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الطبيعة...وقوانني اجملتمع

 العذرية منوذجًا
إذا سلمنا بأن الكائنات احلية هي من نتاج الطبيعة يف سياق التطور فالبد 
أن نسلم بالضرورة بأن مجيع ما يكون هذه الكائنات هو نتاٌج طبيعي أيضاً، 
ومبا أن اجملتمعات البشرية تتكون من البشر أي من كائنات حية أجنبتها الطبيعة 
فهذا يعين أنها هي نفسها منتٌج طبيعي أيضاً، لذلك ينبغي أن ختضع عملية 

تنظيمها لقوانني الطبيعة وليس ألي شيٍء آخر.
من خالل دراسة حتليلية بسيطة لتاريخ اجملتمعات البشرية ميكننا أن نالحظ 
أنها خضعت يف تنظيمها جملموعات خمتلفة من القوانني مل يكن من بينها أي 
قانون طبيعي، بل كانت مجيعها من وضع اإلنسان، وانتظمت حتت مسميات 
لكن  واألخالق.  والتقاليد،  واألعراف  الوضعية،  والقوانني  الدين،  خمتلفة: 
الطبيعة عادت شيئاً فشيئاً لتفرض إيقاعها وقوانينها على هذه اجملتمعات وذلك 
بفضل العلم، الذي كلما منحته الطبيعة مزيداً من أسرارها كلما ازداد والؤه 
هلا وسعى لفرض إرادتها على أبنائها، وجند يف التاريخ الكثري من الشواهد 
اليت تظهر دور العلم يف تنظيم اجملتمع من خالل تعديل أو إلغاء الكثري من 
القوانني اجملتمعية اليت مل تكن تستند إال إىل خرافات البشر وأوهامهم، من 
قول  خيالف  من  كل  تتهم  كانت  اليت  الوسطى  العصور  أوروبا  قوانني  ذلك 
الكنيسة بأن األرض هي مركز الكون باهلرطقة وحتكم عليه باملوت، والقوانني 
اليت كانت تتهم املرضى النفسيني ومرضى الصرع واجلذام بأنهم مسكونون 
حترم  كانت  اليت  والقوانني  بقتلهم،  وأحياناً  بعزهلم  وحتكم  شريرة  بقوى 

اإلجهاض... وغريها.     
عن  الكف  من  الثالثة،  األلفية  مستهل  يف  وحنن  اليوم،  لنا  بد  ال  لذلك 
اهلروب من الطبيعة واالختباء وراء قوانيننا البشرية اليت ختطها أهواؤنا وميولنا، 
واستبدال تلك القوانني البالية بقوانني نستمدها من فهمنا املتزايد للطبيعة 
وموجوداتها والذي يوفره لنا العلم وال شيء غريه. وجتدر اإلشارة هنا إىل أن 
العلم قد ال يكون مبقدوره حالياً تقديم إجاباٍت قطعية عن مجيع األسئلة اليت 
تتعلق ببعض القوانني السائدة يف اجملتمع، لكنه يستطيع دحض املسوغات 
اليت قامت عليها تلك القوانني ما يشكل مربراً كافياً للتخلص منها، أما احلاالت 
اليت ال يتمكن العلم من تقديم تفسري هلا أو دحض تفسرياتها القائمة، فقد 
يكون مقبواًل أن تستمر كما هي أو أن تفرد على بساط النقاش الفكري. ولعل 
من أهم املشاكل اجملتمعية اليت يقوم فهمنا هلا، وبالتالي تنظيمها، على معطياٍت 

غري علمية مشكلة العذرية عند اإلناث.
العربية  جمتمعاتنا  فيها  مبا  اجملتمعات،  من  للكثري  الراهن  التنظيم  يقوم 
وبالتالي  وتربيتها،  مقياساً ألخالقها  الفتاة  اعتبار عذرية  احلال، على  بطبيعة 
أهليتها كزوجة وأم، ويفرض عقوباٍت قاسيًة حبق الفتاة اليت تفقد عذريتها 
تتدرج من التشهري والنبذ االجتماعي إىل احلرمان من الزواج لتصل إىل القتل 
الذي حيميه القانون حتت مسمى جرمية الشرف؛ ولو حبثنا قلياًل عن الركائز 
املغلوط  الفهم  أنها خليٌط من  لوجدنا  قوانينه تلك  اليت بنى عليها اجملتمع 
لبعض التعاليم الدينية واألعراف السائدة اليت ال يعرف منشؤها وليس املكان 

مناسباً هنا حملاولة استكشافه، على أهمية هذه احملاولة.
الفتاة أنها التزال حتتفظ  كيف يقارب العلم هذا املوضوع؟ تعين عذرية 
ببكارتها، والبكارة هي غشاء رقيق يسد فوهة املهبل بشكٍل شبه تام ويرتك 
ثقوباً صغرية تسمح مبرور دم الطمث يف سن البلوغ، يتمزق هذا الغشاء عند 

املمارسة اجلنسية األوىل للفتاة ويسبب أملاً بسيطاً ونزفاً خفيفاً، ثم يضمر مع 
الزمن.

ملاذا أوجدت الطبيعة هذا الغشاء؟ قبل حماولة اإلجابة عن هذا السؤال ال 
بد من اإلشارة إىل أن التفسري السائد )غري العلمي بالطبع( يقوم على أن 
يشكل  للمرأة حبيث  اجلنسية  احلياة  على  رقيباً  يكون  لكي  وجد  الغشاء  هذا 
غيابه دلياًل على أنها قد مارست اجلنس، وبغض النظر عن منشأ هذا التفسري 
يبدو واضحاً متاماً أنه تفسرٌي ذكورٌي أواًل وذو طابٍع أخالقي ثانياً )باعتبار الربط 
املرأة فقط!(، ويف كال األمرين  واجلنس عند  السائد بني األخالق  الغريب 
تكرتث  وال  اإلناث،  على  الذكور  تفضل  ال  الطبيعة  ألن  للطبيعة  ذنب  ال 
باألخالق، فقانونها هو البقاء لألقوى، سواء كان ذكراً أو أنثى، خلوقاً أو بال 

أخالق.
يف احلقيقة، ليس هناك تفسرٌي علمٌي قاطع لسبب وجود غشاء البكارة، فهو 
عديم النفع من الناحية احليوية، مثله كمثل بعض األعضاء البشرية اليت مل 
تعرف هلا وظيفٌة حمددة كالزائدة الدودية وأرحاء العقل وغرلة قضيب الذكر، 
وغيابه ال يؤثر على أي وظيفة لدى اإلنسان؛ مع ذلك، يقدم ديزموند موريس 
يف كتابه »القرد العاري« تفسرياً تطورياً قد يكون مقنعاً، يفرتض أن الطبيعة 
بإجيادها هذا الغشاء جتعل االتصال اجلنسي األول لألنثى صعباً، وحتى مؤملاً، 
وهي تؤكد بذلك أن هذا االتصال ال جيب أن يؤخذ خبفة واستهتار كي ال جتد 
األنثى الشابة نفسها حاماًل وعلى وشك أن تصبح أماً دون وجود شريٍك مناسٍب 
يشاركها تلك املسؤولية الضخمة، لذلك هي حباجٍة إلنشاء رابطة ثنائية ذات 
شحنة عاطفية عميقة قادرٍة على التغلب على الكرب الفيزيائي الذي يسببه 

متزق الغشاء قبل أن ختطو تلك اخلطوة.
لكن هذه النظرية تعرضت النتقاٍد قوٍي يستند إىل احلقيقة القائلة إن غشاء 
الثدييات كاحلصان،  البشر، فهو موجود لدى بعض  على  البكارة ليس حكراً 
احلوت، اخللد، الفأر اإلفريقي، الضبع، الشمبانزي، الفيل، الالما... وغريها، 
األقل ألن  اختيار شريكها، على  للرتوي يف  احليوانات ال حتتاج  وإناث هذه 
إجناب األطفال ال يعد مسؤولية ضخمة لديها بسبب قصر فرتة احتياج الولدان 

لرعاية أمهم مقارنًة بأطفال البشر.
إذن حتى هذه اللحظة، ما نستطيع أن نقرره بيقني تام هو أن غشاء البكارة 
عضٌو زائٌد عن احلاجة من الناحية العلمية، وال أهمية لوجوده أو عدم وجوده، 
العذراوات؛  غري  على  العذراوات  لتفضيل  طبيعي  سبٌب  هناك  ليس  لذلك 
وحتى لو أخذنا بنظرية موريس، فإن االستنتاج الذي ميكن أن خنرج به منها 
هو أن الطبيعة قد وهبت األنثى هذه »امليزة التطورية« لتساعدها يف اختيار 
الذكر األكثر مالءمة، وليس لتساعد الذكر يف اختيار األنثى األكثر »عفافاً«، 
فاألنثى هي املسؤولة أمام الطبيعة عن بقاء النوع وتطوره، وهي صاحبة احلق 
باالختيار، وهي اليت حيق هلا أن تصنف الذكور إىل ما يصلح وما ال يصلح، ولعل 
هذه احلقيقة واضحٌة للعيان يف مجيع أنواع الكائنات احلية، مبا فيها البشر )رغم 

حماوالت الذكور املستمرة لتغيري هذا الواقع(. 
لذلك، ال ميلك اجملتمع البشري احلق يف تصنيف اإلناث حبسب بكارتهن، 
ومن ال يزال مصمماً على اعتماد هذا املعيار يف التصنيف ال منلك حياله إال 
أن نذكره بأن البكارة، من الناحية الوظيفية، ليست أكثر أهمية من الزائدة 

الدودية أو أرحاء العقل، فلماذا ال جيعل من هذه األعضاء معايري أيضاً؟! 

د. أيهم أمحد
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كلمة التحرير:
تلقينا العديد من االستفسارات حول موضوع االكتئاب يف العدد السابق لذا 

سنحاول أن جنيب على أسئلتكم يف موضوع مفّصل.
حني  ويف  للتغذية،  األمريكية  الرمسية  النصائح  مسودة  أعلنت  قد  كما 
أن  الشركات الكربى تهاجم الدعوى إلصالح نظام التغذية والصحة، فإن 
لتقديم  تقود محلة شرسة  األمريكية  األوىل  السيدة  أوباما، وخاصة  حكومة 

غذاء صحي يف املدارس بدل إطعام األطفال اهلمربغر والبوشار.

باإلضافة إىل جمموعة كبرية من األخبار الطبية املنّوعة من مجيع أحناء 
العامل.

info@med-syria. كالعادة نتلقى استفساراتكم واقرتاحاتكم على بريدنا
com. أو على هواتفنا املوجودة على الصفحة األخرية.

د.رسالن ابراهيم العلي
مدير التحرير

احلازوقة ، الشهقة ، الفواق ..
حتصل مع الكثريين مننا ، وأحياناً يف أوقات وأماكن غري مناسبة ..

هي ليست مرض حبد ذاته ، وإمنا هي عرض له عدة مسببات...
سبب حدوثها هو حدوث تشنج يف عضلة احلجاب احلاجز ، هذه العضلة 
التحكم بها من خالل أعصاب معينة  التنفس ويتم  هلا دور مهم  يف عملية 

خارجة من الدماغ .
دور احلجاب احلاجز : 

يف عملية الشهيق : تنقبض هذه العضلة ) أي تنخفض لألسفل ( فتساعد يف 
عملية سحب اهلواء ليصل إىل الرئتني .

يف عملية الزفري : تنبسط هذه العضلة ) أي ترتفع لألعلى ( فتساعد يف عملية 
طرح اهلواء من الرئتني .

انقباضات  يتسبب ذلك حبدوث  العضلة  لذلك عند حدوث تشنج يف هذه 
سريعة  للعضلة بشكل غري إرادي مما يتسبب باحلازوقة .

أما بالنسبة للصوت الصادر عن احلازوقة فسببه احلبال الصوتية .
احلبال الصوتية تصل احلنجرة بالقصبات اهلوائية ، وهي تنغلق وتنفتح 

عند التحدث والتنفس.
احلبال  ثم  احلنجرة  إىل  األنف  من  اهلواء  يدخل  شهيق  أخذ  عند  فمثال 
الصوتية ثم القصبات ثم الرئة  فتنغلق احلبال الصوتية و تكون عضلة احلجاب 

احلاجز حبالة انقباض ، والعكس بالعكس عند الزفري .
وبالتالي عند حدوث انقباضات سريعة ومفاجئة بعضلة احلجاب احلاجز 

يتسبب ذلك بإغالق قوي للحبال الصوتية وبالتالي صدور صوت احلزقة.

