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عوامل الخطورة الرئيسية:
11 إرتفاع1نسبة1الدهون1بالدم..
21 السمنة..
31 إرتفاع1ضغط1الدم..
41 الوراثة.
51 عدم1ممارسة1الرياضة.
61 الضغوط1النفسية.

1

العامل األول: ارتفاع الدهون بالدم
ميكن1تقسيم1دهون1الدم1إلى1نوعني1رئيسيني:

11 الدهون1الثالثية..
21 الكوليسترول.

• مصادر الدهون الثالثية:	
11 مصدر1خارجي:1يأتي1عن1طريق1الغذاء..
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21 مصدر1داخلي:1حيث1تصنع1الدهون1الثالثية1يف1الكبد..

• مصادر الكوليسترول	
11 مصدر1داخلي:1حيث1يتم1تصنيعه1يف1الكبد،1ويزود1اجلسم1بحوالي18001.

ملغ1/1اليوم.
21 مصدر1خارجي:1األغذية1الغنية1بالكوليسترول1هي:1الشحوم1احليوانية،1.

املأكوالت1 املغليات،1 احلمراء،1 اللحوم1 البيض،1 صفار1 األلبان،1 مشتقات1
السريعة.
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• أقسام الكوليسترول:	
11 النوع1يساعد1على1تخليص1اجلسم1. ":1هذا1 1HDL" الكوليسترول1اجليد1

من1الشحوم،1يوجد1عند1النساء1بنسبة1أقل1من1الرجال،1يرتفع1مبمارسة1
الرياضة1وتخفيف1الوزن.

21 الشحوم1. نقل1 النوع1يساعد1على1 وهذا1 1: 1" 1LDL 1" السيء1 الكوليسترول1
إلى1خاليا1اجلسم1وهو1املتهم1الرئيس1يف1حصول1املضاعفات1الناجتة1عن1
ارتفاع1الكوليسترول1خاصة1أمراض1الشرايني1وتصلب1الشرايني1ومن1ثم1
يجب1فحص1مستوى1الكوليسترول1عند1كل1االشخاص1الذين1أعمارهم1
ساعة1 112 1- 110 ملدة1 صائمًا1 املريض1 يكون1 أن1 ويجب1 فوق1 فما1 سنة1 120
إعادته1كل1 الفحص1طبيعي1يجب1 كون1 الفحص،1ويف1حالة1 إجراء1 عند1

15سنوات.

• ما أسباب ارتفاع دهون الدم؟	
األسباب1األكثر1شيوعًا1هي:

11 الوارثة1يف1العائلة..
21 داء1السكري..

األسباب األقل شيوعًا هي:
11 نقص1نشاط1الغدة1الدرقية..
21 بعض1أمراض1الكبد..
31 الفشل1الكلوي1املزمن..
41 بعالج1. البدء1 قبل1 األسباب1 من1 التأكد1 يجب1 )لذلك1 األدوية1 بعض1

ارتفاع1شحوم1الدم1مثل1الكورتيزون1والهرمونات1األنثوية(.
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• وهناك1عوامل1خطرة1أخرى1تساهم1يف1اإلصابة1بأمراض1الشرايني1القلبية1
ولكن1ال1تدخل1يف1حساب1القيم1املفضلة1للكوليسترول1اخلبيث1ومنها:

11 البدانة..
21 قلة1احلركة..
31 الغذاء1غير1الصحي..

• عالج1ارتفاع1الكوليسترول
يعتمد1العالج1على1املريض1والطبيب.

• طرق1العالج
11 اخلطرة1. العوامل1 عالج1 يجب1

األخرى1املذكورة:
21 االمتناع1عن1التدخني..
31 تقليل1الوزن..
41 ممارسة1الرياضة..

11 استشارة1املريض1الطبيب.
21 احلمية1الغذائية.
31 الرياض.
41 تناول1العالج.
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51 عالج1داء1السكري..
61 ارتفاع1الضغط1الشرياني..
71 برنامج1. التغذية1لوضع1 مراجعة1عيادة1

غذائي1مناسب1من1أجل1احلفاظ1على1
الوزن1املثالي.

