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التقوى

حتتل �ألمر�� �لقلبية 
 r"لوعائية �ملرتبة �أل�
�لوفـا�،   bسبا
  «
للمر�ضـة  �ئيس  سبـب  "هي 

» �لعـا¶.

مر�� نقص �لتر"ية �لقلبية  éتأ"
 « �إلكليلية  �لقلب  
مر��   "


Ôا  "يعتقد  �ألمر��  هذ´  طليعة 
تصلب  بسبب  �لغالب   « حتد� 
هنا�   V
 uال  "تضيقها  �لشر�يني 

سبابا 
خرª مثل تشنج �لشر�يني 
�ملر"ية للقلب �لذ� يؤ�� ru ما 
"بريـتـز  ðّنا�   àطبي يسمى 

ميتـا�".

تصلب �لشر�يـني
:(HEROSCLEROSRS)

"ميله مر"نته   Vلشريا� فقد   äيع 
 للصالبة، "¿د� هذ� طبيعيà مع
متفا"تة، بد�جا|  بالسن   �لتقد] 
 uال 
نه �ة عو�مل تسر� حد"ثه،
كالتدخني تعديله  ميكن  ما   منها 
(��تفا� �لشريا<  �لتوتر   òفر" 
 ضغط �لد]) "��تفا� شحو] �لد]
 "�لبد�نة، "
خرª ال ميكن تعديلها

 .كالسن "�لعو�مل �لو��ثية
 Jلتفس عديد�  نظريا|  ُ"ضعت 

�ها  �لشر�يني،  تصلب  ظاهر� 
 Respond)  نظرية �الستجابة لأل�ية

to Injury)، حيث تؤ�� 
�ية بطانة 

 ru تلفةè لشر�يني، بفعل عو�مل�
 Vلسما³ للدهو� ß ضعافها، "منu
باختر�قها  �لد]   « �ملوجو�� 
�جلد��  على  �لوقت  مع  فتترسب 
ملعته  فتضيق   Vللشريا �لد�خلي 
يترسب  "قد  �لد�خلي)،  (قطر´ 

عليها �لكالسيو] فتز��� صالبة.
�ملنتظم   Jغ �لسطح   V
 كما 
 « �لعصيد�  �لتصلب  لطبقة 
لتفعيل  يؤ��  قد   Vلشريا� بطانة 
 ªحدu لدموية "هي� �لصفيحا| 
مكونا| �لد] �ملسئولة عن �لتخثر 
يؤ��  �لذ�  �ألمر  (�إل�قا¼) 

�لدكتو
: �يهاy Uو�
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�لصفيحا|  من  �ملزيد  لتجمع 
فيضيق   ªألخر� �لد]  "مكونا| 
تتشكل خثر�  
كثر "قد   Vلشريا�
تسد �لشرياV كليà فيحد� نقص 

�لتر"ية.

كثر�لشر�يني عرضة للتصلب هي 
 úلدما�" للقلب  �ملغذية  �لشر�يني 
�لساقني. تدعى �أل"عية  "شر�يني 
بالشر�يني  للقلب  �ملغذية  �لدموية 
تضيق  يصل  "عندما  �إلكليلية، 
ال  ��جة   ru �إلكليلية  �لشر�يني 
يعو� �لد] �ملا� ع�ها كافيà لتلبية 
من  �لقلبية  �لعضلة  �حتياجا| 
�لغذ�ئية  "�لعناصر  �أل"كسجني 
تز���  �ل®  �لظر"«   « "خاصة 
لأل"كسجني  �لقلب  حاجة  فيها 
يسمى  ما  ¿د�  �جلهد،  
ثنا¼ 
سريريà بالذ¹ة 
" �خلنا� �لصد��  
"يتظاهر بأ¶ صد�� ¿د� 
ثنا¼ 
بالر�حة.  "¨ف  عا��  �جلهد 
تا]  �نقطا�  حد"�  حا�   «"

" شبه تا] للتر"ية �لدموية لفتر� 

جز�¼  بعض  عن   àنسبي طويلة 
�لقلب ¿د� ما يسمى �الحتشا¼ 
�لقل� "هنا يكوV �أل¶ 
شد "ال 
تعر�  "يصاحبه  بالر�حة  يز"� 
غزير "شحوb » �لوجه مع شعو� 

بالقلق "�خلو«. Vu خنا� �لصد� 
"�الحتشا¼ �لقل� يشكالV معà ما 

يسمى مبر� �لقلب �إلكليلي.

