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جسد اإلنسان وصور جمتمعية ج3...
القلب واألوعية...

ميثل جهاز الدوران يف جسم اإلنسان منوذجاً فريداً لشبكة مواصالٍت 

متكاملة تربط أجزاء اجلسم من أدناه إىل أقصاه ببعضها البعض وتسري 

عربها أشكاٌل خمتلفٌة من وسائط النقل؛ ويتألف هذا اجلهاز من منوذجني 

من األوعية الدموية: أوعيٌة واردٌة إىل األعضاء واخلاليا من البطني األيسر 

للقلب، تسمى شرايني، تضطلع مبهمة تزويد تلك األعضاء مبا حتتاجه من 

طاقة وغذاء؛ وأوعية صادرة، تسمى أوردة، مسؤولٌة عن نقل خملفات 

وفضالت العمليات احليوية اليت جتري يف تلك اخلاليا إىل األذين األمين 

للقلب.

قد ال يغفل مالحٌظ عادي عن اكتشاف التشابه الكبري القائم بني شبكة 

مواصالت اجلسد تلك وأنظمة ووسائل املواصالت والنقل اليت ابتدعها 

لكن  املختلفة،  اجلغرافية  مكوناته  بني  التواصل  لتأمني  البشري  اجملتمع 

هذا املالحظ ال بد أن يكون دقيق النظر ليتمكن من اكتشاف الفروقات 

الدقيقة بني هاتني املنظومتني، واليت ميكن للبشرية أن تستفيد منها.

كما ذكر أعاله، تشكل الشرايني األوعية الدموية اليت متد خاليا اجلسد 

باحتياجاتها، وهي ذات أقطاٍر وأطواٍل متباينة تناسب دورها اخلاص يف 

من  الطويلة  طريقها  يف  األصغر  إىل  األكرب  من  وتتدرج  النقل،  عملية 

القلب إىل اخلاليا حبيث تكون األوعيُة األقرب إىل القلب األكربَ قطراً 

كلما  فشيئاً  شيئاً  تضيق  ثم  املنقولة  املواد  من  األكرب  احلمل  لتستوعب 

تسمى  فعاًل  )وهي  كالشعرة  تصبح  حتى  املستهدفة  اخللية  من  اقرتبت 

شعريات دموية( لتسمح فقط مبرور كمياٍت ضئيلٍة جداً من تلك املواد 

مبا يناسب احتياجات خلية واحدة، وعادة ما ُيشبَُّه مشهد النقل عرب تلك 

وراء  واحدة  العربات  تصطف  حيث  األحادي  الرتل  مبنظر  الشعريات 

األخرى وتسري ببطء شديد. وينطبق الوصف السابق ذاته على األوردة، 

األوعية الصادرة عن اخلاليا، لكن برتتيب معاكس حيث يكون التدرج 

من األصغر إىل األكرب.

فهناك  الطرق؛  مستخدمي  من  خمتلفٌة  أمناٌط  األوعية  هذه  يف  تسري 

الطاقة، ومتثلها كريات  موارد  أي  والغاز،  النفط  اليت حتمل  الصهاريج 

الدم احلمراء اليت حتمل األوكسجني؛ والعربات اليت حتمل املواد الغذائية 

املتنوعة، ومتثلها جزيئات السكاكر والربوتينات والشحوم؛ والعربات 

العسكرية والُشَرطية، متثلها كريات الدم البيضاء؛ إضافة إىل مواد أخرى 

متنوعة متثل األفراد.

وكما حيدث يف طرقاتنا وشوارعنا حنن البشر، قد تعرف عملية السري 

يف شوارع اجلسد اختناقاٍت وعوائَق مروريًة جتسدها تضيقات األوعية 

العصيدة  بسبب  التام  أوانسدادها  العصيدي،  التصلب  بسبب  الدموية 

اجلسد  املرورية يف  املعوقات  هذه  الدموية، وحتدث  اخلثرات  أو  نفسها 

بسبب تراكم كريات الدم احلمراء واملواد الناجتة عن استقالب الشحوم 

والسكاكر يف نقاط ضعٍف معينة على مسار األوعية الدموية حبيث ميكن 

تشبيهها مبا حيدث يف طرقات املدن من اضطراٍب يف حركة املرور بسبب 

على طرق  عاٍل  مروري  )ضغٌط  معينة  نقاط ضعٍف  يف  الشديد  الزحام 

ضيقة، طرٌق مهملة الصيانة، وحوادث السري(.

اجملتمع  يف  نظريه  عن  خيتلف  اإلنسان  جسد  يف  املروري  النظام  لكن 

البشري يف عدة نقاط؛ فهو أوالً نظام نقٍل مائٍي ألن مجيع عابريه يسريون 

يف وسط سائٍل مكوٍن من املاء، وال وجود لنقٍل بري أو جوي؛ وهو ثانياً 

ال يعتمد يف تسيري مركباته على قوى صناعية فقط بل يستخدم القوى 

الطبيعية املتمثلة يف قوة اجلريان واجلاذبية األرضية مدعومًة بقوى صناعية 

املوجودة  العضالت  وتقلصات  القلبية  العضلة  قوة ضخ  متثلها  حمدودة 

حتتاج  ألنها  أنها صناعية  على  القوى  هذه  – صنفت  األوعية  يف جدر 

إىل طاقة يوفرها األوكسجني – أما االختالف الثالث، واألهم، فهو أن 

اليت  ذاتها  هي  اخلاليا  إىل  والطاقة  الغذاء  تنقل  اليت  املواصالت  وسائل 

إىل  والسائلة  الرئتني  إىل  منها  الغازية  لتنقل  اخلاليا  تلك  خملفات  حتمل 

الكليتني حيث يتم التخلص منها خارج اجلسد.

وجرياً على عادتي يف استنساخ مناذج تنظيم اجلسد وحماولة تطبيقها 

مبنظومة  يتعلق  فيما  بذلك  أوصي  أن  ميكنين  هل  البشري،  اجملتمع  يف 

املواصالت؟ قد ال يكون منطقياً القول مبجاراة اجلسد يف االعتماد على 

الرب واجلو، إىل  البشر أن نسخر  باستطاعتنا حنن  املائي فقط طاملا  النقل 

يف  بأجسادنا  نقتدي  أن  نستطيع  لكننا  مواصالتنا؛  لتأمني  املاء،  جانب 

النقطتني األخريتني واللتني تصبان كالهما يف مصلحة محاية بيئتنا وختفيف 

التلوث يف أجوائنا؛ فمن جهة ميكننا أن نقلل من االعتماد على  درجة 

ابتكار  العلمي حنو  البحث  ونوجه جهودنا يف  الصناعية  الطاقة  مصادر 

الوسائل املناسبة لالستفادة القصوى من قوى الطبيعة كالشمس والرياح 

يقوم  الذي  جسدنا  نقلد  أن  جيب  أخرى  جهة  ومن  وغريها؛  واألنهار 

بطرح فضالته وخملفاته إىل الفضاء اخلارجي بالنسبة له، وذلك بأن نسعى 

إىل  الصحية  لتصريف خملفات مصانعنا ومصارفنا  مناسبٍة  إلجياد وسيلٍة 

الفضاء اخلارجي لكوكب األرض، ال إىل غالفها اجلوي.

ذاته  على  نسبياً  تفوق  الذي  الوحيد  احلي  الكائن  اإلنسان  يكون  قد 

وعلى بيئته، إال أن ذلك ال جيب أن يكون سبباً لتضخم الذات اإلنسانية 

مثال،  الكون، ولنا يف أجسادنا خري  وتفاقم شعورها مبركزيتها يف هذا 

من  الكثري  لنا  تقدم  تزال  ال  ذواتنا، وهي  على  الوجود  سابقٌة يف  ألنها 

مناذج التنظيم اليت ميكننا أن حنتذي بها يف تنظيم جمتمعاتنا.  

 د. أيهم أمحد
hakeem@med-syria.com     
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امللتقى السوري الفرنسي للكشف املبكر عن السرطان بالتصوير الومضاني
برعاية السيد الدكتور رضا سعيد وزير الصحة، وبالتعاون مع وزارة التعليم 
العالي، ومساهمة مجعية األطباء الفرنسيني السوريني واللجنة العليا ملكافحة 
السرطان، وهيئة الطاقة الذرية السورية، ومجعية األطباء السوريني الفرنسيني 
للتصوير الومضاني. دعا مشفى السالم التخصصي ومجعية التصوير الومضاني 
الفرنسية السورية إىل حضور فّعاليات امللتقى األول السوري الفرنسي للتشخيص 

الومضاني يف قاعة رضا سعيد يف جامعة دمشق.
هذا وقد أّكد السيد وزير الصحة أن الوزارة ترّكز ضمن خطة الوزارة على 
مكافحة السرطان وتقديم العالج الكيميائي واألدوية الالزمة للمرضى، وتعمل 

على تطوير إطار العمل والتشريعات املوجودة وتأمني املصادر املالية الالزمة.
هذا وقد كشف السيد الوزير عن خطة إنشاء مشفى خاص ملرضى السرطان 

األطفال بالتعاون مع مجعية بسمة. 
املستخدمة  الطرق  أن  الوزير  السيد  قال  الطب  أخبار  تصريح جلريدة  ويف 
العمل  يف عالج السرطان يف سورية )والعامل( هي على ثالثة أمناط، وتشمل 
اجلراحي والعالج الشعاعي والعالج الكيميائي. مشرياً إىل أن العالج اجلراحي 
متوفر يف مشايف القطر عامة، فيما يتوفر العالج الشعاعي يف مراكز املشايف يف 
محص وحلب، وذلك ضمن خطة الوزارة. وأّكد الدكتور رضا سعيد على وجود 
وإيصال  احلسكة  يف حمافظة  األورام  ملعاجلة  مشفى ختصصي  إلنشاء  خطة 

العالج للمناطق البعيدة.
البحث  وفرنسا يف جمال  سورية  بني  الوثيق  التعاون  سعيد  الدكتور  ومّثن 
بتطوير  فرنسا  اهتمام  تؤكد  واليت  اجلانبني،  بني  املكّثفة  واللقاءات  العلمي 

الواقع الصحي يف سورية.
ومن جهته أّكد السفري بدمشق إيريك شوفاييه أن التعاون الطيب مع سورية 
يشكل أحد احملاور الرئيسية للتعاون بني البلدين. وأن العالقات املميزة بني 
كامل  تقديم  على  الفرنسية  الدولة  وحترص  مستمر،  بشكل  تتطور  البلدين 

اخلربات واملساعدات الالزمة لتطوير القطاع الصحي يف سورية.
كما أشار مدير مديرية مكافحة السرطان يف وزارة الصحة د. زياد مسالتي 
إىل أهداف املديرية املتمثلة يف الكشف املبّكر عن السرطان، نظراً ملا يوفر هذا 
الكشف من إنقاذ أعداد أكرب من املصابني بالسرطان والتخفيف من معاناتهم 

وكذلك ختفيف األعباء املالية.
وبدوره قال د. إياد حالج رئيس اجلمعية السورية للتصوير الومضاني الشعاعي 
إن اهلدف من هذا امللتقى هو التعريف بهذه الطريقة التشخيصية اليت تساعد 
يف الكشف املبكر عن كثري من األمراض، مما يسمح بعالج أجنع مثل الكشف 
املبكر عن االنتقاالت الورمية، وحتديد نشاط عضة القلب وترويتها والتشخيص 

املبكر للصمة الرئوية.
رائد هركل -أخبار الطب - دمشق

بطاقة شكر
الزميل رائد هركل والسيدة زوجته غادة فاضل

يتقدمون بالشكر اجلزيل

 للعامليـن يف مشفى داريا الوطين وخيّصون بالشكر

 د. رامي خوندة 

على العمل اجلراحي الناجح الذي أجري للسيدة صفاء فاضل

اعتذار
بسبب ارتفاع تكاليف العمل والتصميم )الشاي 

والسكر وغريهما( فقد اضطررنا لرفع سعر املبيع 

الفردي جلريدة أخبار الطب إىل 35 لرية سورية أو ما 

يعادهلا.  علمًا أن كلفة االشرتاكات مل تتغري.

ونعد قّرائنا الكرام بأن نسبة من عائدات اإلعالنات 

ستغطي الزيادة القريبة لعدد الصفحات.

