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خمتلفان لكن متساويان ج5
الرجال والنساء... واجلنس

واملرأة يف  الرجل  من  كل  لدى  الدماغ  اجلنس يف  مركز  يقع 
تتحكم  اليت  الدماغية  املنطقة  وهي  الوطاء،  تسمى  منطقة حمددة 
وجتري  الدم،  وضغط  القلب  ونبض  واالنفعاالت  باملشاعر  أيضاً 
فيها إثارة الرغبة اجلنسية عن طريق اهلرمونات اجلنسية وال سيما 
واملرأة،  الرجل  الوطاء ختتلف بني  لكن خصائص  التستوسرتون؛ 
فهو أكرب حجماً عند الرجل ويتلقى قدراً أكرب من التستوسرتون ألن 
مستويات هذا اهلرمون عند الرجل أعلى منه عند املرأة بعشرة 
الدافع اجلنسي عند الرجل عموماً  إىل عشرين مرة، لذلك يكون 

أقوى بكثري منه عند املرأة.
أما ملاذا كونت الطبيعة الرجال والنساء على هذا النحو من التباين 
يف درجة الشبق اجلنسي فيمكن تفسريه بسهولة باختالف الوظيفة 
الطبيعية الرئيسية لكل من اجلنسني؛ فاألنثى مكلفة طبيعياً باحلمل 
يغدوا  حتى  وتنشئتهم  الصغار  رعاية  ثم  ومن  واإلجناب  والوالدة 
قادرين على االستقالل واالعتماد على أنفسهم، أما الذكور فقد 
صممتهم الطبيعة كآالت للتلقيح فقط ومل حتملهم أياً من األعباء 
أن  الضروري  من  كان  لذلك  العملية،  هذه  بعواقب  املرتبطة 
اجلنس يف  دور  مع  اجلنسني  من  لكل  اجلنسية  اخلصائص  تتناسب 
التعريف  باعتبار  أخرى،  بكلمات  منهما؛  لكل  الطبيعية  الوظيفة 
»الطبيعي« للجنس بأنه وسيلة للتكاثر وبقاء النوع وليس غاية 
ما يعرف باللذة  ثناياه على  – وإن كان ينطوي يف  يف حد ذاته 
أداء  يف  األفراد  يرغب  حافز  بأنها  طبيعياً  تفسر  واليت  اجلنسية 
لكنها  اجلنسي،  التكاثر  وهي  النوع  لبقاء  أهمية  األكثر  الوظيفة 
حتولت ألسباب فكرية واجتماعية لتصبح غاية بطريقة ما - كان من 
الضروري أن يتغلب جانب الوسيلة على جانب الغاية يف اجلنس 

بالنسبة للمرأة يف حني يسود جانب الغاية لدى الرجل.
باقي  بني  األطول  الزمنية  الفرتة  حيتاج  البشري  النوع  فطفل 
األنواع احلية ليبلغ مرحلة االستقالل عن أمه؛ على سبيل املثال، 
من  أسبوعني  بعد  بنفسها  نفسها  إعالة  األرانب  صغار  تستطيع 
بعيد  القطيع  مع  جيري  أن  الوليد  الفيل  يستطيع  كما  والدتها، 
والدته مباشرة، يف حني يستطيع وليد أقرب أقربائنا: الشمبانزي، 
أشهر؛  عمر ستة  وهو يف  أمه  فقد  حال  بقائه مبفرده يف  تأمني 
وال  احلمل  من  األكرب  اجلزء  طوال  جسدياً  مقيدة  فتظل  املرأة  أما 
عمر  إال يف  كاٍف  بشكٍل  نفسه  على  االعتماد  من  طفلها  يتمكن 
مخس سنوات على األقل. من املعروف بأن وظيفة احلمل واإلجناب 
تتعطل لدى املرأة بشكل طبيعي عندما تكون حاماًل، لفرتة زمنية 
تقارب السنتني )تسعة أشهر محل وسنة إرضاع(، وإذا اكتفينا فقط 
بهذه الفرتة »الطبيعية« من انعدام القدرة على التكاثر ميكننا 
أن ندرك مدى أهمية أن تكون الرغبة اجلنسية عند املرأة ضعيفة 
لكي تتناسب مع قدرتها على احلمل ثانية بفواصل زمنية تقارب 
السنتني، وهذا بافرتاض أنها مستعدة مادياً ومعنوياً إلعالة أكثر من 
طفل يف فرتة اخلمس سنوات اليت يكون الطفل فيها معتمداً عليها 

بشكٍل تام.

العديد من  تتفرع عن هذه الوظيفة التكاثرية احملدودة طبيعياً 
اخلصائص »اجلنسية« الطبيعية املميزة للمرأة؛ كاإلخالص اجلنسي 
والغرية ألنها حباجة ألن يبقى رجلها جبانبها لفرتة كافية ملساعدتها 
شديد  ببطء  لديها  اجلنسي  الدافع  وتصاعد  أطفاهلا؛  تربية  يف 
واستغراقه وقتاً طوياًل ليرتاجع ألنها جيب أن تتأكد من مدى كفاءة 
شريكها ليكون أباً ألطفاهلا قبل أن تقرر استقبال نطافه؛ وارتباط 
اجلارية يف حميطها بشكل قوي،  اجلنسي لديها باألحداث  الدافع 
املتعلقة بأطفاهلا على  أو املشاكل  العائلة  أو  العمل  كاملشاكل يف 

وجه اخلصوص ألن اجلنس بالنسبة هلا وسيلة وليس غاية.
باملقابل، تقتصر الوظيفة »الطبيعية« للرجل يف جمال التكاثر 
تربية  أما  لعائلته،  واحلماية  الطعام  تأمني  ثم  ومن  التلقيح،  على 
الصغار والعناية بهم فليست من مسؤولياته؛ يعين ذلك أن الرجل 
جاهٌز باستمرار ملمارسة اجلنس إذ ال عوائق طبيعية حتول دون ذلك، 
الطبيعة منحت  أن يكون كذلك ألن  له  بالعكس كان ال بد  بل 
األنثى حق اختيار الشريك وليس الذكر، لذلك توجب عليه أن 
يكون مستعداً دائماً لتلبية دعوة األنثى للتزاوج، بل والتنافس مع 
الذكور اآلخرين للفوز بها، وهذا ما تطلب منه أن يكون مستعداً 
»تستوسرتونياً« باستمرار، أي أن تكون رغبته اجلنسية قوية دائماً، 

وعدوانيته حتت الطلب.
وباملثل، أثرت هذه الوظيفة يف اخلصائص »اجلنسية« الطبيعية 
إخالصه  من  وحدت  اجلنسية  املشاعية  إىل  ميااًل  فجعلته  للرجل؛ 
اجلنسي وغريته – الغرية عند الرجل دافعها اجتماعي وليس طبيعياً 
– ألن مهمته تنتهي بتلقيح أنثاه وسرعان ما جيد نفسه مستعداً 
لتلقيح أخرى؛ واختذ دافعه اجلنسي طابع التأجج الفوري والوصول 
إىل ذروته يف ثوان ومن ثم الرتاجع واخلمود بالسرعة ذاتها ألنه 
توجب عليه أن يكون قادراً على ممارسة اجلنس يف مجيع الظروف 
أعداء ممكنني  الفرصة لذلك حتى بوجود  له  تتاح  أينما  أي  عملياً، 
يتهددونه؛ كما حترر هذا الدافع لديه من التأثر بالظروف احمليطة 
اليت  التوترات  لتقويض  مهدئ  دواء  مبثابة  إليه  بالنسبة  وأصبح 

شهدها يومه.
إال أن التأثري األكرب للتباين يف دور اجلنس لدى كل من الرجل 
الشريك؛  اختيار  عملية  منهما يف  كل  أولويات  يكمن يف  واملرأة 
فأولويات املرأة تكمن يف شريك مميز يكون قادراً على منح أطفاهلا 
وتنشئتهم،  بهم  العناية  ومساعدتها يف  الوراثية  الصفات  أفضل 
وتلبية  إثارة  على  قادرة  شريكة  يف  فتكون  الرجل  أولويات  أما 
والصفات  باملظهر  الرجال  لذلك يهتم  باستمرار،  اجلنسية  رغبته 
اجلنسية للمرأة الشريكة ويؤثرونه على أي خصائص أخرى ألنهم 
يريدون اجلنس، يف حني تريد املرأة احلب ألنها تبحث عن عالقة 
متينة ومستمرة؛ وليس يف ذلك انتقاص للرجل وال تعزيز ملكانة 
ولكل  الطبيعة  من  بأمٍر  أنهما خمتلفان  األمر  ما يف  فكل  املرأة، 
منهما وظيفة حمددة ال ختدم سوى بقاء نوعهما البشري وال عالقة 

هلا مبا نصدره من أحكام قيمة على كل منهما.  
د. أيهم أمحد

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

يعترب البيض من املواد اليت حتتوي على قيمة غذائية عالية ومكونات سريعة 
اهلضم، حيث تعطي البيضة الواحدة 80 سعرة حرارية،  تتكون البيضة من: 

القشر والبياض والصفار والغرفة اهلوائية.
من  أساسي  بشكل  مكون  البيضة،  وزن  من   %10 تقريباً  يشكل  القشر: 
كربونات الكالسيوم، لونه أبيض أوبين، يعترب حاجز الدفاع األولي حلماية 
مكونات البيضة وحيتوي على مسامات دقيقة جداً لتأمني التبادل الغازي مع 

الوسط احمليط.
غين  وهو  البيضة،  وزن  من   %60 تقريباً  يشكل  اآلح:  ويسمى  البياض 
بالربوتينات ويف مقدمتها األلبومني وحيتوي على مواد حافظة وقاتلة جلراثيم 
مثل اآلفيدين و أنزيم الليزوزيم ،الحيتوي البياض على الكوليسرتول، والينصح 

بتقدميه للرضع دون العام بسبب صعوبة هضمه من قبل جهازهم اهلضمي.
الصفار ويسمى املح: يشكل تقريباً 30 % من وزن البيضة، حيتوي بشكل 
أساسي على الكوليسرتول وحيتوي على فيتامينات مثل البيوتني وفيتامينات 
آ و ب و د ..وحيتوي على بروتينات وأمالح معدنية مثل الكالسيوم واحلديد 

والصوديوم والبوتاسيوم، وهو املوصى به للرضع دون العام.
من الداخل يوجد غشائني ملتصقني بالقشر يفرتقا ليشكال كيس اهلواء الذي 
يعطي هواء أولي للفرخ يف طريقه للخروج، وظيفة الغشائني منع دخول جراثيم 
والتقليل من فقدان املاء، ويوجد حول صفار البيضة غشاء مينع إختالط الصفار 
مع البياض، ويكون الصفار موصول اىل أطراف البيضة بواسطة فتائل مصنوعة 
اجلنني  فان  لذلك  الربوتينات(  )فتائل  وتسمى  جدا  اللزجة  الربوتينات  من 
املتطور يكون دائما متوجه اىل األعلى )اىل جهة كيس اهلواء( بالرغم من دوران 

البيضة وتدحرجها.
احلليب  من  أغنى  وهو  باحلديد،  وغين  بالربوتني،  غين  البيض  يعترب 
باحلديد، و احلليب أغنى من البيض بالكالسيوم، والبيض و احلليب غنيان 
بفيتامني د، و كذلك فإن البيض غين باألمالح املعدنية و فقري بالنشويات، 

مما جيعله مع الئحة األغذية املستعملة يف ختفيض الوزن.
األسهل  وهو  السلق  املكتمل  غري  البيض  هو  البيض  لتناول  الطرق  أفضل 
املقلي ، وعند سلق  البيض  من  املسلوق أسهل هضماً  البيض  هضمًا، ويعترب 
البيض وتركه مدة من الزمن يالحظ اسوداد الصفار والسبب هو احتاد احلديد 
احلديد  كربيتيت  فيتشكل  بالبياض  املوجد  الكربيت  مع  بالصفار  املوجود 

األسود اللون.
عندما تتخرب البيضة ينتج عن التخرب غازات حيتجزها القشر مما يتسبب 

بطفو البيضة فيما لو وضعت البيضة باملاء بينما البيضة السليمة ال تطفو.
مينع اإلكثار من تناول البيض يف احلاالت التالية:

• املصابون بكسل يف وظيفة الكبد، و حصى املرارة.
• املصابون بالتحسس من أكل البيض  واملصابون بالربو و حساسية الصدر.

