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

اجلنسي عند الرجل عموماً أقوى بكثري منه عند املرأة.

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

حني يسود جانب الغاية لدى الرجل.

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

الطفل فيها معتمداً عليها بشكٍل تام.

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

بأطفاهلا على وجه اخلصوص ألن اجلنس بالنسبة هلا وسيلة وليس غاية.

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

اجلنسية قوية دائماً، وعدوانيته حتت الطلب.

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

التوترات اليت شهدها يومه.

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

نصدره من أحكام قيمة على كل منهما.  

 د. أيهم أمحد
hakeem@med-syria.com     
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برعاية حمافظ ريف دمشق: مؤمتر أطباء األسنان بريف دمشق
اإلرتقاء حنو األفضل

عقد مؤخراً على مدرج الباسل مبشفى األسد اجلامعي املؤمتر العلمي ألطباء األسنان 
حملافظة ريف دمشق.

هذا وقد مّثل السيد احملافظ الدكتور شاكر التونسي نائب احملافظ، وحبضور الدكتورة 
فاديا ديب نقيب أطباء األسنان يف سوريا، والدكتور حسن جبه جي مدير صحة ريف 
دمشق، والدكتور عياض عبيد رئيس فرع نقابة أطباء األسنان بريف دمشق ومجع لفيف 
من خمتلف احملافظات. وهذا وقد ألقى الدكتور شاكر التونسي ممثل السيد راعي املؤمتر 
كلمة نّوه فيها بالتطور الصحي يف حمافظة ريف دمشق، وهو تطور ملحوظ وقفزة نوعية 
ونهضة علمية كبرية يف جمال التأهيل والتدريب، ومن حيث املراكز الصحية فقد أصبح 
عدد املشايف فيها 10 مشايف و177 مركزاً صحياً. إضافة إىل افتتاح عيادة شاملة تضم 

اختصاصات متعددة يف كل من حران العواميد والتل وعدرا البلد وبسيمة وسبينة. 
التجهيزات  بأحدث  الشاملة  والعيادات  الصحية  واملراكز  املشايف  تلك  رفد  مت  وقد 
الطبية، هذا وقد نوه الدكتور شاكر التونسي على التطور يف خدمات صحة الفم واألسنان 
أطباء األسنان يف عياداتهم اخلاصة،  يف ريف دمشق، من حيث تضافر جهود  كثرياً 
وما يقدمه أطباء األسنان يف القطاع العام، فاليوم يقدم 130 مركزاً صحياً خدمات سنية 
باإلضافة لوجود شعبة جلراحة الفكني يف كل من مشايف دوما حرستا والزبداني ودير 
عطية، ومت إحداث قسم اإلختصاص اللثة  يف مركز الرعاية حبرستا. وأّكد الدكتور شاكر 
أن مجيع هذه املراكز واألقسام تؤمن اخلدمة الطبية يف جمال طب الفم وصحة األسنان 

للمواطنني جماناً باإلضافة لتأمني فرص عمل ألطباء األسنان يف هذا اجملال.
كما ألقت األستاذة الدكتورة فاديا ديب نقيبة أطباء األسنان بسوريا كلمة تناولت فيها 
أهمية املؤمترات اليت متاثل مائدة من موائد العلم جتمعنا لننهل منها أنواع متعددة من 
آفاق املعرفة تتواصل خبرباتنا وأفكارنا على رحاب هذا الوطن على أرض احلضارات 
ومهد الديانات ومنشأ األجبدية. كما أّكدت على أن يف هذا الوطن الغالي وبقيادة السيد 
الرئيس الدكتور بشار األسد تسري نقابة أطباء األسنان يف سورية بفروعها املختلفة تكون 
الفاعلة واملنفعلة على صعيد املهنة والطبيب واملنفعلة يف أحداث وتأثريات اجملتمع، 

واليوم نضع أمام أعيننا توجيهات سيد الوطن.
أّكد  ويف كلمة للدكتور عياض عبيد رئيس فرع نقابة ألطباء األسنان بريف دمشق، 
أن أهمية هذا اللقاء العلمي الذي ينعقد يف ظالل احتفالنا بأعياد شعبنا العظيم يف آذار 
اجمليد يف ربوع الشام وفيحاء الشام، على أرض سورية العروبة ديار األصالة والعراقة 
والتاريخ حيث ينبعث اجملد احلضاري املتجدد يف مسرية النهضة مليادين احلياة الثقافية 

وجماالت العلوم واملعارف واآلداب ويف مناهج احلياة كافة.
فرع دمشق - رائد هركل
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جراحة الصدر التنظريية
ما هي جراحة الصدر التنظريية : 

جوف  إىل  عدسة  إدخال  على  اجلراحة  هذه  تعتمد 
الصدر عرب جرح صغري يف جدار الصدر ال يتجاوز 2سم، 
شاشة  إىل  الصورة  تنقل  كامريا  إىل  موصولة  العدسة 
ليشاهدها اجلراح ومساعدوه ومبساعدة جرحني صغريين 
آخرين ) ال يتجاوز طول كل منهما 2سم ( يتم إلدخال 

األدوات اليت جترى بها العملية . 
اليت  الكبرية  التقليدية  اجلروح  عن  نستغين  وبذلك 
كمية  تقطع خالهلا  واليت  سم   20  –  15 طوهلا  يبلغ 

كبرية من عضالت جدار الصدر . 
بالصدر عن اجلراحة  التنظريية  ميزات اجلراحة  إذا 

التقليدية : 
اجلروح الصغرية   -

األمل بعد العمل اجلراحي أقل بكثري  -
اإلقامة باملشفى أقل    -

الشفاء أسرع والعودة للعمل أبكر   -
مجاليا أفضل بكثري   -

اختالطات اجلروح أقل ) اإلنتان – النزف (   -

التنظريية  باجلراحة  اليت جترى  اإلجراءات  هي  ما 
بالصدر : 

آفات اجلنب : 
انصبابات اجلنب الغري مشخصة   -

تقيحات اجلنب الباكرة – احملجبة   -
تدمي اجلنب   -

انصبابات اجلنب اخلبيثة   -
انصبابات اجلنب الكيلوسية   -

أورام اجلنب الصغرية املوضعة   -
آفات النسيج الرئوي : 

الريح الصدرية الناكسة   -
آفات النسيج اخلاللي   -

العقيدات الرئوية   -
الكيسات املائية الرئوية   -
التوسع القصيب املوضع   -

سرطان الرئة الباكر  -

آفات املنصف : 
غدة  فيها  مبا  واخللفي  األمامي  املنصف  أورام   -

الثيموس 
جتريف العقد اللمفاوية املنصفية   -

إجراء نافذة تامورية   -
خزع السلسة الودية الصدرية   -

آفات املريء   -
الدكتور : حممد احلاج مصطفى 
 مكتب حلب -  أسعد فرا  

حتت رعاية 
رئاسة جملس الوزراء 

تدعوكم 
اجلمعية السورية ألطباء العني 

إىل مؤمترها السنوي اخلامس والثالثون
بالتعاون مع 

SFO اجلمعية الفرنسية ألطباء العني ،ISRS اجلمعية الدولية للجراحة االنكسارية
اجلمعية الطبية السورية الربيطانية SBMS، يف فندق ايبال ) طريق املطار ( 

مابني 14-16 نيسان 2011م
اللجنة املنظمة للمؤمتر :

الدكتور علي سريجية، الدكتور طارق املوسى، الدكتور حسني زينب، الدكتور بشار لوقا
 الدكتور أنس عنربي، الدكتور عبد العزيز بدلة، الدكتور غزوان مرعي

يتضمن برنامج املؤمتر كل ما هو جديد يف أمراض وجراحة العني
تقدم مجعيتنا باالشرتاك مع اجلمعية الطبية السورية الربيطانية جائزة ألفضل حبث 

يقدم من األطباء املقيمني ضمن جلسة خاصة بهم نرجو إرسال مشاركاتكم يف موعد أقصاه 
شهر آذار 2011

سيخصص يوم 14 نيسان
للدورة التعليمية للجمعية الدولية جلراحة أسواء االنكسار

حتت عنوان » الساد من األلف إىل الياء »
ويومي 15 و 16 جللسات املؤمتر إضافة للدورات التعليمية التخصصية

نلفت عنايتكم لضرورة التسجيل املبكر قبل املؤمتر يف مجيع الدورات ألن األماكن حممودة
وذلك عن طريق االتصال بسكرترية اجلمعية يف مقر اجلمعية

على اهلاتف : 114462184 963 + أو عن طريق الربيد االلكرتوني خلدمات األعضاء
membersevices@sos-sy.com
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شركة عمر قصار وأوالده والعاملني فيها جيددون 
العهد والوفاء مع كل احلب والتقدير لقائد الوطن بشار 

األسد حفظه اهلل تعاىل   
طارق قصار

نعم نعم خلف قيادة احلكيمة للسيد الرئيس الدكتور 
بشار األسد ووفقه اهلل 
املخلصني اجلمركيني

نعم للسري خلف قائد مسرية التطوير والتحديث 
الدكتور بشار األسد

رضوان امللك واوالده  

نعم نعم نعم للقائد النهضة العلمية والفكرية والثقافية  
واالقتصادية  السيد الرئيس الدكتور بشار األسد
ونعاهده على املضي خلف قيادته احلكيمة

مكتب علوان للتجارة واالقتصاد والعاملني به

إىل حكيم احلكماء اقول من قلب صادق لبيك ودمت 
للوطن ياسيد الوطن

الدكتورة صفاء زرزوري

خلف قيادتك احلكيمة  نسري ونقول  نعم نعم نعم  
للسيد الرئيس الدكتور بشار األسد

د.أمحد امساعيل رئيس مشفى حرستا والعاملني بها

عاهدناك فبايعناك وحنن على العهد باقون نسري 
خلف قيادتك احلكيمة معا يداً بيد  نبين وطننا الغالي

الدكتور خالد موسى

نعم ونعم للقائد الرمز بشار األسد ونعاهده أننا خلف 
قيادته احلكيمة نبين سوريا احلديثة سوريا احلضارة 

الدكتور صاحل صادقة

نعم لقائد مسرية التطوير والتحديث باني سوريا 
احلديثة القائد الدكتور بشار األسد    

مشفى الرجاء اجلراحي-عربني

عهد وفاء وإخالص للطبيب األول السيد الرئيس 
الدكتور بشار األسد ملا قدمه ويقدمه للوطن واألطباء 

مشفى السالم التخصصي

عهد وفاء وشكر للسيد الرئيس بشار األسد راعي 
وحامي البيت السوري واألسرة السورية مع الدعاء 

مبزيد من التقدم والتطوير
الصيدالنية هيام الطباع

نعاهد السيد الرئيس الدكتور بشار األسد بالوقوف 
خلف قيادته احلكيمة، فبالقادة العظماء تكرب األوطان

الصيدلي مرهج حسن اليوسف

عهد حمبة واخالص وتقدير جلهوده اجلبارة يف 
اعمار الوطن كل احملبة لقائد الوطن الدكتور بشار 

األسد
الدكتور نبيل الوزة -رئيس مشفى داريا

كل الوالء واحملبة للقائد الرمز الدكتور بشار األسد 
نعاهدك على املضي خلفك
العاملون يف مشفى داريا

معاون رئيس املشفى أسامه شهاب

حتية عهد ووالء للقائد املفدى الدكتور بشار األسد 
ونعاهدك بالسري خلف قيادتك احلكيمة 

العربية للعود - رياض طبيخ

عهد ووفاء للقائد الرمز الدكتور بشار األسد على أن 
نسري خلف قيادته احلكيمة

خليل خاروف

نعاهد السيد الرئيس الدكتور بشار األسد على املضي 
خلف قيادته احلكيمة.

صخر التون

نعاهد الطبيب األول السيد الرئيس الدكتور بشار 
األسد عهد الوفاء للسري خلف قيادته احلكيمة.

الدكتور أبو بكر سامل داوود

عهد حمبة ووفاء للسيد الرئيس الدكتور بشار األسد 
على املضي خلف قيادتكم احلكيمة.

الدكتور رامي خونده

نعاهد السيد الرئيس الدكتور بشار األسد عهد وفاء 
ووالء للسري خلف قيادتكم احلكيمة.

الدكتور ادمون احلداد

مكتب شطاحي والعاملني فيه جيددون العهد والوفاء 
مع كل احلب واالكبار لقائد هذا الوطن 

الدكتور بشار األسد حفظه اهلل
مكتب شطاحي

عهد ووالء ووفاء للقائد الرمز الدكتور بشار األسد 
أدامه اهلل

حممد حجازي - من اجلنوب اللبناني الصامد

نعاهد قائد الوطن باحلب والوفاء والوالد
الدكتور نهاد العقلة

حتية حب وعهد ووالء صادق لقائد الوطن الدكتور 
بشار األسد

وفاء العجوري - مشفى داريا الوطين

أمسى آيات الوفاء والوالء باسم حارات دمشق 
القدمية األصيلة لرئيسنا الغالي واملفّدى

Molaiah حممد سامر حمايري وأوالده-كافيه موليه

تهاني ومبايعات املشرتكني يف حمافظةدمشق وريفها مبناسبة ذكرى تأسيس احلزب وعيد االستقالل )اجلالء(

ويتبع باقي التهاني يف العدد القادم

خطوة قد تسبب زيادة تكاليف الزيارات السنية
املزعجة  األصوات  ونكره  األسنان،  طبيب  نزور  كلنا 
املرتفعة  اخلدمة  كلفة  بسبب  كثرياً  ونرهق  واإلبر، 
كلفة  يف ختفيض  الصحة  وزارة  جهود  كل  ورغم  عادة. 
األدوية والعالج الطيب، إال أن حالة قد شّذت عن هذا 
التوجه، وهي قد تهدد بزيادة تكاليف العالج عند طبيب 

األسنان.
إن وزارة الصحة تنوي إجبار مستوردي خمدر األسنان 
على فتح مكاتب علمية لتسويق منتجاتهم. وهو على حّد 

زعم البعض أسوة »باألدوية األخرى«.
وال  لإلنسان،  الضروريات  أخطر  من  هو  الدواء  إن 
خنتلف مع الوزارة يف ضرورة مراقبته، لكننا نتساءل عن 
سبب فرض مكتب علمي ملادة ال يستخدمها سوى طبيب 
األسنان، وهي مادة معروفة وال »فّن« يف استخدامها. وهي 
تشبه يف االستخدام عند طبيب األسنان معجون احلالقة 

عند احلالق، فال هي دواء حيقن يف أوعية اجلسم، وال هي 
حبوب جتول حمتوياتها يف الكبد أو تؤثر على الكلية، بل 
هي مادة مسكنة يف مكان األمل، مثلها مثل زيت القرنفل، 

غري أنها أكثر فّعالية.
وهي  وحيدة  مادة  عن  عبارة  هو  األسنان  خمدر  إن 
ليدوكائني، وال إضافات أخرى هلا. وهي مرخصة وموافق 
عليها لتخدير األسنان منذ عقود. وكل املستوردين له ال 

يتنافسون سوى على ناحية السعر. 
فحالة خمدر األسنان ليست كحالة مسكنات األمل مثاًل، 
أسربين...  وهناك  بروفني  وهناك  باراسيتامول،  فهناك 
مادة  هي  بل  املناسب.  وينتقي  بينها  الطبيب  ليختار 
بسيطة ال تباع يف الصيدليات وال تقدم للمرضى، بل تباع 

لطبيب األسنان مباشرة.
يف  زيادة  يعين  علمي،  مكتب  فرض  مثل  قرار  إن 

وستفرض  املنتج،  سعر  على  حكماً  ستنعكس  التكاليف 
كما  املعاينات،  أجور  على  زيادات  األسنان  أطباء  على 
أنها ستفتح الباب واسعاً أمام التهريب وما له من خطر 
على اقتصاد الوطن وصحة املواطن، وتشجيعاً للمستّغلني 

واالنتهازيني.
اجملاورة  الدول  يف  األسنان  خمّدر  استرياد  أن  علماً 
كلبنان واألردن يتم عن طريق مستودع مرّخص وبإشراف 

صيدالني )كما هو احلال حالياً يف سورية(.
املواطن  محاية  يف  الصحة  وزارة  سياسة  نشجع  إننا 
ووضع  املوضوع  هذا  دراسة  منها  ونرجو  به،  واالهتمام 
األمور يف السياق األوسع من وجهة نظر املواطن والطبيب 

والصحة العامة.
اليت  اإلجيابية  اخلطوات  الوزير  السيد  من  ونرتقب 

اعتدناها منه.
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عّمال صناعة النسيج حيتاجون إلـى احلليب
يف أحد األيام حضر إلينا مريض يف عمر 35 عامًا، أمسر اللون أجعد الشعر.

