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كم ملعقة سكر يوجد في هذه الفواكه؟
من األفضل أن تراقب نسبة السكر في
طعامك باستمرار حتى لو لم تكن مصاباً
بالسكري .سيساعد ذلك على الوقاية من
هذا المرض ومن االلتهابات بشكل عام،
إلى جانب ضبط الوزن .معظم الفواكه ال
ترفع نسبة الغلوكوز بالدم بشكل كبير،
كما أنها غنية بالمغذيات واأللياف ،وهناك
مجموعة من الفواكه أقل في نسبة السكر،
ويمكن حتى لمرضى السكري أكل أكثر
من حصة منها.
ّ
تشكل كل  4غرامات من السكر ملعقة صغيرة منه،
لذلك إذا كنت تراقب نسبة السكر في الفواكه احرص
على أكل ما بين  5و 12غراماً من السكر في كل
حصة من الفاكهة.
الغوافة :تمتاز حبة الجوافة بأنها قليلة السكر ،فالحبة
تحتوي على  5غرامات من السكر فقط.
الفريز والتوت :يحتوي كل نصف كوب من الفراولة
(الفريز) على  4غرامات من السكر ،بينما يحتوي
نصف الكوب من التوت على  3غرامات ،والتوت
األسود 3.5غرامات.
البابايا ،األناناس ،الكيوي والغريب فروت :تتراوح
كمية السكر في كل  100غرام من البابايا أو

األناناس ،وكل نصف كوب من الكيوي أو الغريب
فروت ،بين  6و 8غرامات فقط.
البرتقال والتفاح :يحتوي كل  100غرام من البرتقال
أو التفاح على  10غرامات سكر فقط .وتحتوي حبة
البرتقال المتوسطة على  12غراماً من السكر ،بينما
تحتوي التفاحة الكبيرة على  19غراماً.
الموز :تحتوي حبة الموز على ما بين  13و16
غراماً من السكر.
التين :تحتوي كل  5حبات من التين على ما بين 17
و 20غراماً من السكر.
الزبيب :يوجد  21غراماً من السكر في كل ربع
كوب من الزبيب.

معلومات قد تجهلونها عن حبوب التنحيف..
ستفاجئكم حت ًما!
الحفاظ على وزن
صحّ ي يبقى هاجسً ا عند
الكثيرين ،وخسارة بعض
الكيلوغرامات قد تكون
مهمّة صعبة للغاية .لذلك
يتم اللجوء الى وسائل
متعددة للتنحيف ومن
أبرزها تناول أدوية
خسارة الوزن .إليكم
أنواع هذه األدوية وكيفية
تفاعلها في الجسم.
حبوب التنحيف لن تمنحكم النتيجة المطلوبة
تنتظرون بعد تناول حبوب التنحيف الحصول على
نتائج سحرية في وقت قياسي ،إال أن الواقع يختلف
عن ذلك تماماً .فقد تؤدي حبوب الريجيم والرياضة
إلى فقدان الوزن ،إال أن تناولها وحدها بدون نظام
غذائي متوازن وممارسة الرياضة المتواصلة ،لن
ً
نتيجة فعالة .فحبوب التنحيف وحدها ال تساهم
يمنحكم
في الحفاظ على وزن سليم على المدى الطويل ،لذلك
ينبغي أن تُستخدم تبعاً لوصفة طبيب ،من دون اإلفراط
في تناولها لما لها من آثار جانبية خطيرة.
كيف تعمل أدوية انقاص الوزن؟
تعمل حبوب التنحيف أو ادوية انقاص الوزن بطرق
متعددة ،فمنها ما هو كابح للشهية ومنها ما يتدخل في