81 اليتجاوز1. )حيث1 الغذاء1 من1 بالكوليسترول1 الغنية1 املأكوالت1 جتنب1
الوارد1الغذائي1من1الكوليسترول12001ملجم1/1اليوم(1وهذه1املأكوالت1

هي:

                                            150 - 300 جم
صفار البيض                             كوليسترول يف البيضة الواحد

سواقط الذبيحة                         200 - 2000 ملجم
)نخاعات، مخ، طحال، كبد(            كل 100 جم

حلم الضأن                               يسمح بـــ 60 جم يومياً
القشدة أو الزبدة                         250 مم كوليسترول يف كل 100 جم
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91 اإلكثار1من1الزيوت1النباتية1)زيت1الزيتون،1زيت1كبد1احلوت،1زيت1الذرة،1.
زيت1عباد1الشمس،...(.

101 اإلكثار1من1تناول1اخلضروات1والفواكة..

-1يجب1جتربة1هذه1اخلطوات1ملدة161أشهر1قبل1البدء1بالعالج1الدوائي.

	•العالج الدوائي:
الدوائي1 بالعالج1 البدء1 يجب1
عند1ظهور1أعراض1أو1عالمات1
القلبية1 الشرايني1 ملرض1
التاجية1وذلك1ناجتًا1عن1عدم1
االستجابة1للخطوات1السالفة1
الذكر1واتباع1احلمية1الغذائية1

الالزمة.
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	•ارتفاع الدهون الثالثية:
<11000مجم1يجب1عالجها1بشكل1طارئ1 إلى1 الثالثية1 الدهون1 ارتفاع1 عند1

باألدوية1ألن1هذه1القيمة1قد1تؤدي1إللتهاب1البنكرياس.

لداء  تعرضك  خطر  من  تزيد  التي  العوامل  •	
السكري:

11 االخوان،1. الوالده،1 )الوالد،1 مثل1 عائلتك1 أفراد1 احد1 كان1 إذا1 الوراثة:1
االخوات(1مصابا1باملرض1فان1احتمال1أصابتك1تزيد.

21 من1. يعانون1 الثاني(1 )النوع1 بالسكر1 املصابني1 من1 1% 180 أكثر1من1 الوزن:1
الوزن1الزائد.

31 عدم1النشاط:1ألن1النشاط1اجلسدي1يساعد1يف1التحكم1يف1الوزن1وحرق1.
السكري1املوجود1يف1الدم،1وقد1يخفف1خطر1تعرضك1للسكري1بنسبة%1501.

41 العمر:1يجب1ممارسة1النشاط1خصوصًا1بعد1جتاوزك1451عاما..

ضك  تعر  مخاطر  تخفيف  •	
لداء السكري:

11 ال1تستطيع1فعل1شيء1للعمر1والوراثة1ولكنك1.
تستطيع1التحكم1يف1الوزن1وزيادة1النشاط.

21 .140 عن1 أعمارهم1 تزيد1 الذين1 األشخاص1
سنة1والوزن1أعلى1من1املثالي1يحتاجون1عمل1
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فحص1للسكر1و1إذا1كانت1النتيجة1طبيعية1الفحص1يعاد1كل131سنوات.
31 املثالي1. من1 أعلى1 والوزن1 سنة1 140 عن1 أعمارهم1 تقل1 الذين1 األشخاص1

باإلضافة1ألحد1عوامل1اخلطورة1التالية1:-
أ-1وجود1تاريخ1مرضي1لداء1السكري1يف1العائلة.

ب-1االصابة1بارتفاع1ضغط1الدم.
ج-1ارتفاع1الدهون،1وأمراض1الشرايني.

عمل1 يحتاجون1 احلمل(1 بسكري1 أصيبت1 أن1 سبق1 )إذا1 للنساء1 بالنسبة1 د-1
فحص1السكر1كل1سنة.

