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علم الالهوت العصيب
شهد العقد املاضي بروز فرٍع جديٍد يف العلوم
العصبية يبحث يف العالقة احملتملة بني الدماغ

والتجارب واخلربات الدينية هو الالهوت العصيب
Neurotheology ؛ لقد أصبحت أمنية ويليام جيمس

حقيقًة ( ولو بعد مائة سنة ) بفضل األساليب
احلديثة لتصوير الدماغ واليت مسحت مبراقبة

الدماغ الطبيعي يف حاالٍت عاطفيٍة خمتلفة كحاالت
االستثارة الدينية، وأظهرت إمكانية استحضار

مشاعر مشابهة لتلك املرافقة للتجارب الدينية
عرب التحفيز اخلفيف للدماغ بالنبضات املغناطيسية.
ليست روح علم الالهوت العصيب جديدًة أبداً فقد

كتب األطباء عنه بطريقٍة أو بأخرى منذ القدم،
وكان الصرع احملوَر الذي دارت حوله كتاباتهم، أما
اليوم فهناك أقساٌم جامعية متخصصٌة يف الدراسة

العلمية للدين، تهتم بدراسة الوعي اإلنساني
واحلاالت اإلنسانية العاطفية مبا فيها تلك اليت

ترتافق مع مشاعر وسلوكياٍت دينية.
ُنِشر أول كتاب عن الالهوت العصيب يف 2002 ،

ومن رواده األوائل أربعة علماء: رون جوزيف
 Matthew، ألبري  ماثيو   ،  Rhawn Joseph

Alper
جيمس أوسنت James Austin ، وآندرو نيوبريغ

Andrew Newberg.
يقول ماثيو ألبري إن كل ثقافٍة معروفٍة أدركت

الواقع على أنه مؤلف من واقعني: فيزيائي وروحاني،
ويتم إدراك هذا الواقع الروحاني عرب وظيفٍة دماغيٍة
فيزيولوجية موروثة، ثم يستشهد بالصفة الكونية

لإلميان باهلل أو اآلهلة يف غياب أي دليٍل جترييب
ليستنتج أن هذه الوظيفة الدماغية تتفوق على

التفكري العقالني االنتقادي لدى البشر، فالكائنات
البشرية مهيأة وراثياً لكي تسبغ صفًة روحانية

على مجيع األشياء، والدين هو أحُد أهم األمناط
السلوكية االجتماعية اليت اتصفت بالكونية وقامت
بنقل ميزاٍت وراثيٍة عرب األجيال كما ساعدت يف
توجيه التغري التطوري. يعزو ألبري هذه الوظيفة

الدماغية إىل بنى تشرحيية دماغية معينة ترتكز يف

الفصوص اجلدارية والصدغية واللوزة الدماغية.
أما رون جوزيف فقد ألف كتاباً عنوانه »جهاز

اإلرسال إىل اهلل «، رأى فيه أن امليول الدينية جزٌء
من طبيعتنا البشرية وهذا ما ُيعّبد لنا الطريق إىل

Limbic ) اهلل، فالبنية الدماغية املسماة باجلهاز اللميب
System )، وخاصًة أجزاؤها املسماة باحلصني واللوزة

الدماغية، مسؤولٌة عن استقبال وإرسال اإلشارات
اإلهلية، وهذه األخرية، أي اللوزة، تستجيب بشكٍل

خاص لإلشارات احلسية الصادرة عن بعض الرموز
الدينية كالصلبان، وهي البنية الدماغية املسؤولة

عن حاالت اخلوف الدينية والروحانية ومجيِع حاالت
الرعب واخلوف من اجملهول، كما إنها مسؤولٌة عن

القدرة على التفكري امليتافيزيقي املتعالي.
ويؤكد مجيع الكتاب الذين أسهموا يف هذه

الدراسات على دور قوى االنتخاب الطبيعي يف
تشكيل األمناط السلوكية البشرية، ويرون أن

الدماغ البشري احلالي ليس إال نتيجًة حلقباٍت من
الضغوط االنتخابية، أي أننا ال نستطيع أن نتجاهل

دور العوامل الوراثية يف أمناطنا السلوكية مبا فيها
تلك الدينية.

قال توماس أكويناس Thomas Aquinas مرًة
»إن وجود اهلل أمٌر بديهي، ومعرفته مغروسٌة فينا
بشكٍل طبيعي «، ومع أنه مل يقل ذلك من وجهة

ر نظٍر بيولوجية عصبية بالطبع فإن كلماِته قد ُتفسَّ
وفق ذلك يف ضوء معارفنا احلالية.

هناك قليٌل من املعطيات الثابتة يف جمال الالهوت
العصيب يف الوقت احلاضر، ومعظم الكتاب يف هذا

اجملال يعيدون تدوير نفس النتائج اليت توصل
إليها عدٌد قليٌل من الباحثني األوائل، لكن األدلة

ترتاكم تدرجيياً وببطء لتسمح بفهٍم أفضل لألسس
الدماغية للتجارب الدينية، فهذه التجارُب وثيقة
الصلة بالفصوص اجلدارية والصدغية من الدماغ
خاصًة يف نصف الكرة غري املسيطر. املستقبل

وحده سوف يعزز أو يدحض تلك املوجودات، لكن
ما ميكن تأكيده اليوم هو أن علم الالهوَت العصيب

سيزدهر يف قادم األيام.
د. أيهم أمحد
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كلمة التحرير:
بشكل  طبية  مؤمترات  تغطية  ليطلبوا  الكرام  القّراء  من  العديد  بنا  اتصل 

أوسع، وهو ما فعلناه يف هذا العدد مع مؤمتر هيئة املخابر.
نعتذر عن هذه  لذا  التحرير اجلديدة،  بسبب خطأ تقين مل تطبع كلمة 

اهلفوة غري املقصودة.
info@med-syria. كالعادة نتلقى استفساراتكم واقرتاحاتكم على بريدنا

com. أو على هواتفنا املوجودة على الصفحة األخرية.

د.رسالن ابراهيم العلي
مدير التحرير

القالع الفموي ...كابـــوس مزعـــج ...!
تلك االندفاعات اليت تتوضع يف الفم فتتسبب يف عدم مقدرتنا على تناول

الطعام والتلذذ به، باإلضافة إىل األمل واالنزعاج العام من وجودها، فما هو
القالع الفموي ( Aphthous stomatitis ) وماسبب حدوثه ؟

قد يأتي القالع بشكل : قالع وحيد :
يصيب الغشاء املخاطي الفموي، يتظاهر حبدوث اندفاعات جلدية ذات

حدود واضحة، يغطيها غشاء كاذب أبيض مصفر.
من أسباب حدوثه األمخاج احلادة، االضطرابات املعدية املعوية، الرضح

الناجم عن العض أو عن األسنان ( مثاًل إجراء تقويم لألسنان أو سوء استخدام
الفرشاة.... )

أو قد يأتي بشكل : قالع مزمن راجع :
وهو يعترب من القالعات الناكسة، قد يستمر عشرات السنني، يصيب النساء

أكثر من الرجال، له عدة أسباب منها: جمهولة السبب، وجود استعداد وراثي
لإلصابة، وجود عوامل نفسية، اضطرابات معدية معوية،عوامل هرمونية (

مثال تفاقمه قبل الدورة الشهرية )، عوامل مناعية ومناعة ذاتية.
من األمور اهلامة اليت البّد من اإلشارة هلا :

- اجلراثيم املتهمة بإحداث القالع هي املكورات العقدية، وقد يكون سبب
القالع فطور املبيضات البيض، وقد تكون الفريوسات احللئية البسيطة هي

سبب اإلصابة ( وتسمى عندئذ االصابة بالتقرح القالعي احللئي الشكل وغالبًا
ماتصيب باطن اللسان وسقف احللق، وهي نادرة، وعدد القالعات يرتاوح من

2 – 10 وقد يصل إىل 100 ...تصور يرعاك اهلل!!! ).
- قد يكون السبب عوز يف الفيتامني ب 12 أو محض الفوليك أو عوز

حديد، وخاصة لدى األشخاص الذين يعانون من سوء امتصاص هضمي .
- قد يظهر القالع بعد التوقف عن التدخني، بسبب عودة الغشاء املخاطي

املبطن للفم إىل وضعه الطبيعي،ألن املدخن تزداد عنده مساكة هذا الغشاء مما
يعيق حدوث القالع .

- قد تظهر القالعات يف أمكنة أخرى مثل األعضاء التناسلية وقد تشري إىل
أمراض عديدة وخنص بالذكر داء بهجت خلوصي ( هو مرض التهابي مزمن،

يصنف مع أمراض املناعة الذاتية من أعراضه ظهور قالع يف الفم ويف املنطقة
التناسلية ).

كيف ميكننا معاجلة القالع واملساهمة يف التقليل من عودة اإلصابة به؟
سنشري لعدة نقاط هامة اتباعها سيساهم يف ختليصك من هذا الكابوس املزعج

( القالع)
-1 حتسني نوعية الغذاء املتناول وممارسة الرياضة وبالتالي حتسني

املناعة.
-2 العناية بنظافة األسنان والفم .

-3 جتنب األطعمة احلامضة والتوابل احلادة املخرشة.
-4 استخدام مطهرات فموية (وبشكل خاص احلاوية على مادة

كلورهكزيدين )
-5 يوجد يف الصيدلية حماليل خاصة للتخفيف من أمل القالع وحماولة

معاجلته حتتوي على محض الصفصاف ومحض اللنب والكولوديون.
-6 يوصى باستخدام حملول الترتاسكني 1 – 5 % باملاء، غسول فموي

لعدة دقائق .
-7 ميكن استخدام املخدر ليدوكائني، جل 2 %، للتخفيف من اآلالم

الشديدة .
-8 توجد مستحضرات حتتوي على الكورتيزون، لكن اليفضل استخدامها

إال عند الضرورة وحتت مشورة الطبيب .
-9 يتم إجراء فحوص دموية للتحري عن إمكانية وجود نقص يف الفيتامني
ب 12 أو محض الفوليك أو احلديد، ويف حال وجود النقص يعاجل دوائياً .

-10 بعض األطباء قد يصفون الكورتيزون فموياً .
-11 ميكن استخدام األعشاب كملطفة ومعاجلة بشكل غراغر أو بشكل

موضعي مثال :
- عصري التوت.

- منقوع أو مغلي قشور الرمان .
- البابونج ( مضامض )

واهلل يبعدوا عن اجلميع .....قولوا آمني..

د. زهور حمسن الّسعد
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جممع وادي قنديل السياحي
فندق - مطعم - صاالت

سوريا - الالذقية - طريق عام كسب الالذقية - هضبة وادي قنديل
هاتف 654400 - 654486  

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

تناقص استخدام الّصادات احليوية يف كرواتيا
قامت مؤخراً العديد من احلمالت لتوعية اجلمهور بضرورة إنقاص

استخدام الصادات احليوية. فقد أحصت جملة( النسيت ) 22 محلة
وطنية أو حملية يف البلدان ذات الدخل املرتفع بني عامي 1990 و 2007

لتثقيف املواطنني حول استخدام الصادات احليوية خارج املستشفى.
إن دولة مثل كرواتيا تعد اقتصادا ناشئاً لكن ذو دخل فرد مرتفع، قد
شهدت مؤخرا محلة حملية يف مقاطعة برميوري غورسكي اليت يقطنها

حوالي ( 305000 ) نسمة يف شباط وآذار.
وتعد كرواتيا من البلدان ذات االستهالك املرتفع للصادات احليوية،لذا

مت شن احلملة برعاية احلكومة الكرواتية ومقاطعة برميوري غورسكي
وكانت كلفة شهر واحد من احلملة حوالي 50000 يورو بدون حساب

رواتب الطاقم. وقد مشلت احلملة أخصائيني يف الصيدلية السريرية
واألطفال والصحة العامة وأطباء مقيمني وأطباء نفسيني وصيادلة و طالب

طب متطوعني.
وككل احلمالت األخرى فقد ركزت على انتانات اجلهاز التنفسي

وتوجهت ألطباء الصحة العامة. كانت الرسالة إن معظم انتانات اجلهاز
التنفسي سببها فريوسات وال تعاجل بالصادات احليوية. إن إساءة استخدام
الصادات احليوية يتسبب باملقاومة اجلرثومية لذا ركزت احلملة على كيف

ومتى جيب استخدام الصادات احليوية.
وقد قامت احلملة عام 2009 باستخدام منشورات من املركز األوروبي
للوقاية من األمراض اخلاصة بيوم الوعي األوروبي، وأقيمت مؤمترات
إعالمية وإعالنات مرئية ومقابالت ومنشورات كما أعطيت حماضرات

يف املد ارس، وقد مت تنظيم هذه النشاطات يف يوم الوعي حول الصادات
احليوية يف 18 تشرين الثاني/ نوفمرب.

