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 منھا؟  كیف تعرف الضار والنافع.. الدھون
By الدكتور یاسر متولى   

  مقدمھ  

ل أنواعھا المشبعة والمتحولة خطر على القلب والشرایین ُ   تناو

دون أي مقدمات في العرض، وخالفا لما قد یعتقد البعض، فإن أحدا ال یناقش الیوم من الناحیة الطبیة في ضرورة وجدوى 
ذلك أنھا أحد العناصر الغذائیة األساسیة في ضمان قیام الجسم بعملھ بطریقة طبیعیة، ومن دونھا ال یستطیع تناول الدھون، 

  .الجسم الحفاظ على حیاتھ

وھذه األھمیة لیس مردھا فقط قدرة الدھون على تزوید الجسم بكمیة عالیة من الطاقة، مقارنة بالبروتینات والسكریات، ولكن 
حصول عملیات امتصاص الجسم لمجموعات من العناصر الغذائیة الالزمة لحیاتھ، وللدھون أیضا  للدھون أدوار مھمة في

أدوار حیویة مھمة في عمل أعضاء الجسم، ولبناء أنسجة أعضاء على مستوى عال من األھمیة في الجھاز العصبي، وفي إنتاج 
  .مجموعات مھمة من الھرمونات

ا علمیا طبیا جادا حول تعلیل سبب اإلصابات بأمراض القلب والشرایین، وأنواع من وبالمقابل، یعلم الكثیرون أن ثمة حدیث
  .تناول الدھون» كثرة«السرطان والسمنة وغیرھا، بأنھا ناجمة عن 

وال  organic solventsالدھون كلمة عامة، تشمل مجموعات من المركبات الكیمیائیة التي تذوب في مواد المذیبات العضویة 
ب الدھني من الغلیسرین المتحد مع ثالثة أحماض دھنیةتذوب في الم ّ   .اء، ومن ناحیة التركیب األساسي لھا یتكون المرك

وفي درجة الحرارة العادیة، داخل الغرفة، قد تكون الدھون إما بھیئة سائلة وإما جامدة، وھي صفة تعتمد على بناء مركب 
على الدھون التي تكون في ھیئة سائلة عند وضعھا في » الزیوت«لفظ ومما تعارف الناس علیھ إطالق . الدھون وعلى مكوناتھ



أنواع الدھون التي توجد في ھیئة صلبة في درجة حرارة الغرفة، ولذا » الشحوم«درجة حرارة الغرفة العادیة، بینما تسمى بـ
  .تشمل الزیوت والشحوم» دھون«فإن كلمة 

  .تي یمكنھ أن یتغذى علیھا، ھو إما األطعمة الحیوانیة وإما األطعمة النباتیةوالمصادر األساسیة لحصول اإلنسان على الدھون، ال

القشدة، والدسم الموجود في الحلیب ومشتقات األلبان، » كریمة«الزبد والسمن الحیواني، و: ومن أمثلة دھون األطعمة الحیوانیة
عضالتھا، أو في منطقة الظھر أو الذنَب من جسم واألنسجة الشحمیة الموجودة إما مختلطة بالعظم وإما متغلغلة داخل لحوم 

  .الحیوانات البریة أو الطیور أو البحریة، وزیت كبد السمك

زیوت كل من الزیتون والسمسم ودوار الشمس والذرة والكانوال واألرقان وجوز الھند : كما أن من أمثلة دھون األطعمة النباتیة
رات مصدرا مھما وطبیعیا للحصول على الدھون النباتیة في ھیئة طبیعیة والنخیل والفول السوداني، وكذلك تعتبر المكس

  .خالصة

  أنواع الدھون وتصنیفھا* 

ومن المھم بدرجة أساسیة معرفة أن ھناك أربعة أنواع من الدھون في األغذیة التي نتناولھا، وأھمیة ھذه المعرفة ووضوحھا * 
  :جدا في ذھن أحدنا لھا سببان

وعلى سبیل المثال، فإن تأثیر تناول . ت الصحیة للدھون على صحة أعضاء الجسم تختلف بحسب نوع الدھنأن التأثیرا: األول
  .الدھون الموجودة في المكسرات على صحة شرایین القلب یختلف عن تأثیر تناول الدھون التي في الشحم الحیواني

المثال، تختلف الدھون التي في زبدة الحلیب الحیواني عن وعلى سبیل . أن األغذیة تختلف في محتواھا من أنواع الدھون: الثاني
  .تلك الدھون في زیت الزیتون

  .الدھون المشبعة، والدھون األحادیة غیر المشبعة، والدھون العدیدة غیر المشبعة، والدھون المتحولة: واألنواع األربعة ھي

وفي الوظیفة والتأثیر داخل الجسم عن عموم أنواع  ومما یجدر ذكره أن الكولسترول، كمادة كیمیائیة، یختلف في التركیب
الدھون، ولكن العتبارات تتعلق بمصاحبة الكولسترول للدھون المشبعة في األطعمة الحیوانیة فقط، یُذكر الكولسترول مجازا مع 

  .الدھون

  الدھون المشبعة* 

وتغلفھ ذرات الھیدروجین، وھناك روابط عدة  العتبارات تتعلق بالتركیب الكیمیائي للدھون، فإن كل مركب دھني تحیط بھ* 
في ما بین ذرات الكربون والھیدروجین داخل مركب الدھن، وحینما تكون تلك الروابط مشبعة، أي ال یمكن دخول ذرات 

  .الھیدروجین إلیھا مثال، فإن نوع الدھن یكون مشبعا

حة الشرایین، القلبیة والدماغیة وغیرھا، مفاده أن وما تقولھ المصادر الطبیة حول الدور السلبي للدھون المشبعة على ص
اإلكثار، ولفترات طویلة، من تناول الدھون المشبعة ھو عامل رئیسي في التسبب في ارتفاع نسبة كولسترول الدم، وبخاصة 

بأمراض شرایین وبالتالي فإن ھذا اإلكثار من تناول الدھون المشبعة یرفع من احتماالت اإلصابة . النوع الخفیف والضار منھ
  .القلب ومن حصول تداعیاتھا

وبعبارة أدق علمیا، وكما ال یتوقع الكثیرون، یؤدي اإلكثار من تناول الدھون المشبعة إلى رفع نسبة الكولسترول في الدم بمقدار 
الكولسترول یفوق  والسبب أن تأثیر الدھون المشبعة على إثارة الكبد إلنتاج! یفوق تأثیر تناول الكولسترول نفسھ من الطعام

من الكولسترول الموجود في أجسامنا مصدره ما ینتجھ الكبد، % 80ومعلوم أن . تأثیر دخول كولسترول الطعام إلى الجسم
والمصادر الرئیسیة للدھون المشبعة . فقط من كولسترول الجسم یأتي من الكولسترول الذي یدخل أجسامنا مع الطعام% 20و



یوانات البریة، أي لحوم الضأن والبقر والجمال، وألبانھا، ومشتقات ألبانھا، والسمن والزبدة ھي المنتجات الغذائیة للح
  .المستخلص من ألبان الضأن والبقر

كما أن لحوم الطیور والدواجن غنیة بالدھون المشبعة، أما البیض فمتدني المحتوى من الدھون المشبعة، وما في البیض من 
  .بعةدھون ھو من األنواع غیر المش

  .ویعتبر طعام البحر، كاألسماك والروبیان واللوبیستر وغیرھم، قلیلة المحتوى من الدھون المشبعة

وغالبیة زیوت المنتجات النباتیة من األنواع غیر المشبعة، بخالف نوعین مشھورین، وھما زیت النخیل وزیت جوز الھند 
  .الغنیین بالدھون المشبعة

  الدھون األحادیة غیر المشبعة* 

» خفیفة«ومن اسمھا تكون الروابط الكیمیائیة داخل مركبات الدھون غیر مشبعة باالرتباط بذرات الھیدروجین، أي أنھا * 
محل تناول » المشبعةالدھون األحادیة غیر «وتبین الدراسات أن إحالل تناول ,. وغیر مشبعة بثقل تراكم ذرات الھیدروجین

الدھون الحیوانیة المشبعة ھو وسیلة مفیدة ومؤثرة بشكل واضح في تقلیل احتماالت اإلصابة بأمراض شرایین القلب، وفي 
ھذا غیر الفوائد الصحیة المتعددة لتناول زیت الزیتون على أعضاء شتى في . خفض االرتفاعات في نسبة كولسترول الدم

  .لالستطراد في عرضھا ضمن مقام الحدیث عن أنواع الدھون بشكل عام الجسم، وھي التي ال مجال

ومن أمثلة ھذه النوعیة من الدھون األحادیة غیر المشبعة، زیت الزیتون، والزیوت الموجودة في المكسرات، والدھون الموجودة 
  .في ثمار األفاكادو، والدھون الموجودة في البیض

  الدھون العدیدة غیر المشبعة* 

شابھ تركیب ھذه النوعیة من الدھون مع تركیب الدھون األحادیة، من ناحیة عدم التشبع بذرات الھیدروجین، ولكن شكل ویت* 
وھناك اتفاق بین المصادر الطبیة، وبخاصة المعنیة منھا بصحة القلب . المركب منھا مكون من تراكم مركبات متعددة
ومن أفضل . شبعة ھو وسیلة ثابتة الفائدة في حمایة الشرایین القلبیة والدماغیةوالشرایین، على أن تناول الدھون العدیدة غیر الم

  .الموجود في أنواع المكسرات 6-الموجود في زیت السمك، ونوع أومیغا 3-وأوضح األمثلة نوع أومیغا

الت اإلصابة مفید لخفض نسبة كولسترول الدم، ولحمایة الشرایین من ترسبات الكولسترول، ولتقلیل احتما 3- وأومیغا
ولذا فإن تناول . باضطرابات نبضات القلب، وتقلیل حدة التھابات المفاصل، وترطیب الجلد والشعر، ورفع حدة الذاكرة، وغیرھا

األسماك الدھنیة، كالسلمون والسردین والماكریل والتونا، وبخاصة منطقة الجلد فیھا مفید جدا، ولكن بشرط أن یتم طھیھا 
  .و بالبخار أو في الفرنبالشواء على الفحم أ

ّان، ومكسرات المكادیمیا » الدھون العدیدة غیر المشبعة«وتوجد أیضا  في زیت السمسم والذرة ودوار الشمس وبذور الكت
  .والمكسرات البرازیلیة وبقول الفول السوداني وغیرھا

  الدھون المتحولة* 

والمصدر الحالي لدخول الدھون المتحولة إلى . بكمیات ضئیلة جداوالدھون المتحولة ال توجد في الدھون الطبیعیة إال نادرا، و* 
وتحدیدا، تنتج الدھون المتحولة من عملیات . وجبات طعام الناس ھو ما یحصل نتیجة للتعامل الصناعي مع الدھون الطبیعیة

عیة الصحیة بغیة إعطائھا قدرة ھدرجة الزیوت النباتیة الطبیعیة، ومعلوم أن عملیة الھدرجة تتم لدھون الزیوت النباتیة الطبی
  .مقاومة الفساد والتزنیخ جراء حصول عملیة األكسدة لھا بفعل التعرض الطبیعي للضوء والھواء والحرارة



والحقیقة الطبیة في ھذا الشأن ھي أن الدھون المتحولة سبب مھم في ارتفاع نسبة الكولسترول الخفیف الضار، وفي خفض نسبة 
حمید، وعلیھ فإن تناول الدھون المتحولة سبب مھم في رفع احتماالت اإلصابة بأمراض شرایین القلب الكولسترول الثقیل ال

  .وجلطة السكتة الدماغیة ورفع نسبة كولسترول الدم

، فإن تناول الدھون المتحولة، والموجودة في »إدارة المراكز األمیركیة للسیطرة على األمراض والوقایة«ووفق ما تذكره 
وتحدیدا، تناول الدھون . نباتیة المھدرجة جزئیا، أشد ضررا على الصحة من تناول المصادر الطبیعیة للدھون عموماالزیوت ال

المتحولة أشد ضررا على صحة اإلنسان من تناول الدھون الحیوانیة المشبعة، ولذا فإن إرشادات رابطة القلب األمیركیة تقول 
لتكرار القلي مرات ومرات، وھو ما یعتبر توفیرا مادیا للشركات » ستیكیةالبال«إن لإلنسان أن یجعل الدھون المشبعة 

المأكوالت «وغیرھا من األطعمة في مطاعم » والفرنش فرایس» الشیبس«وھو ما یحصل في قلي قطع بطاطا ! والمطاعم
  .»السریعة

مھدرجة، وفي الحلویات ذات ھیئة القوام وتوجد الدھون المتحولة بشكل خاص في األطعمة المقلیة باستخدام الزیوت النباتیة ال
  .، وأنواع أخرى من الحلویات والموالح المخبوزة»البیتزا«و» البسكویت«و» الكیك«و» الدونات«المتماسك، مثل 

  یاسر متولى. د
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 أیضا مفید للدماغ.. الكولیسترول الحمید
By الدكتور یاسر متولى   

  مقدمھ

یمكنھا ) او الحمید(» الجید«اجزاء الكولیسترول  . المستویات العالیة منھ تؤدي الى شفاء المصابین بسكتة دماغیة ودرء الخرف
  .ان تبعد حدوث السكتة الدماغیة، والخرف، اضافة الى درئھا ألمراض القلب، لذلك فقد حان الوقت للتأمل بھا

وفي ظل . »الحمید«ھي اجزاء الكولیسترول . High-density lipoprotein HDLات الدھنیة العالیة الكثافة ان البروتین
التي نفذت عبر  Macrophagesھذه تجمع الكولسترول من الخالیا البلعمیة الكبیرة  HDLظروف صحیحة، فان بروتینات 

كولیسترول الذي جرى كنسھ، في االمعاء الدقیقة على شكل جدران الشرایین، ثم تودعھ في الكبد، الذي یقوم بدوره بفرز ال
  .كما ان فوائد البروتینات الدھنیة عالیة الكثافة تتعدى عملیة ازالة الكولیسترول. امالح مراریة

مركبات عضویة ( lipidsوقد افترضت دراسات بأنھا قد تزیل االلتھابات، وتمنع تكون خثرات الدم، وتمنع أكسدة اللبیدات 
وان كانت . وھذه األكسدة ھي الحدث المركزي في عملیة تصلب الشرایین المؤدیة الى تلفھا). ضروبا من الدھن والشمع تشمل

HDL تفعل ذلك فان تسمیتھا بالكولیسترول الحمید تبدو تسمیة مكافئة لھا.  

  نتائج حمیدة* 

ویفترض عدد صغیر ولكنھ . امراض القلب ، ھي وجود خطر اقل لوقوعHDLالنتائج الرئیسیة لوجود مستویات عالیة من * 
مثال  2007وفي نھایة عام . متزاید من الدراسات، ان مستویاتھا العالیة یمكنھا تقلیل حدوث اخطار السكتة الدماغیة والخرف

لدیھم  ، ان االفراد الذین»التدخل بالفیتامینات بھدف درء السكتة الدماغیة«اظھرت دراسة اعادت تحلیل بیانات لدراسة تسمى 
ووجدت دراسة . كانوا على االغلب یشفون تماما بعد اصابتھم بسكتة دماغیة خفیفة او متوسطة HDLمستویات عالیة من 

كما ینصب بعض االھتمام . قللت من فرص االصابة بانواع محددة من السكتات الدماغیة HDLاخرى ان المستویات العالیة من 
  .السكتات الدماغیة الھادفة الى عالج HDLعلى التجارب على 



، یمكنھا ابعاد خطر الخرف جاءت من دراسات رصدت وجود ترابط متبادل بین HDLاآلمال بان المستویات العالیة من 
وبالطبع فان اصطیاد مثل ھذا الترابط المتبادل ھو ابعد ما یكون عن التحقق . المنخفضة وبین حدوث الخرف HDLمستویات 

-betaأمیلوید - قد تعیق تطور ترسبات بیتا HDLومع ذلك فان ھناك بعض الدالئل على ان . بالبرھان بوجود سبب ونتیجة
amyloid الذي یعتقد الكثیر من الخبراء بانھا سبب حدوث مرض ألزھایمر.  