العامل الثاني: السمنة:
هي1زيادة1وزن1اجلسم1عن1احلد1الطبيعي1بسبب1
تراكم1الدهون،1وهي1زيادة1وزن1الشخص1أكثر1من1

130%1من1الوزن1املثالي.
حجم1 زيادة1 عن1 اجلسم1 يف1 الدهون1 تراكم1 ينتج1

اخلاليا1الدهنية1أو1بسبب1زيادة
عددها.



www.alsukkary.org.sa13

األطفال1 الوزن،1وخصوصًا1عند1 زيادة1 عند1 يزيد1حجمها1 الدهنية1 واخلاليا1
واملراهقني1وهناك1خاليا1دهنية1جديدة،1يصعب1على1اجلسم1التخلص1منها1
فيما1بعد.1وبذلك1يتضح1سبب1صعوبة1إنقاص1الوزن1بعد1الزيادة1الكبيرة.

	•مقياس السمنة:
تقاس1السمنة1بطرق1عديدة1منها:

11 لألطوال1. املناسب1 الوزن1 لتحديد1 املعده1 اجلداول1 على1 الوزن1 مقارنة1
املختلفة1للرجال1والنساء.

21 حساب1مؤشر1كتلة1اجلسم..
31 قياس1محيط1اخلصر..
41 إلى1. اخلصر1 محيط1 نسبة1 قياس1

السمنة1 توزيع1 أو1 احلوض،1 محيط1
)سمنة1التفاحة1وسمنة1الكمثري(.

اجلسم  كتلة  مؤشر  ماهو  •	
)BMI(؟

يعتبر1مؤشر1كتلة1اجلسم1أفضل1طريقة1لقياس1
زيادة1الوزن.1وهو1عبارة1عن1عملية1حسابية1تعتمد1

على1قياس1كل1من1الوزن1والطول.
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وحتسب1بقسمة1وزن1اجلسم1بالكيلوجرام1على1مربع1الطول1باملتر1مضروبًا1
مبائة1فمثاًل1مؤشر1كتلة1اجلسم1لسيدة1طولها11،601متر1ووزنها1701كجم1هو:

وهذا1املؤشر1تقل1دقته1يف1حالة1الرياضيني،1الذين1ميتلكون1أوزانًا1زائدة1بسبب1
ضخامة1العضالت1وليس1بسبب1تراكم1الدهون1على1اجلسم1ويف1هذه1احلالة1
إذا1 ما1 ملعرفة1 اجلسم1 الدهون1يف1 لتحديد1 املختلفة1 الطرق1 استعمال1 ميكن1

كانت1زيادة1الوزن1بسبب1السمنة1أو1بسبب1العضالت1النامية1فقط.

مؤشر كتلة اجلسم                     التفسير

أقل من 18.5                          وزن أقل من الطبيعي

18.5 – 24.9                         وزن طبيعي

25 - 29.9                            وزن أكثر من الطبيعي

30 أو أكثر                              سمنة
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	•محيط اخلصر
بإحكام1 القياس1 متر1 بوضع1 اخلصر1 محيط1 يقاس1
اخلطورة1 لعوامل1 جيدًا1 مؤشرًا1 ويعتبر1 اخلصر.1 على1
املتعلقة1بالسمنة.1وتزيد1اخلطورة1عند1زيادة1محيط1

اخلصر1على1901سم1للسيدات1أو1001سم1للرجال.

يهتم1األطباء1والعاملون1الصحيون1بأماكن1تراكم1الدهون1يف1اجلسم1وليس1
على1 املتراكمة1 فالدهون1 الطبيعي.1 احلد1 زيادتها1عن1 ونسبة1 بكميتها1 فقط1
منطقة1اخلصر1أو1البطن1ويطلق1عليها1إسم1سمنة1التفاحة1وتوجد1عادة1عند1
الرجال،1تشكل1خطورة1أكبر1على1الصحة1من1الدهون1املتراكمة1على1منطقة1
زيادة1 نسبة1 ولقياس1 السيدات1 لدى1 وتكثر1 الكمثري1 وتسمى1سمنة1 احلوض1
إلى1محيط1احلوض.1 نسبة1محيط1اخلصر1 مقياس1 يستعمل1 هذه1 اخلطر1
ثم1 القياس1 متر1 بواسطة1 واحلوض1 اخلصر1 محيطي1 بقياس1 يكون1 وذلك1
زيادة1 عند1 اخلطورة1 وتكمن1 احلوض.1 محيط1 على1 اخلصر1 محيط1 قسمة1

