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القدرية... والعلم 
أفكاٌر  الدين  ورجال  واملفكرين  الفالسفَة  تنازعت  لطاملا 
األحياء  من  وموجوداته  الوجود  سريورة  حول  متالطمة 
واجلمادات، فانقسموا مجيعاً، بني بعضهم البعض ويف داخل 
كل مجاعة منهم، إىل فئة تقول باجلربية أوالقدرية وأخرى 
تقول حبرية االختيار، وثالثٍة جتمع بني االثنتني؛ حيث تعين 
الكون وجلميع مكوناته،  ما حيدث يف هذا  القدرية أن كل 
للموجودات  وليس  ومرسوم سلفاً  مقدٌر  اإلنسان،  فيها  مبا 
أي خيار آخر سوى تنفيذ القدر، فيما تعين حرية االختيار 
أن هلذه املوجودات كامل احلرية يف خط مسريتها يف هذا 
الوجود وليس هناك شيٌء معد هلا بشكٍل مسبق، أما الفئة 
الثالثة فتخضع بعض احلوادث للقدر ومتنح ملوجودات الكون 

حرية االختيار يف بعضها اآلخر.
وليدة  الفكرية كانت  املذاهب  إن هذه  القول  غين عن 
غري  أنه  هنا  بالفلسفي  واملقصود  فلسفي،  ذي منط  تفكري 
علمي أي أنه ال يتبع قواعد املنهج العلمي يف التفكري والذي 
يرتكز على التجربة املادية كوسيلة وحيدة للربهان على 
الفرضية املطروحة، لذلك سأقوم يف هذه املقالة بتحليل 
فكرتي القدرية وحرية االختيار استناداً آلخر ما توصل إليه 
العلم احلديث يف جماٍل يبدو ذا صلة وثيقة بذلك املوضوع، 
اإلشارة  من  بد  ال  احلية.  للكائنات  اجلينية  اخلريطة  أعين 
هنا إىل أن القدرية وحرية االختيار أفكار ليست مقتصرة 
أيضاً يف  استقصاؤها  احلية فقط بل ميكن  املوجودات  على 
تلك العناصر غري احلية يف الكون، كاملنظومات الكونية جبميع 
يطرح  أن  عادي  مالحظ  ألي  ميكن  حيث  مثاًل،  عناصرها 
سؤااًل مشروعاً عما إذا كانت تلك العناصر أيضاً مسرية أم 
خمرية، لكن اجملال هنا لن يتسع ملناقشة احلالتني معاً وميكن 
قوانني  إن  بالقول  احلية  غري  املوجودات  حالة  يف  االكتفاء 
الفيزياء والكيمياء تقوم مقام اجلينات املوجودة يف الكائنات 
احلية )مع مالحظة أن الكائنات احلية نفسها ختضع لقوانني 
الفيزياء والكيمياء أيضاً( وبالتالي فإن ما سنتوصل إليه لدى 
أن  النقاش ميكن  الفكرة موضوع  فيما خيص  تلك األخرية 
ينطبق متاماً على املوجودات غري احلية مع استبدال اجلينات 

بقوانني الفيزياء والكيمياء، أو قوانني الطبيعة عموماً.
أن  األوىل  للوهلة  يبدو  قد  بالقدرية؟  اجلينات  عالقة  ما 
فاجلينات  واحد،  شيٌء  أنهما  احلقيقة  لكن  بينهما  عالقة  ال 
ليست إال خمططات ترسيمية مسبقة للكائنات احلية حتتوي 
وتطوره  احلي  الكائن  لنشوء  الالزمة  املعلومات  على مجيع 
منذ التقاء النطفة الذكرية بالبويضة األنثوية؛ حتدد اجلينات 
من  الوجود  إىل  الوافد  احلي  الكائن  ذلك  عليه  سيكون  ما 
إىل  الفيزيولوجية  وظائفه  إىل  العضوية  مكوناته  إىل  جنسه 
بنيته النفسية وحتى األمراض اليت سيصاب بها، واألدهى 
الوجود  من  وزواله  موته  توقيت  أيضاً  حتدد  أنها  ذلك  من 
املوت  أو  التالي للشيخوخة  الطبيعي  املوت  املقصود هنا   -
خارجي  حادث  عن  الناجم  املوت  أما  املرض،  عن  الناجم 

فيبدو أن ال دور للجينات فيه وسأعود إليه الحقاً. ال بد من 
من األمراض اليت تصيب  كبرياً  اإلشارة هنا إىل أن عدداً 
اإلنسان قد ثبتت مسؤولية اجلينات عنها، مسؤولية تامة أو 
جزئية، أما البقية فال أظننا سننتظر طوياًل قبل أن نكتشف 
فقط  ذلك  من  يستثنى  بآخر،  أو  بشكٍل  باجلينات  عالقتها 
تلك  ذلك  يف  مبا  البيئية،  العوامل  تسببها  اليت  األمراض 

املسببة باألحياء الدقيقة.
مرتفعة  بنسبة  احلياة  لنا مسريتنا يف  اجلينات ترسم  إذن 
أقدرها ب 70 %، لكن ما يثري األسف أن ال 30 % املتبقية 
لتوضيح  احمليطة.  البيئة  إىل  بل  االختيار  حرية  إىل  التعود 
ذلك سنتخذ مثااًل قوامه إنسان ما؛ إن جنسه وصفاته اخلارجية 
وبنيته النفسية وملكاته العقلية )درجة ذكائه( وما سيصاب 
به من أمراض  مجيعها أمور حمددة جبيناته فقط، أما شخصيته 
واالجتماعي  والتعليمي  والثقايف  والفكري  الديين  وتكوينه 
ودرجة جناحه يف حتقيق طموحاته ورغباته فهي أمور تسهم 
فيها اجلينات والبيئة )احمليط اجلغرايف واالجتماعي والسياسي 
والديين( بدرجة متساوية تقريباً مع أفضلية للبيئة، ومبشاركة 
هامٍش ضئيٍل جداً من حرية االختيار املشروطة )كأن يقرر 
بذلك  القيام  يستطيع  لن  لكنه  مثاًل  دينه  تغيري  اإلنسان 
لدينا  يبقى  بذلك(؛  يسمح  متواجداً يف جمتمع  كان  إذا  إال 
األمراض اليت تسببها العوامل البيئية واحلوادث اخلارجية اليت 
يتعرض هلا الشخص )كاملدنيني الذين يقتلون يف احلروب 
أو بفعل الكوارث الطبيعية( فهنا قد ال يكون للجينات أي 

دور وإمنا تضطلع البيئة والوسط احمليط باملسؤولية التامة.
إذن ما هي اجملاالت اليت تكون فيها حرية االختيار مسؤولة 
بشكل مطلق عن القرار الذي يتخذه شخص ما؟ أي متى 
تدخل  دون  من  لنفسه  ما  شيئاً  يقرر  أن  واحدنا  يستطيع 
جيناته أو بيئته احمليطة؟ يف احلقيقة لقد تفكرت طوياًل يف 
مبثال(  اإلتيان  وحماولة  للتفكري  اجلميع  )وأدعو  السؤال  ذلك 
فلم أستطع أن أجد مثااًل واحداً على قرار أختذه دون توجيه 
من جيناتي و/أو بيئيت، لذلك ميكنين أن أقول اآلن وبكل 
ون بشكٍل مطلق وليس مبقدورنا اختيار أي  ثقة إننا ُمسريرَّ
شيء حبرية تامة. ال يعين ذلك أن مسرية حياتنا مرسومة 
يف  خطواتنا  أن  يعين  بل  مسبق  بشكٍل  تفاصيلها  بكافة 
خياراتنا  مبا جيعل  كبري  وبيئتنا بشكٍل  جبيناتنا  احلياة حمددة 
فيها حمدودة ومقيدة، ال حرة. قد تبدو تلك النتيجة قامتة 
وسلبية لكننا إن أمعنا النظر قلياًل سنجد أنها تتوافق متاماً 
مع منظومة الطبيعة - واليت لسنا سوى أجزاء منها - اليت 
تسري وفق قوانني معدة سلفاً حتكم مجيع موجوداتها؛ وبغض 
النظر عن مصدر تلك القوانني وهذه القدرية، األمر الذي 
القدرية  أن  يعنيين  ما  فإن  إدراكه،  مبقدورنا  يكون  ال  قد 
أصبحت اآلن أمراً مثبتاً علمياً ومل تعد فكرة حمتملة أبدعها 

خيال فيلسوٍف متأمل.  
د. أيهم أمحد

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

يعترب القولون العصيب من أكثر األمراض واآلالم انتشاراً بني الناس ، هذا 
املرض عادة ما يكون مؤثر بشكل بسيط إىل درجة أن العديد من األشخاص 
يتعايشون معه وال يعرفون أنهم مصابون به, ولكنه أيضاً يف الكثري من احلاالت 

قد  يسبب أعراضاً عنيفًة وأملاً شديداً ملن يعاني منه.
األسباب:

متعلقة بشكل  ولكن أغلب هذه األسباب  العصيب  القولون  تعددت أسباب 
مباشر بعادات وممارسات حياتية يومية ومن بينها :

1- التدخني 
2- شرب الكحول

أو  اكتئاب  أو  قلق  من  الفرد  خالهلا  يعاني  اليت  النفسية  احلاالت   -3
حزن.

من  نوعها  خيتلف  واليت  املأكوالت  بعض  تتسبب  األطعمة:  بعض   -4
شخص إىل آخر يف آالم القولون ومن هذه املأكوالت الفالفل ، والشطة احلارة،  
واخلضروات الغري مطبوخة كاخليار أو الفجل ، والبقوليات كاحلمص والبازالء 
والفول والعدس ، واملقالي ) كّل مايقلى بالزيت ( ، وأيضاً شرب القهوة....

األعراض:
)أي  املاغص  البطين  األمل  هو  املريض  منه  عاني  الذي  األساسي  العرض 
أمل مرتدد وليس ثابت( وتطبل البطن )كثرة الغازات( وقد يرتافق باإلمساك 
وأحياناً بتناوب إسهال مع إمساك، وأما خمربياً فليس له وسائل تشخيصية 
خاصة به، حيث أن تشخيصه يكون سريرياً بعد نفي األمراض املشابهة له 

باألعراض.
التشخيص التفريقي : 

إن الكولون يسمى باملقلد األكرب. حيث أن أمله قد يقلد آالم املغص الكلوي أو 
القرحة املعدية أو العفجية أو القولنج املراري أو التهاب الزائدة الدودية أو آالم 
الكيسات املبيضية وحتى أنه يقلد أمل االحتشاء القليب،  فحسب توضع األمل 

جيب نفي باقي األسباب كي نقول بأن مصدر هذا األمل هو الكولون. 
العالج:

أنواع  بعض  مثل  فهو  العصيب؛  القولون  حلاالت  نهائي  عالج  يوجد  ال 
احلساسية اليت من املمكن أن يصاب بها شخص ،وشدته ختتلف من شخص 

آلخر رغم تشابه البعض يف العادات وحتى يف أنواع املأكوالت . 
ومن بني طرق العالج والتقليل من أعراض القولون العصيب ما يلي  :

االبتعاد عن القلق واالكتئاب، وتفادي الضغوط العصبية.   -1
االبتعاد عن شرب الكحول.  -2

االبتعاد عن شرب القهوة حيث وجد يف حاالت كثرية أنها تساعد   -3
علي ظهور أعراض القولون العصيب.
ممارسة الرياضة بشكل منتظم.  -4

التوقف عن التدخني.   -5
الغذاء  أصناف  اختيار  العصيب  بالقولون  املصاب  الفرد  على  جيب   -6

وحماولة االبتعاد عن املأكوالت اليت قد تثري حالة القولون العصيب. 
من  فهي ختتلف  املأكوالت  هذه  أنواع  الطبيب حتديد  يستطيع  ال   -7
شخص آلخر. وبالرغم من أن اخلضروات غري املطبوخة قد تثري حالة القولون 
من حاالت  يتعافى  قد  األخر  البعض  أن  إال  األشخاص  بعض  عند  العصيب 

وأنواع  واخليار  اجلرجري  مثل  نفسها  اخلضروات  هذه  باستخدام  القولون 
أخرى. 

على الشخص أن يّركز قليال يف تأثري املأكوالت على حالته الصحية   -8
ومن ثم أن يستشري الطبيب وبهذا ميكنه معرفة حالته ومدى قابلية جسمه 

للمأكوالت املختلفة.

د. زهـور مـحـسـن الـسـّعـد

كلمة التحرير:
للجميع،  وسعيد  جديد  بعام  التمنيات  أطيب 

عساه يكون خريًا لكل الناس.

عشرًا  مخسة  متواضعة،  كهدية  لكم  نقدم 

موقعنا  على  الطب  أخبار  جريدة  من  جمانيًا  عددًا 

وهي  شئتم،  متى  تنزيلها  ميكنكم  اإللكرتوني، 

كاملة كما طبعت.

األعداد، وكل عام  بهذه  أن تسروا  نرجو منكم 

وأنتم خبري.