• املصابون بالتهابات الكلى، و احلصى و الرمل
فهذه البيضة آية من آيات اخلالق تظهر فيها جاللته وعظمته.

فـسبحــان اهلل..

د. زهــور مـحـسـن الـّسـعـد.

البـيضـة 
»ُذهـبـة مائـعـة وفـضـة ذائـبـة«

كلمة التحرير:
مبنتدى  اإللكرتوني  موقعنا  على  بدأنا 
على  جنيب  كنا  فقد  طبية،  استشارات 
االستشارات وال يستفيد منها سوى شخص 
واحد. واآلن سننشر األجوبة عى املوقع كي 

يستفيد منها اجلميع.
فقد  نفسي جديد،  اختبار  العدد  هذا  يف 
ما  وهو  نفسية  اختبارات  الكثريون  طلب 

سنحاول أن نوفره يف كل عدد.

ألول مرة ننشر يف صفحاتنا قصة مرضية، 
وقررنا أن نبدأ مبوضوع بسيط وواضح وهو 
زيادة محض البول، نرجو أن نكون وفقنا 

يف اختياره.
واقرتاحاتكم  استفساراتكم  نتلقى  كالعادة 

.info@med-syria.com على بريدنا
د.رسالن ابراهيم العلي
مدير التحرير

إدارة جريدة أخبار الطب
 تهنئ 

د. فراس بسمة
ملناسبة إعادة انتخابه نقيبًا للصيادلة 

يف حمافظة الالذقية.

متمنني دوام النجاح والعمل املثمر.
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دراسة عن األمراض القلبية يف سورية

يعدُّ القلب عضلة نشيطة جداً وحتتاج إىل كمية كبرية من الغذاء واألوكسجني 
لذا جند أن ثلث الدم اخلارج من القلب يتجه لتغذية القلب نفسه. ومير الدم 

بأوعية دموية حتيط بالقلب كأنها شبكة عنكبوتية تسمى األوعية التاجية .
التاجية،  الشرايني  تصلب  هي  شيوعاً  القلب  تصيب  اليت  األمراض  أكثر 
وحيدث عندما ترتاكم الدهون والسموم على جدران الشرايني القلبية، وتؤدي 
إىل تضيق فتحة الوعاء الدموي وانسداده أحيانًا، يشبه هذا مواسري املياه اليت 

ترتاكم فيها األوساخ مسببًة صعوبًة جريان املاء وانسداد األنبوب.
للوقاية من هذه األمراض ينصح األطباء باستخدام غذاء صحي قليل الدسم 
)خاصًة الكولسرتول( كما حيتوي الكثري من الفيتامينات واملعادن اليت حتارب 

السموم يف اجلسم.
تطور العلم يف الفرتة املاضية لدرجٍة كبريٍة حبيث أمكن لألطباء أن يكتشفوا 

األوعية اليت توشك على االنسداد وأن يعاجلوها بطرٍق خمتلفةٍ .
عندما يكتشف الطبيب وعاًء دموياً متضيقاً ويرى أنه حباجة ملعاجلة فإن 
العملية األكثر شيوعاً اليت يتبعها الطبيب هي القسطرة القلبية، حيث يدخل 
سلكاً طوياًل من فخذ املريض ليصل إىل أوعية القلب، حيث ينتفخ رأس أنبوب 
القسطرة داخل األوعية التاجية )البالون( ضاغطاً على التضيق ومساهماً يف فتح 

الوعاء الدموي.
لكن بعض احلاالت اليت ال ينفع فيها البالون حتتاج احلالة إىل شبكة قلبية 
stent، وهي شبكة اسطوانية تضيق على جدران الوعاء القليب وتساعد على 

فتحه لفرتٍة طويلٍة جداً.
على  وندوب  تلفيات  تظهر  احلاالت  من  كثري  يف  أنه  الدراسات  أظهرت 
وتضيق  الشبكة  حول  الدم  وختثر  الشبكة  مكان  يف  الدموية  األوعية  جدران 
امللبسة  القلبية  بالشبكة  تدعى  جديدة  تقنية  ابتكرت  لذا  الدموي.  الوعاء 
باألدوية drug- diluted stent. وهي عبارة عن شبكة قلبية حتتوي 

على سطحها أدوية متنع الندبات أو ختفف من ظهورها.
مما يضمن بقاء أطول للشبكة دون احلاجة إىل عملياٍت جديدة. ما زالت هذه 
التقنية حديثًة نسبياً وجتري حوهلا العديد من الدراسات العاملية لتقييم مدى 

فعالية هذه الطريقة وأفضليتها على الشبكة العادية أو البالون.
األخرس  فواز  الدكتور  بها  قام  دراسة  هي  العاملية  الدراسات  أحدث  من 
ووضعوا  قلبية  بعمل قسطرة  قاموا  بدراسة 210 مرضى  قاموا  وزمالءه حيث 
شبكة قلبية ملبسة باألدوية وتابعوا حالة املرضى على فرتة امتدت مدة تقارب 

مخسة سنوات. 
كان 77% من املرضى يف الدراسة هم من الرجال، وكان متوسط أعمار املرضى 
الدم، و56% يدخنون. كانت  ارتفاع شحوم  54±10 سنة، منهم 67% مع 
نسبة 53% من املصابني باحتشاء قليب، و43.6% خبناق صدر مستقر. وكان 

38% منهم مصابني بارتفاع ضغط.
مت مراقبة املرضى الذين مت اختيارهم يف هذه الدراسة منذ بداية التشخيص 
والعالج، ومل يتم اختيار مرضى من األرشيف كبعض الدراسات األخرى، مما 
أعطى هذه الدراسة أهمية كبرية وقوة أكادميية مميزة. كما مت دراسة املرضى 
من مجيع احلاالت املختلفة الشدة ومهما كانت صعوبة احلالة أو تعقيدها، 
وهي تعترب نقطة قوة إضافية هلذا البحث ألنه مل خيرت حاالت خاصة بل 

اختار مرضى حقيقيني قد يكونون مصابني بأكثر من مرض يف آن واحد.
يف  العام  التطور  مالحظة  الدراسة  هذه  بها  اليت خرجت  النتائج  أهم  من 
أن  باألدوية، فوجدت  امللبسة  القلبية  الشبكة  استخدام  بعد  املريض  حاالت 
كثري من املرضى تسوء حالتهم بعد أربع سنوات دون ظهور  أعراض مبكرة، 
وعند مقارنتهم مبرضى ظّلت حالتهم جيدة ُوجد أن تطور احلالة خالل سنة 
واحدة مل يظهر فرٌق بني اجملموعتني، بينما ظهرت فرق واضح يف التضّيق 

بعد أربعة سنوات.
التزام  بعدم  ر  ُيفسَّ احلاالت  هذه  من  جزء  أن  األخرس  د.  الباحث  يفسر 
املرضى. حيث وجدت الدراسة أن 51.51% من املرضى فقط يلتزمون بتناول 
 %50.50 والتزم  كلوبيدوغريل،  بتناول  يلتزمون  فقط   % و50.05  األسربين، 

بتناول األدوية اخلافضة للشحوم.
ويقول د. األخرس أن نتائج املرضى ميكن أن تتحسن وتقل حاالت االنتكاس 
إذا التزمت نسبة أكرب منهم بتناول األدوية املرافقة. فمن غري املعقول أن يهمل 

وعاء تاجي سليم مقارنة جملرى الدموعاء تاجي متضّيق

فعالية الشبكة القلبية يف محاية املرضى



العدد السابع عشر -الصفحة 5

احلقائق الطبية كما مل تسمعها من قبلجريدة أخبار الطب 

جانب من احملاضرة

مرضى القلب تناول أدويتهم بهذه النسبة الكبرية. وحيثُّ الباحث األطباء املختصني 
بإعطاء املريض دقيقة إضافية من وقتهم لكي يشرحوا ملرضاهم أن عدم تناول األدوية 

يسبب وفاتهم بصراحة.
وقد شكر د. األخرس األطباء الذين ساعدوه يف الدراسة اإلحصائية، كما صّرح أنه 
فخور بكون دراسته سورية حبتة متت بأكملها يف سوريا مع أطباء سوريني ومرضى 

سوريني..
وقد ألقى د. األخرس حماضرًة أمام طالب الدراسات العليا يف مشفى املواساة يوم 
التعليم  البحث ونتائجه حبضور وزير  تفاصيل عن هذا  االثنني 2010/12/6 شارحاً 

العالي ومدير مشفى املواساة وعدد من كبار أطباء القلبية يف القطر.

إدخال الشبكة

الشبكة القلبية توسع الوعاء املتضّيق

توسيع الشبكة بقاء الشبكة يف الشريان 
التاجي

األبهر )األمحر(

القسطرة )األصفر(

مدخل القسطرة 
عرب الشريان 

الفخذي
وصول القسطرة للقلب

مكان انسداد الشريان 
التاجي

صورة شعاعية
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البدناء لتناول وجبة  َيكُثر إهمال عدٍد كبرٍي من 
طعام اإلفطار رغبًة يف التخلص من كيلوجرامات من 
أوزانهم الزائدة، فقد أعلنت دراسة علمية حديثة 
أن حنو 25% من النساء األمريكيات يهملن تناول 
وجبة إفطارهن بهدف حذف ما توفره من سعرات 
حرارية ألجسامهن إلنقاص أوزانهن، ولسوء حظهن 
ازدادت أوزان معظمهن نتيجَة حصوهلن يف وجبة 
الغذاء التالية على كميات أكرب من الطعام، مما قدم 
هلن سعرات حرارية أكثر لتغطية شعورهن جبوع 

شديد المتناعهن عن الطعام يف الصباح 
يف  دراسته  أخر  أمريكي  علمي  فريق  وأجرى 
جامعة كولورادو على  3000شخص فقدوا ما ال يقل 
عن 30 رطل )حوالي 15 كجم ( من أوزانهم بعد 
إتباعهن برنامج غذائي قليل السعرات احلرارية، 
أوزانهم ملدة سنة  النقص يف  ثم حافظوا على هذا 
وأكثر نتيجة حصوهلم على وجبة اإلفطار بشكل 
تناول  فائدة  أخرى  علميٌة  دراسٌة  وأعلنت  يومي. 
جمموعة من النساء مستحضرات احلبوب الكاملة 
إفطارهن  وجبة  يف  املطبوخة  الشوفان(  أو  )القمح 
سندويتش  أو  الدسم  قليل  احلليب  من  كأس  مع 
صغري من البيض أو اجلنب )توفر حوالي 300 سعر 
حراري( يف إنقاص أوزانهن أكثر من نساء أخريات 

أهملن كلياً تناول وجبة اإلفطار.
ويفيد وجود كل من األلياف الغذائية يف حبوب 
حيز  شغل  يف  اإلفطار  طعام  وخضروات  وفواكه 
داخل املعدة، ومع الربوتني الذي يوفره احلليب 
من  كل  ويسكِّن  سواها،  أو  البيض  أو  اجلنب  أو 

باجلوع،  الشعور  الغذائية  واأللياف  الربوتني 
تناول  باالكتفاء حتى  الشخص  الشعور  ويشجعان 

وجبة طعام الغذاء حوالي الثالثة بعد الظهر.
أول  تناول  البدين  الشخص  إهمال  يؤدي  كما   
وجبة طعام يف يومه )اإلفطار( إىل ضبابية يف عمل 
دماغه وضعف تفكريه وضعف يف جسمه تؤدي إىل 
عدم متكنه من أداء أعماله بشكل جيد، كما يالزمه 
شعوره جبوع شديد حتى  الصباح  ساعات  خالل 
وقت الغذاء ثم حيصل يف طعام الغذاء التالية على 
سعرات حرارية تفوق ما اعتقد خطًأ أنه وفره عند 

إهماله تناول وجبة اإلفطار.