من أسباب حدوث احلازوقة :.
تناول الطعام بسرعة مما يتسبب بتناول كميات كبرية من اهلواء اليت متأل 

املعدة فتحرض عضلة احلجاب احلاجز وتثريها .
حتريض عضلة احلجاب احلاجز نتيجة الربد أو تناول املشروبات الكحولية 

أو الغازية  أو تناول األطعمة احلادة...
حالة نفسية..

حالة  يف   ، رئوية  أو  كبدية  معينة  بأمراض  اإلصابة  على  مؤشر  تكون  قد 
تكرارها وطول زمن اإلصابة بها .

العالج :
االبتعاد عن السبب احملرض يف حال كنت تعلم به .

كتم النفس عدة ثواني وشرب املاء .
شرب الليمون أو تناول الزجنبيل....

دوائيا : يتم ذلك وفق استشارة الطبيب .

د. زهـــور مـحـسـن الـّسـعـد .
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جممع وادي قنديل السياحي
فندق - مطعم - صاالت

سوريا - الالذقية - طريق عام كسب الالذقية - هضبة وادي قنديل
هاتف 778400 - 777100  

على ارتفاع 300 مرت -  يف بقعة هادئة خالبة

بني غابات الصنوبر وحماطًا بالوديان 

لالسرتخاء والتمتع بالطبيعة لكل العائلة

منط مميز من اإلجازة تقضونها معنا

تراس ومالعب أطفال

عالمات على االضطراب املومسي )اكتئاب اخلريف(

الكآبة :
إن احلزن هو شكل من أشكال االكتئاب فاهم أعراض االكتئاب هو الشعور باحلزن 
واليأس، وفقدان االهتمام بالنشاطات مثل التواصل مع اآلخرين الذي يكون ممتعا 

عادة.
إن شعرت بالكآبة كل يوم ملدة أسبوعني متتاليني على األقل فإنها أعراض اكتئاب، 
أو إذا شعرت بهذه األعراض يف فصلي الربيع واخلريف فقط واختفت هذه األعراض 

بقية العام فهذا اضطراب مومسي فّعال )اكتئاب اخلريف(.

النعاس والتعب :
للنوم خالل  باالكتئاب اخلريفي باحلاجة  املصابون  يشعر 

فرتة الشتاء أكثر من املعتاد.
ففي دراسة منشورة عام 1994 يف جملة البحوث اجلسدية 
النفسية احتاج مريض االكتئاب اخلريفي إىل النوم 7.5 ساعة 
يف الصيف و8.5 ساعة يف الربيع واخلريف و10 ساعات يف 

الشتاء.
بعض  أن  كما  الراحة،  زيادة  تعين  ال  النوم  زيادة  إن 
الدراسات األخرى تشيد إىل أن املصابني باالكتئاب اخلريفي 
يتعرضون لألرق واضطرابات  النوم ومييلون إىل الغفوة أثناء 

العمل.
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وردنا عدة  تساؤالت على موضوع اكتئاب اخلريف الذي نشر يف العدد السابق، وقد طالب 
الكثريون بوصف بعض األعراض اليت قد تشري إىل إصابتهم باكتئاب اخلريف، وطرق التمييز 

بينه وبني االكتئاب العادي.
النوع من االكتئاب حوالي 20%من األشخاص، وإن أردت معرفة هل أنت  يصيب هذا 

مصاب بهذا املرض فتفحص األعراض التالية.

حدة الطبع :
هامان  عارضان  هما  الطبع  وحدة  الغضب  إن 
املصابني  األفراد  أن  الدراسات  وتقرتح  لالكتئاب 
باالكتئاب اخلريفي أكثر تهيجاً من األفراد الطبيعيني 

وحتى املكتئبني اآلخرين.
املرضى  مقارنة  مت   2006 عام  أجريت  دراسة  يف 
االكتئاب  ذوي  املرضى  مع  اخلريفي  االكتئاب  ذوي 

العادي. 
وقد وجد أن أفراد اجملموعة األوىل يصابون بنوبات 
مفاجئة من الغضب بنسبة 40% يف حني أن النسبة ال 

تتجاوز 29%ملرض االكتئاب العادي.
الدراسة أن مرضى االكتئاب اخلريفي  كما وجدت 

يصابون  بـ 19 نوبة غضب وسطياً كل شهر.

زيادة الشهية:
العادي يف  االكتئاب  االكتئاب اخلريفي يشبه  إن 
كونه يزيد الشهية عند بعض األفراد، فقد سجل أن 
56% من املرضى قد ذكروا أنهم أصبحوا أكثر جوعاً 

خالل األشهر األبرد واألكثر عتمة.
قد تعود مشكلة الشهية إىل االخنفاض املومسي يف 
مستويات السريوتينني يف الدماغ وهو مادة ضرورية يف 

الدماغ تتحكم باملزاج وتسيطر على اجلوع.
على الرغم من أن األكل يساعد  بشكل مؤقت لكن 

75% من مرضى االكتئاب اخلريفي يزداد وزنهم.

الشبق جتاه 
السكريات

هو  الوزن  زيادة  أسباب  أهم  أحد 
مثل  السكريات  إىل  األفراد  شوق 
واملعكرونة  )حوالي 70% من  اخلبز 
األعراض(،  هلذه  يتعرضون  املرضى 
أمينياً  محضاً  السكريات  تزيد 
بدوره  يزيد  الذي  الرتبتوفان  يدعى 

السريوتينني  يف 
الدماغ مما حيسن املزاج، لكن أحد 
عرض  زيادة  هي  اجلانبية  األعراض 

اخلصر.

صعوبة 
الرتكيز

ال يسبب االكتئاب الشعور باحلزن 
والوحدة فقط ، بل يؤثر على كيفية 
عمل الدماغ أيضًا، فهذه احلالة تؤثر 
على العمليات الدماغية مثل الرتكيز 

والقدرة الكالمية والذاكرة.
العلوم  جملة  يف  نشرت  دراسة  يف 
 ،2007 عام  األمريكية  النفسية 
اللغوية عند مرضى  ظهر أن املشاكل 
بنفس  تكون  قد  اخلريفي  االكتئاب 
سوئها عند مرضى االكتئاب العادي، 
حتى أن امرأة قد ذكرت أنها تعاني 
من صعوبات يف تذكر األمساء واملواعيد 

ويسهل تشتيتها.

فقد االهتمام باجلنس:
نفسك  حتس  االكتئاب  جيعلك  ال 
هو  اجلنسية  الرغبة  نقص  إن  مثرياً. 
املصابني  بني  الشائعة  األعراض  أحد 
على  اخلريفي  أو  العادي  باالكتئاب 

حد سواء.
واضحاً  يكون  ألن  مييل  هذا  لكن 
للمكتئبني يف فصلي اخلريف والشتاء، 
أما إن حدث االكتئاب يف فصلي الربيع 
والصيف فهو يسمى«االكتئاب اخلريفي 
املعكوس« ويف هذه احلالة تزداد الرغبة 

اجلنسية كثرياً.
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أحدث النصائح الغذائية
وزارة الزراعة األمريكية تعيد النظر يف اهلرم الغذائي.

نشرت ألول مرة يف عام 1980 )النصائح الغذائية( ومت املوافقة 
مخس  كل  حتديثها  ويتم  األمريكي  الكونغرس  قبل  من  عليها 

سنوات من قبل وزارة الزراعة والنظام الصحي.
يف  العلمية  األحباث  آخر  نتائج  حتتوي  الغذائية  والنصائح 
جمال الغذاء املوجه للعامة،وتعترب األساس لكل الربامج احلكومية 
لربامج  أساسا  تشكل  كما  التعليم  أو  للدعاية  املوجهة  الغذائية 
املساعدة الغذائية احلكومية وهي اليت تفرض على الصناعة كتابة 

احملتويات وكمياتها على العلب.
الزراعة  وزارة  وضعته  الذي  األول  الغذائي  اهلرم  استخدم 
الصحية  واملراكز  املدارس  يف  به  اخلاصة  باللصاقات  وانتشرت 
وكثرت اإلعالنات عنه حيث اعترب اهلرم الغذائي منوذجا يسهل 
إىل  لإلنسان  الغذائية  املتطلبات  يقسم  فهو  فهمه،  األفراد  على 
أجزاء عندما يستوفيها فإنه يصعد إىل أعلى اهلرم ليحقق الصحة 
النظر يف شكل اهلرم عام 2005 حبيث تبدو  اجليدة. مت إعادة 

نسب الغذاء أوضح.
متضمنا   2010 عام  اجلديد  الغذائية  النصائح  من  تقرير  صدر 

بعض التعديالت أهمها 
1-إنقاص كمية الصوديوم املستهلك يف)ملح الطعام والغذاء( من 
2003ملغ  إىل 1500 ملغ  حيث أن استهالك امللح يعترب مرتفعاً 

جدا وينصح بتخفيضه للحماية من أمراض القلب والكلية.
2-تناول كميات أقل من الدسم املشبعة حيث اخنفضت كمية 
الدسم املشبعة اليومية إىل 7% من احلريرات املستهلكة يومياً بدل 
10% اليت نصح بها سابقًا، والدسم املشبعة عادة تكون دهون صلبة 
تسبب  وهي  الزبدة  أو  والسمنة  اللحم  يف  املوجودة  الشحوم  مثل 
انسداد األوعية الدموية ومشاكل هضمية خمتلفة وهي على عكس 
الشحوم الغري مشبعة فإن الشحوم غري املشبعة تكون مفيدة لإلنسان 
مثل زيت الزيتون وزيت عباد الشمس وزيت األوميغا3 حيث تقوم 
حبماية القلب وتوفري الطاقة واملساعدة على حترير اخلاليا لكنها 
تتحول إىل زيوت مشبعة عندما تتأكسد باهلواء)الزنخ( أو عندما 

تتعرض حلرارة مرتفعة)القلي(.
3-شرب كميات أقل من السوائل احملالة بالسكر الن السكر 

يسبب السمنة رغم أن شرب املاء هو أمر ضروري جداً.
4-تناول كميات أكرب من مثار البحر ومشتقات احلليب منخفضة 
الدسم فثمار البحر مشهورة باحتوائها على كميات كبرية من زيوت 

أوميغا3 ومشتقات احلليب معروفة بفائدتها لصحة اجلسم.
والبازالء  والصويا  والفول  اخلضار  من  أكرب  كمية  5-تناول 
واملكسرات  واجلوز  والبندق  الكاملة  واحلبوب  اجملفف،والفواكه 

املختلفة.
التشديد على ضرورة تقوية التعليم والثقافة حول نوعية الطعام 
وسالمته وتعليم مهارات الطبخ خاصة يف العائالت حيث جيب 

أن يتعلم الناس أن يأكلوا يف املنزل)بشكل أكثر(.
7-إلغاء فكرة )السعرات احلرارية التقديرية( اليت أضيفت عام 
2005 فقد كانت الفكرة أن)النصائح الغذائية( ترتك لألفراد كمية 
من احلريرات للرتفيه مثل البوظة، أو الشيبس، أو أطعمة أخرى 

قليلة الفائدة الصحية حيث يسمح ملن ميارس نشاط رياضي أكثر 
أن حيصل على سعرات حرارية تقديرية أكثر.