!
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نشاط هام للجهات األهلية
محلة للقيام بفحوصات جمانية للكشف املبكر عن سرطان الثدي

اخلدمات  أن  على  السوريون  املواطنون  اعتاد  لقد 
الصحية تقدمها الدولة ممثلة بوزارة الصحة واجلهات 
الالعب  أن  العديدون  ويتوقع  املختلفة.  احلكومية 
الوحيد يف جمال التوعية الصحية هو اخلطة الصحية 
الكبري  الكثريين هوالدور  ما سيذهل  لكن  البالد.  يف 
الدوائية  والشركات  املختصة  االجتماعية  للجمعيات 
جمال  يف  األهلية(  )اجلهات  اخلاصة  والصحية 
التوعية والوقاية ، فنحن جند نشاطاً أكرب سنة بعد 
يتجلى بشكل تربعات  الصحي،  أخرى يف اجملال 

وهبات وخدمات جمانية.
يف  سورية  محلة  انطالق  يشهد  األسبوع  هذا  إن 
األهلي،  القطاع  بها  يقوم  الصحية  الوقاية  جمال 
الثدي  املبكر عن سرطان  للكشف  تبدأ محلة  حيث 
جماني. بشكل  وذلك  املاموغرام  تصوير  باستخدام 
أما اجلهات املسؤولة عن هذه احلملة فهي اجلمعية 
السورية ألمراض الثدي وأحد أكرب الشركات الدوائية 

العاملية وهي شركة روش الدوائية.
ملعرفة املزيد حول هذه احلملة اهلامة قامت جريدة 
أخبار الطب بزيارة للدكتورة سهام سليمان األخصائية 

يف أمراض الدم واألورام وأجريت معها هذه املقابلة:
عن  املزيد  من حضرتكم  نعرف  أن  لنا  هل  س: 

أهداف هذه احلملة وحجمها؟
ألهمية  النساء  توعية  إىل  احلملة  هذه  ج:تهدف 
الكشف املبكر عن وجود سرطان الثدي مما سيسمح 
بالتدخل السريع للقضاء على املرض وبأبسط  الطرق 
العالجية مع احلفاظ على الثدي ورمبا قد ال نتحتاج 
إىل معاجلة كيماوية أحيانًا، وجيب التأكيد على أن 

الكشف املبكر يعين الشفاء التام والعمر الطويل.  
طيلة  وتستمر  دمشق  مدينة  احلملة  هذه  وتشمل 
شهر آذار- مارس 2011، وهي تعترب جتربة مبدئية 
سنسعى  ثم  حتققه،  قد  الذي  النجاح  مدى  لقياس 
جاهدين للتوسع إىل حمافظات أخرى يف شهر تشرين 

األول – أكتوبر وهو الشهر العاملي لسرطان الثدي.
لديكم  توجد  هل  لكن  فريدة  جتربة  إنها  س: 

إمكانيات للقيام بها؟
الثدي خربة  ألمراض  السورية  اجلمعية  لدى  ج: 
برعاية مثل هذا  وجتربة سابقة، حيث تقوم سنوياً 
احلدث يف يوم عيد األم، لكن مع دعم شركة روش 

استطعنا أن مندد هذه الفرتة لتصبح شهراً كاماًل.
س: يا ترى ما هو بالضبط دور اجلهات الراعية 

يف هذا املشروع؟
ج: تقوم اجلمعية السورية ألمراض الثدي بالتحرك 
بندوات  للقيام  وتسعى  واجملتمعات  األفراد  جتاه 
توعية حول أهمية الكشف املبكر كما وتسعى للتنسيق 

مع االحتاد العام النسائي للقيام بندوة كبرية نتوجه 
من خالهلا إىل أكرب عدد ممكن من السيدات إضافة 
املنتديات.وكل هذا سيتم  الندوات ببعض  إىل بعض 
طبعا بتعاون بني أعضاء مجعية سرطان الثدي وشركة 
روش، حيث تقوم شركة روش بتقديم الرعاية املالية 
توفر  املشروع، وهي  واألفكار حول  العلمي  والتعاون 
أحناء  يف  منتشراً  خمرباً  لـ12  التحاليل  كلفة  دفع 

مدينة دمشق.
لتحريض  احملاضرات  تكفي  هل  لكن  س: 

االهتمام بهذا املوضوع؟
ج: إننا لن نكتفي بهذا، بل سنقوم حبملة إعالمية 
ضخمة تشمل إعالنات يف الشوارع وبوسرتات وتغطية 
إعالمية يف الوسائل املرئية واملسموعة واملقروءة. كما 
ستوزع منشورات للتوعية يف العديد من عيادات أطباء 
النسائية، كما أن اجلمعية تنشر نشرة شهرية ترّكز 
الشهر  هذا  ستشمل  لكنها  العلمية،  األحباث  على 
من  ناجيات  لسيدات  االجتماعية  اجلوانب  بعض 
للنساء  شخص  أقرب  أن  تعلم  فكما  الثدي  سرطان 
بهذا اجملال وأكثرهم إقناعاً هو سيدة ناجية تتحدث 

معهم وحتاورهم وتنقل جتربتها مع هذا املرض. 
س: من واقع خربتك الطويلة ما هي نسب انتشار 

سرطان الثدي يف سورية وما مدى الشفاء عندنا؟
ج: بدراسة احصائية قمنا بها يف مشفى البريوني 
اجلامعي والذي هو املشفى التخصصي لعالج األورام 
تبني أن سرطان الثدي يشكل 19 – 20 % من جممل 
ويشكل  كما  اجلنس.  عن  النظر  وبغض  السرطانات 
30.5 % من السرطانات عند املرأة وما مييز مريضاتنا 
هو صغر عمر السيدات املصابات نسبة ملا هو معروف 
عامليًا، وبنفس الوقت إن 8 % فقط منهن قد شخّصن 
يف املرحلة І ) األوىل ( وهذا ما نسعى جاهدين لرفعها 

من خالل التوعية ألهمية الكشف املبكر.
لديهم  شّخص  قد   %12 أن  تبني  الوقت  وبنفس 
املرض باملرحلة الرابعة ) ألخرية( واليت تعين انتشاره 
ألعضاء بعيدة. والباقي 80 % مبراحل ІІ و ІІІ أي 

مراحل متقدمة موضعياً.
إن  كثرياً  العالج  يسّهل  السرطان  الكشف عن  إن 
كان السرطان يف أوىل مراحله، أما إن بدأت الشكوى 
سوءاً.  وازدياده  املرض  انتشار  بدء  يعين  فهذا  منه 
يعين  هذا  لكن  األمل،  نفقد  أن  هذا  يعين  ال  طبعاً 
اخنفاضاً يف احتماالت الشفاء من 90% إىل 70% إىل 
50% إىل 10% حسب زيادة التأخري. وحنن حناول 
يف محلتنا زيادة نسبة من نكتشف لديهن املرض يف 

املراحل املبكرة.
بقيامهن  تنصحون  اللواتي  النسوة  هن  من  س: 

بفحص تصوير الثدي؟
ج: كل النساء األكرب من األربعني سنة، أوالنساء 
اللواتي لديهن قصة عائلية أو تاريخ مرضي وعمرهن 
اللواتي  النساء  لكل  ينصح  كما  عاماً.   35 عن  يزيد 
متأخرة،  أطفااًل يف سن  أو أجننب  أطفااًل  ينجنب  مل 
)قبل  مبكرة  الشهرية  الدورة  لديهن  بدأت  واللواتي 
12 سنة(، أو انقطعت الدورة الشهرية متأخرة )بعد 
55 سنة(،  والنساء اللواتي يتناولن حبوب تعويض 

هرموني يف سن اليأس.
بوجود  ثدي  سرطان  وجود  خطر  على  ويستدل 
الكتل  مثل  خطر(  )احتماالت  ختتفي  ال  تغريات 
والتخريش  وااللتهاب  واالنبعاج  والتورم  والسماكة 
من  واإلفرازات  واألمل  واالنكماش  والتشوه  اجللدي 

احللمة أو تغري اجتاه احللمة.
وهنا جيب التأكيد أن ليس كل كتلة يف الثدي هي 

سرطان حتماً.
س: هل من كلمة نصح أخرية حول هذا املرض؟

ج: إن النساء قد أصبحن أكثر حرية يف التحدث 
عن هذا املرض خاصة يف السنوات األخرية، وحنن 
نسعى لتوعية أفضل بينهن. وجيب أن يعي اجلميع 

أن هذا السرطان أصبح قابال للشفاء.
ونتمنى من املرأة املصابة أال تسعى إلخفاء إصابتها 
بل  حوهلا،  من  وتتعب  ستتعبها  اخفائه  فرتة  فإن 
على العكس لنعمل معاً أطباء وناجيات يف نشر الوعي 
هلذا املرض والوعي ألهمية اجراء الفحص الشعاعي 

)ماموغرام( بشكل دوري.
ويف اخلتام أؤكد على شعار محلتنا وهو:

 كشف باكر = شفاء أكيد
صرنا أربعيـن وللخطر معرضيـن

وعناوينها ومجيع  املخابر  بأمساء  قائمة  تتوفر  مالحظة: 
www.med- أرقام اهلواتف على موقع جريدة أخبار الطب

syria.com، ميكنكم اإلطالع عليه.
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دوالر  مببلغ  استثمار  كل  مقابل  أن  تبني 
واحد يف برامج التعليم املبكر لألطفال )روضة أو 
خالل  إضايف  كعائد  دوالر   11 سيوفر  حضانة( 
سنوية  عائدات  يعادل  ما  وهو  الشخص.  حياة 
بنسبة 18 يف املئة لالستثمار يف الربنامج. وذلك 
تنمية  أستاذ  رينولدز  آرثر  أجراها  لدراسة  وفقاً 
الطفل يف كلية الرتبية والتنمية البشرية يف جامعة 

مينيسوتا.
يتناول  حبث  أول  هو  البحث  هذا  كان  وقد 
دراسة اقتصادية طويلة املدى لتقييم فعالية متويل 
مدينة  يف  وذلك  لألطفال  املبكرة  التعليم  برامج 
شيكاغو األمريكية. وقد أجريت دراسة لألطفال 
وألهلهم وقد تضمنت الدراسة إجراء مسح وحتليل 
لعدة أمور مثل التعليم والعمالة واملساعدات العامة 
وسجالت  املخدرات  وتعاطي  اجلنائية  والعدالة 
وقد  سنة.   26 خالل  للمشاركني  الطفل  رعاية 
شّكلت هذه الدراسة دلياًل قوياً على أن النوعية 

العالية واملستدمية لربامج الطفولة املبكرة ميكن أن 
تسهم يف رفاه األفراد واجملتمع.

يعّد تطبيق برامج التعليم عالية اجلودة لألطفال 
وسيلة لتحسني احلياة عندما يتم تطبيقها ابتداًء 
من مراحل مبكرة كمرحلة ما قبل املدرسة،ويدخل 
ذلك ضمن الربامج الفّعالة الستخدام املوارد العامة 

يف التنمية.
برامج  اتبعوا  طفل   900 بني  املقارنة  متت 
التعليم يف مراحل مبكرة و 500 طفل مل يتبعوا 
أطفال  لدى  الباحثون  وجد  وقد  الربامج.  هذه 
باجلامعات  االلتحاق  من  أعلى  نسبة  الرياض 
وبالتالي  أعلى،  علمية  درجات  على  واحلصول 
يف  تعليماً  تلقوا  الذين  عند  أعلى  انتاجية  قدرًة 
مرحلة مبكرة، باإلضافة إىل نسبة أعلى من شغل 
الوظائف عالية الكفاءة. ومعدالت أقل بكثري من 
االعتقاالت اجلنائية وأعراض االكتئاب يف مرحلة 
املكاسب  الدراسة  هذه  أثبتت  وقد  الشباب. 

النفسية واالقتصادية هلذه الربامج.
مفيدة  تكون  أن  التحليل  هذا  لنتائج  وميكن 
خمتلف  يف  املدارس  ومدراء  السياسات  لواضعي 
أحناء البالد. وقال رينولدز أن هناك الكثري من 
مرحلة  يف  االستثمارات  تقليص  يف  تفّكر  الدول 
هذا  نتائج  ولكن  جدواها،  لعدم  املبكرة  الطفولة 

البحث تشري إىل عكس ذلك. 

ذهاب الطفل إىل احلضانة يوفر الكثري من النقود مستقباًل

يف األعلى جزء من أحد املنشورات اليت ستوزعها احلملة على األطباء النسائيني 
والتجمعات واهليئات الداعمة للمرأة.

إن وضع رمز )العقدة( العقدة الزهرية اللون يعين املشاركة يف دعم مرضى سرطان 
املنشورات  بالتوعية االجتماعية ضد هذا املرض، لذا جند مجيع  الثدي واالهتمام 

اليت تهتم بهذا املوضوع تضع هذا الرمز.
تناولت جريدة أخبار الطب موضوع سرطان الثدي يف العدد 11، وهو متوفر جماناً 

على موقعنا االلكرتوني.
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محية تفيد يف نقاوة البشرة

تعاني الكثري من النساء من ظهور تصبغات يف البشرة ومن جفاف يف 
اجللد ومن تشقق الشفتني كما قد تسوء احلالة فتحدث حاالت حتسس 

شديدة)إكزميا( أو تظهر تقرحات على الشفتني)حبة سخونة(.
قد يعتقد الكثريون أن الطقس هو املسؤول األول عن هذه املشاكل لكن 
هذا خطٌأ شائع، إن املسؤول األول عن هذه املشاكل هو الغذاء السيئ، 
فعندما يتناول الشخص غذاًء سيئاً يصاب اجلسم بضعف يف قدرته على 
الدفاع عن نفسه. فبدل من أن يكون اجلسم قادراً على ترطيب اجللد 
فيه يسبب جفاف اجللد، ويؤدي جفاف اجللد إىل  ذاتياً جند عجزاً 
فتسبب  فيه  املوجودة  الصغرية  األعصاب  تؤذي  عليه  صغرية  تشققات 
شعوراً باحلكة. كما يسهل على اجلراثيم والفريوسات جتاوز طبقة اجللد 

املريضة واإلصابة بالعدوى ألن اجللد يصبح هشاً وضعيفاً ومتشققاً.
نشاهد يف هذه احلالة عدة أمراض مثل )حبة السخونة( تغزو اجلسم 

دون أن نستطيع إيقافها.
أشهر حّل وجد يف التاريخ هلذه املشكلة هو استخدام احلليب، حيث 
نعرف من التاريخ القديم أن ملكة مصر كليوباترا كانت ساحرة اجلمال، 
وتستطيع إثارة إعجاب كل الرجال، ويقول لنا التاريخ أن سر مجاهلا 
يف مغطس من حليب  يومياً  فقد كانت تستحم  استخدام احلليب.  هو 
اإلماء. قد يكون هذا أمراً مبالغاً به يف أيامنا، لكن هذا يّدل على فوائد 

احلليب يف العناية بالبشرة.
اليت  الربوتينات  على  حيتوي  متكاملة  غذائية  مادة  احلليب  يعترب 
تساهم يف بناء وترميم اجلسم كما حيتوي على فيتامني A الذي يساعد 
على ترطيب البشرة، وحيتوي على فيتامني D الذي يقوي مناعة اجلسم 
ضد األمراض وحيمي من أي مشاكل تصيب اجللد أو غريه من أعضاء 

اجلسم.
كما ميكن أن يضاف إىل الغذاء كمية من زيت الزيتون السوري، فزيت 
الزيتون حاوي على نوع خاص من الدسم يفيد يف إعطاء البشرة ملمساً 
ناعماً وشكاًل نضراً وحيويًا، كما حيتوي على فيتامني E الضروري للرتميم 
وحملاربة العوامل اخلارجية كاهلواء البارد اجلاف والفرك واالحتكاك 
الناجم عن الثياب السيئة أو عادات االستحمام اخلاطئة )محام ساخن 

مع فرك شديد(.
إن أهم األعداء لصحة اجللد هو امللح...

