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يقول الله سـبحانه وتعالي في كتابة العزيز » يابني آدم خذوا 
ال  أنــه  تســرفوا  وال  وأشــربــوا  وكلوا  مسـجد  كل  عنـد  زينتكم 

يحب املسـرفني «
) صورة األعراف اآلية 31 (

       قـــد يعتقـد البعـض أن زيادة تراكم الـدهـون في اجلســم 
) الســمنة ( يعتـبر شــيئا طبيعيــا وليـس حـالة مرضيــة وهـذا 
االعتقاد اخلاطـئ  يـؤدى إلى تفـاقم هـذه املشـكلة وما يترتب 

عليهـا من مشـاكل صحيـة خطـيرة .
جينــيه–  متعـددة  لعوامـل  نتاج  السـمنة  أن  وجـد  ولقـد      
سـلوكية  - بيئيـة – فســيولوجيـة – اجتمـاعيــة وثقافيـــة وكل 
 Energy Balance ( ذلك يـؤدي إلى خـلل في مـيزان الطـاقة

(  وبالتالي تراكـم الدهـون باجلســم . 
       ومع  أن العامـل اجليني يلعب دورا هامـا إال أن العـوامل 
الطـاقة  وزيـــادة  اخلمـول  حيـاة  مثـل  والبيئيـة  السـلوكيـة 
املكتسـبة عن طريـق األكـل قـد تـكون السـبب األول للســمنة .  

      وإذا أردنا تقــييم السـمنة فأن قياس محيـط الوسـط
) Waist circumference ( يعتـبر طريقـة جيـدة للتقييم 
حيث أن زيادة محيـط الوسـط عن 88 سم للمرأة ، 102 سم 

للرجـل يصاحبها خطورة شـديدة على الصحـة .
متضمنـة  اجلسـم  أعضـاء  على  كثيرة  مضـاعفـات  وللســمنة 
اجلــلد ومن هذه املضـاعفات التي قد تصيب أجهـزة اجلســم : 

ارتفـاع ضغـط الــدم .
البــول الســـكري  .

تصـلـب الشـــرايــني .
املوت املبــكر  .

الســـــكتة الـدماغيـــة .
ســـرطان املثـانـــة .

التهـاب املفـاصـل .
االكتئاب .   

أما بالنسـبة للجــلد فمضـاعفات الســمنة كثيرة ومنهـا :
 Acanthosis( واإلبط  الرقبة  جلد  واسـمرار  سماكة  زيادة 
بخـلل  غير مصحـوبة  أو  تكون مصحوبة  وقد   )nigricans

في الغــدد .
.)Skin tags( ظهـور زوائـد جــلدية كثيرة

وجـــــــــــني  األنـــــــــــــــدر  هــــرمــــــــــون  إفــــــــــــــــراز  فــــــــــــي  زيــــــادة 
.)Hyper androgenism(

ظهـور خطـوط رفيعـة حمـراء ثم تتحـول إلى بيضـاء باجلسم 
.) Striae distensae (

الــقـــــــــــــــــــدم   بـاطـــــــن  جـــــــلــــــــد  فــــــي  واضــحــــــة  سـماگـــــــــة 
.)Planter hyperkeratosis(

الـتـهــابــات فـطـــــريـــــــة بـــني الـفـخــــــذيـــن وكذلك في ثنايـــــاه 
.)Candidal intertrigo(

)Delayed wound healing(   تأخر فى التئـام اجلــروح
وإذا كان للسـمنة تأثـير مباشـر علي اجلــلد فلهـا تأثـير غير 
مبرض  السـمنة  ذوي  األشـخاص  إصـابة  خـالل  من  مباشـر 
البـول السكري حيث أن هذا املرض له عـالقة وطيـدة بالكثير 
من األمراض اجلــلدية مثـل إصـابة األوعيـة الـدموية الدقيـقة 
 Reactive  ( والنسـيج الضـام  ) Vasculitis  ( في اجلــلد
 Perforating( الــشـــــعــر  وبــصــيـــــالت   )Collgenosis

folliculitis (  وحيث أن البول السـكري يصحبة خـلل فى 

اجلهـاز املناعي مما يؤدي إلى اصابة اجلــلد بأنـواع مختلفـة 
ننصـح  هنـا  ومــن  واألظافـر  اجلــلد  وفطريات  البـكتريا  من 
بأهميـة عـالج السـمنة حتي نتجنب األصابة بهـذه األمراض  

الســـمنة واجلــــلد
 دكتور/ فيصـل عبد العزيز حســن
أســتاذ األمراض اجلـــــــلدية والتنـاســلية 

كليـة الطب – جامعــة األزهـر
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املرطبــات ودهـانات مضـادات الفطـريات  فننصـح باســتخدام 
املوضعيــة وتقليـل االحتكاك بـني مناطـق اجلــلد املختلفــة .

الـوزن املثـالي     ولتحقـيق هذا  الهـدف يجب الوصـول إلى 
عن  الناجتـة  األخطـار  تقـليل  وبالتالي  عليـه  احلفاظ  ثم 
الســمنة  ويكون ذلك بأتبـاع حميـه عـالجيـة مؤثـرة حتتـوي 
على وجبـات قليـلة الـســعرات مع زيادة في النشـاط الرياضي 
كاملشـي وكذلك تغـيير الســلوك وتنميـة الثقافـة للفـرد وألفراد 

األســرة احمليـطة به .     
اســتخدام  إلي  التغـذية  أطبـاء     وفي بعض األحيـان يلجـأ 
بعـض العقـاقير وأخـيرا إلي اجلراحـة في احلــاالت املســتعصيـة 
أما ملشـاكل اجلــلد الناجتـة عن السـمنة مثـل ) زيادة سـماكة 
اجلــلد وااللتهابات الفطـرية ( فننصـح باســتخدام املرطبــات 
االحتكاك  وتقليـل  املوضعيــة  الفطـريات  مضـادات  ودهـانات 

بـني مناطـق اجلــلد املختلفــة .
  ومن ناحية أخري  بالنسـبة للزوائـد اجلــلدية فمـن السـهل 
مت  فقـد  احلمـراء  اخلطوط  حـاالت  أمــا   . جراحيــا  أزالتهـا 
. وفي حـاالت اجلروح فـالبـد  اللـيزر في عـالجهــا  اســتخدام 

من العنايـة الكامـلة حتى تلتئـم هـذه اجلـروح .


