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االمرا�ض املزمنة م�ضاعفات وخيمه  ..و�سبل وقاية ي�سريه
ترتبط االمرا�ض املزمنة مثل ارتفاع �ضغط الدم وال�سكري وارتفاع امل�صابني ول�سنوات طويلة م�ؤثرا على جميع �أجزاء اجل�سم ت�أثريا والبط واالوز وجلود الدجاج .كما ين�صح باالقالل من اكل البي�ض الغذاء املتوازن :

الكولي�سرتول وال�سمنة باملعاناة امل�ستمرة مع املتاعب ال�صحية
كذلك مب�ضاعفات وخيمه على االن�سان وا�صبحت هذه االمرا�ض
هي املهيم الأول على اخلارطة الوبائية على م�ستوى العامل اجمع .

�إرتفاع �ضغط الدم :

ينتج �ضغط ال ��دم نتيجة ل�ل�ق��وة ال �ت��ي ي��دف��ع ب�ه��ا ال ��دم ج��دران
ال�شرايني للخارج وكلما �ضاقت الأوع �ي��ة الدموية كلما �أ�ضطر
القلب �إىل ب��ذل جهد �أك�ب�ر ل�ضخ نف�س كمية ال��دم �إىل �أج��زاء
اجل�سم املختلفة م�سببا مت يعرف بارتفاع �ضغط ال��دم  .وتتم
ق ��راءة �ضغط ال��دم برقمني م�ت��وال�ي�ين ،ي��دل الأول على �ضغط
القلب االنقبا�ضي ويعنى �ضغط الدم عند انقبا�ض ع�ضلة القلب.
�أم��ا ال�ث��اين فيدل على �ضغط ال��دم عند انب�ساط ع�ضلة القلب
ويعرف بالإنب�ساطي ،و يكون الرقم الأول �أعلى من الرقم الثاين.
وي�ع�ت�م��د يف الت�شخي�ص ��ض�غ��ط ال���دم امل��رت �ف��ع �أن ت�ت��م ق ��راءة
�ضغط ال ��دم يف �أي ��ام و�أوق� ��ات خمتلفة يف م�ك��ان ه ��ادئ ،يكون
ف �ي �ه��ا ال���ش�خ����ص م���س�ترخ�ي��ا م ��ع جت �ن��ب �إ� �س �ت �ع �م��ال امل�ن�ب�ه��ات
ك��ال�ق�ه��وة وال �� �ش��اي لن�صف ��س��اع��ة ع�ل��ى الأق� ��ل ق�ب��ل الفح�ص.
�أن �ضغط الدم املرتفع مر�ض �شائع ي�سمى القاتل ال�صامت لذا يجب
االهتمام بالفح�ص الدوري حيث �أن معظم امل�صابني به ال ي�شعرون
ب�أية �أع��را���ض يف البداية ويف بع�ض احل��االت قد ي�شعر املري�ض
بال�صداع وال��دوار وال��دوخ واح�م��رار الوجه و�صوت طنني ب��الأذن
و�إغماء يف بع�ض الأحيان وهذه كلها �أعرا�ض حتدث بن�سبة متقاربة
يف مر�ضى �ضغط ال��دم املرتفع وغ�ير املر�ضى على ح��د �سواء.
�أن ن�سبة  %95م��ن امل���ص��اب�ين ال ي�ت�ب�ين ل��دي�ه��م ��س�ب��ب وا��ض��ح
وم��ع��روف الرت��ف��اع ��ض�غ��ط ال ��دم �إال �أن وج ��ود ب�ع����ض الأمن ��اط
غ�ير ال�صحية مثل التدخني وال�سمنة وت�ن��اول امللح بكرثة وقلة
الن�شاط البدين بالإ�ضافة �إىل العوامل االجتماعية والنف�سية،
وال�ت��وت��ر وال�ضغوط النف�سية والع�صبية واالن�ف�ع��االت والإره ��اق
وغ�ي�ره��ا ل �ه��ا ع�لاق��ة ب ��إ� �ص��اب��ة ال��ف��رد ب��ارت �ف��اع ��ض�غ��ط ال ��دم.
كما يزيد احتمال ح�صول نوبات قلبية وي�ؤثر على الكلى م�سببا الف�شل
الكلوي وقد يت�سبب بان�سدادات بال�شرايني �أو نزيف دماغي (ال�سكتة
الدماغية)وي�ؤثرعلى�شبكيةالعنيوقدي�ضعفالنظر�أويت�سبببالعمى.

