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داء اإلغرتاب...
أحداثها يف جسد  تدور  متخيلة  قصة  املرة  هذه  لكم  سأروي 
ثنايا  داخل  إىل  الولوج  من  ما  بطريقة  متكنت  ما، حيث  إنساٍن 
ذلك اجلسد والتجول يف أحنائه ممتلكاً قدرة فوق طبيعية على فهم 
احلوارات اليت كانت جتري بني أعضائه وخالياه، وأود اإلشارة 
بدايًة إىل أن هذه القصة ليست استثنائية بل هي حالة شائعة لدى 

العديد من األشخاص يف جمتمعات خمتلفة.

مبكانة  يتمتع   - إكس  سأمسيه   – املفرتض  الشخص  هذا  كان 
متميزة يف حميطه االجتماعي بفضل حمتده النبيل وامتالكه درجة 
أن  طويلة  فرتة  مدى  على  واستطاع  والثقافة،  العلم  من  عالية 
يشكل قدوة ألسرته وأقربائه وأصدقائه حتى أنه صار يف مرحلة 
ما ملهماً هلؤالء ومنارة هلم يف حياتهم اخلاصة. لكن إكس أصيب 
فجأة مبرض غريب وخطري امسه االغرتاب؛ يف هذا املرض يصاب 
العضو الذي يتحكم جبميع أعضاء ووظائف جسم اإلنسان، أي 
الدماغ، بورم يف منطقة حمددة منه جيعله مغرتباً عن تلك األعضاء 
وغريباً عنهم، فينسى األصل املشرتك بينه وبينهم ويرى يف نفسه 
الطبيعيني  ونفوذه  قوته  باستخدام  ويقوم  بذاته  مستقاًل  عضواً 
يف احلفاظ على بقائه هو فقط وليس بقاء العضوية اليت جيب أن 
يكون مسؤوالً عنها، وهذا ما يوسع اهلوة بينه وبني تلك العضوية 

وجيعله بعيداً متاماً عن احتياجاتها ومطالبها وهمومها.

مباشرة بعد إصابة إكس بهذا املرض بدأت الغرابة تلف سلوكه 
وتصرفاته وكان أول مظاهرها أن بدأت املنطقة املؤوفة يف دماغه 
أمر  له  فزينت  جسده،  ملصاحل  ومناقضة  ممسوخة  أفكاراً  تولد 
التعامل مع العضويات الغريبة كالفريوسات واجلراثيم باعتبارها 
كائنات صديقة ال تشكل خطراً يهدد وجودها، وحتى إذا كانت 
تشكل خطراً فهي، أي العضوية، عاجزة عن هزميتها ومن األفضل 
التعامل معها مببدأ التعايش بدالً من املواجهة. ترتبت على هذه 
تسيري دماغ إكس  تغريات جذرية يف طريقة  األساسية  األفكار 
لوظائف عضويته، متثلت يف توجيه جل اهتمام جهازها املناعي 
ملواجهة االضطرابات الداخلية اليت حتدث فيها )أي غري املسببة 
بعامل خارجي(، وتوقفه عن الدفاع عنها ضد اخلطر الكبري احمليط 
بها املتمثل يف وجود وباء فريوسي خطري يف احلي الذي يعيش فيه 
إكس  يدخل جسد  الفريوس  هذا  ما جعل  إكس، وهذا  السيد 

بسهولة ويعشش فيه ويبدأ بتمزيقه ببطء ومن دون مقاومة.

أما املظهر الثاني لداء االغرتاب ذاك فكان أن بدأ دماغ إكس 
أعضاء  مجيع  عمل  بتنظيم  املفرتض  القيادي  دوره  عن  يتخلى 

وغذاء  دم  من  حتتاجه  مبا  وتزويدها  تام  بتوازن  اجلسد  وخاليا 
وطاقة بعدالة ومساواة، ويلجأ للمحاباة والتمييز وتفضيل أعضاء 
على أخرى، فكون حوله زمرة من املقربني واملوالني الذين حتول 
همهم من خدمة كامل العضوية إىل خدمته هو فقط وأهمل باقي 
األعضاء، وكان على رأس تلك الزمرة القلب واجلهاز املناعي 

واجلهاز العصيب.

وهكذا بدأ إكس يرتنح بسبب تفسخه الداخلي من جهة ومتكن 
إضعافه  من  الغريبة،  العضويات  من  وغريه  الوبائي،  الفريوس 
وإفقاده قوته وصالبته، وبدت نهايته قريبة، لكن مفاجأة كبرية 
حصلت وغريت مسار األحداث عندما هبت األعضاء املظلومة 
واملقهورة يف جسد إكس وجترأت على اخلروج عن طاعة دماغه 
املريض فتمردت رئتاه وشرعت حتاول خنقه بإنقاص ما تدخله 
من أوكسجني، وثارت معدته وأمعاؤه فتوقفت األوىل عن أداء 
مهمتها يف هضم طعامه وسدت الثانية خمارجها لتمنع فضالته من 
اخلروج، كما انتفضت كليتاه لتصيبه بأسر بولي حاد تعاضدت 

فيه معها غدته املوثية.

اضطرب دماغ إكس من هذه الثورة املفاجئة، فهو مل يكن يتوقع 
أن تتمكن هذه األعضاء )اليت تعد أعضاء من الدرجة الثانية( من 
استجماع قواها الذاتية والتضامن فيما بينها لتنتفض يف وجهه، 
هو  أفليس  لوظائفها،  بأدائها  الوحيد  املتحكم  أنه  يظن  وكان 
الذي أوكلت إليه الطبيعة تلك املهمة القيادية الكربى؟ لكنه بعد 
أن استوعب الواقع سعى لتدارك األمر بأن أخذ يطلق التعهدات 
والوعود الرباقة بأنه سرياجع تصرفاته ويسعى الستعادة التوازن 
بني األعضاء وإرساء املساواة يف تزويدها مبا حتتاجه، إال أن الوقت 
كان قد فات ومل تعد تلك األعضاء قادرة على تصديقه وانتظار 
للرضوخ  املطاف  نهاية  يف  نفسه مضطراً  لذلك وجد  مبادراته، 
قدمية  فكرة  جعبته  من  فأخرج  والرحيل،  إكس  جسد  ملطالب 
وجعلها  استئصال  إىل  حباجة  الورم  أن  مفادها  تناساها  قد  كان 
تستحوذ على تفكري إكس وتقوده إىل الطبيب الذي أجرى له 

جراحة ناجحة واستأصل الورم.

وهكذا استعاد إكس عافيته وعاد ليمارس دوره القديم يف إهلام 
عائلته وأصدقائه، ثم كثف جهوده بالتعاون مع هؤالء األصدقاء 
الذي كان مستوطناً يف حيَّهم، لكن قصيت  الوباء  للقضاء على 

تنتهي قبل معرفة ما إذا جنحوا يف ذلك أو ال.
hakeem@med-syria.com     د. أيهم أمحد

كلمة حكيم
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االستعدادات الطبية للزواج تبدأ قبل ستة أشهر
فصل  يف  الزواج  إىل  سوريا  يف  الشباب  مييل 
الصيف وتعترب هذه الفرتة  مومساً حلفالت الزفاف 
املشاغل  نعرف  حنن  له.  املرافقة  والتحضريات 
العروسني من جتهيز فستان  تؤرق  اليت  الكثرية 
العرس وأغراض العروس وحجز الصالة وغريها، 
وال نريد أن نثقل كاهلهما بأمور إضافية، لكننا 
بعض  نقدم  أن  واجبنا  من  نرى  طبية  كجريدة 
من  أساسياً  جزءاً  تعترب  واليت  املهمة،  النصائح 
احلياة املستقبلية لكن يتم إهماهلا يف ظل الفوضى 

العارمة ما قبل الزواج.
سنتكلم يف اجلريدة عن حتضريات وأمور صحية 
جيب البدء بها قبل ستة أشهر تقريباً من ليلة 
لكل  مفيدة جداً  أنها  نعتقد  أمور  وهي  العرس، 
للزفاف  يتحضرون  وللذين  عام،  بشكل  الناس 

بشكل خاص.
مقاالت،  ثالثة  من  الطبية  نصائحنا  تتألف 
تتحدث أوالها عن االستعدادات قبل ستة أشهر 
وآخرها  أشهر،  ثالثة  قبل  والثانية  للزفاف، 

االستعداد يف األسبوع األخري قبل الزفاف.
سنحرص أن تكون النصائح مفيدة قدر اإلمكان 
وهي نصائح مهذبة وال تعتمد على مبدأ اإلثارة 

الرخيصة،  لذا ميكن حتى للمراهقني  قراءتها.

العناية بالشعر:
تعيش الشعرة 120 يوم قبل أن تسقط لتعود وتنمو من جديد ومن 
املهم جداً احلصول على تغذية سليمة، فأهم ما حيتاجه الشعر لكي 

ينمو الربوتينات والفيتامينات.
إن أهم مصدر للربوتينات هو احلليب الذي يقدم نوعاً خاصاً من 
الربوتينات اليت تساعد على تشكيل شعر صحي وسليم وملاع، أما 
 B فيتامينات  من  كافية  كمية  على  احلصول  فيجب  الفيتامينات 
العديدة واليت تتواجد يف أنواع خمتلفة من الفواكه ولكن قد حيتاج 

أصحاب الشعر الضعيف إىل تناول حبوب فيتامني B إضافية.

العناية باجللد
أن  للعروسني  املهم  من 
يكونا ذوي جلٍد سليم وصحي 
لدى  االنزعاج  يسببا  ال  كي 
الشريك، لكن منو اجللد هو 
حيتاج  لذا  األمد  طويل  أمر 
إىل العناية لفرتة طويلة جداً. 
معاجلة  إىل  حيتاج  فهو 
املوجودة  والفطور  اجلراثيم 
عليه وإتباع نظام غذائي جيد 
ترميم صحيح  للحصول على 

للجلد.
إن رائحة اجلسم الصحيح 
التعرق  بعد  حتى  خفيفة 
الشديد، وسبب ظهور رائحة 
األمراض  هي  للعرق  واخزة 

والتغذية السيئة.
بعض  لكم  سنقدم  لذا 
اجللد  صحة  حول  النصائح 
بستة  الزفاف  قبل  ورعايته 

أشهر.
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يتألف اجللد من طبقة عميقة تسمى األدمة وهي 
املسؤولة عن مرونة اجللد واإلحساسات فيه، ومن 
طبقة خارجية تدعى البشرة وهي عبارة عن خاليا 
تتكاثر بشكٍل دائم موجودة على مستوى واحد، يعلو 
هذا املستوى خاليا ناجتة عن التكاثر متوت وجتف 
اخلارجي  الوسط  إىل  دائم  بشكل  وتسقط  بسرعة 
وهي تدعى خباليا البشرة املتوسفة، وهي مسؤولة 
ويلمسه  يراه  الذي  وملعانه  ولونه  عن مظهر اجللد 

اآلخرون.
فيها  موجودة  عرقية  بغدد  البشرة  ترطيب  يتم 
ويتم إعطاءها ملمساً ناعماً بغدد دهنية تفرز زيوتاً 

طبيعية.
بإتباع  ننصح  وناعماً  صحياً  اجللد  يبقى  ولكي 

اخلطوات التالية:

1- تناول زيوت صحية:
إن تناول زيت الزيتون وزيت عباد الشمس وغريها من الزيوت 
السائلة هو أمٌر يساعد على إفرازات دهنية سليمة على اجللد 
تناول  فإن  العكس  وعلى  فيها  التكاثر  اجلراثيم  على  يصعب 
احملمصة،  املكسرات  الربوستد،  )الفالفل،  املقلية  الزيوت 
البطاطا املقلية، والشيبس وغريها...( يؤدي إىل إفرازات دهنية 
مما  والفطور،  اجلراثيم  منو  على  وتساعد  اجللد  على  تلتصق 

يتسبب برائحة عرق كريهة سواًء يف ثنيات اجللد أو القدمني.
إن تناول زيوت األوميغا 3)النباتات أو السمك( يساعد أيضاً 

على إفرازات دهنية سليمة وعلى ترميم اجللد السليم.
من الزيوت املفيدة هي الزيوت املوجودة يف املكسرات النيئة 
الفول  أو  العبيد  والفستق  احلليب  والفستق  واللوز  )البندق 
السوداني(، هذه الزيوت جيدة للبشرة لكن اإلكثار منها يسبب 
السمنة، أما عند حتميصها فتتغري بنية الزيوت املوجودة فيها 

وتتحول لعوامل سامة جيب االبتعاد عنها.