وكانت الشكوى الرئيسية لديه هي نقص عدد النطاف، عند حتليل عدد النطاف يف 
املخرب ُوجد أنه عقيم متاماً. كان عدد النطاف احلية لديه أقل من 100/ملم، يف حني أن 

الطبيعي 20 إىل 50 مليون نطفة/ ملم )سابقاً 50 إىل 70 مليون/ نطفة(.
يف  واخنفاض  دم،  فقر  من  يعاني  املريض  أن  وجد  لديه  والصيغة  الدم  حتليل  عند 

الكريات البيض يصل إىل 1500 كرية/ ملم )طبيعي 3000 إىل 10000 كرية(.
اجتمع جمموعة من املختصني ملناقشة حالة املريض وسؤاله عن أي أعراض أخرى، فلم 

يذكر شيئاً سوى آالم بطنية وغثيان حتدث بني الفينة واألخرى.
نسيج، يف صبغ  معمل  يعمل يف  أنه  فأجاب  املريض،  أحدهم عن عمل  عندها سأل 
اخليوط. وقف اجلميع للحظة عن الكالم ثم تابع أحدهم السؤال: »هل تشرب احلليب 

كل يوم؟«. فكان اجلواب بالنفي...
تشرتط وكاالت العمل واحتادات ونقابات العمال ووزارات الصحة ووزارات العمل يف 
كثري من دول العامل،على أن بعض املهن اخلطرية واليت حتتوي على تعامل مع مواد سامة 
جيب أن حيرص صاحب العمل  على محاية العمال من الضرر. فصناعة النسيج مثاًل، 
تضطر العامل إىل التعامل مع أصبغة حتتوي معادن سامة كالرصاص والزرنيخ والزيوت 

والزئبق واحلديد غري العضوي وغريها...
وهذه املواد ترتاكم يف اجلسم وتسبب تسمماً عصبياً )ضرر دماغي يف الذكاء والذاكرة( 
وضرراً هضمياً )آالم وتشنجات بطنية وغثيان وإقياء وتنفرات يف األمعاء( وأضراراً جلدية 
أخرى مثل مشاكل  )تبقعات جلدية وشعر غري صحي وجمعد واسوداد بشرة( وأضراراً 

تنفسية أو مثل حالة مريضنا العقم التام.
إن النصائح الطبية املقدمة عادًة تشمل ختفيف التعرض للسموم باستخدام ألبسة وكفوف 
وكمامات واقية، وحتديد عدد ساعات العمل واستخدام احلمام البارد )املاء الساخن يزيد 

امتصاص املعادن عرب اجللد(. كما أن أهم اخلطوات هي شرب احلليب وتناول البيض، 
فالربوتينات املوجودة يف احلليب )وجزئياً يف البيض( تساعد يف ربط املعادن الثقيلة وعدم 
السماح هلا بدخول اجلسم، وإن دخلت للجسم فهي ميكن أن حتبس يف الكبد وتطرح ال 

حقاً يف جهاز اهلضم دون أن تسمم الدماغ أو اجللد أو اجلهاز التناسلي.
تفرض كل دول العامل املتقدمة على املصانع املشابهة إعطاء وجبيت طعام حتتويان على 
البيض واحلليب، مرة عند الفطور ومرة يف منتصف النهار )الساعة 12( لكننا كما رأينا 
يف حالة مريضنا فإن هذا ال حيدث يف سوريا خاصة يف املعامل الصغرية اخلاصة، وذلك 
بغرض التوفري.ولكي نكون واقعيني فإننا ال نستطيع أن نفرض تقديم هذه الوجبات للعمال 
بسبب أنها تكلف صاحب العمل الصغري أو املتوسط. لكن على األقل ميكن توعية العمال 

حلماية أنفسهم.

نرجو من وزارة الشؤون االجتماعية والعمل إختاذ اخلطوات املناسبة. ونشر التوعية.

خدمة الزبائن: 18277777

فيتامينات للرياضييـنشريك

صحّتكم

غين بالكاليسيوم
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حملة عن الفريوس:
إن فريوس التهاب الكبد البائي Hepatitis B فريوس 
سوائل  مع  الوثيق  بالتماس  ينتقل  وهو  بشدة.  معدي 
ومفرزات الشخص املصاب )دم، مين، لعاب، مفرزات 
اخلدوش  واخرتاق  عبور  عنق الرحم (، وهو  يستطيع 

اجللدية.
للظروف  مقاوم  البائي  الكبد  التهاب  فريوس  إن 
احمليطية )يعيش يف الدم اجلاف مدة أسبوع (، ويعترب 

معدياً أكثر مبئة مرة من فريوس اإليدز.
من   %80 من  أكثر  عن  مسؤواًل  الفريوس  هذا  يعترب 
جممل حاالت سرطان الكبد. يعترب بعد التدخني كثاني 

أكثر عامل مسبب للسرطان. 
حيدث انتقال عمودي للفريوس من األم للجنني أثناء 

احلمل و أثناء الوالدة.
يف حني أن االنتقال األفقي حيدث عتد تعرض اجللد 
أو  للدم،  دخوله  أو  للفريوس  املخاطيات  و  املتأذي 

املمارسة اجلنسية بدون وقاية.
من هم أكثر املعّرضون إلصابة؟

هناك جمموعات عالية اخلطورة و هي: 

)أطباء،  الصحي  القطاع  جمال  يف  العاملني   -1
ممرضني، فنيني، مسعفني (  

اعطاء  2- مستخدمي احلقن  )أثناء سحب الدم – 
احلقن العضلية (

3- اجلنوسيني )الشاذين جنسياً( - متغايري اجلنس 
مع تعدد شركاء )األشخاص كثريي العالقات(.

4- مرضى غسيل الكلية و نقل الدم.
5 - املسافرين.
 6- السجناء.

 7- مرضى التخلف العقلي.
 8- مستخدمو الوشم و وأدوات تقليم األظافر 

اللقاح
ويؤمن  سريعة.  مناعية  استجابة  بدء  اللقاح  حيرض 
محاية سريعة و طويلة خالل احلياة. وهو يتماشى مع 

األفراد باختالف استجابتهم املناعية.
له  )ليس  التحمل  جيد  و  أميناً  اللقاح  هذا  يعترب 
أمراض  بوجود  حتى  ويعطى  مهمة(.  جانبية  تأثريات 

مزمنة مرافقة. وميكن أن يشارك مع أي لقاح آخر.

إن هذا اللقاح حمّضر عن طريق اهلندسة الوراثية.
اجلرعة: 10 ميكروغرام لألطفال

              20 ميكروغرام للبالغني
مكان االعطاء : العضلة الدالية .

د رافية عويرة 
أخصائية يف طب األطفال
اجتماع جلنة سيدات األعمال

إن عملية التصفيق عملية كيميائية تنبه أعضاء اجلسم، 
خاصة األمعاء، من خالل األوعية الدموية اليت تتجمع يف 
منطقة كف اليد ونهاية األصابع، وإذا صفقنا بقوة وجدية 
فسيمتد تأثري التصفيق من الرأس حتى القدم، حيث نشعر 

كأننا نقوم بتمرين رياضي وتدليك لكل مناطق اجلسم.
هنالك سبع طرق للتصفيق العالجي:

جبميع  التصفيق  هو   : العالجي  التصفيق  طرق  أول 
األصابع وبكل كف اليد فهذا مفيد جداً لتحسني الدورة 

الدموية وعالج اآلالم العصبية.
ملن  مفيد  وهو  فقط،  األصابع  بأطراف  التصفيق  ثانيًا: 
يعاني من ضعف اإلبصار والرعاف املتكرر والتهاب األنف 

التحسسي.
اليد  أصابع  بينما  فقط   اليد  بكف  التصفيق  ثالثًا: 
األعضاء،  وظائف  من  يعزز  ما  وهو  ومتباعدة،  منبسطة 

خاصة األمعاء.
رابعًا: التصفيق بقبضة اليد يعين اقبضوا اليدين وصفقوا 
على ظهر األصابع، وقد تشعرون ببعض األمل يف البداية، 
قليل  بعد  ولكن  واملفاصل،  األصابع  عظام  يف  خاصة 
يعمل  التصفيق  وهذا  األمل،  وسيختفي  براحة  ستشعرون 
على الوقاية والعالج من الصداع واآلالم املختلفة يف منطقة 

الكتف.
التصفيق يركز  التصفيق باألصابع فقط، وهذا  خامسًا: 

ألمراض  والعالج  الوقاية  يف  ويعمل  األصابع  تنبيه  على 
القلب والشعب اهلوائية.

سادسًا: التصفيق بضرب كف اليد بظهر اليد األخرى، 
ويقويهما  الفقري،  والعمود  الوسط  منطقيت  يعزز  وهو 

ويساعد على إزالة اآلالم منهما .
وراء  أيديكم  العنق أي مدوا  وراء  التصفيق من  سابعًا: 
منطقة  يف  التعب  الطريقة ختفف  وهذه  وصفقوا،  الرأس 

الكتف وكذلك تساعد على فقدان الدهون من اليدين .
رياضة سهلة ومفيدة جداً...دمتم خبري

د. زهور السعد

التصفيق الطيب!! عالج غريب ومفيد

صحّتكم

اجلديد يف اللقاحات: لقاح فريوس الكبد البائي
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السكر يسبب ارتفاع الضغط
احملالة  األخرى  املشروبات  أو  الصودا  تناول  يرتافق 
ارتفاع يف ضغط  الفواكه احملالة مع  بالسكر مثل عصائر 

الدم.
وجدت الدراسات أن تناول املشروبات احملالة بالسكر 
بشكل يومي ترتافق مع زيادة يف كل من الضغط االنبساطي 
واالنقباضي. ويبقى هذا االرتفاع يف الضغط ملحوظاً حتى 
مستويات  أن  الباحثون  وجد  حيث  الوزن.  خفض  بعد 
الضغط تكون أعلى لدى الذين يتناولون الفركتوز والغلوكوز. 
يعد  الذي  الذرة  شراب  يف  عالية  بنسبة  يوجد  وكالهما 

وسيلة التحلية األكثر شيوعاً يف صناعة املشروبات.
وقد كان ارتفاع الضغط أشد لدى األفراد الذين يتناولون 
كاًل من السكر وامللح. حيث وجد ارتباط بني تناول الصودا 
وحتى اخلاصة باحلمية مع ارتفاع ضغط الدم حيث كان 
القيام  على  القدرة  يف  واخنفاض  الوزن  يف  ارتفاع  هناك 
الصودا اخلاصة  يتناولون  الذين  لدى  الرياضية  بالتمارين 
باحلمية مقارنة مع الذين ال يتناولون الصودا. هذه النتائج 
تدعم التوصيات اليت تقول خبفض املتناول من املشروبات 

احملالة بالسكر أو احملليات الصناعية، وخفض املتناول 
من امللح وذلك لتجنب ارتفاع ضغط الدم.

بني  ترتاوح  بأعمار  شخص   2696 مشلت  دراسة  يف 
الذين  األشخاص  أن  الباحثون  وجد  سنة،   59-40
يتناولون مشروبات حمالة بالسكر أو باحملليات الصناعية 
يستهلكون كميات أكرب من الغلوكوز والفركتوز والسكروز. 
كما وجد أن األشخاص الذين يتناولون مشروبات حمالة 
من  كمية  على  حيصلون  يومياً  مرة  من  أكثر  بالسكر 
من  كالوري  كيلو   400 حبوالي  أكثر  يومياً  احلريرات 
أن  وجد  كما  املشروبات.  هذه  يتناولون  ال  الذين  أولئك 
األشخاص الذين ال يتناولون هذه املشروبات لديهم مشعر 

كتلة اجلسم أقل.
هذه  يتناولون  الذين  األشخاص  فإن  عام  وبشكل 
حيث حيصلون  سيئ  الغذائي  نظامهم  يكون  املشروبات 
العناصر  فائدة  دون  احلريرات  من  كبرية  كميات  على 
البوتاسيوم  يعانون من اضطراب يف شوارد  الغذائية. كما 

والصوديوم والكالسيوم. 

ارتفاع  سبب  تكون  قد  اليت  اآلليات احملتملة  إحدى 
زيادة محض  هي  املشروبات  هذه  تناول  عند  الدم  ضغط 
تنقص  الدم  البول يف  زيادة محض  وعند  الدم،  البول يف 
مستويات أكسيد النرتيك الذي يلعب دور موسع لألوعية. 
كما ترتبط زيادة استهالك السكر بزيادة يف تنبيه العصب 

الودي وزيادة احتباس الصوديوم.
تعد هذه الدراسة جزء من حلقة من الدراسات اليت تهتم 

بتأثري املشروبات احملضرة صناعياً على الصحة العامة.

الزيتون يساعد يف محاية الكبد من الشدة التأكسدية
الزيتون حيمي  وزيت  الزيتون  أن  الدراسات  وجدت 
الكبد من الشدة التأكسدية. أشار الباحثون إىل أن عمليات 
االستقالب اليت تتم على األغذية تؤدي إىل إنتاج مواد 
مؤكسدة هلا مسية على الكبد ولكن إضافة زيت الزيتون 
أو الزيتون إىل النظام الغذائي يساعد على احلماية من 

الشدة التأكسدية ومحاية الكبد من األذى.
يدخل زيت الزيتون ضمن العديد من األنظمة الغذائية 
اإلصابة  خطورة  من  ينقص  أنه  املعروف  ومن  الصحية 
خطورة  من  ينقص  أنه  كما  املزمنة،  القلبية  باألمراض 
اإلصابة ببعض أنواع السرطان، ويساعد يف تنظيم عمل 
هذا  أظهر  وقد  االلتهابية.  واالستجابة  املناعة  جهاز 

البحث فائدة زيت الزيتون يف محاية الكبد من الضرر 
التأكسدي.

أجري البحث على حيوانات التجربة حيث مشلت 
التجارب. حيث مت تقسيمها  اجملموعة 80 من فئران 
إىل جمموعتني، ومت تعريضها للمؤكسدات اليت تنتج عن 
اليت مت  لدى اجملموعة  أنه  لوحظ  وقد  األغذية  تناول 
إعطاؤها زيت زيتون كان هناك فعالية أكرب يف أنزميات 
من  أقل  الكبدي  الضرر  وكان  لألكسدة،  املضادة  الكبد 

اجملموعة اليت مل تتناول زيت الزيتون.
وقد مت تقسيم زيت الزيتون إىل جزء حمب للماء وجزء 
حمب للدسم وقد وجد الباحثون أن اجلزء احملب للماء 

والشدة  التوكسينات  من  الكبد  محاية  يف  فعالية  أكثر 
التأكسدية. ولكن جيب إجراء مزيد من الدراسات ملقارنة 

تأثري زيت الزيتون مع مضادات األكسدة األخرى .