د. رسالن إبراهيم العلي

القولون العصيب 
متالزمة األمعاء اهليوجة
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حقن  طريق  عن  األنفلونزا  لقاح  تصنيع  يتم 
الفريوس  هذا  فيتكاثر  البيض،  يف  حي  فريوس 
ومعاجلته  إخراجه  يتم  عندها  كبرية.  بكميات 
بطريقة خاصة، فال يعود يسبب املرض، لكنه يف 
نفس الوقت حيتوي أجزاء الفريوس الرئيسية اليت 
لفرتة  ويتذكرها  وحياربها  اجلسم  عليها  يتعّرف 

طويلة من الزمن.
عندما يهاجم الفريوس احلقيقي جسم اإلنسان، 
حتى  أيام  عدة  يستغرق  قد  اجلسم  فعل  رد  فإن 
يستجيب للفريوس بفّعالية، يف هذه األثناء يكون 

الفريوس قد تكاثر وسبب املرض للجسم.
مستعداً  اجلسم  جند  اللقاح،  يعطى  عندما  أما 
للفريوسات الغريبة ويستطيع القضاء عليها بسرعة 

كبرية قبل أن تتسبب باملرض.
الزكام  وفريوس  األنفلونزا  فريوس  شكل  يتغري 
بسرعة، لذا قد نصاب بالرشح أو األنفلونزا أكثر 
من مرة يف السنة. وهلذا السبب حنتاج للقاح جديد 

لألنفلونزا كل سنة.
كبرية  بكميات  لقاحات  إلنتاج  احلاجة  بسبب 
فإنه يتم اللجوء إىل عمليات تصنيع معقدة، تشمل 

إضافة الكثري من املواد الكيميائية اليت حتفظ عبوة 
اللقاح من التخرب، واليت تقوم بتحسني رد فعل 

اجلسم على اللقاح.
يعتقد الكثري من العلماء أن بعض هذه املواد هلا 
أضرار شديدة جتاه اإلنسان. فقد تسبب تسممات 
وأمراض  التوحد،  مثل  عقلية  وأمراض  عصبية 
وغريها،  احلمامية  الذئبة  مثل  ذاتية  مناعية 
سنوات.  العشر  سن  حتت  األطفال  عند  وخاصة 

كما ُيشكُّ أنه يسبب العقم.
سببت حمتويات لقاح األنفلونزا جدالًً كبرياً بني 
األطباء، حيث كان حيتوي على مواد ُيعرف عنها 
مسيتها العالية. يف حني أن سبب استخدامه كان 

ال يربر اخلطر الذي يتعرض إليه الناس.
بقيت شركات األدوية ومركز التحكم باألمراض 
اللقاح ضروري  أن  على  مصّرين   CDC األمريكي 

لكل طفل ولكل امرأة حامل.
يوجد العديد من اللقاحات يف العامل، منها ما هو 
ضروري جداً مثل شلل األطفال واجلدري. ومنها 
ما هو ضروري عند احلاجة مثل املالريا. ومنها ما 

هو اختياري كلقاح األنفلونزا.

بتصنيع  األمريكية  الصيدالنية  الشركات  تقوم 
لقاح لفريوسات األنفلونزا املختلفة، وهي عادة ما 
تقوم بالتنبؤ بالفريوسات اليت سوف تنتشر وتقوم 
أطفال  تلقيح  وأصبح  املناسب هلا.  اللقاح  بتوزيع 
املدارس عادة أمريكية سنوية، وال جيرؤ أحد على 

التشكيك يف صحتها أو فائدتها. 
األنفلونزا  أنواع  بدأت إحدى  املاضية  السنة  يف 
يعين  وهذا  اللقاح،  تصنيع  مت  أن  بعد  باالنتشار 
أن اللقاح لن ينفع يف إيقافها. مسيت هذه الساللة 

للجمهور بأنفلونزا اخلنازير.
مت نقل اخلرب إىل وسائل اإلعالم بطريقة مشوهة، 
وإذا  اإلصابات.  اإلعالم عدد  وسائل  تناقلت  فقد 
وقفنا للحظة ونظرنا حولنا سنجد أننا قلقون من 

أن الناس يصابون »بالزكام واألنفلونزا«!!
الوفيات  عن  أرقاماً  كما تناقلت وسائل اإلعالم 
اليت وصلت للمئات. لكن إن عرفنا أن نسبة الوفاة 
ألف  كل   1,5 هي  عادية  أنفلونزا  أي  حالة  يف 
مريض، ونسبة الوفاة يف أنفلونزا اخلنازير هي 1,5 
إىل 3 يف كل ألف مريض سنجد أن األرقام مضّخمة 
ومبالغ فيها جدًا، حيث سنجد ان اإلسهال يقتل 
يف اهلند أسبوعياً أضعاف ما قتلته أنفلونزا اخلنازير 

يف سنة يف كل أحناء العامل.

اللقاح

الربوتيين  غالفه  اخلنازير:  أنفلونزا  فريوس 
)اللون الربتقالي( يقسو عند تعرضه للربودة.

هل ميكن أن نصّدق: أنفلونزا اخلنازير تعود؟

أنفلونزا  أدوية ضد  توفر  الشركات  أكرب  ذكرت 
اخلنازير، وكان هناك نوعان هما تاميفلو وريلينزا. 
خالل   العالج  بدء  حال  يف  يفيدان  كانا  اللذان 

يومني من بدء املرض.
كما أعلنت شركات دوائية خمتلفة عن توافر لقاح 
ألنفلونزا اخلنازير، وشّجعت املؤسسات احلكومية 
)يف عهد بوش( التوجه للعالج والوقاية. مثل مركز 
مراقبة األمراض والتحكم  CDC )أوبئة(، وهيئة 
الغذاء والدواء FDA )ترخيص األدوية ومراقبتها( 

وغريها.

املوضوع  هذا  اإلعالم  وسائل  كل  كما شجعت 
وتابعته بشغف. وتناقلت التقارير واألرقام طوال 

الوقت. وخلقت جواً من الرعب والتوتر.
أخباراً  بعدها  اإلنرتنت  صفحات  تناقلت 
األنفلونزا،  لقاح  تناول  تقول خبطورة  ودراسات 
غري  وأنه  العصبية  واألمراض  العقم  يسبب  وأنه 
موثوق وغري جمّرب، وعبثاً ما حاولت احلكومة 

األمريكية نفي هذا.
أصبح  حتى  واإلشاعات  األخبار  وتضخمت 
الناس خيافون من أخذ اللقاح أو الدواء أو حتى 

اخلروج من املنزل بدون كمامة.
مع  سورية  يف  الصحية  السلطات  تعاملت 
الرعب،  إثارة  وبدون  هادئة  بطريقة  املوضوع 
باستخدامها.  رغب  ملن  اللقاح  من  كمية  فأّمنت 
وأصدرت تراخيص لتصنيع األدوية حمليًا، كما 
ومّت  مصر،  أثارتها  اليت  املخاوف  واكبت  أنها 
القضاء على كل رؤوس اخلنازير يف املزارع على 

األراضي السورية.
بتوخي  دائماً  ننصح  فإننا  أخرية  وكنصيحة 
وراء  اإلجنراف  وعدم  األخبار  قراءة  عند  احلذر 
قصص قد يكون هدفها تضخيماً إعالمياً مستهرتاً. 

بل جيب اللجوء إىل مصادر معلومات موثوقة.

القصة الكاملة... كما نعرفها
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وفاة مدربة احليوانات يف فيلم هاري بوتر
كانت كارولني لويس شخصية حمبوبة وناجحة 
جداً يف عملها، حتى أنها أصبحت مدربة احليوانات 

يف أفالم هاري بوتر الشهري جداً.
وقد توفيت يف عطلة امليالد عن عمر ستة وعشرين 
تصوير  يف  عملها  من  إجازة  طلبت  أن  بعد  سنة. 

األفالم بسبب شعورها بالتوعك.
وقد كتبت على صفحات فيس بوك: »من اجليد 
العودة للمنزل، ولو أني أحس بشبح املوت حيوم!«، 

ومل يكد ميضي أسبوع من الزمن حتى توفيت.
كارولني أحد آخر ضحايا موجة إنفلونزا اخلنازير، 
وقد كانت تعمل لدى وكالة »ملواهب احليوانات« يف 

السبع سنوات املاضية.

أنفلونزا اخلنازير تعود ملصر
رويرتز- صرح مسؤول يف وزارة الصحة املصرية أن عدوى أنفلونزا اخلنازير قد 
تشرين  من  الثامن  ًمنذ  لوفاة 56 شخصا  ومؤدية  مصر  أصاب 1172 شخص يف 

األول – أكتوبر املاضي.
أصابت عدوى أنفلونزا اخلنازير حوالي 16363 ومات بسببها 281 شخص منذ 

حزيران 2009 حسب ما صرحت به ناطقة رمسية طلبت عدم تسميتها.
انتشرت عدوى أنفلونزا اخلنازير عام 2009 وانتقلت إىل أر جاء املعمورة، وتقول 
منظمة الصحة العاملية أن حوالي 18450 قد ماتوا بسبب هذه اجلائحة وكان منهم 

العديد من النساء احلوامل والشباب.
البلد  قتل كل اخلنازير يف  فيها  أخرى مبا  إجراءات خمتلفة  القاهرة  اختذت 
وإغالق املدارس مؤقتاً وإيقاف املرضى املسافرين عند املطارات واملرافئ. ولقيت هذه 
إدارة  انتقادات كبرية بسبب عشوائية تطبيقها، وعدم وجود  اإلجرارءات وقتها 

مركزية واضحة تستطيع توجيه املوضوع.

خوف من وباء يف مدارس بريطانيا
عودة  بعد  أنفلونزا   من  شديدة  موجة  من  الربيطانيون  خيشى 
يوجد  األعياد، حيث  عطلة  بعد  الدراسية  مقاعدهم  إىل  الطالب 
بريطانيا،  يف  مدرسة  طالب  ماليني  تسعة  عن  يقل  ال  ما  هناك 

وستشكل قاعات املدرسة بيئة مناسبة الحتضان وانتشار املرض.
وقد قضى بسبب املرض 39 شخص منذ شهر تشرين الثاني، 

منهم 11 شخصاً تقل أعمارهم عن 15 سنة.
ويصرُّ بعض األهالي القلقني إبقاء أطفاهلم يف املنازل. يف حني أن 
املختصني يتوقعون الوصول إىل قمة انتشار الوباء بعد فرتة أسبوعني 

إىل أربعة أسابيع.

التقرير النهائي2010
انتهت حالة الطوارئ الصحية بسبب أنفلونزا اخلنازير يف أمريكا يف 23 حزيران/

يونيو من عام 2010، وقد أصدرت جلنة الطوارئ اخلاصة بالصحة العاملية )منظمة 
العاملي قد انتهى يف العاشر من شهر آب / أغسطس  الوباء  العاملية( أن  الصحة 

2010. لكن تبدو االستعدادات ملوجة جديدة.
أضيف لقاح أنفلونزا اخلنازير للقاح األنفلونزا هذا العام )2011(. وينصح مركز 

التحكم باألمراض CDC بإعطاء اللقاح لكل من يزيد عمره عن ستة أشهر.



قوانيـن أكثر صرامة ملياه الشرب
صّرحت رئيسة وكالة محاية البيئة األمريكية يوم 
األربعاء املاضي أن الوكالة تشدد املقاييس والقوانني 
اخلاصة ملياه الشرب ملعاجلة خماطر صحية حمتملة 
يف  حديثاً  كشفت  مسرطنة  مواد  وجود  عن  تنجم 

مياه الصنبور يف 31 مدينة أمريكية.
وقد قامت مديرة الوكالة أن أكثر ما يقلقها هو 
زيادة كمية الكروم الثالثي التكافؤ واملعروف باسم 

كروم 6.
وفصلت املديرة سلسلة من اإلجراءات اليت ستقوم 
الواليات  مع  بالتعاون  البيئة  محاية  وكالة  بها 
وإلصدار  امللوثات  انتشار  مدى  ملعرفة  واملسؤولني 

دليل لكل الفحوصات اليت جيب أن ختضع هلا 
أنظمة املياه حبثاً عن املواد املسرطنة. وتقول بأن 
الوكالة سوف تشدد القوانني الناظمة ملياه الشرب 

خوفاً من خطر الكروم 6.
وقد قام 10 من أعضاء جملس النواب األمريكي 
ملناقشة تلوث املياه وأرسلوا برسالة حتث الوكالة 
على التحرك السريع ووضع قوانني جديدة للمواد 
املسرطنة. وقد وصف النواب قوانني الوكالة احلالية 
بالعتيقة ألنها وضعت من حوالي عقدين من الزمن، 
فهي تتطلب فحص املياه حبثاً عن الكروم الكلي 

لكنها ال حتدد كميات الكروم 6 اخلطرية.

أظهرت الدراسات أن الكروم 6 قد يسبب السرطان 
عند البشر كما وجدت أنه يسبب أضراراً جلهاز 

اهلضم والغدد اللمفاوية والكبد يف احليوانات.
الكروم  كمية  الفيدرالية  احلكومة  وحتدد 
جزء   100 بنسبة  املياه  يف  أنواعه(  الكلي)بكافة 
باملليار، لكن والية كاليفورنيا تقرتح أن حد األمان 

للكروم 6 جيب أن يكون 0,06 جزء باملليار. 
يلقى هذا البند اهتماماً كبرياً من جملس النواب 
ومن مجيع املسؤولني الفيدراليني حيث مت إدراجه 
العطلة  موسم  ازدحام  رغم  االجتماعات  يف مجيع 

وأخر السنة.