وأعادت احلملة عام 2010 نفس النشاطات كما السنة األوىل، وقد مت
تقديم الفائدة من هذا النشاط حيث أجري استبيان قي العامني وكان 50 %

من األشخاص يظنون أن الصادات احليوية تستخدم لعالج األنفلونزا يف
حني كان الرقم 25 % يف السنة الثانية وهذا دليل على الفائدة على املدى

القصري.
مل يكن باإلمكان قياس تقيد استهالك الصادات احليوية على املدى

املتوسط. لكن بدائل األموكسكالف نقص استهالكها 4% وسيتم مع األيام
تقييم مدى انتشار املقاومة للصادات.

إن مشكلة الصادات احليوية تتفاقم مع زيادة انتشار استخدامها
العشوائي، وظهور جراثيم معّندة كثرية.

كما أن الشركات الدوائية متيل إىل إهمال التطوير واألحباث يف جمال
الصادات احليوية ألن استخدامها يتم لفرتة قصرية (أسبوع أو أسبوعني)ن
لكن أدوية أخرى مثل أدوية السكري والضغط تستخدم مدى احلياة، فهي

تتسابق على هذه األدوية.
هذا سبب حصول أزمة صحية عاملية يف فقدان أدوية فعالية ضد االنتانات

اليت كانت ُتعاجل يف منتصف القرن املاضي مثل السل.
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السمك...يقلل من معدل الوفيات بسرطان الربوستات
نيويورك ( رويرت هيلث ) : تناول الكثري من السمك ال يساهم

فقط يف يف محاية الرجال من تطور سرطان الربوستات بل ميكنه
أيضاً أن خيفض من خطورة موتهم بسبب املرض.

يف الواليات املتحدة رجل واحد من أصل كل ستة رجال يصاب
بسرطان الربوستات خالل حياته وبالتالي واحد من أصل ستة
سيموت بسرطان الربوستات، وقد تب يف إحدى الدراسات أن

عدد الرجال الذين ميوتون بسببه ينخفض بنسبة أكثر من 50 %
لدى الرجال الذين يأكلون الكثري من السمك.

من املعروف أن السمك ميلك العديد من الفوائد اليت يؤدي
للتقليل من األمراض القلبية ومن االحتشاءات، وال تزال فائدتها

للحماية من سرطان الربوستات موضع جدل.
مت إجراء 31 دراسة تضمنت املئات إىل اآلالف من املرضى، ومت
نشر النتائج يف اجمللة األمريكية للتغذية السريرية، ومت اختيار

17 دراسة كدراسة معيارية حيث مت إجراء مقارنة يف مناذج الطعام
بني الرجال الذين يعانون من السرطان وبني الرجال األصحاء غري

املصابني بالسرطان، ومت العمل يف ال 14 دراسة املتبقية على
متابعة الرجال طوال الوقت ومقارنة غذاء الرجال املصابني بسرطان

الربوستات مع غذاء األصحاء الذين بقوا من دون اصابة.
ومل يتبني بالنهاية وجود عالقة بني تناول كميات كبرية من

السمك مع خطر اإلصابة بسرطان الربوستات، لكن تب وجود
اخنفاض مبقدار 44 % لتطور سرطان بروستات نقيلي (ينتقل إىل
مكان آخر) لدى الرجال الذين كانوا يكثرون من تناول السمك،

أيضاً زيادة املتناول من السمك ترافق مع أخنفاض خطر املوت
بسبب السرطان مبقدار 63 %.

مت يف هذه الدراسات استخدام عدة معايري خمتلفة لتناول
السمك، ألنه من املستحيل معرفة الكمية اليت حيتاجها كل رجل

من السمك ليحمي نفسه من سرطان الربوستات، وبشكل عام
نقول زيادة الكمية املتناولة من السمك حتمل فائدة ما وال نستطيع

حتديد احلصص أو الغرامات املطلوبة يف اليوم.
تبني يف دراسات سابقة أن زيت السمك واحلموض الدمسة أوميغا

3 املوجود بالزيت متتلك خصائص معينة متكنها من ممارسة تأثري
مضاد لاللتهاب بعدة آليات، لكن دراستنا هنا مل تشمل املدعمات
بزيت السمك فهنا مت حتديد هل يأكل الرجل مسك أم ال وما هي

الكمية املتناولة، ومل تستطع هذه الدراسة أن حتدد وجود تأثري
لبعض أوجه حياة آكلي السمك يف منع تطور السرطان.

للسمك العديد من الفوائد ويقرتح الباحثون اعتماداً على النتائج
السابقة أن يتم حّض الرجال على تناول السمك أو تناول زيوت

األوميغا 3 النباتية باعتبار هلا تأثرياً واضحاً على الوقاية من
سرطان الربوستات والتقليل من خطر املوت بسببه.
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برعاية السيد رئيس جملس الوزراء 
افتتاح مؤمتر اخلصوبة السابع عشر جلمعية الشرق األوسط

بدأت يف دمشق أعمال املؤمتر السابع عشر للخصوبة وقد مثل 
غياث  الدكتور  االفتتاح  جلسة  يف  الوزراء  جملس  رئيس  السيد 
بركات وزير التعليم العالي وحبضور السادة وزراء اإلعالم الدكتور 
حمسن بالل ووزير الدولة لشؤون اهلالل األمحر السيد بشار الشعار 
أربعني دولة عربية  وباحث من  ألف طبيب  أكثر من  ومبشاركة 

وأجنبية 
حيث أكد السيد وزير التعليم العالي يف كلمته بأن املؤمتر تظاهرة 
طبية عاملية تعقد ألول مرة على أرض سورية، ومبشاركة واسعة من 
الباحثني واخلرباء من مجيع الدول. يناقش فيه أحدث املستجدات 
العلمية  يف جمال اإلخصاب املساعد والعقم. وأضاف بأن احلكومة 
من  ما هو جديد يف هذا اجملال  تقديم كل  عاتقها  أخذت على 
الصحية  العواقب  ختفيف  بهدف  والتقنية  العلمية  الناحية 
واالجتماعية هلذه األمراض. وأن الصحة تشكل ركناً أساسياً من 
مبيناً  اإلنسان،  ألمن  جوهرياً  وعنصراً  البشرية،  التنمية  أركان 
اهتمام احلكومة بتطوير واقع اخلدمات الصحية، ورصد اعتمادات 
ضخمة لتمويل تطوير القطاع الصحي حيث تبلغ هذه املخصصات 
االستثمارية  اخلطة  عشر يف جمال  احلادية  اخلمسية  اخلطة  يف 

حبدود 109 مليارات لرية سورية. وأشار السيد بركات بأن وزارة 
التعليم توفر الربامج العلمية الالزمة يف جمال العلوم الطبية لتهيئة 
خرجيني مؤهلني، كما تقيم دورات تأهيل مستمرة للراغبني من 
املناهج  بتطوير  وتقوم حالياً  املهنية،  مهاراتهم  تطوير  األطباء يف 
العلمية،  املستجدات  مع  ومواكبة  موائمة  أكثر  لتكون  اجلامعية 
ويتم  التنسيق مع اجلهات املعنية  لتنفيذ اخلطة الوطنية لتوفري 

اخلدمات الصحية للمواطن.
وتعمل حالياً على تأسيس اهليئة السورية لالختصاصات الطبية، 
واهلدف منها اعتماد مرجعية وطنية واحدة للشهادات واالعتمادية 

الصحية.
كلمة الدكتور مروان احلليب رئيس املؤمتر

 بدوره أكد الدكتور مروان احلليب رئيس املؤمتر بأن هذا امللتقى 
العلمي الدولي املتميز الذي يعقد يف سورية مبشاركة واسعة سيقدم 
فيه 85 ورقة علمية، تناقش آخر املستجدات يف طب اإلخصاب 
ومعاجلة العقم واجلراحة التنظريية وعلم اجلنني والوراثة واخلاليا 
اجلذعية، منوهاً بأن اهلدف من ذلك هو نشر وتطوير وحتديث 
املعلومات الطبية وتبادل اخلربات وإقامة مشاريع وحبوث علمية 
مشرتكة مع املؤسسات الصحية الطبية املشاركة بغية أعداد الكوادر 

املؤهلة واملتميزة .
كلمة الدكتور هشام أيوب رئيس اجلمعية

من جانبه أكد الدكتور هشام أيوب رئيس مجعية أطباء الشرق 
األوسط للخصوبة أن املؤمتر ينعقد بعد مرور 48ساعة على إعالن 
للطب  نوبل  جائزة  على  حلصوله  ادواردز  روبريت  الربوفسور 
تقديران جلهده وابتكاره يف علم التخصيب الصناعي، وهذا يدل 
على أهمية هذا التخصص الذي أعاد األمل ملاليني الناس الذين 
وهم  الدنيا،  احلياة  زينة  على  احلصول  يف  الصعوبات  واجهوا 

البنون فأنار لنا مجيعاً مشعة األمل اليت ننعم بها .

»

صورة تكريم الربوفيسور روبريت ادواردزميشيل ابو عبد اهلل ورئيس املؤمتر

السيد الوزير يلقي كلمته

· بعد أقل من 
48 ساعة من نيل 
أحباث طفل األنبوب 
جائزة نوبل، عُقد 
مؤمتر  اخلصوبة وطفل 
األنبوب يف دمشق 
وكرّم أحدالربوفيسور 
إدواردز أحد أهم 
الروّاد العامليني 
هلذه التقنية
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كلمة نقيب أطباء سورية
بدوره أكد السيد نقيب أطباء سورية الدكتور وائل احللقي بأن 
أخر  خالله  من  سيناقش  حيث  كبرية  علمية  تظاهرة  هو  املؤمتر 
والوراثة  األنابيب  وأطفال  والعقم  اإلخصاب  طب  يف  املستجدات 
اجلذعية، إضافة إىل مناقشة حماور يقدم من خالهلا احملاضرون 
يف  الطبية  والتقنيات  البحوث  مراكز  إليه  توصلت  ما  أحدث 

العامل. 
العقود  املساعدة يف  اإلخصاب  لعلوم  السريع  التطور  بأن  منوهاً 
وختفيف  الناس  ماليني  إىل  األمل  إعادة  يف  ساهمة  األخرية 

معاناتهم. 
اليت  الوطنية  نفخر يف سورية باخلربات  أن  لنا  وأضاف حيق 
يتمتع بها األطباء السوريني يف هذا اجملال، حبيث أصبحت نسب 
النجاح تضاهي بل تتفوق على بعض املراكز اإلقليمية والعاملية، 
كل ذلك بفضل االهتمام والدعم والرعاية اليت توليها الدولة لقطاع 

الصحة، ومّدها الحتياجاته املادية والبشرية. 
كلمة السيد ميشيل أبو عبداهلل املدير التنفيذي للجمعية

التنفيذي جلمعية  املدير  ابو عبد اهلل  السيد ميشيل  وبدوره قد 
واالزدياد  ودورها  اجلمعية  عن  شرحاً  للخصوبة  األوسط  الشرق 
أهم ثالث مجعيات  من  تعترب  وأنها  أعضائها،  امللحوظ يف عدد 
على مستوى العامل يف جمال اخلصوبة والتلقيح، مؤكداً على ضرورة 
تعزيز مضامني برنامج التعليم الطيب املستمر لتطوير املهارات ورفع 

سوية ممارستها. 
دروع  وتسليمهم  واجملتهدين  املميزين  األطباء  تكريم  مت  كما 

املؤمتر.