املأكوالت البحرية للوقاية من أمراض الشيخوخة

تناول  من  اإلكثار  إىل  الربيطانيني  الصحة  خرباء  دعا 
وتنشيط  القلب  أمراض  من  للوقاية  البحرية  املأكوالت 
الذاكرة وزيادة القدرات الذهنية باإلضافة إىل تقوية اجلهاز 

املناعي. 
حيث أشار اخلرباء إىل غنى املأكوالت البحرية واحملار 
بالربوتينات وأمحاض أوميغا اليت تساعد على الشفاء من 

احلاالت االلتهابية واألمراض القلبية.
من  الوقاية  على  تساعد  أوميغا  أمحاض  أن  كما 
االضطرابات النفسية مثل االكتئاب مما يقلل من اإلصابة 
مع  يرتافق  االكتئاب  أن  وخاصة  الشيخوخة.  بأمراض 
على  تؤثر  اليت  والذهنية  اجلسدية  األمراض  من  العديد 

حياة األشخاص املتقدمني بالعمر.
كما أن أمحاض أوميغا تساعد على احلد من فقدان املاء 
جلد  على  احلفاظ  يف  يساعد  وبالتالي  البشرة  خاليا  من 

صحي وشاب.
للحوادث  مضاداً  دوراً  أوميغا  أمحاض  تلعب  كما 

االلتهابية اليت حتدث ضمن األوعية الدموية مما يتسبب 
بتطور األمراض الشريانية اليت ترتافق مع زيادة يف نسبة 
األمراض القلبية. حيث وجد أن األشخاص الذين يتناولون 
مياًل  أقل  يكونون  األسبوع  يف  األقل  على  مرة  األمساك 

لإلصابة باألمراض القلبية من أولئك الذين ال يتناولونها.
دوراً  تلعب  أوميغا  أمحاض  أن  وجد  لذلك  باإلضافة 
أمراض  من  وغريها  ألزهامير  مثل  أمراض  من  الوقاية  يف 

الشيخوخة.
تساعد  أوميغا  أمحاض  أن  الدراسات  أظهرت  كما 
من  احلماية  وبالتالي  املناعي  اجلهاز  عمل  حتسني  يف 
اإلنتانات املتكررة وأمراض احلساسية املرتبطة باضطرابات 

اجلهاز املناعي.
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ناسا تدرس قدرة اجلسم على مكافحة اإلنتانات
ملاذا يصاب بعض األشخاص باألمراض يف حني يبقى 

أشخاص آخرون أصحاء خالل الرحالت الفضائية. 
مت إجراء العديد من األحباث يف هذا اجملال من أجل 
على  احملافظة  كيفية  حول  نصائح  األشخاص  إعطاء 
صحتهم والوقاية من األمراض. وقد كان اهلدف من هذه 
الدراسة حتديد العوامل اليت جتعل اجلسم أكثر قدرة على 
اإلنتانات. وذلك من أجل احملافظة على صحة  مقاومة 
أجل حتسني  ومن  الفضاء،  إىل  الرحالت  خالل  األفراد 
أو  الصغار  وخاصة  األرض  على  األشخاص  لدى  املناعة 

املتقدمني يف العمر.
تضعف  الفضائية  الرحالت  يف  السفر  عند  عام  بشكل 

مناعة األشخاص ويصبحون أكثر عرضة لإلنتانات. 
الفضاء  إىل  فأراً   16 إطالق  يتضمن  الدراسة  خمطط 
إىل  الفئران  هذه  عودة  عند  الزمن.  من  لفرتة  اخلارجي 

األرض يتم مقارنتها مع جمموعة أخرى من الفئران اليت 
مل تغادر األرض مطلقاً. بعد ذلك جيري إحداث عدوى 
بواسطة نوع من الفريوسات اليت تسبب إنتانات اجلهاز 
 Respiratory فريوس  وهو  والرئة  السفلي  التنفسي 
بهذا  اإلصابة  وعند   )Syncytial Virus )RSV
اإلنتان يشفى معظم األشخاص خالل أسبوعني من اإلصابة 
لكن األشخاص الذين لديهم ضعف مناعة أو األطفال أو 
املسنني يعانون من إنتان خطري مهدد للحياة يتطلب عناية 

شديدة ضمن املستشفى.
جمموعيت  ضمن  الفريوس  بهذا  اإلنتان  إحداث  وبعد 
الفئران اللذين تعرضوا للفضاء اخلارجي والذين مل يغادروا 
نسيج  ومن  الرئة  نسيج  من  عينات  مجع  يتم  األرض. 
األنف وتتم املقارنة بني اجلينات والربوتينات ضمن خاليا 
اجملموعتني لتحديد االختالفات اليت ترتافق مع ضعف 

املناعة. 

اختالف األطباء يف وصف مسكنات األمل
بعض األطباء يصفون مسكنات األمل بكميات تصل إىل 
مخس ومخسني مرة من الكميات اليت يصف بها أطباء 
آخرون مسكنات األمل. وجد أن 20% من األطباء يصفون 
مسكنات األمل بكثرة، يف حني أن 20% من األطباء يصفون 
مسكنات األمل يف حاالت قليلة جداً. وقد وجد الباحثون 
أمل  مسكنات  يصفون  املسنني  يعاجلون  الذين  األطباء  أن 

أكثر من غريهم. 
معظم األطباء يصفون مسكنات األمل بكميات معتدلة، 
آالم  من  يعانون  الذين  املرضى  من  جمموعة  هناك  لكن 
مزمنة شديدة ال تستجيب إال على املسكنات املورفينية. 
االستعمال  وأمان  فعالية  إثبات  يتم  مل  اآلن  حتى  ولكن 

طويل األمد هلذه املسكنات. ويقول أحد أطباء األسرة »لو 
كانت املسكنات املورفينية خالية من املخاطر فليس هنالك 
ضرراً من استعماهلا لفرتة طويلة من أجل ختلص املريض 
املخاطر  من  العديد  حتمل  األدوية  هذه  لكن  األمل،  من 
وأهمها حدوث ضعف يف التنفس بسبب فرط اجلرعة. ومن 
املعتقد أن سبب وصف املسكنات بكثرة هو ليس حاجة 

املرضى بل إنتاجها يف مصانع األدوية بكميات كبرية. 
يف  زيادة  هنالك  كان   2006 وحتى   1991 فرتة  وبني 
الوفيات النامجة عن استعمال املورفينات حبوالي الضعف. 
ولذلك فقد ازداد التشديد على عدم وصف األدوية املورفينية 

من قبل األطباء إال يف حاالت الضرورة القصوى.

جراثيم تساعد األطفال على التنفس بسهولة، 
أنواع من اجلراثيم والفطور تساعد على احلماية من اإلصابة بالربو

األطفال الذين ينشئون يف البيئات املختلفة يرتافق مع 
أشارت  وقد  بالربو.  األطفال  إصابة  نسبة  يف  اختالف 
اجلراثيم  اختالف  إىل  يعود  قد  ذلك  أن  إىل  البحوث 
املوجودة يف البيئة الطبيعية اليت يتعرض هلا األطفال. مما 
أدى إىل اقرتاح أن جراثيماً حمددة قد تساعد يف احلماية 

من املرض. 
البلدان  بالربو يف  نسبة إصابة األطفال  ازدادت مؤخراً 
األوروبية. ولكن ال تكون نسبة اخلطورة واحدة لدى مجيع 
األطفال. والسبب لإلصابة بالربو ال يزال غري معروف بدقة 

لكنه يعود إىل مزيج من األسباب الوراثية والبيئية. 
من  خالية  بيئة  يف  يعيشون  الذين  األطفال  أن  وجد 

حني  يف  بالربو.  لإلصابة  عرضة  أكثر  والفطور  اجلراثيم 
أقل  يكونون  والفطور  للجراثيم  يتعرضون  الذين  األطفال 
عرضة لإلصابة بالربو. وال تزال اآللية اليت تساهم فيها 
اجلراثيم والفطور يف احلماية من الربو غري معروفة بدقة 
املناعة  اجلراثيم حترض  أن  بسبب  ذلك  يكون  قد  لكن 
اجلراثيم  ضد  الدفاع  يف  اجلسم  قدرة  من  تزيد  وبالتالي 
اليت قد تسبب الربو. كما أن وجود اجلراثيم يف اجلهاز 
الفلورا  النمو كما يف  املمرضة من  التنفسي مينع اجلراثيم 

املعوية.
لكن املعلومات املتوفرة حول املوضوع ال تزال غري كافية 
اهلام  من  حيث  الدراسات.  من  املزيد  األمر  ويتطلب 

دراسة تأثري كل نوع من أنواع اجلراثيم على حدة. وذلك 
اإلصابة  من  للوقاية  كلقاح  استخدامها  إمكانية  بهدف 
بالربو. باإلضافة إىل دراسة أمان استخدامها دون التعرض 

إلنتانات قد تكون مؤذية لصحة الطفل.
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ثانيًا: شبكات التواصل 
Facebookاالجتماعي و

إن اخلطوة التالية للتواصل اإللكرتوني بدأت يف جامعة 
هارفرد، حيث مت إنشاء نظام للطالب يستطيعون أن 
يكتبوا ما يفكرون به ليقرأه أصدقاؤهم، وال ميكن ألحد 
أن يدخل على صفحة شخص آخر بدون موافقته. كما 
يتلقوا  وأن  فيديو  ومقاطع  يضعوا صوراً  أن  يستطيعون 
تعليقات عليها. كما أن املستخدمني قادرون على إنشاء 

جمموعات وطرح قضايا ومجع التأييد هلا.
انتقل النظام إىل جامعات أخرى، ثم طرح للعموم. 
وهم  مستخدم.  مليون   500 من  أكثري  يضم  وحالياً 
يتواصلون بشكل نشيط ويضعون عليه أفكارهم وصورهم 

وحياتهم بطريقة أو بأخرى.

يف حني أن بداية فايس بوك كانت بني طالب أرقى 
اجلامعة )هارفرد وستانفورد وأكسفورد(، إال أن مستوى 
أن  وبعد  اهتماماتهم.  وتغريت  تغري،  قد  املستخدمني 
كانت القضايا املطروحة هي انتخابات اجلامعة وفريق 
كرة القدم، أصبحت تتحدث عن التلوث واملناخ العاملي 
وأوملبياد  األمريكية  واالنتخابات  واملسلسالت  واألفالم 
الصني وأزمة التيبت. واستطاعت اجملوعات الصغرية 
املؤيدين  استقطاب  يف  الكبرية  اجملموعات  منافسة 

واملشجعني.
كما أن هذا املوقع أصبح مرجعاً بديهياً لكل من يريد 
إذا  أن حتجب  اآلراء ميكن  أن  رغم  رأيًا،  يطرح  أن 
وردت شكاوى عديدة ضدها حبيث متنع اإلدارة ظهور 

بعض احملتوى اخلطري. )موضوع قانوني(

التحليل النفسي ملستخدمي الشبكات االجتماعية
فايس بوك يظهر اجلانب املظلم عند اإلنسان... واجلانب املضيء

مثل  االجتماعي  التواصل  مواقع  بأن  القول  عن  غين 
مثل  الفيديو  تبادل  ومواقع   ،Facebook بوك  فايس 
يوتوب YouTube، حيظيان برواج شديد وتغطية إعالمية 
مكّثفة. وهما يقومان بدور هائل يف التغريات االجتماعية 

والسياسية اليت تشهدها املنطقة والعامل أمجع.
مشاركة  مبدأ  على  االجتماعي  التواصل  مواقع  تقوم 
ما  بكتابة  تقوم  أنك  أي  الشخصية،  واآلراء  املعلومات 
الشبكة.  على  أصدقائك  ليقرأه  اليوم  هذا  بذهنك  جيول 
رحلة  أو  أطفالك  صور  حتميل  ميكنك  الطريقة  وبهذه 
قمت بها أو ما شابه ويراها أصدقاء طفولتك وزمالء عملك 

ويعلقون عليها، والعكس.
إن هذه الفكرة “النبيلة” هي أمر جيد لتنمية العالقات 
عندما  لكن  باالنسجام يف اجملتمع.  والشعور  البشر  بني 
فإننا جند “بعض  املواقع  األمور على هذه  واقع  نراجع 
املالحظات” السلبية حيال هذا األمر. وقد أحببنا يف سياق 
اجلو واألوضاع اليت شاهدناها أن ننقل نبذة من الدراسات 

العلمية ومالحظات األطباء النفسانيني واملختصني.

أواًل: اإلنرتنت والربيد اإللكرتوني والدردشة
يف دراسة حتليلية قام بها Kraut وزمالؤه وجد أنه كلما كان الشخص ذو عالقات قوية وأصدقاء أكثر على فايس 

بوك أصبح معزواًل ومنقطعاً أكثر عن العامل اخلارجي.
من املسلمات الطبية أن اإلنسان الذي لديه حياة اجتماعية أفضل يكون أكثر سعادة وصحة وحبالة جسدية وعقلية 
التلفاز ومن بعده احلاسوب أدى إىل إهمال كبري  أفضل )Wills, 1985; Gove & Geerken, 1977(، وأن ظهور 

للنشاطات االجتماعية وظهور وباء من األمراض واألخطار الصحية اجلسدية والنفسية يف العامل املتحضر.
إن بدء انتشار شبكة اإلنرتنت وظهور الربيد اإللكرتوني الشخصي كان بداية عصر جديد من النشاطات البشرية، 
فزاد من فرص العمل، وأنشأ أشكااًل جديدة من التواصل. فاستطاعت الشركات أن تتواصل بشكل أسرع من الربيد 
وأرخص من اهلاتف. كما أن األطباء استطاعوا مناقشة احلاالت الطبية وتقديم العالج واملشورة فوراً. كما أن شركات 
اإلعالن قّدمت معلوماتها للزبائن بكلف بسيطة جدًا، واستطاعت مجع معلومات عنهم بكميات أكرب ونطاق أوسع 

وأسهل تصنيفاً.
 .WWW عند بداية نشاط اإلنرتنت، استخدمها العامة يف التواصل بالربيد اإللكرتوني أكثر من فتح مواقع الشبكة
وتدل الدراسات إىل أن التواصل بني البشر كان يزداد يف حال وجود معرفة فيزيائية، ثم يتم توطيدها واستمرارها 
باملراسلة أو باهلاتف أو بالربيد اإللكرتوني، وقد قّدم الربيد اإللكرتوني فرصة للحفاظ على العالقات االجتماعية 

وتناقل األخبار بسرعة.
عند  بكثري  أشد  نفسي  ضغط  يكّن حتت  النساء  أن  أظهر  اإللكرتوني  الربيد  ملستخدمي  النفسي  التحليل  إن 
استعمال هذه التقنية يف التواصل. وهذا ما قد يفسر أن أغلب مستخدمي الربيد اإللكرتوني هو من الرجال، رغم 
أن استخدامها سهل نسبياً وذو عائد تواصلي عالي. ورغم ميل النساء للتواصل االجتماعي إال أن هذا مل جيعلهن 
يندفعن إىل الربيد اإللكرتوني، ويفسر ذلك مبدئياً بابتعاد املرأة بطبيعتها عن التقنية، وبعدم الرضى الكايف من هذه 
األنواع من التواصل، إذ أنها ال تقدم معلومات عن مالمح الوجه واجلسد ونربات الصوت، مما ال حيرض مراكز 

املتعة واالرتياح بشكل كاٍف يف دماغ املرأة.
لتظهر على شاشات  مع ظهور تقنية الدردشة اإللكرتونية Chat، استطاع املستخدمون أن يكتبوا آرائهم فوراً 
ما حيلو  وكتابة  واحد  ملوقع  املئات  وأحياناً  العشرات  تعين دخول  الدردشة  لكن  احلوار.  يشبه  فيما  املشاركني 
هلم. وهنا ختتلط األمور بشدة، ويصعب متابعة احلديث. تشبه الدردشة ما يظهر يف شريط العديد من القنوات 
الفضائية، حيث ال ميكن الرتكيز على حديث بني اثنني بدون أن يعاني الشخص صعوبات مّجة وجهد نفسي 
وعقلي جيّرد احلديث من كثري من متعة التواصل. كما أن املواضيع املطروقة يف الدردشة هي اهتمامات مشرتكة )كرة 
قدم،سيارات،  سياسة، اقتصاد، دين، طب...( وهي غالباً ال تتعلق باهتمامات العائلة واألسرة والواقع احمللي، 

. Kraut et al, 1998 مما جعل العالقات الناجتة عن هذا املوضوع ضعيفة وهشة
يف األيام املبكرة لتقنية الشبكات، كان أغلب مستخدمي الشبكة هم من الشرحية املتعلمة وعالية التعليم. كما أن 

أجهزة احلاسوب كانت مكلفة وبطيئة، وكانت صعبة الصيانة، ومعقدة يف إجراءات االتصال بالشبكات.

