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جسد اإلنسان وصور جمتمعية... التكاثر
تشكل وظيفة التكاثر عند اإلنسان منوذجاً مثالياً للتشابه الكبري 
كل  يف  ختتصر  أنها  حيث  البشري،  واجملتمع  اجلسد  بني  القائم 
خطوة من خطواتها، ابتداًء بعملية اإللقاح وانتهاًء بعملية والدة 
كائٍن بشري جديد، ما حيدث يف اجملتمع من خطوات مشابهة يف 

اجلوهر لكنها خمتلفة يف املظهر.

أن  ما ميكن  هو  املقارنة  انتباهنا يف هذه  ما يسرتعي  أول  لعل 
نصفه بالتطابق التام بني ما حيدث يف اجلسد وما حيدث يف اجملتمع 
إبان املرحلة األوىل من عملية التكاثر، أي اإللقاح؛ فعلى مستوى 
اجلسد حتدث عملية اإللقاح عندما تلتقي اخللية الذكرية املسماة 
جسد  يف  البوق  يف  »بويضة«  املسماة  األنثوية  باخللية  »نطفة« 
من حيث  الدهشة حقاً  تثري  العملية  تلك  تفاصيل  لكن  األنثى، 
شبهها الكبري باملعادل اجملتمعي هلا، أي الزواج بني الرجل واملرأة. 
يتم الزواج يف معظم اجملتمعات البشرية بأن يتقدم الرجل بطلب 
الزواج من املرأة، وعادة ما يعرض العديد من الرجال أنفسهم 
على امرأة بعينها سواٌء بالتودد إليها أو إظهار االهتمام الزائد بها 
أو طلب الزواج منها صراحًة قبل أن تقوم هي يف النهاية باختيار 
الزواج  يف  ما حيدث  بالضبط  هذا  زوجها؛  ليكون  منهم  واحٍد 
الذي يتم داخل جسد األنثى بني النطفة والبويضة، حيث يقوم 
مبيض املرأة بإنضاج أنثى )بويضة( واحدة فقط يف اليوم الرابع 
عشر من دورتها الشهرية – جديٌر باملالحظة هنا أن بويضة املرأة 
 14-13 عمرها  يصبح  عندما  لإللقاح  جاهزة  وتصبح  تنضج 
يوماً، واملرأة نفسها تنضج وتصبح جاهزة للزواج عادًة عندما 
ما  – وإذا  يصبح عمرها 13-14 سنة؛ هل هي جمرد صدفة! 
حدث اتصال جنسي مع رجل يف هذه الفرتة فسيتدفق على رحم 
األنثى اآلالف من الذكور )النطاف( الذين سيتسابقون للوصول 
إىل البويضة اليت تنتظر يف البوق حتى يصل إليها يف النهاية واحٌد 
)أنثى اجلسد  البويضة  إذن، جتلس  بتلقيحها.  منهم فقط ويقوم 
البشري( يف بيتها مرتقبة وفود اآلالف من النطاف )ذكور اجلسد 
البشري( لطرق بابها وطلب يدها قبل أن ختتار أكفأهم وأسرعهم 
يف الوصول إليها زوجاً هلا، متاماً كما تنتظر املرأة يف اجملتمعات 
الزواج منها قبل أن  الرجال لطلب  العديد من  البشرية تهافت 

ختتار أكفأهم، ورمبا أسرعهم أيضاً!

األنثوية  البويضة  تشكل  التكاثر  عملية  من  الثانية  املرحلة  يف 
والنطفة الذكرية كياناً خلوياً واحداً يتطور إىل جنني، ثم يشرع 
هذا األخري بالتمايز والنمو خالل فرتة زمنية متتد إىل تسعة اشهر 
فيما يعرف باحلمل ليصبح يف نهايتها كائناً بشرياً مكتماًل جاهزاً 
مالحظة  يف  جهداً  نألو  لن  لعلنا  اخلارجي؛  العامل  إىل  لالنتقال 
التشابه املوجود بني هذه املرحلة وبني عملية منو وتطور اجملتمعات 

البشرية، فالوحدة األساسية يف بناء أي جمتمع بشري هي األسرة 
اليت تنشأ أصالً من التزاوج بني رجٍل وامرأة، ثم يتزايد عدد هذه 
األسر وتنمو وتتمايز فيما بينها لتؤدي أدواراً خمتلفًة يف املنظومة 
اجلديدة اليت نشأت من اجتماعها واليت تسمى باجملتمع؛ أي أن 
إن  كما  جديد  بشري  لكائٍن  وتهيئة  إعداد  مرحلة  هو  احلمل 
لكائٍن  وتهيئة  إعداد  مرحلة  هو  البشرية  األسر  وجتمع  الزواج 

جمتمعي جديد.

أما املرحلة الثالثة من عملية التكاثر، أي الوالدة، فتمثل خروج 
ليصبح  العامل اخلارجي  التكون إىل  البشري حديث  الكائن  هذا 
ويتفاعل  املتميزة،  وشخصيته  اخلاص  وجوده  له  مستقاًل  كياناً 
مع ما حوله يف الطبيعة واجملتمع. ماالذي يشبه تلك املرحلة على 
األمم؛  أو  الدول  نشوء  أنه  البشرية؟ ال شك  اجملتمعات  صعيد 
فالدولة أو األمة تتكون من اجتماع وحدات أصغر حجماً هي 
اجملتمعات الصغرية ذات األساس القبلي أو العشائري أو الطائفي 
واحداً  بينها لتشكل كياناً  فيما  تتحد  أن  تقرر  أو اإلثين، واليت 
يقوم بتمييز نفسه عن الكيانات األخرى مبزايا جغرافية ولغوية 
املستقلة ذات  الدولة  مينحه صفة  مبا  وقانونية وغريها  وسياسية 
الشخصية اخلاصة؛ أي أن الوليد الذي يغادر رحم أمه ليخوض 
معركة استقالله عنها ومتيزه وبقائه يف الطبيعة واجملتمع ليس إال 
نظرياً للدولة اليت تكونها جمتمعات صغرية استقلت عن والءاتها 
الضيقة وشرعت تتآلف وتندمج مع بعضها البعض لتصبح أقدر 

على مواجهة حتديات الطبيعة واجملتمعات األخرى.

ال بد من اإلشارة هنا إىل أن عملية الوالدة ليست عملية سهلة 
دائماً بل قد ترتافق بصعوبات متباينة، من آالم املخاض إىل الوالدة 
العسرية إىل االختالطات اليت قد تصيب الوليد يف املراحل األوىل 
األكسجة  ونقص  الوالدة  عن  النامجة  كالرضوض  حياته  من 
واإلنتانات؛ وهذه الصعوبات هلا نظرياتها أيضاً يف عملية تشكل 
بصعوبات  العملية  تلك  ترتافق  قد  إذ  احلكم،  وأنظمة  الدول 
أوالثورات ضد  الشعبية  أوالثورات  األهلية  مشابهة كاحلروب 
االحتالل األجنيب، كما قد تدخل بعد تشكلها مباشرًة يف حاالٍت 

من االضطراب والفوضى أوتتعرض لتدخالٍت خارجية.

خالل  من  جديد  بشري  كائٍن  إنتاج  عملية  أن  يف  شك  ال 
عملية التكاثر هي حجر األساس يف بقاء النوع البشري كأفراد، 
لذلك عندما نكتشف هذا التشابه القائم بينها وبني عملية تكون 
وأهمية  ضرورة  سندرك  الدول  ثم  ومن  البشرية  اجملتمعات 
االجتماع البشري يف بقاء النوع البشري ككل ألنه وحده الذي 

يضمن بقاء األفراد. 
د. أيهم أمحد

hakeem@med-syria.com     
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نشاط الشركة الصناعية السورية للزيوت النباتية حبلب
التقت جريدة أخبار الطب مكتب حلب مع املدير العام الدكتور الكيميائي 
الصناعية  الشركة  نشاط  موجزة  بلمحة  الدكتور  لنا  بينّ  حيث  صباغ،  زياد 

السورية للزيوت النباتية حبلب فقال لنا:
من شهر كانون الثاني 2011 تقوم الشركة بعصر بذور القطن إلنتاج زيت بذر 
القطن بشكل رئيسي وهناك منتجات أخرى ناجتة عن عصر بذور القطن وهي 
) كسبة – قشرة – لنت – إضافة لتصنيع صابون مشس (، وخطتها لكامل 

عام / 2011 / عصر كمية 174150طن من بذور القطن.
بلغت نسبة تنفيذ خطة عصر البذور لشهر كانون الثاني 2011 )%78(، 
حيث أن كمية البذور املخطط عصرها هي / 20250 / طن والبذور املعصورة 
التنفيذ يعود حلالقة بذور قطن  فعال / 15805 / طن، وسبب تدني نسبة 

لصاحل شركة زيوت محاه. 
وعند سؤال الدكتور زياد عن اإلنتاج املنفذ خالل شهر كانون الثاني 2011 
التالية تبي واقع اإلنتاج واملبيعات خالل شهر كانون  أجاب بأن اجلداول 

الثاني 2011
الكمية املنفذة / طناسم املادة 

932 )تعادل 820 مكرر(زيت خامي 
1377 )تعادل 1350 مكرر(زيت نصف مكرر

1929زيت مكرر
2459إمجالي الزيت يعادل املكرر

7272كسبة مقشورة
1271لنت متنوع

3808قشرة بذر القطن
25صابون مشس
379798اجملموع 

 2011 الثاني  كانون  لشهر  املنفذة  املبيعات  بأن  صباغ   الدكتور  أفاد  كما 
كانت كالتالي:

الكمية املنفذة / طناسم املادة 
1656زيت مكرر

1656إمجالي الزيت يعادل املكرر
14278كسبة مقشورة
889لنت متنوع 

6968قشرة بذر القطن 
19صابون مشس 

425752اجملموع 
منها تصدير كمية / 889 / طن لنت متنوع بقيمة 826691 يورو )تعادل 

1092679 دوالر أمريكي أو 50941 ألف لرية سورية( .
وبالنسبة للخطة االستثمارية لعام 2011 فهي كالتالي:

االنفاق خالل شهر كانون الثاني االعتماد املخططاسم املشروع 
2011

أهم األعمال املادية املنفذة خالل 
شهر كانون الثاني 2011

تتمة تنفيذ معاجلة للمياه 
الصناعية يف املعامل الثالث

تتبع تنفيذ األعمال املدنية 850000

إجراء عمرة كاملة لوحدة 
املذيبات ملعمل النريب

طلب ختصيص قطع الستقدام 245000
اخلبري برقم 231 تاريخ 

2011/2/6
جمموعة توليد استطاعة 

1500 ك.ف.آ عدد /2/ ملعملي 
عي التل والنريب

مت التثبيت باجلنة اإلدارية 500000
جلسة /2/ تاريخ 2011/1/17 

وقيد إجراء العقد 
شراء وتركيب أجهزة 

مراقبة وقياس مستوى السوائل 
والتدفق ملعمل النريب

إعالن للمرة الثانية بالسرعة 100000
الكلية برقم 2011/4 تاريخ 

2011/2/7 إغالق 2011/2/27
169500اجملموع 

س: ما هي أرباح الشركة املقدرة بنهاية كانون الثاني عام 2011 ؟ 
الدخل الصايف هو : 75،216،000 لرية سورية.

س: ماهي عن الصعوبات اليت تعاني منها الشركة ؟ 
1 – نقص العمالة الفنية املتخصصة.

2 – عدم توافر البذور. 
3- اختالف أنظمة العمل والقواني بي القطاعي 

العام واخلاص خيلق حالة من انعدام املنافسة. 
س: وماهي اقرتاحاتكم ؟ 

ومعلوماتية  وكهرباء  )ميكانيك  اختصاص  املهندسي  من  عدد  فرز   –  1
وحاسبات( ومن خرجيي املعاهد املتخصصة يف تصنيع املواد الغذائية . 

2 – دعم الصادرات. 
3 – السعي مع وزارة الزراعة لتطوير البذور الزيتية الصناعية . 

4 – تبسيط إجراءات التصدير واالسترياد . 
5 – توحيد األنظمة والقواني بي القطاعي العام واخلاص لتحقيق املنافسة العادلة .

