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خمتلفان لكن متساويان ج3
الكالم واإلصغاء واملخيلة املكانية

ليس الكالم مهارة مميزة للرجل، فدماغه ال حيتوي منطقة 
املخية  الكرة  نصف  يضطلع  وإمنا  للغة  كمركز  تعمل  معينة 
األيسر ككل بهذه املهمة، أما املرأة فتمتلك يف دماغها جمااًل 
الدماغ  نصف  من  األمامي  اجلزء  يف  يقع  باللغة  خاصاً  حمدداً 
األيسر وآخر أصغر قلياًل يف النصف األمين، لذلك ليس هناك 
الدماغية األخرى لديها  والوظائف  الكالم  للتداخل بني  جمال 
وهذا ما جيعلها قادرة على الكالم فيما هي تقوم بعمٍل آخر يف 

الوقت نفسه.
ميكن أن يعزى هذا االختالف يف اخلصائص اللغوية بني الرجل 
التطوري،  وتارخيهما  الطبيعيتني  وظيفتيهما  اختالف  إىل  واملرأة 
بضع  سوى  منه  تتطلب  مل  الصيد،  أي  األوىل،  الرجل  فمهمة 
إشارات غري لفظية ومل يكن الرجال الصيادون جيدون أنفسهم 
مضطرين للكالم أو التواصل فيما بينهم أثناء الصيد، لذلك قد 
جيلس الرجال جبانب بعضهم البعض لساعات دون أن يتفوهوا 
بكلمة واحدة. أما املرأة فقد كانت تقضي يومها بالكامل مع 
تطور  جعلها  ما  وهذا  زالت(  )وال  واألطفال  األخريات  النساء 
قدرات تواصلية جيدة إلقامة الصحبة وتوطيد العالقات، لذلك 
يعين اجتماع النساء من دون التفوه بكلمة واحدة مشكلة جدية؛ 
بكلمات أخرى، للكالم عند الرجل وظيفة إخبارية تتمثل يف 
للكالم  املرأة  ترى  فيما  اآلخر  إىل  واملعلومات  احلقائق  نقل 

وظيفة اجتماعية تتمثل يف صون العالقات وعقد الصداقات.
هذا هو سر املشكلة األزلية بني الرجل واملرأة فيما يتعلق 
بالكالم واإلصغاء، حيث يتهم الرجل املرأة بأنها دائمة الثرثرة 
واللغو وال تستطيع التوقف عن الكالم، يف حني تتهم املرأة 
احلقيقة  لكن  اإلصغاء؛  جييد  وال  التعبري  يف  جامد  بأنه  الرجل 
ليست كذلك، فكل ما يف األمر أن املرأة، بفضل متيز دماغها 
اللغوي، حباجة ألن تطلق 6000 إىل 8000 كلمة يف اليوم فيما حيتاج 
الرجل إىل 2000 إىل 4000 كلمة يف اليوم، ويف عامل اليوم ال جيد 
الرجل صعوبة كبرية يف قضاء واجبه »الكالمي« يف عمله، أما 
املرأة فهي إن مل توفق ب«صبحية« مناسبة ستختنق بكلماتها 
ولن جتد يف وجهها غري زوجها العائد من عمله منهكاً لتؤدي معه 
املرأة  أن  أن يتعلم  الرجل  الكالمي، لذلك جيب على  واجبها 
عندما تتحدث فهي ال تنتظر بالضرورة حلواًل للمشكالت بل 
هي تفرغ خمزونها اللغوي ومتارس وظيفتها الطبيعية يف صيانة 
العالقات العامة، وباملقابل ال بد أن تعي املرأة أن الرجل عندما 
يصمت أمامها فهذا ال يعين بأنه غري مهتم بها أو أنه توقف عن 

حبها بل إنه بذلك يتصرف بشكٍل طبيعي متاماً.

يف مقابل متيز دماغ املرأة يف اللغة يتميز دماغ الرجل باملخيلة 
املكانية، ومن البديهي أن ذلك عائٌد إىل وظيفته الطبيعية أي 
الصيد وجوب الرباري حبثاً عن الطعام، حيث يعد نصف الدماغ 
األمين األمامي عند الرجل مركزاً حمدداً وشديد التطور للمخيلة 
املكانية يف حني تتوزع هذه امللكة على نصفي الدماغ كليهما 
لدى املرأة وليس هلا منطقة حمددة عندها، لذلك يتفوق الرجل 
يف القدرة على تصور شكل األشياء وقياساتها وإحداثياتها يف 
املكان مبنظور ثالثي األبعاد يف حني تعاني املرأة صعوبات كبرية 

يف حتديد االجتاهات أو قراءة اخلرائط أو حفظ الطرقات.
تعترب عملية ركن السيارة يف مكان حمشور من أفضل األمثلة 
تظهر  السياق  هذا  ويف  املكانية،  املخيلة  سعة  مدى  على 
الدراسات العاملية أن 71 % من الرجال يستطيعون ركن السيارة 
يف املكان املطلوب من املناورة األوىل يف حني تبلغ هذه النسبة 

عند النساء 23 % فقط.
بني  املكانية  املخيلة  لتباين  أهمية  األكثر  املظهر  أن  إال 
الرجل واملرأة يتعلق بتوزع اجلنسني على املهن املختلفة؛ فقد 
بقمع  معينة  مهن  النساء يف  ندرة  تفسري  على  العادة  درجت 
الرجال والتحيز الذكوري لكن ذلك ال ميت للحقيقة بصلة، بل 
إن األمر يتعلق باختالف امللكات الدماغية بني اجلنسني وبالتالي 
سبيل  على  بعينها؛  لوظيفة  منهما  كل  مالءمة  درجة  اختالف 
التدريس  ملهنة  صالحية  أكثر  األنثوي  الدماغ  يعترب  املثال، 
بشكل عام من الدماغ الذكري ألن قدرات التواصل والعالقات 
اإلنسانية أشد تطوراً لدى املرأة، لكن عندما يتعلق األمر بنوع 
املادة املطلوب تدريسها فإننا جند أن متيز دماغ املرأة يف اللغة 
وهكذا  بقوة،  نفسيهما  يفرضان  املكانية  املخيلة  يف  والرجل 
اللغات  مدرسي  من  األكرب  النسبة  تكون  أن  غريباً  يكون  لن 
من اإلناث فيما يرتبع الرجال على عرش تدريس املواد اليت 
والتكنولوجيا،  كالفيزياء  املكاني  التفكري  على  القدرة  تتطلب 
وينطبق نفس األمر على باقي املهن اليت تتطلب خميلة مكانية 

جيدة كاهلندسة والطريان والفيزياء النووية.
العلم  لنا  يكشفه  ما  ضوء  ويف  اليوم،  لنا  األفضل  من  لعل 
يوماً بعد يوم عن االختالفات الطبيعية بني الرجل واملرأة، أن 
اآلخر،  على  منهما  أي  بأفضلية  التقليدي  التفكري  نتوقف عن 
فاحلقيقة هي أن هناك جماالت معينة يتفوق فيها أحد اجلنسني 
منهما  كاًل  ليساعد  فقط  وجد  التفوق  هذا  لكن  األخر،  على 
على أداء مهماته الطبيعية بشكٍل أفضل ال ليسود أحدهما على 

اآلخر.  
د. أيهم أمحد

hakeem@med-syria.com
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احلقائق الطبية كما مل تسمعها من قبلجريدة أخبار الطب 

االنتشار  واسع  مرض  هو  املقوسات  داء 
 Toxoplasma الغوندية  املقوسات  تسببه 
Gondi، وهي عبارة عن طفيليات تتطفل داخل 
اخلاليا، تصيب احليوانات )مثل القطط والكالب 
إىل  منها  وتنتقل  والفئران....(  واخلنازير  والبقر 

اإلنسان.
تظهر املقوسات بثالثة أشكال:

 :Trophozoites )االتاريف(  النواشط   -1
سائل   – البالمسا  )مثل  اجلسم  سوائل  يف  توجد 
الصفاق - السائل الدماغي الشوكي...( ويف أنواع 
خمتلفة من اخلاليا )مثل اخلاليا الظهارية والكريات 

البيض لكن ال تتواجد يف الكريات احلمر(.
حتتوي   :Kystes )األكياس(  الكيسات   -2
النواشط،  من  كبري  عدد  على  الواحدة  الكيسة 
واجلملة  العضالت  يف  رئيسي  بشكل  تتشكل 

العصبية املركزية ويف شبكية العني.
البيوض الكيسية Oocytes: وهو الشكل   -3
ينتقل  والذي  مفرغاته  مع  احليوان  يطرحه  الذي 

بدوره لإلنسان.
كيف يصاب اإلنسان بها:

1- العدوى عن طريق النواشط: نقل دم طازج أو 
تناول حليب غري مغلي، أو عن طريق لدغ احلشرات 

)الذباب احلاد الفم – القراد – الرباغيث(.
تناول حلوم  الكيسات:  طريق  عن  العدوى   -2
مطهوة  وغري  ملوثة  خنازير  أو  أبقار  أو  مواشي 

بشكل جيد.
3- العدوى عن طريق البيوض الكيسية: خترج 
تطرح  اليت  الوحيدة  هي  )القطط  القطط  براز  مع 

البيوض الكيسية( وتلوث املاء واخلضار والفواكه..
إنسان  من  أنه ال حتدث عدوى  نظركم  ونلفت 
للجنني  احلامل  األم  من  االنتقال  باستثناء  آلخر 

عرب املشيمة.
ماذا حيدث عندما يدخل هذا الطفيلي للجسم:

تتكاثر النواشط داخل اخلاليا  وتنتشر بواسطة 
الدوران، ويؤدي وجودها بأعداد كبرية إىل حدوث 

خترب خباليا املصاب.
حلل  والدفاعي  املناعي  بالرد  اجلسم  يقوم 
وختريب مجيع النواشط، ويتمكن من ذلك، لكن 
هنالك بعض النسج تكون فقرية باألضداد املناعية 
ومنها العني واجلملة العصبية املركزية، قد تتجمع 
النواشط مع بعض  فتتشكل الكيسات اليت  تتوضع 
املركزية، وميكن أن  العصبية  بالعضالت واجلملة 
سنوات  سريرية  أعراض  بدون  وجودها  يستمر 
متعددة، لكن متزق هذه الكيسات ميكن أن يسبب 

التهاب موضعي وتنتج عنه إصابة جديدة.
داء املقوسات الوالدي:

يتم انتقال العدوى من األم احلامل جلنينها عرب 
احتمالية  تزداد  احلمل  عمر  ازداد  كلما  املشيمة، 

اصابة اجلنني.
إن إصابة اجلنني قد تسبب الوفاة أو إجهاض، ويف 
حال بقي حياً قد يعاني من آفات عينية – اعتالل 

دماغي – تكلس خمي – تأخر عقلي.....
داء املقوسات املكتسب:

يعترب داء سليم  بشكل عام، وقد يصيب اإلنسان 

بدون أن تظهر عليه أية أعراض مرضية، وقد يتطور 
ويولد أعراض خمتلفة  مثل ارتفاع حرارة  أحياناً 
مفصلية،  أو  آالم عضلية   – ملفية  عقد  تضخم   –

التهاب رئة، التهاب شبكية، التهاب دماغ...
انتان  داء  أعراض  تشبه  املرضية  األعراض 
وحيدات النوى، ويتم التفريق بينهما بالتشخيص 
املصلي، يكون داء املقوسات خطري عند املصابني 

بالعوز املناعي، وقد يكون مميت.
التشخيص  هو  للتشخيص  املفضلة  الطرق  من 

املخربي باستخدام طريقة اإلليزا.
العالج: »يتم من قبل الطبيب وحسب احلالة«

 - السبرياميسني  املستخدمة  األدوية  من 
برمييتامني – السلفاميدات.

االختبارات  أهم  أحد  أن  التنويه  من  والبد 
)وخاصة  احلوامل  للنساء  جترى  أصبحت  اليت 
اختبار  هو  متكرر(  اجهاض  وجود  حال  يف 

التوكسوبالمسوز.
دمتم خبري وحفظكم اهلل من كّل شر..

د. زهــور مـحـسـن الـسـّعـد.

داء املقوسات وخطورته على املرأة احلامل 

كلمة التحرير:
األيدز  يوم  ذكرى  يصادف  األسبوع  هذا  يف 
العاملي. لذا أفردنا صفحتني طويلتني عن املرض. 
املرض  يفعله  ما  تظهر  بشعة  صوراً  وضعنا  كما 
بالناس. إننا من املدافعني عن حق املرضى باحلياة 
بطريقة شريفة وإنسانية، ونقف بشدة ضد كل من 
جيّرم مرضى اإليدز ألي سبب كان. ففيهم أناس 
شرفاء مل خيطئوا، وفيهم من أخطأ، لكننا لسنا 
من حناسبهم. بل نقف معهم وقفة إنسان ألخيه 

اإلنسان، مهما كانت مصاعبهم. وأنا أدافع عن 
وضع تلك الصور البشعة يف هذا العدد، ألن الصور 
العادية مل تعد جتدي يف لفت انتباه الناس. لذا 
الزمالء  من  العديد  أن  مع  الصور  وضع  قررت 

عارضوا هذا.
لقد وضعنا على موقعنا موضوع اخلتان بالصور 
والتفاصيل، ونشكر كل من أرسل لنا وأبدى رأيه 

حول هذه الصور.
من ناحية أخرى فإننا إمتنعنا عن نشر موضوع 

»أمثلة عن اخلياالت اجلنسية«. علماً أنه قد ينشر 
الحقاً إن حدث وُطلب من قبل القراء.

وأن  العدد  هذا  مبواضيع  تستمتعوا  أن  نتمنى 
تزورا موقعنا وتشاركوا بآرائكم.