ادت الى تناول ) ، والعقاقیر االخرىZocor، زوكور Lipitorلیبتور ( Statinsولحسن الحظ او سوئھ فان عقاقیر الستاتین 
اال ان خطط احدى شركات االدویة الكبرى لجني ارباح كبرى من . میركیین لھا بھدف تغییر مستویات الكولیسترول لدیھماال

» فایزر«عندما وجد في تجارب سریریة على عقار شركة  2006، منیت باإلخفاق عام HDLالسوق الھائل لزیادة مستویات 
السكتة الدماغیة، النوبات (المتعلقة باألوعیة الدمویة والقلب » حداثاال«انھ یزید  Torcetrapib» تورسیترابیب«المسمى 

  .والوفاة بأي سبب من االسباب، مقارنة بالعالج بعقار الستاتین). الخ.. القلبیة،

ولم یبد سبب تلك . في المائة 72بنسبة  HDLوادى العقار التجریبي ھذا الى ظھور ھذه التأثیرات، رغم زیادتھ لمستویات 
، او ان تناقص مستویات البوتاسیوم HDLینتج نوعا خاطئا من » تورسیترابیب«وقد یكون بسبب ان عقار . رات واضحاالتأثی

) أي الترسبات(وتقول نظریة اخرى ان االزالة الشدیدة للكولیسترول من الترسبات المشبعة بالدھون تقودھا . كان ھو المسؤول
  .دي الى النوبات القلبیةألن تصبح قابلة اكثر للتمزق، االمر الذي یؤ
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 وفوائدھا ..الدھون البنیة
By الدكتور یاسر متولى   

  مقدمھ

ً عن أي مقدمات في العرض، ھل ھناك شحوم حمیدة  ھناك شحوم حمیدة، متى ما . نعم: وشحوم خبیثة؟ اإلجابة ببساطةبعیدا
ً للغایة في الصحة ً ومفیدا ً إیجابیا وھناك شحوم خبیثة، متى ما تراكمت كمیاتھا في أرجاء . توفر وجودھا في الجسم كان ذلك شیئا

ً سلب ً في كل زاویة من الجسد، كان ذلك شیئا ً متغلغال ً شحمیا ً بالجسم وأنظمتھالجسم وكونت بذاتھا جسما ً وضارا ومع كل . یا
اإلطناب العلمي الطبي في سرد كل ما ھو معلوم عن حقائق الشحوم الضارة الخبیثة، یكون السؤال التالي، ما الذي نعرفھ عن 

وداوني ”ھذه الشحوم الحمیدة؟ وھل من أمل في االستفادة منھا إلصالح حال االضطرابات الشحمیة في الجسم، وذلك من باب 
  ؟ شحوم وتأثیرات مختلفة“التي كانت ھي الداءب

العلمیة العالمیة، كانت قد طرقت األمر في عددھا الصادر یوم الحادي والعشرین من شھر أغسطس الحالي، “ نیتشر”مجلة * 
مركز  فاربر للسرطان في میتشغن، والثانیة للباحثین من -األولى للباحثین من مؤسسة دانا. وذلك من خالل دراستین طبیتین

ً الدكتورة باربرا كانون، الباحثة في شؤون . جوسلین للسكري التابع لجامعة ھارفارد في بوسطن وھما ما علقت علیھما تحریریا
ً من االلتفات الجاد نحو أنواع الشحوم في الجسم، . السمنة بجامعة استوكھولم والواقع أن السنوات القلیلة الماضیة شھدت نوعا

ً عن اخت الفات جوھریة بین أنواع الشحوم من نواحي التكوین والخصائص التشریحیة والوظیفیة ألنواع األنسجة وتحدثت مطوال
الشحمیة، وذلك على مستوى نوعیة الخلیة الشحمیة نفسھا في أنواع الشحوم المختلفة في الجسم، كما من نواحي مكان وجود تلك 

نب من األمر، عند الحدیث عن شحوم البطن ووسیلة التخلص وكنت قد عرضت خالل األشھر القلیلة الماضیة جوا. الشحوم
وكان العرض آنذاك قد ذكر أن الشحوم البیضاء في البطن بالذات، ھي أولى األنسجة الشحمیة التي یتمكن . السلیم والفعال منھا

دنا لحمیة غذائیة متوازنة ولذا فإن إتباع أح. الجسم من إذابة وإفراغ محتواھا الدھني المتراكم في خالیا أنسجة الشحم تلك
، “إیروبیك”المحتوى في العناصر الغذائیة وقلیلة في كمیة السعرات الحراریة لھا، وممارسة التمارین الریاضیة الھوائیة، 

ً للتخلص من شحوم البطن ھبنا إیاه من . العادیة، ھما الوسیلتان األكثر ضمانا ُ ً عن متاھات عملیات ربط وتحزیم ما و وذلك بعیدا
دة طبیعیة، ومتاھات صناعة ورسم خرائط جدیدة لمجري الطعام خالل المعدة واألمعاء، وھي الطریقة التي یُنشأ بھا جھاز مع

  .ھضمي جدید ال نعلم على المدى البعید الكثیر عن تأثیراتھ الصحیة



اإلصابات بأمراض القلب وغیرھا  تتحدث الدراسات األمیركیة البعیدة األمد، والصادرة عن جامعة بنسیلفینیا، عن ارتفاع نسبة  
وھي وإن . “شد البطن”كما ینبغي ایضا عدم االقتصار في ممارسة التمارین الریاضیة البدنیة على تمارین . بین الخاضعین لھا

ً على مستوى العضالت، أي في المنطقة الجلدیة المغلفة للبطن، إال أنھا لیست الوسیلة إلزالة ما  كانت ذات فائدة محدودة محلیا
وقبل بضعة أسابیع، تم عرض جوانب تتعلق بتأثیرات تراكم الشحم على، وفي، بعض أعضاء . تراكم من شحوم داخل البطن

األول ھو حول ارتفاع اإلصابات بأمراض شرایین القلب بین الناس الذین ثبت وجود تراكم . وشمل العرض مثلین. الجسم
كذلك حول تغیر النظرة الطبیة حیال تراكم الشحوم داخل عضو الكبد، حیث و. كمیات كبیرة من الشحم على عضو القلب لدیھم

وكانت النظرة السابقة ألطباء الكبد منحصرة في متابعة . تتجھ المعالجة الطبیة الیوم نحو تخلیص الكبد من تراكم الشحوم فیھ
االلتھابات والتلف، وھو ما ثبت عدم  تراكم الشحوم تلك والحدیث عن عدم ثبوت وجود أضرار صحیة لھا على سالمة الكبد من

  األطفال حدیثو الوالدة. صحتھ

ً من والدتنا، وما احتوت علیھ أجسامنا الطبیعیة حال خروجنا للدنیا من أرحام أمھاتنا*  تقول قصة الشحوم، . القصة تبدأ دوما
 whiteأنسجة شحمیة بیضاء  ، أحدھما یُطلق علیھadipose tissueثمة في جسم اإلنسان نوعان من األنسجة الشحمیة 

adipose tissue والثاني یُسمى أنسجة شحمیة بنیة ،Brown adipose tissue . وأن ما یُوجد في أجسام األطفال حدیثي
من كتلة % 7وفي جسم الطفل الحدیث الوالدة، تُشكل الدھون البنیة نسبة تتجاوز . الوالدة بكثرة ھو النوع البني من الشحوم

ویتركز وجود أنسجة الشحوم البنیة في منطقة الظھر، أي فیما بین الجزء . ا كمیة ال یُستھان بھا في داخل الجسمأي أنھ. الجسم
ُوجد األنسجة الشحمیة في جسم اإلنسان. العلوي من العمود الفقري وما بین األكتاف ً لماذا ت . ووجودھا مھم، ومنھ نفھم أصال
ریة الالزمة للتغلب على برودة الجو الخارجي، أي لمنع حاالت انخفاض حرارة وأھمیتھا للطفل ھو في إنتاج الطاقة الحرا

ً، وخاصة حینما ال یكون مكتمل النمو. hypothermiaالجسم  . وھي حالة خطرة على سالمة حیاة الطفل حدیث الوالدة عموما
وذلك لعدة عوامل، من . مقارنة بالبالغوالواقع أن الطفل حدیث الوالدة أكثر عُرضة للتأثر بالبرودة وانخفاض حرارة الجسم، 

وھو . أھمھا أن النسبة عالیة بین مساحة سطح الجسم، أي مساحة الجلد، وبین كتلة وحجم الجسم نفسھ، وذلك بالمقارنة بالبالغین
ً یُمكن للحرارة أن تخرج عبره من الجسم ً واسعا بالنسبة ومن أسباب ھذا األمر، كبر حجم رأس الطفل . ما یعني أن ثمة سطحا

ً . وصغر حجم األطراف السفلى، أي الفخذین والساقین والقدمین. لبقیة الجسم ً مھما ویلعب تدني حجم عضالت جسم الطفل دورا
ومعلوم أن القشعریرة التي یُحس بھا أحدنا حال وجوده في مناطق باردة، إنما ھي . في تدني حصول ارتعاش رجفة القشعریرة 

ھذا باإلضافة إلى تدني وجود . مة البرودة، عبر إنتاج العضالت خالل القشعریرة للطاقة الحراریةوسیلة حمایة من الجسم لمقاو
وإذا ما تذكرنا أن الطفل الصغیر ال . وھما وسیلتان لمقاومة البرودة. طبقة دھنیة تحت الجلد، وانعدام طبقة شعر الجلد لدى الطفل

ُدرك مدى یقوى على المشي إلبعاد نفسھ عن المناطق الباردة،  وأن جھازه العصبي لم ینمو بعد بما یكفي للتنبھ السریع للبرودة، ن
ومع التقدم في العمر، وتجاوز مرحلة الطفولة، . أھمیة توفر وسائل لحمایة الطفل من البرودة وإلنتاج جسمھ للحرارة بسرعة

ً حجم كتلة األنسجة الدھنی وتتنامي لدى البعض . ة البنیة في جسم اإلنسانومع دخول عوامل غذائیة وبیئیة عدة، یتناقص تدریجیا
إال أن الدراسات الطبیة التي حاولت معرفة مدى وجود كتلة الشحوم البنیة لدى البالغین، وجدت . كتلة األنسجة الشحمیة البیضاء

ْ یعیشون في والحظت . أن الناس یتفاوتون في مقدار ما تحتویھ أجسامھم منھا، وخاصة في منطقة الظھر وما بین الكتفین أن من
ُقلل beta blockerكما الحظت أن بعض األدویة، مثل حاصرات بیتا . مناطق باردة لدیھم كمیة أعلى من تلك الشحوم البنیة ، ت

  خالیا بنیة وبیضاء. من نشاط ھذه الشحوم ومن توفرھا في الجسم

والخلیة الشحمیة، . ر من تراكم الخالیا الشحمیةوتشیر مصادر علم األنسجة، إلى أن األنسجة الشحمیة مكونة في نھایة األم* 
ومكونات الخلیة الشحمیة تشمل النواة، والعدید من . كغیرھا من خالیا الجسم، لھا جدار خارجي یُحیط بمكونات الخلیة الشحمیة

سیمات الصغیرة المعنیة بأداء مھام خلویة متعددة، ھذا باإلضافة إلى مجموعات مختلفة الكمیة من الق طرات الدھنیة الجُ
ُوجد كتل وقطرات المواد الدھنیة الشحمیة سابحة خارج الخلیة الحیة لجسم . المتراكمة داخل الخلیة الشحمیة الواحدة وللعلم، ال ت

ُحتواة ُوجد ضمن خالیا األنسجة الشحمیة كقطرات محفوظة وم ُكمل قصة الشحوم بذكر أن . اإلنسان، بكل كل الشحوم الدھنیة ت وت
ُدعى بـ أحد أھم أنو سیمات ت سیمات الموجودة داخل الخلیة الشحمیة ھي جُ والفارق بین . mitochondria“ میتاكوندریا”اع الجُ

سیمات  “ میتاكوندریا”الخلیة الشحمیة المكونة لنسیج الدھن البني وبین تلك المكونة لنسیج الدھن األبیض، ھو في عدد جُ
ً في حجم . المتوفرة داخل الخلیة الواحدة وخلیة األنسجة الدھنیة البنیة، تحتوي على العدید . القطرة الدھنیة الموجودة فیھاوأیضا

سیمات  بینما الخلیة الشحمیة في أنسجة الشحوم . ، وتحتوي على عدد كبیر من قطرات دھنیة صغیرة“میتاكوندریا”من جُ
سیمات  وھاتان النقطتان مھمتان . واحدة من الدھن، وتحتوي على قطرة كبیرة و“میتاكوندریا”البیضاء تحتوى على القلیل من جُ

ً في التأثیرات الصحیة للفرق الوظیفي بین نوعي الخلیة لنوعي األنسجة الشحمیة، أي البیضاء والبنیة وكون حجم قطرة . جدا
میات أكبر من الدھن أكبر في خالیا األنسجة الشحمیة البیضاء، یُفسر ذلك التراكم األكبر للشحوم في أجسام الناس الذین لدیھم ك

سیمات . نوع األنسجة الشحمیة البیضاء ومعلوم . في خلیة األنسجة الشحمیة البنیة“ میتاكوندریا”ولكن األھم، ھو مدى وجود جُ



سیمات  سیمات، ھو ارتفاع فرص نشاط . مھمتھا األساسیة ھي إنتاج الطاقة“ میتاكوندریا”أن جُ ومعنى وجود العدید من ھذه الجُ
  .اقةعملیات إنتاج الط

وأھم ما یتمنى كل الناس أن یستخدمھ . ومن المعلوم أن إنتاج الطاقة ھي عملیة حرق للمواد الخام المستخدمة كوقود للجسم
ولذا فإن خلیة األنسجة الشحمیة البنیة، قادرة على حرق الدھون بكفاءة وفائدة أكبر . الجسم كوقود إلنتاج الطاقة ھو الشحوم

وكذلك تتوفر . نسجة الدھنیة البنیة قطرات صغیرة من الدھون السھلة التفتیت، وبالتالي االستھالكللجسم، وتتوفر في خالیا األ
وھو ما یعني أن حاجة ھذه الخالیا الشحمیة . لھذه الخالیا الشحمیة البنیة میزة ثالثة، وھي كثرة ووفرة الشعیرات الدمویة حولھا

ؤمنة بشكل أفضل لھا  ُ . كي تعمل بنشاط أكبر في حرق الدھون واستھالك الجسم لھا في إنتاج الطاقةالبنیة للتزود باألوكسجین م
ُواتیة للخالیا الدھنیة في األنسجة الشحمیة البنیة كي تكون إیجابیة ومفیدة للجسم في حرق الدھون  بمعنى أن كل الظروف م

ً لخالیا الدھن المتواجدة في األنسجة . وامداد الجسم بالطاقة الدھنیة البیضاء، والتي تقوم بدور سلبي عبر ما وھو ما لیس متوفرا
  حرق الدھون. تختزنھ بخمول من الدھون بخمول وعبر تدخالتھا في إحداث اضطرابات كیمیائیة ھرمونیة ضارة بالجسم

. البنیة، تناولت الدراستان الطبیتان الحدیثتان جوانب تتعلق بالشحوم “الدھون البنیة مفتاح جدید لحرق الدھون”وتحت عنوان * 
وقال الدكتور بروس . وھو ما یرى البعض أن ثمة إمكانیات مستقبلیة للنظر إلیھا كوسیلة لحرق الدھون وتخلیص الجسم منھا

فاربر للسرطان، أنا أعتقد بجدیة أن تنشیط نمو األنسجة الشحمیة البنیة، ھو وسیلة واعدة وممكنة  –سبیغلمان، من مؤسسة أنا 
وما یُثیر الجاذبیة في ھذه الوسیلة أنھا بسیطة، ألنھ لو كانت أكثر األنسجة الشحمیة في أجسامنا . سملضبط الزیادة في وزن الج

ً وأقل  من النوع البني، فإنھ وكما تشیر نتائج الدراسات التي أجرینھا على الحیوانات في المختبرات، ستكون أجسمنا أكثر اعتدال
وكانت دراسات سابقة لنفس الباحث وفریقھ قد تعرفت على . ى مقاومة السمنةواألھم أن أجسامنا سیُصبح أكثر قدرة عل. سمنة

أي من النوعیة التي تحتوي على كمیة وافرة من . المفتاح الرئیسي، الذي یُثیر عملیة بناء وإنتاج خالیا شحمیة من النوع البني
سیمات  ً یُدعى . “میتاكوندریا”جُ ً كمیائیا وآخر دراساتھم . ھو المفتاح PRDM16″ 16م بي أر دي أ”وتوصلوا إلى أن مركبا

واستكمل . العلمیة“ جینیتك أند دیفیلوبمنت”السابقة في ھذا الشأن تم نشرھا في عدد الخامس عشر من مایو الماضي لمجلة 
وغیر ناضجة الباحثون عملھم، وأثبتوا في نتائجھم األخیرة أن ھذا المركب الكیمیائي لدیھ القدرة على توجیھ تحول نوعیة بدائیة 

ً من االستمرار في عملیة النضج الطبیعي نحو تكوین خلیة عضلة  من الخالیا العضلیة نحو التحول إلى خالیا شحمیة بنیة بدال
ً : والنتیجة األھم من تلك الدراسات السابقة والدراسة الحدیثة مفادھا أن . ناضجة منشأ أصل الخالیا الشحمیة البنیة مختلف تماما

