
مرأض ألقلب
 
 أ



و فيروس يسبب ألذبحة ألصدرية 
 
ليست هناك جرثومة أ

و جلطة ألقلبية
 
وليس هناك في ألحقيقة سبب وأحد .أ

مرأض شرأيين ألقلب ألتاجية إن سببها باختصار 
 
مباشر ل

 .نوع ألحياة ألتي نحياها
 



مرأض ألقلب في يقول ألدك تور بالكسلي
 
 لقد زأدت أ

مريكا زيادة محزنة،  
 
 أ

طايب ألحياة وألثرأء 
 
 .بازدياد تمتعنا با

ن نهرب من ألفكرة ألمفزعة،
 
 ول يمكن أ

ساسا إلى بعض 
 
ن هذأ ألوباء يرجع أ

 
 وهي أ

 نوأحي حياتنا ألحديثة



وكسجين , ألقلب مضخة عضلية
 
وهو كباقي ألعضالت يحتاج لال

 .كوقود
وهو يضخ ألدم لتغذية نفسه من خالل ألشرأيين ألتاجية، كما يضخ 
وكسجين 

 
عضاء بال

 
نسجة وأل

 
عضاء ألجسم لتزويد أل

 
ألدم على بقية أ

خرى 
 
 .وألموأد ألغذأئية أل



 امراض القلب او اعتالل القلب هو مصطلح شامل يشير الى

 .مجموعة مختلفة ومتنوعة من االمراض التي تصيب القلب

. كانت امراض القلب هي السبب االول 2007يذكر انه في عام

 .للوفيات في كل من الواليات المتحدة و انجلترا و كندا و ويلز

 من اجمالي الوفيات في الواليات %25هذا بالضافه الى ان نسبة

 .المتحدة تعود الى هذه االمراض



 :انواع امراض القلب

 مرض القلب التاجي 

اعتالل عضلة القلب 

امراض القلب و أالوعيه الدمويه 

مرض نقص الترويه 

قصور القلب 

مرض القلب الناتج عن ارتفاع ضغط الدم 

مرض القلب االلتهابي 

مرض صمامات القلب 



 التاجي القلب مرض
 مرض القلب التاجي يقصد به عجز الدوره التاجيه عن توصيل كميه مناسبة

 .من الدم الى عضلة القلب واالنسجه المحيطه بها 

 أالزمه) القلب عضلة تشاءحا و (الصدر الم) الصدريه الذبحهيعد كل من  

من اعراض االصابه بمرض القلب التاجي ومن حاالت المرضيه ( القلبيه

 . المصاحبه لها

 امريكي يالقون حتفهم كل عام  459000من الجدير بالذكران ما يزيد عن

 .نتيجة اصابتهم بمرض القلب التاجي

 حالة وفاه سنويا تعود اسبابها 101000اك ناما في المملكه المتحدة فه

 .لالصابه بمرض القلب التاجي

 

 



 التاجيه الشرايين لمرض صوره

 



،تكون بمرض شرأيين ألقلب ألتاجية،في ألمرضى ألمصابين ألشرأيينهذه 
وعندما يقوم ألمريض بجهد ما، ل تستطيع تلك ألشرأيين . مسدودة جزئيا

مين ألكمية ألالزمة من ألدم لعضلة ألقلب لتجاري أزدياد حاجتها 
 
تا
 
 
وكسجين ألوأرد  عضلة ألقلبفتشكو .وكسجينلال

 
حينئذ من نقص ألدم وأل

 . إليها

 كيف تحدث الذبحة الصدرية والجلطة؟ 



لما في ألصدر،يزول عند ألتوقف عن ألجهد
 
وهذأ ما نسميه ألذبحة .مما يسبب أ
ك ثر من بضع دقائق نتيجة أنسدأد . ألصدرية

 
وكسجين ل

 
ما إذأ أستمر نقص أل

 
أ

 تام في ألشريان ألتاجي فقد يموت جزء من ألعضلة

 كيف تحدث الذبحة الصدرية والجلطة؟ 



آالم الصدر تظهر في الغالب خلف الصدر وتنتقل إلى الجهة الداخلية من الطرف العلوي 
األيسر ويمكن أن تظهر اآلالم في الجهة اليمنى أو الفك وأحياناً أعلى البطن أو خلف الصدر 

. 



 



   ماهي عوأمل ألخطر ألتي تهيئ لإلصابة بمرض شرأيين ألقلب ألتاجية ؟

 عومل يمكن ألتحكم فيها•

 
 يمكن ألتحكم فيها لعوأمل •

 :تقسم عوأمل ألخطر ألتي تهيئ لحدوث هذأ ألمرض إلى



 

 :يمكن ألتحكم فيها لعوأمل •

 ألعمر1.

 ألجنس2.
 ألورثة3.

   ماهي عوأمل ألخطر ألتي تهيئ لإلصابة بمرض شرأيين ألقلب ألتاجية ؟



   ماهي عوأمل ألخطر ألتي تهيئ لإلصابة بمرض شرأيين ألقلب ألتاجية ؟

 

 :عومل يمكن ألتحكم فيها•
 ألتدخين1.

 أرتفاع كولسترول ألدم2.

 أرتفاع ضغط ألدم 3.