2- التخلص من جتفاف اجللد:
 إن السبب األساسي جلفاف اجللد هو الغذاء، وأهم خطر عليه هو امللح. حيث 
أن اإلنسان السوري يتناول كمية من امللح هي أكثر وسطياً بـ 35 ضعف من حاجته 
اليومية، وهي كمية ترهق الكليتني وخترج بكميات كبرية من اجللد عرب الغدد 
العرقية وتسبب جتفيفه، ألنها تساهم يف التبخر السريع للماء. وتتفاعل مع الزيوت 

ومفرزات الغدد الدهنية.
ملن لديه شكوك حول أثر امللح على اجللد، ميكن القيام بتجربة بسيطة. ضعوا 
مشاهدة  ميكن  بعدها  ساعة.  ربع  ملدة  اخللفي  اليد  كف  سطح  على  ملح  ملعقة 
امللح ملدة ساعة فهذا سوف يسبب  أما إذا تركت  جتفاف شديد للجلد وحكة، 

تشققاً للجلد وآالماً شديدة ونزف دموي.
إن امللح هو أكثر العوامل اخلطرية اليت تسبب جتفاف اجللد لذا جيب إيقافه 
بأسرع ما ميكن، وعادًة ما يقوم به الكثريون بشكل تدرجيي فتستغرق هذه العملية 

بضعة أسابيع قبل إجنازها.
من األسباب األخرى لتجفاف اجللد هي العادات السلوكية السيئة، مثل كثرة 
غسيل اليدين بصابون سيء وتكرار احلمام بشكل كبري، واالستحمام مباء ساخن 

مع الفرك الشديد للجلد.

3- عالج مشاكل البشرة:
والفطور  اجللدية  والتصبغات  الشباب  حب  هي  اجللدية  املشاكل  أهم  من   

والندبات.
املقالي  تناول  فيه  مينع  غذائي  نظام  تطبيق  إىل  الشباب  حب  مشكلة  حتتاج 
واملكسرات وامللح و الشوكوال واحللويات وأي مادة مطبوخة أو مقلية. ميكن معرفة 
املواد املمنوعة بوضعها لفرتة قصرية على ورقة بيضاء، فإذا تركت بقعة زيتية عليها 
فهي حتوي على زيوت كثرية. وينصح بشرب احلليب ومراجعة الطبيب املختص 

بأمراض اجللد لعالج احلاالت الصعبة.
أما بالنسبة حلاالت تصبغات اجللد  فهي قد تعود إىل أمراض فريوسية تعاجل 
مشكلة جتفاف  ويعاجل  كبرية  بكميات  احلليب  على  غذاء صحي حيتوي  بنظام 

اجللد كما ذكرنا منذ قليل، وتستخدم بعض املراهم اليت يصفها املختص.
أما بالنسبة للندبات فهي حتتاج عالج خاص يعتمد على تقشري املنطقة اجللدية 
وإعادة ترميمها بشكل متكرر حتى يستعيد اجللد مظهره الطبيعي وهذه العملية 
قبل ستة  االستعدادات  باب  أدرجناها يف  لذا  لذا  العالج،  من  إىل شهور  حتتاج 

أشهر.
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باالهتمام  ننصح  ال  املبّكرة  املرحلة  هذه  يف 
بتكرار  بطرحه  ننصح  ال  كما  اجلنس،  مبوضوع 
املوضوع  هذا  القرارات حول  إن  الشريكني.  بني 
هي شخصية وعائدة للشريكني، لكن الدراسات 
العاملية تشري إىل أن ممارسة اجلنس قبل الزواج 

تزيد من فرص فشل الزواج الحقاً.
جيب على املرأة أخذ الزواج جبدية وعقالنية 
وليس عاطفة فقط فعلى املرأة معرفة مدى انتظام 

دورتها، ومتى تكون اإلباضة.
األوالد  موضوع  مناقشة  الشريكني  على  كما 
وعددهم، ومتى يرغبون البدء باإلجناب. يفضل 
إجناب  قبل  أشهر  عدة  فرتة  أخذ  العديدون 
منع محل.  وسائل  استخدام  لذا جيب  األوالد. 
سيتم التحدث عن وسائل منع احلمل يف العدد 

التالي من جريدة أخبار الطب.
كل  بيضة  يفرز  منهما  كل  مبيضان  للمرأة 
يف  واأليسر  شهر  يف  األمين  املبيض  شهرين، 
التالي، تستغرق الدورة الشهرية حوالي 28 يوماً 
وتبدأ منذ يوم توقف الطمث. يف منتصف الدورة 
جاهزة  وتصبح  البيضة  )فتحرر(  اإلباضة  تتم 

للتلقيح واحلمل. يف هذا اليوم ترتفع درجة حرارة 
اجلسم حتى 38 درجة مئوية يف الصباح الباكر . 
وجيب على املرأة أن تعرف مدى انتظام دورتها 
وطوهلا فقد يكون أحد مبيضيها »كسواًل« لذا جند 
أن الدورة يف شهر تكون 28 يوم ويف شهر آخر 
32 يوم وتعود إىل 28 يوم يف الشهر التالي. عموماً 
ينصح بقياس طول الدورة على روزنامة وتسجيل 

موعد اإلباضة ألكثر من شهر، ويفضل ستة أشهر 
)ثالثة لكل مبيض(.

أما كيف تستفيدين منها، فتستطيعني مراجعة 
اليت  النصائح  متابعة  أو  املختص  الطبيب)ة( 
نقدمها الحقاً يف العدد الثاني من هذه السلسلة. 
حيث سنشرح بالتفصيل طرق منع احلمل اآلمنة 

وطرق زيادة اخلصوبة الفّعالة.

التحضري للحمل أو عدمه

اجلسم: الرشاقة والنضارة
يفطن العروسان إىل أنهما قد حيتاجان بعض الرشاقة أو العضالت أو املرونة قبل 
أسبوعني من موعد الزفاف، لكن هذا األمر متأخر جداً. لكي يكون اجلسم سليماً 

جيب أن ميارس الرياضة ملدة 4 إىل 6 أشهر بشكل منتظم.
أهم النقاط اليت يتم الرتكيز عليها هي الكرش عند الرجال ومنطقة األوراك لدى 
لدى  فالساقان  املناطق.  هذه  تتعدى  الرشاقة  أن  إىل  تشري  الدراسات  لكن  املرأة. 
املرأة هما سالح هام يف جذب الشريك، لذا جيب إجراء متارين للفخذين ولـ»بطة 

الرجل« )القسم من الرجل أعلى القدم وأسفل الفخذ(. 
كما أن الصدر لدى املرأة يستطيع أن يكون مشدوداً أكثر ويبدو أكرب قلياًل بإتباع 
متارين الصدر )أثقال خفيفة: ربع كيلو مثاًل(. كما جيب ممارسة بعض متارين 
اجلري أو الرقص ملدة ربع ساعة على األقل يومياً. وذلك ألجل الرشاقة العامة 

واليت تساعد يف حتمل ضغوط احلياة الزوجية.
هذه التمارين تبدأ بتقديم النتائج خالل شهر تقريباً. لكنها تقوم بنحت اجلسم 
عند ممارستها لفرتات طويلة. مما يعين أن الظهر سيصبح مشدوداً والبطن املرختي 
إفراز  على  تساعد  الرياضة  أن  كما  سنتيمرتات.  بعدة  أطول  وستبدين  سيختفي 
اإلندروفينات اليت حتسن من املزاج وتساعد على حتمل الضغط النفسي وختفف 

من النق على الشريك.
أما الرجال فينصح بإتباع نادي رياضي ثالثة أيام على األقل أسبوعياً. وممارسة 
والصدر  الساعدين  على عضالت  الرتكيز  عدم  ساعة. وجيب  ثلث  مترين جري 
فقط )رغم أهميتها( إال أن الرجل »املنفوخ« من أعلى وذو الساقني اهلزيلتني يشبه 

الصوص. لذا وجب التحذير.
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حملات من تاريخ جراحة القلب
يف بدايتها حتى القرن الواحد و العشرين

جراحة القلب هي جراحة حديثة مل تبدأ إال يف منتصف القرن املاضي، ملاذا؟
ألن القدماء يعتربون أن القلب مركز مقّدس وله حرمة ال جيوز املساس بها 
أبدًا، ورمبا كان ذالك نابعاً من أن القلب يرتبط ارتباطاً وثيقاً بكافة األحاسيس 
اإلنسانية، فدائماً عند اخلوف والفرح والرتّقب وحاالت الشّدة يكون القلب 
أول من يرتكس، ويعرّب بذلك عن هذا اخلفقان الشديد الذي يشعر به املرء 

داخل القفص الصدري. 
لذلك اعترب القدماء بأن الروح مسجونة يف قفص، وميثل هذه الروح القلب، 
و القلب بالذات. بقيت هذه الفكرة مسيطرة ردحاً كبرياً من الزمن ولكن أحد 
الرواد من العلماء العرب استطاع أن يكسر هذا الطوق يف القرن الثالث عشر وهو 
)ابن النفيس(، العامل العربي الرائد الذي استطاع أن يكتشف الدورة الدموية 

الصغرى. 
إن هذا االكتشاف يف ذالك الوقت مل يكن التشريح فيه واضحاً كان خطوة 
جريئة يف عامل االكتشاف ال تقل عظمة عن أي اكتشاف مذهل حصل يف ما 
اإلعالمية  احلملة  وضمن  االكتشاف،  هذا  علينا  استكثر  الغرب  وألن  بعد، 
التعتيمية الذي يقوم بها الغرب لطمس معامل حضارتنا، نسب هذا االكتشاف 

إىل عامل غربي جاء بعد )ابن النفيس( مبئيت عام. 
املهم أنه مل حيصل تطور جديد إال بعد الثورة الصناعية الكربى يف القرن 
األدوات  من  وكثري  امليكانيكية واجملهر  القوة  اكتشفت  الثامن عشر، حيث 

التى مل تكن معروفة من قبل. وقد ساعد اكتشاف اجملهر على دراسة النسج 
واخلاليا، وكشف كثرياً من األمراض املختلفة ومنها األمراض القلبية وخاصة 

رباعي فاللوت وغريه من األمراض الوالدية.  
وأصبح القلب يتحول من مركز مقدس تسكنه الروح، إىل كتلة عضلية نابضة 
هلا وظائف مميزة، واستكملت الدراسة يف نهاية القرن التاسع عشر ليصبح 
القلب مضخة عضلية تقوم بتقلص ذاتي، مهمتها ضخ الدم إىل الرئتني لتنقيته 
ه مرة أخرى بشكل نقي ومشبع باألوكسجني  من ثاني أوكسيد الكربون، ثم ضخِّ

إىل كافة أحناء اجلسم من أجل تغذية اخلاليا ومتوينها باألوكسجني.
أ.د. غسان مراد 
أستاذ مساعد جراحة القلب بكلية الطب 

