
اعداد: دنيا عبد الرزاق

ي�شعر االإن�شان باحلاجة اإىل العطا�ض ب�شبب تعر�ض نهايات االأع�شاب التي يف الغ�شاء املخاطي 
يف االأنف لتهيج ما نتيجة انتفاخ ذلك الغ�شاء , مثال عندما ن�شاب بالر�شح , اأو عند دخول ج�شم 
غريب اإىل االأنف مثل ح�شرة �شغرية اأو غبار اأو غري ذلك , اأو عندما يحل ف�شل الربيع ويكرث 
غبار الطلع يف اجلو , مما ي�شبب ح�شا�شية كبرية لبع�ض االأ�شخا�ض تعرب عن نف�شها عن طريق 

العط�ض املتوا�شل الذي يوؤدي اإىل اإزعاج فعلي وانتفاخ يف العينني .
ا عند تعر�ض اأع�شاب العينني اإىل �شوء  ا ان العط�ض ميكن اأن يحدث اأي�شً ومن املفاجئ اأي�شً

قوي ..الحظ كيف تعط�ض عندما حتاول النظر اإىل ال�شم�ض مبا�شرة .
الهواء يف حماولة منه  كمية من  االأنف  اإطالق  اأو   , العط�ض  كافة احلاالت هي  والنتيجة يف 
الإخراج ما علق داخله .والعملية حتدث ب�شكل غري اإرادي مطلًقا وال ميكن لالإن�شان اأن يوقفها 

اإال نادًرا .
تنطلق العط�شة ب�شرعة 600 ميل يف ال�شاعة , وهي توؤدي اإىل اإخراج اجل�شم الغريب الذي يف 
اإىل خاليا اجل�شم يف  اإدخال كمية من االأك�شجني  , واإىل  املندفع  القوي  االأنف نتيجة للهواء 

نف�ض الوقت .
ومبا اأن العط�شة تنطلق بهذه ال�شرعة فهي حتتاج اإىل طاقة كبرية الإخراجها , مما يوؤدي اإىل 
توقف جميع وظائف اجل�شم عن العمل , مبا فيها القلب خالل اأجزاء الثانية التي حتدث فيها 

العط�شة .
ومبا اأن الطاقة التي تخرج من العط�شة كبرية جًدا , فهذا يوؤدي اإىل و�شع �شغط كبري على 
العينني , مما يجعل املرء يغلق عينيه - ال اإرادًيا - منًعا حلدوث مكروه لهما من جراء العطا�ض 
.. قفزهما من  اإىل  يوؤدي  العط�ض قد  اأثناء  العينني  اإغالق  اأن عدم  الباحثني  , ويوؤكد بع�ض 

وجهك 
اأن اأي �شخ�ض يحاول منع العطا�ض ميكن اأن ي�شاب ب�شلل ن�شفي حيث تبني من خالل البحث 
اإ�شابتها بال�شلل هو  اأن �شبب  اإحدى الطالبات يف الرابعة ع�شر من عمرها  اأجري على  الذي 
ب�شبب منعها للعطا�ض لعدة مرات وقد حذر االأطباء من خطورة هذه احلالة التي يعتربها 

البع�ض عادية اإال اأن اأخطارها ي�شعب ح�شرها
اً يَّ قد ي�شبح مر�شِ

زاد عن  يَّاً يف حال  اإنه قد ي�شبح مر�شِ اإال  للج�شم,  اآلية حماية مهمة جدا  العطا�ض  اأن  وكما 
الطبيعي ويقدر العطا�ض الطبيعي افرتا�شيا عند اأكرث النا�ض باأربع عط�شات يوميا. من اأهم 
تكون  قد  والتي  االأنفية  العلوي واجليوب  التنف�شي  الكثري ح�شا�شية اجلهاز  العطا�ض  اأ�شباب 
م�شحوبة بح�شا�شية اجلهاز التنف�شي ال�شفلي )الربو(. وينتج عنها عطا�ض متوا�شل وبالذات 
يف ال�شباح الباكر وقد يكون م�شحوبا باحتقان يف االأنف و�شيالن اأنفي ونق�ض يف حا�شة ال�شم 
و�شعال عند البع�ض. وعالج احل�شا�شية يتكون يف االأ�شا�ض من حماولة جتنب املح�ش�شات ولكن 
بع�ض  يف  االأطباء  ي�شطر  لذلك  املح�ش�شات.  تعدد  ب�شبب  العادة  يف  جتدي  ال  الطريقة  هذه 
احلاالت اإىل و�شف مانعات احل�شا�شية والتي تتكون يف العادة من نوعني: م�شادات الهي�شتامني 
والتي تعطى على �شكل اأقرا�ض واجليل االأول منها ي�شبب النعا�ض اأما اجليل الثاين والثالث 
ففي العادة ال ي�شبب نعا�شا والنوع الثاين اال�شتن�شاق عن طريق بخاخات االأنف والتي تكون يف 