حيب الكثريون أن يضيفوا امللح إىل الطعام بكمياٍت كبرية لكن احلقائق 
العلمية تدل أن كمية امللح اليت حيتاجها اجلسم يف اليوم موجودة يف أي 

طعام نأكله بدون ملح مثاًل: 

إن 150 غ من البطاطا املسلوقة غري اململحة على الكمية اليت حيتاجها 
إنسان بالغ من امللح. إن امللح موجود يف الطبيعة بكميات كبرية جداً 
يف مجيع أنواع الطعام سواء كانت فواكه أو خضار أو حلوم أو حليب 
غري  كعادة  الطعام  إىل  امللح  نضيف  لكننا  الغذائية.  املواد  من  وغريها 
نقية  بشرة  على  احلصول  يريد  من  كل  على  لذا جيب  فقط،  صحية 
وصحية أن يوقف تناول امللح، فعندما حياول اجلسم التخلص من امللح 
الزائد فإنه يطرحه من اجللد عرب الغدد العرقية ويرتاكم امللح على سطح 

اجللد مسبباً جفافاً وختريشاً كبريين.
األبيض يف  الطحني  اليت يدخل  املنتجات  تناول  بإلغاء  أيضاً  ينصح 
املعجنات.  من  وغريها  الفرجني  والكاتو  السياحي  اخلبز  مثل  صنعها 
واستبدال هذا بكميات قليلة من اخلبز األمسر أو خبز النخالة. حتتوي 
املعجنات على كميات كبرية من امللح الضار كما حيتوي الطحني األبيض 
على كميات هائلة من السكر الصايف )نشاء أبيض(، وال حيتوي على 
فيتامينات أو مواد مفيدة بسبب معاجلته كيميائياً.لذا جند أن اجلسم 
يصرف كثرياً من الطاقة حماواًل تدبري النشاء واملواد الكيميائية املوجودة 

معه ويهمل ترميم اجللد.
كيف نطبق احلمية اخلاصة بنقاوة البشرة

1- تناول ثالثة كؤوس من احلليب يوميًا، ويفضل أن يستخدم األطفال 
والشباب حتت سن ال 25 حليباً منخفض الدسم، أما الرجال والسيدات 
الذين يهتمون بزيادة الوزن فيمكنهم استخدام حليب خالي الدسم. يفيد 
احلليب يف ترميم اجللد وشد البشرة والتخفيف من التجاعيد وبناء جلد 
تسبب  اليت  األمراض  وحماربة  املناعة  وتعزيز  وناعم  وسليم  متماسك 
التبقعات على اجللد أو التقرحات أو احلكة وغريها من مشاكل البشرة 
إن احلليب حيتوي نوعاً خاصاً من الربوتينات ميتصه اجللد بسهولة 
ويدخل مباشرًة يف عملية ترميم اجللد بدون أن يصرف اجلسم أي طاقة 

أو يهدد الربوتينات عبثاً.
2- تناول ملعقتني من زيت الزيتون قبل النوم يوفر هذا الزيوت املفيدة 

وفيتامني E الضروري حلماية اجللد.
املقالي ألنها حتتوي على كميات كبرية من  تناول  التوقف عن   -3

الزيت السيئ وامللح الضار )البطاطا املقلية، الفالفل( اخل.
4- التوقف عن تناول املعجنات وخاصًة املصنوعة من الطحني األبيض 
ألن اجلسم يتلف الكثري من طاقته حماواًل معاجلتها وألنها تتسبب قي 

ختزين غري صحيح للشحوم وبالتالي تتسبب بالسمنة.
5- تناول 3 قطع من الشوكوال يوميًا: ال تعترب  الشوكوال ترفيهاً ملن 
يريد أن حيسن من بشرته، فإن الدراسات تدل على أن الشوكوال تنفع 
يف بناء جلد سليم. لذا ننصح باستخدام شوكوال سوداء سادة أو ميكن 

استخدام شوكوال مع املكسرات.
6- تناول أطعمة مسلوقة مثل الرز والبطاطا واخلضروات واحلبوب مع 
عدم إضافة امللح إىل الطعام أو إضافته بكمية قليلة ملن ال يستطيع املقاومة 

وال يهتم باحلصول على بشرة نقية بسرعة كبرية.
مثل  الطعام  يف  األوراق  ذات  النباتات  استخدام  من  التخفيف   -7
يف  إزعاجات  تسبب  قد  ألنها  والسبانخ  والسلق  وامللوخية  البقدونس 

الكولون واضطرابات هضمية وحساسية على اجللد.
8- شرب كميات كبرية من املاء: يفضل أن يشرب الشخص لرتين 
من املاء كل يوم يقسم على أربع أجزاء، قد يسبب هذا رغبًة يف التبول 
خالل األيام األوىل لكن اجلسم يعتاد بعدها ويستخدم املاء لرتميم اخلاليا 

ولطرح الفضالت من أعضاء اجلسم مسبباً نقاوة البشرة.
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خدمة الزبائن: 18277777

فيتامينات للرياضييـنشريك

صحّتكم

غين بالكاليسيوم

دراسة: عمل املراهقيـن أكثر من 20 ساعة ضار
يقوم العديد من املراهقني بالعمل بدوام جزئي خالل سنوات الثانوية، ويف ظل 
املناخ االقتصادي احلالي يستغرق العديد من الشباب يف ساعات عمل أكثر، مما 
يسبب اضطرابات سلوكية وأكادميية لدى املراهقني، لذلك ينصح باحلذر من 

ناحية عمل طالب املدارس الثانوية.
جامعة  يف  باحثون  أجراها  جديدة  دراسة  أظهرتها  اليت  النتائج  هي  هذه 

واشنطن وجامعة فرجينيا وجامعة متبل. ونشرت يف جملة تنمية الطفل.
يف حتليل البيانات اليت مت مجعها يف أواخر الثمانينات متت دراسة تأثري 
احلصول على وظيفة أو عدم العمل بني املراهقني من الطبقة املتوسطة يف صف 
العاشر أو احلادي عشر. وقد متت املقارنة أيضاً بني املراهقني الذين حصلوا 
على وظائف ناجحة، وبني املراهقني الذين مل تنجح وظائفهم، وذلك يف دراسة 

مشلت 1800 مراهق. 
لدى  الصفات  من  طويلة  قائمة  على  متطورة  إحصائية  تقنيات  استعمال  مت 
املراهقني ملعرفة تأثري العمل على املراهقني. ووجد الباحثون أن العمل ألكثر من 
مع اخنفاض يف املشاركة املدرسية وذهاب  20 ساعة يف األسبوع كان مرتبطاً 
املراهقني إىل املدرسة، ويزيد من املشاكل السلوكية مثل السرقة ومحل السالح، 
أن هذه االضطرابات  املشروعة. كما وجد  واملخدرات غري  الكحول  واستخدام 
أو عند  املراهقني عند خفض ساعات عملهم  تتحسن عند هؤالء  السلوكية مل 
توقفهم عن العمل )حالتهم غري قابلة للشفاء(. ويف املقابل عند املراهقني الذين 
أو  أكادميية  آثاراً  مل تكن هنالك  أقل من 20 ساعة أسبوعياً  يعملون بفرتات 

نفسية  أو سلوكية تذكر. 

خالل الثالثني عام األخرية أصبح العمل جزء من نظام حياة املراهقني ضمن 
املدارس وذلك بدوام جزئي، لكن العديد من املراهقني يعمل بفرتات أكرب من 

20 ساعة أسبوعياً.
وعلى الرغم أن العمل خالل فرتة املراهقة من غري املرجح أن حيول األشخاص 
إىل جمرمني إال أن املبالغة يف العمل تسبب ظهور آثار دراسية وسلوكية ال جيب 
االستهانة بها لذلك جيب فرض املراقبة على عدد ساعات العمل لدى املراهقني 

من قبل األهل وحتى من قبل وزارة التعليم.
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النباتات املستنسخة من البذور : 
التهجيـن سيحدث تطورًا كبريًا يف احملاصيل

أشارت دراسات جديدة إىل أن استنساخ النباتات من البذور وتطبيق التهجني 
انتقاهلا من جيل  عليها يساعد يف احلصول على صفات إجيابية وحتريض 

آلخر.
وقال سيمون تشان، أستاذ مساعد يف بيولوجيا النبات يف جامعة كاليفورنيا 
إن أجنح أنواع احملاصيل هي اهلجينة، ولكن مساتها الناجحة مثل حجم 
الفواكه أو مقاومة الصقيع تضعف بعد التكاثر اجلنسي بسبب دخول سالالت 
الوراثية،  السمات  على  للمحافظة  االستنساخ  يستخدم  ولذلك  جودة،  أقل 
حيث تكون النباتات الناجتة مطابقة وراثيُا للنبات األصل، ويتم جتنب فقدان 

الصفات اجليدة.
الفاكهة من اجلذور، ولكن  النباتات وخاصة وأشجار  ميكن استنساخ بعض 
هذا النهج غري عملي بالنسبة ملعظم احملاصيل خصوصاً احلشائش مثل القمح 

والبقوليات، وتعد أفضل الطرق إلكثارها هو التكاثر الالجنسي عن طريق البذور.
ركز تشان وزمالؤه عملهم على نبات Arabidopsis )نوع من اخلردل( الذي 
حيمل طفرة وراثية تؤدي إىل إنتاج خاليا تكاثر مؤنثة مضاعفة الصيغة الصبغية 
وبالتالي تكون مطابقة متاماً للخاليا األم، لكن ال ميكن هلذه اخلاليا أن تنمو 

وتعطي النبات الكامل حتى يتم إلقاحها من خالل خاليا التكاثر املذكر.
 ويف العام املاضي، أجريت أحباث لتنمية النباتات اليت حتمل الكروموزومات 
من أحد الوالدين فقط. حيث يتم القضاء على الكروموزومات من أحد الوالدين 

مّت  ثم  سريعاً.  الصبغية  الصيغة  نصف  اليت حتمل  اخلاليا  هذه  منو  ويكون 
حتريض طفرات لدى هذه النباتات واليت تسبب تضاعف الصيغة الصبغية. 

جنحت هذه التجربة يف حوالي ثلث البذور حيث مت تهجينها.
وصفت هذه التجربة بأنها خطوة على طريق وضع طريقة لإلكثار الالجنسي، 
لنباتات مثل اخلس والطماطم اليت ميكن أن تنتج بذوراً وتعطي نباتات جديدة، 

حتمل الصفات املرغوبة بشكل مستمر إىل األجيال التالية من النباتات.  

اكتشاف بروتينات تنقل املرض من خلية إلـى أخرى
كما أن تفاحة واحدة سيئة قد تكون كافية إلفساد سلة كاملة من التفاح، 
واحداً حيتوي خلاًل قد يكون كافياً إلحداث خلل يف كثري من  فإن بروتيناً 
الربوتينات، وقد يؤدي إىل أمراض عصبية تنكسية مثل ألزهامير وداء باركنسون 

وداء هنتنغتون.
إن اجلزء الفّعال يف اجلسم على مستوى اخلاليا هو الربوتني، حيث تتواجد 
عشرات اآلالف من الربوتينات املختلفة اليت تتعاون وتقوم مبختلف الوظائف 
بشكل يشبه السيمفونية. لكن الدراسات اآلن تشري إىل أن بروتيناً واحداً يعترب 

كافياً ألذى اإلنسجام بني الربوتينات املختلفة.
فقد تبني يف إحدى الدراسات أن بروتيناً شاذاً واحداً هو املسؤول عن داء 
الربوتينات  ينتقل بني اخلاليا ويسبب خلأل يف  أن  هنتغتون، حيث ميكنه 

الطبيعية املوجودة فيها.
لقد وجدت الدراسات أن الربوتينات تقضي فرتة من الوقت خارج اخلاليا 
ويفتح ذلك باباً عالجياً جديدًا، كما أن انتشار الربوتني الذي حيوي اخللل 
من خلية ألخرى وتفاعله مع الربوتينات الطبيعية يف اخلاليا  السليمة هو الذي 

يسبب انتشار املرض من منطقة حمددة يف الدماغ إىل كامل الدماغ.
وبشكل مشابه حيدث انتشار داء باركنسون أو األلزهامير من منطقة حمددة 

إىل كامل الدماغ.
حوالي 30% من الربوتينات الطافرة ال يؤثر عليها اضطراب تثين الربوتني. 
الربوتينات  هذه  أن  لوظائفها. حيث  أداء اخلاليا  أجل  من  وتكون ضرورية 
تكون تكيفية وقادرة على الوجود ضمن العديد من املعقدات الضرورية ألداء 

اخلاليا لوظائفها.

