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كلينك

انطالقة جديدة تجيب عن أسئلة
واستفسارات القراء األعزاء
Email: alrai_clinic@hotmail.com
Fax: 24838352

ّ
يصعب مهارة قراءة األطفال

تدخني الحامل خطر على نمو الجنني

يشكل التدخني خ��ال فترة الحمل خطرا على نمو الجنني اذ تحول م��ادة
النيكوتني وامل��واد الضارة االخ��رى املوجودة بالسجائر دون وص��ول العناصر
الغذائية املهمة واالوكسجني الى الجنني.
وعلى الرغم من ان التدخني عادة ما يتسبب خال الحمل في والدة اطفال اقل
حجما ووزنا من املعدل الطبيعي فإنهم غالبًا ما يصابون بالبدانة في ما بعد.
وكي تقي األم طفلها من التعرض ملثل هذه املخاطر تنصح طبيبة امراض
ال�ن�س��اء وال � ��والدة م��ن ش�ب�ك��ة «ال�ص�ح��ة سبيلك ل�ل�ح�ي��اة» ب�م��دي�ن��ة ب��ون األمل��ان�ي��ة
الدكتورة /ريغينا رازيناك النساء باالقاع تمامًا عن التدخني خال فترة الحمل.
وتضيف الطبيبة االملانية ان اقاع الحامل عن التدخني يعمل ايضًا على الحد
ً
من تعرض الطفل للعديد من املخاطر بعد والدته من بينها مثا خطر االصابة
بحساسية او بمتازمة املوت املفاجئ املعروف ب� «.»Cot death
ومن ناحية اخرى ،اكدت الطبيبة على ضرورة تجنب الحوامل اماكن التدخني
حيث تظل امل ��واد ال �ض��ارة الناتجة ع��ن ت��دخ��ني م��ادة التبغ عالقة بقطع االث��اث
والستائر حتى بعد االنتهاء من تدخني السجائر ومن ثم يمكن ان تنبعث مرة
اخرى داخل هواء الغرفة.
يضعف مهارة قراءة الطفل
وج ��دت دراس ��ة ج��دي��دة ح��دي�ث��ة ان ت��دخ��ني امل ��رأة خ��ال ف�ت��رة ال�ح�م��ل يرتبط
بضعف القراءة عند االطفال.
وذكر موقع «هلث دي نيوز» األميركي ان الباحثني بجامعة بيل وج��دوا ان
االطفال الذين تدخن امهاتهم علبة سجائر او اكثر يوميًا خ��ال فترة الحمل
يواجهون ضعفًا في مهارات القراءة مقارنة بغيرهم من االطفال.
وق��د حلل الباحثون بيانات تعود الكثر من خمسة آالف طفل من اململكة
املتحدة تتراوح اعمارهم بني السابعة والتاسعة وقاربوا عاماتهم في سلسلة
من االختبارات التي تقيم دقة القراءة والفهم.
وتبني ان االطفال الذين دخنت امهاتهم علبة على االقل من السجائر يوميًا
خال الحمل سجلوا عامات في االختبارات تقل بنسبة  21في املئة عن االطفال
املولودين من امهات غير مدخنات.
وق��ال الباحث املسؤول عن الدراسة جيفري غروين ان اث��ار التدخني خال
الحمل قوية بشكل خاص عند االطفال الذين يعانون من اضطراب في النطق ما
ً
يقترح تداخا بني التعرض للنيكوتني داخل الرحم والقدرة على النطق.