يبدو أن هذه الفكرة أثبتت فشلها الن التوجه العام لألفراد كان 
وبالتالي  املفيدة  السعرات احلرارية غري  تناول كميات هائلة من 
التسبب بالسمنة. سيتم نشر النسخة النهائية من النصائح الغذائية 

لألمريكيتني يف نهاية هذا العام.
يتألف اهلرم الغذائي من قطاعات ملونة تبدأ من جهة اليسار 

كالتالي:
1- اللون الربتقالي للحبوب: وهذه األغذية تأتي من القمح، 
كاخلبز  الصناعية  ومنتجاتها  الذرة  الشوفان،  الرز،  الشعري، 
واملعكرونة وحبوب الفطر وتقسم إىل نوعني: حبوب كاملة وحبوب 

مكررة 
ألياف  اليت حتتوي  الكاملة  منها هو احلبوب  املفيد  النوع  إن 
اخلبز  الرزاألمسر،  الفريكة،  مثل  اهلضم  جلهاز  املفيدة  خنالة 

األمسر الذرة الكاملة.
يف حني أن احلبوب املكررة تفقد كثرياً من فوائدها الغذائية من 
احلبوب هي  هذه  أمثلة  ومن   ،B وفيتامينات  واحلديد  األلياف 

الطحني األبيض، اخلبز السياحي، الرز األبيض...
نيء  بشكل  اخلضار  تناول  للخضار: ميكن  األخضر  2-اللون 
أو مطبوخ، بشكل طازج أو جممد أو معلب أو جمفف، أو بشكل 
كامل أو مقطع أو مهروس، ال تفقد اخلضار فوائدها الغذائية يف أي 

حال من هذه األحوال وتقسم إىل جمموعات أساسية:
أ- اخلضار اخلضراء الغامقة مثل امللفوف، الربوكولي، اخلس، 

السبانخ، امللوخية، سلق.
ب- اخلضار الربتقالية مثل اجلزر، القرع، والبطاطا احللوة

ج- البقوليات اجلافة مثل الفول –الفاصولياء-الصويا-العدس.
د- اخلضار النشوية مثل البطاطا والذرة.

هـ- اخلضار األخرى مثل األرضي شوكي –الزهرة- الكوسا-
اخليار- الفليفلة اخلضراء واحلمراء -الفطر- البصل- البندورة.

الطازجة  الفواكه  تناول  ميكن   للفواكه:  األمحر  اللون   -3
واملعلبة واجملففة قد تكون كاملة أو مقطعة أو مصفاة.

املشمش-  التفاح-  مثل  الفواكه  من  جداً  كثرية  أنواع  هناك 
البطيخ- اجلبس- األناناس- الفريز- الدراق.

على  حتتوي  كما  الطاقة  تعطي  بسكاكر  غنية  الفواكه  تكون 
كميات كبرية من الفيتامينات واأللياف.

الصلبة:  أو  السائلة  ومشتقاته  للحليب  السماوي  اللون   -4
احلليب  من  املصنوعة  األغذية  إن  الغذاء  من  أساسي  جزء  هو 
األغذية  بعض  لكن  كبرية  بكمية  الكالسيوم  حتتوي  ومشتقاتها 
الناجتة عن احلليب ال حتتوي أي كمية من الكالسيوم مثل الزبدة 
القابلة للدهن. كما يوجد كثرٌي من مشتقات  الكرميا- اجلبنة   -

احلليب منخفضة الدسم أو عدمية الدسم.
أهم أصناف احلليب ومشتقاته هو احلليب-اللنب- اجلبنة.

5-اللون البنفسجي اللحم والربوتينات: تضم هذه الفئة اللحم 
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بلس أقراص ماس 2000  

بالتعاون مع شركة سوميتومو اليابانية
دمشق 3323097

للقضاء على احلشرات الطائرة

احليواني من األبقار واألغنام واملاعز والطيور والسمك باإلضافة إىل 
البقوليات اجلافة والبيض واملكسرات،تعترب البقوليات اجلافة جزءاً 

من اجملموعة باإلضافة إىل كونها جزء من جمموعة اخلضار.
البعض  ينصح  كما  الدسم  وقليلة  طرية  اللحوم  تكون  بأن  ينصح 
بالزيوت  غنية  ألنها  اللحوم  عن  عوضاً  واملكسرات  السمك  بتناول 

الصحية املفيدة.
من  قليلة  كمية  إىل  اجلسم  حيتاج  للزيوت:  األصفر  6-اللون 
الزيت ويفضل أن يكون غري مشبع مثل زيت الزيتون –زيت الذرة-
حبوب  السمك-أو  زيت  الصويا-حبوب  الشمس-زيت  عباد  زيت 

األوميغا3 وكلها سائلة يف درجة احلرارة العادية.

·اهلرم الغذائي 
طريقة إليصال فكرة 

التغذية بسهولة إىل 

األطفال.

يف األعلى 

اهلرم اجلديد )2005(

وويف األسفل 

اهلرم القديم.

)1980(»
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خاليا الشحم تنمو بطريقة خمتلفة يف أحناء خمتلفة من اجلسم

يزداد  ال  الشحمية  اخلاليا  بأن  يقول  السائد  االعتقاد  أن  رغم 
عددها بعد البلوغ، بل يزداد حجمها وحمتواها من الشحوم فقط. 
إال أن دراسة جديدة تقول أن اخلاليا اليت ختّزن الشحم يف اجلزء 
السفلي من اجلسم )األوراك والرجلني( يزداد وزنها وعددها، يف 
حجم  زيادة  مع  ترتافق  البطن  منطقة  يف  الوزن  زيادة  أن  حني 

اخلاليا فقط.
أجريت الدراسة على 15 رجاًل و13 امرأة أطعموا كميات كبرية 

وقد  منها.  بأخذ خزعة  الشحمية  النسج  وفحص  السكاكر،  من 
يف  و1.8كغ  البطن  منطقة  يف  3كغ  باملتوسط  املتطوعون  كسب 
النصف السفلي من اجلسم. وجاء فحص اخلاليا حتت اجملهر 

ليذكر أن اخلاليا الشحمية يف أسفل تتكاثر. 
عند  السمنة  دراسات  يف  كبري  أثر  هلا  سيكون  الدراسة  هذه 

البالغني وعند األطفال على حد سواء.

يف أكرب دراسة حول العادات اجلنسية منذ التسعينات من القرن املاضي، 
قامت جامعة إنديانا بتمويل من أكرب شركة منتجة للواقيات الذكرية يف العامل 
)Church and Dwight( جبمع املعلومات من 5.865شخص على 

االنرتنت تراوحت أعمارهم من 14 وحتى 94.
سألت الدراسة الرجال والنساء حول 41 وضعية ملمارسة اجلنس، وما إذا 
كانوا يستخدمون الواقيات الذكرية. وقد متت املقابالت عن طريق اإلنرتنت 
كي ال يتدخل الباحثون ويؤثرون على احلياة اخلاصة للمشاركني على حد 

قوهلم.
وقد صعق بعض الباحثني مبدى تنوع طيف النشاط اجلنسي الذي تكلم 

عنه املشاركون.
كما اكتشفت الدراسة وجود اختالفات بني املرأة والرجل يف النظرة إىل 
اجلنس واملعلومات عنه. فقد ذكر 85% من الرجال أن شريكاتهم قد حصلوا 
النساء قد صّرحن  على االكتفاء اجلنسي )النشوة(، يف حني أن 65% من 

أنهن حصلن على االكتفاء اجلنسي. 
فيبدو أن الرجال ال يعرفون متاماً عن النشوة اليت تصيب شريكاتهم، وهذه 

معلومة هامة للمختصني يف اجملال اجلنسي لكي يقدموا مساعدة أفضل.
كما ذكر االستبيان أن 4% من الذكور يف أعمار 14-17 مارسوا العملية 

اجلنسية الكاملة، يف مقابل %9 
كبرية  قفزة  لكن  اإلناث.  من 
سنة،   18-17 سن  يف  حتدث 
حيث ميارس اجلنس 40% من 
الذكور، مقابل 36% من اإلناث 

يف نفس العمر. 
وقد ذكر العديدون استخدامهم 
للواقيات الذكرية. وكانت أعلى 
املراهقني،  بني  هي  نسب 
والالتينيون.  الزنوج  خاصة 
ويبدو الوعي عالياً عند الشباب 

األمراض اجلنسية،  وانتقال  ملنع احلمل  الذكرية  الواقيات  استخدامهم  يف 
حيث ذكر 70 إىل80% منهم أنهم استخدموا الواقيات الذكرية يف آخر مرة 

قاموا بعمل جنسي كامل )إيالج مهبلي(.
واسعاً  طيفاً  تشمل  بالعملية اجلنسية  يدعى  ما  أن  الدراسة  كما وجدت 
من املمارسات ابتداًء بالعادة السرية وباجلنس الفموي أو بعدة أشكال من 

املمارسات اجلنسية اليت قد تشمل اإليالج املهبلي.

استطالع يبّيـن أن املراهقيـن أكثر وعيًا جنسيًا من البالغيـن!
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بدء إطالق األدوية املقلدة يف 
أوروبا

 AstraZenca تتوقع شركة أسرتازنكا
البديلة  األصناف  من  العديد  تطلق  أن 
لدوائها Nexium يف األسواق األوروبية 

خالل عام 2010.
كعالج   Nexium دواء  ويستخدم 
للقرحات والقلس املريئي )محوض املعدة(، 
وهو كان يعد الدواء الذهيب هلذه الشركة يف 
مبيعات تتجاوز 5 مليار دوالر سنوياً. لكن 
قّلت أهميته وخسف دوره هذا العام بقدوم 
الكولستريول،  خافض   Crestor الـ  دواء 
والذي يعترب اآلن املنتج األكثر أهمية لدى 

شركة أسرتازينكا.
يف  األسواق  باحتكار  الشركات  وتقوم 
أمريكا وأوروبا لعقود طويلة بسبب قوانني 
محاية امللكية، لكن محاية امللكية تتوقف 
لشركات  يسمح  مما  سنة،  عشرين  بعد 

منافسة إنتاج نفس املادة.
الفرتة  هذه  العاملية  الشركات  وتعاني 
للعديد من  امللكية  إنتهاء فرتة محاية  من 
أشهر األدوية على مر التاريخ، وهذا يعين 
حتاول  لذا  باملليارات.  عائدات  خسارة 
تصنيع أدوية جديدة وإقناع األطباء بها، 
حصري  دواء  بيع  حق  هلا  تبقى  لكي 

وبسعر مرتفع.
يتوقع أن يقوم أربع معامل على األقل 
 Nexium بدخول السوق بأدوية بديلة عن
مثل شركة راتيوفارم األملانية، اليت ستقدم 

بدياًل هلذا الدواء بسعر يقّل %60.
أسرتازنكا  شركة  أن  بالذكر  اجلدير 
وّقعت إتفاقاً مع املصانع املنافسة لتمنعهم 
من دخول السوق األضخم عاملياً وهي سوق 
الواليات املتحدة األمريكية قبل سنة 2014 
وإنتاج Nexium أو إيزومبريازول، مما 
بسبب  كبرية،  إعالمية  وقتها ضّجة  أثار 

احتكار السعر املرتفع للدواء.

مشروع أوروبي لفحص فعالية 
األدوية وجدواها اإلقتصادية

إدراج ثالثة  رويرتز ( : مت   – لندن   (
أوروبية  نظام جتربة  يف  دوائية   شركات 
واليت  السريرية،  التجارب  كلفة  لدراسة 
ال تقيس فقط مدى فعالية وأمان الدواء بل 
إذا  فيما  تقييم  على  بقدرتها  أيضاً  تتميز 

كانت تستحق النقود املقّدمة هلا.
السلطة  مدير  وهو  لونغرين  توماس  قال 
  ،EMA التنفيذية يف وكالة الدواء األوربية
غالكسو   : التالية  الشركات  من  كّل  أن 
 GlaxoSmithKline كلني  مسيث 
 AstraZeneca Plc و اسرتازينكا Plc
قد أصبحت من   ،Johnson وجونسون 

ضمن خطة مشروع اإلدارة.
على  عليها  املوافق  األدوية  من  العديد 
املستوى األوروبي من قبل الـ EMA يتم 
املنظمة  وكاالت  قبل  من  أيضاً  تقييمها 
 NICE للصحة مثل  التكنولوجية  الدولية 
واليت   ، األملانية   IQWiGو الربيطانية 
تسلك طرق خمتلفة لتقدير قيمة استخدام 
الدواء ، وهذا األمر قد يؤدي إىل حدوث 
إحباط  لدى األطباء واملرضى عند حدوث 

رفض لألدوية من قبل هذه الوكاالت.
يزيد هذا النظام من سعر األدوية ويسبب 
تأخر يف انطالق األدوية اجلديدة، وأيضاً 
تتطلب وكاالت املنظمة الدولية التكنولوجية 
كلفة  لتحديد  متنوعة  دراسات  للصحة 

فعالية األدوية.
املال  حفظ  هي  اخلطوة  هذه  وهدف 
الدواء  وكاالت  أن  حيث  باإلمجال، 
تغريات  إحداث  إىل  تسعى  األوروبية 
ترخيص  على  املوافقة  عمليات  يف  بنيوية 
واضحاً  دوراً  وتعطي  اجلديدة.   األدوية 
لألدوية  النسبية  الفعالية  بني  للمقارنة 
ناحية  ومن  التأثري  ناحية  من  املختلفة 

التوفري االقتصادي أيضاً.