التواصل اإللكرتوني 

قد يسبب ضغوطًا نفسية 

عند النساء، وشعوراًَ 

بعدم الرضى والكفاية.
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youTubeثالثًا: مواقع الفيديو و
أصبح كل فرد قادراً على صنع مقطع فيديو وتوزيعه إىل املاليني. وكل 
هذا بأسعار منخفضة، فتحتاج كامريا للتسجيل وجهاز حاسوب واتصال 

باإلنرتنت.
إن تطور التكنولوجيا أدى إىل توفر أجهزة صغرية مبزايا عديدة، فاآلن 
تسجيل  وقدرة  كامريا  مع  موبايل  على  متواضع  مببلغ  احلصول  ميكن 

صوت واالستماع  للصوت وميزة بلوتوث ووصلة باحلاسوب.
إن كل هذا أمر يبدو حسنًا،  لكن بعض العلماء يتذمرون من أن العامة 
منخفضة،  جبودة  الفيديو  ومشاهدة  سيئة  صوت  نوعية  على  يعتادون 
إىل  االستماع  فتكرار  العام.  الذوق  بتدهور  األيام  مع  يتسبب  ما  وهو 
املقاطع املوسيقية املنخفضة اجلودة تعين أن اجلمهور سيبتعد عن حضور 
أجهزة صوتية جيدة  لتعزف على  املوسيقا  أسطوانات  وشراء  احلفالت 

)سرتيو(.
التواصل  عامل  إىل  أضاف  والنشر،  االستخدام  سهولة  فإن  ذلك  مع 

اإللكرتوني آلية مميزة.

التواصل اإللكرتوني والقضايا الساخنة:
بدأت موجة من االحتجاجات يف أمريكا منذ بدء احلرب يف العراق، ومت تصوير مراحل 
بوحشيتها  الفيديو  مقاطع  وهّزت  املقاومة ضد احملتلني.  بها  تقوم  اليت  والعمليات  احلرب 
وكثرتها مشاعر الشعب األمريكي الذي شاهد ألول مرة فضائح احلرب بدون مونتاج ورقابة 

عسكرية، مما أدى بشكل كبري إىل ميل السياسيني لدعم االنسحاب من العراق.
هلذه  الفّعال  الدور  إىل   ،)NSA و   CIA )مثل  أمريكا  يف  االستخبارات  وكاالت  انتبهت 
املواقع، وسعت للسيطرة عليها بالضغط بكمٍّ من املواد املفربكة والكثرية. فكانت أوىل جتاربها 
هي التحريض ضد الصني يف وقت األلعاب األوملبية اليت استضافتها. وقد استطاعت الضغط يف 
مناطق عديدة من العامل وحتويل هدف األلعاب األولومبية من السالم إىل نشر األفكار السياسية، 
وباستخدام مقاطع فيديو مؤثرة وبتجنيد جنوم هوليود مت تنظيم اعتداءات على الشعلة األوملبية. 
لقد أثبتت الدراسات التالية ولدهشة اجلميع أن جنوم الشاشة والسينما كان هلم تأثري ضعيف 
يف ردود الفعل. وأن املشاهدين كانوا يتضامنون مع أشخاص جمهولني يروون جتاربهم، أكثر 
بكثري من مشاهدة تصرحيات لنجوم. وقد فّسر العلماء هذه األعراض بأنك تتعاطف مع شخص 
قريب عادي يف موضوع حياتي أكثر بكثري من تعاطفك مع جنم غين، ألن األناس العاديني ال 

جيعلونك حتس بأنهم كاذبون.
من هذه اللحظة فإن وجه الربوباغندا )الدعاية السياسة( قد تغري لألبد...

طبيعة العالقات اإللكرتونية:
التواصل  على  قدرته  من  املستخدم، وحتد  من  طوياًل  وقتاً  اإللكرتونية  العالقات  تستهلك 
احلقيقي يف العامل الفيزيائي، لذا جند أنه كلما استغرق الشخص يف بناء عالقات إلكرتونية كان 
أضعف يف اجملتمع. إن هذا يعين أن الشخص يشعر بالوحدة املتزايدة مما يؤثر على االستقرار 
النفسي وحسن احملاكمة العقلية. هذا ال يعين طبعاً أن مستخدمي الفايس بوك جمانني، لكن 
يعين أن الشخص املستغرق يف عامله اخلاص معرض بشكل أكرب ألن يصاب باحنراف عن 

الواقع، ويرى األمور من وجهة نظر ال تكون بنفس الشمولية.
إن تكرار الرسائل اإللكرتونية يف نفس املوضوع من أكثر من جهة يؤدي إىل تصديقها بشكل 
أكرب. وال ميكن أن يكتشف الشخص صدق الذين يتعامل معهم، فال توجد إشارات جسدية أو 

مالمح للوجه أو نربة صوت، بل هناك فقط أحرف مكتوبة. 
يسهل جتنيد الشباب والشابات خلدمة قضايا ومسائل سياسية على صفحات الفايس بوك، 

وهذا ال يعين أن القضايا سيئة، لكن يعين أن القضايا السيئة يسهل تروجيها.
والعمل على الفايس بوك يعين التحدث بدون احلاجة إىل تفكري أو هدف أو قيود، ومتى 
ما مت جتربة هذا املوضوع لفرتة، أصبح اإلنسان يتصرف بدون االهتمام إىل العادات والتقاليد، 
فيمكن أن يضع صوره العارية مثاًل، وميكن أن يشتم شخصًا، كما ميكن أن يتهمه باتهامات 
هذه  أن  العمل، جند  على  املدمنني  املستخدمني  طبيعة  وبسبب  أدلة.  وبدون  غري صحيحة 
اهتمام  أو  بالذنب،  شعور  أي  دون  وتضخيمها  عليها  الزيادة  ويتم  بشدة،  تنتشر  األخبار 

النعكاساتها على احلياة احلقيقية للناس.
يف احلقيقة إن القصص املنشورة على مواقع العالقات اإللكرتونية هي مثال رائع لقدرة العقل 

البشري على االبتكار وتعديل الروايات وتضخيم األمور، حبيث يشبه “أحاديث النسوان” .

أسود: اخلداع والكذب
والبدء  قصص  تأليف  يتم  حيث  اإللكرتوني،  اخلداع  البعض  امتهن 
حبمالت ختدم أهدافهم )بغض النظر عن مسوها أو عدمه(. وتشمل هذه 
وبغض  الصوت  وإضافة  تعديلها  يتم  فيديو  مقاطع  على  عادة  احلمالت 

»الغباش« أو التشويش عليها لكي تعطي حركة وإثارة.
حتتوي الروايات على بعض احلقائق، على أشخاص يذكرون أمساء 
معروفة، ويتحدثون عن جتارب شخصية، أو يتحدثون عن رأي اآلخرين 

بعيداً عن آرائهم مثاًل »يعتقد الكثريون أن شهر آب جيب أن حيذف«
كما أن الروايات جيب أن تصل من أكثر من مصدر، وبهذه الطريقة 
بإمكانية  يصدق  ال  ملن  لتصديقها،  ستميل  البشري  الدماغ  طبيعة  فإن 
حدوث هذا، جّربوا أن تستهدفوا شخصاً ما، حبيث جيتمع ثالثة على 
خرب ما، وينقله كل منهم بطريقته إىل الشخص اهلدف بشكل منفصل. 
مثاًل تآمر مع السمان واحلالق وأقنع جارك بأن سيارته تعمل لوحدها يف 
الليل، أو أنها تصدر صوتاً كصوت األطفال يف منتصف الليل. وستكون 

النتائج مذهلة...

أبيض: رأي األغلبية سينتصر
مبا أن الفايس بوك قد أصبح مفتوحاً للجميع فإن هذا سيف ذو حّدين، ومل يعد بإمكان 
جمموعات صغرية احتكار احلقائق. فبدل من أن يتم إغراق الناس مبوجة من األخبار الكاذبة 
عن طريق وسائل اإلعالم )كما حدث يف حرب كوسوفو والعراق وغريها(، أصبح كل الناس 

قادرين على التعبري عّم يريدون وشرح احلقائق من وجهة نظرهم.
فحصلت  األسد  بشار  د.  السوري  الرئيس  لدعم  ظهرت  اليت  الصفحات  هو  مثال  أفضل 
أحداها على أكثر 250 ألف معجب، عدا عن الزوار العاديني. كما أن موقع أخبار مثل أخبار 
الالذقية LNN قد حصل على 8,763 معجب خالل أول 24 ساعة، وهو أكثر بكثري من أغلب 

املواقع اليت روجت هلا تلفزيونات كثرية على مدى شهور.
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من عظماء العلم: بيرت برايان مدّور
ولد بيرت برايان مدّور يف ريو دي جانريو الربازيل 
باجلنسية  ومتجّنس  لبنان  يف  مولود  عربي  ألب 
الربيطانية، وتويف يف لندن. درس علم احليوان يف 
املرضي بعد خترجه،  التشريح  أكسفورد، ثم علم 
وتابع عمله يف البحث العلمي مبا يتصل بالطب. 
تدّرج يف سلك التعليم اجلامعي يف أكسفورد ثم يف 
للبحث  الوطين  للمعهد  مديراً  عنّي  حتى  لندن، 
العلمي الطيب يف العام 1962. بدأ حبثه يف دراسة 
زرع النسج ويف جتدد  األعصاب احمليطية. ويف أثناء 
احلرب العاملية الثانية ُطلب منه أن يتقّصى سبَب 
شخص  من  يؤخذ  جلدٍي  طعٍم  أي  اجلسم  رفض 
ذلك  حتى  السائدة  النظريات  كانت  متربع.  آخر 
العهد أن الفقاريات ترث القدرة على متييز نسجها 
من نسج أي فقاريات أخرى يف أثناء احلمل، أي 
إنها تلد وقد امتلكت هذه القدرة. وقد أجرى مدّور 
دراساته على املواشي التوائم بتطعيم جلدها جبلد 
مأخوذ من توأمها فالحظ أن الطعم ال يرفضه اجلسم 
حني  يف  الزيغوت(  )وحيدة  احلقيقية  التوائم  يف 
الزيغوت، ويتقبله  التوائم ثنائية  يرفضه يف بعض 
يف بعضها اآلخر. وقد تبنّي له ولزمالئه املشاركني 
يف البحث أن سبب هذا القبول هو أن التوائم ثنائية 
الزيغوت تتبادل مقادير مهمة من كرياتها احلمر يف 
أثناء احلمل؛ مما جيعل التوأمني يعدان الكريات 
احلمر لكليهما كأنها ذاتية. استفاد مدّور من نظرية 
أول من قال  الذي كان  األسرتالي فرانك بورنيت 
بوجود(حتّمل مناعي ُمكتسب). تبّنى مدّور نظرية 
الوالدة ميكن  الفئران احلديثة  بورنيت وأثبت أن 
أن تكتسب حتماًل مناعياً حبقنها خاليا فأٍر معٍط 
وكذلك  ونسجه  خلالياه  حتماًل   فتكتسب  آخر 
هلذه  ونتيجة  ونسجه.  احلقيقي  توءمه  خلاليا 
األعضاء(  نقل  )مناعة  عن  نظريته  وضع  الدراسة 
زرع  عن  الالحقة  لدراساته  األساس  كانت  واليت 
النسج ونقل األعضاء. وهكذا َخُلص مدّور، وزمالؤه 
املكتسب(  املناعي  )التحّمل  تقديم نظريته عن  إىل 

بالنسبة للطعوم املِثلّية.

جامعة  يف  احليوان  علم  كرسي  مدّور  شغل 
لندن  جامعة  يف  ثم   )1951-1947( بريمنغهام 
)1951-1962(، كما شغل مناصب علمية مرموقة 
أخرى. وقد ُمنح لقب فارس يف العام 1965 ووسام 
العام  يف  وانتخب   .1981 العام  يف  االستحقاق 
امللكي تقديراً إلسهاماته  1951 زمياًل يف اجملمع 
العام  يف  الذهيب  اجملمع  ميدالية  وُمنح  العلمية، 
1959، وجائزة نوبل للطب والفيزيولوجية يف العام 

1960 باملشاركة مع فرانك ماكفارلني.
ومدّور هو أول عامل من أصل عربي مُينح جائزة 
نوبل يف الطب. له مؤلفات عامة منها: وحدانية 
الفرد 1957، ومستقبل اإلنسان 1959، ومجهورية 
)سريته  ُمفّكرة  فجلة  ومذكرات   ،1982 أفالطون 

الذاتية(  1986.
منحه  حني  حماضرته  من  قطوف  يأتي  وفيما 

جائزة نوبل يف 1960/12/12.
ميكن القول إن(التحّمل املناعي) هو حالة المباالة 
أو ال تفاعلّية  ُتبديها العضوية جتاه مادة عضوية 
ترَتِكس  أن  العضوية  من  ُينتظر  كان  عنها  غريبة 
التحمل  مصطلح  ظهر  وترفضها.  ضدها  مناعياً 
املناعي هذا أول مرة إثر اكتشاف أن الطعم اجللدي 
الذي ترفضه العضوية اآلخذة هو مظهر من مظاهر 
إذا  فمثاًل  الغريبة.  النسج  النسيجية جتاه  املناعة 
ج(  )آ ب  ذرية  ذي  فأر  من  حية  خاليا  حقنت 
ج(  )آب  خاليا  فإن  )آ(  ذرية  ذي  كهل  فأر  إىل 
سوف خُتّرب على الفور من قبل عضوية الفأر )آ(، 
وسيتكرر هذا التخريب كلما أعيد هذا احلقن. ولكن 
إذا حقنت هذه اخلاليا )آ ب ج( إىل فأر جنني أو 
مولود حديثا وله ذرية )آ( فإن هذه اخلاليا ُتقَبُل 
من هذا الفأر ذي الذرية )آ( كما أنه سيتقبل أي 
طعم من املعطي )آ ب ج( فيما بعد، كما لو كان هذا 
الطعم خيّصه ذاَته. تشبه هذه التجربة املهمة  إىل 
حد كبري ظاهرة طبيعية أال وهي خيمرية  الكريات 

احلمر عند بعض التوائم ثنائية الزيغوت. 

