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فنجان من القهوة ً
يوميا ُيقلل خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب
ذكرت درا�سة علمية ن�شرت
م�ؤخراً �أن "تناول فنجان واحد
من القهوة يف اليوم ميكن �أن
يبعد الأ�شخا�ص عن خطر
الإ�صابة بنوبة قلبية ".
فقد اكت�شف عدد من العلماء
الأمريكان �أدلة جديدة على
�أن القهوة متار�س �آثاراً وقائية
�ضد الإ�صابة بعجز يف القلب
وال�سكتة الدماغية.
ووفق ًا لعدد من الباحثني ،ف�إن
كل كوب �إ�ضايف من القهوة
يتناوله الفرد يف الأ�سبوع،
ي�ؤدي اىل انخفا�ض يف خطر
الإ�صابة بعجز يف القلب
بن�سبة  ٪ 7وخف�ض خماطر
الإ�صابة بال�سكتة الدماغية
بن�سبة . ٪ 8

 ترجمة � /أحمد الزبيدي
لك � ّ�ن عدد ًا م ��ن الباحث�ي�ن غ�ي�ر مت�أكدين
فيم ��ا �إذا كانت القهوة� ،أو عدد من املواد
الداخلة يف تركيبها هو امل�س�ؤول عن ذلك
�أم �أن ال�سلوكيات املرتبطة ب�شرب القهوة
ه ��ي امل�س�ؤولة  .وق ��د مت ا�ستخال�ص هذه
النتائج من عدد م ��ن الدرا�سات الر�صدية
الت ��ي ب ّين ��ت وج ��ود عالقة ب�ي�ن ا�ستهالك
القهوة ،وعجز القلب وال�سكتة الدماغية.
ولكنه ��ا مل تثب ��ت �أن هناك عالق ��ة �سببية
بينهم ��ا .لكنه ��ا اظه ��رت �أن اال�شخا� ��ص
الذي ��ن يتناول ��ون املزي ��د م ��ن القه ��وة
ميت ��ازون بانخفا� ��ض يف مع ��دالت عجز
القلب وال�سكتة الدماغية ،ولكنها مل ت�ؤكد
�أن تناول املزيد م ��ن القهوة كان م�س�ؤو ًال
عن احلد من هذا اخلطر.
ق ��د تك ��ون هن ��اك �أ�سب ��اب �أخ ��رى جتعل
الأ�شخا� ��ص الذي ��ن يتناول ��ون القليل من
القه ��وة ب�سب ��ب منعه ��م م ��ن االكث ��ار من
تن ��اول ال�سوائل لأ�سباب طبية� ،أو لي�ست
لديه ��م القدرة على التحرك ب�شكل م�ستقل

مبا فيه الكفاي ��ة ل�صنع فنجان من القهوة
.يعان ��ون من عج ��ز يف القلب وي�صابون
بال�سكتة الدماغية .هذا ال يعني �أنه يجب
جتنب تناول ك ��وب �آخر من القهوة  .فقد
اكدت نتائ ��ج  20درا�سة ر�صدية منذ عام
� ، 2014أن �أولئ ��ك الذين كانوا يتناولون
القهوة ب�شكل كبري كانت اعمارهم �أطول
من �أولئك الذين يتناولون القهوة ب�شكل
�أقل �أو ال يتناولونها على الإطالق .
ولكن هذه الدرا�سات �أظهرت مرة �أخرى،
وج ��ود عالق ��ة ارتب ��اط ولي�س ��ت عالق ��ة
�سببي ��ة ،وي ��زداد ع ��دد الأدلة الت ��ي ت�شري
�إىل �أن تن ��اول القهوة �أمر مفيد بالن�سبة
ل�صحة الأفراد.
كيف مت �إجراء البحث؟
ج ��اءت ه ��ذه اال�ستنتاج ��ات م ��ن خال�صة
عر� ��ض تقدمي ��ي للجل�س ��ات العلمي ��ة
جلمعي ��ة القل ��ب الأمريكي ��ة الت ��ي عقدت
يف  41ت�شري ��ن الث ��اين ع ��ام ، 2017