إهمال  عدم  أهمية  على  التغذية  علماء  ويؤكد 
إفطارهم  بهدف  تناول وجبة طعام  الوزن  زائدي 
إنقاص أوزانهم ألنها تسبب شعورهم جبوع شديد 
تشجع حصوهلم على كميات أكرب من الطعام اليت 
توفر سعرات حرارية أكثر يف وجبة الغذاء  ناهيك 
أدمغتهم  أداء  على  الغذائي  النقص  تأثريات  عن 
العمل  فرتة  خالل  احليوية  وظائفها  وأجسامهم 

صباحاً. 

الدكتور حميي الدين عمر لبنية 
         استشاري تغذية 

ال تنسي وجبة اإلفطار إلنقاص وزنك؟

ال حيصل غالبية األطفال على كمية كافية من التمارين الرياضية
أطفاهلم  يتمتع  بأن  األهالي  من  العديد  يأمل 
الرياضية  بالتمارين  يقوموا  وأن  جيدة  بصحة 
املفيدة، كما أنهم قد يسجلون أبنائهم يف نوادي 
رياضية، ومع ذلك أظهرت الدراسات أن ذلك 

قد يكون غري كافياً.
معظم األوالد الصبيان ميارسون رياضات مثل 
ركوب الدراجات أو كرة السلة أو كرة القدم إال 
الرياضة هو  فيه  يلعبون  الذي  الوقت  أن معدل 
حوالي 45 دقيقة، وهو أقل حبوالي 15 دقيقة 

من الوقت املنصوح به لدى األطفال.
الرياضات  يلعنب  قد  اللواتي  الفتيات  أما 
 60 على  منهن  اخلفيفة فال حتصل سوى %2 
دقيقة من الرياضة املتواصلة يوميًا، وهو الوقت 

املنصوح به للعب الرياضة.
تعد هذه النتائج مفاجئة بالنسبة لبعض األهالي، 
حيث أن معظم األهالي يرغبون حبصول أطفاهلم 
على التمارين الرياضية ويشرتك األطفال يف هذه 

األلعاب بهدف التسلية واحلصول على الفعالية 
الرياضية إال أن ذلك ليس كافياً. 

تعد التمارين الرياضية هامة جداً لدى األطفال 
وذلك من أجل احلصول على صحة عقلية وبدنية 
قوية،  عظام  بنية  امتالك  إىل  باإلضافة  جيدة، 

كما أنها هامة ملكافحة البدانة لدى األطفال.
البدنية  الفعالية  أن  إىل  الدراسات  تشري  لكن 
ليست اهلدف الرئيسي من معظم األلعاب اليت 

السلة  كرة  مثل  األطفال  بها  يشرتك 
معظم  قضاء  يتم  حيث  القدم  وكرة 
اسرتاتيجية  خطط  بوضع  الوقت 
الراحة  من  فرتات  هناك  يكون  كما 
وبالتالي تكون فرتة الفعالية الفيزيائية 
احلقيقية أقل من الوقت الذي يقضيه 
األطفال  وحيصل  اللعب.  يف  الطفل 
ركوب  مثل  رياضات  الذين ميارسون 
الدراجات على فعالية فيزيائية أكرب.

التمارين  مبارسة  ينصح  أنه  من  الرغم  وعلى 
الرياضية املتوسطة لدى األطفال ملدة ال تقل عن 
60 دقيقة يوميًا، فإن أقل من نصف األطفال فقط 
حيصلون على الكمية املناسبة من الرياضة. وعند 
حيسب  حيث  أسوأ.  الوضع  يكون  املراهقني 
الوقت ملمارسة الرياضة فقط عندما يتسرع تنفس 
اخلفيفة  التمارين  أما  بالتعرق  ويبدأون  األطفال 

فال يتم حسابها كفعالية رياضية.
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ملاذا احلليب منخفض الدسم أو خالي الدسم؟
يعترب احلليب أهم مصدر للغذاء منذ أقدم العصور، ويشكل احلليب ومشتقاته 

جزءاً  هاماً من املطبخ العاملي يف كل احلضارات.
ال ختفى فائدة احلليب وضرورته على أي إنسان. فغنى احلليب بالفيتامينات 
بروتينات  وتقوم  األعمار.  كل  يف  البشري  اجلسم  يفيد  والربوتينات  واملعادن 
واحلليب  سليمة.  وظائفه  على  واحلفاظ  النمو  على  اجلسم  احلليب مبساعدة 
املصدر  يعترب  حالياً  وهو  الصحي،  الغذاء  يف  عنه  االستغناء  ميكن  ال  مصدر 
األساسي للكاليسيوم يف الغذاء، لذا جنده من األساسيات يف بناء العظام والنمو 
عند األطفال، كما جنده ضرورياً عند الشباب لدعم العضالت، وضرورياً للحوامل 
لنمو اجلنني ولتقوية عظامها اليت حتمل وزناً زائداً. كما جنده من أول ما ينصح 
به أطباء العظام لكبار السن للوقاية من هشاشة العظام وتكسرها. عدا عن فائدته 

يف احلفاظ على قوة األسنان ومنع تسوسها.
أيامنا هذه يثريون موضوع احتواء احلليب على  العديد من األطباء يف  لكن 

الكثري من الدسم. ويقولون بأن هذا قد يسبب مشكلة صحية.
فيميل  واحلياة،  الغذاء  طريقة  تغيري  بسبب  جمتمعاتنا  يف  البدانة  تنتشر 
اإلنسان إىل تناول الغذاء السريع وتقل حركته، وال ختفى على أحد أخطار هذا 
النمط من احلياة اليت تتجلى يف مشاكل صحية تبدأ باألمراض القلبية وضعف 

وظائف الدماغ وال تنتهي عند العقم واملشاكل املرافقة له.
لذا يواجه العلماء مشكلة وجود كمية من الدسم يف احلليب تقدر بـ4% من 
السائل. أي حوالي 8 غرام يف كل كأس. وهذه الكمية كبرية نسبياً لكل من 

يهتم بالنحافة.
لكن مت وجود حل سريع هلذه املشكلة. فالشركات األوروبية متيل إىل نزع 
للناس  ويؤمن صحة جيدة  الدسم  ما حيّل مشكلة  الدهون من احلليب، وهو 

يف أوروبا. وهناك نوعان من احلليب الذي نزع منه الدسم:  فإما تنقص كمية 
الدهون إىل النصف مثل حالة حليب رجييليه منخفض الدسم، أو أنها تنزع 

الدهون بشكل كامل تقريباً مثل حالة حليب رجييليه منزوع الدسم. 
إن عملية نزع الدهون هي عملية فيزيائية حتدث مبزج احلليب وخلطه بشكل 
خاص يسمح بفصل الدهون دون إضافة مواد كيميائية. إن معايري الصناعة يف 
اإلحتاد األوروبي ال تسمح بإضافة مواد كيميائية إىل عمليات التصنيع، هذا ما 

جيعل احلليب نقي وصحي. ومناسب لألطفال والكبار على حد سواء.
ينصح باستخدام حليب رجييليه 
األعمار  لكل  الدسم«  »منخفض 
يؤمن  وهو  السنتني،  تتجاوز  اليت 
يف  للنمو.  الالزم  والكالسيوم  الطاقة 
»منزوع  رجييليه  حليب  أن  حني 
من  األكرب  لألعمار  مناسب  الدسم« 
مخس سنوات والذين يرغبون بضبط 
الوزن واحلصول على رشاقة وصحة 
فوائد  على  احلصول  الوقت  وبنفس 

احلليب. 

خدمة الزبائن: 18277777

فيتامينات للرياضييـنشريك

صحّتكم

غين بالكاليسيوم

الدسماحلريراتنوع احلليب
8 غ دسم150 كالوريكأس حليب كامل

4.5 غ دسم120 كالوريكأس حليب منخفض الدسم
0 غ دسم80 كالوريكأس حليب خالي الدسم
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الشكلA:  إبهام قدم أروح مع انتفاخ املفصل املشطي السالمي من الدرجة األولى )السهم( - الشكل B: صورة شعاعية تظهر تخرباً  من الدرجة األولى في عظمة 
السالمية. - الشكل C: صورة MRI تظهر الترسب النقرسي. - الشكلD: الترسب النقرسي املنزوع جراحياً. - الشكلE:  صورة مجهرية تظهر احلدود بني اخلاليا االلتهابية 

والبلورات)تلوين ايوزين والهيماتوكسيلني(. )عند النجوم(. - الشكل F: صورة حتت اجملهر االستقطابي تظهر بلورات حمض البول.

حالة مرضية: ارتفاع محض البول
)النسيت( َقِدَم رجل يف الثانية والستني 
من عمره إىل املستشفى بشكوى أمل مستمر 
يف قدمه اليسرى أصابه بعدم قدرة على 

إمتام عمله كسائق.
بالنقرس  متأثراً  رجله  إبهام  كان 
مرتافقاً  هذا  وكان  سنوات.  ست  ملدة 
يف  البول  مستوى محض  يف  ارتفاع  مع 
ميكرومول/لرت،   480 من  )أكثر  الدم 
ميكرومول/لرت(.  من 390  أقل  الطبيعي 
أظهر الفحص السريري إبهام قدم أروح 

.)A الشكل(  hallux valgus
لديه  وكانت  أمل،  مع  املشي  ترافق 

مشية مضطربة.
وجود  للقدم  الشعاعي  التصوير  أظهر 
)الشكل  األول  املشط  ضرر حاد يف عظم 
 MRI بالرنني  التصوير  وأظهر   .)B

 gouty كبري  نقرسي  ترسب  وجود 
.)C الشكل( tophus

مت استئصال كتلة كبرية من الرتسبات 
)الشكل  النقرسية خالل جراحة الحقة 
النسيجية  الفحوصات  وأظهرت   .)D
البول  محض  بلورات  من  كبرية  كتلة 
حماطة خباليا ملتهبة )الشكل E(. وقد 
وجد الفحص باجملهر الضوئي املستقطب 
البول  محض  أمالح  من  بلورات  وجود 

.monosodium urate
لقد أكد الفحص اجملهري التشخيص 
املفصل،  ربط  بعد  املخّرب.  بالنقرس 
حالياً  يتناول  وهو  املريض.  أمل  اختفى 
لديه  ومل حيدث   allopurinol دواء 

أي انتكاس سريري.

