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»الجنف« انحناء 
الفقرات للجانب 
وأسباب حدوثها

االنحن����اء في العمود الفقري أو اجلنف عموما هو خلل 
ق����د يتطور ويزداد تدريجيا مبضي الس����نني، وقد تتطور 
املش����كالت الناجمة عن اجلنف في مراحل عمرية مختلفة. 
وتختلف درجات الش����دة، وميكن أن تظهر درجة ملحوظة 
من اجلنف ولكن دون أعراض أساسية، وينتج عن اجلنف 
مظهر غير مرغوب فيه باإلضافة إلى ألم وعجز. وحلس����ن 
احلظ، فكثيرا ما ميكن عالج اجلنف وإعادة العمود الفقري 
إلى وضعه الصحي����ح جراحيا. ويصنف اجلنف الى، غير 
عضوي، واالنحناء نتيجة لشد عضلي أو ناجت عن انزالق 
غضروف����ي أو التهابات، أو لوجود فرق في طول الرجلني. 
وهنا يختفي االنحناء عندما ينحني الش����خص لألمام في 
وضعية الركوع. وجنف عضوي، س����ببه خلل وتشوهات 

في فقرات العمود الفقري. وينقسم ألربعة أنواع:
اجلنف الغامض )غير معروف السبب(، ويصيب اإلناث 
أكثر مبرتني من الذكور، وغالبا ما يكون االنحناء فيه صدري 
وإلى اليمني. واجلنف الوالدي خلقي، وهذا النوع يولد الطفل 
به، أكثر أسبابه شيوعا الناجتة عن شذوذ في تكون فقرات 
العمود الفقري، مثل وجود نقص جزئي في تكون ومنو أحد 
جانبي الفقرة،وجود نقص كلي في تكون ومنو أحد جانبي 
الفقرة. وفشل في تفصص بعض الفقرات في إحدى جانبي 
العمود الفقري ووجود فش����ل ثنائي اجلانب في تفصص 
الفقرات في كال جانبي العمود الفقري مما يؤدي إلى كون 
الفقرات ملتحمة مع بعضها البعض وتس����مى احلالة كتلة 
)تكت����ل( الفقار. - حاالت وراثية أخرى مثل تكون العظام 
الناقص ومتالزمة مارفان وبعض حاالت القزم. وهناك اجلنف 
العصبي العضلي، وأس����بابه تكون إما شلال في العضالت 
نتيجة ألم����راض األعصاب، أو ضعفا فيها أو في تكوينها. 

واجلنف الثانوي وينتج عن عوامل أو أمراض.

د.طارق سنان

كيفية اإلصابة 
بهشاشة 

العظام
خطر اإلصابة بهشاشة العظام يزداد مع العمر حيث إن 
العظم يصبح رقيقا مع تقدم اإلنسان في العمر. وهشاشة 
العظام حتدث عادة عند النساء بعد انقطاع الدورة الشهرية 
بني عمر 45 و55 سنة وعند الرجال بعد عمر 65 سنة وهشاشة 
العظام حتدث عند النساء 4 مرات أكثر من الرجال وذلك ألن 

الكثافة العظمية عند النساء أقل من الرجال.

العوامل المساعدة على حدوث هشاشة العظام

1 – التاري����خ الوراثي: إذا حدث عند األب أو األم كس����ر 
للعظم بسبب مرض خفيف تزداد احتماالت وجود هشاشة 

العظام.
2 – عوامل خاصة باحلياة والطبيعة مثل التدخني وشرب 
الكحول وعدم ممارسة الرياضة حيث ان الرياضة تكسب 
العظ����ام بناء قويا عن طريق اس����تعمال العضالت ومتنح 
أيضا الهيكل العظمي مقاومة ضد جاذبية األرض لكي يقوم 

بعملية دعم بقية اجلسم.
3 – عامل آخر مهم هو احلميات القاسية التي حتتوي على 

كميه قليلة من الكالسيوم والفوسفور وڤيتامني »د«.
4 – االدوية بسبب حاالت خاصة مثل فرط نشاط الغدد 
أو اس����تعمال الكورتيزون ملدة أكثر من 6 أش����هر، وكذلك 
اس����تعمال مضادات احلموضة التي حتتوي على أملونيوم 
حيث تعمل على طرد الفوس����فور والكالسيوم من اجلسم 