وا�ستخدم الباحثون بيانات من �أكرث من
� 12ألف �شخ� ��ص بالغ ،للبحث عن عادات
الأكل وال�شرب املرتبطة ب�أمرا�ض القلب.
وا�ستخدم ��ت الدرا�س ��ة نهج� � ًا اح�صائي� � ًا
جدي ��د ًا قوي� � ًا يطلق علي ��ه �أ�سالي ��ب تعلم
الآالت احلرجي ��ة الع�شوائي ��ة ي�ستخ ��دم
جمي ��ع بيان ��ات الأف ��راد ال�ستخال� ��ص
ا�ستنتاج ��ات متعددة والعمل على �أمناط
م�شرتكة عند التنب� ��ؤ بنتائجها ال�صحية.
وقال الباحثون� ،إن ه ��ذا الأ�سلوب ي�شبه
قلي�ل ً�ا اخلوارزمي ��ات امل�ستخدم ��ة يف
برام ��ج الت�سويق التي تتنب� ��أ ب�سلوكيات
الت�سوق لدى الأفراد.
و�أكد الباحث ��ون� ،أن ارتف ��اع �ضغط الدم
وارتف ��اع الكولي�س�ت�رول يف ال ��دم عن ��د
كب ��ار ال�س ��ن ،يزي ��د م ��ن خط ��ر الإ�صاب ��ة
ب�أمرا� ��ض القل ��ب  .كم ��ا �أ�ش ��اروا اىل �أن
تن ��اول القهوة ب�ش ��كل �أعلى م ��ن املتوقع
م ��ن املمك ��ن �أن ي�سه ��م يف خف� ��ض خط ��ر
الإ�صابة بعجز القلب وال�سكتة الدماغية.

لك � َّ�ن هن ��اك �أ�سئل ��ة مهم ��ة ح ��ول البح ��ث
مل تك ��ن وا�ضح ��ة :م ��ن قبي ��ل كي ��ف مت
تقيي ��م كمية القهوة� ،س ��واء كانت القهوة
منزوع ��ة الكافيني �أم ال ،وكم كان ي�ستهلك
منها يف كل ي ��وم �أو على مدار الأ�سبوع.
و�أخ�ي�ر ًا� ،أن�ش� ��أ الباحث ��ون منوذج� � ًا
اح�صائي ًا يت�ضم ��ن عوامل خطر الإ�صابة
ب�أمرا� ��ض القل ��ب املوثقة توثيق� � ًا جيدا -
مث ��ل العمر واجلن�س وال ��وزن وم�ستوى
الكولي�س�ت�رول يف ال ��دم ،و�ضغ ��ط الدم،
والتدخ�ي�ن ،ومر� ��ض ال�سك ��ري  -الت ��ي
ت�ستخ ��دم حل�ساب درجة خماطر اال�صابة
ب�أمرا� ��ض القلب عند االف ��راد  .واحتمال
ا�صابة ال�شخ�ص خالل مدة ع�شر �سنوات
 ،ب�أمرا� ��ض القلب والأوعية الدموية ،مبا
يف ذل ��ك ال�سكتة الدماغي ��ة ،وعجز القلب
وت�صل ��ب ال�شراي�ي�ن (ب�سب ��ب الروا�س ��ب
الدهنية التي ت�سد ال�شرايني).
ووجد ه ��ذا التحليل� ،أن ا�ستهالك القهوة
ق ��د �أدى اىل حت�س ��ن دق ��ة درج ��ة خماطر