ويف اخلتام نشكر الدكتور الكيميائي زياد صباغ املدير العام للشركة الصناعية 
السورية للزيوت النباتية  حبلب / سيكفو / ونتمنى للشركة االزدهار والتقدم 

يف ظل القيادة احلكيمة  للسيد رئيس اجلمهورية الدكتور بشار األسد . 
مكتب حلب -أسعد فرا
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زيارة ملشفى حديث
لتقديم  جاهداً  يسعى  سوريا  يف  الصحي  القطاع 
خدمات أفضل يف إطار التطوير املستمر الذي حيدث 
لتقديم  وسعياً  بلدنا،  يف  والصلب  الصحة  قطاع  يف 
املشايف  من  العديد  تقوم  للمواطني  أفضل  خدمة 
وعلى  جديدة  خدمات  بتوفري  والعامة  اخلاصة 

مستوى عاملي.
واحد من أهم املشايف  احلديثة اليت افتتحت يف 
الفرتة املاضية هو املشفى السوري الفرنسي. وهو أحد 
أهم املشايف وأحدثها وليس فقط يف مدينة حلب بل 

يف بلدنا بشكل عام.
املشفى لإلطالع  بزيارة إىل هذا  قام مكتب حلب 
على ميزات هذا املشفى والتقى د. مصطفى العباسي 
رئيس جملس اإلدارة وجرى حديث حول إمكانيات 

هذا الصرح احلضاري.
تسمية  نستفسر عن سبب  أن  أحببنا  أوالً  س: 

مشفاكم بهذا االسم؟
بي  تعاون  مثرة  عن  عبارة  املشفى  إن  ج: 
اجلمهورية العربية السورية واجلمهورية الفرنسية، 
أو  دائم  بشكل  البلدين  كال  من  أطباء  فيه  ويعمل 
كلود  الفرنسي-   السوري  املشفى  ومسينّ  متقطع، 
برنارد   Claude Bernardتيمناً باسم العامل 

الشهري.
س: ما هي القدرة االستيعابية للمشفى؟

ج: حيتوي املشفى على 52 سريراً وفيه 35 طبيب 
خمتص عدا عن الطاقم الطيب واإلداري، وهو خيتص 

باجلراحة العامة والعظمية والقلبية والتنظريية بكافة 
أنواعها واجلراحة العصبية.

البنية  أن  كما  طوابق،   5 من  املشفى  ويتألف 
التحتية للمشفى مثل متديدات الكهرباء واألوكسجي 
واالتصاالت متت حسب ما تفرضه املعايري العاملية 

املعتمدة يف أمريكا وأوروبا حتى أدق التفاصيل.
س: ما هي إمكانيات املشفى؟

املشفى على مخس غرف عمليات  ج: حيتوي  
منها أربع غرف نظيفة وغرفة نتنة )إلجراء عمليات 
املشفى  يف  يوجد  كما  الشعر...(  وأكياس  البواسري 
واألخرى  داخلية  قلبية  أحداهما  إسعاف  غرفيت 

عامة جراحية.
األجهزة  بأحدث  املخرب مؤمتت وجمهز  أن  كما 
اليت تضمن النتائج الصحية، وكل األجهزة أوروبية 
أو أمريكية اليت تقوم بإجراء حتى أصغر التحاليل 
بشكل آلي ودقيق. وقد تعاقد املشفى مع جمموعة 
تقوم  إسعاف  سيارات  عشرة  متلك  طبية  خدمات 

بتغطية دائمة لكل النداءات.
س: هل لديكم خطط إضافية مستقبلية؟

ج: تسعى اإلدارة بالتعاون مع جمموعة من األطباء 
الفرنسيي بالتجهيز لعمليات التخصيب االصطناعي 
)طفل األنبوب IVF(، باإلضافة إىل جتهيز بنك 

خاليا جذعية.
لتقنية  بلدنا  يف  تطبيقات  هناك  هل  لكن  س: 

متطورة كاخلاليا اجلذعية؟

ضرورية  ولكنها  مكلفة  التقنية  هذه  إن  ج: 
من  جزء  على  البنك  حيصل  حيث  للمستقبل. 
خاصة،  برادات  يف  بها  وحيتفظ  الوليد،  مشيمة 
مثل  للعالج  استخدامها  يتم  إليها  احلاجة  وعند 
حاالت احلوادث واحلروق الشديدة وزرع القرنيات 
أو  الشخص  منها  يستفيد  وقد  الوراثية.  واألمراض 
عائلته القريبة. ويعد هذا األسلوب منتشراً يف الغرب 
بسبب تطور العلم الذي يسمح باستخدام اخلاليا يف 

البنك كضمان إضايف للمستقبل.
مع  منافسة  يف  ستدخلون  أنكم  يعين  هذا  س: 

األطباء؟
األطباء  قلق  مدى  نعرف  حنن  ال،   طبعاً  ج: 
املختصي بالنسائية من أن مريضهم سيلقى عالجاً  
بالعمليات  نقوم  لكننا  إشرافهم،  عن  بعيداً  ووالدة 
الطب  التقنية مثل زرع اجلني وتلقي اخلاليا من 
أن  كما جيب  مرضاه  على  مشرفاً  الطبيب  ويبقى 

يكون الوضع.
بأن  نؤمن  توليد ألننا  نفتح عيادة  وإننا حتى مل 

التخصص من مصلحة املريض والطبيب.
س: ما مدى استعدادكم للعمليات القلبية؟

قلب  من  املعدات  بأفضل  املشفى جمهز  إن  ج: 
اصطناعي ورئة اصطناعية وتوجد غرفتان كل منها 
جمهزة جتهيزاً كاماًل. حبيث ميكننا إجراء عمليتي 
يف آن واحد. ومن العمليات اليت ميكننا إجراؤها هي 
اجملازات اإلكليلية وإصالح الصمامات والتشوهات 
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اخللقية )لألطفال بوزن أعلى من 15 كغ، والحقاً 
لألطفال بوزن من 5 كغ ( وإصالح فتحات القلب 
)بالغي(، ويوجد لدينا فريق كامل وفريق متابعة 
توجد  كما  فرداً.   18 إىل   16 بي  عدده  يرتاوح 
العمليات  غرف  من  بالقرب  قلبية  عناية  غرفة 
ملتابعة املريض خالل أول 24 ساعة، ثم يتم نقله 

إىل جناحه اخلاص.
س: هذا يعين أن البنية التحتية عندكم جيدة؟
ج: طبعاً فنحن نستخدم حمطة توليد هواء لكل 
مستمر،  بشكل  واحلرارة  الضغط  ويضبط  املشفى 
وللمشفى تدفئة مركزية أرضية وطاوالت عمليات 
التفاصيل  من  العديد  إىل  باإلضافة  كهربائية 
تغذي   UPS احتياطية  طاقة  ووحدة  األخرى 

كل املشفى لساعتي كاملتي.
يف  التوفيق  كل  لكم  ونتمنى  لكم  جزياًل  شكراً 

خدمة البلد واملواطني.
مكتب حلب

القدم الباردة
القدم الباردة هي مشكلة شائعة تصيب أناساً من أمناط 
حياة خمتلفة، وترتاوح من كونها ظاهرة عابرة إىل عرض 

ملرض مهم.

ما هي أسباب القدم الباردة:
القدم الدافئة هي دليل وجود دوران جيد يف القدم، 
الباردة،  القدم  السيئ هو سبب  الدموي  الدوران  لذلك 
وقدم  جيد  دوران  لديهم  الناس  بعض  هناك  ولكن 

باردة.
هناك عدد من األمراض اليت تؤدي إىل حدوث القدم 
 – القلب  أمراض   – العديد  التصلب  مثل:  الباردة 

األمراض العصبية احمليطية – داء رينو.

اإلجراءات الواجبة جتاه القدم الباردة:
هو   الباردة  القدم  من  للحماية  إجراءان  •أفضل  	
احملافظة على القدم دافئة وجافة، حيث ينصح 

بارتداء جوارب طبيعية صوفية.
القدم  على  اجللد حتافظ  من  املصنوعة  •األحذية  	

دافئة.
•من املهم أن حنمي القدم من الرضوض، وإذا كان  	

الدوران سيئ فإنه يعيق الشفاء.
	•املرضى السكريي ينصح باملتابعة بشكل مستمر.

عالج القدم الباردة:
اختالطاتها  ولكن  عالج،  إىل  الحتتاج  الباردة  القدم 

مثل الشرث حتتاج إىل تدبري.
هناك بعض الكرميات تساعد يف تدفئة القدم ولكنها 

ال تساعد يف حال ضعف الدوران الدموي.
أخذ استشارة االختصاصي أمر مهم

د. حممد نوري محدون
http://www.nuricare.com
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من عظماء العلم: باول إرليخ
بول ِإرليخ : هو طبيب أملاني ولد يف شرتهلي يف 
14 آذار سنة 1854 وتويف يف باد-هومبورغ يف 20 
آب سنة 1915 له الكثري من االكتشافات الطبية 
واجلراثيم  واملناعة  الدم  وكريات  بالنسج  املتعلقة 

واألدوية.
وحاز  جامعات  عدة  بي  متنقاًل  الطب  درس 
وقد   .1877 سنة  بريسالو  من  الدكتوراه  شهادة 
عين منذ أيام دراسته بطرق تلوين النسج احلية، 
األوىل ملشكالت  وهو طالب -  األسس  ووضع - 
علمية استأثرت باهتمامه طول حياته، وظلت من 
أهم جماالت نشاطه. مسي بعد خترجه يف اجلامعة 
رئيس أطباء يف مستوصف يف برلي، ولكن سرعان 
ِإىل البحث العلمي وتفرغ لدراسة  ما انصرف كلياً 

العالقة بي امللونات وأنواع النسج واخلاليا.
يعترب بول ِإرليخ أول من فرنّق بي الكريات البيض 
األسسة  واحلمضة  والعدلة عن طريق تلونها. ثم 
درس أنواع فقر الدم  اليت تسببها ابيضاضات الدم 
، وحدد نوعاً من فقر الدم أمساه فقر دم ِإرليخ وهو 
ما يطلق عليه اليوم فقر الدم الالتنسجي، والتفت 
على حنو خاص ِإىل تلوين الكريات احلمر وتغري 

أشكاهلا.
وقد تعرنّف على أجسام يف الكريات احلمر تشاهد 
يف حالة احنالهلا بسم من السموم، ومسيت هذه 
األجسام بامسه، كما برهن على أُلفة بعض املواد 
أزرق  كُألفة  احلية،  واخلاليا  للجراثيم  امللونة 

املتيلي للنسيج العصيب.
تتلون  السلنّية  العصية  أن   1882 عام  وكشف 
بالفوكسي ومازال املبدأ الذي وضعه لتلوينها مطبقاً 
العناصر  يف  اجلرثوم  هذا  عند حتري  اليوم  حتى 

املرضية.
فيه  عرض  كتاباً   1885 عام  يف  ِإرليخ  نشر 
نظرياته يف املناعة، وهي احلقل الثاني الذي أواله 
فعل  تعديل  على  يربهن  وفيه  كبريًا،   اهتماماً 
التفاعل  أن  ويبي  له،  النوعي  بالرتياق  الذيفان 
بي املستضد  والضد  يتم وفق احتاد كيمياوي بي 
منهما،  كل  سطح  على  توجد  نوعية  مستقبالت 
وهي ذات تركيب يتمم الواحد منها اآلخر. وشرح 

نظرية السالسل اجلانبية.
مسي ِإرليخ سنة 1887 أستاذاً يف جامعة برلي، 
ولكن أصيب جبرثومة السل )التدرن( يف أثناء قيامه 
بتجاربه عليها، فاحتجزه التدرن بعيداً عن خمربه 
يف  أشهر  عدة  منهما  قضى  سنتي  حنو  وحبوثه 
مصر لالستشفاء. ويف سنة 1890 َوكل إِليه روبرت 
كوخ ِإدارة أحد خمابر معهد األمراض اخلمجية، 
فتابع أعمال أ.بهرنغ اليت تتصل برتياق اخلناق، 
وتوصل ِإىل طريقة ملعايرة هذا الرتياق ما زالت ُتتبع 