احلقائق الطبية كما مل تسمعها من قبلجريدة أخبار الطب 
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زائدي  من  الكثري  بني  اعتقاد  ينتشر 
تناول  فائدة  عن  الناس  عامة  من  الوزن 
الدهون  تذيب  أنها  يقال  األغذية  بعض 
غذائي  مركب  وهو  اإلنسان كاخلل.  داخل جسم 
حيتوي عادًة على 5% من محض اخلليك )وزن/

حجم ( مذاباً يف املاء ،وهناك عدة أنواع من اخلل 
وهي ختتلف يف لونها )أبيض –ذهيب –بين(. كما 
تتباين يف نكهتها حسب نوع املادة املراد ختمريها 
التفاح السكري أو  احملتوية على السكر  كعصري 
الفواكه  من مثار  أو غريها  التمر  أو  العنب  عصري 
والبطاطس  كاألرز  نشوية  ومواد  املذاق،  حلوة 
والقمح وكذلك العسل أو املوالس )وهو ناتج ثانوي 
عن صناعة إنتاج وتكرير السكر( وغريها ،كما ينتج 
الصناعات  يف  املستخدم  التجاري  اخلليك  محض 
الكيماوية والتحويلية بواسطة عملية التقطري اإلتاليف 
للخشب، ويكون ملوثاً بكحول امليثانول السام، كما 
يوجد محض اخلليك الثلجي )وهو محض اخلليك 
بنسبة 100%( املستخدم يف املختربات والصناعات 
الكيماوية، ويباع يف األسواق ما يسمى اخلل املركز 
ولونه بين، وعبواته صغرية ويكون تركيز محض 
يف  املوجود  مرات  عدة  مبقدار  مرتفعاً  فيه  اخلل 
الالهوائي  التخمر  عملية  وتؤدي  الطبيعي،  اخلل 
بواسطة اخلمرية )دون وجود األوكسجني( للسكر 
أو  املوالس  أو  احللوة  الفواكه  عصائر  يف  املوجود 
املواد النشوية وخالفها إىل تكوين الكحول اإليثيلي 
أو ما يسمى النبيذ أو اخلمر، لكن يؤدي التخمر  
املخابز  مخرية  بواسطة  العصائر  هذه  يف  للسكر 
وجود  يف   Saccharomyces cervsea
اإليثلي  للكحول  سريع  حتول  حدوث  إىل  اهلواء 

املتكون إىل محض اخلليك وإنتاج اخلل الطبيعي.
خل  استعمال  الوزن  زائدي  من  الكثري  ويفضل 
التفاح apple cider vinegar  على غريه 
الوزن  إنقاص  برامج  يف  األخرى  اخلل  أنواع  من 
دون توفر تفسري علمي عن أفضلية استعمال نوع من 

اخلل على غريه للتخلص من الوزن الزائد. 
ويعتقد بعض زائدي الوزن بفائدة شربهم اخلل 
)وخاصة خل التفاح أو السيدر cider على الريق 
يف الصباح الباكر أو سواه( يف املساعدة على حرق 
الدهون املخزنة داخل خاليا أجسامهم مما يؤدي 
أدلة  تتوفر  ال  لكن  أوزانهم  يف  نقص  حدوث  إىل 

علمية تؤيد ذلك.  
فائدة  إىل  العلمية  الدراسات  بعض  أشارت  لكن 
الطعام  أطباق  بعض  حتضري  يف  اخلل  استعمال 
اخليار  من  املكّونة  اخلضراوات  سلطة  كطبق 
الشعور  زيادة سرعة  والبندورة وسواها يف  واخلس 
من  يتناوله  ما  كمية  الشخص  يقلل  بالشبع، مما 

طعام وبالتالي ينقص وزنه.
األمحاض  من  غريه  مثل  اخلل  أن محض  كما 
ومحض  السرتيك  كحمض  األخرى  العضوية 
اخلضراوات  بعض  يف  طبيعياً  املوجودة  الطرطريك 
يأخذ  ثم  اإلنسان  أمعاء  داخل  متتص  والفواكه 
طريقة عرب الدم إىل خاليا اجلسم فيمثل حيوياً فيها  
 Cribs cycle كربس    دورة  يف  دخوله  عرب 
للتمثيل احليوي فيها ليصبح على شكل أستيايل 
حرقه  وينتهي   .Acetyl Co.A أ  انزيم  كو 
ويساهم  وطاقة،  وماء  الفحم  أوكسيد  ثاني  وإنتاج 
اخلل مع  العناصر الغذائية األخرى كالسكريات 
الدهنية  واألمحاض  األمينية  واألمحاض  البسيطة 
يف إنتاج الطاقة للجسم ،ويتولد عن حرق محض 
اخلل كغريه من األمحاض العضوية داخل خاليا 
اجلسم طاقة حرارية )يوفر كل جرام منها حوالي 
5 سعرات حرارية( أي أكثر مما توفره السكريات 
والربوتني وهو 4 سعر حراري كل جرام منها وأقل 

من الدهون وهو 9 سعرات حرارية كل جرام منها 
احلساسة  للمعدة  مهيج  تأثري  له  اخلل  	•
صباحاً  شربه  عند  خاصًة  األشخاص  بعض  يف 
على الريق وكذلك خاصًة عند شكوى أحدهم من 

التهابات أو قروح معدية.
التساؤل يطرح نفسه هنا ملاذا راجت مسعة  	•
خل التفاح إلنقاص الوزن عن غريه من أنواع اخلل 
احملضرة من فواكه أخرى أو حماصيل نشوية ؟ 
وعلمياً ليس هناك اختالف بني أنواع اخلل سوى 
السكرية  املادة  يف  املوجودة  املركبات  نوعية  يف 
كالفواكه أو غريها املستخدمة يف إنتاجه اليت تؤثر 

على لونه ومذاقه ونكهته.
لكن يفيد إلنقاص الوزن بشكل أمن إتباع  	•
البدين محية غذائية قليلة السعرات احلرارية توفر 
1000-1500 سعر حراري كل يوم مع ممارسته 
أنشطة عضلية بشكل يومي وكاٍف، وال بأس من 
العنب  من  )احملضر  اخلل  من  القليل  استعماله 
سلطة  طبق  حتضري  يف   ) غريهما  أو  التفاح  أو 
عند  بالشبع  إحساسه  يف  لإلسراع  اخلضراوات 

تناوله الطعام .
 الدكتور حميي الدين عمر لبنية 
استشاري تغذية  

ماذا عن خل التفاح إلنقاص الوزن ؟
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حرقة املعدة: عالجها احلليب 
تسبب بعض األطعمة حالة تدعى حبموضة املعدة )حرقة املعدة أو القلس 
املعدة للحمض )األسيد(  إنتاج  املريئي(، وهي يف احلقيقة زيادة  يف  املعدي 
البلعوم  إىل  وصواًل  املريء  يف  املعدة  أعلى  إىل  احلمض  هذا  صعود  ثم  فيها، 

وأحياناً الفم أو األنف.
اإلنكليزية  بالعامية  يسمى  باألمل،  شديد  بشعور  احلمض  كمية  تسبب 
»حرق القلب - heartburn«. وهو يتجلى مبغص شديد يف الصدر، وشعور 
أسفل  يف  وتشنج  احللق،  أسفل  غريب  شيء  بوجود  واحساس  باإلنقباض، 

البلعوم، وحروق وقروح يف الفم واحلنجرة وأحياناً يف األنف.
تسبب بعض األطعمة رد فعل يف اجلسم على تناوهلا، من أهم هذه األطعمة 
واألطعمة  بروستد...(،  فروج  مكسرات،  مقلية،  )بطاطا  املقلية  الزيوت  هي 
الكثرية امللح، واألطعمة الغنية بالتوابل والبهارات. كما ُيشك أن النشويات 

)خبز ومعكرونة وحلويات( حتّرض على زيادة احلموضة.
هضمي،  باضطراب  تتسبب  كبرية  وجبات  يف  تناوهلا  عند  األطعمة  هذه 
وخترش جدار املعدة واألمعاء. وعندما حياول اجلسم الدفاع عن نفسه يزيد من 
إفراز احلموض إلذابة الطعام الضار، كما يفتح املصّرات )البوابات( يف جهاز 
اهلضم لتمرير الطعام بسرعة. املشكلة أن أحد املصرات تفتح من املعدة إىل أعلى 

وهي اليت تسبب حرقة املعدة.
تتسبب حرقة املعدة بأمراض خطرية تتجاوز كثرياً الشعور باإلنزعاج، فهي 
تسبب سوء اهلضم، واضطرابات نفسية وقلق وتوتر. كما تتسبب بتخريش يف 
املريء والذي يتطور بسرعة إىل حالة سرطان مريء إذا مل يتم معاجلة احلالة.

كما قد تتطور احلالة إىل قرحة معدية معوية الحقاً.
من أشهر وصفات الطب الشعيب هو شرب احلليب الدافئ قبل النوم، لكن 

هذا حيل املشكلة بشكل مؤقت. فتناول أي نوع من الطعام قبل النوم مباشرة 
خيفف من محوضة املعدة لفرتة ثم يزيدها بعد ساعات، مسبباً االستيقاظ أثناء 

الليل واالنزعاج الشديد.
الفكرة صحيحة ولكن التطبيق خاطئ...

جيب تناول كأس )أو اثنتني( من احلليب قليل الدسم أو خالي الدسم قبل 
النوم بنصف ساعة أو 45 دقيقة. وجيب اجللوس بشكل عمودي حبيث ال 
للقراءة شريطة وجود  السرير  االستلقاء يف  املعدة، وميكن  حيدث ضغط على 

وسائد خلف الظهر لتكون زاوية اجللوس 45 درجة على األقل. 
كما ينصح باستخدام تدفئة كافية لغرفة النوم كي يسبب الربد منعكساً عصبياً 

لألعصاب )العصب املبهم(، فتكون النتيجة زيادة محوضة نتيجة الربد.
كيف يعمل احلليب؟

على عكس اإلعتقاد السائد أن احلليب مادة قلوية تعّدل من محوضة املعدة، 
فإن احلليب مادة محضية ضعيفة أقرب لالعتدال، )درجة محوضتها 6,7(. 

لذا ال ميكن القول بأنه يتفاعل مع أمحاض املعدة، لكن ما حيدث هو أن 
لربوتينات احلليب تأثرياً مهدئاً للتخريش الذي أصاب جدار املعدة، ويساعد 
على ترميم جهاز اهلضم وتسكينه. كما أن بروتينات احلليب معروفة كمادة 
والبهارات(  وامللح  )الزيوت  الضارة  املواد  تتفاعل مع  للسموم، حيث  مضادة 

وتطردها خلارج اجلسم دون أن تسمح هلا بإيقاع األذى.
للجسم  يسمح  أيام،  عشرة  أو  أسبوع  لفرتة  كعالج  احلليب  استخدام  إن 
استخدام  بدون  أو  مع  املعدة  حالة محوضة  على  والتغلب  نشاطه  باستعادة 

أدوية، وملزيد من املعلومات ميكن استشارة الطبيب أو الصيدالني.

خدمة الزبائن: 18277777

فيتامينات للرياضييـنشريك

صحّتكم

غين بالكاليسيوم
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حالة مرضية
مريض سرطان ميوت بسبب العالج

حضر رجٌل يبلغ من العمر61 عاماً إىل قسم األورام )املختص 
بعالج السرطان( وكانت شكواه األساسية هي اإلصابة بسرطان 
 myeloma(األوىل الدرجة  من  العظم  نقي  نوع  من  اجللد 
sٍtageI( بعد إطالع الطبيب على حالته قرر الطبيب املشرف 
إعطاؤه دواًء. وقامت املمرضات بتجهيز اجلرعة وإعطاؤه إياها 

على مدى عدة أيام، ومت تسرحيه من املشفى يف كل يوم. 
شديد  مبغٍص  املريض  أصيب  العالج  بعد  الرابع  اليوم  يف 
وقشعريرة وَهبَّاٍت حرارية واتصل بطبيبه العام )غري خمتص( 
أعراض  هذه  أن  الطبيب  له  فقال  األمل  شدة  واستشاره حول 

طبيعية بعد العالج الكيميائي للسرطان.
وتويف يف املساء.  يف اليوم التالي اشتدت حالة املريض سوءاً 

هذه احلالة هي خطأ طيب لعدة أسباب تفّصل كالتالي:
1- إن العالج املستخدم يعترب من احللول املتقدمة للميلوما، 

ويفضل األطباء عادة استخدام برتوكوالت أخرى.
2- إن حالة سرطان ميلوما I حالة ال تتطلب االستعجال 
بالعالج، إذ إن عمر بقاء املريض الوسطي فيها يتجاوز الست 
السرطان  )لوكيميا(  الدم  ابيضاض  سرطان  )يعترب  سنوات. 