عملية التمثيل الغذائي،
وهي في مجملها عمليات
حيوية تتم على مستوى
خاليا الجسم واضرارها
الجانبية قد تظهر متأخرة.
أنواع أدوية انقاص
الوزن
إن ادوية انقاص الوزن
تندرج ضمن مجموعات
متعددة ،لكل منها دورها
الخاص في خسارة
الوزن وذلك عبر التدخل في بعض النشاطات الحيوية
في الجسم ،وهي تندرج ضمن المجموعات التالية:
 أدوية فقدان الشهية :تؤثر هذه االدوية على الجهازالعصبي من خالل التأثير على الناقالت العصبية
بحيث تؤدي الى الشعور بالشبع ،كون الدماغ هو
مركز يتحكم بالجوع والشبع.
 المركبات الطبيعية المستخلصة من النباتات :وهيتعمل على التحكم بالشهية.
 االدوية التي تتدخل بأنزيمات الهضم :تؤخذ معالطعام وتؤثر على االنزيمات الهاضمة ،حيث ال يتم
امتصاص االطعمة التي تخرج مع البراز.
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احذروا هذه األعراض ..هذا ما يحصل قبل شهر من
النوبة القلبية!
تتسبب التغدية السيئة والتوتر في الكثير
من المشاكل الصحية ،وأول من يتأثر
هو القلب ،فالنظام الغدائي غير الصحي
يساهم في إصابة اإلنسان بالسكتة القلبية
والدماغية ،التي أصبحت شائعة بين
الناس وتأتي في سن مبكرة.
تحدث النوبة القلبية بعد انقطاع وصول
الدم إلى القلب ،ما يؤدي إلى تجلط
الدم وتضييق الشرايين التاجية بسبب
الترسبات ،وترتبط شدة األزمة القلبية
بمدة توقف تدفق الدم.
إليكم  5أعراض تحذيرية تحدث قبل
شهر من اإلصابة بالنوبة القلبية:
– ضيق في التنفس أو سرعة التنفس :تحدث أحياناً
صعوبة التقاط األنفاس بعد أدنى مجهود بدني ،مثل
المشي بضع خطوات بسرعة عادية أو بتسلق الدرج،
وهذا يدل على أن رئتك ال تحصل على ما يكفي من
األكسجين .وغالباً ما تحدث هذه المشكلة بسبب انخفاض
تدفق الدم إلى القلب ،أو ضعف عضالت القلب ،ما يسبب
ضغط الدم المفرط في الرئتين .في هذه الحالة يجب
استشارة طبيب مختص لتحديد سبب هذا التباطؤ وللوقاية
من خطر اإلصابة بالنوبة القلبية التي تؤدي إلى الوفاة.
– األعراض الشبيهة :يصاب العديد من األشخاص
بنزالت برد ،تتسب في السعال ،الحمى والقشعريرة..
وتؤدي هذه األعراض إلى تراكم السوائل في الرئتين،
األمر الذي يصنف من األعراض األولية للسكة القلبية.
– ضيق الصدر :يعد ضيق الصدر أحد األعراض األكثر

إنقطاع ّ
التنفس أثناء النوم ( ،)Sleep Apneaهي الحالة
الطبية التي تحدث عندما يتوقف الشخص عن التنفس
أثناء نومه ،تص ّدرت عناوين الصحف األجنبية أخيراً
بعدما تبيّن أنها ّ
ً
عامال مساهماً في وفاة الممثلة
شكلت
كاري فيشر في كانون األول/ديسمبر الماضي ،على
رغم وجود عوامل أخرى مرتبطة بالمخدرات .فمتى
ّ
الشك في أنكم تعانون من هذه المشكلة؟
عليكم
إستناداً إلى األطباءّ ،
إن انقطاع التنفس أثناء النوم ليس
أمراً يجب أن يحظى باهتمام فقط عندما يشكو منه أحد
ّ
وبغض النظر عمّا سمعتم مسبقاً عن هذه
المشاهير.
الحالة ،فإنها تطاول الرجال والنساء بمختلف األعمار
واألوزان ،ومن المحتمل أن ته ّدد الحياة ،وقد تكون أيضاً
واحدة من بين العوامل العديدة التي تمنعكم من النوم جيداً.
عند التوقف عن التنفس ،حتى ولو للحظة ،يدخل الجسم
حالة الطوارئ للبقاء على قيد الحياة ،فتفرز الغدد
الكظرية األدرينالين ،ويرتفع مستوى ضغط الدم ،ويزداد
معدل دقات القلب .إذا كان هذا األمر يحصل بانتظام أثناء
النوم ،فإنه قد ّ
يعزز خطر اإلصابة بالضغط المرتفع،
والسكري ،وأمراض القلب ،والنوبة القلبية ،والسكتة
المصدر( :صحتي)
الدماغية.
إذا كنتم ّ
تشكون في معاناتكم انقطاع التنفس أثناء النوم،
إنتبهوا جيداً إلى اإلشارات الثالث التالية:
تذمّر الشريك من الشخير
عند الخلود إلى الفراش ،تدخل كل العضالت مرحلة
* تحسين تدفق الدم وإفراز العرق في كامل الجسم.
االسترخاء ،بما فيها مسار الهواء في الجزء الخلفي من
ً
ً
* إضفاء نضارة للبشرة.
الحلق .إذا أصبح هذا الممرّ صغيرا جدا يصعب على
* المحافظة على وظائف األجهزة.
الهواء عبوره .نتيجة لذلك ،يمكن التعرّ ض لصعوبة
التنفس أثناء النوم .وبما ّ
* االسترخاء وتمديد العضالت.
أن اإلشارات الجسدية للتنفس
ّ
* فوائد للحياة الجنسية.
المتقطع قد ال تدفعكم إلى االستيقاظ ،يصعب رصد
ّ
الحيض.
قبل
ما
متالزمة
* تخفيف أعراض
المشكلة إل إذا أخبركم شريككم بذلك.
* عالج فعال القلق.
كذلك يمكن لممرّ الهواء الضيّق أن يؤدي إلى تذبذب
ّ
وأشار الموقع إلى أن تدليك إصبع القدم الكبير مهم العضالت المحيطة ،ما يسبب الشخير الذي ال يمكن
للرئتين والدماغ ،وأما تدليك أصابع القدم الثالث التالية اكتشافه ّإل إذا أخبركم أحدهم بذلك .لكن ّ
تذكروا ّ
أن
فهو جيد لتخفيف ألم األسنان.
الشخير ال يرتبط دائماً بانقطاع التنفس أثناء النوم ،وليس
بالضرورة أن يشخر كل شخص يشكو من الـ»Sleep
 .»Apneaلكن عند المعاناة من الشخير ،يجب التحدث
إلى الطبيب.

