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 اجلمهىرية العربية السىرية

 وزارة الرتبية 

 املركس الىطين للمتميسين

 

 

 حهقح حبس عهًٍح يقديح يف يادج عهى األحٍاء تعنىاٌ 
 انعصٍديانرصهة 

Atherosclerosis 

يىن سايً عىضذقدٌى انطانثح :   

 إشراف ادلدرس : ساير انعًر
 4102-4102نهعاو اندراسً 
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 انفهرس
 انصفحح. احملرىٌاخ

 2 ادلقديح
 6 وأهدافهإشكانٍح انثحس 

 04-7 ذعرٌف انرصهة انعصٍدي وأسثاتهاألول:  انثاب

 7 ذعرٌفه وانفرق تٍنه وتني ذصهة انشراٌني  األول : انفصم
 8 صهة انعصٍدي انر : آنٍح ذشكمانفصم انصانً 

 9 انفصم انصانس : أسثاب حدوشه
 41-04 انثاب انصانً : عىايم اخلطىرج

 42 انفصم األول : عىا ل غري قاتهح نهرعدٌم 
 02 انفصم انصانً : عىايم قاتهح نهرعدٌم 

 42-41 انثاب انصانس: ظىاهر ادلرض 

 40 انفصم األول : األعراض 
 44 انفصم انصانً : االخرالطاخ

 42 انثاب  انراتع: انعالض وانىقاٌح 
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 42 انفصم األول : انعالض 
 46 انصانً :انىقاٌح  انفصم

 48 اخلامتح
 49 ادلصادر وادلراجع

 واجلداول فهرس انصىر
رقى انشكم    

. 
انصفحح            

. 
 انغاٌح ينه

. 
 Tunicaيف انطثقح حتد انثطانح )  Plaquesذىضع انهُىحَيَحٌ  7 -1-

Intimaجلدراٌ انشراٌني ) 
 انرعرف عهى  طثقاخ جدار انشرٌاٌ 8 -2-
  انعصٍديآنٍح ذشكم انرصهة  9 -3-
 ذأشري انكىنسرتول عهى انشراٌني  01 -4-
 داء ترجرانرهاب األوعٍح يف  47 -5-

 احلد انفاصم تني يسرىٌاخ انكىنسرتول                                      15         (  1جدول رقى )
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 ادلقديح :
تطورًا مذىاًل في العقود األخيرة وقد صاحب ىذا التطور انقالبًا في معايير ومفاىيم  اإلنسانيةشيدت الحضارة 

 التاجي التي كانت تعرف عمى مدى أحقاب   والشريانكثير من األمراض , يأتي في مقدمتيا أمراض القمب 
ط معينة تعيش في ضغو  اجتماعيةمضت بأنيا إحدى أمراض الشيخوخة أو عمى األقل فيي أمراض فئات 

والقرن العشرين تقدم عمر نفسية تظير فييا بعد سن النضج ... ولكن لوحظ أنو في أواخر القرن الحالي 
بأمراض الذبحة الصدرية إلى عقد الثالثينيات بل العشرينيات من عمر اإلنسان وامتد ليشمل فئات  اإلصابة

 الفالحين وغيرىم .اجتماعية كانت بعيدة نحو البعد عن ىذا المرض مثل السيدات الصغيرات و 

طاقة ويبدو أن ىذه الحضارة الحديثة تحمل تحت طياتيا صراعات متعددة أصبحت فوق ما يمكن أن تتحممو 
اإلنسان مما أدى إلى اختالل الموازين وانتشار العديد من السموكيات الخطيرة التي كانت سببًا ألمراض نادرة 

لسكر وارتفاع ضغط الدم ومرض الكمى والسمنة وأمراض سابقًا وأصبحت اليوم مألوفة لمعامة مثل أمراض ا
 القمب واألوعية الدموية .

فمقد زادت اإلصابة بأمراض القمب والدورة الدموية زيادة ممموسة في المجتمعات المعاصرة وأصبحت السبب 
  .األول لموفاة

حصائيات جمعية القمب األميركية إن أمراض القمب تعتبر السبب الوحيد األكثر " شيوعًا لموفاة في بريطانيا وا 
 55تقدر أن ىناك شخص من كل خمسة رجال أو خمس نساء يعاني مرض ما في قمبو أي ما مجموعو 

 1(1)."مميون شخص 

   ( أمراض القمب التاجيةAtherosclersis)يدي التصمب العص:دورة الدموية الويندرج تحت أمراض القمب و 
( Coronary heart disease( والذبحة الصدرية )Angina pectoris واحتشاء عضمة القمب )      

                                                           
( 2002تألٌؾ د. دٌفٌدسون , كرٌستوفو , ترجمة ملص , محمد حسان )   (1) 

 الدلٌل الطبً لألسرة , مرض القلب اإلكلٌلً . الجمعٌة الطبٌة البرٌطانٌة 

00انترناشٌونال للنشر والتوزٌع . بٌروت , لبنان ص  ةأكادٌمٌ
1
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(Mi myocardial Infarcthion( وارتفاع ضغط الدم ) Hypertension ونقص تروية عضمة القمب )
(Ischaemic heart disease. ) 

و بتصمب الشرايين الذي شاع  وصفوالمشكمة الرئيسية في أمراض القمب تكمن في العصاد 
(Arteriosclerosi ) وانطالقًا من ذلك أثرت أن أبحث وأتعمق في مرض التصمب العصيدي الذي يسبب

 الكثير من األمراض األخرى 

 إشكانٍح انثحس :
 يدي وتصمب الشرايين ؟ ىو الفرق بين التصمب العص ما 
 يدي ؟ ثة دور أساسي في نشوء التصمب العصىل لمورا 
 ؟ العصيديما دور الجنس في التصمب  
 وما دوره ؟ العصيديلسترول عالقة في مرض التصمب و ىل لمك 
 ؟ العصيديما ىي العوامل التي يمكن التحكم بيا لمتأثير عمى التصمب  

 غاٌح انثحس :
وما أسباب حدوثو وأن يصبح القارئ قادرًا عمى بشكل عام ما ىو  العصيديتعريف القارئ عمى التصمب 

 وتشكل المويحة العصيديتشكل التصمب  آليةوتصمب الشرايين ويتعرف عمى  العصيديالتميز بين التصمب 
وما األسباب التي تؤدي إلى حدوث ذلك , ما عوامل الخطورة التي تؤثر عمى التصمب ، يصبح القارئ قادرًا 

اإلصابة بالتصمب وأمراض القمب بالمجمل و اتخاذ التدابير المناسبة في حالة عمى  وقاية وحماية نفسو من 
 المرض
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 وأسثاته . انعصٍديانثاب األول : ذعرٌف انرصهة 
وتعني  كثير أو  Atheroمشتق من كممة يونانية  Atherosclerosisمصطمح التصمب العصيدي   

( سوف نذكر في ىذا الباب تعريف التصمب العصيدي  ونتعرف 1)تعني جامد .  skleroالعجينة وكممة 
 عمى مراحل تشكل التصمب العصيدي 

 وانفرق تٍنه وتني ذصهة انشراٌني . انعصٍديذعرٌف انرصهة انفصم األول: 
      العصٌديتعرٌؾ التصلب :  

مضٌقاً ظذاس اٌششا١٠ٓ  ٚ ص٠ادج عّاورٙا   ٠sclerosisإدٞ ئٌٝ ذظٍة  chronic وهو مرض مزمن

بحٌث تقل كمٌة الدم المحمل باألكسجٌن المارة به  وتخفض من قدرة الشرٌان على التوسع  iumenلمعتها 

  Plaques لَُوٌَحة  ال توضعتغثة والتقلص 
2
جدران الشراٌٌن ( لTunica Intimaالطبقة تحت البطانة )فً  

مثل  medium size arteriesٚ اٌششا١٠ٓ ِرٛعطح اٌؽعُ  large size arteriesكبٌرة الحجم 

 Cerebral( )أكثر منطقة معرضة هً قوس األبهر( واألوعٌة الدماؼٌة Aorta) (3)األبهر

Arteries))   ( واألوعٌة اإلكلٌلٌةCoronary Arteries ) ًوقد تكون هذه التؽٌرات على أشدها ف

شراٌٌن أحد األعضاء دون ؼٌره مثل القلب و الدماغ والكلٌتٌن و األطراؾ وقد ٌنتشر لٌعم سائر أنحاء 

  الجسم و وبدرجات متفاوتة الشدة . 

 

 (1شكل رقم )

                                                           
2

  00مصرص( .التؽذٌة العالجٌة . مجموعة النٌل العربٌة, القاهرة _2000( المصدر: د عبد القادر , منى خلٌل )0) 
والكالسٌوم ومواد أخرى موجودة فً الدم. كولسترولزجة مؤلفة  من الدهون والمادة  ل ( اللوٌحة   :2)  

اٌشش٠اْ اٌشئ١غٟ اٌزٞ ٠ظً اٌمٍة تغائش اٌعغُ ( األبهر : 3)  
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  اٌؼظ١ذٞاٌفشق ت١ٓ اٌرظٍة Atherosclerosis ,ٓٚذظٍة اٌششا١٠  Arteriosclerosis  

 : Arteriosclerosisتصلب الشراٌٌن 

هو الذي ٌحدث فً سن متأخرة حٌث ٌحدث زٌادة فً سمك الشراٌٌن الداخلٌة مع تقدم  إن تصلب الشراٌٌن

.العمر مما ٌقلل  من مرونتها   

:Atherosclerosis  " العصٌديأما التصلب 

المؤكسدة والكالسٌوم   LDL اللٌبٌدات منخفضة الكثافةفهو عبارة عن ترسب تدرٌجً للكلسترول و    

والكربوهٌدرات وألٌاؾ حٌث تترسب كل هذه المواد على الطبقة الداخلٌة للشرٌان مسببة زٌادة سمكه 

التوسع والتقلص وتنخفض مرونته. ىوخشونته وضعفه وبالتالً قلة قدرته عل  

وهو ٌعتبر سبب لحدوث تصلب الشراٌٌن وٌطلق على هذا النوع مجازاً بتصلب الشراٌٌن . 

Arteriosclerosis 

التصلب فً مرض تصلب  به ٌتسببٌتسبب فً الوفاة أكثر مما  العصٌديالتصلب و ٌعتقد معظم الخبراء أن 

3(1)"الشراٌٌن .  

.ٍديعصانانفصم انصانً :آنٍح ذشكم انرصهة   

أوال ٌجب ان نتعرؾ على  مكونات جدار الشرٌان والذي 

 " من ثالث قمصان هً  :ٌتألؾ 

  القمٌص البطانً ) الطبقة الباطنٌة والطبقة تحت

 البطانٌة (.

