب اتباع الخطوات السابق ذكرها عند بداية الشعور باإلغماء.	

• أدوية محصرات مستقبالت بيتا: ال يوجد دليل علمي قوي على مدى فعاليتها في 	
منع حدوث اإلغماء، أما بالنسبة لإلغماء القلبي، فإن الوقاية من اإلغماء تعتمد 

على التشخيص.

• إذا لم يوجد سبب لإلغماء املتكرر، وكان املريض ذا وظيفة حساسة مثل قبطان 	
طائرة على سبيل املثال، ويوجد شك كبير في أن اإلغماء بسبب خلل بطيني، فإن 

من الضروري غرس مقوِّم نظم القلب.  

• األفضل 	 فمن  باتي  السُّ الجيب  تحسس  بسبب  املتكرر  اإلغماء  لحاالت  بالنسبة 
غرس ناظمة دائمة.
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نصائح خاصة لتفادي اإلغماء االنتصابي
بدون أدوية

• رفع طرف السرير بدرجة ست بوصات .	
• أداء تمارين لتحريك القدمني، والساقني قبل النهوض من السرير .	
• النهوض من السرير ببطء على شكل خطوات .	
• ارتداء جوارب ضاغطة.	
• اليوم، 	 30 دقيقة مرتني في  الحائط ملدة  الوقوف، والضغط على  تمارين اإلمالة: 

وزيادة املدة بالتدريج.

استخدام األدوية
يمكن لبعض أنواع األدوية أن تقلل من فرصة تكرار حدوث اإلغماء، ولكن لم 

تثبت فائدتها بصفة ثابتة.  

أمثلة لبعض هذه األدوية
• مثبطات إعادة امتصاص السيروتونني االنتقائية 	

. Selective Serotonin reuptake;SSRI inhibitors     
. Escitalopram, Fluoxetine :مثل

• 	. Splanchnic Vasoconstrictors مضيق األوعية الحشوية
. Octerotride :مثل

• 	. Acetylcholinesterase Inhibitors مثبطات األسيتيل كولينستراز
. Pyridostigmine :مثل

• مثبطات امتصاص النورإبينيفرين، والدوبامني .	
. Norepinephrine and dopamine reuptake inhibitors

. Bupropion :مثل
• 	. Mineralocorticoid القشرانيات املعدنية

. Fludrocortisone :مثل
• 	. Alpha-adrenergic agonists ناهضات أدرينالية نوع ألفا

 . Midodrine ، Clonidine :مثل
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القيادة بعد اإلفاقة من حدوث اإلغماء 
بالنسبة ملرضى اإلغماء العصبي الذي يحدث ألول مرة، فال توجد أي قيود على 
على حدة.  بلد  كل  في  املوجودة  للقوانني  الرجوع  املفضل  ومن  عام.  بشكل  القيادة 
وبالنسبة للرياضيني املصابني باإلغماء يجب أن يقّيم حالة القلب لهم طبيب مختص 
قبل الرجوع ملزاولة األنشطة الرياضية التنافسية، أما إذا تبني وجود خلل في كهربية 
فسلجة  في  متخصص  قلب  طبيب  الرياضي  الشخص  يعايــن  أن  فيجــب  القلــب، 

القلب.

بكهربية  يختص  ما  كل  يعالج  دقيق  هو تخصص  القلب:  "فسلجة 
تسارع، ضربات القلب، أو تباطؤها، أو  القلب، وأي خلل فيها مثل: 
أمراض الشرايني التاجية، وما تسببه من مشكالت في القلب، وغيرها 

من التشوهات الِخْلقية، والحاالت الوراثية".

الخالصة
ــ تعتبر حالة اإلغماء حالة عابرة .

ــ ال توجد عالمات محددة تساعد على تشخيص اإلغماء بعد حدوثه.
ــ اإلغماء العصبي هو أكثر األنواع انتشاراً، ويعتبر حالة حميدة .

ــ يجب استبعاد أسباب اإلغماء الخطيرة .
ــ تعتبر حاالت اإلغماء بسبب فشل الجهاز العصبي الذاتي من الحاالت التي تصعب 

معالجتها، وتحتاج إلى فريق متكامل من عدة تخصصات .
ــ يمكن حدوث اإلغماء بسبب عدة عوامل مجتمعة معاً، خاصة عند املسنني.

ــ إن معرفة ما يحدث أثناء اإلغماء من أهم عوامل تفسير سببه، ومعرفة طرق عالجه.
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اإلغــــمـــــاء
ُيعد اإلغماء فقداناً للوعي بشكل مؤقت، ويحدث ذلك نتيجة انخفاض تدفق الدم 
بسقوط  مصحوبة  الحالة  هذه  وتكون  القلب،  ضربات  معدل  انخفاض  مع  املخ،  إلى 
الشخص وفقدانه السيطرة على عضالت الجسم لفترة قصيرة ال تتعدى بضع دقائق، 
وقد تحدث حالة اإلغماء بدون سابق إنذار، ولكن في بعض األحيان يسبقها كثير من 
والحمى  والقيء،  والغثيان،  الدوخة،  مثل:  إمكانية حدوثها  إلى  تشير  التي  املؤشرات 

وغيرها من العوامل التي ُتنذر بإمكانية حدوث اإلغماء. 
ال ُيعد اإلغماء من املشكالت الصحية الخطيرة في أغلب األحيان، حيث قد يكون 
حدثاً عارضاً، ولكنه قد يكون دليالً على مشكلة صحية خطيرة في بعض الحاالت، ولذلك 
وجب التعامل مع جميع حاالت اإلغماء على أنها حالة صحية طارئة إلى أن يتم تحديد 
املسبب الذي أدى إلى حدوث اإلغماء، وزوال األعراض املصاحبة له. وهناك أسباب 
ضربات  انتظام  وعدم  األوعية،  وتوسع  الدم،  ضغط  انخفاض  منها:  لإلغماء  شائعة 
القلب واإلجهاد، واأللم الشديد، وتغيرات مفاجئة في الوضعية )مثل: الوقوف بطريقة 
مفاجئة( والوقوف لفترات طويلة من الزمن، والخوف الشديد، والحمل.... إلخ، وغيرها 
من العوامل واملسببات، وتختلف أنواع اإلغماء تبعاً للمسببات، فهناك اإلغماء الوعائي 
املبهمي وهو أكثر أنواع اإلغماء شيوعاً، واإلغماء الوضعي، واإلغماء العصبي، وغيرها 

من أنواع اإلغماء التي تم سردها في محتوى هذا الكتاب. 
ونظراً ألن اإلغماء حالة شائعة الحدوث، وقد تصيب الرجال والنساء على حٍد 
سواء في أية مرحلة من العمر، وقد تحدث عند األشخاص الذين يعانون مشكالت طبية، 
أو األصحاء، فقد جاء اختيار املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية لتأليف هذا 
الكتاب "اإلغماء" حيث يتضمن أربعة فصول، سنتناول من خاللها مقدمة عن اإلغماء 
ومسبباته، وأنواع اإلغماء وتأثيره على الجسم، ثم طرق تشخيص اإلغماء والتعامل مع 

حاالته، وُيختتم الكتاب بتوضيح عن كيفية عالج اإلغماء وسبل الوقاية منه.
نأمل أن يفيد هذا الكتاب قرَّاء سلسلة الثقافة الصحية، وأن يكون قد قدم املعلومات 

الوافية عن اإلغماء، على أمل أن يساعد في إنقاذ األشخاص املعرضني لهذه الحالة.

في هذا الكتاب
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