الربوتينات  على  اخلاليا  ضمن  الطفرات  حدوث  نسبة  ارتفاع  عند  ولكن 
حيدث خلل يف تثين بعض الربوتينات اليت يكون التثين الطبيعي ضرورياً من 

أجل عمل اخلاليا ووظائفها. 
حيدث داء هنتغتون بسبب بروتني طافر يبدأ تصنيعه منذ الوالدة، لكن ال 
يظهر املرض حتى وقت متقدم من العمر حيث تضعف آليات اجلسم الدفاعية 

اليت تعمل على تصحيح اخللل.
باالنتقال إىل  الطافر  الربوتني  الدفاعية يبدأ  وعندما تضعف وسائل اجلسم 
اخلاليا األخرى والتفاعل مع الربوتينات الطبيعية حبيث يتأثر شكلها. ومبا 
أن هذه الربوتينات تقضي نسبة من الوقت خارج اخلاليا لذلك هناك أهداف 
هذه  هجرة  منع  على  تعتمد  العصبية  التنكسية  األمراض  ملعاجلة  عالجية 

الربوتينات وبالتالي احلد من انتشار املرض.
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تناول املشروبات الغازّية اخلاّصة باحلمية يزيد أيضًا من خطورة األمراض الوعائية 
وجود عالقة بيـن تناول امللح وحدوث السكتة الدماغّية

اخلاصة  الغازية  املشروبات  تناول  عند  حتى 
اليت  الغازية  املشروبات  تناول  من  بداًل  باحلمية 
لإلصابة  عرضة  تزال  ال  فإّنك  السكر  حتتوي 
باألمراض الوعائية أكثر من أولئك الذين ال يتناولون 

املشروبات الغازية.
مّت إجراء الدراسة على 2564 شخص من أعراق 
أّن  العلماء  وجد  وقد  مانهاتن،  مدينة  يف  خمتلفة 
يومياً  الغازية  املشروبات  تناولوا  الذين  األشخاص 
كان لديهم خطورة اإلصابة باألمراض القلبية أعلى 
يتناولون  ال  الذين  األشخاص  من   %61 بنسبة 

املشروبات الغازية.
يقول Hannah Gardener رئيس قسم الدراسات 
إذا  ميلر،  ميامي  جامعة  الطب  كلية  يف  الوبائية 
أكثر  دراسات  الدراسة من خل  تأكيد هذه  مّت  ما 
اخلاصة  الغازية  املشروبات  تناول  فإّن  مستقبلية 
باحلمية كبديل عن املشروبات احلاوية على السكر 

قد ال يكون حاًل جيداً لتجّنب األمراض الوعائية.
يف  أجريت  2657مريض،  مشلت  دراسة  ويف 
مانهاتن، وجد الباحثون وجود عالقة بني تناول 
زيادة  مع  الضغط(  ارتفاع  عن  النظر  )بغّض  امللح 

كبرية يف خطورة اإلصابة باجللطات الدماغّية.
الذين  األشخاص  أّن  الدراسة  هذه  أظهرت 
كان  يتناولون أكثر من 4 غرامات من امللح يومياً 
لديهم ضعف اخلطورة لإلصابة بالسكتات مقارنة 

باألشخاص الذين تناولوا 1.5 غرام يومياً.
وضع  بتقييم  الباحثون  قام  الدراستني  كال  ويف 
استمارات  ملء  من خالل  الشخص  لدى  التغذية 

حمّددة.

ففي دراسة املشروبات الغازية مّت سؤال األشخاص 
عن بداية تناوهلم هلا، وعن الكمية ونوع املشروبات 
الغازية وبناء على هذه املعلومات مّت تقسيمهم إىل 
ال  الذين  األشخاص  إىل  استهالكية  7 جمموعات 
يتناولون املشروبات الغازية )مبعنى أّنهم يتناولونها 
املشروبات  يتناولون  ومن  شهرياً(،  مرة  من  أقل 
 6 إىل  شهرياً  )مرة  معتدل  بشكل  العادية  الغازية 
بشكل  العادية  الصودا  يتناولون  الذين  أو  مرات( 

يومي )على األقل مرة يومياً(.
وخالل متابعة هؤالء األفراد ملدة 9.3 سنوات، 
حدثت 559 حادثاً وعائياً ) تتضمن اإلقفار والصدمة 

النزفية مسبب إىل هشاشة األوعية الدموية(.
املشاركني  عمر  االعتبار  بعني  الباحثون  أخذ 
والتدخني  العرقي  األصل  إىل  باالضافة  وجنسهم 
والقيام بالتمارين الرياضية وتناول الكحول إضافة 
كما  )احلريرات(،  الطاقة  من  اليومي  الدخل  إىل 
من  يعانون  الذين  املرضى  االعتبار  بعني  أخذ 
أو  الوعائية  األمراض  وخاصة  استقالبية  أمراض 
وقد  القلبية  باألمراض  إصابة  تاريخ  لديهم  الذين 

كانت نسبة زيادة اخلطورة حوالي %48.
أما يف الدراسة حول استهالك امللح، فقد حدثت 
187 حالة سكتة إقفارية خالل 9.7 سنوات من 
مستقلة  السكتة  خطورة  زيادة  كانت  وقد  املتابعة 
بنسبة  زيادة  وجدت  حيث  الضغط،  ارتفاع  عن 
غرام(  )نصف  ملغ   500 استهالك  لكل   %16
مّت أخذ عوامل العمر  من الصوديوم يوميًا، وأيضاً 

واجلنس وتناول الكحول وغريها بعني االعتبار.
وقد وجد أّن أقل من ثلث املشاركني يف الدراسة 

يتناولون كميات ال تتجاوز 2.3 غ من امللح يومياً 
)ملعقة صغرية(، وأّن أقل من 12% من املشاركني 
يتناولون كميات أقل من 1.5 غرام وقد كان وسطي 

تناول األفراد للملح حوالي 3.032غ.
وقد أظهرت الدراسة أّن تناول امللح يرتافق مع 
األشخاص  عند  اإلقفارية  السكتات  خطورة  زيادة 
األشخاص  وعند  ضغط  ارتفاع  من  يعانون  الذين 
الذين ال يعانون من ارتفاع ضغط، ولذلك من املهم 

ختفيف املتناول من امللح إىل احلد األدنى.
كما أظهرت الدراسة أن استهالك الصودا بشكل 
األمراض  خطورة  من  يزيد  نوعها  كان  أّياً  منتظم 

القلبية الوعائية.

دراسة تظهر وجود عالقة بيـن أدوية حب الشباب وبيـن االكتئاب
بني  عالقة  وجود  الدراسات  إحدى  أظهرت 
املستعصية  احلاالت  لعالج  املستعملة  األدوية 
مادة  توافر  يف  تناقص  وبني  الشباب  حب  من 
من  املنخفضة  النسب  وترتبط  السريوتونني، 
مزاج  اضطراب  حدوث  مع  السريوتونني 

واكتئئاب.
والبيولوجيا  الطب  نشرت يف جملة  دراسة  يف 
إمكانية  وجود  الباحثون  أظهر  التجريبية، 
مع   Roaccutane دواء  تناول  الرتباط  حمتملة 
املرضى  نفس  لدى  االكتئاب  من  حاالت  ظهور 

الذين يتناولون الدواء.
كان الباحثون قد الحظوا سابقاً أن الدواء يسبب 
سلوكاً اكتئابياً لدى فئران التجارب، لكن اآللية 

اليت تسبب هذا السلوك مل تكن معروفة.

من  الباحثون  قام  اخللوية  املزارع  باستعمال 
جامعة باث الربيطانية وجامعة تكساس األمريكية 
الكيميائية  اآلليات  على  الدواء  تأثريات  مبراقبة 

احليوية واليت يتم بواسطتها إنتاج السريوتونني. 
ومواد  بروتينات  إنتاج  ازدياد  الباحثون  وجد 
أن  عنها  املعروف  من  اخلاليا  ضمن  استقالبية 

تنقص التوافر احليوي للسريوتونني.
نقل  يف  السريوتونني  عمل  على  ذلك  يؤثر  قد 
وقد  الدماغ  يف  اخلاليا  بني  العصبية  اإلشارات 

يكون ذلك سبباً يف السلوك االكتئابي.
الدكتورة سارة بيلي من قسم األدوية يف  تقول 
السريوتونني  أن  باث  جامعة  من  الصيدلة  كلية 
اإلشارة  نقل  يف  دوراً  تلعب  هامة  كيميائية  مادة 

يف  أما  اجلسم.  خاليا  إىل  العصبية  اخلاليا  من 
تنظيم  يف  هاماً  دوراً  السريوتونني  فيلعب  الدماغ 
وترتافق  النوم.  أو  والغضب  العنف  مثل  السلوك 
مع ظهور  السريوتونني  من  املنخفضة  املستويات 
الغضب. كما  واالكتئاب وسرعة  القلق  حالة من 
تضيف الدكتورة بيلي أن معظم األدوية املستعملة 
مستويات  رفع  على  تعمل  االكتئاب  ملعاجلة 

السريوتونني.
 Roaccutane دواء  أن  إىل  البحث  هذا  يشري 
قبل  من  السريوتونني  إنتاج  يف  خلل  يسبب  قد 

اخلاليا.
اآللية  لتحديد  أخرى  أحباث  هناك  تزال  وما 
من  املنخفضة  املستويات  تربط  اليت  الدقيقة 

السريوتونني مع حدوث االكتئاب.
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حالة مرضية
قليل من الصدأ...

كانت  القسم  إىل  سنة   65 وعمرها  امرأة  حضرت   2010 أيار  يف 
مل  ابتالعهم،  تتذكر  ال  وهي  السابق  اليوم  يف  مسمارين  بصقت  قد 
يكن لديها ِعسر بلع أو أمل، وكانت االختبارات العصبية واجلسدية 

طبيعية.
الروماتيزمي،  املفاصل  التهاب  من  عاماً   30 تاريخ  املريضة  لدى 
الرقبية  الفقرات  لتثبيت  سنة   23 منذ  جراحي  بعمل  قامت  وقد 
والقحف بسبب عدم استقرار اجلزء الفهقي احملوري )عدم استقرار 
حمور الرقبة(، أظهرت الصور الشعاعية عموداً فقرياً طبيعياً يف العنق 
وقوس فقرات أوىل وثانية ذو جمال حركة طبيعي وامتداد مرن الشكل 

.)C(
فوجئنا  تلك اليت أخذت سابقاً  الشعاعية مع  الصور  قارنا  عندما 
العمود  بوجود صفيحة رقبية مفقودة ممتدة بني احملدب إىل أعلى 
الفقري الشكل )A(. عند تصوير الطبقي احملوري والتصوير الشعاعي 
مفقودة يف جهاز  مع مسامريها  للعظام  تثبيت  لوحة  للبطن وجدت 

.)B( لتثبيت عظام الفقرات الشكل
أظهرت الصور الشعاعية والطبقي احملوري للبطن وجود صفيحة 
مفقودة ومسمار مستخدمان لتثبيت العظام يف اجلزء األمين السفلي من 

.)D( البطن الشكل
بألياف فربينية  انفزار خماطي مغطى  عند فحص احلنجرة وجد 
صغرية متوضع يف أعلى البلعوم. كانت جدرانه نظيفة وعملية الشفاء 
قد بدأت. مل يتم مشاهدة أي عيوب خماطية أخرى بعد عملية تنظري 

املعدة واملعي االثين عشر. 

بكثافة  األمعاء  العالج احملرض حلركة  استخدام  من  الرغم  على 
إال أن الصفيحة بقيت ملتصقة داخل الكولون واضطررنا بالنهاية إىل 

.)B(إزالتها بواسطة الكولون الشكل
عند  احلوادث.  من  خالية  شفاء  عملية  بعد  املريضة  تسريح  مت 
متابعة املريضة أجري هلا تنظري للحنجرة بعد ثالثة أشهر، شفيت 
متاماً العيوب املخاطية يف البلعوم وعندما شاهدناها آلخر مرة يف آب 

أغسطس كانت يف حالة جيدة.
جهازي  التهابي  اضطراب  هو  )الروماتيزم(  الرثيانية  احلمى  إن 
الزمن( وهو يؤثر بشكل  مزمن )يصيب كل اجلسم لفرتة طويلة من 

أساسي على املفاصل ويؤدي إىل تدمري وختريب املفاصل املتضررة.
ويف هذا املرض حتدث تآكالت يف النسج واملفاصل واألربطة مما يؤدي 

إىل عدم استقرار يف كثري من النقاط املفصلية مثل حالة املريضة.
حيدث ختلخل ألجهزة تثبيت العظام وثقوب يف املريء خاصة بعد 

عملية جراحية يف اجلزء األوسط والسفلي من العمود الفقري.
مع  وترتافق   %1.49 إىل  تصل  قد  املضاعفات  هذه  حدوث  نسبة 
وفيات بسبب ثقوب املريء تصل إىل 1% من احلاالت يف الدراسات 

املنشورة.
املسامري  ختلخلت  حيث  املريضة  حالة  يف  عوامل  عدة  تظافرت 
كما  االلتهابية،  العملية  بسبب  العظام  تثبيت  جهاز  يف  واللوحة 
حدث تضرر للنسج واملفاصل يف الفقرات الرقبية حوالي البلعوم، كما 
انتشرت حالة التهابية يف عدة مناطق من اجلسم كاألربطة الفموية، 
مما سّهل انفكاك صفيحة واملسامري وانتقاهلما إىل جوف البطن وصعود 

املسمارين حتى يصال إىل البلعوم وخيرجا منه لتبصقهما املريضة.
كان خُيشى أن تؤدي هذه احلالة إىل انسداد يف اجملاري التنفسية 
العلوية واالختناق، ففي بعض األحيان تتظاهر أعراض هذه احلالة 
بالسعال وعسر البلع وتورم العنق واحلمى وانتفاخ الرئة حتت اجللد 

أو بدون أعراض كما كان يف حالة مريضتنا.
عناية  إىل  حيتاجون  مزمنة  التهابية  اضطرابات  مع  املرضى  إن 
خاصة ملفاصلهم خاصةً   الذين قاموا بزرع أجهزة و صفائح لتثبيت 

العظام.
جيب إجراء فحوصات مستمرة وصور شعاعية بشكل دائم واالنتباه 

إىل حدوث أي تغريات أو خلل لألجهزة املزروعة.
النسيت

الشكل عبارة عن ختلخل  الصفائح املثبتة للعظام.
يظهر الشكل A صورة شعاعية ألعلى فقرات الرقبة يف العمود 

الفقري أخذت عام 1988 فيه صفيحة لتثبيت الفقرات الرقبية مع 
اجلمجمة.