 . القمٌص المتوسط  

 . ًالقمٌص الخارج 

هً : العصٌديولكن مرحل التصلب    

إن العامل األساسً فً حدوث التصلب العصٌدي هو وجود رض أو أذٌة فً الخالٌا البطانٌة لألوعٌة  .1

( Injury in Endothelial Cells) ٌفتها .أي وجود اضطراب بوظ 

                                                           
3
 (0 )

3
.04ٌوم .دار الرشٌد .دمشق بٌروت .مؤسسة االٌمان ص 30.تخفٌض الكولسترول فً  م( مترجم .2000( د. بٌكس , األن )0)   

3
    

(2شكل رقم )  
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 ثم ٌتم توضع الدسم فً الطبقة تحت البطانٌة . .2

( فً الطبقة البطانٌة ألن توضع الدسم فً هذه الطبقة Inflammationمما ٌؤدي لحدوث التهاب ) .3

لً ( و ٌهاجمه وبالتاforeign bodyٌكون ؼٌر طبٌعً فٌعتبره الجسم البشري جسماً ؼرٌباً )

ستصبح الطبقة البطانٌة نفوذة للعدٌد من المواد ) الكرٌات البٌضاء , اللٌفٌن , الصفٌحات الدموٌة , 

 الكرٌات الحمراء ( . 

 ( .Fibrosis)   تترسب هذه المواد فً الطبقة تحت البطانٌة مما ٌؤدي لحدوث تلٌؾ  .4

  4(1)" (Elasticityالتً هً المرونة ) مما ٌؤدي إلى ترسب الكالسٌوم وبالتالً تفقد الشراٌٌن أهم مٌزاتها

 (3) رقم شكل

 

عصٍدي :انانفصم انصانس : أسثاب حدوز انرصهة   

 ارتفاع نسبة الكلسترول و الدسم فً الدم . .1

 . Diabetes Mellitus (DM)الداء السكري  .2

 . Chronic Hypertensionالشرٌانً المزمن  )الضؽط ( ارتفاع التوتر .3

 . High Blood Iron Levelsارتفاع نسبة الحدٌد بالدم  .4

 . High Blood Homocystein Levelsارتفاع نسبة الهوموسٌستٌئٌن بالدم  .5

 . Infectionاإلنتان )العدوى (  .6

                                                           
3صلٌة الطب البشري , فسم الفٌزٌولوجٌا . الفٌزٌولوجٌا المرضٌة.جامعة دمشق , ك (2000)(محاضرة : أ. د: البحري , صبح0ً)   
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:لنفصل قلٌال فً األسباب السابقة   

 لسترول و الدسم فً الدم .وارتفاع نسبة الكأوالً: 

: نجد أنه مادة بٌضاء عدٌة الرائحة تشبه الدهون ؼٌر الذائبة بالماء لذا فهً ال تذوب فً الدم  الكولسترول

 . lipoproteinsوتحتاج لكً تنتقل أن ترتبط بنوع من البروتٌنات الشحمٌة 

ٚاٌثشٚذ١ٓ )ٚتاٌراٌٟ  ٚاٌىٌٛغرشٚيٚذظٕف ٚذمغُ ا١ٌٍثٛتشٚذ١ٕاخ ؼغة ِؽرٛا٘ا ِٓ اٌذْ٘ٛ اٌّرؼادٌح "

 ( إلى الفئات التالٌة : ؼغة اٌىصافح

a)  الكٌلومٌكرونات(chylomicrorns)  : 

b)   ّاللٌبوبروتٌنات ذات الكثافة المنخفضة جداVLDL (very 

low density ipoproteins)    

c) ( اللٌبوبروتٌنات ذات الكثافة المتوسطةIDL (intermediate 

density lipoproteins 

d)  اللٌبوبروتٌنات منخفضة الكثافةLow Density 

Lipoprotein (LDL)   

e)  اللٌبوبروتٌنات عالٌة الكثافةHigh Density 

Lipoprotein (HDL)  ("1)5 

لها دور بالوقاٌة والحماٌة من حدوث التصلب العصٌدي , ألنه ٌحمل الدسم بعٌداً عن  HDL ال

 الخالٌا وبعٌداً عن بطانة األوعٌة باتجاه الكبد لٌتم التصرؾ بها . 

  ٌساعد بحدوث التصلب العصٌدي ألنه ٌحملها نحو الخالٌا البطانٌة لألوعٌة . LDLبٌنما 

 Diabetes Mellitus (DM:(2) ي )الداء السكرثانٌاً : 

.  Small Vesselsهو مرض استقالبً , األذٌة األساسٌة التً ٌسببها هً التهاب األوعٌة الدقٌقة  

ِّا ٠إدٞ ئٌٝ ذؼ١مٙا ٚتاٌراٌٟ ٠ٕمض ظش٠اْ اٌذَ ف١ٙا ٚذٕمض اٌرش٠ٚح  Capillariesوالشعٌرات الدموٌة 

 اٌرٟ ذمذِٙا ٌّىٛٔاخ اٌعغُ اٌّخرٍفح .

فّصالً ػٕذ ِشػٝ اٌغىشٞ ٠ؽذز خزس ًّٚٔ ٔر١عح اٌرٙاب األػظاب إٌاذط ػٓ اٌرٙاب األٚػ١ح اٌذ٠ِٛح 

 اٌّغز٠ح ٌٙا اٌرٟ ذظثػ ػاظضج ػٓ ذأ١ِٓ اٌرغز٠ح اٌؼشٚس٠ح ٌٙا . 

                                                           
5
  02ص  ( الدلٌل الطبً لألسرة , مرض القلب اإلكلٌلً . الجمعٌة الطبٌة البرٌطانٌة0) 

5صلٌة الطب البشري , فسم الفٌزٌولوجٌا ك معة دمشق,.جا. الفٌزٌولوجٌا المرضٌة (2000)محاضرة : أ. د: البحري , صبحً( 2)  

( 4شكل رقم )  
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ٚتّا أْ ٘زٖ األٚػ١ح اٌظغ١شج ذمَٛ أ٠ؼاً ترمذ٠ُ اٌرغز٠ح ٌألٚػ١ح اٌىث١شج ٚاٌّرٛعطح فؼٕذِا ٠ظاب اٌّش٠غ 

(اٌزٞ ٠إدٞ ئٌٝ اٌرظٍة Necrosisاٌغىشٞ ذظاب تطأح األٚػ١ح اٌىث١شج تٕٛع ِٓ اٌرٕخش )تذاء 

(Sclerosis) . 

ِرشاسن ِغ اٌذاء اٌغىشٞ  LDLٚاي  TGٌزا ٔمٛي أٔٗ ػٕذ ٚظٛد اسذفاع فٟ اٌشؽَٛ ٚاٌىٌٛغرشٚي ٚ اي 

Associated with DM  ٗفٟ ؼاٌح , ٠ىْٛ ذغاسع ؼذٚز اٌرظٍة اٌؼظ١ذٞ أوصش ِٓ ذغاسع ؼذٚش

 اسذفاع اٌشؽَٛ ٌٛؼذ٘ا 

Chronic Hypertension (1):6الشرٌانً المزمن  )الضؽط ( ارتفاع التوترشاٌصاً : 
 

 الضؽط الدموي هو القوة المطبقة على جدار األوعٌة أثناء مرور الدم فٌها .

وبما أن الضؽط هو عبارة عن قوة مٌكانٌكٌة مطبقة على جدران األوعٌة فإن أي ارتفاع فً هذه القوة ٌؤدي 

إلى حدوث أذٌة فً الجدران مما ٌؤدي لحدوث تصلب وفق المراحل السابقة . وهذا سبب تواجد التصلب 

       االنقباضًالشرٌانً العصٌدي فً الشراٌٌن مرتفعة الضؽط كاألبهر مثالً .)ارتفاع الضؽط 

(Systolic Blood Pressure)  االنبساطًالضؽط هو الذي ٌسبب التصلب ولٌس (Diastolic) ) 

(2) :High Blood Iron Level   رابعاً : ارتفاع نسبة الحدٌد بالدم 

 إن ارتفاع نسبة الحدٌد بالدم ٌؤدي إلى أمرٌن :

  االلتهابانؽراس الحدٌد فً بطانة األوعٌة مما ٌؤدي إلى  

  تكوٌن الجذور الحرةFree Radicals ر اٌرٟ ٠إدٞ ئٌٝ ذخش٠ة اٌثطأح ٚذض٠ذ ِٓ أشا

 اإللتهاب .

عادًة ٌكون الرجال أكثر عرضة لإلصابة بالتصلب العصٌدي من النساء فً سن النشاط التناسلً , وٌتساوى 

بسبب توقؾ خسارة النساء بعد انقطاع الطمث مع الرجال فٌما ٌتعلق بخطر اإلصابة بالتصلب العصٌدي 

 الحدٌد المنظمة من خالل النزؾ أثناء الطمث .

 High Blood Homocystein Levels (3) ارتفاع نسبة الهوموسٌستٌئٌن بالدمخامساً : 

 الهوموسٌستٌئٌن هو مركب ناتج عن استقالب الحمض األمٌنً المٌثٌونٌن(MET) . 

  إلى اضطراب فً بطانة األوعٌة هذا عندما ترتفع نسبة هذه المادة , سٌؤدي هذا االرتفاع

 اإلضطراب سٌسبب مشاكل كثٌرة .

  وعندما تتطور الحالة : اضطراب معمم على مستوى كل األوعٌة سٌصاب المربض باضطراب

 Disseminated بالنزؾ سببه حدوث ما ٌدعى بالتخثر المنتشر داخل األوعٌة 
                                                           

6
  7.  6,ص . الفٌزٌولوجٌا المرضٌة (2000)محاضرة : أ. د: البحتري , صبحً( 3( )2( )0) 
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Intravascular Coagulation  ًأو ما ٌدعى اختصاراDIC . معظمحٌث تترسب 

الكرٌات الحمراء والصفٌحات الدموٌة وتتشكل العدٌد من الخثرات فً األوعٌة وتستنفذ عوامل 

التخثر مما ٌؤدي لحدوث نزوؾ عدٌدة أي أن ما ٌحصل هو تخثر منتشر ٌلٌه خلل فً التخثر 

 ونزوؾ . 

  كما أنه عند ارتفاع الهوموسٌستٌئٌن سٌنقص افراز أوكسٌد األزوتNO سٌط كٌمٌائً ٌعمل وهو و

 كموسع لهذه األوعٌة وبالتالً تتضٌق األوعٌة .

  أسباب ارتفاع الهوموسٌستٌئٌن : عوز فٌتامٌناتB وخاصًة الفٌتامبنB6 حمض الفولٌك(Folic 

Acid  وحدوث التخثر المنتشر داخل األوعٌة .( ٌؤدي إلى ارتفاع الهوموسٌستٌئٌن 

  Infection(1) .7اإلنتان )العدوى ( سادساً : 

عند حدوث إنتان الدم فإن الدوران العام ٌكون حاوٌاً على جراثٌم عند ارتفاع الضؽط  المٌكانٌكً المطبق 

وبالتالً هذا  Infectionعلى جدار األوعٌة تدخل الجراثٌم تحت بطانة األوعٌة وتؤدي إلى حدوث ال 

 ٌؤدي إلى أذٌة ببطانة األوعٌة .

.انثاب انصانً : عىايم اخلطىرج  

 Riskتوجد العدٌد من األسباب التً تزٌد من خطر اإلصابة بالتصلب العصٌدي وهً تسمى عوامل خطورة 

factors  .وهً تزٌد من معدل حدوث المرض 

 وهً تصنؾ كما ٌلً :

 : عوامل ؼٌر قابلة للتعدٌل 

المرتفع الوراثً والتارٌخ العائلً لإلصابة بمرص  الكولسترولمثل مستوى  :عوامل وراثٌة 

 التصلب العصٌدي .