على  واقرتاحاتكم  استفساراتكم  نتلقى  كالعادة 
.info@med-syria.com بريدنا

د.رسالن ابراهيم العلي
مدير التحرير
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سبعة طرق للوقاية من نزالت الربد

غسل األنف:
يساعد غسل األنف يومياً مبحلول ملحي على القضاء على اجلراثيم والفريوسات 
بذلك،  أنفية خاصة  ملحية  ويوجد خباخات  التنفسي،  السبيل  من  واملهيجات 
وجيب االنتباه لعدم استخدام البخاخ أو الوعاء املخصص للغسيل من قبل أكثر 

من شخص حرصاً على عدم نقل العدوى من 
شخص آلخر

محام – بارد – ساخن:
تقلبات درجة احلرارة تلعب دوراً يف حتفيز اجلهاز املناعي، 
فعند نهاية احلمام اجعل املاء الساخن يتدفق ملدة 30 ثانية ثم 

ملدة  بارداً  اجعله 
وأعد  ثواني،   10
هذه العملية ثالث 
حبيث  مرات 
العملية  تنتهي 
البارد  املاء  بتمرير 

على جسمك.
أّن محام  ولتعلم 
البخار حيافظ على 
األنفي  اجملرى 
ويساعد  نظيفاً 
من  الوقاية  على 

نزالت الربد.

تناول احملار:
حيتوي على معدن الزنك بكميات كبرية، حيث يعمل الزنك على دعم وحتفيز 
اجلهاز املناعي، فتناول حمارة واحدة سيقدم للجسم مايقارب 13 ملغ من الزنك، 
أما أنواع االطعمة األخرى احلاوية على الزنك مثل احلبوب و الفاصولياء والفول 

وبذور القرع فهي تقدم 8 ملغ من الزنك وهي الكمية املعتمدة باليوم.
الزنك يكون أكثر فاعلية عندما يؤخذ ببداية ظهور عالمات نزلة الربد، فهنالك 

أقراص فموية حتتوي على املعادن ومنها الزنك تساهم يف تقليل مدة نزلة الربد.

بعض التمارين:
 90  –  30 ملدة  املعتدلة  التمارين  إجراء  إّن  الباحثون  يقول 
من  ويقلل  املناعي  األداء  األسبوع حيّسن  أيام  أغلب  يف  دقيقة 
فرص التقاطك لنزلة الربد وتساعد على الشفاء من نزالت الربد، 
عرضة  أكثر  جتعلك  والطويلة  الشديدة  الكثيفة  الرياضة  أما 

للمرض.

النوم جيداً:
يعترب النوم ملدة سبع ساعات كّل ليلة من أسهل الطرق ملنع اإلصابة بنزالت الربد.

كيف يساعد النوم على ذلك ؟ يقوم النوم بتنظيم حترر هرمون الكورتيزول الذي 
حيرض اخلاليا اليت تعزز اجلهاز املناعي والذي بدوره يقي من الربد، وقد تبني يف 
إحدى الدراسات أن األشخاص الذين نومهم قليل يعانون من نزالت الربد بشكل 

أكرب بثالث مرات من الذين ينامون بشكٍل كاٍف.
ومن اجليد أن تعلم أنه يف حال كان عندك مشاكل يف النوم حاول أن تقوم ببضعة 

متارين فكرّية هادئة.
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حماضرة يف طرطوس
مبناسبة  بطرطوس،  شاهني  فندق  يف  بإجراء حماضرة  الدوائية  البلسم  شركة  قامت 
إطالقها صنفها اجلديد »إكاميون«. وهو دواء من خالصة نباتية مرخص من قبل وزارة 
الصحة يستخدم للوقاية والعالج من نزالت الربد والتهاب القصبات، وميكن مشاركته 

مع الصادات احليوية وغريها من أدوية أمراض اجملاري التنفسية العلوية.
إكاميون  حتضري  يف  املستخدمة  النباتية  اخلالصة  أهمية  على  احملاضرة  ورّكزت 
واملستخلصة من نبات اإلكناسيا. ودورها على تعزيز املناعة الذاتية للجسم دون التدخل 
كعنصر غريب، وأمان املستحضر العالي والدراسات العاملية اليت تشهد بفعاليته وتوضح 

األسباب اليت جعلته دواًء معتمداً من قبل FDA األمريكية وهيئة الدواء األوروبية.
بالصنف اجلديد وطرحوا  وأعجب احلضور  واملهتمني  األطباء  من  العديد  وقد حضر 

العديد من التساؤالت حول الدواء النباتي وفعاليته وكيفية استخدامه.
السابق اليت حتتوي  العدد  من  وقد وزعت جريدة أخبار الطب على األطباء نسخاً 

معلومات عن إكاميون ونبات اإلكناسيا.
ثم ذهب احلضور إىل تناول عشاء تقدمة من شركة البلسم. 

الفيتامني د:
من املعلوم أن الفيتامني د حيّسن من امتصاص الكالسيوم ويقلل من االلتهاب، 
الذين عندهم اخنفاض يف  وقد تبني يف دراسة نشرت عام 2009 أن األشخاص 

مستويات الفيتامني د هم أكثر عرضة لإلصابة بنزالت الربد.
من  دولية  وحدة   400 على  عادة  حتتوي  معادن  عدة  على  احلاوية  النماذج 
الفيتامني د وهي ضمن اجملال املنصوح به يومياً وهو من 200 وحتى 600 وحدة 
دولية. ويقرتح حالياً اخلرباء أن يرتفع الرقم إىل 1000 وحدة يف اليوم وبالتالي 

تعترب األرقام السابقة منخفضة جداً.
وللعلم: ميكنك احلصول على الكمية املطلوبة من الفيتامني د من خالل تناول 
التعرض  أو  الساملون  الدسم مثل مسك  أو تناول السمك  كمية كبرية من احلليب 

ألشعة الشمس، فكل ماسبق يساعد على زيادة خمزون جسمك من الفيتامني د.

تناول النباتات املفيدة للمناعة
مناعة  تقوية  على  تساعد  اليت  النباتات  من  العديد  توجد 
اجلسم بعدة طرق. من هذه الطرق توفري الفيتامني C للمساعدة 
على حماربة اإلنتانات، وعادة ما حنصل على هذا الفيتامني من 

احلمضيات )برتقال، ليمون، يوسف أفندي(.
كما تفيد بعض النباتات يف تعزيز مناعة اجلسم البشري. وأكثر 
هذه النباتات فعالية هي اإلكناسيا، واليت تفيد يف عالج الرشح 

باإلضافة للوقاية منه.
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اختصاراً  يسمى  املكتسب  املناعة  نقص  مرضى 
باإليدز AIDS . وهو جمموعة من األعراض اليت 
تدمر جهاز املناعة لدى اإلنسان بسبب فريوس نقص 
من  تنقص  العملية  هذه   .  HIV البشري  املناعة 
دفاعات اجلسم وجتعله فريسة سهلة لكل األمراض 
بتماس  الفريوس  ينتقل  والسرطانات.  )االنتهازية( 
السوائل املخاطية أو الدم مع سوائل حتتوي الفريوس 

كالدم واملين وسوائل الرحم وحليب الثدي. 
ينتقل املرض باجلنس أو نقل الدم أو من األم لولدها 

عند احلمل أو الوالدة أو باإلرضاع.
قتل اإليدز 2.1 مليون إنسان عام 2007 ويعيش 
 600.000 منهم  به،  مصاب  إنسان  مليون   33.2
الصحة  منظمة  )تقديرات  العربية  الدول  يف  مصاب 

العاملية(. 
فإن  منه،  وقاية  أو  لإليدز  وجود عالج  عدم  رغم 
فرص  من  حّسن  قد  الفريوسات  مضادات  استخدام 
إطالة احلياة، لكن هذه األدوية مكلفة جداً وال تتوافر 
يف كل بلدان العامل. لذا تعترب الوقاية احلل األفضل 

ملكافحة املرض. 
األعراض:

إن أعراض اإليدز نامجة عن نقص املناعة وهي عادة 
السليم. معظم هذه احلاالت  ال تظهر عند الشخص 
والفطور  والفريوسات  اجلراثيم  تسببها  انتانات  هي 
لإلصابة  معرضون  اإليدز  مرضى  إن  والطفيليات. 
وسرطانات  كابوزي  غرن  منها  عديدة  بسرطانات 
الدم )ملفوما(. باإلضافة ألعراض مثل احلمى والتعرق 
والضعف  والقشعريرة  املتورمة  والغدد  لياًل(  )خاصة 
االنتهازية  االنتانات  ختتلف  بينما  الوزن.  وفقدان 

حسب املنطقة اجلغرافية.
االنتانات التنفسية

هي  األيدز  مرضى  لوفاة  الرئيسية  األسباب  أحد 
 Pneumocystis( االنتانات التنفسية خاصة ذات الرئة
pneumonia(. كما يشيع السل بني مرضى اإليدز 
رغم ندرته بشكل عام، وقد حيدث يف أوىل مراحل 
املرض وميكن معاجلته بالصادات احليوية. لكن تنشأ 
مشكلة كبرية من انتشاره الواسع يف الدول النامية بني 
مرضى اإليدز وأعراضه املتنوعة اليت تؤثر على نقي 
والكبد  واهلضمية  البولية  واجملاري  والعظام  العظم 

والغدد اللمفاوية املوضعية واجلهاز العصيب. 
االنتانات اهلضمية

حيدث التهاب للمريء )قناة بني البلعوم واملعدة( 
بسبب عدوى فطرية أو فريوسية. كما حيدث إسهال 
غري مفسر قد يعود النتانات هضمية )مثل السلمونيال 
واللسترييا(. كما قد يكون اإلسهال عرضاً  والشيغال 

جانبياً ألدوية األيدز. 

التداخالت العصبية النفسية
قد حيدث التهاب دماغ ناجم عن التوكسوبالسم، 
وينتشر للعني والرئتني. وقد حيدث التهاب سحايا 
باملكورات العقدية مسببة محى وصداع وغثيان وإقياء 

واختالجات عصبية قد تكون قاتلة إن مل تعاجل.
حيدث احنالل للميلني )غالف عازل حول اخلاليا 
النسيان  املرضى مبتالزمة  بعض  ويصاب  العصبية(. 
الفريوس  مهامجة  عن  تنتج  اليت  اإليدز،  بسبب 
بإفراز مسوم عصبية  املناعة واليت ترد عليه  خلاليا 

تقتل خاليا الدماغ.
قد حيدث قصور يف الوظائف العصبية واليت تشمل 
الكالم والتصرفات واحلركية. وهذا بنسبة %20-10 
يف البلدان الغربية ونسبة 1% يف اهلند، وقد يعود هذا 

إىل اختالف منط اإليدز الفرعي.
السرطانات

 Kaposi's أشهر هذه السرطانات هو غرن كابوزي
sarcoma )الصورتني أدنى( الذي بدا أول أعراض التعرف 
على اإليدز يف الثمانينات عند الشاذين جنسياً. عادة 
ما يظهر كبقع أرجوانية على اجللد)الصورة(، ولكنها 
وحيدث  الفم.  وخاصة  أخرى  ألعضاء  تنتشر  قد 

كنتيجة مباشرة لفريوس احلأل.
بار  ابشتاين  فريوس  بسب  اللمفومات  تشيع  كما 
Epstein-Barr virus )EBV( . وسرطان عنق الرحم 

 . )human papillomavirus )HPV بسبب
العامل املسبب

سبب املرض هو فريوس HIV الذي يهاجم خاليا 
اجلسم املناعية ويتكاثر فيها، ومينعها من القيام بدورها 
يف محاية اجلسم. يتواجد الفريوس يف الدم ويتكاثر 
يف خالياه، لكنه يتواجد أيضُا يف السوائل اجلسمية 

األخرى)اللعاب واملخاط واجملاري التناسلية(.
نوع  من  خاليا  هو  الرئيسي  الفريوس  وهدف   
+CD4 ، واليت يدمرها لتصبح بكمية قليلة جداً يف 
الدم) أقل من 200 خلية يف البيكولرت(. هذا ما يسبب 

ضياعاً ملناعة الدم والنسج.
االنتقال مبمارسة اجلنس

التناسلية  األعضاء  مالمسة  عند  الفريوس  ينتقل 
أو  الفموية  أو  التناسلية  املخاطية  للمفرزات  شخص 

املتلقي  يتعرض  حيث  مصاب.  لشخص  الشرجية 
خلطر أكرب من املعطي عند عدم الوقاية. فمثاًل تكون 
املرأة أكثر تعرضاً للخطر من الرجل بسبب استقباهلا 
كما  وقاية.  بدون  املنوي يف ممارسة جنسية  للسائل 
أن اجلنس الشرجي أكثر خطورة من اجلنس املهبلي 
آمناً  ليس  الفموي  اجلنس  أن  التنبيه  مع  والفموي. 
أن  كما  للخطر.  معرضني  الطرفني  كال  ألن  متاماً 
بسبب  اإلصابة  احتمال  من  يزيد  اجلنسي  االعتداء 

الرضوض احلاصلة والتمزقات الشعرية.
أو  السفلس  )مثل  باجلنس  املنقولة  األمراض  تزيد 
الزهري( من احتمال اإلصابة باأليدز بسبب التقرحات 
التناسلية،  األعضاء  على  اجملهرية  أو  املوضعية 
وتراكمات اخلاليا املصابة يف املين أو مفرزات املهبل. 

زيادة اخلطر يف هذه احلالة أكثر من أربعة أضعاف.
املرض  مرحلة  حسب  العدوى  نسبة  ختتلف 
وعدم  املتعرض.  للشخص  املناعية  الصحية  واحلالة 
وجود فريوس يف املصل ال يعين عدم وجوده يف املين 
املرأة  عند  اإلصابة  وختتلف  التناسلية.  املفرزات  أو 
وكمية  الدورة  خالل  اهلرمونات  تغريات  حسب 
املفرزات. وميكن للمريض املصاب بساللة من فريوس 
هلا  تعرض  إن  أخرى  بساللة  يصاب  أن  اإليدز 

الحقاً.
إن اإلصابة ترتافق مع حاالت العالقات اجلنسية 

املتعددة طويلة األمد. 
االنتقال مبجرى الدم

ينتقل الفريوس بتشارك حماقن املخدرات وملرضى 
الناعور وملتلقي نقل الدم. حيث كان تشارك احملاقن 
الطبية هو سبب ثلث اإلصابات يف أمريكا الشمالية 

يوم مرض نقص املناعة املكتسب... يوم األيدز
معًا ضد مرض اإليدز... وليس ضد مرضى األيدز...