الوحيد الذي جيب معاجلته بأقصى سرعة(
خمالف  بشكل  ممرضات،  قبل  من  الدواء  أعطي   -3
للربوتوكوالت العاملية، حيث تنص الربوتوكوالت العاملية على 
وجود صيدلي خمتص مّدرب بشكٍل جيد يف اختصاص صيدلة 
املشايف، يقوم هذا الصيدلي بتحضري اجلرعة الدوائية ثم يبعث 
اجلرعات  الذي حيدد صحة  املختص  املخرب  إىل  منها  جزءاً 
وفوق  احلمراء  حتت  باألشعة  فحوص  أجهزة  باستخدام 
البنفسجية، ثم ميكن بعدها صرف اجلرعة حتت رقابة طبية 
منه. وقد حتتاج العديد من اجلرعات إىل فحوص باستخدام 

.HPLC الكروماتوغرافيا
4- مت وصف العالج من قبل طبيب واحد فقط. بينما تنص 

عدة  من  جلنة  اجتماع  ضرورة  على  العاملية  الربوتوكوالت 
مثاًل:  ستة  من  )جمموعة  األسبوع  يف  يوم  آخر  يف  خمتصني 
خمتص ميلوما، خمربي، صيدالني، ورئيس قسم الدمويات، 
ليناقشوا  شعاعي(  تصوير  وخمتص  باألشعة  معاجل  طبيب 
احلاالت املرضية والعالج الذي جيب أن يعطى هلا، ويبدؤون 
بإعطاء اجلرعات واألدوية املقرتحة يف بقية أيام األسبوع، هذا 

يسمح بتبادل اخلربات ووجهات النظر ومينع تكرار األخطاء.
5- املشكلة األكرب اليت عانت منها هذه احلالة هي نقص 
اجلانبية  اآلثار  شرح  عملية  تستغرق  حيث  املريض،  توعية 
وتذكري  األوىل،  املرة  يف  دقيقة   15 عن  تزيد  ال  مدة  للمريض 

سريع يف املرات التالية.
فيجب على املريض أن يعرف أن العالج الكيميائي للسرطان 
يسبب قتل اخلاليا يف كل أحناء اجلسم سواء كانت سليمة أم 
سرطانية، لكن اجلسم قادر على ترميم نسجه السليمة ابتداًء 

من أسبوع تقريباً.
ويف هذه احلالة تناول املريض جرعة عالج كيميائي تسببت 
يف قتل الكثري من الكريات البيض، مما أضعف مناعة اجلسم 
الرابع  اليومني  بني  املناعة  ضعف  قمة  تصل  األمراض،  ضد 
حتى التاسع، )النقطة صفر(. ونشاهد يف هذه احلالة إصابات 

انتهازية خمتلفة جرثومية أو فريوسية أو فطرية.
جيب تنبيه املريض الذي خيرج من املستشفى إىل أن حالته 
قد تسوء بعد عدة أيام هلذا السبب، وجيب عليه أن يأخذ 
حذره كي ال يصاب بالعدوى. فيضع كمامات وال يتعامل مع 
والنظافة  الصحة  إىل  وينتبه  االجتماعية،  بالقبالت  اآلخرين 

العامة.
عندما يبدأ املريض باإلصابة بارتفاع حرارة تتجاوز 38 درجة 
ساعتني،  بعد  حرارته  درجة  مبراقبة  الطبيب  ينصح  مئوية 
فإن استمرت درجة حرارته باالرتفاع  يتوجب عليه أن يأخذ 
جرعات وقائية من صادات حيوية وفريوسية وفطرية ويراجع 
سبب  واكتشاف  زرع  إلجراء  ممكن  وقت  بأسرع  املستشفى 

العدوى.
هذه القصة املرضية حقيقية حدثت منذ فرتة قصرية، وكان 
ولألطباء  للعموم  املوضوع  هذا  يف  خربتي  أقدم  أن  واجيب 
املختصني كوني أعمل كصيدالني باختصاص صيدلة مشايف يف 

قسم السرطان واألورام يف إحدى مستشفيات باريس.
د.وسام سعيد - صيدلي مشايف



دراسة جديدة تقول بعض منتجات الصويا مقبولة
تعاني النساء يف سن اليأس من اخنفاض شديد 
هذا  أعراض  أهم  أحد  اإليسرتوجني،  هرمون  يف 
العظام(  العظام)هشاشة  ختلخل  هو  االخنفاض 

وجفاف اجللد وتغريات املزاج واحلالة البدنية.
اهلرمونات  استبدال  العلماء  من  الكثري  حاول   
املرأة بإعطاء هرمونات عن  الطبيعية اليت فقدتها 
طريق الفم أو على شكل لصقات، لكن العديد من 
املرأة   الطريقة تعرض  أن هذه  اكتشفت  الدراسات 
خلطر حدوث سرطان الثدي أو سرطان الرحم مما 

جعل األطباء يتخلون عنها.
اقرتح العديد من الباحثني وسائل أخرى لتعويض 
اهلرمونات بإعطاء مواد شبيهة باهلرمونات األنثوية 
دون أن تسبب زيادة يف خطر السرطان، وإحدى 
على  حاوية  حبوب  كانت  املطروحة  اخليارات 
خالصات من فول الصويا. رغم أن بعض الباحثني 
كانوا يشككون يف سالمة االستخدام الطويل األمد 
هلذه احلبوب إال أنه مل تتواجد أي دراسات تؤكد 
أو تنفي زيادة خطر اإلصابة بالسرطان عند تناول 

حبوب الصويا لفرتة طويلة.
أن  سنتني  استمرت  جديدة  دراسة  أشارت 
استخدام النساء يف سن اليأس لبعض منتجات فول 
الصويا ال يسبب زيادة يف خطر اإلصابة بسرطان 

الثدي أو أمراض أخرى على املدى الطويل.
ويقول الباحثون أن بعض املتممات الغذائية واليت 
الصويا تستخدم كبديل طبيعي  تستخرج من فول 
للهرمونات النسائية، ففول الصويا حيوي مركبات 
شبيهة بااليسرتوجني تدعى إيزوفالفونات، وهي 
تباع بدون وصفة طبية يف الصيدليات. وقد اقرتح 
العديد من العلماء استخدام املتممات املستخلصة من 
الصويا كبديل للعالج اهلرموني الذي كان يستخدم 

سابقاً لتخفيف أعراض سن اليأس.
اجلانبية  التأثريات  الدراسات  من  قلة  حبثت 
لالستخدام طويل األمد لفول الصويا، حيث يتطلب 
العالج تناول 4 أضعاف الكمية االعتيادية من فول 

الصويا املوجودة يف النظام الغذائي اآلسيوي.
دراسة  من  مأخوذ  للبيانات  حتليل  أظهر  لكن 
حول الوقاية من ختلخل العظام باستخدام الصويا 
على  الصويا  ملنتجات  جانبية  آثار  توجد  ال  أنه 
الثدي  نسيج  كثافة  وتعترب  الثدي،  نسيج  كثافة 

إحدى املؤشرات اهلامة على سرطان الثدي.
دموية  حتاليل  بإجراء  األخرية  الدراسة  قامت 
كل  لتقييم  شاملة  حالة  ودراسة  صحية  وفحوص 

املخاطر اليت تنجم عن استخدام فول الصويا.
مشلت الدراسة على 403 امرأة  قسموا إىل ثالثة 
جمموعات، تناولت 134 امرأة منهم دواًء خلبيًا، 
حبوب  من  ملغ   80 أخرى  امرأة   135 وتناولت 
عيار  حبوب  أخرى  134امراة  وتناولت  الصويا، 

120 ملغ.
التحاليل  يف  جداً  ضئيلة  فروقات  هناك  كان 
خلبية  أدوية  تناولن  اللواتي  النساء  بني  الدموية 
تكن  ومل  الصويا،  حبوب  تناولن  اللواتي  والنساء 

هذه الفرو قات هامة إحصائياً.
كان الفرق األساسي والوحيد هو ارتفاع مستوى 
من  كثري  وجود  بسبب   Urea الدم  يف  البولة 
الربوتينات يف الصويا، ولكنها بقيت ضمن احلدود 

الطبيعية.
الفحوص  يف  فروقات  أية  النساء  تظهر  مل 
لطخة  الدم،  ضغط  مشلت  واليت  العامة  الصحية 
عنق الرحم، ثخانة حدود جدار الرحم وفحوصات 

صحية أخرى.
ضمن  الثدي  بسرطان  واحدة  امرأة  أصيبت 

جمموعة النساء اللواتي تناولن 120 ملغ من الصويا 
بعد 14 شهر من بدء العالج، وأصيبت امرأة أخرى 
بسرطان الرحم ضمن جمموعة النساء اللواتي تناولن 
80 ملغ من الصويا. لكن الباحثني يقولون أن نسبة 
كال السرطانني يف الدراسة أقل من النسب املعتادة 

بني النساء يف سن اليأس.
وتقول هذه الدراسة أن النتيجة اليت توصلت هلا 
هي أمان استخدام حبوب هيبوكوتيل إيزوفالفني 
املستخرج من الصويا إذا استخدم لفرتة تزيد عن 

سنتني.
 لكن إحدى األمور السلبية يف هذه الدراسة هي 
أن اخلالصة املستخدمة ليست نفسها اليت درستها 

أحباث أخرى أو اليت تباع يف الصيدليات.
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إيليا  قام  الثاني من عام 1882  يف شهر كانون 
إيلييتش متشنيكوف عامل احليوان الروسي بنزهة 
فلدى  التاريخ  أدخلته  ميّسينا  معتادة على شاطئ 
البالغة  الشفيفة  الريقة  حامال  ُنُزله  إىل  عودته 
متشنيكوف  غرز  الشائع،  البحر  لنجم  الصغر 
املخلوق الصغري بشوكة وردة ولدى تفحصه الريقة 
صغرية  خاليا  شاهد  التالي،  اليوم  صبيحة  يف 
أدرك  بها،  اإلحاطة  الشوكة حماولة  تغطي  جدا 

متشنيكوف فوراً أهمية هذه املالحظة.
 كانت اخلاليا حتاول الدفاع عن الريقة بالتهامها 
الغزاة من خالل سريورة ُتْعَرف بالبلعمة، ومع أن 
ظاهرة البلعمة كانت قد ُعرفت عند اإلنسان من خالل 
التقاء خاليا بشرية متخصصة بالبكترييا )اجلراثيم( 
أو اخلمرية، فإن أهمية مالحظة متشنيكوف تكمن 

يف استشفاف الدور األعْم هلذه الظاهرة،  فهي يف 
واقع األمر آلية أساسية تدافع بوساطتها الكائنات 
)اخلمج(  العدوى  نفسها ضد  عن  كافة  احليوانية 
تالية  حبوث  إىل  إضافة  العميق،  الفهم  وبهذا 
أجراها خالل حياته، متكن متشنيكوف من إرساء 
املناعة  بعلم  يعرف  الذي  املناعة  علم  فرع  أسس 
اخللوي وتقديرا لبحوثه الرائدة تقاسم متشنيكوف 
عام 1908 جائزة نوبل للطب مع بول إيرليش أحد 
الدعاة األوائل جلانب أساسي آخر من جوانب علم 

املناعة ُيْعرف باملناعة اخللطية.
إيليا إيلييتش متشنيكوف طبيب روسي خمتص 
يف  ولد  الدقيقة،  األحياء  وعلم  التشريح  علم  يف 
متوز   16 يف  وتويف  أوكرانيا،  يف   1845 16أيار 
جامعة  يف  متشنيكوف  درس  باريس،  يف   1916
خاركوف متخصصاً يف علم األحياء )البيولوجيا(، 
إىل  ذهب   1864 سنة   19 عمره  بلغ  وعندما 
رودلف  كارل  األستاذ  مع  ليعمل  بأملانيا  جيسن 
مع  ليعمل  وعاد  معه،  اختلف  ولكنه  ليوكارت، 
مواطنه ألكسندر كوفاليفسكي، حيث ختصص يف 
علم أجنة احليوان، وكتب رسالته العلمية يف هذا 
خاركوف وحيصل  جامعة  إىل  ليقدمها  التخصص 
بها على دبلوم التخرج يف البيولوجيا عام 1864، 
ثم واصل دراسته ليحصل على املاجستري يف العلوم 
من جامعة سانت بطرسربج يف روسيا عام 1867 ثم 

الدكتوراه من نفس اجلامعة يف العام التالي 1868
جبامعة  احليوان  لعلم  أستاذاً  متشنيكوف  عمل 
اودسا )67- 1869( ثم جبامعة سانت بطرسربج 
)69- 1870( ثم جبامعة نوفوروسيا )1872-70(. 
ويف عام 1872 ذهب إىل كلية علم احليوان جبامعة 
اودسا ليعمل أستاذاً ومشرفاً على القسم،  وهناك 
لعملية  املقارنة  بالفسيولوجيا  متشنيكوف  اهتم 

اهلضم. 
ويف عام 1882 توجه متشنيكوف إىل ميسيا حيث 
عمل هناك باحثاً ملدة 4 سنوات قام فيها بتطوير 
الدقيقة  حبوثه حول عملية اهلضم يف احليوانات 
كالفطريات والبكرتيات، وانتقل من ختصص علم 
)الباثولوجيا(  األمراض  علم  إىل ختصص  احليوان 
رودلف  كان  اليت  املناعة  نظرية  يف  ببحوث  وقام 

فريشو قد قام بوضعها.
وقد طّور متشنيكوف نظرية فريشو لتصبح النظرية 
للمناعة،  اخللوي(  البناء  على  )املؤسسة  اخللوية 
املسماة  بعض خاليا اجلسم  أن  على  تنص  واليت 
بالبكرتيا  لإلمساك  القابلية  عندها  تكون  بالبالعم 
)اجلراثيم( اليت تغزو اجلسم وتقضي عليها متاماً 
)تدمرها(، وكان ذلك عام 1883. ويف عام 1886 

عمل متشنيكوف مديرا للمعهد البكرتيولوجي يف

أوديسا،  ويف عام 1888 انتقل إىل باريس ليعمل 
باحثاً مبعهد باستور ثم مديراً للمعهد وقد ظل هناك 

ملدة 28 سنة أي حتى وفاته عام 1916. 
اجلمعية  عن  كووبلي  ميدالية  متشنيكوف  نال 
امللكية الربيطانية عام 1906. ويف عام 1908 نال 
جائزة نوبل يف الطب والفسيولوجيا )باإلشرتاك مع 
وضعه  وخاصة  املناعة،  يف  ألعماله  إيرليش(  بول 
األوىل  أعماله  أن  كما  للمناعة،  اخللوية  للنظرية 
املقارن  التشريح  كانت ذات أهمية خاصة يف علم 
وخاصة يف جمال الربط بني احليوانات الالفقارية 

والفقارية
يف  األحباث  من  عدد  بنشر  متشنيكوف  قام 
حوليات معهد باستور ابتداًء من عام 1891، وله 
املعدية(  األمراض  يف  )املناعة  بعنوان  هام  كتاب 
نشرته دار نشر جامعة كمربدج 1907، وله أيضاً 
كتاب نشر يف لندن بعد وفاته عام 1938 عنوانه: 

طبيعة اإلنسان، دراسة يف فلسفة التفاؤل

لكم احرتامي
البيهــس

من عظماء الطب: إيليا إيلييتش متشنيكوف
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كرية بيضاء حتاول ابتالع جرثومة

البلعمة طريقة للدفاع ضد الغرباء: يف الصورة 
كائن )اللون البين واألصفر( يغلف شوكة )بلون 

أزرق( وحياول بلعمتها.