النسبة1على1881سم1عند1النساء1و11021سم1عند1الرجال.
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	•عالقة السمنة باألمراض:
لقد1احتلت1السمنة1مكانًا1بارزًا1يف1االهتمامات1الصحية1لدى1األطباء،1ويرجع1
السكري،1 وداء1 الدم،1 كارتفاع1 األمراض،1 من1 بكثير1 عالقة1 ذات1 لكونها1 ذلك1
وأمراض1القلب1التاجية،1واحتكاك1املفاصل1...1إلى1غير1ذلك1من1األمراض.

	•أسباب السمنة:
ترجع1السمنة1لسببني1رئيسني1هما:

11 زيادة1الطاقة1املتناولة..
21 نقص1الطاقة1املبذولة..

والطاقة1 املتناولة1 الطاقة1 بني1 التوازن1 انعدام1 تسبب1 األمور1 بعض1 هناك1
املبذولة،1مثل:

11 الوارثة..
21 العوامل1البيئية..
31 العوامل1النفسية..
41 بعض1أمراض1الغدد1الصماء..
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	•أنواع السمنة:
عادة1صعب1 ويكون1 العمر،1 ويستمر1طوال1 الطفولة1 يبدأ1من1 األول:1 النوع1 1-
يف1 الدهنية1 اخلاليا1 عدد1 زيادة1 بسبب1 تكون1 الصغر1 يف1 السمنة1 ألن1 العالج1
اجلسم،1هذه1اخلاليا1التي1ال1ميكن1التخلص1منها1يف1الكبر1عن1طريق1احلد1

من1السعرات1احلرارية.
-1النوع1الثاني:1يظهر1يف1منتصف1العمر،1ويكون1لدى1النساء1اكثر1من1الرجال،1
ويرجع1سببه1إلى1زيادة1حجم1اخلاليا1الدهنية1ال1إلى1زيادة1عددها،1وهذا1النوع1

من1السمنة1ميكن1عالجه1بالتغذية1السليمة.

	•مضاعفات السمنة:
السمنة1ليست1مشكلة1جمالية1أو1نفسية1فقط،1وإمنا1هي1مشكلة1صحية1بكل1

ما1حتملة1هذه1الكلمة1من1معنى.
1%40 حوالي1 يزنون1 الذين1 فاألشخاص1
الطبيعي1 الوزن1 على1 زيادة1 وزنهم1 من1
يكونون1أكثر1عرضة1لكثير1من1املشكالت1
بنسبة1 املبكر1 املوت1 ومنها1 الصحية1
األشخاص1 من1 هم1 غير1 ضعف1 تساوي1
املضاعفات1 ومن1 الطبيعية1 األوزان1 ذوي1

التي1يتعرضون1لها.
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أمراض1القلب1واألوعية1الدموية1)الذبحات1القلبية(.• 
ارتفاع1الدهون1الثالثية1والكوليسترول1يف1الدم.• 
بعض1األورام1)سرطان1الثدي،1واألمعاء(.• 
داء1السكري1من1النوع1الثاني.• 
مشكالت1التنفس1أثناء1النوم.• 
املضاعفات1النفسية.1• 
ارتفاعضغط1الدم.• 
حصاة1املرارة.1• 
آالم1املفاصل.• 
النقرس.11• 
العقم.• 

واألوعية1 القلب1 على1 تأثيرها1 هو1 السمنة1 مضاعفات1 من1 شيء1 وأخطر1
الدموية،1وتزداد1املشكلة1عند1اجتماع1عوامل1عدة1للخطورة1باإلضافة1للسمنة1

وهي1مؤدية1إلى1زيادة1نسبة1املضاعفات1القلبية1واجللطات.

