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امللخص
ما من ماناف فني القلن او اوعيتن الدموينة رينر معنرص لةصنابة ومن ننس بانوف سنباا لمبناع ا قلبينة انادا او متقتنة او اتن
 لذا هدفت الدراسة ال معرفة ااال المو الم اجئ لالعبني بانرا القندم فني العنالس وأسنااب اندوناا منع معرفنة ا سنلوب النذي بسناس،مزمنة
 وقند تنس ايتينار،  وكناف المنناا المسنت دم هنو المنناا الوصن ي باضضنافة الن تحلينم المحتنو،في الوقابة مناا لالعبي كرا القدم في العنراق
 وعل ن مننا،  وقند اعتمنند الاااثناف المالاظننة واالسننتنااال واالسنتقراء ت سننير المحتنو، ) االنة وفنناا منو م نناجئ فني المالع ن العالميننة148(
. ومنصا التواصم كإاد ا دوا التي تس است داماا في الدراسة،يتوفر م مصادر ومراجع ومواقع علمية عالمية عل االنترنت
:وإ ازء ذلك قد توصم الاااثاف ال استنتاجا عدا كاف أهماا
.) عدم اهتمام الالع في كرا القدم بذات أي كاف ولس ب بع ال ال حوصا المستمرا با جازا الحديثة (اباو او الرني المغناطيسي امراص القل هي ا كثر شيوعا بي ااال المو الم اجئ.  الوقابة م تلك الحاال، ااال المو الم اجئ:الكلما الم تااية

An Analytical Study of the World Football Players’ Sudden Death and How to prevent It
as Related to Iraqi Football Players
Prof. Dr. Rafea Saleh Fathi
Baghdad University/College of Physical Education and Sports Sciences
alheadary@yahoo.com
Asst. Prof. Dr. Abdul Razzaq Jabur Al Majidi
Dean, El Esraa University College/elesraa.college@yahoo.com
Abstract

There is no sprot of the heart or its vessels that is not subjected to be infected with disease which may lead to
severe heart problems that is either to be a temporary or chronic. The present study, therefore, tries to know
the cases of the sudden death of the world football players and reasons that cause it. It also attempted to
know how to prevent the occurrence of sudden death for the Iraqi football players. The method used is
descriptive in addition to the analysis of the content. Around 148 cases of sudden death in the world arenas
were chosen. The researchers have depended on observation, suggestion and speculation of the content
change and the availability of resources, world internet scientific sites in addition to social media.
Accordingly, the researchers have arrived to the following conclusions:
 The football player pays a little attention to the continuous medical tests of Echo & sonar.
 Heart diseases are the commonest among the cases of the sudden death.
Keywords: the states of sudden death, prevention.
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 -1المقدمة ومشالة الاحث

ان امراض ال قلب والشرايين باتت تهدد الكثير من افراد المجتمع في بيئات ومجتمعات متقدمة في امريكا وبريطانيا

وكذلك في فرنسا وحال القراءات األولى تفي انه في فرنسا فقط يتوفى الف انسان خالل ممارسة النشاط الرياضي ويكون

( )%10منهم دون ( )35سنة وهذا يعني ليس المحترفين فقط وانما الهواة أيضا ،والحقيقة التي يجب ان تعرف ما م ن
مكان من القلب او اوعيته الدموية غير معرض لإلصابة ومن ثم تكون سببا لمضاعفات قلبية حادة او مؤقتة او حتى

مزمنة وعلى سبيل المثال يمكن ان يصاب (التامور) (الغشاء الخارجي للقلب) كما يمكن ان تصاب العضلة القلبية نفسها

ا و غشاء القلب الداخلي (الشغاف) او يصاب القلب بخلل في كهربائيته فيعطل ويضعف عمله وإزاء ما ذكر فان التأثير

الرياضي على القلب دخل في الجدل العلمي فبينما تحافظ الرياضة على تقليل تصلب الشرايين وتنظيم االضطرابات بنظم

القلب اصحبت االن تهدد بالموت المفاجئ للقلب وذلك من خالل مؤشرات عدة دخلت في تدريبات الالعبين ومنهم العبي

كرة القدم منها االحمال التدريبية العالية الشدة داعيك عن المؤثرات البيئية او ربما االمراض الخلقية او الوراثية لدى

الالعبين وقد اكدت ( )Jornal Of The American Medical Associationمن ان هناك ( )%25حالة موت

مفاجئ بين الرياضيين في السنة الواحدة سببها تضخم وتوسع البطينين في القلب باإلضافة الى االمراض التاجية لذا ذهب