خدمة الزبائن: 18277777

فيتامينات للرياضييـنشريك

صحّتكم

غين بالكاليسيوم
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حالة مرضية
كولون أرسطو

يف تشرين األول- أكتوبر 2005 قدم رجل عمره 30 سنة إىل املشفى بأمل 
بطين، كان سابقاً بصحة جيدة يعمل كعامل بناء، وقد ُعصر بني لوحي خشب. 
كان يعاني من أمل يف الظهر، لكن األطباء املقيمني مل يلحظوا أي أعراض أخرى 
فوق  )األمواج  اإليكو  وتصوير  السريري  الفحص  أجري  للمرض.  عالمات  أو 
احليوية  العالمات  وكانت  اضطراب  أي  للبطن  يظهرالفحص  مل  الصوتية(، 

مستقرة. لذا فقد سّرح من املشفى بعد عدة ساعات من املراقبة السريرية...
بعد شهر واحد عاد املريض إىل غرفة اإلسعاف بشكوى أمل يف الربع األمين 
السفلي من البطن. وقد قال أن األمل بدأ منذ عشرة أيام. لكنه أصبح أسوأ يف 
الساعات األربع والعشرين األخرية. وكان مصاباً بطراوة وشعور باالرتداد يف 

جزء البطن األسفل. وأظهر فحص الدم ارتفاع نسبة كريات الدم البيضاء.
بسبب الشك يف اإلصابة بالتهاب الزائدة تقرر إجراء عملية جراحية فوراً. 
والزائدة  الدقيقة  األمعاء  من  سم   38 حوالي  يف  حاداً  التهاباً  وجدنا  لكننا 
مغطى  ثخيناً  األمعاء  كان جدار  التنخرات.  مناطق  من  العديد  مع  الدودية. 
بأغشية بيضاء مشكلة ما ميكن أن نسميه كتلة التهابية، واليت كانت ملتصقة 

باملعي األعور والسيين واملثانة واملنطقة اإلربية.
لقد مت نزع النسيج امللتهب. وقد أظهر حتليل النسيج لألمعاء وجود التهاب 

حاد ومزمن وتليف وتنخر منتشر وثخانة يف جدار األمعاء املصلي.
لقد ال حظنا نزوف خترتق الثرب والغشاء املساريقي، كما وجدت تآكالت 
منتشرة يف األغشية املخاطية، لكن مل يكن هناك أعراض مرضية ملرض التهابي 
وملفاوية،  معتدلة  بيض  كريات  كانت  التهابية  اخلاليا  معظم  األحشاء.  يف 
وكانت هذه اخلاليا موزعة بشكل غري منتظم يف جدار األمعاء. لقد قدرنا أن 

الضرر احلاصل من اإلصابة السابقة هو السبب.
كانت عملية الشفاء سريعة وآخر مرة شوهد فيها كانت يف أيار 2008 وكان 

املريض يف حالة جيدة.
من أشهر املصابني بهذه احلالة كان الساحر الشهري هوديين، فقد ُضرب 
باستمرار على البطن يف السنوات األوىل من دراسته اجلامعية، وقد اشتكى من 
آالم بطنية تزداد سوءاً. لكنه مع ذلك استمر يف القيام بعروضه املسرحية. بعد 
عدة أيام من إصابته على البطن فقد خضع جلراحة واليت أظهرت متزقاً يف 
الزائدة الدودية والتهاب صفاق منتشر. وعلى الرغم من أن الزائدة قد أزيلت 
ونّظف الصفاق إال أن احلالة ساءت )بسبب عدم توفر صادات حيوية مناسبة(. 

وقد تويف الساحر والعب اخلفة األشهر يف العامل عام 1926.
حوالي عام 350 قبل امليالد قال أرسطو: » إن ضربة شديدة على البطن 
قد تتسبب بتمزق دون أي أذى للجلد. إن نسبة 1% من األذيات البطنية هي 
حاالت متزق غري ظاهرة. وميتد األذى من حالة رض بسيط مع وذمة إىل تنخر 

كامل ثخانة جدار األمعاء.
الدقيقة عادًة ما تتظاهر بآالم بطيئة حادة اليت يسببها  إن أضرار األمعاء 

االنثقاب، كما حدثت حاالت من التهاب الزائدة الدودية.
إن حادث اإلقفار ) نقص الرتوية الدموية( هي حالة عابرة لذا ال تسبب 
التنخر. لكنها تسبب حالة التهاب مزمن مع تليف مما يسبب انسداد األمعاء 

أو انثقابها. 
أيام من اإلصابة. وقد حيدث  انثقاب متأخر لألمعاء بعد عدة  قد حيدث 

تضيق أو انسداد لألمعاء وخالل أسابيع أو أشهر من احلادث.

الصورة: التهاب أمعاء تنخري نازف سببه ضربة ميكانيكية:
A- االخرتاق االلتهابي النازف

B- تقرح وتضرر املخاطيات

النسيت- د. تونولي وزمالؤه

حول  الوفيات  من   %4 حوالي  الكحول  يسبب 
ذلك  فإن  العاملية  الصحة  منظمة  وحسب  العامل، 
أو  اإليدز  أو  السل  يسببها  اليت  الوفيات  يفوق 

العنف.
إن االقتصادات النامية قد أدت إىل زيادة شرب 
اهلند  فيها  وآسيا، مبا  إفريقيا  بلدان  الكحول يف 
الكحول هو  إدمان  إفريقيا. حيث أصبح  وجنوب 

أهم املشاكل يف البلدان النامية.
تبقى  للكحول  الناظمة  القوانني  فإن  هذا  رغم 
احلكومات،  ملعظم  متأخرة  أولوية  وذات  ضعيفة 
رغم أن إلدمان الكحول وقع شديد على اجملتمع 

وإهمال  واملرض  والعنف  السيارات  وعلى حوادث 
األطفال والرتاجع يف إنتاج العمل.

ميوت حوالي 2.5 مليون شخص سنوياً بسبب 
هذه  تكون  ما  وغالباً  بالكحول،  تتعلق  مشاكل 
الوفيات يف جمموعة األعمار األصغر سناً. فالكحول 
ذوي  الذكور  بني  للوفاة  الرئيسي  السبب  يعترب 

األعمار بني 15- 59 سنة.
اإلحتاد  ودول  روسيا  يف  هي  النسب  أعلى  إن 
الوفيات  نسبة  تشكل  حيث  السابقة  السوفيييت 

بسبب الكحول ُخس حاالت الوفاة الكلية.
املتحدة  األمم  تقرير  هلا  أشار  اليت  الدول  ومن 

بسبب  العنف  نسبة  فيها  ترتفع  واليت  باالسم 
وروسيا  واملكسيك  وكازاخستان  الربازيل  الكحول 

وجنوب أفريقيا وأوكرانيا.
يشربون  الذين  من   %11 أن  التقرير  ويضيف 
الكحول  من شرب  نوبة حادة  يقعون يف  الكحول 
بأربع  أكثر  وهو  األقل.  على  أسبوعياً  واحدة  مرة 

أضعاف من النسبة عند النساء.
يعترب الكحول عاماًل مساعداً يف التسبب بنسبة 
60% من األمراض واإلصابات، ومن هذه األمراض 
تشمع الكبد والصرع والتسمم و حوادث  السيارات 
والعنف وعدة أنواع من السرطان مبا فيها سرطان 

الكولون والثدي واحلنجرة والكبد.

الكحول يقتل أكثر من اإليدز أو السل أو العنف...
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الصورة: التهاب أمعاء تنخري نازف سببه ضربة ميكانيكية:
A- االخرتاق االلتهابي النازف

B- تقرح وتضرر املخاطيات

حتية  عربية:
الطب  أخبار  جريدة  يف  العاملون  حنن  نتقدم 
من السيد رئيس اجلمهورية العربية السورية د. 
بشار األسد بأمسى آيات الوفاء والوالء والتقدير، 

وأطيب التهاني مبناسبة املولد النبوي الشريف. 
السورية،  العربية  اجلمهورية  يف  وكمواطنني 
نتقدم أيضاً بأحّر التهاني وأطيب التمنيات لشعب 
دوام  هلم  متمنني  حركتهم.  بنجاح  األبّي  مصر 
احلرية والعودة املباركة للثوابت القومية وإسقاط 

املعاهدات الظالمية مع الكيان الصهيوني.
مدير التحرير

دراسة هائلة تقيس فرق ضغط 
الدم منذ عام 1980 يف 199 دولة 

و5.4 مليون مشارك.
اليت  احمللية  الدراسات  من  العديد  توجد 
تهدف إىل تقييم ضغط الدم ومدى تأثره بالطعام 
الدراسات  تقل  لكن  واألدوية.  احلياة  ومنط 

العاملية يف هذا اجملال.
لكن دراسة جديدة حبثت يف مستويات ضغط 

الدم وتغيريها منذ عام 1980 حتى 2008.
متت الدراسة األخرية بدراسة متوسط الضغط 
الدموي عند شرحية البالغني األكرب سناً من 25 
املعلومات  بلدًا، وحصلت على  من 199  سنة 
)جمموع  منشورة  وغري  منشورة  دراسات  من 
تقسيم  مت  وقد  مشارك(  مليون   5.4 املشاركني 
حسب  جنس(  )لكل  جملموعات  املشاركني 
العمر  والبلد والسنة آخذين بعني االعتبار مدى 

متثيلها لسكان كل بلد.
العالي  الضغط  متوسط  أن  الدراسة  ووجدت 
ويرتاوح  زئبقي  سم   128.1 هو  عاملياً  للرجال 

)بني   124.4 وللنساء   129.4  -126.7 بني 
123.0 و125.9( وقد اخنفض ضغط الدم عاملياً 
يف الرجال من سنة 1980 حتى 2008 مبقدار 

0.8 ملم زئبقي لكل عقد، و1.0 يف النساء.
الغربية  أوروبا  أكثر االخنفاضات حدثت يف 
وأسرتاليا للنساء مبقدار 3.5 للعقد، وللرجال يف 
مشال أمريكا ذات الدخل املرتفع مبقدار 2.8 
ملم زئبقي للعقد. يف حني أن ضغط الدم ارتفع 
يف كل من شرق أفريقيا وجنوب شرق أسيا لكال 
اجلنسني مبستوى للرجال بني 0.8- 1.6 ملم 
ملم   2.7  -1.0 مبستوى  للنساء  للعقد  زئبقي 

زئبقي للنساء.
الدم يف  نتائج ومتوسطات ضغط  تباينت  لقد 
خمتلف أحناء العامل، فقد ارتفعت منذ 1980 
يف البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، لذا فقد 
يكون من احلكمة التوجه بربامج توعية أفضل 

لتلك البلدان.
قام بتمويل هذه الدراسة منظمة األمم املتحدة  

ومجعية بيل وميليندا غيتس.