   يمرض ألسكر4.

 عدم ألقيام بالرياضة ألبدنية5.

 ألسمنة6.



 
ن معظم 

 
سف أ

 
ن , تتم بعد حدوث ألمرض  ألتدخالت ألطبيةإن ما يثير أل

 
وأ

ك ثر من , معظم ألتقنيات ألحديثة تتوجه نحو عالج ألمرض بعد حدوثه
 
أ

 .أهتمامها بالوقاية ألمسبقة

 



مرأض شرأيين ألقلب ألتاجية في 
 
 :تتلخص ألوقاية من أ
ولا 
 
 ألتوقف عن ألتدخين: أ

 في سن مبكرة : ثانياا 
 
 إتباع نظام غذأئي سليم يبدأ

 ممارسة ألرياضة ألبدنية بانتظام: ثالثاا 

 تجنب ألنفعالت ألنفسية ألشديدة: رأبعاا 
خرى كارتفاع ضغط ألدم ومرض ألسكر: خامساا 

 
 .معالجة عوأمل ألخطر أل



ونطلق . هناك مجموعة من ألعوأمل ألمهيئة لإلصابة بمرض شرأيين ألقلب
هم هذه ألعوأمل ثالثة هي   عوأمل ألخطرعلى هذه ألعوأمل أسم 

 
 :وأ

  أرتفاع كولسترول ألدم1.
 أرتفاع ضغط ألدم2.

 .ألتدخين3.

 

 



يا من هذه ألعوأمل بفرده قد ل يسبب مرضا 
 
ن أ

 
ومن ألوأضح أ

ك ثر ,في شرأيين ألقلب ألتاجية
 
و أ
 
ولكن إذأ كان هناك عامالن أ

عند نفس ألمريض فإن أحتمال حدوث مرض شرأيين ألقلب 
 .يتزأيد بال شك



 :ألكولسترول-1
ن أنخفاض كولسترول ألدم بمقدأر 

 
كدت ألدرأسات أ

 
يترأفق %  1قد أ

 %.3-2بانخفاض نسبة حدوث مرض شرأيين ألقلب بمقدأر
نخفض ألكولسترول ألضار في 

 
نه كلما أ

 
وتؤكد أإلرشادأت ألطبية ألحديثة على أ

فضل في ألوقاية من مرض شرأيين ألقلب ألتاجية LDLألدم 
 
 .كان ذلك أ



 هل أرتفاع ضغط ألدم هو ألسبب ؟-2

ن خفض ضغط ألدم  
 
خرى أ

 
وبينت درأسات أ

ن يؤدي إلى خفض معدل حدوث هذأ 
 
يمكن أ

  ألمرض



 ما عالقة ألتدخين بمرض شرأيين ألقلب ؟-3
كد  عدد من ألدرأسات ألعلمية ألشهيرة  
 
 فرأمنغهامكدرأسة , أ

ن خطر حدوث مرض شرأيين ألقلب عند ألمدخنين , وغيرها
 
أ

ضعاف ماهو عليه عند غير ألمدخنين 
 
 .يبلغ ثالثة أ



 هل ألتدخين هوأ لسبب؟
سباب مرض شرأيين ألقلب وفي  حين تحتوي ألسيجارة  على 

 
هم أ

 
حد أ

 
ن ألتدخين هو أ

 
في ألحقيقة أ

ك ثر من 
 
كسيد , مركب كيميائي  4000أ

 
ول أ

 
شهر هذه ألمركبات  ألسامة للقلب هي ألنيكوتين وأ

 
فإن أ

 .ألكربون
نه يستعمل ك قاتل للحشرأت في ألمزأرع

 
ثير ,فالنيكوتين مركب سام إلى درجة أ

 
ويعادل في سميته ألتا

و ألزرنيخ
 
 .ألسمي للسيانيد أ

 
و كسيد ألكربون ألموجود في ألسجائر فخطره يماثل خطورة ألدخان ألمنبعث من عادم 

 
ول أ

 
م أ
 
أ

 .ألسيارأت
و ألجرأك 

 
و ألمعسل أ

 
ن يكون أشد من ألسيجارة,وينطبق ذلك على ألشيشة أ

 
 .بل إن خطرها يمكن أ

 



يعتبر مرض ألسكري أحد ألعوأمل ألمهيئة 
 .لإلصابة بمرض شرأيين ألقلب



ن
 
نها تؤهب لحدوث . وأرتفاع ضغط ألدم,مرض ألسكر تؤهب لحدوث  ألبدأنة مما ل شك فيه أ

 
كما أ

وأسط ألعمر ألذين يزدأد وزنهم بشكل سريع مرض شرأيين ألقلب
 
 .  خصوصا عند ألرجال في أ

 (.شكل ألتفاحة)فالبدأنة عند ألرجال تصيب ألبطن بشكل خاص وهذأ ما يعطي ألرجل 
رجح منطقة ألوركين وألفخذين وهذأ ما يعطي ألبدينات 