سرطان يدعى غرن كابوزي: شائع بني مرضى األيدز
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املرض  انتقال  خطر  إن  الشرقية.  وأوروبا  والصني 
وقد  ملوثة هو 1 من 150.  إبرة  واحد من  بثقب 
بعد  ما  املناعية  األدوية  اخلطر  هذا  من  تنقص 
ثقب  أو  للوشوم  اخلطورة  تزداد  كما  التعرض. 

احللقات.
قليل  الدم  بنقل  الفريوس  انتقال  خطر  أن  رغم 
جداً يف العامل املتقدم، إال أن منظمة الصحة العاملية 
تقدر نسبة 5-10% من اإلصابات اجلديدة يف العامل 

بسبب نقل الدم.
االنتقال من األم للطفل

ينتقل الفريوس من األم إىل جنينها يف األسابيع 
األخرية من احلمل أو أثناء الوالدة. ويف حال عدم 
العالج فإن نسبة االنتقال هي 25%. ولكن يف حال 
العالج وإجراء عملية قيصرية فإن النسبة تنخفض 
إىل 1%. إن اإلرضاع له خطر انتقال الفريوس بنسبة 

.%4
التشخيص

منظمة  حسب  أربع  إىل  املرض  مراحل  تنقسم 
الصحة العاملية:

املرحلة I: بدون أعراض وال يكن تصنيفه كمرض إيدز
وأعراض  املخاطيات  يف  خفيف  تظاهر   :II املرحلة 

تنفسية
املرحلة III: إسهال مزمن متواصل لفرتة طويلة  غري 

معروف السبب، إنتانات جرثومية وسل رئوي
املرحلة IV: التهاب الدماغ بالتوكسوبالسم، التهاب 

املريء، غرن كابوزي
كما يوجد تصنيف أمريكي لإليدز حسب تركيز كريات 

. CD4+ الدم البيض
التحاليل املخربية

الفحص  هو  أوهلما  رئيسيان،  فحصان  يوجد 
املضادة   IgMو  IgG أضداد  عن  املناعي حبثاً 
للفريوس. وعند وجود هذه األضداد يعين أن املريض 
وحياربه،  وجده  اجلسم  وأن  للفريوس  تعرض 
كان  إن  للتأكد  ثانية  مرة  الفحص  إعادة  وجيب 
خطأ.  نسبة  له  الفحص  هذا  أن  حيث  إجيابيًا، 
 DNA والطريقة الثانية هي فحص الدم حبثاً عن
RNA( ( الفريوس باستخدام طريقة PCR . هذه 

الطريقة مكلفة لكنها أكثر دقة بكثري. كما جيب 
تأكيد هذه النتائج باستخدام الطريقة املناعية.

الوقاية
الفريوس  النتقال  مسجلة  حاالت  أي  توجد  ال 
بالدمع أو اللعاب أو البول، لذا يعترب هذا اخلطر 

مهماًل. 
جيب االنتباه إىل صحة ونظافة األطفال وغسل 
السوائل الغريبة عن أجسامهم خاصة املخاط والدم. 
كما جيب إبعاد األدوات احلادة كاإلبر واملقصات 

عن متناول أيديهم.
أغلب العدوى حتدث بسبب املمارسة اجلنسية 
غري احملمية. وإن استخدام الواقي اجلنسي )من 
العدوى  خطر  من  خيفف  األنثى(  أو  الذكر  قبل 
كثريًا، كما ينقص من احتمال احلمل. والدليل على 
هذا إنقاص خطر العدوى بني الذكر واألنثى على 
املدى الطويل بنسبة 80%، رغم أن النسبة تكون 
بشكل  ممارسة  كل  يف  الواقي  استخدم  إذا  أعلى 
صحيح. حيث أن الواقي الذكري هو أفضل وسيلة 
منفردة للوقاية حني يستخدم بدون مزلق شحمي، 
حيث يصرح املصنع أن الفازلني والدهون والزبدة 
والزيوت والبارافني يذيبون الواقي ويسببون ثقوباً 
منطقتنا  يف  الفازلني  استخدام  ينتشر  حيث  فيه. 
ميكن  احلاجة  وعند  الشرجي.  للجنس  كمزلق 

استخدام مزلقات مائية.
مصنوعة  األنثوية  الواقيات  فإن  العكس  وعلى 
ميكن  الذي   polyurethane يوريتان  البولي  من 
تتألف  حيث  معه.  الزيتية  املزلقات  استخدام 
الواقيات األنثوية من حلقة مطاطية توضع داخل 
الذكرية  الواقيات  من  أكرب  وهي  املهبل،  عنق 
وجيب ضغطها حتى تتوضع داخل املهبل. تبقى 

هذه الواقيات أقل توافراً وأغلى مثناً. 
إصابة  احتمال  فإن  الواقيات  استخدام  عند 

الشريك هو اقل من 1% سنوياً. 
الذكور  عند  اخلتان  أن  الدراسات  أظهرت  كما 
ينقص من خطر اإلصابة بنسبة 60%. لكن خيشى 
يقومون  الذكور  احلقيقة ستجعل  هذه  أن  اخلرباء 

بنشاطات جنسية أكثر خطورة.
عالج األيدز

عالج  يوجد  لكن  اآلن،  حتى  لقاح  يوجد  ال 
قد  أسابيع،  أربعة  ملدة  يستمر  التعرض  بعد  ملا 
تشمل األعراض كل من اإلسهال والتعب والغثيان 

والقلق.
العالج املضاد للفريوسات

جداً  قوي  مضاد  عالج  من  جرعات  من  يتكون 
 highly active antiretroviral الفريوسات  ضد 
therapy. or HAART . يتكون العالج من جمموعة 
من األدوية )كوكتيل( من ثالثة أدوية على األقل 
أساسي مضادات  بشكل  األقل.  على  عائلتني  من 

املتناظر  املركزي  القسم  انتساخ  عكس  أنزميات 
 nucleoside analogue reverse transcriptase
inhibitors )NARTIs or NRTIs( )يسبب عدم 
البدء يف مهامجة اخللية وتصنيع القسم املركزي من 
 protease الفريوس(، وإما مضاد أنزيم حل الربوتني
inhibitor )مينع ختريب بروتني اخللية كي ال 
حيتل الفريوس وظائفها(، أو مضاد أنزميات عكس 
 non-nucleoside reverse الالمركزية  اإلنتساخ 
)مينع   )transcriptase inhibitor )NNRTI
عالج  إن  الفريوس(.  من  اخلارجي  القسم  تصنيع 
تطور  بسبب  الكبار  عالج  من  حدة  أكثر  األطفال 

املرض السريع لديهم. 
أعراض  تطور  على  السيطرة  العالج  هذا  يتيح 
يشفي  ال  لكنه  الدم،  يف  الفريوس  وتركيز  املرض 
املريض أو خيفي أعراض املرض. كما تعود أعراض 
املرض فور إيقاف العالج. وحيتاج الشخص حياة 
فإن  هذا  مع  الفريوس.  هذا  من  للتخلص  كاملة 
العالج حيسن من نوعية حياة املريض ومن الصحة 
 10-9 بني  يأخذ  عادة  املرض  تطور  إن  العامة. 
الرابعة(  )املرحلة  األعراض  ظهور  وبعد  سنوات، 
يعيش املريض 9.2 شهراً وسطياً. ويستطيع العالج 

أن يطيل هذا إىل 4-12 سنة.
وأحياناً  تأثريات جانبية كبرية  ذو  العالج  لكن 
وعدم  الدواء.  على  تعنيد  أو  النتيجة  يف  ضعف 
يف  األسباب  أحد  هو  االستمرار  وعدم  التحمل 
يكون  قد  العالج  أن  كما  العالج.  فائدة  حمدودية 
صعباً يف خطواته مع عدد كبري من احلبوب اليت 
املستمر  للعالج  اآلثار اجلانبية  تناوهلا. إن  جيب 
أو فقدها ،  قد تشمل احنالل الشحوم يف اجلسم 
)السكري(،  األنسولني  على  املقاومة  اإلسهال، 
تشوهات  الوعائية،  القلب  أمراض  خطر  زيادة 
والدية. كما أن سعر هذه األدوية مرتفع جداً وال 

يستطيع معظم األشخاص أن يدفعوا تكاليفها.
العالج البديل لإليدز 

توجد العديد من العالجات النباتية املستخدمة 
واليت هلا تأثريات مضادة للفريوسات، وهي حمدودة 
الفعالية. كما تقرتح بعض  الفعالية أو غري مؤكدة 
الفيتامينات  من  جمموعات  استخدام  الدراسات 
 A للفيتامني  يكون  قد  املرض،  تطور  من  للحد 
فعالية عند األطفال. كما أظهر السيلينيوم حتسناً 
يف عدد كريات الدم +CD4، لكن جيب استخدامه 

مع أدوية أخرى وليس لوحده.

مريض إيدز
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هل تناول الطعام يفيد أكثر بعد التمرين أم بعد الراحة
تنمية العضالت ممكنة عند الشباب واملسنني بنفس النسبة

أشارت دراسة جديدة قام بها باحثون من معهد ماسرتخيت الطيب يف 
هولندا أن تناول الربوتينات بعد التمارين الرياضية يفيد أكثر يف زيادة الكتلة 

العضلية عند كل من املسنني والشباب.
أجريت الدراسة على 48 شخصًا، نصفهم يف منتصف العشرينيات من 
أن  وجدت  وقد  العمر.  من  السبعينيات  منتصف  يف  اآلخر  ونصفهم  العمر 
يف  أكرب  لزيادة  يؤدي  التمرين يف اجملموعتني  بعد  بروتيين  تناول شراب 

الكتلة العضلية مقارنة بتناوله بعد فرتة راحة.
السريرية  للتغذية  األمريكية  يف اجمللة  نشرت  مقالة  يف  الباحثون  وقال 
أن نسبة زيادة الكتلة العضلية كانت متساوية تقريباً يف كل من كبار السن 
والشباب. وهذا ما ينفي ما يعتقده البعض من أن كبار السن غري قادرين 

على ترميم النسج العضلية أو امتصاص الغذاء بشكل صحيح.
األشخاص  عدد  حيث  املآخذ  من  العديد  من  تعاني  الدراسة  هذه  لكن 
املشاركني كان قلياًل، كما مل تأخذ قياسات الكتلة العضلية احلقيقية مع 

مرور الزمن، لكن درستها يف فرتة زمنية قصرية.
كان عدد املسنني املشاركني 24 شخصاً متوسط أعمارهم حوالي 74 سنة، 
وشارك 24 شاباً متوسط أعمارهم 24 سنة، ومل يكن أي منهم يقوم بتمارين 
شّد  ومتارين  الثابتة  الدراجة  تشمل  عضلية  بتمارين  قاموا مجيعاً  دورية. 

أن  حني  يف  فوراً  الربوتينات  بتناول  بعضهم  وقام  دقيقة.    30 ملدة  خفيفة 
اآلخرين تناولوها بعد اسرتاحة 30 دقيقة.

أحد النتائج اليت قد تشري إليها الدراسة إىل أن اخنفاض الكتلة العضلية 
عند املسنني سببه قلة الربوتني يف الغذاء ونقص التمرين وليس تغريات جذرية 

يف منط احلياة.

العدسات  من  املزيد  ستسحب  بأنها  وجونسون  جونسون  شركة  أقرت 
الالصقة من السواق بعد عيوب شابتها سببت وخزاً يف العني.

وكانت الشركة قد صّرحت سابقاً أنها سحبت حوالي 100 ألف علبة من 
األسواق من منتجها Acuvue TruEye )عدسات الصقة تستخدم مرة واحدة(، لكنها 
أقّرت هذا األسبوع بأنها قد سحبت مخسة أضعاف هذه الكمية تقريباً )492 

ألف علبة(.
الشركة بأن 75% من  اليابان، وقالت  العلب املسحوبة يف  وكانت أغلب 

الكمية املتضررة اليت كانت تريد سحبها قد بيعت.
والشركة تواجه عاصفة من القضايا اليت ُرفعت ضدها بسبب عدة منتجات 
سحبتها منها Tylenol اخلاص باألطفال، وMotrin و Benadryl  وغريها. 
أقسام  فراغات خطرية يف  بوجود  قائلة  املختصة  السلطات  حيث تهامجها 

مراقبة اجلودة لديها.
املنتجات  سحب  عملية  أن  الشركة  وتقول 
مشلت 25 بلداً أوروبياً. مبا فيها بريطانيا والسويد 
وأملانيا،  وسويسرا  وإيرلندا  وإسبانيا  وإيطاليا 
اجلنوبية  وكوريا  وأسرتاليا  كندا  إىل  باإلضافة 

وهونغ كونغ وماليزيا ونيوزيلندا وسنغافورة.
تقول الشركة أن نصف مليون علبة هي أقل من 

1% من مبيعات الشركة حول العامل.
يعود سبب الوخز يف العني إىل وجود مستويات 
من احلمض الصناعي باقية على العدسة، يرجع 

ذلك إىل عدم مطابقة املواصفات القياسية يف املعمل.
 Mylanta كما قررت جونسون وجونسون سحب 85 ألف علبة من دواء
وهو اجلل اخلاص حبموضة املعدة، بعد أن قالت أنها اكتشفت ظهور رائحة 
كحولية خفيفة بسبب إضافة مادة منكهة. رغم أن املوقع الرمسي للدواء صّرح 
بأن كمية الكحول غري كافية إلعطاء أي تأثري سليب. وأن كمية الكحول ال 

تتجاوز واحد يف املائة.