األمراض النفسية أكثر انتشارًا بيـن البدينيـن
كتشفت الدراسات وجود ارتباط بني االضطرابات 
النفسية وزيادة الوزن، وخاصة القلق الذي يالحظ 
بشكل كبري بني األشخاص الذين يعانون من وزن 

زائد أو من بدانة.
 1200 من  ونفسية  جسدية  بيانات  مجع  مت 
بعمر 54-45  أنه بني األشخاص  متطوع، وتبني 
سنة كان األشخاص الذين لديهم وزن زائد أو بدانة 

أكثر مياًل لإلصابة باملشاكل النفسية والعاطفية.
التغذية  أخصائيي  جلنة  باسم  املتحدثة  قالت 
األسرتالية أن البدينني يكون أكثر عرضة لألمراض 
النفسية  األمراض  أن  كما  واالكتئاب،  القلق  مثل 
أقل  األشخاص  جتعل  االكتئاب  أو  القلق  مثل 
االهتمام  عدم  مع  ترتافق  فهي  وبالتالي  فعالية 
بتناول الطعام الصحي، وممارسة التمارين الرياضية 

وبالتالي ترتافق مع زيادة يف الوزن.
ما يعانون  بالبدانة غالباً  وبالتالي فإن املصابني 
من القلق واالكتئاب مما يسبب زيادة مشكلة البدانة 

لديهم وهكذا يدخلون ضمن حلقة مفرغة. 
أوضحت  قد  أمريكية  دراسة  هناك  وكانت 
يف  زيادة  يسبب  سريع  بشكل  الطعام  تناول  أن 
مستويات البدانة، كما يسبب اضطراباً يف وظيفة 

املعدة وقد يسبب الغثيان واإلقياء.
الطعام  تناول  وقد أوضحت دراسات أخرى أن 
بشكل سريع يسبب نقص يف وظائف املعدة واألمعاء 
كميات  وتناول  بالشبع  اإلحساس  نقص  ويسبب 
أكرب من الطعام كما أن التناول املزمن للطعام بشكل 
سريع قد يرتافق مع صعوبات يف البلع والتهابات 

مزمنة قد تؤدي لإلصابة بالقرحة أو السرطان.
هناك الكثري من املستحضرات اليت تستعمل من 
أجل احلصول على النحافة والرشاقة واملشكلة يف 
مؤقتاً  عالجاً  تعطي  أنها  هي  املستحضرات  هذه 
للمشكلة وتعود مشكلة البدانة عند توقف الشخص 
عن استعمال املستحضر. ولعالج البدانة واملشاكل 
املرافقة هلا جيب احلفاظ على نظام غذائي صحي 
متوازن لفرتة طويلة، والقيام بتمارين رياضية ممتعة 

وقابلة للتطبيق على املدى الطويل.

الثلث يقومون باملواعدة على 
اإلنرتنت

أشارت دراسة جديدة من جامعة أكسفورد 
على 24 ألف شخص يستعملون اإلنرتنت، أن 
نسبة من استخدم مواقع املواعدة اإللكرتونية 
عام 1997 كانت 6%، يف حني أنها يف عام 
مستخدمي  من   %30 حتى  وصلت   2009
شريكهم  منهم   %15 وجد  حيث  اإلنرتنت. 

احلالي بهذه الطريقة.
املواعدة  مواقع  استخدم  من  معظم  كان 
اإللكرتونية ابتداًء من عام 1996 من شرحية 
األعمار بني 40-69 سنة بنسبة 36%، واليت 

كانت تبحث عن عالقة جديدة.
هذا ما يدحض الفكرة السائدة حول من يقوم 
باستخدام هذه املواقع من الشباب البالغ 18-

40 سنة والذين كانت نسبتهم %23.
لكن األشخاص الذين بلغ عمرهم السبيعينات 

مل يستخدموا مواقع املواعدة وال اإلنرتنت.
جيدون  منهم   %10 كان   2000 عام  قبل 
شركائهم بهذه الطريقة، يف حني أن النسبة 

ازدادت يف عام 2005 إىل %21.
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كيف ننشئ أبناء عظماء
العظمة هلل وحده، وهي صفة القوة اليت تتوق كل نفس المتالكها وكل دولة 

للحيازة عليها سواء باملال أو التسليح أو أي ملكية ألي شيء يثبت قوتها.
والقوة عندما تكون مسّخرة لألعمال العظيمة فهي صفة إجيابية حبذا أن 

يتسم بها أوالدنا.
وكما نعرف املؤمن القوي خري وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف.

ال أشك أن أحداً ما ال يريد أن يكون ولده متفوقاً يف كل شيء )أي قوياً(، 
ولكن أشّك كثرياً أن اجلميع لديهم القدرة أن يصلوا بأوالدهم هلذه املرحلة.

من  يتبادر ألذهان الكثري حبكم حبهم أو عطفهم الزائد أال يرفضوا طلباً 
طلبات أبنائهم، ظناً منهم أن هذا سيجعل الطفل بأحسن حال، ويف احلقيقة 
العكس صحيح فهم ال يعرفون أنهم ينشئون طفاًل أنانياً سطحياً عصبياً. إن 

كلمة ال للطفل ضرورية مثل كلمة نعم وقد تكون أكثر ضرورة.
إن الطفل كائن ذكي جدًا، دماغه مبنتهى االنتباه، ال تتصورون إن قلت 
يشعر  واحلساسني  الفطناء  كما مجيع  ألنه  فإنه سيشك مبحبتك،  »ال«  له 
مبحبتك متامًا، فال تتصرف معه تصرفاً أنت غري مقتنع به ظناً منك أنك 

ستكسب وده، والعكس صحيح فإنه سيصبح أكثر قسوة و حّدة وليس قوة.
باب  معه  نفتح  بالعكس  السليب،  القمع  أسلوب  نتبع  أن  يعين  ال  هذا 

املناقشة ملدة حمدودة لرتتفع معنوياته، وال تدخلنا معه مرحلة الشطط.
وحقيقة  حوله،  كثرياً  اآلراء  واختلفت  شائك  موضوع  فهو  العقوبات  أما 

السبب هو اختالف طبيعة األوالد وشخصياتهم، فالعقوبة اليت يتقبلها هذا 
ال يتقبلها ذاك. فكن فطناً يف طريقة العقاب، ولتكن غالباً قائمة على ظاهرة 
احلرمان مما حيب دون جمادلة، وملدة تشعر أن الوضع حتسن، أما التوبيخ 
والضرب فال مانع منه على أن ال يكون سادياً وضمن مجاعة، بل ستكون 

منفرداً معه، حتى ال تضعف شخصيته.
ال تطلب ما تريد تنفيذه منه بلسانك ولكن بأفعالك، فإن أردت أن يكون 

حمباً للخري لبقاً اجتماعياً شاكراً هلل والناس قم بذلك أمامه دائماً.
إن أردت أن يكون متفوقاً ومطالعاً للكتب، عليك أنت أال تتخلى عن هذه 

الظاهرة أمامه قدر استطاعتك.
يضعون  ال  ألنهم  الكثريين،  أتعب  موضوع  فهو  املدرسة  يف  التفوق  أما 
طفلك  قدرات  أن  ملست  فإن  باحلسبان،  األطفال  عند  الفردية  الفروقات 
االستيعابية للعملية التدريسية حمدودة دعك من الضغط عليه حتى ال تصاب 
بالضغط، وتنبه إىل نقاط إبداعية يف دماغه موجودة بالتأكيد، وأيقظها مع 
استيعابية  قدرة  كان عنده  إن  أما  املستطاع.  قدر  الدراسي  متابعة حتصيله 
جيدة، ولكنه مفرط النشاط واحلركة، هنا الضغط والشدة ال بد منها وتهدئة 

نشاطه غري الفّعال وحتويله لنشاط فعال. 
ويف النهاية ضع نصب عينيك أن التفوق يف أي جمال مهين هو النجاح 

احلقيقي والسعادة احلقيقية وفيه تكمن قوة الشخصية.
د. رانيا دهنة

مقال الرأي يعرب عن رأي الكاتب فقط، وليس بالضرورة عن رأي التحرير

اصطالحاً  تعرف  خاصة  أماكن  انتشرت 
»املنتجعات الصحية« Health Spas يف بعض دول 
 Saunaساونا أو  البخار  محامات  ،وفيها  العامل 
وأجهزة التدليك وأدوات رياضية وسواها،وختتلف 
محام البخار عن الساونا يف أن هواء محام البخار 
بينما يكون اهلواء  بالرطوبة  ومشبعاً  يكون ساخناً 
وجافاً  حاراً  اخلشبية  الساونا  غرفة  إىل  الداخل 
املاء  بعض  رش  نتيجة  جداً  منخفضة  ورطوبته 
أوكالبتوس وزيت  كاملانيثول  األخرى  واملواد 
Eucolyptus oil فيه اليت جتعل رائحته منعشة 
فتصبح اإلقامة داخل غرفة الساونا مقبولة ، وحيلم 
روادها من األشخاص الُسمان سرعة إنقاص أوزانهم 
ببذهلم أقل جمهود عضلي، وحيقق أصحاب هذه 
يقعون  الذين  الناس  من  كبرية  أرباحاً  احملالت 

فريسة أوهام إنقاص أوزانهم بواسطتها.
إىل  والساونا  البخار  استعمال محامات  ويسبب 
تدفق العرق وتنشيط الدورة الدموية يف اجللد وشعور 
وحيدد  والنشاط،  واحليوية  باالسرتخاء  اجلسم 
لكل مشرتك فيها برناجماً خاصاً فرتته أسبوع أو 
أن محامات  األماكن  هذه  أصحاب  »ويدعي  أكثر 
 Basal القاعدي  األيض  معدل  من  تسرع  البخار 
metabolic rate يف خاليا جسم اإلنسان فيحرتق 
الدهن املخزن فيها بسرعة، ويفقد السمني نتيجة 

استعماله محامات البخار أو الساونا لفرتة ساعة أو 
حنوه جزء من ماء جسمه على شكل عرق خيرج 
من مسامات جلده يدل عليه مؤشر امليزان وليس 
ليس  وهذا  أنسجة جسمه  يف  املخزنة  الدهون  من 

اهلدف املطلوب يف عملية إنقاص الوزن.
وساد االعتقاد بني عامة الناس خالل السبعينيات 
من القرن املاضي عن وجود نوعني من الدهون يف 

جسم اإلنسان هما :
األول: دهن عادي.

 Celluliteالثاني: دهن خاص يسمى سليلوليت
يقال بأنه صلب القوام وحيرتق بعد تكسره بواسطة 

وسائل تدليك اجللد وما شابهها .
يف  السليلوليت  دهن  عن  الدعايات  وانتشرت 
بعض الكتب التجارية مما شجع اجلمعية الطبية 
النوع  األمريكية إلجراء دراسات علمية حول هذا 
املزعوم من الدهون ،فاكتشفت عدم وجود أساس 
الصحية  املنتجعات  أصحاب  وروج  له،  علمي 
األقاويل اخلرافية عنه لتشجيع زائدي الوزن على 
ارتياد حمالتهم،ونفيد مثل هذه األجهزة  لصحة 

مستعمليها كالتالي :
اليدوي أو اآللي للجسم  التدليك  تفيد عملية   •
تنشيط  يف  والساونا  البخار  محامات  واستعمال 
الدورة الدموية يف طبقة اجللد وليست إذابة الدهون 

املخزنة حتتها.
األخرى  األدوات  السمني  استخدام  يؤدي   •
اليت تهز أو تدغدغ بعض أجزاء جسمه إىل شعوره 

بالراحة واالسرتخاء .
يعتمد حدوث النقص بوزن جسم السمني يف   •
هذه األماكن أساساً على ممارسته التمارين الرياضية 
بشكل كاف لتقوية عضالته والتخلص من جزء من 
الطاقة احلرارية املتولدة يف جسمه فيساهم ذلك يف 
إنقاص وزنه ،وليس فقد املاء من جسمه على شكل 

عرق ثم تعويضه  بعد شربه املاء . 

ماذا عن محامات البخار والساونا للتخلص من الوزن الزائد ؟

 الدكتور حميي الدين عمر لبنية 
استشاري تغذية  
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مبناسبة الذكرى السنوية لتأسيس جريدة أخبار الطب
نشكر لكل قرائنا األوفياء دعمهم جلريدتنا املتواضعة، ونتمنى دوام التواصل لكي نستفيد من مالحظاتكم وآرائكم.