 الجنس 

 العمر 

 : عوامل قابلة للتعدٌل 

 التدخٌن . 

 .الكولسترولارتفاع  

 السمنة 

 عدم القٌام بالتمارٌن  أو أي نشاط. 

 ارتفاع الضؽط . 
                                                           

7
  7ص . الفٌزٌولوجٌا المرضٌة (2000)محاضرة : أ. د: البحري , صبحً( 0) 
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 الضؽوط النفسٌة . 

 واآلن لنفصل قلٌالً :

 .ٌمانفصم األول : عىايم غري قاتهح نهرعد
هً العوامل التً ال ٌستطٌع الفرد أن ٌفعل شٌئاً بإزائها وتحدث بدون إرادته وال ٌستطٌع الفرد أن ٌتحكم 

 فٌها أو ٌؽٌرها ..

(1)العوامل الوراثٌة: 
8 

مثل مستوى الكولسترول المرتفع الوراثً والتارٌخ العائلً لإلصابة.تلعب العوامل الوراثٌة دوراً هاماً فً 

ارتفاع نسبة الكولسترول فً الدم وأهم هذه األمراض الوراثٌة ما ٌطلق علٌه فرط كولسترول الدم العائلً 

من الخلل ٌمكن الكشؾ عنه مبكراً فً  حٌث ٌسود هذا الخلل الوراثً بٌن أفراد األسرة أو العائلة . وهذا

 % من جمٌع حاالت ارتفاع كولسترول الدم 1الطفولة , إذ ٌمثل أقل من 

فقط أو زٌادة فً حجم الدهون عامة وهؤالء األفراد تكون  الكولسترولهذه الوراثة إما أن تكون ارتفاع 

اض القلب عامة . وٌعتبر العامل % واإلصابة بأمر50بالجلطات والتصلب بنسبة  اإلصابةلدٌهم احتمالٌة 

العائلً حٌث تنتقل من جٌل إلى أخر  الكولسترولالوراثً األكبر خطورة فً األفراد الذٌن ٌعانون من فرط 

. 

كما أن إصابة أحد الوالدٌن أو كلٌهما أو قرٌب من الدرجة األولى تزٌد من خطورة اإلصابة بهذا المرض . 

ة قبل سن الستٌن أو الخمسٌن أو أوصٌبت األم  حٌث ٌزٌد هذا من صٌب األب بنوبة قلبٌووبخاصة إذا أ

 خطورة اإلصابة بالمرض .

 الجنس : 

ٌشٌع هذا المرض عند الرجال أكثر من النساء وذلك قبل سن الخامسة والخمسٌن حٌث أنه ٌندر جداً أن "

(  ٌزٌد menopause  )سن الٌأسالطمث, وبعد انقطاع الطمث  انقطاعتصاب النساء بنوبات قلبٌة قبل 

النساء تدرٌجٌاً حتى ٌتساوى تقرٌباً مع الرجال فوق سن السبعٌن وذلك ألنه بعد انقطاع الطمث  إصابةمعدل 

 (2)"ٌتوقؾ خسارة الحدٌد عند النساء كما أنه له عالقة بهرمون االستروجٌن .

                                                           
8 (1) Ei GHTEENTH EDITION                            (2 )القلب اإلكلٌلً . الجمعٌة البرٌطانٌة الدلٌل الطبً لألسرة , مرض 

8ص          

DAVIDSON’S 

Principles and practice of Medicine (2001) p11 
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عنه فً  اإلناثعموماً أقل فً  LDLوكذلك  Total chaleterol CTCالكلً   كولسترولولقد وجد أن ال

عند اإلناث أكثر منه عند الذكور و ذلك قبل سن الٌأس أما بعد سن الٌأس بالنسبة لإلناث  HDL الذكور و

 عام . 65إلى  55ٌتزاٌد عند اإلناث وذلك بٌنما عمر  LDL فإن الكولسترول الكلً و

البروتٌنات الشحمٌة  كولسترولات مرتفعة من لدٌهن مستوٌ تظهركما أنه وجد أن النساء أثناء فترة الحٌض "

ولقد وجد أنه ٌصاب خمسة رجال مقابل امرأة بهذا المرض قبل سن الخامسة  HDLذات الكثافة المرتفعة 

والخمسٌن ثم تصبح النسبة متعادلة وقد تتعرض المرأة لهذا المرض قبل سن الخامسة والخمسٌن وهذا فً 

ٌحمً من اإلصابة بأمراض القلب  االستروجٌنع الحمل كما لوحظ أن حال التدخٌن أو تناولها ألقراص من

وأن استخدام االستروجٌن بعد بلوغ سن الٌأس ٌقلل من خطر اإلصابة بأمراض القلب إال أنه ٌزٌد من خطر 

 9(1)."إصابة اإلناث بسرطان فً بطانة الرحم 

 العمر : 

بالمرض عالوة على إصابة الشرٌان نفسه  اإلصابةكلما تقدم اإلنسان بالعمر كلما زادت من احتمالٌة  

( وتقل مرونته ولقد وجد أن األفراد الذٌن تجاوزت أعمارهم الخامسة Atherosclerosisبالتصلب )

والستٌن عام فً برٌطانٌا هم أكثر عرضة لإلصابة بتصلب الشراٌٌن سواء العصٌدي أو تصلب 

أ فً مرحلة الطفولة المبكرة ثم ٌتطور تدرٌجٌاً وبتقلٌل الشراٌٌن نفسها , وكما أن األمراض القلبٌة تبد

 عوامل الخطورة ٌمكن أن تقلل خطر اإلصابة بهذه األمراض .

 انفصم انصانً : انعىايم انقاتهح نهرعدٌم .
 وهذه العوامل ٌستطٌع الفرد أن ٌتحكم بها مثل :

 :ارتفاع مستوى الكولسترول أو فرط الكولسترول فً الدم  

أظهرت دراسات كثٌرة وكبٌرة وجود عالقة سببٌة بٌن فرط كولسترول الدم وبٌن التصلب العصٌدي "

وأمراض القلب التصلبٌة .وأن تخفٌض كولسترول  الدم المرتفع ٌرافقه انخفاض فً معدل حدوث تلك 

اٌرٟ ذاتؼد  CPPTودراسة  Framinghamاألمراض . ومن أهم تلك الدراسات دراسة فرامنؽهام 

) اٌثشٚذ١ٕاخ  LDLشػٝ ػٍٝ ِذٜ ػشش عٕٛاخ ٚأوذخ أْ ذخف١غ اٌىٌٛغرشٚي ٚال ع١ّا إٌٛع اٌّ

أدى إلى انخفاض شدٌد فً معدل حدوث تلك  Low density lipoprotein)اٌشؽ١ّح ِٕخفؼح اٌىصافح 

 . 10(2)"األمراض

تٌجة تراكم هذه إن زٌادة الكولسترول فً الدم وما ٌنتج عنها من ترسبات تؤدي إلى تضٌق الشراٌٌن ن

هذه  فًي مكان ها نتٌجة وجود جلطات فً أالترسبات فً الجزء الداخلً من األوعٌة الدموٌة وانسداد

                                                           
9
 .

9
  05ٌوم .دار الرشٌد .دمشق بٌروت .مؤسسة االٌمان ص 30.تخفٌض الكولسترول فً م( مترجم 2000( د. بٌكس , األن )0)  

10    (2)  Stangl,v., Stangl,k . Baumann,G. (2002) 

Coronary other ogenic risk factors in women 

European Heart Journal (2002) Vo 123 issue November 2002    p18 



 

 
 

للمتمٍزٌناملركز الوطين  Atherosclerosis  2014-2015التصلب العصٌدي    

15 

األوعٌة . وهذا بدوره ٌقود إلى وقؾ إمداد الدم ما ٌحمله من أكسجٌن وعناصر ؼذائٌة إلى الجهة المتأثرة 

 حتشاء اإل هذه الحالة فً الخالٌا )األنسجة (والنتٌجة الحتمٌة لذلك هو موت الخالٌا )األنسجة ( وتسمى 

(infarct)  فإذا كان هذا الموت فً عضلة رئٌسٌة هامة كالقلب فإن األثر ٌكون خطٌراً كما فً موت عضلة

أٚ ِا ٠غّٝ تإٌٛتح اٌمٍث١ح . ٚئرا واْ إٌغ١ط اٌّرأشش ٘ٛ اٌذِاؽ   (MI myocardial infarction)القلب  

ٔٛتح  (CHD). ٚذغّٝ إٌٛتح إٌاذعح فٟ ششا١٠ٓ اٌمٍة اٌشئ١غ١ح  (CVA)تح دِاغ١ح فاْ فٟ اٌؽاٌح ذغّٝ ٔٛ

٠شثٗ اٌراض ئْ ص٠ادج اٌذْ٘ٛ ٚخاطح اٌذْ٘ٛ  ألْ ٘زٖ اٌششا١٠ٓ ذؽ١ؾ تاٌمٍة تشىً فٟ اٌشش٠اْ اٌراظٟ رٌه

سم ومنها الجاٌّشثؼح فٟ اٌغزاء ٚتاٌراٌٟ فٟ اٌعغُ ٚاٌذَ ذمرشْ تض٠ادج ذى٠ٛٓ اٌىٌٛغرشٚي ئٌٝ أٔغعح 

 التؽٌرات المرضٌة أنؾ الذكر .حدوث الشراٌٌن , وٌؤدي إلى تضٌق الشراٌٌن و

من المعلومات المجمعة من  (NHLBL) وNational Heart lung and bloodولقد وجد معهد "

 240عام أن النساء الالئً عندهن مستوى الكولسترول الكلً أعلى من  65امرأة أقل من عمر  86000

مرة من  2.4ٌتعرضون لخطر اإلصابة بأمراض القلب التاجٌة أكثر بمعدل  مٌلٌلتر100/مٌلً ؼرام 

 .مٌلٌلتر100مٌلً ؼرام / 200السٌدات فً العٌنة السابقة والالئً الكولسترول عندهن ٌمثل أقل من 

قٌقة عام وتعتبر إحدى الدراسات الد 40ولقد أثبتت دراسة أجرٌت فً مدٌنة فرامٌنؽهام  األمرٌكٌة لمدة 

. وقد تضمنت الخطورة فً  الشعب المتأنٌة الواسعة المدى ألمراض القلب , وعوامل خطورة فً عامة

عاماً . وقد تضمنت قٌاس مستوٌات الكولسترول فً الدم لمجموعة كبٌرة من سكان المدٌنة  40عامة الشعب 

شراٌٌن التاجٌة خالل ال سٌدة ( , ثم االنتظار لتحدٌد كم منهم سٌصاب بأمراض ال 2845رجالً و 2282)

سنة التالٌة . وقد وجد الباحثون اتجاهاً حقٌقٌاً الزدٌاد احتمالٌة اإلصابة بهذا المرض , كلما ارتفع  14

مستوى الكولسترول . فقد الحظوا أن األشخاص الذٌن كانت مستوٌات الكولسترول فً دمهم عالٌة فً بداٌة 

