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إعداد راجانا حمية

للمشاركة في صفحة «صحة» التواصل عبر البريد اإللكترونيrhamyeh@al-akhbar.com :

نافذة

يا فرحة ما تمت
ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ د :اﻟﻘﺎﺗﻞ ﺑﺼﻤﺖ
84%
ﻣﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ
ﻣﺼﺎﺑﻮن ﺑﻨﻘﺺ
ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ د

اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺤﻮاﻣﻞ واﻟﻤﺮﺿﻌﺎت
واﻷﻃﻔﺎل ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﻮﻻدة
ﻫﻢ اﻷﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ

ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻳﻌﺎﻧﻴﻦ
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺺ
ﻣﻘﺎﺑﻞ

48%

ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل

فيصل القاق *

ﺗﻨﺘﺞ اﻟﺒﺸﺮة ذات اﻟﻠﻮن اﻟﺪاﻛﻦ اﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻦ د
ﺑﻤﻌﺪل أﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﺗﻨﺘﺠﻪ اﻟﺒﺸﺮة ذات اﻟﻠﻮن اﻟﻔﺎﺗﺢ.

أﺳﻬﻞ اﻟﻄﺮق ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ د:

80%

ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔ اﻹﻧﺴﺎن إﻟﻰ ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ دي ﻳﺼﻨﻌﻪ اﻟﺠﺴﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻸﺷﻌﺔ ﻓﻮق اﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ.

اﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻦ "د" ﻳﺰدادﻋﻨﺪاﻟﺘﻌﺮض ﻻﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻣﻮدي ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ 2 12

و ﺑﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ.

20%
اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ّ
ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻦ "د"
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم
ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  600وأﻟﻒ
وﺣﺪة دوﻟﻴﺔ ،وﻫﻲ
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﺮ:

اﻟﻌﻤﺮ
ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات

اﻟﻜﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

1ـ3
4ـ8
 9ـ 18
 19ـ 50
 51ـ 70
71
وﻣﺎ ﻓﻮق

600
600
600
800
800
1000

ﻓﻘﻂ ﺗﺆﻣﻨﻬﺎ اﻷﻃﻌﻤﺔ اﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻦ د )اﻟﺴﻠﻤﻮن ،اﻟﺘﻮﻧﺔ ،زﻳﺖ اﻟﺴﻤﻚ ،اﻟﺒﻴﺾ ،اﻟﺤﻠﻴﺐ(...

ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻦ د
اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم ﻟﺒﻨﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻟﻌﻈﺎم اﻹﻧﺴﺎن
◄ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺠﺴﻢ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺼﺎص
ّ
◄ ﻳﺤﻤﻲ اﻟﺮﺿﻴﻊ ﻣﻦ ّ
ﺗﻄﻮر ﻣﺮض اﻟﺴﻜﺮي.
◄ ﻳﺤﻤﻲ ﻣﻦ ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺮﺋﺘﻴﻦ.
◄ ﻳﻘﻮي ﺟﻬﺎز اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ
◄ ﻳﺨﻔﻒ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ
◄ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻔﺎء ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض

ﻋﻮارض ﻧﻘﺺ ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ د
◄ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻹﻛﺘﺌﺎب
◄ اﻟﻮزن اﻟﺰاﺋﺪ
◄ آﻻم اﻟﻌﻈﺎم
◄ ّ
ﺗﻌﺮق اﻟﺮأس
◄ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻬﻀﻤﻲ

ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻦ د:
◄ ﻳﻀﻌﻒ اﻟﻌﻈﺎم :اﻟﺘﺮﻗﻖ واﻟﺘﺸﻮه
◄ ﻳﻀﻌﻒ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ
◄ ّ
ﻳﺴﺒﺐ ﺳﺮﻃﺎن اﻷﻣﻌﺎء
◄ ﻳﺴﺒﺐ أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ
◄ ﻳﺮﻓﻊ ﺿﻐﻂ اﻟﺪم

ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻢ؟  - 1أن ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺪن ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻔﻴﺘﺎﻧﻴﻦ د أﻛﺜﺮ ﻣﻤﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ اﻷرﻳﺎف؟
 - 2أن ﺳﻜﺎن اﻟﻨﺮوج ﻟﺪﻳﻬﻢ أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ د ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ـ رﻏﻢ أﻧﻬﺎ ﺑﻠﺪ ﻳﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ اﻟﺸﻤﺲ ﻣﻌﻈﻢ أﻳﺎم اﻟﺴﻨﺔ ـ وذﻟﻚ
ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻳﻌﺮﺿﻮن أﺟﺴﺎﻣﻬﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺸﻤﺲ ،وﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻠﻮن ﺑﺸﺮة ﺑﻴﻀﺎء ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻻﻣﺘﺼﺎص ﺗﻠﻚ اﻷﺷﻌﺔ؟
 - 3أﻧﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﺪورة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء ﻳﺼﻴﺮ اﻟﺠﻠﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻸﺷﻌﺔ ﻓﻮق اﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ وﺗﺨﻒ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ
ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻦ د؟
تصميم عماد خالدي

معلومات

 12ساعة من النوم تحمي طفلك من السكري
ـ النوع الثاني
تفترض الظروف الطبيعية أن يحصل األطفال الذين تتراوح أعمارهم
نوم ليلية ما بني  9و 12ساعة.
ما بني ّ 6و 12عامًا على عدد ساعات ٍ
أمراض كثيرة
هذا املعدل من الساعات يحمي األطفال من احتماالت
ٍ
عمر مبكرة .ما دون تلك الساعات ،فإن جسد الطفل قد
قد تنمو في ٍ
بعدد من األمــراض ،منها على سبيل
يكون عرضة لخطر اإلصابة ٍ
املثال ال الحصر السمنة واإلكتئاب .وهذه األمثلة ليست نهاية املطاف،
فقد أظهرت دراسة صدرت مؤخرًا عن جامعة سان جورج ي لندن
ّ
وافر من النوم قد يؤدي في نهاية املطاف إلى
أن عدم التمتع
ٍ
بقسط ٍ
ّ
احتمال إصابة الطفل بمرض السكر من النوع الثاني وارتفاع ضغط
الــدم .فبحسب كريستوفر أويــن ،كبير الباحثني في هــذه الــدراســة،
كاف من النوم قد يكونون
فإن األطفال الذين ال يحصلون
على قدر ٍ
ّ
أكثر عرضة لإلصابة بمرض السكري عن األطفال الذين يحصلون
كاف من النوم أثناء الليل ،إذ ّإن كل ساعة نوم إضافية
على
ٍ
قسط ٍ
ّ
مرتبطة بتقليل وزن الجسم ،كما تقلل مــن تــراكــم السكريات في
الدم .فارتفاع نسبة السكريات ّ
تعد من عوامل الخطر ّ
املسببة ملرض
ً
السكري من الدرجة الثانية ،الذي ساد اإلعتقاد طويال بأنه يصيب
فقط البالغني دون الصغار .ولكن اليوم ،مع تلك العادات "ألسيئة" ،بما
فيها النوم املتقطع والسمنة واألكل غير الصحي بات الصغار أيضًا
عرضة لإلصابة بذلك املــرض .يشار إلــى أن ارتفاع السكريات في
اتلدم يحدث عندما ال يستطيع الجسم إنتاج ما يكفي من هرمون
ّ
األنسولني الالزم لتحويل السكر في الدم إلى طاقة.