كما يسر إدارة اجلريدة أن تقدم جملدها األول احلاوي على األعداد من 1 حتى 24...

وميكن جلميع القّراء احلصول على اجمللد باإلتصال مبكاتبنا الفرعية يف كافة أحناء اجلمهورية العربية السورية.



من عظماء العلم: إيفان بافلوف
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الفعل  لنظرية  التارخيي  االكتشاف  يرتبط 
السوفييت  النفس  عامل  باسم  الشرطي  املنعكس 
الشهري إيفان بيرتوفيتش بافلوف ) 1936-1849( 
رائد األحباث العلمية حول فيزيولوجيا النشاطات 
العصبية احلركية والذي استطاع عرب نشاطاته يف 
هذا امليدان أن يرتك آثاراً كبرية يف نظريات وآراء 
علماء الفيزيولوجيا وعلم النفس الفيزيولوجي على 

مدى القرن العشرين برمته .
ولد بافلوف يف ريازان عام  1849 وانتسب إىل 
جامعة سانت بيرتسبورغ ثم حصل على الدكتوراه 
عمره  من  والثالثني  اخلامس  يف  أي   1884 عام 
وذلك يف جمال فيزيولوجيا األعصاب.  شغل بعدها 
يف  الفيزيولوجيا  خمرب  ورئيس  األستاذية  كرسي 

املعهد العالي الطيب يف اجلامعة نفسها.
حاز إيفان بافلوف على جائزة نوبل عام 1904 
ميدان  يف  العلمية  إجنازاته  بفضل  اعرتافا  وذلك 
اهلضمي  اجلهاز  جمال  يف  وخاصة  الفيزيولوجيا 
يف  الثورية  القيادة  تقدير  ونال  الدموية.  والدورة 
نقلت خمابره  السوفييت. واعرتافا بفضله  اإلحتاد 
إىل كولتوشي واليت تدعى اليوم بافلوف نسبة إىل 
ليننغراد  من  بالغرب  تقع  مدينة  وهي  بافلوف،  
احلقيقي  األب  بوصفه  مكانه  بافلوف  ويأخذ   .
لعلم الفيزيولوجيا وعلم النفس احلديث يف اإلحتاد 

السوفيييت سابقاً.
املركبة  النفسية  النشاطات  أن  بافلوف  يعتقد   
شيئا  وليست  والوسط  العضوية  بني  للعالقة  نتاج 
اليت  الشرطية  املنعكسة  األفعال  ردود  غري  آخر 
الذي توجد  الوسط  إزاء  العضوية  جتسد استجابة 
فيه والذي ميثل بدوره عامال خارجيا فإىل جانب 
أسس  إىل  تستند  واليت  الفطرية  املنعكسة  األفعال 
تشرحيية بيولوجية توجد أفعال منعكسة مكتسبة  
شرطيه تعرب عن األشكال األكثر تطورا للنشاطات 
يف  هذه  بافلوف  فكرة  وجتسدت   ، اإلنسانية 
الشرطية  املنعكسة  باألفعال   اخلاصة  اكتشافاته  
بناء نظريته اجلديدة  أثر كبري يف  واليت كان هلا 

حول احلياة النفسية. 
مسألته  عن  جييب  أن  أعماله  يف  حاول  لقد 
املركزية واليت تتمثل يف طبيعة العالقة بني الدماغ 
والنشاطات النفسية وهو يقول يف هذا الصدد« أال 
ميكنها  أولية   نفسية  مظاهر  جند  أن  لنا  ميكن 
أن تكون وعلى حنو كلي ظاهرة  نفسه  الوقت  يف 
بافلوف  كان  ذلك  من  وانطالقا   « فيزيولوجية 
ودقيقة  جادة  دراسة  إجراء  إمكانية  عن  يتساءل 
تسعى إىل الكشف عن شروط وجود هذه الظاهرة يف 

سياق مركباتها واختالطاتها 
بدأت قصة الكشف عن الفعل املنعكس الشرطي 

اخلاصة  أحباثه  جيري  بافلوف  كان  عندما 
أن  الحظ  حيث  الكلب  عند  اللعابية  باإلفرازات 
لعاب الكلب بدأ بالسيالن قبل وصول الطعام )قطعة 
اللحم( إىل فمه وأن لعاب الكلب يسيل جملرد رؤية 
ومع  لدى مساع خطواته.  أو  الطعام  له  يقدم  من 
بافلوف  أن  إال  وبسيطة  عادية  املالحظة  هذه  أن 
وجد فيها منطلقه للبحث يف وظيفة الدماغ وهيأت 
له طريقة جديدة لتحليل العمليات الدماغية دون 
اللجوء إىل الطريقة املعهودة عند علماء الفيزيولوجيا 
الذين كانوا يلجؤون إىل جراحة الدماغ وإزالة بعض 
جوانبه من أجل إدراك وظائف األجزاء املبتورة . 
بافلوف تكمن يف  املنطلق قيل أن عظمة  ومن هذا 
قدرته على اكتشاف أهمية ظاهرة تبدو بسيطة من 
حيث املظهر وأن هذه القدرة على التبصر العبقري 
مكنته من الوصول إىل تبصرات عبقرية جديدة يف 

جمال فيزيولوجيا الدماغ نفسه.
ومن هذا املنطلق بدأ بافلوف أحباثه حول الدورة 
الدموية والبنية العصبية للجهاز اهلضمي واستطاع 
الفيزيولوجية حول  والتجارب  األحباث  هذه  عرب 
التنظيم العصيب جلهاز اهلضم أن يصل إىل اكتشافه 
العظيم حول األفعال املنعكسة الشرطية لقد الحظ 
بافلوف يف إطار جتاربه العلمية أن الفعل املنعكس 
اخلاص بسيالن اللعاب ال يتم على أثر االحتكاك 
املباشر بني الطعام والغدد اللعابية الفموية فحسب 
بل أن ذلك يتم أيضا حتت تأثري بعض اإلشارات 
اليت ترتبط عفويا باملثريات الطبيعية وذلك  مثل 
األصوات اليت تسبق وجبة الطعام . ويعطي بافلوف 
للفعل املنعكس عن بعد وهي ردود الفعل النامجة 
املنعكسة  األفعال  تسمية  وأصوات  إشارات  عن 
الشرطية ، وتبني فيما بعد لبافلوف أن االستجابات  
العصبية للفعل املنعكس اخلاصة بسيالن اللعاب ال 
ترتبط بالعوامل الفيزيولوجية اخلاصة فحسب ) و 
هذا يعين العوامل اليت تقوم بعملية التحريض على 
حنو مباشر ( بل ترتبط  بعوامل نفسية أيضا . و 
هو يف هذا السياق يوظف مفهوم » اللعاب النفسي 
» و ذلك يف إطار حماضراته حول إفرازات الغدد 

اللعابية و اهلضمية و ذلك يف عام )1897 ( .
ومن جهة أخرى وجد بافلوف فرصته يف اختبار 
العالقة بني الظاهرة النفسية والظاهرة الفيزيولوجية، 
أو  الطعام  يقدم  من  رؤية  اللعاب جملرد  فسيالن 
فيزيولوجية  بظاهرة  ليس  صوته  مساع  جملرد 
بني  عالقة  ال  الفيزيولوجي  املستوى  على  ألنه 
اللعاب مرهون على املستوى  الطرفني وأن سيالن 
وحليمات  الطعام  بني  باالحتكاك  الفيزيولوجي 
اللعاب يف الفم . ومن هذا املنطلق أطلق بافلوف على 
اللعاب  اصطالح  باملشاهدة  املرتبط  اللعاب  سيالن 
النفسي  وهو يريد بذلك أن يشري إىل أن السلوك 

احلادث هو سلوك نفسي وليس فيزيولوجي وذلك 
لغياب العالقة املوضوعية فيزيولوجيا بني املشاهدة 
وإفرازات اللعاب . ويف هذا املسار حاول بافلوف 
أن يدرس العالقة اجلوهرية بني الظاهرة النفسية 
والظاهرة الفيزيولوجية عن طريق اكتشاف العالقة 
العصبية  الدماغ  ووظائف  اخلارجية  املثريات  بني 
اإلفرازات  حدوث  أن  فرويد  اعتقد  لقد   . العليا 
النفسية تؤدي إىل بناء عالقات جديدة تسجل يف 
احليوانات  عند  الدماغية  القشرة  يف  أو  املخ  حلاء 
العليا . وهو بذلك كله يريد أن يربهن بأن السلوك 
بيولوجية  أسس  إىل  يرتكز  اإلنسان  عند  النفسي 
فيزيولوجية مركزها اللحاء املخي عند اإلنسان أو 

احليوانات العليا . 
بإفرازات  اخلاصة  املالحظات  هذه  أثر  وعلى 
اللعاب أجرى بافلوف سلسلة متواصلة من التجارب 
على الكالب من أجل التحديد العلمي حلركة هذه 
علمية  قوانني  صورة  يف  جتلياتها  ورسم  الظاهرة 
واضحة قام على أثرها بتحديد املفاهيم األساسية 
والتعميم  واالنطفاء  بالتعزيز  اخلاصة  هذه  لنظريته 

والرتابط والتعلم.
من مؤّلفاته الرمسّية :

عشرون عاماً من الدراسة املوضوعّية للنشاط العصيب األعلى عند احليوان.

حماضرات يف عمل النصفني الكرويني الكبريين يف املخ )1927(. 

يقول شكسبري أن الفرد الذي يضع يده على النار 
ال ميكنه أن يفكر يف القوقاز املتجمد وعلى خالف 
ذلك  يعلمنا بافلوف كيف يستطيع  اإلنسان الذي 
أن  املتجمدة   املنطقة  على  وأفكاره  حواسه  يركز 

ميسك النار بيده دون أن يشعر بها .  
يف  وقفة  ميثل  بافلوف  نظرية  عند  الوقوف  إن 
اليت  العلمية  التاريخ  حمطات  من  هامة  حمطة 
التارخيية  العجالت  دفع  يف  كبري  أثر  هلا  كان 
للمعرفة العلمية يف جماالت علم النفس وعلم النفس 
الفيزيولوجي وفيزيولوجيا الدماغ . وستبقى نظرية 
تارخيي  علمي  إشعاع  مركز  االرتكاسية  بافلوف 
علم  جمال  يف  مضيئة  مسارات  للمفكرين  يرسم 

النفس الفيزيولوجي . 
البيهس
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أعمال شركات التدخيـن تزدهر
أعلنت شركة فيليب موريس العاملية لصناعة السجائر تقاريرها النهائية لعام 

2010، وقد ذكرت أن مبيعاتها تشمل 160 بلداً يف العامل.
وأضافت الشركة األكرب لصناعة التبغ أن مبيعاتها قد ازدادت يف أفريقيا 
والشرق األوسط وشرق آسيا. كما أن قيمة أسهم الشركة قد ازدادت بشكل 

ثابت.
وتقول الشركة أن مبيعاتها زادت 10% يف كل من اململكة العربية السعودية 
وأوكرانيا وروسيا. باإلضافة إىل نشاط يف األسواق املفتوحة جديداً مثل كوريا 
اجلنوبية، باإلضافة إىل زيادة يف املبيعات يف الوس وفيتنام، ودول أخرى يف 
الشرق األوسط وشرق آسيا وأوروبا الشرقية حتى وصلت مبيعات أعماهلا إىل 

27.2 مليار دوالر )1278 مليار لرية سورية(.
 ويقول باحثون يف جملة النسيت الطبية أن شركات التبغ متثل منوذجاً 
لألعمال التجارية الفظة والفاسدة واليت تبيع منتجات تسبب اإلدمان واملوت 
للبشرية. وهذا النموذج التجاري الذي خلقته الرأمسالية املدنية بعيد كل البعد 
عن األخالقية، وال غريب يف تصرحيهم أنهم يرون« العديد من الفرص لتطوير 

