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التغذية

عىل  كبرية  مخاطر  البطن  حول  للدهون 
الصحة. اذا كان  قياس الخرص 89  سنتميرتا او 
اكرث لدى للنساء، او 101 سنتيمرت او اكرث عند 
عىل  يحتوي  الجسم  ان  يعني  فهذا  الرجال، 

كمية زائدة من الدهون يف منطقة البطن.
قياس  تأخذ  ان  املفضل  من  صحتك،  لحامية 
الدهون  كمية  ان  اىل  االشارة  مع  خرصك، 
او  الفخذين  عىل  الجلد  تحت  املوجودة 
االرداف او الذراعني تشكل تحديا من الناحية 
اما  بالصحة.  ضارة  غري  لكنها  التجميلية، 

يتميز الخرص عند االنسان مبيزتني سلبيتني. االوىل يف الشكل حيث يسعى كل منا اىل التخلص من الوزن الزائد للمحافظة عىل 
جسم رشيق وشكل جميل. اما الثانية فتتعلق بالدهون املرتاكمة التي تتسبب يف انعكاسات مرضية عىل صحة االنسان 

ناتالي غّرة
دائرة الشؤون الصحية

أمراضها القلب والسكتة الدماغية والسرطان والسكري
دهون البطن معالجتها ال تحتاج إلى طبيب

تطور مخاطر االصابة بالخرف
من  شخصا   6583 شملت  دراسة  توصلت 
شامل كاليفورنيا، متت متابعتهم ملدة 36 عاما، 
قدر  اكرب  لديهم  كان  الذين  االشخاص  ان  اىل 
من السمنة يف منطقة البطن، كانوا اكرث عرضة 
بثالث مرات تقريبا لالصابة بالخرف بعد ثالثة 
عقود، من اولئك الذين كانت نسبة الدهون 

حول بطونهم اقل.
اما عند النساء، فوجود بطن كبري يرفع خطر 
اصابتهن بالخرف، حتى لو كان وزنهن طبيعيا 
صحية  مخاطر  اىل  ايضا  ويؤدي  عام،  بشكل 
الدماغية  والسكتة  القلب  امراض  مثل  اخرى 

والسكري.
املرتبطة  االخرى  الطبية  املشكالت  بني  من 
بالدهون يف منطقة البطن مقاومة االنسولني 
)insulin-resistance(، وخطر االصابة بالنوع 
الثاين من داء السكري، وضعف وظائف الرئة 
 .)headache or migraine( وصداع الشقيقة
زيادة  بسبب  بالربو  االصابة  مخاطر  تزداد 

الوزن وبخاصة السمنة يف منطقة البطن.
يف احدى الدراسات التي اجريت يف كاليفورنيا 
وامرأة،  رجل  الف   350 من  اكرث  وشملت 
جاءت النتائج التي نرشتها مجلة "نيو انغلند" 
كبري  خرص  وجود  االيت:  الشكل  عىل  الطبية 
ميكن ان يضاعف تقريبا من خطر الوفاة قبل 
االجاميل  الجسم  وزن  كان  لو  حتى  االوان، 

طبيعيا.

افضل طريقة للتخلص من الدهون
السؤال االسايس: ما  بناء عىل ما تقدم، يبقى 
يف  الدهون  من  للتخلص  طريقة  افضل  هي 
ميكن  كيف  ذلك،  من  االهم  البطن.  منطقة 

تجنب تراكمها يف الدرجة االوىل؟
عىل  االعالنات  ويتابعون  يشاهدون  منا  كرث 

تبني يف دراسة حديثة  شملت 68000 امرأة متت متابعتهن ملدة 16 سنة، ان اللوايت منن 
خمس ساعات او اقل، كّن اكرث احتامال يف الحصول عىل زيادة 16 كلغ من الوزن خالل 

هذه الفرتة، وارتفاع نسبة الدهون حول الخرص ويف البطن.

قلة النوم ترفع نسبة الدهون

تصل النساء اىل مرحلة متقدمة من العمر، او 
ما يطلق عليه سن اليأس. 

اسباب تراكم الدهون حول الخرص
حول  الدهون  لرتاكم  املبارشة  االسباب  من 
 visceral( البطن، ان خاليا الدهون الحشوية
fat( مهمة جدا لصحة االنسان، عكس الخاليا 
هذه  الجلد.  تحت  الدهون  يف  املوجودة 
مقاومة  منها:  ضارة  تأثريات  لديها  الدهون 
مرض  اىل  الوقت  مع  يتحول  الذي  االنسولني 
متالزمة  تطوير  الثاين،  النوع  من  السكري 
 )metabolic syndrome( الغذايئ  التمثيل 

وهو مركب من العوامل القلبية الخطرية.
مليون  عينة من  اجريت عىل  اظهرت دراسة 
بني  مبارشة  صلة  وجود  بريطانيا،  يف  امرأة  
تطور مرض القلب وزيادة محيط الخرص عىل 
عوامل  تؤخذ  عندما  وحتى  عاما،   20 مدى 
الخطر االخرى يف االعتبار. كام تضاعفت فرص 
اللوايت  النساء  بني  القلب  بامراض  االصابة 
سم   5 كل  مرتفع.  خرص  قياس  من  يعانني 
اضايف يف حجم خرص املرأة يزيد من املخاطر 

الصحية بنسبة %10.
اىل ذلك، يرتفع خطر االصابة مبرض الرسطان 
ايضا كلام ارتفعت الدهون يف منطقة البطن. 
االصابة  فرص  ان  اىل  كورية  دراسة  تشري 
برسطان القولون تضاعفت تقريبا بني النساء 
لديهن  ترتاكم  اللوايت  عند  اليأس،  سن  بعد 

الدهون الحشوية. 