أن   1945 العام  يف  أوين   د.  ر.  اكتشف  لقد 
تبادٌل  بينها  فيما  املاشية حيدث  التوائم يف  معظم 
للكريات احلمر ولطالئعها يف أثناء احلمل وأن هذه 
بعد  التوءمني  دوران  يف  وجودها  تتابع  الكريات 

الوالدة وللعديد من السنوات. 
يقول مدور يف حماضرة قبوله جائزة نوبل:(لقد 
استخدمُت هذا االكتشاف وبرهنُت مع زمالئي أن 
هذا املظهر الطبيعي من مظاهر التحمل املناعي ميكن 
حتقيقه جتريبياً يف األجنة أو يف املولودين حديثاً). 
بنّي مدور مع زميله ر. إ. بيللينغهام  وآخرين يف 
قسم البحث العلمي أن معظم املاشية التوائم ثنائية 
هذا  وأن  بعضها  من  جلدياً  طعماً  تتقّبل  الزيغوت 
التحّمل املُتبادل هو نوعي فيما بينها، إذ إن زرع 
رفضه  إىل  الفور  على  يؤدي  ثالث  فريق  من  جلد 
وطرحه، كما أنه  يشمل مجيع نسج التوءمني وال 
يقتصر على نسيج واحد بعينه. بنّي مدّور وفريقه 
أن ظاهرة اخليمرية حتدث عفوياً فيما بني املاشية 
التوائم، وأحياناً يف احلمول التوءمية يف البشر. لقد 
من  العديد  تفسري  وزمالئه يف  مدور  اكتشاف  أفاد 
مظاهر املناعة وأمراض املناعة الذاتية، كما أفاد يف 

تقّدم تقانات نقل األعضاء يف البشر.
مــع احرتامــي- البيهـس

العاملون يف جريدة أخبار الطب

يتقدمون بأحّر التعازي ألسر وذوي شهداء الوطن
الذين سقطوا يف كل أحناء بلدنا الغالي، وعّطروا بدمائهم الزكية تراب الوطن.

سنبقى أوفياء لذكراهم
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احلمية املتوسطية، محية مفيدة لصحة القلب مدى احلياة
أظهرت احلمية املتوسطية فائدة ال تقتص على املتالزمة 
االستقالبية ولكن أيضاً ضمن األفراد الذين لديهم حميط 
ثالثية  شحوم  أو  كولسرتول  مستويات  أو  كبري،  خصر 
مرتفعة أو املرضى الذين يعانون من اضطراب يف مستويات 
الغلوكوز أو اضطراب يف ضغط الدم، وذلك وفقاً لبحث مت 
األمريكية  اجلامعة  يف جملة   ،2011 آذار   15 يف  نشره 

لألمراض القلبية. 
جتمع هذه اإلحصائية نتائج 50 دراسة أجريت على 
احلمية املتوسطية، وضمت هذه الدراسات مجيعها حوالي 

نصف مليون شخص. 
العامل بشكل  االستقالبية حول  املتالزمة  انتشار  يزداد 
مرتبط مع تزايد انتشار الداء السكري والبدانة. وتعد اآلن 
تعد  االستقالبية  املتالزمة  أن  كما  هامة،  صحية  مشكلة 
الوعائية  القلبية  لألمراض  الرئيسية  األسباب  من  واحدة 
مشاكل  مع  ترتافق  كما  مباشر(،  غري  أو  مباشر  )بشكل 
شخصية ومشاكل مادية اجتماعية. وكنتيجة فإن مكافحة 
حدوث املتالزمة االستقالبية يعد هاماً من الناحية الصحية 

واالجتماعية.
احلمية املتوسطية تعتمد على تناول الزيوت وحيدة عدم 
اإلشباع وبشكل خاص الزيتون وزيت الزيتون، باإلضافة 
الكاملة  واحلبوب  واخلضار  للفواكه  اليومي  التناول  إىل 
الدسم. وتناول كميات  قليلة  واأللبان  ومنتجات احلليب 
قليلة من السمك، واملكسرات، اللحم األمحر، إضافة إىل 

عدم اإلكثار من تناول الكحول.
تعد احلمية املتوسطية واحدة من أكثر احلميات املعروفة 

واملدروسة بشكل واسع واليت ترافقت مع اخنفاض حاالت 
الوفيات النامجة عن خمتلف األسباب، واخنفاض خطورة 
اإلصابة باألمراض القلبية الوعائية والداء السكري من النمط 
الثاني والبدانة وبعض أمناط السرطان.باإلضافة لذلك تعد 
أو  البطن،  منطقة  البدانة يف  يف  مفيدة جداً  احلمية  هذه 
ارتفاع مستويات الشحوم، أو اضطراب السكر واضطرابات 
قصور  تطور  يف  هامة  عوامل  أيضاً  تعد  واليت  الدم  ضغط 

القلب االحتقاني والداء السكري. 
تؤثر احلمية املتوسطية من خالل تأثري مكوناتها املتوازنة 
واحلبوب  واخلضراوات  والفواكه  الزيتون  زيت  وخاصة 

ومضادات  األكسدة  مضادات  تأثري  إىل  باإلضافة  الكاملة 
االلتهاب اليت تعد هذه احلمية غية بها.

املتوسطية  احلمية  مثل  صحية  أنظمة  إتباع  أن  يبدو 
بالفعالية  والقيام  صحي  حياة  منط  على  واحملافظة 
الصحة  حتسني  على  ملحوظ  بشكل  تساعد  الفيزيائية 
أهم  ومن  االستقالبية.  باملتالزمة  اإلصابة  العامة وجتنب 
هلا  االقتصادية  التكلفة  اخنفاض  احلمية  هذه  ميزات 
تطبيقها  أن  كما  القلبية  األمراض  من  للوقاية  كوسيلة 
اختالف  على  الشعوب  من  العديد  قبل  من  سهاًل  يعد 

حضاراتهم وعاداتهم الغذائية. 

التدخيـن يف فرتة املراهقة يؤثر على الدماغ
والوفاة،  املرض  أسباب  أهم  من  واحد  التدخني  يعد 
حيث حتدث يف الواليات املتحدة أكثر من 400 ألف 
زال  فما  ذلك  ومع  التدخني.  بسبب  سنوياً  وفاة  حالة 
من   %80 يبدأ  حيث  املراهقني،  بني  شائعاً  التدخني 
املدخنني بالتدخني بعمر أقل من 18 سنة. وغالباً عندما 
يتجاوز الشخص فرتة املراهقة بدون أن يدخن فإنه نادراً 

ما يدخن بعد ذلك.
يف الوقت الذي تركز فيه معظم الدراسات على عالقة 
التدخني بالذاكرة أو الرتكيز، جرى يف إحدى الدراسات 
تقييم لتأثري التدخني لدى املراهقني على مراكز من قشرة 
تتميز  املناطق  وهذه  القرار  اختاذ  عن  مسؤولة  الدماغ 
كلما  أنه  وجد  وقد  املراهقة.  فرتة  يف  تطورها  باستمرار 
دخن املراهق أكثر كان تطور هذه املناطق أقل. مما يشري 

إىل ضرر التدخني. 
مت إجراء احتبار يدعى اختبار إيقاف اإلشارة، حيث 
يف  زر  على  بالضغط  يقوموا  أن  األشخاص  من  يطلب 
سريع  بشكل  وذلك  الضوء  تشغيل  فيها  يتم  مرة  كل 

نغمة  مع  الضوء  تشغيل  فيها  يتم  اليت  املرات  يف  إال 
حمددة وهي طريقة تشري إىل قدرة الشخص على التحكم 

باالستجابة.
شدة  بتحديد  الباحثون  قام  االختبار  إجراء  قبل 
التدخني حسب درجة اعتماد الشخص على النيكوتني. 
والذي مت حتديده من خالل عدد السجائر اليت يدخنها 
الشخص يف اليوم، والفرتة الزمنية اليت يقضيها املراهق 

حتى يبدأ التدخني عندما ميشي.
وقد وجد عند املراهقني أنه كلما ازدادت كمية التدخني 
قلت فعالية املناطق املسئولة عن اختاذ القرارات يف قشرة 

الدماغ، حيث كان هناك نقص يف التحكم بردة الفعل. 
املراهقني  جيعل  قد  التدخني  إن  الباحثون  يقول 
معرفة  املهم  ومن  وعاطفية.  متسرعة  قرارات  يتخذون 
القرارات  اختاذ  عن  املسئولة  الدماغ  قشرة  منطقة  أن 
تستمر بالتطور يف فرتة املراهقة وبالتالي فإن التدخني قد 
يؤثر على تطور هذه املنطقة وبالتالي يؤثر على قرارات 

الشخص الالحقة.
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ملخص: 
املركزي  الورم احلبييب  تعرضت الستئصال  بعمر 16سنة  مريضة 

ذو اخلاليا العرطلة 
الفك  من   Giant Cell Granuloma Central
والتعويض  احلرقفة،  من  بطعم عظمي  التصنيع  إعادة  مع  السفلي، 
عن األسنان خبمس زرعات نظام  ORALTRONICS، مع 
إجراء مقارنة بني االندماج العظمي حول الزرعات املغروسة يف عظم 

الفك والزرعات املغروسة يف الطعم العظمي. 
مقدمة: 

عند  غالبا  يشاهد  العرطلة  اخلاليا  ذو  املركزي  احلبييب  الورم 
األطفال واليافعني، وهو أكثر شيوعا عند اإلناث حتت سن الثالثني، 
ويالحظه  مؤمل  غري  السفلي،  الفك  وخاصة  الفكني  كال  يف  يتوضع 
املريض بسبب تورم الفك الناتج عن متدد الصفائح القشرية يف ناحية 

اإلصابة. 
شعاعيًا: تظهر اآلفة جتاه األشعة ذات حميط أملس أو شئذ، وقد 
تظهر فيه مجلة من التجويف، وقد تبدو الصفائح القشرية للفك رقيقة 
ومتمددة وأحياناً مثقبة، وقد يسبب تبدل موضع األسنان ويعاجل الورم 
باالستئصال اجلراحي، وحينما ينكس فغالبا ما يكون الورم اجلديد 

أكثر خطرًا، وال ينصح باستخدام األشعة. 
عرض احلالة: 

يف عام 1996 شعرت املريضة ــــ وكان عمرها 16سنة ــــ بظهور 
انتباج مع ازرقاق يف اللثة املغطية جلذور األسنان 42 – 43.

آفة  وجود  فتبني  ذروية  وأجرى هلا صورة  األطباء  أحد  راجعت 
اآلفة  جتريف  مت  5ملم.  بقطر  األشعة  على  شافه  العظم  يف  وحيدة 
فكانت  املرضي  التشخيص  خمرب  إىل  وأرسلت  املوضعي  بالتخدير 

 .Giant Cell Granuloma Central النتيجة
له جتريف  فأجري  الورم  يف  آخر  نكس  شهور حصل  ستة  بعد 
ثان. وبعد سبعة شهور حصل نكس آخر يف الورم فتم إجراء جتريف 
شهور  بستة  األخري  التجريف  وبعد  نفسه.  الطبيب  قبل  من  ثالث 
شعرت املريضة حبصول نكس مع ظهور آالم شديدة فأجري هلا صورة 
بانوراما فتبني انتشار الورم باجتاه النصف األمين من الفك السفلي 

على شكل عدة بؤر شافة على األشعة. 
استئصال  مت  حيث  اسبانيا  إىل  املريضة  سافرت   2000 العام  يف 
الورم مع جزء من الفك السفلي من خالل شق جلدي أسفل الذقن مع 
وضع جهاز لتطويل العظم Distractor  على اجلزء املتبقي من 
النصف األمين من الفك السفلي، وبعد ثالثة شهور مت رفع جهاز الـ 
Distractor مع وضع صفيحة معدنية فقط)بدون طعم( للتثبيت 
بني نصفي الفك السفلي وكمحاولة للحصول على التحام عظمي بني 
نصفي الفك املنفصلني متاما عن بعضهما يف منطقة االستئصال سابقة 
الذكر يف هذا الوقت اضطرت املريضة للعودة إىل حلب بسبب انتهاء 

مدة الفيزا. 
يف عام 2002 عادت املريضة إىل اسبانيا بسبب عدم التحام نصفي 
مل  املرحلة  هذه  حده.)حتى  على  يتحرك  نصف  كل  أن  إذ  الفك، 
أحصل على أي صورة شعاعية، وإمنا اعتمدت على القصة السريرية 

املأخوذة من املريضة نفسها، ألن مجيع الصور بقيت يف اسبانيا( 
يف تاريخ: 13 / 8 / 2002 -  يف اسبانيا أجريت حماولة لتعويض 
الفقد العظمي بطعم صنعي)جمهول البنية( مع حماولة لتثبيت بني 
نصفي الفك بصفيحتني وعدة براغي الصورة رقم / 1 / بعد العملية 
املعاجلة بسبب حترك كل فك  املريضة بعدم جناح  مباشرة شعرت 

على حده، وبعد مرور شهر واحد انكشف الطعم والصفيحة العلوية 
إىل الفم لو نظرنا إىل الصورة الشعاعية لوجدنا ما يلي:

متاسه  عدم  مع  املوجود  الفراغ  لكامل  الطعم  ملء  عدم   -1
بنية  أن  افرتضنا  إذا  هذا  اجملاورة،  العظمية  النسج  مع  الصميمي 

الطعم الصنعي مناسبة لعالج هذه احلالة.
كافية  وغري  احلالة  هلذه  مناسبة  غري  املختارة  الصفائح   -2

للتثبيت بني نصفي الفك مع الطعم 
وهذا سيكون  األسنان،  العلوية يف جذور  الرباغي  دخول   -3
شببا يف متوت األسنان وحصول أنتان الحق يف املنطقة وبالتالي فشل 

العمل كله. 
عدم التثبيت بني الفكني.   -4

املريضة  أدخلت  اسبانيا  يف    –  2002  /  10  /  27 تاريخ:  يف 
طعم  وضع  مت  حيث  أخرى  حماولة  وأجريت  العمليات  غرفة  إىل 
عظمي صنعي جديد مكان الطعم السابق مع استبدال الصفيحة العلوية 
بصفيحة ذات حجم أكرب،  وبعد العملية مباشرة كانت املريضة تشعر 
حبركة كل نصف فك على حده، فقام الطبيب املعاجل بربط األسنان 
باألسالك املعدنية كمحاولة للتثبيت بني نصفي الفك، الصورة / 2 / 

وعادت املريضة إىل حلب. 
تشعر  املريضة  بدأت  إىل حلب  العودة  من  فقط  ثالثة شهور  بعد 
من  األمين  النصف  انتباج  مع  دائم  حروري  ترفع  مع  شديدة  بآالم 
الفك السفلي مع رشح دموي من الفم أثناء النوم، وبعدها تشكل خراج 

صريح وانفجر القيح بشدة باجتاه الفم وخارج الفم. 
يف بداية العام 2003 التقيت وألول مرة باملريضة حيث زارتين يف 
عيادتي اخلاصة يف مدينة حلب تطلب النجاة بعد مسرية شاقة دامت 
سبع سنني تعرضت خالهلا لسبع عمليات جراحية تكللت بتفجر 
احلالة  وانهيار  بالشفاء،  األمل  فقدان  مع  فمها،  من  القيح  ينابيع 

النفسية متاما. 
بعد دراسة احلالة بشكل جيد، وضعت خطة العمل كالتالي: 

السيطرة على اإلنتان:   -1
يف بداية العام 2002 أدخلت املريضة املشفى وقمت بنزع مجيع 
مع  بالرباغي  املتأذية  األسنان  قلع  مع  واألسالك  والرباغي  الصفائح 
تنضري املنطقة من مجيع النسج املتموتة وذلك من خالل الشق القديم 
اجملرى أسفل الذقن باجتاه الزاوية اليمنى للفك السفلي، مع التثبيت 
 Ogmentinine – Vial بني الفكني ملدة شهر والتغطية بـ
iv – 1200 1 × 3  ملدة اثين عشر يوما حتى شفاء احلالة متاما 
من اإلنتان الصورة رقم / 3 / حيث نالحظ انفصال نصفي الفك مع 

وجود فراغ بينهما. 
التطعيم العظمي:   -2

 Dumbach  بتاريخ 18 / 10 / 2003 قمت بوضع شبكة
وهي شبكة من املعدن التيتانيوم لشركة  Leibinger وهي مصممة 
الطعم  مع  السفلي  الفك  نصفي  ليحتضن  هاللي  حوض  شكل  على 
الثالثة  العظمية  القطع  بني  جيد  تثبيت  تأمني  مع  بينهما  العظمي 