�لكوليستر#,  
تفا� � عالقة 
باأل�ماB �لقلبية: 


"ًال ما هو �لكوليستر"�؟ 
(�لشحمية)  �لدåة  �ملو��  من  هو 
"يدخل »  �جلسم،  �ألساسية » 
"خاصة  �ألنسجة  كل  تركيب 
كما  "�ملخ،  �لعصبية  �ألنسجة 
�%رمونا|  تركيب   « يدخل 
�جلنسية �لذكرية "�ألنثوية "كذلك 
�لصفر�"ية  �لعصا��  تركيب   «

�لضر"�ية %ضم �لدسم. 
�لكولستر"� من مصد�ين   éيأ  
�جلسم  يركبه  ��خلي  
ساسيني: 
» �لكبد "خا�جي يأé من �لغذ�¼ 
"خاصة �ألغذية �حليو�نية كاللحم 

  ru باإلضافة  �أل(ر،  "خاصة 
مشتقا| �حلليب " صفا� �لبيض. 
�ملا¼   « ينحل  ال  �لكولستر"� 
لذلك ينتقل » �لد] Hموًال على 
معها  يشكل  بر"تينية  حو�مل 
تسمى  �ملا¼   « �"�بة  جزيئا| 
"هنا�  �لشحمية،  �ل�"تينا| 

�ها : �ل�"تني  عد� 
نو�� منها 
 ،(LDL) لشحمي منخفض �لكثافة�
"�ل�"تني �لشحمي مرتفع �لكثافة 

 . (HDL)


شا�| ���سا| عديد� 
جريت 
 « �ملاضي   Vلقر� منتصف  منذ 
�لواليا| �ملتحد� �ألمJكية "على 
 V
  ru �ملرضى  من   �Jكب 
عد�� 
�لكوليستر"� »   ªمستو خفض 
خطر  ��فا�   ru يؤ��  �لد] 
قا�|  �لقلبية،  �أل�ما|  حد"� 
�لد��سا| ru طر³ فرضية  هذ´ 

داخلي  أساسيني:  مصدرين  من  الكولس�ول  يأ� 
الغذاء  من  يأ�  وخارجي  الكبد   ! اجلسم  يركبه 
األ"ر،  كاللحم وخاصة  احليوانية  األغذية  وخاصة 
البيض.  وصفار  احلليب  مشتقات    Sإ باإلضافة 



اجمللد الرابع والعشرون، العدد الرابع - رمضان  ١٤٣٢ هـ  - آب / أغسطس ٢٠١١ م

٣٤

التقوى

 r"أل� للمر�  (�حلمية-�لقلب) 
عا] ١٩٥٣ » جامعة مينيسوتا، 
"تقو� �لفرضية 
V �حلمية �لغذ�ئية 
�لتصلب  حد"�   «  �"� %ا 
 V
�لعصيد� للشر�يني �لذ� ميكن 
�إلكليلية،  �لقلب  
مر��  يسبب 
�ملحتوية  �ألطعمة  من  فاإلكثا� 
"�لدسم  �لكولستر"�  على 
�ملشبعة �ل® توجد بشكل �ئيسي 
كاللحم  �حليو�نية  �ملنتجا|   «
توجد  كما  "�لبيض  "�حلليب 
"�يت  �لنخيل  �يت   «  àيض

 Jجو� �%ند، "قلة تنا"� �لدسم غ
�ئيس  بشكل  توجد  �ل®  �ملشبعة 
�لبحرية  "�حليو�نا|  �ألåا�   «
 Vلزيتو� كزيت  �لنباتية  "�لزيو| 
"�لذ�� "�"�� �لشمس، يرفع نسبة 
�لكولستر"� �لضا� "بالتاÀ �يا�� 
�لشريا<  �لتصلب  حد"�  خطر 