ما هو محض البول:
اجلسم  يطرحها  نفايات  مادة  هو   
البشري وهو عادًة ما ينتج نتيجة اإلكثار 
من تناول اللحم وامللح، أو ألسباب وراثية 

أو مشاكل كلوية.
من  البول  محض  من   %70 يطرح 

الكلية.
املاء  يف  البول كثرياً   ال ينحل محض 
ارتفاع كميته يف  لذا جنده يرتسب عند 
الدم، وأكثر النسج اليت يرتسب بها هي 

املفاصل )اقرأ احلالة املرضية(.
باحلمية  البول  محض  ارتفاع  يعاجل 
ما  ونادراً  له.  اخلافضة  األدوية  وتناول 
يضطر األطباء للجوء إىل عمل ٍ جراحي 

إن كانت احلالة متطورة.
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الطفيليات تقي من احلساسية
)رويرتز( تبني يف دراسة جديدة أن األطفال الذين 
تعرضوا إلصابات طفيلية أو إلصابات بالديدان هم 

أقل عرضة لإلصابة باحلساسية.
باسم  ُتعرف  واليت  املنتشرة  العامة  الفكرة  إن 
اجلراثيم  زيادة  »إن  تقول:  الصحة«  »نظرية علم 
االنتشار  زيادة  يف  يساهم  البيئة  يف  والفريوسات  
العقود  يف  الربو  و  احلساسية  حلاالت  العاملي 

احلالية.«
أو  للفريوسات  التعرض  أّن  يعتقد  البعض  لكن 
من  مبكرة  مراحل  يف  األخرى  املمرضة  للعوامل 
احلياة، رمبا يدفع اجلهاز املناعي ملقاومة اإلنتان 
القوي جتاه  الفعل  رد  عن  بعيداً  طبيعي،  بشكل 

املواد اليت ال تشكل خطراً )احلساسية(.
عن  متعارضة  نتائج  زمن  منذ  الدراسات  قّدمت 
َخُلَصت  الدراسات  بعض  مثاًل..  الصحة..  نظرية 
اليومية، حيث يقوم  إىل ضرورة االعتناء بالصحة 
وبالتالي  اجلراثيم،  من  للتخلص  بالغسل  األطفال 
تقليل خطر تطور احلساسية و الربو، وهذا ما يدعم 

نظرية الصحة، بينما البعض اآلخر مل جيد تأثرياً 
هلذه احلماية.

ويف دراسة حتليلية للدكتورة فريي وزمالئها يف 
األمريكية   املتحدة  الواليات  يف  نوتنغهام  جامعة 
عالقة  وجود  تبني  سابقة  دراسة   21 مشلت 
األطفال  إصابة  وخطر  بالطفيليات  اإلصابة  بني 

باحلساسية.
شخص   29000 حوالي  البحث  هذا  مشل 
اليت  املناطق  يف  وأجري  األطفال،  من  أغلبهم 
تنتشر فيها اإلصابة بطفيليات األمعاء مثل جنوب 

أمريكا وأفريقيا و كوبا وفيتنام وتركيا.
من   %31 أن  وزمالئها  فريي  الدكتورة  وجدت 
من  نوع  بأي  أصيبوا  قد  كانوا  الذين  املشاركني 
الطفيليات هم أقل عرضة من اآلخرين للتحسس عند 
تعريضهم ملادة حمسسة مثل الغبار أو إجراء اختبار 
جلدي للتحسس، حيث تشري استجابة اجللد إىل 
أن اجلهاز املناعي قد تفاعل مع الربوتينات، وهذا 
اليعين بالضرورة أن الشخص الذي لديه حساسية 

قد حيدث عنده عطاس واحتقان أو أعراض أخرى 
مع التعرض الشديد للمادة احملسسة.

أن  القاطع  بالدليل  يثبت  ال  له  توصلوا  ما 
الطفيليات املعوية حبد ذاتها تقي من احلساسية، 
لدراسة  داعمة  أخرى  دراسات  إجراء  من  والبد 

الدكتورة فريي و زمالئها.
املتقدمة  البالد  يف  منتشرة  احلساسية  أن  ومبا 
واليت حتول التقدم فقد أفاد الباحثون لضرورة فهم 

كيفية تأثري البيئة على خطر احلساسية يف العامل.

إحدى  أظهرت 
أن  اإليطالية  الدراسات 
يعانني  اللواتي  النساء 
راحة  عدم  متالزمة  من 
قد  احلمل  أثناء  القدمني 
احلالة  هذه  لديهن  تعود 

بعد الوالدة. 
تزال  ال  احلالة  هذه 
موضع نقاش، حيث تظهر 
حالة من التعب واخلدر يف 
الراحة  حالة  يف  القدمني 
مما جيرب األشخاص على 
وتظهر  القدمني،  حتريك 
األعراض عند عدم التحرك 
أثناء  لفرتة وبشكل خاص 
الليل، وسبب هذه احلالة 

ال يزال جمهواًل.
لدى  هذه احلالة  أن حدوث  إيطاليا  ميالن يف  دراسة جرت يف  أظهرت 
عند  حدوثها  يفوق  احلمل  أثناء  القدمني  إرهاق  من  يعانني  اللواتي  النساء 
اجملموعات األخرى حبوالي مخسة إىل عشرة أضعاف. وقد مت نشر نتائج 
النساء  من   %25 أن  تبني  العصبية حيث  األمراض  الدراسة يف جملة  هذه 
اللواتي يعانني من إرهاق القدمني أثناء احلمل تظهر لديهن هذه األعراض 

بعد الوالدة بفرتات تصل حتى 7 سنوات.
تشخيصية،  معايري  وجود  عدم  بسبب  صعباً  احلالة  هذه  تشخيص  يعد 

كما أن العالج هلذه احلالة هو األدوية املشابهة للدوبامني وهي غري مدروسة 
بشكل كايف عند احلوامل وقد تؤثر على تطور اجلنني كما أنها قد تؤثر على 

حليب اإلرضاع.
قبل التفكري باملعاجلة الدوائية، من املهم تنبيه األم إىل أن هذه احلالة هي 
حالة سليمة وغالباً ما ختتفي معظم األعراض بعد الوالدة، كما جيب تنبيه 
النساء إىل أن اإلجهاد أو تناول الكافئني أو نقص احلديد قد جيعل األعراض 
أسوأ. وبشكل عام ال يتم استعمال األدوية إال عند وجود 15 نوبة على األقل 
يف الشهر. و ال تعطي األدوية املستعملة النتائج املرغوبة بشكل كامل قد حيث 
أن فائدة استعمال األدوية تكون قليلة واآلثار اجلانبية تكون كبرية وتتضمن 

الغثيان والدوار ونقص النوم.

إجهاد القدميـن أثناء احلمل قد يعود الحقًا



نظراً  املصباح  حاملة  السيدة  لقب  عليها  أطلق 
يف  وتنطلق  لياًل   مصباحها  حتمل  كانت  ألنها 
واملصابني  اجلرحى  عن  حبثاً  القتال  ميادين 

إلسعافهم وتطييب جروحهم.
وادزورث  هنري  الشاعر  فيها  قال  حتى 

لوجنفيلو:

يف هذه الساعة من البؤس 

أرى سيدة مع مصباح

متر المعة يف وسط الكآبة 

تتنقل من غرفة لغرفة
فلورنسا  يف  املولودة  نايتينجيل  فلورنس  إنها 
االيطالية عام 1820 لعائلة غنية تؤمن بتعليم املرأة، 

وتعترب نايتينجيل  مؤسسة التمريض احلديث.
من  واجهته  الذي  الشديد  االعرتاض  ورغم  
للتمريض  االجتاه  فلورنس  قرار  كان  فقد  عائلتها 
و خروجاً  ما كان يعترب مترداً  عام 1845، وهذا 
على  التقاليد املتعارف عليها بأن املرأة - خاصة 

الثرية - جيب أن تعد لتكون زوجة وأم فقط.
عملت فلورنس جبّدية على تثقيف وتعليم نفسها 
والتمريض،  والعلوم  الفنون  يف شتى اجملاالت يف 
وأصبحت  الفقراء،  من  خاصة  باملرضى  واهتمت 
فلورنس من أشهر الداعيات إىل حتسني اخلدمات 

الطبية يف املستشفيات.
نظرها  يف  يكن  ومل  التمريض  فلورنس  عشقت  
جمرد مهنة بل كان رسالة ومهمة إنسانية جليلة 
جيب أن تؤدى على أكمل وجه، ووضعت فلورنس 
يف مذكراتها عدد من املبادئ األساسية اليت جيب 

أن تتحلى بها املمرضة: 
1-جيب أن تبتعد عن األقاويل واإلشاعات.

2-جيب أال تتحدث عن مرضاها أو أسرارهم.

3-أن تكون أمينة على مرضاها.
طلباتهم  تنفيذ  عند  املرضى  على  تتأخر  4-ال 

حيث أنهم يضعون حياتهم بني أيديها.
املعاملة  رقيقة  املالحظة  دقيقة  تكون  أن   -5

حساسة لشعور الغري.
وتعترب فلورنس هي أول من وضع قواعد التمريض 
احلديث، وأسست مدرسة لتعليم التمريض وتدريب 
املمرضات، ووضعت مستويات للخدمة التمريضية 
أولت  كما  املستشفيات،  يف  اإلدارية  واخلدمات 
اهتماماً لقواعد النظافة والتطهري، والصحة العامة 

يف اجملتمع.
يف  املشاركة  يف  للحظة  نانيتينجل  ترتدد  مل 
املختلفة  التقارير  توالت  وذلك عندما  القرم  حرب 
يف بريطانيا عن الظروف املروعة اليت يعاني منها 

اجلرحى يف هذه احلرب.
نايتينجل  تلقت   1854 األول  تشرين   21 ويف 
ومعها 38 سيدة من املتطوعني من النساء واملمرضات 
التدريب الالزم، ومت إرساهلم لرتكيا على بعد 545 
كم عرب البحر األسود إىل منطقة باالكالفا يف القرم 

حيث املعسكر الرئيسي للقوات الربيطانية.
عندما وصلت فلورنس ومن معها من املمرضات 
حالة  يف  اجلرحى  اجلنود  من  كبري  عدد  وجدن 
سيئة وذلك بسبب اإلهمال ونقص الرعاية الطبية 
وعدم توفري األدوية أو الغذاء الالزم للمرضى، مع 
وكان  الوفيات،  معدالت  يف  دائمة  زيادة  وجود 
اجلنود الذين ميوتون بسبب تفشي أمراض الكولريا 
والتيفوئيد وغريها أكثر من اجلنود اللذين ميوتون 
متأثرين جبراح احلرب وذلك بسبب نقص الرعاية 

الطبية وقلة التهوية والتكدس.
إرسال  مت  أشهر  بستة  نايتنجيل  وصول  وعقب 
جلنة صحية من احلكومة الربيطانية عام 1855، 
فتم تنظيف البالوعات وحتسنت التهوية وبالتالي 
كانت  عما  كثرياً  الوفيات  معدالت  اخنفضت 

عليه.
وقامت  اجلهد،  من  الكثري  فلورنس  بذلت 
أجل  من  والسهر  اجليش،  يف  اجلنود  بتمريض 
وتضميد  هلم  الطبية  اخلدمات  وتقديم  رعايتهم 

جروحهم.
الشعب  قام  احلرب  يف  جملهوداتها  ونتيجة 
مدرسة  إنشاء  أجل  من  هلا  بالتربع  اإلجنليزي 
سان  مستشفى  يف  املمرضات  لتعليم  متخصصة 
نتيجة  املدرسة  هذه  وجاءت  باجنلرتا،  توماس 
لتعليم  برنامج  وضع  بأهمية  فلورنس  إلميان 
هذه  تكون  وأن  املهنة،  آداب  وتدريس  التمريض 
وعلى  مدربات  سيدات  أيدي  يف  موظفة  املهنة 

الصفات  من  بالعديد  ويتحلني  عالية  أخالق 
وقد  اجلليلة،  املهنة  بهذه  تليق  واليت  احلميدة 
عملت على انتقاء الطالبات بدقة عالية لتقدميهن 
يف النهاية ممرضات صاحلات وعلى مستوى عالي 
املرضى  مع  يتعاملن  لكي  واملهارة،  التدريب  من 
ولتلبية احتياجاتهم حبيث  مبختلف شخصياتهم 
حجارة،  أو  مجاد  كقطع  معهم  التعامل  يتم  ال 
وقالت يف ذلك: أن التمريض ميّرض أجساماً حية 

وأرواح.
شغل  اليت  السيدة  هلذه  التقدير  من  وكنوع 
التمريض حيز كبري من حياتها، مت إنشاءعدد من 
امسها،  والشوارع  املتاحف  ومحلت  هلا  التماثيل 
فشيد هلا متثال بقصر وترلو بويستمينسرت يف لندن، 
ديربي،  أخرى مبدينة  متاثيل  ثالث  ويوجد هلا 
بلندن،  ناينتجيل  فلورنس  متحف  يوجد  كما 

وغريها من التماثيل واملتاحف األخرى.
كما أن اللجنة الدولية للصليب االمحر  يف عام 
مستها  عامني  كل  تقدم  جلائزة  أسست   1912
جائزة نايتينجيل، وهى أعلى تكريم يف التمريض 

الدولي.
كانت وفاتها - فلورنس نايتينجل - يف الثالث 

عشر من آب عام 1910 عن عمر يناهز التسعني
حافلة  حياة  بعد  نومها،  أثناء  بسالم  رحلت 
قضتها يف رعاية املرضى، وتدريب املمرضات ورفع 

كفاءتهن ومهارتهن.