تقرير: رائد هركل 
تصوير:جورج يوسف رزق
خاص جبريدة أخبار الطب

»

· حضر املؤمتر 
السادة وزراء 
التعليم العايل 
واإلعالم والدولة 
لشؤون 
اهلالل األمحر، 
باإلضافة إىل 
حشد كبري 
من أهم 
األطباء والعلماء 
واملهتمني

كلمة السيد رئيس املؤمتر كلمة نقيب أطباء سورية
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ال توجد فائدة لألطفال األصحاء من تناول جرعات فيتاميـن  د 
نيويورك )رويرت هيلث(:يساهم تناول الفيتامني د بكميات زائدة 
الطفل يعاني من نقص  العظمية عندما يكون  الكثافة  يف حتسني 
األطفال  لدى  فائدة هيكلية  له  يكون   لن  لكن بشكل عام  به ، 

األصحاء .
الصحة  لتحسني  الطرق  أفضل  من  البدني  النشاط  زيادة  تعترب 
حقيقي  حتدٍّ  ذاته  حبد  يعترب  وهذا   ، األطفال  عند  العظمية 

فاملدعمات من الكالسيوم التؤثر على الكثافة املعدنية للعظم .
الفيتامني د ، من خالل  اهتمامهم على  الباحثون صبوا  لذلك 

حماوالت حبث عشوائية على األطفال األصحاء وعلى املراهقني .
أجريت ست دراسات من عام 2004 وحتى عام 2008 ، مت 
خالهلا عالج 343 طفل بدواء وهمي )placebo ( و مت عالج 541 
طفل بالفيتامني د جبرعات ترتاوح من 133 وحدة باليوم وحتى 
14000 وحدة باألسبوع وذلك ضمن جتارب استمرت من عام إىل 
مابني  يرتواح  د  للفيتامني  املصلي  املستوى  كان  ، حيث  عامني 

17.7 وحتى 49.5 نانومول باللرت .
نسبة  على  مقنعة  تأثريات  ال ميلك  د  الفيتامني  أن  تبني  وقد 
التغري يف احملتوى املعدني العظمي يف اجلسم أو تأثري على الكثافة 

العظمية للورك أو الساعد او على الفقرات أسفل الظهر .
تبني أنه لدى االطفال الذين تكون مستويات الفيتامني د املصلية 
ليست أعلى من 35 نانومول باللرت ،فإن املدعمات تزيد بشكل 
ملحوظ من احملتوى املعدني العظمي للجسم ومن الكثافة العظمية 
للفقرات أسفل الظهر ، أي مايعادل ارتفاع التغري باحملتوى املعدني 

العظمي مبقدار 2.6% وارتفاع الكثافة العظمية مبقدار %1.7 .

تعترب بيانات النتائج السريرية لكال اجملموعتني ناقصة حول 
بضعة أمور مثل تطور التخلخل العظمي أو خطر الكسور ، حيث 
هنالك قدرة لداعمات الفيتامني د ألن تؤثر وبشكل جوهري على 

معدل الكسور عند البالغني ويف مرحلة الطفولة .
الفقرات أسفل  العظمية يف  الكثافة  وقد تبني حدوث زيادة يف 
الظهر لدى اعطاء الفيتامني د للفتيات ، ومل يالحظ نفس التأثري 

عند الصبيان .
يف هذه الدراسات مل يتم حتديد تأثري االستجابة ومرحلة البلوغ 
قد  املعاجلة  فائدة  أن  القول  والميكن  الداعمة  اجلرعة  مقدار  أو 
تستمر بعد التوقف عن تناول الداعمات من الفيتامني ، باإلضافة 

إىل اخنفاض عدد املشاركني من الصبيان والفتيات 

تبني أن وجود أخوة كبريين يف السن قد يساهم يف تأخري بداية الطمث 
عند الفتيات مبعدل مايقارب العام تقريباً ، ووجود أخوة أصغر بالسن قد 
يؤجل بدء الفعالية اجلنسية لدى النساء بشكل خفيف وذلك ألكثر من عام 

تقريبًا، هذا ما تبني يف دراسة أجريت على 273 أسرتالي .
 من املعروف أن وجود األخوة الصبيان ميلك تأثريات أخرى على الفتيات، 
وملعرفة فيما إذا أيضاً لديهم تأثري على جناح التناسل عند أخواتهّن ، قام 
الباحثون باستقصاء 197 إمرأة و 76 رجل تراوحت أعمارهم من 18 وحتى 
75 ، حيث ساعد هذا البحث على حتسني الفهم لتطور التأثري العائلي 
الوضع  مثل  معينة  عوامل  باستبعاد  أيضاً  الباحثون  قام  ،وقد  الديناميكي 
اإلجتماعي واإلقتصادي يف حماولة لشرح سبب تأخر بدء الطمث والفعالية 

اجلنسية .
كان لديهم حدس أنه قد يكون لألخوة الكبار بالسن تأثري على تأخر النضج 
الفيزيولوجي عند أخواتهّن من خالل استحواذهم على االهتمام األبوي أو 
من خالل تطبيق الضغوط الفيزيولوجية ، ويف الوقت نفسه قد يؤخر األخوة 
مبمارسة  مطالبتهّن  خالل  من  ألخوتهّن  السلوكي  النضج  من  سناً  األصغر 

دورهّن يف العناية بهم .
بينما مل يؤثر وجود األخوة على عدد األخوات احلوامل  أو على عمر 
احلمل األول والوالدة األوىل ، ورمبا يعزى نقص هذا التأثري إىل زيادة احلرية 
عند النساء املعاصرات واللواتي يدخلن بتجربة جنسية قبل إجناب الطفل 

األمومة  ماقبل  فرتة  وخالل   ،
خربًة  اكتسنب  قد  النساء  يكّن 
تساعدهّن على منع تأثري األسرة 
السلبية  التأثريات  وجتاوز 

ألخوتهم الذكور .
احلديثة  الدراسات  أظهرت 
الذين  والفتيات  الصبيان  أن 
من  اثنني  أو  واحد  بعد  ولدوا 
االخوة الذكور يكون وزنهم أقل 
الّرضع  مع  مقارنًة  الوالدة  عند 
الذين ليس عندهم أخوة ذكور .

محل  أن  أيضاً  وجدوا  وقد 
من  للمرأة  كلفة  أكثر  الصبيان 

محل الفتيات ، فاملرأة احلامل بصيب حتتاج أكثر من 10 % من الطعام 
ويكون محل ذرية الذكور أطول يف الرحم ويعترب معدل الوزن عند الصبيان 

مرتفع عند الوالدة مقارنة مع البنات .
وبالتالي حتديد  الفعلية  األليات  لقياس  أخرى  دراسات  إجراء  من  البد 
كيف وملاذا يؤخر األخوة على بدء النضج اجلنسي والفعالية اجلنسية عند 

اخواتهّن.

الصبيان يؤخــرون بدء النضج اجلنسي والفعالية اجلنسية عند الفتيات..!!!
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مسؤول هندي يؤكد أنه ال يزال 
هناك تصعيد مع االحتاد األوروبي 

جتاه األدوية
اهلندي  املسؤول  احتفظ   :) )رويرتز 
اخلالف  تصّعد  بعد  القانوني  حبقه  
التجاري مع اإلحتاد األوروبي حول تقرير 
حلجز األدوية اهلندية. ومل يبدي االحتاد 

األوروبي أي تعليق.
للصحافة  املعلومات  مصادر  ذكرت  فقد 
من  صادرة  الدم  ضغط  أدوية  أن  اهلندية 
عليها  احلجز  مت  الربازيل  باجتاه  اهلند 
من قبل اجلمارك يف ديسيمرب عام 2008، 
بسبب عدم نقل حقوق ملكية األدوية  إىل 
شركات األدوية الرخيصة اهلندية، وصدور 

أمر قضائي من قبل مالكي براءة االمتياز.
ويقول مسؤول هندي: من غري املمكن لي 
أن أؤكد أو أنكر هذا التقرير، حنن بصدد 
حبقوقنا  وحنتفظ  اإلستشارات  متابعة 

لطرحها على جلنة احمللفني.
االحتاد  مع  التشاور  اهلند  طالبت 
األوروبي، ويعترب ذلك هو اخلطوة األوىل يف 
منظمة التجارة العاملية، ويتوقع العديد من 
الدبلوماسيني أن تتحرك القضية للمرحلة 
حملفني  جلنة  طلب  يتم  حيث  التالية 

للحكم يف القضية.
وكيل  بقول  اهلندي  اإلعالم  استشهد 
حّلت  نيودهلي  شرما:  عدنان  التجارة 
على  األوروبي  االحتاد  ووافق  اخلالف، 
له  سؤال  ويف  القوانني،  تعديل  ومت  طلبنا 
شكواها  ستسحب  اهلند  كانت  إذا  فيما 
من منظمة التجارة العاملية أجاب الوكيل: 

نعم، ال نريد أن نبقى على خالف معهم.
بأنهم  األوروبي  االحتاد  مسؤول  وشّدد 
األدوية  الستهداف  سياسة  ميلكون  ال 
على  التحفظ  من  بد  ال  بينما  املّرخصة، 
يعّرض  الذي  التزوير  العمل ضد  احلق يف 

الناس للخطر يف البلدان املتطورة.

الستاتينات غري مؤذية يف حالة 
الفشل القليب 

من  بالرغم  هيلث(:  )رويرت  نيويورك 
املستوى  من  ختفض  الستاتينات  أن 
  Q10 للكوأنزيم  والنسيجي  الدموي 
التأثري  هذا  فإن   ))coenzyme Q10
من  يعانون  الذين  املرضى  حالة  اليفاقم 

فشل قليب.
لذلك هّم بعض املرضى لتناول داعمات 
ال  لكن  الستاتينات،  مع   Q10 كوانزيم 

يبدو أن ذلك ضروري.
دراسة  من  معلومات  على  باالستناد 
وهمي  ودواء  روزيفاستاتني  بني  أجريت 
)بالسيبو(، مت البحث عن جواب لسؤال 
فيما إذا كان خفض الستاتينات للمستوى 
الكوأنزيم Q10 قد يكون مؤذي للمرضى، 
هذه  يدعم  شيء  اليوجد  أنه  وتبني 

النظرية.
اجمللة  يف  نشرت  دراسة  يف  لوحظ 
األمريكية القلبية أن املستويات البالمسية 
من Q10 تعترب عامل مساعد يف االستقالب 
عالقته  أثبت  والذي حديثاً  امليتوكوندري 
الفشل  مرضى  لدى  الوفيات  معدل  مع 

القليب يف املستشفيات.
عن  للبحث  دراسات  عدة  أجريت 
تتعلق  هل   : األول  لسؤالني،  جواب 
للفشل  السريرية  النتائج  مع   Q10 قيم 
الذين  املرضى   : والثاني  القليب، 
 Q10 من   منخفضة  مستويات  لديهم 
تناول  من  خطر  عندهم  سيكون  هل 

؟ روزيفاستاتني 
يف دراسة أجريت على 1191 شخص 
)591 يعاجلون بالدواء، 600 يعاجلون 
لديهم  الذين  املرضى  أن  تبني  وهميًا(، 
كبريين  كانوا   Q10 من  منخفضة  قيم 
الفشل  حالة  يف  تطور  ولديهم  بالسن 
الوفيات  معدل  أن  ولوحظ  القليب، 

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

أصدرت املفوضية األوروبية كتابًا 
أمسته )الكتاب األخضر(جاء فيه: 

معدل  املاضي  القرن  نصف  خالل  طور 
اليت  باملدة  يرتجم  الذي  باحلياة  األمل 
وذلك  حديثًا،  املولود  حيياها  أن  ميكن 
اخلدمات  وتقديم  الطب  تقدم  نتيجة 
حتسني  وإىل  احملتاجني،  إىل  الصحية 
معدل  أيضاً  وتقدم  املعيشية،  األوضاع 
العمرية  املرحلة  يتخطى  وبات  الشباب 

بني املراهقة والرابعة والستني.
الذين  إن  الدميوغرافيا  علماء  وقدر 
يتجاوزون الستني يف عام 2050 سيفوقون 
أعداد الشرحية العمرية دون سن العشرين 

يف العامل..
واألربعني  العشرين  شرحية  أن  أي 
والستني يف شكل عام ستتكفل بإعالة سائر 
العمرية من هرم السكان،من دون  الفئات 
عن  العاطلني  االعتبار جمموعة  يف  اآلخذ 

العمل مهما كان األمر.