جونسون وجونسون تسحب املزيد من العدسات الالصقة



العدد اخلامس عشر -الصفحة 9

احلقائق الطبية كما مل تسمعها من قبلجريدة أخبار الطب 

يف  الوزن  النقاص  مفيد  تنتجه  الذي  املعدة  رباط  أن  ألريغان  شركة  تقول 
جمموعة أوسع بكثري من األشخاص البدناء، كما أشارت وثائقها املنشورة يوم 

األربعاء.
وشركة ألريغان هي أكرب شركة منتجة للبوتوكس )حقن لعالج التجاعيد( 
وهي  أخرى.  جتميلية  ومنتجات  الثدي(  تكبري  )سليكون  الثدي  وزرعات 
الذين  من  أقل مسنة  Lap-Band ألشخاص  املعدة  أربطة  تسويق  تنوي 

يستخدمونه حاليًا، وهذا قد يتسبب بزيادة يف املبيعات. 
يف  على $66.46  وأغلق   %0.3 بنسبة  ألريغان  زاد سعر سهم شركة  وقد 

بورصة نيويورك.
نشر  تقرير  يف   FDA األمريكية  والدواء  الغذاء  هيئة  من  مراجعون  وقال 
للعموم أن دراسة ألريغان أشارت إىل »حصول نقص هام يف الوزن لكل فئات 
البدانة«. حيث ستتخذ الوكالة قراراً قريباً حول السماح بتسويق رباط املعدة 

لفئات أقل مسنة.
 body mass( اجلسم  كتلة  مؤشر  يدعى  برقم  اجلسم  بدانة  تقاس 
index :BMI(. وتسعى الشركة احلصول على موافقة بتسويق رباط املعدة 
لذوي مؤشر كتلة جسم BMI يساوي 35 أو أكثر، أو لألشخاص ذوي مؤشر 
كتلة جسم 30 أو أكثر واملصابني مبرض ما له عالقة بالبدانة مثل ارتفاع ضغط 
الدم. بداًل من الوضع احلالي الذي يسّوق رباط املعدة لذوي مؤشر كتلة جسم 

40 أو أكثر، ومؤشر كتلة جسم 35 أو أكثر للمصابني بأحد األمراض.
هذا يعين أن شخصاً ما طوله 170 ووزنه 105 كغ يكون زائد الوزن وذو 
مؤشر كتلة جسم يساوي 36.3. وال ينصح حالياً له بإجراء وضع لربط املعدة إال 
إن كان مصاباً مبرض ما له عالقة بالبدانة. أما إن وافقت هيئة الغذاء والدواء 

على التعديل فسيصبح من املنصوح به استخدام هذه الطريقة.
ويوجد حالياً 17 مليون أمريكي مرشح الستخدام رباط املعدة، لكن إن مت 
املوافقة على استخدامه لشرحية أوسع سيضاف هلم 27 مليوناً آخرين، كما 

تقول الشركة.

مشلت الدراسة 149 شخصاً من الفئة األقل بدانة، ووجد أن 81% منهم 
قد خسروا حوالي 30% من وزنهم خالل سنة. كما مل تشاهد أي مضاعفات 
غري متوقعة. وأصيب 2% منهم مبضاعفات هلا عالقة باجلهاز ُصّنفت خطرية. 
وقد أزيل الرباط عند واحد منهم، ويف عملية جديدة أعيد وضعه لآلخر ألنه 

انزلق.
ويقول املسؤولون يف هيئة الغذاء والدواء أن هناك بعض األسئلة حول الدراسة، 
فهي تقول بأن الدراسة قد ال متثل الشرحية الواسعة من األشخاص املستهدفني 
يف اجملتمع األمريكي، فأغلب األشخاص املدروسني كانوا إناثُا بيض، ومل يتم 

متثيل الذكور السود بشكل كاٍف.
يتوقع اخلرباء أن تصل مبيعات رباط املعدة من شركة ألريغان إىل 390 مليون 
دوالر حبلول عام 2016. علماً أن ألريغان تسيطر على ثلثي سوق رباط املعدة 

الذي يقدر حجمها مببلغ 300 إىل 400 مليون دوالر. 
مما  العلوي جراحياً  املعدة  رباط يوضع على عنق  وهذا اجلهاز عبارة عن 
يشكل تضيقاً لفتحة املعدة وحيّد من كمية الطعام املتناول. وتكّلف اجلراحة 
12 إىل 20 ألف دوالر أمريكي. وهو يعّد حاًل أقل تعدياّ من احللول اجلراحية 
املعدة  جمانبة  أو   stomach stapling املعدة  تثبيت  مثل  البديلة 
توجيه  وإعادة  للمعدة  قطع  عملية  تتضمنان  واليت   ،gastric bypass

اجملاري اهلضمية.
القلب  أمراض  من خطر  يزيد  بدين، مما  أمريكي  مليون  من 72  أكثر  إن 
السيطرة  حماوالت  فشلت  وقد  السرطان.  أنواع  وبعض  والسكري  واجللطة 
على السمنة باستخدام احلبوب، مما يؤدي للعديد من املرضى للجوء للحلول 

اجلراحية.
اجلدير بالذكر أن األطباء حيّق هلم وصف هذا اجلهاز ملن يرونه مناسبًا، 

لكن الشركة ال تستطيع تسويقه إال حسب تعليمات اهليئة املختصة.

رباط املعدة مفيد لتخفيف الوزن عند البدينيـن وليس مفرطي الوزن فقط

صورة لرباط املعدة



أطلق عليه مؤرخو العلم لقب مؤسس علم اجلراثيم 
األملاني  الطبيب  و  العامل  احلديثة،إنه  الطبية 
روبرت كوخ املؤسس احلقيقي لعلم اجلراثيم كعلم 

طيب مستقل.
سنة  األملانية  كالوستال  مدينة  يف  املولود  كوخ 
1843 كان االبن الثالث لعائلة كبرية تضم عشرة 
ونال  جوتنجن  الطب جبامعة  كوخ  درس  أبناء، 
منها درجة الطب وكان متخصصاً يف علم اجلراثيم، 
ثم تدرجت حياة كوخ العلمية و العملية تباعاً يف 
عدة  يف  كطبيب  بداية  تنقل  حيث  مواقع  عدة 
مدن أملانية هامبورغ و بوزنان و راكفيرت ثم طبيباً 
باجليش األملاني خالل احلرب الفرانكو- بروسية 
مدينة  يف  طبيباً  ليعمل  عاد  مهمته  انتهاء  بعد  و 
فولشتاين ثم طبيباً بقسم الصحة أو املكتب الصحي 
جلامعة  ومديراً  أستاذاً  ليصبح  رقي  ثم  برلني  يف 
برلني ومن ثم أستاذاً ومديراً ملعهد األمراض املعدية 

يف برلني.
كّرس كوخ حياته للبحث العلمي باذاًل جهوداً 
واجلراثيم  امليكروبات  اكتشاف  يف  كبريًة  علميًة 
ودراسة األوبئة، وُيعد روبرت كوخ أول من أثبت 
اليت  املُعدية  األمراض  أن  عام  مائة  حوالي  منذ 
كانت تفتك بشعوب أوروبا سببها عضويات حية 
ببحث  كوخ  ُكِلف   1876 سنة  ففي  جمهرية، 
وباء اجلمرة اخلبيثة للكشف عن مسببه، إذ كان 
هذا  وُعرف  األوروبية،  القارة  يف  منتشراً  حينذاك 
واملاعز  األغنام  رؤوس  من  اآلالف  بإصابة  الوباء 
املزارعني  إمراض  على  بقدرته  وكذلك  واخلنازير 

الذين يقومون برتبية هذه احليوانات.
بدأ  كوخ  أوىل جتاربه بتنمية بكترييا اجلمرة 
منوها  والحظ  احليوان،  جسم  خارج  يف  اخلبيثة 
حتت جمهره، ثم حقنها يف فئران فماتت وعندما 
فحص الفئران وجد فيها أعداداً كبريًة من البكترييا 
الفئران،  هذه  يف  األمر  بادئ  حقنها  اليت  نفسها 

وازداد ثقة واطمئناناً بأن هذه البكترييا هي بذاتها 
املسببة للداء.

حيوانات  على  مرات  عدة  التجربة  كوخ  أعاد 
أخرى مثل األبقار، وتوصل إىل النتيجة نفسها، 
وهكذا برهن على أن البكترييا هي اليت تسبب مرض 
اكتشافاته،  كوخ  نشر  أن  وبعد  اجلمرة اخلبيثة، 
اليت تصيب  املعدية  األمراض  بدراسة  العلماء  قام 
اإلنسان، ومت التوصل إىل أن البكترييا تسبب عدداً 
من األمراض لإلنسان، مثل الدفترييا، والكولريا، 

واحلمى التيفوئيدية.
معرفة  العلمية  اكتشافاته  وأبرز  أهم  من  ولعل 

البكرتيا اليت تؤدي اىل مرض السل
هذه  أن  كوخ  روبرت  كشف   1883 العام  ففي 
التنفسي  اجلهاز  ختتار  اليت  اهلوائية  البكرتيا 
لإلنسان مأوى هلا ميكنها إحداث تغريات مرضية 
واألمعاء  احلنجرة  مثل  اجلسم  أحناء  يف خمتلف 
واجللد، وكان العلماء الذين سبقوه قد عجزوا عن 

معرفة أسباب ذلك املرض املميت يف ذلك الوقت.
مبستشفى  كوخ  اكتشف  نفسه  العام  ويف 
االسكندرية وباء الكولريا الذي اجتاح مصر وتسبب 
حبدوث أكثر من أربعني ألف وفاة هناك فقد انتقل 
هذا املرض من اهلند موطنه األصلي اىل مصر عن 
طريق اجلنود الربيطانيني وانتشر بشكل خطري يف 

مجيع أحناء البالد.
وبعد سنوات، ويف منتصف العام 1890 حتديداً 
اجتاح  الذي  املالريا  مرض  كوخ  روبرت  اكتشف 
القارة األفريقية يف ذلك الوقت، وقضى كوخ هناك 
مدة طويلة بني البحث يف أسباب املرض واجياد 

العالج للمصابني به .
الطب  يف  نوبل  جائزة  على  كوخ  حصل 
والفسيولوجيا عام 1905 لبحوثه حول مرض السل 
بعد اكتشافه اجلرثومة اليت تسبب هذا املرض فتم 

له عزهلا ووصفها، و أصبح من السهل حماربتها 
والقضاء عليها ومت إجياد لقاح مضاد مينع عدواها 

وسرعة انتشارها .
و  علمية  بشخصية  يليق  مبا  كوخ  تكريم  مت 
اجتماعية مرموقة فنال إضافة اىل جائزة نوبل العاملية 
األرقى و األهم عدة جوائز أخرى منها :ميدالية 
عام  الربوسي  االستحقاق  وسام   ،1901 هاربن  
أول من  روبرت كوخ 1908وهو  ميدالية   ،1906
حصل عليها، كما مت اختياره عضواً من اخلارج يف 

اجلمعية امللكية الربيطانية عام 1897
إىل  تعداه  فقد  احلد  هذا  عند  تقديره  يقف  ومل 
كرمته  اليت  تال  كالوس  فيها  ولد  اليت  مدينته 
بأن أطلقت امسه على العديد من مؤسساتها، كما 

أطلقت امسه على أحد شوارعها.
عمره  و   1910 أملانيا   - بادن  يف  وفاته  كانت 

67 سنة.
البيهس

من عظماء الطب: روبرت كوخ
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حليب األمهات املتربعات غري كاٍف
تتربع بعض األمهات اللواتي لديهن أطفال ولدوا 
من حليبهن  ببعض  أشهر(  )تسع  كامل  بعد محل 
)سبع  خدجاً  أطفااًل  أجننب  اللواتي  لألمهات 
يدررن  أن  أمهاتهن  تستطيع  مثاًل( عندما ال  أشهر 

احلليب.
إن حليب األم يساعد يف محاية األطفال وخاصة 
املبكرين يف الوالدة )اخلدج( من املضاعفات اليت قد 
تكون قاتلة. لكن دراسة جديدة تشري إىل أن احلليب 

املتربع به قد ينقصه الكثري من املواد املغذية. 
ال  به  املتربع  األم  أن حليب  الباحثون  وجد  فقد 
حيتوي ما يكفي من احلموض الدمسة الالزمة لنمو 
باحلموض  فقرياً  يعّد  كما  للطفل.  العصيب  اجلهاز 

األمينية الضرورية لصنع الربوتينات.
لكن األمر املشجع هو أن تعقيم حليب األم املتربع 
الغذائية  املواد  على  يؤثر  ال  البسرتة  باستخدام  به 
فيه، بل خيلصه فقط من اجلراثيم اليت قد تؤثر على 

األطفال ذوي املناعة املنخفضة واليت مل تتطور بعد.
إن حليب األم املتربع به كاٍف لألطفال املولودين 
من  أكرب  كميات  يشربون  أنهم  بسبب  بأوانهم 
احلليب، لذا يعوضون حاجاتهم بسهولة. فاألمهات 

السن،  ذلك  يف  ألطفاهلم  املناسب  احلليب  ينتجن 
متلك  اليت  األم  حليب  أن  ما  نوعاً  القول  وميكن 

مولوداً مكتمل احلمل ال يناسب األطفال اخلدج.
ميكن لألطباء تعديل مستوى احلموض األمينية يف 
إضافة  لكن  ببساطة،  بإضافتها  به  املتربع  احلليب 
احلموض الدمسة وخاصة DHA يسبب خترب 
لذا  احلليب.  يف  الغذائية  للمواد  الطبيعي  التوازن 
حاول الباحثون إضافة هذه املواد الدمسة إىل غذاء 
األمهات املتربعات بإضافة السمك والبيض والدجاج 
ألن  نظراً  منطقي  أمر  وهذا  البحرية.  والطحالب 
نقصاً  تواجه  املتحضر  اإلنسان  لدى  الطعام  عادات 
احلموض  يف  نقصاً  يسبب  مما  املأكوالت،  هذه  يف 

.DHA الدمسة املفرزة يف احلليب وخاصة
جتري عدة محالت جلمع احلليب من األمهات 
يقدمنه  حيث  حليبهن،  يف  فائض  لديهن  اللواتي 
يعطي  املقدم  احلليب  أن  الدراسات  وتشري  جماناً. 
صحة أفضل لألطفال وجيعلهم أقوى ضد األمراض 

وقد حيسن من وظائفهم العقلية.
وتشري املعطيات إىل أن أكثر املستفيدين هم األطفال 
من  األمهات  حليب  مينع  حيث  بنية،  األضعف 

حدوث مرض يسمى متالزمة تنخر األمعاء والكولون، 
واليت قد تكون قاتلة.