االعتالل العصبي الحسي
سبب رئيس لعمليات البتر

أدوية الكوليسترول تمنع
تلف األعصاب لدى مرضى السكري
أش��ارت أدل��ة جديدة إل��ى أن األدوي��ة التي تساعد على خفض الكوليسترول
الذي يصيب الشرايني بالتصلب ويسدها ربما تمنع تلف األعصاب الذي يسببه
مرض البول السكري.
وقال باحثون استراليون في دراسة استمرت ثماني سنوات لفئتني من أدوية
الكوليسترول وهما «اإلستاتني  -الفايبريت» انهما خفضتا بشكل كبير خطر
االصابة باالعتال العصبي السكري الحسي وهي حالة تؤثر على نصف كل
املصابني بالبول السكري.
ويمكن أن تسبب هذه الحالة اإلحساس باللسع أو الوخز الخفيف أو األلم
أو التنميل أو الضعف في اليدين والقدمني وهي من األسباب الرئيسة لعمليات
البتر.
وقال مدير مركز ستريليز للسكر في كلية طب استيرن فرجينيا الدكتور
ع��ارون فينيك ان التأثير العاملي لاعتال العصبي السكري هو وج��ود عملية
بتر كل  50ثانية تقريبًا.
و«انه بشكل ملحوظ يؤثر على نوعية حياة الناس».
وتخفض أدوي��ة اإلس�ت��ات��ني وه��ي أك�ث��ر األدوي ��ة مبيعًا ف��ي العالم مستويات
الكوليسترول املنخفض الكثافة «« »LDLالكوليسترول الضار» ومن ثم تقلل
خطر االصابة باألزمات القلبية أو السكتات الدماغية.
أم��ا الفايبريت فهي األدوي ��ة التي ثبت أنها ترفع مستويات الكوليسترول
العالي الكثافة «« »HDLالكوليسترول النافع أو املفيد» وتقلل مستويات الدهون
الثاثية «.»TG
ويتم بالفعل التوصية بشكل كبير بهذين النوعني من األدوي��ة لألشخاص
املصابني بالنوع الثاني م��ن ال�ب��ول السكري للمساعدة ف��ي منع ح��دوث أزم��ات
قلبية.
وقال الدكتور تيموتي ديفيز من جامعة استراليا الغربية والذي قاد الدراسة
أنه يبدو اآلن ان هذين النوعني من األدوية يساعدان في الحد من تلف األعصاب.
وتابع ديفيز وزم��اء له مجموعة مؤلفة من  440مريضًا بالبول السكري
على مدى خمس سنوات وكان كل املشاركني في الدراسة مصابني بالنوع الثاني
من البول السكري الذي يتضمن مقاومة لألنسولني وهو عدم قدرة الجسم على
استخدام األنسولني الذي يفرزه البنكرياس بشكل مناسب.
وق��د وج��د الباحثون أن أدوي��ة اإلستاتني خفضت خطر االصابة باالعتال
العصبي الحسي بنسبة  35في املئة ،كما خفضت الفايبريت خطر االصابة
بهذه الحالة بنسبة  48في املئة.
ونظرًا لوجود هامش واسع ومتداخل من الخطأ من قبل الباحثني ان التأثير
كان متشابها بالنسبة للدواءين.
وتناول املرضى في الدراسة الدواء املعروف.
أما فئة الفايبريت فاشتملت على كل من جيمنبر وزيل وفينوفيربت.
وقال فينيك إن هذه النتائج مهمة ألنه ال توجد حاليًا أدوية مجازة في الواليات
املتحدة ملنع هذه الحالة وال توجد سوى أدوية لعاج األلم الذي يمكن أن تسببه.
وف��ي ض��وء ت�ن��اول معظم مرضى ال�ب��ول السكري بالفعل أدوي��ة االستاتني
ملنع االص��اب��ة بمشكات ف��ي القلب ق��ال فينيك ان م��ن امل��رج��ح أن تبدأ مشكلة
االعتال العصبي في التحسن بالنسبة لكثيرين من مرضى البول السكري مع
استمرارهم في تناول هذا الدواء.
ويعاني املايني من البشر من مرض البول السكري الذي يمكن أن يؤدي إلى
االصابة بأمراض في القلب وفقدان البصر وأمراض في الكلى وتلف األعصاب
وبتر األطراف.