الشكل B يظهر صفيحة بواسطة التنظري املعوي وهي عالقة يف 
الكولون والصورة الدنيا تظهر الصفيحة بعد إخراجها.

الشكل C يظهر صورة أخذت عام 2010 ألعلى الفقرات الرقبية يف 
العمود الفقري.

الصورة D تظهر الصفيحة املفقودة موجودة يف احلوض.
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مكّون سري جلمال الوجه موجود يف كل كرميات التجميل اجليدة!!
توجد اآلالف من املنتجات الصيدالنية والتجميلية لعالج البشرة يف األسواق، 
وهي ختتلف فيما بينها باللون والشكل والفعالية، لكن ما تتشارك فيه كل 
املستحضرات الفّعالة هي وجود مادة سحرية املفعول فيها، هذه املادة شائعة 

.C إىل درجة كبرية حتى أن الناس نسيت أهميتها: إنها الفيتامني
يعمل الفيتامني C كمضاد أكسدة، وهذا يعين أنه حيارب نوعاً من السموم 
اليت توجد يف اجلسم وتدعى باجلذور احلرة. وهو بالتالي حيافظ على حيوية 

النسج وصحتها، ويساعد على إمتام عمليات الرتميم الدائم.
حتب الكثري من الشركات الدوائية والتجميلية إخفاء حقيقة وجود هذه املادة 
القوية والفّعالة، وتضفي بعض الغموض على منتجاتها. لذا جند العديد منها 
تستخدم تسميات خمتلفة مثل االسم العلمي للفيتامني C وهو األسكوربيك 
الفيتامني C بقوهلم  أسيد Ascorbic Acid. كما أن آخرين خيبئون 
أو غريها من  تفاح  أو  أناناس  أو  )بابايا  مثل  نباتات  املستحضر حيتوي  أن 
الفواكه( واليت تكون غنية بالفيتامني C. بينما تقوم شركات ثالثة بكتابة أن 

دور الفيتامني C هو مادة حافظة للكريم أو احمللول.
ال يعترب هذا غشاً بأي شكل من األشكال، فالفيتامني C هو مادة فعالة يف 
احلماية لدرجة أنها لوحدها قادرة على حفظ الكرميات، وهي طبعاً موجودة 
أشكال  أو  أخرى  مواد  على  الرتكيز  التسويق  متطلبات  وتقتضي  الفواكه.  يف 
إىل  الكريم  يف   C فيتامني  بشأن  التوضيح  عدم  يؤدي  لكن  أحياناً.  أخرى 
األطباء والصيادلة، لذا يعترب املختصون أنه  تشوش املستخدمني بل وأحياناً 
من األخالقيات العالية يف العمل أن بعض الشركات تكتب بوضوح عن تواجد 

فيتامني C أو تدل على ذلك حبرف C أو ج مضافاً إىل اسم املنتج.
تتشكل اجلذور احلّرة يف اجلسم بشكل طبيعي نتيجة للتفاعالت املوجودة 
أو  األشعة  مثل  ضارة  خارجية  لعوامل  تعرضه  نتيجة  أو  اإلنسان  جسم  يف 
السموم الكيماوية. وهذه اجلذور احلرة تقوم بالتفاعل مع خاليا اجلسم وتسبب 
موتها، وأكثر ما يتأثر بهذه املواد هي اجللد حيث يصاب بالتجاعيد والرتهل 
الرتكيز  وضعف  خالياه  موت  فتسبب  الدماغ  على  تؤثر  كما  واجلفاف، 
والعقم  اجلنسي  الضعف  فتسبب  التناسلية  الغدد  على  تؤثر  كما  والذاكرة، 

وهكذا األمر لبقية نسج اجلسم.
ينصح بتناول الفيتامني C بكميات كبرية كل يوم، ويتواجد هذا الفيتامني 
يف العديد من أنواع الفواكه املختلفة مثل احلمضيات والتفاح واألربوتان )توت 
أنواع  بري( واإلجاص )كمثرى( والكيوي والفريز )فراولة( واملاجنا، وبعض 
اخلضار مثل القرنبيط والبندورة )طماطم( والسبانخ والسلق، وبعض األعشاب 

والبهارات مثل الفلفل واخلردل والفانيليا...
إن تناول الفيتامني C من مصادر الطعام قد ال يكون كافياً يف كثري من األحيان 
لتأمني محاية قوية للجلد من العوامل اخلارجية، لذا يصاب اجللد بالتعب 
والرتهل، وتتشكل هاالت سوداء حول العيون. يف هذه احلالة ينصح باستخدام 

كمية إضافية من الفيتامني C بشكل موضعي )كرميات وحماليل(.
يقوم الفيتامني C باملساعدة يف ترميم اخلاليا، ويساعد على تكون الكوالجني 
يساعد  كما  التجاعيد،  وحتارب  مرونة  اجللد  تكسب  اليت  األلياف  وهي 
على استعادة الغدد الدهنية والعرقية لوظائفها مما يعطي منظراً نظراً وحيوياً 
للجلد، كما يساعد يف الرتوية الدموية للجلد مما يكسب اجللد لوناً طبيعياً 

وحيميه من التصبغات واألمراض املختلفة.
مواد  حتتوي  واليت  املركّبة  الكرميات  من  احلالة  هذه  يف  اجللد  يستفيد 
النباتات  املوجودة يف  الفيتامني C، فمثاًل تفيد األنزميات  إضافية عدا عن 
واألربوتان  وتنعيم اجللد،  تقشري  فالتفاح يساعد يف  إضافية،  وتقدم خواص 
يفيد يف إزالة اهلاالت السوداء والتجاعيد حول العني، واخليار يف ترطيب 

البشرة، والصرب )األلوي aloe vera( يف تنعيم الشعر وتقويته.
الشخص  يتناول  أن  طبعاً  فينصح  اجللد  تفيد  اليت  األخرى  األشياء  ومن 
ينصح شرب  كما  الغذاء،  C عن طريق  الفيتامني  من مصادر  كافية  كميات 

كميات كبرية من املياه وختفيف تناول امللح.
يعترب الفيتامني C هو املكّون السحري يف أي عالج جلدي فّعال، وهو حجر 
أساسي يف كل الصناعات الصحية، لذا ال جيب أن نهمل البحث عنه يف كل 

املواد التجميلية ومستحضرات العناية بالبشرة اليت نستخدمها.
د. مارية العلي
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من عظماء العلم: شيباسابورو كيتازاتو
يف  كوماموتو  يف  ولد  ياباني،  جراثيم  وعامل  طبيب  كيتازاتو  شيباسابورو 

اليابان.
بدأ دراسة الطب يف مكان والدته يف مدرسة طبية حديثة التأسيس وأنهاها 
الدولة  التحق بعد خترجه يف اجلامعة عام 1883 خبدمة  يف كلية طوكيو. 
اليت أوفدته عام 1885 إىل أملانيا؛ ليدرس علم اجلراثيم وأمراضها يف املعهد 
الذي كان يرأسه العامل روبرت كوخ، وكان العامل يومئٍذ يشهد ثورة علمية 
طبية تتواىل فيها املكتشفات. عمل كيتازاتو يف البدء يف حبوث تتصل بالكولريا 
ثّم وّجهه لدراسة  اليت اكتشف جرثومها كوخ يف اإلسكندرية عام 1883، 

الكزاز .
األملانية  كافأته احلكومة  مدة سبع سنوات  برلني  يعمل يف  كيتازاتو  بقي 
يف نهايتها بأن منحته لقب أستاذ، وعرضت عليه يف أثناء إقامته يف أملانيا 
فضل  لكنه  فيها،  ليدرس  األستاذية؛  كرسي  وأمريكية  إنكليزية  جامعات 
الرجوع إىل بالده. أسس بعد عودته إىل اليابان يف بلدة شريوكام ) اليت تقع 
قرب طوكيو( خمربا خاصا به سرعان ما أصبح معهدا للبحوث اجلرثومية 
املعهد،  هذا   1899 عام  يف  اليابانية  احلكومة  تبّنت  اخلمجية.  واألمراض 

ووضعته حتت إشرافها.
عمل كيتازاتو يف هذه احلقبة يف إجراء حبوث تتصل بكشف العامل املمرض 
للطاعون. ويف عام 1914 دجمت احلكومة اليابانية هذا املعهد مع مؤسستني 
أحلقتهم  ثّم  املصلية،  البحوث  ومعهد  اللقاحات  معهد  هما  حكوميتني؛ 
باجلامعة االمرباطورية يف طوكيو دون استشارة كيتازاتو. وقد دفع ذلك إىل 
تقديم استقالته مع معاونيه من العمل احلكومي، وتأسيسهم معهداً جديدًا، 

محل اسم كيتازاتو بعد وفاته، ودفنه يف بلدة ناكانوجو أزابو .
أتاحت الظروف لكيتازاتو يف أثناء عمله يف برلني التعاون مع كبار الباحثني 
األملان الذين كانوا يعملون بإشراف العامل كوخ يف املعهد الصحي. فبعد أن أفلح 
يف احلصول على مزروع نقي جلرثوم عامل الكزاز عام 1889 وإعالن اكتشافه 
الكزازي،  بالذيفان  اهتّم  األملان؛  اجلراحني  عشر جلمعية  الثامن  املؤمتر  يف 
وعمل مع إميل فون بهرنغ  ، فاكتشفا مضاّد الذيفان يف مصول دم احليوانات 
امللّقحة، ووضعا أسس املعاجلة باملصول . وقد أثار نشر نتائج حبوثهما ضجة 
ودفعا لنشاط طيب فتح الباب أمام طريقة معاجلة جديدة بإجياد مناعة منفعلة. 

ثم تابعا حبوثهما يف االجتاه نفسه على ذيفان اخلناق. 
ظهر وباء الطاعون يف الصني عام 1894 وكيتازاتو يعمل يف خمرب البحوث 
الذي أسسه، فأرسلته احلكومة اليابانية إىل هونغ كونغ لدراسته، وكان يرافقه 
طلبت  كما   .1894 12حزيران  يف  فوصلها  عدة،  ومساعدون  مرضي  مشّرح 
احلكومة الفرنسية يف الوقت نفسه من ألكسندر يرسن  الذي كان يعمل يف معهد 
اليوم( الذهاب إىل هونغ كونغ  باستور يف سايغون يف اهلند الصينية )فيتنام 

لدراسة الوباء نفسه. وكانت تعمل كّل بعثة منهما مستقلة عن األخرى.
للطاعون يف حمضرات هيئت من  املسبب  توّصل كيتازاتو لكشف اجلرثوم 
دبل  مصاب بعد يومني من وصوله يف حني أن يرسن مل يستطع احلصول 
جداً.  املمرض متشابهاً  للعامل  العاملني  أيام. وكان وصف  بعد  إال  على ذلك 
وقد احتفل العامل بكّل منهما على حدة الكتشافهما عامل الطاعون، فازدادت 

شهرة كيتازاتو الذي كان يتميز بشهرة عاملية.
يعّد كيتازاتو مؤسس املدرسة اليابانية للجراثيم وأمراضها، وله فضل كبري 
على الصحة العامة يف بالده، وقد منح عام 1924 لقب بارون . وانتخب أول 
رئيس جلمعية األطباء اليابانيني، وأول عميد لكلية طب أصبحت أشهر واحدة 

يف اليابان.
مع احــتــرامــي
البيـهـس

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.
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الدراسات تقول: اجلنسنغ مقوي طبيعي... وفّعال
التقليدي  بالطب  الشرقية  العالجات  يف  هاماً  نباتاً  اجلنسنغ  نبات  يعترب 
الصيين، ينمو بشكل أساسي بالقسم الشرقي من آسيا وخاصة يف الصني وكوريا 

وسيبرييا الشرقية.
تعين هذه الكلمة باللغة الصينية جذَر الرجل، وقد مسيت بهذا االسم ألن 

جذور نبات اجلنسنغ هي على شكل شوكة مشابهة ِلِرجلي اإلنسان.
االستخدامات الشعبية للجنسنغ:

تستخدم جذور اجلنسنغ اآلسيوي أو األمريكي على شكل فموي كمنشطات  
الثاني  النمط  من  السكري  ولعالج  الغذائية  للمواد  ومصدر  للوزن  وخافضات 

والعنانة اجلنسية عند الرجال.
العشيب،  الطاقة  مشروبات  من  بالعديد  اجلنسنغ  مكونات  مشاهدة  ميكن 
أن جتد  ميكن  واضحة.  طبية  تأثريات  أي  العبوات  على  ُتسجل  ال  حيث 
اجلنسنغ أيضاً يف بعض مستحضرات التجميل لكن ال ميكن التأكد من نتائج 

فعالية له.
الدراسات احلديثة:

ومن  أنواع اجلنسنغ  مكثف من خمتلف  بشكل  دراسة اجلنسنوزيدات  مت 
األجزاء املختلفة للنبات، لكن أهم جزء مدروس كان هو جذور اجلنسنغ، رغم 
الكيميائية  املركبات  أعلى من  أوراق اجلنسنغ هي احلاوية على كميات  أن 
الفعالة. يصعب يف الدراسات حتديد قوة ونقاوة مستحضرات اجلنسنغ بقياس 
اجلنسنوزيدات فيه وقد يعاني بعض املصنعون ملستحضرات جنسنغ من وضع 
أوراق اجلنسنغ بدل اجلذور يف املستحضرات بعلمهم أو بدون علمهم، لذا جند 
الشركات اليت تهتم جبودة التصنيع تستخدم فحوص جمهرية وطرق حتليل 

متطورة مثل الكروماتوغرافيا لقياس مدى فعالية النبات.
للتعب والضغط كما  يستخدم اجلنسنغ بشكل عادي لزيادة حتمل اجلسم 
توصف له تأثريات مضادة لألكسدة ومضادة للسرطان. فقد دّلت التجارب على 
احليوانات أن استخدام اجلنسنغ يطيل العمر ويزيد الصحة يف حاالت تعرض 