مع خـالـص احــتــرامــي..
البــيــهـس

من عظماء الطب: فلورنس نايتينجيل
احلقائق الطبية كما مل تسمعها من قبلجريدة أخبار الطب 
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يوصف الكوليسرتول بأنه مادة تتجمع يف الشرايني 
وتسبب تصلبها، وهو يف احلقيقة بروتينات شحمية 
منخفضة الكثافة LDL. ويعد ارتفاع الكوليسرتول 
من أهم العوامل املسببة ألمراض القلب باإلضافة إىل 
ارتفاع ضغط الدم الشرياني والتدخني. وتعد القيمة 
هي   LDL لكوليسرتول   اجلسم  يف  الطبيعية 
116 مغ/دل. وقد يسبب ارتفاعها خطر اإلصابة 

بأمراض القلب.
إلجراء حتليل الكوليسرتول ميكن أخذ عينة من 

دم املريض بعد صيام طوال الليل )12 ساعة(.
معاجلة ارتفاعه:

- يف حال كانت النسبة حوالي 180 مغ/دل: 
ينصح أواًل بتخفيف الوزن عن طريق زيادة النشاط 
وحتسني النظام الغذائي بتخفيف الدهون املشبعة 

)الزبدة والسمنة واملقالي(.
- أما يف حالة النسب بني 180 و230 مغ/دل: 
ينصح يف هذه احلالة بنظام غذائي صارم، ويعاد 
الفحص بعد 8 أسابيع. إذا مل يكن هناك نتيجة 

فإنه جيب إتباع معاجلة دوائية.
اخلطأ الشائع:

هناك مفهوم خاطئ يساوي بني كوليسرتول الدم 
من  الكثريون  خيشى  فمثاًل  الغذاء.  وكوليسرتول 
تناول البيض كونه غين بالكوليسرتول، لكن تأثريه 
بكوليسرتول  مقارنة  الدم  حمدود على كوليسرتول 

األمحاض الدمسة مثل الزبدة والسمنة.
يف  جداً  مهم  الغذائي  النظام  طبيعة  فإن  لذلك 
طريقة  أفضل  وهي  الكوليسرتول،  ارتفاع  معاجلة 
للتحكم به لو كان االرتفاع حتى مستويات متوسطة. 
 LDL فهذا النظام يعتمد على اإلزاحة ألن ارتفاع
يعود إىل ارتفاع تناول األمحاض الدهنية املشبعة، 
واليت جند كثرياً من األغذية حتويها ومن أهمها 
يف  الزبدة.  ومحض  اهلند(  )جوز  النخيل  محض 
حني يقّل الـLDL يف حالة وجود أمحاض غري 
مشبعة مثل محض اللينولينك )زيت زيتون( وزيوت 

أوميغا-3.
حيتاج هذا النوع من النظام الغذائي إىل 14-10 
يوماً حتى تظهر نتائجه. وميكن أن يكون بالطريقة 

التالية:
صباحًا: 

عصري برتقال أو كريفون
شاي أو قهوة أو حليب منزوع الدسم مثل حليب 

رجييله
منتصف النهار:

دجاج أو مسك
سلطة خضار والقليل من الفواكه

قبل النوم:
حليب خالي الدسم

كما جيب مراعاة املالحظات التالية:

- االبتعاد عن بعض األغذية مثل الزبدة والكاكاو 
والكرمية والشوكوال.

- الدجاج منزوع اجللد واللحم خالي من الدسم 
)الشحم(.

- اعتماد طريقة الشوي والسلق بدل القلي.
- التقليل من صفار البيض واألجبان

- تناول ما نريده من الفواكه واخلضار
الكاملة  واحلبوب  الرز  من  نريده  ما  تناول   -

وخاصة الشوفان.
وطبعاً فإن النظام الغذائي جيب أن برافقه نظام 
وفورية  أكيدة  نتائج  على  للحصول  جيد  رياضي 

للسيطرة على مستويات الكوليسرتول. 
د. مارية العلي

الكوليسرتول والغذاء

جزيئة LDL )كوليسرتول(

أظهرت الدراسات وجود دليل قوي على أن 
يومياً  األسربين  من  منخفضة  جرعات  تناول 
املختلفة  السرطانات  من  احلماية  يف  تساعد 
لذلك ينصح كل األشخاص بعمر يفوق 40 سنة 
قد  أخرى  جهة  من  يومياً.  األسربين  بتناول 
يسبب األسربين زيادة يف خطورة حدوث نزف 
يف األمعاء وذلك بنسبة شخص من كل 1000 

شخص يتناولون األسربين يف السنة.
أظهرت جمموعة 8 دراسات مشلت 25570 
السرطان  عن  النامجة  الوفيات  أن  مريضَا، 
عند األشخاص الذين يتناولون األسربين يومياً 
جبرعة أقل من 75 ملغ كانت أقل بنسبة %21 
بعد   %34 وبنسبة  الدراسات،  إجراء  خالل 

مخس سنوات.
لألسربين  قدرة  أعلى  أن  الدراسة  أظهرت 
على خفض خطورة اإلصابة بالسرطان كانت يف 
سرطانات اجلهاز اهلضمي حيث حدث نقص 
خالل مخس   %54 بنسبة  اإلصابة  خطورة  يف 

سنوات من تناول األسربين.

أظهرت الدراسات أن تناول األسربين ينقص 
من خطورة اإلصابة بسرطان الكولون أو األمعاء 
إنقاص  وقد تتضمن اآللية قدرة األسربين على 
فعالية إنزيم cyclooxygenase2 الذي حيرض 
مستويات  ووجدت  اخلاليا،  انقسام  حدوث 

مرتفعة من هذا اإلنزيم يف اخلاليا الورمية.
اليت  الدراسات  إحدى  نتائج  أظهرت  وقد 
خطورة  تناقص  النست  جملة  يف  نشرت 
الوفيات من السرطان خالل 20 سنة عند الذين 
يتناولون األسربين وذلك بنسبة 10% يف سرطان 
الربوستات، و30% يف سرطان الرئة، و40% يف 
سرطان الكولون والشرج وسرطان األمعاء و%60 
الدماغ  املري. ومل تدرس سرطانات  يف سرطان 

والبنكرياس لندرتها.
وقد استمرت هذه الدراسات فقط ملدة 4 – 8 
تناول  تأثري  دراسة  فيها  تتم  مل  لذلك  سنوات 
على خطورة  ذلك  من  أطول  لفرتات  األسربين 

اإلصابة بالسرطانات املختلفة.

دراسة: تناول األسربين ينقص من خطورة اإلصابة بالسرطان
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11 من أهم أسباب التعب
عدم احلصول على كمية كافية من النوم 

قد يبدو ذلك واضحًا، لكن نقص فرتة النوم يسبب نقص القدرة على الرتكيز 
ساعات  مثاني  إىل  سبع  فرتة  البالغني  ينام  أن  وجيب  الصحية.  احلالة  وسوء 
يومياً وذلك وفق وقت منتظم. أثناء النوم يفضل وضع اهلاتف اجلوال والكمبيوتر 
احملمول خارج غرفة النوم. وعندما يكون لديك مشاكل يف النوم مع ذلك يفضل 

استشارة الطبيب.

          فقر النوم         )النوم السطحي( 
هنا ينام األشخاص فرتة كافية   لكن ذلك ال يكون صحيحاً حيث يكون النوم 
متقطع ويستيقظ هؤالء األفراد عدة مرات خالل الليل وقد ال يشعرون بذلك لكنهم 
حيصلون  على  قسط  أقل  من الراحة  أثناء  فرتة  النوم. وحلل هذه املشكلة 
جيب خفض  الوزن  يف  حالة  البدانة  واإلقالع عن التدخني، كما جيب النوم 

يف وضعية تسمح ببقاء  جمرى  التنفس  مفتوحاً أثناء النوم.

عدم احلصول على كمية كافية من الغذاء
ولكن  تعب،  الطعام حدوث  من  قليلة  كميات  تناول  يسبب 
الطعام  تناول  تناول كميات قليلة ولكن  قد تكون املشكلة عدم 
اخلطأ. ويساعد تناول طعاماً متوازناً على بقاء سكر الدم ضمن 
اجملال الطبيعي. ويفضل تناول طعام اإلفطار دائماً وأن يتضمن 
الربوتينات والسكريات املعقدة )مثل النشويات( كتناول البيض 
األخرى  الوجبات  حذف  عدم  كما جيب  الكامل.  اخلبز  مع 

خالل اليوم.

 فقر الدم
يعد فقر الدم سبباً للتعب لدى النساء، حيث أن فقدان الدم 
خالل الطمث يسبب نقص احلديد وجيعل النساء أكثر عرضة 
للتعب. حيث أن كريات الدم احلمراء ضرورية إليصال األكسجني 
إىل خاليا اجلسم. وعند النساء اللواتي يعانني من فقر دم ناجم 
عن نقص احلديد ميكن تناول احلديد كمتممات غذائية، كما 
ينصح بتناول أغذية غنية باحلديد مثل اللحم األمحر، والبد، 

والفاصولياء، وبعض احلبوب الغنية باحلديد.

االكتئاب
يعتقد البعض أن االكتئاب جمرد اضطراب نفسي لكنه يتداخل 
مع العديد من الوظائف الفيزيائية، فهو يسبب التعب والصداع 
يكون  قد  ولكن  شيوعاً.  األكثر  األعراض  وهي  الشهية  وفقدان 
الشعور بالتعب واإلحباط عرضياً ويصيبنا مجيعاً لكن عندما يستمر 

هذا الشعور لفرتة تزيد عن أسبوعني يفضل أن تستشري طبيباً. 
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الداء السكري
بالسكري، تبقى كميات كبرية من  عند األشخاص املصابني 
السكر يف الدم بداًل من دخوهلا إىل اخلاليا، حيث يتحول السكر 
إىل طاقة. وتكون النتيجة نقص الطاقة يف خاليا اجلسم بالرغم من 
تناول كميات كافية من الطعام. وعند حدوث تعب يفضل إجراء 
اختبار للداء السكري. تتضمن معاجلة الداء السكري تغيري منط 
احلياة كزيادة التمارين الرياضية واتباع محية صحية، وتناول 

األنسولني أو األدوية اخلافضة لسكر الدم.