أقدم مشروب عرفه اإلنسان وورد ذكره في القرآن الكريم

الزنجبيل مشروب الشتاء...
يحمي من أمراض البرد ونزالت الصدر
نزالت البرد وأمراض الجهاز
التنفسي اك�ث��ر ازع��اج��ات فصل
ال� �ش� �ت ��اء الن ال � �ق� ��وة ال ��دف ��اع �ي ��ة
للحويصالت الهوائية ال تتأقلم
مع التعرض للتغيرات املفاجئة
في درجات الحرارة بني درجات
ال� � � �ح � � ��رارة امل� �ن� �خ� �ف� �ض ��ة وال� �ج ��و
الدافئ.
ول � ��ذل � ��ك ي� �ج ��ب ال� ��وق� ��اي� ��ة م��ن
االص��اب��ة ب�ه��ذه االم ��راض بشتى
ال��وس��ائ��ل امل�ت��اح��ة ال�ت��ي يوفرها
ال �ط��ب ال �ح��دي��ث وال �ط��ب ال�ب��دي��ل
وطب االعشاب.
ومن هذه االعشاب الزنجبيل
ال� � ��ذي ذك � ��ر ف� ��ي ال � �ق� ��رآن ال �ك��ري��م
«يسقون منها كأسا كان مزاجها
زنجيبال» صدق الله العظيم.
ون �ت �ن ��اول ف ��ي ه� ��ذه ال ��دراس ��ة
م �ك ��ون ��ات ال��زن �ج �ب �ي��ل وف ��وائ ��ده
الطبية الكثيرة واخرها واهمها
ان��ه ي�ك��اف��ح االص��اب��ة بالسرطان
ط �ب �ق��ا ل �ن �ت��ائ��ج اح � ��دث االب �ح��اث
الطبية والدراسات العلمية.
ون �ت �ن ��اول ف ��ي ه� ��ذه ال ��دراس ��ة
ف ��وائ ��د ال��زن �ج �ب �ي��ل ال � ��ذي اك��دت��ه
ع �ل��وم ال �ط��ب ال �ق��دي��م وم�ك��ون��ات��ه
ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة وف� ��وائ� ��ده ال�ط�ب�ي��ة
العالجية والوقائية.
ك �م��ا ت �ت �ن ��اول ه � ��ذه ال ��دراس ��ة
ط � ��رق اع� � � ��داد م � �ش� ��روب ال �ش �ت��اء
ال��ذي يحمي من ام��راض الجهاز
التنفسي ونزالت البرد.
وال��زن �ج �ب �ي��ل م ��ن م �ش��روب��ات
الجنة كما جاء في القرآن الكريم
واي � �ض� ��ا ل� ��ه ف� ��وائ� ��د ع� ��دي� ��دة ف��ي
الحياة الدنيا سنعددها في هذه
الدراسة.
وال ��زن � �ج � �ب � �ي ��ل ن � �ب � ��ات م �ع �م��ر
ي� �ن� �م ��و ف� � ��ي امل� � �ن � ��اط � ��ق ال� � �ح � ��ارة
االس �ت��وائ�ي��ة وال �ج��زء املستخدم
ه��و ال��ري��زوم��ات «ال �س ��اق» ال��ذي
ت� �ن� �م ��و ت � �ح� ��ت االرض وال � �ت� ��ي
تستخرج وتوضع في املاء حتى
تلني ثم تقشر وتخلط بمسحوق
سكري والزنجبيل من العقاقير
ال��دس �ت��وري��ة اي ال �ت��ي يشملها
دس � � �ت � ��ور االدوي � � � � � ��ة ول� � �ه � ��ا ن �ف��ع
عالجي وتستخدم في االغراض
الصيدالنية.
الزنجبيل من اقدم املشروبات
ال� �ت ��ي ع ��رف� �ه ��ا االن� � �س � ��ان ك� �غ ��ذاء
ودواء فقد ج��اء ذك��ره في القرآن
ال �ك��ري��م «وي �س �ق��ون ف�ي�ه��ا ك��أس��ا
ك ��ان م��زاج �ه��ا زن �ج �ب �ي��ال» ص��دق
الله العظيم.
وذك � � ��ر اب � ��و ن �ع �ي��م ف� ��ي ك �ت��اب
ال �ط��ب ال �ن �ب��وي ع ��ن ح��دي��ث اب��ي
سعيد ال �خ��دري رض��ي ال�ل��ه عنه
قال «اهدى ملك الروم الى رسول
الله صلى الله عليه وسلم جرة
زنجبيل فأطعم كل انسان قطعة
واطعمني قطعة».

