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الـــــــســـــــام عــــلــــيــــكــــم، أجـــــــريـــــــت تـــحـــلـــيـــل 
الــنــتــائــج كالتالي  الــكــولــيــســتــرول وكــانــت 
2,50..الكولسترول  الكلي  الكولسترول 
الجيد 0,42..الكولسترول السيئ 1,74..
هــو هل  الثاثية 1,68. ســؤالــي  الــدهــون 
هــــذه املــقــايــيــس تــعــتــبــر مــرتــفــعــة وكــيــف 
النصائح  هــي  ومـــا  لــي خفضها  يــمــكــن 
ــة؟  الـــتـــي يــجــب اتــبــاعــهــا فـــي هــــذه الــحــال

وشكرا.

األخ الكريم؛
هــــــــنــــــــاك ارتـــــــــــفـــــــــــاع مــــــتــــــوســــــط فـــي 
الـــكـــولـــيـــســـتـــرول الـــســـيـــئ والــــدهــــون 
الـــثـــاثـــيـــة. إذا لـــم يــكــن لـــديـــك حــالــة 
ــكــــري أو  مـــرضـــيـــة مـــثـــل الـــــــــداء الــــســ
ارتــفــاع ضغط الــدم أو نقص تروية 
ــود تــرســبــات في  الــقــلــب بــســبــب وجــ
ــرايـــن الــعــنــق  ــرايـــن الــقــلــب أو شـ شـ
ــلـــب  )تـــصـ الــــفــــخــــذيــــن  شــــــرايــــــن  أو 
ــرايـــن(، فـــا تــحــتــاج إلــــى عــاج  ــشـ الـ
دوائـــــــــــــي، وتــــكــــفــــي حــــمــــيــــة خـــاصـــة 
ــدهــــون الــحــيــوانــيــة مثل  بــتــقــلــيــل الــ
الــــدهــــون املـــرافـــقـــة لــلــحــوم الــحــمــراء 
بأنواعها، وتقليل أو تجنب اللحوم 
تقليل  وكــذلــك  املصنعة،  أو  املجففة 
السمن )خاصة املصنع أو املهدرج( 
ــزبــــدة واألجــــبــــان الــلــيــنــة  وتــقــلــيــل الــ
ــة أكــــبــــر مــن  ــيـ ــمـ ــة. وأخــــــــذ كـ ــ ــمـ ــ ــــدسـ الـ
األغذية النباتية )النباتات ال تصنع 
ــتـــرول(، وزيــــــت الـــزيـــتـــون  ــيـــسـ ــولـ ــكـ الـ
 ... والفاكهة  والبقوليات  والخضار 
بــاإلضــافــة إلـــى مــمــارســة الــريــاضــة، 
املشي نصف ساعة  رياضة  خاصة 
إذا كنت مصابًا بإحدى  أمــا  يوميًا. 
الـــحـــاالت املــرضــيــة املـــذكـــورة سابقًا 
)السكري وارتفاع الضغط وتصلب 
الشراين( فعندها ننصحك باتباع 
حــمــيــة قــلــيــلــة الـــدســـم الــتــي تــنــاســب 
حـــالـــتـــك بـــعـــد اســـتـــشـــارة طــبــيــب أو 
ممارسة  وكذلك  بالتغذية،  مختص 
ــة املــــشــــي، وأخــــذ  الــــريــــاضــــة، خــــاصــ
من  للكوليستيرول  أدويــة مخفضة 
نـــوع الــســتــاتــيــنــات )أتــورفــاســتــاتــن 
ــة  ــ وأمـــثـــالـــه(، بـــاإلضـــافـــة إلــــى األدويـ
الـــــازمـــــة لــــعــــاج الــــحــــالــــة املـــرضـــيـــة 
قياس مستوى  املوجودة، ومتابعة 
الكوليستيرول في الدم كل 3 إلى 6 
الكوليستيرول  وتخفيض  شــهــور، 