َ
بلغت منتصف العمر؟ عليك بـ”المشي السريع”
حثت منظمة الصحة في إنجلترا األشخاص
البالغين منتصف العمر على المشي السريع
للمساعدة على بقائهم في صحة جيدة ،خوفاً
من أن يضر الخمول بصحتهم.
وقال مسؤولون في المنظمة إن حجم النشاط
الذي يقوم به األشخاص يبدأ بالتراجع منذ
بلوغهم سن األربعين .ولمواجهة ذلك
حث المسؤولون األشخاص الذين تتراوح
أعمارهم بين  40و  60عاماً على بدء
ممارسة المشي السريع.
وأضافوا أن عشر دقائق فقط في اليوم قد
يكون لها أثر إيجابي كبير ،إذ قد تقلل من
خطر الوفاة المبكرة بنسبة  15في المئة.
وتشير تقديرات المنظمة إلى أن أربعين في المئة ممن
تتراوح أعمارهم بين  40إلى  60عاماً ،يمارسون
المشي السريع بتواتر ال يتجاوز مرة واحدة في الشهر.
ولمساعدة الناس على أن يكونوا أكثر نشاطاً تروج
المنظمة لتطبيق مجاني يدعى “ آكتيف  ،”10بإمكانه
مراقبة كمية المشي السريع التي يقوم بها الفرد ،إضافة
إلى تزويده ببعض اإلرشادات المفيدة عن كيفية جعل
ممارسة المشي السريع جزءاً من نظام حياته اليومي.
وقالت الدكتورة جيني هاريس ،نائبة مدير القسم
الطبي في منظمة الصحة العامة “أعرف أن طبيعة
الحياة اليومية الشاقة تدفع بممارسة الرياضة إلى
المرتبة الدنيا في سلم األولويات ،لكن بإضافة بعض

شيوعاً للنوبة القلبية ،والذي يحدث قبل وقت قصير
من ظهورها ،ويتجلى هذا الضيق من خالل الشعور
باإلنزعاج الكبير وبضغط كبير تحت عظمة الصدر.
يشعر اإلنسان بهذا الضيق بسبب انسداد الشرايين
التاجية.
– الضعف :الشعور بالتعب المستمر رغم التغذية السليمة
وأخذ القسط الكافي من الراحة ،يعد إحدى عالمات النوبة
القلبية ،ويحدث هذا التعب بسبب عدم قدرة القلب على
ضخ الدم في الجسم بشكل كاف ،فيذهب هذا األخير إلى
األجهزة الحيوية في الجسم مثل المخ.
– الدوار والدوخة :عندما تحدث مشكلة في تدفق الدم
أو انسداد الشرايين ،يعمل القلب بجهد كبير لتحقيق
النجاح في ضخ الدم ،وهذا المجهود الكبير يسبب دوارً ا
مصحوبًا بارتفاع ملحوظ في الحرارة.