الزنجبيل في الطب القديم
الزنجبيل ك��ان معروفا عند
اط �ب��اء ال �ي��ون��ان ال �ق��دام��ى ب��أن��ه
دواء ن��اف��ع ع ��ام م �ع��رق وم�ق��و
للقلب وينشط الدورة الدموية
ومفيد للمعدة ول��ذل��ك ادخلوه
في كثير من املركبات الدوائية.
وذكر ابن سينا انه يزيد في

• األبحاث الطبية
والدراسات
العلمية كشفت
أن الزنجبيل يكافح
اإلصابة بالسرطان
• ّ
يحسن عملية
الهضم
واالمتصاص
والتمثيل الغذائي
ملا يمتلك من
خصائص قوية
بفعل مكوناته

مشروب الزنجبيل يحمي من أمراض الجهاز التنفسي ويقوي الفحولة

ال �ح �ف��ظ وي �ج �ل��ي ال��رط��وب��ة من
نواحي الرأس والحلق ويحمي
من سموم الهواء وينقيها.
واذا سقى منه ب��امل��اء الحار
نفع في االصابة بالبرد الشديد
وعمل تدفئة الجسم وتسخني
البدن.
وذك� � ��ر اط � �ب� ��اء ع � ��رب ق ��دام ��ى
ان� ��ه ي �س �خ��ن ال �ج �س��م تسخينًا
قويًا وتبقى حرارته في البدن
ً
ط ��وي ��ال وي� �س ��اع ��د ع �ل��ى ه�ض��م
الطعام وهو يلني البطن تليينًا
خ�ف�ي�ف��ًا ك �م��ا ان ��ه ج �ي��د ل�ل�م�ع��دة
ولظلمه البصر.

• يدخل في تركيب
األدوية املقوية
جنسيا وينشط
الدورة الدموية
ويؤخر مظاهر
الشيخوخة

مكونات الزنجبيل
بتحليل الزنجبيل وج��د ان
ج� ��ذوره ت�ح�ت��وي ع�ل��ى اص�م��اغ
ورتنجات دهنية ونشا وزيت
طيار يعطيه الرائحة العطرية
التي تنبعث منه وراتنج زيتي
غ �ي��ر ط �ي��ار ه ��و «ال �ح �ن �ج��ري��ن»
الذي يعطيه الطعم الالذع.
والعناصر الفعالة املوجودة
ف � ��ي ال ��زن� �ج� �ب� �ي ��ل ت � �ت � �ك� ��ون م��ن
خ� � ��الص� � ��ة ع� � �ط � ��ري � ��ة ت �ت �ض �م��ن
الرتنجات التالية:
• راتنج السنيول.
• راتنج الفالدرين.
• راتنج السيزال.
راتنج البيور تنيول.
بينما ينتج ال�ط�ع��م ال��الذع
وال� � � � � �ح � � � � ��ارق ع� � � ��ن ف � �ي � �ن � ��والت
ال� � � � �ج� � � � �ن� � � � �ج � � � ��رول وغ� � � � � � � � � ��ادول
والريجون.

يحمي من أمراض الشتاء

فوائد الزنجبيل
هذه العناصر الفعالة تجعل
ال��زن �ج �ب �ي��ل ي �م �ت �ل��ك خ�ص��ائ��ص
ق� � ��وي� � ��ة وم � �ش � �ه � �ي� ��ة ل� �ل� �ن ��اق� �ه ��ني
الن � � ��ه ي� �س� �ه ��ل ع �م �ل �ي ��ة ال �ه �ض��م
واالم �ت �ص��اص واألي � ��ض بشكل
كبير.
ويحمي البطن م��ن العفونة
وك ��ذل ��ك ي �خ �ف��ض درج � ��ة ح� ��رارة
الجسم املرتفعة وم��اؤه املعطر
م� ��ن االدوي � � � ��ة ال �ح ��دي �ث ��ة ل �ع��الج
امراض العيون.
ويستعمل منقوع الزنجبيل
قبل األك��ل ك��دواء ق��وي الفاعلية
ف��ي ع ��الج م ��رض ال �ن �ق��رس «داء