النقود  من  الكثري  احلليب  مجع  عملية  تكلف 
حيث يقّدر سعر األونصة من احلليب بـ4 دوالرات. 
عملية  أن  كما  األونصات.  ملئات  الطفل  وحيتاج 
التعقيم )البسرتة( املدروسة حتدث بتسخني احلليب 
لدرجة 62.5 درجة مئوية ملدة 30 دقيقة، فال تؤثر 
على املواد الغذائية يف احلليب. لكن طرق البسرتة 
األخرى تستخدم درجات حرارة أعلى مما قد يؤثر 

على حمتوى احلليب من املواد الغذائية.
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محلة مصرية ضد فريوسات الكبد
شهر  نهاية  يف  املصرية  الصحة  وزارة  بدأت 
تشرين األول هلذا العام محلة كبرية ضد خماطر 
اإلصابة بفريوسات الكبد اليت تعترب سبباً رئيسياً 
لإلصابة بسرطان الكبد. وحتمل هذه احلملة عنوان 
على  وتشتمل  ممكنة(  الكبد  سرطان  من  )الوقاية 
حمورين: يدور األول حول التوعية مبرض سرطان 
الكبد وعالقته مع فريوسات الكبد، ويركز الثاني 
أن  واملعلوم  الكبد.  ألورام  املبكر  االكتشاف  على 
الكبد   بفريوسات  للمصابني  املسح  إجراء  طرق 
والتحاليل  الصوتية  باملوجات  دورياً  املسح  تشمل 
بأمراض  املصابني  املستشفيات  ملرضى  املعملية 
من   %5 على  مصر  وحتوي  الكبد.  أمراض  غري 
سرطان  ويعترب  عاملياً.  الكبد  إصابات  جمموع 
الكبد املسبب األول للوفاة بني أنواع السرطان يف 
مصر، بعد أن تضاعف معدل إصابته يف السنوات 
السبع األخرية من 4% إىل 8% وسرطان الكبد هو 
خامس السرطانات انتشاراً عامليًا، إذ تظهر 560 
يزيد على 1500  به سنويًا، مبعدل  إصابة  ألف 
إصابة يومياً. وتوجد 55% من احلاالت يف الصني، 
قارة  دول  باقي  اإلصابات على  من  وتتوزع %25 
آسيا وجنوب الصحراء الكربى يف أفريقيا. وتتضمن 
الكبد  فريوسات  عالج  الكبد  سرطان  من  الوقاية 
الذي  الفريوس)ب(  خصوصاً  ضدها  والتطعيم 
يسبب 90% من احلاالت. وتشمل الوقاية عينها 
جتنب الكحول والتدخني، والعالج باهلرمونات، 
اختالل  أمراض  وعالج  احلشرية  واملبيدات 

املناعة.

 امللح يسبب السمنة
آخر صيحة أطلقها علماء التغذية أن الكميات 
الطعام  ملح  من  اجلسم  اليت حيتاجها  الصحية 
متوافرة بصورة طبيعية غري ضارة يف اخلضروات 

يوميًا. تناوهلا  واليت جيب  والفاكهة، 
املضاف  الطعام  ملح  نسب  يف  زيادة  أي  إن 
زيادة  إىل  تؤدي  شكلها  أو  كميتها  تكن  مهما 
ختزين املاء باجلسم مسببًة السمنة. فاملاء حيمل 
الدهون الزائدة إىل خارج اجلسم فإذا أسرفنا يف 
وبالتالي  الدهون  خروج  من  يقلل  امللح  تناول 

السمنة. فتحدث  إىل ختزينها  يضطر اجلسم 

دماغ املرأة يتغري بعد الوالدة
نشرت جملة )العلم السلوكي اجلديد( يف عددها 
األخري دراسة قام بها باحثون بتتبع ورصد أدمغة 
19 امرأة مررن بتجربة الوالدة وبإجراء مقارنة مع 
الصور اليت التقطت بعد أسبوعني إىل 4 أسابيع، 
حجم  أن  تبني  والدتهن،  من  أشهر   3 بعد  ثم 
ضئيل  بقدر  ازدادت  الدماغ  يف  الرمادية  املنطقة 
خمتلفة  أجزاء  يف  حتققت  ملحوظة  زيادة  لكن 
يفرطن  اللواتي  األمهات  أدمغة  وأن  الدماغ.  من 
املناطق  لديهن  تبدو  الرضع  بأطفاهلن  االهتمام  يف 
اتساعاً.  أكثر  الدماغ  وسط  يف  الواقعة  األساسية 
اليت  اهلرمونية  التغريات  أن  الباحثون  ويؤكد 
حتدث بعد الوالدة مباشرًة واليت تتضمن زيادة يف 
األسرتوجني قد تساعد على جعل أدمغة األمهات 
تتغري، كما متكن من االستجابة ملتطلبات أطفاهلن 

الرضع.

مظهر األظافر يكشف عن معامل 
الصحة

بالصحة  مرتبطة  عالمات  األظافر  منظر  يعطي 
العامة ويكشف عن وجود خلل ما بصحة اجلسم 
البيضاء  البقع  بعض  عليها  تظهر  فعندما  ككل، 
فهذا يشري إىل نقص يف عنصر الزنك أو إىل تعرض 

األظافر لضربة مشس أو إصابة قوية.
الظفر  سطح  زيادة يف مسك  أو  اصفرار  أن  كما 
هو داللة على اإلصابة مبرض ما، نتيجة تعاطي 
أدوية معينة. أما عندما تتسم األظافر باحنناءات 
باجلسم  ما  مرض  وجود  يعين  فهذا  طبيعية  غري 

أو إنه يعاني من نقص يف احلديد.
مشكلة  وجود  إىل  األفقية  اخلطوط  تشري  بينما 
تشري  كما  عام،  إجهاد  أو  الغذائي  النظام  يف 
الكالسيوم.  يف  نقص  وجود  إىل  البيضاء  اخلطوط 
املأكل  إضافية يف  ينصح مبجموعة  األمر  ولتدارك 
وهي الربوتني واحلبوب واحلديد الذي يتوافر يف 

الطازجة. واخلضروات  الفاكهة 

حلومًا  يتناولون  الربيطانيون 
سيئة نوعيتها  لكن  كثرية 

أن  اللندنية  تلغراف  الديلي  صحيفة  ذكرت 
قطعة  حاليًا  الربيطاني  الفرد  يأكله  ما  معدل 
البقر وقطعتني من صدر الدجاج  كبرية من حلم 
وقطعتني من حلم اخلنزير، إضافة إىل احلليب 
ووجد  األسبوع.  أيام  خالل  يوم  كل  واجلنب 
األرض(  )أصدقاء  مجعية  مولته  الذي  البحث 
أن اللحم املعاجل بشكل خاص غري صحي، وأن 
الدجاج يف األسواق املركزية حيتوي على شحوم 
احلال  عليه  كان  مما  مرات   2.7 بنسبة  أكثر 
وبروتني  املاضي  القرن  من  السبعينات  خالل 

أقل بنسبة 30 يف املائة.

يقلل  األسربين  النهائي:  اجلواب 
واملستقيم الكولون  سرطان  من 

يف  الطبية  )النسيت(  دورية  نشرت   
حاالت  عدد  يقلل  األسربين  أن  األخري  عددها 
الربع  بواقع  واملستقيم  القولون  بسرطان  اإلصابة 
الثلث.  بواقع  القولون  سرطان  وفيات  وخيفض 
يف  كليف  راد  جون  مبستشفى  باحثون  ودرس 
نصفهم  تناول  شخص  حوالي14ألف  أكسفورد 
من  للوقاية  األسربين  من  منخفضة  جرعات 
تقريباً  عامًا   18 مدار  وعلى  القلبية  األزمات 
القولون  بسرطان  املتطوعني  من   %2.8 أصيب 
بسرطان  اإلصابة  خماطر  األسربين  وخفض 
القولون على مدار 20 عامًا بنسبة 24% وخفض 

%35 القولون بنسبة  خماطر سرطان 
فإنها مل  انتصرت لألسربين  الدراسة  أن  ومع 
خطورته  وحول  حوله  اجلدل  أن حتل  تستطع 
يف حاالت عديدة وأنه يتسبب يف بعض األحيان 

يف نزيف مميت يف األمعاء واملعدة.

أثر مسنة األهل على صحة 
األطفال

للدكتورة   دراسة  )نيتشر(  جملة  نشرت 
مارجريت موريس حول تأثري مسنة األب ونظام 
تغذيته على إصابة أوالده بالسمنة والسكر جاء 
فيها أن األم اليت تعاني من السمنة تلد أطفااًل 
زيادة  معدل  أن  كما  الزائد،  الوزن  من  يعانون 
يف  كبري  دور  له  احلمل  وأثناء  قبل  األم  وزن 
يف  واجلديد  للطفل.  الصحية  احلالة  حتديد 
قبل  ووزنه  لألب  الغذائي  النظام  أن  هو  األمر 
على  تأثري  أيضًا  له  الزوجية  العالقة  ممارسة 
احتمالية  من  يزيد  وبالتالي  املنوية  احليوانات 
والدة أطفال يعانون من السمنة والسكر. وتؤكد 
الدكتورة مارغريت موريس أن هناك عوامل غري 
حيث  بالسكر،  األبناء  إلصابة  تؤدي  وراثية 
عليها  اليت حيصل  العالية  الدهون  أن  تفرتض 
على  ما  تأثري  هلل  يكون  قد  الطعام  من  األب 
برجمة  لتغيري  يؤدي  مما  املنوية،  احليوانات 
عرضًة  وجيعله  باجلنني  اخلاصة  اجلينات 
بشكل أكرب لإلصابة بالسكر حتى لو كان األب 
يفتح  البحث  وهذا  باملرض.  مصابني  غري  واألم 
البيئة  تأثري  حول  الدراسات  من  ملزيد  الباب 
النفسية  احلياة  على  الوالدان  يعيشها  اليت 

للمواليد. والصحية 

أخبار ملونة

إعداد: آمال ابراهيم
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التحليل النفسي لشخصية سعاد حسين
زال  ال  اآلن  وإىل   2000 حزيران   21 يوم  منذ 
الغموض يلف )انتحار( سعاد حسين، انتحرت أم 
قتلت، حتى رأى البعض أنه ال انتحار وال اغتيال 
جوهرها  من  جزءاً  بل  طبيعيًا،  موتاً  حتى  وال 
العربية  السينما  يف  به  عرفت  الذي  البطولي 

بسندريال الشاشة.
وإىل اآلن يتناقل الكتاب حتليل أسباب موتها، 
احد  ال  مهانة،  معذبة،  مغدورة،  ماتت  حيث 
يعرف أو سيعرف كيف ماتت، وقد حتول موتها 
إىل لغز، إىل جزء من الطابع األسطوري حلياتها. 
ومل يعد أحد يهتم مبن قتل سعاد حسين وكيف 
ماتت قبل أوانها: غري أن كل املقدمات يف حياتها 
الواقعية والسينمائية مل تكن لتوحي بأنها ستموت 

على فراشها بني يدي حبيبها.
العربية  السينما  فقدت  حسين  سعاد  وبوفاة 
وجهاً فنياً راقياً كان يتفجر حيوية وتلقائية على 
فقد  الفن حبق،  راهبة  مبوجبه  الشاشة، مسيت 
فلم  سواه.  شيء  وال  فقط  لفنها  حياتها  كرست 
أو  االستثمارية  املشاريع  أو  والعقارات  الثروة  تبغ 
يقدم  الثراء  فاحش  زوجاً  أو  املكدسة  اجملوهرات 
إال  تدمن  بنكنوت...  مل  أوراق  وزنها  مقدار  هلا 

فنها.
التلون  على  بقدرتها  تتميز  طفولتها  بدأت 
يتشابه مع ماليني  منزل  أدوارها من  والتنويع يف 
باحلياة  يضج  بيت  املصري،  اجملتمع  يف  املنازل 
واألبناء ومزدحم أيضاً بامليول الفنية من خط ورسم 
وحنت وتلحني وغناء ومتثيل، أب ميتلك املوهبة 
ورصيداً متنوعاً من العالقات، وأم بسيطة كل همها 
أن تسعد ببناتها، فتاة تنتمي إىل الطبقة املتوسطة، 
هذه  جلمهور  ومألوفاً  قريباً  أي  عادي،  ومجال 

الطبقة.
مجال واقعي يفضي إىل مجال كامن جعلها حلماً 

لكل شاب ومثاًل أعلى لكل فتاة.
من  اخلمسينيات  أواخر  يف  سعاد  ظهور  واكب 
تصدرته  واجتماعياً  سياسياً  حراكاً  املاضي  القرن 
الطبقة املتوسطة وأفادت منه أكثر من غريها، فهي 
أعادت عرب أدوارها اجلادة واخلفيفة يف آن واحد، 
إنتاج أهم صفات فتاة هذه الطبقة: التحفظ إىل حد 

الصراحة والرغبة الطاغية  يف االنفالت والتمرد.
وميكن القول أن سعاد كسرت أو خفضت الطابع 
الطابع  هذا  املصرية،  البنت  لصورة  امليلودرامي 
فاتن  بطوالت  معظم  وختاذل  انكسار  عززه  الذي 
محامة بقدر ما عمق جنوميتها لدى قطاعات هائلة 

من اجلمهور العربي.
واحلراك  التغريات  من  العديد  سعاد  شهدت 
االجتماعي، والذي انعكس على مشوارها الفين منذ 
أول بطولة هلا يف )حسن ونعيمة( وصواًل إىل أخر 
بذكائها  أدركت  حيث  والنساء(  هلا)الراعي  فيلم 
بعد سلسلة من األدوار اخلفيفة والشقية حيث كنا 
نراها حتى منتصف الستينات من القرن املاضي يف 
أفالم )العريس يصل غداً(و )إشاعة حب(، )السبع 
والصيف(،  )البنات  )الثالثة حيبونها(،  بنات(، 
من  وغريها  زيزي(  )عائلة  عزيزة(،  )السفرية 
أدوار الفتاة الشقية ذات الضحكة املميزة أو الفتاة 
ثم  خمتلف،  مستقبل  إىل  تتطلع  واليت  الطموحة 
موهبتها  الفطري  بذكائها  أدركت  ما  سرعان 
وعالقاتها باملثقفني من حوهلا وعلى رأسهم املبدع 
األدوار  تغري من منط  أن  أن عليها  صالح شاهني 
حيث كان هلا دورها البارز يف تقديم جمموعة من 
يف  جلرأتها  جداًل  أثارت  اليت  السياسية  األفالم 
تناول األحداث السياسية اليت كانت أهم ما مييز 
األفالم  هذه  خالل  من  وتناولت  وقتها.  اجملتمع 
احلكم  نظام  تغيري  مثل  حدثت  اليت  التطورات 