راض الشراٌٌن التاجٌة علٌهم أثناء استمرار الدراسة وفً نوا أكثر عرضة لظهور عالمات أماالدراسة  ك

لسترول الواقع , ظهرت المشاكل الصحٌة المتعلقة بالشراٌٌن التاجٌة بٌن األشخاص الذٌن كان مستوى الكو

,فً حٌن أن األفراد الذٌن تراوحت مستوٌات الكولسترول  مٌلٌلتر100مٌلً ؼرام / 150الكلً  فً دمهم 

الحدٌن , كانت احتماالت إصابتهم بأمراض الشراٌٌن التاجٌة متوسطة بالمقارنة إلى  فً دمهم بٌن هذٌن

 .المجموعتٌن السابقتٌن 

كما أظهرت دراسات أخرى ازدٌاد احتمال الموت بسبب أمراض الشراٌٌن التاجٌة , كلما ارتفع مستوى 

الدراسات الواسعة المدى , والتً أطلق علٌها تجربة تداخل عوامل  إحدىالكولسترول بالدم ,فقد قامت 

بمالحظة ما حدث ألكثر  Multipl Risk Factor Intervention Trial (MRFIT)الخطورة المتعددة 

سنوات . ظهرت النتائج  6رجل بعد قٌاس مستوٌات الكولسترول فً دمهم , وبعد مرور  360000من 

 واضحة :

لذٌن كانت مستوٌات الكولسترول فً . أمراض الشراٌٌن التاجٌة فً األفراد اوت بسببكانت احتماالت الم

أعلى أربع مرات من احتمالٌة وفٌات األشخاص الذٌن كانت  مٌلٌلتر100مٌلً ؼرام / 300دمهم فوق 
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وقد أٌدت عدت دراسات  مٌلٌلتر100مٌلً ؼرام / 180مستوٌات الكولسترول فً دمهم أقل من 

 .11(1)"تائج أخرى هذه الن

ونظراً لخطورة الكولسترول فإنه توجد حدود لمستوٌات كل نوع من   حٌث المستوى الفصل والحد الفاصل 

 والمستوى التالً ٌتمثل فً الجدول التالً :

 

ميلي غرام  

ميليلتر )ميلي 011/

 مول / لتر (

ميلي غرام 

ميليلتر )ميلي 011/

 مول / لتر (

ميلي غرام 

ميليلتر 011/

 مول / لتر ()ميلي 

الكولسترول الكلي 

total 

Cholesterol 

  200أقل من 

 (5.2)أقل من 

 

  239إلى  200من 

 ( 6.5إلى 5.2)من 

  240أكثر من 

 (6.5)أكثر من 

الكولسترول 

منخفض الكثافة 

LDL 

  160إقل من 

 (4)أقل من 

  190إلى  160من 

 (  5إلى  4)من 

  190أكثر من 

 ( 5) أكثر من 

الكولسترول عالي 

 HDLالكثافة 

 40أكثر من 

 ( 1)أكثر من 

 40إلى  35من 

 ( 1إلى 0.9)من 

  35أقل من 

 (0.9)أقل من 

الغليسريدات 

 الثالثية 

Triglycerides 

  175أقل من 

 ( 2)أفل من 

 220إلى 175من 

 (2.5 إلى 2)من 

 220أكثر من 

 (2.5)أكثر من 

 (1جدول رقم )                                                                                       

فإذا كان    HDL /LDL  وٌمكن قٌاس نسبة خطر اإلصابة بمرض تصلب الشراٌٌن من خالل معدل"

مما  LDL وال HDLهذا ٌعنً أن الجسم ٌحتوي نسباً متعادلة من كولسترول ال  2المعدل أقل من من 

ٌساهم فً تإمٌن طرٌق العودة لفائض الكولسترول إلى الكبد  مما ٌؤدي إلى تقلٌل احتماالت اإلصابة 

نكون بصدد ما ٌعرؾ بالخطر الوسطى الذي  3.5و  2الشرٌانٌة وزوالها تقرٌباً . وإذا كان هذا المعدل بٌن 

فٌتضاعؾ  3.5ل . أما إذا تخطى هذا المعدل ٌضاهً الخطر الذي ٌتعرض له الناس عامًة ال أكثر وال أق

                                                           
11

   33م( القلب فً الصحة والمرض , الشركة المصرٌة للنشر . القاهرة . مصر ,ص 0999( مٌكائٌل ,وآخرون )0) 
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)الجٌد   HDL )اٌّؼش ( ٠رفٛق ػٍٝ وٌٛغرشٚي اي       LDLحٌنئذ خطر اإلصابات ألن كولسترول   ال 

 .12(1")( مما ٌتسبب بانعكاسات سلبٌة على الشراٌٌن 

 :(2)أسباب ارتفاع نسبة الكولسترول فً الدم 

الكولسترول فً الدم , ففً حالة تناول كمٌات كبٌرة منه , نجد المفروض أن جسم اإلنسان ٌنظم مستوى 

الجسم ٌقلل من إنتاجه الداخلً , باإلضافة إلى سرعة التخلص من الزٌادة عن طرٌق الصفراء , والعكس 

 صحٌح . إال أن بعض األسباب قد تؤدي إلى ارتفاع نسبة الكولسترول فً الدم وهً كما ٌلً :

 بعة : زٌادة تناول الدهون المش .1

ٌعتبر اإلفراط فً تناول األؼذٌة الؽنٌة بالدهون المشبعة , والمتوفرة ؼالباً فً الدهون الحٌوانٌة , والزٌوت 

فً الدم , وتعد الدهون المشبعة أهم من  الكولسترولالمهدرجة , من أهم األسباب فً ارتفاع نسبة 

ى أن الدهون المشبعة تقلل من مقدرة الجسم الكولسترول نفسه فً إحداث هذا االرتفاع . وقد ٌرجع السبب إل

 على التخلص من الكولسترول , مما ٌؤدي إلى ارتفاعه فً الدم .

 زٌادة تناول الكولسترول :  .2

اإلفراط فً تناول األطعمة الؽنٌة بالكولسترول , قد ٌؤدي إلى ارتفاع نسبة الكولسترول فً الدم . وهذا 

 االرتفاع قد ٌختلؾ من شخص إلى أخر .

 ٌادة تناول السعرات الحرارٌة : ز .3

 تعتبر السمنة من  األسباب التً تؤدي إلى ارتفاع نسبة الكولسترول فً الدم .

 العوامل الوراثٌة : .4

 حالت مرضٌة :  .5

 قد تؤدي بعض الحاالت المرضٌة بطرٌقة ؼٌر مباشرة إلى ارتفاع نسبة الكولسترول فً الدم ومنها ما ٌلً :

 نقص نشاط الؽدة الدرقٌة : 

ٌؤدي نقص نشاط الؽدة الدرقٌة إلى اإلقالل من تحلل وتكسر الكولسترول )منخفض الكثافة ( كذلك ٌقلل من 

 تحوٌل الكولسترول إلى األحماض الصفراوٌة , مما ٌرفع مستوى الكولسترول فً الدم .

 أمراض الكبد : 

فً الدم  الكولسترولنسبة عض أمراض الكبد , وال سٌما أمراض الحوٌصلة الصفراوٌة , تؤدي إلى ارتفاع 

 نتٌجة الركود الصفراوي .

 أمراض الكلى : 

نسبته فً الدم , لذلك ٌعمل الكبد  لبول , مما ٌقللالتهاب الكبٌبات الكلوٌة ٌؤدي إلى زٌادة فقدان البروتٌن فً ا

 على زٌادة إنتاج البروتٌن والكولسترول .

 داء السكري : 

                                                           
12

( 0)   22م( .صحة قلبك , مكتبة لبنان جامعة القدٌس ٌوسؾ , ص 0999كرم )زٌدان .   
أثرها على الصحة والمرض والوقاٌة والعالج ,–الكولسترول –م(. الدهون 0998( المدنً .خالد )2)  

00الطبؽة الثانٌة , دار المدنً . جدة. المملكة العربٌة السعودٌة , ص   
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فً  هنًالدالنشاط اإلفرازي لألنسولٌن من البنكرٌاس , إلى زٌادة معدل هدم النسٌج  انعدامٌؤدي نقص أو 

 الجسم , لالستعانة به بدٌالً عن السكرٌات كمصدر للطاقة كما ٌعمل الكبد على زٌادة إنتاج الكولسترول .

 التدخٌن : 

على  إحصائٌةحٌث أجرٌت "ٌعتبر التدخٌن  السبب الرئٌسً لكثٌر من األمراض التً ٌمكن الوقاٌة منها , 

حالة 1200حالة وفاة فً كل عام )400000الوفٌات  فً الوالٌات المتحدة األمٌركٌة ووجد أن أكثر من 

وفاة فً الٌوم ( فً الوالٌات المتحدة األمٌركٌة إلى التدخٌن وٌرتبط على األقل ثلث هذه الحاالت بأمراض 

13(1)"القلب الوعائٌة
 . 

مادة أؼلبها معروؾ بإحداث آثار ضارة .  4000أن التبػ ٌحتوي على حوالً  وٌكمن خطورة التدخٌن فً

 وذلك مثل النٌكوتٌن , القطران , األمٌنات النٌتروجٌنٌة , والهٌدروكاربونات الفطرٌة الحلقٌة .

% فً الدهون منخفضة 1.7الكلً وزٌادة  كولسترول% فً ال3كما ٌؤدي التدخٌن إلى زٌادة مقدارها "

% وهذا مع انخفاض فً الدهون عالٌة الكثافة بمقدار 10.4وزٌادة كذلك فً الدهون الثالثٌة بمقدار الكثافة , 

13. %"(2) 

. وتوضح العالقة بٌن  LDLوهو ٌعتبر عامل خطورة مهم ألمراض تصلب الشراٌٌن حٌث ٌزٌد أكسدة "

عم أنه  25مدى  بأمراض الشراٌٌن فً النساء حٌث وجد على اإلصابةاستهالك النٌكوتٌن وخطورة 

سٌجارة بمعدل ثالثة  14-1من  ٌدخنبأمراض الشراٌٌن التاجٌة للسٌدات الالئً  باإلصابةٌتضاعؾ الخطر 

 .(3)"سٌجارة فً الٌوم  14أضعاؾ و خمسة ونصؾ أضعاؾ للسٌدات الالئً ٌدخن بمعدل أكثرمن 

 (4) ارتفاع ضؽط الدم : 

بأمراض التصلب العصٌدي وقد وجد ذلك  لإلصابةتعتبر ارتفاع ضؽط الدم من أهم عوامل الخطورة 

 اإلصابةولقد وجد أن السٌدات المصابات بارتفاع ضؽط الدم ٌتضاعؾ لدٌهم خطر  فٌرمنجهامبدراسة 

مرة أكثر من السٌدات ذوات الضؽط الطبٌعً ولقد وجدت دراسة  5-3بأمراض القلب التاجٌة بمعدل 

دم الطبٌعً المرتفع قد ٌصبن بأمراض القلب التاجٌة أكثر من فٌرمنجهام  المستمرة أن السٌدات ذوات ضؽط 