تراكيز  لديهم  الذين  هؤالء  لدى  مرتفع 
منخفضة مقارنة مع الذين لديهم تراكيز 

.Q10 مرتفعة من 
الباحثون  وجد   ! متوقع  هو  كما 
اخنفاض يف مستويات Q10 خالل ثالثة 
أشهر من تناول روزيفاستاتني ومل يالحظ 

املعاجلة وهميًا. ذلك لدى اجملموعة 
مستقل  مؤشر   Q10 تراكيز  التعترب 
األخرى،  للنتائج  أو  الوفيات  ملعدل 
روزيفاستاتني خيفض  أن  صحيح  وأيضًا 
عالقة  التوجد  لكن   Q10 تراكيز  من 
وتأثري   Q10 مستوى  بني  متبادلة 

روزيفاستاتني.
أهمية  اليوجد  أنه  الدراسة  تقرتح 
 Q10 تراكيز  لوجود عالقة بني  سريرية 
وتأثري املعاجلة بالستاتينات لدى مرضى 

اإلقفاري. القليب  الفشل 
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التحليل النفسي لشخصية فاتن محامة
البحث يف سرية فاتن محامة وحتليل  لشخصيتها رمبا حيمل 
يف طياته املعاناة اليت يشكو منها املشاهري يف يومنا هذا، ولكنه 
ضروري جملتمع مفتوح وحر، فالسمعة يف النهاية عامة وليست 

خاصة.
ولكن رد الفعل قد يكون سلبياً ألنها تبدو هالة الغموض اليت 
يكون  أن  مسعتهم،أو  إىل  وتسيء  املعروفة  بالشخصيات  حتيط 

إجيابياً فيضيف إضاءات جديدة حلياة هذا الشهري.
وفاتن محامة )سيدة الشاشة العربية( كما أطلق عليها من شهريات 
الفن العربي يف القرن العشرين، قاربت من العمر الثمانني عامًا، 
ويف تارخيها هذا احتفظت مبكانتها رغم عدم  حضورها املباشر يف 
الساحة الفنية، ومع ذلك فهي حاضرة بوجداننا وصورتها سوف 
ال متحى من خالل األدوار اليت قامت بها، ومل تزل تشغل مساحة 

يف أعماق مجهورها.
فاتن محامة أسطورة من نوع آخر. حافظت على كونها الفنانة 
يف  اجلمهور  أن  رغم  الشاشة  على  أحد  يقّبلها  أن  رفضت  اليت 
اخلمسينيات من القرن املاضي مل ير بأساً يف ذلك، إال أن فاتن 
أرادت أن تؤكد على تلك الشخصية اليت ارتضتها لنفسها وارتضاها 

الناس منذ بداية مشوارها السينمائي.
عمر  مع  لفاتن محامة  الشهرية  القبلة  كانت   1956 عام  وقي 
الشريف يف فيلم )صراع يف الوادي( وكانت ال تزال متزوجة من 
املخرج عز الدين ذو الفقار، وبعد هذه القبلة الصدمة تزوجت فاتن 

من عمر الشريف.
جيل كامل عاش مع فاتن بدءاً من بداية مسريتها الفنية وهي 
مسلسل  إىل   1940 عام  سعيد(  يوم   ( فيلم  يف  التاسعة  يف  طفلة 
)وجه القمر( الذي قدمته قبل عشر سنوات، أي أنها شغلت حيزاً 
كبرياً يف الشاشة الفضية وقلياًل يف التلفازية من عام 1940 إىل عام 
2000، وهذه الفرتة ولدت معظم املخاضات اليت ظهر فيها العامل 

العربي من سياسة وفن واجتماع واقتصاد وثقافة.
ويعطينا االنطباع أن فاتن محامة وهي على شاشة احلياة كما 
على الشاشة السينمائية، متثل دورها األصلي: دور املرأة العربية 

بكل السلبيات اليت عاشتها ويف نضاهلا الدائب إلحقاق حقوقها.
الصورة  له  لتتوضح  أفالمها  قد شاهد  يكون  أن  القارئ  ويكفي 
دعاء   ، الوادي  يف  األفالم:«صراع  هذه  ومن  اليت رمسناها هلا، 
الكروان، أريد حاًل ، إمرباطورية ميم«، وميكن القول إنها كانت 
جنمة سينمائية كبرية دون أن تعمل يف اجملاالت األخرى، سوى 

مسلسلني تلفزيونيني أو أكثر.
إىل  هي  تسعى  أن  دون  العربية،  الشاشة  بسيدة  لقبت  وهلذا 
ذلك، ولكن عطاءها هو الذي حقق هلا هذه املكانة، وقد حظيت 
اختري عشرة  عربي  فيلم  فمن بني 100  األوىل،  باملرتبة  أفالمها 

أفالم هلا.
لعبت فاتن يف السينما أدوارا متعددة، وهي صاحبة أعلى أجر 
وكانت  الشباك،  إليرادات  وأكثرهن حتقيقاً  بني جنمات جيلها 
اجلمهور  إىل  تصويرها  يتم  مل  اليت  الصورة  السينما  يف  صورتها 
وترتبط بالفنان دائماً يف كل أدواره، عندما تراه تتجسد أمامك فوراً 

هذه الصورة.
املوظف،  املبدع  منط  إىل  محامة  فاتن  منطية  تشبيه  وميكن 

وتشبه جنيب حمفوظ قياساً إىل يوسف 
إدريس.

تركيبتها  أو  فاتن  طبيعة  يف  وليس 
والشطط  والتوتر  الوهج  ذلك  كفنانة، 

وامليل الفطري إىل عدم االستقرار.
أنها  أظن  وال  دراما  حياتها  يف  ليس 
ستموت بعد عمر طويل بعيداً عن فراشها 

ووسطها وتارخيها.
،مستقيمة  موسوسة  منضبطة،  فنانة 
مزاج  ولديها  صارمة  الالزم،  من  أكثر 
أو  التصوير  موقع  يف  سواء  دكتاتوري 

حتى يف تسويق نفسها كنجمة.
عمق  يف  غاصت  إمنا  )الظاهر(،  اخلارج  على  عينها  تكن  مل 
العمق حماولة أن تصل للقاع كي تصطاد)جوهرة الباطن( األمجل، 
املفاجأة  هلا  أعاد  األلفة،  وصدى  االعتياد  تشويه  من  فتحررها 

وقدرة اإلدهاش، وبراءة احلالة األوىل وجاذبية االجتالء.
ونلمس كل ذلك يف غالبية أعماهلا حيث عربت عن أكثر مالمح  
فتاة الطبقة املتوسطة بؤسا وميول درامية، مقهورة، مغلوبة على 

أمرها.
تبكي كثرياً وليس بوسعها سوى أن تبكي، ويف احملصلة األخرية 

هي مل متثل سوى دور واحد ال استثناء منه إال لتأكيد القاعدة.
مثلت فاتن محامة دور املرأة اليت تريد أن تنهض من واقعها، 
ذلك أن كل الظواهر العليا يف علم النفس منظمة حول النفس أو 
الذات، وأن هذا ال يكفي أن نضيف الطاقات االندفاعية أو توحيد 
أن  دون  من  البسيطة  اخليال  أو  الذاكرة  أعمال  أو  اإلحساسات 
حنمل يف أذهاننا أنها أفعال شخص جيرب وهو إىل حد ما شاعر 

بفرديته كما يشعر باألشياء اليت يتصل بها مباشرة.
املرأة  واقع  مثلت  قد  فاتن محامة  تكون  أن  السؤال..  وجيرنا 

العربية أو عربت عن نفسيتها من خالل أفالمها.
أم أن السر ال زال البثاً ال يفصح عن خفاياه.

شخصيات خمتلفة  على  يطرح  أن  صحايف  بال  يف  خطر  ومرة 
السؤال اآلتي : ما هو سر السعادة يف رأيكم؟

وحصل على أجوبة متفاوتة، مبتذلة أو بارعة، طويلة أو قصرية. 
األجوبة  أكثر  هو-على كل حال-  لقي من أحدهم جواباً  ولكنه 
اتساماً بسمة املنطق: )رويدك كيف أستطيع أن أحتدث عنه ما 

دام سراً؟(
سمير عبده
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تعرض املرأة احلامل للزرنيخ يضاعف مخس مرات من خطر موت الرضيع 
)رويرتز(: تبني يف دراسة جديدة أن األطفال الذين يولدون 
عندهم  يرتفع  الزرنيخ  من  مرتفعة  ملستويات  تعّرضن  ألمهات 
خطر املوت مبقدار مخس مرات قبل أن يكملوا عامهم األول 

مقارنة مع الّرضع الذين أمهاتهّن أقل عرضة للمعادن السامة.
أجريت هذه الدراسة يف بنغالديش حيث مت حفر آبار ملاليني 
للمدينة واليت  املائي  الوارد  األنابيب خالل 30 عام لتحسني 

أصبحت اآلن ملوثة بالزرنيخ الطبيعي.
قّدر اختصاصي الصحة العامة بوجود 77 مليون شخص يف 
بنغالدش قد تسمم من خالل شرب املاء احلاوي على الزرنيخ، 
للزرنيخ من خالل استخدام  التعرض  وهنالك جهود لتخفيف 
اآلبار،  من  خمتلفة  أمناط  واستخدام  للماء،  الفلرتة  أنظمة 

واستخدام ماء املطر.
يتسبب الزرنيخ حبدوث السرطانات، وهو أيضاً يتعلق بالداء 
السكري وضغط الدم املرتفع والعديد من األمراض املزمنة، لكن 
قد  الوالدة  قبل  للزرنيخ  التعرض  تأثري  لتحديد  االستقصاءات 

نتج عنها نتائج خمتلفة.
كانت تقوم العديد من الدراسات السابقة على سؤال النساء 
أقل  تعترب  أجوبتهم  لذلك  الواقعة  بعد  احلمل  نتائج  حول 
كمية  بقياس  الدراسات  من  العديد  قامت  وأيضاً  موثوقية، 
الزرنيخ اليت وجدت يف ماء الشرب احمللي لكن مل يؤخذ بعني 

االعتبار كمية املاء اليت شربتها املرأة خالل احلمل.
قام الباحثون مبتابعة 2924 إمرأة حامل، ومت إجراء فحص 
بولي للتحري عن الزرنيخ، وذلك عندما ُكّن يف األسبوع الثامن 

من احلمل ثم الحقاً خالل احلمل .
تبني أن 9% من النساء أخفقن يف احلمل، و 3 % أجهضّن، و 
2% استمر محلهّن. أجنبت  86 إمرأة أطفااًل، تويف 4 % منهم 

قبل أن يتم الطفل عامه األول.
اللواتي  للزرنيخ، والنساء  مت تقسيم النساء حسب تعرضهّن 
من  البولي  الزرنيخ  تركيز  كان  اخلامسة  اجملموعة  أعلى  من 
أدنى  من  النساء  بينما  باللرت،  ميكروغرام   253 وحتى   249
 33 من  أقل  البولي  الزرنيخ  تركيز  كان  اخلامسة  اجملموعة 

ميكروغرام باللرت .