مسببة ترقق العظام.
5 – انخفاض مستوى االستروجني خالل فترة انقطاع 
الطمث يؤدي إلى حدوث هشاشة العظام. وفي حالة حدوث 
هشاشة فإنه البد من استعمال الكالسيوم مع ڤيتامني »د« 
والفوسفور للحفاظ أو التخفيف من سرعة تشكل املرض. 
ڤيتامني »د« يجب أن يعطى مع الكالسيوم حيث انه يساعد 
على امتصاص الكالسيوم حتى يستطيع اجلسم االستفادة 
منه وأهم مصدر لڤيتامني »د« هو أش����عة الشمس ويكفي 
اإلنسان أن يتعرض ألشعة الشمس املباشرة حوالي 15 دقيقه 
3 مرات باألس����بوع. ونستطيع احلصول على ڤيتامني »د« 
أيضا عن طريق صفار البيض واحلليب املدعم بڤيتامني »د« 
أما بالنسبة للكالسيوم فإننا نستطيع احلصول عليه عن 
طريق الكثير من األطعمة التي نتناولها يوميا منها احلليب 
ومشتقاته )اللنب واجلنب(، التونا، السلمون، السردين وغيرها. 
وأفضل مصدر للكالسيوم هو احلليب املدعم بڤيتامني »د« 
مع التنبه للحليب باعتباره كامل الدسم بالنسبة لألشخاص 
الذين يتبعون حميه غذائية فيستطيعون استعمال حليب 
خالي الدس����م ألن كمية الكالس����يوم فيها ال تختلف. ومن 
املفضل تناول احلليب في الصغر حتى يساعدنا عند الكبر. 
هناك اعتقاد بأن احلليب يسبب السمنة وأن الدهون تتراكم 
مباشره في منطقة الوركني والفخذين، لذلك جند أن األغلبية 
ميتنع عن شرب احلليب غير أن األبحاث احلديثة تؤكد أن 
إدخال احلليب ومش����تقاته في نظام غذائي صحي يساعد 
على تخفيف الوزن. ففي دراسة نشرتها املجلة األميركية 
للتغذية جند أن النساء اللواتي تناولن 3 حصص أو أكثر 
من احلليب ومش����تقاته خسرن دهونا من أجسادهن %70 
أكثر من التي خسرته النساء اللواتي يتناولن أقل من حصة 
واحدة باليوم. )احلصة الواحدة هي 100 مل من احلليب(. 
مع االنتباه الى أن احلليب قليل الدسم أو خالي الدسم أفضل 
من احلليب الكامل الدس����م ومع ذلك يجب ضبط الوحدات 
احلرارية الت����ي نتناولها وكذلك كمية الدهون. كذلك تؤكد 
الدراسات احلديثة أن تناول البروتني مع الكالسيوم أعطى 
نتائج ممتازة على مستوى العظام واألفضل أن يترافق ذلك 
مع ڤيتامني »د«. ومبا أن احلليب ومش����تقاته يحتوي على 
ه����ذه العناصر الثالثة مجتمعة ف����إن تناولها يكون مثاليا 

ملقاومة ضعف العظام.
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مستوصف السالمية كلينك

العصائر دواء لكل داء
عصير األناناس: يساعد على 
الهضم ومفيد للمعدة كما أنه مدر 
للبول وطارد للسموم في اجلسم 
وينصح به املصابون بفقر الدم 
وعسر الهضم، وعصير األناناس 
له ق���درة كبيرة عل���ى تذويب 
الش���حوم، لذلك فهو مفيد جدا 

للمصابني بفرط السمنة.
عصير املش���مش: ينصح به 
األش���خاص املصابون بالوهن 
العقلي،  الوهن  والهزال كذل���ك 
ال���دم كما انه  واملصابون بفقر 
مفيد جدا لألطفال باالضافة الى 

فوائده في مكافحة اإلسهال.
عصي���ر اخلوخ: غن���ي جدا 
بڤيتامني سي ومفيد للمراهقني 
وينصح به من يزاولون األلعاب 

الرياضية املرهقة.
عصي���ر الك���رز: غن���ي جدا 
بالعناصر املعدنية، ومقو ملفاصل 
اجلسم كما ان شربه ملدة تزيد على 
يومني يسهل عملية طرد السموم 

والفضالت من اجلسم.
عصي���ر البرتقال: ينصح به 
األطف���ال واملراهق���ون في طور 
النمو، وكذلك في فترة النقاهة بعد 

االصابة باحلمى او االنفلونزا.
عصير التفاح: مصدر للطاقة 
مدر للبول مل���ني ضد انقباض 