ال�سكري :

ي��ح��دث ال �� �س �ك��ري ع �ن��دم��ا ال ي���س�ت�ط�ي��ع اجل �� �س��م ا� �س �ت �خ��دام
اجللوكوز(ال�سكر) ب�شكل فعال نتيجة للنق�ص يف �إف��راز هرمون
الأن�سولني من غدة البنكريا�س وهذا بدوره ي�ؤدي �إيل زيادة غري
طبيعية يف معدل اجللوكوز يف الدم .و هناك نوعان �شائعان من
ال�سكري الدائم ونوع �آخر مرتبط مبرحلة احلمل عند الن�ساء .ويتم
الت�شخي�ص ب�أخذ عينة من دم ال�شخ�ص و هو يف حالة ال�صوم من
الليلة ال�سابقة للفح�ص ،ومن ثم قيا�س م�ستوي اجللوكوز فيها.
غالبا ما يكون ال�سكري يف بدايته م�صحوبا ب�إعرا�ض ب�سيطة
مما قد ي�ؤخر ت�شخي�ص احلالة� .إال �إن اكت�شاف �أعرا�ض ال�سكري
يف مرحلة مبكرة يعني �أي�ضا توفري العالج يف مرحلة متقدمة و
بالتايل تقليل خطورة الإ�صابة مب�ضاعفاته اخلطرية �إذا التزم
ال�شخ�ص بالعالج ,و من بني هذه الأعرا�ض كرثة التبول وخ�صو�صا
بالليل وال�شعور بالعط�ش والتعب واخلمول لأقل جمهود  ،نق�صان
يف ال ��وزن ب�شكل �سريع يف ف�ترة ق�صري م��ع ال�شعور ب��اجل��وع .
تكمن خطورة ال�سكري يف ع��دة عوامل لعل من �أهمها �أن��ه حالة
�صامتة ،حيث ال تظهر �أع��را���ض املر�ض على معظم الأ�شخا�ص

مبا�شرا ،و ي�صل الأمر يف بع�ض احلاالت �إىل م�ضاعفات خطرية
نتيجة لالكت�شاف املت�أخر للمر�ض �أو عدم �أخذ العالج املنا�سب،
و من �أه��م ه��ذه امل�ضاعفات انخفا�ض ال��ر�ؤي��ة �أو فقدان الب�صر
نتيجة لعتامة عد�سة العني و تلف �شبكية العني والف�شل الكلوي
املزمن ،واجللطة القلبية نتيجة لت�سارع ت�صلب ال�شرايني وال�سكتة
الدماغية وتلف الأع�صاب وا�ضطراب الدورة الدموية يف الأرجل
و�ضعف ال�ق��درة اجلن�سية عند الرجل و�إن امل�صابني بال�سكري
ال �� �س �ك��ري ح��ال��ة م��زم �ن��ة ،ف �غ��ال �ب��ا م ��ا ي �ت��م اك �ت �� �ش��اف ال �ف��رد
وه ��و يف � �س��ن ال �ث�لاث�ين �أو الأرب� �ع�ي�ن .ومب ��ا �أن م �ع��دل احل �ي��اة
امل�ت��وق��ع للفرد يف ال�سلطنة ه��و ح ��وايل � 73سنه ف� ��إن امل�صاب
بال�سكري يعي�ش ل�سنوات ع��دي��دة وه��و يعاين م��ن ه��ذا احلالة.
وه��و حالة مكلفة ،حيث �أن ت�شخي�ص وع�لاج ال�شخ�ص امل�صاب
بال�سكري ي�ستمر ل�سنني طويلة ويكلف الكثري من اجلهد واملال �سواء
بالن�سبة للفرد �أو م�ؤ�س�سة الرعاية ال�صحية التي توفر له العالج.