جديد أخبار الطب: االشرتاكات مع خدمة التوصيل
نزوالً عند رغبة القراء الكرام، تقدم جريدة أخبار الطب خدمة االشرتاك مع التوصيل يف املناطق التالية:

دمشق: مشروع دّمر - املزة - كفرسوسة -املهاجرين- املالكي- أبو رمانة- الصاحلية -29 أيار- شارع بغداد- التجارة - القصاع
هاتف: 0936245354

الالذقية: مدينة الالذقية - جبلة - القرداحة - احلّفة
هاتف: 0956933235

محص: مدينة وريف )بالتنسيق مع الوكيل(
هاتف: 0955644699

قيمة االشرتاك السنوي 2000 ل.س... وميكنكم االتصال بالوكالء ملعرفة احلسومات والعروض اخلاصة املقدّمة

الرجال األفقر يصابون بسرطان 
بروستات أخطر

كاليفورنيا  يف  جديدة  دراسة  أشارت 
أن هناك فرقاً يف شدة سرطان الربوستات 

حسب احلالة االقتصادية. 
فقد قام الباحثون مبقارنة الرجال املصابني 
بسرطان الربوستات يف العيادات اخلاصة 
فرانسيسكو  سان  مشفى  يف  املرضى  مع 
اخلدمات  يقدم  مشفى  وهو  احلكومي. 

للفقراء والذين ال ميلكون تأميناً صحياً.
يصابون  الفقراء  أن  الباحثون  وجد  لقد 
بأنواع أخطر من سرطان الربوستات وأكثر  

انتشاراً وعدوانية.
ومل ميكن تفسري النتائج فقط بالتأخر أو 
املبكر، بل يعتقد   التشخيص  ضعف طرق 
العمل هلا دور كبري  الباحثون أن ظروف 

يف هذه الفروق.
النمو  بطيء  الربوستات  سرطان  إن 
لقتل  كافية  بسرعة  ينتشر  وال  والتطور، 
الرجل. لذا يفضل البعض متابعته بشكل 
بالعالج  ينصحون  األطباء  لكن  دوري. 
وخاصة  واإلشعاعي  والكيميائي  اجلراحي 
انتقاهلا  من  خوفاً  النشيطة  للسرطانات 

ألماكن أخرى يف اجلسم.
12% من مرتادي املشفى احلكومي كان 
املنوية  الغدد  إىل  للسرطان  انتقال  لديهم 
املراكز  يف   %4 مقابل  الربوستات،  خارج 
املشفى  مرتادي  من   %29 وكان  اخلاصة. 
احلكومي ذو خطر منخفض مقارنة بنسبة 

39% يف املراكز اخلاصة.
أكثر  السود  أن  تقول  التفسريات  أحد 
تعرضاً لسرطان الربوستات، وتوجد نسبة 
احلكومي.  املشفى  يف  السود  من  عالية 
وتقول أحد التفسريات األخرى بأن التوتر 
النفسي أعلى يف مرضى املشفى احلكومي، 
غري  النفسي  التوتر  دور  أن  املشكلة  لكن 

معروف يف تطور السرطان.
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حتليل نفسي: التداوي باألعشاب عادة سيئة!
ليس من السهولة اقتالع عادة من العادات اليت مّر عليها آالف 

السنني..
وليس لنا أن نقول للقارئ دعك من التداوي باألعشاب فكيف 

ذلك... إنه مستحيل لعادة توارثها على مدى التاريخ.
ولكن إذا وعى القارئ أن العالج من األمراض، وخاصة املستعصي 
منها ال يتم إال عن طريق العالج الكيميائي فإنه يكون قد سلك 

املسلك الصحيح يف عالج مرضه.
العالج  رافقت  اليت  النفسية  اهليمنة  اليوم  زاوية  يف  نتناول 
باألعشاب وكيف صارت يف وعي الناس، ومدى استغالل البعض 
هلا حبيث  أصبحوا يسيطرون على وسائل اإلعالم يف كثري من 
احملطات التلفزيونية حاجبني عن املرضى طرق العالج الصحيح  
الكيميائي، رافعني مثن أعشابهم عشرات أضعاف سعرها احلقيقي 

حتى يسوقوا بضاعتهم ويدفعوا فاتورة دعايتها.
كل ذلك نتناوله من ناحية التحليل النفسي..

زالت  ال  السابقة  األمراض  نرى  البشر،  حال  استعرضنا  وإذا 
إىل  الوصول  من  تتمكن  مل  اليت  الفقرية  الشعوب  لدى  موجودة 
الرعاية الصحية، وما زال تأثري األعشاب لديها هو السبيل لعالج 

أمراضها.
وميكن تلمس النتائج يف أن متوسط عمر اإلنسان يف اليابان مثاًل 

هو 85 سنة فيما يف سوريا 74 سنة أما يف أوغندة فهو 48 سنة.
هذه النسب تدل إىل أي حد تتوفر الرعاية الصحية و)النفسية( 
هلذا الشعب أو ذاك، وإىل أي حد يكون العالج عن طريق األطباء 
االختصاصيني وليس عن طريق دكاكني بيع األعشاب اليت  تشفي 
كل العلل اليت نشاهد أصحابها وهم يظهرون على شاشة التلفاز، 
يبثون دعاياتهم ألناس فقدوا األمل من الشفاء فكان صيدهم سهاًل 

بدغدغة أملهم مبفعول املفاعيل عن أدوية )أمانة كري( أو )زين(.
واملضحك يف هذا األخري أن اإلعالن عن اخرتاعات أدويته ترافق 
مبشاهدته وهو يغوص يف أعماق البحار ليقطع نبتة، أو وهو يتسلق 

اجلبال ليقتلع شرشاً ما.
تصوروا كل ذلك وأمامه مشاهد يأس من مرضه وأعياه مراجعة 
األطباء فركض إىل شراء هذه األدوية بأمثان غالية جداً تفوق مثن 
األدوية الكيميائية، أو أن يلجأ إىل)أم عصام( املشعوذة اليت حتيي 

امليت من خالل شعوذتها، وضرب املندل عن املخبوء من املرض.
أن  لبنان،  الدكاكني يف  نفوذ أصحاب هذه  تأثري  بلغ من  وقد 
أدويتهم  مع  ظهورهم  ملنع  النواب  جملس  يف  كان  قراراً  أوقفوا 
البث  من  طويلة  فرتات  على  أن سيطروا  بعد  اإلعالم  وسائل  يف 
من  أشهر  وأصبحوا  األخرى،  القنوات  وبعض  اللبناني  التلفازي 

األطباء العامليني يف نصيحة املرضى إىل أعشابهم.
يعترب علم التسويق والدعايات من أهم علوم اليوم، وهو يعتمد 
على قوة )اإلعادة( كي يتمكن من أن يتسلل بسلعته إىل الالوعي 
موقفه  كان  ومهما  السلعة الحقاً  إىل شراء  ويدفعه  املستهلك  عند 

منها يف البداية.
والوعي،  الالوعي  بني  حاجز  يشكل  الالوعي  يتربمج  وعندما 
مينع تسرب أية فكرة من الوعي إىل الالوعي ما مل تتوافق تلك 

الفكرة مع مثيالتها املوجودة سلفاًَ يف الالوعي.

إن تطور الدواء أصبح يواكب تطور العصر..
على هذا ميكن إعادة النظر يف الكثري من املعتقدات اليت توارثناها 
دون أن نعنيها، حاجة ملحة يف عصرنا احلالي، فلم يعد هناك من 
متسع إىل السباحة يف واقع خيالي ال ميت إىل الواقع واإلرتكان إىل 

ما قالته »سيت« )أي جدتي( يف أمراضها قبل مئة سنة.
روى لي أحد األصدقاء أن معاجلة أمراض القلب يف الواليات 
املتحدة األمريكية أصبحت مثل معاجلة الزائدة الدودية )كما يقول 
عنها العامة (عندنا، أي مل تعد باخلطورة اليت نتهيبها حنن، 
ل جبعلها تهون على املريض. يف حني أن وجود  فتطور العالج عجَّ

العالج العشيب اخلاطئ يسبب تأخر الطب يف بلدنا.
مسري عبده



العدد التاسع -الصفحة 11

جريدة أخبار الطب 
احلقائق الطبية كما مل تسمعها من قبل

االنتحار أكثر لدى الرجال النحيليـن
نيويورك ) رويرتز هيلث(: توصلت دراسة جديدة إىل حتديد 
العالقة بني وزن اجلسم وخطورة االنتحار، وتبني أن الرجال 

النحفاء لديهم حماوالت يف االنتحار أكثر من الرجال البدناء.
العالقة  إلجياد  األول  االستقصاء  املتحدة  الواليات  يف  مت 
بني مؤشر كتلة اجلسم BMI و خطورة االنتحار، وأظهرت 
الدراسات منذ عام 1966 وحتى اآلن أن الوزن يزداد وخطورة 
الرجال،  على  ركّزت  األحباث  هذه  معظم  تنقص.  االنتحار 

ووجد فيما بعد أن األمر ينطبق على  النساء.
يقول الباحثون إنها عالقة حمرية، فبعض الدراسات العلمية 
وجدت ارتفاع يف معدل االكتئاب لدى البالغني البدينني، وكما 
نعلم بسبب البدانة يتعرض الفرد ملشاكل صحية مثل أمراض 

القلب والداء السكري.
هذه النظرة األخرية على السؤال ُسجلت يف اجمللة األمريكية 
للوبائيات، هي أيضاً األضخم حيث استمرت عقود طويلة يف 
املتابعة ألكثر من مليون رجل سويدي لديهم فحص طيب ألجل 

اخلدمة العسكرية مابني عامي 1069 – 1994.
للذكور   BMI حلساب  املعطيات  هذه  الباحثون  استخدم 
بالطول(،  املتعلق  الوزن  قياس  عن  عبارة  )وهي  املراهقني 
واستخدم سجل املستشفى الدوىل السويدي لتعقب أي حماولة 

انتحار يف اجملموعات حتى عام 2006.
ما  )أي  نقل 18.277 رجل  عام، مت  ملدة 24  املتابعة  بعد 

يعادل 1.6% ( إىل املستشفى بسبب حماولة االنتحار.
وقد أظهرت معدالت حماوالت االنتحار حسب وزن اجلسم 

اختالفات طفيفة:
% خالل مدة  • لدى الرجال املنخفضي الوزن: املعدل هو 2	

الدراسة.
لدى الرجال ذوي الوزن الطبيعي: املعدل 1.6	• % .

. % لدى الرجال مرتفعي الوزن : املعدل 1.5	•
 BMI الـ  ارتباط واضحة بني  الباحثون وجدوا عالقة  لكن 
واخلطورة النسبية حملاولة االنتحار :فاحتمال حماولة االنتحار 
لدى الرجال البدناء وذوي الوزن الزائد أقــل بـ 12 % من نسبة 
احملاولة لدى الرجال ذوي الوزن الطبيعي، وأكثر بـ 12% من 
نسبة احملاولة لدى الرجال النحيفني، حيث أن هنالك عوامل 
الثقايف  املستوى  و  العمر  تتضمن  االعتبار  بعني  أخذت  أخرى 
على  نظرة  الباحثون  ألقى  عندما  لذلك،  باإلضافة  والدخل. 
طبيعيي  الرجال  بني  أنه حتى  وجدوا   BMIلـ الكلي  املعدل 

الوزن هنالك فروقات لالنتحار مع تغريات الـBMI املتزايدة.
ووجد هذا النموذج  لدى الرجال الذين مل يعانوا من االكتئاب 
الباحثون  طبق  عندما  وبقوا  العسكري  التجنيد  مرحلة  خالل 

تشخيص جديد لالكتئاب خالل فرتة املتابعة.
وهــكــذا ....بقي السبب غري واضح ...