والمفاجأة كانت كما قال الباحثون أن الخالیا الشحمیة البنیة إنما ھي أصلھا خالیا . الخالیا الشحمیة البیضاءعن أصل منشأ 
وتوصلوا إلى أن . أما باحثو جامعة ھارفارد، وفي الدراسة الثانیة، تعرفوا على طریق أخر إلنتاج خالیا شحمیة بنیة. عضلیة

، یُمكنھ أن یُنشط إنتاج ھذه الخالیا الدھنیة الشحمیة من  BMP-7 protein 7-بي نوع من المركبات البروتینیة، ویُدعى بي أم
وفي الدراستین تبین للباحثین أن زیادة إنتاج الخالیا الشحمیة البنیة كان وسیلة لحفاظ . الخالیا العظمیة البدائیة غیر الناضجة

غ، الباحث الرئیس في دراسة مركز جوسلین للسكري ھیو تسین- وقال یاو. وزن طبیعي للحیوانات التي تمت التجارب علیھا
ُؤدي ھذه األبحاث إلى إنتاج وسیلة أفضل في معالجة السمنة أو زیادة الوزن، ألنھ وحتى  بجامعة ھارفارد، ان األمل ھو أن ت

، قالت الدكتورة وفي تعلیقھا التحریري على الدراستین. الیوم ال تتوفر اختیارات عالجیة جیدة لمن یُعانون من ھذه المشكلة
ُجیبان على بعض األسئلة حول وسائل  باربرا كانون، المتخصصة في بحوث السمنة من جامعة استوكھولم، بأن الدراستین ت
ً من األسئلة حول دور ھذین المركبین الكیمیائیین، في إشارة منھا  وطرق وإنتاج الخالیا الشحمیة البنیة، كما أنھما أثارتا مزیدا

وقالت إن اإلجابة على العدید من االستفسارات العلمیة حولھما قد یُوصلنا إلى ما ھو أفضل . 16و بي أر دي أم  7- إلى بي أم بي
والسؤال األھم، متى یُمكن النجاح في تنشیط إنتاج جسم اإلنسان للخالیا الشحمیة البنیة، وتسھیل حرق . في مواجھة السمنة

  الجسم لطاقات الشحوم المختزنة فیھ؟

  الدیناصورات ومشكلة السمنةانقراض 

یبدو أن الباحثین الطبیین مقتنعون بأن الوسیلة الوحیدة المتوفرة والفاعلة في تخلیص الجسم من السمنة، ھي بإتباع حمیة * 
ُوجد تلك القناعة الراسخ. غذائیة متدنیة المحتوى من الطاقة وبممارسة الریاضة البدنیة من النوع الھوائي، إیروبیك ة ولذا ال ت

والمالحظ أن المحاوالت العلمیة وصلت إلى . بأي وسائل عالجیة أخرى، جراحیة أو دوائیة، متوفرة الیوم لحل مشكلة السمنة
  .مرحلة دراسة الدیناصورات لحل مشكلة السمنة

الماضي یُجیب وقد یستغرب البعض ھذا الكالم، لكن ما نشره الباحثون من كلیة الطب التابعة لجامعة نیویورك في أواخر إبریل 
وكان فریق من الباحثین من تلك الكلیة األمیركیة قد كشفوا النقاب عن سبب اختالف الطیور عن بقیة الثدییات . على ھذه التعجب



وتوصلوا إلى أن الدیناصورات ھي . في عدم احتواء أجسام الطیور على أنسجة متخصصة في إنتاج الطاقة الحراریة) اللبائن(
وأشار الباحثون إلى أن . لك تلك األنسجة، ما قد یكون السبب في انقراضھا، كما قال الباحثون صراحةاألخرى لم تكن تمت

أحدھما األنسجة الشحمیة البیضاء، واألخر ھو األنسجة . اإلنسان كبقیة الثدییات، لدیھ في جسمھ نوعان من األنسجة الشحمیة
بینما وظیفة األنسجة الشحمیة البنیة ھي . ي خزن الدھون كمصدر للطاقةوأن وظیفة األنسجة الشحمیة البیضاء ھ. الشحمیة البنیة

وأن حیوان الدب، والذي یعیش في المناطق الباردة، من قطبیة وغیرھا، یمتلك في جسمھ . إنتاج الطاقة عبر حرق الدھون
ً من األنسجة الشحمیة البنیة، أسوة باألطفال حدیثي الوالدة ً عالیا إن غالبیة الثدییات لدیھا مفتاح جیني  وقال الباحثون. مخزونا

وافترض الباحثون أن الطیور متطورة عن . مسؤول عن إنتاج الحرارة عبر األنسجة الشحمیة البنیة، بینما ال تمتلك الطیور ذلك
  .بقایا من الدیناصورات التي لم تكن تمتلك تلك األنسجة الشحمیة البنیة في أجسامھا
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 )الكرش( ھل للوراثة عالقة بسمنة البطن……أستشارات طبیة
By الدكتور یاسر متولى   

  مقدمھ

ُحاول أن تتخلص منھا ً أنك ت ً معاناتك التي ذكرتھا في رسالتك حول سمنة البطن لدیك، وواضح أیضا ولكن . من المفھوم جدا
ً علیك التنب . بدایة، ال یبدو من مجمل الدراسات الطبیة أن سمنة البطن سمة وراثیة. ھ إلى بعض األمور، والتي سألت عنھا تحدیدا

بمعنى أن ظھور السمنة في البطن لیست ذات عالقة مباشرة بالجینات الوراثیة، ولیس بالضرورة أن األب أو األم یُورثان ذلك 
ُؤكده المصا. لألبناء أو البنات ً بسلوكیات الحیاة التي یختار المرء إتباعھاوما ت . در الطبیة أن سمنة البطن لھا عالقة مباشرة جدا

  .أي أن سمنة البطن ھي نتیجة لعادات األكل وعادات مستوى عموم النشاط البدني الیومي لإلنسان

ولھ اإلنسان من طعام ستمتص واألمر غایة في البساطة من ناحیة فھم سبب ظھور سمنة البطن لدى البعض، وھو أن ما یتنا
وھنا إما أن یحرقھا الجسم إلنتاج الطاقة، . وبالتالي ستدخل إلى الجسم كمیات من طاقة السعرات الحراریة. غالبیتھ األمعاء

ولذا قد . وبالتالي یتخلص من تراكمھا كشحوم في جسمھ، أو أنھا ال محالة ستتراكم كأنسجة شحمیة في مناطق البطن وغیرھا
یع أفراد أسرة واحدة یُعانون من مشكلة سمنة البطن، نتیجة ألن نوعیة تغذیتھم واحدة ومدى ممارستھم للنشاط البدني نجد جم
  .متشابھ

ولكي ینجح المرء في التخلص من سمنة البطن علیھ . ومن المھم فھم عالقة التمارین الریاضیة بالتخلص من سمنة البطن
ً » وبیكإیر«ممارسة الریاضة البدنیة، من نوع  وتمارین . كالھرولة أو السباحة أو غیرھما. الھوائیة، لمدة ثالثین دقیقة یومیا

وھي األفضل من بین جمیع التمارین . ھي التي یزید من خالل ممارستھا نبض القلب وعدد مرات التنفس في الدقیقة» إیروبیك«
ً في شأن دو. الریاضیة في حرق الجسم للدھون والتخلص منھا في حرق الدھون، أن أول » إیروبیك«ر تمارین والجید جدا

  .كمیات من الدھون سیتخلص الجسم منھا ھي شحوم البطن

 )The metabolic syndrome(متالزمھ التمتیل الغدائى 
By الدكتور یاسر متولى   

  مقدمھ

ما تؤدى فى النھایھ و على المدى من االسباب المھمھ التى كثیرا ) The metabolic syndrome(متالزمھ التمتیل الغدائى 
  الیكم التقریر التالى…الطویل الى االصابھ بامراض شرایین القلب و المخ



  تتكون من) The metabolic syndrome(متالزمھ التمتیل الغدائى 

  .)الكرش(تراكم الدھون فى منطقھ البطن  -1

  االصابھ بارتفاع ضغط الدم االولى  ازدیاد احتمال-2

  ..االصابھ بمرض السكر النوع الثانى  ازدیاد احتمال -3

  ازدیاد لزوجھ الدم و احتمال تجلط الدم -4

  ارتفاع نسبھ االصابھ باالكتئاب النفسى احادى القطب-5

  ر الدوزه الدمویھ التاجیھ للقلب و الدوره الدمویھ المخیھارتفاع نسبھ االصابھ بقصو-6

  .ارتفاع نسبھ الدھون الثالثیھ فى الدم -7

االكثلر من تناول الوجبات  ھو عدم ممارسھ الریاضھ و) The metabolic syndrome(و اسباب متالزمھ التمتیل الغدائى 
  مع االكثار من شرب المیاه الغازیھ السریعھ الغنیھ بالدھون المتحولھ و المھدرجھ

  ریاضھو العالج ھنا یكون بممارسھ ال
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 )HDL(  الكلسترول الثقیل.…سؤال و جواب
By الدكتور یاسر متولى   

  مقدمھ

  رفع الكولیسترول الثقیل* 

تخفیف الوزن وممارسة الریاضة، في الدم، ونصحني ب )HDL(الحظ طبیبي أن لدي انخفاضا في نسبة الكولیسترول الثقیل * 
ً من ھذین األمرین الصعبین؟   ھل من أدویة تُحقق ذلك بدال

وما تدل علیھ المصادر الطبیة، ھو أن . نخفاض الكولیسترول الثقیل، أو الحمید، شيء غیر جید بالنسبة لصحة شرایین الجسم
ب والدماغ وبقیة أرجاء الجسم، وذلك بغض النظر عن مدى ارتفاع نسبة الكولیسترول الثقیل شيء مفید لسالمة الشرایین في القل

والسبب وراء ھذا األمر، وببساطة، أنھ كلما ارتفعت . ارتفاع أو انضباط نسبة الكولیسترول الخفیف الضار أو الدھون الثالثیة
ً على ارتفاع نشاط عملیات تنقیة وتنظیف الشرای ین مما ترسب فیھا من نسبة الكولیسترول الثقیل في الدم، كان ذلك مؤشرا

الكولیسترول الثقیل عبارة عن ناقل ینقل الكولیسترول من الشرایین إلى الكبد، كي یتخلص الجسم » مركب«ألن . كولیسترول
  .منھا ھناك

كما أن ثمة جدوى أخرى من ارتفاع نسبة الكولیسترول الثقیل، أال وھي خفض حدة عملیات التھابات في مناطق تراكم 
ُعیق جریان الدم داخل الكولیسترول  في داخل جدران الشرایین، وبالتالي تحقیق خفض احتماالت تكوین تجلطات دمویة تسد وت

وإذا ما وضعت ھذه األمور الثالثة في الذھن، اتضحت أھمیة عمل أحدنا على معرفة نسبة الكولیسترول الثقیل في . الشرایین



التي علینا حقیقة االلتفات الجاد إلیھا، ھي تحقیق ارتفاع نسبة الكولیسترول لذا فإن أحد الجوانب . جسمھ، واھتمامھ برفع نسبتھ
الثقیل في الدم، ألن رفع نسبة الكولیسترول الثقیل، وبصریح العبارة، حتى من دون النظر إلى مستوى الكولیسترول الخفیف، 

التي ستجنیھا شرایینك لو نجحت في رفع یُقلل من احتماالت اإلصابة بأمراض الشرایین، فما بالك بحجم الفائدة الصحیة 
ً في خفض الكولیسترول الخفیف ً في اعتماد نُصحك بممارسة الریاضة . الكولیسترول الثقیل ونجحت أیضا ً جدا ُحقا وطبیبك كان م

ً أن خفض وزن الجسم وسیلة لرفع مستوى  البدنیة الیومیة وبالعمل الجاد على خفض وزن الجسم، ألن من الثابت علمیا
الھوائیة، ھي األخرى وسیلة مفیدة لرفع الكولیسترول » إیروبیك«ولیسترول الثقیل، وأن ممارسة الریاضة من نوع تمارین الك

  .الثقیل

من نسبة الكولیسترول % 10ترفع بمقدار » إیروبیك«ان ممارسة الریاضة من نوع . ودعیني أوضح لك فائدة ما قالھ طبیبك
وثمة وسائل أخرى مفیدة . ملغم 1وغرامات من وزن الجسم، ارتفع الكولیسترول الثقیل بمقدار كیل 3الثقیل، وكلما تفقدین حوالي 

ً، مثل االمتناع عن التدخین، وھو الذي سیؤدي إلى رفع نسبة الكولیسترول الثقیل بمقدار    %.20أیضا

مع . نباتیة الطبیة والمكسراتوكذا الحال عند الحرص على تناول الدھون الصحیة غیر المشبعة، التي تتوفر في الزیوت ال
االبتعاد عن تناول الشحوم الحیوانیة المحتویة على الدھون المشبعة، واالبتعاد عن تناول الدھون المتحولة، المتوفرة في الزیوت 

ھدرجة ُ ً عن تناول الخبز األبی. النباتیة الصناعیة الم   .ضواالھتمام بتناول الحبوب الكاملة، كما في الخبز األسمر، عوضا

الذي یرفع نسبة الكولیسترول الثقیل، لكن األطباء ال یلجأون إلیھ إال عند فشل كل تلك » نیاسین«وھناك بعض األدویة، مثل 
ُراد الصحي في نسبة الكولیسترول الثقیل   .الوسائل غیر الدوائیة في تحقیق الم
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 مخاطرھا  و للنحافة المفرطھ
By الدكتور یاسر متولى   

  مقدمھ

  وآثارھا السلبیة.. النحافة المفرطة

  تتنوع أسبابھا وتساھم بزیادة التعرض للكسور وسرعة التأثر بالمضاعفات أثناء المرض

كما ان فقدان . سم، حیث تسبب العدید من األمراضمن المعروف أن للسمنة المفرطة آثارھا الشدیدة السلبیة على صحة الج
من الممكن أن یكون الشخص . الوزن أو النحافة المفرطة لھا بعض األضرار أیضا، وإن كانت اقل ضررا مقارنة بزیادة الوزن

المفرطة كعرض  نحیفا جدا منذ الطفولة، وھو یعاني ویشتكي من تلك المشكلة محاوال إیجاد حل لھا، أو قد یصاب المرء بالنحافة
جدید بدأ بمالحظتھ، وفى ھذه الحالة تؤخذ الشكوى بعین االعتبار لتقصى أسباب فقدان الوزن، ذلك أن ھذا األمر قد یكون 
  .مرتبطا بمرض یكون التشخیص المبكر فیھ مھما

  تأثیرات النحافة السلبیة

ا ما ھو بسیط، كالتأثر ببرودة الطقس، وذلك لفقدان إن للنحافة الشدیدة بعض التأثیرات السلبیة على جسم المصاب بھا، منھ* 
الجسم الطبقات الدھنیة التي تعمل عازال وقائیا للجسم من الطقس البارد، لذا یتأثر الجسم النحیف أكثر بالمناخ البارد أثناء فصل 

ر في ذلك ألن نسبة احتماالت ومنھا ما ھو أشد سلبیة، كسھولة التعرض للكسور أثناء اإلصابات والحوادث، ویعود األم. الشتاء



اإلصابة بمرض ھشاشة العظام لدیھم أعلى من األشخاص ذوي الوزن الطبیعي، كما ویسھل علیھم اإلصابة باإلعیاء الشدید 
  .والجفاف لدى إصابتھم باإلسھال أو النزالت المعویة أو الحمى

  أسباب النحافة المفرطة

  .صابة بالنحافة المفرطة، منھا ما ھو مرضي ومنھا ما ھو غیر مرضيھنالك العدید من األسباب التي تؤدى إلى اإل* 

من األسباب غیر المرضیة والعرضیة أو الوقتیة، تعرض الجسم لمجھود عضلي أو نفسي أو عقلي، كما یحدث للطلبة أثناء فترة 
ات طویلة من دون راحة، أو كما اجتیاز االمتحانات، أو بذل مجھود ریاضي من دون تناول الغذاء الكافي، او لدى العمل لفتر

  .یحدث مع البعض حین یواجھون المشاكل الحیاتیة فال یرغبون في تناول الطعام، أو لدى اإلفراط في ممارسة النشاط الجنسي

كما ان ھناك أسبابا دائمة، منھا أن یكون الشخص مصابا بالنحافة المفرطة منذ الطفولة مع عدم وجود ضعف في الشھیة، األمر 
ي غالبا ما یكون لسبب عائلي أو وراثي أو ألحد األسباب النادرة كحساسیة الجھاز الھضمي للنشاء، أو بسبب ضعف الذ

  .امتصاص أحد العناصر الغذائیة

  :أما األسباب المرضیة فھي

  السكري والغدة الدرقیة

. من خالیا الجسم لألنسولین ینتج مرض السكري عن نقص ھرمون األنسولین أو نقص االستجابة الطبیعیة: مرض السكري* 
كمصدر للطاقة، ویعمل ھرمون األنسولین على الخالیا لیساعدھا على ) الغلوكوز(وتحتاج كل خلیة من خالیا الجسم إلى السكر 