	•عالقة السمنة بداء السكري:
ويزداد1 السكري1 داء1 من1 الثاني1 بالنوع1 لإلصابة1 رئيسًا1 سببًا1 السمنة1 تعتبر1
1)30 من1 أكثر1 اجلسم1 كتلة1 )مؤشر1 البدينني1 لدى1 بالسكري1 اإلصابة1 خطر1
بنسبة1531مرة1عن1أقرانهم1من1ذوي1الوزن1الطبيعي.1وحتى1األشخاص1ذوي1
البدانة،1يكونون1معرضني1حوالي1101 الذين1لم1يصلوا1مرحلة1 الزائد1 الوزن1
مرات1أكثر1من1ذوي1الوزن1الطبيعي1لإلصابة1بداء1السكري،1خاصة1إذا1كانت1
السمنة1يف1منطقة1اخلصر.1يصاب1البدين1بداء1السكري1مبكرًا1مقارنة1بذوي1

الوزن1الطبيعي.
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يؤثر1النسيج1الدهني1على1اإلنسان1مسببًا1ارتفاع1السكر1بطريقتني:

-1األولى:1زيادة1احلاجة1لألنسولني.

-1الثانية:1زيادة1مقاومة1اخلاليا1لألنسولني1لدى1البدينني1مؤدية1إلى1زيادة1
.)Hyperinsulinemia(1يف1كمية1األنسولني1يف1الدم1أو1ما1يسمى

اخلاليا1 على1 األنسولني1 لهرمون1 املستقبالت1 لقلة1 املقاومة1 هذه1 وترجع1
الدهنية،1ووجود1خلل1يف1استعمال1األنسولني1داخل1اخلاليا1نفسها.

إن1إنقاص1الوزن1لدى1املصابني1بداء1السكر1من1النوع1الثاني1البدينني1يقلل1
من1مقاومة1األنسولني1ويحسن1من1مستوى1التحكم1بالسكر.

	•كيف ميكن التحكم بالسمنة:
-1إن1أهم1خطوة1يف1عالج1السمنة1هو1اإلهتمام1بتقليل1الوزن1النابع1بقناعة1

شخصيه،1أما1محاولة1ذلك1رغبة1يف1إرضاء1الغير،1فإنه1يفشل1غالبًا.
-1وضع1هدف1معقول1إلنقاص1الوزن1والعمل1على1حتقيقة،1فليس1من1الضروري1

الوصول1للوزن1املثالي1دائمًا،1وإمنا1يكتفى1
أحيانًا1بالوصول1إلى1املستوى1القريب1من1

الطبيعي.
التغيير1 لبدء1 املناسب1 الوقت1 اختيار1 1-
ألن1 وذلك1 الوزن،1 إلنقاص1 السلوكي1
كبيرًا1 عقليًا1 جهدًا1 يتطلب1 التغيير1

للقدرة1على1اإلستمرار1والنجاح.
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والتحمل1 الصبر1 من1 بد1 وال1 بطيئة1 عملية1 هي1 الوزن1 إنقاص1 عملية1 ان1 1-
للمتابعة1والنجاح.

بكثرة،1 الدهون1 استهالك1 مثل1 األكل،1 يف1 اخلاطئة1 العادات1 على1 التعرف1 1-
وتناول1األكل1أمام1التلفزيون،1عدم1أكل1
الفواكة1واخلضروات1الطازجة...1إلخ.
-1عمل1جدول1لألكل1ملدة1أسبوع1يسجل1
تناولة1 ومكان1 وكميته1 األكل1 نوع1 فيها1
وبصحبة.1وبذلك1ميكن1معرفة1نقاط1
املسببة1 اخلاطئة1 والعادات1 الضعف1
للسمنة1ومن1ثم1إمكانية1تغييرها.

-1التغيير1السلوكي1اجلذري1املستمر1للعادات1اخلاطئة1يف1األكل،1والتعود1على1
ممارسة1النشاط1وجتنب1حياة1الرفاهيه1والكسل.