(ي�سمح فقط بي�ضتني ا�سبوعيا )ويالحظ ان �صفار البي�ض هو
املق�صود بذلك ولي�س البيا�ض .وين�صح ب�شرب احلليب قليل الد�سم
وه��ذا ينطبق اي�ضا على م�شتقات احلليب االخ��رى مثل الزبادي
والق�شطة وغريها  .ويجب ا�ستخدام الزيوت النباتية كزيت الذرة
وزيت دوار ال�شم�س وزيت فول ال�صويا او زيت الزيتون واالبتعاد عن
كافة انواع ال�سمن والزبدة وال�شحم واملرغرين غري معرف اال�صل .

الكولي�سرتول :

الكولي�سرتول عبارة عن مادة �شبيهة بال�شمع �صفراء اللون تنتقل يف
اجل�سم على �شكل مركب من الد�سم والربوتني يدعى ليبوبرتني  .ينتج
اجل�سم معظم الكولي�سرتول الذي يحتاجه من اجل ت�صنيع جدران
اخلاليا والهرمونات اجلن�سية واالحما�ض ال�صفراوية يف املرارة .
ه� �ن ��اك ن ��وع ��ان م ��ن ال�ب�روت� �ي� �ن ��ات ال �� �ش �ح �م �ي��ة احل���اوي���ة على
ال �ك��ول �ي �� �س�ترول يف ال � ��دم ه ��ي ال�ب�روت��ي��ن��ات ال���ش�ح�م�ي��ة ذات
ال�ك�ث��اف��ة املنخف�ضة وك�ل�م��ا ارت�ف�ع��ت ن�سبة ه��ذه ال���ش�ح��وم كلما
زادت خ��ط��ورة ال��ذب �ح��ات ال �� �ص��دري��ة واجل �ل �ط��ات ال�ق�ل�ب�ي��ة .
وال�بروت �ي �ن��ات ال�شحمية ذات ال�ك�ث��اف��ة ال�ع��ال�ي��ة  HDLوه��ي
�شحوم حميدة ذات فائدة كبرية للج�سم ت�ساعده على التخل�ص
من ال�شحوم ال�ضارة وكلما قلت ن�سبته يف اجل�سم كانت خطورة
الذبحات القلبية اعلى  .وتزداد ن�سبة هذا النوع مبمار�سة الريا�ضة
من ا�سباب ارتفاع ن�سبة الكولي�سرتول تناول االغذية التي حتتوي
على الكولي�سرتول م��ن م�صدر ح�ي��واين او م�شتقاتها �أو وج��ود
�أمرا�ض ال�شحوم الوراثية امل�ؤدية اىل ارتفاع ن�سبة الكولي�سرتول

وب��ال �ت��ايل ح���دوث ت��ر��س�ب��ات ع�ل��ى ج� ��دران االوع��ي��ة ال��دم��وي��ة .
خماطر الكولي�سرتول على اجل�سم تر�سبة يف االوعية الدموية مما
ي�ؤدي اىل ت�صلب ال�شرايني املغذية الجهزة اجل�سم بالدم وتر�سب
خث��رات م��ن ال��دم وال�صفيحات ال��دم��وي��ة وح ��دوث االن���س��دادات
والتجلطات وت�ؤدي اىل اال�صابة باالزمات القلبية وال�سكتات الدماغية .
وتتمثل اه��م ا�س�س ال��وق��اي��ة بتقليل االغ��ذي��ة ال�ت��ي حت�ت��وي على
ن�سبة عالية م��ن الكول�سرتول وال��ده��ون وت �ن��اول اغ��ذي��ة حتتوي
على ن�سبة عالية م��ن االل �ي��اف والن�شويات الطبيعية املعقدة .
�أم��ا االغذية التي حتتوي ن�سبة منخف�ضة من الكولي�سرتول فهي
احلبوب  :مثل الطحني الكامل  ،دقيق� ،شوفان  ،اخلبز اال�سمر ،
احلبوب الكاملة  ،رقائق اخلبز  ،االرز اال�سمر  ،املعكرونة ال�سمراء،
دقيق الذرة والفاكهة واخل�ضار :وي�ستح�سن �سلق اخل�ضروات بدال
من قليها  ،وعلى املر�ضى االبتعاد ب�شكل نهائي عن رقائق البطاطا
وكذلك جوز الهند .وي�سمح بتناول كافة انواع اال�سماك الطازجة
واملجمدة واملعلبة باملاء املالح او ب�صل�صة البندورة كال�سردين والتونه
 .كذلك الدجاج والديك الرومي وحلم العجل وجتنب تناول بي�ض
ال�سمك والروبيان الكبري املقلي وكذلك النقانق واللحوم املقددة