أحد االحتماالت: بعض هؤالء الذين لديهم قيمة منخفضة لـ 
BMI، غري راضني عن أجسامهم إىل حد ميكن أن يؤثر على 

نسب حماولة االنتحار.
لدى الرجال، وبشكل خاص الشباب منهم، ارتفاع قيمة الـ 
BMI ميكن أن يعكس كتلة العضالت أكثر من السمنة، وعلى 
العكس اخنفاض قيمة الـ BMI  ميكن أن يكون خارج املدى 

حيث يعترب العديد من الرجال مثاليون.
السؤال املفتوح هو العالقة بني الـ BMI  وانعكاس حماوالت 
االنتحار كنوع من السببية العكسية واليت هي االكتئاب أو أمراض 
وارتفاع يف  الوزن  السرطان واليت تسبب اخنفاض يف  معينة مثل 

خطورة اإلقدام على االنتحار .
والذي  األنسولني،  احليوية احملتملة  اآلليات  إحدى  وتتضمن 
ميكن أن يؤثر على احلالة النفسية من خالل التأثري على تركيز 

الدماغ بواسطة إشارات الناقل العصيب السريوتونني .
تبني أن عامل خطورة االنتحار يزداد مع ازدياد عدد الوامسات 
احلساسة لألنسولني واملتضمنة على الـ BMI، لكّن الباحثون ال 
ميلكون سجل كايف عن حالة األنسولني لدى املشاركني بالدراسة 

ليقوموا بتحري هذه النظرية . 
الشباب  على  الرتكيز  هي  الدراسة  هذه  يف  الرئيسية  القوة 
الغري  من    BMI لـ  املنخفضة  قيمة  لديهم  والذين  األصحاء، 

احملتمل أن تعكس مرض ما .
االنتحار  ما يف  يلعب دوراً  االكتئاب  أن  يزال من احملتمل  ال 
حساب  على  يعملوا  أن  الباحثون  حاول   .BMIالـ مع  املرتبط 
معدالت االكتئاب خالل مدة الدراسة، وعلى أية حال هم سجلوا 
مجيع  تقييم  يتم  مل  وبالتالي  املشايف  يف  االكتئاب  حاالت  فقط 

احلاالت.
إن فّك العالقة بني االكتئاب ووزن اجلسم وخطر االنتحار صعب 
جدًا، وحيتاج لدراسات مطولة مع قياس الوزن وحتديد أعراض 
اإلكتئاب واملعاجلة لتجريد وحتديد اجلزء الذي يؤثر على خطر 

حماولة االنتحار.
املميت  االنتحار  على  قوي  تأثري  ميلك  اجلسم  وزن  أن  ُيعتقد 
املعطيات  من  تبني  فقد  األخرى،  االنتحار  حماوالت  من  أكثر 
املوجودة وخالل املقارنات أن الرجال النحفاء لديهم نسبة أعلى 
ذلك  سبب  أن  احملتمل  ومن  الناجحة،  االنتحار  حماوالت  يف 
لنشاط  حتتاج  انتحار  طرق  اختيار  يفضلون  النحفاء  الرجال  أن 
فيزيائي ومميتة مثل الشنق والقفز وهذه الطرق ال يفضلها الرجال 

البدينني.
واالحتمال اآلخر أن تناول جرعات زائدة من األدوية هي أقل 
احتمااًل ألن تكون مميتة عند الرجال البدينني، باعتبار أن األجسام 

الكبرية حتتاج جلرعات كبرية لتكون مميتة.
الــــــــقـوة فــــي الـــوقايــة:

لذلك إذا كانت درجة اخلطورة لالنتحار على الرجال النحيفني 
أعلى فماذا يعين ذلك؟ من املؤكد أنه لن ننصحهم باكتساب الوزن 
للتقليل من خطورة حماولة االنتحار، ويبقى السؤال ماذا علينا أن 

نفعل وكيف نتصرف؟
االنتحار  حماولة  خطر  على  يؤثر  الثقيل  الوزن  كان  حال  يف 
وجيعلها أقل توجه ألن تكون مميتة ، فهذا يعزز من أهمية وضع 
حد لدخول الناس للطرق األكثر تسبباً يف املوت، ميكننا منع الناس 
من الوصول إىل أعالي األبراج أو منع القدرة على الشراء السريع 
عدد  خفض  على  املتحدة  الواليات  يف  يعملون  واآلن  لبندقية، 
املسكن  )باراسيتامول(  أمينوفني  األسيت  دواء  احلبوب يف ظرف 
لألمل، وهذا أدى إىل النجاح يف إحداث اخنفاض يف احتمال تناول 

جرعات زائدة مميتة.
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أوراق  أن  الدراسات  إحدى  بّينت   :  ) رويرتهيلث   ( نيويورك 
الشاي والقهوة قد تلعب دوراً يف ختفيض تطور معظم األنواع الشائعة 

لسرطانات الدماغ اخلبيثة لدى الكبار .
بالغ، وباإلضافة  أوربي  الدراسة على 500 ألف  وقد مت إجراء 
لنتائج دراسة جديدة أجريت يف الواليات املتحدة ، فقد تبني وجود 
عالقة بني ارتفاع كمية القهوة والشاي املتناولة و اخنفاض خطورة 
حدوث أورام دبقية، وهي جمموعة من سرطانات الدماغ  تشكل 

حوالي 80 % من سرطانات الدماغ اخلبيثة لدى الكبار.
يقول املشرف على الدراسة أن هذه النتائج متهيدية،  وجيب أن 
ال تكون هذه الدراسة السبب يف تغيري الكمية املتناولة من القهوة 
والشاي، وحتى لو كان للقهوة والشاي تأثري مباشر على خطورة 

السرطان فإن هذا التأثري سيكون صغريأً.
عادًة أورام الدماغ غري شائعة ، فمثاًل معدل اإلصابة يف أوروبا هو 
من 4 – 6 حالة من كل 100 ألف امرأة، و 6 - 8  حالة من كل 
100 ألف رجل، وفوق هذا فإن النسبة احملتملة إلصابة الفرد بورم 

دماغي خبيث خالل حياته هي أقل من %1.
ومبا أن تناول كميات كبرية من الشاي والقهوة حيمي وبطريقة 
ما من األورام الدبقية، فهذا يعين أنه على الباحثني التبّصر جيداً 
توجد  ال  اآلن  حتى  أنه  باعتبار  األورام  أسباب  معرفة  حملاولة 

معلومات كثرية عن أسباب سرطان الدماغ .
هنالك معطيات نشرت يف اجمللة األمريكية للتغذية السريرية، 
وهذه املعلومات هي نتاج دراسة مشلت عشرة بلدان أوربية لتقصي 
عوامل اخلطر الفعالة حلدوث السرطان، والبدء كان على 521488 
رجل وامرأة ترتاوح أعمارهم مابني 25- 70 عام، حيث مت تسجيل 
التدخني  االعتيادية،  التمارين  الغذاء،  الكامل،  الطيب  تارخيهم 

وعوامل أخرى حياتية.
الدراسة على 410.000 مشارك ال يعانون من السرطان  ركّزت 
ولديهم معلومات كاملة عن غذائهم، وبعد ما يقارب 8.5 سنة من 
و  دبقي،  بورم  أصيبوا  قد  املشاركني  من   343 أن  تبني  املتابعة، 
ورم  يسمى  الدماغي  السرطان  من  آخر  بنوع  أصيبوا  مشارك   245

سحائي.
كمية  على  تعتمد  جملموعات  املشاركني  بتقسيم  الباحثون  قام 
فلم جيدوا   ، بتناوهلا  املشارك  بدأ  ومتى  املتناولة  والقهوة  الشاي 
عالقة بني تزايد استهالك الشاي والقهوة و تناقص خطر اإلصابة 

بورم دبقي .
واملعطيات كانت خمتلفة ، فعندما نظر الباحثون جملموعتني : 
األوىل : يتناولون 3.5 وقية من القهوة أو الشاي يف اليوم ، والثانية 

: تشرب أقل أو ال تشرب نهائياً.
وجد أن املتناولني للقهوة أو الشاي بشكل كبري لديهم احتمال 
أقل لإلصابة بورم دبقي مع األخذ بعني االعتبار عوامل أخرى مثل 
العمر والتدخني ، ومل جيد الباحثون عالقة مع خطر اإلصابة بورم 

سحائي .
من غري الواضح ملاذا ال يوجد دليل عن اجلرعة من الشاي والقهوة 
املتناولة وعالقتها مع خطر اإلصابة بورم دبقي ، واليت تعترب إشارة 
قوية ملاهية السبب احملتمل وعالقته مع التأثري ، ورمبا هذا يتعلق 

بالصعوبات يف إجراء القياسات الدقيقة لدراسة الكمية املتناولة من 
الشاي والقهوة من قبل املشاركني حيث مت االعتماد على تقاريرهم 

الشخصية .
القهوة ميلك  أو  و/  الشاي  أّن كاًل من  بيولوجياً  بالذكر  اجلدير 
تأثري على خطر اإلصابة بورم دبقي ، وقد تبني أن الكافئني يبطئ 
باإلضافة   ، الدبقية  األرومة  تسمى  الدبق  من خاليا  من منو منط 
على  تساعد  اليت  األكسدة  مضادات  على  والقهوة  الشاي  الحتواء 
أو  السرطان  إىل  تؤدي  أن  ميكن  اليت  األذية  من  اخلاليا  محاية 

أمراض أخرى .
بورم دبقي مثل  الباحثون بعض عوامل اخلطورة لإلصابة  حدد 
التعرض للمعاجلة اإلشعاعية خالل معاجلة سرطان ما وهنالك تأثري 
لعوامل جينية تساهم بنسبة ضئيلة يف إحداث الورم ، لكن تأثري 
يزال غري حمدد  الفرد ال  اليت يتعرض هلا  واملواد  والبيئة  الطعام 

بشكل حاسم .
وال نزال حنتاج ألحباث أخرى لتحديد العالقة بني القهوة والشاي 

وخطورة اإلصابة بورم دبقي ولدراسة العالقة السببية بينهم .

القهوة والشاي حتمي من الورم الدماغي  
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ب   ا لــتــر ا ن  كــلــو يأ ل  طفا أ

د. ياسيـن حممد بالل
اختصاصي بأمراض األطفال والرّضع

العيادة واملنزل: طرطوس -البرانية- غرب محطة فلسطني

هاتف: 317315

» نقص معدن احلديد«
زارتين باكيًة قلقًة مستغربًة حالة طفلها الذي يتناول الرتاب ، 
 ، لقد كان طفلها عصبياً  للجلوس وهّدأُت من روعها ،  فدعوتها 
شاحب اللون ، ويعاني من اخنفاٍض يف الوزن ونقٍص يف الشهية ، 
وبعد الفحص السريري طلبُت له بضعة حتاليل خمربية ، وكانت 
النتيجة كما توقعت ، اخنفاضاً يف معدن احلديد نتج عنه نوع من 
أنواع فقر الدم يسمى فقر الدم بعوز احلديد ، وهذا الفقر جعل لون 
الطفل شاحباً و جعله عصبياً وعنده نقٌص يف الشهية وبعض األطفال 
يصلون ملرحلة يأكلون فيها الرتاب وبعضهم اآلخر نالحظ عندهم 
تكّسر يف األظافر، فما هو هذا املعدن وما ضرورته للجسم ومن أين 

حنصل عليه؟وملاذا يسبب فقر دم ؟
املعادن اهلامة اليت تتدخل يف تركيب  يعترب معدن احلديد من 
، حنصل  للجسم  الضرورية  األنزميات  من  والعديد  الدم  خضاب 
 : نذكر  احلديد  على  احلاوية  األغذية  أهم  ومن  الغذاء  من  عليه 
اللحم – الكبد – البيض – الفواكه – اخلضراوات – املكسرات 

– التني – الزبيب – التمر ..اخل
قد حيصل نقص يف احلديد عند الرضع وعند األطفال واملراهقني 
والكبار ، والعالج سيكون حتت إشراف طيب ، وسيقّدر الطبيب 
الكمية الدوائية الالزمة للطفل وهنا حنب أن نلفت نظر األم احلنون 

لعدة نقاط :
احلديد الدوائي يؤدي إىل تلوين الرباز باألسود ، وبالتالي   -

على األهل أن يعرفوا أن الدواء هو السبب وال داعي للخوف .
احلديد يصبغ األسنان باألسود أيضاً ، وميكن التخفيف من   -
اصطباغ األسنان بأخذ احلديد قبل الوجبة واملضمضة بعدها، وهذا 

االصطباغ سوف يزول بعد فرتة من انتهاء العالج.
قد تصبح رائحة الفم  مثل رائحة الصدأ، ويتم التغلب على   -

الرائحة بتناول النباتات اخلضراء كالنعنع.
تتم مدة العالج حتت إشراف طيب وعادًة ال تقل عن شهرين   -

كحد أدنى.
وأحــب أن أؤكــد على عدة نقاط  :

الطفل احللييب : طفل مسني وشاحب، وهي حالة يعتمد   -
الطفل على احلــليب فقط ) فرط شهية للحليب ( ويرفض  فيها 
نقصاً  وليس   ( الوزن  يف  بزيادة  ذلك  يتسبب  مما  األطعمة،  باقي 
فيه (، وهنا البّد من استشارة الطبيب حتى ال نصل ملرحلة نقص 

تغذوي وفقر يف الدم.