 
ما ألبدأنة عند ألنساء فتختار على أل

 
شكل )أ

جاص
 
 (.أل



 .ألضغوط ألنفسية وشخصية أإلنسان -6
ن ألضغوط ألنفسية ألتي يتعرض لها أإلنسان 

 
هناك من يعتقد با

 .  تلعب دورأ في إحدأث جلطة ألقلب
  

 .ألقصة ألعائلية لمرض شرأيين ألقلب -7



ن يصيب 
 
ن مرض شرأيين ألقلب يمكن أ

 
من ألمؤسف حقا أ

وج عمره
 
عند ألذكور  45ويعتبر سن أل.أإلنسان وهو في أ

 .لهذأ ألمرض هالعند أإلناث عامال مؤ 55وسن أل



نثى؟: ألجنس -9
 
و أ
 
 ذكر أ

 .حبوب منع ألحمل -10
 .ألملح و ألسكر-11
 ألقهوة وألشاي -12



 تعريف تصلب ألشرأيين
 

 على طول  مواد شحميه ودهنية متأكسدةوتجمع  تراكمحالة

مع جدار الشريان، وترسب  وتفاعلهاجدران الشرايين 

الدهون وتجمع الصفائح الدموية والمواد الليفية على جدار 

  .تضيقهاالشرايين مسببة 

 

 



لية حدوث تصلب ألشرأيين
 
  أ

 يبدأ التصلب عادة بمجرد فقدان الشريان خاصيته ووظيفته  -1

 .  األساسية في االنبساط واالنقباض 

يتكون نتوء يشبه التلة مع مرور السنين، ومع تقدم الحالة قد يصل  -2

 .األمر إلى انسداد تام في الشريان 

 

 

 

 

 

 







عرأض وعالمات أإلصابة بتصلب 
 ألشرأيينأ 
 

 الشعور بألم في الصدر. 

 

 وجود فرق في قياس ضغط الدم بين ضغط الساعد للطرف

 .العلوي وضغط أسفل الساق

 

 



  مضاعفات أإلصابة بمرض تصلب ألشرأيين

حصول أمراض القلب مثل جلطة القلب أو الذبحة الصدرية. 

السكتة الدماغية. 

اإلصابة بجلطة الشريان المغذي لألطراف السفلية. 

ارتفاع ضغط الدم. 

 ضعف حيوية ووظيفة أعضاء الجسم المختلفة 

 

 



 تناول غدأءا صحياا  -1

   :الدهون
نوأع

 
 :تصنف ألدهون حسب نسبة ألدهون ألمشبعة فيها إلى ثالثة أ

 ألحيوأني  :دهون مشبعة1.
 
غذية ذأت ألمنشا

 
ساسي في أل وتشمل منتجات . وتوجد بشكل أ 

ألصلبة وهذه ( ألسمنة) وألمرجرين , كما توجد في زيت جوز ألهند ( أللبن ) ألحليب
   غير ألمرغوب فيهاألدهون 

, وزيت بذر ألقطن , وزيت ألذرة, وتوجد في زيت دوأر ألشمس  :دهون ل مشبعة عديدة 2.
 .وهي دهون مرغوب فيها. وزيت بذر ألعنب 

يضاا دهون مرغوب . وتوجد في زيت ألزيتون بشكل رئيسي :دهون لمشبعة وحيدة3. وهي أ 
 .فيها



 :الدهون المشبعة
نه كلما زأدت كمية ألدهون ألمشبعة في ألطعام 

 
كدت ألدرأسات أ

 
زأد أنتشار , وقد أ

مرأض شرأيين ألقلب
 
,  وألغذأء ألغني بالدهون ألمشبعة يرفع كولسترول ألدم, أ

ويوقف عملية , وبالمقابل فإن ألغذأء ألفقير بالدهون ألمشبعة ُينقص كولسترول ألدم 
وبالتالي , بل ربما يخفف من ذأك ألتصلب وألتضيق في ألشرأيين , تصلب ألشرأيين 

 .يقلل من أحتمال حدوث جلطة في ألقلب



 ماذا عن األجبان؟
جبان 

 
ن ليتناول محبو أل

 
جبان غنية بالدهون ألمشبعة ولكن هذأ ليعني أ

 
أل

 .ألجبن إطالقا  
 وماذأ عن ألدجاج؟

 . يعتبر ألدجاج بدون جلد غذأء جيدأ  وفقير بالدهون ألمشبعة
 
ولكن يلجا

سف لطهيه بطريقة ألبروستد 
 
مما يزيد من كمية ألدهون فيه , ألبعض ل

نظرأ  لما يمتصه ألجلد ألمغطى بالطحين وألبيض وألخبز , بصورة كبيرة 
 .ألمفتت



  هل السمك مفيد لنا ؟
إن ألدهون ألتي يحتويها ألسمك ألدهني كالتونا وألسالمون وألتروت وغيرها هي من ألنوع ألجيد 

 .وألمفيد 

قل في
 
سبوع وتشير ألدلئل ألعلمية بقوة إلى ضرورة تناول وجبتين من ألسمك على أل

 
 .أل

 وماذا عن البسكويت والكاتو والشوكوال؟
ن هذه ألموأد مصدر من مصادر ألدهون غير ألمرغوب فيها 

 
فهي غنية بالدهون ألمشبعة , لشك أ

   .وألسكر



 دهون ينبغي تجنبها؟
حد ألمصطلحات ألتالية 

 
يت على علبة ألطعام أ

 
نها تحتوي على كمية كبيرة , إذأ رأ

 
فاعلم أ

 :  من ألدهون ألمشبعة غير ألمرغوب فيها

 دهون نباتية مهدرجة1.