ال�سمنة :

قد ينظر الكثري �إليها على �أنها �أم��ر ب�سيط ،وق��د ينظر البع�ض
على �أنها جم��رد منظر غري مقبول �أو ت�شويه جلمال �أج�سادنا،
وقد يفطن القليل منا فقط اىل خطورتها انها ال�سمنة او البدانة .
وميكن تعريفها على انها زيادة وزن اجل�سم عن حده الطبيعي نتيجة
تراكم الدهون فيه ،وهذا الرتاكم ناجت عن عدم التوازن بني الطاقة
املتناولة من الطعام والطاقة امل�ستهلكة يف اجل�سم .وتكمن خطورتها
يف �أنها تزيد من خطر االمرا�ض وامل�شاكل ل�صحية مثل ال�سكري
وارتفاع �ضغط الدم وامرا�ض القلب وارتفاع ن�سبة الكولي�سرتول بالدم
وم�شاكل املفا�صل وه�شا�شة العظام وزيادة فر�صة الإ�صابة بال�سكتة
الدماغية واحل�صوات املرارية وبع�ض انواع ال�سرطانات مثل �سرطان
عنق الرحم واملبي�ض والثدي وامل�ستقيم والقولون والربو�ستاتا كذلك
حدوث الإلتهابات اجللدية و�ضعف التئام اجلروح كما من املمكن
ان ت�ؤدي ال�سمنة اىل �ضيق يف التنف�س وتوقف التنف�س اثناء النوم .
وي��ات��ي النمط ال�غ��ذائ��ي غ�ير امل �ت��وازن للفرد يف اوىل مقدمات
الإ��ص��اب��ة بال�سمنة مثل ت�ن��اول ال��وج�ب��ات ال�سريعة وامل�شروبات
الغازية وامليل اىل تناول االطعمة ذات ال�سعرات احلرارية العالية
وامل�شبعة بالدهون وع��دم الإنتظام يف تناول الوجبات الغذائية
اال�سا�سية  ،باال�ضافة اىل اخلمول وقلة احلركة وع��دم ممار�سة
اي ن��وع م��ن ان ��واع الن�شاط ال �ب��دين يتنا�سب م��ع كمية مدخول
اجل�سم من الطعام من العوامل امل�ساهمة يف ح��دوث ال�سمنة .
وتلعب اال�ضطرابات النف�سية التي ت�صاحبها �شراهة يف االكل
وتكرار احلمل والوالدة بالن�سبة للن�ساء دورا يف اال�صابة بال�سمنة .
كما قد تكون م�سببات ال�سمنة عوامل اخ��رى ال ميكن للإن�سان
ال�سيطرة عليها مثل تناول بع�ض انواع االدوية مثل االدوية امل�ضادة
للإكتئاب وادوية ال�سكري وحبوب منع احلمل او اال�صابة ببع�ض
امل�شاكل ال�صحية كوجود خلل يف وظيفة الغدة الدرقية وبالتايل تغري
يف م�ستويات الهرمونات وزيادة وزن اجل�سم او اال�صابة ببع�ض امل�شاكل
ال�صحية التي تعيق حركة ون�شاط الإن�سان مثل �إلتهاب املفا�صل .
وجتدر اال�شارة هنا اىل انه ال ميكن �إعتماد الوراثة كم�سبب لل�سمنة
يف حد ذاته ولكن بتظافر العوامل االخرى من املمكن ان تزيد من
ن�سبة الفرد بال�سمنة مثل النظام الغذائي غري املتوازن وقلة حلركة .
ويتم ح�ساب معدل ال��زي��ادة ب��ال��وزن ع��ن طريق عملية ح�سابية
ت�سمى م�ؤ�شر كتلة اجل�سم او ما يعرف �إخت�صارا بـ ()BMI
ف��اذا ك��ان م�ؤ�شر كتلة اجل�سم � 30أو اعلى تعترب �سمنة ب�سيطة
واذا كان م�ؤ�شر كتلة اجل�سم من  40او اكرث ت�سمى �سمنة مفرطة
�أو بدانه مر�ضية وه��ي التي ت ��ؤدي اىل م�شاكل �صحية خطرية .
وحت�م��ل ال�سمنة يف طياتها الكثري م��ن الآث� ��ار ال�سلبية لي�ست
ال���ص�ح�ي��ة ف �ق��ط وامن� ��ا ال�ن�ف���س�ي��ة م �ث��ل االح �� �س��ا���س ب��الإح �ب��اط
وع� ��دم ال �ث �ق��ة ب��ال�ن�ف����س وع� ��دم الإق��ت��ن��اع ب��امل�ظ�ه��ر ال�شخ�صي
وك��ذل��ك ت�سبب يف العديد م��ن امل�شاكل االجتماعية مثل العزلة
واالن���س�ح��اب م��ن بع�ض املنا�سبات وال�ن���ش��اط��ات االجتماعية .
ان الوقاية خري من العالج و�إتباعنا لأ�ساليب التغذية ال�صحية
وممار�ستنا للن�شاط ال �ب��دين ه��ي �أح��د ال��رك��ائ��ز الأ�سا�سية يف
املمار�سات ال�سليمة من اجل �صحة جيدة ومن اجل الوقاية من
خطر ال�سمنة والكثري م��ن املتاعب ال�صحية املرتتبة عليها .
وق�� � � � � � ��اي�� � � � � � ��ة خ� � � �ي � � ��ر م�� � � � � � ��ن ق�� � � � �ن�� � � � �ط� � � � ��ار ع�� �ل � ��اج
ان � �س �ب��ل ال���وق���اي���ة م� ��ن االم � ��را� � ��ض امل ��زم� �ن ��ة يف م �ت �ن��اول
اجل� �م� �ي ��ع وال حت� �ت���اج م� �ن ��ا اال ت��ب��ن��ي ن� �ه ��ج ح� �ي���اة ��ص�ح�ي��ة
اخ ��ذي ��ن ف �ي �ه��ا ب� ��أه ��م ال �� �س �ل��وك �ي��ات امل� �ع ��ززة ل�ل���ص�ح��ة م �ث��ل :