مر�� �لقلب."
هذ´  كانت  �حلني  �لك  "منذ 
بني   Jكب جد�  مثا�  �لفرضية 
�أل�لة   V
 uال  "معا��،  مؤيد 
تز��  ما  �لفرضية  %ذ´  �لد�عمة 
"�خلطر   ãجد �ملبكر  "من  قوية 
للمرضى  �لطبية  �لنصائح   Jتغي

عو�مل  لديهم  �لذين  "خاصة 
خطو�� 
خرª لإلصابة بالتصلب 
�لشريا< "
مر�� �لقلب �لوعائية 
�لضغط  "��تفا�  �لسكر�  مثل 

�لشريا< "�لقصة �لعائلية.
منخفض  �لشحمي  �ل�"تني   Vu
يترسب  �لذ�  هو   (LDL) �لكثافة 
تد�Îيà » جد��V �لشر�يني عندما 
ترتفع كميته » �لد] مسببà �لتصلب 
لذلك   (Atherosclerosis) �لعصيد� 

يدعى بالكولستر"� �لسيئ.
فيحـمل   (HDL) �لـ  
ما 
"جد�  �لد]  من  �لكوليستر"� 
يدعى  "%ذ�  �لكبد   ru �لشر�يني، 
��تفا�   Vu" �جليد،  بالكوليستر"� 
مستو�´ » �جلسم ¨فض من خطر 
"�لعكس  �لقلبية  �أل�ما|  حد"� 

صحيح. 
تظهر �ملعلوما| �لوبائية 
V خطو�� 
�لد�¼  �لد�¼ �إلكليلي "بقية 
شكا� 
ترتفع  �لعصيد�  �لتصل�  �لوعائي 
�لد]   �"Jكوليست ��تفا�  مع 
"السيما نسبة �لكوليستر"� �لكلي 
�لكثافة   Àعا �لكوليستر"�   ru
�لد��سا|  
ظهر|  كما   .HDL

�ملجر�� على نطا� "�سع 
V خفض 

تركيز �لكوليستر"� �لكلي "تركيز 
�لكثافة  منخفض  �لكوليستر"� 
(LDL) ينقص نسبة �حلو��� �لقلبية 

"�حتشا¼  �ملو|  فيها  مبا  �لوعائية 
�لعضلة �لقلبية.

 ٢٧ مبر�جعة  قامت  ���سة   «

لف   ٣١ Ãو  (ÿلت  ���سة 
شخص)، ֲדد« ���سة 
ثر �فيض 
نسبة  على  �لغذ�¼  �سم  تعديل   "

�لوفيا| �إل�الية "تلك �لناجتة عن 
خال�  �لوعائية  �لقلبية  �ألمر�� 

نه  �لنتائج  فتر� ٦ 
شهر، 
ظهر| 
¶ يكن هنا� تأثJ مهم على نسبة 
�لوفيا| �لكلية، لكنها 
ظهر| ميًال 
للحماية من �لوفا� بأمر�� �لقلب 
�حلو���  من  "(اية  �لوعائية، 
�لقلبية �لوعائية. "» �لد��سا| �ل® 
�متد| �ملتابعة فيها ru عامني ظهر 
�حلو���  معد�   « ها]  ��فا� 
من  للحماية  "ميل  �لوعائية  �لقلبية 
��جة   Vu" �إل�الية.  �لوفيا| 
�حلماية من �حلو��� �لقلبية �لوعائية 
كانت متشاֲדة » �ملجموعا| عالية 
"منخفضة �خلطو��، "لكنها كانت 
�ملجموعا|   «  àحصائيu مهمة 
"خلصت  فقط.  �خلطو��  عالية 
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 Jتش �ملوجو��|   V
  ru �ملر�جعة 
 Vلكن قد يكو" Jخفض صغ ru
�لقلبية  �ألمر��  خطر   «  àمهم
�لوعائية » �لد��سا| �ل® �متد| 
 Vفإ  Àبالتا" سنتني.  من  ألكثر 
لكل  �حليا�  بنمط  �ملتعلقة  �لنصائح 
�لعالية ألمر��  من �"� �خلطو�� 
�لوعائية ("خاصة حيث ال  �لقلب 
تتوفر 
�"ية خفض �لكولستر"�)، 
 V
"�"� �خلطو�� �ملنخفضة، Îب 
تبقى كما هي ¹يث تشمل تقليل 
�لدسم �لغذ�ئية �ملشبعة "�الستبد�� 