وفــي هــذا اإلط ــار ،يوضح أويــن أن زيــادة مـ ّـدة النوم يمكن أن "توفر
ّ ً
اال وقليل الكلفة ّ
للحد من مستويات الدهون في الجسم،
طريقًا فع
ّ
من ثم تقليل خطورة اإلصابة بالدرجة الثانية من مرض السكري
في وقت مبكر من العمر.
يـشــار إلــى أن الــدراســة شملت فحص بيانات بحث ع ــادات الـنــووم
ً
ّ
نتائج اختبارات العوامل ّ
املسببة ملرض السكري بني  4525طفال في
اململكة املتحدة في أعمار التاسعة والعاشرة.
ً
وفي املتوسط كان ّ
معدل ساعات نوم األطفال ليال في أيام الدراسة
 10.5ســاعــات ،حيث تــراوحــت مــدة الـنــوم بــن  8و  12ســاعــة ،وقد
ّ
كان األطفال الذين حصلوا على ساعات نوم أقل هم األكثر عرضة
لإلصابة بما يعرف باسم مقاومة األنسولني املسبب ملرض السكري،
وحينها ال يستجيب الجسم بشكل طبيعي لهرمون األنسولني.

عندما أشار الباحث في جامعة شيكاغو ،ريتشارد لومن ،إلى أن
َ
 %43من النساء يعانني من االضطرابات الجنسية ،أدخل الناس
وعالقاتهم الجنسية فــي صــدمـ ٍة لــم يخرجوا منها حتى اآلن.
ً
تشتمل االضطرابات أوال على غياب أو تدني الرغبة الجنسية،
يليها انعدام أو مشاكل الذروة الجنسية ،وآالم وأوجاع الحوض
واألعضاء التناسلية خالل العالقة الجنسية .أصبح املتزوجون
واقع مرير ومربك ،واقع
واملتساكنون جنسيًا وجهًا لوجه أمام ٍ
كان مغلفًا بهموم الحياة اليومية وتربية األوالد وطاعة الزوجة
وتقبلها وعدم معرفتها بحقوقها ،وبحجة تحصيل لقمة العيش.
ّ
كرت سبحة الدراسات الحقًا وبينت ان انتشار األوجاع املرتبطة
 %عند املراهقات
بالعالقة الجنسية تـتــراوح ما بني  16الــى  45
والبالغات ،مؤكدة أهمية هذه الحالة في مختلف الفئات العمرية
واالجتماعية.
ال يأتي هــذا الشعور بــاأللــم مــن ع ــوارض طبية ومرضية فقط،
بل يأتي أيضًا من دينامية عالقة الزوجني ،ومن أسباب تربوية
ودينية ومجتمعية ،ومن معتقدات ترتبط بإدراك النساء والرجال
ملفهوم الجنسانية والعالقة الجنسية في حياتهم .قد ال يدرك
البعض أن االلتهابات واالمراض النسائية التي تصيب األعضاء
التناسلية الخارجية (الفرج واملهبل) ،أو الداخلية (تليف الرحم،
تكيسات املبيض ،مشاكل عصبية عضلية وغيرها) تساهم الى
حــد كبير فــي تلك األوج ــاع .هنا ال مفر مــن عــاج هــذه الحاالت
الستعادة رونق املتعة الجنسية في حياة الزوجني.
ّ
حياتهن محطات متعددة ،فمرحلة ما
كما ويعبر النساء فــي
بعد الوالدة واإلرضاع من الثدي وارتباط ذلك بتغيرات هرمونية،
وأنماط حياة جديدة من املسؤولية والقلق والضغط اليومي ،تفعل
فعلها في زيادة نسبة األوجاع الجنسية وسلب بعض من متعة
الحياة الجنسية عند الزوجني .كما وتواجه النساء ،كل النساء،
ّ
قدرهن البيولوجي بتوقف الــدورة الشهرية ودخــول نادي "سن
األمان" الذي يرتبط فيما يرتبط بجفاف املهبل وما قد يسببه من