أعمالنا« يف بلدان العامل الفقرية والنامية.
ويقولون ذلك بدون سخرية أو ندم، علماً أن شركة أمبرييال )عمالق صناعة 

التبغ( قد نالت اجلائزة الذهبية لعام 2009 ألكثر شركة أعمال مسؤولة«.
وفيما يلي جدول من تقرير شركة فيليب موريس للعائدات بني عامي 2009 

و2010 حسب املناطق العاملية:
20092010مليار دوالر أمريكي
9.0418.081اإلحتاد األوروبي
شرق أوروبا- 

أفريقيا- الشرق األوسط
6.7957.409

6.5287.935آسيا
2.6713.053 أمريكا الالتينية وكندا

25.03527.208العاملية

بعض األعراض اجللدية اليت تظهر لدى األطفال وال تتطلب عالج
يبتسم جلهاز  أشقر  بشعر  طفل مجيل  والدة  األفالم  يف  نشاهد  ما  غالباً 
أن  أوالدنا جيب  أن  نتصور  حيث  خيالنا  على  ذلك  وينعكس  التصوير، 
األعراض  بعض  لديهم  تكون  قد  األطفال  أن  احلقيقة  لكن  كذلك.  يكونوا 

اجللدية الطبيعية يف حلظة الوالدة ومنها: 
1. قد يظهر غشاء دهين أبيض يغطي سطح اجللد بعد الوالدة يتالشى 

بسرعة ويتخلص منه اجللد بعد ساعات من الوالدة
2. لون اجللد: التغريات  حتدث عند حديثي الوالدة تغريات عديدة يف 

لون اجللد:
لدى  الريقان  يكون  وقد  الريقان  أصفر عند حدوث  لون اجللد  يكون  قد 

الطفل فيزيولوجياً وال حيتاج للمعاجلة.
كما أن هناك حاالت من امحرار الوليد حيث يكون الطفل مائاًل لألمحر 
عند والدته ويزول هذا اللون بدون معاجلة. كما أنه يف األسبوع األول من 
الوالدة قد يكون لون جلد اجلزء السفلي للطفل أمحر واجلزء العلوي باهت 
الوالدة  الطفل قبل  وبينهما فاصل حاد، وحيدث ذلك عندما يكون وضع 

علي إحدى جنبيه.
 وتكون األطراف ذات لون مزرق لفرتة بسيطة يف بعض األطفال خاصة إذا 

كان هناك تأخري وعسرة يف عملية الوالدة يف األطفال كاملي النمو.
الوالدة وهذه  3. تقشري اجللد: حيدث ذلك يف غالبية األطفال حديثي 

ظاهرة فسيولوجية وال حتتاج إىل عالج كذلك.
4. ثآليل وتقرحات بسيطة: تظهر أحياًنا على أصابع بعض األطفال حديثي 

الوالدة ويكون سبب ذلك إىل مص الطفل ألصبعه بشدة أثناء احلمل.
حديثي  األطفال  من  كثري  يف  الدهنية: حتدث  الغدد  بعض  تضخم   .5
الوالدة حيث تظهر بعض البثور على الوجه والصدر وغالباً ما ختتفي خالل 

أيام.
6. الغدد العرقية: تظهر أحياناً بعض البثور على جلد األطفال حديثي 
الوالدة خاصة على منطقة الوجه واملنطقة التناسلية وذلك بسبب قفل مؤقت 

األسبوع  يف  عادة  ختتفي  وأن  تلبث  ال  البثور  هذه  أن  إذ  العرقية  للغدد 
األول.

7. الشعر: يغطى شعر خفيف يسمى الزغب معظم جلد األطفال حديثي 
الوالدة والذي عادة يتساقط خالل أسابيع بعد الوالدة.

لكن جيب االنتباه إال عدم إهمال هذه األعراض عندما تستمر لفرتة طويلة 
بعد الوالدة ومراجعة الطبيب.
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حلظة...

هل تعتقدون أن احلياة على كوكبنا ستحتمل قذاراتكم؟
حافظوا على البيئة!!!

فرط الرجولة قد يعين نقص التعاطف
إعطاء  أن  وكامربيدج  أوترخيت  جامعيت  يف  جديدة  دراسة  وجدت 
التستوستريون حتت اللسان للمتطوعني يؤثر سلباً على قدرة الشخص على 
التعاطف وتقدير موقف اآلخرين. وتنشر النتائج يف دورية وقائع األكادميية 

الوطنية للعلوم. 
باإلضافة إىل ذلك ، يعتقد أن للتستوستريون آثار على اجلنني قبل الوالدة. 
حيث تدعم نتائج هذه الدراسة نظرية أن هرمونات األندروجني من أسباب 
التوحد )التستوستريون هو أندروجني ذكري(. ويؤكد البحث حبوث سابقة 
أثناء  املوجودة  التستوستريون  هرمون  كمية  أن  تبنّي  القوارض  على  أجريت 

التشكل املبكر للمخ تنّظم إطالق اهلرمون يف وقت الحق من احلياة. 
استخدم الباحثون طريقة تدعى هذه الطريقة »قراءة األفكار يف العيون«، وهي 
املالمح  قراءة  تقيس قدرة الشخص على معرفة عواطف وأفكار اآلخرين من 
حول العني. واخترب الباحثون 16 امرأة شابة، ألن النساء يف املتوسط لديهن 
مستويات هرمون تستوستريون أقل من الرجال، مما ميكن من متييز أفضل 

لتأثري اهلرمون على التعاطف.
وللدراسة اجلديدة نتائج أهمها أن املستويات احلالية من هرمون التستوستريون 
تؤثر تأثرياً مباشراً على القدرة على قراءة أفكار شخص آخر )التعاطف معه(. 
فالرجال  الرجال،  من  أكثر  املرأة  تعاطف  سبب  تفسري  يف  يساعد  قد  وهذا 

ينتجون كميات أكرب من هرمون التستوستريون. 

كما أن الدراسة تنظر إىل املصابني بالتوحد نظرة جديدة، فهم يعانون من 
التوحد يصيب الذكور أكثر من  صعوبات يف التعاطف مع اآلخرين، ومرض 
هذه  أسباب  أحد  من  هو  الذكوري  اهلرمون  تركيز  يكون  فقد  لذا  اإلناث، 

الزيادة.

كوكب األرض... ال خوف عليه
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هو مرض ناجم عن اخلمج بفريوس بابيلوما البشري  HPV، وهو يصيب 
عنق الرحم )املنطقة السفلى الضيقة من الرحم(، يف غالب األحيان يزول اخلمج  
بالـ HPV  دون أن يسبب أي أذى، وتعود اخلاليا طبيعية بعد أن يقوم جهاز 
املناعة بتدمري اخلمج بالـHPV، حتى دون أن يظهر على املصابة أية أعراض. 
لكن يف بعض األحيان يبقى الفريوس يف اخلاليا العنقية لسنوات  حيث تتحول 

اخلاليا العنقية تدرجيياً لتصبح خاليا سرطانية.
سرطان عنق الرحم هو ثاني أشيع نوع من أنواع السرطان عند النساء دون 
سن الـ 45، ويعّد سرطان عنق الرحم هو السبب الثالث للوفاة نتيجة اإلصابة 
مليون  الرئة، وكل سنة هناك 500  الثدي و سرطان  بالسرطان بعد سرطان 
حالة إصابة جديدة بسرطان عنق الرحم، وهناك 270 ألف حالة وفاة. كل 

دقيقني هناك حالة وفاة نتيجة سرطان عنق الرحم.
إن فريوس  HPV مسؤول عن 99.7% من حاالت سرطان عنق الرحم عند 

 .)STD( املرأة، وينتقل هذا الفريوس عن طريق اجلنس
  HPVالـ من  األقل  على  HPV،  30 منط  للـ  من 200 منط  أكثر  هناك 
مسرطنة.  كأمناط   HPVللـ 15 منط  ويصّنف  التناسلية،  املخاطية  تستهدف 
ويعترب النمطان 16 و 18 مع بعضهما مسؤوالن عن 70% من  حاالت سرطان 
حاالت  من   %90 عن  مسؤوالن   11 و   6 والنمطان  املرأة.  عند  الرحم  عنق 

التقرحات.
التشخيص: 

 Pap smear لطاخة بابا نيكوالر )مسحة من عنق الرحم(
األعراض: 

• فقدان يف الشهية
• آالم يف الظهر

• وهن و تعب عام
• خسارة يف الوزن

• تسريب للبول والرباز من املهبل
املعاجلة :

1- معاجلة جراحية
2- معاجلة كيميائية
3- معاجلة شعاعية 
4- معاجلة تلطيفية

معاجلتها  الرحم  عنق  من سرطان  املتقدمة  احلاالت  أن  إىل  االنتباه  جيب 
أصعب و احتمال الوفاة معها أكرب.

الوقاية:
مبا أن الـ HPV مسؤولة عن 99.7% من حاالت سرطان عنق الرحم فإن 

الوقاية منه تؤمن احلماية من اإلصابة بهذا املرض.
ميكن استخدام لقاح حمضر عن طريق اهلندسة الوراثية، ويؤمن محاية من 
النمطني 18 و 16. ويعطى اللقاح من عمر 10 حتى 26 على ثالث جرعات 

يف العضلة الدالية حسب اجلدول التالي: 0، 1، 6 .
أي أن اجلرعة األوىل اختيارية، اجلرعة الثانية بعد شهر، اجلرعة الثالثة 

بعد ستة أشهر من اجلرعة األوىل.
وما تزال هناك العديد من األسئلة اهلامة اليت يتطارحها العلماء واملختصون 

يف بلدنا:
س – هل هذا اللقاح غري مناسب لبلداننا ؟

س – هل هذا  اللقاح آمن ؟ 
س – هل من الضرورة استخدام لطاخة PAP Smear  مع التلقيح ؟ 

د رافية عويرة 
أخصائية يف طب األطفال
)اجتماع جلنة سيدات األعمال(

اجلديد يف اللقاح: سرطان عنق الرحم عند املرأة
انا
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لون الدم أمحر ...ملاذا العروق الظاهرة على اجللد زرقاء؟؟
حنن نعلم أن لون الدم أمحر ...  فما الذي جيعل العروق اليت نراها  تبدو  
بلون أزرق أو مزرق بعض الشيء ؟ !! أليس من املفروض أن تكون العروق 

الظاهرة محراء بلون الدم اجلاري فيها ؟؟ 
على  حتتوي  وهي  الدم  حجم  من   %40 حوالي  احلمر  الكريات  تشكل 
اهليموغلوبني الذي يقوم بنقل األوكسجني من الرئة إىل القلب ثم إىل األنسجة 
ويسمى عندئذ باألوكسي هيموغلوبني ، ويتم هنا نقل الدم  بواسطة الشرايني 
ويكون لونه أمحر قانئ ، وعندما تصل الكريات احلمراء إىل األنسجة وهي 
تسمى  للغاية  صغرية  دموية  أوعية  خالل  متر  هيموغلوبني  باألكسي  حمملة 
الشعريات الدموية ، حيث تتخلى عن محولتها من األكسجني للخاليا اليت 
تستعمل تلك احلمولة يف عمليات االستقالب وهكذا فإن األوكسي هيموغلوبني 
خيسر األكسجني ويأخذ غاز ثاني أوكسيد الكربون من األنسجة  وخالل هذه 
العملية يتحول األوكسي هيموغلوبني ) الغين باألوكسجني ( إىل  دي- أوكسي 
هيموغلوبني )الغين بغاز ثاني أكسيد الكربون وذو اللون القامت(، حيث يتجمع 

يف أوردة أكرب وأكرب خالل رحلة العودة إىل القلب ثم إىل الرئة وهكذا.
من  اخلالي  الدم  حتمل  اليت  األوردة  هي  نراها  اليت  الزرقاء  العروق  إن 
األزرق،  أو  البنفسجي  اللون  إىل  مييل  الوريد  لون  والذي جيعل  األكسجني 
ما يتم سحب الدم من األوردة إلجراء التحاليل الدموية اليت يطلبها  وغالباً 
الطبيب وأحياناً نلجأ لسحب الدم من الشرايني إلجراء حتاليل معينة وخاصة 

حتليل غازات الدم وحتاليل الشوارد...
الوريدي، وبالتالي  النزف  النزف الشرياني أخطر بكثري من  أّن  وننوه إىل 

وجود الشرايني بالداخل يؤمن محاية لإلنسان من خماطر النزف.