جرثوم

كرية بيضاء
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عالج أمل الظهر والروماتيزم وهشاشة العظام
باستخدام األشعة ما حتت احلمراء البعيدة

األمراض  من  والعديد  الظهر  آالم  عالج  يعتمد 
)جريان  جيدة  دموية  تروية  وجود  على  األخرى 
دم جيد(. هنا جند أن مرضى الروماتيزم وهشاشة 
يستفيدون من عالج  الظهر  باإلضافة آلالم  العظام 
)طويلة  البعيدة  احلمراء  حتت  األشعة  باستخدام 
مت  اليت  هي  الرائدة  الدراسات  وأحد  املوجة(. 
 St. بونيفيس  سان  يف  الطيب  املركز  يف  توثيقها 
بالدراسة  قام   .Boniface Medical Center

الدكتوران ريفكني و مسيلكا.
جيربا  أن  املشفى  هذا  من  طبيبان  قرر  حيث 
احلرارية  األحزمة  من  خمتلفة  أنواع  استخدام 
تعتمد هذه األجهزة على  واملفاصل. حيث  للظهر 
تدفئة جزء من اجلسم البشري حبيث خيف تشنج 
العضالت حول األوعية الدموية وبالتالي يتدفق الدم 
بصورة  نفسه  بعالج  للجسم  ويسمح  أكرب،  بكمية 

أسهل، هذا ما يعنيه العالج احلراري لآلالم.
من  الفائدة  مدى  إذا  ملعرفة  البحث  أجري 
وذلك  وجدت،  إن  احلرارية  األحزمة  استخدام 
مرض  على  ومت جتربتها  ومراقبة.  علمية  بطريقة 

التهاب املفاصل الرثوي )روماتيزم( ومرضى هشاشة 
العظام، واملرضى الذين يشتكون من آالم يف الظهر 

)خاصة املنطقة السفلى منه(.
مت إجراء التجارب على اثنني وأربعني شخصًا، 
وذلك ملدة ال تزيد على سبعة أيام. وجتدر اإلشارة 
لفرتة  العالج  استخدام  قرروا  الباحثني  أن  إىل 
زمنية تقل عن تلك اليت ينصح بها مصّنع اجلهاز 

للحصول على أفضل النتائج.
كانت  النتائج  أن  إال  الزمنية  املدة  قصر  رغم 
املرضى  من  باملئة  وستون  ذكر مخس  فقد  باهرة. 
فرتة  خالل  األمل  من  التخلص  يف  كبرية  استفادة 

األيام السبعة. 
وقد وجد أن نسبة ضئيلة من املرضى مل حيصلوا 
على الفائدة املرجوة، لذا ُطلب منهم االستمرار يف 
املرضى يف  هؤالء  كان  أسابيع،  ثالثة  ملدة  العالج 
حاالت مزمنة ومتقدمة جداً من املرض. لكن الكثري 
منهم أشار إىل حتسن كبري يف حالتهم بعد ذلك، 
إىل  احلرارية  األحزمة  أجهزة  فائدة  نسبة  لتصل 

نسبة سبع ومثانون باملئة من إمجالي املرضى.
مشكلة حمرجة  من  بعدها  الباحثون  عانى  وقد 
املرضى على  العديد من  موافقة  بعدم  جداً جتّلت 

إعادة األجهزة بعد فرتة االختبار.
أثبتت هذه األجهزة قدرتها على تأمني اخرتاق 
حراري لطيف وغري مزعج ألنسجة اجلسم وحتسني 
القدرة الذاتية على الشفاء، دون أن تعطي أعراضاً 
مشابهة للعالجات احلرارية األخرى. وأثبتت أنها 

ال تسبب جفاف اجللد أو اختفاء لونه.
من املرضى فقط  عند مراقبة املرضى فإن واحداً 
اشتكى من مشكلة ترافقت مع استعماله هذا اجلهاز 
وهي احلكة. وعند الفحص السريري الدقيق حلالة 

املريض، اكتشف أن سبب احلكة هي حالة مرضية 
وليس نتيجة التعرض للحزام احلراري.

واستنتجت الدراسة أن استخدام احلزام احلراري 
هي طريقة آمنة وفّعالة للغاية لعالج اآلالم املرافقة 

لألمراض حيثما تطلب العالج ذلك.
ميزات العالج احلراري ومساوئه:

يعرف عموم الناس أن الشخص املتعب أو املسن 
ُينصح بتدفئة نفسه، وذلك يين بالنسبة لألطباء أن 
املريض يسمح حبركة أفضل للدم يف جسمة، ويسمح 
اخلاليا،  لكل  واألوكسجني  الغذائية  املواد  بنقل 
مما يسهل عليا القيام بعمليات الرتميم والدفاع عن 

نفسها ضد األمراض واألجسام الغريبة.
من أشهر العالجات احلرارية هي احلمام الساخن 
أو الساونا أو اجلاكوزي. حيث يؤمن حرارة مرتفعة 
تعطي دفعة كبرية للجسم للدفاع عن نفسه. لكن 
مشكلة هذه الطرق هي استخدامها لزمن حمدود و 
حبرارة عالية، حيث تصل يف حالة الساونا لدرجة 

أكرب من ستني مئوية.
إن هذا العالج يعترب خطرياً جداً يف حالة املسنني، 
حيث يتسبب يف فقدانهم السوائل من اجلسم عن 
طريق التعرق بدون أن حيسوا بالعطش، ثم يقعون 
يف حالة من التجفاف اليت قد تؤدي ملشاكل كبرية 

قد تصل للموت.
منحنا  قد  العلم  تطور  فإن  أخرى  ناحية  من 
وسائل حديثة وفّعالة، أهمها استخدام الكهرباء يف 
تطوير أحزمة حرارية كهربائية. وهي تعطي فائدة 

التسخني احلراري دون فقدان هام يف السوائل.
ينصح باستخدام هذه األحزمة مرة يف اليوم ملدة 
ملدة  مرات  وأربع  التعب،  ساعة حملاربة  نصف 

نصف ساعة لعالج أعراض الروماتيزم.



إعطاء أدوية غري مناسبة اللتهاب اجليوب
األطباء  اليت شجعت  السابقة  أمثرت احلمالت 
األمريكيني على وصف الصاد احليوي أموكسسلني 
وذلك  احلاد  اجليوب  بالتهاب  املصابني  لألطفال 
األطفال  تقرير نشر مبجلة طب  أظهره  ما  حسب 
لكن اخلرب السيئ هو وجود وصفات كثرية لصادات 
حيوية قوية بقيت شائعة غري ضرورية عند إعطاءها 

لألطفال املصابني بالتهاب اجليوب.
يعترب التهاب اجليوب مرضاً شائعاً جداً حيث 
يسجل أكثر من 3 مليون زيارة لألطباء يف أمريكا 
بشكل  احليوية  الصادات  وصف  ويتم  سنة،  كل 
شائع هلذه احلالة. وابتداًء من عام 2001 قامت 
األكادميية األمريكية ألطباء األطفال AAP ومركز 
بالرتكيز   CDC األمراض  من  والوقاية  التحكم 
ملعظم  مفضل   كدواء  األموكسسلني  إعطاء  على 

األطفال املصابني بالتهاب اجليوب.
وجد تقرير جديد أن هذه اجلهود كانت ناجحة 
يف تشجيع استخدام األموكسسلني بداًل من صادات 

حيوية أخرى واسعة الطيف.
ويقول الباحث املشرف أن هذا أمٌر مهم، حيث 
أن األموكسسلني يعترب فعااًل ويف نفس الوقت غري 
من  حمددة  ألنواع  )متجه  الطيف  وضيق  مكلف 
واسعة  حيوية  صادات  استخدام  إن  اجلراثيم(. 
استخدام  فيها  ميكن  اليت  باحلاالت  الطيف 
صادات حيوية ضيقة الطيف حيرض على حدوث 

مقاومة لألدوية ويزيد من التكاليف.
يبدأ التهاب اجليوب عادًة بالرشح الذي يسببه 
جدران  يف  التهاب  إىل  يؤدي  ما  وهو  فريوس، 
اجليوب األنفية. ال ميكن معاجلة الرشح باستخدام 
الصادات احليوية لكن االلتهاب يف بعض األحيان 

قد يساهم يف حدوث عدوى جرثومية.
إن أشهر اجلراثيم اليت تسبب التهاب اجليوب 
الرئوية وهي  العقدية  املكورات  األنفية احلاد هي 
تعترب  طبياً  وهي  األذن،  التهابات  تسبب  نفسها 
أمراض متشابهة)اختصاص أنف أذن حنجرة( مت 
توفري لقاح ضد هذه اجلراثيم عام 2000 مما سبب 
عام  ويف  اإلصابات،  أعداد  يف  واضحاً  اخنفاضاً 
2004 نصحت األكادميية األمريكية ألطباء األطفال 
باستخدام األموكسسلني كخط عالجي أولي هلذه 
األمراض، وهذا ما يعين أن املصابون جيب عليهم 
دواء  أي  قبل جتربة  األموكسسلني  أن يستخدموا 

آخر.
تقول هذه الدراسة األخرية أن اللقاح مل يكن له 
 10 فخالل  املرض  نسبة  على  حقيقي  هام  تأثري 
سنوات امتدت بني 1998 إىل 2007 بقيت نسبة 
زيارات األطفال إىل األطباء بسبب التهاب اجليوب 
احلاد ثابتة، وهي ترتاوح بني 11 إىل 14 زيارة 
لكل ألف طفل. حيث يقدر الباحثون وجود أكثر 
هذا  بسبب  األطباء  راجعوا  طفل  مليون   8,9 من 

املرض خالل فرتة 10 سنوات.
الباحثني حيث  النتائج دهشة  هذه  أثارت  وقد 
املكورات  العدوى جبراثيم  نسبة  اخنفاض  توقعوا 
العقدية الرئوية بعد استخدام اللقاح، لكن هذا مل 

حيدث.
كما وجد الباحثون أن نسبة 82% من األطفال قد 
وصف هلم أحد الصادات احليوية وهذه النسبة ثابتة 
التوصيات  بعد ظهور  لكن  الدراسة  طوال سنوات 
ازداد استخدام األموكسسلني من 19% إىل %58، 
وقد حدثت هذه الزيادة خالل سنتني بعد إصدار 

التوصيات، مع تقلص استخدام الصادات احليوية 
واسعة الطيف.

واسعة  احليوية  الصادات  استخدام  يبقى  لكن 
املاكروليدات  وخاصًة  مقلقة  لدرجة  كثرياً  الطيف 
حيث  اجلراثيم،  من  خمتلفة  أنواع  تهاجم  اليت 
وصفت يف 18% من جممل احلاالت، وهذا األمر 

يتعارض مع التوصيات اليت مت تعميمها.
لطب  األمريكية  األكادميية  توصيات  تقرتح 
الطيف  واسعة  احليوية  الصادات  بإبقاء  األطفال 
كالفوالنات  واألموكسسلني-  السيفالوسبورنيات 
ال  عندما  وشديدة  الستخدامهم يف حاالت خاصة 
باستخدام  ينصح  وال  السابقة.  العالجات  تنفع 
وازيرتومايسني  مثل كالريرتومايسني  املاكروليدات 

يف العالج التقليدي اللتهاب اجليوب احلاد.
يبقى أن نقول أن الدراسات ختتلف حول فعالية 
استخدام الصادات احليوية لعالج حاالت التهاب 
األطباء  معظم  لكن  األطفال  عند  احلاد  اجليوب 

يصفونه بشكل روتيين.
األطباء  لتثقيف  موجوداً  احلملة  هدف  يبقى   
وضرورة  األدوية  فعالية  على  هلم  وللتأكيد 

استخدامها حبكمة.

احلقائق الطبية كما مل تسمعها من قبلجريدة أخبار الطب 
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ارتفاع املوت بسبب الشعوذة يف هايييت
قتل 45 شخص على األقل يف نواحي خمتلفة من 
هايييت بسبب اتهامهم باستخدام  السحر األسود 

لنشر مرض الكولريا.
يف  القتل  وحوادث  االعتداءات  أغلب  حصلت 
باملناجل  الناس  الساحل اجلنوبي حيث مت طعن 
قبل  من  حماكمة  دون  من  وإعدامهم  وحرقهم 

اجلماهري الغاضبة.
مل تعلق الشرطة احمللية على هذا احلادث رغم 
أن ناطقاً بامسها قد قال يف أول الشهر املاضي أن 
12 شخص قد قتلوا ممزقني باملناجل بعد اتهامهم 

مبمارسة الشعوذة ونشر مرض الكولريا.
وباء  حدوث  بعد  واالضطراب  اخلوف  انتشر 

الكولريا الذي قتل أكثر من 2004 شخص وميكن 
آخرين  شخص  ألف   600 من  أكثر  يصيب  أن 

حسب ما يقوله اخلرباء.
يف  للبحث  علمية  جلنة  املتحدة  األمم  أنشأت 
مصدر الوباء القاتل، حيث يشك العديد من سكان 
املتحدة هم من جلبوه إىل  هايييت أن جنود األمم 

البالد.
البالغ  هايييت  سكان  نصف  من  أكثر  ميارس 
بطرق  الشعوذة  أعمال  نسمة  مليون   9,6 عددهم 
خمتلفة، وتدعى فودوVoodoo  وهي خليط من 
مستوحاة  مع ممارسات  الغربية  األفريقية  األديان 

من الديانة املسيحية.