الرتكيز الطبيعي ملستوى الزرنيخ يف البول يف الواليات املتحدة  
يرتاوح مابني الصفر وحتى 35 ميكروغرام يف اللرت .

تشكل نسبة النساء اللواتي تعّرضن للزرنيخ بشكل شديد مايقارب 
مع  مقارنة  باالخفاق حبدوث محل  احتمااًل  األكثر  وهّن   %  40
األخريات األقل تعرضًا، وتعترب هذه العالقة ضعيفة نسبياً وميكن 
أن يكون سببها الصدفة واحلظ، أيضاً مل يظهر املستقصون العالقة 

بني اجلرعة واالستجابة، وبالتالي العالقة مع زيادة التعرض .
وخطر  للزرنيخ  التعرض  بني  قوية  عالقة  الباحثون  وجد  لكن 
معدل الوفيات عند الّرضع، فالنساء يف أعلى اجملموعة اخلامسة 
لديهن احتمال مبوت أطفاهلن قبل بلوغه العام األول بنسبة 5 % 

مقارنًة مع النساء يف أدنى اجملموعة اخلامسة .
للعديد من األسباب مبا فيها األمخاج و  الّرضع  خيضع موت 
يساهم  لفهم كيف  أخرى  دراسات  من  لذلك البد  النمو،  ضعف 

تعرض األم للزرنيخ على موت طفلها بشكل مبكر .

بلس أقراص ماس 2000  

بالتعاون مع شركة سوميتومو اليابانية
دمشق 3323097

للقضاء على احلشرات الطائرة
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االستيقاظ،  عند  التناول  وهو ممتع  منعش،  مشروب  القهوة  إن 
لكن يا ترى ما تأثريها على صحتك؟

السؤال، فأجريت األحباث  العلماء يف اإلجابة على هذا  احتار 
العديدة ملقارنة األشخاص الذين يربون القهوة مع األشخاص الذين 

ال يشربونها.
وجدت الدراسات ظاهرتني هامتني من الناحية الصحية:

1- إن من يشرب القهوة أقل تعرضاً للسكري من النمط الثاني، 
وملرض باركنسون، ولنسيان واخلرف.

2- إن من يشرب القهوة يصابون بعدد أقل من بعض األنواع من 
السرطان، واملشاكل القلبية وبعض اجللطات.

من الناحية الصحية فإن القهوة متيل إىل جهة الصحة اجليدة، 
لكن ال توجد أدلة كافية على أن القهوة هي اليت تسبب معظم هذه 
الفوائد، وقد يعود سبب عدم وجود األدلة إىل عدم وجود دراسات. 
لذا قررنا طرح الدراسات املتوافرة، حيث نتناول مرضاً أو أكثر يف 

كل عدد:
السكري من النمط الثاني:

إن الدليل العلمي يف حالة تأثري القهوة على السكري من النمط 
ودّلت  دراسة   15 أجريت  حيث  قوي،  علمي  دليل  هو  الثاني 
مجيعها على أن القهوة حتمي الناس من اإلصابة بهذا املرض، كما 
دّلت بعض الدراسات األخرى على أن القهوة منزوعة الكافئني هلا 

نفس التأثري الصحي.
فعند مراجعة أهم 9 دراسات أمريكية عام 2005، وجد العلماء 
أن 193.000 شخص شارك يف الدراسات، وأن النتائج تدل بوضوح 
على قدرة القهوة على منع السكري بنسبة 35% عند شربها أكثر 
من ستة أقداح يف اليوم )أو ما يعادل ثالثة فناجني قهوة عربية( 
مقارنة مبن يشرب أقل من قدحني يوميًا، كما وجد أن من يشرب 
من 4-6 أقداح ينخفض لديه معدل اإلصابة بالسكري بنسبة %28، 

وهذا الرقم يدل على أن زيادة شرب القهوة يزيد من احلماية.
وقام فريق آخر من العلماء األسرتاليني بدراسة 18 حبث سابق 
مشل 458.000 شخص، ووجدوا أن كل قدح من القهوة ينقص من 
خطر اإلصابة بالسكري من النمط الثاني بنسبة 7% )ما يعادل %14 
لكل فنجان قهوة عربية(. لكن العلماء حّذروا أن بعض الدراسات 
مل تكن موضوعة بشكل علمي متامًا، لذا فإن هذا الرقم قد يكون 

أكرب مما هو عليه.
كيف تعمل القهوة مع السكري؟

تعمل كمضادات  القهوة  املوجودة يف  املواد  تكون  أن  املتوقع  من 
أكسدة متنع الضرر الذي يصيب اخلاليا بسبب بعض املواد السامة 
واليت تدعى باجلذور احلّرة. فحسب ما نعرف عن القهوة أن هلا 

فعاًل قوياً كمضاد أكسدة. وخاصة إن كانت القهوة طازجة.
كما حتتوي املغنيزيوم والكروم، وهما معدنان ضروريان كي يعمل 
األنسولني وينظم السكر يف الدم. ففي هذا املرض ال يستطيع اجلسم 

تنظيم حركة السكر يف اجلسم، فرتتفع كميته يف الدم.
من  القهوة حتتوي كثرياً  أن  العلماء يعرتضون قدمياً  كان بعض 
املواد املفيدة، لكن هذا ال يعين أن اجلسم يستطيع االستفادة منها. 

كما إعرتضوا على دور الكافئني املنبه قبل ظهور هذه الدراسات.

باركنسون وألزهامير
كل الدراسات جُتمع على نتيجة واحدة بالنسبة ملرض باركنسون: 
مبرض  اإلصابة  خطر  من  ينقص  للقهوة  املرتفع  االستهالك  »إن 
باركنسون«. ويبدو أنه حيصل بسبب الكافئني، لكن اآللية الدقيقة 

غري واضحة.
اخلرف  مكافحة  يف  للقهوة  إجيابياً  دوراً  تظهر  الدراسات  إن 
)ألزهامير( وفقدان الذاكرة، حيث أشارت دراسة نشرت عام 2009 
الذاكرة  بفقدان  اإلصابة  خطر  من   %65 بنسبة  تنقص  القهوة  أن 
وألزهامير. وقد متت الدراسة يف فلندا والنرويج، وقد تابع الفريق 
حوالي 1.400 شخص ملدة 20 سنة، وسجلوا من كان يشرب 5-3 
أقداح قهوة يومياً وقارنوهم باألشخاص الذين ال يشربون القهوة أو 

مبن يشربها بشكل متفرق.
بأن  بالنتائج وجيادل  يزال يشكك  ما  العلماء  بعض  أن  املشكلة 
الباحثني ال يطلبون من الناس أن يتوقفوا عن شرب القهوة ألجل 
وهذا  يشربها،  ومن ال  القهوة  يفحصون من يشرب  لكنهم  العلم، 
أو  أفضل  صحي  نظام  ذوي  يكونون  قد  القهوة  شاربي  أن  يعين 
يكون  أن  الضروري  من  وليس  أكثر،  الرياضية  بالتمارين  يقومون 

سبب صحتهم هو شرب القهوة.
لكننا نعتقد أن شرب القهوة إن كان ال يفيد فهو ال يضر. ولكم 

حرية تصديق األحباث. 

القهوة متنع اإلصابة بالسكري 

الالذقية - قرب اهلجرة واجلوازات -هـ 419046 041
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ء  لـمـا ا ي  ر جــد

د. ياسيـن حممد بالل
اختصاصي بأمراض األطفال والرّضع

العيادة واملنزل: طرطوس -البرانية- غرب محطة فلسطني

هاتف: 317315 043

كثرٌي من األمهات يشعرّن باخلوف اجتاه إصابة أطفاهلّن جبدري 
املاء )chichenpox ( لذلك أحببت احلديث عنه والتعريف 

به.
فلتعلمي يا سيدتي أن جدري املاء هــو عادًة مرض سليم وخفيف، 
وأحياناً قد حتدث مضاعفات ويصبح خطرياً ) كما يف حالة الّرضع 

حتت ستة أشهر ، واألطفال الضعفاء مناعياَ ، وكبار السن (.
فاجلدري هو عبارة عن إصابة فريوسية، تنتقل عن طريق التنفس 
والتماس املباشر ، وتسبب حدوث طفح جلدي ، عادة يصاب به 
 10 من  ترتواح  اإلصابة  ومدة  العاشرة،  سن  بلوغهم  قبل  األطفال 

وحتى 20 يوماً.
طريقة  وماهي  باجلدري؟  مصاب  الطفل  أن  نعرف  فكيف 

العالج؟
قبل ظهور الطفح اجللدي بعدة أيام قد نالحظ ارتفاعاً يف درجة 
حرارة الطفل وحدوث ضعف عام وفقدان شهية ، ثم يظهر الطفح 
البطن  يف  تظهر  عادة  صغرية  )بـقـع( محراء  كحطاطات  اجللدي 
هذه  تتطور  حيث   ، اجلسم  وباقي  والرأس  الوجه  إىل  تنتشر  ثم 
احلطاطات لتصبح حطاطات رائقة بيضوية ثم تصبح عكرة وتتقرح 

ثم تشفى ، وهنا يعاني معظم األطفال من حكة جلدية .
العالج : سيكون حتت إشراف طيب حيث يتم استخدام معقم 
معني لتعقيم احلطاطات ومنع إصابتها وتلوثها باجلراثيم ، وسيتم 
إعطاء دواء خمفف للحكة حتى مننع الطفل من حك احلطاطات 
وبالتالي منع تلويثها باجلراثيم ، ويف حال وجود ارتفاع يف احلرارة 
احلاالت  ويف   ، املناسب  احلرارة  خافض  بإعطاء  الطبيب  سيقوم 
الشديدة واخلاصة )كما يف حالة األطفال الذين يعانون من نقص يف 

املناعة ( قد يعطي الطبيب مثبط فريوسي معني .
وأعود وأؤكد لك سيدتي الكرمية األم احلـنـون:

اجلدري مرض خفيف وسليم وأحياناً خطري كما أسلفنا،   -
وهو ُمعــٍد وينتقل عن طريق التماس املباشر والتنفس.

كبري،  وهو  إصابته  من  أفضل  صغري  وهو  الطفل  إصابة   -
واإلصابة ترتك مناعة دائمة عند الغالبية العظمى من األطفال.

تتفاوت شدة املرض والطفح من طفل آلخر .  -
احلطاطة  التتلوث  حتى  احلكة  من  الطفل  منع  حناول   -
مكان  دائماً  )عالماً  دائمة  ندبة  مكانها  ترتك  ال  وحتى  باجلراثيم 

احلطاطة(
البد من التعقيم بنوعية خاصة من املعقمات ملنع اإلصابة   -

باجلراثيم .
فهنا   ، الطبيب  مشورة  حرارة حتت  خافضات  نستخدم   -
ال حيبذ استخدام الربوفن واألسربين ومشتقاتهم خوفاً من اإلصابة 

مبتالزمة راي ويفضل استخدام الباراسيتامول .
ميـنـع منعـاً باتـاً وضع الـبـودرة على الطفح .  -

وأحّب أن أنوه حلالة اجلدري اخللقي ومنع اقرتاب الطفل   -
املصاب من األم احلامل : 

ينتج اجلدري اخللقي عن إصابة احلامل باجلدري خالل احلمل 
مما يتسبب بإصابة اجلنني الذي سيعاني من نقص وزن الوالدة ، 

ضمور قشر الدماغ ، اختالجات ، تأخر عقلي ، إصابة عينية ، 
وإصابة جلدية ، وقد تصاب به احلامل قبل الوالدة خبمسة أيام أو 
بعدها بيومني ، فينتقل إىل الوليد وهنا البد من املعاجلة بالسرعة 

القصوى و حتت إشراف الطبيب .
حفظ اهلل أوالدكــم ووقــاكم من كــّل شـرّ.
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أكثر من 90 % من األطفال يأخذون اللقاحات !.
بقيت  لألطفال  اللقاحات  معدالت  أن  الصحة  مكاتب  تقول   – أطلنطا 
 meales( مرتفع، لكنها قلقة حول اهلبوط اإلمجالي للقاحات احلصبة

.)
نشرت مراكز الوقاية وضبط األمراض تقريراً ُيظهر معدالت اللقاح لألطفال 
الذين ترتاوح أعمارهم من 19 وحتى 35 شهر ، وذلك استناداً على استقصاء 
هاتفي مع اآلباء عام 2009 وذلك ألكثر من 17000 طفل ، حيث تبني أن 
أكثر من 90% منهم استوفوا معظم لقاحاتهم الروتينية وأكثر من 99 % منهم 

قد أعطي اللقاح مرة واحدة على األقل .
لكّن معدل أخذ اللقاح ) احلصبة – النكاف – احلصبة األملانية » روبيال« 
( معاً قد هبط من 92% إىل 90 % عام 2008 ، مما تسبب يف زيادة حديثة 

يف حاالت احلصبة يف الواليات املتحدة .
أيضاً تبنّي أن معدل اللقاح ضد السعال الديكي قد اخنفض قلياًل ، وترى 
والناس  والبالغني  للمراهقني  ومقويات  معززات  إعطاء  أن  الصحة  مكاتب 
يف  الديكي  السعال  جائحات  ملهامجة  هامة  طريقة  هو  بالّرضع  احمليطني 

كاليفورنيا .