 زبدة ألكاكاو2.

 زيت جوز ألهند 3.

 دهون حيوأنية 4.

جسام حليبية صلبة5.
 
 أ
 دهون غير حليبية6.



 الدهون الالمشبعة العديدة؟
ساسية " وتسمى هذه ألدهون .وهي ألدهون ألمرغوب فيها 

 
ن ألجسم ل يستطيع " بالزيوت أل

 
ل

 .صنع كمية كافية تغطي أحتياجاته منها
 :وألدهون ألالمشبعة ألعديدة نوعان 

ول 
 
و ميغا)كزيت دوأر ألشمس وزيت ألذرة ويسمى : مايوجد في ألنباتات :أل

 
 (6أ

و ميغا)يوجد في زيت ألسمك ويدعى  :ألثاني 
 
و ألمجمدة ( .3أ

 
سماك ألطازجة أ

 
ويمكنك تناول أل

و ألمعلبة
 
ولكن عليك أختيار ألنوع ألمحفوظ في ألماء ألمالح بدلا من ألنوع ألمحفوظ بالزيت , أ

كد من رمي ألزيت ألموجود في ألعلبة.
 
 .وتا



 الدهون الالمشبعة الوحيدة؟
كبر مثال على هذأ ألنوع من ألدهون 

 
وقد أنصب . ويعتبر زيت ألزيتون أ

 أهتمام ألباحثين حديثاا حول فوأئد زيت ألزيتون بك ثرة



 الكولسترول في الطعام؟
طعمة 

 
غذية ألغنية بالكولسترول كال

 
هناك بعض أل

وألسرطان , ألربياني , وألجمبري , ألبحرية ومثالها ألمحار 
 ألبحري 

شهر مصادر ألكولسترول قاطبة هو صفار ألبيض
 
ن أ

 
 .  إل أ



 :األلياف في الطعام
لياف كالفوأكه 

 
طعمة ألغنية بال

 
ن أإلك ثار من تناول أل

 
قد تبين للباحثين أ

سمر وألشوفان وألبقول وغيرها
 
ل يفيد في ألوقاية من , وألخضار وألطحين أل

يضاا في ألوقاية من سرطان , مرض شرأيين ألقلب فحسب
 
بل إنه يساعد أ

 .ألقولون
   



 :لأللياف  
ورأق كالسبانخ 

 
لياف في ألفوأكه كالتفاح، وألبرتقال، وألخضروأت ذأت أل

 
توجد هذه أل

لياف بوأسطة .وألملفوف، وألبقول،وألبازلء،وألشوفان وغيرها ك ثير 
 
وتهضم هذه أل

نزيمات ألتي يفرزها ألجهاز ألهضمي، ثم تتحد بالحموض ألصفرأوية ألتي تحتوي على 
 
أل

 .ألكولسترول، وبغيرها من ألموأد

ن 
 
ليافويعتقد ألبعض أ

 
تحمل هذأ ألكولسترول عبر ألدم، ثم تقوده إلى ألكليتين،  أل

ن يترسب على جدرأن ألشرأيين فيضيقها ويصلبها
 
 .حيث يطرح هناك بدل  من أ



هل هناك من محاذير في تناول غذاء غني باأللياف  
 ؟

لياف، أللهم باستثناء حس ألنتفاخ 
 
ل توجد محاذير تذكر بتناولك غذأء غنيا  بال

 .ألذي يحدث عند ألبعض 
لياف في تخليصك من أإلمساك

 
لياف قد تقي من . ول تنسى فضل أل

 
ن أل

 
كما أ

 .حدوث سرطان ألقولون ، وتنقص من حدوث مرض ألسكري 



 هل السكر ضار لنا ؟ 
 

نه مصدر طاقة لإلنسان 
 
ليس للسكر من فائدة سوى أ

بين تناول ألسكر ومرض  مباشرةوليست هناك عالقة 
 .شرأيين ألقلب



 هل الملح ضار لنا ؟
دورأ  هاما  في إحدأث مرض شرأيين ألقلب، ولكن هناك ألملح ل يلعب تناول 

 .عالقة بين أإلفرأط في تناول ألملح وأرتفاع ضغط ألدم
طعمة ألدهنية ألتي يختبئ ألملح

 
ورأءها كالموألح  وهناك عدد من أل

سماك وبعض  (ألمكسرأت)
 
جبان وألنقانق وأل

 
وشرأئح ألبطاطا وألمعلبات وأل

نوأع أللحوم كالمرتديال مثال
 
 .أ



 هل الثوم مفيد لنا؟
ثبتت ألدرأسات ألعلمية

 
ن يخفض  أ

 
ن تناول ألثوم بانتظام يمكن أ

 
أ

مما يفيد في ,ويزيد من سيولة ألدم ,كولسترول ألدم ولو بنسبة قليلة
 .ألوقاية من حدوث جلطة ألقلب