التنب� ��ؤ بالإ�صاب ��ة بعج ��ز يف القل ��ب
اوال�سكتة الدماغية بن�سبة .٪ 4
و�أف ��اد الباحث ��ون ع ��ن وج ��ود اجتاهات
مماثل ��ة  -انخفا�ض� � ًا بن�سبة  ٪7يف خطر
الإ�صابة بعج ��ز يف القلب و  ٪8احلد من
املخاط ��ر لل�سكتة الدماغية  -يف درا�ستني
منف�صلتني.لكن ه ��ذه الدرا�سة مل تتناول
اال�صاب ��ة بالنوبة القلبي ��ة ،فقد اقت�صرت
عل ��ى عج ��ز القل ��ب وال�سكت ��ة الدماغي ��ة،
والتي حتدث يف ظروف خمتلفة جدا:
ف�سب ��ب النوب ��ة القلبي ��ة ه ��و نق� ��ص على
املدى الق�صري يف تدفق الدم والأك�سجني
�إىل ع�ضل ��ة القلب مما يت�سبب يف تعر�ض
بع�ض خاليا الع�ض�ل�ات للموت ،اما عجز
القلب فيعني �أن القلب ال ميكنه �ضخ الدم
اىل جمي ��ع �أنح ��اء اجل�س ��م ب�ش ��كل كاف،
وحت ��دث ال�سكتة الدماغية عندما تتوقف
ام ��دادات الدم �إىل الدماغ � ،إما عن طريق
ان�س ��داد �أو انفجار الأوعية الدموية .هذا
االخت�ل�اف مهم لأنه يف ح�ي�ن �أن �شيئ ًا ما
قد يكون جيد ًا لع�ضلة القلب نف�سها ،لكنه
لي�س بال�ض ��رورة جيد ًا للأوعية الدموية
يف القلب والدماغ.
والآن هل �أن القهوة مفيدة ل�صحة الفرد؟
�إذا كنت مدخن ًا ،فمن احلكمة جتنب القهوة
العادية  .فقد وجدت هذه الدرا�سات عدد ًا
م ��ن الأدل ��ة عل ��ى وج ��ود خط ��ر اال�صابة
ب�سرط ��ان الرئ ��ة عن ��د املدخن�ي�ن الذي ��ن
يتناولون القهوة العادية ،على الرغم من
�أن تن ��اول القهوة منزوع ��ة الكافيني كان
يدل على وجود خماطر �أقل.
اما �أولئك الذين يعانون من ارتفاع �ضغط
ال ��دم ،ف� ��إن م ��ادة الكافي�ي�ن املوجودة يف
القهوة ت�ؤدي �إىل زيادة فورية يف �ضغط
الدم الذي ميكن �أن ي�ستمر ب�ضع �ساعات.
وم ��ع ذلك ،لي� ��س هناك دلي ��ل على وجود
خطر كب�ي�ر عموم� � ًا للإ�صاب ��ة ب�أمرا�ض
القل ��ب .ولكون تن ��اول القه ��وة ميكن �أن
ي�سب ��ب فوائد �أخ ��رى مبا يف ذل ��ك تقليل
خطر اال�صاب ��ة بداء ال�سك ��ري من النوع
 2و�سرط ��ان الربو�ستاتا و�سرطان الكبد،
وارتف ��اع يف متو�سط العمر املتوقع ،ف�إن
تن ��اول القهوة يجب �أن يك ��ون منذ الآن
على قائم ��ة الأ�شي ��اء التي ينبغ ��ي النظر
فيها لتح�سني �صحتك العامة.
�إن اال�ستهالك املعت ��دل للقهوة �آمن ب�شكل
ملح ��وظ ،وميكن �إدراجه كجزء من نظام
غذائي �صحي ملعظم البالغني.
 عن موقع كونفري�سي�شن

�إح��ذر ه��ذه الع��ادات التي ت���ؤدي �إلـ��ى تده��ور �صحتك
ينتهج الكثري من الأ�شخا�ص بع�ض العادات
غ�ي�ر ال�صحيّة ،والتي تع ��ود بال�ضرر على
اجل�س ��م وال�صحة العامّة ،وه ��ذه العادات
يفعلها البع�ض دون الأخذ يف االعتبار �أنها
�سيّئة ،بل يظن البع�ض �أنها عادات ب�سيطة
وعادية ولي�س لها ت�أثري يذكر على ال�صحة،
ويعتق ��د فريق �آخ ��ر من النا� ��س� ،أن هناك
م ��ردود ًا �إيجابي ًا لهذه العادات ،ولذلك فهو
يحافظ عل ��ى فعلها ب�شكل يوم ��ي ،وفريق
ثال ��ث يق ��وم به ��ذه ال�سلوكيات ب�ل�ا وعي
وبتلقائي ��ة ،مت�أث ��ر ًا بالآخري ��ن وبالتقليد
ور�ؤية بع�ض الأ�شخا�ص يفعلون مثل هذه

ال�سلوكي ��ات ،ولذل ��ك فه ��ي انت�ش ��رت
بالعدوى.
من هذه العادات على �سبيل املثال ،تناول
م�شروبات الطاقة يف ال�صباح الباكر،
بعد القيام من النوم وقبل تناول الإفطار
�أو الذهاب للدرا�سة والعمل ،مما ي�ؤدي
�إىل ح��دوث بع�ض الأ� �ض��رار ل��دى ه��ؤالء
ال�شباب على املديني املتو�سط والطويل،
وهي �أ�ضرار لي�ست ب�سيطة لأنها مدمّرة
لل�صحة ،ومن العادات املتوارثة واملقلقة
وامل��ث�ي�رة ل�ل��ده���ش��ة وال �ت��ي يفعلها ع��دد
كبري م��ن الأ� �ش �خ��ا���ص ،ه��ي ف��رط تناول
امل �� �ض��ادات احل�ي��وي��ة ،ف�لا ي��وج��د بيت ال
يخلو م��ن امل���ض��ادات احل�ي��وي��ة ،والتي
يتناولها ال�شخ�ص م��ع االح�سا�س
ب�أيّ تعب ب�سيط ،حتى يف املواقف
الطفيفة التي ال تتطلب هذه
امل�ضادات ،وهذه العادة
م��ن ال���س�ل��وك�ي��ات
ال�� �غ� ��ري�� �ب� ��ة
وامل���ض��رة