فالتغذية اجليدة �ضرورية لنمو وتطور �سليمني  ،وهي �ضرورية
اي���ض��ا ل�ق�ي��ام ال �ف��رد ب��وظ��ائ�ف��ه احل �ي��وي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة  .فالطعام
مطلوب لتوفري الطاقة م��ن اج��ل القيام ب��اي ن�شاط  ،كما انه
مطلوب ملقاومة امل��ر���ض وال �ع��دوى  ،ول�صيانة وترميم م��ا يتلف
م��ن خ�لاي��ا اجل���س��م و�أن���س�ج�ت��ه املختلفة .وال��غ��ذاء امل �ت��وازن هو
ال�غ��ذاء ال��ذي يحتوي على جميع العنا�صر الغذائية الأ�سا�سية
كالربوتينات والن�شويات وال��ده��ون واالم�ل�اح املعدنية  ،ا�ضافة
اىل كمية كافية من املاء ل�ضمان �إ�ستمرار احلياة ب�شكل �سليم .
ان توفر جميع العنا�صر الغذائية املختلفة بكميات متوازنة هي
اح��رى الدعامات اال�سا�سية للحفاظ على ال�صحة والوقاية من
االمرا�ض  ،لذلك يجب تناول جميع الوجبات الرئي�سية يوميا مبا
فيها وجبة االفطار واملحافظة على معادلة التوازن بني الطاقة
املتناولة من االطعمة والطاقة التي ت�صرف عرب الن�شاط البدين
اليومي واتباع ار�شادات الدليل العماين للغذاء ال�صحي ومكونات
الطبق العماين ال�صحي واال�ستمتاع بتناول الطعام باعتدال وعدم
جعله و�سيلة مللئ املعدة واحلر�ص على �شرب كميات كافية من
امل��اء او ال�سوائل (ع�صائر غري حماله  ،حليب  ،لنب  ،الخ ) مبا
يعادل  2لرت يوميا والتقليل من ا�ستهالك امل�أكوالت الغنية بالدهون
امل�شبعة (دهون من م�صدر حيواين ) واحلر�ص على جتنب الدهون
املهدرجة ( الدهون املتحولة يف بع�ض االطعمة امل�صنعة ) كذلك
تناول اخل�ضروات والفواكة مبعدل  8-5ح�ص�ص يومي ًا والتقليل
من تناول امل��أك��والت وامل�شروبات الغنية بال�سكريات واالم�لاح .