صورة رقم / 4 / 
اجللدي  الشق  نفس  ومن خالل  الفكني  بني  اإلطباق  تثبيت  بعد 
القديم مت تثبيت الصفيحة املذكورة بني نصفي الفك مع مراعاة عودة 
األيسر  النصف  مع  الصحيحة  عالقته  إىل  الفك  من  األمين  النصف 
وبعد التثبيت بعدة براغي بني الصفيحة ونصفي الفك، قمت بأخذ 
طعم من عظم احلرقفة ومألت به الفراغ املوجود بني نصفي الفك مع 
تثبيت هذا الطعم إىل الصفيحة بأكثر من برغي الصورة رقم / 5 /  

استئصال ورم من الفك السفلي 
والتعويض بطعم عظمي مع مخس زراعات سنية 
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متت خياطة اجلرح مع وضع مفجر ماص ملدة يومني والتغطية بـ   
iv – 1200 Ogmentinine – Vial 1 × 3 ملدة مخسة 
عشر يوما مع بقاء التثبيت بني الفكني ملدة شهر ونصف، وبعدها 
متحرك  جزئي  املفقودة جبهاز  األسنان  تعويض  مت  شهور  بثالثة 
وذلك لضرورة حفظ اإلطباق وعدم تطاول األسنان املقابلة، ولتأمني 
مظهر مجالي جيد ومساعدة املريضة يف املضغ على الطرفني، بعد 
بسبب  وذلك  سنتني  من  ألكثر  املريضة  عين  غابت  املرحلة  هذه 
ارتياحها التام ولتخوفها من العمل اجلراحي القادم، إال أنها عادت 
الستكمال العالج حيث أجريت صورة شعاعية بانورامية للتأكد من 

االلتحام التام بني الطعم ونصفي الفك الصورة رقم / 6 / 
نزع الشبكة:  -3

بتاريخ 15 / 6 / 2006 قمت بنزع الشبكة ومجيع الرباغي مع 
وضع طعم عظمي مأخوذ من رأس فخذ حمفوظ يف بنك العظم لتطعيم 
أماكن النقص من الناحية الدهليزية وقمة السنخ وذلك لتأمني تناظر 
يف الذقن واستواء لقمة السنخ لتأهيل املنطقة لزرع األسنان مستقبال 
مع تثبيت هذا الطعم بعدة براغي صغرية بقطر 1,2ملم من شركة 

Stryker  صورة رقم / 7 / 
زرع الغرسات السنية يف العظم:   -4

الرتكيب  وبعد  للفكني  طبعة  أخذ  مت   2007  /  5  /  1 بتاريخ 
أكريلية،  أسنان  تسعة  مع  شفافة  املطبق مت صناعة صفيحة  على 
مت تثقيب مخسة منها بالتناوب مع وضع كرة معدنية يف كل ثقب 
رقم  الفك، صورة  يف  الزراعات  لتوضع  كمرشد  وذلك الستخدامها 
املذكورة يف  والصفيحة  بانوراما  إجراء صورة  /. مت   9  / و   /  8  /
الثقوب  أن  من  للتأكد  وذلك  املركزي  اإلطباق  بوضعية  املريضة  فم 
مخس  وتوزيع  لوضع  مناسية  املعدنية(  املختارة)الكرة  اخلمسة 
ضمن   /  10  / رقم  الصورة  السفلي  الفك  يف  جيد  بشكل  زراعات 
العيادة وحتت التخدير املوضعي وبعد فتح شرحية يف اللثة مت نزع 
الفك  عظم  يف    ORALTRONICS للطعم  املثبتة  الرباغي 
السفلي اثنتني منها وضعتا ضمن الطعم العظمي السابق الذكر وهما 
41 – 43 صورة رقم / 11 /.      مجيع الزرعات كانت بطول 
أثناء  وقد الحظت   ،/  12  / رقم  ملم صورة   3,25 وقطر  ملم   16
بنفس  يتمتع  العظمي  الطعم  أن  اخلمسة  العظمية  احلفر  حتضري 
الشرحية  خياطة  متت  وبعدها  الطبيعي،  الفك  عظم  وقوة  كثافة 
Ogmentinineملدة    -   2  × 1 1000 tab بـ  والتغطية 
9 أيام مع مطهرات فموية ومحية سائلة، بعد فك اخلياطة عادت 
املريضة الستخدام اجلهاز اجلزئي املتحرك ولكن بعد إجراء تفريغ 
اللثة  لعدم تطبيق رض على  بإكريل طري  لباطن اجلهاز وتبطينه 
بهدف احلصول  ثالثة شهور  ملدة  االنتظار  للزراعات، مت  املغطية 

على اندماج عظمي Osteointegration  حول الزرعات. 
تعويض األسنان فوق الزرعات:  -5

بتاريخ: 1 / 8 / 2007 مت الكشف عن الزرعات بإجراء شق 
 Cover الزرعات)الـ  أغطية  وبعد فك  السنخ  قمة  اللثة على  يف 
مفتاح  باستخدام  اخلمسة  الزرعات  ثبات  اختبار  مت   )Screw
Ratchet حيث طبقت قوة فتل مبقدار 30 نيوتن على كل زراعة 
فكانت اجلميع ثابتة مبا فيها املزروعة ضمن العظم، هذا دليل على 
حصول اندماج عظمي جيد حول الزرعات اخلمسة صورة رقم / 3 
/، بعد تشكيل اللثة مت أخذ الطبعة، ومن ثم تركيب جسر خزيف 
مؤلف من تسعة أسنان فوق الزرعات صورة رقم / 14 / مع تأمني 
إطباق جيد بني أسنان الفكني، وال زالت املريضة تراجعين بشكل 
ومظهر  طبيعي  نطق  مع  الطرفني  على  باملضغ  تتمتع  وهي  دوري 

جتميلي جيد وقد استعادت ثقتها بنفسها الصورة رقم / 15 / 
املناقشة: 

الطعوم  يف  املوضوعة  الزراعات  جناح  أن  احلالة  هذه  أظهرت 
العظمية املستخدمة إلعادة بناء الفك السفلي مماثال متاما لنجاحها 
يف املواقع العظمية الطبيعية، تؤمن عملية التطعيم العظمي الذاتي 
الالزمة  املختلفة  النمو  وعوامل  للعظم  املولدة  للخاليا  مهما  مصدرا 
لتولد العظم وال تزال القنزعة احلرقفية تشكل املادة العظمية ذات 
املستوى الذهيب للتطعيم يف جراحة الفم والفكني والوجه مهما كان 

نوعها أسفنجيا أو قشريا أو كليهما.
الطعم  الزرع يف جسم  عملية  تكون  أن  الدراسات  أغلب  توصي 
بعد تعظمه )consolidation( وتشري الدراسات بأنه ال توجد 
السطوح  ذات  احمللزنة  الزرعات  بني  النجاح  بدرجة  اختالفات 
ذات  وتلك   )rough-surfaced threaded(اخلشنة

السطوح الناعمة 
 smooth-surfaced threaded(( أما يف حال إجراء 
الغرس مباشرة يف الطعم العظمي احلرقفي دون انتظار عملية تعظمه 
السطوح  الزرعات ذات  أن نسبة جناح  إىل  الدراسات  تشري  فإن 
اخلشنة أكرب من ذات السطوح الناعمة، والزرع املتأخر بعد جناح 
تعظم الطعم يعطي نتائج أفضل ويفيد يف عملية التعويض الالحقة 

بشكل أفضل. 

وغالبا ما يكون هناك استقرار أولي جيد للزرعات بسبب الكثافة 
العظمية اجليدة للطعم العظمي عند السماح له بااللتحام مع العظم 
الطبيعي، حيث أنه من الضروري ترك الطعم فرتة زمنية تسمح له 

بالنضج قبل وضع الزرعة. 
أما املعايري املتبعة لتقييم جناح الطعم العظمي: 

فكانت معيارين رئيسيني: 
التصوير الشعاعي قبل وبعد  أ - 

ثبات الطعم بعد التحميل الوظيفي ب - 
أما معايري جناح الزرع فهي: 

ثبات الزرعة)عدم احلركة(  أ - 
غياب األمل يف الزرعة)الوظيفي والراحي(  ب - 

استمرارية غياب االلتهاب واإلنتان حول الزرعة  ت - 
استمرار احلمل الوظيفي ألكثر من سنة  ث - 

ويف اجلدول التالي نبني معدالت البقاء)survival( للزرعات 
املوضوعة  يف طعم ذاتي حرقفي 

احلاالت عدد الزرعات  عدد 

الفاشلة 

نسبة النجاح %

مع  متزامن  زرع 

التطعيم 

12219% 84,4

92,7 %24818زرع متأخر 
90 %37037اجملموع 

الدكتور: إبراهيم ويس 
أخصائي جبراحة الوجه والفم والفكني 
 مشفى الكندي اجلامعي. حلب. سورية 

أصدقاء أخبار الطب 
 يف مدينة حلب

د أحمد أسامة الراجح: اختصاصي بأمراض العظام 
واملفاصل وجراحتها 

 أول شارع النيل هـ: 2646570 / 0944232496
ابن رشد للصناعات الدوائية: هـ 2685259 م: 

0945145268
مركز جتميل ماكي ناسويان: احملافظة ش القنصلية 

التركية 
  هـ: 2662271 /2662011 / 0944670404 

مشفى الكندي: هـ 4126190
مشفى األمير: للتوليد واألمراض النسائية وجراحتها 

هـ: 2665551
د. عمر آل عمو: توليد وجراحة نسائية، أمام مشفى 

الرازي 
   هـ: 2228390 / 2222039 / 0949999039

املشفى السوري الفرنسي: السريان اجلديدة هـ: 5040
د محمد نوري حمدون: أخصائي في معاجلة األقدام 

واألظافر
 هـ: 2280471 / 0944941581

د محي الدين لبنية:  أخصائي تغذية
هـ:  521337 /0949796433     

شفا للصناعات الدوائية: هـ: 9977 / 0944608090
د رافية عويرة: ماجستير دراسات عليا في طب 

األطفال
 هـ: 2677626 / 0933518586

د زاهر الدوش: أخصائي بأمراض العني وجراحتها
هـ: 2662250 / 0955749062

مبوب
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طب األسرة

يعاني بعض الناس من خروج رائحة غري حمببة للنفس من أفواههم ال يشعرون بها بأنفسهم 
وإمنا قد خيربهم عنها اآلخرون ,وشاع تسميتها خلوف الفم, أو الَبخُرHalitosis: يعين 
الرائحة املتغرية من الفم, ويكون عدم تغري رائحة الفم كأحد األدلة احملسوسة على متتع 
اضطرابات صحية  نتيجة حدوث  اإلنسان  فم  رائحة  .،وتتغري  والعافية  بالصحة  الشخص 
هذه  تستعرضه  ما سوف  معينة.وهذا  أغذية  تناول  أو  التدخني  على  اإلدمان  أو  أمراض  أو 

العجالة.
أسبابها

على  اإلنسان  فم  داخل  املتعايشة  اجلراثيم  نشاط  :يؤدي  الفم  يف  أمراض  •حدوث  	
فضالت الطعام إىل حدوث ختمر ,ويساعد تناول املشروبات احملتوية على السكر كالشاي 
وتراكم  اجلراثيم  هذه  نشاط  زيادة  يف  النهار  ساعات  متكرر خالل  بشكل  الغازية  واملياه 
الرواسب اجلريية على األسنان مما يزيد فرص حدوث التهابات مزمنة يف اللثة وتعريتها 
,وبالتالي تكوين جيوب صديدية فيها تنبعث منها روائح كريهة ,ناهيك عن حدوث النخر 
يف األسنان وخروج رائحة غري مستحبة من الفم ,كما يؤدي التهاب اللوزتني بفعل اجلراثيم 
وخروج الصديد منها الشائع حدوثها يف األطفال إىل ظهور رائحة غري مستحبة يف الفم, 

ويرافق حدوث أمراض اللثة واألسنان ظهور رائحة كريهة يف الفم يف احلاالت التالية:
•حدوث التهاب حاد أولي هالمي يف اللثة والفم .-التهاب لثة تقرحي حاد .-أمراض  	

يف مسحاق السن ) جنيب السن ( .-حدوث النخر يف األسنان .
•حدوث التهابات يف اجلهاز التنفسي : ويسبب االلتهاب املزمن يف اجليوب األنفية  	
القصبة  داخل  انتانية  التهابات جرثومية  يؤدي حدوث  املريض،كما  فم  رائحة  تغري  يف 
املسببة  اجلراثيم  أو  العنقودية  املكورات  ونشاط  بفعل منو  نفسها  الرئتني  يف  أو  اهلوائية 
رائحة  تنبعث منها  فيها  أو غريها تؤدي إىل تكوين خراريج صديدية  الرئوي  لاللتهاب 

كريهة حيملها هواء الزفري خارج الفم .
•عند الشكوى من ختمر يف املعدة :فيؤدي بقاء الطعام فرتة طويلة داخل املعدة نتيجة  	
وجود عائق مينع خروجه منها إىل حدوث ختمر يف الطعام وجتمع غازات فيها ,فيشعر 
الشخص بضغط وامتالء يف منطقة أعلى بطنه ورغبة يف التجشؤ وخروج غازات من معدته 

,كما يصاحب حدوث سرطان املريء تغري رائحة فم املريض
•نتيجة حدوث اضطرابات معوية :متتص أحياناً الغازات املتكونة يف األمعاء ,وينقلها  	
 Coeliacالدم إىل الكبد ثم الرئتني لتخرج مع هواء الزفري ,كما يف حالة التناذر االنزالقي
syndrome  ,كما يتولد يف القولون غاز امليثان كريه الرائحة بفعل نشاط بعض اجلراثيم, 
كما تتولد الغازات يف أمعاء األشخاص الذين يعانون من سوء امتصاص الكربوهيدرات  مثل 
سكر اللنب وسكر الشعري و السكر العادي وعادًة أسبابها وراثية ويعاني فيها املريض نقصاً 
بواسطة  القولون  تتخمر عند وصوهلا  السكريات, وهي  األنزميات احملللة هلذه  إفراز  يف 
اجلراثيم املوجودة طبيعياً فيه ,ويتكون غاز اهليدروجني, ثم ميتص الدم جزء منه يف األمعاء 

ثم خيرج يف هواء الزفري.
 • 	Giaardia كما تؤدي اإلصابة املزمنة بالطفيليات املعوية وخاصة الربوتوزوا من نوع
lambia  إىل حدوث إسهال مائي القوام وتنطلق غازات معوية بأحجام كبرية هلا رائحة 
غري  رائحة  املريض  نفس  يكسب  الرائحة  كربييت  وجتشؤ  البطن  انتفاخ  تسبب  كريهة 

مستحبة 
 • 	Azotemia حدوث قصور كلوي أو قصور قليب :فيصاحب ارتفاع البولة يف الدم
,خروج جزء من األمونيا املوجودة يف الدم عن طريق الرئتني مع هواء الزفري فتظهر رائحتها 
 Congestiveاحملتقن القليب  القصور  حدوث  يؤدي  كما  املريض.،  َنفِس  يف  املميزة 
heart failure إىل شكوى املريض من خروج رائحة األمونيا غري املستحبة من فمه, 
الدموية  الرتوية  نقص  نتيجة  الدم  يف  األزوتية  املركبات  تركيز  ارتفاع  عن  ناشئة  وهي 

للكليتني بفعل عدم استطاعة قلب املريض من ضخ الدم مبعدل كاٍف إليها ,وبالتالي إعاقة 
البول  مع  الضارة  املواد  هذه  من  ختلصها 
,وختتفي هذه الرائحة من فم املريض بعد 

عالجه .
حالة  حلدوث  النهائية  املراحل  •يف  	
الدم  أنسجته،يقوم  وتليف  كبدي  قصور 
ذو  املركبتان  بامتصاص  املريض  أمعاء  يف 
الرئتني  من  ثم خيرج   , الكريهة  الرائحة 
يصاحب  ,كما  البول  ويف  الزفري  هواء  مع 
االنسداد يف الوريد البابي, الذي قد حيدث 
ملرضى التليف الكبدي ظهور رائحة كريهة 

يف زفريهم.
•  وهي من مظاهر عدم  	keto acidosisنتيجة حدوث حالة احُلماض الكيتوني
التحكم مبستوى السكر يف الدم لضحايا مرض البول السكري , وخترج فيها رائحة مركب 
ألسيتون اليت تشبه التفاح املتعفن من أفواههم،كما حتدث هذه احلالة املرضية عند إتباع 
البدين محية غذائية قاسية إلنقاص وزنه أو )االمتناع عن الطعام فرتة طويلة ( أو يف حالة 

اجملاعة ,ويصاحبها ظهور رائحة األسيتون املميزة هلا يف َنفِس املريض 
•نتيجة ممارسة التدخني : فتخرج من أفواه األشخاص املدمنني على تدخني السجائر  	
للنفس  الدخان غري احملببة  رائحة  أو اجلراك  والشيشة  النارجيلة  ومستعملي  والسيجار 
,وختتلط مع الروائح األخرى من أفواههم فيتضاعف تأثريها املنفر لنفوس من جيالسهم أو 

جياورهم أو يتحدث إليهم عن قرب ..
•بعد تناول بعض األغذية :فيؤدي اإلكثار من تناول البصل والثوم والكرات والفجل  	
إىل ظهور رائحتها غري املستحبة يف الفم وبعد امتصاص املركبات املسئولة عن الرائحة يف 

األمعاء تأخذ طريقها يف الدم إىل الرئتني ثم خيرج مع هواء الزفري .
إرشادات وقائية  

•عند استمرار الشكوى من خلوف الفم،تفيد عملية الكشف عن نوعية الغازات اليت  	
خترج من فم املريض يف تشخيص حالته املرضية ثم عالجها ,وعادًة ختتفي رائحة 

الفم غري املستحبة عند جناح عالج العامل املسبب هلا 
	•التخلي عن ممارسة عادة التدخني ألضرارها الصحية وإفسادها رائحة الفم .