على امل��دى البعيد ،ويجب على الأجيال
املقبلة معرفة م�ساوئ ه��ذه العادة التي
ي�شكو منها الأطباء والدرا�سات والأبحاث،
لأنها تعد كارثة يف جمال الطب احلديث،
ف �� �س��وف ت���س�ب��ب ف� �ق ��دان ف��اع �ل �ي��ة م�ئ��ات
الأن��واع من ه��ذه امل�ضادات وت�صبح بال
فائدة وعدمية اجلدوى ،و�سوف نتناول
يف هذا املو�ضوع �أ�ضرار هذه العادات،
والن�صائح املقدّمة من الأطباء والدرا�سات
لعدم الوقوع يف هذه ال�سلوكيات املهلكة
لل�صحة واجل�سم والدماغ.
تع ��وّ د الكثري م ��ن الأ�شخا�ص عل ��ى تناول
امل�ض ��ادات احليوي ��ة عن ��د ال�شع ��ور ب� ��أيّ
م�شكل ��ة مر�ضي ��ة ب�سيط ��ة ،وه ��ذه الع ��ادة
ممت ��دة م ��ن �أجي ��ال �سابقة ،حي ��ث ي�شاهد
الأبن ��اء الآب ��اء وه ��م يحمل ��ون �أنواع ًا من
امل�ض ��ادات احليوي ��ة �أينما ذهب ��وا ،وكلما
�شعر �أيّ فرد من الأ�سرة ب�أيّ انزعاج �صحي
يتناول نوع ًا من هذه امل�ضادات ،لدرجة �أن
بع�ض الأمرا� ��ض مثل الإنفلونزا ال ي�صلح
معها امل�ضادات ورغ ��م ذلك يتناولها ،حتى
يف حال ��ة الإ�صاب ��ة بحالة م ��ن ال�صداع �أو
وجع يف الأ�سن ��ان� ،أو �أي �أنواع من الربد
ووج ��ع الأذن والر�شح وال ��زكام ،وعندما
يذهبون للطبيب يطلب ��ون هذه امل�ضادات

أنت تسأل والطبيب يجيب
القارئ عامر عزيز ،ي�شكو مر�ض حب ال�شباب وي�س�أل عن كيفية
الوقاية منه؟
الدكت ��ور ط ��ارق العبي ��دي اخ�صائ ��ي
الأمرا�ض اجللدية يجيب :حب ال�شباب
م�شكل ��ة كب�ي�رة للكثري م ��ن ال�شباب من
كال اجلن�س�ي�ن والفتيان ب�ش ��كل خا�ص،
ملا يخلفه من �ش ��كل �سيئ على ب�شرتهن،
والالت ��ي يحتج ��ن لأيّ ن�صيح ��ة م ��ن
�ش�أنها التخل�ص من ه ��ذا املظهر ال�سيئ
الذي يزعجهن كث�ي�ر ًا ،لذلك نقدم قائمة
م ��ن الن�صائ ��ح ال�صحي ��ة ح ��ول كيفي ��ة
احل�صول عل ��ى ب�شرة �صافي ��ة ،وفق ًا ملا
ذكره موقع ."teenvogue" .
ويح ��دد الدكت ��ور العبي ��دي ع ��دد ًا م ��ن

الن�صائ ��ح لتجنب هذا املر� ��ض �أبرزها،
ه ��و غ�س ��ل الوج ��ه با�ستم ��رار لتطه�ي�ر
وع�ل�اج ب�شرت ��ك مرتني يف الي ��وم كحد
�أدنى ،مع مراعاة ع ��دم الذهاب للفرا�ش
قبل غ�س ��ل وجهك  .ا�ستخ ��دم املطهرات
لتح�س�ي�ن ب�شرت ��ك ،ف�إنه ��ا تك ��ون �أك�ث�ر
فعالي ��ة يف التعام ��ل مع ح ��ب ال�شباب،
خا�ص ��ة �إذا كان ��ت ب�شرتك متي ��ل �إىل �أن
تك ��ون زيتية وبه ��ا الكثري م ��ن الدهون
 .ف ��رك وجهك مبنتج ��ات التق�شري ميكن
�أن ي�ض ��ر �أكرث مما ينف ��ع ،عند القيام به
يف كث�ي�ر م ��ن الأحي ��ان ،ف�إن ��ه ميكن �أن

يجع ��ل ب�شرتك �أكرث احمرار ًا ،والتهاب ًا،
وته ّيج� � ًا ،فتق�ش�ي�ر البث ��ور ميك ��ن �أن
يخرج من خاليا اجللد ال�سليمة ويخلق
جرح� � ًا مفتوح ًا ويزيد م ��ن خطر ظهور
الندبات ،ومن هنا يجب �أن يتم التق�شري
بح ��ذر ،ولي� ��س �أك�ث�ر م ��ن  3-2م ��رات
يف الأ�سب ��وع كحد �أق�ص ��ى .يجب عليك
تغي�ي�ر من�شفة الوج ��ه كل يوم ،لأن عدم
ا�ستبدالها يعر�ض ��ك ال�ستخدام منا�شف
قذرة ممتلئة بالبكترييا ،وميكنها حتى
�إدخال بكتريي ��ا جديدة لب�شرتك ،والتي
قد ت�ؤدي �إىل مزيد من البثور.