السٌدات ذوات الضؽط المنخفض الطبٌعً أي أنه ٌعتمد على  الحدود الطبٌعٌة فإن الحد الطبٌعً المرتفع 

بأمراض القلب التاجٌة أكثر من السٌدات ذوات الضؽط الطبٌعً المنخفض وكلما زاد  اإلصابةٌؤدي إلى 

فإنه تزٌد خطر اإلصابة بأمراض القلب و مؤسسة القلب البرٌطانٌة تقول أن كل مرة  ضؽط الدم وارتفع

 مم/زئبق فإنه ٌفسد الشراٌٌن وٌجعلها أكثر هشاشة وبالتالً تتعرض للتصلب . 5ٌنخفض فٌها الضؽط 

 : Diabetesأمراض السكر  

                                                           
 Coronary other ogenic risk factors in women p16( بتصرؾ 4)( 3( ,)0) 13
07م( الكولسترول المتهم البرٌئ فً تصلب الشراٌٌن . دار النشر للجامعات . القاهرة . مصر , ص0999( د . راشد .ماهر عبد الطٌؾ )2)   
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تثؼغ األِشاع اٌمٍث١ح أوصش ِٓ ػاِح اٌشؼة تٕغثح  اإلطاتح٠رؼشع األشخاص اٌّظاتْٛ تاٌذاء ٌخطش 

اٌؼؼف ٌٚغٛء اٌؽظ فاْ أػشاع األِشاع اٌمٍث١ح ألً ٚػٛؼاً فٟ وص١ش ِٓ ِشػٝ داء اٌغىشٞ ِٓ 

غ١شُ٘ . ٚفٟ غ١اب ٘زٖ األػشاع إٌّثٙح لذ ٠ظً ِشػٝ اٌذاء اٌغىشٞ فٟ غفٍح ػٓ ئطاترُٙ تأِشاع 

تأِشاع اٌششا١٠ٓ اٌراظ١ح ,  اإلطاتحٛد اٌّّىٕح ١ٌٚظ فمؾ ٌرعٕة اٌششا١٠ٓ اٌراظ١ح ٌزٌه ٠عة تزي وً اٌعٙ

 ٌٚىٓ أ٠ؼاً ٌرشخ١ظٙا فٟ ِشػٝ اٌذاء اٌغىشٞ .

فح أشىٍٙا )اٌزتؽح اٌظذس٠ح , تأِشاع اٌششا١٠ٓ اٌراظ١ح تىا اإلطاتح٠ٚض٠ذ اٌذاء اٌغىشٞ ِٓ اؼرّاالخ "

شػٝ اٌذاء اٌغىشٞ تأِشاع  اٌمٍة خّظ ؼرشاء اٌمٍثٟ , ٚاٌّٛخ اٌّفاظئ ( ٚذض٠ذ اؼرّاالخ ئطاتح ِٚاإل

(1)"ِشاخ ٌٍغ١ذاخ ِٚشذ١ٓ فٟ اٌشظاي ِماسٔح تاألشخاص اٌطث١ؼ١١ٓ 
14
. 

ِشاخ أوصش ِٓ اٌفشد اٌغ١ش ِظاب  4-2ِٓ  اإلطاتحوّا ٚظذ أْ اٌفشد اٌّظاب تاٌغىشٞ ٠رؼاػف ٌذ٠ٗ "

 (2)"تاٌغىشٞ . 

اإلطاتح تّشع  ٠غثةشالشٟ اٌغ١ٍغش٠ذاخ ِّا ٠ٚإدٞ اإلطاتح تّشع اٌغىشٞ ئٌٝ ص٠ادج ٔغثح اٌىٌٛغرشٚي ٚ

 ذظٍة اٌششا١٠ٓ ٚاٌرظٍة اٌؼظ١ذٞ .

فٟ دِٙٓ أوصش ِٓ  HDLتاالػرّاد ػٍٝ ػذج دساعاخ ٚظذ أْ اٌغ١ذاخ اٌّظاتاخ تاٌغىشٞ ٠مً ِؼذي "

ِشاخ ػٕذ اٌغ١ذاخ  8اٌشظاي ٚٚظذ أ٠ؼاً أْ اٌغ١ذاخ اٌّظاتاخ تاٌغىش ٠ؼا١ٔٓ ِٓ أِشاع اٌمٍة تأوصش ِٓ 

 . (3)"اٌغ١ش ِظاتاخ تاٌغىشٞ

ٌٚمذ ٚظذ أْ األٔغ١ٌٛٓ ٠ؽغٓ ِغرٜٛ اٌذْ٘ٛ اٌصالش١ح ذشاٞ  غ١ٍغش٠ذ ٚاٌذْ٘ٛ ِٕخفؼح اٌىصافح ٚوزٌه "

. ٌٚمذ HDLٚ ذشاٞ غ١ٍغش٠ذ ٚأخفاع  ٠LDLظاؼثٗ ص٠ادج  األٔغ١ٌٛٓذ غ١اب اٌذْ٘ٛ ػا١ٌح اٌىصافح فؼٕ

ٚظذ أْ ِشع اٌغىشٞ ٠رؼاد ِغ اٌرأش١ش اٌٛلائٟ ٌٙشِْٛ االعرشٚظ١ٓ  ٚ٘زا ِا ٠عؼً اٌغ١ذاخ اٌغىش٠اخ 

 .(4)"تاٌذاء اٌغىشٞ اإلطاتح٠رطٛس ٌذ٠ٙٓ 

 (5)اٌغّٕح :  

 – 2.5اٌىٍٟ تّمذاس ٠رشاٚغ ت١ٓ  ىٌٛغرشٚيص٠ادج ٔغثح اٌ% ذإدٞ ئٌٝ 7.3ص٠ادج ِؼذي ٚصْ اٌعغُ تٕغثح 

% 4.9% فٟ اٌٛلد اٌزٞ ذٕخفغ ف١ٗ اٌذْ٘ٛ ػا١ٌح اٌىصافح تٕغثح  18.2% ٚص٠ادج اٌذْ٘ٛ اٌصالش١ح تّمذاس 3

 اإلطاتحػاَ فٍمذ ٚظذخ خطش  14ع١ذج ٌّذج أوصش ِٓ 116111.ٚلاِد دساعح طؽح اٌّّشػاخ تذساعح 

ػٕٙا فٟ  29ِشاخ فٟ اٌغ١ذاخ اٌالذٟ ٠ىْٛ ِإشش ورٍح اٌعغُ أوثش ِٓ  6-3تأِشاع اٌششا١٠ٓ ٠رضا٠ذ ػٓ 

 . 21ألً ِٓ  BMIاٌغ١ذاخ اٌالئٟ ِإشش ورٍح اٌعغُ ٌٙٓ 

 .STRESSالضؽوط النفسٌة  

                                                           
  08,ص  ٌوم 30تخفٌض الكولسترول فً   (0)

(2) The Impact of Diabetes (www. Diabetes . org)  تمام الساعة الخامسة مساءً 00/2004/ 00, ٌوم , 

(3) Coronary other ogenic risk factors in women p44  

(4) (5)p36   Principles and practice of Medicine (2001) 



 

 
 

للمتمٍزٌناملركز الوطين  Atherosclerosis  2014-2015التصلب العصٌدي    

20 

فً الحٌاة والتفاعالت  اإلنسانتشٌر أبحاث كثٌرة إلى أن نمط الحٌاة واألحداث الخطٌرة التً ٌتعرض لها 

بأمراض القلب ولكن هذه  اإلصابةالنفسٌة للجسم فً حاالت التوتر , كل هذه العوامل تزٌد من احتمالٌة 

, فالضؽط النفسً أو التوتر مجال تصعب دراسته ألنه من العسٌر قٌاس ردود الفعل  إثباتهاالنظرٌة ٌصعب 

قوٌم العوامل االجتماعٌة التً ٌمكن أن تدرأ األضرار التً النفسٌة , أو البدنٌة تجاه التوتر , كما ٌصعب ت

 ٌسببها الضؽط النفسً . 

ضؽوط نفسٌة كثٌرة بسبب عدة مواقؾ مختلفة , وتختلؾ االستجابة لموقؾ معٌن ,  اإلنسانوقد ٌواجه 

 اختالفاً شدٌداً من شخص إلى أخر ولهذه األسباب ٌواجه مصاعب كثٌرة فً محاولتهم لمعرفة إمكانٌة

 باألمراض القلبٌة وكٌفٌتها . اإلصابةمساهمة الضؽوط النفسٌة فً 

وقد وجد أن التوتر الحاد فً بعض الحاالت ٌمكن أن ٌكون أحد العوامل التً تنبئ بحدوث األزمات القلبٌة 
ولكن على الرؼم من ذلك لٌس واضحاً تماماً إذا كان التوتر المستمر ٌمكن أن ٌسبب مرض تصلب الشراٌٌن 

جٌة الذي ٌرتبط عادًة باألزمة القلبٌة .التا  
ونجد أن الفرد عندما ٌتعرض لموقؾ مؤثر أو ٌسبب له الؽضب فإنه ٌزداد سرعة ضربات القلب , وٌرتفع 
ضؽط الدم , وتتضٌق األوعٌة الدموٌة الموجودة فً الجلد , وٌزداد توتر العضالت وجرٌان الم إلٌها , ٌزٌد 

 مستوى السكر فً الدم . 
كل هذه التؽٌرات هو الجهاز العصبً وإفراز الؽدة الكظرٌة لهرمون األدرٌنالٌن . إثارةؤول عن والمس  

وتؤدي الزٌادة فً سرعة ضربات القلب وارتفاع ضؽط الدم معاً إلى زٌادة احتٌاج القلب إلى األوكسجٌن , 
ة للقلب واإلصابة بأزمة فتسبب الذبحة الصدرٌة فً األشخاص المصاٌٌن بأمراض الشراٌٌن التاجٌة , المؽذٌ

 قلبٌة . 
 :  الذي ٌخلوا من التمارٌن  نظام الحٌاة  

 اإلصابةصابة بالسكر أن التمرٌن الرٌاضٌة تقلل من خطر ع١ذج َ 5125اٌرٟ دسعد  NHSوجدت دراسة "

% 25أمٌال فً الساعة ٌقلل الخطر بنسبة  3-2% والتمارٌن عن طرٌق المشً 50بأمراض القلب بنسبة 

 15 (1)"% .36مٌل ٌقلل الخطر بنسبة 3ألمراض الشراٌٌن والمشً أكثر من 

إلى تحسٌن كبٌر فً دهون الدم , فهً –وخاصة العنٌفة  إلى حد معٌن  -كما تؤدي التمرٌنات الرٌاضٌة

خفاظ ملحوظ فً الدهون منخفضة الكثافة وكذلك الدهون الثالثٌة , كما أنها تؤدي إلى ارتفاع تؤدي إلى إن

 مستوى الدهون عالٌة الكثافة . 