خطر االصابة برسطان الثدي 
ربطت دراسة هولندية نرشت يف العام املايض 
يف  والدهون  الجسم  يف  الدهون  من  كل  بني 
االصابة  خطر  ارتفاع  وبني  البطن،  منطقة 
يف  النساء  فقدت  عندما  الثدي.  برسطان 
االجامل(  يف  كلغ   5 )حواىل  الوزن  الدراسة 
ظهرت التغريات يف املؤرشات الحيوية لرسطان 
وانخفاض  االسرتوجني  هرمون  مثل:  الثدي، 
اىل  يؤرش  ما  االلتهابية،  والربوتينات  الليبتني 
اذا  انخفاض نسبة خطر االصابة بهذا املرض. 
نظرنا اىل ان ثلثي النساء االمريكيات يعانني من 
زيادة الوزن او السمنة، فان فقدان الوزن قد 
االصابة  معدالت  لخفض  وسيلة  افضل  يكون 

برسطان الثدي.

االنرتنت، للتفتيش عن ادوية متنوعة لخفض 
الدهون يف البطن. البعض يدفع بدالت مادية 
يف مقابل ذلك. لكن يف الحقيقة تذهب هذه 
او  دواء  يوجد  ال  النه  ملاذا؟  سدى.  االموال 
التخلص  يف  يساعد  انه  علميا  ثبت  شابه،  ما 

بسهولة من هذه الدهون. 

ما العمل اذا؟ 
التايل:  العالج  بالتزام  يخترص  سهل  الجواب 
عليك ان تتجنب، او تحد بشكل كبري من بعض 
املواد يف النظام الغذايئ الخاص بك، والتحكم 
يف السعرات الحرارية الشاملة، واعتامد متارين 
من  للتخلص  الناجعة  الوسيلة  هذه  رياضية. 

الدهون من خالل حرق السعرات الحرارية.
لعل اسوأ مادة تساهم يف تكدس الدهون هي 
الذي  الفركتوز  اشكاله، السيام  السكر بجميع 
افضل  من  واحدة  السكروز.  نصف  يشكل 
وتجنب  السكريات  تناول  من  للحد  الطرق 

زيادة الدهون، هي يف اتباع ما ييل:
الغازية  املرشوبات  تناول  عن  التوقف   •
وغريها من املرشوب امُلَحىّل، مبا يف ذلك عصري 

الفاكهة.
• الحد من تناول الكحول التي تضيف سعرات 

حرارية خالية من املواد الغذائية.
• تجنب النشويات املكررة مثل الخبز االبيض 

واالرز االبيض وغريها.
يحتوي عىل  الغذايئ  نظامك  ان  من  التأكد   •
كميات كافية من الربوتني وااللياف الغذائية، 
والبازالء  والفاصوليا  الخرضوات  ذلك  يف  مبا 

والحبوب الكاملة.
• الحصول عىل ما يكفي من النوم، اي ما ال 

يقل عن سبع ساعات يف الليلة.
والقيام  اليومية،  الحياة  يف  الخمول  تجنب   •

بالرياضة بشكل منتظم ودائم. اعمق، وترتاكم حول  البطن فهي  الدهون يف 
ملجموعة  عرضة  انها  كام  الداخلية،  االعضاء 
القلب  امراض  الخطرية، مبا فيها  االمراض  من 

والرسطان والَخرَف او االلزهامير.
هذه  ملواجهة  بدينا  تكون  ان  رضوريا  ليس 
املخاطر. حتى الناس من ذوي الوزن الطبيعي 
الدهون  من  ضارة  كميات  ترتاكم  ان  ميكن 
هذه  ان  ثم  بطونهم.  جدران  تحت  املخفية 
منها  التخلص  او  تذويبها  ميكنك  ال  الدهون 
التامرين  خالل  من  تعتقد  كام  ببساطة 

العادية مثل sit ups، بل ينبغي عليك اعتامد 
غذايئ  نظام  اتباع  االوىل  متوازيتني:  طريقتني 
رياضية  انشطة  مامرسة  والثانية  صحي، 
محددة مثل امليش وتدريب القوة. ال شك يف 
انهام الطريقتان الوحيدتان للتخلص من تلك 

الدهون املرتاكمة.
حتى  انه،  هي  مهمة  مسألة  اىل  هنا  نشري 
الرجال  لدى  يكون  ما  عادة  العمر،  منتصف 
عند  هي  مام  اكرب  بنسبة  البطن  يف  دهون 
النساء. لكن هذا النمط  ينعكس غالبا عندما 