ب�إحل ��اح و�إ�ص ��رار ،و�س ��واء كان تن ��اول
ه ��ذه امل�ض ��ادات ب ��دون ا�ست�ش ��ارة طبيب
�أو حت ��ى بو�صف ��ة م ��ن الدكتور ،ف� ��إن هذا
الإ�سراف والتع ��ود ي�ؤذيان اجل�سم ب�شكل
كب�ي�ر ،ويخلاّ ن بعملية الت ��وازن الطبيعي
للكائن ��ات احلي ��ة املوج ��ودة داخ ��ل �أمعاء
كل �شخ�ص ،كم ��ا �أن تناول هذه امل�ضادات
بالع�شوائي ��ة التي نراه ��ا ،ي�ؤدي �إىل خلق
�أجي ��ال جدي ��دة م ��ن البكتريي ��ا ال تت�أث ��ر
بهذه امل�ضادات احليوي ��ة� ،أي تكون لديها
ح�صان ��ة من ه ��ذه الأن ��واع ،وطبع� � ًا هذه
الع�شوائي ��ة يف التن ��اول ال تتنا�س ��ب م ��ع
نوع البكترييا الذي يعاين منه ال�شخ�ص،
وبع�ض ه ��ذه امل�ضادات ي�سبب م�شاكل يف
ال ��دم وت�س ّمم� � ًا وتقي�ؤ ًا ،كم ��ا تعترب بع�ض
�أن ��واع من امل�ض ��ادات احليوية كارثة على
�صحة الأطفال وم�ستقبلهم.
ح ��ذرت درا�س ��ة فنلندية من خط ��ورة هذه
امل�ضادات على �صحة الأطفال ،لأنها ت�سبب
تدمري اجلهاز املناعي على املدى الطويل،
و�أو�ضح ��ت الدرا�س ��ة� ،أن تن ��اول الأطفال
له ��ذه امل�ض ��ادات ي�سب ��ب الإ�صابة مبر�ض
الرب ��و وال�سمنة ،وتع ��وق التطور ال�سليم
جلهاز املناع ��ة وعملية التمثي ��ل الغذائي،
وفح� ��ص الباحث ��ون يف ه ��ذه الدرا�س ��ة

ف�ضالت  167طف ًال ت�ت�راوح �أعمارهم بني
 2و� 8سن ��وات ،مم ��ن تناول ��وا امل�ضادات
احليوية للعالج من بع�ض امل�شاكل ،ومتت
مقارنته ��ا ب�أطف ��ال �آخري ��ن مل يتناول ��وا
م�ض ��ادات حيوي ��ة لف�ت�رة عام�ي�ن �سابقني
على التحلي ��ل ،ووجد الباحث ��ون اختالف ًا
كب�ي�ر ًا و�ض ��رر ًا ميك ��ن �أن يح ��دث عل ��ى
امل�ستوى البعيد من تناول هذه امل�ضادات،
وين�ص ��ح الأطب ��اء بعدم تن ��اول امل�ضادات
�إال يف حاالت ال�ض ��رورة وللأمرا�ض التي
تنا�س ��ب ه ��ذه الأدوي ��ة ،وللحف ��اظ عل ��ى
الت ��وازن الطبيعي للجه ��از اله�ضمي ،كما
ك�شف ��ت بع� ��ض التقارير الطبي ��ة احلديثة
�أن هن ��اك مقاوم ��ة كبرية ج ��د ًا للم�ضادات
احليوي ��ة ،تن ��ذر بانته ��اء ع�ص ��ر الع�ل�اج
بامل�ض ��ادات احليوي ��ة ،مم ��ا يجع ��ل هناك
التهابات طويلة الأمد ت�ؤدي �إىل املوت يف
النهاي ��ة ،وهناك بع� ��ض الأ�شخا�ص الذين
مل تفلح معهم امل�ضادات احليوية يف عالج
بع� ��ض االلتهاب ��ات الطفيفة مما ت�سبب يف
موته ��م ،وه ��ذه العادة �س ��وف ت�أتي بجيل
جدي ��د ال يت�أثر بهذه الأدوي ��ة ،وتت�ضاعف
اخلط ��ورة عل ��ى حياته ��م وتت�أخ ��ر فر�ص
ال�شف ��اء ب�صورة مزعجة ومتعبة رغم عدم
خطورة هذه الأمرا�ض.
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القارئة �أم �أحمد ،ت�شكو الإم�ساك وت�س�أل
عن �أف�ضل الطرق ملعاجلة هذا املر�ض؟
الدكتورة مها عدنان اخ�صائية امرا�ض
الباطنية جتيب :الإم���س��اك م��ن �أ�شهر
اال�ضطرابات التى يتعر�ض لها اجلهاز
اله�ضمى ،وه��و ع �ب��ارة ع��ن تقل�صات
ع�ضالت الأم�ع��اء ،مما ي ��ؤدي �إىل عدم
القدرة على عملية الإخ��راج ،قد يكون
ذل ��ك ب���س�ب��ب ت �ن��اول ب�ع����ض الأط �ع �م��ة
اخلالية من الألياف �أو عدم تناول كمية
كافية من ال�سوائل ،وقد يكون ب�سبب
الآث� ��ار اجل��ان�ب�ي��ة لبع�ض الأدوي� ��ة �أو
م�شاكل يف اجلهاز اله�ضمي والقولون.
ويف حالة ا�ستمرار الإم�ساك �أكرث من
ثالثة �أي��ام يجب الك�شف ف��ور ًا لتجنب