ينصح بعدم اإلكثار من تناول الشاي مع الطعام وخاصًة عند   -
األطفال، ألن الشاي يعيق امتصاص معدن احلديد.

يف  يتأخرون  احلديد  معدالت  عندهم  تقّل  الذين  األطفال   -
النمو مقارنًة مع نظائرهم.

إّن نقص احلديد يؤثر على الوظائف الفكرية لألطفال.  -
امتصاص  من  حيّسن  سي)احلمضيات(  الفيتامني  تناول   -

احلديد.
حاولنا عرض بضعة أفكار هامة عسى أن تكون ذات فائدة لكّل 
اآلباء ،فهنالك عالقة وثيقة بني إصابة الطفل بفقر الدم ومنط التغذية 
املعتمدة ، لذلك جيب على اآلباء أن ينتقوا األغذية املفيدة املتناسبة 

مع عمر الطفل .
ويـارب من أجـّل الـطفـولـة وحـدها أفـض بـركـات الـسلم شـرقاً 

ومغـربا
موحـش  يف  غـّردت  إذا  إّنـها  يــارب  األطفـال  ضحـكة  وُصـن 

الـرمل أعشبا.
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تاريخ صابون زيت الزيتون
قيل أن املصريني القدماء عندما كانوا يريدون تنظيف أنفسهم 
كانوا يدهنون اجللد بزيت الزيتون، كان الزيت خيلط مع األوساخ 
ثم يتم قشطه. ثم أضافت بعض احلضارات يف املتوسط الرماد إىل 

زيت الزيتون فحصلوا على الصابون.
الزيتون  يف صنع الصابون آلالف السنني بعد  استخدم زيت 
عمليات  تطورت  الكاوي«.  مثل«الصود  إليه  قلوية  مادة  إضافة 
عدة  جتريب  ومت  القرون  عرب  خلطه  وطرائق  الصابون  تصنيع 

إضافات ابتداًء باألشنيات وانتهاء باملعادن.
صنع صابون زيت الزيتون بشكل جتاري ألول مرة يف القرن 
السادس يف معمل يف »مرسيليا« الفرنسية، وظهرت معامل أخرى 
يف جنوا اإليطالية، ولشبونة الربتغالية، والقسطنطينية الرتكية. 
ومل حتافظ هذه املعامل على جودة دائمة فلم يكن هناك معيار 
أقّرت حكومة  عام 1792، حينها  قبل  الصابون  لنقاوة وجودة 
فرنسا قانون صابون مرسيليا الذي جيرب املعامل على طريقة صناعة 

واختبارات خمربية موحدة للحصول على »شهادة نقاوة«. 
عشر،  السابع  القرن  نهاية  يف  السيئة  الزيتون  ملواسم  نتيجة 
اضطر التجار إىل شراء زيت الزيتون من جزيرة كريت ومل يكن 
ينفع هذا الزيت إال لصنع الصابون ألنه ذو جودة متدنية وغري 
صاحل لالستهالك البشري. وصار صنع الزيت املارسيلي الفرنسي 

يعتمد على الزيت الكرييت )الرتكي(.
وصل عدد مصانع الصابون يف كريت إىل 45 معماًل تستهلك 
2816 مليون طن من زيت الزيتون سنوياً وتشحنه بسفن ضخمة 
عرب املتوسط إىل مجيع أحناء املتوسط، وقد كان الصابون مشهوراً 
بأنه ينظف الثياب بشكل أفضل بكثري وذو رائحة عطرة حتى لو 

مل يضاف غليه أي عطور أخرى.
تراجعت مبيعات زيت الزيتون بعد اخنفاض أسعاره ومنافسة 

الصابون الصناعي الرخيص.
من  على خالصات  العادي  الزيتون  زيت  صابون  قد حيتوي 
اجلبل،الغار،الصبار...(  )الزعرت،إكليل  مثل  أخرى  نباتات 
صوابني  توجد  كما  والتجميلية،  الصحية  خواصه  من  حتسن 
أخرى غريبة حتتوي على خالصة احلبار الذي يقال إنه خيفف 

من القشرة وأمراض اجللد وحيسن ويعتين بالبشرة بشكل عام.

على  جيعلنا حنصل  مما  متطورة  بطرق  اآلن  الصوابني  تصنع 
ال  اجليد  الصابون  أن  الزيتون،فنجد  زيت  لصابون  فائدة  أقصى 
القلوية ،كما ال يسبب  املواد  يسبب تزييت اجللد بسبب نقص 

جفاف اجللد بسبب زيادة املواد القلوية.
أصبحت الصناعات قادرة على توفري صوابني ذات جودة عالية 
وأشكال خمتلفة مثل«شامبو زيت الزيتون،أو حتى زيت الزيتون 
السائل«،حيب الكثريون أن يتذكروا عند الكالم عن زيت الزيتون 
قول رسول اهلل)ص(: »كلوا الزيت وادهنوا به فإنه فيه شفاء من 

سبعني داء«.

Dalan D’Olive Liquid Soap
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جراحات املعدة التحويلية قد تسبب خطر على احلوامل املراهقات
اإلصابة  خطر  يف  ازدياد  حيصل  رمبا 
املراهقات  الفتيات  ألطفال  والدية  بعيوب 
اللواتي أصبحن حوامل بعد تعرضهّن لعمل 

جراحي حتويلي معدي.
من  قليل  عدد  على  تعتمد  النتيجة  هذه 
بهذا  شكوا  الباحثني  وبعض  احلاالت، 
املعدة  تستهدف  اليت  فاجلراحة  االرتباط، 
لألحشاء  التشرحيي  الرتتيب  بإعادة  وتقوم 
ميكن أن تؤدي إىل عيوب يف طريق االمتصاص 
لبعض الفيتامينات واملواد الغذائية يف الطعام، 
وهذا بدوره قد يؤثر على تطور الدماغ واحلبل 
الشوكي خالل منو اجلنني، وقد يولد طفل 
)مثل  العصيب  باألنبوب  عيوب  من  يعاني 

عدم اكتمال انغالق قنوات العمود الفقري(.
أو  الفوليك  عوز محض  أن  املعروف  ومن 
بعيوب  اإلصابة  خطورة  من  يزيد  الفوالت 

األنبوب العصيب .
أيضاً النساء يف كّل االعمار واللواتي تعرضّن 
يف  يكّن  قد  معدي  حتويلي  جراحي  لعمل 
خطر التعرض لعوز الفيتامينات، و اجلراحة 

تؤكد بشكل خاص على املراهقات اللواتي أصبحن حوامل ألنهّن قد يكّن أقل 
احتمااًل من الكبار للعمل بالنصائح التغذوية، فمن املعلوم أن املراهقات لديهّن 
رغبة قليلة يف االستجابة، وهّن اليفعلّن ما يقلّن بشأن تناول األدوية وما يقوله 
الداعمة  السليمة  الفيتامينات األمومية  أبائهّن، ولذلك رمبا لن يتناولّن  هلّن 

هلّن.
لقد تزايد عدد املراهقات اللواتي يتعرضّن هلذا العمل اجلراحي إىل الضعف 
خالل السنوات الثالث األخرية ، لذلك جيب عليهّن أن ينتبهّن ملخاطر هذه 

العملية اجلراحية .
اليوافق كل الباحثني على أن هذه اجلراحة تشكل عامل خطورة لإلصابة 

بعوز محض الفوليك ، يقول الدكتور توماس : قمنا باملعاجلة وبنجاح ألكثر 
من مئة مراهقة ومت متابعتهن لعدة سنوات ومل يظهرّن اخنفاضاً يف مستوى 
الفوالت بعد العمل اجلراحي، والسبب أن نظامنا الغذائي يف الواليات املتحدة 
لعوز  العائد  اجلنينية  بالعيوب  تواتراإلصابة  اخنفض  وقد  بالفوالت،  مدعم 

الفوالت منذ اعتماد الربامج الغذائية الصحية املدعمة .
وقال أيضاً : السمنة تسبب مشاكل خالل احلمل، ومعظم الدالئل العلمية 
تشري بأن املرأة احلامل تكون آمنة وليست بوضع خطري بعد العمل اجلراحي 

التحويلي املعدي. 
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تسميته  على  أصطلح  ما  مرضى  عدد  يبلغ 
بالقولون  يعرف  ما  أو  املضطربة(  األمعاء  )متالزمة 
الشرق  من  عدة  دول  يف   %40 يعادل  ما  العصيب 
األوسط واملكسيك والربازيل، ومن أعراضه االنتفاخ 
واإلمساك  واإلسهال واملعي املعوي والغثيان، وهو 

ما جيعل حياة املصاب يف جحيم.
وقد أرجع بعض األطباء سبب هذا املرض إىل فئة 
االتهام  يوجه  اليت  –اجلسدية  النفسية  األمراض 
فيها إىل اضطراب احلالة النفسية واملزاجية للمريض 
وتسبب يف حدوث أعراض عضوية،وبالتالي يتجه 
العالج رأساً إىل العقاقري املثبطة للجهاز العصيب أو 

املهدئات،وهي ال تعطي جناعة تامة.
أما اآلن وبفضل علماء أملان فقد متكنوا من تغيري 
وجهة نظر األطباء واجملتمع إىل هذا املرض، وكان 
هذا اإلجناز على يد علماء قسم علم األحياء البشري 
للمرة  بتأكيدهم  ويتلخص  للتقنية  ميونيخ  جبامعة 
يف  الصغر  يف  غاية  التهابية  بئر  وجود  من  األوىل 
األغشية املخاطية لألمعاء،اخلاصة باملرضى مبتالزمة 
حساسية  تسري  أن  شأنها  من  املضطربة،  األمعاء 
تلك األغشية املخاطية،مما يؤثر على توازن األمعاء 

ويستثري اجلهاز العصيب املعوي.
التجارب اليت أجريت تبني حتسن  ومن خالل 
أعراض مرضى متالزمة األمعاء املضطربة بعد تلقيهم 
جرعات مضادات اهليستامني، )مضاد للحساسية( 
من  جزء  عن  املسؤولة  اخلاليا  عمل  تثبط  اليت 

التفاعالت االلتهابية.

أخبار عربية وعاملية

إعداد د.منى فارس

تعمد شركة األدوية العمالقة يف الغرب على منح 
كليات الطب يف اجلامعات الشهرية هدايا وهبات، 
هذه  ألدوية  األطباء  هؤالء  يروج  أن  منها  الغاية 

الشركات.
وحتى ال تفقد هذه اجلامعات مصداقيتها وحيادها 
قيوداً  وضعت كلية الطب يف جامعة هارفرد أخرياً 
األكادميية  طواقمها  بني  العالقة  على  مشددة 
واألجهزة  األدوية  صناعة  يف  العمالقة  والشركات 

الطبية.
حيتاج  الطب  أن  انطباع  تعطي  احلادثة  وهذه 
اليت  الشركات  أهداف  بأن  لالعرتاف  أكادميياً 
جلهودها،ال  التقدير  كل  للربح،مع  منطقياً  تسعى 
العلمي  والبحث  التعليم  أهداف  مع  دوماً  تتالءم  
الصحية  الرعاية  مستويات  أعلى  وتقديم  املستقل 
يف  سار  من  أول  هارفرد  جامعة  تكن  للمرضى،ومل 
هذا  يف  تأثرياً  األكثر  تكون  قد  ولكنها  الدرب  هذا 

املوضوع.