والثورة واالنفتاح.
واملشاهد منا ملن عاصر سعاد حسين يرى أنها 
كانت أقرب إىل قلبه من خالل أفالمها وإنها ابنة 
زمانه، وكأنها اخلالة الصغرى، ويشعر معها أنه 
حلمه  من  شخص  حضور  هلا  وأن  راحته  على 

ودمه.
سعاد حسين مل تصبها أمراض النجومية وهلذا 
تلقائيتها  بداخلها.. كانت  حافظت على شعلتها 
وتربيتها األوىل باقتدار وهذا جعلها من أملع جنوم 

جيلها وحصان السبق الرابع يف السينما.
ويف كل ما كتب عن موت سعاد حسين مل يتطرق 
أحد نفسياً إىل سبب موتها على حد ما طالعناه- 
وحنن نرى يف حتليلنا أن سعاد باألمراض اجلسمية 
اليت أخذت تنتابها  وبأن آثرها يف آخر فيلم هلا 
وأرادت أن  والنساء(، حتول ذلك نفسياً  )الراعي 
ال رغبًة منها- بل  تنسحب من احلياة الفنية – 
من الضغوط النفسية اليت منشأها جسمي. وكان هلا 
من لندن متنفس تبتعد به عن جوها يف مصر مبا 

حيفل به من أقاويل وإشاعات.
وعلينا أن ال ننسى أنه بني سن 50إىل 60 وهو 
انعزلت  أو  انتحرت  املرأة،  حياة  يف  حتول  سن 
املنتحرات  فمن  فنانة،  من  أكثر  حتجبت  أو 

ومن  شادية  املعتزالت  ومن  داليدا  العاملية  الفنانة 
احملتجبات عفاف شعيب.

يف هذه الفرتة من العمر يتبدل الشكل فيزيولوجياً 
ونفسياً ويصعب ترك الصورة اليت كونها اجلمهور 
عن هذه الفنانات فيلجأن إىل ما ذكرناه أو يتابعن 

سري الفن  وما يرتكه من انطباع عنهن.
وإذا كان مرض االكتئاب يصيب 5- 6 % من 
جمموع الناس، فإنه يصيب 50% من الفنانني وهي 

أعلى شرحية من شرائح الشعب.
أما املزاج )النوابي( وهو اضطراب يتميز حباالت 
النشاط  من  نوبات  مع  تتناوب  االكتئاب  من 
الشدة من مرض  أقل يف  التقلبات  ولكن  والسعادة 
االكتئاب اإلبتهاجي )ثنائي القطب( ونسبته بني 

البشر بشكل عام %5-4 
فيه  واالنتحار   %60 نسبة  أعلى  الفنانني  وبني 
بني الشعب 1% فيما عند الفنانني 12% والشعراء 

.%16
لقد كتبت عام 1988 يف كتابي )التحليل النفسي 
للفنانني العرب( عن سعاد حسين قبل وفاتها ب 
من  حسين  سعاد  حال  لسان  أقول:  سنة   12
)أنا  جربان  خليل  جربان  قاله  ما  متثل  أعماقها 
غريب ويف الغربة وحدة قاسية ووحشة موجعة غري 
أنها جتعلين أفكر أبداً بوطن سحري وال أعرفه، 
أنا  رأتها عيين.  ما  بأشباح خفية  ومتأل أحالمي 
غريب عن جسدي، وكلما وقفت أمام املرآة أرى 
يف وجهي ما ال تشعر به نفسي، وأجد يف عيين 
ما ال تكنه أعماقي، أنا غريب وقد حببت مشارق 
األرض ومغاربها فلم أجد مسقط رأسي وال لقيت 

من يعرفين وال من يسمع بي(.
والسؤال هل قرأت سعاد حسين هذا الكالم يف 

حينه!!
مسري عبده
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حيّظر النوم خالل العمل، ويف نفس الوقت تعترب الغفوة من دقيقة إىل ثالثة 
دقائق من العوامل املساعدة على االسرتخاء والرتكيز على العمل.

على الرغم من أن الراحة تعيد احليوية للجسم فإنه عملياً اليوجد وقت فراغ 
للراحة خالل العمل، وفعاًل حنن حباجة للراحة ومعظم الناس ينامون خلسًة 

وهذ يؤثر على مزاجهم وأدائهم وصحتهم.
يعترب أخذ قسط من الراحة هو الطريقة الوحيدة ملنع اخلطأ الذي ميكن أن 
يسببه التعب وعدم الراحة، وهذا أمر صعب ملعظم العاملني ألنهم سيتعرضون 
لنريان التأنيب والعقاب بسبب النوم خالل العمل، لذا قد يكون احلل بتطبيق 

طريقة »غفوة – الغفوة« باستخدام تقنية االسرتخاء الظاهري.
طريقة غفوة – الغفوة تستغرق وقت قصري من دقيقة إىل ثالث دقائق وميكنك 
جعلها أطول، ميكنك القيام بها يف أي وقت ويف أي مكان، وهي تعتمد على 
تركيز االنتباه على توتر وجهد العضالت وتسمى باالسرتخاء الظاهري ألنك 

ترتاح وتسرتخي بدون أن تسرتخي وهذا معنى االسرتخاء الظاهري.

لكن كيف ميكنك فعل ذلك ؟
 إليكم الطريقة...

اجلس مبكان مريح.  -1
2- ابدأ مع أي عضلة يف الرأس تشعر أنها مشدودة مثل اجلبني أو الرقبة.

3- ضع إحدى يديك على عينيك املغمضتني، ويف حال ُسئلت بالعمل ما 
بَك ؟ قل هلم لدي صداع بسيط.

بها  تشعر  اليت  العضلة  على  أو  خلف  فضعها  األخرى  اليد  أما   -4
مشدودة.

5- استمر برتكيز كل انتباهك على العضلة املشدودة، اشعر بها، الترخيها 
والتشدها فقط ركز عليها، ميكنك أيضاً أن تتصور العضلة، العضالت تعمل 

كأسنان املشط عندما تكون مشدودة فأنها تنضم على بعضها البعض وعندما 
تكون مسرتخية فإنها تبتعد عن بعضها البعض.

اشعر بالعضلة وتوترها ملدة 30 ثانية.  -6
ارفع يدك عن عينيك املغمضتني وافتحهما، واآلن فكر كيف تشعر   -7
العضلة ! هل تشعر باالسرتخاء؟ من هنا تأتي الراحة الظاهرية فعندما يرتكز 

كل انتباهك على نقطة واحدة فإن باقي اجلسم يسرتخي.
اآلن، اشعر بالعضالت املتوترة املتبقية يف وجهك أو رأسك، اخرت واحدة، 
وركز انتباهك عليها وحدها بشكل كامل و ملدة 15 ثانية، واستمر بالعملية 

حتى تشعر باسرتخاء أكثر.
الغفوة قريبة قدر اإلمكان إىل  مع االستمرارية ميكنك جعل حالة غفوة – 
حالة الغفوة، قم بإجراء مسح عقلي للجسم، ركز على جمموعات خمتلفة من 

العضالت بنفس الوقت، وتوقف عندما تشعر بها مشدودة.
تشعر  أن  جيب  التوتر،  مستوى  الحظ  الكامل  باالسرتخاء  تشعر  عندما 

باالسرتخاء والرتكيز أكثر.

ميكنك استخدام هذه الطريقة يف أي وقت ويف أي مكان ومع التمرين ميكن 
أن تستهلك 15 ثانية أو أقل،  ومن فوائد هذه الطريقة:

حتسني الرتكيز بشكل سريع.  -
التخلص من الضغط والشدة يف أي وقت وبأي مكان.  -

تساعد على الغفوة أو النوم عندما يكون لديك الوقت.  -
تساعد على تعلم كيفية الراحة عندما تكون مضغوط ومستنزف ومنهك   -

من التعب.
تساعد على االسرتخاء يف االمتحانات.  -

الغفوة خالل العمل من احملظورات...فما احلل؟!
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بأن  القدمية  شكوكهم  صحة  الباحثون  أثبت 
اقرتحت  اإلدمان، حيث  تسبب  الدمسة  األطعمة 
بالدسم  الغنية  األطعمة  أن  حديثاً  نشرت  دراسة 
والغنية باحلريرات تؤثر على الدماغ بنفس طريقة 
تأثري الكوكائني واهلريوئني، فعندما أكلت الفئران 
هذه األطعمة بكميات كافية أدى ذلك إىل إصابتها 
ملبدأ  املشابهة  القسرية«  األكل  »عادة  مبشكلة 

اإلدمان.
الكوكائني  مثل  األدوية  استخدام  من  ساهم كل 
يف  السريعة  األطعمة  من  كبرية  كميات  وتناول 
حدوث فرط نشاط مراكز اللذة والسعادة يف الدماغ، 
للحصول  السعادة  مراكز  تنبيه  أن  تبني  وبالنهاية 
على نفس السعادة أو حتى فقط الشعور بأنك جيد 

تطلب زيادة يف كميات الطعام أو الدواء.
نشرت دراسة يف جملة العلوم العصبية أجريت 
الفئران وملدة 40 يوم،  على ثالثة جمموعات من 
إحدى اجملموعات أعطيت بانتظام طعام فئران، 
والثانية أعطيت شرحية حلم دمسة وسجق وفطرية 
اجلنب وأطعمة أخرى غنية باحلريرات ملدة ساعة 
كل يوم فقط، أما اجملموعة الثالثة مسح هلا بتناول 

أطعمة غري صحية ألكثر من 23 ساعة يف اليوم.
بشرية  أطعمة  تناولت  اليت  الفئران  أصبحت 
خالل  فمن  لدماغها،  تغري  أيضاً  وحصل  بدينة، 
وجد  بالدماغ  مزروعة  الكرتودات  بواسطة  املراقبة 
تطور  الثالثة  اجملموعة  يف  الفئران  أن  الباحثون 
عندها بشكل تدرجيي حتمل للسعادة اليت تقدمها 
أكثر  تتناول  أن  وعليها  تناولتها  اليت  األطعمة 

لتحصل على سعادة أكثر.
بدأت الفئران تأكل بشكل قسري لتصل للنقطة 
لتواجه األمل، فعندما طبق  اليت عليها أن تستمر 
الفئران  أقدام  على  كهربائية  صدمة  الباحثون 
اجملموعتني  يف  الفئران  فإن  الطعام،  وبوجود 
األوليتني خافتا وابتعدتا عن الطعام، بينما الفئران 
السمينة مل تفعل ذلك، فقط كان انتباهها مّركز فقط 

على نهم الطعام.
أبدت الفئران يف الدراسات السابقة نفس التغريات 
ُأعطيت كميات غري حمدودة من  الدماغية عندما 
نفس  الفئران  لدى  وكان  اهلريوئني  أو  الكوكائني 

التجاهل لتستمر باستهالك الكوكائني.
إثارة  على  السريعة  األطعمة  قدرة  أن  واحلقيقة 
مقارنة  لكن  مذهلة متامًا،  ليست  االستجابة  هذه 

الباحثني اآلن للطعام والكوكائني هي جديدة. 
وتعود  زمن طويل  منذ  الكوكا  أوراق  استخدمت 
ليصبح  منها  الكوكائني  استخالص  على  الناس 
أكثر فعالية يف تأثريه على الدماغ من خالل تناوله 
باحلقن أو التدخني وهذا جعله ميتلك قدرة أكرب 
كمسبب لإلدمان. وميلك الغذاء نفس التأثري أيضًا، 
فنحن ننتقي طعامنا وحنوّله فمثاًل أجدادنا تناولوا 
احلبوب الكاملة بينما حنن نتناول اخلبز األبيض. 
اهلنود األمريكيون كانوا يأكلون الذرة وحنن نأكل 
تناول  حالة  تسبب حبدوث  وهذا  الذرة،  شراب 
أيضاً  وحنن  ضرورة،  وبدون  وعي  بدون  للطعام 
وصادات  أدوية  تناول  على  احليوانات  حنرض 

حيوية بشكل تعسفي.

يعترب الناقل العصيب الدوبامني هو املسؤول عن 
يتداخل  الفئران،  عند  الطعام  تناول  فرط  سلوك 
الدوبامني يف مراكز السعادة الدماغية ويلعب أيضاً 
فرط  يتسبب  والقوة.  التحصني  سلوك  يف  دوراً 
تناول الطعام خبفض مستويات مستقبل الدوبامني 
ترافقت  بينما  السمينة،  الفئران  لدى  الدماغ  يف 
الدوبامينية  املستقبالت  من  املنخفضة  املستويات 

عند البشر مع إدمان املخدرات والسمنة. 
ورمبا يكون لإلدمان أسباب جينية، لكن ال يعين 
مستقبالت  يف  اخنفاض  مع  ُوِلد  شخص  كل  أن 
الدوبامني قد يصبح مدمن خمدرات أو مصاب بفرط 
يف األكل، وبالتالي هنالك عوامل بيئية وليس فقط 

جينية تؤثر على كال السلوكني.
ونوه أحد الباحثني أن هذه التجارب قد ال تعطي 
فعلى  البشر،  على  طّبقت  لو  فيما  النتيجة  نفس 
الدراسات تبني أن هنالك  املثال يف إحدى  سبيل 
الفئران مبعدل 30 % من وزنها  دواء ينقص وزن 
األساسي وعند تطبيقه على البشر تبني أنه ينقص 
أقل من 5 % من الوزن، لذلك ال ميكننا حماكاة 
على  الدراسات  وتبقى  متامًا،  البشري  السلوك 

احليوانات مؤشراً ملا ميكن أن حيدث عند البشر.
سّلطت هذه الدراسة الضوء على اآلليات الدماغية 
اليت تقود فرط تناول الطعام وقد تتسبب باحلصول 
على معاجلات جديدة للسمنة، وبالتالي يف حال 
نفس  فإن  اإلدمان  بتطوير عالجات حلاالت  قمنا 
ملعاجلة  جيد  بشكل  تستخدم  أن  ميكن  األدوية 

السمنة أيضاً.