التجفاف
قد يكون التعب عالمة حلدوث جتفاف، خالل العمل املكتبي أو خالل 

العمل خارج املكاتب. حيث أن اجلسم يحتاج للماء أثناء العمل. وعن 
حصول العطش قد يصاب الشخص بالتعب. ويجب شرب كميات من 

املاء أثناء اليوم بحيث يبقى لون البول فاحتاً. وعند األشخاص الذين 
يقومون بفعالية فيزيائية كبيرة يجب شرب حوالي كأسني من املاء 

كل ساعة. 

تناول كميات كبرية من الكافئني
يساعد الكافئني على زيادة النشاط وحتسني الرتكيز لكن جبرعات معتدلة، ولكن 
تناول كميات كبرية من الكافئني يسبب زيادة يف معدل ضربات القلب، وارتفاع يف 
ضغط الدم، وقد يكون السبب األساسي للتعب عند بعض األشخاص، ولكن عند 
والكوال  والشاي  والقهوة  الكافئني كالشوكوال  تناول األغذية احلاوية على  إيقاف 
جيب ان يتم ذلك بشكل تدرجيي ألن اإليقاف املفاجئ للكافئني يسبب أعراض 

انسحاب وقد يزيد من حدوث التعب. 

 نقص نشاط الغدة الدرقية
وتتحكم  العنق،  قاعدة  تتوضع يف  الدرقية غدة صغرية  الغدة 
باالستقالب وسرعة حتول األغذية ضمن اجلسم إىل طاقة. وعند 
نقص فعالية الغدة الدرقية حيدث بطء يف االستقالب وزيادة يف 
يف هذه  الدرقية دوائياً  الغدة  الوزن، وجيب معاجلة اضطراب 

احلالة.

إنتانات اجلهاز البولي املخفية
عند  انزعاج  أو  حرقة  من  األفراد  يعاني  البولي  اجلهاز  يف  إنتان  وجود  عند 
التبول، لكن بعض اإلنتانات ال ترتافق مع هذه األعراض وقد يكون التعب هو 
بولي،  إنتان  من عدم وجود  للتأكد  بول  إجراء حتليل  ويفضل  الوحيد.  العرض 

ويكون العالج بتناول الصادات احليوية وغالباً ما خيتفي التعب خالل أسبوع.

األمراض القلبية
تنظيف  مثل  اليومية  احلياة  فعاليات  خالل  التعب  حيدث  عندما 
ذلك  يكون  فقد  باحلديقة  العناية  أو  البيت 
لوجود مشكلة قلبية. وعندما تالحظ  مؤشراً 
انه أصبح من الصعب القيام باملهمات اليت 
كانت سهلة جيب أن تستشري طبيباً للتأكد 

من عدم وجود مشكلة قلبية. 
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أوقف الكارثة

إدانة كندا لتصدير األسبستوس للفقراء
أدانت جملة النسيت الطبية كندا لتصديرها األسبستوس إىل البلدان الفقرية 
واصفة هذا العمل باهلرطقة والنفاق. فعلى الرغم من أن كندا متنع استخدام 

األسبستوس متامًا، إال أنها ُتعدُّ أكرب مصّدر لألسبستوس األبيض يف العامل.
األسقف  عزل  يف  تستخدم  طبيعية،  كريستالية  خام  مادة  واألسبستوس 
الرئة ويتسبب بأمراض  يدخل  البناء. وهي تنتج غباراً  املياه ومواد  وأنابيب 

تنفسية منها السرطان. 
واألسبستسوس ممنوع يف أكثر من 50 بلداً وقد تسبب يف وفاة أكثر من مئة 
ألف شخص حسب أرقام منظمة الصحة العاملية،. وما يزال أكثر من 125 

مليوناً معرضني خلطره يف أحناء العامل.
وكندا هي رابع أكرب مصّدر لألسبتوس بعد روسيا وكازاخستان والربازيل. 
حيث صّدرت ما يزيد عن 150 ألف طن إىل بلدان مثل اهلند والفلبني وإندونيسيا 

حيث تكون القوانني ضعيفة جتاه محاية األفراد من خطر األسبستوس.
واجلدير بالذكر أن احلكومة الكندية قد أنفقت ماليني الدوالرات النتزاع 

األسبستوس من مبانيها، مبا فيها مبنى الربملان.
وما يزال األسبستوس يعترب أفضل عازل حراري لألنابيب والتمديدات، لكن 
اكتشاف آثاره اجلانبية دفع الدول املتقدمة إىل حظر استخدامه يف البناء. ومل 

ينطبق هذا املوضوع على الدول النامية لذا جند مثل هذه اإلجراءات.
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أظهرت دراسة جديدة أن األطفال الذين يسكنون يف مناطق مينع فيها 
التدخني هم أقل عرضةً  لنوبات ضيق التنفس والسعال.

وقد نشرت نتائج الدراسة يف جملة طب األطفال مضيفةً  دلياًل جديداً على 
الفوائد الصحية ملنع التدخني يف أماكن العمل واملطاعم والبارات.

وهذه أول دراسة من نوعها تركز على األطفال واملراهقني بدل البالغني 
وأظهرت أن املقاطعات اليت وضعت قوانني للحد من التدخني فيها نسبة 
أقل من األطفال املصابني بالربو من املقاطعات اليت مل تصدر قوانني حلظر 

التدخني.
الربو  الفائدة يف نقص أمراض  على أن  قاطعاً  الدراسة ليست برهاناً  إن 
هي بسبب قوانني حظر التدخني. لذا قامت الدراسة باحتساب دور السكن 

والدخل والعرق، لكن بقي الرقم واضحاً يف دالالته على حظر التدخني.

ويف دراسة جديدة اسكوتلندية، ظهر نقص يف حاالت الربو اليت تصل 
للمشايف بعد أن مت تطبيق قانون حظر التدخني. وقد أضيفت هذه الدراسة 
إىل دراسات سابقة أشارت إىل اخنفاض جلطات القلب عند البالغني بنسبة 

41% بعد 18 شهراً من تطبيق قوانني التدخني.
يتم تشخيص 15% من األطفال بالربو، وأصيب 12% من األطفال بنوبات 
شديدة احتاجت إىل تدخل دوائي يف البلدان اليت ال حتوي قوانني تدخني، 

يف حني أن النسبة بلغت 8% فقط يف البلدان اليت فيها قوانني تدخني.
التدخني حيث على استخدام وسائل صحية  قد يكون السبب أن منع 
الصورة  توضح  العامل  أحناء  من كل  النتائج  لكن  اليومية.  احلياة  أكثر يف 

اإلجيابية ملنع التدخني.

دواء قليب يضر بالكبد ويسحب من األسواق
سحبت شركة فايزر دوائها thelin املستخدم 
التجارب  كل  وأوقفت  الدم.  ضغط  خفض  يف 

السريرية عليه ألنه قد يسبب ضرراً كبرياً قاتاًل.
ويباع الدواء يف اإلحتاد األوروبي وكندا واسرتاليا 
فرط  لعالج  تستخدم  فموية  حبوب  شكل  على 
قالت  وقد  الرئوي.  الشريان  يف  احلاد  الضغط 
ماتا  قد  الدواء  يتناولون  كانوا  مريضني  أن  فايزر 
من  التقارير  وأظهرت  السريرية،  التجارب  خالل 
عالمة  وجود  التسويق  بعد  السريرية  التجارب 

للدواء بأذى الكبد.
تعترب األذية الكبدية أثراً جانبياً للتالني ومثيالته 
بأذى  عالقة  كشفت  الدراسة  لكن  األدوية،  من 

كبدي مل يصّنف ضمن« عوامل خطورة غري حمددة«. 
وإن املشكلة مل يكن من املمكن كشفها بالفحوص 
التقليدية. كما أنها استمرت بعد التوقف عن تناول 

الدواء
وتقول فايزر إن سحب الدواء كان طوعيًا، وإنها 
أوقفت طلب الرتخيص يف الواليات املتحدة. ومبا 
أن هناك عالمات أخرى، فإن فايزر صّرحت أن 
اخلطر من الدواء ال يفوق الفوائد املرجتاة. وكانت 
بعد شرائها لشركة  الدواء  فايزر قد حصلت على 
Encysive الصيدالنية عام 2008. وكان الدواء 
مل حيصل على املوافقات يف أمريكا عام 2005 بعد 
أن قررت اهليئات املختصة بأنه غري فّعال مبا فيه 

الكفاية.

وصلت مبيعات thelin عاملياً إىل 44.4 مليون 
دوالر خالل األشهر التسعة األوىل من عام 2010.

الفقر يسبب السمنة
حكومة  من  باحثون  بها  قام  دراسة  قالت 
الواليات املتحدة األمريكية أن النساء األكثر فقراً 
هم األكثر احتمااًل بأن يصابوا بالسمنة على عكس 

الرجال.
فقد وجدت الدراسة أن الدخل املادي قلما يؤثر 
على مسنة الرجال، يف حني أن مستوى التعليم 
املركز  من  الباحثون  ويقول  هاماً.  عاماًل  يبدو 
الوطين لإلحصاءات الصحية: » تبدو مستويات 
السمنة بني الرجال متشابهة يف مستويات الدخل 
ارتفاع  مع  قلياًل  لالزدياد  ميل  مع  املختلفة، 

مستوى الدخل«
وتعد مشكلة البدانة مصدر قلق كبري يف أمريكا 
أو  البدناء  من  البالغني  ثلثي سكانها  يعد  حيث 
مفرطي الوزن. وتقوم عدة دراسات باملقارنة بني 

البدانة ومستوى الدخل والتعليم.
وقد استخدمت الدراسة أرقاماً حلوالي 5000 
يزيد  شخص. كان 41% منهم ذوي دخل جيد 
عن 6.500 دوالر شهرياً. و39% من األشخاص 

يف الدراسة هم فقراء.
وتبني أن 42% من النساء الفقراء بدينات مقارنة 
ً مع 29 % من النساء األثرياء. يف حني أن الرجال 
 ً مقارنة  بينهم %29  البدناء  نسبة  كانت  الفقراء 

بنسبة 33% من األغنياء.
ووجدت دراسة ثانية أن املراهقني الذين درس 
لإلصابة  احتمااًل  أقل  اجلامعية  املرحلة  أهاليهم 
يف  األطفال  بني  البدانة  نسبة  وكانت  بالسمنة 
البيوت الثرية 12% مقارنةً  مع 20% يف البيوت 

الفقرية.

األكثر  األشخاص  أن  جديدة  دراسة  تقول 
األشخاص  من  بالوفاة  أكرب  احتمال  لديهم  وزناً 

األحنف.

حظر التدخيـن يفيد األطفال املصابيـن بالربو
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كيف تشعر جتاه نفسك؟
هذا االختبار مصمم ملعرفة مدى اعتزازك بنفسك. 
ما  أو خاطئة كل  أجوبة صحيحة  هنا  يوجد  وال 
عليك فعله هو وضع رقم من واحد حتى سبعة مبا 

يناسبك.
1- أبدًا

2- نادرًا
3- بعض األحيان

4- كثرياً من األحيان
5- أغلب األحيان

6- دائمًا
األسئلة:

1- أظن أن الناس لن حيبوني إذا ما تعرفوا علّي 
بشكل جيد.

أفضل  باألشياء  يقومون  اآلخرين  أن  أعتقد   -2
مين.

3- أعتقد أني شخص جذاب.
مع  التعامل  يف  قدرتي  يف  بثقة  أشعر   -4

اآلخرين.
5- أشعر بأني سأفشل غالباً يف األمور اليت ال 

أقوم بها.
6- أشعر بأن الناس حيبون فعاًل التكلم معي.