ن تناول ألثوم يمكن في خفض ضغط ألدم
 
دلة تشير أ

 
ن هناك أ

 
 .كما أ



 لمادا يجب عليك أن تتوقف عن التدخين؟
 

هم سبب يدعوك للتوقف عن ألتدخين هو خطر ألتدخين على صحة ألجسم
 
 .إن أ

مرأض ( أحتشاء)فالتدخين ليسبب جلطة
 
خر من أل

 
في ألقلب فحسب بل إن له عالقة بعدد أ

وألتهاب ,وجلطة ألدماغ ( سرطان ألرئة وألفم وألمثانة وألبنكرياس وعنق ألرحم)كالسرطان :
ن للتدخين عالقة بحدوث ألعقم.ألقصبات ألمزمن

 
 .و ألنساء عند ألرجال كما أ



دلة علمية كافية تؤكد فائدة خفض
 
في , ضغط ألدم ألى مستوى ألطبيعي هناك أ

و جلطة في ألقلب
 
و فشل في ألقلب,ألوقاية من حدوث جلطة في ألدماغ أ

 
 .أ

قالل من تناول ألملح,ويعالج أرتفاع ضغط ألدم بإنقاص ألوزن 
 
وّأذأ كان . وأل

ك ثر من مناسبة
 
مكن أستخدأم ألدوأء لعالج أرتفاع ضغط ,ألضغط مرتفعا في أ

 
أ

 .ألدم



ن أجرأء تمارين رياضية كالمشي 
 
بحاث ألى أ

 
تشير أل

و ألجري 
 
و ركوب ألدرأجة,ألسريع أ

 
و ألسباحة لمدة,أ

 
 أ

سبوع يفيد في  20-30
 
ربع مرأت في أل

 
و أ
 
دقيقة ثالث أ

مرأض شرأيين ألقلب
 
 .ألوقاية من أ



ي نوع من ألرياضة ألبدنية يقي ألقلب من خمسة 
 
ن ممارسة أ

 
 :وجوهومن ألمعروف أ

ول
 
نها تخفض مستوى ألكولسترول ألضار :أل

 
وترتفع مستوى , في ألدم ( L.D.L)أ

 (.H.D.L)ألكولسترول ألمفيد

نها تساعد في خفض:ألثاني
 
 .ألدم عند ألمصابين بارتفاع في ألضغط ضغط أ

نها تنقص ألوزن :ألثالث
 
 .أ

نها تساعد في أإلقالع عن ألتدخين:ألرأبع
 
 .أ

نها قد تقلل من تخثر ألدم:ألخامس
 
 .أ

ن 
 
كيد على أ

 
نوأع ألرياضة ألبدنية ألمشي ألسريعويجب ألتا

 
 .هو نوع ممتاز من أ



 الدهون في الدم



 الدهون

 تتكون المركبات الدهنية من الكربون و

 .الهيدروجين و األكسيجين

 وهى مركبات كبيرة ال تذوب فى الماء  . 

  و لذلك يجب تكسيرها الى وحدات صغيرة قبل

 . وصولها ألنسجة الجسم

 



 يتكون جزئ الدهن من مركب من الجلسرين و عدة

 . أنواع من األحماض الدهنية 

 و تعتبر الدهون من المصادر الهامة لتخزين الطاقة

حيث تنتج ضعف الطاقة الناتجة عن نفس الوزن من 

   .الكربوهيدرات

 و يمكن الحصول على الدهون من المصادر الغذائية

زيت الزيتون  -زيت النخيل -اللبن -الزبد –مثل الجبن 

 .الخ... 

 



  CHOLESTEROL -:الكولسترول 

 

 .هو مادة دهنية أساسية في تكوين أغشية الخاليا في جميع أنسجة الكائنات الحية

 

وهو أساسي في تكوين أغشية كل خلية في جسم اإلنسان وكذلك إلنتاج 

 .Dالهرمونات وفيتامين 

 

هما المادتان الدهنيتان ( الدهون الثالثية )الكولسترول وثالثي الجلسرين 

 . الرئيسيتان في الدم 

 

 

 .  تستعمل خاليا الجسم الدهون الثالثية للحصول علي الطاقة  



 الكوليسترول

o الكوليسترول عبارة عن مادة ستيرويدية كحولية تمتلك مزايا
المغذية  تصلب الشرايينالدهون، وبالتالي ارتبط اسمها بمرض 

 .للقلب 

oيصنع الجسم الكوليسترول و يحصل 

 عليه من اللحوم و خاصة اللحم األحمر 

 .و ايضاً منتجات األلبان و البيض

 

http://www.sehha.com/diseases/cvs/arterioscl1.htm


 هل الكوليسترول نوع واحد؟

 

 بروتيناتاليتم نقل الكوليسترول في الدم على هيئة مركبات عضوية تدعى 
 . lipoproteinsالدهنية 

  والسبب في هذه الطريقة للنقل هو أن الكوليسترول مركب دهني والدم وسط
 ( .كالزيت والماء)مائي ولهذا فهما ال يمتزجان 

  ولكي يسمح للكوليسترول باالنتقال في تيار الدم فإنه يتم دمج الكوليسترول
 . مع بروتين لينتج من ذلك البروتينات الدهنية الكبدالمصنع في 

وبهذا تنقل هذه البروتينات الدهنية الكوليسترول عبر تيار الدم. 