وفي مرض السكري نجد إما أن البنكریاس ال یصنع ما یكفي حاجة الجسم من األنسولین، وإما أن . استخالص الغلوكوز من الدم
الجسم تقاوم مفعول األنسولین، وفي كلتا الحالتین یكون التأثیر سواء، حیث یرتفع مستوى الغلوكوز في الدم، ألنھ ال یدخل خالیا 

، فتبدأ باستخدام الدھون )المصدر الرئیسي للطاقة(إلي خالیا الجسم، وبالتالي ال تحصل خالیا الجسم على كفایتھا من الغلوكوز 
كذلك فان . كوز، مما یؤدي إلى استنزاف مخزون الدھون في الجسم، وبالتالي یبدأ الوزن بالنقصانكمصدر للطاقة بدال من الغلو

  .فقدان السوائل في مرض السكري اذا لم یتم تعویضھ، یؤدي أیضا إلى نقصان الوزن

في الجسم، ) سینالثیروك(ھي حالة مرضیة تؤدي إلى إنتاج كمیات زائدة من الھرمون الدرقي : فرط إفراز الغدة الدرقیة* 
فتصبح ھذه الكمیات من الھرمون أكثر بكثیر مما یجب أو من حاجة الجسم، فیزداد المعدل األیضي لجمیع أعضاء الجسم، 

فاألمعاء تستجیب لھذه الزیادة، بكثرة . وھكذا فإن زیادة نشاط الغدة الدرقیة یجعل كل جزء من الجسم زائد النشاط أیضا
ستجیب باالزدیاد الملحوظ في معدل ضرباتھ، والجلد یستجیب بزیادة إفراز العرق، وتزداد الشھیة الحركات المعویة، والقلب ی

بصورة ملحوظة مع فقدان الوزن المستمر، فتضعف العضالت ویصاب الجسم باالرتعاشات وعدم القدرة على احتمال الجو 
ذلك، بعدم انتظام الدورة الشھریة وقلة كمیتھا، وتصاب النساء إلى جانب كل . الحار، والقلق وغیره من األعراض العصبیة

  سوء االمتصاص وااللتھابات. والتھیج العصبي

ھو تدھور قدرة بطانة األمعاء الدقیقة على امتصاص العناصر الغذائیة والفیتامینات والمعادن، مع عدم : سوء االمتصاص* 
ممتص مع الفضالت، من دون أن یستفید الجسم منھ، لعدة القدرة على إیصالھا إلى الدم بوفرة، ومن ثم یخرج الطعام غیر ال

أسباب، منھا ضمور الزوائد المبطنة لجدار األمعاء التي تعمل على امتصاص المواد الغذائیة، أو بسبب اإلصابة بأحد الدیدان 
تكرر وفقدان الوزن المعویة، أو االلتھاب المعوي المزمن والتھاب األوعیة الدمویة، وتظھر أعراض المرض في اإلسھال الم

  .مع زیادة الشھیة ویصاحبھ نقص في الفیتامینات أو المعادن، ومع ذلك ال یعاني المریض من اإلعیاء

كالتھاب اللوزتین أو (منھا ماھو خفیف أو یسمى بااللتھاب الحاد، ومنھا ما ھو مزمن، فلدى اإلصابة بالتھاب حاد : االلتھابات* 
أي لفترة وجیزة ولیس مزمنا، یؤدى ذلك إلى فقدان الوزن، ولكنھ فقدان مؤقت، سرعان ما ) رئويالجیوب األنفیة أو االلتھاب ال

أما في حاالت االلتھابات المزمنة فیفقد المریض . یعود المریض إلى وزنھ الطبیعي بعد انقضاء فترة العالج وانتھاء المرض
بالمزمنة لصعوبة الشفاء منھا أو لطول فترة العالج، ومنھا وسمیت ھذه األمراض . الشھیة بصورة ملحوظة وبالتالي یفقد وزنھ



التھاب الكبد الوبائي، ) أو ما یعرف بمرض كرونز(التھاب البنكریاس المزمن، االلتھاب الردبي، المرض المعوي االلتھابي 
  .مرض السل أو الدرن وغیرھا من الكثیر من األمراض

، فقدان الشھیة وفقدان الوزن إلى جانب األعراض المرضیة األخرى، لذا تسبب األمراض السرطانیة: األمراض السرطانیة* 
  .إذا أصیب كبار السن بفقدان الوزن من دون سبب واضح، یجب فحصھم جیدا الستبعاد اإلصابة بأحد األمراض السرطانیة

  أمراض نفسیة

السعرات أو االمتناع عن تناول الطعام إلى فقدان الشھیة العصبي وھو یعني السیر على نظام غذائي قلیل : األمراض النفسیة* 
، مع اإلحساس الدائم بالخوف من الزیادة في الوزن، أو %15الحد الذي یفقد فیھ الشخص وزنھ إلى أقل من وزنھ المثالي بنسبة 

  .االعتقاد الدائم بزیادة وزنھ

وتعرف أیضا بالشراھة العصبیة، أو اضطراب النھم الدائم للطعام، وفیھ یتم تناول كمیات كبیرة من الطعام في فترة : الشراھة* 
  .إلفراط في استخدام الملیناتوجیزة یعقبھا إرغام النفس على التقیؤ مع ا

من المصابین بأي منھما ھن من النساء، ویبدأ المصابون بالمرض % 90وكال االضطرابین یبدآن في سن المراھقة، وحوالي 
بإلغاء بعض أصناف األطعمة من وجباتھم، ویدعون تناول بعض الوجبات، ویصیبھم في بعض األحیان وسواس بأنھم یبدون 

وقد تكون ھناك فترات متبادلة بین عدم تناول الطعام على اإلطالق وتناول الطعام . من نحفھم الواضحبدناء، على الرغم 
بشراھة، ومع فقدان الوزن الشدید تتدھور الصحة، وتختفي نضارة البشرة ویشحب الجلد ویصبح أصفر اللون، ویصاب الشعر 

مساك وفقر الدم وتورم المفاصل واإلحساس بالبرودة معظم بالتقصف، وتتكسر األظافر، ومن األعراض األخرى المصاحبة، اإل
الوقت، وتوقف أو اضطراب الدورة الشھریة، مع الصعوبة في التركیز وتشتت التفكیر، وظھور تقرحات بطیئة الشفاء أو ال 

  .ومع تدھور الحالة ومن جراء مضاعفات المرض قد ینتھي األمر بالوفاة. تلتئم نھائیا

لبا ما ویخشى أیضا المصابون بمرض الشراھة الزیادة في الوزن، غیر أنھم على عكس المصابین بفقدان الشھیة العصبي، غا
  .یدركون أن سلوكھم غیر طبیعي، لكن في ذات الوقت قد یصابون باالكتئاب عقب تناولھم وجبة طعام دسمة

وھنا أیضا قد تصبح العواقب الصحیة وخیمة، منھا اإلرھاق الشدید والھزال، واإلمساك وانتفاخ البطن، وتورم الغدد اللعابیة، 
ض المعدة نتیجة للقيء المتكرر تظھر تقرحات الحلق والجفاف الشدید في وبسبب التعرض المستمر ألحما. وتآكل األسنان

ومن فرط استخدام الملینات من قبل ھؤالء األشخاص . الجسم، الذي یفقد عنصر البوتاسیوم، وقد یحدث تمزق في المريء أیضا
الج المبكر لكال الحالتین أفضل ویحقق الع. یحدث لھم فقدان للسوائل والمعادن بكمیات كبیرة جدا تعرض حیاتھم إلى الخطر

  .النتائج والنجاح

  .تقل الشھیة للطعام عند مدخني السجائر المزمنین وھو أمر یالحظھ المدخنون أنفسھم بشكل واضح: التدخین* 

اإلصابة بقلة الشھیة وبالتالي فقدان الوزن، كاألدویة المخدرة أو مضادات تؤدي بعض العقاقیر الطبیة إلى : العقاقیر الطبیة* 
  .االكتئاب أو مضادات األورام، األدویة المثبطة للشھیة

لكل ما سبق ذكره ،على كل من یالحظ أو یعاني من فقدان الوزن المؤدي إلى النحافة المفرطة عدم التھاون باألمر واللجوء إلى 
ء الفحص االكلینكي والمختبري لتشخیص الحالة ومعرفة السبب، فكلما كان التشخیص مبكرا، وعولجت الرعایة الطبیة إلجرا

  .المشكلة من البدایة أعطت أفضل النتائج

  یاسر متولى. د

http://yassermetwally.com 

 العالج..المخاطر..االسباب )الكرش(شحوم البطن 



By الدكتور یاسر متولى   

  مقدمھ

  للتخلص من الكرش الكبیرة ؟ المفتاح ھو في تعدیل سلوكات التغذیة والریاضة.. ھل توجد حلول سحریة

    
، ذي شریطین من ستة مقاطع عضلیة، ھي لدى البعض »سمبتیك«، المتدلیة لألمام، وبین امتالك بطن »كرش«المسافة بین الـ

َس جراء . خیال المستحیلمسافة بین الواقع الصعب وال ْس وضیق النف ولئن كان الواقع یقول إن ثمة أكثر من مبرر لضیق النف
المعاناة من كبر حجم البطن وزیادة محتواه من الشحوم، إال أن الحقیقة الطبیة تقول لنا بوضوح إن تلك مشكلة ال مبرر 

ً من وإزاء فریق ی. الستمرارھا، وال مبرر للنظر إلیھ كمعضلة ال حل لھا ً ال مفر منھ ویُصنفھا بالتالي جزءا تقبلھا، باعتبارھا شیئا
، وفریق آخر یائس من زوال ثقلھا البدني والنفسي عنھ، فإن األطباء ال یقفون عاجزین البتة عن حل ھذه المشكلة »الوجاھة«

لة كبر حجم البطن وزیادة تراكم وعلینا أن نعترف بأن الكثیرین یُعانون من مشك. الصحیة والنفسیة والتجمیلیة واالجتماعیة
ولدى النساء على وجھ . وأن األمر ال عالقة لھ البتة بشكل مباشر، ولدى الجنسین، بمقدار عمر اإلنسان. الشحوم فیھ

. لكنھا مشكلة ذات عالقة مباشرة بسلوكات حیاتیة معینة. الخصوص، المشكلة ال عالقة لھا بشكل مباشر ال بالحمل أو بتكراره
لنا البوصلة باتجاه متى ما  ّ ، وسرنا نحوھا، زالت عنا »نجم الصحة«سلكنا الوجھة غیر الصحیة فیھا، ظھر البطن، ومتى ما عد
ً، فإن ھذه النوعیة من العرض الطبي، قد . ھمومھ ثبتة علمیا ُ ً للوھم، بل سرد للحقیقة المعروفة والم وألن حدیث األطباء لیس بیعا

ْ یُرید أن تھبط علیھ ُفید من إنما ھي موجھة لمن . من السحاب حلولٌ لمشاكلھ أو متاعبھ الصحیة، بینما ھو قابع في مكانھ ال ت
  .تستشرف نفسھ، بھمة االتباع، معرفة الفھم الطبي لھذه المشكلة وكیفیة حلھا ومدى إمكانیة الوصول إلى ذلك

  شحوم البطن  

ً أمر مزعج لم*  منة وتراكم الشحوم في الجسم عموما ً صحیح أن السِّ نظر اإلنسان، إال أن ما یُشیر إلیھ الخبراء الصحیون تحدیدا
واألصل ھو أن الجسم . ھو أن الذین یكتنزون الكثیر من الشحوم في بطونھم عُرضة بشكل أكبر لمجموعة من المخاطر الصحیة

ُصممة بطریقة تجعل من تكوین الشحوم في األنسجة الشحمیة وسیلة لخزن الطاقة فیھا ك كي یتم استخدامھا حینما وذل. وأنظمتھ م
واإلشكال ینشأ حینما یتم تكرار تراكم خزن الشحوم دونما سحب للطاقة من ذلك الرصید الدھني . ال یتوفر لنا تناول الغذاء

ً، وخاصة حینما تتراكم الشحوم في عمق البطن وحول أعضائھا الداخلیة ً ووزنا وتنشأ آلیة حصول تبعات ھذه . المتنامي حجما
، الصادر عن تلك النوعیة من الخالیا الشحمیة البیضاء في البطن، حینما تُصبح مثخنة »سوء التصرف مع الغیر«من المشكلة 

للتفاعل الطبیعي مع األنسولین، أي » عصیانھا«و» دلعھا«وسوء التصرف، أو العربدة، یتمثل في . بكمیات كبیرة من الشحوم
، وذلك إما بشكل مباشر من تلك الخالیا الشحمیة، أو بشكل غیر مباشر Insulin resistanceظھور حالة من مقاومة األنسولین 

ُعیق عمل ھرمون األنسولین ُعلن تلك الخالیا طلبھا للمزید من كمیات األنسولین، كي . عبر إنتاجھا لھرمونات ت وبالنتیجة، ت
ً، بضغط الواقع الشاذ، على  وألن البنكریاس عضو مسالم وإیجابي، فإنھ. تتفاعل معھ وتقوم بما ھو مطلوب منھا یغدو مجبرا

وإن لم یُدرك أحدنا خطر ھذا الشحم المتعاظم، وتبعات . في الجسم» الحیاة بشكل طبیعي«إنتاج المزید من األنسولین كي تسیر 
سلسلة ، أو ما یُسمى التمثیل الغذائي، فإن االحتماالت ترتفع لخطورة اإلصابة بmetabolismذلك على مستوى عملیات األیض 

ً، مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الدھون الثالثیة  وانخفاض  triglyceridesمن األمراض المھمة، وھي تحدیدا
ُصطلح الطبي المعروف بـ) HDL - good cholesterolالكولسترول الثقیل والحمید  » متالزمة األیض«، وھو ما یجمعھ الم
Metabolic syndromeناة من نوبات توقف التنفس أثناء النوم ، باإلضافة إلى المعاSleep apnea.  

یرتفع، مما یعني ارتفاع احتماالت اإلصابة بأنواع من  estrogenكما أن إنتاج الخالیا الشحمیة لھرمون اإلستروجین األنثوي 
  .السرطان

قة باالضطرابات الھرمونیة لحاالت والواقع أن األبحاث الطبیة ال تزال تجري على قدم وساق لجالء كافة جوانب الحقائق المتعل
  حجم البطن والوزن. تراكم الشحوم في البطن بالذات

ُلخص »مایو كلینك«وللدكتور مایكل جینسن، البروفسور في الطب الباطني والباحث في الغدد الصماء والسمنة بـ*  ، عبارات ت
نا أنھا واقعیة في حدیثھا عن األمل لحل مشكلة أھم الحقائق الطبیة حول شحوم البطن، وھي حقائق طبیة لو تأملناھا لوجد

ُوجد ثمة : ویقول. الكثیرین ، أو خطة حمیة غذائیة، أو أطعمة معینة، أو نوع من التمارین الریاضیة، »رصاصة سحریة«ال ت



ل من لكن األخبار الجیدة تقول إن شحوم البطن ھي أول شحوم تزو. التي یستھدف أي منھا إزالة شحوم البطن وكبر حجمھا
  .الجسم عندما یُقلل أحدنا من مقدار، عدد كیلوغرامات، وزن جسمھ

وھذه . ذلك أنھ حینما یفقد أحدنا كمیة من وزن جسمھ، فإن غالبیة النقص ستكون في كتلة منطقة البطن مقارنة ببقیة أجزاء الجسم
مثرى«و لدیھ ، أي سمنة كبر حجم وسط الجسم، أ»سمنة التفاحة«الحقیقة حاصلة سواء كانت للشخص  ُ ، أي سمنة »سمنة الك

  .كبر حجم األرداف األفخاذ

ً من وزن وحجم كتلة % 99ویُضیف الدكتور جینسن أن  من الناس الذین یُنقصون وزن أجسامھم، سیفقدون غالبیة ذلك أوال
شحوم التي في البطن، ویسأل البعض، لماذا؟ والجواب، ببساطة، أن نوعیة ال. منطقة البطن، أي قبل المناطق األخرى في الجسم

ً عن تلك الشحوم . subcutaneous fat، تختلف عن شحوم ما تحت الجلد Visceral fatأو ما تُسمى شحوم األحشاء  وأیضا
ً من الناحیة . التي في أعلى ما بین الكتفین brown fatالبنیة  ُعتبر نشطة جدا وتشیر المصادر الطبیة إلى أن شحوم البطن ت

أي كما أن أضرارھا وتأثیراتھا السلبیة . ، أي من ناحیة تفاعالت التمثیل الغذائيmetabolically activeعملیات األیض 
وخاصة . متواصلة على الجسم، فإنھ بالمقابل من السھل على الجسم فقدھا وإزالتھا بسرعة، مقارنة مع شحوم ما تحت الجلد