مالحظة :اجللد كما نعلم غين بالشعريات الدموية لذا فإن البشرة املتوردة 
دليل على صحة اجلسم و يؤدي اندفاع األوكسي هيموغلوبني بشكل فجائي 
إىل الشعريات الدموية اليت على سطح اجللد إىل حدوث امحرار كما يف حالة 

اخلدين عند اخلجل  .
حفظكم اهلل ..

د. زهــور مـحـسـن الـّسـعـد

يصيب  تشوه  أي  على  للداللة  يستخدم  تعبري  هو  املطرقة  األصابع 
األصابع، وقد ترتافق األصابع املطرقة مبشاكل أو تكون بدون مشاكل.

األعراض:
• ال تالحظ أعراض لألصابع املطرقة إال حني تشكل التقرن على رؤوس 

األصابع وتسبب األمل وذلك يرتافق مع لبس األحذية الضيقة.
• قد يكون هناك كيسة حتت التقرن أو بداًل منه وذلك وفقاً للضغط 

املطبق على القدم.
• قد يتشكل الثفن يف قاعدة األصابع.

تصبح  احلالة  استمرار  مع  ولكن  مرنة،  غالباً  املطرقة  • األصابع 
قاسية.

أسباب القدم املطرقة:
عوامل كثرية تزيد من احتمال حدوثها مثل:

• بعض األشخاص مؤهبون أكثر من غريهم )وراثياً(.
• األحذية الضيقة عامل مهم يف إحداثها نتيجة الضغط املطبق على 

القدم.
• العضالت الصغرية يف القدم تلعب دوراً.

الوقاية منها:
ارتداء األحذية الواسعة واملرحية هلا دور كبري يف حل املشكلة وإبطاء  

تطورها.
العالج:

انتقاء احلذاء املناسب الذي يكون واسعاً من طرف األصابع يتيح حرية 
لألصابع وجينبها الضغط.

عالج التقرن يف حال حدوثه. إذا كانت األصابع مرنة من املمكن استخدام 
اجلبرية أو الشريط لتصحيح وضعية األصابع، وجيب أن ترتافق مع اختيار 

حذاء مناسب حتى التفشل.
من املمكن استخدام الوسائد على األصابع لتخفيف الضغط.

جراحة األصابع املطرقة:
يف حال فشل العالج احملافظ نلجأ للجراحة لتصحيح األصابع، وهناك 
طرق خمتلفة من اجلراحات للتعامل مع احلالة سواء أكانت األصابع مرنة 

أو قاسية.
د. حممد نوري محدون
http://www.nuricare.com

األصابع املطرقة
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أصدقاء أخبار الطب 
 يف مدينة حلب

1- مشفى السوري الفرنسي السريان اجلديدة هـ:5040
2-  مركز جتميل ماكي ناسويان : احملافظة ش القنصلية التركية

هـ : 2662271/ 2662011 م : 0944670404
3- مشفى االمير: للتوليد واالمراض النسائية د:عائدة سعيد

هـ: 2165551 / 0955866882
4- مجموعة دهان التجارية: هـ : 32274640 م:0944685004

5- د: محمد نوري حمدون : اخصائي في معاجلة االقدام واالظافر.
هـ: 2280471 / 0944941581

6- د: رافيه عويرة: ماجستير دراسات عليا في طب االطفال
هـ: 2677626 / 0933518586

7- د: سامح جبل اخصائي توليد نسائية احملافظة 
هـ : 2664800

8- شركة ميليا جتهيزات صالون حالقة ومراكز جتميل
هـ : 0933560099/4605115

9- احمد رامي ادارة غسيل الكلية مشفى الشهباء
هـ : 0966572082/5224300     

10- د: سهير بدرخان اخصائية بالتوليد والمراض النسائية وجراحتها 
          هـ : 0933173788/2241855

مبوب

استخدام العكرب يف األمراض الفموية
العكرب هو خالصة راتنجية يقوم حنل العسل بصنعها يف بطونها من خالصات 
نباتية ومشع عسل وحبوب الطلع ومواد أخرى. وتتميز هذه اخلالصة بأنها 

ذات تأثري قوي جداً يف  قتل اجلراثيم والفطور وغريها من العوامل املمرضة.
إىل  الكريهة  الفم  رائحة  من  ترتاوح  هائلة  مبشاكل  اللثة  أمراض  تتسبب 
أمراض القلب. وهذا يعود سببه إىل منو اجلراثيم يف نسج اللثة أو بني اللثة 

والسن مشكلة خراجات مليئة بالسموم.
هذه اخلراجات تطرح السموم والقيح بشكل بطيء يف الفم مسببة تغرياً يف 
لون األسنان إىل األصفر أو البين. كما تضعف من بنية السن وتساهم يف تنخره 

وقسوته.
باإلضافة هلذا فإن اللثة تصبح ضعيفة وتبدأ بالنزف وبعدها حيدث ختلخل 

األسنان وسقوطها.
ننصح  لذا  طويلة،  زمنية  فرتة  على  وحتدث  بطيئة  العمليات  هذه  طبعاً 
بالوقاية من أمراض الفم مبكراً قبل أن يصل الشخص إىل األربعني واخلمسني 

فيكتشف أن أسنانه تسقط لوحدها.
املاء  استخدام  يتم  واليت  األسنان.  تبييض  هي  السريعة  احللول  أحد  إن 
الثياب  املاء األوكسجيين على  األوكسجيين فيها، لكن هذا يشبه استخدام 
أساساً.  الضعيفة  بنيتها  وخترب  األسنان  إهرتاء  إىل  يؤدي  فهذا  الصفراء، 
باإلضافة إىل هذا فعملية تبييض األسنان قد تسبب ختريشاً للثة وحتسساً أكرب 
يف األسنان وأمل عند شرب سوائل ساخنة أو باردة، أو حتى عند التنفس من 

الفم يف جو بارد قلياًل.
يفيد العكرب يف بنيته الراتنجية يف الدخول يف املسامات وتطهريها من خمازن 
اجلراثيم، كما يتغلغل يف نسج اللثة ويبدو أن له تأثرياً مرمماً قويًا، فهو يساعد 

على حل مشكلة اللثة وتراجعها.
دقائق،  حتى خس  دقيقتني  ملدة  اللثة  على  يدلك  أن  العكرب جيب  إن 

ويفضل أن يكون بشكل مستحضر صيدالني، حملول أو معجون فموي.
إن التخلص من االلتهابات الفموية يؤدي إىل ختفيف الضغط وتلون األسنان 
باللون األصفر أو البين. كما متنع تطور التسوس والنخر لذا جند أن من يستخدم 
العكرب يف فمه بشكل متكرر لديه أسنان أكثر بياضاً وصحة. لكن البياض القادم 

منها ليس زائفاً وباهت مثل البياض القادم من التبييض الصناعي بل هو بياض 
طبيعي قريب من اللون العاجي )لون األسنان احلقيقي(، وهو مايوحي بعدم 

االصطناع.
إن وجود راتنجات نباتية يف العكرب تعين إمكانية االستفادة من الطبيعة يف 
عالج مشاكل الصحة، بدون أن حيشو اإلنسان نفسه باملواد الكيماوية الضارة 
واملؤذية وغري املدروسة. ويعرف الكثري من القدماء فوائد النحل وما يأتي من 
يهتم بصحته  ملن  جيداً  صحياً  العكرب خياراً  منتجات  تعترب  قد  لذا  بطونه. 

وبوقاية نفسه وعائلته من األمراض.
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ارتفاع ضغط الدم واحلياة اجلنسية
ميكن أن تتم معاجلة ارتفاع ضغط الدم والتمتع حبياة جنسية طبيعية يف الوقت 
مع  بصراحة  ومناقشتها  املشكلة  معاجلة  يف  انفتاحاً  يتطلب  ذلك  لكن  نفسه، 

الطبيب املختص.
على  واضح  بشكل  يؤثر  لكنه  الدم غري عرضي،  ارتفاع ضغط  يكون  ما  غالباً 
تهديداً  يسبب  ال  اجلنسية  احلياة  اضطراب  أن  من  وبالرغم  اجلنسية.  احلياة 
مباشراً للحياة مثل اهلجمات القلبية، لكنه يعد من االختالطات املزعجة اليت 

يسببها ارتفاع ضغط الدم.
الوظيفة  اضطراب  وبني  الدم  ضغط  ارتفاع  بني  ارتباط  وجود  إثبات  مت  لقد 
اجلنسية لدى الرجال. لكن لدى النساء ال يزال هذا االرتباط غري واضح بشكل 

تام، وحتتاج املسألة إىل مزيد من الدراسات.
املشاكل اجلنسية املرافقة الرتفاع ضغط الدم

لدى الرجال:
إن اإلصابة املزمنة بارتفاع ضغط الدم تسبب خترباً يف األوعية الدموية، وتسبب 
اجلسم،  ألعضاء  الدم  تدفق  من  مما حيدُّ  الدموية،  األوعية  يف  وتضيق  تصلب 
حدوث  يف  صعوبة  يسبب  مما  القضيب،  إىل  الدم  تدفق  إنقاص  ذلك  ويسبب 
انتصاب لفرتة زمنية كافية.  وقد يؤدي ذلك إىل اإلصابة بفشل االنتصاب. وتعّد 
هذه املشكلة شائعة خاصة لدى الرجال الذين يعانون من ارتفاع ضغط مزمن غري 

معاجل )بدون أدوية(.
إن تكرار حدوث الفشل يف االنتصاب لدى الرجال يسبب هلم القلق وبالتالي 

يصبحون أكثر مياًل لتجنب العملية اجلنسية مما يؤثر على العالقة مع الزوجة.
باإلضافة إىل تأثريه على االنتصاب يؤثر ارتفاع ضغط الدم على القذف، كما أنه 

يسبب اخنفاضاً يف الرغبة اجلنسية.
لدى النساء:

إن تأثري ضغط الدم على اجلنس لدى النساء غري واضح متامًا، حيث أن ارتفاع 
املهبل مما يسبب نقص يف  الدم إىل  النساء يسبب نقص تدفق  الدم لدى  ضغط 
الرغبة اجلنسية ونقص اإلثارة باإلضافة إىل جفاف املهبل مما يسبب صعوبة يف 
الوصول للنشوة لدى النساء. وقد تساعد املزلقات ومرطبات املهبل يف جتاوز هذه 

املشكلة لدى النساء. 
الوظيفة اجلنسية لدى  الدم واليت تؤثر على  املستعملة الرتفاع ضغط  من األدوية 

الرجال:
1- املدرات:

حدوث  يف  صعوبة  يسبب  مما  القضيب  إىل  الدم  تدفق  من  املدرات  تنقص 
االنتصاب، كما أن املدرات تسبب نقص الزنك والذي يعد هاماً من أجل اصطناع 

هرمون التستوسرتون الذي يعد اهلرمون اجلنسي األساسي لدى الرجال.
2- حاصرات بيتا:

تؤثر هذه األدوية على اجلملة العصبية وبالتالي تؤثر على األعصاب اليت تلعب 
دوراً يف عملية االنتصاب، كما أن حاصرات بيتا جتعل من الصعب توسع األوعية 

الدموية يف القضيب مما يزيد من صعوبة حدوث االنتصاب.
احلياة  على  أقل  جانبية  آثار  هلا  اليت  للضغط  اخلافضة  األدوية   -3

اجلنسية:
للضغط  اخلافضة  لألدوية  جانبية  كآثار  اجلنسية  االضطرابات  استمرار  عند 
يفضل استشارة الطبيب من أجل حماولة استبدال الدواء بدواء آخر آثاره اجلانبية 

اجلنسية أقل ومن هذه األدوية:
• مثبطات اخلمرية القالبة لألجنيوتنسني مثل الكابتوبريل واإلناالبريل

• حاصرات قنوات الكالسيوم

• مثبطات مستقبالت األجنيوتنسني 
• حاصرات ألفا.