حتى اليوم. 
ويف عام 1896 قام بِإدارة معهد البحوث املصلية 
يف برلي. وبقي مديراً له حينما ُنقل هذا املعهد ِإىل 
التجريبية.  املداواة  معهد  اسم  واختذ  فرانكفورت 
شبيري  جورج  مركز  رئاسة  ُكلف   1906 سنة  ويف 
عن  دراساته  فيه  فتابع  الكيمياوية  للمعاجلات 
الذيفانات اجلرثومية والرتياقات، وقادته جتاربه 
ِإىل ِإجياد طريقة ملعايرة الرتياقات عامة واستنتج 

منها قواني للمناعة اخللطية.
 ويعد ِإرليخ، مع ِإميل رو  وبهرنغ، من رواد 

املعاجلة باملصول ومن واضعي أسسها النظرية.
وأما حقل نشاطه الثالث فهو املداواة الكيمياوية، 
لقد كان من املعروف أن معظم امللونات تتثبت على 
األحياء اجملهرية وتقضي عليها. فحاول استخدام 
هذه املواد لغايات دوائية، وسعى لالستفادة منها 
يف معاجلة داء املثقبيات  لكن النتائج اليت خلص 
الذي  الكبري  النجاح  أن  بيد  تامة،  تكن  إِليها مل 
القاه جاء من البحوث اليت أجراها يف أواخر حياته 
واليت اتصلت مبركبات الِزرنيخ )األرسنيك(. فقد 
وضع  ِإىل  الياباني  هاتا   مع   1909 سنة  توصل 
فكان   ) أرسفينامي  )وتركيبه  السلفارسان   دواء 
لقد  اإِلفرجني )السفلس(.  أول عالج نوعي ملرض 
للنسج،  نسبياً  مؤذية  غري  املادة  هذه  أن  برهن 
الشاحبة  اللولبيات  على  القضاء  بقدرة  وتتصف 
عامل اإِلفرجني وعلى لولبيات الداء الُعلنّيقي. وقد 
أتاح له هذا الكشف شهرة عاملية، ثم تابع دراسة 
حتى   ،1912 سنة  تركيبه  من  فعدل  تأثرياته، 
أصبح أقل مسية وأكثر فاعلية وأمساه السلفارسان 
اجلديد وبقي هذا املستحضر الدواء الوحيد ملعاجلة 
البنسلي  عام 1945 حينما حلَّ  اإِلفرجني حتى 

مكانه.
ويف سنة 1914 مسي ِإرليخ أول رئيس جلامعة 

التجريبية  للمداواة  وأستاذاً  اجلديدة  فرانكفورت 
فيها. ومل يبق يف مركزه هذا ِإال حنو سنة واحدة 

تويف بعدها عن عمر بلغ 61 عاماً.
تنوع  العامل  هذا  سرية  يف  االنتباه  يلفت  ومما 
على  الكبرية  وقدرته  فيها،  اليت حبث  املواضيع 
العمل، وسعة معارفه. وقد أتاحت له ثقافته وضع 
فرضيات علمية متنّ التأكد منها باختبارات متكررة 

فيما بعد.
الكثريون  به  ينعم  مل  مبا  حياته  يف  ِإرليخ  َنعم 
مرموقة  علمية  مناصب  فشغل  عصره  علماء  من 
ونال شهرة واسعة وحسن تقدير، ومنحته جامعتا 
أكسفورد وشيكاغو لقب دكتور شرف وحاز جائزة 

نوبل يف الطب عام 1908.

مع خالص حتياتي
البيهس
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أدوية شحوم الدم قد متنع العمى الناتج عن السكري

خدمة الزبائن: 18277777

فيتامينات للرياضييـنشريك

صحّتكم

غين بالكاليسيوم

أظهر حبث يف اجلامعة اجلديدة يف جورجيا أن استخدام دواء الستاتينات 
قد يساعد يف منع العمى لدى األشخاص املصابي بالسكري.

أن  ووجدت  بالسكري،  مصابة  جتارب  فئران  الدراسة  هذه  استخدمت 
وبالتالي  العي،  شبكية  يف  احلرة  اجلذور  تشكل  منع  الستاتينات  إعطاءها 
محاها من موت األعصاب وحافظ على الرؤية. تنشر نتائج هذه الدراسة يف 

عدد أذار من جملة علوم أمراض السكري.
وميكن  آمن  العالج  هذا  استخدام  أن  هو  الدراسة  هذه  يف  املثري  اجلزء  إن 

تطبيقه مباشرًة على البشر.
يعد اعتالل شبكية العي الناجم عن مرض السكر هو السبب األساسي للعمى 
يف البالغي، ويشاهد يف أغلب املرضى بعد مرور 10 إىل 15 سنة من اإلصابة 
لعالج  استخدامه  ميكن  ص حالياً  مرخنّ فموي  دواء  أي  يوجد  وال  بالسكري. 
اعتالل الشبكية الناجم عن مرض السكري يف حي أن الطرق اجلراحية مكلفة 

ومؤملة.
إن مرض السكري غري املضبوط واملعاجل جيداً ومستويات السكر املرتفعة يف 
الدم تسبب ظهور جذور حرة، وهذه املواد الكيميائية تؤدي بالعي إىل إنتاج 
بروتي يدعى ) طليعة العامل احملرض على منو األعصابpro-NGF (. إن 
فقدان هذا العامل من خاليا العي يؤدي إىل فقدان العامل احملرض على منو 
قصور  إىل  يؤدي  وبالتالي  الشبكية،  أعصاب  الذي حيمي    NGFاألعصاب

وظائف األعصاب يف العي )العمى(.
وجد الباحثون أن استخدام الستاتينات الفموية )اتورفاستاتي( حيصر تشكل 
اجلذور احلرة يف الشبكية ويعيد مستويات مقبولة من العاملNGF، وحيرض 

على منو األعصاب وبالتالي حيافظ على اخلاليا العصبية يف شبكية العي.
ويف دراسة مشابهة وجد الباحثون أن استخدام االيبيكاسي  وهو موجود 
يف الشاي األخضر يسبب تداخاًل يف تأثري طليعة العامل احملرض على منو 
األعصاب حيث يتدخل يف سري مستقبالت تسبب موت اخلاليا العصبية لذلك 

جند أن الشاي األخضر مينع العمى ولكن بطريقة كيميائية خمتلفة.

صورة لشبكية العني تظهر نزوفات عديدة )مريض سكري(



جريدة أخبار الطب  احلقائق الطبية كما مل تسمعها من قبل

العدد السادس والعشرون -الصفحة 8

www.med-syria.com

حالة مرضية
ال نار بال دخان...

وهاجرت  اهلند  ومولودة يف  عمرها 80 سنة  امرأة  قدمت  شباط 2006  يف 
إىل اململكة املتحدة يف الستينيات من القرن املاضي، لقد مت إحضارها إىل قسم 

الطوارئ يف سيارة اإلسعاف.
كانت تعاني من ضيق تنفس مستمر منذ شهرين وكان يزداد سوءاً بشكل 

تدرجيي، حتى وصلت إىل مرحلة ينقطع فيها نفسها عند الراحة.
لقد وصلت يوم اجلمعة لذا مل نتمكن من االتصال بطبيبها العام ومل نستطع 

الوصول إىل السجالت الطبية املفصلة.
كانت تتكلم قلياًل من اللغة اإلنكليزية لكن أوالدها ساعدوا يف الرتمجة. كان 
وفرط ضغط  قلبية«  »تصلب شرايي  قليب خفيف  إقفار  مرض  أعراض  لديها 
وداء السكري من النمط الثاني وكانت تأخذ أدوية إيزو سوربيد مونونرتات، 
يف  تدخن  مل  وهي  وغليكالزيد  وألوبورينول،  وأسبريين  وديبرييدامول، 

حياتها.
مل يكن لدى املريضة أي محى كان نفسها منقطعاً بشكل واضح وكان عندها 
أزيز أثناء التنفس عند الراحة ويف قاعدة الرئة اليمنى وجدنا بالدًة وأصميًة عند 

القرع كما كانت أصوات التنفس منخفضة.
ووذمة حميطية.  الوداجي  الوريد  يف  الدم  ضغط  يف  ارتفاع  أيضاً  حظنا  ال 
البيكربونات  وتركيز   7.24 =pH الدم  أن محوضة  الدم وجدنا  عند حتليل 
يف  األوكسجي  وتركيز  mmol/l 24.4  وكان إشباع األوكسجي %74.  
الدم منخفضاً يف حي ارتفع تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون هذا ما يتوافق مع 

وجود فشل تنفسي من النمط الثاني.
الرئة  السفلية من  املنطقة  باألشعة وجود جتمعات يف  الصدر  أظهر تصوير 
كثخانة حول  وصفت  واليت  األمين  النقري  التغريات حول  بدت  لقد  اليمنى 
القصبات. كان التشخيص هو داء ذات الرئة وفشل قلب أمين ُوِصف للمريضة 
موسعات  إىل  باإلضافة  بولي«،  ومدر  حيوي  »صاد  وفورسيميد  سيفروكسي 
القصبات سلبوتامول وإبراتروبيوم بروميد، وملعاجلة محوضة الدم لدى املريضة 
مت نقلها بفرتة قصرية إىل غرفة العناية املشددة حيث مت توفري تهوية بدون 
َبِضع »غري غازية» ملدة مثاني ساعات. أصبحت املريضة تشعر بانقطاع أقل 

للنفس عند الراحة ومل تعد يف حالة َكَرب شديد.
لفحص األسباب املمكنة لفشل القلب األمين طلب إجراء فحص إيكو للقلب 

»تصوير باألمواج فوق الصوتية«، واليت أظهرت وظيفة طبيعية للبطي األيسر 
الضغط  الرتفاع  أدلة  ووجدت  انبساطي،  واضطراب  فيه  معتدل  تضخم  مع 
ملم   70 الرئوي حبوالي  الشريان  يف  االنقباضي  الدم  ضغط  تقدير  الرئوي)مت 

زئبقي، يف حي أن اجملال الطبيعي أقل من 30 ملم زئبقي(.
أظهر التصوير الطبقي احملوري لألوعية الرئوية عدم وجود أي صمات رئوية 
كبرية، ولكن لوحظ اعتالل غدد ملفية نقريي ثنائي وكتلة قطرها 5سم يف الفص 

العلوي من الرئة اليمنى مع وجود ُعَقيدات بارانشيمية أصغر.
مل تظهر هذه الكتلة بالتصوير الشعاعي الذي مت قبل عدة أيام. إال أن صوراً 
بالتصوير الطبقي احملوري من عام 1998 مت إجيادها على قاعدة البيانات 

املتوفرة لدينا وقد ظهر فيها كتلة وُعَقيدات بنفس احلجم والشكل واملوقع.
لقد حصلنا على تقارير سابقة أظهرت أن عينة اخلزعة اليت أخذت من 

القصبة قد أظهرت تشخيصاً بأنها حالة سحار فحمي »انظر الشكل«.
وقد مت االستنتاج بأن هذه الكتلة كانت ُعَقيدات محيدية من السحار الفحمي. 