امللوك  »Gaut -ويستعمل ايضًا
ف��ي ع��الج ب�ح��ة ال �ص��وت الناتج
عن التهابات األحبال الصوتية.
وك�ث�ي��را م��ا ي��دخ��ل الزنجبيل
ف��ي تركيب االدوي ��ة واملسهالت
ف�ي��زي��د م��ن فاعليتها ال��دوائ�ي��ة
وي� ��دخ� ��ل ف� ��ي ت ��رك� �ي ��ب االدوي � � ��ة
املخففة آلالم عسر الطمث.
واث�ب�ت��ت االب �ح��اث الطبية ان
ال��زن�ج�ب�ي��ل ي�ع�م��ل ع�ل��ى توسيع
االوع � � �ي� � ��ة ال � ��دم � ��وي � ��ة ال �ط ��رف �ي ��ة
وينشط القلب والدورة الدموية.
ويعمل الزنجبيل على زيادة
ال�ت�ع��رق وال �ش �ع��ور ب��ال��دفء في
ف �ص��ل ال �ش �ت ��اء وي �ل �ط��ف درج ��ة
حرارة الجسم.

الزنجبيل يكافح اإلصابة بالسرطان
تتعدد فوائد الزنجبيل منذ قديم األزل وهذا ما
أكده العلماء األميركيون« :ان الزنجبيل قد يساعد
في مكافحة مرض سرطان املبيض في النساء».
أعلن الباحثون في جامعة متشيغان ان مقر
رابطة أبحاث السرطان األميركية ان االختبارات
اظ �ه��رت ان الزنجبيل يقتل ال�خ��اي��ا السرطانية
ك �م��ا ان ال��زن �ج �ب �ي��ل امل �س �ت �خ��دم ك ��أح ��د ال �ت��واب��ل
وك�م�ش��روب��ات اي�ض��ا ل��ه ال�ق��درة على وق��ف تحول
الخايا السرطانية الى خايا مقاومة للعاج.

وم��ن امل�ع��روف ان الزنجبيل يساعد في عاج
ال�غ�ث�ي��ان وان ل��ه خ�ص��ائ��ص م �ض��ادة لالتهابات
لكن النتائج التي توصلت اليها الدراسة األميركية
تمثل نافذة امل جديدة ملرضى السرطان.
واك�ت�ش��ف ال�ع�ل�م��اء ان ال�ت�ج��رب��ة ادت ال��ى م��وت
جميع الخايا السرطانية في جميع االختبارات
ال�ت��ي اج��ري��ت ل�ك��ن االم ��ر ال ��ذي اع�ط��ى م��زي��دا من
االم ��ل ه��و الكيفية ال�ت��ي م��ات��ت ب�ه��ا ه��ذه الخايا
السرطانية.

وال ��زن �ج �ب �ي ��ل م �ه �ض��م ط� ��ارد
للغازات يحسن الهضم ويزيد
القدرة على الحفظ واالستيعاب
وامل � ��داوم � ��ة ع �ل��ى ت ��داول ��ه ت��وف��ر
مظاهر الشيخوخة.
وي �س �ت �خ��دم ف ��ي ال �ط �ه��ي م��ع
ال �ح �س��اء وامل �خ �ل��الت وال�ف�ط��ائ��ر
وتطييب نكهة الطعام وتحليته
بعض املشروبات وهو العنصر
االساسي للمشروبات املنعشة
وت �ص �ن��ع م �ن��ه م��رب��ى ت �ف �ي��د في
عالج ام��راض الجهاز التنفسي
والصدر.
واالب �ح ��اث ال�ط�ب�ي��ة الحديثة
تقول ان اثر الزنجبيل يدخل في
اي تركيبة لالدوية التي تقوى
القدرة الجنسية والفحولة.