• أدوية فشل االنتصاب وأدوية ارتفاع الضغط
األدوية احملّسنة للوظيفة اجلنسية:

السيلدينافيل  مثل  اجلنسية  الوظيفة  لتحسني  أدوية  عادًة  الرجال  يستخدم 
)الفياغرا( أو التاداالفيل وال تتعارض هذه األدوية مع خافضات ضغط الدم وتعد 

املشاركة بني هذه األدوية وخافضات الضغط آمنة.
أما عند استعمال النرتات اليت تستخدم يف احلاالت الطارئة ملعاجلة الذحبة 
الصدرية فإن مشاركتها مع أدوية حتسني الوظيفة اجلنسية قد يسبب اخنفاضاً 

خطرياً يف ضغط الدم.
نصائح عامة:

احلياة  لتحسني  عام  بشكل  احلياة  منط  حتسني  الضروري  من  النهاية  يف 
اجلنسية لدى مرضى الضغط كخفض الوزن وتناول طعام صحي منّوع والتوقف 

عن التدخني.
ميكن االستمتاع باحلياة اجلنسية حتى يف حالة أمراض مثل ضغط الدم، لكن 

جيب توخي احلذر أكثر من الناحية الصحية.
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خاص جريدة أخبار الطب

يف مصر سابقًا

وصفة ونصائح صحية
من املطبخ الصيين : دجاج شوو-ميـن

Chicken chow-mien
الوجبة خلمس أفراد

املقادير:
1- حنتاج 1 كيلو غرام دجاج خالي من العظم، مقّطع جوليان أي بشكل 

طولي أو مكعبات.
مكعبات  بشكل  وتقطع  الليكز  و  كالسالري  اجلذور  من  عطرية  باقة   -2

صغرية أو طولي100غ 
3- جزر مقشر ومقطع بشكل طولي أيضاً أي جولني حوالي 200غ

4- نودلز جاف أو سباغييت حوالي 300غ
5- بصل ابيض أو امحر 100 غ مقطع جوانح.

6- بصل اخضر 100غ مفروم طولي.
7- ملفو ف مقطع بشكل طولي.

8- زيت زيتون أو نباتي خفيف كزيت الذرة 100 غ
9- بروكولي صوص أو زيت الصويا 100غ

10- نشا أو طحني رقم 1 100غ
11- ملح وبهار أبيض

12- فطر حسب الرغبة
طريقة التحضري

يسلق الندولز او السباغييت يف ماء يغلي مع قليل من الزيت وامللح داخل املاء 
ثم يرتك جانباً. ثم نتّبل الدجاج بالطحني أو النشاء، ومن ثم حنّمي الزيت 
يف وعاء عميق ليس له حروف كالصاج. نضيف البصل حتى يذبل، ومن 

بعدها الدجاج ويقلب ملدة خس دقائق حتى يتغري لونه..
ومن  بعدها نضيف  باقي اخلضروات املقطعة ونقلب  مبلعقة خشبية كافة 

احملتويات ويضاف النودلز ملدة 10 دقائق
مع إضافة امللح والبهار والصويا صوص او بروكلي صوص على نار متوسطة 

احلرارة.
مدة الطهي : 20 دقيقة

املكونات الغذائية:
طبق صحي ولذيذ حتوي احلصة الواحدة أي 200 غ حوالي 350 وحدة 
على  تساعد  اليت  األلياف  من  كبرية  كمية  على  اجلذور  حرارية. حتتوي 
اهلضم. كما تعد هذه الوجبة مغذية وغنية بالربوتينات القادمة من الدجاج 

و الفطر والصويا.                                                              
الشيف                               
ميشيل ابراهيم سلمو                   
MIKAILSALMO@YAHOO.COM
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تفّضل... 
يف  األوراق  بعض  مين  يأخذ  أن  أحدهم  قرر  حني  منزيل  أمام  وقفت 
منتصف الليل، فخرجت وانتظرته حىت آتى وأخذ مين األوراق وشكرين 

واعتذر للوقت املتأخر وذهب.

ملاذا  هو؟...  »من  معي.  التحقيق  زوجيت  بدأت  املنزل  دخلت  عندما 
أتى؟... ما هي هذه األوراق؟... هل كان معه صبيّـة؟...« مث توقفت 

حلظة بعد جوايب، ونظرت إيلَّ خببث » طيب، هل كان معه امرأة؟...«

فأسقط على  أن حترجين...  تريد  أهنا كانت  أظن  بالضبط...  أفهم  ال 
ركبيت معترفًا بذنويب طالبًا املغفرة... لكنها أصيبت خبيبة أمل...

وهنا سألتين السؤال احملرج: »هل قلت له... تفضل؟«، أخطأت وزّل 
لساين وقلت »ال«...

بدأت احملاضرة املعهودة عن أصول الكياسة واللباقة، وكم من الضروري 
أن أدعوه. وعندما قلت هلا أن الوقت متأخر، أجابتين إنه لن يدخل... لكن 

من الكياسة أن ندعوه...

مل افهم لِـم أدعوه إن كنت أعرف أنه لن يدخل، وما الكياسة يف دعوة 
شخص ما يف أواخر الليل، ومل من حقه أن يعتب عليّ إن مل أفعل هذا.

تكون  مىت  أعرف  مل  كما  كذبًا.  بعضهم  الناس  يدعو  ملاذا  أفهم  مل 
الدعوى حقيقية ومىت تكون كاذبة... لست وحدي ال أفهم هذه املفارقة، 
فقد عرفت أن امرأة روسية تزوجت من سوري وأتت إىل سورية. مل تكن 
خبرية جدًا يف هذه املواضيع أيضًا، فقد كانت صاحبة ماجستري يف علم 
االجتماع، ودكتوراه يف أصول التعامل، وحتت اختصاص يف االتيكيت. 
وعندما تركها زوجها أول مرة مع محاهتا. عاد الزوج لريى أن أمه تستشيط 

غضبًا ألن زوجته مل تطعمها.

لكنها  ودعوهتا  وعندما سأل الزوجة قالت له: »حضّرت الطعام  
رفضت...«، واملشكلة أهنا قالت هلا تفضلي مرة واحدة... فقط... كان 
باألنبياء واألولياء والفقراء  أن تدعوها عشرين مرة، وحتلف عليها  عليها 
واملساكني واأليتام وعابري السبيل، وحتلف حبق القرابة وحق روح زوجها 
واخلضار  السبع...  والسماوات  الكرامات  وحق  أوالدها  وحق  املتويف 
املوجودة يف الدكان اجملاور... كل هذا حىت تقبل أن جتلس على الطعام 

وتعترب »عزمية عَ األكل«.

يبدو أن اخلربة تنقصين أنا أيضًا. فبعض أصدقائي من النمط الغليظ، فما 
إن قلت ألحدهم مرة: » باهلل أن تتفضل على الغداء«، حىت قال يل: ملاذا 
حتلف عليّ... ال داعي واهلل...«، وصار بلحظتها وراء طاولة الطعام... 
وعندما  والكوال...  الطعام  وإحضار  والنفخ  بالطبخ  زوجيت  بدأت  وهنا 
نظرة  إليها  نظرت  الفواكه؟...«،  أين   « الضيف:  سأل  للحظة  توقفت 

ساخرة تقول:  »بتستاهلي...«

طبعًا كان جزائي املعتاد هو النوم على الكنبة يف الصالون...

لن أفهم السوريني أبدًا... فهم معقدون جدًا...

Phobia

اخلوف
خلطة منزلية إلزالة وذمة الركبة البسيطة 

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. عبد اهلل سلمو
املسؤول اإلداري

أ.هبة سلطان
متابعة الزبائن

أ.محمد أسعد فّرا
مدير تسويق

م. رشاد السيروان
مدير فني

املستشارون العلميون
د. أيهم أحمد
د. علي علوش
د. عزام عمار 

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. حممد أسعد فّرا
هاتف: 021-2224748
فاكس: 021-2224778

0944-648771
aleppo@med-syria.com

مكتب طرطوس:
أ. ثائر جبور

043 604572
0944 251503

مكتب محص:
 د. طارق حسن

0955644699
مكتب دمشق:

أ. قاسم فزع
011 5145164
0940 641488

info@med-syria.com

عنوان اإلدارة:  الالذقية - مشروع الريجي -

 خلف الهجرة واجلوازات - ط أرضي.
كافة املراسالت تتم باسم املدير املسؤول

تصاب الركبة أحياناً بضربة تسبب أملاً وانتفاخاً )وذمة( وهي مزعجة وقد تبقى مدة تصل ألسبوع 
الرياضية أو احلركة بسهولة  التمارين  العرج وعدم إمكانية متابعة  أنها تسبب  حتى تشفى كما 

باإلضافة إىل أنها نقطة حساسة تؤمل عند اللمس غري املقصود.
يوجد عدة وصفات منزلية تساعد يف التخلص من وذمة الركبة اخلفيفة وإحداها كالتالي:

املقادير
1- ورق ملفوف عدد 5    

2- خسة مالعق من الشاي األخضر 
3- ملعقتان من احلبة السوداء )حبة الربكة(

طريقة التحضري
تغلى احلبة السوداء ملدة خسة دقائق، ثم نضع ورق امللفوف 

 10 ملدة  املنقوع  ويرتك  األخضر  الشاي  وتوضع  النار  تطفأ  أخرى.  دقائق  وتغلى خس  املقطع 
دقائق.

يبلل القماش القطين باحمللول ثم تلف به الركبة وتبقى دافئة من املساء حتى الصباح.
الفوائد

الناجتة  املنتفخ بشكل بسيط كما ختفف اآلالم  العضو  السوائل من  تفيد هذه اخللطة يف سحب 
عن الوذمة. يقوم ورق امللفوف بدور هام كمضاد وذمة خيفف من احتفاظ النسج باملاء بسبب غناه 
السوداء على تسريع ترميم  الشاي األخضر كمضاد أكسدة ويعمل مع احلبة  باألنزميات، ويفيد 

النسج املتضرر.
حتذير: مينع تطبيق هذه الوصفة على اجللد احلساس واملتضرر، كما جيب غسل اليدين فور ملسها، باإلضافة 

إىل عدم ملس العني.
االنتباه إىل أي حساسية  الشوائب. كما جيب  املكونات نظيفة وذات نوعية جيدة وخالية من  جيب أن تكون 

ملركبات هذه اخللطة. ال توضع هذه اخللطة على البشرة املتهيجة أو احملمّرة أو امللتهبة. 

د.حنا جبور 
hjabbour@med-syria.com