ونصح مبتابعتها باستخدام طبقي حموري متسلسل.
مل نستطع احلصول على نتائج مرضية من اختبار الوظيفة الرئوية بسبب 
مشاكل يف التواصل اللغوي، ومت تسريح املريضة بعد أسبوعي، حيث كانت 

قادرة على صعود الدرج بدون أي إجهاد واضح، وقد شعرت بتحسن.
وراميربيل  نيفيديبي  األدوية  واستخدام  املنزل  األوكسجي  يف  وصفنا هلا 

باإلضافة إىل األدوية السابقة اليت كانت تأخذها املريضة.
الَنَفس  قصر  وأصبح  بالتحسن  بالشعور  استمرت  أسابيع  ستة  حوالي  بعد 

عندها أقل.
بعد حوالي سنة من خترجيها من الستشفى توفيت بسبب نفث دم شديد، 

من املفرتض أنه ناتج من ارتفاع ضغط الدم الرئوي.
من  يعاني  منهن  العديد  لكن  التدخي،  عدم  إىل  اهلنديات  النساء  متيل 
أمراض انسدادية مزمنة يف الرئة COPD )تنتشر بنسبة 1.2 إىل 4.5 % حسب 

املنطقة(.
الوقود  باستخدام  وأفريقيا  والصي  اهلند  سكان  من   %70 من  أكثر  يطبخ 
الصلب مثل اخلشب والقش والروث وبقايا زراعية أخرى، وإذا كانت تهوية 
املوقد غري مناسبة فإن الدخان قد يضر بالرئتي ويزيد من احتمال اإلصابة 

.COPDبأمراض االنسداد الرئوي املزمنة
من  بالقرب  أطول  وقتاً  يقضون  ألنهم  بشكل خاص  واألطفال  النساء  تتأثر 

املوقد.
وكانت املريضة تطبخ داخل املنزل باستخدام الوقود الصلب قبل هجرتها، 

واستمرت بفعل ذلك أثناء زيارتها السنوية إىل اهلند.
يف عام 2004 مت تقدير أن تلوث اهلواء داخل املنزل بسبب استخدام الوقود 
الصلب يسبب حوالي 1.6 مليون وفاة إضافية، باإلضافة إىل 4% من األمراض 

يف كل أحناء العامل.
إن اإلصابة بالسحار الفحمي » الشحوار« حتدث نتيجة التعرض لرتسبات 
أن اجلسم  ومبا  القصبات،  الرتسبات يف  هذه  وتتوضع  الدخان،  من  فحمية 
ال يستطيع التخلص من هذه املواد بسهولة فهو حياول إحاطتها وعزهلا مما 

جيعلنا نرى تكتالت وُعَقيدات نامجة عن التعرض للتلوث الشديد.
املصدر النسيت

الصورة: خزعة من نسيج القصبات يف الرئة،
 البقع السوداء هو سحام فحمي )شحوار(



العدد السادس والعشرون -الصفحة 9

جريدة أخبار الطب  www.med-syria.comاحلقائق الطبية كما مل تسمعها من قبل

جامعة  يف  أجريت  دراسة  تقول 
التنبؤ  ميكن  أنه  األمريكية  يوتا 
أشهر  قبل  فريوسية  أوبئة  بانتشار 
من حصوهلا، وذلك باستخدام صور 
األقمار الصناعية ملراقبة التغيريات يف 
على  حترض  واليت  النباتي  الغطاء 
طريقة  وهي  الفئران.  تناسل  زيادة 
بتفشي  للتنبؤ  استخدامها  ميكن 
يف  القوارض  تنشرها  اليت  األمراض 

كل أحناء العامل.
يعتقدون  أنهم  الباحثون  أشار  وقد 
يف  املبتكرة  الطريقة  هذه  بإمكانية 
تتبع انتشار األمراض دون اخلروج يف 
للحيوانات،  فخاخ  ونصب  رحالت 
حيث أن القمر الصناعي يقيس مدى 
اخضرار األرض، وقد وجدوا أن شدة 
فئران  عدد  بكثافة  تنبئ  االخضرار 

الغزال يف تلك املنطقة.
صحيح أن الدراسة قد ركزت على 
 Hantavirus هانتا  فريوس  انتشار 
هذه  أن  إال  الغزال.  فئران  يف 
على  تطبيقها  ميكن  اإلسرتاتيجية 
تنقلها  اليت  األمراض  من  العديد 
والطاعون   Lyme داء  مثل  القوارض 
الدبلي والعدوى بالسلمونيال والعديد 

من احلميات اليت تتسبب بالنزوف.
وتشري الطريقة إال أن فئران الغزال 
تستطيع أن تتكاثر وتعمل فريوسات 
هانتا عندما تكون اإلمدادات الغذائية 
املبدأ  نفس  استعمال  وميكن  وفرية، 
األخرى  القوارض  تكاثر  لدراسة 
صحيح  املختلفة،  لألمراض  ومحلها 
أن هذا يتطلب بعض التعديالت لكي 
تتوافق البيانات مع كل حالة، لكن 
وفعالة  قوية  ستكون  الطريقة  هذه 

جداً.
الصور  بي  الدراسة  هذه  دجمت 
وبي  الصناعية  األقمار  من  املأخوذة 
آالف  من  املستخلصة  البيانات 
الفئران اليت قبض عليها على مدى 
يوتا.  والية  وسط  يف  سنوات  ثالثة 
املصابة  الفئران  عدد  ازداد  وقد 
 Sin )يدعى  هانتا  فريوسات  بأحد 
تزايد  موسم  بعد  وذلك   )Nombre

املساحات اخلضراء.
 Sin Nombre فريوس   يعمل 
بواسطة القوارض وخاصة فأر الغزال 

الغربي  اجلزء  يف  يتواجد  الذي 
األمريكية.  املتحدة  الواليات  من 
لدى  مرضاً  يسبب  الفريوس  وهذا 
فريوس  هانتا  متالزمة  يسمى  البشر 

الرئوية.
أن  بعد   1993 عام  اكتشف  وقد 
يبدون  الذين  الشبان  من  عدد  تويف 
رئوي  مبرض  إصابتهم  بعد  أصحاء 
متفرقة  أمريكية  واليات  يف  غامض 
مكسيكو  ونيو  كولورادو،  )يوتا، 
هانتا  فريوس  قتل  وقد  وأريزونا(. 
42% من ضحاياه وانتقل إليهم بعد 
بول  براز  حيتوي  غبار  استنشاقهم 

الفأر.
دراسات  هناك  أن  احلقيقة  يف 
صور  بي  العالقة  يف  حبثت  سابقة 
فئران  تعداد  وبي  الصناعية  األقمار 
تستخدم  كانت  لكنها  الغزال، 
بيانات أقل من الفئران اليت يقبض 
عليها، بينما قامت الدراسة اجلديدة 
ستة  خالل  الفئران  على  القبض  مت 
واخلريف(  الربيع  )يف  صيد  مواسم 
وبينت  سنوات،  ثالثة  مدى  على 
اليت  التغريات  مدى  أفضل  بشكل 
مرور  مع  الفئران  تعداد  على  طرأت 

الوقت.
كما أن هذه الدراسة قد استخدمت 
البيانات  لتحليل  أفضل  أساليب 
الطازجة  النباتات  كمية  وتقدير 
للمناطق  الصناعية  األقمار  صور  يف 
إىل  البحث  هذا  وهدَف  املدروسة. 
بتعداد  للتنبؤ  التدابري  أفضل  معرفة 
املسؤولون  يستطيع  حيث  الفئران.  
املعلومات  هذه  استخدام  الصحيون 
ملراقبة ومعرفة أين ميكن أن تتفشى 

العدوى الفريوسية.
فاهلدف األساسي من هذه الدراسة 
كان تطوير خارطة ديناميكية خلطر 
انتشار املرض، وإظهار توزع الفئران 
املضيفة للمرض، ومدى تداخلها مع 

الكثافات البشرية املختلفة.
طريقة اصطياد الفئران

سنوياً  برحلتي  الباحثون  قام 
املاضية  التسعة  األعوام  مدى  على 
 3 مدى  على  فخاً   1728 ووضعوا 
عالمة  بوضع  وقاموا  متتالية،  ليال 
على أذن كل فأر ملعرفة ما إذا كان 

ل  وسجنّ الحقاً  به  اإلمساك  سيتم 
اجلسدية،  واحلالة  واجلنس  الوزن 
كما سحبت عينات من الدم لتحديد 

اإلصابة بفريوس اهلنتا..
األوىل  السنوات  يف  الباحثون  كان 
تشبه  ثياب  يلبسون  الدراسة  من 
بزنّات رواد الفضاء، خوفاً من التعرض 
لإلصابة بالفريوس، لكن الحقاً عرف 
للبشر  ينتقل  ال  الفريوس  أن  العلماء 
الفضالت  استنشاق  طريق  عن  إال 
نتيجة أعمال مثل احلراثة واحلصاد. 
وال ميكن أن تنتقل العدوى حتى عن 
طريق العض. عندها متكن الباحثون 
من التخلي عن بزاتهم والرتكيز على 

نصب األفخاخ.
ومتت الدراسة يف عدد الفئران اليت 
أعوام  يف  منها  واملريضة  أسرها  مت 

.2006 ،2005 ،2004
الغزيرة  املومسية  األمطار  تقوم 
املتحدة  الواليات  غرب  جنوب  يف 
النباتات  من  العديد  منو  بتحفيز 
الربيع.  مثل املريمية والعرعر وزهرة 
تتغذى  ال  الفئران  أن  حي  ويف 
على  تقتات  لكنها  األعشاب  على 

احلشرات والبذور.
قمر  من  الصور  على  احلصول  مت 
على  موجود  الدقة  متوسط  صناعي 
لوكالة  تابع  األرض  ملراقبة  قمر 
الصور  معاجلة  ومت  األمريكية.  ناسا 
للغطاء  رقمية  قياسات  إىل  وحتويلها 

مؤشرات  ثالثة  واعتمدت  النباتي. 
يعكسه  الذي  االخضرار  لقياس 
النباتات،  أوراق  يف  الكلوروفيل 
رابع باألشعة حتت احلمراء  ومؤشر 
النباتات  أوراق  تشبع  مدى  يقيس 
باملاء. وقيست التغريات بي سنوات 

.2006 -2003
قد بدا واضحاً من النتائج أن تعداد 
 -1 بعد  كبري  بشكل  يزداد  الفئران 
وفري  نباتي  غطاء  منو  من  1.3سنة 

نتيجة األمطار أو الثلوج.
املصابة  الفئران  عدد  ويبقى 
ازدياد  لكن  نسبياً  قليلة  بالفريوس 
املصابي  أعداد  زيادة  يعين  عددها 
إصابة  خلطر  أكرب  احتمال  وبالتالي 

البشر باملرض.
هذه  على  حالياً  العلماء  يعتمد 
تشري  خرائط  رسم  يف  املعلومات 
لألطباء إىل املناطق اليت جيب أن يتم 
املرض  انتشار  لضبط  عليها  الرتكيز 

وعالجه قبل فوات األوان.

مراقبة الفئران القاتلة من الفضاء اخلارجي
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ويستخدم امللح كتابل يف الطعام ،ويأتي ترتيب الكميات املستهلكة منه بعد 
السكر العادي ،وختتلف الشعوب يف كمية ما تستعمله يف امللح يف طعامها، وال 
يقبل أهل سيبرييا يف القطب الشمالي على استعماله يف طعامهم،ويستهلك قبائل 
األمازون وغينيا اجلديدة القليل منه، بينما يكثر اليابانيون والصينيون وبعض 
القبائل األفريقية من استعمال امللح يف طعامهم ،والزالت األسباب احلقيقية 
بدقة،ويتعلم  معروفه  غري  طعامهم  يف  امللحي  املذاق  الشعوب  بعض  لتفضيل 
اإلنسان منذ نعومة أظافره تفضيل إضافته إىل طعامه فتالزمه طول حياته ، 
يف  املستعمل  امللح  من  الصوديوم  عنصر  من  احتياجاته  اإلنسان  جسم  ويوفر 
حتضري أطباق طعامه وكذلك ما حتتويه األغذية املختلفة منه وبشكل خاص 
األغذية اليت استعمل امللح بكميات كبرية يف حتضريها كاملخلالت واملكسرات 

اململحة واألمساك املدخنة واحملفوظة بامللح واخلضراوات احملفوظة يف علب.
ويوفر اإلنسان احتياجاته من عنصر الصوديوم من امللح املضاف إىل أطباق 
الطعام وما حتتويه األغذية بأنواعها من هذا العنصر ، وتوصي جلنة الغذاء 
يف  االعتدال   Food and nutrition board األمريكية  والتغذية 
استهالك امللح يف الطعام ،وحصول الشخص البالغ يومياً على 3-8 جرامات 
من الصوديوم ،وأوصت جلنة جملس الشيوخ األمريكي املتخصصة بالتغذية : 
باستعمال 5جرامات من  هذا العنصر كل يوم وهو ميثل ما يضاف من امللح 
إىل األغذية اخلام أثناء تصنيعها جتارياً أو إعدادها منزلياً واملستعمل منه على 
مائدة الطعام ،ومل حتسب فيها كمية ما تساهم به األغذية املستهلكة من عنصر 
الصوديوم املوجود فيها وهو يكافئ حنو 3 جرامات من ملح الطعام ، وهذا 
يعين أن كمية امللح اليت حيتاجها جسم الشخص البالغ هي 9 جرامات كل 
يوم ، ويستهلك الفرد األمريكي باملتوسط 6- 15 جم من امللح كل يوم أي2.2 
-5.5 كجم من امللح / سنة ،وهو يكافئ 2500-6000 ملجم صوديوم )108-