ولذا یقول خبراء . ي وزن الجسم، بدأ النقص في كمیة شحم البطنوكلما زاد النقص ف. حینما تكون كمیة الشحوم في البطن كبیرة
ً ما یُالحظون نتائج أسرع، لفقد وزن الجسم، في منطقة البطن بخالف ما . التغذیة بجامعة جورجیا، إن الناس البدینین غالبا

ٍ من وزن الجسم لدى األشخاص اآلخرین الذین أوزانھم باألصل لیست عالیة ج ِ شيء ً یحصل حال فقد   .دا

  وسیلة مجربة

بة والصادقة *  ّ ُجر   :لفقد شحوم البطن ھي tried-and-true methodویُعید الدكتور جینسن التأكید على أن الوسیلة الم

ً، وذلك بتناول وجبات ذات كمیة قلیلة من األطعمة المتدنیة المحتوى من طاقة  تناول یومیا ُ ـ تقلیل كمیة الطاقة في الغذاء الم
  .ةالسعرات الحراری

 ً   .ـ التخلص من الدھون وحرقھا باستھالكھا في إنتاج طاقة للمجھود البدني الیومي، وذلك بممارسة الریاضة یومیا

بمعنى استمرار . ویُؤكد على أمر مھم للحفاظ على الصحة، وھو استمرار المحافظة على ما تم التخلص منھ من وزن الجسم
  ذاء وشحم البطنالغ. مراقبة الوزن وعدم إتاحة الفرصة لزیادتھ

مفتاح التخلص من سمنة البطن، والشحوم المتراكمة فیھا، ھو اتباع نمط صحي في تغذیة الجسم ألن سبب مشكلة ظھور * 
وعلیھ، فإن الخطوة األھم، بالرغم من عدم . ، ھو اختالل التوازن بین كمیة ما یدخل إلى الجسم وما تم التخلص منھ»الكرش«

ُوجھة للتحكم في حجم البطن، بل ھي . ھي الحمیة الغذائیة» الكرش«إلزالة تقبل أو تصدیق الكثیرین،  وال توجد حمیة خاصة م
وأي كالم غیر ھذا غیر صحیح البتة إذا أردنا تخلیص الجسم . الحمیة الصحیة الطبیعیة التي على كل إنسان أن یتبعھا في تغذیتھ

وملخص األمر ھو تناول كمیات قلیلة من طاقة . عامة للجسم كلھمن تراكم الشحوم في منطقة البطن دون اإلضرار بالصحة ال
ً على تجنب األطعمة العالیة المحتوى من السكریات البسیطة . الطعام الیومي  simple carbohydratesمع الحرص تحدیدا

 complexة والسكریات المعقد unsaturated fatsأي إحالل الدھون غیر المشبعة . saturated fatsوالدھون المشبعة 
carbohydrates وعلیھ، فإن ثمة عنصرین ثبت تأثیرھما اإلیجابي في إزالة شحوم البطن وتقلیل . محل األنواع الضارة منھا

  السكریات المعقدة الصحیة: احتماالت كبر حجمھا، وھما

لذرة والشوفان والسكریات ، ومثل اwhole grainsوھي مثل الخبز األسمر المصنوع من دقیق الحبوب الكاملة غیر المقشرة * 
ً من تناول السكریات البسیطة، السھلة الھضم واالمتصاص، كالسكر العادي . المتوفرة في الفواكھ والخضار الطازجة وذلك بدال

وكانت دراسات منشورة في المجلة األمیركیة للتغذیة . والخبز األبیض والمعجنات المصنوعة منھ كالمعكرونة وغیرھا
دلت على أن تناول وجبات غنیة بالحبوب الكاملة، ضمن ضبط كمیة طاقة الطعام الیومي، یُسھل التخلص من اإلكلینیكیة قد 

وعلل الباحثون من جامعة والیة بنسیلفینیا ذلك التأثیر بأن تناول الحبوب الكاملة یعني تناول سكریات . شحوم البطن لدى البدینین
. سكر الدم، وتفاعل إفراز األنسولین، مقارنة بتناول سكریات الخبز األبیض معقدة، وھو ما یُؤثر بطریقة مختلفة على نسبة

ومعلوم أن امتصاص األمعاء للسكریات في الحبوب الكاملة . والسر في الحبوب الكاملة غیر المقشرة ھو وجود األلیاف فیھا



قة من شحوم البطن سیكون أعلى، واحتماالت وبالتالي، فإن استخدام الجسم للطا. أبطأ بالمقارنة مع تلك التي في الخبز األبیض
ولذا فإن نصائح التغذیة، الصادرة عن إدارة التغذیة بوزارة الزراعة األمیركیة، تتضمن أن . تكوین شحم في البطن ستكون أقل

ً، من األنواع الكاملة غیر المقشرة   .تكون نصف كمیة الحبوب التي نتناولھا یومیا

لمدیرة العلمیة لمركز البراھین العلمیة لتغذیة وأمراض الجھاز الھضمي لألطفال في ویستمید وكانت الدكتورة دینا توماس، ا
العلمیة، دراسة تحلیلیة لنتائج ست دراسات طبیة حول دور » كوشران«بمجلة  2007) تموز(بأسترالیا، قد نشرت في یولیو

 ً ً . التغذیة في إنقاص الوزن، والبطن خصوصا على أن تناول األغذیة ذات المؤشر السكري  وتوصلت إلى أن ثمة توافقا
glycaemic index یُعانون من زیادة الوزن ْ   .المنخفض، مثل العدس، أفضل لجھة خفض وزن الجسم، وخاصة لدى من

والعدس، كما قالوا، یُؤمن توفیر السكریات لألمعاء ببطء . وعلل الباحثون ذلك بأن الجسم یُفتت األطعمة المختلفة بطرق مختلفة
ر، یدفع إلى . ولفترة طویلة، وبالتالي یتم امتصاصھا ببطء ولفترة طویلة ّ قش ُ أما الخبز األبیض، المصنوع من دقیق القمح الم

ً في الدم، بكل تبعات ذلك الضارة على  األمعاء بكمیات عالیة من السكر، وفي وقت قصیر، ما یرفع نسبة السكر سریعا
قناع اإلنسان بالحرص على تناول الحبوب الكاملة أو العدس أو الفاصولیا، إضافة وأحد وسائل إ. البنكریاس وتكوین الشحوم

ُساعد على الشعور بالشبع فترات أطول مما یُوفره تناول األطعمة  إلزالة شحوم البطن وتقلیل احتماالت نشوء كبرھا، ھو أنھا ت
  .المصنوعة من دقیق الحبوب المقشرة

  الزیوت األحادیة غیر المشبعة

والدھون غیر المشبعة، بنوعیھا األحادي والعدیدة، متوفرة في البیض واألسماك والمكسرات والبقول والزیوت النباتیة * 
ھدرجة، كزیت الزیتون والسمسم والذرة والكانوال وغیرھا ُ والدھون المشبعة ھي تلك الموجودة في لحوم . الطبیعیة غیر الم

ً، الموجود في األفوكادو . لبان، وفي زیت النخیل وجوز الھندالحیوانات البریة والدواجن ومشتقات األ والنوع األحادي خصوصا
ً في نھایة . والفستق الحلبي وزیت الزیتون والكانوال، ھي االختیارات األفضل ومع ذلك تبقى ھذه الدھون األحادیة الصحیة دھونا

ولذا، . كالوري 9البروتینات أو السكریات، أي حوالي األمر، ویحمل كل غرام منھا ضعف كمیة الطاقة الموجودة في غرام من 
ً من الدھون المشبعة، كما أن من المطلوب احتساب كمیة الطاقة فیھا   .فإن المطلوب إحاللھا بدال

  التمارین الریاضیة والبطن

عادیة في غطاء والدلیل أن كثیرین لدیھم عضالت . حجم البطن ال یكبر نتیجة عدم قوة، وزیادة حجم عضالت غطاء البطن* 
ُوجد لدیھم مشكلة كبر حجم البطن، ألنھم ببساطة من ذوي األوزان الطبیعیة ولذا، فإن حل مشكلة كبر . البطن، ومع ذلك ال ت

، وتكبیر كتلتھا، أي العمل على بروزھا كمقاطع ستة ضمن »شد عضالت البطن«حجم البطن ال یكون بالتركیز على تمارین 
ومع ذلك، فثمة اعتقاد شائع بأن كبر حجم البطن إنما ھو نتیجة لترھل وارتخاء وعدم وجود ! لبطنشریطین بارزین في مقدمة ا

وأن الخطوة األھم لشد البطن والظھور بشكل متناسق القوام فیھا، ھي . كتلة للعضالت المصفوفة كشریطین على جانبي البطن
غیر صحیح من جوانب عدة، قد یُؤدي بالبعض إلى إھمال  ممارسة تمارین شد عضالت البطن وبناء كتلة لھا، اضافة الى أنھ

حل المشكلة، باعتبار أن حلھا یتطلب تھیئة ظروف خاصة لممارسة تمارین معینة، ال تتوفر تلك الظروف لكل الناس وفي كل 
ً في حل مشكلة كبر حجم البطن، وھذا ا. وقت لدور یكون بصحبة وما تشیر إلیھ المصادر الطبیة، ھو أن للریاضة دورا مھما جدا

ولكن نوعیة الریاضة التي علینا ممارستھا، ھي التمارین الھوائیة، إیروبیك، الھادفة إلى . الحمیة الغذائیة لخفض وزن الجسم
ً فیما بین أحشاء البطن   .توجیھ الجسم نحو استھالك كمیة الطاقة في كتل الشحوم المتراكمة عمیقا

ً، وفي كل أیام األسبوع، مثل الھرولة أو تعني القیام بمجھود   وتمارین إیروبیك  بدني ھوائي لمدة ال تقل عن نصف ساعة یومیا
وأشارت . ركوب الدراجة الھوائیة أو السباحة، وفق معاییر تتطلب رفع النبض أثناء أداء ذلك المجھود البدني بمقادیر منضبطة

ً، من النوعیة الخفیفة أللعاب الحدید، بعض األبحاث، وخاصة لدى النساء، إلى أن ممارسة تمارین بناء عضالت  الجسم عموما
وضمن ھذه المنظومة تمارین إیروبك وتمارین . وبصحبة تمارین إیروبیك الھوائیة، لھ دور في إزالة شيء من شحوم البطن

  .بناء العضالت، فإن من المفید ممارسة تمارین خاصة لشد عضالت البطن وبنائھا

  مر وكبر البطن؟ھل من عالقة بین التقدم في الع



. من المالحظ عادة زیادة كمیة الشحوم في بطن الرجل مع زیادة عمره، أو لدى المرأة، وخاصة بعد األربعین أو الخمسین* 
ً حول أعضاء البطن، وربما ال تظھر كحجم كبیر في البطن كما ھو الحال لدى األصغر  وتتراكم الشحوم في ھذه المرحلة عمیقا

 ً ور مشكلة كبر حجم البطن وزیادة تراكم الشحوم في البطن لدى صغار ومتوسطي العمر عن تلك الحالة وتختلف آلیة ظھ. سنا
بمعنى، حتى لو كانت تداعیات المشكلة متشابھة على أعضاء الجسم . نفسھا حینما تحصل فیما بعد الخمسین لدى تقدم العمر

، إال أن الطریقة التي تحصل بھا سمنة البطن لدى كل منھما وأنظمتھ المھمة فیما بین كبار السن ومتوسطي العمر من الجنسین
 ً ـ : ، یعتمد على أربع آلیات، وھي»مایو كلینك«والتعلیل العلمي لذلك عند التقدم في العمر، كما یقول الباحثون من . مختلفة نسبیا

ـ الثانیة، . ة، لدى التقدم في العمراألولى، االنخفاض الطبیعي لمستوى نشاط عملیات األیض، أو التمثیل الغذائي وحرق الطاق
ً من تراكمھا في األرداف والعضدین، یتجھ التراكم إلى البطن، خاصة لدى  التحول في طریقة توزیع الشحوم في الجسم، أي بدال

یادة ولذا قد تلحظ بعض النساء ز. النساء بعد بلوغ سن الیأس من المحیض، وبذلك بفعل عوامل عدة، منھا التغیرات الھرمونیة
ـ الثالثة، قلة االھتمام بممارسة الریاضة البدنیة، أو القیام بمجھود بدني في . في محیط الوسط دونما زیادة في وزن الجسم بالجملة

ـ الرابعة، وھي . العمل واالعتناء بشؤون األسرة وأداء الواجبات االجتماعیة، بالمقارنة مع ما كان في المراحل السابقة من العمر
التأثیر النھائي المباشر، قلة االھتمام بتناول وجبات غذائیة متناسبة في محتواھا من الطاقة مع حجم النشاط البدني األھم في 

 ً ُصاحبة لزیادة العمر. المبذول یومیا والحقیقة . ونتیجة لكل ھذا، یسري بین البعض اعتقاد بأن زیادة حجم البطن نتیجة حتمیة م
ول زیادة تراكم الشحوم في البطن لدى التقدم في العمر، لكن ال یُقال من الطبیعي أن بخالف ذلك، بل ھي أن من السھل حص

ولو كانت سمنة البطن طبیعیة مع تقدم العمر، لحصلت مع الجمیع، أسوة بتجاعید الجلد وبیاض الشعر، ولما أمكن . یحصل ذلك
مر، أي لدى التقدم في العمر، وإن كان البعض وأما دور الوراثة في األ. للبعض التخلص منھا عند بذل االھتمام المطلوب

، األھم في »مایو كلینك«ویظل العامل السلوكي، كما یقول الباحثون من . یطرحھ كسبب، إال أنھ غیر واضح من الناحیة العلمیة
ً، واالھتمام ببذل المجھو. سمنة البطن لدى كبار السن د البدني، سواء وھو ما یعتمد على ضبط كمیات الطعام المتناولة یومیا

  .باالستمرار في ممارسة برنامج یومي من الریاضة البدنیة أو ببساطة البعد عن حیاة الراحة والخمول البدني

  كیف تعرف زیادة كمیة شحم البطن؟

ومقیاس حجم البطن ھو . األمر ال یحتاج إلى تعقید شدید، فكلما كبر حجم البطن، كان ھذا عالمة على زیادة الشحوم فیھا* 
ً، ما ھي كمیة الشحوم في بطنھ. مقدار محیطھا ٍ لمعرفة أحدنا، ولو تقریبا . وعلیھ فإن قیاس مقدار محیط البطن بحد ذاتھ كاف

وتشیر المالحظات الطبیة بالنسبة للرجال، سواء كان مجمل وزن الجسم ضمن المعدالت الطبیعیة أو ثمة زیادة فیھ، أن مقاس 
سنتیمتر، مؤشر على ارتفاع احتماالت وجود عوامل خطورة اإلصابة بأمراض الشرایین  102بوصة، أو  40الوسط بما یفوق 

ً، أن مقاس الوسط بما یفوق . القلبیة ً أیضا ً مؤشر على نفس  90بوصة، أو حوالي  35وبالنسبة للنساء، عموما ً، ھو أیضا سنتیمترا
ْ یقول»مایو كلینك«األمر، بل ثمة من الباحثین، كما یقول خبراء   84بوصة، أي  33إن زیادة مقاس وسط المرأة عن  ، من

  .سنتیمترا، وبغض النظر عن مقدار الوزن، ھو مؤشر سیئ على ارتفاع احتماالت التأثر السلبي بذلك

ً فوق الحد األعلى لعظمة  ولقیاس محیط الوسط، علینا وضع شریط القیاس حول كامل البطن، العاریة من أي مالبس، قلیال
ویتم القیاس بعد زفیر ھواء الرئة ودون سحب للبطن إلى . وذلك دون شد الشریط على البطن أو ارتخائھ. نالورك في الجانبی

  .الداخل
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 أحد وسائل الوقایة من السكري واضطرابات الكولسترول وأمراض.. تناول الفطور 
 المخ شرایین القلب و

By الدكتور یاسر متولى   

  مقدمھ



ربما یستغرب الكثیرون من أن النظرة الطبیة الیوم إلي عادة تناول وجبة اإلفطار بذاتھا، ھو أنھا لیست صحیة بمجرد أنھا عادة   
ً،  .غذائیة اجتماعیة تعود البشر علیھا لبدء النشاط في أول الیوم متزودین بكمیة عالیة من الطاقة اال إن األمر أدق من ھذا كثیرا

. فرابطة القلب األمیركیة وغیرھا من الھیئات الطبیة العالمیة تنظر إلى تناول اإلفطار على أنھ أحد وسائل الوقایة من األمراض
ي تحدد إلیضاح األمر بعبارة أخرى، فإن الحدیث ال یدور ھنا عن أن المحتویات الصحیة من األغذیة في وجبة اإلفطار ھي الت