هل بدأ مؤشر تناول لقاح احلصبة ينخفض؟!

من  املستنشقة  اجلرعة  مضاعفة  أن  يبدو   :  ) هيلث  رويرت   ( نيويورك 
الستريوئيدات ال تساهم يف تثبيط هجمة الربـو بالرغم من أّن هذا اإلجراء 

أصبح معتمداً من قبل العديد من األطباء .
يعترب أكثر من 7% من البالغني األمريكيني وحتى األطفال منهم مصاب 
بالربــو وهذا يتسبب مباليني الزيارات لغرف اإلسعاف ومكاتب األطباء يف 

كّل عام .
إىل اآلن تشري النصائح إىل ضرورة استخدام جرعة مضاعفة من الستريوئيدات 
االستنشاقية عندما يشعر املريض بأنه يعاني من أعراض نوبة الربــو مثل 

السعال وضيق بالصدر .
اجملرى  التهاب  ضبط  على  االستنشاقية  الستريوئيدية  األدوية  تعمل 
اهلوائي لذلك يعتقد بعض األطباء أن مضاعفة اجلرعة تساهم بشكل أكرب يف 
احلاالت اإلسعافية ، وقد يكون هذا التفكري منطقي !؟ لكن هذه الدراسة 

تبني أنه أحياناً قد تكون األفكار منطقية لكنها غري فّعالة كما اعتقدنا!
قام باحثون كندييون جبمع ودراسة قاعدة البيانات املتعلقة بنتائج رفع 
اجلرعات املستنشقة واملوجودة يف مخس دراسات سريرية مشلت على 1250 

مريض يتناولون جرعات ستريوئيدية نظامية أو قاموا بزيادة اجلرعة .

تبّيـن أّن مضاعفة الكمية املستنشقة من الستريوئيدات عند بدء نوبة الــربــو 
ال تقلل من احتمال حاجة املريض للمعاجلة اإلسعافية بالستريوئيدات سواًء 
الشديدة  املعاجلة  وقد تسبب هذه  الربيدنيزون ،  مثل  باحلقن   أو  بالبلع 
ظهور آثار جانبية مثل اإلكتئاب وترقق العظم ، لذلك يفضل احلــد من 

استخدام مبدأ مضاعفة اجلرعة من قبل األطباء واملرضى .
تعترب أفضل اسرتاتيجية للخفض من معدل وشدة نوبة الــربــو هي التناول 
اليومي لألدوية الوقائية ، وجيب على املرضى أن حياولوا القيام باإلسعاف 
االستنشاقي لألدوية ذات التأثري قصري األمد مثل األلوبوتريول والذي يقوم 
بفتح اجملاري اهلوائية ، يف حال مل يعطي النتيجة املطلوبة نقوم باستخدام 
الستريوئيدات بلعاً أو حقناً ، ويبقى األفضل هو الوقاية من خالل جتنب 
التلوث شديداً  فيها  اليت يكون  األيام  املنزل يف  املريض يف  وبقاء  التدخني 
، جتنب اإلجهاد يف األيام الباردة أو احلارة ، وتناول لقاح االنفلونزا ، 

حماولة اتقاء اجلو البارد ألن الربد يسبب تصعيد واضح حلالة الربــو. 
السليمة  األدويـة  تناول  من خالل  ميكننا  أنه  نؤكــد  و  نعود  وبالنهاية 

والصحيحة من أن مننع العديد من نوبات الربو..

ما هــي أفضــل اســرتاتيجــيــة لضبـط  نـوبـة الــربــو؟
زيادة كمية الستريوئيدات املستنشقة ال مينع حدوث نوبة الـربــو !!!
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من أسرار اجلمال الطبيعي 
هل تغسلني وجهك قبل النوم؟

تسألنا إحدى قّرائنا:
أنام متعبة كل يوم وال أملك العزمية ألغسل وجهي

قبل النوم، فهل هذا يضرني؟ علماً أنين ال أضع أي
كريم أساس أو مساحيق جتميل...

وجوابنا:
ال يتسبب هذا بشيخوخة اجللد بشكل مفاجئ، لكن
عليك أن تتذكري أنك قد خسرت فرصة تنشيط اجللد

وحتسني حركة الدم فيه، وبالتالي أضعفت قدرته على
ترميم نفسه وحتسني قوامه.

فمثاًل إن كان جلدك جافاً فقد خسرت فرصة ترطيبه.
وإن كان جلدك حيوي على حب الشباب فقد خسرت
فرصة تنظيفه وفتح املسامات كي يتنفس وتقل حبوب

الشباب. وإن كان جلدك غنياً بالتصبغات فإن ال تؤمنني
له القدرة على توفري مواد لتعديل التلون.

من ناحية أخرى فّكري بكل ما تعرض له جلدك
طوال النهار، من مكياج وملوثات وغبار وتعرق. ستستقر
اجلراثيم على هذه البقايا وتلتهمها وتتكاثر عليها، وهذا

يتسبب خبريب إضايف لسطح اجللد وبالتالي اهلرم
والتجاعيد.

على األقل فإننا ننصح باستخدام مناديل معطرة لتظيف
الوجه، استخدميها مرة قبل النوم ثم إرميها. هذا سيؤمن

احلد األدنى من احلماية
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Dalan D’Olive Liquid Soap

زيت الزيتون: ما أهميته؟
زيت زيتون هو زيت ناتج من عصر أو ضغط مثار الزيتون، وهي 
شجرة تنمو يف حوض البحر األبيض املتوسط؛ويستعمل يف الطبخ 
الصابون. زيت  الزيتية ويف  املواقيد  والصيدلة والطب يف إشعال 
بالّدهون املفيدة  غنّياً  الزيتون مستعمل بكثرة لكونه غذاء صحياً 

والفيتامينات.
أن  والعلماء  الباحثون  وأكد  سوريا  هي  الّزيتون  شجرة  موطن 
احلضارات السورية القدمية مثل مملكة إيبال مشال سوريا كانت 
مهدا لزراعة الزيتون. كما أكدت وثائق وجرار فخارية وجدت 
يف إيبال أنها أول وأقدم من زرع شجرة الزيتون واستخرج منها 

الزيت يف التاريخ.
ق.  الثالث  األلف  إىل  سوريا  يف  الزيتون  شجرة  تاريخ  ويعود 
م. وقد مّت ذكر الزيتون يف الّتوراة: أطلق نوح احلمامة لريى إذا 
كانت املياه قد جّفت عن األرض فعادت إليه احلمامة ويف فيها 

ورقة زيتون خضراء.
العربية  )اململكة  العرب  جزيرة  بشمال  املزارعون  بدأ  واآلن 
هذه  لنجاح  نسبة  وبكثرة  الزيتون  لزراعة  يتجهون  السعودية( 
وبلغ  سنة   37 حوالي  منذ  كبري  وبشكل  بيئتهم  يف  الشجرة 
اململكة  بشمال  اجلوف  مبنطقة  املتواجدة  الزيتون  أشجار  عدد 
حبوالي 2.700.000 مليونان وسبعمائة ألف شجرة حتى نهاية 
عام 2008م وهم بصدد زيادة عددها للضعف وتقريباً كل أنواع 
نظراً   %99.60 بنسبة  زراعتها  جنحت  حتديد  بدون  الزيتون 
ملناسبة األرض واملناخ هلا... وقد اعتزوا بهذه الشجرة كثرياً وقد 
أقيمت مهرجانات القطاف السنوية هلا وبلغ عددها يف السعودية 
املصدر  مليوناً(...  )اثنا عشر  أكثر من 12700000  عام 2005 

)استبيان أمحد اخلالدي ملزارعي وسكان املنطقة(
وكان  األبدية،  للقوة  رمز  الزيتون  غصن  أن  القدماء  يعترب 
وحكام  ملوك  إىل  السورية  إيبال  ملوك  من  مثينة  كهدايا  يقدم 
احلضارات املعاصرة هلم، وكان اإلغريق جيدلون غصون الزيتون 
الغضة كأكاليل توضع فوق رؤوس الفائزين يف الدورات األوملبية، 

واكتشف أن الفراعنة كانوا يستعملونه بالتحنيط.
وقد ذكر زيت الزيتون يف الكتاب املقّدس: »أمريض أحد بينكم 
فليدع شيوخ الكنيسة فيصلّوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب« 

يعقوب 5:14
الرحيم'''))اهلل  الرمحن  اهلل  بسم  القرآن:  يف  الزيتون  ذكر  مّت 
املصباح  مصباح  فيها  كمشكاة  نوره  مثل  واألرض  السموات  نور 
يف زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة 
زيتونة الشرقية والغربية يكاد زيتها يضيء ولو مل متسسه نار 
نور على نور يهدي اهلل لنوره من يشاء ويضرب اهلل األمثال للناس 

واهلل بكل شيء عليم((. سورة النور اآلية 19.
الشجرة  نوع  املناخ وكذلك حسب  تتنوع حسب  الزيت  أنواع 
الزيتون  منها  نذكر  األصناف  من  العديد  يوجد  املغروسة حيث 
الذكار  والزيتون  الزرازي  والزيتون  الزملاطي  والزيتون  الشماللي 
والزيتون الفخار والزيتون الساحلي والزيتون العفريين. زيادة عن 
منها  ونذكر  الطاولة  زيتون  وتسمى  التحميض  املعدة  األصناف 

املسكي والتفاحي.
تعترب شجرة الزيتون Olea europaea مصدر غذاء طيب 
ومقاومة ألمراض النباتات، وعصري أوراق الزيتون أو خالصتها 

قويًا،  للفريوسات  ومضاداً  حيوياً  مضاداً  يعتربان  مسحوقها  أو 
الذي حيمي اجلسم من األمراض  املناعة  أنها مقوية جلهاز  كما 
والعدوى وتقلل من أعراض فريوسات الربد واجلدري واهلربس. 
مشبع(  غري  دهين  )حامض   Oleuropein مادة  بها  األوراق 
اخلمرية  وبكرتيا  والطفيليات  كالفريوسات  للجراثيم  قوية  مضادة 

واألوالي حيث متنع منوها.
يعترب زيت الزيتون احملضر من مثار الزيتون بالعصر علي البارد 
)يطلق عليه زيت عذري( أو باملذيبات، ويعاجل احلساسية املتكررة 
العقد  تورم  ويعاجل  خفيف،  وملني  اهلضمي  اجلهاز  ومشاكل 
الشهية واجليوب  وقلة  وآالمها  املفاصل  وتورم  والوهن  الليمفاوية 
األنفية املنتفخة ومشاكل اجلهاز التنفسي والسيما الربو وقرح اجللد 
واهلرش والقلق ومشاكل العدوي ووهن العضالت، وكان يستخدمها 
اإلغريق لتنظيف اجلروح والتئامها، وهو مضاد للبكرتيا والفطريات 
والطفيليات والفريوسات وتفيد يف البواسري ومدرة خفيفة للبول، 
السكر يف اجلسم  النقرس وختفيض  لعالج  يتناولونها  كانوا  هلذا 
األمراض  عالج  يف  يفيد  وهلذا  املناعة  جهاز  وتقوية  الدم  وضغط 
الفريوسية ومرض الذئبة وااللتهاب الكبدي واإليدز ومشاكل املوثة 