الإ�صابة ببع�ض الأم��را���ض مثل الفتق
والبوا�سري والدوايل.
�أما عن اف�ضل الطرق ملعاجلة االم�ساك،
�أك� � ��دت ال ��دك� �ت ��ورة م� �ه ��ا ،اىل ات �ب��اع
اخلطوات التالية :الإكثار من تناول
امل �ي��اه ط ��وال ال �ي��وم ب ��د ًال م��ن مليّنات
املعدة وتناول كمية كبرية من ال�سوائل
الطبيعية مثل الع�صائر وامل�شروبات
ال��داف �ئ��ة .االه �ت �م��ام ب�ت�ن��اول الأطعمة
الغنية بالألياف ،حيث �إنها ت�ساعد يف
ترطيب وتليني املعدة .و�أخري ًا ممار�سة
الن�شاط البدين مثل امل�شي واحلركة،
ي�ساعد يف عالج الإم�ساك.

 ترجمة :حامد �أحمد

أهم عوامل
ترك التدخني من � ِّ
حماربة ال�شيخوخة
ن�ش ��ر العلم ��اء ،يف جمل ��ة الأوبئ ��ة وال�صحة االجتماعي ��ة م�ؤخ ��ر ًا ،نتائج مهمة
تو�صل ��وا �إليه ��ا م ��ن خالل حتدي ��د العالق ��ة ب�ي�ن الع ��ادات ال�ض ��ارة والتغريات
احلا�صل ��ة يف العي ��ون واجلل ��د م ��ع تقدم العم ��ر .ترتب ��ط عالم ��ات ال�شيخوخة
اخلارجي ��ة بالعم ��ر البيولوج ��ي ،فالأ�شخا� ��ص الذين يب ��دون �أكرب م ��ن عمرهم
احلقيق ��ي ،تكون حالتهم ال�صحية �أ�سو�أ من الذي ��ن يبدون يف عمرهم احلقيقي.
وم ��ن عالم ��ات ال�شيخوخة املميزة ظه ��ور قو�س حول قرنية الع�ي�ن (يظهر عادة
بعد بلوغ اخلم�سني من العمر) ،وكذلك البقع الدهنية ال�صفراء ،التي تظهر على
اجللد ،وال�صل ��ع وغريها .وا�ستخدم العلماء يف بحثهم عن العالقة بني العادات
ال�ض ��ارة كالتدخني ،والتغ�ي�رات الناجتة عن التقدم يف العم ��ر ،معطيات درا�سة
طويل ��ة الأم ��د� ،أجراه ��ا مركز درا�س ��ة القلب يف مدين ��ة كوبنهاغن خ�ل�ال �أعوام
� ،2003-1976ش ��ارك فيه ��ا � 20ألف ام ��ر�أة ورجل .وبيّنت نتائ ��ج الدرا�سة �أنه
«كلم ��ا زاد تدخ�ي�ن ال�شخ� ��ص ،كان ظهور القو�س ح ��ول قرنية العين�ي�ن ،والبقع
الدهني ��ة ال�صفراء ،وغريها من عالمات ال�شيخوخة �أ�سرع .وبذلك يكون العلماء
من الدمنارك ،قد �أثبتوا �أن ترك التدخني من �أهم العوامل التي ميكن �أن حتارب
ال�شيخوخة.