السيئ أقل من 100.
مع تمنياتنا لك بالصحة والعافية
د. عامر شيخوني
أستاذ جراحة القلب والصدر

سؤال في الصحة

B

هل تخيلت ماذا سيحدث لو وضعت يديك قريبًا من الموقد وبدأت أصابعك في االحمرار وأنت ال تشعر بشيء؟ سيتأذى 
جسدك من دون إنذار بالخطر، إنه األلم، جرس اإلنذار

كيف تزيد قدرتك على تحمل األلم ؟
أحمد العاصي

تعرف الجمعية الدولية لأللم، األلم على أنه 
تجربة حسية وعاطفية غير ســارة مرتبطة 
بتلف فــي األنــســجــة والــتــلــف قــد يــكــون حدث 

.
ً
بالفعل أو قد يكون محتما

¶ كيف يحدث األلم في أجسادنا؟ وما هي طريقة 
استقباله من قبل الجهاز العصبي؟

ــاران عــصــبــيــان  ــ ــســ ــ لـــــحـــــدوث األلــــــــم هــــنــــاك مــ
مختلفان:

املسار األول، تأتي إشارة األلم من أي جزء من 
الجسم وتنشط القشرة املخية، والتي تسبب 
إدراكنا باأللم. يتفاعل الناس بشكل مختلف 
مع هذا التحفيز ألن الشعور يتم تحديده من 
خــال تنشيط »املــســار الــثــانــي« الـــذي يشمل 
قشرة الفص الجبهي اإلنسي والنواة املتكئة 
)أجـــــزاء فــي املــــخ(، والــتــي تــرتــبــط بالتحفيز 
والــعــاطــفــة. عــــاوة عــلــى ذلــــك، فــهــنــاك عــوامــل 
غير فسيولوجية تساهم في إدراك األلم، مثل 
واملتغيرات  واملعتقدات  واإلدراك  الشخصية 
االجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة والــتــعــلــم والــتــفــاعــل 

العاطفي.

¶ ملاذا نشعر بدرجات متفاوتة من األلم؟
»تحّمل األلم« هو أمر أعلى شدة من التحفيز 
املؤلم، وهو يختلف من شخص آلخر بسبب:

 تجد 
ً
تــلــعــب دورا هـــامـــا، فــمــثــا الــجــيــنــات   -

أولئك الذين يسكنون املناطق قارسة البرودة 
أكثر  املنخفضة  الــحــرارة  درجـــات  يتحملون 

من غيرهم.
- العمر، فقدرة األطفال على تحمل اآلالم أقل 

بكثير من البالغن.
- الجنس، ترجح دراسة أجريت عام 2016 أن 
قدرة النساء على تحمل األلم تتفاوت بشكل 
كــبــيــر بــيــنــهــن مــقــارنــة بـــالـــرجـــال، وأنـــهـــن قد 

يتأثرن باأللم أكثر من الرجال.
- الــضــغــط الــعــصــبــي، والــــذي يــجــعــل الجسد 

يتوقع املزيد من اآلالم.

د. عامر شيخوني

نــشــرت مــجــلــة الــجــمــعــيــة الــطــبــيــة األمــيــركــيــة 
JAMA، في شهر أغسطس/ آب 2021، دراسة 
ــــة، شملت  نــتــائــج 57 دراسـ مــوّســعــة لخصت 
أكــثــر مــن 250 ألـــف مــريــض أصــيــبــوا بمرض 
كوفيد-19 وتم شفاؤهم من اإلصابة الحادة، 
بــعــد الشفاء  وتــمــت متابعة تــطــور حــاالتــهــم 
لديهم. ونشرت  أعــراض  أي  استمرار  لكشف 
ــات فـــي الـــفـــتـــرة مـــن ديــســمــبــر/  ــ ــدراسـ ــ هــــذه الـ
آذار 2021.  كانون األول 2019 حتى مــارس/ 
وكــان متوسط عمر املصابن 55 سنة، %56 
مــنــهــم مـــن الــــذكــــور، وعـــولـــج 79% مــنــهــم في 

املستشفيات.
¶ مــــــاذا وجــــــدت الـــــدراســـــة بـــشـــأن اســـتـــمـــرار 

أعراض كوفيد-19؟
استمر وجود شكوى واحــدة على األقل بعد 

التعافي من اإلصابة بكورونا:
- ملدة شهر لدى 54% من هؤالء املرضى.