املعدة لغن���اه باأللياف كما انه 
عصير محبب يعالج الكثير من 

األمراض.
عصير الليم���ون: مفيد جدا 
لألطفال في طور النمو وملكافحة 
امراض البرد واإلنفلونزا في فصل 

الشتاء.
الت���وت: يعمل على  عصير 
تقوي���ة وظائف الكب���د وينظم 
اجله���از العصبي كم���ا ينصح 
ب���ه املصابون بالنق���رس وآالم 
املفاصل والروماتيزم للتخفيف 

من أوجاعها.
عصير الفراولة: مرطب وملني 
اذا اخذ ممزوجا باملاء وقابض اذا 
اخذ مبفرده، كما يوصف بشكل 
عام غرغرة ضد التهابات احللق 

والبلعوم.
عصي���ر العنب: م���ن افضل 
عصائ���ر الفواك���ه ألن���ه طارد 
للس���موم وينصح ب���ه مرضى 
الكليت���ني واألمع���اء وأمراض 
الدم،  القل���ب وارتفاع ضغ���ط 
كما ان���ه مزيل الحتقانات الكبد 
ويخف���ف من التهاب���ات اجلهاز 
الهضمي وهو ذو تأثير جيد في 
تنظيم الدورة الدموية وينصح 
به األشخاص املصابون ببعض 

أنواع احلميات.

الشعور بالخوف قد يؤدي لإلصابة بأمراض القلبڤيروس البدانة ينتقل بين الناس كاإلنفلونزا

الموسيقى الكالسيكية تساعد 
في التغلب على اضطرابات النوم

البنسلين مضاد حيوي بكفاءة عظمى من جديد

اظهرت دراسة قام بها فريق 
من العلماء األملان ان الش���عور 
الدم  الى جتلط  باخلوف يؤدي 
وقد يزيد م���ن مخاطر االصابة 

بأمراض القلب.
أوضحت الدراسة انه استنادا 
لفحوص���ات الدم التي ش���ملت 
مجموعتني من األشخاص، األولى 
ال يعاني افرادها من القلق فيما 
يعان���ي منه اف���راد الثانية، ان 
نس���بة التجلط لدى املجموعة 
الثانية كانت أعلى مقارنة بهؤالء 
األشخاص الذين ال يعانون من 

مشاكل القلق.
يذكر ان تزايد نسبة التجلط 
في الدم يزيد من مخاطر االصابة 
بأمراض القلب خاصة اذا توافرت 
عوام���ل اخ���رى مث���ل التدخني 

والبدانة.

أعلنت دراس���ة حديث���ة ان البدانة »عدوى« 
ڤيروس���ية ميكن أن تنتقل من شخص إلى آخر 
متاما كنزالت البرد والزكام التي تسبب اآلالم في 
احللق. وأشار العلماء الذين أجروا الدراسة إلى 
أن البدانة تنتقل الى اآلخرين عن طريق مصافحة 
األيادي املتس���خة والتي ينتقل عبرها الڤيروس 
فتهاجم األنسجة وتؤدي إلى ازدياد عدد اخلاليا 

الدهنية في اجلسم.
وأظهرت دراسات سابقة ان الدجاج والفئران 
التي تصاب بالفيروس يزداد وزنها بوتيرة أسرع 
من نظيراتها التي ال تتعرض لاللتهابات الڤيروسية 
حتى لو لم تأكل أطعمة أكثر من غيرها. كما أوضحت 

الدراسات التي أجريت على البشر أن حوالي ثلث 
البدناء البالغني يحملون الڤيروس مقارنة ب� %11 
من نظرائهم الرجال والنس���اء النحفاء، مؤكدين 
أن هذا الڤيروس ينتقل الى الرئتني وينتشر في 
اجلسم ويصيب أنس���جة وأعضاء مختلفة فيه 
مثل الكبد والكليتني والدماغ واألنسجة الدهنية. 
وأكدت الدراس���ة أنه عندما ينتقل الڤيروس إلى 
االنس���جة الدهنية فإنه يتضاعف ويخلق نسخا 
إضافية عن نفسه وخالل هذه العملية يزداد عدد 
اخلاليا الدهنية اجلديدة: مما يفسر االسباب التي 
جتعل االنسجة الدهنية تتمدد وملاذا يصبح الناس 

بدناء ويصابون بهذا الڤيروس.