�جلزئي بالدسم غJ �ملشبعة.  
"فيما يتعلق بد"� �أل�"ية �ملسّما� 
�لستاتني  (statins) �خلافضة لشحو] 
�لد] "�لكولستر"� » �لوقاية من 
�ألمر�� �لقلبية �لوعائية، 
ظهر| 
 ªسا| فو�ئدها خاصة لد��عد� �
سابقة  قصة  لديهم  �لذين   Áلنا�
ملر� قل� "عائي. "لكن �لدالئل 
 « لد"�ها  بالنسبة   àضوح" 
قل 
 Áلنا�  ªلد  �
 �أل"لية  �لوقاية 
uصابة  سو�بق  لديهم  ليس  �لذين 
قلبية "عائية، "الختبا� �لك قامت 
æموعة من �لباحثني مبر�جعة ١٤ 

لف شخص  (ÿلت ٣٤  ���سة 

تقريبا) 
جريت بني عامي ٢٠٠١ 
ru ٢٠٠٧. منها ١١ ���سة متت 
على مرضى لديهم حاال| Hد�� 
�لسكر�،  �لد]،  شحو]  (��تفا� 
�أللبومني  بيلة  �لضغط،  ��تفا� 
 V
 �لنتائج  
ظهر|  �ملجهرية). 
�لستاتني  مركبا|  �ستخد�] 
�لوفيا|  معد�  خفض   ru  ª�

بالنسبة  �ألمر  كذلك  �إل�الية، 
سو�¼  �لوعائية  �لقلبية  لألمر�� 
 Vنه كا
�ملميتة 
" غJ �ملميتة. uال 
هنا� �الئل على "جو� �نتقائية » 
تسجيل �لنتائج، "�لفشل » �صد 
 ru باإلضافة  �جلانبية،   |�Jلتأث�
�شتما� �لعينا| على 
ناÁ لديهم 

صًال uصابة قلبية "عائية. "لذلك 

نه   ru �ملر�جعة  خلصت  فقد 
فقط  Hد"��  �الئل  هنا�  يوجد 
باستخد�]  �لوقاية �أل"لية   V
 على 
 Vتكو V
مركبا| �لستاتني ميكن 
æدية "حتسن نوعية حيا� �ملريض. 
"صفها   « �حلذ�  توخي  " Îب 
 Áلنا� عند  �أل"لية  �لوقاية  بغر� 
�ملنخفضة لإلصابة  �"� �خلطو�� 

بأمر�� قلبية "عائية.
 ªخر
 خطو��  عو�مل  هنا� 

لإلصابة باألمر�� �لقلبية �لوعائية 
منها:

قصة  ""جو�  �لسن   « �لتقد] 
"عائية  قلبية  ألمر��  عائلية 
�لشريا<  �لتوتر  "�لتدخني "��تفا� 
 òلنشا� "نقص  �لسكر�  "�لد�¼ 
تنا"�   «  òإلفر��" "�لبد�نة  �لبد< 

�لكحو�.
بعض  �كر  من  البد   ãJخ
"
�لقلب  لسالمة  �لغذ�ئية  �لنصائح 
�ألغذية  تنا"�  من  �لتقليل  "منها 
�حلا"ية على �لدسم �ملشبعة كالبيض 
�لدسم  كاملة  �حلليب  "مشتقا| 
�ملختلط  "خاصة  �أل(ر  "�للحم 
�ألåا�  تنا"�  �لدهن،  من   Jبكث
�جللد،  منـز"�  �لدجا�  "حلم 
"�لتقليل 
يضà من �ستخد�] �لسمن، 
كزيت  �لنباتية  �لزيو|  "�ستخد�] 
�لذ�� "�يت �"�� �لشمس كبديل. 
�ستخد�]  من   àعموم "�لتقليل 

كثر  "�العتما�  �لطهي   « �لقلي 
�لشي. كما ينصح   "
 �لسلق  على 
�لزيتوV "تنا"�  باإلكثا� من �يت 
�خلضا� "�لفو�كه، "مما�سة �لتما�ين 
�ملنتظمة كاملشي �لسريع، "بال شك 

�إلقال� عن �لتدخـني.