- ملدة من 2 إلى أكثر 6 أشهر، لدى 55% منهم. 
تركزت معظم الشكايات املستمرة في أعراض 
الــحــالــة  أو  األعـــصـــاب،  أو  بــالــتــنــفــس،  تتعلق 
الذهنية، أو الحركية، أو شكايات عامة مثل 

التعب والوهن وضعف الذاكرة والتركيز. 
ــام وضــيــق  ــعـ اشــتــكــى املـــرضـــى مـــن الــتــعــب الـ
التنفس وألم الصدر واستمرار فقد حاستي 
الشم والتذوق وضعف التركيز الذهني وآالم 
املــفــاصــل؛ ووردت مــثــل هـــذه الــشــكــايــات في 
ــا وكثير  دراســـات نــشــرت فــي أميركا وأوروبــ

من دول العالم.
¶ كانت أكثر الشكايات هي:

- ضيق التنفس %62.
- التعب العام %44.

تتوفر في األسواق تركيبات كثيرة من حليب األطفال 
ل سوقا متنامية تلقى رواجا كبيرا في 

ّ
الصناعي، وتمث

العالم. وكل تركيبة تدعي أن لها فوائد كبيرة في تحسن نمو 
الطفل وتطوره الجسدي والذهني. لكن هل هذه االدعاءات 

صحيحة؟

دراسة جديدة حول فوائد حليب األطفال الصناعي
لألسف، أظهرت دراسة حديثة، نشرت نتائجها مجلة 

»بريتش ميديكل جورنال« الطبية، أن منتجات حليب األطفال 
التي يشتريها األهل ال تخضع لفحوص دقيقة، رغم ادعاء 
ع الفوائد الغذائية لحليب األم.

ّ
مصنعوها أنها تمنح الرض

لكن حسب الباحثن، الذين راقبوا طريقة إجراء 125 تجربة 

منذ 2015، وتبّن لهم أن أربعًا من كل خمس تجارب تنطوي 
على ثغرات كافية إلثارة شكوك حيال مصداقيتها.

ومن أجل املصداقية، يجب أن تكون أي دراسة جيدة، أهدافها 
واضحة منذ البداية، منعا لحرية التصرف في النتائج. كذلك 

ثمة مشكلة أخرى تتمثل في أن بعض التجارب تستثني 
ع من املجموعات التي 

ّ
بصورة اعتباطية بعض األطفال الرض

يشملها االختبار، ما يثير مخاوف من أخطاء في عملية 
املقارنة.

وُوجد أن هذه التجارب تفضي إلى »نتائج إيجابية بصورة 
شبه دائمة«، وفق فريق الدراسة الذين اعتبروا أن صانعي 

هذه املنتجات مشاركون عن كثب في الدراسات، ما من شأنه 
إفقادها استقاليتها.

- ضعف العضات %38.
- القلق والتوتر %30.

- ضعف التركيز الذهني %24.
بــالــقــلــب  تــتــعــلــق  أخـــــــرى  شـــكـــايـــات  ووردت 

والجلد واملعدة واألذن واألنف والحلق.

األعراض المستمرة بعد التعافي 
من مرض كوفيد-19 

¶ الشكايات العصبية:
- الصداع %8.

- ضعف الذاكرة %19.
- ضعف التركيز %24.

- األرق، فقد الشم والتذوق %11.
¶ الشكايات النفسية:

- القلق %33.
- األرق %25.

- االكتئاب %20.
- الضغط النفسي بعد اإلجهاد %15.

¶ الشكايات التنفسية:
- ضيق التنفس %30.

- السعال %13.
- الحاجة إلى األوكسجن %65.