 .انثاب انصانس: ظىاهر ادلرض

ٌّق شدٌد فً الشرٌان، أو إلى أن  إن التََّصلُّب الَعصٌدي ال ٌؤدي عادًة إلى ظهور أعراض إلى أن ٌحدث تض

للشرٌان. وال ٌعرؾ كثٌر  من المرضى أنهم مصابون بهذا المرض إال عندما ٌصبحون  ٌحدث انسداد كامل

من الممكن أن تظهر األعراُض لدى  .فً حالٍة طبٌٍة إسعافٌة، كالنوبٍة القلبٌة أو السكتة على سبٌل المثال

عراض التً بعض المرضى. وتعتمد األعراض التً تظهر على االشراٌٌن المصابة. ٌتناول القسم التالً األ
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 (0 )Coronary other ogenic risk factors in women p46 
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كما سنتناول االخطالطات الذي .الَعصٌدي شراٌٌن مختلفة فً الجسم ٌمكن أن تظهر عندما ٌصٌب التََّصلُّب

 ٌحدثها التصلب العصٌدي

 . انفصم األول : األعراض

لٌس له أعرض محددة ولكن من خالل فحص الطبٌب ٌمكنه تقصً بعض  العصٌدينجد أن مرض التصلب 

حٌث ٌمكن تقسٌم التظاهرات المرضٌة Clinical Manifestations (1) 16التظاهرات السرٌرٌة 

 إلى : العصٌديللتصلب 

 Intermittent Claudicationالعرج المتقطع  

 Cold Sensitivityاالؼغاط تاٌثشد  

 Changing in Skin Colorذغ١ش ٌْٛ اٌعٍذ  

 واألن لنفصل قلٌالً :

 . Intermittent Claudicationالعرج المتقطع " 

 بشكل أساسً تصنٌؾ العرج المتقطع بحسب أسبابه إلى  ٌمكننا

A.  ًعرج ناتج عن مرض شرٌانً محٌطperipheral artery disease (PAD) 

ٌحدث هذا العرج بشكل أساسً بسبب تصلب عصٌدي فً نقطة التفرع الشرٌان الطرفٌن السفلٌٌن )أكثر 

 بالتشنج نتٌجة نقص التروٌة . 17(2)العضالت عرضة لإلصابة هً الرٌلة 

B.   : عرج ناتج عن أسباب قلبٌة 

أٌضاً لكن هذه المرة ٌكون فً الشراٌٌن اإلكلٌلٌة المؽذٌة للقلب , وبالتالً  العصٌديٌحدث بسبب التصلب 

ٌحدث نقص تروٌة قلبٌة مما ٌؤدي إلى ألم فً منطقة الصدر )ألم خناقً ( عند القٌام بأبسط تمرٌن , 

 الدرج مثالً , مما ٌضطر المرٌض لالستراحة . كالصعود على

فً بعض الحاالت ٌأتً المرٌض إلى الطبٌب ٌشكو من ألم فً منطقة الرٌلة عند التمرٌن , أو فً أوقات 

اللٌل فً هذه الحالة ٌجب على الطبٌب قٌاس مستوى السكر والشحوم بفحص إٌكو للشرٌان من أجل التأكد 

 . العصٌديمن حالة التصلب 

 Cold Sensationساس بالبرد االح 

من الطبٌعً أن نقص التروٌة للطرؾ ٌؤدي إلى االحساس بالبرودة فً هذه الحالة نحاول بالٌد مقارنة درجة 

 الحرارة بٌن الطرؾ السلٌم والطرؾ المصاب الذي ٌكون أبرد 

                                                           
16

خالل التواصل مع المرٌض أو من خالل فحصهالتظاهرات السرٌرٌة: للمرض تعنً ما ٌمكن تحدٌده من ( 0)   
 السفلٌٌن بالجذع ( الرٌلة : هً منطقة اتصال 2) 17 

 ,  9( . الفٌزٌولوجٌا المرضٌة.جامعة دمشق , كلٌة الطب البشري ص ,2000(: محاضرة :أ. د: البحتري , صبحً)3)
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 :  Changing in Skin Color.تؽٌر لون الجلد  

فً حالة نقص التروٌة ٌصبح لدى المرٌض شحوب فً البداٌة , لكن بعد فترة قصٌرة ٌحدث معاوضة من 

 .(3)"الفروع الجانبٌة تؤدي إلى فرط تروٌة واحمرار بعد فترة من الزمن 

(1).انفصم انصانً : االخرالطاخ
18

 

  Hypertensionفرط التوتر الشرٌانً    

 ٌتم ذلك كما ٌلً : 

A.  ٌحدث تصلب عصٌدي بالشراٌٌن الكبٌرة كاألبهر وتضٌق اللمعة فٌحدث نقص تروٌة بالشراٌٌن

 السفلٌة ومنها الشرٌان الكلوي 

B. نسٌن )األنجٌوتنسٌنوجٌن ( إلى مما ٌؤدي إلى إفراز الرٌنٌن , الذي ٌحول مولد األنجٌوت

 : 2ب ٌعمل األنجٌوتنسٌن بواسطة األنظٌم القال 2. بدوره ٌتحول إلى أنجٌوتنسٌن  1األنجٌوتسٌن

 . على تقبض األوعٌة 

  ٌحرض قشرة الكظر على إفراز األلدوستٌرون الذي ٌحبس الصودٌوم والماء وٌطرح البوتاسٌوم فٌزٌد

 حجم الدم وبالتالً ٌرتفع الضؽط الشرٌانً .

 ( ٌزداد إفراز الهرمون المضاد لإلبالةADH ًفً الوطاء وٌزٌد تحرٌره من النخام )ٌرفع الخلفٌة ف

 الضؽط الشرٌانً .
إذاً سبب ارتفاع بالضؽط االنقباضً نتٌجة زٌادة حجم الدم , وارتفاع بالضؽط االنبساطً نتٌجة التشنج 

 مقبض وعائً ( وبالتالً ٌكون ارتفع الضؽط االنقباضً والضؽط االنبساطً . 2الوعائً ) األنجٌوتنسٌن 

لضؽط الشرٌانً االنقباضً واالنبساطً بٌنما ٌمكن أن نلخص أن نتج عن التصلب العصٌدي ارتفاع با

 ارتفاع الضؽط االنقباضً فقط ٌؤدي إلى حدوث التصلب العصٌدي .

 : Thrombusالخثرات  

تحدث هذه الخثرات فً المناطق الخشنة فً بطانة األوعٌة التً حدث فٌها التصلب العصٌدي حٌث 

سٌر فً الدوران , فتدخل  إلى األوعٌة تتجمع الكرٌات والصفٌحات فٌها , وهذه الخثرات ٌمكن أن ت

 . Cerebral Vascular Accident (CVA)اإلكلٌلٌة وتؤدي إلى احتشاء دماؼً ))

 : Development of Aneurysmتطور أم الدم  

                                                           
18
  00, 9ص ,لٌة الطب البشري دمشق , ك. الفٌزٌولوجٌا المرضٌة.جامعة  (2000)أ. د: البحري , صبحًمحاضرة :( 0)
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ٌحدث نتٌجة ضعؾ فً جدران الشرٌان , فعند حدوث التصلب العصٌدي فً الشرٌان ٌحدث  

 المنطقة المصابة , التً تتوسع مثل البالون وتسمى إم الدم .تضٌق , وبالتالً ٌتجمع الدم فوق 
تكون أم الدم خطٌرة عادًة ألنها قد تضؽط على عضو أو مركز عصبً فً الجسم كما أنها قد  

 تنفجر وتؤدي إلى نزٌؾ صاعق قد ٌقود إلى الوفاة السرٌعة .
كما ٌمكن أن تحدث لدٌنا ما ٌسمى أم الدم المنسلخة حٌث ٌدخل الدم بٌن طبقات الشرٌان وٌكون  

 .هذا النوع خطراً جداً , وقد ٌسبب آالم شدٌدة جداً  

 .انثاب  انراتع: انعالض وانىقاٌح

الحٌاة، وعلى استخدام األدوٌة، وكذلك على  نمطتشتمَل معالجات التََّصلُّب الَعصٌدي على تؽٌٌراٍت فً 

 أما الوقاٌة فتقسم إلى نوعٌن :  .من بٌنها الجراحةإجراءاٍت طبٌٍة قد تكون 

 وهً الخطوات التً تتخذ لتقلٌل عوامل الخطورة إلضرارها قبل اإلصابة بالمرض . الوقاٌة األولٌة : 

 . الخطورة وأضرارها بعد اإلصابة بالمرض هً الخطوات التً تتخذ لتقلٌل عوامل الوقاٌة الثانوٌة : 

 .انفصم األول : انعالض

 وٌشمل المعالجة الدوائٌة والجراحة .

 :Drug Therapyالمعالجة الدوائٌة  

ج السبب ولٌس األعراض لفً هذه الحالة ٌختلؾ العالج بحسب السبب الذي أدى إلى التصلب . أي أننا نعا

 : اآلتٌةكما فً الحاالت 

 ) الستائٌنات ( . الكولسترولارتفاع الشحوم : فً هذه الحالة نلجأ إلى خافضات  

 السكري : 

A.  للسكر عن طرٌق الفم  الخافضةالسكر الكهلً نعطٌه المواد 

B.   . السكر الشبابً : نعطٌه األنسولٌن 

 تعمل هذه األدوٌة على :

 تقلل كمٌة األكسجٌن التً ٌحتاج إلٌها عضلة القلب  -1

 زٌادة تدفق الدم للقلب  -2

 كلٌهما معاً  -3
 ومن هذه األدوٌة :

 :nitrateالنترات  
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وهً تعتبر من 19 (1)تستعمل بأشكال مختلفة لمعالجة الذبحة nitrateسنة والنترات  1111منذ أكثر من 

اٌزٞ ٠إخز ػٍٝ شىً  (GTN)األدوٌة األكثر شٌوعاً لتخفٌؾ ألم الذبحة فمركب ثالثً نترات الؽلٌسرٌل 

لشص طغ١ش ذؽد اٌٍغاْ أٚ ػٍٝ شىً سرار ٠ّرض تغشػح ػا١ٌح ػثش تطأح اٌفُ ٚ٘ٛ ٠ؼًّ ػٍٝ ذٛع١غ 

ٚئرا  headacheوالصداع   DIZZINESاٌششا١٠ٓ اإلو١ٍ١ٍح ٠ٚغثة تؼغ اٌرأش١شاخ اٌعأث١ح خاطح اٌذٚاس 

أن ٌزول  حتىفما علٌه إال أن ٌجلس أو ٌتمدد لعدة دقائق  (GTN)شؼش اٌّش٠غ تاٌذٚاس تؼذ ذٕاٌٚٗ دٚاء 

فسببه توسع األوعٌة الدموٌة المؽذٌة للدماغ  (GTN)التأثٌر أما الصداع الذي ٌحدث ؼالباً بعد تناول 

 وٌظهر الصداع خالل دقٌقة أو دقٌقتٌن من تناول النترات وٌزول بسرعة عند بصق القرص .

ر عن الذبحة ٌبدأ بالزوال حال ظهور الصداع وٌكون تأثٌر النترات فً مرض وٌالحظ ؼالباً أن األلم الصاد

القلب االكلٌلً متوقعاً جداً لدرجة أن األطباء ٌستخدمونها فً كثٌر من األحٌان لمعرفة ما إذا كان ألم الصدر 

 سببه الذبحة فعالً .