تعاني هايييت حلد اآلن من آثار زلزال بقوة 7 
درجات قتل فيه أكثر من 300 ألف شخص وشرد 

مليون ونصف شخص آخرين.
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سيكولوجية الطويل والقصري
املعمورة  بلدان  كافة  يف  الناس  إىل  نظرنا  إذا 
منيز  سوف  والقصري،ولكننا  الطويل  بينهم  سنرى 
عليهم  يغلب  الشماليني  واألوروبيني  األفريقيني  أن 
آسيا  شرقي  جنوب  بلدان  شعوب  ،فيما  الطول 
البلدان( من  وغريها  والكوريتني  واليابان  )الصني 

يغلب عليها متوسط الطول إىل القصر.
إن اإلنسان مربمج ليكون طوله بني 140 سنتمرت 
يأخذ  ال  األطوال  من  ذلك  وغري  سنتمرت،  و190 

النسب املتوسطية يف الطول.
ومن الناحية الطبية املتعلقة بعلم الفرد علينا أن 
التفاوت  اليت حتدد  الوراثية  العوامل  أهمية  نلحظ 

الذي نلحظه من جيل إىل جيل.
لقد عمد نابليون بونابرت يف حروبه إىل استنزاف 
جيل كامل من الشباب الفرنسي، وكان يؤكد على 
قصريًا،  كان  ألنه  منهم  ينتقم  كان  وكأنه  طوهلم 
وباحملصلة كان متوسط طول الرجال الفرنسيني بني 
عامي 1830 و1850 )1/62( مرتًا، أما عام 1996 
يف  1/4سنتمرتاً  بارتفاع  مرتًا،أي   )1/76( فأصبح 

قرن ونصف.
سأورد  كثرية،  قصص  والقصر  الطول  وملشاكل 

إحداها مما وصلين حديثاً وأحللها...
تقول الرسالة:

وأجنبت  سنة  ثالثني  من  أكثر  منذ  تزوجت 
يف  اآلن  عمرهما  الذكور  من  فقط  توأمني  زوجيت 
أن  كيف  تعجب  رآهما  من  والعشرين.  اخلامسة 
)سامر( طويل القامة بينما )وسيم( قصريها بشكل 

ملفت للنظر.
املشاكل كثرية يف هذا املوضوع... موضوع الطول 

والقصر...
على  كثرياً  حيقد  بينهما  القصري  إن  بل  ال 

الطويل.
أطول  فتاة  على  تعرف  أنه  ذلك  من  واألنكى 
منه بأكثر من مخسة عشر سنتمرتا وهو يريد أن 
يتزوجها. فيما ابين سامر،وهو الطويل بينهما قد 

تزوج بفتاة تقصره بأكثر من عشرين سنتمرتاً.
لقد حريني أوالدي بذوقهما يف التناقض احلاصل 
الطويل  فالشاب  حياتهما.  لشريكة  باختيارهما 
اآلخر  وابين  الطول.  القصرية  الفتاة  من  يتزوج 

القصري يتزوج من فتاة عمالقة يف الطول.
إن هذا التناقض جعلين يف حرية من أمري عارضاً 

عليك واقع لّدي، راجياً أن أقرأ حتليلك النفسي؟
بديع . ق

أن يتزوج ابنك الطويل من فتاة أقصر منه فشيء 
وارد جدا،ألن الرجال يف غالب األحيان أطول من 

املرأة.
أطول  فتاة  من  تزوج  قد  القصري  ابنك  أن  أما 
منه،فهنا ميكننا أن منسك خبيط التحليل النفسي 

للمشكلة املعروضة أمامنا.
إن  باحلرج  العادة  يف  يشعر  القصري  فالشخص 
ويشعر  منه-  أطول  الطول-  فارغة  المرأة  حتدث 
بالضيق أيضاً إن تزوج من امرأة أطول منه،بينما ال 
تشعر املرأة بأي حرج حني تتزوج برجل أطول منها 
أو أن تظهر يف اجملتمع مع رجل أطول منها كثرياً 

ومهما كان الفرق كبرياً.
ويف العادة يتجنب الرجل املرأة الطويلة ألن طوهلا 
يوحي له بالقوة، خاصة إن كان هو قصري القامة. 
والرجل بطبيعته ال حيب االقرتاب من املرأة القوية 
أو ذات الشخصية القوية بشكل عام. بعض الرجال 
احلر،  والتفكري  الشخصية  بقوة  يتميزون  الذين 
الشخصية  قوية  امرأة  مبواجهة  التحدي  حيبون 

وجيدون متعة يف ذلك.
وميكن القول إن املرأة تهتم بشخصية الرجل بينما 
هو يهتم جبماهلا وشكلها أواًل، ثم بتفكريها، ما عدا 

قلة تهتم بتفكريها أواًل ثم بهيئتها وشخصيتها.
ختتلف،  واملقاييس  املفاهيم  أن  األمر  يف  واملهم 
تشعر  ال  املرأة  أن  هي  أساسية  نقطة  تبقى  ولكن 
باحلرج مهما كان زوجها، بينما هو يشعر باحلرج 
إن كانت أطول منه أو أقوى أو مسينة لدرجة كبرية 

بينما هو ليس مسيناً.
ويف كل ما ذكرناه كان موضوع ابنك القصري غري 
على شقيقه  مع نفسه، كونه حيقد كثرياً  منسجماً 

سامر )كما ذكرت أنت يف رسالتك(.

 يف هذه احلالة ال ميكن احلكم متاماً على ما يقوم 
به وسيم من ربط نفسه مبصري فتاة فارعة الطول، 
ذكي  أهو  العقلية:  ملكاته  على  تعرفين  أن  دون 
أقول  هذا جيعلين  لكن  بليد.  أم  الذكاء  متوسط  أم 
مبدئياً إنه نوع من االنتقام لنفسه، مع ما حيمله هذا 
االنتقام من سخرية أحيانًا، ومن عقدة نقص تارة، 

ومن تعذيب للنفس.
وليس لي أن أضيف أكثر مما ذكرت، ذلك أن كل 
أنه حيقد  أنت من  ما ذكرته  حتليلي إنصبَّ على 
على شقيقه ألنه أطول منه، دون أن تفصح لي بشكل 
موسع تفاصيل وماهية هذا احلقد. فلعل ما تصورته 
احلقد  هذا  هو سبب  بينهما  للطول  فارق  من  أنت 

ليس كافيًا، وقد تكون هناك مسائل أخرى!!

يف األخري نقول أن نابليون كان يقاسي عقدة من 
طوال  على  التهكم  كثري  كان  قامته،ولذلك  قصر 

القامة.
مسري عبده
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التمارين قد حتدُّ من زيادة الوزن أثناء احلمل
النشاط  أن  أظهرت دراسة جديدة 
الفيزيائي أثناء احلمل يساعد النساء 
زيادة  على  احلصول  على  احلوامل 

وزن أقل.
 12 مبراجعة  الباحثون  قام  فقد 
ووجدوا  األملانية  ميونخ  يف  دراسة 

بالتمارين  يقمن  اللواتي  النساء  أن 
لديهم  الوزن  زيادة  كانت  الرياضية 
النساء  عن  غرام   850 مبتوسط  تقل 

غري النشيطات فيزيائياً.
ال  قد  هذا  أن  الباحثون  يقول 
يكون سبباً كافياً لكي تقوم احلوامل 

الكثري  هناك  لكن  رياضية.  بتمارين 
من األسباب األخرى.

أظهرت الدراسة أن التمرين يعطي 
تأثرياً إجيابياً على املزاج وعلى تراكيز 
األنسولني يف جممل األشخاص. ويبدو 
أنه ليس له أثار جانبية على النساء 
يساعد  أن  للتمرين  ميكن  احلوامل. 
النساء على احلفاظ على حالتهم ما 

قبل الوالدة.
ويصنف الباحث »د. كرامر« ميكن 
أن  الرياضة  ميارسن  اللواتي  للنساء 
ال  اللواتي  والنساء  بها.  يستمررن 
ميارسنها ميكن أن يبدأن اآلن. لكن 
على  خارقة  نتائج  توقع  جيب  ال 

صحتهن أو صحة أوالدهن.
إن النساء اللواتي يعانني من زيادة 
املشاكل  من  للعديد  معرضات  الوزن 
وفرط  السكري  تشمل  اليت  الصحية 

ضغط الدم وتعقيدات الوالدة. 

وزناً  أكثر  أطفال  يلدن  وهن 
معرضون ألن يكونوا بدناء عند البلوغ 
والربو  بالسرطان  لإلصابة  ومعرضون 

واحلساسية.
من  أكثر  مبتابعة  الدراسة  قامت 
اختيار  مت  وقد  حامل،  امرأة  ألف 
ملتابعة  عشوائي  بشكل  منهم  عدد 
برنامج رياضي يشمل متارين رياضية 
ملدة ساعة ثالثة مرات أسبوعياً تشمل 
وقيادة  واجلري  السويدية  التمارين 
الدراجة وكمال األجسام وذلك ابتداًء 

من الثلث األول والثاني للحمل.
مل يظهر البحث اخنفاضاً شاماًل يف 
اإلمجالية  القيمة  متوسط  لكن  الوزن 

على االخنفاض واضح.
التمارين  بإجراء  الباحثون  ينصح 
الرياضية مع إتباع نظام تغذية سليم. 
حيث أن نظام التغذية له دور أكرب 

يف تنظيم الوزن لدى احلوامل.

هل قال لك أحدهم أن التدخني يقتل؟



الطب البديل قد يكون خطرًا على األطفال
تقوم دراسات جديدة أن استخدام الطب البديل 
أو الطب املثلي بداًل عن األدوية التقليدية لألطفال 

قد يسبب آثاراً جانبية قاتلة يف بعض احلاالت.
وقد أشارت دراسة اسرتالية قام بها أطباء أطفال 
يف اسرتاليا بني عامي 2001 إىل عام 2003 حبثوا 
البديل  الطب  آثار جانبية حمتملة لعالجات  عن 
اليت تشمل األدوية العشبية ومتممات الفيتامينات 
تقريراً   39 وجدوا  وقد  الطبيعية،  املواد  وحبوب 

يشري إىل اآلثار اجلانبية وفيها 4 حاالت وفاة. 
ُنشرت هذه الدراسة يف أرشيف أمراض الطفولة 
  BMJ  االلكرتوني التابع جمللة طب الربيطاني
فعلى عكس العالجات التقليدية الدوائية ال يوجد 
هناك نظام ملراقبة اآلثار اجلانبية واملخاطر النامجة 

عن العالج بالطب البديل.
قام الباحثون يف هذه الدراسة بالبحث عن الرضع 
واألطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة ووجدوا 
من   %65 بنسبة  العالجات  هذه  لتناول  أعراضاً 
احلاالت ومت تصنيف اآلثار اجلانبية حسب شدتها 
إىل شديدة ومهددة للحياة وقاتلة وقد وجد أطباء 

أذية  حصلت  احلاالت  من   %44 يف  انه  األطفال 
للمرضى بسبب عدم إعطاء األدوية التقليدية.

الباحثون أن كل األطباء يعرفون بوجود  ويقول 
اآلن  توجد حتى  لكن مل  البديل،  للعالج  خماطر 
دراسة تطرح هذا املوضوع. إن أخطر األضرار اليت 
تسببها هذه العالجات هو استبدال دواء فعال بآخر 
عديم الفعالية. يف هذه احلالة تصبح حتى األدوية 

عدمية الضرر خطراً على احلياة.
كانت  للوفيات  األربعة  احلاالت  أن  وجدت 
بسبب عدم استخدام األدوية التقليدية واستبداهلا 
بعالج بديل ففي إحدى احلاالت تويف طفل يبلغ 
من العمر 10 أشهر بسبب تسمم الدم عندما تناول 
حالة  ملعاجلة  بسيطة  ومحية  طبيعية  عالجات 
حساسية بسيطة. ويف حالة أخرى تويف طفٌل كان 

مصاباً بنوبات اختالج 
وجلطة قلبية بعد أن أعطي عالجاً بدياًل اختاره 
األهل بدل العالجات املعتمدة بسبب خوفهم من 

اآلثار اجلانبية لألدوية التقليدية.
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ساينس ديلي- قالت دراسة جديدة قام بها علماء 
من جامعة جورج واشنطن ومعهد مسيثسونيان أنهم 
وجدوا دلياًل على أن إنسان نيندريتال مل ينقرض 

بسبب نقص الغذاء كما كان مقرتحاً من قبل.
هذا  أن  تقرتح  السابقة  الدراسات  كانت  حيث 
اجلنس من الكائنات كان يتناول اللحم فقط، لكن 
مت اكتشاف حبيبات من النشاء على أحد تكلسات 
أسنان إنسان نيندريتال. مما جعل العلماء يفرتضون 
أنه كان يتغذى على جمموعة كبرية من النباتات 
مبا فيها احلبوب املطبوخة، وهذا ما جيعله أكثر 

شبهاً باإلنسان املعاصر.
لقد مت توصيف إنسان نيندريتال ككائن متخلف  
وبدائي، لكن اآلن ترتسم صورة خمتلفة عنه ككائن 

ذو تقنية وتصرفات متطوّرة.
إن تواجد حبيبات النشاء يف األسنان يّدل على أن 
إنسان نيندريتال كان يقوم خبيارات غذائية معّقدة 
والبقوليات  التمر  يتناول  وكان  باملغّذيات،  وغنية 

واحلبوب كالشعري.
حتى اآلن فإن النظرية اليت كان يطرحها العلماء 
حول انقراض إنسان نيندريتال هي أنه كان يتناول 
أنواع طعام بدائية فقرية باملواد الغذائية، وأنه قد 
يكون قد ختصص بأكل اللحم. وهذا ما سبب نقص 
املناخية  التغريات  حدوث  عند  الغذائية  موارده 

اهلائلة )العصر اجلليدي(. 