- صورة الصدر الشعاعية غير طبيعية %23.
الطبقي  فــي  الــرئــتــن غــيــر طبيعية  - صـــورة 

املحوري %62.
- ضعف قياسات التنفس %10.

- تليف الرئة %7.
¶ الشكايات الحركية:

- ضعف عام في الحركة %44.
- قلة الحركة %20.

- انــخــفــاض الـــقـــدرة عــلــى مــمــارســة الــريــاضــة 
.%15

¶ الشكايات العامة:

- التعب %38.
- ضعف العضات، ألم املفاصل %10.

ألــم العضات، الشعور بما يشبه اإلصابة   -
باألنفلونزا %10.

- الحمى %3.
- آالم عامة %32.

- فقد الوزن.

ــم، فــالــذيــن يــتــوقــعــون أملــا  ــ - تــوقــع مـــقـــدار األلـ
كبيرا يشعرون بمزيد من األلــم مقارنة بمن 

يتوقعون أملا أقل.
- الــتــجــارب الــســابــقــة مــن األلــــم تــكــّون تخيا 

يسهم في توقع مقدار األلم.
االكتئاب  مرضى  العقلية،  الصحة  مشاكل   -
ــم بــشــكــل أكـــبـــر مــن  ــاأللــ ــعـــرون بــ ــلـــق يـــشـ ــقـ والـ

غيرهم.
ــرى تــزيــد الــشــعــور بـــاأللـــم، مثل  - عـــوامـــل أخــ

بعض األدوية واألرق والتدخن.

¶ كيف تزيد قدرتك على تحمل األلم؟
هــنــاك عــوامــل خــارجــيــة يمكننا مــن خالها 
التغلب على األلــم مثل التي يصفها األطباء 
ــقــــن وكــــريــــمــــات مــوضــعــيــة  كــــــاألدويــــــة والــــحــ
وعاج طبيعي وغيرها، ولكن هناك وسائل 
ــدرة أجــســادنــا على  ــادة قــ ــ تــســاعــدنــا عــلــى زيـ

تحمل اآلالم:
التي  فالعضات  مــا تستطيع،  قــدر  تــحــرك   -
تــهــمــل تــتــيــبــس وتـــزيـــد مـــن شــعــورنــا بــاأللــم 
مـــع أقـــل حـــركـــة. والــحــركــة تــزيــد نــســبــة إفـــراز 
االندروفن، وهو أحد املواد التي تساعد في 

تقليل األلم.
- ابسط عضاتك.. فاليوجا مثا تزيد قدرة 

الجسم على تحمل األلم أكثر من الضعفن.
املــاء بكميات مناسبة بشكل يومي  - اشــرب 
كــفــاءة عمل خايا  يــزيــد مــن  فــهــذا  ومنتظم، 
باأللم  الــشــعــور  مــن  ويــحــد  وأنظمته  الجسم 

ويقلل تيبس العضات واملفاصل.
القدرة على  فالنوم يهب جسمك  - نم جيدا، 

إعادة العمل وتنظيم إفراز الهرمونات.
- عّبر عن أملك بصوت عند إحساسك باأللم، 
فالصراخ بصوت عاٍل مثا، يحد من شعورك 

باأللم.
- تخيل، عندما يكون موعد الحقن أو موعد 
تضميد جرحك، تخيل أي شيء قد يزيل عنك 

األلم.
تأهب  يــزيــد  ألنــه  العصبي،  الضغط  - خفف 
ــرات  ــؤثــ ــاه أي مــ ــجــ الـــجـــســـم وحـــســـاســـيـــتـــه تــ

خارجية قد تكون سببا في األلم.
- مجرد لحظات، ظننا أن لحظات األلم باقية 
هو أمر غير متحقق في الحياة مهما كانت 
قدراتك، إنها مجرد لحظات من األلم، تقبلها، 

وستمر كما مر غيرها.

قدرة النساء على تحمل األلم 
تتفاوت بشكل كبير بينهن 
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