طرق استعمال الزنجبيل
ي �س �ح��ق ال��زن �ج �ب �ي��ل وي �ن �ق��ع
واح� � � ��د غ� � � ��رام م� �ن ��ه ف � ��ي ع �ش��رة
غرامات من املاء املغلي ومقدار
ك� � ��اف م � ��ن ال� �س� �ك ��ر ث � ��م ي �ص �ف��ى
وي � �ض� ��اف إل � ��ى امل� � ��اء وزن� � ��ه م��ن
السكر ويصبح شرابًا بذوبان
بسيط.
ب �م �ع �ن��ى آخ � ��ر ت �غ �ل��ى م�ل�ع�ق��ة
صغيرة من مسحوق الزنجبيل
في نصف كوب من ماء ويحلى
بالسكر ويشرب بعد الفطور او
بعد العشاء.

دراسة تؤكد تدني الصحة اإلنجابية للرجال
كشفت أكبر دراسة عاملية لنوعية وكثافة
النطاف ان الصحة االنجابية للرجل العادية
في انخفاض حاد.
فقد أظهر البحث الذي اجري بني األعوام
 2005 - 1989ان م �ت��وس��ط أع � � ��داد ال�ن�ط��ف
ان �خ �ف��ض ب �ن �ح��و ال �ث �ل��ث ف ��ي ال� ��دراس� ��ة ال�ت��ي
اج��ري��ت ع�ل��ى  26أل��ف رج��ل م�م��ا ي��زي��د خطر
اص ��اب �ت �ه ��م ب��ال �ع �ق��م ك �م ��ا ان �خ �ف �ض��ت ك�م�ي��ة
النطاف السليمة بنسبة مماثلة.
واالس � �ب� ��اب ال �ت ��ي ت �ت �ن��وع م ��ا ب ��ني ارت � ��داء
املالبس الداخلية الضيقة الى امل��واد السامة
ال �ت��ي ت �ل��وث ال�ب�ي�ئ��ة ق��د ت��أك��دت ل�ت�ف�س��ر ه��ذا
التدني لكن لم يكشف حتى االن سبب محدد
لذلك.
وق� ��د اج ��ري ��ت اح � ��دث دراس � � ��ة ف ��ي ف��رن�س��ا
ل�ك��ن ال �خ �ب��راء ال�ب��ري�ط��ان�ي��ني ي�ق��ول��ون ان لها
تضمينات عاملية.
وق��ال العلماء ان النتائج تشكل تحذيرا
صحيا خطيرا وان االرتباط بالبيئة «يحتاج
بصفة خاصة الى تحديد».
وي� �ق ��ول ال �ع �ل �م��اء ان االن �خ �ف��اض ال�ع��امل��ي
ف��ي أع � ��داد ال �ن �ط��اف ك ��ان م�ص�ح��وب��ا ب��زي��ادة
ف� ��ي س� ��رط� ��ان ال �خ �ص �ي��ة «ح� �ي ��ث ت �ض��اع �ف��ت
امل �ع��دالت ف��ي ال�ث��الث��ني س�ن��ة االخ �ي��رة» ،وف��ي
االض �ط��راب��ات ال�ج�ن�س�ي��ة ال��ذك��وري��ة االخ ��رى
مثل الخصية املعلقة ال�ت��ي ه��ي ع��الم��ة على
نمط مثير للقلق.
واض��اف��وا ان ه�ن��اك ح��اج��ة ملحة لتحديد االس �ب��اب ل�ك��ن يمكن ات �خ��اذ التدابير
الالزمة ملنع املزيد من الضرر.

بيانات الدراسة:
ي�ش��ار ال��ى ان الباحثني م��ن معهد دوف�ي��ل سانييز بساتن م��وري��س استخدموا
بيانات من  126عيادة خصوبة في فرنسا التي كانت قد جمعت عينات نطاف من
الشركاء الذكور لنساء لديهن قنوات فالوب معقودة او مسدودة».