عدة  املصرية  الدواء  صناعة  تواجه 
مشاكل يتطلب حلها حتى حتتل هذه 

الصناعة مكانها املناسب.
ولنأخذ األرقام يف ذلك:

قامت وزارة الصحة يف عام 2009 
من   %85 يف  إنتاجية  أقسام  بإغالق 
مصانع القطاع العام و15% من مصانع 

القطاع اخلاص.
إنتاج بعض  ومت ذلك لعدم مطابقة 
املصانع املصرية للمواصفات بناء على 
وزارة  عن  الصادرة  الصالحية  تقارير 
الصحة ومت سحب بعض العينات من 
إعادة  هو  األخطر  ولكن  الصيدليات 
أسواق  من  األصناف  من  كبري  عدد 

التصدير يف الدول العربية واألفريقية.
نشاط  توقف  أخر.  جانب  ويف 
األحباث يف بعض الشركات وحتولت 
نشاط  إىل  هلا  املخصصة  األموال 
الدعاية واإلعالم أو لزيادة أرباح هذه 

الشركات.
املصرية  األدوية  تعاني صناعة  كما 
من شدة املنافسة بني الشركات،حيث 
قامت بعضها باسترياد أدوية جاهزة 
أو نصف مصنعة بأسعار باهظة وذلك 
حتى  وأرباحها  أعماهلا  رقم  لزيادة 
املرضى  حساب  على  ذلك  كان  لو 

املصريني.
االنرتفريون  استرياد  ذلك  ومثال 
فيها  مبالغ  بأسعار  املفعول  طويل 
بعد  أو  مباشرة  السوق  يف  وطرحه 
أدوية  استرياد  وكذلك  تغليفه، 
أجنبية هامشية يف صورة تامة الصنع 
أو نصف مصنعة بأسعار عالية جدًا، 
حيث  السوق  يف  للتداول  وطرحها 
األصناف  على  تقضي  أن  هلا  يتوقع 
الثمن  والرخيصة  املشابهة  احمللية 
وذلك  السنني  عشرات  من  واملتداولة 
لدى  هلا  الدعاية  تكثيف  خالل  من 

األطباء ووسائل اإلعالم.

كريم مطري لليدين
-ماء الورد فنجان قهوة

- غليسريين طيب فنجانان من القهوة
- بياض البيض )لنصف بيضة(

- زيت السمسم )ملعقتني(
- زيت بذور العنب )ملعقتني(

التحضري
ميزج الغليسريين مع ماء الورد مع بياض البيض 

يف اخلالط ليشكال سائاًل مائياً.
خيلط الزيتان مع بعضهما، ثم يضافان بالتدريج 
السابق وحيركان بشدة ليصبحا  املائي  فوق اخلليط 

كريم.
حيفظ الكريم يف زجاجة معتمة يف الرباد.

يستخدم صباحاً ومساًء.
مالحظة: ننصح بعدم استعمال املاسكات واللوسيونات على اجللد 

الساخن أو املصاب مبرض جلدي أو أثناء املرض.
د. حنا جبور
hjabbour@med-syria.com
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البنفسج 
Viola

البنفسج.
األحداث  و  لألطفال  وشرابه  البنفسج  مستحلب  يستعمل  د- 
للمساعدة على تسكني نوبات السعال الديكي و اإلسراع يف ظهور 

طفح احلصبة و ختفيض درجة احلراب فيها. 
التهاب  يف  للمساعدة  غرغرة  البنفسج  شراب  يستعمل   - هـ 
البنفسج  األوراق  من  متساوية  أجزاء  خليط  )مستحلب  اللوزتني 
خيفف  و  الربية(  اخلبازة  أزهار  و  الناعمة  أوراقه  و  العطري، 
ملعقة صغرية من كل  بنسبة  للغرغرة  املستحلب من هذا اخلليط 

فنجان ماء فاتر.
االستعمال اخلارجي: ينقع مبعدل )30غ يف ليرت ماء/ يستعمل 
اجللد،  تشقق  ملعاجلة  كمادات(  غرغرة،  لوسيون،  شكل  على 

وللعناية بالبشرة و الصدر و ملعاجلة أوجاع احلنجرة.

د. إلياس جبور

ارتفاع  و اجلدران على  املشمسة  يعيش يف احلقول  معمر  نبات 
)1100م( منه أنواع كثرية، يزرع للزينة و استنشاق رائحته الذكية 
و استخراج عطره الثمني ارتفاعه )10-20سم(. أزهار زينة لونها 
سطح  فوق  زاحفة  عشبة  مع  تنمو  عطرية  رائحتها  غامق  أزرق 
األرض. أوراقها بشكل القلب املقلوب ذات أذينات متحورة إىل ما 
يشبه األوراق. تزهر يف الربيع. الساق صلبة تنطلق من ساق أخرى 

حتت أرضيه. 
اجلزء املستعمل طبيًا: األوراق، األزهار، و اجلذور قبل األزهار

املواد الفعالة: حتتوي اجلذور على جليكوزيدات اإليريدين، و 
صابونيات نيرتوبروبيوتيك، و حامض السالسليك املثيلي، و قليل 

من الفوليد و أودورئتني و صابونينات.

فوائده الطبية:
يصنع من زهر البنفسج شراب يفيد يف الزحار و الزنتارية 

يستعمل كالشاي اللتهاب العصيبات 
يستعمل غرغرة لتطهري احللقوم، خيفف التشنج 

مدر للبول، يشرب مغلي أزهار البنفسج ألمراض الكلى 
جتفف أزهاره و يشرب منقوعها أومغليها لتهدئة األعصاب 

إذا شم و هو طري سكن الصداع الدموي 
و  لألعصاب  مهدئاً  اجلافة  البنفسج  أزهار  منقوع  يستعمل 

السعال 
دهن اإلحليل به يقوي الباه )القوة اجلنسية( 
يستخدم ملعاجلة الروماتيزم بغسل املفاصل به 
يستعمل منقوع أزهاره و يشرب ختفيفاً للحكة 

يدهن اجلرب به طالء 
العناصر الفعالة: لعاب نباتي، محض الساليسيليك، مادة قلوانية 

مرة، صابونني، فيتامني )c (، ساليسيالت دومثيل.
اخلصائص العالجية: مضاد للسعال، طارد للبلغم، مطر للبشرة، 
مقيئ، مضاد للروماتيزم، الئم للجروح، ملني للمعدة، مسكن لألمل، 

معّرق.

االستعمال الطيب:
االستعمال الداخلي: آ- ينقع مبعدل )15غ يف ليرت ماء( يؤخذ 
حاالت  يف  التنفسية  اجملاري  لتطهري  )2-3فنجان/يوم(  مبعدل 
التهاب الشعب الرئوية و السعال، و يوصف ملعاجلات التقرحات 

املعدية و اإلثين عشرية ملساعدته على التئام اجلروح. 
البنفسج و جذوره لالستفادة يف  أوراق  ب- يستعمل مستحلب 
اجلهاز  إصابات  يف  التقشع  تسهيل  و  الشعبية  النزالت  معاجلة 

التنفسي عند املسنني فقط.
ج- يفضل استعمال مستحلب األزهار فقط لألطفال و األحداث 
و ميكن حتليته بسكر النبات أو العسل أو االستعاضة عنه بشراب 
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أمريكا تتسبب بإصابة اآلالف بأمراض تنتقل باجلنس
االعتذار من غواتيماال بسبب جتارب أجريت يف األربعينيات

قدمت الواليات األمريكية املتحدة اعتذاراً رمسياً يوم اجلمعة املاضي عن 
يف  ألفراد  مقصودة  إصابة  فيه  مت  و1948   1946 عامي  بني  أجري  حبث 

غواتيماال بأمراض تنتقل عن طريق اجلنس.
الصحة  ووزيرة  كلينتون  األمريكية هيالري  وزيرة اخلارجية  وقد وصفت 
األمريكية كاترين سيبيلوس، هذا العمل بأنه »يستحق التوبيخ«. وقد أضاف 
التصريح املشرتك: »إنا نأسف جداً حلدوث هذا، ونعتذر لكل األفراد الذين 
اعتماده  الذي مت  السلوك  إن  البحث،  هذا  يف  البغيضة  باملمارسات  تأثروا 
خالل هذه الدراسة ال ميثل قيم الواليات املتحدة أو التزامنا بكرامة اإلنسان 

واحرتامنا العميق لشعب غواتيماال.« 
قد  التجارب  هذه  أن  االعتبار«  »بعني  الغواتيماليون  املسؤولون  أخذ  وقد 

وقعت منذ أكثر من 60 سنة مضت.
وقد صرح متحدث باسم الرئيس الغواتيمالي: »إننا طبعاً نرفض مثل هذه 
األعمال،حنن نعرف أن هذا حدث منذ فرتة طويلة من الزمن لكنه أمر غري 

مقبول، وحنن نقبل االعتذار من الوزيرة كلينتون.«
اليت وجدتها  ويسلي  باحثة يف جامعة  قبل  من  الدراسة  اكتشفت   وقد 

مؤرشفة لكنها غري منشورة.
الزهري  أمراض  على  البنسلني  تأثري  معرفة  إىل  تهدف  الدراسة  كانت 
نسبياً  جديداً  دواًء  كان  فالبنسلني  والتقرحات،  البين  والسيالن  )سفلس( 

وقتها.
لقد أجريت الدراسة على نساء يعملن يف جتارة اجلنس وعلى سجناء يف 
اإلصالحية احلكومية ومرضى يف املصحة احلكومية العقلية وبعض اجلنود 

وحسب الدراسة فقد مت إصابة  1600 بالغاً منهم : 696 بالسفلس، 772 
بالسيالن البين و142 بالتقرحات.

يف  تسكيغي  يف  و1972   1932 عامي  بني  مشابهة  دراسة  أجريت  لقد 
أالباما األمريكية على حوالي 400 شخص أمريكي أسود فقري، حيث متت 
إصابتهم بالسفلس وتركوا حتت املراقبة بدون عالج، ومل يتم إخبار أفراد 

العينة املدروسة بأنهم مصابون بهذا املرض.
كانت الدراسة يف غواتيماال بإشراف د.جون كاتل الذي أدار الحقاً جتربة 

تسيكغي ضمن عمل مؤسسة »خدمة الصحة العامة األمريكية«
أمناً  مالذاً  تؤمن  األخالقية  القواعد  أن  على  األمريكيون  املسؤولون  شدد 
من تكرار هكذا جتارب يف أيامنا هذه فهي مل تكن موجودة قبل نصف قرن 

مضى.

أصدقاء أخبار الطب 
 يف مدينة الالذقية

د. نزار اسبر -أسنان-جسور وتيجان- املشروع السابع- قرب م. أنيس عباس- 416415

د. زياد كنج - اختصاصي طب أطفال ومراهقني- مقابل غرفة التجارة- 464935

د. نظله شبطلي- اختصاصي طب أطفال- العوينة- نزلة توفير البريد- 230010

د. سلوم ابراهيم سلمو-  أخصائي طب أسنان- نزلة 8 آذار- 479427

د. كابي أديب عوض-  أخصائي طب أسنان- املشروع السابع- 411671

د. منذر غسان األحمد - أخصائي طب أسنان- نزلة جامع العجان - 460292

د. كندة يوسف جبور- طب مخبري- قرب بناء احملافظة اجلديد - 448010

د. رباب محمد سلوم - طب مخبري-شيخضاهر- نزلة جامع العجان- 457002

د. محمد عمر شبار - أخصائي بالتشخيص الشعاعي - شارع 8 آذار- 475870

د. علي محمد علوش-جراحة أورام وجراحة عامة-نزلة جامع العجان-0991409499

د. ميساء عزيز شحادة - أذن أنف حنجرة - شيخضاهر فوق مركز سيريتل- 452292

د. راغب علي - عامة -مفرق بوقا - 422822

أصدقاء أخبار الطب 
 يف مدينة محص

د. عمارمحسن الّسعد – اختصاصي جراحة عصبية ومجهرية )فرنسا(- السوق : 

بناء األتاسي هــ: 2453774 ،الزهراء هــ 2617514 .

د. أزدشيرمحسن الّسعد – اختصاصي تقومي أسنان وفكني – عضو اجلمعية السورية 

لتقومي األسنان – الزهراء – هــ 2617513.