زيادة خطورة �إ�صابة الطفل بال�شلل املُ ّخي �إذا
كانت الأم تتناول ا�سربين �أثناء احلمل
ك�شف ��ت درا�س ��ة طبي ��ة جدي ��دة ،ع ��ن
احتمالي ��ة �إ�صاب ��ة الأطف ��ال املولودين
حديث ًا مبر� ��ض ال�شلل املُ ّخي ،اذا كانت
�أمهم تتناول �أقرا� ��ص اال�سربين اثناء
احلم ��ل  .الأطف ��ال حديثو ال ��والدة هم
�أكرثعر�ض ��ة مبرتني ون�ص ��ف يف هذه
احلالة للإ�صابة به ��ذا املر�ض الع�ضال
غ�ي�ر القاب ��ل لل�شفاء ال ��ذي ين�ش�أ جراء
ح ��دوث �ض ��رر يف امل ��خ ي� ��ؤدي اىل
م�ش ��اكل يف ال ��كالم واحلرك ��ة مالزمة
للفرد طوال احلي ��اة  .وبيّنت الدرا�سة
�أي�ض� � ًا الت ��ي �أجري ��ت عل ��ى اك�ث�ر م ��ن
� 180,000أم ��ر�أة ب� ��أن الأطف ��ال الذين
تناولت �أمهاتهم �أقرا�ص بارا�سيتامول
اثن ��اء احلم ��ل به ��م ،ه ��م �أك�ث�ر عر�ضة
بن�سبة  %50للإ�صابة بنف�س الأعرا�ض
 .ولكن مل يك�شف عن �أيّ عالقة للإ�صابة
باملر�ض مع تناول حبوب ايبوبروفني
 .ي�ص ��ر العلماء عل ��ى �أن ا�ستنتاجاتهم
ال تثب ��ت قطع ًا ب� ��أن الأدوي ��ة م�س�ؤولة
م�س�ؤولية مبا�شرة عن الت�سبّب مبر�ض
ال�شلل املُ ّخ ��ي ،ولكنهم جمرد اكت�شفوا
وجود عالق ��ة بهذا اخل�صو� ��ص ولهذا
يتطلب الأمر اج ��راء املزيد من البحث
 .ويق ��ول فري ��ق البح ��ث� ،إن ��ه يج ��ب
اعادة النظر يف م�س�ألة ال�سماح للن�ساء
احلوام ��ل يف تناول الأقرا�ص امل�س ّكنة
التي ينظ ��ر �إليها على �أنه ��ا �سليمة من
قبل الأطب ��اء  .ويحدث ال�شل ��ل املُ ّخي،
الذي ي�صيب مايقارب من  2,000طفل
�سنوي� � ًا يف اململكة املتحدة� ،إذا مل يكن
عق ��ل الطفل اجلنني ينمو طبيعي ًا وهو
داخ ��ل رح ��م �أمه� ،أو �أن ��ه ت�ضرر خالل

�أو بع ��د ال ��والدة مبا�ش ��رة  .وميكن �أن
يح ��دث ال�ض ��رر يف امل ��خ ج� � ّراء ن ��زف
يف دم ��اغ الطفل �أو م ��ن خالل ق ّلة �ضخ
ال ��دم واالوك�سج�ي�ن للم ��خ .الإ�صاب ��ة
بالع ��دوى من قبل الأم اث ��اء احلمل قد
يك ��ون عام�ل ً�ا �آخ ��ر ،ولك ��ن يف حاالت
كث�ي�رة يك ��ون امل�س ّب ��ب الرئي� ��س غ�ي�ر
وا�ضح .الأعرا� ��ض الدالة على املر�ض
مث ��ل �ضع ��ف الع�ض�ل�ات وم�ش ��اكل يف
النطق والغ�ش ��اوة يف الر�ؤية و�ضعف
القدرات يف التعل ��م ،قد التظهر للعيان
حل ��د بل ��وغ الطف ��ل عم ��ر ال�سنت�ي�ن �أو
ثالث .لي�س هناك عالج لهذه الأعرا�ض
والت ��ي ت�ؤث ��ر يف بع� ��ض احل ��االت
عل ��ى جانب واح ��د من اجل�س ��م ،ولكن
عالج ��ات �أخرى مثل الع�ل�اج الطبيعي
وع�ل�اج ال ��كالم ميك ��ن �أن ي�ساع ��د
امل�صاب�ي�ن باملر� ��ض �أن يعي�ش ��وا حياة
م�ستقلة ب�أنف�سهم .
عن �صحيفة ديلي ميل