الفائدة الصحیة لھ، بل ان مجرد التناول لألطعمة في أول النھار وعدم تأخیر إدخال الطعام إلى المعدة ھو المقصود بالفائدة 
ً . الصحیة ً أو تقلیل اإلصابة بمرض : وھو ما یطرح سؤاال تلقائیا ُسھم في خفض الوزن مثال كیف أن زیادة تناول الطعام ت

  السكري؟

م عدد الوجبات الغذائیة الیومیة ومواعید تناولھا أمرا غایة في األھمیة والدقة أسوة باالھتمام الطبي في أن ویعتبر موضوع تقسی
تكون مكونات الوجبات من األطعمة والمشروبات المختلفة ھي مواد صحیة وغیر ضارة، وفي أن تكون كمیة الطاقة فیھا 

كون محتویة بنسبة مدروسة على العناصر الغذائیة من سكریات مناسبة وفق ضوابط تختلف حسب حاجة كل إنسان، وفي أن ت
  .وبروتینات ودھون ومعادن وفیتامینات وأمالح وسوائل ضمن اطار تلبیة حاجة الجسم الیومیة

  اإلفطار والشرایین* 

. األطراف تتسبب كل من السمنة ومرض السكري في نشوء أمراض الشرایین، سواء تلك التي في القلب أو في الدماغ أو في* 
وھذان العامالن المھمان مرتبطان من ناحیة أصل منشئھما بإتباع سلوكیات نمط الحیاة، وذلك بحسب إتباع السلوك الصحي أو 

وتعتبر مسائل زیادة الوزن . والبحث الیوم ھو حول ما یُخفف من احتماالت ظھور ھذین العاملین المرضیین. عكس ذلك
ور مرض السكري وارتفاع ضغط الدم واضطرابات الكولسترول أحد الجوانب التي تبحث وتداعیاتھ من ارتفاع احتماالت ظھ

  .الدراسات الطبیة في أفضل الوسائل لمنعھا

ولعل من أوائل الدراسات التي نظرت بطریقة مختلفة إلى تناول وجبة اإلفطار تلك الدراسة التي تم تقدیمھا في مؤتمر رابطة 
أالف شخص أن من یتناولون وجبة اإلفطار ھم أقل عرضة  3ین فیھا من متابعة حوالي ، وتب2003القلب األمیركیة عام 

  .وبدرجة كبیرة لإلصابة بالسمنة وبمرض السكري

وبرغم األبحاث والنظریات المتوالیة بعد ھذه الدراسة حتى الیوم إال أن اآللیة الفعلیة، التي عبرھا یتمكن اإلفطار بذاتھ من 
وعلى سبیل المثال فإن إحدى الدراسات تقول إن تناول اإلفطار . دون مرض السكري، ال تزال مجھولةالحیلولة دون السمنة و

یمنع من الشعور بالجوع أثناء النھار، وبالتالي یقلل من رغبة اإلنسان في تناول المزید من الطعام، األمر الذي یقلل من 
  .احتماالت السمنة

ْ تربط األمر بما یُمكن تسمیتھ حالة أو متالزمة مقاومة الجسم لتأثیر األنسولین النظریة األخرى تنظر إلى اآللیة بشكل أد ق، إذ
ً متالزمة األیض  وفي ھذه الحالة تتشابك عناصر عدة . metabolic syndromeاإلیجابي علیھ، أو ما یُطلق علیھ اصطالحا

صة في الصباح، وارتفاع نسبة ھرمون األنسولین من زیادة الوزن أو السمنة مع ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة سكر الدم خا
  . HDLفي الدم حینھا، وارتفاع نسبة الدھون الثالثیة في الدم، وانخفاض نسبة الكولسترول الثقیل المفید للقلب

والسبب وراء جملة ھذه االضطرابات ھو زیادة كمیة خالیا الشحم في األنسجة الشحمیة، وھي خالیا خاصة لھا تركیب ممیز، 
وحینما تزداد كمیة الشحم . یصعب نقصانھ إذا زاد، وآلیة خاصة ومعقدة في التعامل مع ھرمون األنسولین) ولیس الحجم(لعدد وا

في الجسم، فإن ھذه الخالیا بكثرتھا تجبر البنكریاس على إفراز كمیات عالیة من األنسولین كي تستطیع كمیتھ العالیة أن تحرك 
ً من استجابة الخالیا الش ً شیئا من ھنا یظھر أثران سلبیان، األول إرھاق مزمن ومتواصل للبنكریاس مما یرفع . حمیة الكسولة جدا

احتماالت ظھور مرض السكري، واألمر الثاني األثر السلبي لھرمون األنسولین في الجسم كما في الشرایین، التي تزداد وتیرة 
ً كان مصدره، البنكریاس أو حقن العالج عملیة تصلبھا المرضي بمجرد وجود كمیات عالیة من األنسولی ن في الجسم أیا

  . LDLباألنسولین، وبالتالي ظھور مرض تصلب الشرایین 

عالقة اإلفطار بھذه السلسلة المتداخلة، وبعبارة بسیطة، ھي أن لدى متناولي اإلفطار تقل احتماالت ظھور حالة مقاومة الجسم 
  %.50لألنسولین بنسبة تصل إلى 



  الوزناإلفطار و* 

المنطق النظري والعملي السلیم یقول أن وزن الجسم یزید حینما یأكل اإلنسان كمیة من الغذاء التي ال یستطیع الجسم أن * 
 ً ً، ھذا صحیح جدا ً، ویزید الوزن تلقائیا علیھ یعتقد . یتخلص من طاقتھ الكبیرة، فتتراكم بالتالي في الجسم على ھیئة شحوم غالبا

اإلفطار ھو أحد الخطوات الذكیة في تجنب تناول كمیة من طاقة الطعام، وبالتالي ھو أمر یُسھم في  البعض أن إلغاء وجبة
 ً فالفالسفة لم . لماذا؟ ألننا ببساطة لم نتبع األسلوب المنطقي في فھم المقدمات وبناء النتائج علیھا. تخفیف الوزن، وھذا خطأ تماما

ُؤد ي إلى نتائج سلیمة، لكن فھمنا لمنطق طاقة الغذاء وعالقتھ بالوزن لیس ھو أمرا یُخطئوا حینما قالوا المقدمات السلیمة ت
وعلى سبیل المثال فإن أفضل الطرق في تناول مرضى . مرتبطا بمجرد الكمیة، بل بكمیة الغذاء وحصص توزیع تناولھ

  .السكري للغذاء الیومي ھي تقسیمھ إلى خمس أو ست حصص غذائیة، أو كما یفعل الیابانیون

كیلو  15من األشخاص الذین تمكنوا من فقد أكثر من % 80، تبین أن حوالي 2002وفي بحث نشر في مجلة أبحاث السمنة عام 
ً عن تناول وجبة اإلفطار، بینما تمكن فقط  ممن ال یتناولون % 4غراما من وزنھم وحافظوا على ذلك لمدة سنة ھم لم یتخلوا أبدا

ً من الخبراء في السمنة یعتقدون أن تناول اإلفطار . یجابي حیال وزن جسمھماإلفطار من تحقیق نفس التقدم اإل ولذا فإن كثیرا
  .أحد خطوات خفض الوزن

دراسة للباحثین من مساتشوسس تقول إن  2003وفي طریقة مخالفة للنظر إلى األمر، نشرت المجلة األمیركیة لعلم األوبئة عام 
ً بین ترك اإلفطار وارتفاع معدالت اإلصابة بالسمنة ً قویا   .ھناك رابطا

  اإلفطار والكولسترول* 

ففي بحث لھم العام الماضي . الدكتور حمید فرشجي وزمالؤه من جامعة نوتنغھام في بریطانیا نظروا لألمر من جھة أخرى* 
النساء ، لیس البدینات بل النحیالت، لتناول وجبة اإلفطار على نسبة نشر في المجلة األمیركیة للتغذیة اإلكلینیكیة تتبعوا أثر ترك 

وتبین لھم أن ذلك باإلضافة إلى أنھ یزید من مقاومة الجسم لمفعول األنسولین حتى لدى النحیالت فإنھ . الكولسترول في الدم
ً یرفع من نسبة الكولسترول الخفیف الضار في الجسم، كما أنھ یجبرھن على تناول  كمیات إضافیة من الطعام في أثناء أیضا

. بینما من تناولن وجبة اإلفطار حرقن كمیة أكبر من طاقة الغذاء واحتجن تناول كمیات أقل منھ. النھار ویرفع من شھیتھن لذلك
  .وأوضح الدكتور فرشجي أن المھم ھو تناول وجبة اإلفطار في الصباح ولیس أواسط النھار

  مكونات اإلفطار* 

ر الصحي یشمل تناول العناصر الغذائیة األساسیة من سكریات وبروتینات ودھون، باإلضافة إلى التركیز على إن اإلفطا* 
كالشوفان، والبقول كالفول أو الحمص بأي ھیئة ) غیر المنزوعة القشرة الخارجیة(تناول الفواكھ وعصیرھا، والحبوب الكاملة 

ً، والعسل وغیرھا ھي مكونات صحیة إلفطار یومي تم إعدادھا، والحلیب أو اللبن الزبادي أو اللبن، المھم ھو . والبیض كامال
وتركز رابطة القلب األمیركیة على . التنوع والشمول مع الحرص على األغذیة الطبیعیة مع عدم اإلكثار من الشحوم أو الزبدة
  .طرق اإلعدادوجھ الخصوص نصیحتھا بتناول الفواكھ والحبوب الكاملة سواء في الخبز أو غیرھا من 

  یاسر متولى. د  
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 الغذائیة  مطالبات بتحدید كمیات الدھون المتحولة الضارة في الوجبات
By الدكتور یاسر متولى   

  مقدمھ



فات االطعمة، بات من السھل تمییز ھذه الدھون واآلن بعدما توجب إدراج محتویات الدھون والزیوت المتحولة على علب ومغل
ومثل ھذه االدراجات الجدیدة شرعت تحث شركات الطعام أیضا على العثور على . غیر الصحیة، ال سیما في محالت البقالة

وإن  ومثل ھذا االتجاه بات یحدث أیضا في المطاعم،. بدائل صحیة لمثل ھذه الدھون التي یصنعھا االنسان في غالب االحیان
  .كانت بوتیرة أكثر بطئا، والتي ال یتطلب منھا تقدیم معلومات غذائیة

المصدر الرئیسي للدھون المتحولة ھي الزیوت المھدرجة التي تستخدمھا العدید من مطاعم األكل السریع للقلي العمیق 
اء دانماركیین بتحدید محتویات الدھون ولمعرفة ما إذا كانت محتویات ھذه الدھون تختلف حسب البلدان، قام ثالثة أطب. والمركز

» مكدونالد«مطعما تابعا لمطاعم  24التي جرى شراؤھا من » ناغیت«المتحولة للبطاطا المقلیة وقطع الدجاج الصغیرة المقلیة 
غرامات من الدھون  10وتبین أن خلیط قطع البطاطا والدجاج المقلي احتوى على . موزعة في أربع قارات» كي إف سي«و

إال أن كمیة مماثلة . تحولة في مدینة نیویورك، وأقل من غرام واحد في الدانمارك التي قامت بتحدید استخدام الدھون المتحولةالم
وكانت . غراما من الدھون المتحولة 25في ھنغاریا احتوت على » كي إف سي«من ھذا الطعام جرى ابتیاعھا من محالت 

یة الكبیرة االولى التي وضعت حدودا في ما یتعلق باستھالك الزیوت المتحولة، قد الجمعیة األمیركیة للقلب، المؤسسة الطب
أوصت في بیان لھا نشر في الرابع من یولیو الماضي في دوریتھا الشھریة بتخفیض معدالت استھالك الدھون المتحولة الى أقل 

ویقدر باحثو كلیة الطب . سبة الى الشخص العاديمن واحد في المائة من السعرات الحراریة، أو ما یقل عن غرامین یومیا بالن
ألف  228ألفا الى  72في ھارفارد للصحة العامة ان استبدال الدھون المتحولة بالدھون الصحیة غیر المشبعة من شأنھ انقاذ نحو 

  .سنویا  ضحیة للنوبات القلبیة و السكتات الدماغیھ

  یاسر متولى. د
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 الكولیسترول  الحمیة الغذائیة مع األدویة العالجیة تخفض من ارتفاع
By الدكتور یاسر متولى   

  مقدمھ

  حث األطباء مرضاھم على التغذیة السلیمة یؤتي ثماره

ً من الجھد في حث الناس على تبني سلوكیات صحیة في نمط الحیاة التي   ھذا . یعیشونھا، لیس إضاعة للوقت بذل األطباء مزیدا
ما علق بھ الباحثون من نیویورك على النتائج التي فاجأتھم حینما درسوا مدى التزام مرضى ارتفاع الكولیسترول بتناول 
ً یتناولون األدویة التي من شأنھا العمل على خفض نسبة  األطعمة الصحیة، للتخفیف من حدة ارتفاعھ، في حال ما لو كانوا أیضا

  .كولیسترول الدم من مجموعة ستاتین، مثل لیبیتور أو زوكور أو برافاكول أو غیرھم

نتائج دراسة المالحظة  2007توقعات األطباء وكانت مجلة مایو كلینیك بروسیدنغس الشھریة قد نشرت في عدد أغسطس* 
ً منھم، أن معظم ھؤالء  ً لما یتوقعھ األطباء غالبا المرضى كانوا بالفعل یحرصون على أن تكون ھذه، والتي وجدوا فیھا، خالفا

ً أنھم لم یعتمدوا فقط . وجبات طعامھم الیومي موافقة لإلرشادات الخاصة بتقلیل الدھون والكولیسترول فیھا وھو ما یعني تلقائیا
  .على عمل تلك األدویة في المساعدة على عالج تلك الحالة للوقایة من أمراض شرایین القلب والدماغ واألطراف

وقال الدكتور دیفین مان، الباحث الرئیس في الدراسة من كلیة ماونت سیناي للطب في نیویورك، حینما تقدمنا إلجراء الدراسة 
كان االعتقاد لدینا، كما لدى كثیر من األطباء، أن الناس سیسلكون الطریق األكثر راحة، ألنھ من السھل علیھم تناول األدویة، 

زام بحمیة تقلیل تناول الدھون والكولیسترول، وقد افھمتنا نتائج الدراسة أن ھذا لیس مشكلة كبیرة لكن من الصعب علیھم االلت
ُصیبون في توقع غالبیة سلوكیات . كما یفترض الكثیرون وأضاف ما ملخصھ، أن األطباء في واقع حال تفكیرھم یظنون أنھم م

لذا علینا أن : وعقب قائالً . تصرفات المرضى قد تكون مخادعة المرضى، لكن على األطباء أن یتأكدوا وینظروا في األمر ألن
  .نعترف أنھ من الصعب توقع حقیقة ما سیفعلون



ً یتناولون أحد أنواع أدویة ستاتین للوقایة من  وتابع الدكتور مان وفریقھ للبحث المعلومات المتعلقة بأكثر من سبعین مریضا
  .ت من حین بدئھم تناولھا، وبعد ثالثة، ثم بعد ستة أشھروتم تجمیع تلك المعلوما. أمراض شرایین القلب

الثقة في المرضى ولم یجد الباحثون أي تغیر في كمیة ما یتناولھ ھؤالء المرضى من الدھون المشبعة في وجبات طعامھم، * 
ً على الدواء ً كیف أن كثیر. بمعنى أنھم لم یُھملوا الحمیة اعتمادا ً منھم أرادوا االستمرار في وقال الدكتور مان انھ كان مدھشا ا

  .حمیة تقلیل الدھون بالرغم من علمھم أنھم من فئة الناس الذین ال تكفي الحمیة لوحدھا بالنسبة لضبط حال الكولیسترول لدیھم

وھو ما یعني، باعتبار ھذه النتائج، أن على األطباء أن یستمروا في حث مرضاھم على االلتزام بسلوكیات صحیة في نمط 
وأضاف علینا أن ال نتوقف عن سلوك تلك األنماط الصحیة في طریقة العیش لمجرد أننا بدأنا . ة، على حد قول الدكتور مانالحیا

ً في معالجة ما نشكو منھ ولذا فإن على المرضى وعلى األطباء . في تناول العالج الدوائي، بل علي كلتا الطریقتین أن یعمال معا
ً في اتخاذ القرارا   .ت العالجیة وتنفیذھاالتعاون معا

وقال البروفیسور غریغ فیناروا، طبیب القلب بجامعة كالیفورنیا في لوس أنجلیس، إن تحقیق واستمرار المحافظة على معدالت 
صحیة للدھون في الدم ھو شيء أساسي للوقایة من أمراض شرایین القلب والحوادث المرتبطة بھا، خاصة الوفاة المبكرة، وإن 