والصدفية وعدوي املثانة وحتضر خالصة هلذا الغرض.
لألكسدة  مضادة  وهي  الفعالة   Oleuropein مادة  بها  األوراق 
 ،E وتزيل تصلب الشرايني وتعيد لألنسجة حيويتها لوجود فيتامني

صابون داالن السائل خبالصة زيت الزيتون
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 hydroxytyrosol، والزيتون به أيضا 3 مضادات أكسدة قوية
يف  تفيد  اليت   vanillic acid، and verbascoside

عالج الروماتويد )إالتهاب املفاصل(.
الربد  بنزلة  شبيهة  أعراض  تسبب  قد  األوراق  خالصة  تناول 
ألنها تهاجم الفريوسات لكن هذه احلالة تزول بعد عدة أيام مع 
تناوهلا، ومثار الزيتون اخلضراء هي الثمار الغري ناضجة والبنية 

هي مثار ناضجة.
حيتوي الزيت علي نسبة عالية من الدهون الغري مشبعة وفيتامني 
E،k وفينوالت متعددة واليخضور وصبغة pheophytin و

sterols وsqualene ومركبات تكسبه الرائحة والنكهة.
ومبا أن زيت الزيتون حيتوي على زيوت غري مشبعة لذا فإنه ال 
 oleic يتأكسد )يزنخ( ألن هذه الزيوت مكونة من حامض أوليك
LDL- اليت تقلل نسبة الكوليسرتول منخفض الكثافة acid

cholesterol الضار وتزيد نسبة الكوليسرتول مرتفع الكثافة 
HDL-cholesterol النافع، وهذه الدهون جعلت شعوب 
البحر األبيض املتوسط اليت تتناول زيت الزيتون بوفرة التصاب 

بأمراض األوعية القلبية، كما يقلل اإلصابة بسرطان الثدي.
األكسدة  مضادات  من  وغريهما   E وفيتامني  الفينوالت  وجود 
احلرة  اجلذور  تكوين  وحتاشي  الدهون  تأكسد  مينع  الطبيعية 
Free Radicals اليت تتلف اخلاليا باجلسم. وجود الرائحة 
والكلوروفيل والنكهة الطبيعية وصبغة pheophytin جتعل 
املواد  امتصاص  عملية  ويسهل  املعدة  إفرازات  من  يزيد  الزيت 
املضادة لألكسدة الطبيعية اليت حتمي أنسجة اجلسم من التلف. 
نسبة فيتامني E كافية وأعلي نسبة موجودة يف أي زيت نباتي، 

هلذا حتافظ علي منع تأكسده بالتخزين.
تناول زيت الزيتون باستمرار يساهم يف إبعاد شبح الشيخوخة 
عن اإلنسان فهو حيتوي على الكثري من االمحاض الضرورية جلسم 
اإلنسان األمر الذي يساعد على مقاومة شبح الشيخوخة ويسهم يف 
زيادة نسبة الذكاء لدى األشخاص الذين يتناولونه باستمرار. وزيت 
الزيتون يوفر القدرة على إعاقة وتعطيل منو اخلاليا السرطانية بل 
ويساهم يف مقاومة أمراض السرطان ويعمل على إزالة املواد الدهنية 
من اجلسم سواء يف الدم أو األلياف العضلية لإلنسان إذ ان زيت 

الزيتون يعمل على طرد الكوليسرتول من جسم اإلنسان.
د. ناديا وليد

الذكاء  بأن  االعتقادات  العامة  بني  ساد 
له عالقة حبجم املخ، والغريب يف األمر أن 

العلماء كانوا يشاطرون العامة هذه الفكرة.
ذكاء  أن  بينت  احلديثة  األحباث  لكن 
ليس  توفر ميزات أخرى  يعتمد على  املرء 
من بينها ضخامة املخ،ومن بني هذه امليزات 

تال فيف سطح املخ والتغذية السليمة.
من  ضئيلة  كميات  إىل  حيتاج  فالدماغ 
لضمان  اجلسم،  يف  واملعادن  الفيتامينات 
حتقيق العمليات اإلستقالبية ونقل الرسائل 
اخلاليا  عرب  وسالسة  بسهولة  العصبية 
حتسني  يف  يساهم  الذي  الدماغية،األمر 
واالنتباه  الفهم  خصوصا  العقلية  القرارات 

والذاكرة.
للدماغ  الضرورية  الفيتامينات  وأهم 
ب1،ب2،ب5،ب6،ي، أما أهم املعادن 
فهي : احلديد،املاغنيزيوم،الصوديوم،الكل

س،الزنك،اليود،البورون.

أخبار عربية وعاملية

مسحت وكالة الدواء والغذاء FDA للشركة 
 rozavartatin املنتجة لعقار روزافاستاتني
)كريستور)crestor  الفّعال، بتسويق عقار 
موجه إىل األشخاص الذين لديهم مستويات 
طبيعية جداً من الكوليسرتول LDL الضار، 
لديهم مستويات عالية من  يكون  أن  على 
ملغم/مرت  بروتني()2  )سي-رياكتيف 
خطر  عامل  امتالكهم  إىل  فأكثر(،إضافة 
واحد آخر لإلصابة بأمراض القلب واألوعية 

الدموية  )ضغط الدم املرتفع مثاًل(.
ويشار هنا إىل ازدياد االهتمام أيضاً بوسائل 
عالي  الكولسرتول  مستويات  على  التأثري 
الكثافة high density lipoprotein  واملختصر 
HDL، وهذا النوع هو الكولسرتول احلميد 
الذي تقوم أجزاءه بالتهام الكميات الفائضة 
جدران  على  املرتاكمة  الكولسرتول  من 
الشرايني املتصلبة،ثم تقوم بإيداعها بالكبد 

كما هو معروف.
وأظهرت الدراسات املتعاقبة أن معدالت 
ذوي  األشخاص  لدى  تقّل  القلب  أمراض 
 HDL الكولسرتول املرتفعة من  املستويات 
احلميد. ويبدو أن هذه التوصية ستظل ساريًة 
حتى إذا مت خفض مستويات الكولسرتول 
عقاقري  الشخص  تناول  بعد  الضار   LDL

الستاتني. 

عشرة  عن  يقل  ال  ما  يومياً  نستعمل 
أو  التجميل  ملستحضرات  أصناف 
الصابون  من  العناية اخلاصة،  منتجات 
مزيل  إىل  األسنان  ومعجون  والشامبو 
الروائح والكرميات وسوائل ترطيب البشرة 
تفكري،معتقدين  دون  التربج،من  ولوازم 
صناعتها  تراقب  الصحية  السلطات  أن 

قبل بيعها.
وقد ثبت أن الكثري من هذه األصناف 

تسبب خماطر تتعلق بصحة اإلنسان0
أب  يف  أجريت  دراسة  إىل  عدنا  وإذا 
هذه  عن  املتحدة  الواليات  يف   2005
بني  عالقة  مثة  أنه  نرى  املنتجات 
ملونات تدعى) فثاالت( وختنث األطفال 
الذكور حيث وجهت أصابع االتهام إىل 

العطور.
كيميائية  مواد  على  عثر  وحني 
نسيج  يف  بارابني  تدعى  اسرتوجينية 
2009،توجهت  عام  بشري  ثدي  ورم 

الشكوك إىل مزيالت الرائحة.
اختالالت  املتكررة  الدراسات  وتظهر 
هرمونية يف احلياة املائية بسبب ملوثات 
منتجات  االتهام  قائمة  تشمل  شائعة، 
العناية الشخصية اليت تنتهي يف مصارف 

املياه.
وأظهرت أحباث جمموعة العمل البيئي 
يف الواليات أن مخسني يف املئة من مجيع 
مستحضرات التجميل يف السوق حتتوي 
معقدة  مزائج  أي  مضافة،  )مادة(  على 
ملواد كيميائية، بعضها دائم وبعضها سام 
لألعصاب وبعضها ثبت حديثاً أنه مضر 

باحلياة الربية.
ستانفورد  جامعة  يف  باحثون  ونشر 
دراسة بّينت أن بلح البحر فقد  قدرته 
حني  السموم  من  جسمه  تنظيف  على 
تعرض ملستويات من عبري املسك تقتصر 

على أجزاء من البليون فقط.

إعداد د.منى فارس
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نصائح لتحسيـن احلياة اجلنسية عند اإلناث
هناك جمموعة من األمور اليت تلعب دوراً يف احلصول على اللذة اجلنسية 
يصل  احلاالت  معظم  ففي  واإلناث  للذكور  بالنسبة  اجلنس  ممارسة  أثناء 
الذكور للنشوة عند ممارسة اجلنس أما عند النساء فاملوضوع خمتلف فاألمر 
يتطلب بذل بعض اجلهد من قبل الشريكني لكي تستمتع املرأة باجلنس وال 
يتحول لديها إىل واجب مؤمل يساعد يف احلصول على األطفال مما يسبب 

تدمري العديد من األسر وتربية سيئة لألوالد.
من اهلام جداً أن ال حتدث ممارسة اجلنس عند الشريكني عندما تكون 
املرأة مرهقة أو عطشى أو جائعة. بالنسبة للكثري من الذكور هذا كالم ال معنى 
تقع مسؤولية بذل اجلهد  الفاعلية وعليه  له فهي عنصر سليب من حيث 
العضلي. هلؤالء أقول يا صديقي أنت خمطئ فعندما تصنف املرأة كعنصر 
معك  باللذة  تشعر  ولن  متاماً  سليب  عنصر  ستكون  فهي  املوضوع  يف  سليب 
وبالتالي سيعترب ما قمت به جنس أحادي االجتاه. فأثناء اجلنس تفقد املرأة 
الكثري من السوائل لذلك تستهلك السوائل من جسمها وعندما تكون عطشى 
أو مرهقة ينقص استخدامها للسوائل وبالتالي تقل لديها املفرزات ويصبح 
اجلنس مرهقاً وال ميكن لشخص مرهق أن حيس باملتعة وإذا مل تصدق ختيل 
الفرق بني أن تركض حتت أشعة الشمس بدون ماء أو أن تركض على الشاطئ 
دون أن تكون عطشاً وكذلك األمر بالنسبة للجوع فاجلنس يتطلب طاقة من 

الشريكني كما أن اجلوع مينع االسرتخاء الذي تتطلبه املتعة اجلنسية. 
للمتعة  الوصول  على  الشريكني  كال  تساعد  قد  اليت  األمور  بعض  هناك 

اجلنسية ومنها:
1. األطعمة:

ترتبط بعض األطعمة باجلنس منذ زمن قديم ومن هذه األطعمة املأكوالت 
البحرية اليت تزيد من الفعالية اجلنسية عند اجلنسني ويعتقد أن ذلك يعود 
الحتوائها كميات عالية من الزنك، فالرجال يستهلكون الزنك أثناء ممارسة 
اجلنس وبالتالي تساعد األطعمة البحرية يف توفري مصدراً للزنك. باإلضافة 
إىل الشوكوال اليت تزيد من اإلحساس بالسعادة وخاصة عند النساء ومن املفيد 
تناول قطعة صغرية من الشوكوال وخاصة الغامقة قبل ممارسة اجلنس، كما 
أن الفريز مرتبط منذ القديم باإلثارة اجلنسية بسبب لونه واملوز بسبب شكله 
لكن فعاليتهما غالباً ما ترتبط بالشوارد فأثناء ممارسة اجلنس يزداد التعرق 