الحيوانات املنوية
في انخفاض حاد

وال ��رج ��ال ال��ذي��ن ك ��ان م �ت��وس��ط اع �م��اره��م
 35ع��ام��ا ل��م ت�ك��ن ل��دي�ه��م م�ش��اك��ل ع�ق��م ول�ه��ذا
اعتبروا ممثلني عن الجموع العام للذكور.
وقد بينت النتائج التي نشرت في مجلة
التناسل البشري انخفاض تركيز النطاف
في كل مللي ليتر بطريقة تدريجية بنسبة
 1.9في املئة سنويا طوال  17عاما (من 73.6
مليون نطفة في املللميتر في عام  1989الى
 49.9مليون نطفة في املللي ليتر عام ،»2005
ك �م��ا ق �ل��ت ن�س�ب��ة ال �ن �ط��اف امل�ش�ك�ل��ة ب�ط��ري�ق��ة
م �ع �ت��ادة ب�ن�س�ب��ة  33.4ف ��ي امل �ئ��ة ع �ل��ى م ��دار
الفترة الزمنية نفسها.
ورغم ان متوسط عدد نطاف الرجال كان
ف��وق عتبة أو الحد م��ن تعريف عقم الرجال
التي هي  15مليون مللي ليتر فانه كان دون
عتبة منظمة الصحة العاملية املحددة ب� 55
م�ل�ي��ون مللي ليتر ال�ت��ي يعتقد ان�ه��ا تطول
وقت الحمل.
وقد أظهرت الدراسات االوروبية االخرى
ان واح� �دًا م��ن ك��ل خمسة ش�ب��اب لديهم عدد
نطاف منخفض بما يكفي ليسبب مشاكل
حمل.

تعزيز عدد النطاف

 ارتداء مالبس داخلية فضفاضة لتكوينالنطاف السليمة التي تحتاجها الخصيتان
لكي تكون دون حرارة الجسم.
 تناول الطعام الصحي قليل الدهون املشبعة. تجنب التدخني وشرب الخمر. الحفاظ على وزن صحي وتجنب السمنة. تقليل التعرض للمواد الصناعية مثل تلك املستخدمة في صناعة البالستيكفهي يمكن ان تحاكي هرمون االستروجني االنثوي ملقاومة الهرمونات الذكرية.
 ت �ف��ادي االدوي � ��ة امل �ض ��ادة ل��الك�ت�ئ��اب ف�ه��ي ف��ي ح ��االت ن� ��ادرة ي�م�ك��ن ان تقلصالحيوانات املنوية.

| اعداد د .أحمد سامح |

ماهي مقاومة
األنسولني؟
م � � �ق� � ��اوم� � ��ة األن� � �س � ��ول � ��ني
« »Insulin resistanceهو
ح ��ال ��ة ف �س �ي��ول��وج �ي��ة ح�ي��ث
ي�ص�ب��ح ال �ه��رم��ون الطبيعي
االن �س��ول��ني اق ��ل ف�ع��ال�ي��ة في
ت�خ�ف�ي��ض م �س �ت��وى ال�س�ك��ر
ف��ي ال ��دم ونتيجة «ال��زي��ادة»
ف� ��ي م� �س� �ت ��وى ال� �س� �ك ��ر ف��ي
ال � ��دم ي �م �ك��ن ل �ه��ا ان ت��رت�ف��ع
ال ��ى ع ��دة م �س �ت��وي��ات تصل
ال ��ى خ� ��ارج ن �ط��اق امل�س�ت��وى
ال �ط �ب �ي �ع��ي وت� �س� �ب ��ب اث� � ��ارا
ص � �ح � �ي� ��ة ض� � � � � � ��ارة ،ب �ع��ض
ان ��واع ال�خ��اي��ا م�ث��ل الخايا
العضلية وال�خ��اي��ا الدهنية
ت �ح �ت��اج ال ��ى االن �س��ول��ني من
اجل امتصاص الجلوكوز.
وسوف ترتفع مستويات
ال �ج �ل��وك��وز ف��ي ال ��دم عندما
ت �ف �ش��ل ه� � ��ذه ال� �خ ��اي ��ا ف��ي
االستجابة بشكل مناسب
النتشار االنسولني ،يساعد
الكبد في تنظيم مستويات
ال� � �ج� � �ل � ��وك � ��وز ع � � ��ن ط ��ري ��ق
ال �ح��د ع ��ن ط��ري��ق ال �ح��د من
اف � � ��راز ال �ج �ل ��وك ��وز ب��وج��ود
االنسولني.
وق � � � � ��د ال ي� � � �ح � � ��دث ه � ��ذا
االختزال الطبيعي في انتاج
ال �ج �ل��وك��وز ف ��ي ال �ك �ب��د عند
االش � �خ � ��اص ال� ��ذي� ��ن ل��دي �ه��م
مقاومة لانسولني.