ألم خالل العالقة الجنسية .يصح األمر عند اللواتي يعانني أيضًا
من بعض األمراض املزمنة أو السرطانية ،أو يخضعن لعالجات
طويلة األمد.
ُ
أما "أم األسباب" فتبقى تلك الحبلى بمسائل مرتبطة بالجانب
النفسي والـعــائـقــي .مــا إن تنحسر سـكــرة الــزغــاريــد وتنتهي
التبريكات ،حتى تتصاعد روائح الشكاوى اإلحراجات" .صرلنا
تــات أشهر وبعد ما تزوجنا"" ،تزوجنا من  ٩أشهر وبعد ما
صار في دخلة"" ،بس يقرب عليي بشد كلني سوا".
أف ــراح لــم تكتمل ،وأزم ــات عائلية شخصية يعيش ضحاياها
دوامة من اللوم املتبادل والتوتر اليومي إلنقاذ الزواج وماء وجه
العائالت .تهجس العروس يوميًا بالخوف من املجامعة ،هي التي
عاشت الـخــوف منها لسنوات وسـنــواتُ .يترجم الـخــوف توترًا
ورفضًا متزايدًا للعالقة لتصبح مع الوقت مستحيلة.
ُ ِّ
تـشــخــص ه ــذه ال ـحــاالت واق ــع مـحــزن لـنـســاء يـعــانــن مــن رهــاب
الـعــاقــة الجنسية "إيــروتــوفــوب ـيــا" نتيجة كـبــت جـنـســي ،غياب
التثقيف الجنسي ،الـخــوف ،القلق ،شـعــور بالنقص وقـلــة الثقة
بالنفس .حاالت ال تعكس ضحالة ثقافة النساء الجنسية فقط،
بل بؤس املجتمع الذي يتلطى دائمًا خلف شيزوفرينيا قاتلة.
تشير دراســات متخصصة إلى أن النساء اللواتي يعانني ردات
وإدراك ُ"مـ ّ
ـدمــر" للوجع في حياتهن،
فعل عالية للوجع عمومًا،
ٍ
ي ـتــأملـ ّـن أك ـث ــر وال يـتـقـبـلـ ّـن ال ـعــاقــة الـجـنـسـيــة بـشـكــل طـبـيـعــي.
تعاني أخريات من "عقدة الولوج" بسبب تراكم تاريخي ُ
"للعقد
الجنسية" نتيجة ثقافة الخوف والقلق االخالقي ""Moral Panic
املــزروع في عقولهن .قلق مــرده الى اإلربــاك الحاصل في إدراك
ماهية الجنسانية ووظيفتها في حياة األفراد .هنا أيضًا يحضر
السؤال عن دور وطبيعة العالقة الجنسية في حياة الزوجني .فإذا
كــان هــدف الزوجة أو املــرأة ممارسة العالقة تفاديًا ملشاكل مع
الشريك ،كان األلم والقلق أكثر بكثير مما اذا كان هدف املمارسة
تعزيز الحميمية والعاطفة بينهما.
هل من دور للشريك؟ تشير دراسة حديثة من جامعة مونتريال
الــى وج ــود ثــاثــة أنـمــاط مــن تعاطي الـشــريــك مــع هــذه الـحــاالت.
املتفهم املـتـعــاون ،السلبي ،والــامـبــالــي .مــن الــواضــح أن املتفهم
ً
يكون عامال مساعدًا على حل املسألة والتخفيف منها ،بينما
النمطان اآلخران يزيدان من القلق والتوتر في العالقة وعند املرأة،
كما ويــزداد الشريك توترًا واكتئابًا يقضيان على العالقة ولو
بعد حني.
ّ
مفر من ّ
ال ّ
حياتهن الجنسية،
التوجه إلى اللواتي يعانني في ظالل
االستمرار بإنكار ما هو ضروري وأساسي في حياة
وال يمكن
ٌ
الناس .الصحة كل متكامل وليس من الفطنة بشيء أن ال تكتفي
النساء بما هو علة االرتباط بهن.
* اختصاصي جراحة نسائية
ّ
وصحة جنسية
وتوليد