7- أشعر أني شخص كفؤ.

8- عندما أكون مع أشخاص آخرين فإني أشعر 
بأنهم مسرورين لوجودي.

9- أشعر باني أترك انطباعاً جيداً لدى التعرف 
على الغرباء.

10- أشعر بالثقة يف أنين أستطيع البدء بعالقة 
جديدة إذا أردت.

11- أشعر بأنين قبيح.
12- أشعر بأنين شخص ممل.

13- أشعر بالتوتر جداً مع الغرباء.
14- أشعر باالرتياح جتاه نفسي.

األشياء  تعلم  على  قدرتي  بالثقة يف  أشعر   -15
اجلديدة.

16- اشعر باخلزي من نفسي.
17- أشعر بأنين أقل من اآلخرين.

18- أشعر بأن رفاقي جيدونين مثرياً لالهتمام.
19- أشعر بأن لدي حسن فكاهة جيد.

20- أكره نفسي ملا أنا عليه.
21- أشعر بالراحة للقاء أشخاص جدد.

22- أشعر أن اآلخرين أذكى مين.
23- ال أرتاح مع جسمي.

24- أشعر بالثقة يف أني قادر على التأقلم مع 
املواقف الصعبة.

25- أشعر بأنين لن أصبح مشهوراً.
26- عندي إمكانيات علمية غري مكتشفة.

27- أخاف من أن أبدو غبياً لآلخرين.
28- أعتقد أنه ال بأس بي.

تدبري  يف  نفسي  على  أعتمد  أن  ميكنين   -29
األمور.

30- إن وجدت طاقية اإلخفاء فقد أستخدمها 
كثرياً.

اآلخرون  يستمع  عندما  باخلجل  أشعر   -31
ألفكاري.

32- أستطيع أن أعلّم أصدقائي اللطافة.
أفضل لو  33- أشعر باني سوف أكون شخصاً 

كنت أشبه اآلخرين.
34- أشعر بأنه يتم جتاهلي أكثر من اآلخرين.

35- أشعر أن الناس يفضلونين.
36- أعتقد أنين قائد جيد ألي فريق.

ممتازاً  رياضياً  سأكون  كنت  بأنين  أعتقد   -37
لو أردت.

ثقيت  من  أكثر  اآلخرين  بقدرات  أثق   -38
بنفسي.

39- أشعر بأنين أخّرب األمور.
40- أمتنى لو كنت شخصاً آخر.

لقد وجدت الدراسات يف الستينات من القرن 
يعتمد  املدرسة  يف  الطالب  أن حتصيل  املاضي 
قدراتهم  من  أكثر  الذاتي  بالرضا  على شعورهم 
تعزيز  على  يركزون  املدرسون  بدأ  لذا  العلمية. 
جعلت  االنتقادات  لكن  بالثقة.  الطالب  شعور 
أصر  فقد  سهل.  غري  أمراً  املناهج  تغيري  من 
العديدون أن فرط الثقة بالنفس القادم من الفراغ 
ليس أمراً جيداً. وأن الدعم للطالب جيب أن 

يكون على مقدار اإلجناز وليس التعب.

يقول اخلرباء أن فرط الشعور باالعتزاز بالذات 
وعدم  الشخص  جتمد  تسبب  الزائدة  والثقة 
الثقة  نقص  أما  للتغريات.  واستيعابه  مرونته 
وتكون  التفكري  وتعيق  اإلحباط  تسبب  فإنها 

مصدراً للتعاسة.
من  فإنه   210 من  اقل  عالمتك  كانت  إذا 
ذاتك.  حيال  أفضل  تشعر  أن  عليك  الواجب 
على األقل فإن قيامك بهذا االختبار هو دليل 
أما  أفضل.  شخصاً  تكون  أن  حماولتك  على 

العالمة األقل من 200 فهذا يعين ضعفاً شديداً 
ملساعدة  حتتاج  قد  اآلخرين  مع  التعامل  يف 

شخص خمتص.
أما العالمة األكثر من 250 فقد تعين غروراً 
زائداً جيب االنتباه له. إن أفضل العالمات هي 
وتعين شخصاً   249  -230 العالي  املتوسط  يف 
مستعداً للحياة واثقاً بنفسه ويف نفس الوقت تعين 

قدرته على القبول بالتغيري واملرونة الالزمة.

تفسري نتيجة االختبار

العالمات 
جيب قلب عالمة األسئلة التالية 1،2،5، 

 ،25 ،23 ،22 ،20 ،17 ،16 ،13 ،11
 40 ،39 ،38 ،34 ،33 ،31 ،30 ،27

من عالمتها بالشكل التالي)1إىل 7، 2إىل 6، 
3 إىل 5، 5 إىل 3، 6 إىل 2، 7إىل 1 ( ثم 

جتمع العالمات كلها.

اختبار لتقييم شعور االعتزاز بالذات
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دفـع الضـرائـب يوقـف التدخيـن؟!
الضرائب  فرضت  عندما  رويرتز:   - واشنطن 
يف  عاداتهم  عن  الناس  يقلع  مل  التدخني  ملنع 
حاالت  أيضاً  اخنفضت  إمنا  فحسب  التدخني 
نشرت  دراسة  حسب  وذلك  القليب،  االحتشاء 
منع  يف  الضرائب  دور  أوضحت  دراسة  كأول 

التدخني.
و أفادت الدراسة أن التدخني تناقص بنسبة 
تأمني  لديهم  الذين  الفقراء  الناس  عند   %10
صحي، وتناقص حوالي 40 % عند الذين كانوا 
على  املساعدة  اللصاقات  و  األدوية  يستخدمون 

اإلقالع عن التدخني.
وجدت الدراسة اليت اقرتحت توفري املال يف 
اجلهود لإلمتناع عن التدخني أن املعدل السنول 
قد  القليب  االحتشاء  بسبب  املشايف  يف  للقبول 
اخنفض مبقدار 46% للحاالت الطبية و حوالي 

49% للذين يدخلون حبالة انسداد شرياني.
مجعية  يف  العضوة  براون  نانسي  وقالت 
القلب األمريكية واليت مل تكن من املشاركني يف 
البحث:إن النقص الدراماتيكي يف عدد املرضى 
الداخلني للمشفى حبالة احتشاء قليب هو نقٌص 
املعاجلة  فعالية  على  ويؤكد  ويربهن  مذهٌل، 
الكاملة للتدخني  املتضمنة ضبط اإلرادة واألدوية 

املوافق عليها من منظمة الغذاء والدواء.
ماساتشيست  يف  زمالؤه  و  الند  توماس  قام 
بتطبيق عقوبة الضرائب وبرامج الوقاية للتوقف 

هارفورد  مدرسة  أخذت  ،وكذلك  التدخني  عن 
الطبية هذه النتائج بعني االعتبار، وقد مت نشر 

الدراسة  يف مكتبة اجملالت الطبية.
الطيب  الربنامج  بدأ   ،2006 عام  متوز  يف 
واملعاجلات  األدوية  مثن  بدفع  ماساتشيست 
مثل  املدخنني  هدوء  على  املساعدة  األخرى 

اللصاقات و العلكة.
وقال فريق الند أنه مّت صرف أكثر من 75000 
األوليتني،  النصف  و  السنتني  يف  طبية  وصفة 
األدوية مبعدل  التدخني عند متعاطي  واخنفض 

10 %، من أكثر من 38 % إىل أقل من 29 %.
حبلول عام  2008 وجد فريق الند أن نسبة 
و  قليب  احتشاء  حبالة  للمشفى  دخلوا  الذين 
تعاجلوا باألدوية قد اخنفضت إىل أقل من %46، 
واخنفضت إىل 49% للذين شخص هلم أمراض 
قلب إكليلية حادة واليت غالبا ما تكون ناجتة 

عن ختثر أو انصمام بالشريان.
تستعمل  ال  الدول  معظم  أّن  الند  فريق  وأفاد 
فرض الضرائب كوسيلة يف املعاجلة لإلقالع عن 
خطتها  يف  ذلك  تدخل  ال  أنها  كما  التدخني، 
التأمينية للفقراء، 45% مت تأمينهم جزئياً وفقط 

12% مت تأمينهم بشكل كامل.
و أفادت الدراسة أنه بدون املزيد من الرباهني 
أو  الصحة  تطوير  جودة  مدى  على  واألدلة 
تقليل التكاليف فإنه من الصعب على احلكومة 

بنفقات  عليها  ستعود  اليت  الفوائد  تنتدب  أن 
كبرية.

تبحث الدول و مكاتب الصحة الفيدرالية عن 
يف  الصحية  العناية  تكاليف  من  للتقليل  طريقة 
الناس  أن  حيث  األمريكية  املتحدة  الواليات 
مستعدون للدفع للحفاظ على صحتهم أكثر من 

سكان بقية الدول املتطورة.
اجلريدة  نفس  يف  نشرت  أخرى  دراسة  يف  و 
أفادت أن األطفال الذين تعرضوا للتدخني السليب 
هم أكثر عرضة مرتني لإلصابة باالنتانات مقارنة 

مع الذين مل يتعرضوا.
عدة  عرضت  للصحة  هارفورد  جامعة  ويف 
األطفال  واضحة:  عالقة  أوجدت  و  دراسات 
لتطور  عرضة  أكثر  هم  للتبغ  استنشاقا  األكثر 
انتانات خطرية ،و أيضا األطفال الذين يستنشقون 
من  أخرى  أنواع  ليحملوا  عرضة  أكثر  الدخان 

البكرتيا مثل املكورات الرئوية.

صابون أويلي للبشرة اجلافة واحلساسة

صابون طيب من إنتاج شركة ماس

شفاء مريض إيدز
أعلن أطباء أملان عن مريض شفي من اإليدز بعد أن مت زرع نقي 

عظم له ملعاجلة سرطان.
وكان املريض املصاب باللوكيميا وباإليدز يف آن واحد قد خضع 
إلجراءات طبية معقدة وطويلة لعالج السرطان، وأجريت له عملية 
نقل نقي عظم، واختفى فريوس اإليدز بعدها من اجلسم، وال يبدو 

أنه خمتبئ يف أي مكان من اجلسم.
العظم لدى  العظم إىل تدمري كامل نقي  وحتتاج عملية زرع نقي 
مريض السرطان ثم زرع نقي من شخص قريب له مناعياً. وهي تعترب 

املالذ األخري يف عالج اللوكيميا.
وال ميكن التأكد متاماً من أن املريض قد شفي، حتى ميوت ويتم 
فحص نسجه بشكل مكّثف حبثاً عن آثار احلمص النووي الفريوسي 

.)RNA-DNA(
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الدورة الشهرية أو الطمث
الدورة الشهرية هي خروج كمية من الدم عن طريق املهبل نتيجة 
يف  متزق  بسبب  الفتيات  لدى  شهري  بشكل  طبيعي حيدث  نزف 

األوعية الدموية اليت تبطن الرحم عند عدم حدوث إلقاح للبويضة.
يعد هذا النزف طبيعي ومفيد يف جتديد كريات الدم احلمراء إال يف 

حالة سوء التغذية حيث قد يسبب فقر دم لدى بعض النساء.
الرحم وذلك بسبب نقص  النزف نتيجة تقلص يف بطانة  حيدث 
اهلرمونات اليت يتم إفرازها فقط عند حدوث إلقاح للبويضة. إن هذا 