آخر األخبار
الطبية
• خ� � �ل� � �ص � ��ت دراس� � � � � ��ة
أم �ي��رك �ي��ة م �ب��دئ �ي��ة إل� ��ى أن
االسبرين يساعد وبشكل
ملحوظ في عاج سرطان
القولون لدى املرضى الذين
ل��دي �ه��م ط� �ف ��رات ف ��ي ال�ج��ني
ال��ذي يعتقد أنه يلعب دورا
ف��ي اإلص��اب��ة ب�ه��ذا امل��رض.
ووج��د ب��اح�ث��ون م��ن معهد
«دان ��ا  -ف��ارب��ر» للسرطان
ف � � ��ي م � ��دي� � �ن � ��ة ب� ��وس � �ط� ��ون
األم � �ي� ��رك � �ي� ��ة ان امل ��رض ��ى
الذين يعانون من الطفرات
املسببة لسرطان القولون
وي � �ت � �ن� ��اول� ��ون االس � �ب ��ري ��ن
ب��ان �ت �ظ��ام ي �ع �ي �ش��ون ف �ت��رة
أط� ��ول م ��ن أول �ئ ��ك ال ��ذي ��ن ال
يتناولونه.
وأض� � � � � ��اف� � � � � ��ت دراس � � � � � ��ة
دن �م ��رك �ي ��ة ف� ��ائ� ��دة ج ��دي ��دة
لألسبرين غير قدرته على
تسكني األلم وحماية القلب
وال� �ش ��راي ��ني إذ ات �ض��ح أن��ه
قد يقي أيضًا من مخاطر
اإلصابة بسرطان الجلد.
وع� ��ادة ي��وص��ي األط �ب��اء
ب� ��اس � �ت � �خ� ��دام األس � �ب� ��ري� ��ن
ب��اع �ت �ب��اره م ��ن أب� ��رز سبل
الوقاية من النوبات القلبية
والسكتات الدماغية.

غرائب الطب

فيتامني «»C
ال يحمي
من نزالت البرد !
أظ� � �ه � ��رت دراس� � � � ��ة ط �ب �ي��ة
ح ��دي� �ث ��ة ان ف �ي �ت��ام��ني «»C
ال ي�ح�م��ي م��ن ن� ��زالت ال �ب��رد
خ ��اف ��ا ل ��اع �ت �ق ��اد ال �س��ائ��د
ال��ذي ينصح كل من يصاب
ب � � �ن� � ��زالت ال � � �ب� � ��رد وال� � ��زك� � ��ام
االن � �ف � �ل ��ون ��زا ب� ��االك � �ث� ��ار م��ن
ت� � �ن � ��اول ال � �ف ��اك � �ه ��ة وش � ��رب
ال� �ع� �ص ��ائ ��ر امل� �ح� �ت ��وي ��ة ع�ل��ى
فيتامني «.»C
واش ��ارت ال��دراس��ة ال��ى ان
االبحاث التي اجريت اثبتت
ع� ��دم وج � ��ود دل �ي ��ل ع �ل��ى ان
ت � �ن� ��اول ال� �ش� �خ ��ص ال� �ع ��ادي
لفيتامني « »Cول��و بكميات
كبيرة تقيه من نزالت البرد
والزكام والسعال.
وخ� �ل� �ص ��ت ال� � ��دراس� � ��ة ان
ف� �ي� �ت ��ام ��ني « »Cض � � ��روري
مل � �س � ��اع � ��دة ال � �خ � ��اي � ��ا ع �ل��ى
امتصاص الحديد ومضاد
لاكسدة.