  ويوجد أنواع معينة من البروتينات الدهنية التي تحتوي على الكوليسترول في
 .  بطرق مختلفة أمراض القلبالدم ، وكل منها يؤثر على مخاطر 

http://www.sehha.com/nutrition/proteins.htm
http://www.sehha.com/diseases/liver/liver.htm
http://www.sehha.com/diseases/cvs/cvs_toc.htm


 البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة

البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة 
Low-density lipoproteins  أوLDLs   : 

الجزء األكبر من . وهي الكوليسترول الرديء أو السيئ أو الضار
الكوليسترول في الدم يكون محموال بواسطة البروتينات الدهنية منخفضة 

 .  الكثافة 

وهذا النوع من الكوليسترول يعتبر المصدر األساسي لترسب الكوليسترول في 
 .الشرايين وضيقها وانسدادها 

وبهذا ، فكلما ارتفع تركيز كوليسترول البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة  
LDL-cholesterol  في الدم كلما ارتفعت مخاطر اإلصابة بأمراض

    .القلب التاجية



 البروتينات الدهنية عالية الكثافة

البروتينات الدهنية عالية الكثافة 
  High-density lipoproteins  أوHDLs   

البروتينات الدهنية عالية الكثافة . الكوليسترول الجيد أو المفيد  

تحمل الكولسترول في الدم وتنقله من أجزاء الجسم المختلفة 

 .ليتم التخلص منه إلى خارج الجسم  الكبدإلى 

تساعد الجسم  HDLsوبهذا فإن البروتينات الدهنية عالية الكثافة  

في التخلص من الكوليسترول وتمنع ترسبه في جدران 

 .  الشرايين 

http://www.sehha.com/diseases/liver/liver.htm


 عالية الكثافة  البروتينات الدهنية تركيز كوليسترولوإن كان

HDL-cholesterol  ديسيلتر / ملغ  35أقل منmg/dL  ،

.  فإنك تكون معرضا لمخاطر اإلصابة بأمراض القلب التاجية 

فكلما ارتفع تركيز كوليسترول البروتينات الدهنية عالية الكثافة 

 .كلما كان ذلك أفضل 

  ديسيلتر ، وفي النساء / ملغ  45ومتوسط تركيزه في الرجال

   .ديسيلتر/ ملغ  55

 



 الدهون الثالثية

عبارة عن نوع : Triglyceridesالدهنيات الثالثية 
 .المحمولة في تيار الدم الدهونمن 

  فمعظم الدهون الموجودة في أجسامنا تكون على هيئة
دهنيات ثالثية وتخزن في األنسجة الدهنية ، وتكون نسبة 

 .قليلة منها في تيار الدم

  ويجدر اإلشارة هنا إلى أن ارتفاع تركيز الدهنيات الثالثية
ولكن .  تصلب الشرايينفي الدم لوحدها ال يؤدي إلى 

البروتينات الدهنية الغنية بالدهنيات الثالثية تحتوي أيضا 
على الكوليسترول ، والذي يسبب تصلب الشرايين عند 

بعض األشخاص المصابين بارتفاع تركيز الدهنيات 
 .  الثالثية

http://www.sehha.com/nutrition/fats.htm
http://www.sehha.com/diseases/cvs/arterioscl1.htm


 الدهون الثالثية القوية مع نوعين من  ةثبت حديثا عالق

  .وامراض شرايين القلب التهاب البنكرياس :االمراض

 يجب ان تقاس الدهون الثالثية في عينه للدم حيث يكون المريض

ساعات على االقل فاذا كانت النسبة مرتفعة يجب البحث  8صائما 

مثل ضعف الغدة الدرقية  الدهون عن االسباب الثانوية الرتفاع

زيادة زالل البول تضيق تصريف الصفراء ونقص الهرمونات 

 االخرى مثل هرمون الذكورة وهرمون النمو وبعض االدوية 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87%D9%88%D9%86


 ما هي أعراض ارتفاع الكوليسترول؟

 

ال يوجد أعراض الرتفاع الكوليسترول في الدم وقد ال يتم      

اكتشافه لعدة سنوات أو يتم اكتشافه بعد اإلصابة بأمراض 

 :  القلب التاجية

 الذبحة الصدرية أو خناق الصدر    

جلطة القلب أو احتشاء العضلة القلبية 

http://www.sehha.com/diseases/cvs/angina.htm


 فعند تراكم البروتينات الدهنية منخفضة الكثافةLDL (الكوليسترول الضار ) على
تكون هذه .  plaqueالسطح الداخلي للشرايين ينتج عن ذلك تكون لطخة أو بقعة 

اللطخة يؤدي إلى ازدياد سمك الشريان ، وتصلبه ، وتقل مرونته مما يؤدي إلى 
 .قصور في تيار الدم وبالتالي يسبب أمراض القلب التاجية

 

 