النقص يف اهلرمونات غري مؤذي. 
يبدأ حدوث الدورة الشهرية بعمر 12-15 عاماً ومع تغريات املناخ 
يتغري بدء البلوغ ففي املناطق احلارة قد حيدث بعمر أصغر كعمر 11-9 
عاماً. وغالباً ما تصاب الفتيات بالذعر عند رؤية دم خيرج من املهبل 
تتعلق  الرتبية من األمور اليت  الناجم عن  ألول مرة بسبب اخلوف 
باجلنس، لذلك فمن املفيد تهيئة الفتاة عندما يبدأ جسمها بالتغري 
الشهرية  الدورة  حدوث  أحياناً  تسبق  اليت  الثديني  ظهور  )كبداية 

بقليل( إىل ما سيحدث معها وإىل أنه أمر طبيعي وغري مزعج.
الدورة الشهرية واإلنتانات:

كما أنه من اخلاطئ التعامل مع الدورة على أنها أمر قذر ومعيب 
أن نتجاهل أن الدم يعد وسط مغذي  وخمجل، فمن اخلاطئ أيضاً 
ومالئم لنمو اجلراثيم، وقد يرتافق إهمال النظافة أثناء الدورة الشهرية 
إىل حصول إنتانات قد تسبب العقم. وغالباً ما ختجل الفتيات من 
التحدث عن إنتانات اجلهاز التناسلي مما يزيد الوضع سوءًا، علماً 
أن عالج هذه اإلنتانات سهٌل وبسيط إذا ما مت كشفها مبكرًا، لذلك 
عند الشعور حبرقة يف البول أو تغري يف لون أو رائحة املفرزات املهبلية 

جيب فوراً مراجعة الطبيب.
الدورة الشهرية وممارسة اجلنس:

حيث  الشهرية،  الدورة  خالل  اجلنس  مبمارسة  ينصح  ال  طبياً 
من  كل  لدى  اجلنسية  باإلنتانات  أعلى  إصابات  مع  يرتافق  أنه 
دم  بني  متاس  يسبب  الذكر  لدى  قذف  حدوث  أن  كما  اجلنسني 
األنثى واحليوانات املنوية مما يسبب تشكل أضداد هلذه احليوانات 
املنوية )يعتربها الدم كائناً غريباً جيب التخلص منه( وتشكل هذه 
نوعية  األضداد  تكون  وقد  األنثى،  لدى  العقم  يسبب  قد  األضداد 
لنطاف الذكر الذي مارس معها اجلنس خالل فرتة الطمث كما أنها 
قد تكون عامة لكل النطاف. باإلضافة إىل أن اخنفاض اهلرمونات 
لدى األنثى جيعل احتمال وجود رغبة جنسية لديها احتمااًل ضعيفاً 
جداً. كما أن التعب املرافق للطمث لدى األنثى قد جيعل من اجلنس 
أثناء  النهاية عند ممارسة اجلنس  منه ممتعاً. ويف  أكثر  مرهقاً  أمراً 
الدورة ينصح طبياً باستعمال واقي ذكري ملنع النطاف من التماس مع 

دم الطمث.
متالزمة ما قبل الطمث

ختتلف األعراض اليت ترافق الطمث بني النساء فبعض النساء ال 
يعانني من أية أعراض والبعض اآلخر يظهر لديهن أمل يف أسفل البطن 
والبعض يظهر لديهن اكتئاب أو آالم يف القدمني أو تصلب يف الثديني 
هو  ذلك  وسبب  الزواج  بعد  األعراض ختف  هذه  أن  العامة  ويقول 
انتظام اهلرمونات فغالباً ما تشري أعراض ما قبل الطمث إىل اضطراب 
اهلرمونات وانتظام اهلرمونات الذي حيدث عند الزواج يساعد على 
ختفيف هذه األعراض. كما تلجأ الفتيات أحياناً لتناول مسكنات األمل 

أثناء فرتة الطمث حلل مشكلة اآلالم، أما حلل مشكلة االضطرابات 
النفسية والعصبية فيفضل ختفيف تناول املشروبات املنبهة احلاوية 
تسبق  اليت  أيام  العشرة  خالل  خاصة  كبري  بشكل  الكافئني  على 
مثل  الزهورات  أو  األعشاب  مشروبات  تناول  يفضل  كما  الطمث، 
نفسي  اضطراب  من  يعانون  للذين  الفالرييان  أو  النعنع  أو  البابونج 

أكرب مما يساعد على ختفيف األعراض النفسية.
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وملاذا العجلة؟
وكأنه سيموت...

وإن مات فهذا عمره وقد انتهى...

ويف العجلة الندامة ويف التأني السالمة

ويا خرب النهارده بفلوس بكره يبقى ببالش

والباب الذي جييك منه الريح... 
أحسن من عشرة ع الشجرة!!!

يا مستعجل!!

أصدقاء أخبار الطب 
 يف مدينة حلب

الدكتور فارق نصار اخصائي امراض نسائية وجراحتها ومعاجلة العقم ايكوغراف 
هاتف: 2289503 موبايل:  093466404  

الدكتور محي الدين لبنية  هاتف:  5221337 موبايل:  0949796433
املهندس محمد فائز الراعي)الشراشف اإللكترونية الكهربائية هاتف:  

0112212031
اجملاز القانوني عبد السالم سويد 0955557057

عيادة ليزر الدوالي 5232739-5232737
الدكتور سمير عيسى
الدكتور أحمد بساطه
الدكتور أحمد قزموز
الدكتور سعد حداد
السيد نيازي حبش 

السيد عماد دين حمدان 

أصدقاء أخبار الطب 
 يف مدينة محص

د..شريف الزهوري -صيدالني- القصير

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

منتدى مناقشات طبية
خدمة   www.med-syria.com الطب  أخبار  موقع  افتتح 
استشارات طبية على شكل منتدى. يقوم بإدارة املنتدى طاقم من املختصني 
واألجوبة  األسئلة  يف  املشاركة  للجميع  ميكن  كما  اجلريدة،  يف  الطبيني 

اإلقرتاحات.
يتألف املنتدى من أبواب عدة:

- جريدة أخبار الطب: أي مالحظات واقرتاحات حول اجلريدة
- الرتبية اجلنسية: أسئلة وأجوبة حول مواضيع جنسية وتعليمية، هذا 
البند ال حيتوي مواضيع خالعية ولكنه غري مناسب ملن هو دون الرابعة عشر 

من العمر. 
والربو  والروماتيزم  القلب  وأمراض  السكري  مثل  املزمنة:  األمراض   -

وغريها.
- األمراض املعدية )احلادة(: مثل التهاب القصبات والرشح واألنفلونزا 

واإلسهال والتهاب اللوزتني وغريها.
- أمناط الغذاء: مناقشات حول أنواع احلميات الغذائية ومدى فائدتها 

ونقاط القوة والضعف فيها

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-تعب 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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مزاد علين...
على منصة خشبية وقف خالي يصرخ وجبواره ستارة معّلقة: 
“تعالوا وتفرجوا... بضاعة خنب أول... أسعار ما حصلت من 
قبل... حسومات مغرية... إما أن تلحق أو ال تلحق... آخر 

أيامو...”
خلف  من  خرجت  عندها  ليتفرجوا.  اهلل  خلق  وجتمع 
الستارة بنت خالي اجلميلة. هنا كثر اهلرج واملرج... وبدأت 

الفتاة تتمايل مييناً قلياًل... ويساراً... كثرياً...
على  تكشف  حتى  تستلم  “ال  صراخه:  خالي  وأكمل 

البضاعة... نوع فاخر ومكفول...”.
خلف  إىل  الفتاة  ودفعن  النسوة  بعض  صعدت  هنا 
الستارة... ومسعنا تأوهات وحركة كثرية. بعدها خرجن من 

خلف الستارة وهن راضيات مسرورات من نتيجة الفحص.
وبدأ املزاد مبئة … )ألف طبعاً(... وزادت األسعار بشكل 

صاروخي... فصرخ املهندس ثالمثية... والتاجر أربعمية...
اخلليجي.  للعريس  وأشارت  والدها،  خالي  ابنة  ونكزت 
يهرب  ال  كي  البنت،  مزايا  يف  ويعيد  يصرخ  خالي  فصار 

“الزبون اللقطة”...
بيت وسيارة وحساب يف البنك... هذا كان سعرها النهائي... 

وألف نهار أبيض ومليون مربوك...
ال داِع ألن تغضبوا وتتوتروا... فكلنا نعرف كيف يتم البيع 
والشراء... وليس هناك سبب لنكذب على بعضنا ونقول أنها 
أو  بأنفه اجلميل  أنها أغرمت  أو  اخلليجي...  العريس  أحبت 
هلجته اخلفيفة الظريفة... أو أن السيارة والبيت كانوا آخر ما 

كانت فّكرت به...
املوضوع صفقة جتارية... واألحلى أنها تعترب حالل...

صحيح أن األوالد مل يأخذوا اجلنسية اخلليجية ألن دولتهم 
لكنهم  أيضاً...  األم  جنسية  يأخذوا  ومل  بهم...  تعرتف  مل 

أوالد حالل... ولو كان الزواج باملال...
يا ترى هل عندكم عروس لي تقبل حبسم كبري علّي... 

فأنا أطبخ وأغسل... وأكتب مقاالت...

Phobia

اخلوف
حتضري لوسيون مزيل للنفخة حول العيـن

جريدة أخبار الطب
تصدر  اجتماعية(.    - )طبية  علمية  جريدة 
السورية  العربية  اجلمهورية  في  أسبوعياً 
 13 رقم  الوزراء  مجلس  رئاسة  قرار  مبوجب 

بتاريخ 2010/2/28

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 وإدلب:

أ. محمد أسعد فّرا
هاتف: 021-2224748

فاكس: 021-2224778
0944-648771

aleppo@med-syria.com

مكتب حمص:
 د. طارق حسن
0955644699

مكتب دمشق:
0936245354

0941934184 
info@med-syria.com

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

كافة املراسالت تتم باسم املدير املسؤول

املكّونات
• ورقة ملفوف

• نصف ملعقة شاي أخضر
• ملعقة كبرية ماء ورد

ماء نقي 200•  مل
طريقة التحضري:

امللفوف  ورق  ضمنه  ويوضع  النار  على  املاء  يغلى 
توضع  النار.  تطفأ  ثم  دقائق،  ملدة مخس  املقّطع، 
نصف ملعقة الشاي األخضر ويغطى األبريق. يصفى 
السائل الذي حصلنا عليه جيداً من آثار األوراق، 

ويرتك ليربد. 
 بعدها يضاف إليه ملعقة من ماء الورد ويعبأ يف زجاجة معتمة. يستعمل على مدى 

ثالثة أيام فقط.
االستعمال والفوائد:

تبلل قطعة من القطن باللوسيون، وميسح به حول العني، ثم يرتك ليجف. ميكن تكرار 
هذه العملية أكثر من مرة يوميًا، لكن من الضروري استخدامه لياًل قبل ربع ساعة من 

اخللود للنوم.
خيفف مغلي امللفوف من الوذمة وجتمع السوائل حول العني )النفخة(، ويعطي الشاي 
إعطاء  يف  الورد  ماء  يساهم  كما  للبشرة.  شباباً  تعطي  لألكسدة  مضادة  مواد  األخضر 

النضارة وامللمس الناعم.
إىل أي  االنتباه  الشوائب. كما جيب  نوعية جيدة وخالية من  نظيفة وذات  املكونات  تكون  أن  جيب  حتذير: 
حساسية ملركبات هذه اخللطة. ال يوضع هذا اللوسيون على البشرة املتهيجة أو احملمّرة أو امللتهبة. هذه الوصفة 

صاحلة لعدة أيام فقط ألنها تتلف بسرعة ويظهر عليها العفن بعد ذلك.
د.حنا جبور
hjabbour@med-syria.com