وتزداد عمليات اإلفراز مما يتطلب تعويضاً للشوارد توفره هذه املأكوالت.
2. نزع األشعار:

يساعد نزع األشعار وخاصة نزع األشعار املوجودة على األعضاء التناسلية 
اخلارجية عند املرأة على زيادة مساحة اجللد املعرض للتماس مع الشريك 
وبالتالي على زيادة التنبيه العصيب وزيادة اإلحساس بالشريك. كما أنه يقلل 
من االلتهابات النسائية اليت تشكل حاجزاً مينع الشريكني من االستمتاع 

باجلنس وقد حيول احلياة اجلنسية إىل حياة باردة.
3. انتقاء الثياب املناسبة للشريك:

يساعد ذلك على زيادة اإلحساس باجلمال والثقة بالنفس وبالتالي زيادة 
القدرة على حمبة الذات واالستمتاع باجلنس ولكل شخص منط من الثياب 

اليت حيبه.
4. ممارسة بعض التمارين الرياضية:

املرهقة  فاملرأة  الشريكني،  لدى  بدنية  لياقة  باجلنس  االستمتاع  يتطلب 
اليت تصاب بالتعب سريعاً ال ميكنها االستمتاع باجلنس. أنا ال أقول هنا 
أن عليك أن تركضي مسافة 5 كيلو مرت يومياً لكن ممارسة 10 دقائق من 
الرياضة يف الصباح ستجعلك أكثر قدرة على حتمل اجملهود الفيزيائي أثناء 

اجلنس دون أن تتعيب.
اخلاصة  التمارين  بعض  اجلنس  ممارسة  على  تساعد  اليت  التمارين  من 
بشكل  التبول  عملية  أثناء  التبول  إيقاف  ومنها حماولة  احلوض  بعضالت 
مفاجئ ثم متابعة عملية التبول وهو مترين سهل وبسيط وميكن للكل القيام 
به عدة مرات يومياً. كما أن البعض يقول أن ارتداء حذاء مناسب يساعد على 
شد عضالت احلوض وهو حذاء ارتفاعه 2 إنش أي 5 سم تقريباً وزاوية ميله 
عن األرض 15 درجة مئوية لكنه مل يثبت فعالية لدى جتربته لدى العديد 
من السيدات. لذلك تابعي متارين إيقاف التبول ملساعدة عضالت احلوض 

لديكي وانسي أمر احلذاء.
5. الرقص:

للمرأة  بالنسبة  أما  هلم  بالنسبة  مثري  الرقص  الرجال  من  العديد  يعترب 
املرأة  ثقة  من  يزيد  الرقص  لكن  إلثارتهم،  تستخدمه  سالح  أنه  فيظنون 
بنفسها وبقدرتها على نيل اإلعجاب وهذا يساعدها كثرياً يف احلصول على 
وأنها  حمبوبة  تكون  أن  تستحق  بأنها  املرأة  فقناعة  أفضل  جنسية  حياة 

تستحق هذه املتعة تساعدها كثرياً على االستمتاع باجلنس.
6. التنفس واالسرتخاء أثناء اجلنس:

قد تستغربني ذلك لكن التشنج العضلي وشد العضالت والتنفس السريع 
يؤخر وصول املرأة للنشوة، واألفضل هو االسرتخاء والتنفس البطيء والعميق. 
إىل  منه  الداخلي  باإلحساس  للتأمل  أقرب  اجلنس  يصبح  الطريقة  فبتلك 

ممارسة الرياضة وبالتالي يصبح أكثر متعة.
أخريًا

يف كل مرة متارسني فيها اجلنس تأكدي أنك مع الشخص الذي حتبني 
وترغبني به وأنه الشخص املناسب لك. تأكدي دائماً أنك مع شخص يشاركك 
روحك وسيكون من املمتع بالنسبة لك أن يشاركك جسدك. وعندما تفصلني 

ما بني جسدك وروحك ال تنتظري من جسدك أن يفعل ذلك. 
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يا ترى عملية التعليم ملاذا أصبحت مملة هلذه الدرجة، أال 
يعرف األساتذة والطالب أن هناك جديد كل يوم. 

أال يتمون بشيء يدعى املستقبل...
التفكري،  عن  ومتنتع  العمل،  عن  األدمغة  تتوقف  عندما 
وتكتفي باحلفظ والتسجيل... ال حيق ألي أي أن يتساءل 

عن املستقبل... سواء كان مظلماً أو مضيئاً...

أسلوب تعليمي

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

استشارات طبية جمانية
مالحظات هامة

يقدم موقع جريدة أخبار الطب بشكله اجلديد خدمة استشارات 
جمانية على املوقع. حيث يقوم جمموعة من املختصني بالرد على 

أسئلة الناس ومساعدتهم وتوجيههم.
لكن خدمة االستشارات على اإلنرتنت حتتاج إىل بعض الوعي 
أثناء استخدامها. وهذه بعض التعليمات املفيدة لكي حتصل على 

استشارة سليمة:
1- اكتب عنوانك بشكل صحيح

العمل، مكان  )العمر، اجلنس،  بالتفصيل:  2- اذكر حالتك 
السكن، متى أصبت باحلالة ومدى شدتها(

3- ال تستخدم هذه اخلدمة للحاالت الطارئة واإلسعافية: إن 
أصيب طفل بارتفاع حرارة شديد أو مسن بأمل يف الصدر أو أمل 
وليس  املستشفى،  أو  الطبيب  مراجعة  فعليك  ال حيتمل  شديد 

انتظار رسالة على اإلنرتنت.
األمراض  على  للتعرف  مفيدة  الطب  أخبار  استشارات  خدمة 
النباتات  فوائد  وعلى  الطبية  واخلدمات  العالجات  وعلى 

ومضارها، وعلى توجه ألي طبيب عليك أن تذهب.
لقد واجهنا يف هذا املوقع منذ انطالقه وعلى مدى أربع سنوات 
املوقع  على  أرشيفنا  بنشر  وسنبدأ  املتنوعة،  األسئلة  من  العديد 

وعلى صفحات اجلريدة يف الفرتة القادمة.
إن موقع أخبار الطب يقدم هذه اخلدمة بشكل جماني، وهون 
غري ملزم بالرد على كل الرسائل. كما أن األجوبة قد تستغرق 
وقتاً خاصة ألن بعضها حيتاج إىل خمتصني قد ال ميتلكوا وقتاً 

كثرياً يف اإلجابة.
الراغبني باالنضمام لشبكتنا وتقديم  نرحب كل األطباء  أخرياً 

املساعدة جماناً )مع ذكر األمساء أو بدونها(.
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هل تعلم؟
تقدم الطب كثرياً يف معاجلة أمراض سرطان الثدي،فقد كانت نسبة البقاء على قيد احلياة ملدة عشر 

سنوات 25 % يف الفرتة من عام 1944 إىل عام 1955 لكنها وصلت إىل 76.5 % 
يف الفرتة من عام 1995 إىل عام 2004 ووصف الدكتور امان بوزدار يف اجتماع للجمعية األمريكية 
لعلوم األورام عقد مؤخراً بالتحول اخلطري والقيم هلذا املرض،والسبب الطريقة املزدوجة يف العالج حبيث 
أصبحت النساء يتلقني عالجاً كيماوياً قبل التدخل اجلراحي جيعل الورم أسهل قلياًل عند االستئصال 

والعثور على أية خاليا سرطانية متناثرة. 

زواج على كيف كيفك... 
خالي يوم زوَّجين ابنته جلس يساومين على سعرها... 

عفواً مهرها...
يوم كنت أتكلم معه عن بناء بيت معاً، كان يطالبين 
ببيت جاهز وعفش كامل... كنت أتكلم عن بدء حياتنا، 
وهو يتكلم عن موتي ومن سريثين... كنت أتكلم عن 

االرتباط وهو يتكلم عن الطالق وكم سأدفع...
خالي طلب مين عرساً ال يقوم به امللوك... طلب 

مين أن أبيع دّكاني اليتيم الصغري حلفلة تدوم ليلة... 
طلب طاولة مليئة بالطعام والشراب... طلب رّقاصة 
وعراضة، طلب مطرباً وفرقة... ويا ليت احلفلة أعجبت 
أو صاحب حمل اخلضار  أو اجلريان  أو األصدقاء  األقارب 

اجملاور...
صحيح أنها ليلة العمر، لكن هل من الضروري أن 

تقصف لي ظهري بقية العمر...
خالي طالب بأسبوعني يف أوروبا (شهر عسل)، ثم 
أسابيع).  ثالثة  (لكن  تركيا  يف  على  ووافق  تنازل 
وعندما ذهبنا إىل هناك هّبت العواصف ونزلت األمطار، 
ومل خنرج من الغرفة إىل عندما ذهبنا للمطار... يف هذا 
الطائرة  ومجياًل وحنن ننتظر  الطقس صافياً  اليوم كان 
يف قاعات املطار ألربع ساعات، ونشاهد الطقس اجلميل 

خارجاً دون أن نستطيع أن نشم أي هواء عليل...
خالي يطلب مين أن أقيم الوالئم له كلما يزورني،خالي 
ال يكفيه أن أذبح دجاجتني يف العيد بل جيب أن يكون 

خاروفاً، مع أننا ال نأكل سوى نصف فخذ اخلروف.
مل أكن أحب زوجيت ومل حتبين... اختلفنا وقررنا أن 
رمى  خالي  لكن  أهلها...  بيت  إىل  فذهَبْت  نفرتق، 
بثيابها يف الشارع وطردها واتصل بي وقال لي:»زّوجتك 
إياها ولن أسرتجعها إال يف حالتني، إن كنت ال تستطيع 
تواريها  أن  تستطيع  وال  ماتت  أو  فأطعمها،  إطعامها 

الثرى فأدفنها... وإال فهي زوجتك تدّبر أمرك... «
أحسست أنه يقول لي أن »البضاعة اليت تباع ال ُتَردُّ 

وال تبّدل...

Phobia

اخلوف

حتضري مطري للشفاه بنكهة الفانيال

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

2010/2/28

د.رسالن العلي  
صاحب امتياز الترخيص واملدير املسؤول

د. ربا العبد اهلل 
 رئيس التحرير

د. حنا جبور
مدير تنفيذي

أ.محمد أسعد فّرا
مدير تسويق

أ.هبة سلطان
متابعة الزبائن

م. رشاد السيروان
مدير فني

املستشارون العلميون
د. عزام عمار 

د. أيهم أحمد
د. زهور السعد

د. رواء اجلمال
د. رمي عليان

لالستفسار واإلعالن
اإلدارة العامة الالذقية:

أ. مازن سرحيل
 041552447 

0956-933235
مكتب حلب, إدلب:
أ. محمد أسعد فّرا

021-2224738
0944-648771

مكتب حمص:
 د. طارق حسن
0955644699

مكتب دمشق:
0936245354

0941934184 
Email: info@med-syria.com

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

كافة املراسالت تتم باسم املدير املسؤول

احملتويات:

- زيت لوز حلو ملعقة صغرية
- زيت بذر العنب ملعقة صغرية
-زيت بذر السمسم ملعقة صغرية

-نكهة الفانيليا )كمية قليلة جداً(
التحضري

متزج احملتويات مع بعضها وتدهن بها الشفاه املتشققة.
ميكن صنع املطري على شكل كريم باستخدام 10غ من مشع النحل، حيث يذاب على 
خبار املاء وميزج جيداً مع الزيوت، ثم تضاف بضعة قطرات من الفانيال مع املزج اجليد 

وتعبأ يف علب معتمة يف الرباد. ميكن استخدام هذه الرتكيبة عدة مرات يف اليوم.
تنبيه: هذه الوصفة حتتوي نكهة الفانيال املثرية وتعطي شكاًل ملّاعاً للشفاه.

ميكنكم مراسلتنا على الربيد االلكرتوني للتعليق أو لطلب وصفات تصنع يف املنزل.
د. حنا جبور
hjabbour@med-syria.com