حبيبات  وجود  اكتشفوا  قد  الباحثون  كان  وقد 
حتدث  وهي  األسنان،  تكلسات  أحد  يف  النشاء 

عندما ترتاكم طبقة البليك وتتصلب على األسنان. 
وقد درست على مناذج من األسنان أحضرت من 
منتشرة  النشاء  حبيبات  إن  بلجيكا.  ومن  العراق 
بكثرة يف طعام البشر، لكن مل يكن من املتوقع أن 

يراها أحد يف مستحاثات بهذا الِقدم.
ويقول أحد العلماء أن إنسان نيندريتال واإلنسان 
القديم مل يزوروا طبيباً لألسنان، لذا جند املخلفات 

الغذائية على أسنانهم.
البشر  تشبه  أجناس  عدة  أحد  اجلنس  هذا 
انقرضت منذ أمد طويل. وقد عاش إنسان نيندريتال 
يف أوروبا منذ 600,000 إىل 350,000 سنة، وهو 
جنس من املخلوقات يصّنف من الرأسيات، ويعترب 
أحياناً كجنس فرعي جلنس البشر، وأحياناً أخرى 
كجنس آخر مشابه جلنس البشر. ومل ميكن إجياد 

أي مستحاثة له أصغر من 30,000 سنة.
كان هذا اجلنس يستخدم أدوات حجرية، وكان 
لإلنسان  الوظائف  يف  مشابهاً  دماغاً  له  أن  يعتقد 
اليت  املستحاثات  إن بعض  بل  )وقتها(،  املعاصر 
تشابه  أن  إىل  أشارت  وروسيا  سوريا  يف  وجدت 
الوالدة ولكن حجم دماغه كان  الدماغ عند  حجم 
قد  ما  وهو  املعاصر.  اإلنسان  من  البلوغ  عند  أكرب 

يفسر بتناوله اللحم بكمية كبرية.

على موقع أخبار الطب
www.med-syria.com مخسة عشر
عدداً جمانيًا

ميكن   14 العدد  حتى  صفر  العدد  من 
  ،PDF أكروبات  بصيغة  اآلن  تنزيلهم  لكم 
السنة  من  كثرية  أعداد  بأرشيف  واالستمتاع 

املاضية.
أبواب جريدة أخبار الطب املميزة مثل كلمة 
حكيم و فوبيا والرتبية اجلنسية والكاريكاتري. 
وميكنكم متابعة تطور اجلريدة منذ صدورها، 

حتى شكلها املميز الذي ترونه اليوم.
العلمية  اجلريدة  هي  الطب  أخبار  جريدة 
أسبوعياً  تصدر  واليت  سورية،  يف  الوحيدة 

وتوزع يف سوريا ولبنان.

نقص الطعام مل يقض على إنسان نيـندريتال
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ما هو مدى اكتئابك؟
يف ما يلي سلسلة من األفكار اليت تراود أذهان 
واليت  فكرة  كل  اقرأ  األحيان.  بعض  يف  الناس 

جبوارها مدى تكررها. 
إن  خاصًة  كاملة  العبارة  تقرؤوا  أن  تنسوا  ال 

أحسستم أن الفكرة راودتكم »األسبوع املاضي«:
ضع األرقام التالية جبوار األجوبة

5- كل الوقت
4- عادًة

3- بشكل معتدل
2- أحيانًا

1- أبدًا
األسئلة:

1- عندي إحساس أنين ضد العامل.
2- لست مفيداً باملرة.

3- ملاذا ال أستطيع النجاح بأي عمل.
4- ال أحد يفهمين.

5- أخيب أمل اآلخرين
6- ال أظن أنين أستطيع االستمرار.

7- أمتنى لو كنت شخصاً أفضل.
8- أشعر بالضعف.

9- ال تسري حياتي كما أهوى.
10- أشعر خبيبة األمل يف نفسي.

11- ال أستطيع أن أتلذذ بأي شيء بعد اليوم.

أستطيع  ال   -12
مباشرة العمل.

13- أحس بأنه يوجد 
مشكلة يفَّ.

أستطيع  ال   14
االحتمال.

كنت  لو  أمتنى   -15
شخصاً آخر.

ربط  أستطيع  ال   -16
األشياء يبعضها.

17- أكره نفسي.
18-  أشعر بأني عديم 

القيمة.
أني  لو  أمتنى   -19

ألبس طاقية اإلخفاء.
20- أشعر بأني منهك 

القوى.
بأني  أشعر   -21

فاشل.
22- أشعر بأن حياتي فوضى.

23- أنا جمرد ركام وبقايا مهدمة.
24- لن أجنح مرًة أخرى.

25- أشعر بأني غري قادر على إجناز األمور.

26- جيب أن حيدث تغيري يف بعض األمور.
27- أحس باملرض أو أنين سأمرض.

28- مستقبلي غائم.
29- لن ينفع معي شيء.

 30- ال ميكن أن أنهي عماًل لألخري.

أواًل امجع العالمات
يعترب الشخص جيد النفسية وغري مكتئب إذا كانت العالمة حوالي 38، 

ويبقى يف احلدود الطبيعية إذا مل يتجاوز جمموع عالماته 60.
لقد تعلمنا الكثري حول االكتئاب يف السنوات املاضية، وقد نالت األحباث 
اليت تدرس األسباب الكيميائية احليوية لالكتئاب نصيباً كبرياً من االهتمام. 

وقد أمثرت هذه األحباث عن اكتشاف أدوية عديدة لعالج االكتئاب.
صحيح أن األدوية قد ساعدت اآلالف من الناس وحسنت من منط حياتهم. 
لكن العديد من الباحثني يظنون أن هناك إفراطاً يف إرجاع االكتئاب جملرد 

تغريات حيوية كيميائية. لذا هناك زيادة غري مربرة يف استخدام األدوية.
د.  هما  طبيبان  بكثرة  األدوية  استخدام  ضرورة  يف  شكك  من  أشهر  من 
ستيفن هولون ود. فيليب كندال اللذان وضعا استبيان األفكار األوتوماتيكية 

»االستبيان السابق«.
يظن هذان الباحثان مع جمموعة من الدارسني أن األفكار هي من حيرض 
أو حيافظ على االكتئاب. وهدفهم كان وضع سلم نفسي ملعرفة مدى شدة 

احلالة واحلاجة للعالج النفسي.
إن كانت العالمة مرتفعة يف هذا االختبار، فيعتقد الباحثون أن جلسات 
من العالج النفسي اليت تعاجل أفكارك األوتوماتيكية قد تساعدك يف ختطي 

مشكلة االكتئاب اليت تعاني منها.
إن املساعدة يف تغيري طريقة التفكري سهل بالقول. لكنه قد يكون صعباً 

بالفعل، وجيب أن يتم جبهود مركزة.
إن أوىل خطوات العالج هي مواجهة األفكار االكتئابية، لكن هذا يعين 

حتديدها وهذا ما يصعب على املرضى بدون مساعدة.
أوىل اخلطوات املعتمدة هي إجياد وجهة نظر أكثر واقعية لألمور. فمثاًل 
جند الناس األكثر اكتئاباً جييبون بنعم على السؤال)21( أشعر بأنين فاشل. 
وقد يواجهون فعاًل مواقف فشل. لكنهم ال يتذكرون العديد من األشخاص 
الذين حيققون جناحات باهرة بعد سلسلة من الفشل. لذا قد يكون احلل 
بشكل  القادمة  املرة  مستعداً  سيكون  بأنه  يقتنع  أن  الفكرة  هلذه  األفضل 

أفضل.
إن األفكار قد تكون عادًة، مثلها مثل التصرفات وللتغلب عليها عادًة. 

جيب أن يتم استبداهلا بسلوك سليم.
 Aaron أشهر من تطرق لعالج االكتئاب جبلسات حوارية هو آرون بيك
يف  األخطاء  من  االستفادة  واقرتح  هذا،  حول  نظرية  وضع  الذي   Beak
إن تضخيم  املكتئبني.  األشخاص  عادًة عند  واليت جتدها  املنطقي  التفكري 

هذه األخطاء يسبب انعتاقاً من سلسلة األفكار.

النتائج



اخنفاض معدالت الوالدات يف أمريكا
اخنفض معدل الوالدات عند الفتيات املراهقات 
قي أمريكا يف عام 2009 إىل أقل مستوى له منذ 
قد  هذا  أن  املذهولون  املراقبون  ويظن  عامًا،   70
حدث بسبب الركود االقتصادي فقد اخنفض معدل 
اللواتي ترتاوح أعمارهن بني  الوالدات للمراهقات 
15 إىل 19 سنة حتى يصل إىل 39 والدة لكل ألف 
فتاة، وذلك حسب ما صرحت به تقارير حكومية 
 %6 مبعدل  اخنفاض  هذا  ويعد  املاضي.  األسبوع 
املستوى  يعترب  وهو  تسبقها  اليت  بالسنة  مقارنًة 
أخذ  بدء  مت  أن  منذ  املراهقات  لوالدات  األقل 

اإلحصاءات عام 1940.
يقول اخلرباء إن الركود االقتصادي احلالي الذي 
بدأ منذ كانون األول 2007 واستمر حتى حزيران 
اخنفاض  الذي سبب  الرئيسي  العامل  هو   2009
معدالت الوالدات بشكل عام حيث ميكننا القول 

أن األمهات املراهقات هن أكثر من تضرر به.
بدراسة  يقمن  املراهقات  أن  الباحثون  يقرتح  ال 
السوق وتقييم الوضع االقتصادي لكن ازدياد البطالة 

والضغوط االقتصادية آثر على اجلميع.
كل  من   %10 حوالي  املراهقات  والدات  تشكل 
طرا  الذي  االخنفاض  وإن  أمريكا،  يف  الوالدات 
عليها ليس فريدًا، فقد اخنفض معدل الوالدات يف 

كل األعمار اليت تقل عن 40 سنة.
عند مقارنة اإلحصاءات التارخيية فقد كانت قمة 
للمراهقات يف عام 1975 حيث وصلت  الوالدات 
تلك  إىل 96  والدة لكل 1000 مراهقة، لكن يف 

الفرتة كانت النساء تتزوج يف وقٍت أصغر.
عام  أمريكا  يف  والدة  مليون   4,1 سجلت  لقد 
نسبة  مبقدار 3% عن  يعترب اخنفاضاً  وهو   2009
الوالدة عام 2008، بعد أن كان هناك زيادة يف هذه 
النسبة منذ عام 2000. ال تقرتح التقارير األولية 
استمرار هذا االخنفاض خالل األشهر الستة األوىل 

من عام 2010.
على  أثرت  اليت  األخرى  العوامل  إحدى  من 
أمريكا  إىل  اهلجرة  نقص  هي  الوالدات  اخنفاض 
الباحثون  قام  حيث  العمل،  سوق  ضعف  بسبب 
بدراسة والدات األمريكيني الالتينيني، فهي تشكل 
1 من كل 4 والدات عام 2009 وبنسبة أعلى من 
أي جمموعة عرقية أخرى معادلة 70 والدة لكل 
جداً  منخفضاً  كان  الرقم  هذا  لكن  فتاة،   1000

مقارنًة بالسنة السابقة.
الدراسة  وجدتها  اليت  األخرى  النتائج  ومن 

هي:
1- زيادة ارتفاع معدالت العمليات القيصرية إىل 
الزيادة  وهذه  الكلية،  الوالدات  من   %33 حوالي 

مستمرة كل سنة منذ عام 1996. 