ذباب البيت قاد ٌر على ن�شر الأمرا�ض �أكثـر
ممّ ا نت�صور

يك�ش ��ف بح ��ث جدي ��د ن�ش ��ر يف املجل ��ة
العلمي ��ة� ،ساينتف ��ك ريبورت� ��س ،ب� ��أن
نوع�ي�ن �شائع�ي�ن م ��ن الذب ��اب ،ذب ��اب
البي ��ت والذب ��اب الط ّن ��ان ،هما ق ��ادران
على حم ��ل مئ ��ات الأن ��واع املختلفة من
البكرتي ��ا ،والتي ُتعد كمي ��ة كافية تكون
م�ؤذي ��ة للإن�س ��ان  .الذب ��اب ين�ش� ��أ يف
الأماك ��ن الق ��ذرة واملتعفن ��ة ،ولك ��ن هذا
لي�س بال�شيء الغريب يف الأمر ،ولكنها
الدرا�س ��ة الأوىل التي تقوم على حتليل
حمتوي ��ات اح�ش ��اء ه ��ذه احل�ش ��رات
بالتف�صي ��ل وتقيي ��م قدرة الذب ��اب على
حمل ون�شر اجلراثيم .
الذب ��اب غالب ًا مايرغ ��ب يف احلوم حول
الإن�س ��ان ،وه ��و �أم ��ر ندرك ��ه مب ��رارة،
وله ��ذا ف� ��إن اال�ستنتاج ��ات ال ��واردة يف
هذه الدرا�سة قد تكون مقلقة نوع ًا ما .
وقال الربوفي�سور ،دونالد بريانت ،من
جامع ��ة بن�سلفاني ��ا يف بي ��ان �صحفي له
"نحن نعتقد ب�أن هذا قد يظهر �إمكانية
انتق ��ال م�س ّبب ��ات املر�ض الت ��ي غالب ًا ما
يتغا�ضى عنها م�س�ؤولو ال�صحة العامة،
و�إن الذباب ق ��د ي�سهم يف النقل ال�سريع
مل�سبب ��ات الأمرا� ��ض ه ��ذه  ".ولأج ��ل
ه ��ذه الدرا�سة ،ق ��ام الباحث ��ون بتحليل
االحي ��اء امليكروبي ��ة يف  116ذباب ��ة
بي ��ت وذباب ��ة ط ّنان ��ة من ث�ل�اث مناطق
خمتلف ��ة .وبالإ�ضاف ��ة اىل التحق ��ق من
اجلراثي ��م املتواجدة يف اح�شية الذباب عن موقع جيزمودو Gizmodo

وت�صنيفه ��ا ،ف� ��إن الباحث�ي�ن نظ ��روا
�أي�ض� � ًا يف املحتوي ��ات املايكروبي ��ة يف
�أج ��زاء �أج�س ��ام الأ�شخا� ��ص ،وتب�ّي�نّ
ب� ��أن �أرج ��ل الذب ��اب م�س�ؤول ��ة ع ��ن نقل
معظم �أنواع اجلراثي ��م املايكروبية من
�سط ��ح اىل �آخ ��ر  .الباحث ��ة امل�ساع ��دة،
�ستيف ��ان �ستجو�س�ت�ر ،قال ��ت "�أظه ��رت
الأجنح ��ة وال�سيقان �أعل ��ى ن�سبة تنوع
م ��ن امليكروب ��ات الت ��ي حتمله ��ا ج�س ��م
الذباب ��ة ،وه ��ذا ي�ش�ي�ر اىل �أن البكرتيا
ت�ستخ ��دم الذب ��اب كو�سيل ��ة لنقل جوي
مكوكي  .ويب ��دو �أن البكرتيا تبقى حيّة
يف رحلته ��ا وتنم ��و وتتكاث ��ر يف �سطح
جدي ��د .يف احلقيق ��ة �أظه ��رت الدرا�سة،
ب� ��أن يف كل خط ��وة ت�أخ ��ذ الذبابة مئات
الأن ��واع م ��ن البكرتي ��ا وت�ت�رك وراءها
�أث ��ر ًا م ��ن م�ستعمرة مكروب ��ات� ،إذا كان
ال�سطح اجلديد يدعم النمو البكتريي".
ووج ��د الباحث ��ون �أي�ض� � ًا ،ب� ��أن الذباب
الط ّنان وذب ��اب البي ��ت ،مت�شابهان على
ح ��د كب�ي�ر يف م ��ا يخ� ��ص حمتوي ��ات
امعائهم ��ا ،التي ت�ش ��كل املكروبات %50
من ن�سبتها وهي تتمثل باجلراثيم التي
يلتقطه ��ا الذباب من البيئ ��ة التي حوله.
ومن اال�ستنتاجات املثرية لالهتمام هو
�أن الذب ��اب الذي مت جمعه من ا�سطبالت
مزرع ��ة يحم ��ل جراثيم �أقل م ��ن الذباب
الذي جمع من بيئات �سكنية .