•االهتمام بنظافة األسنان بعد تناول كل طعام وشراب،وإجراء فحوص بشكل دوري  	
لألسنان واللثة للتأكد من سالمتهما من األمراض عند طبيب األسنان  

الفم ووقاية األسنان  •استحباب استعمال السواك لألسنان لفائدته يف حتسني رائحة  	
من نشاط اجلراثيم.

•استعمال مستحضرات املانيتول أو غريها على شكل لبان مضغ حملى بأحد بدائل  	
السكر وخاٍل من السكر العادي أو استخدام اللبان الطبيعي لرائحته الذكية.يف حتسني 

رائحة الفم  
	•ميكن تغطية رائحة الفم مبضغ أوراق النعناع األخضر أو مثار اليانسون.

•عند اتباع البدين محية غذائية قاسية أو إتباع ما يسمونه عامة الناس خطًأ الصوم  	
رائحة  وإفسادها  صحته  على  ملخاطره  وزنه  إلنقاص  الطعام(  عن  )االمتناع  الطيب 

فمه.
الدكتور حميي الدين عمر لبنية
استشاري تغذية مبستشفى امللك فهد ومركز رعاية مرضى السكر ومركز أمراض الكلى

رائحة الفم
أسبابها وعالجها والوقاية من حدوثها
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انتشرت يف هذه األيام وبشكل ملحوظ ممارسة رياضة 
كمال األجسام وخاصة يف منطقتنا حيث أن الشباب يلجأ 
يف  رغبة  تكون  أو  نفسية  تكون  ما  عادًة  الرياضة.  هلذه 

حتسني مظهر اجلسم وزيادة الوزن.
لكن هل استخدمت هذه الرياضة بالشكل الصحيح؟

وهل تورث الصحة والعافية بطريقة استخدامها املعتادة 
يف جمتمعنا حبكم أنها رياضة؟

وما هي اآلثار اجلانبية املرتتبة على االستخدام اخلاطئ 
هلذه الرياضة؟

يستخدمها  ما  عادًة  اليت  العقاقري  عن  أتكلم  سوف 
على  املرتتبة  اجلانبية  واآلثار  منطقتنا  يف  الشباب 

استخدامها وتشويه النظرة العامة هلذه اللعبة.
لّعل اجلدير بالذكر هنا أن نسبة 95% من العيب كمال 
األجسام يستخدمون العقاقري الطبية اليت تساعدهم على 
بناء عضالتهم أو تنسيقها كما يريدون وهناك الكثري من 
عليها  يرتتب  ملا  وعيهم  دون  يستخدمونها  اليت  األنواع 
تظهر  إمنا  احلاضر  الوقت  يف  تظهر  ال  رمبا  أضرار  من 
الربوتني  غري  مستخدم  عقار  أشهر  القريب.  املستقبل  يف 
 .Deca- Durabolin ) ديكاديورابولن(  هو عقار 
 nandnolone مادة  على  جوهره  يف  حيتوي  وهو 
يف  املادة  هذه  وجود  من  الرغم  وعلى   decanoate
تقريباً  رياضي  كل  فإن  اجلنسية  املركبات  من  العديد 
 Deca- )ديكادورابولن(.  خالل  من  املادة  هذه  يأخذ 
عن  تأخذ  اليت  املنشطات  أكثر  وهو   .Durabolin

طريق احلقن انتشاراً بوجه عام.
 Deca-  )وترجع الشعبية الكبرية لـ )ديكا دورابولن
اإلجيابية.  ونتائجه  تطبيقاته  تعدد  durabolinإىل 
وهو يتسبب يف اكتساب اخللية ملزيد من النرتوجني، أكثر 

مما تنتج، ولذا فيحدث توازن نيرتوجيين إجيابي.
لنمو  مرادف  هو  اإلجيابي،  النرتوجيين  التوازن  هذا 
املرحلة  هذه  يف  العضلة  خلية  أن  حيث  العضالت، 

تستوعب كم أكرب من الربوتني، أكثر من املعتاد.
النرتوجني  توازن  تأثري  أن  العبوة،  على  املنِتج  ويشري 
بالكمية  اجلسم  إمداد  مت  إذا  إال  حيدث  لن  والربوتني 
وجيب  فقط،  والربوتني  احلرارية  السعرات  من  املناسبة 
أن نعلم ذلك، وإال فلن يتم احلصول على نتائج جيدة من 

.Deca- Durabolin )ديكادورابولن(
 Deca- ل)ديكادورابولن(  األكرب  التأثري  إن 
معتدل،  أندروجيين  ملركب  مصاحب   Durabolin

ولذلك حيدث اكتساب حجم »كبري« للعضلة وللقوة.

ويف نفس الوقت يالحظ معظم الرياضيون بعني االعتبار 
احتفاظ اجلسد باملياه، الذي يكون بال شك غري متميز، كما 
 ،Testosterone )يف حاالت احلقن ب)تيستوسرتون
ولكن ميكن أن يسبب يف حاالت اجلرعات العالية، مظهر 

رخو وضعيف.
 Deca- Durabolin )وحيث أن )ديكادورابولن
خيزن مياه أكثر يف األنسجة الرابطة أيضًا، فإنه قادر على 
معاجلة األمل يف الروابط، وذلك بشكل مؤقت، وذلك رائع 
بالنسبة للرياضيني الذين يعانون من أمل يف الكتف واملرفق 
والركبة فيستطيعون االستمتاع بالتمارين بدون أمل، خالل 

.Deca- Durabolin )املعاجلة ب)ديكادورابولن
 Deca- )ديكادورابولن(  يستخدمون  فالرياضيون 
Durabolin بناء على احتياطاتهم لبناء العضالت أو 
للتحضري للمسابقات. فهو هرمون مستقر وفوق العادي يف 
بنائه للعضالت، حيث أنه يوزع تكوين الربوتني، وبشكل 

آلي، يقود إىل االحتفاظ اجلسدي باملياه.
إن )ديكادورابولن ( Deca- Durabolin منشط 
معه  يأخذ  أن  وميكن  العضالت  بناء  يف  وأساسي  جيد 

العديد من املنشطات األخرى.
 Deca- durabolin )ديكادورابولن(  إذا حتول 
يعين  ذلك  فإن  الذكورة(  )هرمون  اسرتوجينية  مادة  إىل 

عملية )Aromatizing ( لكن ذلك حيدث يف مستوى 
أقل من )Testosterone(. خالل االختبارات جيب 
 Deca- Durabolin )ديكادورابولن(  تناول  منع 
ملدة ميكن أن تصل إىل 18 شهرًا، إذا أثبتت حتاليل البول 

وجود عملية التأيض يف اجلسم. 
وعملية  باملياه،  اجلسم  احتفاظ  منع  وميكن 
بنجاح،  الذكورة  هرمون  إىل   )  Aromatizing(
مع   )Proviron( بروفريون  استخدام  مبصاحبة 
أنثوية.  هرمونات  وهي   )Nolvadex  ( نولفادكس 
األعراض اجلانبية ل)ديكادورابولن(  أن  من  الرغم  وعلى 
Deca- Durabolin منخفضة نسبيًا، فإن هرمون 

األنوثة، ميكن أن يسبب أعراض جانبية.
الوقت  العالي-  الدم  ضغط  يف  تظهر  املشاكل  معظم 
الطويل »املمتد« لتخدر الدم والذي ميكن أن يسبب نزيف 

أنفي متكرر، ونزيف طويل »دائم« من اجلروح.
كما يزيد أيضاً من إفراز الغدد الدهنية، وحب الشباب 

العرضي، كما يشتكي بعض الرياضيني.

الصيدالني د. مرهج اليوسف
جديدة عرطوز

أدوية كمال األجسام: الديكادورابوليـن

التهاني  بتقديم  االقتصادية  والفعاليات  املشرتكني  من  يرغب  ملن 
أخبار  فإن جريدة  رئيس اجلمهورية مبناسبة اجلالء  وللسيد  للوطن 

الطب تستقبل رسائلكم عرب مكاتبها يف دمشق وحلب والالذقية.
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مرضى  من   %70-60 لدى  االنتصاب  فشل  حيدث 
األشخاص  معظم  أن  حيث  االحتقاني،  القلب  قصور 
الذين لديهم قصور قلب احتقاني هم من املدخنني أو 
الوزن أو لديهم ارتفاع ضغط أو  الذين لديهم زيادة يف 
داء سكري أو أمراض الشرايني املزمنة أو فرط يف شحوم 
االنتصاب.  يف  فشل  تسبب  العوامل  هذه  وكل  الدم، 
باإلضافة إىل االكتئاب املرافق للمرض خاصة عندما تبدأ 
أعراض قصور القلب االحتقاني بالظهور والتأثري على 
قد حيدث  االنتصاب  فشل  أن  حيث  احلياة،  نوعية 

بسبب االكتئاب كما أنه قد يسبب االكتئاب. 
فشل  حدوث  أسباب  وزمالئه   Rastogi وضح 
االنتصاب لدى مرضى قصور القلب االحتقاني، وحتدثوا 
يف حدوثه.  دوراً  تلعب  قد  اليت  املختلفة  العوامل  عن 
فباإلضافة إىل نقص التمارين الرياضية الواضح غالباً ما 
يف  مشكلة  االحتقاني  القلب  قصور  مرضى  لدى  يكون 
الشرايني وغالباً ما يكون لديهم تصلب يف الشرايني، مما 
ينقص من تدفق الدم إىل منطقة القضيب واخلصيتني. 
باإلضافة إىل حدوث خلل يف خاليا األوعية الظهارية 
مما يسبب نقص إنتاج أكسيد النرتيك وهو عامل هام يف 
توسع األوعية الدموية يف القضيب وحدوث االنتصاب. 
كما وجد ارتفاع يف مستويات اإلندوتيلني وغريه من املواد 
اليت تزيد من تقلص األوعية الدموية لدى مرضى قصور 
على  احلصول  على  قدرتهم  وتعيق  االحتقاني  القلب 
االنتصاب أو احملافظة عليه. كما أن فشل االنتصاب 
لدى مرضى قصور القلب االحتقاني يصبح أسوأ بفعل 
األدوية اليت يتناوهلا هؤالء املرضى مثل الدجيوكسني 
ولكن  والسبريونوالكتون.  واملدرات  بيتا  وحاصرات 
ومثبطات  لألجنيوتنسني  القالبة  اخلمرية  مثبطات 
مستقبالت األجنيوتنسني تكون أقل تأثرياً على الوظيفة 

اجلنسية. 
تبدأ معاجلة فشل االنتصاب لدى مرضى قصور القلب 
الصحية،  املريض  االحتقاني من خالل حتسني حالة 
نقص  عند  تلقائياً  اجلنسية  الوظيفة  تتحسن  حيث 
على  القدرة  وتزداد  االحتقاني  القلب  قصور  أعراض 
القيام بالفعالية الفيزيائية. وينصح Rastogi وزمالئه 

بتجنب تناول الدجيوكسني أو املدرات التيازيدية عندما 
الربوبرانولول  باستبدال  وينصحون  ممكناً.  ذلك  يكون 
الذي له تأثري موسع لألوعية حميطة بدواء امليتوبرولول 
الذان هلما تأثري على مستقبالت ألفا  أو الكارفيديلول 

وهلما تأثري إجيابي على وظيفة االنتصاب. 
األدوية األكثر استخداماً ملعاجلة فشل االنتصاب عادًة 
هي السيلدينافيل )الفياغرا(، والفاردينافيل والتاداالفيل 
الفوسفودي  تدعى  مسستقبالت  طريق  عن  تعمل  وهي 
النرتيك  أكسيد  حترر  زيادة  تسبب  حيث  إسرتاز 
األوعية  يف  وتوسع  العضالت  يف  اسرتخاء  وبالتالي 

الدموية مما يسبب حدوث االنتصاب.
إن هذه األدوية فعالة يف معاجلة فشل االنتصاب لكن 
قصور  مرضى  لدى  استخدامها  أمان  يف  تكمن  املشكلة 
الدراسات يف هذا اجملال  أن  االحتقاني حيث  القلب 

ال تزال قليلة.
قام Chofrani وزمالئه بدراسة تأثري هذه األدوية 
يف  اختالف  وجد  وقد  الدموية،  األوعية  على  الثالث 
السيلدينافيل  يعد  عام  وبشكل  األدوية،  هذه  حركية 
القلب  قصور  مرضى  لدى  استطباب  مضاد  )الفياغر( 
بسبب  الوعائية  املوسعات  يتناولون  الذين  االحتقاني 

إمكانية حدوث اخنفاض شديد يف ضغط الدم.
القلب االحتقاني إىل أربع مراحل  يقسم مرضى قصور 
تدعى NYHA I,II,III,IV وكلما تقدمت مرحلة 
 Webster املريض كانت األعراض أكثر شدة. أجرى
الثانية  املرحلة  من  مريض   35 على  دراسة  وزمالئه 
سليب،  لديهم  اجلهد  اختبار  النرتات،  يتناولون  )ال 
يعانون من فشل انتصاب مزمن( حيث مت تقسيمهم إىل 
اجملموعة  مرضى  تناول  عشوائي،  بشكل  جمموعتني 
األوىل السيلدينافيل بينما تناول أفراد اجملموعة الثانية 
دواًء وهمياً وقد وجد الباحثون أن استعمال السيلدينافيل 
قد ساعد على حتسني الوظيفة اجلنسية وإنقاص حالة 
االكتئاب بشكل ملحوظ وخالل أسبوعني من االستعمال 
يف  تغري  مع  املرضى  هؤالء  لدى  استعماله  يرتافق  مل 
دراسة  لكن  القلب.  ضربات  سرعة  يف  أو  الدم  ضغط 

اخنفاض  يسبب  قد  السيلدينافيل  أن  أظهرت  أخرى 
يف عدد ضربات القلب خالل الراحة أو خالل التمارين 
الرياضية اليت قد تستمر حتى 8 دقائق. لكنه ال يؤثر 

على مستويات األدرينالني يف الدم. 
لدى  السيلدينافيل  استعمال  أن  أخرى  دراسة  وجدت 
مع حتسن  ترتافق  النرتات  يتناولون  ال  الذين  املرضى 
اآلثار  من   %90 وتكون  اجلنسية  الوظيفة  يف  ملحوظ 
وتتضمن  الشدة  متوسطة  أو  وخفيفة  مؤقتة  اجلانبية 
الصداع وامحرار الوجه باإلضافة إىل بعض اآلثار اجلانبية 

القلبية اليت قد حتدث عند بعض األشخاص.
باألمراض  املصابني  الرجال  بعض  لدى  حدثت  لكن 
الشريانية املزمنة والذين يتناولون السيلدينافيل حوادث 
قنوات  على  يؤثر  أنه  حيث  ومميتة.  مفاجئة  قلبية 

البوتاسيوم يف القلب. 
أن  عام  بشكل  أخذت  ما  إذا  الدراسات  نتائج  تظهر 
يعانون من  الذين  لدى األشخاص  السيلدينافيل  تناول 
قصور القلب االحتقاني اخلفيف أو املتوسط الشدة يعد 
آمناً وفعااًل ولكن من املفيد إجراء االختبارات للمرضى 

قبل إعطاء السيلدينافيل.
ويبقى من اهلام جداً لدى مرضى قصور القلب االحتقاني 
حتسني منط احلياة وااللتزام باملعاجلة والقيام بالتمارين 

الرياضية اخلفيفة. 