الكائن احلي للضغط الشديد.
تّنوعت الدراسات حول اجلنسنغ واختلفت مواضيعها فقد أظهرت دراسة 
لـ »زيتانك« يف الصني فعالية اجلنسنغ يف احلماية من اإلشعاعات كما أظهرت 

نقص فقر الدم عند خضوع الشخص للعالج اإلشعاعي ضد السرطان.
من الصعب حتديد مدى فعالية اجلنسنغ بشكل علمي وذلك بسبب عدم وجود 
مقياس واضح لفعالية النباتات وعدو وجود معيار واضح حملتوى اجلنسنغ من 
املواد الفعالة الكيميائية وبالتالي عدم إمكانية حتديد جرعة دوائية واضحة، 
إن الدراسات املتقدمة قليلة جداً يف الواليات املتحدة حول اجلنسنغ، لكن هذا 
ال ينطبق على دول شرق آسيا اليت قامت فيها دراسات خمتلفة بشكل علمي 

وعلى عدد كبري من املرضى ومن هذه الدول الصني واليابان وتايوان.
يعترب الطب الصيين أن خواص اجلنسنغ هي دافئة وبالتالي فهو يعارض كل 
حاالت املرض والوهن واخلمول. من بعض الدراسات حول اجلنسنغ هي دراسة 
يف جامعة مكسيكو أشارت بأن اجلنسنغ هو متمم غذائي َواِعد وقد قدم حتسيناً 
يف نوعية حياة األشخاص الذين يستخدموه مقارنًة بأولئك األشخاص الذين مل 
يستخدموه. يف جامعة هونكوك مت التأكد من وجود تأثريات مضادة لاللتهاب 
 .CXCL-10 يف اجلنسنغ ألنه  يثبط جينات مسببة لاللتهاب تدعى ب
وجدت عدة دراسات أن للجنسنغ تأثرياً مثبطاً لنمو السرطان على حيوانات 
التجربة لكن تأثرياته غري واضحة عند اإلنسان. ولكن الدراسات مل تستطع أن 

تنفي أن اجلنسنغ يفيد يف ختفيف أعراض التعب والوهن يف مرض السرطان.
الفعالية التناسلية:

ونشرت يف  الطب  كلية  اجلنوبية يف  ألينوي  أجريت يف جامعة  دراسة  يف 

اجمللة الدورية األكادميية لعلوم نيويورك وجدت أن حيوانات التجربة اليت 
استخدمت اجلنسنغ األمريكي أو اآلسيوي قد حتسنت لديها الرغبة اجلنسية 
واستطاعت تقديم أداء أفضل، كانت تأثريات اجلنسنغ ال تعود إىل إحداث 
اضطرابات هرمونية ولكن كتأثري مباشر للجنسنغ على اجلهاز العصيب املركزي 
الذكور، وهو ما يتوافق مع  والغدد اجلنسية َسَهَل اجلنسنغ االنتصاب عند 

االستخدامات الطبية هلفي الطب الشعيب الصيين والكوري.
يف بعض الدراسات ظهر أن اجلنسنغ له تأثري منشط للغدة النخامية ويزيد 
اجلنسنغ  أن  أظهرت  أخرى  دراسة  أن  حني  ويف  الغونادوتروبينات،  إفراز 
أنه  يف حني  الشابة،  الفئران  يف  التناسلية  األعضاء  تطور  تسريع  يف  يساعد 
ينشط إنتاج النطاف عند الفئران الذكور البالغة، ويزيد من طول وحيوية الدورة 

الشهرية عند الفئران اإلناث.
التأثريات اجلانبية:

النوم خاصًة عندما نتكلم ن  أحد أهد أعراض تناول اجلنسنغ هو صعوبة 
اجلنسنغ األمريكي، يف حني أن اجلنسنغ اآلسيوي ال يبدي هذا التأثري. توجد 
واخنفاض  والصداع  والغثيان  اإلسهال  الشخص  فيها  يصاب  نادرة  حاالت 
ضغط الدم وارتفاع ضغط الدم والرعاف )نزف الدم من األنف( وحساسية حلمة 
الصدر. جيب اإلنتباه إىل وجود حاالت اضطراب نفسي عند املرضى املكتئبني 

الذين يعاجلون مبضادات االكتئاب بالرتافق مع تناوهلم اجلنسنغ.
يعترب اجلنسغ واحد من أكثر املصادر الطبيعية شهرة عندما يأتي املوضوع 

للطاقة والنشاط وخفة الوزن وحرق الدهون.
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حلظة...

هل تتوقعون أن تنبعث احلياة من رماد سجائركم؟
توقفوا عن التدخني!!!

بدأ الناس بالتداوي بسبب األمل، حيث أن األمل حمرك قوي جعل اإلنسان 
القديم يبحث يف الغابات والرباري عما يسكن آالمه، وبدأ يتناول بعض املواد 
الغريبة لتسكني آالمه وال تزال بعض اجملتمعات البدائية والقبائل األفريقية 

حتتفظ بعقاقريها وأدويتها وطرقها يف العالج اليت توارثتها عن أجدادها. 
وضمن هذه العقاقري استخدم البشر العديد من احليوانات والنباتات وأشياء 
غريبة مثل قرون الغزال وروث احليوانات وكانت للعالجات طقوس حمددة 

ختتلف بني القبائل.
ومن أول العقاقري اليت استخدمها اإلنسان كانت شجرة الكينا حيث استعمل 
حلائها الذي حيوي مادة الكينني من أجل معاجلة مرض املالريا ومن أجل 
خفض درجات احلرارة. كما استطاع هذا اإلنسان معرفة النباتات اليت تطرد 
احلشرات أو األفاعي واليت تساعد على شفاء اجلروح أو الكسور، لكنه أخطأ 
يف تعريف أسباب املرض حيث غالباً ما فسره على أنه غضب من اآلهلة أو 
سيطرة لروح شريرة أو عني حاسد، وكانت القرابني اليت تقدم إلرضاء اآلهلة 

أو الطقوس اليت تستعمل لطرد األرواح الشريرة جزءاً هاماً من العالج.
ويف هذه املراحل كانت فعالية النباتات ترتبط بأشكاهلا فالنبات الذي له 
الكبد يساعد يف شفاء  له شكل  والذي  القلب،  القلب يساعد يف شفاء  شكل 

الكبد، و النباتات اليت تنمو على الصخور تساعد يف تفتيت الكلى.
ثم بدأت مرحلة مراقبة سلوك احليوان فالنبات الذي يتناوله احليوان مثل 
الكالب أو القطط بعد تناول وجبة الطعام هو نبات يساعد يف عملية اهلضم، 
كما أن النبات الذي يتناوله عند ضعفه هو دواء مقوي .ولذلك كان اإلنسان 

يراقب احليوانات ذات الغريزة القوية ويتعلم منها.
مضغ  ترافق  فمثاًل  عليهم  النباتات  تأثري  يالحظون  األفراد  بدأ  ذلك  بعد 
أرواق الكوكا، لدى شعوب األنكا مع الرغبة باحلصول على النشاط كما كانوا 
يستعملون بعض العقارات املهلوسة يف الطقوس االحتفالية من أجل السعادة، 

ومن هذه النباتات مت استخالص الكوكائني وبعض أنواع األدوية النفسية.
كما كان هناك استخدامات للتأثريات السامة للنباتات فلقد استعمل اهلنود 
على  قدرة سهامهم  زيادة  أجل  من  النباتات  من  مأخوذة  سامة  مادة  احلمر 
القتل فتسبب شلل عضالت التنفس، أما األطباء فيستخدمونها يف التخدير. 
األتروبني  تأثريات  للحصول على  الداتورا  نبات  اإلغريق  قدماء  استعمل  كما 
والسكوبوالمني. وتوجد هذه املكونات نفسها يف نبات البالدونا وقد استخدمته 
قدماء النساء كدواء للتجميل ألنه يوسع حدقة العني فيجعل العيون تبدو أكرب، 
وحالياً يستخدم كعالج للماء الزرقاء. كما مت استعمال حلاء نبات الصفصاف 

كمسكن لألمل، وهو حيتوي على األسربين.
وبذلك نالحظ أن استعمال األدوية قد بدأ بدراسة النباتات واحليوانات لكنه 
تطور كثرياً خالل العصور حيث أصبح املنتج النهائي خمتلفاً متاماً عن النبات 

الذي يشكل مصدراً له. 

الدواء عرب التاريخ: تطوره وأهميته
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قدم الرياضي:
فقاعات  أحياناً  و  وامحرار وحرقة  تقشر  وتسبب  القدم.  سعفة  أيضاً  تسمى 

وقرحات.
الفطور تنمو يف األماكن الرطبة والدافئة كاألحذية واجلوارب والغرف املغلقة 
العامة. وتشيع أكثر يف الصيف حيث اجلو دافئ ورطب.  وأرضيات األماكن 
وحتدث عند األشخاص الذين يرتدون األحذية الضيقة ويستخدمون احلمامات 

العامة وأحواض السباحة العامة.
أسباب قدم الرياضي:

أسطح  و  واألظافر  للشعر  امليتة  األنسجة  يف  تعيش  دقيقة  بفطريات  تسبب 
الرياضي  قدم  تسبب  اليت  الفطور  من  أنواع  أربع  ويوجد  اخلارجية.  اجللد 

وأشيعها هو فطر الشعروية احلمراء.
أعراض قدم الرياضي:

* تقشر وتشقق وتقلح القدم.
* امحرار اجللد وظهور الفقاعات ويرتقق اجللد ويتحطم.

* حكة أو حرقة أو كليهما.
أمناط اإلصابة:

اإلصبعني  بني  حتدث  ما  وخاصة  األشيع  وهي  األصابع:  بني  اإلصابة 
الصغريين. هذا النمط يسبب احلكة واحلرقة والتقلح يف القدم. وميكن أن ينتشر 

حنو باطن القدم  
إصابة احلذاء: تبدأ بتخريش بسيط وجفاف وحكة وتقلح يف اجللد. وعندما 
يتطور االنتان الفطري يصبح اجللد مسيكا ومتشققاً. وهذا االنتان ينتشر لباطن 

القدم وحواف القدم.
حويصلي  شكل جتمع  على  وتبدأ  شيوعاً  األقل  هي  احلويصلية:  اإلصابة 
حتت اجللد على احلواف الداخلية للقدم وميكن أن تظهر بني األصابع أو على 

العقب أو يف قمة األصابع.
التشخيص:

للجلد  يقوم بتقشري  الذي  الطبيب  للتشخيص هي بواسطة  الطريقة األفضل 
املصاب ثم فحص هذه القشور حتت اجملهر.

العالج:
•استخدام مضادات الفطور املوضعية تفيد يف معظم احلاالت. لكن احلاالت  	

الشديدة حتتاج إىل مضادات  الفطور اجلهازية.
	•جيب أن حنافظ علي القدم نظيفة وجافة.

الوقاية:
	•لبس أحذية السباحة يف أحواض السباحة العامة.

	•لبس األحذية اليت تسمح بتنفس القدم.
	•الغسل اليومي للقدم باملاء والصابون.

	•جتفيف القدم باستمرار واستخدام البودرة الطبية مفيد

انتانات جلد القدم الفطرية

اكتشف علماء التغذية أضرار ممارسة بعض العادات الغذائية اخلاطئة يف 
تشجيع عملية التسرطن داخل خاليا جسم اإلنسان وبالتالي إصابته مبرض 

السرطان وأهمها: 
	•تناول األغذية واملشروبات شديدة السخونة كالشاي والشوربة .

	•تناول األغذية امللوثة بالفطريات وبشكل خاص املكسرات كالفول السوداني 
وحبوب احملاصيل الزراعية سيئة التخزين واخلبز امللوث بالعفن .

وجبات  يف  وسواهما  واألبقار  األغنام  من  احلمراء  اللحوم  تناول  فرط  •	
الطعام.

 acrylamide اكريالميد  امللوثة مبركب  الكربوهيدراتية  األغذية  تناول  •	
املسرطن املتكون أثناء عملية تسخينها لدرجات حرارة شديدة داخل الفرن أو 

عند القلي يف الزيت .

كثرة تناول األغذية احملمرة بالزيت كالدجاج الربوستد واملشوية على  •	
الفحم واألجزاء احملروقة من األغذية .  
	•اإلدمان على تدخني التبغ والتنباك 

	•عدم نظافة الفم واألسنان وبشكل خاص بعد كل طعام املسؤولة عن كثرة 
حدوث التهابات مزمنة يف اللثة والنخر يف األسنان .

تأثري  هلا  وحافظة  ملونة  مركبات  على  حتتوي  أغذية  تناول  كثرة  •	
مسرطن 

	•تناول اخلضراوات والفواكه امللوثة باملبيدات الزراعية 
	•ممارسة حياة كسولة ليس فيها نشاط بدني يومي ملحوظ .

	•شرب املسكرات )الكحول(

ممارسات غذائية تشجع حدوث السرطان 

الدكتور حميي الدين عمر لبنية 
         استشاري تغذية 
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جزيئات جديدة 
ميكنها محاية خاليا الدماغ من االحتشاء والتخرب العصيب

اكتشفت دراسة أجريت يف جامعة يف مشال كاليفورنيا وجود جزيئة قادرة 
على مقاومة االستموات ) برنامج موت اخللية ( ، وهذه اجلزيئة الصغرية جداً 
miR- أو   microRNA-29 عبارة عن طاق صغري من النكليوتيدات يدعى
29، وقد وجَد أّن هلا دور يف أمراض عصبية معينة مثل مرض الزهامير ومرض 
لتحريض  جديدة  مبعاجلة  ُيبّشر  قد  االكتشاف  هذا  وبالتالي   ، هنتينغتون 
لدى  أو  العصيب  التخرب  حالة  يف  جناتها  يف  واملساهمة  الدماغية  اخلاليا 

التعرض ألذية حادة مثل اجللطة .
 Genes 2011 يف جملة  عام  األول  الشهر  يف  الدراسة  هذه  نتائج  نشرت   
بأن  احتمال حقيقي  هنالك  موهانيش :  الربوفسور  يقول   ، & Development

تكون هذه اجلزيئة قادرة على إيقاف شالل احلوادث اليت تسبب االستموات 
للخاليا الدماغية وبالتالي موتها والقضاء عليها .