البريطانيون الى فحص ( 11الف و )168العب لتالفي امراض القلب من هنا يجب ان نفهم ان كثرة المباريات المحلية
والقارية والدولية وتحولها الى منافسات شا قة ما زال بحاجة من وجهة نظرنا الى الكثير من المعلومات التحليلية عن مدى

كبير في اهتمام
ا
االنتشار الحقيقي لهذ ه العلة وانتشارها بين الالعبين وإيجاد وسائل طبية فعالة لذلك ألنها اخذت منحا
الدول كمؤسسة القلب الفرنسية التي فتحت باب التبرعات لجمع ( )500الف يورو لدراسة الظاهرة أي ظاهرة الموت

المفاجئ وعليه تطلب االمر هنا لالستفادة من هذه الدراسة لتقويم ووقاية لالعبي المنتخب الوطني العراقي لتجاوز
االمراض التي قد تحدث لهم عند مشاركتهم في البطوالت المحلية والعربية والدولية.
 -أهداف الدراسة

-اجراء دراسة تحليلية لحالة الموت المفاجئ لالعبين كرة القدم في العالم.

 -وض ع محددات الوقاية من الموت المفاجئ لالعبين العراقيين لكرة القدم.

 -2مناا الاحث واجراءات الميدانية
 -مناا الدراسة

اعتمدت هذ ه الدراسة على المنهج الوصفي كونه يرتكز على وصف دقيق وتقصي لظاهرة او موضوع محدد على

صورة نوعية او كمية

()1

إذ استخدم الباحثان أداة المالحظة بتتبع المعلومات في أي مكان كانت والبحث ومالحظة

مواضعها باإلضافة الى أداة تحليل المحتوى كونها ((اسلوب في التحليل يهدف الى تفكيك المضمون للمواد ومحاولة فهم
الكوامن و التعرف على الجزئيات)).

()2

 -مجتمع الدراسة وعينت

تم اختيار عينة عمدية م ن العبي كرة القدم من دول مختلفة في العالم بعدد ( )148العب أصيبوا كما نرى الحقا

بإصابات موت قلب مفاجئ مختلفة في مالعب كرة القدم.
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 ا جازا وا دوا المست دمة في الدراسة -المالحظة.

 -استخدام الحاسوب لمتابعة حاالت وفاة الالعبين وفي مواقع عالمية مختلفة.

()3

 -المصادر العربية واألجنبية.

 -3عرص النتائا ومناقشتاا وتحليلاا

جدول ()1

يبي عدد العبي كرا القدم الذي تعرضوا لحالة المو الم اجئ
بسب امراص القل

تاريخ وفاا الالع

متوسط عمر الوفاا
 19-15سنة 29-20
سنة

المجموع
40-30

النساة

المئوية
()%

سنة

1

1899- 1889

-

4

-

4

0.027

2

1949- 1900

-

7

4

11

0.07

3

1999- 1950

2

19

3

24

0,16

4

2019- 2000

15

70

24

109

0,74

17

100

31

148

%100

المجموع

من الجدول ( ) 1يتبين ان اعداد المصابين بالموت المفاجئ في مالعب كرة القدم يزداد بين فترة وأخرى والسيما بين

عمر ( )29- 15سنة وصوال الى قمة اإلصابات في العمر المتقدم في مجتمعات العالم التي يمتلك علمائها قمة

التكنولوجيا واألجهزة الطبية اذن المشكلة الكبرى بالنظر الى الجدول نرى ما قد يحدث في عالم فيه الغذاء والعالج وكل ما
يتعلق بحاجة الالعب لكن ومن خالل اطالعنا على جملة من المصادر نرى ان متوسط الالعبين الذين يتعرضون من بين

( )100الف العب كان واحد يصاب وحاليا وصل العدد بالتقدير حسب المصادر الى  7من كل ( )100الف العب
ويعزو الباحثان سبب الموت المفاجئ الى أسباب مقرونة جميعها بأمراض القلب لذا من خالل تحليل آراء األطباء

واالطالع على حاالت الالعبين الذين اصيبوا بها سواء بالضرب على منطقة القلب ام بالسقوط المفاجئ اتضح لنا ا ن

اإلصابات القلبية تكمن بما ياتي-:

جينية (وجود عوامل جينية تتحكم بإحداث االعتالل حيث يكون هناك خلل بالبروتينات القابضة لعضلة القلب).-احتشاء عضلة القلب.