رضى تتطلب حالتھم تعدیل نوعیة الغذاء نحو األنماط الصحیة منھ، وكذلك تناول أدویة خفض نسب الكولیسترول، كثیرا من الم
 ً إنھ ولألسف ال تزال الدراسات تظھر الواحدة تلو األخرى لتقول لنا : واستطرد قائالً . في سبیل بلوغ المعدالت المنصوح بھا طبیا

ً من البالغین ال تتم معالجة اض طرابات الكولسترول لدیھم بكفاءة، ما یُؤدي إلى استمرار حصول تداعیات أمراض إن كثیرا
  .شرایین القلب التي یُمكن منع حصولھا أصالً 

وعقب بالقول إنھ في حین أننا نعلم عن سلوكیات المرضى إزاء تناولھم أدویة خفض الكولیسترول، إال أننا ال نزال نعلم القلیل 
والواقع أن على األطباء . ونتیجة الدراسة مطمئنة حیال ھذا الجانب. سلوكیات التزامھم بالحمیة حال بدئھم تناول تلك األدویةعن 

ً أكبر في توضیح الجوانب المھمة حول كیفیة معالجة األمراض، كلما كان التجاوب من المرضى في  الثقة بأنھم كلما بذلوا جھودا
ً في تحقیقھااتباع اإلرشادات الطبیة كذ ً، ألن ثقتنا كأطباء في المرضى یجب أن نبذل جھدا وأول ذلك ھو توضیح األمر . لك كبیرا

  .لھم وأھمیتھ لدیھم ومدى استفادتھم منھ

األول ھو مما تنتجھ . الكولیسترول والغذاء وتقول رابطة القلب األمیركیة إن الناس یحصلون على الكولیسترول من طریقین* 
ً الكبد، لكمیات مختلفة من الكولیسترول، وھو ما یُشكل حوالي أجسامھم، وتحدی والثاني . مما في الجسم من كولیسترول% 80دا

من نسبة % 20ھو ما تمتصھ األمعاء لما ھو موجود من كولیسترول في األطعمة التي نتناولھا، وھو ما یُشكل حوالي 
ل ھي ذات المصادر الحیوانیة، مثل البیض واللحوم بأنواعھا واألطعمة المحتویة على الكولیسترو. الكولیسترول في الجسم

ً في أي من المنتجات النباتیة على اإلطالق ألنھ مادة ال تتمكن  والحلیب ومشتقات األلبان، في حین ال یُوجد الكولیسترول مطلقا
المكسرات وال الحبوب وال القھوة وال ولذا ال یُوجد كولیسترول على اإلطالق في الزیوت النباتیة كلھا وال . النباتات من صنعھا

  .الشاي وال الشوكوالتھ الطبیعیة وال غیرھا من المنتجات النباتیة

وتتفاوت قدرات الكبد على إنتاج الكولیسترول . والكولیسترول مادة حیویة یحتاجھا الجسم بشكل ضروري ال غنى لھ عنھا
ً تلك العوامل الوراث ً ألسباب عدة، أھمھا وأكثرھا تأثیرا ُؤثر . یة التي تدفع الكبد إلى إنتاج إما كمیات عالیة أو قلیلة منھ یومیا كما ت

كمیة ما نتناولھ من دھون مشبعة أو دھون متحولة في زیادة إنتاج الكبد للكولیسترول، في حین أن تناول الدھون غیر المشبعة 
  .وتناول مواد غذائیة أخرى یُسھم في خفض إنتاج الكبد للكولیسترول

ً تقلیل  ولذا ً السلوكیات الصحیة في معالجة حاالت ارتفاعھ ھي أوال فإن أھم خطوات الوقایة من ارتفاع الكولیسترول وأیضا
ً قطع تناول الدھون المتحولة ً زیادة تناول الدھون غیر المشبعة للتعویض عن تقلیل تناول . تناول الدھون المشبعة، ثانیا ثالثا

ً تقلیل تن. الدھون المشبعة   .اول الكولیسترول الموجود في المنتجات الحیوانیة الغذائیةرابعا

  یاسر متولى. د
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 الثالثیة الدھون
By الدكتور یاسر متولى   

  مقدمھ

ً للمركبات   * الدھنیة، في الجسم وفي الطعام، ھي الدھون الثالثیة  تقول رابطة القلب األمیركیة إن الھیئة الكیمیائیة األكثر وجودا
Triglyceridesُترجم أحیانا بـ ُالثي«، أو ما ت وتضیف أنھ في الجسم، على وجھ الخصوص، إما أن تكون تلك . »الغلریسلید الث

الحاملة على متنھا » ةالناقالت البروتینیة الدھنی«الدھون الثالثیة في ھیئة حرة، تسبح في الدم منفردة ضمن تشكیل محتویات 
 fatمركب الكولسترول ومركب الدھون الثالثیة بنسب متفاوتة، وإما ان تكون حبیسة التراكم في خالیا األنسجة الشحمیة 

tissue وبھذا تمھد الرابطة في عرضھا ألھمیة الدھون الثالثیة، طرح اإلشكالیات األھم في شأن تلك النوعیة من . وغیرھا
  :وھي. الدھون

ما یُوجد في دم اإلنسان، أو أنسجة جسمھ، من دھون ثالثیة لیس مصدره ما نتناولھ من الشحوم أو الزیوت ضمن وجبات  ـ أن
ن دھون ثالثیة بالجسم، وھو قیام الجسم بصناعة تلك الدھون الثالثیة من مصادر  ّ طعامنا فحسب، بل ثمة مصدر آخر ومھم لتكو

ـ حینما یتناول أحدنا وجبة من الطعام، وال یتمكن جسمھ من االستھالك المباشر لكل . أخرى للطاقة، مثل المواد الكربوھیدراتیة
ما فیھا من مصادر للطاقة، أي من الكربوھیدرات أو البروتینات أو الدھون، فإن الجسم سیلجأ ال محالة إلى تحویل كمیات منھا 

م، كي یتم خزن كمیة معتدلة من الطاقة، على ھیئة واألصل أن تحصل ھذه العملیة بشكل طبیعي في الجس. إلى دھون ثالثیة
  .دھون ثالثیة في خالیا األنسجة الشحمیة، الستخدامھا في الفترات التي یتناول اإلنسان فیھا الطعام

ُنظم عملیة استخراج الدھون الثالثیة من مستودعات خزنھا في األنسجة الشحمیة، وبالتالي توفیر وقود إلنتاج  ـ ثمة ھرمونات ت
  .یا الجسم للطاقة التي تحتاجھا في عملھاخال

  .ـ حالة ارتفاع نسبة الدھون الثالثیة في الدم، عامل مستقل في التسبب بأمراض شرایین القلب والدماغ وغیرھما

  .ـ ھناك حاالت مرضیة مستقلة یصحبھا ارتفاع في نسبة الدھون الثالثیة في الدم

ً تداعیات تلك المشاكلوبھذه العناصر الخمسة، تحصل مشاكل الدھون ا والمرحلة الحاسمة في . لثالثیة في الجسم، وتحصل أیضا
ُستھلك . قصة الدھون الثالثیة ھي أن زیادة تناول طاقة الطعام، سیُؤدي إلى زیادة تكوین الدھون الثالثیة وبالتالي إما أن ت

  .ویتخلص الجسم منھا، أو تتراكم لتترسب في األنسجة الشحمیة، لتبدأ مشاكلھا

  ارتفاع الدھون الثالثیة* 

ُؤكده المصادر الطبیة في نشراتھا الحدیثة، أن ارتفاع الدھون الثالثیة عامل مستقل في التسبب بمرض تصلب الشرایین، *  وما ت
وھو ما یعني أن ارتفاع نسبة الدھون الثالثیة في الدم دلیل على احتمال اإلصابة بأمراض . أي مثل ارتفاع ضغط الدم وغیره

  .یین القلب والدماغ، وخاصة عند تدني نسبة الكولسترول الثقیلشرا

ً ما یُصاحب وجود بعض عوامل خطورة ارتفاع اإلصابة بأمراض الشرایین، وجود ارتفاع في نسبة الدھون الثالثیة، مثل  وغالبا
تالزمة المرضیة المتمیزة وھي الم. ، أو ما تسمى بمتالزمة التمثیل الغذائيmetabolic syndromeالسمنة ومتالزمة األیض 

بوجود سمنة البطن، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الدھون الثالثیة، واضطرابات نسب أنواع الكولسترول في الدم، وزیادة 
  .مقاومة أنسجة الجسم لالستجابة لمفعول األنسولین، وبالتالي ارتفاع نسبة سكر الدم مع ارتفاع نسبة ھرمون األنسولین

م ارتفاع نسبة الدھون الثالثیة في الدم، عن عدم انضباط نسبة سكر الدم لدى مرضى السكري، أو في حال وجود تدن كما قد ینج
. ، أو عند اإلصابة بأمراض مزمنة تتأثر فیھا وظائف الكبد أو الكلىhypothyroidismفي معدل إفراز ھرمون الغدة الدرقیة 

وھناك حاالت وراثیة نادرة یصحبھا االرتفاع ذاك، . ع نسبة الدھون الثالثیة في الدموكذلك قد یُؤدي تناول أدویة معینة إلى ارتفا
  .إال أن تناول الكحول، یظل أحد األسباب الرئیسیة في شأن ارتفاع الدھون الثالثیة



  الدھون الثالثیة والكولسترول* 

ً عن الكولسترول، من ناحیة التركیب الكی*  ومما یطول . میائي ومن ناحیة الوظیفة في الجسمالدھون الثالثیة شيء مختلف تماما
شرحھ تفصیل االختالف الجذري في ما بین تركیب الدھون الثالثیة، والمكون من ارتباط ثالثة أحماض شحمیة مع مركب 

في األول، ھو اختالف الدور الفعلي لكل منھما : إال أن الجانب المھم یتعلق بأمرین. الغلیسرین، وبین تركیب الكولسترول
ُركزة في إنتاج الطاقة. الجسم بینما یستفاد من الكولسترول، كمادة شمعیة، في بناء جدران . واستفادة الجسم من الدھون الثالثیة م

الخالیا الحیة، وفي إنتاج الھرمونات الجنسیة وغیرھا، وفي تراكیب أجزاء مھمة من الجھاز العصبي، أي أن الكولسترول ال 
  .ھ في إنتاج الطاقةیحرقھ الجسم وال یستخدم

ومن ھنا . لكن ما یجمع الكولسترول مع الدھون الثالثیة ھو أحد خصائصھا الفیزیائیة، وھو عدم قدرتھما على الذوبان في الماء
وما یصنع بالدرجة . »مغلفات ناقلة«حصل الربط بینھما، ألن وجودھما في سائل الدم، أي الوسیط الناقل، یتطلب وضعھما في 

وثمة في الدم أنواع عدة . lipoproteinsوھي ناقالت مكونة من البروتینات والدھون . ھو الكبد» المغلفات الناقلة« الرئیسة ھذه
ً بالكولسترول الخفیف الضار) LDL(منھا، مثل البروتین الدھني الخفیف  وھو ما یحمل كمیات . ، الذي یُسمى اختصارا

ً )HDL(وھناك البروتین الدھني الثقیل . نالكولسترول من الكبد كي تترسب في جدران الشرایی ، الذي یُسمى اختصارا
ً . وھو ما یحمل الكولسترول من الشرایین لیُعیده إلى الكبد. بالكولسترول الثقیل الحمید ً البروتین الدھني الخفیف جدا وھناك أیضا

)VLDL(وثمة أنواع أخرى ال مجال لعرضھا. ، وھو ما یحمل الدھون الثالثیة.  

نصت علیھ لجنة الخبراء في تقریرھا الثالث في البرنامج القومي األمیركي للتثقیف بالكولسترول، فإن الطبیعي أن  ووفق ما
دیسیلتر ھو ارتفاع على / ملغم 199و 150وما بین . ملغم لكل دیسیلتر من الدم 150تكون نسبة الدھون الثالثیة في الدم أقل من 

  .دیسیلتر ارتفاع شدید/ ملغم 500دیسیلتر ھو ارتفاع، وما فوق / ملغم 500و 200وما بین . Borderline highالحافة 

وھناك طریقة . ساعة عن األكل أو الشرب، ما عدا الماء 12ویُجرى التحلیل بأخذ عینة من دم الورید، بعد إتمام المرء صیام 
وجد رأي واضح لرابطة القلب األمیركیة حول إال أنھ ال یُ . منزلیة إلجراء تحلیل الدھون الثالثیة، بأخذ قطرة من دم األصبع

  .مدى االعتماد على ذلك في متابعة حاالت ارتفاعھ

  استراتیجیات معالجة ارتفاع الدھون الثالثیة* 

  :وھي. ھناك أربعة جوانب لمعالجة ارتفاع الدھون الثالثیة، وللوقایة من ارتفاعھا* 

ـ العودة إلى تناول الوجبات الصحیة . السلوكیة التي تسببت بارتفاع الدھون الثالثیةـ المعالجة الطبیة السلیمة للحالة المرضیة أو 
ً اتباع الحمیة الغذائیة. بالكمیات والمحتوى المناسب لحالة اإلنسان   .وھو ما یُسمى مجازا

  .ـ ممارسة الریاضة البدنیة، بانتظام في التكرار والقدر

ُؤدي إلى التسبب بارتفاع . قبل الطبیب ـ استخدام أدویة لخفض الدھون عند وصفھا من وھناك أسباب مرضیة أو سلوكیة، ت
ً، العمل على خفض . وھنا یعتبر النجاح في السیطرة علیھا، أول خطوة في تحقیق ضبط لھذا االرتفاع. الدھون الثالثیة وتحدیدا

وتعویض الجسم لھرمون الغدة . مارتفاع نسبة سكر الغلوكوز في الدم لدى مرض السكري أو مرضى اضطراب نسبة سكر الد
والعمل على تخفیف الوزن، واالمتناع عن تناول الكحول، خاصة في حال وجود . الدرقیة لدى مرضى كسل الغدة الدرقیة

ولو كان ارتفاع . وتخفیف تأثیرات فشل الكلى أو الكبد على الجسم. ارتفاع في الدھون الثالثیة مع زیادة تراكم الشحوم في الكبد
وممارسة الریاضة . ن الثالثیة أحد التأثیرات الجانبیة لتناول بعض األدویة، فمن األفضل بحث الطبیب عن بدائل لھاالدھو

عرضھا » الشرق األوسط«في » صحتك«البدنیة، من نوع تمارین اإلیروبیك الھوائیة، وبالضوابط المعلومة، التي سبق لمجلة 
  .قبل بضعة أسابیع

مارسة  ُ ً تعمل زیادة استھالك الدھون الثالثیة، وبالتالي تخفیف ارتفاعھاوھذه التمارین الم ً ترفع من معدل . یومیا واألھم أنھا أیضا
  .ومعلوم أن ضرر ارتفاع نسبة الدھون الثالثیة أكبر عند انخفاض نسبة الكولسترول الثقیل. نسبة الكولسترول الثقیل الحمید



تراتیجیات العالجیة األخرى، یكون اللجوء إما إلى تناول أدویة خفض وتحت اإلشراف الطبي، وباإلضافة إلى اتباع اإلس
، مثل لیبیتور أو زوكور أو لیبوستات أو غیرھا، أو اللجوء إلى إضافة أدویة فئة statinsالكولسترول الضار من فئة ستاتین 

ً، مع ، مثل نیاسnicotinic acids، مثل لوبید، أو من فئة أحماض النیكوتین fibratesفایبریت  ین، أو اللجوء إلى تناولھما معا
  .مالحظة احتمال حصول اآلثار الجانبیة على الكبد والعضالت

  الحمیة الغذائیة لخفض الدھون الثالثیة* 

باعتبار أن الدھون الثالثیة ھي من أنواع الشحوم والزیوت، فإن الكثیرین یعتقدون أن مصدر ارتفاع نسبة الدھون الثالثیة في * 
وعلیھ یعتقد أولئك أن خفض تناولھم للشحوم والزیوت ھو األفضل في سبیل خفض . ثرة تناول الشحوم أو الزیوتالدم ھو ك

ً، بل ما تشیر إلیھ المصادر الطبیة المعنیة بصحة القلب ھو أن المصدر . نسبة الدھون الثالثیة في الدم لدیھم لكن ھذا لیس صحیحا
وعلیھ فإن . ع الدھون الثالثیة في الدم ھو كثرة تناول الكربوھیدرات، أي السكریاتالغذائي الرئیسي واألھم في التسبب بارتفا

الخطوة الغذائیة األھم في التعامل مع الدھون الثالثیة ھو وجبات منخفضة المحتوى من النشویات والسكریات، وذات كمیة 
ً تقلیل تناول السكر العاد. أقل من المعتاد) كالوري(سعرات حراریة  ي، ألن تناولھ یرفع بشكل سریع نسبة سكر الدم، وتحدیدا