العادة من مواد ال�شتريويدات وهي يف العادة فعالة جدا عند اأغلب املر�شى.
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لتجنب تشابك الشعر وتمشيطه بسهولة
من  املت�شابكة  اخل�شالت  على  مبا�شر  ب�شكل  لل�شعر  مرطبا  رذاذاً  �شعي   -1
�شعرك, بعد غ�شله على الفور. فالكرمي �شيمنح �شعرك ملم�شا ناعما و�شيجعله 

�شهل التم�شيط.
الت�شابك  �شديدة  االأطراف  بتم�شيط  البدء  على  احر�شي  التم�شيط:  اأثناء   -2
اأوال ثم مت�شيط اخل�شالت كاملة وذلك لتجنب �شقوط كمية كبرية من �شعرك. 

وحتلي بال�شرب عند التعامل مع �شعرك حتى ال يزداد ت�شابكه.
ذي  امل�شط  وا�شتخدمي  �شعرك.  لت�شليك  الفر�شاه  ا�شتخدام  متاما  جتنبي   -3

االأ�شنان الوا�شعة للتخل�ض من عقد �شعرك قبل التم�شيط بالفر�شاه.
4- من االأف�شل لك مت�شيط �شعرك املت�شابك وهو مبلل, قبل اأن يجف متاما. 
االأ�شنان  امل�شط ذي  اأن ت�شتخدمي  التجعيد, على  ال�شعر �شديد  اذا كان  خا�شة 
الوا�شعة, ولكن احذرى مت�شيط �شعرك هو مبلل اذا كان يتميز مبلم�ض دهني 

ناعم.
العقد  من  للتخل�ض  مكثفة  ليلية  عناية  الت�شابك,  �شديد  �شعرك,  اأعريي   -5
بتغطيته  وقومي  �شعرك  على  اجلوجوبا  زيت  من  قليال  �شعي  فيه,  املنت�شرة 

بكي�ض من البال�شتيك قبل الذهاب اىل النوم.

ع�شيـــــــــر التفـــــــاح االخ�شــــــــر لــــــــــه فـــــــــــــــــــوائد �شحيـــــــــــــــــة 
التي  اال�شباب  يف  ويبحثـــــــــون  اخلرباء  ي�شــــــــــــتعر�شها 
على  �شراب  اف�شل  االخ�شر  التفاح  ع�شري  من  جعلت 

االطالق من الناحية ال�شحية . 
حـــرق  على  ي�شاعد  االخ�شر  التفـــــــاح  1-ع�شيـــــــــــــــــــــــر 

الدهون :
ي�شاعد ع�شري التفاح االخ�شر على ت�شريع عملية االي�ض 
الن تاأثريه امل�شاد ي�شاعد الكبد على اأداء وظيفته ب�شكل 

اكرث فعالية .
فقد اكت�شفت درا�شة امريكية جديدة اجريت على رجال 
بدناء ان �شرب ع�شري التفاح االخ�شر ثالث مرات يوميا 
وجد  كذلك  يوميا  اإ�شافية   حرارية  �شعرة   600 يحرق 
لديهم  الطاقة  ان  الع�شري  يتناولون  الذين  اال�شخا�ض 

تزيد ب�شكل كبري .
االخ�شر  التفاح  ع�شري  يخف�ض   , ذلك  على  وعالوة 
خزن  عن  م�شوؤوال  يعترب  الذي  الدم  يف  ال�شكر  م�شتوى 
اجللوكوز على �شكل �شحوم , ولذا فاإن تخفي�ض م�شتوى 
يف  املخزونة  ال�شحوم  م�شتوى  اي�شا  يخف�ض  ال�شكر 

اجل�شم .
2-ع�شري التفاح االخ�شر يحمي القلب من االمرا�ض :