ّ
التنفس أثناء النوم؟
هل تعانون إنقطاع

ماذا يحدث إذا قمت بتدليك قدميك كل ليلة لمدة  10دقائق؟
يمكن لبعض االمور البسيطة أن تغيّر الكثير من دون
أن نعلم بذلك ومن بينها تدليك القدم الذي له فوائد عديدة
على صحة الجسم.
ً
مجموعة من
في هذا السياق ،نشر موقع Santé
اآلثار اإليجابية لتدليك القدم قبل النوم ،ناصحاً الجميع
بأن يقوموا بذلك مستخدمين أي نوع من الزيوت او
الكريكات بشكل يومي لمدة  10الى  15دقيقة.
إليكم ابرز فوائد التدليك او الضغط على مناطق معينة
من القدم:
* تحسين النوم.
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الشعور بتعب منتظم
النوم العميق يضمن استرخاء الجسم ،وبالتالي
الحصول على الراحة المطلوبة .لكن في حال
التوقف عن التنفس ً
ليالّ ،
فإن استجابات الجسم لحالة
ّ
لح ّ
ض العضالت
الطوارئ ستدفعكم إلى النوم بخفة َ
على الش ّد والمساعدة على التنفس .الحصول على
وقت ّ
أقل من النوم العميق والمُج ِّدد يعني أنكم على
األرجح ستشعرون بالتعب بعد استيقاظكم ،إلى جانب
العصبيّة ،والجوع ،وصعوبة التركيز.
اإلستيقاظ دائماً لدخول الحمّام
ً
تبيّن ّ
أن النهوض من الفراش ليال لقضاء الحاجة
قد يُشير إلى انقطاع التنفس أثناء النوم .عندما يبذل
الجسم جهداً منتظماً للمساعدة على التنفس ،فإنه يفرز
ّ
لكن الطريقة
هورموناً يسبب ارتفاعاً في التب ّول.
الوحيدة لمعرفة إذا كان دخولكم الحمّام مرتبط بانقطاع
التنفس أثناء النوم تكمن من خالل استشارة الطبيب.
إذا كنتم تعانون إحدى هذه اإلشارات ،ال حاجة إلى
زيارة الطبيب بشكل طارئ ،لكن يجب التعبير عن
قلقكم في المرّ ة المقبلة التي تخضعون فيها لفحوص
ّ
يشك في وجود هذه
سنوية شاملة .إذا كان الطبيب
المشكلة ،سيطلب منكم إمّا النوم تحت مراقبة طبية أو
استخدام جهاز اختبار في المنزل لقياس نمط النوم.
ّ
الحظ ،في حال ُش ِّخصتم بانقطاع التنفس أثناء
لحسن
النوم إعلموا أنه قابل للعالج .ومن بين الوسائل
ً
ليال
الشائعة االستخدام ،وضع جهاز «»CPAP
للمساعدة على التنفسّ .
وان معالجة هذه المشكلة لن
تجعلكم أكثر سعادة فحسب ،إنما أيضاً أكثر نشاطاً
وإنتاجية يومياً.

هذا ما يتسبب في انتفاخ معدتكم..
عادات تقومون بها يومياً!

الممارسات الصغيرة إلى نظام حياتك اليومي ،كالمشي
إلى المحالت التجارية ً
بدال من استخدام السيارة ،أو
ممارسة المشي السريع لعشر دقائق في استراحة
الغداء ،يمكنك أن تزيد لحياتك العديد من السنوات التي
تتمتع بها بصحة جيدة”.
“المشي” غيّر حياتي
بدأت مورين إجيموفور البالغة من العمر  44عاماً
المشي بشكل يومي قبل ثالث سنوات في محاولة
لتحسين صحتها .وقالت إنها كانت تزن حينها أكثر من
 114كيلوغراماً ،وأرادت تغيير ذلك ،وفي غضون
سبعة أشهر فقدت قرابة 32
كيلوغراماً.
التتمة في الصفحة 8

يعد انتفاخ المعدة من بين المشاكل الصحية التي
أصبحت تواكب العصر بشكل كبير ،وذلك بسبب
بعض العادات اليومية التي نقوم بها دون قصد،
فيعاني العديد من األشخاص من مشكلة الحموضة
التي أصبحت شائعة في أوساط مختلف المراحل
العمرية ،مسبّبة اإلحساس بالحرقة واأللم والتعب
واإلجهاد ،بل في بعض األحيان تتسبب في فقدان
الشهية للعديد من األشخاص.
ً
إليك العادات التي تقومين بها دائما دون قصد تتسبب
في انتفاخ المعدة والحموضة:
– تناول الشوكوال على وجبة اإلفطار :تقوم بعض
األمهات بتقديم الحلويات المليئة بالشوكوال ،من
األفضل تجنبها على اإلفطار ألنها تحتوي على
الكافيين والمنشطات األخرى مثل الثيوبرومين وهي
مكونات ينتج عنها حموضة المعدة .

– المشروبات الغازية :ال يستغني بعض األشخاص
عن المشروبات الغازية على مائدتهم من دون دراية
منهم أنه عند شربها تقوم الفقاعات الكربونية بالتوسع
داخل المعدة وتساهم في المزيد من الضغط على
اإلرتجاع كما أن الصودا الموجودة في المشروبات
حمضية وهي أسوأ بكثير.
– الوجبات المقلية :األطعمة المقلية هي السبب
الرئيسي وراء الحموضة ،ألن هذه األطعمة مرتبطة
بحدوث حرقة المعدة وألم الصدر وإرتجاع المريء.
– اإلكثار من الكافيين على اإلفطار :يعاني محبو
القهوة والشاي من إنخفاض مستوى الكافيين في
الجسم خالل الساعات التي يقضيها االنسان في
النوم ،وهذا ما يدفعهم إلي اإلكثار من الكافيين في
اإلفطار وهذا ما يؤدي إلى الشعور بالحموضة بعد
اإلفطار.
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