وكل من ارتفاع نسبة سكر الدم وارتفاع األنسولین في الدم، یُسھمان في . وبالتالي یرتفع بشكل مفاجئ إنتاج البنكریاس لألنسولین
ة، وخاصة كما یُشیر وضرورة انتقاء تناول دھون صحیة، أي من الزیوت النباتیة غیر المشبع. ارتفاع تكوین الدھون الثالثیة

الباحثون من مایو كلینك، االبتعاد عن تناول الشحوم الحیوانیة في اللحوم الحمراء، والحرص على تناول تلك األنواع األحادیة، 
، كما في زیوت 3-ھذا باإلضافة إلى االھتمام بتناول زیوت أومیغا. كما في زیت الزیتون أو زبدة الفول السوداني أو زیت كانوال

وتلخص الرابطة األمیركیة للقلب نصائحھا الخاصة بالعمل على . نواع الدھنیة من األسماك، كالسردین والسلمون والماكریلاأل
  :تخفیف حدة ارتفاع الدھون الثالثیة في العناصر التالیة

تصل إلى وزن في وجبات غذائك الیومیة، ل) السعرات(ـ لو كان وزن جسمك أكثر من الطبیعي، قلل كمیة طاقة الكالوري 
  .وھو ما یشمل الكمیة المتناولة من الدھون والكربوھیدرات والبروتینات. طبیعي

  .وتوقف عن تناول الدھون المتحولة. ـ قلل تناول الدھون المشبعة في الشحوم الحیوانیة، وتناول الكولسترول

ودور الكحول في رفع . دھون الثالثیة في الدمـ الحظ أنھ حتى تناول كمیات قلیلة من الكحول یسبب ارتفاعا كبیرا في نسبة ال
  .الدھون الثالثیة بالدم ال عالقة لھ بمقدار كمیة الكحول المتناولة

  .ـ مارس الریاضة البدنیة، لمدة نصف ساعة في غالبیة أیام األسبوع

وتجنب تناول اللحوم . الزیتون ، والزیوت النباتیة األحادیة، مثل زیت3-ـ توجھ إلى تناول لحوم األسماك، المحتویة على أومیغا
  .الحمراء المحتویة على الدھون المشبعة

  یاسر متولى. د

http://yassermetwally.com  

 منھ سم البد… الكولیسترول 
By الدكتور یاسر متولى   

  مقدمھ

أن الكولیسترول موجود في كل . ن لدیك الكثیر جدا من شيء جیدعندما نعاني من ارتفاع نسبة الكولیسترول فإن ھذا یعني أ
ولكن خطورة االصابة بأمراض القلب واألوعیة الدمویة تتزاید مع زیادة ھذه المادة .خلیة من خالیا جسمك وكل خلیة تحتاج إلیھ

ة یمكن أن یساعد في خفض نسبة أن انقاص الوزن وتناول الوجبات منخفضة الدھن وتغیر نظام الحیا. الشمعیة الدھنیة في الدم



الكولیسترول ولكن احیانا الیكون ذلك كافیا، فإن نسبة الكولیسترول ال تزال تضعك أمام خطورة االصابة بأمراض القلب أو 
  .السكتة الدماغیة

ر صحیة ال ولحسن الحظ یوجد االن العدید من األدویة القویة تستطیع أن تخفض الكولیسترول لتمنحك الصحة وتبعد عنك مخاط
  .حد لھا

  لماذا نحتاج الى الكولیسترول؟

الموجود في الدم، إننا نتحدث عنھ كما لو كان سما ورغم ذلك ال نستطیع العیش )) لیبید((إن الكولیسترول ھو أحد أنواع الدھون 
الغذاء، وإن الكبد  من دونھ إنھ اساس لجدران خالیا الجسم ولعزل األعصاب وإنتاج ھرمونات معینة، كما أنھ یساعد في ھضم

من الكولیسترول في الجسم، وتتناول الباقي عندما تأكل المنتجات الحیوانیة ومثل المواد الغذائیة الناتجة % 80تقوم بعمل نحو 
ینتقل الكولیسترول داخل الجسم في مجرى الدم، ولكن یحدث ھذا فإن الجسم یغلف الكولیسترول بالبروتین . من ھضم الطعام

  .سترول المغلف بالبروتین یسمى لیبوبرتینوھذا الكولی

إن اللیبوبروتین منخفض الكثافة غالبا ما یعتبر شیئا سیئا مع مرور الوقت فیتراكم داخل األوعیة الدمویة مع مواد اخرى لتكون 
ذا الكثافة العالیة وفي المقابل فإن الكولیسترول . الرواسب الدھنیة وھذه یمكن أن تكون سدادة تسبب أزمة قلبیة أو سكتة دماغیة

  .غالبا ما یعتبر كولیستروال جیدا ألنھ یساعد على إزالة الكولیسترول من األوعیة الدمویة Hdlمن اللیبوبروتین 

  العالج بالدواء

بعد تغییرك لنظام غذائك وممارسة التمرینات الریاضیة و وجدت إنھ الیزال لدیك كمیة عالیة من الكولیسترول السیئ أو لیس 
لكفایة من الكولیسترول الجید، فإن طبیبك ربما یغیر مستوى دمك من الكولیسترول أو الترایجلیرات وھو نوع اخر من لدیك ا

  .في دمك) لیبید(الدھون 

ولیخفض الكولیسترول منخفض الكثافة أو الدھون االخرى فإن الدواء یساعد على منع تكون الرواسب أو یعمل على خفضھا ، 
من تناولھا یمكن أن تثبت كمیة الرواسب الموجودة بالفعل في االوعیة الدمویة، ویمكنھا ایضا أن تمنع ومن خالل أشھر قلیلة 

الرواسب من التشقق أو التكسر الذي یمكن أن یسبب االنسداد أو جلطة الدم وأنواع العقاقیر الموجودة تضم العدید من االسماء 
  .والماركات المھمة

  :ومن أنواع العقاقیر المستخدمة

  :المواد الراتینجیة

  .الكولیسترامین كولیسترام والكولیستیول

سنة وھما یخفضان الكولیسترول بطریقة غیر  20لولیتبدا وكالھما معروف على أنھ من المواد الراتینجیة ویستعمالن منذ 
الغذاء، باستعمال احماض مباشرة باالرتباط مع أحماض الصفراء التي تصنع في الكبد من الكولیسترول ونحتاج إلیھا لھضم 

الصفراء یدفع الدواء كبدك إلنتاج المزید من احماض الصفراء وعندما نستخدم الكولیسترول الذي یصل الى مجري الدم یكون 
  .أقل

  :عقاقیرتخفض الترایجلیراید

  .دورة الدمویةزلوبیدس أو جرعات كبیرة من النیاسین و ھوفیتامین یمكن أن یخفض إنتاج الترایجلراید ویزیلھا من ال

  :الستاتینات



وھذه األدویة التي انتجت في أواخر الثمانینات اصبحت بسرعة أوسع األدویة التي توصف لخفض الكولیسترول انتشارا ، 
  :یمكنك أن تتعرف على اسمائھا

ي كبدك لیسكول زمیفاكورس زوكورس زلیبتیورس أن الستاتینات التي تؤخذ على شكل اقراص أو كبسوالت تعمل مباشرة ف
لمنع عمل مادة معینة تحتاج إلیھا إلنتاج الكولیسترول، وھذا یخفف الكولیسترول، في خالیا كبدك ویؤدي بھذه الخالیا أن تزیل 
  .الكولیسترول من الدورة الدمویة

عادة بأن  وھذا یكفي% 40اعتمادا على الجرعة فإن الستاتینات تستطیع أن تخفف الكولیسترول منخفض الكثافة بنسبة تصل الى 
  .یجعل الكولسترول الضار في المستوى المناسب

  .والستاتیناتز یمكن أیضا أن تساعد جسمك في أن یعید امتصاص الكولیسترول من الرواسب وببطء لفتح األوعیة الدمویة
األوعیة الدمویة، الستاتیناتز ھي النوع الوحید من أدویة خفض الدھون التي تأكد إنھ یقلل خطورة الوفاة بسبب أمراض القلب و

  .وعندما تستعمل مع الیتاشین تأكد أن الستاتینات تخفف خطورة االصابة باألزمة القلبیة مرة ثانیة

  دقق في اختیار الدواء

أي دواء لتقلیل الدھون سوف ینصح بھ طبیبك یعتمد على عوامل عدة وتتضمن كما من الكولیسترول الجید والسيء لدیك وعما 
أخرى في دمك ومرتفعة فإن عمرك أیضا یمكن أن یكون عامال في االختیار وأحیانا یقترح الطبیب مزیجا إذا كان ھناك دھون 

  .من ھذه االدویة

إن فاعلیة األدویة المخفضة للدھون تختلف من شخص الى آخر وال یوجد عقار ممتاز لكل األشخاص، كما إنھ لیس من 
إن آخر نقطة ھي أن كل االدویة المخفضة للدھون . من عقار مؤثر ومفید الضروري أن تتعاطى أحدث دواء إذا كان ما تتناولھ

وھذا . المعتمدة من الھیئات الطبیة العالمیة یمكن أن تخفض الكولیسترول السيء من الدم ویخفض الرواسب من االوعیة الدمویة
  .االدویةیساعد على تقلیل خطورة االصابة بأمراض االوعیة الدمویة، وھو الھدف من أي من ھذه 

  دواء مستمر طول عمرك

إن قرارك في أن تأخذ نوعا من أدویة خفض الدھون ھو أمر خطیر، فإن بدأت في تناولھ فستستمر في تناولھ بقیة حیاتك، وربما 
  .یكون ذلك مكلفا ولذلك سیحتاج كبدك الى تحالیل دوریة حیث أن نادرا ما تحدث ھذه األدویة تلفا في الكبد

انبیة األخرى لمعظم أدویة تخفیض الدھون غالبا لیست خطیرة، وإن كانت قد تسببإزعاجا الى الحد الذي یبعدك إن التأثیرات الج
من تعاطي ھذا الدواء، فعلى سبیل المثال الستاتینات یمكن أن تسبب ألما في العضالت عندما تؤخذ مختلطة بأدویة أخرى مثل 

  .ائع ارتودمابسین وعلى أي حال فإن ھذا التأثیر الجانبي نادر الحدوثاألدویة المضادة للفطریات أو المضاد الحیوي الش

أما الراتینجات فقد تسبب االمساك أو االنتفاخ أو تقلیل فاعلیة االدویة األخرى التي تؤخذ في الوقت الذي نفسھ وأما الیناسین فقد 
قرحة المعدة أو االصابة بنوبة من التقرش، وأما ز  یسبب أحیانا تھیج الجلد وثورة ویمكن أن یرفع سكر الدم أو یؤدي الى تدھور

جیمفیروزیلس فیمكن أن یؤدي الى حصیات الحویصلة المراریة باالضافة الى ذلك فألن أدویة خفض الدھون لم تعتمد إال من 
وازن بین عشرین سنة فقط فإن األطباء لم یستطیعوا أن یدرسوا مدى أمانھا إذا أخذت طول العمر ومثل أي دواء یجب أن ت

الفوائد من أخذ ھذا الدواء مقابل عدم أخذه ولكن إذا كان لدیك مرض باألوعیة القلبیة أو معرض لخطورة االصابة بھ فإن أدویة 
  .خفض الدھون ھي من أھم العالجات التي یجب أن تحرص علیھا

  إختیار الكولیسترول

  لماذا تصاب بالكولیسترول المرتفع؟

إن الكبد یمكن أن تصنع . وثة وإختیار نظام حیاتك یؤثران على كمیة ونوعیة الكولیسترول لدیكإن الجینات والعوامل المور
كمیة كبیرة من الكولیسترول الضار أو ربما ال تقوم بإزالة كمیة كافیة من الدم أو ربما التصنع كمیة كافیة من الكولیسترول 

  .كن أن یدفع الكولیسترول النافعالجید، وإن التدخین والوجبات عالیة الدھون وعدم النشاط یم



وإن أفضل طریقة لتكشف كمیة ونوعیة الكولیسترول لدیك ھو . كما أن ھذه العوامل تؤثر على مستوى الدھون األخرى في الدم
ن طبیبك وتجري أختبار الدھون في الدم، فإن االختبارات المنزلیة ستعطیك الكولیسترول االجمالي فقط وبالتالي ل  تتتجھھ الى  أن

  .تعرف كم من الكولیسترول الجید أو السيء عندك

 الكلستیرول عن
By الدكتور یاسر متولى   

  مقدمھ
    

ماھى االطعمة الغیر مسموح بھاعنداالشخاص المصابین بالكلستیرول؟ وماھى الخضار التي تفید الكلیسترول؟ الرجاء : السؤال 
  بین بالكلستیرول وشكرا لتعاونكمارسال قائمةباالطعمة المسموح و غیر مسموح بتناولھاللمصا

  نصائح غذائیة إلیقاف الكولیسترول

ملغم قد تؤدي إلى  200مادة دھنیة أساسیة لعمل كل خلیة من خالیا الجسم، ولكن ارتفاع نسبتھ عن الحد الطبیعي “ الكولیسترول
مشكالت صحیة وأحیانا تكون خطیرة  مشاكل صحیة، منھا انسداد شرایین القلب التاجیة التي في إثرھا قد یتعرض المصاب إلى

  :لذا من الحكمة أن تمنع زیادة الكولسترول بالتغذیة الصحیة والسلوك المعتدل؛ وذلك باتباع النصائح التالیة. جدا

خفف من تناول المنتجات الغذائیة ذات األصول الحیوانیة؛ ألنھا غنیة بالكولیسترول والدھون المشبعة السیئة، مثل اللحوم 
  ..ت الحلیبومنتجا

تناول الزیوت النباتیة بدال من الدھون الحیوانیة، وخاصة تلك الزیوت األحادیة غیر المشبعة الموجودة في زیت الزیتون؛ ألنھا 
  .تعمل على تخفیض الكولیسترول السیئ

  .” HDL”فكلما نقص الوزن ارتفع الكولیسترول الجید : أنقص وزنك

ً عند النساء: افحص الغدة الدرقیة وإھمالھا دون .. الغدة الدرقیة غیر النشطة مرض شائع بشكل یدعو إلى الدھشة، وخصوصا
 ً   .عالج قد یرفع من مستوى الكولیسترول كثیرا

في دراسة ثابر على الحركة؛ إذ ال یكفي االعتماد على التغذیة فقط، لكن ربطھ بالتمارین الریاضیة یخفض المواد الدھنیة، و
أكثر من النساء % 85أمریكیة تبین أن المواد الدھنیة العضویة عند النساء غیر النشیطات بعد انقطاع الدورة الشھریة تصل إلى 

  %.31اللواتي یركضن بانتظام فإن النسبة ال تتعدى 

، وھذا االنخفاض یزداد %6تقارب إن التدخین یخفض البروتینات الدھنیة ذات الكثافة العالیة الجیدة بنسبة: توقف عن التدخین
ً للبحوث الصادرة التي تؤكد أن التدخین سبب رئیسي لإلصابة بأمراض القلب واألوعیة الدمویة الذي  عند المدخنین بكثافة طبقا

  .یطیح باآلالف من أرواح البشر كل عام

غضب والذین یكتمون مشاعرھم ترتفع أن الذین ال یعبرون عن ال“ أوھایو”وجد الباحثون في جامعة : خفف من ضغوط الحیاة
أما أولئك الذین ینفسون عن مشاعرھم وقت الحاجة .. عندھم مستوى البروتینات الدھنیة ذات الكثافة المنخفضة الردیئة

  %.10لدیھم اقل بمعدل    LDLویكظمون الغیظ في أوقات أخرى تكون مستویات 

أما الذین یعانون من ارتفاع مستوى الكولیسترول . ى الكولیسترولیمكنك تناول أریع بیضات أسبوعیا رغم احتواء البیض عل
  .ألسباب وراثیة أو أمراض الشرایین التاجیة فعلى الشخص منھم أن ال یتناول أكثر من بیضتین أسبوعیا

  .Eوخاصة التي تحتوي على فیتامین ھـ : تناول الفیتامینات



وتكثر في نخالة الشوفان والفاصولیا والبازالء والشعیر والحمضیات والجزر  تناول المزید من األلیاف القابلة للذوبان في الماء،
  .والتفاح

ً من حبوب الصویا ً؛ ألنھ یھبط مستوى : ال تنس أن تأكل مزیدا تناول ثالث أو أربع مالعق كبیرة من بروتین الصویا یومیا
  .تقریبا% 13الدھون بنسبة 

التي تستطیع أن تقلل ″ 3أومیغا”ین، وغیرھا من األسماك؛ ألنھا تحتوي على أكثر من تناول سمك السلمون والمكاریل والسرد
  .من نسبة المواد الدھنیة

  یاسر متولى. د

http://yassermetwally.com  

  

  

 