260ميلي مكافئ (،وتزيد هذه الكمية أكثر من مرتي عن احلد الكايف األمن 
منه وهي جتعل مذاق الطعام ملحياً ، وتفضل بعض الشعوب امللوحة الزائدة يف 
طعامها ، وقد يستعملون كميات كبرية منه قد تصل إىل 30 جم من امللح دون 

أن يتذوقوا طعمه ، بينما يفضل آخرون استخدام القليل منه يف طعامهم.
	ذكرت األحباث العلمية على حيوانات التجارب أن اإلفراط يف تناول امللح 
يف طعامها يؤدي إىل زيادة فرص إصابتها بارتفاع يف ضغط دمها ،ويشابه ذلك 

ما قد حيدث يف اإلنسان خاصًة عند كرب سنه . 
	•تنصح األمهات بعدم استعمال كميات كبرية من امللح أثناء حتضري طعام 

أطفاهلن 
	•يفرض اختصاصيو التغذية درجات خمتلفة من القيود على وجود امللح 
وعنصر الصوديوم يف طعام املرضى يف بعض العلل الصحية ألنه يؤدي إىل احتفاظ 
الوذمة فيه مما له خطره على ضحايا أمراض  باملاء وحدوث  خاليا اجلسم 
 congustiveمثل مرضى القلب والدورة الدموية كالقصور القليب احملتقن

heart disease  وارتفاع ضغط الدم الشرياني . 
	••حتتفظ عادًة أجسام مرضى السكر بعنصر الصوديوم ،ويكونوا أكثر عرضة 
من األصحاء لإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم ،لذا 

يفيدهم اإلقالل من كمية ما يستعملونه من امللح يف حتضري أطباق طعامهم 
	•خالل شهر الصوم أو الصوم الطوعي يؤدي اإلفراط يف استهالك األغذية 
املاحلة أو إضافة كمية كبرية من امللح إىل أطباق الطعام وخاصًة يف وجبة السحور 
إىل رفع الضغط اإلمسوزي يف الدم وبالتالي زيادة شدة الشعور بالعطش خالل 

ساعات الصباح الباكر من الصوم.
وبشكل عام ينصح علماء التغذية األصحاء واملرضى على السواء بعدم  •	
اإلفراط يف استعمال امللح يف حتضري الطعام وجتنب اإلكثار من أكل املخلالت 
وكذلك  كالفسيخ  واململحة  كالرجنة  املدخنة  واألمساك  اململحة  واملكسرات 

األجبان شديدة امللوحة يف طعامهم .

 الدكتور حميي الدين عمر لبنية ال تكثر من  امللح يف طعامك
استشاري تغذية  

العيون مرآة الروح
إن الكائن البشري مصمم حبيث ينتبه للعيون عندما يقف وجهاً لوجه، وأن كل 

التفاصيل اليت حتيط بالعيون متنح معلومات مثينة للمتلقى.
حتى اآلن مل يستطع العلماء حتديد كل اآلليات املستخدمة بدقة، لكن بعضها 
الكاذب إذا حدث تضينٌّق يف  ل، فيستطيع احملققون أن يعرفوا  ُدرس بشكل مفصنّ

حدقة العي ولو للحظة.
كما يستطيع الرجل متييز املرأة الصحيحة جسدياً بالنظر إىل عيونها وما حوهلا، 
فإن كانت العيون بيضاء، واجللد صافياً هذا يعين أن املرأة سليمة جسدياً وقادرة 

على إجناب أطفال أصحاء.
كل الناس يستخدمون هذه الطرق ولو مل يكن يعون ذلك بوضوح.



العدد السادس والعشرون -الصفحة 11

جريدة أخبار الطب  www.med-syria.comاحلقائق الطبية كما مل تسمعها من قبل



جريدة أخبار الطب  احلقائق الطبية كما مل تسمعها من قبل

العدد السادس والعشرون -الصفحة 12

www.med-syria.com

كنا قد حتدثنا سابقاً عن الوضعيات اخلاصة للجلوس وطرق إمساك الرضيع أثناء عملية 
اإلرضاع  وسنتابع اليوم مع بعض األسئلة األخرى اليت قد تراودك عزيزتي األم.

ما هو حليب الصمغة » colostrum«؟
حليب الصمغة هو أول ما تنتجه اخلاليا املصنعة للحليب لديك، وهو عبارة 
من  يعد حمتواها  بينما  بالربوتي  غنية  اللون  القوام صفراء  مادة مسيكة  عن 
السكر والدسم قليال مقارنة مع احلليب األبيض الذي سينتجه جسمك الحقًا، 
ويعد حليب الصمغة اخلطوة األوىل يف تأسيس حياة صحية لصغريك، حيث 
سيزود رضيعك جبميع املواد الغذائية اليت حيتاجها خالل األيام األوىل،  كما 
أنه حيتوي العديد من املواد الضرورية حلماية الصغري من اإلصابات االنتانية 

وهذه املواد هي املسؤولة عن  قوامه السميك ولونه األصفر 
متى أستطيع البدء بارضاع صغريي؟

تستطيعي البدء منذ الساعة األوىل بعد الوالدة، وهذا سيساعد يف بدء عملية 
تصنيع احلليب ويف تقليص الرحم وعودته ملا كان عليه قبل احلمل  وبالتالي 

سيقلل من النزيف التالي لعملية الوالدة
كم مرة يتوجب علي أن أرضع صغريي؟

تقومي بذلك كلما أراد، وقد تضطرين إىل تكرار ذلك مرة كل ساعة  خالل 
فهذه  بالبكاء  صغريك  يبدأ  حتى  تنتظري  ال  للوالدة.   التالية  األوىل  األيام 
لك  يرسلها صغريك  اليت  االشارات  من  العديد  هناك  وإمنا  متأخرة  االشارة 
عندما يشعر باجلوع  كأن يبدأ مبحاولة مص شفاهه و حماولة  حتريك رأسه 

حبثا عن ثديك أو حتى حماولة الرفث  والتقلب
جيب أال يبقى صغريك بدون ارضاع مدة تزيد عن ساعتي أو ثالث ساعات 
تكوني حريصة على  أن  الليل، عليك  أربع ساعات خالل  أو  النهار  خالل 
ارضاعه من 8-12 مرة  خالل 24 ساعة حتى لو اضطررتي اليقاظه وهنا ال 
بد من األشارة إىل أن بعض األطفال يستجيبون لعملية اإلرضاع حتى وإن مل 
يكونوا بكامل استيقاظهم  لذا لست مضطرة إليقاظه بشكل كامل، لكن اذا مل 

يستجب فانتظري مدة نصف ساعة ثم أعيدي احملاولة
وجبة  كل  يف  ممكنة  فرتة  أطول  البقاء  على  صغريك  تشجعي  أن  حاولي 
إرضاع، ومن املهم هنا اإلشار إىل أنه إذا قمت بانهاء وجبة اإلرضاع بشكل 
سريع أو إذا ما تركيت صغريك يستسلم للنوم بعد فرتة قصرية من بدء اإلرضاع 

فإن هذا سيؤثر على  تغذية الصغري وعلى النظام املتبع يف عملية اإلرضاع
متى أنهي وجبة اإلضاع؟

من املهم  جداً أن ترتكي طفلك ينهي وجبته بنفسه فمحتوى احلليب يتغري 
أثناء الوجبة ذاتها من  حليب بقوام مائي نوعا ما إىل حليب أكثر لزوجة، 
ومن حليب غين بالدسم إىل حليب خاص مذاقه أقرب لنكهة احللويات....لذا 

اتركي صغريك ينهي وجبة ارضاعه بهدوء ولينعم جبميع حمتوياته وفوائده
أفضل أن أقدم لصغريي ثديي األمين  » أو األيسر« ألن ذلك جيعله يبقى 

مدة أطول، فهل هناك مشكلة يف ذلك؟
قد يفضل الرضيع أحد الثديي عن اآلخر ومتيزين ذلك بأن مييل صغريك 
فمن  ذلك   رغم  لكن  اآلخر،  الثدي  من  أطول  مدة  الثديي  أحد  على  للبقاء 
الضروري أن تقومي مع كل وجبة ارضاع بتبديل الثدي الذي تقدمينه أوال، 
فمثال ان كنت قد بدأت بتقديم الثدي األمين يف الوجبة األوىل فمن الضروري 
أن تبدأي الوجبة الثانية بتقديم الثدي األيسر فهذا يضمن لك أن يتم تزويد كال 
الثديي بكامل حمتويات احلليب املختلفة كما يضمن أن يزيح طفلك من كل 
ثدي أكرب كمية حليب ممكنة. قد حتتاجي يف بداية األمر إىل وسيلة لتذكرك 
بأي ثدي عليك أن تبدأي بتقدميه يف كل مرة، لكن مع مرور األيام التالية 
ستصبحي قادرة على متييز الثدي األكثر امتالء وهو الذي جيب أن تبدئي 

بتقدميه لرضيعك. -د. رواء اجلّمال

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

أسئلة وأجوبة عن اإلرضاع

العاملون يف جريدة أخبار الطب يهنؤون

د. ناديا عبد اللطيف وليد
حبصوهلا على درجة املاجستري بدرجة امتياز

ويتمنون هلا ولكل عائلتها التوفيق الدائم والنجاح املستمر
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اضطرابات النظم وقصور القلب
ما هي اضطرابات النظم؟

امراض  اكثر  من  القلب  نظم  اضطراب  يعد 
القلب شيوعا حيث انه قد ينشأ عن امراض قلبية 
احلمي  التاجية،  الشرايي  قصور  )مثل  اخري 
الروماتيزمية، ضعف ومتدد عضلة القلب، التضخم 
عامة  امراض  او   ) القلب  حلاجز  املتناظر  غري 
اخري )مثل زيادة افراز الغدة الدرقية أو اعتالل 
وظائف الكلي و الكبد(. كما أن هذه االضطرابات 
قد تكون سببا المراض قلبية او غري قلبية اخري 
) مثل هبوط كفاءة عضلة القلب و جلطات االوعية 

الدموية الطرفية واملركزية(.
أنواع اضطرابات نظم القلب وطرق عالجها

منشأ  حيث  من  القلب  نظم  اضطرابات  تتعدد 
نبض  معدل  حيث  من  كذا  و  االضطرابات  هذه 

القلب بالسرعة او البطء و اليت تشمل ما يلي:
البطيين  فوق  القلب  نبض  تسارع   -1

)supraventricular tachycardia(
)atrial fibrillation( 2- الرجفان األذيين

)atrial flutter( 3- الذبذبة األذينية
 ventricular( 4- تسارع نبض القلب البطيين

)tachycardia

األذيني  بي  الكهربي  االتصال  انقطاع   -5
)Complete heart block( والبطيني

نشاط  زيادة  عن  الناجتة  االغماء  حاالت   -6
العصيب  االتزان  اضطراب  او  احلائر  العصب 

)neurocardiogenic syncope( الالرادي
ما هو قصور القلب؟

قصور القلب هو متالزمة تنشأ من تدهور يف قدرة 
القلب على ضخ الدم حول اجلسم والذي يؤثر يف 
عدم  بالتالي  اجلسم.  وأجهزة  أعضاء  من  العديد 
قدرة القلب على القيام بوظائفه للوفاء مبتطلبات 
أعراض قصور  العمل. من  أو  الراحة  اجلسم عند 
وأعراض أخرى  العمل  القدرة على  القلب ضعف 

مثل ضيق التنفس والشعور بالتعب. 
تزداد نسبة االصابة عند كبار السن فتصل إىل 
6-10% لألعمار اليت ترتاوح من 65-74. ميكن 
أن يتسبب يف الوفاة ويقيد من النشاط البدني ويؤثر 

على األداء يف األعمال احلياتية
األسباب

يعاني أغلبية املرضى املصابي بقصور القلب من 
التاجي.  الشريان  مرض  أو  بالدم  اإلمداد  مشاكل 
غالًبا ما يعاني هؤالء املرضى من عدم أداء شرائح 
القلب لوظائفها بسبب الصدمات القلبية أو احتشاء 
عضلة القلب ومن ثم تؤثر على قدرة القلب على 