أكد البروفيس���ور هانس يواخيم ترابه من 
املستشفى اجلامعي »مارين هوسبيتال« بأملانيا، 
أن املوسيقى تلعب دورا فاعال في عالج بعض 
األمراض النفس���ية واجلسدية. مشيرا إلى أن 
املوسيقى الكالسيكية هي أكثر أنواع املوسيقى 
الت���ي لها ق���درة على عالج بع���ض األمراض، 
وتسهم بفعالية في عالج املخاوف واالكتئاب 
وأمراض اجلهاز القلبي الوعائي. وأشار ترابه 
في تصريح للمجلة الطبية األملانية األسبوعية 
الى أن املوسيقى الكالسيكية تساعد أيضا في 
تخفيف اآلالم والضغط العصبي والتغلب على 
اضطرابات النوم، كما أن لها تأثيرا إيجابيا على 
جهاز املناعة، باإلضافة إلى قدرتها السحرية على 

زيادة التركيز وتقوية الذاكرة ورفع مستويات 
اإلبداع والنشاط.

ونصح الطبيب األملاني األشخاص الذين ال 
تروق لهم موسيقى األوركسترا بسماع املوسيقى 
التأملية أو موس���يقى البوب أو الروك. والتي 
تعمل على رفع احلالة املزاجية وجتدد النشاط 
في حالة التعب واإلرهاق. ويسري نفس األمر 
على موسيقى أميركا الالتينية املشهورة بقدرتها 
على إدخال البهجة والسرور على النفس. من 
ناحية أخرى يش���ير ترابه الى أن موسيقى ال� 
»هيڤي ميتال« وال� »تكنو« ال تتمتعان بأي قدرات 
عالجية، بل إنهما يزيدان من س���رعة ضربات 

القلب ورفع ضغط الدم، لذا فقد حذر منهما.

أف���اد مجموعة م���ن العلماء 
الذين يعملون في  البريطانيني 
جامعة واريك البريطانية بإمكانية 
التوصل الى طريقة الس���تعادة 
الكاملة  البنسلني لكفاءته  عقار 
كمضاد حيوي، بعد ان مت اكتشاف 
كيفية اكتساب البكتيريا املسببة 
ملرض االلته���اب الرئوي أنواع 
املقاوم���ة املختلف���ة للمضادات 

احليوية.
وهذا االكتشاف الذي مت نشره 
البيولوجية  الكيمياء  في مجلة 
من املمكن أن ي���ؤدي ايضا الى 
انتاج عق���ارات ملعاجلة بعض 
االمراض مثل البكتيريا املنيعة 
والتي يصاب بها عادة املرضى في 

املستشفيات ام ار اس ايه.
وقد ركز الباحثون على مرض 
االلتهاب الرئوي والذي يتسبب 
ف���ي موت خمس���ة ماليني طفل 
العالم وصنفت  س���نويا حول 
البكتيريا املس���ببة لهذا املرض 
في األعوام االخيرة بأنها اش���د 
ان���واع البكتيريا مقاومة لعقار 

البنسلني.

الذي  البنس���لني  كما يعتبر 
اكتشفه الكس���ندر فليمنج عام 
1928 هو اول املضادات احليوية 
واسعة االنتشار، والذي يعمل 
على من���ع بناء مادة اساس���ية 
جلدار خاليا البكتيريا واملسماة 
»بيبتيدوجاليكني« وتقوم هذه 
املادة بعمل شبكة حامية حول 
اخللية الهشة في داخلها وركز 
االطباء في دراستهم على بروتني 
يس���مى مير ام وه���و البروتني 
املرتبط بالتغييرات التي حتدث 
على تركيبة مادة بيبتيدوجاليكني 
ف���ي املرض���ى املصابني مبرض 
االلتهاب الرئوي الذي تس���ببت 

فيه بكتيريا ستريبتوكوكاس.
وتوص���ل العلم���اء إل���ى ان 
البروتني يعم���ل كإنزمي له دور 
حيوي في تشكيل التركيبة التي 

تزيد من قوة هذه البكتيريا. 
واعرب العلماء عن أملهم في أن 
تؤدي نتائج أبحاثهم إلى اكتشاف 
عقاقير تعرقل عمل البروتني مير 
ام، والى كس���ر مناعة بكتيريا 

تسبب أمراضا اخرى.

كمية احل���رارة التي 
تنبعث في اليوم الواحد 
الش���خص  من جس���م 
العادي كافية جلعل 40 
لترا م���ن املاء تصل الى 

درجة الغليان.

من عجائب
جسم اإلنسان