  ضيق شريان بسبب ترسب وتراكم الكوليسترول والدهون



 نسبة الكوليسترول العالي الكثافة إلى المجموع الكلي للكوليسترول هو

العامل الحاسم في تحديد خطورة الكوليسترول الكلي في الجسم على 

 .صحة اإلنسان

  وإذا كانت نسبة الكوليسترول الجيد(HDL ) من  0,3تساوي

فان ( أي ثلث الكوليسترول الكلي تقريبا)الكوليسترول الكلي فأكثر 

مجموع الكوليسترول الكلي ليس مهما من ناحية صحية ألن نسبة 

الكوليسترول الجيد كافية لمنع الكوليسترول الرديء من االلتصاق 

 . على شرايـين القلب



 تكون نسبة الكوليسترول الجيد(HDL ) عند الذكور  3سم/ملغم 45الطبيعية هي
، وهذا يفسر سبب ندرة 3سم/ملغم 60بينما تكون هذه النسبة عند اإلناث هي 

 حدوث مرض تصلب الشرايين لدى اإلناث مقارنة بالذكور ،

  الموجود لدى اإلناث بكميات  هرمون االستروجينيعزى السبب في ذلك إلى إن
هو سبب ارتفاع نسبة الكوليسترول الجيد أكبر من الذكور، حسب رأي األطباء، 

، بدليل أن سن اليأس هو نقطة زوال الحماية عن اإلناث فيما  في جسم المرأة
يخص إمكانية التعرض لمرض تصلب الشرايين، ومن المعروف أن سن اليأس 
هي النقطة التي تبدأ فيها عملية نقص وتالشي إفراز هرمون االستروجين عند 

 .اإلناث

  عند الذكور،  3سم/ملغم 25ويجب أن ال يقل الكوليسترول الجيد في الجسم عن
 .عند اإلناث 3سم/ملغم 45وأن ال يقل عن 

 

 



   ما سبب ارتفاع أو انخفاض الكوليسترول؟

 مستوى الكوليسترول في الدم ال يتأثر بما تأكله فقط

ولكن يتأثر أيضا بمقدرة جسمك على سرعة إنتاج 

في الواقع يقوم . الكوليسترول وسرعة التخلص منه 

جسمك بإنتاج ما يحتاجه من الكوليسترول وبالتالي 

ليس ضروريا تناول كوليسترول إضافي عن طريق 

 .الغذاء

 

 



توجد عدة عوامل تساعد في ارتفاع أو انخفاض 
 . مستوى الكوليسترول 

أهم هذه العوامل هي: 

 

  عوامل وراثية

جيناتك تحدد سرعة جسمك في إنتاج الكوليسترول الضار 

LDL  ويوجد نوع من أنواع ارتفاع . وسرعة التخلص منه

الكوليسترول الوراثي والذي يؤدي عادة إلى اإلصابة 

 .  بأمراض القلب مبكرا 

ولكن حتى إن لم تكن مصابا بأي نوع من أنواع ارتفاع 

الكوليسترول الوراثي فإن الجينات تلعب دورا في تحديد 

 .مستوى الكوليسترول الضار



عوامل غذائية  

يوجد نوعين رئيسيين من األغذية تسبب ارتفاع 

 :  الكوليسترول الضار

 الدهون المشبعةsaturated fat  وهي نوع من الدهون ،

 الموجودة بشكل أساسي في الطعام الحيواني المنشأ 

الكوليسترول الذي تحصل عليه فقط من منتجات حيوانية    

 



 ال يوجد في الطعام ما يسبب ارتفاع مستوى

فتناول . الكوليسترول الضار مثل الدهون المشبعة 

كميات كبيرة من الدهون المشبعة والكوليسترول هو 

السبب الرئيسي الرتفاع مستوى الكوليسترول الضار 

 . وازدياد نسبة أمراض القلب التاجية 

 ولهذا فإن إنقاص كمية الدهون المشبعة والكوليسترول

التي تتناولها يعتبر خطوة مهمة جدا إلنقاص مستوى 

 .  الكوليسترول الضار في الدم 



 الدهون المشبعة

http://www.sciencedaily.com/images/2008/03/080321122604-large.jpg
http://lowfatcooking.about.com/od/lowfatbasics/a/saturatedfats.htm


عامل الوزن  

تساهم في رفع ( السمنة)الزيادة الكبيرة في الوزن 

مستوى الكوليسترول الضار ، وإنقاص الوزن ربما 

 .يساعد في خفض مستوى الكوليسترول الضار

  إنقاص الوزن يساعد أيضا في خفض الدهنيات

الثالثية ورفع مستوى البروتينات الدهنية عالية الكثافة 

HDL  أو الكوليسترول الجيد 

http://www.sehha.com/diseases/obesity/obesity01.htm
http://www.prescriptiondrugs1.com/Buy-Crestor


نشاطك الحركي  

النشاط الحركي ربما يخفض من مستوى الكوليسترول 

 .   HDLالضار ويرفع الكوليسترول الجيد 

http://www.besthealth.com/besthealth/bodyguide/reftext/images/17164.jpg


عامل العمر والجنس  
عن ( النضج)يكون مستوى الكوليسترول الكلي قبل سن اليأس 

 .النساء أقل من مستواه عند الرجال في نفس الفئة العمرية 

  وبتقدم العمر عند الرجال والنساء يرتفع مستوى الكوليسترول
بالنسبة للنساء ، فإن .  65أو  60لديهم إلى أن يصلوا إلى عمر 