ضخ الدم. تشتمل األسباب األخرى على:
ضغط الدم املرتفع
داء قليب صمامي

مسوم مثل الكحوليات
عدوى فريوسية

أمراض آيضية مثل مرض الغدة الدرقية
أمراض خلقية أو موروثة

أمراض )جمهولة السبب(
السبيل املشرتك النهائي هو نفس السبيل املتعلق 
طبيعية  ونتيجة  للقلب  الضعيفة  الضخ  بوظيفة 
للقلب  انقباضية(  )وظيفة  الضعيف  لالنقباض 
بالرغم من وجود مشاكل تتعلق باالسرتخاء )وظيفة 

انبساطية(.
العالمات واألعراض

-ضيق يف التنفس
يعد أحد األعراض الرئيسية اليت يصاحبها عدم 
القدرة على التنفس عند بذل اجلهد وقدرة ضعيفة 
ضيق  عن  ينتج  ما  وعادًة  األعمال.  ممارسة  على 
التنفس سوائل بالرئة )ودمة رئوية(. حيدث ضيق 
التنفس أيًضا عند النوم جبسم ممدد )ضيق النفس 
بضيق  النوم  من  االستيقاظ  عند  أو  االضطجاعي( 

نفس )ضيق النفس الليلي االنتيابي(.
-الشعور بالتعب

مسة  هما  بالكسل  والشعور  العام  التعب  يعترب 
شائعة هلذا املرض وحيل بأعضاء وأنسجة متنوعة 
من اجلسم مثل عضلة اهليكل العظمي إذا أنها ال 
حتصل على األكسجي الكايف بسبب قصور القلب 

عن ضخ الدم حول اجلسم على حنو مالئم. 
-تورم الكاحل أو الساق

نتيجة لالحتفاظ  الساق  أو  الكاحل  تورم  يكون 
السوائل باعتبارها آلية تعويضية يقوم بها اجلسم 
حملاولة حتسي وظيفة الضخ للقلب.  تعاجل على 

حنو طبيعي بأقراص مائية أو أقراص ديروتيكس.
-زيادة أو اخنفاض الوزن

يصاحب تورم الكاحل زيادة طبيعية يف الوزن إذ 
أن اجلسم حيتفظ بالسوائل كما أن الزيادة املنتظمة 
يف الوزن طريقة جيدة ملالحظة حالة السوائل.  يف 
أن ينخفض  بالسوائل ميكن  حالة عدم االحتفاظ 
العضلة.  جتمعات  خاصة  وبصفة  املريض  وزن 
يكون ذلك بسبب عدم قدرة القلب املصاب بقصور 
على إمداد جمموع عضالت اجلسم بالدم على حنو 
مزمن ومع ذلك فإن هذا العرض هو عرض متأخر 

ملرض قصور القلب
-فقدان الشهية

ميكن  بالسوائل  االحتفاظ  بسبب  املصران  تورم 
أن يسبب انتفاخ البطن وفقدان الشهية ومع ذلك 

ميكن أن يرجع سببه إىل األدوية. 
-أمل بالصدر أو الذحبة الصدرية

الشعور بضيق حاد بوسط الصدر يصل إىل الرقبة 
والفك وأسفل الذراع، وبصفة خاصة إذا ظهر عند 
ممارسة عمل ميكن أن يكون نتيجة لضيق الشرايي 
الصدرية  الذحبة  أو  بالصدر  األمل  يعد  التاجية. 
إذا  وخباصة  القلب  لقصور  الشائعة  النتائج  أكثر 

كان املريض قد أصيب بصدمة قلبية قبل ذلك. 
-ضربات سريعة غري منتظمة. 

غالًبا ما يعاني املريض من ضربات سريعة غري 
للقلب.  طبيعية  غري  بضربات  يشعر  أو  منتظمة 
يصاب حنو ثلث املرضى باضطراب نظم القلب أو 

الرجفان األذيين.
د. ناديا عبد اللطيف وليد

العاملون يف جريدة أخبار الطب يهنؤون

د. ناديا عبد اللطيف وليد
حبصوهلا على درجة املاجستري بدرجة امتياز

ويتمنون هلا ولكل عائلتها التوفيق الدائم والنجاح املستمر
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حلظة...

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

كوكب األرض... ال خوف عليه

أشارت دراسة جديدة قام بها مركز جون هوبكنز لألطفال أن شفاء اجللد 
املكورات  نوع  من  احليوية  للصادات  املقاومة  باجلراثيم  واملصاب  امللتهب 
العنقودية الذهبية املقاومة للمتسللي، إن أهم خطوة يف هذا العالج هو تنظيف 
اجلروح املالئم والدقيق وجتفيفها بشكل جيد، وإن هذه اخلطوة أهم بكثري من 

اختيار الصادات احليوية.
نشرت هذه الدراسة يف عدد أزار يف جملة طب األطفال األمريكية، وقد حاول 
الباحثون يف البداية املقارنة بي فعالية نوعي من الصادات احليوية اليت تعاجل 
االلتهابات اجللدية باملكورات، وقد أعطي 191 طفل السيفالكسي )وهو صاد 
أنواع اجلراثيم لكنه ال يؤثر على املكورات  حيوي تقليدي يؤثر على أغلب 
املقاومة للمتسللي، والكليندامايسي الذي يعرف عنه أنه  املَُذهبة  العنقودية 

يعمل بشكل أفضل ضد السالسل اجلرثومية املقاومة.
وجد الباحثون لدهشتهم أن اختيار الدواء ال يهم فقد شفي 95% من األطفال 

بشكل كامل خالل أسبوع بغض النظر عن الدواء الذي استخدموه.
أدت هذه النتائج بفريق الباحثي إىل االستنتاج إال أن العناية اجليدة باجلروح 

هي اجلزء األساسي من العالج وليس استخدام الصادات احليوية.
وكان الباحثون مسرورين ألن أغلب اإلنتانات  اجللدية قد اختفت بشكل 
كامل خالل أسبوع، وأن أفضل النتائج قد تسببت بها تقنية بسيطة للعناية 

باجللد وهي تنظيفه أو جتفيفه وإبقاء املنطقة امللتهبة نظيفة.

إن العناية وتنظيف اجلروح كان دائماً هو حجر األساس يف عالج اإلنتانات 
اجللدية، لكن يف السنوات األخرية عدٌد من األطباء مييلون لوصف الصادات 

احليوية بشكل كبري.
وعلى الرغم من أن الباحثي يف جون هوبكنز مل ينصحوا ضد وصف الصادات 
احليوية يف اإلنتانات اجللدية إال أن نتائج الدراسة كانت صارخة جداً وعلى 
الرغم من هذا حتجج الباحثون بأن النصح بعدم استخدام الصادات احليوية 
جيب أن يتم من قبل دراسة تقارن بي طريقة العناية باجللد التقليدية عند 

استخدام صادات حيوية وعند عدمها.
تأثريات جانبية هائلة اخلطورة حيث  له  الصادات احليوية  إن استخدام 
تشجع اجلراثيم على مقاومة األدوية وبالتالي ترفع كلفة العناية الطبية بشكل 

كبري.
فعند استخدام الصادات احليوية بشكل اعتباطي تتعود اجلراثيم على هذه 

األدوية وال تعود أي فائدة من استخدامها يف وقت الحق.
أظهرت الدراسة السابقة أن 94% من األطفال الذين عوجلوا بالسفالكسي قد 
مت شفاؤهم يف حي أن 79% من األطفال الذين عوجلوا بالكليندامايسي قد مت 
شفاؤهم  خالل فرتة أسبوع، يف حي أن األطفال الذين تصغر أعمارهم عن سنة 

ومل ُيبدو أي حتسنات قد مت إرساهلم إىل املشفى خوفاً من أي تعقيدات .

تنظيف اجلروح هو أهم خطوة للعالج وليس نوع الصادات احليوية
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استخدام فريوسات لقتل السرطان
)ريو  خاصة  فريوسات  استخدام  باإلمكان  أنه  سريرية  جتارب  أظهرت 
فايروس( لعالج مرض السرطان، حيث تسبب هذه الفريوسات املوت للخاليا 
السرطانية كما أنها جترب هذه اخلاليا على إطالق سيتوكينات وكيموكينات، 
عند  املناعة  جهاز  حتفيز  تسبب  كيميائية  عوامل  هي  األخرية  املواد  وهذه 

املريض وتساعد على حماربة املرض.
ُنشرت الدراسة اجلديدة يف جملة حماربة السرطان اجلزيئي، وقد أظهرت 
أن ريو فايروس قادر على جعل اخلاليا السرطانية املصابة به تفرز بروتينات 

تتسبب مبوت هذه اخلاليا حتى لو كانت منعزلة.
إن اخلاليا البشرية الطبيعية ال تصاب بعدوى نتيجة فريوسات الريو ألنها 
حتتوي على بروتينات تدعى الPKR، يف حي أن هذا الربوتي خيتفي 
بشكل شاذ يف العديد من أنواع السرطان كما يسمح بإصابة هذه اخلاليا بعدوى 

فريوس الريو.
لقد أجريت هذه الدراسة يف العديد من املراكز من اململكة املتحدة  وأمريكا 
على مزارع سرطان ميالنوما مصاب بفريوسات الريو، وقد أظهر الباحثون أن 
واليت  لاللتهاب  املسببة  الربوتينات  من  قليلة  كميات  على  األوساط حتتوي 
تشمل االنرتلوكي 8 والنمط األول من االنرتفريون )INF-β(، وهذه العوامل 
تسبب حتفيزاً ومتايزاً لكريات الدم البيضاء. وخاصة اخلاليا القاتلة الطبيعية 

.) CTL( السامة اخللوية T وخاليا
تعترب هذه الطريقة رائدة يف العالج النوعي للسرطان حيث ال يتضرر اجلسم 

بهذه اإلصابة يف حي أنه يتم التخلص من اخلاليا السرطانية بشكل نوعي.

داء وحيدات النوى االنتاني
بار  ابشتاين  فريوس  يسببه  حاد  مرض  هو 
)Epstein- Bar Virus ( نسبًة إىل العاملي مايكل 

ابشتاين وإيفون بار .
 ينتقل هذا الفريوس عن طريق اللعاب ) لذلك 
وينتقل   )Kissing Disease الُقبل  بداء  يسمى 
أيضاً عن طريق الدم، حيث يبدأ بالتكاثر ويصيب 
حبدوث  يتسبب  مما  البائية  املفاوية  اخلاليا 
إىل  الفريوس  يصل  وقد  اللمفية  العقد  يف  ضخامة 
األمراض  من  يعترب  املرض  وهذا  والطحال،  الكبد 
املصاب  فيها  ويكتسب  ُتشفى بشكل عفوي  اليت 

مناعة دائمة.
يصيب األشخاص من عمر 15 وحتى 25 عام، 

وقد يصيب األطفال أيضاً .
وعادّة يشكو امُلصاب من : 

التهاب بلعوم مع وجود أغشية كاذبة يف   -1
مايقارب 50% من احلاالت .

يالحظ وجود ضخامة يف العقد اللمفاوية يف   -2
املنطقة الرقبية ومُيكن أن يالحظ الطبيب يف بعض 

احلاالت ضخامة كبد وُطحال .
يعاني امُلصاب من ارتفاع يف درجة احلرارة   -3

وتعب عام ونقص يف الشهية ومن أمل عضلي .
ص اإلصابة ؟ : كيف ُنشخنّ

احلالة السريرية العامة اليت ذكرناها فيما   -1
سبق .