هنالك عدد كبري من األعصاب متوت نهاياتها خالل التطور والنمو الطبيعي 
ألجسامنا ، وعلى اخلاليا العصبية أن متتد ملسافات كبرية لتصل لنهايات 
األطراف والعضالت و األعضاء احليوية ، وألنه ليس كل اخلاليا العصبية قادرة 
على الوصول هلدفها يف األنسجة فإن اجلسم يقوم بالتعويض من خالل إرسال 
ضعف عدد األعصاب املطلوبة ، حتصل اجملموعة األوىل اليت تصل هلدفها 
على جائزة وهي عبارة عن جمموعة من العوامل اليت حتتاجها للمحافظة على 
التطورية  املرحلة  قسوة  تنتهي  وحاملا  بعدها متوت،  اليت تصل  بينما  البقاء 

تصبح األعصاب املتبقية غري متأثرة باالستموات و تعيش لوقت طويل .
لكن ماذا حدث بالضبط حلفظ هذه اخلاليا من املوت؟ هذا األمر اليزال لغزاً 
 ،microRNAs غامضاً ، ويعتقد الربوفسور موهانيش أن املفتاح قد يكون هو الـ
ثلثي  مايقارب  فعالية  بإسكات  وتقوم  فعالة  لكنها  وهي جزيئة صغرية جداً 

اجلينات البشرية .
وأجريت  األخرية  السنوات  يف  الباحثني  انتباه   microRNAs الـ  أثار 
موهانيش  الربوفسور  قرر  لذلك   ، االستموات  يف  دوره  لتظهر  دراسات  عدة 

عن  والتحري  املعروفة   microRNAs الـ  أنواع  يف مجيع  بالتدقيق  وزمالئه 
وجود إختالفات بينها يف أعصاب الفئران الفتية مقارنة مع أعصاب الفئران 

الناضجة.
الـ microRNAs  كوحدة مستقلة وهو miR-29 والذي قبل  يعمل أحد 
ذلك الوقت مل ُيعرف له دور يف منع االستموات ، وعندما قام الباحثون حبقن 
على  قادرة  تكون  واليت   ( الفتية  الفئران  أعصاب  يف  اجلديدة  اجلزيئة  هذه 
االستموات يف حال تعلمت ودّربت على ذلك ( وجدوا أن اخلاليا أصبحت 

مقاومة لالستموات حتى يف حال وجود عدة إشارات للموت .
ثم  قرروا أن حيددوا وبدقة أين بالضبط تقوم هذه اجلزيئة بدورها يف سلسلة 
التفاعالت الكيميائية احليوية اليت تقود ملوت اخللية ، حيث نظر الباحثون 
مفتاحية  كنقطة  يعمل   miR-29 أن   ووجدوا  االستموات  عدد خطوات  إىل 
يف بدء االستموات من خالل التفاعل مع جمموعة من اجلينات تدعي عائلة 
BH3-only family ، ثم تبني أن الـ microRNA يتتداخل ويتفاعل ليس 
فقط مع عضو واحد بل مع مخس أعضاء من تلك العائلة ، ويقول الربوفسور 
من  أعضاء  عدة  على  التأثري  يف   microRNA الـ  إمكانية  تعترب  موهانيش 
العائلة أمر مهم جداً ألنه يظهر كيف بإمكان جزيئة واحدة محاية اخللية من 
االستموات لدى حدوث جلطة ، لذلك تعترب هي طريق حلماية اخلاليا يف 
الدماغ بدون السماح هلا بالنمو بدون ضبط ) فتسبب سرطان ( يف كل مكان 

باجلسم .
طوّر الربوفسور منوذج من الفئران يكون بها miR-29  فعال بشدة وخطط 
الجراء تصالبه مع مناذج من الفئران مصابة بالزهامير أو داء باركنسون لريى 

إن كان بإمكان هذه اجلزيئات منع التخرب العصيب .
ترفع  أن  مبقدورها  اليت  الصغرية  اجلزيئة  ملكونات  فعال  قام مبسح  أيضاً 
microRNA و حتفز جناة األعصاب ،وهذه الدراسة مولت من قبل منظطة 

الصحة الدولية .
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نوعية وكمية حليب األم يؤثر على اإلجهاد لدى األبناء البالغيـن
لقد أظهرت الدراسات أن احلب ال يؤثر على القلب فقط فقد تبني أن حمبة 
األم تؤثر إجيابياً على دماغ ابنها البالغ، وقد سّلطت هذه الدراسة الضوء على 

أن رعاية األمومة جتعل دماغ الطفل أقل عرضة لإلجهاد.
وقد وجدت هذه الدراسة أن الطفل يتأثر بكل من اللمس واحلنان باإلضافة 
إىل النظام الغذائي. حيث أن نوعية وكمية حليب األمهات اليت حيصل عليها 
الرضيع هلا تأثري على االستجابة لإلجهاد عند اليافعني، وذلك وفقاً لبحث 
نشر مؤخراً حيث يسلط الضوء على كيفية تأثري العديد من العوامل يف وقت 

مبكر من احلياة على سلوك وحياة الشخص البالغ. 
غنية  ألطعمة  تناوهلا  أن  التجربة  حيوانات  على  الدراسة  أظهرت  وقد 
بالدهون قبل الوالدة يسبب والدة حيونات ضعيفة البنية. كما أظهرت الدراسة 
أن احلنان الذي يتلقاه طفل حيوان التجربة يساعده على االستجابة بشكل 

صحيح وخاصة يف املواقف العاطفية. 
وقد أجريت الدراسة على اكتساب اخلربات يف احلياة وعلى قدرة الشباب 
رعاية  تلقت  اليت  الفئات  ارتبطت  وقد  العصيبة.  املواقف  مع  التعامل  على 
منخفضة خالل الفرتات األوىل من احلياة مع مستويات مرتفعة من الكورتيزول 
اجلسم  يف  اهلرمونات  مستويات  الرتفاع  إضافًة  اإلجهاد  هرمون  الذي ميثل 
وارتفاع األدرينالني املرتبط مع احلاالت االنفعالية. ولوحظ أن األطفال الذين 
يكون  والنفسية  األمومة اجلسدية  رعاية  من  كافية  مستويات  على  حيصلون 

لديهم احرتام أكرب للذات وثقة أكرب بالنفس، باإلضافة إىل التوازن اهلرموني. 
وقد أشارت هذه الدراسة إىل أن اضطراب هرمونات التوتر وخباصة الكورتيزول 

جيب تقييمه عند الدراسة والتقييم النفسي لألشخاص البالغني. 

الكولسرتول وضغط الدم 
يف منتصف العمر يسبب 

مشاكل الذاكرة
وفقاً لدراسة أجريت يف األكادميية األمريكية لعلم األعصاب، 
فإن املرضى يف منتصف العمر من الرجال والنساء املصابني مبشاكل 
هؤالء  ضغط،  وارتفاع  الكولسرتول  ارتفاع  مثل  ووعائية  قلبية 
معّرضون خلطورة إضافية لإلصابة باألمراض القلبية، باإلضافة 
يف  وخاصة  املعرفية  ومشاكل  للذاكرة  مبكر  فقدان  خطورة  إىل 

البلدان النامية.
خضع للدراسة 3486 من الرجال و1341 من النساء، متوسط 
أعمارهم 55. وقد أجروا اختبارات معرفية ثالث مرات خالل 
وقياس  مفردات  اختبارات  االختبارات  وتضمنت  أعوام.   10
املنطق والذاكرة والقدرة على التعبري. ومت حتديد خطورة اإلصابة 
باألمراض القلبية من خالل عدة معامل تتضمن العمر، اجلنس، 
الكوليسرتول احلميد والكوليسرتول الكلي وضغط الدم االنقباضي، 

وما إذا كانت قد يدخن أو مرض السكري. 
خطورة  ارتفاع  لديهم  الذين  األشخاص  أن  الدراسة  وجدت 
يكون  كما  أقل،  ذكاء  لديهم مستويات  تكون  القلبية  لألمراض 
خطورة  تزداد  فعندما  العمر.  تقدم  مع  أسرع  الذاكرة  نقصان 
اختبار  معدل  ينخفض   %10 بنسبة  القلبية  باألمراض  اإلصابة 

الذاكرة بنسبة 2.8 لدى الذكور و7.1 لدى النساء. 
لدى  ظهرت  اليت  النتائج  مع  أيضاً  النتائج  هذه  وتتوافق 
األشخاص متوسطي العمر حيث كان هناك تناقص يف القدرات 

الذهنية عند زيادة خطورة األمراض القلبية.

إضافة الفيتاميـن D إلـى اخلبز
مبا أن معظم الناس ال حيصلون على كميات كافية من فيتامني D من الطعام أو من 
التعرض ألشعة الشمس فإن صناعة اخلبز املدعم بفيتامني D من خالل إضافة مخرية 

غنية بفيتامني D قد يشكل حاًل هلذه املشكلة.
ويعاني العديد من األشخاص من نقص فيتامني D، وقد وجدت دراسة أجراها 
كوني وييفر وزمالؤه أن 7 من كل 10 أشخاص يف الواليات املتحدة يعانون من نقص 
فيتامني D مما يسبب اضطراباً يف امتصاص الكالسيوم. وقد أصبح من املعروف اآلن 
أن دور فيتامني D ال يقتصر على صحة العظام فهو يتدخل يف عمل جهاز املناعة، 
وقد وجد أن نقص فيتامني D يزيد من خطورة اإلصابة باألمراض القلبية والسرطان، 

ويسبب انتشار احلساسية بني األطفال باإلضافة إىل حاالت مرضية أخرى.
لكن  للحليب،  إضافته  متت  كما   ،D لفيتامني  الطبيعية  املصادر  بعض  تتواجد 

الباحثون يوضحون أن هذه املصادر ال تزال غري كافية.
بالرغم من أن اجلسم يصنع فيتامني D عند تعرض اجللد ألشعة الشمس، إال أن 
األشخاص ال حيصلون غالباً على كمية كافية من فيتامني D عن طريق الشمس خالل 
املباشر للشمس يف فصل  التعرض  فصل الشتاء، كما أن معظم األشخاص يتجنبون 
الباحثون على حماولة إجياد  الواقيات الشمسية. لذلك عمل  الصيف ويستخدمون 

طرق جديدة إلضافة فيتامني D إىل الغذاء.
أجرى وييفر اختباراته على فئران التجربة إلظهار فعالية إضافة اخلمرية الغنية 
بفيتامني D إىل اخلبز كحل ملشكلة نقص فيتامني D ألنها حتتوي منطاً من فيتامني 
يتم  والذي  حيويًا،  الفعال   D3 فيتامني  عن  وهو خيتلف   D2 فيتامني  يدعى   D
احلصول عليه من أشعة الشمس. لكن نتائج هذه الدراسة أثبتت أن فعالية فيتامني 
D2 الذي مت احلصول عليه من اخلمرية كانت مكافئة لفعالية فيتامني D3. لذلك مت 
اقرتاح استعمال اخلبز املدعم بفيتامني D كمصدر غذائي لتجنب انتشار نقص هذا 

الفيتامني اهلام والضروري.
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أو  تزداد  ما  وعادًة  الوقت،  مرور  مع  النساء  لدى  اجلنسية  الرغبة  تتبدل 
تنخفض بشكل كبري يف بداية أو نهاية العالقات أو عند حدوث تغريات كبرية 
يف احلياة مثل احلمل أو انقطاع الطمث أو املرض. لكن، عندما يصبح اخنفاض 
الرغبة اجلنسية مزعجاً عندها هناك جمموعة من التقنيات اجلنسية باإلضافة 

إىل أمور تتعلق بنمط احلياة باإلضافة إىل بعض األدوية اليت قد تكون فعالة.
لذلك ميكن تعريف اخنفاض الرغبة اجلنسية على أنها اخنفاض دائم أو 

متكرر للرغبة اجلنسية حبيث تسبب الضغط النفسي للمرأة. 
األعراض

من الواضح أن العرض الرئيسي الخنفاض الرغبة اجلنسية لدى النساء هو 
نقص أو غياب الرغبة مبمارسة اجلنس، وقد أظهرت الدراسات أن 40% من 
النساء يعانني من اخنفاض الرغبة اجلنسية يف مرحلة ما من احلياة، وتنخفض 
15% عندما متثل فقط النساء اللواتي لديهن اخنفاض  هذه النسبة إىل 5 – 

رغبة جنسية مستمر.
ومع ذلك فمن الصعب حتديد ما هو طبيعي وما هو غري طبيعي، فعندما 
ترغب املرأة باجلنس أقل من الشريك فإن ذلك ال يعين بالضرورة أنها تعاني 
هذا  يؤدي  فقد  ذلك  ومع  بها  اليت متر  الصحية  املرحلة  من مشكلة حسب 
االختالف يف الرغبة بني الشريكني إىل خلق جو من التوتر. وبنفس الطريقة 
ذلك  ومع  أوقاتها  أفضل  يف  الشريك  مع  العالقة  تكون  األحيان  بعض  ففي 
تكون الرغبة اجلنسية أقل من املعتاد. وبالتالي ال يوجد رقم سحري لتعريف 

اخنفاض الرغبة اجلنسية لدى النساء بل خيتلف املقياس من امرأة ألخرى.
يبقى السؤال هو متى تتم استشارة الطبيب؟

يفضل استشارة عندما ينزعج الشخص من نقص رغبته مبمارسة اجلنس سواًء 
كان حدوث االتصال اجلنسية يتم بني فرتة وأخرى أو عدة مرات أسبوعياً.