الكول�شرتول  م�شتوى  يخف�ض  انه  الدرا�شات  اأظهرت 
تاأك�شد  متنع  لالأك�شدة  امل�شادة  تاأثرياته  الأن  الدم  يف 
ويعترب  ال�شرايني.  يف   )LDL  ( ال�شار  الكول�شرتول 
يف  الرئي�شي  ال�شبب  الطبيعي  غري  الدم  جلطات  ت�شكل 
النوبات القلبية واجللطات الدماغية وقد اأظهر ع�شري 
التفاح االخ�شر انه مينع ت�شكل اجللطات الدموية غري 

الطبيعية وان له نف�ض فعالية اال�شربين يف هذا املجال.
م�شادة  تاأثريات  له  اال�شربين  ان  مالحظة  يجب 
فاإذا  ولذا  االخ�شر  التفاح  ع�شري  عن  تختلف  للتجلط 
للوقاية  اال�شربين  من  �شغرية  جرعات  تتناول  كنت 
من النوبات القلبية او اجللطة الدماغية , فانه ينبغي 
ع�شري  ت�شرب  كنت  لو  حتى  ذلك  يف  اال�شتمرار  عليك 
التفاح االخ�شر اي�شا . كذلك اثبتت الدرا�شات انه يزيد 
م�شتويات الكول�شرتول النافع HDL الذي ي�شاعد على 

اإزالة ال�شفائح الدهنية من جدران ال�شرايني .
3-ي�شاعد يف تخفي�ض �شغط الدم : 

الكلية  تفرزه  انزمي  اىل  الدم  ارتفاع �شغط  �شبب  يعود 
وي�شمى ACE وتعمل االدوية املخف�شة لل�شغط على منع 
افراز االنزمي , ولذا فاإن �شغط الدم ميكن تخفي�شه من 

خالل تعطيل عمل االنزمي . اما بالن�شبة لع�شري التفاح 
االخ�شر فهو معطل طبيعي لالإنزمي وقد اإظهرت درا�شات 
عديدة ان �شغط الدم انخف�ض يف احليوان واالن�شان بعد 

اعطائهما م�شتح�شرات من ع�شري التفاح االخ�شر .
4- يحمي من اال�شابة مبر�ض ال�شكري :

حني ي�شتهلك اجل�شم الن�شا , فاإنه يحتاج اىل انزمي ي�شمى» 
amylase« لتحليله اىل �شكريات ب�شيطة ميكن امت�شا�شها 
يف جمرى الدم . وتقوم polyphenols املوجودة يف التفاح 
خف�ض  ي�شاعد  فانه  ولذا    amylas انزمي  مبنع  االخ�شر 

م�شتويات ال�شكر يف الدم .
يعر�ض  الدم  يف  واالن�شولني  لل�شكر  العالية  امل�شتويات  ان 
احدى  اظهرت  فقد   , ال�شكري  مبر�ض  لال�شابة  النا�ض 
االخ�شر  التفاح  الع�شري  من  واحدا  كوبا  ان  الدرا�شات 

يوميا خف�ض م�شتوى ن�شاط انزمي amylas بن�شبة %87.
5- ي�شاعد على الوقاية من الت�شمم الغذائي :

�شربه  فان  البكترييا  يقتل  االخ�شر  التفاح  الن  نظرا 
بالت�شمم  اال�شابة  خطر  يخف�ض  ان  ميكن  الوجبات  مع 
البكترييا يف  , كذلك مينع �شربه منو  البكتريي  الغذائى 

االمعاء وي�شاعد على منو البكترييا النافعة يف االمعاء.
6- مينع رائحة الفم  الكريهة:

عامال  يعترب  الذي  االخ�شر  التفاح  ع�شري  تناول  ان 
ي�شاعد  ان  ميكن  الوجبات  مع  للبكترييا  م�شادا  طبيعيا 
نخر  ت�شبب  والتي  الفم  يف  املوجودة  البكترييا  قتل  على 
ي�شتخدم  ان  ميكن  او  الكريهة.  الفم  ورائحة  اال�شنان 
ا�شرار  من  وقاية  على  للح�شول  وذلك  لل�شم�ض  واٍق  مع 

التعر�ض الأ�شعة ال�شم�ض 

فوائد عصير التفاح االخضر

53

�صحة وجمال

Split by PDF Splitter