خمربياً :   -2
- حيث يالحظ وجود ارتفاع يف عدد الكريات 
اللمفاويات  عدد  يف  ارتفاع  يالحظ   ( البيضاء 

واخنفاض يف عدد العدالت (.
ضمن  واهليماتوكريت  اخلضاب  قيم  تكون   -

اجملال الطبيعي .
وجود  فيها  ويالحظ  دموينّة  لطاخة  جُترى   -

ملفاويات غري منوذجية .
وهو غري روتيين ويتم باجراء اختبار  - مناعياً 
النوعية  األضداد  لكشف  واختبار  بانيل،  بول 

للفريوس .
العالج :

يتم فقط باعطاء مسكنات أمل ومطهرات للبعلوم، 
العطاء  الطبيب  يلجأ  قد  الشديدة  احلاالت  ويف 
مضادات فريوسية، والبدنّ للمريض من أخذ قسط 

وافر من الراحة واالهتمام بالتغذية اجليدة .
مالحظة أخرية : البدنّ من التنويه أن هنالك عدد 
الفرد بفريوس  السرطانات ترافقت مع إصابة  من 
ترافق  أكدت  الدراسات  وبعض  بار،  ابشتاين 
اإلصابة بالتصلب املتعدد مع تعرنّض الفرد املصاب 

هلذا الفريوس .
أدام اهلل عليكم الصحة والعافية

د. زهــور مـحـسـن الـّسـعـد

Mononucleosis infectious
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ترتافق العديد من العوامل مع فقدان الصمم لدى البالغي يف أواسط العمر، 
من هذه العوامل أخطار أمراض األوعية القلبية واألعمال املرتافقة مع ضجيج 

مرتفع.
يعانون من  األقل  أمريكي على  مليون  أن هناك 29  قدرت دراسة جديدة 
قصور يف السمع هذا جيعل انتشار الصمم بي البالغي ذوي األعمار بي 48 
إىل 59 سنة هو 20.6%، وتصل هذه النسبة إىل 90% عند البالغي أكثر من 

80 سنة.
أشارت الدراسة إىل أن شدة هذه احلالة ترتافق مع مستوى حياة منخفض 
وصعوبة يف التواصل وقصور يف نشاطات احلياة اليومية وفقدان ذاكرة وصعوبات 

يف الوظائف العقلية.
لقد مشلت الدراسة 3285 مشاركاً ترتاوح أعمارهم بي  21 سنة و84 سنة، 

كان متوسط أعمارهم 49 سنة.
وقد قام الباحثون بتقييم قصور السمع باستخدام رني صايف متوسط الضجة 
يف  الكلمات  متييز  مقدار  قاسوا  كما  أذن،  كل  يف  ديسبل   25 من  أكثر  فيه 

مستويات صوت خمتلفة عندما يكون الصوت لرجل أو المرأة.
ولقد زود املشرتكون الباحثي مبعلومات حول تارخيهم الطيب وتصرفاتهم 

والعوامل البيئية.
متييز  معدل  وكان  عام  بشكل   %14.1 هو  السمعي  القصور  مستوى  كان 
 %63.5 إىل  اخنفضت  لكنها   %89.6 هو  منخفض  بصوت  املنطوقة  الكلمات 

عندما يكون هناك تشويش.
املشاركي  ويف  الرجال،  عند  أكثر  السمعي  القصور  أن  الباحثون  يضيف 

وظائف  يف  يعملون  الذين  أولئك  وعند  املنخفضة،  الثقافية  املستويات  ذوي 
كثرية الضجة، أو الذين خضعوا للجراحة األذنية، ومن العوامل األخرى اليت 

اقرتحها الباحثون هي َترافق األمراض الوعائية القلبية مع قصور القلب.
وبناًء على فحص التعرف على الكلمات كانت إحدى العوامل اليت أثرت 
على قصور السمع هي استخدام األدوية اخلافضة للشحوم من منط الستاتينات 

وارتفاع لزوجة الدم »اهليماتوكريت« وثخانة جدران الشرايي.
كما وجد الباحثون أن هناك عالقة لقصور السمع بالتاريخ العائلي لقصور 

السمع ألن هذه املشكلة قد تكون وراثية.
يستنتج الباحثون أن قصور السمع إن مت اكتشافه بشكل مبكر يكون أحد 
العوامل اليت تساعد على منع األمراض املزمنة حيث ينصحون باعتباره عامل 

خطر حمتمل.

أصدقاء أخبار الطب 
 يف مدينة دمشق

1- أ سامر تسابحجي- مهاجرين شطة هـ0944344144

2- د. سامر محمود- مخبر حتاليل- مزة فيالت متصلة- هـ6664994

3- د. إلياس جبور- برزة بلد - جانب مستوصف العرباني-5120074

4- أ. رامي ألتون- باب توما قرب مركز البريد- باب العتيقي- هـ5421919

5- عبد الرحمن فواز- سكاكر التاج- طريق حوش بالس- هـ6351158- هـ8144256

6- رياض طبيخ- العربية للعود- كفرسوسة- شام سنتر- هـ2130112

مبوب

كيميائية  مركبات  الباحثي  من  جمموعة  وجد 
االستوائية  البحر  أعشاب  من  فصائل  يف  موجودة 
تكون عالجاً  قد  للفطور وهي  مضادة  متلك خواصاً 

واعداً للمالريا يف البشر.
املركبات هي جزء من نظام إشارة كيميائي  هذه 
أعدائها،  حملاربة  البحر  أعشاب  تستخدمه  فريد 
الصيدالنية  املركبات  من  كاملة  عائلة  تؤمن  وقد 

جديدة وقوية.
استخدم الباحثون من معهد جورجيا للتكنولوجيا 
طرق حتليلية مبتكرة واليت وجدت جزيئات مضادة 
على  متساوي  غري  بشكل  وموزعة  معقدة  للفطور 
سطوح األعشاب البحرية، لكنها كانت مركزة على 
مواقع حمددة، حيث يبدو أنها موجودة يف البقع 

املصابة بأذى واليت تكون مهددة باإلصابة الفطرية.
أظهر تقرير العلماء أن جمموعة مركبات املكتشفة 
واملعروفة باسم  بروموفيكوليدا هي املسؤولة عن هذه 

الفعالية يف أعشاب البحر.
الكيمياء  لغة  أن  كوبانيك  جوليا  الباحثة  قالت 
موجودة يف العامل الطبيعي منذ مليارات السنوات، 
وهي تلعب دوراً حامساً يف بقاء األجناس املختلفة. 
الكيميائية  العمليات  هذه  مع  نتعامل  أن  وميكننا 
وحنورها لصاحل البشر على شكل عالجات جديدة 

لألمراض اليت تصيبنا.

ميوت أكثر من مليون شخص بسبب املالريا اليت 
وهذا  البالزميديوم.  امسه  ممرض  طفيلي  يسببها 
الطفيلي املمرض قد طونّر مقاومة للعديد من األدوية 
األدوية  ألهم  مقاومة  يظهر  وبدأ  للمالريا  املضادة 

املوجودة يف يومنا هذا وهو اآلرتي ميسيلي.
العامل  سكان  نصف  حوالي  ألن  كبري  اخلطر  إن 

معرضون خلطر اإلصابة بهذا املرض.
من  املالريا  لعالج  تبشر  اجلزيئات اجلديدة  هذه 
خالل آليات مثرية لالهتمام، ومبا أن هناك نوعان 
فقط من األدوية بقيا فعنّالي ضد املالريا يف كل أحناء 
العامل، يأمل الباحثون أن هذه اجلزيئات ستشكل 

حموراً جملموعة جديدة من األدوية.
إن املرحلة القادمة لألحباث سوف تتم على فئران 
التجارب املصابة باملرض، وقد حتتاج إىل تعديالت 
مناسبة جلسم  تصبح  أن  قبل  الكيميائية  البنية  يف 

اإلنسان.
لقد باشر باحثون آخرون بتصنيع هذا املركب يف 
املخرب بكميات كافية إلجراء التجارب وهم يقومون 
اآلثار   لتقليل  أو  الفعالية  لزيادة  عليه  بتعديالت 
اجلانبية. إن اخلطوة النهائية هي إنتاج مخائر أو 
بكرتيا أو كائنات حية أخرى معدلة جينياً حبيث 
تسمح  الربوموفيكوليد  من  كبرية  كميات  تصنع 

باستخدامها بشكل جتاري.

اكتشاف دواء للمالريا مستخلص من أعشاب حبرية استوائية

الصمم قد يدل على مشاكل قلبية
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ونسغ  األشجار  براعم  من  النحل  جيمعه  راتنجياً  خليطاً  العكرب  يعترب 
ويستخدمه  بطونه  من  النحل  أخرى. خيرجه  نباتية  مصادر  ومن  األغصان 
يف إغالق الفجوات املفتوحة غري املرغوب بها يف اخللية. يستخدم العكرب يف 
إغالق الفتحات الصغرية )أقل من 6 مليمرت( يف حي أن الفجوات األكرب تقفل 

باستخدام الشمع.
البين  هو  النباتي. ولكن األكثر شيوعاً  العكرب حسب مصدره  خيتلف لون 
الغامق. يكون قوام العكرب لزجاً يف درجات حرارة أكثر من 20 درجة مئوية. 

ويصبح هشاً وقاسياً يف درجات احلرارة املنخفضة.
علم النحالون منذ قرون أن خاليا النحل تبقى حية يف الشتاء ألنها تكون 
مغلقة باستخدام العكرب الذي حيمي مستوطنة النحل من العوامل اخلارجية 
كاملطر وهبات رياح الشتاء الباردة، لكن الدراسات احلديثة أثبتت أن اخللية 
يقوم  العكرب  أن  ويعتقد  اخللية.  يف  التهوية  زيادة  بسبب  الشتاء  يف  تزدهر 

بالوظائف التالية يف خلية النحل:
1- حتسي استقرار اخللية وثبات بنيتها.

2- تقليل االهتزازات واالرجتاجات.
3- منع منو البكرتيا والطفيليات والفريوسات من دخول اخللية.

4- إن حدث ودخل حيوان صغري داخل اخللية ومات هناك ومل يستطع 
النحل إخراجه فهو يقوم بتغليفه وعزله حبيث تكون اجلثة عدمية الرائحة 

وغري ضارة وخمتمرة.
الرتكيب

يتألف العكرب يف املقام األول من راتنجات من النباتات اخلضراء بنسبة %50 
ومشع العسل بنسبة 30%، والزيوت العطرية 10% وحبوب الطلع 5% ومواد 
خمتلفة أخرى. ومن املهم الذكر أن الدور احليوي للراتنجات اليت تأتي من 
األشجار كالصنوبريات واحلور هي احلماية ضد اجلراثيم والفطور والفريوسات 

وغريها من العوامل املمرضة.
وعند  جداً  معقد  مركب  ألنه  املعامل  يف  العكرب  تصنيع  البشر  يستطيع  ال 
تصنيعه ختتفي منه بعض اخلواص لذا يعمد البشر إىل استخالص العكرب من 

خاليا النحل واالستفادة منها.
االستخدامات الطبية

يتم تسويق العكرب على أنه عالج تقليدي له فوائد عديدة على صحة اإلنسان. 
فيستخدم عادة يف التخفيف من احلاالت املختلفة مبا فيها االلتهابات واألمراض 

الفريوسية والقرحة واحلروق السطحية واجلروح.
وتقليل  املناعة  وتقوية جهاز  القلب  تعزيز صحة  له دور يف  أن  يعتقد  كما 
احتمال إعتام العي والعمى.ويوصى النحالون القدماء برتك جزء من العكرب يف 

الفم لعاجل التهابات احللق.
ويعتقد أن للعكرب خواصاً مضادة للسرطان، وله حالياً تقبل كثري بي الباحثي 

يف خمتلف أحناء العامل مما يسمح بنشر العديد من الدراسات اجلديدة.
األسنان  تسوس  من  محاية  يؤمن  ألنه  األسنان  طب  يف  العكرب  يستخدم 
وأمراض الفم األخرى، وذلك بسبب تأثرياته املضادة للجراثيم. كما ميكن أن 
يستخدم يف عالج القالع والقروح الفموية وااللتهابات الفطرية. كما يعد أحد 
العوامل األساسية يف عالج طبقة القلح )البالك( وهي الرتسبات الكلسية على 

األسنان.
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 بي 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 األربعي واخلمسي 

فيكتشف أن أسنانه تسقط لوحدها.
املاء  استخدام  يتم  واليت  األسنان.  تبييض  هي  السريعة  احللول  أحد  إن 
الثياب  األوكسجيين على  املاء  فيها، لكن هذا يشبه استخدام  األوكسجيين 
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 مخس  دقيقتي  ملدة  اللثة  على  يدلك  أن  العكرب جيب  إن 

ويفضل أن يكون بشكل مستحضر صيدالني، حملول أو معجون فموي.
إن التخلص من االلتهابات الفموية تؤدي 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 
بصحته  يهتم  ملن  جيداً  صحياً  العكرب خياراً  منتجات  تعترب  قد  لذا  بطونه. 