م .عبيرمحسن الّسعد – مركز السعد للبصريات – الزهراء – هــ 2617559.

د. سها وجيه عودة - اختصاصية تقومي أسنان وفكني - منتصف شارع احلضارة – هــ 2165562

د. مليس إبراهيم – صيدلية مليس – الزهراء – مقابل جامع الزهراء – هــ 2618889

ال تنس زيارة موقعنا للحصول على سبعة 
أعداد مجانية من أخبار الطب، واملشاركة برأيك

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

باملادة،  الطالب  معرفة  سرب  هدفها  االمتحانات  أسئلة 
وليس تعليمهم فنون التبصري والتنجيم وضرب الرمل وفتح 

املندل وقراءة الورق...

ليفاجأ  اإلمتحان،  أجوبة  اجلامعة  أساتذة  أحد  صّحح 
بورقة حصلت على عالمة 81 من مئة... وهي مل حتصل 
وتشدد، فصارت  فأعاد تصحيحها  الشريف،  تارخيه  يف 
أقل  تنزل  فلم  التصحيح...  وأعاد  املئة... غضب  78 يف 

من 76 باملئة...
على  حصل  الذي  املعجزة  الطالب  معرفة  الدكتور  قرر 
سلم  يصحح  كان  أنه  ليكتشف  التارخيية،  العالمة  هذه 

العالمات! )سلم التصحيح(

بّصارة
الكاريكاتير تقدمة خاصة من د.هاني صقر إلى جريدة أخبار الطب. الدكتور هاني صقر اخصائي أشعة وتصوير طبقي محوري، كما يرسم لوحات كاريكاتير منذ فترة طويلة.

خمرتع تقنية طفل األنبوب ينال جائزة نوبل
بعد أن كانت مثرية للجدل، فإن تقنية طفل األنبوب هي أمر 
أمريكا يولدون مبساعدة يف  اليوم. حوالي 1% من أطفال  روتيين 
التلقيح. إن الكلفة املرتفعة هلذه التقنية متنع العديد من األزواج 
من اعتمادها. إن األهداف احلالية هي حتسني معدالت اخلصوبة 

وتقليل عدد التوائم
 

واجه براندن هارلي السرطان مرة كرضيع، ثم أصيب بسرطان 
الدم يف مراهقته لكنه عوجل منه وجنا. لكن بسبب العالج الكيميائي 

فقد أصيب بالعقم والشعور بالذنب.
وتقول زوجته: »إنه لطاملا أراد طفاًل، وكان هذا يعّذبه. لكين 
أن  وال ميكنين  النهاية.  يف  يرام  ما  على  سارت  األمور  أن  أظّن 

أختيل احلياة بشكل خمتلف عن وضعها احلالي.«
وكان الزوجني اللذان يعمالن يف جامعة ألينوي، قد رزقا بطفلة 
عمرها اآلن سنتان ونصف، وقد استخدما تقنية جتمع بني البيضة 

والنطفة خارج اجلسم، ثم تزرع اجلنني الناتج يف الرحم.
لقد نال د. روبرت إدوارد جائزة نوبل هذه السنة عن عمله يف 
أربعة ماليني طفل  التلقيح االصطناعي. حيث ولد حوالي  تقنية 
يف  ثورة  األحباث  هذه  وكانت  هذه.  ألحباثه  نتيجة  اآلن  حتى 
جمال العلم وقد قام بها  مع شريكه د. باتريك ستيبتوي الذي 

تويف عام 1980.
عام  الصناعي يف 25 متوز  التلقيح  طريق  طفلة عن  أول  ولدت 
لويس  وتدعى  بريطانيا،  يف  مستشفى  يف  قيصرية  بعملية   1978

جوي براون. وقد أصبحت أماً لصيب عام 2006.
ويف عام 1981 ولدت إليزابيث جوردان كار يف أمريكا، ودعيت 

ألول مرة بطفل األنبوب. وهي بدورها أصبحت أماً حديثاً.
حتمس الوسط العلمي كثرياً إلمكانية حصول الفكرة، لكن املعارضة 
كانت شديدة يف بداية املوضوع من قبل املسؤولني احلكوميني خوفاً 
من زيادة التعداد السكاني ومن معارضة بعض اجملموعات الدينية. 
وبقيت الكنيسة الكاثوليكية معارضة لفرتة طويلة بسبب رأيها يف 

أنها تنزع صفة اإلنسانية من عملية احلمل، وتتسبب بوفاة بعض 
األجنة مما قد يعادل اإلجهاض، لكن تغري قرارها الحقاً.

أما اآلن فبعد أن مخدت فورة الدعاية فإن الكثريين رحبوا بفكرة 
احلصول على أطفال غري متوقعني، واستقبلت املدارس العديد من 
التوائم، كما أن أول أطفال األنبوب حصلوا على أطفاهلم بطريقة 
طبيعية جداً )ال تؤثر على اخلصوبة(. ومن املؤكد أن األهالي الذين 
ويعيشون يف وضع  املصاعب  من  يعانون  أطفال  ال حيصلون على 
سيء جدًا، وهم يقومون بهذه العملية لغاية واضحة جدًا، وهي 

احلصول على عائلة.
ال تزال كلفة العملية باهظة قد تصل إىل 15.000 دوالر أمريكي، 
بشكلها  و250.000ل.س   150.000 بني  سورية  يف  وترتاوح 
مرات.  عدة  العملية  إعادة  إىل  العديدون  حيتاج  وقد  التقليدي. 
والعملية تعتمد على زرع عدة أجنة يف آن واحد لزيادة األمل يف 

احلمل، لكن هذا يعين ارتفاع نسبة التوائم املولودة.
عدم  سبب  وهي  العقم،  مشكلة  أساس  تعاجل  ال  الطريقة  هذه 
استطاعة األزواج اإلجناب من األساس. بل ترتك حلها لدراسات 

أخرى لعلها تكون موضوع جائزة نوبل القادمة.

الصورة: براندن هاري 

وزوجته وابنتهما اليت ولدت 

كطفل أنبوب
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هل تعلم؟
على ضوء التطور الذي يشهده سوق الدواء يف األردن،أعلنت شركة )حكمة فارماسيوتكالز( املدرجة يف 
بورصة لندن وسوق ناسداك دبي،عن حتقيقها أرباحا إمجالية بقيمة 178.5 مليون دوالر خالل النصف 
األول من العام احلالي،مقارنة ب 151.2 مليون دوالر للنصف األول من العام املاضي،بنسبة بلغت 18.1 

يف املئة.
العام احلالي،فيما بلغت  للمجموعة 357.7 مليون دوالر للنصف األول من  الكلية  وبلغت اإليرادات 

لنفس الفرتة من العام املنصرم 321.5 مليون دوالر،وكانت نسبة النمو11.3 يف املئة.

زهرة عباد الشمس
بالصدفة البحتة، كان أبو مفيد يأكل بذور 
اجملاور.  احملل  من  اشرتاها  اليت  الشمس  عباد 
وبالصدفة البحتة كان صاحب احملل حمتال، ومل 
العنيد  مفيد  أبو  لكن  جيدًا.  البذور  حيّمص 
رمى  عندها  بطنه،  وجعه  حتى  يأكل  بقي 
وهو  األرض  على  الباقية  القليلة  البذرات 
يلعن ويشتم. وبالصدفة البحتة، وقعت إحدى 
البذور النيئة على األرض بالقرب من جمرور 

مل تصلحه احملافظة.
ما سببت  البحتة هي  فالصدفة  كما ترون، 

ظهور زهرة عباد مشس يف شارعنا.
شيئاً  يرون  عندما  الدمشقيني  كل  وكعادة 
الزهرة  جبوار  العديدون  جلس  أخضر، 
وبدأت  الطبيعة(.  )نزهة يف  ليعملوا سريان 
وافتتح  الشارع،  وازدحم  واألركيلة،  املشاوي 
زهرة  »مطعم  َي  ِّ سمُ الفالفل  لبيع  كشك 
عباد الشمس«، وتكاثرت السيارات يف حارتنا 
وافتتح خط سرفيس جديد )برامكة- زهرة 

عباد مشس- كراجات(.
من  بالقرب  فارغة  بكأس  أحدهم  ألقى 
فشعر  الفارغة  الكأس  آخر  ورأى  الزهرة، 
معدنية  كوال  علبة  جبوارها  وألقى  بوحدتها 
فارغة. رأى ثالث هذا فرمى بكيس الزبالة 
الشارع  طوياًل يقطع به  مشواراً  هناك موفراً 
ليصل إىل احلاوية على الرصيف املقابل. ويف 
حلظة تكاثرت أكياس الزبالة وحتولت إىل جبل 

دفن الزهرة.
شارعنا،  مشكلة  حّل  البلدية  قررت 
والزهرة  الزبالة  وأزالت  اآلليات  فحضرت 
وكشك الفالفل وعدة بيوت، وقامت بتوسيع 
تسمح  كي  باألسفلت  غّطته  ثم  الشارع، 
وأست  السياحية.  السري  حركة  باستيعاب 

الشارع باسم: »شارع زهرة عّباد الشمس«.

Phobia

اخلوف

استهالك الفرد من الدواء يف العامل
تفاوتت أرقام استهالك الفرد يف البلدان العربية من األدوية ملدة عام،ففي لبنان بلغ 180 دوالر، وهي األعلى 
عربياً مقارنة مع 140 دوالراً يف اإلمارات العربية املتحدة، و80 دوالراً يف السعودية، و60 يف األردن، و50 
دوالراً يف تونس، و38 دوالراً يف مصر.. يف مقابل 600 دوالراً يف الواليات املتحدة، و340 دوالراً يف فرنسا، 

و290 دوالراً يف بريطانيا.

جريدة أخبار الطب
جريدة علمية )طبية - اجتماعية(.

 تصدر أسبوعياً في اجلمهورية العربية السورية 
مبوجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 13 م.و بتاريخ 

2010/2/28

د.رسالن ابراهيم العلي  
صاحب امتياز الترخيص واملدير املسؤول

د. ربا سعيد العبد اهلل 
 رئيس التحرير

املستشارون العلميون
د. حنا إلياس جبور 

د. عزام يوسف عمار 
د. أيهم عز الدين أحمد
د. زهور محسن السعد

د. رواء سليمان اجلمال
د. رمي عليان

لالشتراكات
الالذقية: 0956933235
حمص: 0955644699
دمشق: 0936245354

لالستفسار واإلعالن
حمص: 0955644699

حلب: 0991092108
دمشق: 0941934184
الالذقية: 041552447

دمشق ص.ب. 10230
Email: info@med-syria.com

العنوان: الالذقية - مشروع الريجي - خلف 
الهجرة واجلوازات - ط أرضي.

كافة املراسالت تتم باسم املدير املسؤول

املاء يساعد يف خسارة الوزن عند البالغيـن
يدعم البحث العلمي حالياً ما نعتقده يف أن شرب كميات إضافية من املاء يساعد على خسارة الوزن.

ليس مفاجئاً أن هذا السائل املوجود يف كل أحناء العامل قادر على جلم الشهية.
فقد أجريت دراسة يف جامعة فرجينيا التقنية على أشخاص متوسطي العمر ومتقدمي العمر وقد أعطي 
هلم محية قليلة السعرات احلرارية وقليلة الدسم، وقسموا إىل جمموعتني، وكان الفرق الوحيد بينهما هو 

أن أفراد إحدى اجملموعتني يشربون املاء قبل كل وجبة طعام.
بعد فرتة 12 أسبوعاً فإن اجملموعة اليت شربت املاء خسرت ما متوسطه 7 كغ يف حني أن اجملموعة 
الثانية  خسرت ما متوسطه 5 كغ، ترجم الفرق يف هذين الكأسني من املاء إىل حوالي 30% خسارة إضافية 

يف الوزن.
خشي الباحثون أن اجملموعة اليت تشرب املاء قد تأكل أقل لكنها ستعوض نقص الطعام بوجبة خفيفة، 

لكن هذا مل حيدث، فقد أعطى املاء شعوراً باالمتالء كما أنه كبح نوبات اجلوع.
املشكلة أن هذا ينفع مع كبار السن فقط، فاألشخاص الذين ترتاوح أعمارهم بني 18 و35 تفرغ معدتهم 

بشكل أسرع، ويشعرون باجلوع بسرعة أكرب.  