 (GTN)ً نترات الؽلٌسرٌل وٌجب على كل مرٌض مصاب بالذبحة أن ٌحتفظ دائماً بأقراص أو رذاذ ثالث

حٌثما ذهب خوفاً من حصول نوبة ؼٌر متوقعة أللم الصدر. ولكن ٌجب االنتباه بعد فتح القارورة وعدم 

ال تبقى فعالة بعد فتح   (GTN)استعمالها لفترة على المرٌض تفقد تارٌخ الصالحٌة علماً أن أقراص 

 أسابٌع . 6القارورة ألكثر من 

 :beta-blochersمحصرات بٌتا  
اٌزتؽحػاِاً ٚشىٍد ذمذِاً ػظ١ّاً فٟ ػالض  31ٟ٘ ِعّٛػح ػمال١ش اورشفد لثً 

20
ٚلذ ع١ّد تٙزا االعُ  

ألٔٙا ذؽظش ذأش١ش األدسٔا١ٌٓ ػٍٝ ِا ٠غّٝ ِغرمثالخ ت١را فٟ اٌمٍة ٚاٌشئر١ٓ ٚاألٚػ١ح اٌذ٠ِٛح ٠ثطئ ٘زا 

اٌذٚاء ٔثغ اٌمٍة ٠ٚمًٍ ِٓ ػغؾ اٌذَ , خاطح أشٕاء اٌعٙذ , ِّا ٠غّػ ٌٍمٍة اٌم١اَ تؼًّ أوصش لثً 

 ذطٛس اٌزتؽح .

ذبحة أنهم أصبحوا ٌستطٌعون السٌر أكثر من ذي قبل وأن استعمالهم وعادًة ٌجد األشخاص المصابون بال

لثالثً نترات الؽلٌسرٌل قد قل ؼالباً وفً بعض األحٌان ٌجد المرضى أن ذبحتهم قد اختفت تماماً . رؼم أنها 

محصرات بٌتا كل  تالؤمقد تعاود الظهور إن هم قاموا بجهد عضلً قاس نوعاً ما . لسوء الحظ ال 

 فهً ال توصؾ لألشخاص المصابٌن بالتهاب القصبات أو الربو ألنها تجعل تنفسهم أكثر صعوبة األشخاص 

 : aspirinاألسبرٌن  

ٌىً شخض ِظاب تاٌزتؽح , شش٠طح أْ ال ٠غثة ٌٗ أٞ ِؼاػفاخ .  aspirinٌجب وصؾ األسبرٌن 

ٚاألعثش٠ٓ ٠ؼًّ ػٍٝ ذشل١ك لٛاَ اٌذَ ؼرٝ ال ٠رعٍؾ تغٌٙٛح . ألْ اٌخطش اٌّؽذق تأٞ شخض ِظاب 

تاٌزتؽح ٘ٛ ذشىً خصشج فٟ شش٠اْ ئو١ٍٍٟ ِرؼ١ك ٚؼظٛي ٔٛتح لٍث١ح  ٚاألعثش٠ٓ ترم١ٍٍٗ ِٓ خطش ذشىً 

                                                           
19

 ( الذبحة من نتائج وجود التصلب العصٌدي وهً من اآلثار التً تدلنا على وجوده0) 
20
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١ٍِغشاِاً فٟ  73ِٓ األعثش٠ٓ ٌٍم١اَ تزٌه ب  حاٌالصِخطش إٌٛتح اٌمٍث١ح ٚذمذس اٌى١ّح  اٌخصشاخ ٠مًٍ أ٠ؼاً ِٓ

ا١ٌَٛ , تٙزٖ اٌعشػح ذظثػ اٌرأش١شاخ اٌعأث١ح ٔادسج ئال ػٕذ تؼغ األشخاص اٌز٠ٓ ٌذ٠ُٙ ؼغاع١ح ٌألعثش٠ٓ 

ٌدعى كلوبٌدوؼرٌل  أو الذٌن ٌسبب لهم األسبرٌن عسر هضم وهناك عقار جدٌد)اٌّظاتْٛ تاٌشتٛ غاٌثاً (

clopidogrel ٓ٠ؼرثش تذ٠الً ِٕاعثاً ٌألعثش٠ 

 

 المعالجة بالجراحة  

ٌحتاج الفرد عند ذلك إلى الجراحة وٌوجد نوعٌن  أعراض الذبحة باألدوٌة فإنه على السٌطرة تصعبعندما 

 من الجراحة :

 :angioplasty(1) 21رأب األوعٌة   

ػاِاً , ٟٚ٘ ذرؼّٓ ذٛع١غ إٌّاؽك  21ألٚي ِشج ِٕز ؼٛاٌٟ  angioplastyاستخدمت طرٌقة رأب األوعٌة 

اٌّرؼ١مح ٌألٚػ١ح اٌذ٠ِٛح ٌرؽغ١ٓ ذذفك اٌذَ ف١ٙا ٚذؼرثش ٘زٖ اٌطش٠مح أعشع ٚأعًٙ تىص١ش ِٓ ظشاؼح اٌّعاصج 

 إال أنه ال ٌعتمد علٌها كثٌراً على المدى الطوٌل . 22 (2)اإلو١ٍ١ٍح 

 مبدؤها :

طوٌل ورفٌع عبر المنطقة المتضٌقة من الوعاء الدموي وٌكون هذا البالون تقنٌة ٌمرر من خاللها بالون 

مثبتاً على سلك دقٌق ٌنفخ البالون بعد تمرٌره بضؽط عال على األؼلب الرواسب الدهنٌة الموجودة على 

 جدرانه . وٌبقى مفتوحاً بعد تفرٌػ البالون ونزعه .

عود ثانٌة للظهور خالل بعض أسابٌع وأشهر لدى واحد المشكلة فً رأب األوعٌة اإلكلٌلٌة هً أن التضٌق ٌ

من أربعة أشخاص ٌخضعون له إما بسبب عدم توسع الشرٌان لدرجة كافٌة أو بسبب التهاب ٌنشأ فٌؤدي إلى 

 تراكم الدهن من جدٌد فً حال حدوث ذلك . 

 coronaryنوابض اإلكلٌلٌة فً السنوات الماضٌة حصل تقدماً كبٌراً فً هذه األوعٌة التقنٌة تمثل باستخدام ال

stents . 

ٚإٌاتغ ٘ٛ شثىح عٍى١ح دل١مح ذّذد فٛق اٌثاٌْٛ . ٚػٕذ ٔفخ اٌثاٌْٛ ٠رّذد إٌاتغ ِغ اٌشش٠اْ ٠ٚظً فٟ 

ِىأٗ إلتماء اٌشش٠اْ ِفرٛؼاً ػٕذ عؽة اٌثاٌْٛ ٠غاػذ ٘زا اإلظشاء ػٍٝ ذم١ًٍ خطش ػٛدج اٌشش٠اْ ئٌٝ 

 اٌرؼ١ك اٌزٞ واْ ػ١ٍٗ .

فمؾ األشخاص اٌز٠ٓ ٠ؼأْٛ ِٓ ذؼ١ك ِٕطمح أٚ  ذالؤَٖ اٌرم١ٕح ال ذٕاعة ظ١ّغ األشخاص فٟٙ ئال أْ ٘ز

اٌّظات١ٓ ترؼ١ك فٟ ِٕاؽك وص١شج طغ١شج أٚ ترؼ١ك فٟ  ذالؤَِٕطمر١ٓ فٟ اٌششا١٠ٓ اٌىث١شج فٟ ؼ١ٓ أٔٙا ال 

ظ١ّغ اٌششا١٠ٓ اإلو١ٍ١ٍح اٌصالشح ٚفٟ اٌؽاٌر١ٓ األخ١شذ١ٓ ذشىً ظشاؼح اٌّعاصج اٌؽً األفؼً ػٍٝ اٌّذٜ 

 اٌط٠ًٛ .
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 13ص  والمرضلقلب فً الصحة ( 0)  

 
 

22
 26( موجود فً الفقرة ص2)  
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bypass surgery: (3)ظشاؼح اٌّعاصج أٚ ػ١ٍّح اٌرعغ١ش األتٙشٞ  
23
  

ٔعاصاخ اٌشئ١غ١ح فٟ ِؼاٌعح اٌزتؽح ٚلذ اشرك اعّٙا ِٓ أؼذ اإل bypass surgeryذؼرثش ظشاؼح اٌّعاصج 

ٚالغ اٌؼ١ٍّح اٌرٟ ٠رُ ف١ٙا ػًّ ؽشق فشػ١ح ذرعٕة االٔغذاداخ فٟ اٌششا١٠ٓ اإلو١ٍ١ٍح ػٓ ؽش٠ك اعرخذاَ 

أٚػ١ح د٠ِٛح تذ٠ٍح ذإخز ِٓ ظذاس اٌظذس أٚ اٌغال١ٓ ٠ٚغرخذَ ِظطٍػ" اٌّعاصج " أ٠ؼاً فٟ اٌرؼث١ش ػٓ 

شئح ذمَٛ تؼ١ٍّح اٌذٚساْ خالي اٌؼ١ٍّح ٌاٌمٍة ا آٌحفز٘ا اٌعشاؼْٛ ػٕذِا ٠ٛلفْٛ اٌمٍة ٠ٚرشوْٛ اٌرم١ٕح اٌرٟ ٠ٕ

.ٚلذ اػراد اٌعشاؼْٛ فٟ اٌثذا٠ح ػٕذ ئظشاء ٘زٖ اٌؼ١ٍّح ٔضع أٚسدج ِٓ اٌغاق ٚوأد ٘زٖ األٚسدج ذمطغ تطٛي 

 .١٠ٓ اإلو١ٍ١ٍح اٌّغذٚدج ٚاألتٙش عٕر١ّرشاً ( ٚذخ١ؾ ت١ٓ اٌششا13111ئٔشاخ ) 5.4

ٌىٓ فٟ اٌغٕٛاخ اٌؼشش األخ١شج ؽشأخ ذغ١شاخ ػٍٝ ذم١ٕاخ ٘زٖ اٌعشاؼح . ٚأطثػ اٌعشاؼْٛ ا١ٌَٛ 

٠غرخذِْٛ ػٕذ اإلِىاْ ششا١٠ٓ طغ١شج تذالً ِٓ اٌغشائظ اٌٛس٠ذ٠ح ٠ٚثذٚ أْ ٔرائط ٘زٖ اٌرم١ٕح ػٍٝ  اٌّذٜ 

اٌرٟ ٌُ ذخٍك أعاعاً ٌرؽًّ اٌؼغٛؽ اٌّٛظٛدج ؽث١ؼ١اً فٟ اٌششا١٠ٓ اٌط٠ًٛ أفؼً  ِّا وأد ػ١ٍٗ ِغ األٚسدج 

 اإلو١ٍ١ٍح .