وبوقاية نفسه وعائلته من األمراض.

ما هو العكرب؟ وما هي فوائده؟
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الصداع املرافق للجنس
تعريف

حيدث الصداع اجلنسي بسبب الفعالية اجلنسية وخاصة حدوث الرعشة 
بازدياد  تزداد  الرقبة  يف  وآالم  بشكل صداع  يكون  وقد  اجلنسية.  النشوة  أو 
اإلثارة اجلنسية أو تكون حالة صداع شديد حيدث فجأة قبل أو خالل حدوث 

النشوة. 
معظم حاالت الصداع اجلنسي هي حاالت ال تثري القلق لكن أحياناً يكون 
الصداع اجلنسي عرضاً ملشكلة أكرب كوجود مشكلة يف األوعية الدموية تسبب 

حدوث الصداع.
األعراض

يوجد منطان للصداع اجلنسي
إنذار وذلك قبل حدوث  األول هو صداع شديد حيدث بدون سابق  النمط 

النشوة بعدة ثواني.
الرأس وقد يسبب حدوث تصلب يف  يبدأ كصداع يف جهيت  الثاني  النمط 

الرقبة ويبدأ قبل دقائق من الوصول للنشوة ويزداد بازدياد اإلثارة اجلنسية.
معظم حاالت الصداع اجلنسي تستمر حوالي نصف ساعة، ولكن يف بعض 
احلاالت قد يستمر الصداع اجلنسي لعدة ساعات. ومعظم األشخاص الذين 
ثم خيتفي حبيث  أشهر  لبضعة  لديهم  الصداع اجلنسي حيدث  من  يعانون 

يقضون سنة أو عدة سنوات دون أن يعانوا من الصداع اجلنسي.
متى جتب رؤية الطبيب؟

اإلصابة بالصداع اجلنسي ال تشري إىل أمر خطري عادًة، لكن يفضل استشارة 
الطبيب عندما حيدث الصداع فجأة أو حيدث منط من الصداع مل يعاني منه 

املريض سابقاً خالل الفعالية اجلنسية.
األسباب

قد حيدث الصداع اجلنسي خالل أي فعالية جنسية تقود للنشوة مبا فيها 
االستمناء أو اجلنس الفموي أو العملية اجلنسية.

الصداع اجلنسي الذي يبدأ بشكل خفيف ثم يزداد 1 .
حيدث بسبب تشنج عضالت الرقبة والرأس خالل العملية اجلنسية ويستمر 

لعدة دقائق قبل النشوة
الصداع الذي حيدث فجأة 2 .

حيدث غالباً بسبب ارتفاع ضغط الدم وزيادة سرعة ضربات القلب خالل 
النشوة، لكن أحياناً يكون السبب حدوث نزف يف املنطقة احمليطة بالدماغ.

أسباب أخرى
	•النزف يف الشرايي اليت تغذي الدماغ

	•الصدمة
	•استعمال بعض األدوية مثل حبوب منع احلمل

	•إنتانات اجليوب
	•األمراض الشريانية املزمنة

	•الغلوكوما
عوامل اخلطورة

قد يصيب الصداع اجلنسي أي شخص لكن عوامل اخلطورة لإلصابة بالصداع 
اجلنسي تتضمن:

يصيب الصداع اجلنسي الرجال أكثر من النساء
للصداع  عرضة  أكثر  بالشقيقة  لإلصابة  استعداد  لديهم  الذين  األشخاص 

اجلنسي
املرضي  التاريخ  أهمية  إىل  املريض  ينتبه  أن  الطبيب جيب  استشارة  عند 
وأي أمراض أصيب بها املريض سابقاً إضافة إىل األدوية اليت يتناوهلا والنظام 
الغذائي الذي يتبعه. وغالباً ما يتطلب حدوث الصداع اجلنسي التأكد من عدم 
وجود مشكلة يف الدماغ أو األوعية لذلك جيب إجراء الفحوصات الطبية للتأكد 

من سالمة املريض.
األدوية الوقائية:

عند حدوث صداع جنسي مزمن بدون سبب آخر دماغي أو وعائي ينصح 
األطباء باستعمال األدوية للتخفيف من الصداع ومنها:

أدوية يومية: مثل حاصرات بيتا اليت تعاجل ارتفاع ضغط الدم والغلوكوما 
والشقيقة وميكن تناوهلا يومياً ملعاجلة الصداع اجلنسي.

اليت  الشقيقة  أدوية  أو  الستريوئيدية  االلتهاب غري  األدوية مثل مضادات 
ميكن تناوهلا قبل ممارسة اجلنس حبوالي الساعة لتجنب اإلصابة بالصداع 

اجلنسي.

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 القرنّاء احلصول على اجمللد باإلتصال مبكاتبنا الفرعية يف كافة أحناء اجلمهورية العربية السورية.
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هل تتذكر أول مرة  فتحت فيها بريدك الاللكرتوني...

أحياناً نتساءل: هل هناك فائدة فعلية من هذه الرسائل...

وكم شخص قد يهتم بها...

األعمال بالنّيات

وصفة ونصائح صحية
مسك حلو وحامض

Sweet and sour fish
        املقادير: 

الوجبة لثالثة اشخاص
1- حنتاج 500 غ مسك خالي من العظام أي احلسك، ويفضل اهلامور
2- زيت للقلي السمك                                                          

3- 150 غ طحي 
4- ملعقة طعام صويا صوص

5- فليفلة ملونة50غ
6- بصل مفروم 50غ

7- اناناس قطع وعصري 150غ
8- سكر امسر ملعقة طعام 10غ.

9- كتشاب ملعقة 10غ
10- ماء ملعقة طعام عدد 2 20غ

11- ملح وبهار أبيض
12- زيت السمسم ملعقة واحدة 10غ

13-جزرمقطع جوليان
14- زجنبيل مفروم

طريقة الصنع
وامللح،  البهار  ثم  الصوص  بالصويا  يتبل  ثم  السمك بشكل مكعبات  يقطع 
و تتبل بالطحي وتقلى بزيت حامي بدرجة حرارة 190. لنحصل على لون 
ذهيب، ثم ترتك على منديل المتصاص الزيت. ومن بعدها نقوم بطهي البصل 
واجلزر، ونضيف باقي احملتويات من األناناس والكتشاب والسكر األمسر مع 
قليل من الطحي املذونّب مباء بارد لتجنب التكتل. حتى حنصل على صلصة 
مسيكة متجانسة. نضيف إليها السمك املقلي ونرتك الصلصة تغلي ملدة 10 

دقائق. تقدم الوجبة ساخنة.
مدة الطهي : 20دقيقة للتحضري و20 دقيقة للطهي

طبق صحي ولذيذ حتوي احلصة الواحدة )200 غ( على  حوالي 400 وحدة حرارية 

                                                                                                                    

Nutritional Information حقائق غذائية
يؤمن منواً صحيحاً  الذي  الربوتي،  من مصادر  هاماً  السمك مصدراً  يعترب 
للجسم، وميكنّنه من احلفاط على وظائفه بشكل سليم. كما أ، السمك طعام غين 
باليود اهلام للوقاية والعالج من أمراض الدرقية. كما أن غنى السمك بأمحاض 
أوميغا-3 جتعله ذو دور رئيسي يف احلماية من األمراض القلبية واحلفاظ على 

جهاز هضم قوي وبشرة نظرة.
الكوليسرتول  40 مغ 

صوديوم 500 مغ
بروتي 30 غ  

الدهون 18غ
الشيف ميشيل ابراهيم سلمو  
Abu Dhabi Hilton

MIKAILSALMO@YAHOO.COM
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أجنبية... 
تزوج أخي من امرأة أجنبية وثارت نساء القبيلة 
عليه، فليس من املعقول أن يترك بنات عمه وبنات 

خاله ليحضر غريبة.
وقد صرّح خايل يف خطاب متلفز له أنه سوف 
الدخيلة على عشريتنا، وسوف  النزعة  يقاوم هذه 
يستحي  الشيبس حىت  مع  الكوال  تناول  عن  ميتنع 

أخي ويتزوج بنت خايل.
سرًا  ويتالمزون  يتهامسون  فكانوا  الشباب  أما 
بأن هذه الفتاة خيار موفق، على مبدأ أن البضاعة 

األجنبية خري من احمللية...
وبدأت موجة من الشائعات تقول أن زوجة أخي 
كانت  إن  واملرأة  تزوجها،  حني  عذراء  تكن  مل 
تعرف غريه قبل الزواج فهذا يعين أهنا سوف ختونه 

يف املستقبل.
وهامجتين النسوة عندما قلت أن هذا ليس صحيحًا 
دائمًا، فعدمية اخلربة قبل الزواج قد حتب أن جترب 

شيئًا خمتلفًا بعد الزواج.
واهتموين باالحنالل األخالقي وطول اللسان وكرب 

الكرش... وقصر الرقبة...
مل  يهتم أحدًا إىل أهنما حيبان بعضهما...

 وال إىل أهنا متعلمة ومثقفة وهلا دماغ يفكر...
مل يهتم أحد إىل أهنا تعمل جبد يف وظيفتها، وال 
تسمح خلادمة باالعتناء باملنزل. فهي حتضر الطعام 
بنفسها وتريب األوالد وتدرسهم، وترمي القمامة يف 

سلة القمامة وليس يف الشارع...
تنّظف  ذلك  وفوق  رشاقتها...  على  وحتافظ 

أسناهنا كل يوم...
زوجيت تصر أن هذا سيئ، فتكلفة معجون األسنان 

وحده مبلغ كبري...
بأجنبية هو  لعدم زواجي  الفوائد  أن أحد  أظن   

توفري مثن معجون األسنان.

Phobia

اخلوف
خلطة منزلية إليقاف تساقط الشعر 

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

بتاريخ 2010/2/28

د.رسالن العلي  
صاحب امتياز الترخيص واملدير املسؤول

د. ربا العبد اهلل 
 رئيس التحرير

د. حنا جبور
مدير تنفيذي

أ. 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 فرنّا
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

يزداد تساقط الشعر عند نقص بعض أنواع الفيتامينات )خاصة ب كومبلكس(، كما تتسبب بعض 
األمراض الفطرية واجلرثومية بأذية فروة الرأس وتساقط الشعر. ومن األسباب األخرى هي التغريات 
اهلرمونية اليت  تصيب النساء وزيادة اهلرمونات اليت تصيب الرجال، وكال احلالتي يعتقد أنهما 

يؤديان إىل نقص يف الرتوية الدموية للشعر وبالتالي حتريض تساقطه.
توجد العديد من الوصفات الشعبية لتخفيف تساقط الشعر ومعاجلة الصلع، يعتمد أغلبها على 

زيادة الرتوية الدموية وتنشيط جذور الشعر، وأحد اخللطات اليت ميكن استخدامها هي التالية:
املكونات:

aloe vera 3 من أوراق الصرب
البصل )بصلتان جافتان(

100 مل كحول طيب
مخس مالعق من العسل

التحضري:
ارة فواكه، وتقطع أوراق الصرب وينزع القسم األخضر منها لنحصل على  يعصر البصل باستخدام عصنّ
اهلالمة الشفافة. تضاف اهلالمة مع عصري البصل والكحول والعسل إىل اخلالط، وخيلطون جيداً 

ملدة مخس دقائق.
االستخدام:

تدهن فروة الرأس باحمللول بشكل جيد، وترتك ملدة نصف ساعة إىل ساعة. وتغسل بشامبو جيد 
ومباء فاتر. يعاد الغسل بعد مخس دقائق عند الرغبة.

الفوائد:
تؤمن هذه اخللطة تروية دموية جلذور الشعر وتساهم يف التخلص من أي التهابات توجد على فروة 

الرأس، كما تقلل من القشرة. حتفظ اخللطة يف الرباد وهي صاحلة ألسبوعي.
حتذير: مينع تطبيق هذه الوصفة على اجللد احلساس واملتضرر، كما جيب غسل اليدين فور ملسها، باإلضافة 

إىل عدم ملس العي.
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 احملمرنّة أو امللتهبة. 
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