الطعام الدسم يتسبب باإلدمان ؟!
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 exenatide اإلكزيناتيد  إن    : رويرتز(   (
عالج  يف  ويستعمل   GLP-1 مستقبل  مقّلد  هو 
يرتبط  أنه  تبني  وقد  الثاني  النمط  من  السكري 
خبطورة أقل حلدوث أمراض قلبية وعائية باملقارنة 
مع العالجات األخرى اخلافضة للسكر، وذلك وفقاً 

لالكتشافات املسجلة يف جملة العناية بالسكري .
وجدت هذه الدراسة اليت أجريت على جمموعة 
من  الثاني  بالنمط  املصابني  املرضى  من  حقيقية 
مع  ترافق  اإلكزيناتيد  استخدام  أن  السكري  الداء 
اخنفاض حدوث أمراض قلبية وعائية بنسبة %19 

باملقارنة مع العالجات األخرى اخلافضة للسكر.
عرب  له  تعليقات  يف  جيين  الدكتور  دّون 
األمراض  خطورة  ألن  هامة  نتيجة  اإلمييل:«إنها 
مخسة  إىل  ضعفني  من  مرتفعة  الوعائية   القلبية 

أضعاف يف مرضى النمط الثاني من السكري«.
دييغو  سان  يف  ورفاقه  جيين  الدكتور  افرتض 
الدم  وضغط  املتقدم  السكر  ضبط  أن  كاليفورنيا 
ومستويات الشحوم املنخفضة ونقصان وزن اجلسم 
من  سُتنقص  باإلكزيناتيد  املعاجلة  مع  املشاهدة 
إىل  الدخول  وحاالت   CVD حدوث  خطورة 
املشفى باملقارنة مع العالجات األخرى ملرض النمط 

الثاني من السكري.
الناجتة عن  البيانات  للتقّصي... قاموا بتحليل 
النمط  من  سكري  مريض   39.275 لـ  املعلومات 
مرتني  باإلكزيناتيد  معاجلتهم  متت  الذين  الثاني 
يومياً ولـ 381.218 مريض تلقوا معاجلات أخرى 
خافضة للسكر ، ومت حتديد كل ما يتعلق حبدوث 
التوعي  عودة  أو  سكتة  أو  قلبية  عضلة  احتشاء 

احمليطي، وذلك خالل أربع سنوات.
أقل   CVD حدوث  كان  البدئية  الدراسة  يف 
باإلكزيناتيد  املعاجلني  املرضى  يف  ملحوظ  بشكل 
وفقاً  به،  املعاجلني  غري  املرضى  مع  باملقارنة 

للتقرير.
املرضى غري املعاجلني باإلكزيناتيد كان  لديهم 
معدالت أعلى من مرض قلب إقفاري سابق،بدانة، 

ارتفاع شحوم،ارتفاع ضغط ..
ارتكز احنراف النتيجة  على أكثر من 300 متغرّي 
مت إجياده لكل مريض واستعمل لضبط االحنراف 

احملتمل يف التحليل النهائي. 
للتحليل املطبق اختلف  النتيجة   وإن احنراف 
دخول  معدالت   : البدئي  التحليل  عن  بصعوبة 
املشفى ) االستشفاء( بسبب حوادث CVD يف 

املرضى املعاجلني باإلكزيناتيد )HR( كان0.80  
)p<0.001( باملقارنة مع املرضى غري املعاجلني 

به.
تناسباً مع التواتر املنخفض حلدوث CVD فإن 
معدالت  لديهم  كانت  باإلكزيناتيد  ابتدؤوا  الذين 
أخفض من حاالت دخول املشفى املتعلقة حبوادث 
قلبية وعائية )HR 0.88; p=0.02(  خالل 
الفرتة التالية مقارنًة مع غري املبتدئني به، ومستوى 

أخفض من معدالت االستشفاء لكل األسباب
.)HR 0.94; p<0.001(

حول  املتوقعة  الدراسات  أن  استنتجوا  لقد 
النتائج  حتسن  لتثبت  اآلن  حمتاجة  اإلكزيناتيد 

القلبية الوعائية يف هذا التحليل البياني.
مقارنة  على  قادرين  كانوا  إذا  فيما  سؤال  وعن 
غري  النوعية  العالجات  مع  باإلكزيناتيد  العالج 
اإلكزيناتيد  فإن الدكتور جيين أجاب: » قد أجريت 
املقارنة مع عالجات نوعية غري اإلكزيناتيد و على 
أية حال هي غري متضمنة يف ورقة عالج السكري، 
هذه النتائج ستكون مقّدمة يف لقاء مجعية الصحة 

األمريكية القادم يف تشرين الثاني يف شيكاغو.

طول السبابة له عالقة بسرطان 
الربوستات

Dalan D’Olive Hand & Body Cream
كريم مرطب لليدين واجلسم خبالصة زيت الزيتون

دواء خيّفض خطورة األمراض القلبية ملرضى السكري

لسرطان  تعرضاً  أقل  طويل  سبابة  إصبع  ذوي  الرجال  أن  إىل  جديدة  دراسة  أشارت 
الربوستات. وقد قامت الدراسة مبقارنة طول السبابة )اإلصبع بعد اإلبهام( مع طول البنصر 
)إصبع خامت الزواج- اإلصبع ما قبل األخري( ووجدت أن الرجال مع طول سبابة أكرب من 

طول البنصر أقل تعرضاً لسرطان الربوستات من نظرائهم ذوي منط األصابع املعاكس.
ويعتقد الباحثون أن مستويات هرمون التستسرتون وخليطاً من اجلينات الوراثية تتسبب 
يف هذه الظاهرة الغريبة. ويقول الباحثون أن طول السبابة يتم حتديده يف املرحلة اجلنينية 

ويتعلق مبستويات اهلرمونات اليت يتعرض هلا اجلنني يف الرحم.
إن نقص التعرض هلرمون التستسرتون يف املرحلة اجلنينية يسبب طول السبابة. ويتدخل 
يف هذا جينتان وراثيتان هما HOXA وHOXD املسؤولتان عن منو السبابتني وعن منو 

األعضاء اجلنسية.
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استنتج باحثون من جامعة هارفارد من استخدام حتاليل لنماذج حاسوبية أن 
األشخاص املصابني بسرطان بروستات منخفضة اخلطورة قد يكونون حبال أفضل 
إن اكتفوا بالكشف الدوري عند الطبيب بدل املسارعة إلجراء عملية جراحية. 
ويربر العلماء نصيحتهم هذه بأن املرضى يصابون بأحد اآلثار اجلانبية على األقل 

عند تطبيق أي نوع من العالج. 
حيث أجرى الباحثون دراسة للمقارنة بني العالج الكيماوي واجلراحة والعالج 
باإلشعاع  واضعني املرضى حتت فحوص متكررة وحتاليل دائمة يف برنامج يدعى 

»املراقبة اللصيقة«، ونشروا نتائج أحباثهم يف جملة اجلمعية الطبية األمريكية.
وقد أدت دراستهم إىل اكتشاف أن مرضى سرطان الربوستات املنخفض اخلطورة 
أنه يقع  السرطان منخفض اخلطورة تعين  ذوي متوسط عمر 65 عامًا، وحالة 
يف الربوستات فقط. ونتيجة للبحث وجد أن املرضى يعيشون بدون عالج حالة 
سرطان الربوستات مدة طويلة، وميوتون على األغلب لسبب آخر ال عالقة له 

بسرطان الربوستات.
يقتل سرطان الربوستات سنوياً 250.000 شخص يف العامل، وهو أكثر سرطان 
بإمكانية  احلديثة  املخربية  التحاليل  وتفيدنا  الرئة.  سرطان  بعد  للرجال  قاتل 
العالج، مستخدمني حتليل  السرطان وتطورها وجناح  املبكر عن حالة  الكشف 
خاص بالربوستات يدعى )PSA: prostat specific antigen(. وهذا 

التحليل هو الذي أوضح أن سرطان الربوستات بطيء النمو قد ال حيتاج لعالج.
إن أكثر من 90% من حاالت سرطانات الربوستات منخفضة اخلطورة تعاجل 
باستخدام اجلراحة أو العالج اإلشعاعي أو كليهما مما يتسبب بأعراض ثانوية 
مزعجة مثل العنانة )الضعف اجلنسي( أو السلس البولي )عدم القدرة على حبس 

البول(. لذا تقدم هذه الدراسة نتيجة تستحق التفكري بها.
رويرتز

دراسة عن سرطان الربوستات تقول: االنتظار أفضل

حالة بروستات طبيعية

حالة سرطان بروستات

خاليا سرطان بروستات
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حمطات يف احلياة اجلنسية بيـن الزوجيـن
النفسي  العامل  أهمية  تتوضح هلم  مل  الناس  من  كثري 
الرجل  عند  تتعرض  أنها  مع  اجلنسية،  الوظيفة  يف 
أية وظيفة أخرى يف اجلسم.  مثلما تضطرب  لالضطراب 
وهذا االضطراب قد يؤدي إىل عدم املقدرة على أداء الوظيفة 
اجلنسية كما ينبغي أو عدم القدرة على أدائها باملرة، إال 
أن هناك أموراً جيب توضيحها حتى ال يرسخ يف األذهان 
اعتقاد بأن الوظيفة اجلنسية ختضع لنفس القوانني اليت 
ختضع هلا أي وظيفة فيزيولوجية أخرى يف اجلسم، فهي 
أن هناك عوامل أخرى  إال  النفسي،  وظيفة هلا جانبها 
تتداخل مع فيزيولوجيا اجلنس لتحدد مدى القوة وشكل 

األداء، وتتلخص يف نقاط عدة منها:
املوجود  املزاجية  كاحلالة  مباشرًة  النفسية  النواحي 
عليها اإلنسان مثل السرور والطمأنينة أو القلق واالكتئاب. 
كما هناك العوامل النفسية غري مباشرة أو ال شعورية، مثل 
األحداث  تركتها  اليت  واآلثار  لإلنسان  اجلنسي  التاريخ 
عقله  يف  وترسبت  اإلنسان  هذا  على  اجلنسية  واملفاهيم 
الباطن وأصبحت تتحكم يف هذه الوظيفة اجلنسية. وهناك 
أيضاً الظروف البيئية والثقافية اليت تشكل موقف اجملتمع 
من اجلنس والعالقات اجلنسية. كذلك نوعية العالقة مع 
الطرف اآلخر أي الشريك يف العالقة اجلنسية... عالقة 
أن  وعلينا  وهكذا.  نفور  مودة..  عالقة حمرمة..  زواج.. 
أي عمر  السن  وأخرياً  لإلنسان.  الديين  املوقف  نغفل  ال 

اإلنسان فهذه الوظيفة بالذات تتأثر مبراحل العمر.
إن هذه العوامل جمتمعة تؤثر يف النهاية على الوظيفة 
املباشرة  الفيزيولوجية  العوامل  إغفال  دون  اجلنسية، 
وغري املباشرة كالصحة العامة والغدد اهلرمونية اجلنسية 

واجلهاز العصيب.
دور اجلنس  وأهمية  موقع  إن  القول  وعلى ذلك ميكن 
هذه  أمام  منهما  كل  تأثر  مدى  الزوجني حيدد  يف حياة 
املشكلة. فقد يشكل اجلنس موقفاً أساسياً وحمورياً وتقوم 
عليه العالقة الزوجية بأكملها، وقد ال حيتل املركز عند 
بعض األزواج، وقد يكون هامشياً يف حياة البعض اآلخر. 
واحلياة الزوجية اليت تقوم على اجلنس ال بد أن تنهار يف 

حالة إصابة أحدهما باضطراب يف الوظيفة اجلنسية.
نستطيع  ال  واليت  ذلك  يف  التأثريات  بعض  أن  على 
الذين  هؤالء  لدى  حتى  حتدث  شأنها،  من  التقليل 
يعيشون واجلنس على هامش حياتهم، فاجلنس سواء كان 
حمورياً أو هامشياً فإنه يشكل قيمة معنوية ما يف حياتهم 
الزوجية، فاجلنس يف إطار الزواج ال حيقق إرضاًء جسدياً 
فقط ولكنه حيقق بالدرجة األوىل يف بعض األحيان إرضاًء 
نفسياً خاصًة لدى هؤالء الذين ال حيتل اجلنس  عاطفياً 
اجلنس  يعتربون  الذين  هؤالء  أما  حمورياً.  موقفاً  لديهم 
اجلسدية  احلسية  الوظيفة  فإن  الزوجية  حلياتهم  مركزاً 
للجنس تكون هي األقوى ولذلك يفتقدونه بشدة مثل الذي 
يفتقد الطعام وهؤالء هم الذين يتأثرون إىل حد الزلزلة يف 
حالة إصابة الرجل باالضطراب اجلنسي وما يعكسه ذلك 

من نتائج على العالقة الزوجية.