اعتالل عضلة القلب التضخمي (تصبح في عضلة القلب سميكة متضخمة بشكل غير طبيعي ).-التهاب فايروسي يتفاقم في عضلة القلب.
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-عيوب تط أر على نطاق الشرايين التاجية (تغير م سارها بسبب التشوه هذه تشكل ( )%14- 12من حاالت توقف القلب

المفاجئ واثر تشوهات الش اريين للقلب هو التشوه الذي يحدث عند مخرج شريان القلب الرئيسي االيسر مما يتسبب في

انخفاض تروية القلب في اثناء القيام بالمجهود العضلي.
-ضيق في الشرايين.

-االرتجاج القلبي (وهذه حصلت من خالل النظر الى المباريات بان يقوم العب بضرب العب اخر في منطقة القلب

والذي يؤدي الى اضطراب في تنظيم القلب وربما يصاحب ذلك التروية الدموية التاجية).
اعتالل البطين األيمن. استخدام المنشطات. -انفجار االبهر.

 -التهاب عضلة القلب.

 -تشوهات صمامات القلب.

 انسداد ضخ الدم من البطينين. -اورام قلبية.

 -إعاقة تدفق الدم في القلب.

وإزاء ما ذكر فان هناك عوامل أخرى من خالل اطالعنا وقراءتنا فألحداث التي مرت بالالعبين وهي انخفاض

الناتج القلبي ( )C.O.P.مما تسبب الموت المفاجئ للرياضيين ايضا.

والحقيقة التي يجب ان نعرفها ان هناك نسبة تصل الى ( )%40أل سباب الموت المفاجئ لكن امراض القلب والقلب

بصورة خاصة هي اكثر العوامل خطورة مما يتطلب مراعاة كل ما ذكر عند التعامل مع العبي منتخب كرة القدم في

العراق ووفقاُ لما يأتي:
 معرفة التاريخ الوراثي لالعب. -الفحص الجيني.

 -استخدام الفحوصات الطبية منذ الطفولة.

 استخدام األجهزة الطبية ليس فقط أجهزة تخطيط القلب ولكن نذهب الى التصوير بالموجات فوق الصوتية. -الفحص الدقيق السريري لعضلة القلب.

 االستمرار بالفحوصات الطبية والتخطيط القلبي بين كل مرحلة اعداد وأخرى في المنافسات. -مراقبة الالعب وابعاده عن تعاطي المنشطات.

-إضافة الى كل ما ذكر فان ثقافة الالعب يجب ان تكون متوفرة ألهمية تبليغ طبيب الفريق او المدرب في حالة الم

الصدر وضيق التنفس وعند الدوخة واالغماء وغير ذلك.

 -4االستنتاجا والتوصيا
 1-4االستنتاجا

 -يتعرض الالعبون أينما كانوا الى الموت المفاجئ بسبب امراض قلبية خلقية او جينية وراثية.

 يتعرض قسم من العبي كرة القدم الى الموت المفاجئ بسبب تعاطي المنشطات مما يؤثر في تنظيم عمل القلب.85
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 -يتعرض قسم من العبي كرة القدم الى الموت المفاجئ بسبب عادات بيئية او شخصية.

 -يتعرض قسم من العبي كرة القدم الى الموت المفاجئ بسبب احتشاء عضلة القلب ،األورام القلبية ،التهاب عضلة

القلب ،اعتالل عضلة القلب التضخمي.

 -يتعرض قسم من العبي كرة القدم الى الموت المفاجئ بسبب االرتجاج القلبي الي يحدث بسبب الصدمة مع الالعبين.

 2-4التوصيا

 -اخضاع الالعب العراقي منذ الطفولة الى االختبارات الوراثية والجينية.

 -اخضاع الالعبين في كل االعمار الى الفحوصات الطبي ة القلبية ليس على صعيد تخطيط القلب وانما يتعدى ذلك الى

استخدام التقنيات الحديثة.

 اخضاع العبي كرة القدم العراقي الى اختبارات طبية وفي فترات متقاربة ويمكن ان تكون بين موسم وآخر. -االهتمام بثقافة العبي كرة القدم وتوجيهه رعايته ذاته بذاته.

 بناء الثقة مع الالعب ومتابعته في موضوع استخدام المنشطات او المكمالت الغذائية. -اطالع المدرب والالعب على النشرات الحديثة المتعلقة بالموت المفاجئ.

المصادر والمراجع العربية وا جنبية

( ) 1محمد عبيدات وآخرون؛ منهجية البحث العلمي – القواعد والمراحل والتطبيقات ،ب ،2ص.46
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