٠ٚؼرثش اٌشش٠أاْ اٌذاخ١ٍاْ اٌٍزاْ ٠عش٠اْ خٍف ػظُ اٌظذس اٌشش٠ا١ٔٓ األوصش اعرؼّاأل ؼ١س ٠شتطاخ تأؼذ 

ٚ ِٓ اٌزساع . ٟٚ٘ اٌششا١٠ٓ اإلو١١ٍ١ٍٓ األ٠غش أٚ األ٠ّٓ ٚؼذ٠صاً تذأ اٌعشاؼْٛ تاعرؼّاي ششا١٠ٓ ِٓ اٌّؼذج أ

ذخذَ أفؼً ِٓ اٌغشائظ اٌٛس٠ذ٠ح ِٚٓ اٌّؼشٚف أْ ظشاؼح اٌمٍة اٌىثشٜ ال ذخٍٛا ِٓ اٌّخاؽش ٚال ٠ٕظػ 

تاظشائٙا ألٞ شخض ِظاب تاٌزتؽح خاطح ئرا وأد األػشاع خف١فح ِٚغ رٌه ٠ؽراض أؼ١أاً تؼغ 

عاصج ألُٔٙ ِؼشػْٛ ٌخطش ٔٛتح لٍث١ح األشخاص اٌز٠ٓ ٠ؼأْٛ  ِٓ أػشاع لٍث١ح ظذاً شذ٠ذج ئٌٝ ظشاؼح اٌّ

 ٠ٚؼٛد رٌه ئٌٝ اٌرظ٠ٛش اٌٛػائٟ اٌزٞ ٠عشٞ ٌُٙ اٌزٞ ٠ششغ ٚػغ اٌششا١٠ٓ اإلو١ٍ١ٍح ٌذ٠ُٙ .

تؼذ ئظشاء ظشاؼح ِعاصج اٌششا١٠ٓ اإلو١ٍ١ٍح ٠ثمٝ ٕ٘ان ػذد ل١ًٍ ِٓ األشخاص ٠ؼأٟ ِٓ اٌزتؽح ألٔٗ ِٓ غ١ش 

ئظشاء ِعاصج ٌىً اٌششا١٠ٓ اٌشئ١غ١ح ٠مًٍ ِٓ أخطاس ٔٛتاخ لٍث١ح اٌّّىٓ ئظشاء ِعاصج ٌىً االٔغذاداخ ئْ 

 أخشٜ ئال أْ ٕ٘ان تؼغ اٌششا١٠ٓ ذىْٛ طغ١شج ٌذسظح ال ذغّػ تاظشاء ظشاؼح ػ١ٍٙا .

ٌغٛء اٌؽظ ال ذذَٚ األٚػ١ح اٌذ٠ِٛح اٌعذ٠ذج ئٌٝ األتذ ٚئرا ِا ذؼشػد ٟ٘ ٌرؼ١ك ٚاالٔغذاد  فمذ ٠ظثػ ِٓ 

اٌرم١ٕح  اعرخذا١َٔح ٚذؼرثش ظشاؼح اٌّعاصج اٌصا١ٔح أوصش خطشاً ِٓ األٌٚٝ .ئال أْ اٌؼشٚسٞ ئظشاء ظشاؼح شا

 .اٌعذ٠ذج تاٌششا١٠ٓ اٌصذ١٠ح ٠عؼً إٌرائط  ػٍٝ اٌّذٜ اٌثؼ١ذ أؼغٓ ٚأفؼً 

 .انفصم انصانً :انىقاٌح

 ٚوالّ٘ا ٠شًّ :وّا روشٔا عاتماً ذمغُ اٌٛلا٠ح ئٌٝ ٚلا٠ح أ١ٌٚح ٚشا٠ٛٔح 

 الحمٌة : 
 من خالل التقلٌل من األؼذٌة الحاوٌة على الدسم واإلكثار من األؼذٌة التالٌة : ٌتم ذلك

 LDLالخضار ألنها تخفض الشحوم  

 الفواكة . 

)منها ال Anti Oxidantألنه ٌعد من أهم مضادات األكسدة  Fatty Fishزٌت السمك  

Omega3 ) ألنها تحوي على الفٌتامٌنات الذوابة بالدسم KEDA   التً تعمل كمضادات
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 20( صحة قلبك 0)  
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كل ٌوم ألنها تنقص من  Omega3أكسدة , لذلك ننصح الشخص بعد سن األربعٌن بأخذ حبة 

 ترسب الشحوم وتخلص الجسم من الجذور الحرة .

 اٌىٌٛغرشٚيفٟ اٌعغُ , وّا ٠غرؼًّ ٌرخف١غ  HDLألنه ٌزٌد من نسبة ال   Garlicالثوم  

 .  LDLٚاي 

 : Exerciseالتمرٌن الرٌاضً  

 تعد التمارٌن الرٌاضٌة عامال مهماً فً المعالجة ألنها :

 . HDLوتزٌد ال  LDLتنقص ال  

حمض البن فً العضالت ٌرفع درجة حرارتها , مما ٌؤدي إلى توسع ،  CO2تراكم ال  

األوعٌة الدموٌة , فٌنقص المقاومة الوعائٌة المحٌطٌة وبالتالً ٌنقص الضؽط االنبساطً 

 لقلبٌة .وتتحسن تروٌة العضلة ا
لذلك عندما ٌكون لدى الشخص ارتفاع بالضؽط االنبساطً ٌجب أن نعمل على تخفٌضه فوراً 

 ألنه له تأثٌر سٌئ على القلب .

تنقص السكر فً الدم , ألن العضالت  خالل التمارٌن الرٌاضٌة ٌدخل إلٌها السكر بدون تأثٌر  

 األنسولٌن .
السكر إلٌها هً الدماغ والشبكٌة والكرٌات الحمر  األنسجة التً ال تحتاج إلى األنسولٌن لٌدخل

 والعضالت أثناء المرٌن الرٌاضً .

 المراقبة الجٌدة لمستوى الؽلوكوز فً الدم : 
 بالتصلب العصٌدي كما ذكرنا سابقاً. اإلصابةحٌث أن ارتفاع السكر فً الدم ٌؤدي إلى 

 إٌقاؾ التدخٌن : 
للمعدة وبطانة األوعٌة , كما التدخٌن فٌه العدٌد من المواد المضرة 

ٌسهم بحدوث التصلب العصٌدي وهناك مرض خاص بالمدخنٌن هو 

داء برجر .فً هذا المرض تلتهب األوعٌة وخاصة ً األطراؾ مما 

 ٌسبب ألم شدٌد باألطراؾ , تؽٌر لون الجلد نمل , خدر .

 الوقاٌة من السمنة: 

% 11بنسبة مستوى كولسترول ٌساعد إنقاص الوزن فً تخفٌض 

% وزٌادة الدهون عالٌة الكثافة 41وتخفٌض الدهون الثالثٌة بنسبة 

 وهذا ٌدل على انخفاض احتمال اإلصابة بالمرض  % 11بنسبة 

 تناول كمٌات منخفضة من الكولسترول . 
ء ٌؤدي إلى تخفٌض سنوات العالج باألدوٌة إذا كان الشخص مرٌض وكذلك تنخفض احتمالٌة إجرا

 الصدرٌة . بالذبحة  اإلصابةعملٌة التجسٌر الرئوي .وكذلك ٌنخفض معدل 

 

 

 

(5شكل رقم )  
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 اخلامتح:
 التوصٌات: 

 ٌجب تكوٌن عادات ؼذائٌة سلٌمة منذ الصؽر . -1

تقلٌل المتناول من الدهون واستبدالها بالدهون النباتٌة المحتوٌة على األحماض الدهنٌة الؽٌر مشبعة   -2

 بأمراض القلب واألوعٌة الدموٌة . اإلصابةلتقلٌل أخطار 

حبوب كاملة ( لما لها من دور  –خضار  – فواكهالؽنٌة بها )تناول كمٌة كافٌة من األلٌاؾ من مصدرها  -3

 بأمراض القلب . اإلصابةفً تقلٌل احتمالٌة 

 مزاولة الرٌاضة باستمرار لدورها الفعال فً تخفٌؾ العدٌد من األمراض واستخدامها كأسلوب حٌاة . -4

 على الوزن المثالً للوقاٌة من كثٌر من األمراض التً تسببها السمنة . والمحافظةتجنب السمنة  -5

 المسببة ألمراض القلب والتصلب العصٌدي . الوقاٌة من عوامل الخطورة -6

 اإلقالع عن التدخٌن . -7

 الفحص الدوري لمن ٌعانون ارتفاع مستوى الكولسترول الوراثً . -8

الذٌن ٌعانون من ارتفاع مستوى الكولسترول الوراثً ) األقارب أو أسر تجنب الزواج بٌن األفراد  -9

 تعانً من ارتفاع مستوى الكولسترول الوراثً لمنع انتشاره والحد منه .

 تلخٌص :  

% من أمراض القلب. وٌنتشر 95ٌعتبر مرض التصلب العصٌدي من أكثر أمراض القلب شٌوعاً حٌث 

ر مقابل امرأة واحدة وذلك قبل سن الٌأس وبعد سن الٌأس تصبح واإلناث بنسبة خمسة ذكوبٌن الذكور 

 النسبة متساوٌة لكلٌهما وسبب تأخر إصابة المرأة لما ٌوفره  الهرمون األنثوي ) هرمون اإلستروجٌن  (

من هذا النوع و HDLالمرأة أثناء الطمث ٌزداد معدل الكولسترول مرتفع الكثافة من حماٌة كما وجد أن 

عكس النوع الثانً من  العصٌدي على  ٌقلل من خطر اإلصابة بمرض التصلبالكولسترول 

وخاصة المؤكسد الذي ٌعد السبب الرئٌسً لإلصابة بأمراض  LDLالكولسترول منخفض الكثافة 

التصلب العصٌدي وتوجد عدة عوامل تساعد على اإلصابة بهذا المرض منها عوامل ؼٌر قابلة للتعدٌل 

ول الوراثً والتارٌخ العائلً , الجنس , والعمر .وعوامل قابلة للتعدٌل مثل ل ارتفاع الكولستروتشم

, اإلصابة بمرض السكري , السمنة , الضؽوط  مارتفاع كولسترول الدم , التدخٌن , ارتفاع ضؽط الد

وشدة االنفعال والكرب العاطفً وكذلك انعدام التمارٌن والحٌاة الراكدة وكلما زادت عوامل النفسٌة 

وقاٌة  إماورة فً الفرد كلما زادت  احتمالٌة إصابته بالمرض . وٌمكن الوقاٌة من هذا المرض الخط

أولٌة عن طرٌق التحكم فً عوامل الخطورة القابلة للتعدٌل وتناول األؼذٌة الواقٌة واألؼذٌة الؽنٌة 

بمضادات األكسدة واأللٌاؾ سواء الذائبة أو ؼٌر الذائبة والمحافظة على مزاولة التمارٌن الرٌاضٌة 

بالمرض وتكون  إصابتهمراد بعد وذلك لألفراد الؽٌر مصابٌن بالمرض أما الوقاٌة الثانوٌة فتكون لألف

وارتفاع ضؽط الدم  إلى تناول األدوٌة المناسبة وكذلك األدوٌة المخفضة للكولسترولكالسابق باإلضافة 

إذا كان مصاب بها . ولقد تطور العلم الحدٌث وتم تحسٌن العملٌات المستخدمة لعالج التصلب والسكري 

 ري حٌث أصبحت أكثر كفاءة وتدوم لفترة أطول .العصٌدي كرأب األوعٌة وعملٌة التجسٌر األبه
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