ولكن كيف تكون سيكولوجية املرأة حيال ذلك؟
واجلواب على ذلك يتوقف على مدى إعجاب الزوجة 
جبوانب أخرى يف شخصية زوجها ومدى االمتالء الذي 
اجلنسي  ضعفه  ظل  يف  حتى  الرجل  هذا  مع  به  تشعر 
الذي طرأ على حياتهما ومدى اجلوانب األخرى الثرية يف 

شخصيته على تعويضها الفقدان اجلنسي.
وعلينا أن ال نقلل من مدى الثراء يف حياتهما معاً مبعنى 
املشرتكة  االهتمامات  هذه  وقدرة  املتعددة  اهتماماتهما 
الدرجة  إىل  والوجدان  والعقل  والنفس  الروح  إمتاع  على 
اليت يشعران فيها أنهما ال يفتقدان اجلنس افتقاداً كبرياً 
الزواج  عمر   على  أيضاً  يعتمد  والثراء  ومزلزاًل،  مزعزعاً 
ورصيد الذكريات، فإن آثار الضعف اجلنسي الذي يصيب 
اآلثار  الزواج ختتلف عن  من  أو عامني  عام  بعد  الرجل 
اليت خلفها ضعف مل يصيب الرجل إال بعد مضي ثالثني 

عاماً من الزواج، فاألمور هنا ختتلف.
هي  فعلها  رد  شأنه  من  مهم  برصيد  الزوجة  وحتتفظ 
الذي أصاب زوجها،  بالذات جتاه االضطراب اجلنسي 
للزوج  باالمتنان  مفعماً  إما أن يكون رصيداً  الرصيد  وهذا 
الذي وقف جبوارها يف وقت مرضها أو ضعفها ومل يتذمر 
أو يتنكر هلا وإمنا كان دوماًً ودوداً رحيماً مقدراً راضيًا، 
أو يكون رصيداً من العداوة ناجتاً عن رغبة دفينة لالنتقام 
وذلك ألن هذا الزوج مل يرمحها وقت ضعفها أو مرضها، 

بل أظهر تذمره وتهديده وسخريته.
يف هذا املوقف تنطوي املرأة على مشاعر األمل اليت تتحول 
إىل حقد وعداوة وتنتهز فرص ضعفه لرتد إليه ما فعله بها 
وتنكل به، خاصًة يف هذا املوضوع احلساس جداً بالنسبة 

العالقة  أن  للرجل، وهنا تصطاده يف مقتل، وهذا يعين 
الزوجية بنيت على األساس على أرض من رمال.

تتعلق  تناولناه  فيما  ذكرها   جيب  أخرى  ونقطة 
باملستوى األخالقي للزوجة ومستوى قيمها اليت تتمسك 
بها ودرجة تدينها وتقديسها للحياة الزوجية.. فإذا تدنى 
املستوى األخالقي للزوجة فإن ردة فعلها يكون قاسياً إزاء 
االضطراب اجلنسي الذي أصاب زوجها مما يهدد فعلياً 

هذا الزواج باالستمرار.
إىل  يتوقف  الزوجية  العالقة  جناح  أن  القول  وننهي 
وإشراكها  وتفهمها  الزوجة  تعاون  مدى  على  كبري  حد 
أو مشاركتها منذ البداية. إن أي رد فعل حاد أو غاضب 
أو مبالغ فيه منها يسيء للحالة، ويف هذه الظروف قد ال 
تكون قضيتها األوىل املشكلة اجلنسية ولكنها تنتهز الفرصة 
لتصفية احلسابات واالنتقام لنفسها يف أشد حلظات ضعف 
الرجل، خاصًة إذا كان هذا الرجل من النوع الذي يتأثر 
حياته  كل  تهدد  كارثة  ويعتربه  اجلنسي  لضعفه  بشدة 
وتهدد كيانه وكرامته وإحساسه بذاته ومستقبله ويتحدد 
على أساسها مصري زواجه بل مصري كل شيء يف حياته، 
فإذا أعطى الرجل هذه الدرجة املبالغ فيها وغري الطبيعية 
منه يف  اليت عانت  الضحية  للزوجة  يتيح  فإنه  للمشكلة 

املاضي أن ترد له الصاع صاعني.
إن سنني العشرة ال تؤدي إىل التفاهم اجلنسي بني الزوجني فقط 
التفاهم يف كل أمور احلياة، وهذا يعين درجة أكرب من  وإمنا إىل 
االلتصاق الباعث على طمأنينة خلود العالقة بني زوجني ناضجني 
يتمتعان بسمو أخالقي ومستوى اجتماعي إنساني راقٍ  تظللها منذ 

اللحظة األوىل للزواج حتى آخر العمر.
س.ع
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اقرتبت االمتحانات وقد مّشر الدكاترة عن سواعدهم...

األسئلة صعبة والطالب مسكني... »راح فيها فتة...«

تفضلوا... شاركونا...

وجبة خفيفة

أصدقاء أخبار الطب 
 يف مدينة الالذقية

د. ميساء راغب علي- أخصائية تخدير وإنعاش 0944449484

د.بسام زيني - طبيب أسنان - 244200

د. راتب شعبو - طبيب أسنان - 0932898496

د. كمال عزيز برهوم - طبيب أسنان - 412591

د. غادة عبد الكرمي حسن - طبيب أسنان - 431710

د. أسامة منير ابراهيم - طبيب أسنان - 0933335986

د. منيار أحمد - طبيب أسنان - 

الصيدالنية غادة جوني - 412983

الصيدالنية نبيهة ابراهيم - 439303

الصيدالنية ساميا عيسى - 474396

د. عبداهلل عليا - طبيب أسنان - 423485

د. راغب علي - عامة -مفرق بوقا - 422822

 الصيدالني باسل سلمان 420420

الصيدالني عصام مصطفى 0933680774

أصدقاء أخبار الطب 
 يف مدينة محص

د. تيسير علوش- صيدالني - تلبيسة- هـ8018184

د. مفيد الناصر أخصائي طب أسنان - الكورنيش الشرقي مقابل االسكان العسكري – هاتف 2615454 
د. الصيدالنية فاطمة حميد – الزعفرانة – هاتف 8819350 

د. الصيدالني أحمدالسعيد – تلبيسة –هاتف 8814007 
د. الصيدالنية ليزا درويش – الشنية – هاتف 7187422 
د. الصيدالنية يارا احلمصي – حديدة - هاتف 4758209 
د. الصيدالني يوسف بطرس – ربلة – هاتف 4660858 
د. الصيدالنية عفراء حمامة – فاحل – هاتف 7373672

د. نوال علي ريشة -صيدلية نوال - الوعر- جانب جامع فاطمة - هاتف: 2516968

د. عمار محسن الّسعد – اختصاصي جراحة عصبية ومجهرية )فرنسا(- السوق: بناء األتاسي هــ: 

2453774،الزهراء هــ 2617514.
د. أزدشير محسن الّسعد – اختصاصي تقومي أسنان وفكني – عضو اجلمعية السورية لتقومي األسنان 

– الزهراء – هــ 2617513.
م.عبيرمحسن الّسعد – مركز السعد للبصريات – الزهراء – هــ 2617559.

د. سها مجيب عودة - اختصاصية تقومي أسنان وفكني - منتصف شارع احلضارة – هــ 2165562

د. مليس إبراهيم – صيدلية مليس – الزهراء – مقابل جامع الزهراء – هــ 2618889

استشارات طبية جمانية
مالحظات هامة

استشارات  خدمة  اجلديد  بشكله   www.med-syria.com الطب  أخبار  جريدة  موقع  يقدم 
جمانية على املوقع. حيث يقوم جمموعة من املختصني بالرد على أسئلة الناس ومساعدتهم وتوجيههم.

لكن خدمة االستشارات على اإلنرتنت حتتاج إىل بعض الوعي أثناء استخدامها. وهذه بعض التعليمات 
املفيدة لكي حتصل على استشارة سليمة:

1- اكتب عنوانك بشكل صحيح
ومدى  باحلالة  أصبت  متى  السكن،  مكان  العمل،  اجلنس،  )العمر،  بالتفصيل:  حالتك  اذكر   -2

شدتها(
أو  بارتفاع حرارة شديد  إن أصيب طفل  الطارئة واإلسعافية:  للحاالت  3- ال تستخدم هذه اخلدمة 
مسن بأمل يف الصدر أو أمل شديد ال حيتمل فعليك مراجعة الطبيب أو املستشفى، وليس انتظار رسالة على 

اإلنرتنت.
خدمة استشارات أخبار الطب مفيدة للتعرف على األمراض وعلى العالجات واخلدمات الطبية وعلى 

فوائد النباتات ومضارها، وعلى توجه ألي طبيب عليك أن تذهب.
لقد واجهنا يف هذا املوقع منذ انطالقه وعلى مدى أربع سنوات العديد من األسئلة املتنوعة، وسنبدأ بنشر 

أرشيفنا على املوقع وعلى صفحات اجلريدة يف الفرتة القادمة.
إن موقع أخبار الطب يقدم هذه اخلدمة بشكل جماني، وهون غري ملزم بالرد على كل الرسائل. كما أن 

األجوبة قد تستغرق وقتاً خاصة ألن بعضها حيتاج إىل خمتصني قد ال ميتلكوا وقتاً كثرياً يف اإلجابة.

أصدقاء أخبار الطب
يف مدينة دمشق

أ. معن علوان - بناء جممع فيكتوريا
جمموعة مشوط التجارية -املنطقة احلرة- 2123946

د. حممد احلليب - مدير مشفى السالم - طريق درعا -قبل جسر صحنايا
أ. خليل خاروف - دمشق- دوار كفر سوسة- 0988611533

أ. إياد الدالي - مدير إداري مشفى الرجاء - عربني - 5239660
د. نبيل الوزة - مدير مشفى داريا الوطين

د. عبد اهلل العسلي -مدير مشفى دوما الوطين
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خبري بكل شيء
أنا معجب خبالي... فهو خبرٌي يف كل شيء... 
وهو ذو رأي واضح يف أي شيء حتى لو كان يسمع 

به للمرة األوىل.
خالي يتابع كل نشرات األخبار، ويعيد االستماع 
مياه  تدفق  تأثري  يعرف  وهو  النهار،  طوال  إليها 
أزمة  وخلفيات  أملانيا  اقتصاد  على  امليسيسييب 
منتظراً  ويعيش  املوزمبيق.  يف  األسنان  نّكاشات 
مساع اخلرب الذي سيأتي بعد دقائق، وهو مستعد 

لتغيري الدنيا وإنقاذ البشرية.
التصليح...  يف  خبري  أفضل  نفسه  يعترب  خالي 
يف التصليح عموماً... وال يهم إن كان العطل يف 
مقبس كهرباء أو يف صاروخ نووي، فإن خالي هلا 
ومستعد دائماً لإلنقاذ... أذكر أن خالي توقف عند 
سيارة معّطلة ويتصاعد الدخان من حمركها... وقف 
وحشر رأسه يتلمس احملرك ثم لعب باألسالك... 
وفجأة حصلت مفاجأة... مل تدر السيارة... اكتشف 

خالي أمراً عظيماً: »السيارة معطلة«.
خالي يفهم يف الطب أكثر من أي طبيب، يصف 
األدوية والعالجات مبهارة وحذق. فقد ذهب مرة 
إىل أكثر من عشرين طبيباً ومل »يعجبه« رأي أي 
منهم... ألنهم أمجعوا أنه مصاب بالزكام. وهو 
النهاية  ويف  بالسكري...  مصاب  أنه  على  مصرٌّ 
اشرتى أدوية السكري وتناوهلا... وعندما أسعفناه 
إىل املستشفى أصّر أن اإلبر اليت أعطوه إياها غري 

مناسبة ملرضى السكري...
ملرضى  مفيدة  البطاطا  قشور  أن  يصّر  خالي 
اإليدز، وأن البندورة تسبب اإلدمان... وأن إضافة 

الرمان املتعفن حيسن من طعمة البيض املقلي...
خالي يفهم باألبراج والنجوم والكواكب. ويفهم 
يف بناء السدود وإنشاء الطرقات. يفهم يف إقامة 
احلفالت وتأبني اجلنازات. يفهم يف التاريخ القديم 

واحلديث والرياضيات والرسم واملوسيقى...
كل ما حيتاجه خالي هو فرصة ليثبت لكم نفسه...

Phobia

اخلوف
حتضري شراب للمغص والغازات وعسر اهلضم

جريدة أخبار الطب
تصدر  اجتماعية(.    - )طبية  علمية  جريدة 
السورية  العربية  اجلمهورية  في  أسبوعياً 
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د.رسالن العلي  
صاحب امتياز الترخيص واملدير املسؤول

د. ربا العبد اهلل 
 رئيس التحرير

د. حنا جبور
مدير تنفيذي

أ.محمد أسعد فّرا
مدير تسويق

أ.هبة سلطان
متابعة الزبائن

م. رشاد السيروان
مدير فني

املستشارون العلميون
د. علي علوش
د. عزام عمار 

د. أيهم أحمد
د. زهور السعد

د. رواء اجلمال
د. رمي عليان

لالستفسار واإلعالن
اإلدارة العامة الالذقية:

أ. عبد اهلل سلمو
 041552447 

0956-933235
مكتب حلب, إدلب:
أ. محمد أسعد فّرا

021-2224748
0944-648771

مكتب حمص:
 د. طارق حسن
0955644699

مكتب دمشق:
0936245354

0941934184 
Email: info@med-syria.com

العنوان: الالذقية - مشروع الريجي - خلف الهجرة واجلوازات - ط أرضي.

كافة املراسالت تتم باسم املدير املسؤول

املكونات
•قرفة: مقدار ربع ملعقة صغرية 	

•زجنبيل: مقدار ربع ملعقة صغرية 	
•شاي أخضر: مقدار ملعقة صغرية 	

•رحيان )حبق(: ثالث ورقات 	
طريقة التحضري:

يغلى 200 مل من املاء، ويضاف للماء الذي 
النار  على  ويرتك  والقرفة  الزجنبيل  يغلي 

اهلادئة ملدة مخسة دقائق ثم تطفأ النار.
يضاف الشاي األخضر وورق احلبق ويرتك ملدة 

مخس دقائق أخرى.
العسل،  أو  بالسكر  وحيلى  كأس  يف  يصب 

ويشرب بعد الطعام أو عند احلاجة.
فوائد الشراب

يساعد على التخلص من الغازات والنفخة، وحيّسن من عملية اهلضم وينشط من عمل 
األمعاء. ميكن استخدامه يف حال املغص الناجم عن الربد أو األكل غري املتوازن. كما 

ميكن استخدامه بشكل دوري مرتني إىل ثالث يومياً.

النباتات نظيفة وذات نوعية جيدة وخالية من الشوائب والغبار. كما  حتذير: جيب أن تكون 
جيب االنتباه إىل أي حساسية ملركبات هذه اخللطة.

د.حنا جبور
hjabbour@med-syria.com