نظام1 باتباع1 ذلك1 ويكون1 واملبذولة.1 املتناولة1 الطاقة1 بني1 املوازنة1 محاولة1 1-
جنس1 مع1 يتناسب1 صحي1 غذائي1
النشاط1 ووزنه1ونوعية1 املريض1وعمره1
منظم1 برنامج1 واتباع1 به،1 يقوم1 الذي1
وذلك1 الرياضية،1 والتمارين1 للنشاط1
بشكل1 التمارين1 ممارسة1 تتم1 بأن1
مرات1 ثالث1 األقل1 على1 مستمر،1
أسبوعيًا،1بعد1استشارة1الطبيب1املعالج.
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العامل الثالث: إرتفاع ضغط الدم
عبارة1عن1قوة1القلب1يف1ضخ1الدم1وسريانه1عبر1األوعية1الدموية،1فيسري1الدم1
األكسيجني1 إستخدام1 وبعد1 وأنسجة1اجلسم،1 أعضاء1 إلى1 األكسيجني1 ناقاًل1
املنقول1إلى1األعضاء1واألنسجة1يعود1نحو1القلب1عن1طريق1االوردة،1فيقوم1
القلب1بضخ1الدم1بإجتاه1الرئتني1لكي1يعود1حتميلة1باألكسيجني1ومن1ثم1يعود1
إلى1القلب1ليضخه1بإجتاه1الشرايني،1فإرتفاع1ضغط1الدم1هو1زيادة1الضغط1
على1جدران1الشرايني،1مما1يؤدي1إلى1تصلبها،1مما1يصعب1على1القلب1ضخ1

الدم1إلى1اجلسم.

على1 حتتوي1 الدم1 ضغط1 قراءة1
رقمني:

11 الرقم1األعلى1يشير1إلى1الضغط1.
االنقباضي،1وهو1كمية1الضغط1
عندما1يضخ1القلب1الدم1خارجًا1

إلى1الشرايني.
21 إلى1. يشير1 السفلي1 الرقم1

يرتاح1 عندما1 الشرايني1 يف1 الضغط1 كمية1 وهي1 االنبساطي،1 الضغط1
القلب1بني1النبضات.

أهم1 من1 الدم1 ضغط1 إرتفاع1 ويعتبر1
اإلصابة1 إلى1 الرئيسية1 األسباب1
والصدمات1 القلبية1 باألزمات1
وأعتالل1 الكلى1 وأمراض1 الدماغية1
األمراض1 من1 وغيرها1 الشبكية1

الناجته1عن1تلف1الشرايني.
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	•بعض األسباب املؤدية إلى ارتفاع ضغط الدم:
1-1السمنة1وزيادة1الوزن7111111111111111-1قلة1النشاط1واحلركة

2-1التدخني811111111111111111111111111111-1تناول1الكحول
3-1أمراض1الكلي911111111111111111111111-1بعض1األدوية

4-1بعض1أمراض1الغدد1101111111111111-1زيادة1امللح1يف1الطعام
5-1العوامل1النفسية11111111111111111111-1العوامل1البيئية

6-1أسباب1وراثية

	•طرق عالج ارتفاع ضغط الدم منها:
العالج غير الدوائي:

1-1التغلب1على1الضغوط1النفسية.
2-1ممارسة1النشاط1البدني.

3-1تناول1غذاء1غني1بالبوتاسيوم.
4-1التخفيف1من1القهوة1والشاي.
5-1التخفيف1من1ملح1الطعام.

6-1جتنب1التدخني.
7-1انقاص1الوزن.
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بعد األكل بساعتني مستوى السكر صائم التشخيص
أقل من 140 ملغم أقل من 100 ملغم طبيعي

من 140 - 199 ملغم 100 إلى 125 ملغم قابل لإلصابة
200 ملغم فأكثر 126 ملغم فأكثر من مصاب

مستويات تشخيص داء السكري

سائلين اهلل عزوجل
للجميع الصحة والعافية
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