اخلدج  األطفال  والدات  معدالت  اخنفاض   -2
)قبل األوان( للسنة الثالثة على التوالي لتصل إىل 
12% من الوالدات الكلية. حيث وجد أنها تزداد 
الوالدة  وتعترب  الثمانينات.  أوائل  منذ  عام  بشكل 
 37 قبل  الطفل  ولد  إذا  الدراسة  هذه  يف  مبكرة 

أسبوعاً من احلمل.
3- اخنفاض معدالت الوالدات منذ عام 2008 
اخنفضت  حيث  تقريباً.  العمرية  الفئات  كل  يف 
من  العشرينات  أوائل  يف  النساء  عند  الوالدات 
هذه  يف  اخنفاض  أكرب  وهي   ،%7 بنسبة  عمرهن 
اجملموعة منذ عام 1973. وكان االستثناء الوحيد 
هو النساء األكرب سناً من 40 سنة، وقد يعود السبب 
إال أن هؤالء النسوة يقلقن حول اخنفاض اخلصوبة 
أكثر من قلقهن حيال املشاكل االقتصادية. زادت 
معدالت الوالدة للنساء بني عمر 40 إىل 44 سنة 
بنسبة 3% عن عام 2008 لتصبح 10 والدات لكل 
عام  منذ  األعلى  هو  املعدل  وهذا  امرأة،   1000

.1967
يف  اليت حصلت  التغريات  أن  املسؤولون  يعتقد 
نسبة الوالدات عند املراهقات يعود إىل دور الثقافة 
العامة حيث حظي موضوع محل املراهقات بكثري 
من االهتمام خاصًة بعد محل ابنة املرشحة السابقة 
ملنصب نائب رئيس الواليات املتحدة األمريكية سارة 
بالني، حيث ولدت طفاًل صبياً يف كانون األول عام 
2008 دون أن تتزوج. كما أثر برنامج وثائقي بثته 
القناة التلفزيونية الشعبية MTVعام 2009 حول 
الصعوبات اليت تواجه األمهات املراهقات ويدعى 

.six teen and pregnant
تقول إحدى املراهقات اليت يبلغ عمرها 17 سنة 
أن  كما  هامًا،  دوراً  تلعب  التلفزيونية  الربامج  أن 
التوعية والتثقيف اجلنسي قد توسع لريوج حلبوب 

منع احلمل عند املراهقات.
عملية  ومفاهيم جديدة يف  أساليب  أدخلت  كما 
الطالبات  من  املدرسني  احد  طلب  فمثاًل  الرتبية 
أن يكتنب موضوعاً يشرحن فيه ماذا سوف خيربن 
من  كثرياً  أبقى  ما  هذا  محلن.  هن  إن  أهاليهم 

الطالبات قلقات يفكرن يف تبعات تصرفاتهن.
عقود  مدى  على  الصحيون  املسؤولون  استمر 
بالرتكيز على مدى خطر محل املراهقات باإلضافة 
إىل املشاكل اليت تعانيها األمهات الصغريات مع 
أطفاهلن. ويعتقد أن التأثري املرتاكم هلذه احلمالت 
التثقيفية له دور هام يف خفض معدل الوالدات عند 

املراهقات. 
كما يعتقد الكثريون أن اإلجهاض له دور أساسي 
املراهقون  خيطط  ال  حيث  االخنفاض،  هذا  يف 
إلجناب األطفال، لذا من املرّجح أن اخلوف الذي 
يعرتي املراهقة بسبب األحوال االقتصادية يدفعها 

إىل التفكري باإلجهاض.
ما تزال نسبة الوالدات عند املراهقات يف أمريكا 
أعلى من 16 دولة أخرى من الدول املتقدمة حسب 

تقرير األمم املتحدة.
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معاجلة فشل االنتصاب
اجلنس عملية فيزيائية ونفسية 
وهو يتطلب صحة نفسية وجسدية 
يف نفس الوقت. ومن أحد املشاكل 
الرجال  منها  يعاني  قد  اليت 
قد  الذي  االنتصاب  فشل  هي 
أو  نفسية  خمتلفة  ألسباب  يعود 

فيزيولوجية

األسباب املؤقتة: 
وهي  النفسية  األسباب   -1
للضعف  املؤدية  العوامل  أهم  من 
يعانون  ممن   %70( اجلنسي، 
ضعفهم  اجلنسي  الضعف  من 
هذه  ومن  نفسي(  احلقيقة  يف 

العوامل: 
الثقة بالنفس بالقدرة  أ- فقدان 
فشل  بسبب  االنتصاب  على 

سابق. 
الشاب حديث  القلق عند  ب- 
الزواج من التجربة احلديثة وهل 
سينجح فيها أو ال مما يؤثر على 

حياته اجلنسية. 
ج- االكتئاب. 

د- توتر العالقة بني الزوجني. 
2- أدوية : مثل أدوية االكتئاب وبعض أدوية 
ارتفاع الضغط والسميتيدين املستخدم لعالج القرحة 

وفرط محوضة املعدة. 

األسباب الدائمة: 
اجلنسي  للضعف  العضوية  األسباب  وهى 

وأهمها: 
	مرض السكر وارتفاع ضغط الدم و تصلب الشرايني.  •

	بعض أمراض األعصاب مثل التصلب املتعدد. •

	إصابات العمود الفقري والنخاع الشوكي واحلوض.  •

	استئصال الربوستات أو املستقيم أو املثانة البولية.  •

 	 التدخني وإدمان الكحول.•

بعض العالجات لتحسني احلالة اجلنسية
ضار  وغري  طبيعياً  منتجاً  الثوم  يعد  	الثوم:  •
الرغبة واحلياة اجلنسية، وقد  وهو حيسن 
يومياً  الثوم  من  حصوص   3 تناول  يكون 
ومعاجلة  اجلنسية  احلالة  بتحسني  كفياًل 

فشل االنتصاب.

يف  القوية  املواد  من  البصل  يعد  	البصل:  •
يزيد  أنه  اجلنسية، حيث  احلياة  حتسني 
من الرغبة مبمارسة اجلنس، كما حيسن من 

وظيفة األعضاء التناسلية.
: يساعد هذا النبات  	 •Asparagus نبات
وحتسني  اجلنسية  الرغبة  حتسني  على 
نوعية احلياة اجلنسية، وميكن لتناول 15 
يومياً  النبات  هذا  جذور  من خالصة  غرام 
لكن  اجلنسية،  احلالة  تسبب حتسني  أن 
تناول هذا النبات من قبل األطفال قد يسبب 

حدوث حالة البلوغ املبكر.
على حتسني  الزجنبيل  يساعد  	الزجنبيل:  •
احلياة اجلنسية عند تناوله بانتظام، فيمكن 
مساء  الزجنبيل  من  صغرية  ملعقة  تناول 
كل يوم، ويساعد هذا العالج على حتسني 
الرغبة اجلنسية، ومعاجلة القذف املبكر أو 

نقص تعداد النطاف يف احلاالت البسيطة.

هناك العديد من العالجات الطبيعية اليت تساعد 
يف حّل مشكلة االنتصاب:

على  تساعد  التمارين  بعض  إن  التمارين:  1 .
حل مشاكل االنتصاب مثل الضغط ومتارين 
الرتوية  على  تساعد  التمارين  هذه  املعدة، 
احلوض  منطقة  يف  الدم(  )جريان  الدموية 
التنفس  متارين  أن  كما  البطن.  وأسفل 

)اليوغا  الذاتي  الضبط  متارين  وممارسة 
مثاًل(

الغذائية  احلمية  تساعد  الغذائية:  احلمية  2 .
وخاصة  االنتصاب،  حتسني  على  اجليدة 
مثاًل(،  )املوز  بالبوتاسيوم  الغنية  األطعمة 
واالبتعاد  امللح(.  )قليلة  الصوديوم  والقليلة 

عن األدوية والكحول.
حبوب معاجلة مشاكل االنتصاب:  ومنها  3 .
ومنها  والعسل،  الزلوع  كمشتقات  الطبيعي 
)الفياغرا  السيلدينافيل  مثل  الصناعي 
األدوية  هذه  عن  احلديث  وسيتم  وغريها( 

وفوائدها ومضارها الحقاً.

نصائح عامة
واملصابني  الزواج  على  املقبلني  الشباب  ننصح 
بقلق حول هذا املوضوع، مبراجعة طبيب خمتص 
لالستشارة. كما ننصح بتناول محية غذائية سليمة 
تتضمن شرب كأسني من  احلليب )قليل الدسم( 
ومحضيات(  )تفاح  املومسية  الفواكه  تناول  مع 

واملكسرات والبزورات غري احملّمصة وعسل.
أما بالنسبة ملن جتاوز األربعني ويعاني من هذه 
املشكلة بشكل متكرر، فإننا ننصح بشدة مبراجعة 
طبيب بولية، وقد حيتاج األمر إىل مراجعة طبيب 
قلبية. ومن املهم تذكر أن إنقاص الوزن يساعد جداً 

يف حتسني االنتصاب وحتسني التماس واملتعة.
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نعود ونسمع قصص مرعبة عن أنفلونزا جديدة...

أو عودة انفلونزا قدمية...

يريد العامل أن خييفنا...

يريدون أال يشعر أطفالنا باألمان...

الرعب من األنفلونزا!!

أصدقاء أخبار الطب 
 يف مدينة حلب

الدكتور فارق نصار أخصائي أمراض نسائية وجراحتها ومعاجلة العقم ايكوغراف 
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املهندس محمد فائز الراعي )الشراشف اإللكترونية الكهربائية( هاتف:  0112212031
اجملاز القانوني عبد السالم سويد 0955557057

مشفى الشهباء التخصصي  د : عالل زين الدين هـ  5224300
صيدلية البراء : الصيدالني : براء قشقش هـ 2314435
صيدلية القصري  د: بهية فائز القصري : هـ 2251939

السيد ممدوح اسود  مفروشات  2631819- 0944428190
صيدلية األمير : محمد امير منجونه 2315566

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

كما ميكن للجميع املشاركة يف األسئلة واألجوبة 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. 
- األمراض املزمنة: مثل السكري وأمراض القلب والروماتيزم والربو 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. ما هي األغذية املفيدة، وكيف ننتبه إىل ما نأكل. باإلضافة إىل مشاكل 

الصناعة الغذائية وكيف نتفاداها.

من موقع أخبار الطب
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العدد التاسع عشر -الصفحة 20

سنة جديدة
ودخل محاي لعندنا وهو مبسوط ومنشرح، وبدأ بالتهاني واملباركة: 

“وكل عام وأنتم بـخري... وإنشاهلل سنة أفضل... ومصاري أكثر...”

العائلي. وهي  وخلفه مّرت محاتي ومعها سكني مطبخ من احلجم 
تكمل احلديث وتنظر إلّي شزراً: “إنشاهلل عقبال البكاري... وبدل 
يا بنيت... اهلل يطعمك عشرة... يف عني احلّساد... يا رب  الصيب... 

يااااا... كريم...”. 

طبعاً محاتي ال تعتقد أن وجود ابنتني هو ذرية كافية، وتصّر يف 
اللحظة  البنات “غري حمسوبات”... ويف هذه  املناسبات على أن  كل 

رأيت زوجيت ترفع يديها ألعلى وتقول همساً: »يا رب...«

هذه األم كانت واقفة... يف بث مباشر... أمام البنات...

من  امتدت على عدة طاوالت، ومشلت كثرياً  ُفرشت سفرة طعام 
أطايب الطعام. لكن محاي كّشر عن أنيابه وسأل: “هذا فقط؟؟؟”

وثالثة  دجاجات  أربع  أن  قلت  وعندما  أشخاص،  مثانية  كنا  لقد 
حتى  تكفينا  واملشاريب  والسلطات  والفول  واحلمص  حلمة  كيلوات 

التخمة ليومني... نظر اجلميع إلّي نظرة االتهام بالبخل... 

برامج  متابعة  اهلدف هو  مل يكن  التلفاز... طبعاً  ركض خالي إىل 
موسيقية لكي نرقص... أو برنامج كوميدي كي نضحك... أو توقعات 
األبراج للسنة اجلديدة كي حنس بأننا حمروسون من العني... أو حتى 

مسلساًل مكسيكّياً أو تركّياً أو يابانّياً كي نكتئب...

العام،  تابعها كل  اليت  األخبار  ليتابع  التلفاز  لقد هجم على  ال... 
لريّكز بشكل  الكل...  منذ مخسة دقائق... واخرس  واليت شاهدها 

جّيد.

وانتشر اخللق يف زوايا البيت... محاتي يف املطبخ لتقّطع التبولة... بنات 
محاي يف غرفة النوم يتفحصن فرش غرفة النوم والثياب الداخلية...  
يف  وبناتي  أظن(...   كما  اإلسهال...  )بسبب  احلمام  يف  محاي  ابن 

الشارع يتابعن ما يفعله األوالد اآلخرون... معي...

تقدم  ومع  البيوت...  من  كثري  لنسف  تكفي  نارية  ألعاب  انطلقت 
النريان  من  ليس خوفاً  املنزل...  إىل  ركضنا  القصف...  اشتد  الليل 
الصديقة، ال مسح اهلل... لكننا أصبنا باجلوع فجأة... وانفتحت شهيتنا 

بعد مساع األصوات اللطيفة للمفرقعات...

يف منتصف الليل متاماً... وقفنا أمام طاولة الطعام ... ومتنى الكل 
رأس سنة مباركة للكل... واستخدمنا عبارات مكررة... جداً...

أكلنا بسرعة، ثم أسرع اجلميع إىل النوم... ينتظرون بابا نويل...

هذا ما يدعى »مّلة العيد«... كان يوماً سعيداً...

Phobia

اخلوف
حتضري زيت مقوي للشعر

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 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
بصل )عدد 1(

جرجري )مخسة أعواد(
قّراص )مخسة أوراق(

حبة السوداء )الربكة( )ملعقة كبرية(
زيت خروع 100 مل )فنجانني قهوة(

زيت زيتون 200 مل )كأس كبري(
التحضري:

بشكل  والقراص  واجلرجري  البصل  يقطع 
ناعم، وتطحن احلبة السوداء. توضع يف عبوة زجاجية سعة 250 مل وويصب فوقها 

زيت الزيتون.
يصفى  ثم  يوم.  ملدة عشرين  وبارد  معتم  مكان  يف  املزيج  ويرتك  بإحكام  العبوة  تغلق 

بشاش، ويضاف زيت اخلروع وميزج جيداً.
االستعمال والفوائد:

تفرك فروة الرأس بكمية قليلة )حوالي 10 مل(، وترتك ملدة مخسة دقائق، ثم تغسل 
جيداً بالشامبو املناسب.

يف  ويساهم  القشرة  من  حيث خيلصها  الرأس،  لفروة  كبري  فائدة  الزيت  هذا  يؤمن 
تغذيتها، ومينع تقصف الشعر ويساعد على منوه.

إىل أي  االنتباه  الشوائب. كما جيب  نوعية جيدة وخالية من  نظيفة وذات  املكونات  تكون  أن  جيب  حتذير: 
حساسية ملركبات هذه اخللطة. ال يوضع هذا الكريم 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