الن�شاط البدين :

ي�ع��رف ال�ن���ش��اط ال �ب��دين ب ��أن��ه ح��رك��ة ج�سم الإن �� �س��ان بوا�سطة
ال�ع���ض�لات مم��ا ي � ��ؤدي �إىل � �ص��رف ط��اق��ة وي��دخ��ل ��ض�م��ن ه��ذا
التعريف جميع الأن�شطة البدنية احلياتية كالقيام بالأعمال
البدنية اليومية م��ن م�شي وح��رك��ة وتنقل و��ص�ع��ود ال� ��درج� ،أو
العمل البدين يف املنزل �أو احلديقة �أو امل��زرع��ة� ،أو القيام ب�أي
ن�شاط بدين ريا�ضي �أو حركي ترويحي .ويعترب الن�شاط البدين
مفيد ج��دا للذكور والإن��اث��و لكل مراحل العمر املختلفة بل
�إن كبار ال�سن يكونون �أك�ثر  ا�ستفادة من الن�شاط البدين.
ي�ساعد الن�شاط البدين يف العي�ش بنمط حياة �صحي .حيث يعمل
الن�شاط ال�ب��دين على تنظيم م�ستوى ال�سكر يف ال ��دم ،ويجعل
الأن�سولني يعمل بفعالية ،وي�ساعد يف تنظيم الوزن ،وحت�سني م�ستوى
الكولي�سرتول يف الدم و ميكن �أن ينظم �ضغط الدم ،وب�شكل عام يعزز
مقاومة للج�سم للأمرا�ض .كما ي�ساعد ممار�سة الن�شاط البدين
على الراحة النف�سية وميكنك من جتاوز ال�ضغوط النف�سية والقلق.
الن�شاط ال� �ب ��دين �سهل وجم� ��اين و ممتع و يف متناول
اجلميع بال  ا�ستثناء .فامل�شي ال�سريع وا��س�ت�خ��دام ال�سالمل
ب� ��دال  م ��ن امل �� �ص �ع��د ال �ك �ه��رب��ائ��ي ومت���اري���ن � �ش��د اجل�سم
وغ�ي�ره ��ا مي �ك��ن مم��ار� �س �ت �ه��ا يف امل� �ن ��زل ويف ال �ع �م��ل ويف
املدر�سة ويف املجتمع وتعترب جميعا جزء من الن�شاط البدين .
كذلك التعامل مع �ضغوطات احلياة اليومية والتقليل من القلق
والتوتر وممار�سة والن�شاطات الأخ��رى املخففة للتوتر ،كالت�أمل،
والتنف�س العميق ،التوقف عن املمار�سات وال�سلوكيات ال�ضارة
بال�صحة كالتدخني وتعاطي الكحوليات وامل ��ؤث��رات العقلية .