يؤدي إلى ارتفاع مستوى ( اليأس)الوصول إلى سن النضج 
،  HDLالكوليسترول الضار وخفض مستوى الكوليسترول الجيد 

وبعد سن الخمسين يكون مستوى الكوليسترول الكلي أعلى في 
   .النساء منه في الرجال من نفس العمر 

 



الضغوط النفسية  

أثبتت عدة دراسات أن الضغوط النفسية طويلة األمد 

وربما . تؤدي إلى رفع مستوى الكوليسترول الضار 

كان سبب ذلك أن الضغوط النفسية تؤثر في العادات 

الغذائية ويميل البعض مثال إلى تناول أغذية دهنية 

 .  تحتوي على دهون مشبعة وكوليسترول 



   الوقاية والعالج من ارتفاع الكوليسترول

 اتباع التغذية الصحية المتوازنة مع اإلقالل من الشحوم
إضافة إلى زيت جوز الهند ( الدهون المشبعة)الحيوانية 

   (.زيوت مشبعة )وزيت النخيل 

 إنقاص الوزن سواء من خالل الرياضة أو الريجيم أو كالهما
   .معا، واألفضل الجمع بين االثنين

 المركبة وكذلك األغذية  الكربوهيدراتالتركيز على تناول
الغنية باأللياف والقابلة للذوبان في الماء مثل البقول 

 .  والخضار والفواكه

والمناسبة  المستمرة الرياضة.   

 ومشاكل الحياة الضغوط النفسيةالتحكم في.   

 

http://www.sehha.com/nutrition/carbohd.htm
http://www.sehha.com/nutrition/sports/index.htm
http://www.sehha.com/mentalhealth/index.shtml


 

  .كيف تعالج كولسترول الدم المرتفع 

  

 
  :الحبوب والبقول كالفاصوليا واللوبيا والفول 1-

تناول كوب من الحبوب المجففة المطبوخة يومياً من شأنه كبح جماح 

وتتمثل . ٪ خالل مدة التتجاوز ثالثة أسابيع20الكولسترول وتخفيضه بنسبة 

  .بعض أفضل الحبوب في فول الصويا والفاصوليا وما في حكمهما

 

تؤكد أكثر من عشرين دراسة علمية أن تناول الشوفان يخفض : الشوفان -2

إن تناول طبق متوسط الحجم من نخالة الشوفان المطبوخ أو ». الكولسترول

 طبق كبير من وجبة الشوفان من شأنه الوفاء بالمطلوب وتحقيق المراد

  

يقول باحثون إن فص الثوم ينطوي على ستة مركبات منفصلة تم : الثوم -3

  .تحديدها كمضادات الرتفاع الكولسترول

 

 



 

 كيف تعالج كولسترول الدم المرتفع

من المعلوم أنه يوجد نوعان من الكولسترول، هما النوع : أسماك السلمون 4-

«  الضار» وفي حين أن النوع .(HDL) «المفيد»والنوع  (LDL) «الضار»

 يساعد على تدمير النوع« المفيد»يمكن أن يوردك موارد الهالك، فإن النوع 

 .«الضار»؛ مما يؤدي إلى تخفيض معدالت الكولسترول «الضار»

إن تناول السلمون بواقع مرتين في اليوم ولمدة أربعين يوماً يؤدي إلى تقوية 

٪ مما يؤدي بدوره إلى تخفيض النوع 10بنسبة  (HDL) «المفيد»النوع 

  (LDL) «الضار»

 

اليساعد على تخفيض الكولسترول فحسب، وإنما يساعد : زيت الزيتون -5

من تدمير جدران الشرايين وأوعية  (LDL) «الضار»أيضاً على منع النوع 

  .الدم

 ثمر شجر الجوز -6

 

 



 كيف تعالج كولسترول الدم المرتفع

ثمرة أفوكاتة واحدة يومياً يخفض الكولسترول على نحو : ثمرة األفوكاتة 7-

ويوصي الخبراء بتناول معجون األفوكاتة مع  .يفوق الوجبة الغذائية قليلة الدسم

  .الخبز أو استخدام ثمرة األفوكاتة في السلطة

تفيد الدراسات بأن فيتامين ج وفيتامين ه ومضادات األكسدة األخرى : التوت -8

 في الفراولة الحمراء التي تصلح عصيراً تساعد على تنظيف الشرايين

(HDL)  

 .  لدى أكثر من نصف المشمولين في البحث

أن األلياف الموجودة في قطعتين من الجزر يمكنها تخفيض : الجزر -10

 ٪ في حالة تناول قطعتين من الجزر في اليوم20الكولسترول بنسبة تصل إلى 

 



 متى يقاس الكوليسترول؟
 

 

 قياس مستوى الكوليسترول  20على جميع البالغين ابتداء من عمر
وإن كان باإلمكان إجراء اختبار . سنوات  3الكلى في الدم كل 

يتم أخذ . في نفس الوقت فهذا أفضل  HDLللكولتسيرول الجيد 
  .عينة دم من اليد أو من اإلصبع

 
في بعض الحاالت تحتاج لقياس مستوى الكوليسترول الضار 

LDL  الذي يعتبر مؤشر لمخاطر اإلصابة بأمراض القلب التاجية
 ..  أفضل من مستوى الكوليسترول الكلي 