األسباب
تؤثر  عوامل  لعدة  معقد  تفاعل  على  النساء  لدى  اجلنسية  الرغبة  تعتمد 
على محيمية عالقة املرأة بالشريك تتضمن الصحة اجلسدية والصحة النفسية 
واخلربة والقناعات الشخصية ومنط احلياة وطبيعة العالقة مع الشريك. وبعبارة 

أخرى هناك العديد من األسباب املتنوعة اليت تؤثر على االهتمام باجلنس.
األسباب اجلسدية

هناك جمموعة كبرية من التبدالت الفيزيائية اليت ميكن أن تسبب اخنفاض 
الرغبة اجلنسية ومنها:

	•املشاكل اجلنسية: مثل اإلحساس باألمل أثناء ممارسة اجلنس أو ختريش 
األعضاء اجلنسية وهذه األعراض جتعل من التجربة اجلنسية جتربة مؤملة 

ال يرغب الشخص بتكرارها.
	•األمراض غري اجلنسية: هناك جمموعة من األمراض غري اجلنسية اليت تؤثر 
على الرغبة اجلنسية مثل التهاب املفاصل والسرطان والسكري وارتفاع ضغط 
الدم وأمراض الشرايني املزمنة واألمراض العصبية. كما أن نقص اخلصوبة قد 

يسبب اخنفاض الرغبة اجلنسية حتى بعد معاجلة نقص اخلصوبة.
	•تناول األدوية: هناك جمموعة من األدوية اليت تسبب نقص الرغبة اجلنسية 
املضادة  الكيميائية واألدوية  املعاجلة  للضغط وأدوية  مثل األدوية اخلافضة 

للهيستامني.
	•الكحول واملخدرات: إن تناول كميات قليلة من الكحول يزيد من الرغبة 
ما  اجلنسية لكن تناول الكحول بكميات كبرية أو تعاطي املخدرات غالباً 

يرتافق مع نقص يف الرغبة اجلنسية.
	•اجلراحة: اجلراحة املتعلقة بالثدي أو األجهزة التناسلية اخلارجية تسبب 

تغريات شكلية كما قد يكون هلا تأثري على الوظيفة اجلنسية ويرتافق ذلك 
مع اخنفاض الرغبة اجلنسية.

•التعب: اإلرهاق والتعب غالباً ما يسبب نقص الرغبة اجلنسية. 	
•التبدالت اهلرمونية 	

الرغبة  اخنفاض  تسبب  قد  اجلسم  يف  اهلرمونات  مستويات  تغري  	•إن 
اجلنسية.

ويسبب  املهبل  أنسجة  صحة  على  اإليسرتوجني  يساعد  الطمث:  	•انقطاع 
نقص االهتمام باجلنس. لكن مستويات اإليسرتوجني تنخفض عند انقطاع 
الطمث ويسبب ذلك نقص يف الرغبة اجلنسية كما يسبب جتفاف يف املهبل 
أثناء اجلنس. كما قد حيدث نقص يف مستويات  الراحة  مما يسبب عدم 
التستوسرتون الذي حيرض الرغبة اجلنسية عند كاًل من الرجال والنساء. 
وبالرغم من أن معظم النساء تستمر لديهن الرغبة اجلنسية بعد سن انقطاع 

الطمث إال أن بعض النساء يعانني من نقص شديد يف الرغبة اجلنسية.
	•احلمل واإلرضاع: التغريات اهلرمونية اليت قد حتدث أثناء احلمل أو بعد 
الوالدة أو أثناء اإلرضاع قد تكون حاجزاً أمام الرغبة اجلنسية. وبالطبع فإن 
اهلرمونات ال تشكل العامل الوحيد الذي يؤثر على الرغبة اجلنسية يف هذه 
الفرتة فهناك العوامل النفسية النامجة عن التعب واإلرهاق الناجم عن ضغط 

محل طفل أو العناية به.
التغريات النفسية

ال جيب أن تكون األسباب جسدية. فهناك العديد من العوامل النفسية اليت 
تسبب نقص الرغبة اجلنسية ومنها:

املشاكل الذهنية مثل القلق أو االكتئاب
الشدة النفسية أو التعرض لضغوط يف العمل أو ضغوط مادية.

نقص الثقة بشكل اجلسم أو نقص الثقة بالنفس
وجود تاريخ مرضي يتضمن االعتداء اجلنسي أو العنف اجلسدي

أموراً متعلقة بالعالقة مع الشريك
بالنسبة ملعظم النساء فإن االنفتاح العاطفي مع الشريك يعد هاماً من أجل 
الرغبة  الشريك تسبب نقص  الرغبة اجلنسية، لذلك فإن وجود مشاكل مع 

اجلنسية. وغالباً ما يكون نقص الرغبة اجلنسية ناجم عن:
	•نقص التواصل مع الشريك

	•الشجارات أو املشاكل غري احمللولة
	•عدم التحدث عن املشاكل أو عن الرغبات اخلاصة يف اجلنس

	•نقص الثقة بالشريك.

اخنفاض الرغبة اجلنسية لدى النساء )تعريفه وأسبابه(
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أمك أو أختك أو زوجتك أو ابنتك... 

صدّقين عندما أقول لك... إن كل منهن... إنسان...

واهلل...

عن جّد...

صدّقين...

لطفًا بالقوارير

وصفة ونصائح صحية
طاجن السمك

        املقادير: 
الوجبة لثالثة اشخاص

700 غ من اهلامور، فيليه مقّطع إىل شرائح صغرية •	
300 غ من الطحينة •	

½•كوب أو 125 مل من عصري احلامض •	
1¾ كوب أو 435 مل من املاء •	
2 مالعق طعام من زيت الزيتون •	

1 حبة كبرية احلجم أو 200 غ من البصل  مقّطعة إىل شرائح •	
½•كوب أو 125 مل من املاء- كمية إضافية •	

2 مكعبات من مرقة اخلضار ماجي •	
رشة من مسحوق الفلفل احلار •	

رشة من الكمون املطحون •	

طريقة الصنع
يوضع فيليه السمك على صينية اخلبز، ثّم خُيبز يف فرٍن حمّمى على حرارة 
250 درجة مئوّية ملّدة 10-15 دقيقة أو حتى ينضج الّسمك )ُيتّبل بامللح، 

الفلفل والقليل من زيت الزيتون(. تُُستخرج الصينية من الفرن وتوضع جانباً. 
واملاء يف وعاٍء  الليمون احلامض  الطحينة مع عصري  األثناء، مُتزج  يف هذه 

دائري وخُيفق املزيج جيداً حتى يصبح ناعماً ثّم يوضع جانباً. 
ُيسخن زيت الزيتون يف قدٍر متوسطة احلجم، ُيقلى البصل ملدة 5 دقائق أو 
حتى يكتسب اللّون األصفر الذهيّب، ثّم ُتسكب كمية املاء اإلضافية. ُترتك القدر 

على نارٍٍ خفيفٍة حتى يغلي املاء ويتبّخر بالكامل تقريباً. 
ُتضاف الطحينة اجملّهزة مسبقاً ومكّعبا مرقة اخلضار ماجي ُيطهى املزيج 
على ناٍر متوسطة وحُيرَّك باستمرار حتى يغلي ثّم يوضع على ناٍر خفيفة ملّدة 

5 دقائق وُترفع القدر عن النار. 
يوضع فيليه السمك املطبوخ يف طبٍق كبري، ُتسكب الصلصة عليه وُيقّدم مع 

األرز األبيض. 
مدة الطهي : 15دقيقة للتحضري و40 دقيقة للطهي

الفوائد الغذائية:
السمك مادة غذائية غنية باليود، كما توفر بروتينات هامة وزيوت أوميغا 3 الضرورية 

لنمو سليم للجسم، وعمل صحيح لوظائف اإلحساس والنمو والتكاثر.
إن الليمون غين بالفيتامني C، وهو ذو طعم محضي خفيف يساعد على اهلضم وشعور 
الشبع. يف حني أن زيت الزيتون حيتوي على فيتامني E الذي حيمي من اجلذور احلرة، 

كما حيتوي أمحاضاً دمسة تساهم يف ختفيف كوليسرتول الدم.
البصل مادة مضادة للجراثيم وفاحتة للشهية، وكانت تستخدم أيام الفراعنة مع العسل 

»لطرد األرواح الشريرة«.

الشيف ميشيل ابراهيم سلمو  
Abu Dhabi Hilton

MIKAILSALMO@YAHOO.COM
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طابة... 
هو  األربعة  الفرسان  فريق  أن  على  مصرّ  خايل 
أهم فريق كرة قدم يف العامل. وأن التحكيم يظلمه 
يف  العاشرة...  الدرجة  دوري  يف  نراه  لذا  دائمًا، 

املركز قبل األخري.
وليثبت لك املؤامرات اإلستعمارية، فهو يذّكرك  
خبسارة الفريق ألن الكابنت  حضر بعد نصف ساعة 
برنامج  يتفرج على  املباراة... ألنه كان  بداية  من 
»أرضنا اخلضراء«... وخايل أصر على أن توقيت 
بث هذا الربنامج يستهدف إضعاف الروح املعنوية 
لفريقه احملبوب... ويستدل على ذلك بتعليق شهري 
للمذيع »سعفان أبو شحاطة« يف برناجمه »طابة... 

مستديرة...«:  توقيت املباراة غري مناسب
اإلسبانية  الرياضية  الفرق  أخبار  يتابع  خايل 
ويسجل  واإليطالية...  واألملانية  والربيطانية 
ويقنعهم  رفاقه...  مع  نتائجها  ويناقش  مبارياهتا، 
أساليب  أحدث  مستخدمًا  آرائه  بصواب  دومًا 

احلوار... واألحذية...
بالعتاد  الكروية  اللقاءات  حلضور  خيرج  خايل 
الكامل، ابتداًء من العلم الشامخ والقميص الوردي 
اإلسعافات  بصندوق  انتهاًء  باألخضر،  املنقط 
متعفنة  بندورة  طبعًا سحارة  ينسى  األولية... وال 

إلقناع اخلصوم... وأحيانًا لتشجيع الفريق...
يعود خايل كل مرة وهو قد فقد سنًا ما، أو تلقى 
فال  املصريية  املباريات  يف  أما  عينه...  على  كدمة 

يرضى أقل من كسر يف الرجل وثالثة ضلوع...
وعندما تقول خلايل: »هذه لعبة... وال جيب أن 

تتعامل معها هبذه الطريقة...«
يرد عليّ: » وأنت ما أفهمك بالرياضة؟... كل 
املباريات يف العامل حتدث فيها مناوشات... وحنن 

لسنا أقل حضارة من اإلنكليز أو اإلسبان...
أنت ال متلك روحًا رياضية أبدًا !«

Phobia

اخلوف
حتضري خباخ فموي لرائحة النفس

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 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

أوراق الزعرت العادي )أو الربي( )مقدار عشرين عود(
أوراق أوكاليبوس )عشرة أوراق(
أوراق نعنع )مخسة عشرة ورقة(

قشرة ليمون
يانسون – 3 مالعق
قرنفل – 3 مالعق
الغليسرين الطيب

سائل كحولي – كحول إيتيلي %45 
التحضري

تقطيع األوراق بشكل جيد جدًا، ثم تضاف هلا 250 مل من السائل الكحولي )كأس كحول طيب + كأس ماء نقي 
أو فودكا أو ما شابه(، ثم تضاف قشرة الليمون، واليانسون والقرنفل.

خيلط املزيج باخلالط جيداً. حتى احلصول على معجون أخضر فاتح. ثم يرتك املزيج ملدة أسبوعني إىل شهر ليصبح 
حملواًل مرّكزاً. حيث جيب وضعه يف عبوة حمكمة اإلغالق ويصب على سطحه كمية من السائل الكحولي ملنع 
خترب املزيج. ثم يرتك احمللول يف مكان مظلم وبارد. حيث يزداد تركيز احمللول مع زيادة الوقت الذي يرتك 
فيه. يصفى احمللول عرب قطعة من الشاش أو القماش، ثم يضاف أربع مالعق من الغليسرين الطيب لزيادة كثافة 
احمللول وحتسني طعمه. يوضع احمللول يف عبوة خباخ موجودة عند العطارين، وهو ذو طعم حاد ونكهة نباتية. 

وتكفي كمية قليلة جداً من احمللول للتعقيم. ويفضل أن يتم مضمضة الفم بها.
إن الكحول املستخدم يف هذا البخاخ ال يتسبب بالسكر، ألن الكمية املستخدمة منه ال تتجاوز 1 مل، وعملياً ال 
ميكن ألي إنسان أن حيتمل تناول أكثر من 10 مل من هذا املزيج ألنه حيتوي زيوت عطرية قوية. يف حني أن 

الكمية الضرورية حلدوث السكر من هذا السائل تتجاوز 200 مل.
رغم حتفظ كثري من الناس على تناول الكحول، إال أن أغلب املواد الدوائية والعالجات النباتية يتم حتضريها 
باستخدام الكحول اإليتيلي كونه أكثر أماناً وسالمة من املواد الكيميائية البديلة )إيرت وكلوروفورم وغريها(. وهي ال 

تسبب أي حالة من حالة التسمم الكحولي )الُسْكر(. لكن يبقى التحذير بوجود كحول يف هذا املنتج واجباً.
يبقى هذا املزيج صاحلاً لالستخدام ملدة ستة أشهر. وهو حيافظ على رائحة الفم عطرة ملدة ساعة على األقل مهما كانت نوعية الوجبة 
الفم ليبقي  التأثري كمطهر، وهو يقتل اجلراثيم يف  الثيمول، وهي مادة قوية  اليت تناوهلا الشخص. الزعرت العادي حيتوي على مادة 

رائحته عطرة.

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