عالج فشل االنتصاب عند مرضى قصور القلب االحتقاني

سؤال وجواب من املوقع االلكرتوني:
س: أنا عندي حب بظهري منذ كان عمري عشرة سنوات، وهو كثري ويسبب 
احلكة. وأنا عمري اآلن 21 سنة، لقد راجعت أحد أفضل األطباء وقالت لي بأن 
أستخدم مرهم »غليكو أ«، ومل أقتنع فأنا أعمل معاون صيدالني، لكنين حاولت على 

كل حال ومل أستفد. أرجو إعطائي حالً ما.
ج: هذه احلبوب هي على األغلب حب شباب)عّد شائع(، وهي نتيجة إلضطرابات 
هرمونية. تنتج بسبب عدم قدرة اجللد على التأقلم مع بعض أنواع الدسم  املشبعة، 

فتحتبس يف اجللد وتسبب مراكز لتكاثر اجلراثيم والتهابات وحكة.
احلاجة ماسة حلمية حتى يرتاج جسمك، عليك باالمتناع عن مصادر الدسم املشبعة 
ثم  امللح.  عن  واالمتناع  والبوشار(  الشوكوال،  املشاوي،  الفالفل،  املقلية،  )الزيوت 

استخدام غليكو أ مثاًل لفتح البؤر اجلرثومية، ومعقم لتطهريها )هكزامني مثاًل(.

س: زوجيت حامل يف الشهر الثالث بعد تلقيح اصطناعي )طفل أنبوب(، ما هي 
األدوية اليت جيب أن تتناوهلا واحلمية اليت جيب أن تتبعها؟

ج:إن احلمل بعد تلقيح اصطناعي يعامل معاملة احلمل الطبيعي، وال يوجد أدوية 
خاصة أو ما شابه. والطعام مشابه لطعام احلامل الطبيعية )غين بالكاليسيوم والربوتني، 

وقليل امللح والبهارات(.
إن االستثناء الوحيد هلذا هو وجود مرض مرافق مثل حالة من اإلجهاضات املتكررة، 
حينها جيب معرفة السبب والفحص املستمر للحامل وجنينها. أو حالة مرض قليب  
)قصور قلب أو فرط ضغط( أو مناعي )ذئبة محامية أو روماتيزم مثاّل( أو وراثي )إعاقة 
عقلية أو سكري عائلي(. إن وجود احلاالت املرضية تعقد احلمل بشكل عام، وحتتاج 

إىل مراقبة مستمرة من قبل الطبيب، لكن ال عالقة هلذا مع طفل األنبوب.
رغم كل ما يبدو عليه األمر، طفل األنبوب هو طفل طبيعي %100.
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منذ الوقت الذي أصبحت البنات تباع وتشرتى...
منذ احلني الذي أصبح الزواج هو ارتباط عائالت...

مل يعد مهماً رأيها أو رأيه...
بل يزوجونها ملن أحبوا... ويرفضون من أحبوا...

وبعد هذا يطالبونها بإجناب أطفال...
وملن ال يعرف... 

فهذا يتطلب أن حيدث معاشرة...
وال يزعل أحد إن قلت... أن الزواج الذي ال حيدث باختيار األوالد 

هو صفقة مالية... تعرف مبعادلة: مال = جنس
نعم...

زواج ابنتك... يتم على مزاجها... وليس على حساباتك...
وإال فيسكون جنساً مقابل نقود...

طّيب معقولة أن بنتك للبيع؟

الدجاج مع صلصة الكاري على الطريقة التايلندية
املكّونات 

1100 غ من فيليه صدر الدجاج، املقطعة إىل مكعبات •	
رشة من الكزبرة، املفرومة للتزيني •	

رشة من احلبق الطازج، املفروم للتزيني •	
500 غ من الباذجنان، املقّطع إىل قطع صغرية •	

1½ كوب من الطماطم الصغرية •	
لتحضري صلصة الكاري: 	•

6 مالعق طعام من بودرة حليب جوز اهلند •	
2 أكواب من املاء، الدافئ •	

1½ حبة من البصل، مقّشرة ومفرومة •	
½•كوب من جذر اخلولنجان، املقّطعة إىل شرائح، أو عودان من  •	

الزجنبيل بطول اإلبهام
1 ملعقة طعام من حّب الفلفل األخضر •	

فرماً  واملفروم  اجملّمد  أو  الطازج،  الرتجنان  من  طعام  مالعق   6 •	
ناعمًا

12 فص من الثوم •	
12 من ورق اليم كافري •	

2 مالعق طعام من مسحوق الفلفل احلار •	
1 قرن من الفلفل األمحر احلار •	

1 حبة من الفليفلة احللوة احلمراء، منزوعة البذور •	
50 غ من عصري الاليم الطازج، أو عصري حّبتني •	

2 مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل •	
1½ ملعقة طعام من معجون القريدس •	

6 مالعق طعام من صلصة السمك •	
2 مالعق طعام من سكر النخيل •	

طريقة التحضري 
ُتضاف بودرة حليب جوز اهلند ماجي إىل املاء الدافئ وحُترك جيدًا، ثم 

توضع مع كّل مكّونات صلصة الكاري يف خالط كهربائي، ومُتزج جيداً لتشّكل صلصة. 
يوضع الدجاج يف كاسرول وُتسكب عليه صلصة الكاري. خُيلط املزيج جيداً وُيغّطى ثم 
ُيطهى على حرارة خفيفة ملّدة 45 دقيقة، ثّم ُتضاف اخلضار إىل الصلصة مع التحريك 

املستمّر وُيطهى املزيج ملّدة 15 دقيقة إضافية. 
يتّم التحّقق من الكاري والتأّكد من أّن الدجاج قد نضج. ميكن وضع الكاري جمدداً على 

النار ملّدة 10 دقائق إضافية أو حتى ينضج الدجاج، إذا دعت الضرورة لذلك. 

نصائح الطبخ :يضفي سّكر النخيل نكهة ممّيزة وفريدة على الكاري. ويف حال تعّذر 
احلصول عليه، ميكن استبداله بالسّكر األمسر. 

الشيف ميشو سلمو
Abu Dhabi Hilton

MIKAILSALMO@YAHOO.COM

الفوائد الصحية:
إن صلصة الكاري غنية بالفيتامني C، سواء ذلك املوجود يف الفليفلة احلمراء واخلضراء 

أم يف الليمون أو الاليم )ليمون صغري أخضر(.
إن األطعمة احلارة املذاق )احلريفة( معروفة كمنشط جنسي ومفرز للعرق، فهي تفيد يف 
إعادة احليوية بشكل عام، يعزى ذلك لوجود مادة الكابسني اليت تعمل كموسع لألوعية 

الدموية، وكمنبه إفراز اإلندورفينات يف الدماغ )إحساس السعادة(.
هذه الوجبة حتتوي كمية جيدة من الربوتينات املختلفة، كما حتتوي عدة انواع من 
الدسم مثل األوميغا3 يف السمك والقريدس وزيت النخيل )بودرة جوز اهلند(. كما حتتوي 

دمساً حيوانية )مرقة ماجي(. وهي بكميات منخفضة.
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عدوى خميفة... 
استيقظ عباس األقرع يف صباح يوم غائم، ولسبب ما ال يعرفه أحد 
كعادته، مل يهتم بشعره الذي خيتفي، ومل يهتم ألن  مل يكن منكداً 
قام  يعرفه أحد  ما ال  الباكر.... ولسبب  الصباح  تزقزق من  العصافري 

بفعل شيء غريب... شيء ال يصدق... ابتسم!!!
اهلواء،  استنشق  ورد...  قرب حمل  ومّر  الشارع،  إىل  عباس  نزل 
صغرية...  بيضاء  زهور  من  باقة  واشرتى  احملل  إىل  عاد  وتوقف... 

عندما خرج مل يعرف ماذا يفعل بها، مشى يف الشارع وهو يفكر.
مّر بالقرب من فتاة يف مقتبل العمر، تبدو حزينة ومكتئبة...

أسرع  ثم  الزهور،  باقة  وأعطاها  وقف  فكرة...  بباله  خطرت  هنا 
مبتعداً دون أي كلمة... وقبل أن تلّم الناس من حوله...

أن  قبل  تتصرف  أن  تلحق  الباقة اجلميلة، ومل  أمام  الفتاة  تلبكت 
خيتفي هذا الرجل »اجملنون«!... فكرت للحظة، ثم فعلت شيئاً فائق 

الغرابة... لقد ابتسمت...
إصالح  على  يعمل  اهلواتف  مصلح  عبدو  أبو  كان  آخر،  مكان  يف 
خطوط يف احلارة القدمية، كان منزعجاً ويتأفف من الغبار. كان يهم 

بالذهاب ألن دوامه قد انتهى، وال يهم إن مت إصالح اهلواتف أم ال.
وهي  أبيض،  فستان  يف  فتاة  مرت جبواره  متامًا،  اللحظة  هذه  يف 
تدندن أغنية لفريوز، فيها عصافري وأشجاٌر ونسمة هواء عليل. كانت 
حتمل باقة صغرية من زهور بيضاء. مل تكن الفتاة متشي، بل كانت 

لسبب ما تطري... كاملالئكة...
ولسبب ما مل يعرفه أحد، ابتسم أبو عبدو...

دخل طفل صغري حمل أبو فؤاد السمان، اشرتى علبة لنب... وبدأ 
وَهمَّ  فؤاد  أبو  رآه  يديه.  بني  يتخيلها  وهو  ملونة  بالونات  إىل  ينظر 
بزجره، لكن يف هذه اللحظة رّن جرس اهلاتف... اهلاتف الذي كان 

معطاًل طوال النهار. 
وأن  أنه أصبح جّدًا،  لتخربه  اإلمارات  ابنته تتصل من  لقد كانت 

صحتها وصحة احلفيد الصغري خبري...
ظهرت دمعة يف عيون أبو فؤاد... ولشدة الغرابة... ابتسم...

نادى الصيب لعنده وسأله بصوته العالي واملخيف: »ماذا يا ولد؟ هل 
تريد البالونات؟«

دخوله  عند  وتفاجأ  متعبًا،  بيته  إىل  األقرع  عباس  عاد  املساء،  يف 
حبوالي عشرين بالون ملون. وأطفاله يرقصون ويلعبون بها.

ابتسم مرة أخرى ولعب مع أطفاله...
قناة أجنبية  ما هي األخبار. فوجد  أن يرى  قرر  الليل،  أواخر  يف 

تبث اخلرب التالي:
»وباء خطري يقلق الغرب... مواطنون سوريون يتخلون عن عبوسهم 

ويتبسمون... والسبب ما يزال جمهواًل...«
يا ترى هل العبوس حقاً من تقاليدنا؟

Phobia
فوبيا

خلطة تصنع يف املنزل: عالج الغازات وتطبل البطن

جريدة أخبار الطب
تصدر  اجتماعية(.    - )طبية  علمية  جريدة 
السورية  العربية  اجلمهورية  في  أسبوعياً 
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د.رسالن العلي  
صاحب امتياز الترخيص واملدير املسؤول

د. ربا العبد اهلل 
 رئيس التحرير

د. حنا جبور
مدير تنفيذي

أ. عبد اهلل سلمو
املسؤول اإلداري

أ.هبة سلطان
متابعة الزبائن

أ.محمد أسعد فّرا
مدير تسويق

م. رشاد السيروان
مدير فني

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

د. زهور السعد
د. رواء اجلمال

د. رمي عليان

لالستفسار واإلعالن
 الالذقية:

أ. نوار حممد
0999639818

أ. عالء عبيد
0999118374

اإلدارة
 041552447 
0956933235

مكتب حلب وإدلب:
أ. حممد أسعد فّرا

هاتف: 021-2224748
فاكس: 021-2224778

0944-648771
aleppo@med-syria.com

مكتب محص:
 د. طارق حسن

0955644699
مكتب دمشق:
أ. رائد هركل

0957 785341

info@med-syria.com

عنوان اإلدارة:  الالذقية - مشروع الريجي -

 خلف الهجرة واجلوازات - ط أرضي.

كافة املراسالت تتم باسم املدير املسؤول

يعاني الكثريون من مشكلة تطبل وانتفاخ البطن واآلالم املرافقة بعد تناول وجبات الطعام، وتعود 
أسباب هذه املشكلة إىل نوعية الغذاء السيء وضعف جهاز اهلضم. إن احلّل الرئيسي هلذه املشاكل 
هي تناول غذاء صحيح، لكن إن كان هذا غري ممكناً فتستطيعون حماولة استخدام عالج نباتي يساعد 

على اهلضم وخيفف من الغازات وآالم الكولون.
املكونات واملقادير:

ملعقتني كمون    
ملعقة أوراق نعنع طازجة  
ملعقة بذور الشمرة )اختياري(  
ملعقة زهور البابونج   
ملعقة زجنبيل   

التحضري:
يوضع الكمون والشمرة والزجنبيل يف وعاء حيتوي نصف ليرت ماء )كأسني كبريتني(، ويغلى ملدة 
النار ويرتك ليربد ملدة مخسة دقائق  والبابونج وتطفأ  النعنع  مخسة دقائق وهو مغطى. ثم يضاف 
أخرى. ميكن أن خيزن السائل يف الرباد ملدة يومني، أو يضاف له ملعقتا ماء ورد وخيّزن ملدة أسبوع 

يف الرباد. يفضل أن يستخدم دافئاً وميكن أن يضاف له السكر أو العسل حسب الرغبة.
الفوائد:

إن الكمون معروف كعالج تقليدي للغازات وسوء اهلضم، ويعرف الزجنبيل والشمرة بتأثرياتهما 
املضادة للمغص البطين. يفيد البابونج والنعنع يف إعطاء رائحة لطيفة وزيادة الشهية وحتسني نوعية 

هضم الطعام وامتصاصه.
حتذيرات:

الذين  أولئك  أو  املعدية،  بالقرحة  املصابني  واملرضى  واملرضع  للحامل  تعطى حبذر  الوصفة  هذه 
يتناولون أدوية بشكل دائم.

مينع تناول هذه الوصفة ملن لدية حساسية جتاه أي من موادها.


