احذروا «االورثوركسيا»

درهـــم وقـــاية

حذر موقع «فرويندين
ويل فيت» الأملاينمن �أن
الرغبة يف تناول الأطعمة
ال�صحية قد تتحول
�إلى �سلوك قهري لدى
البع�ض ،وهو ما ي�سمى بـ
«الأورثورك�سيا» �أو هو�س
الطعام ال�صحي.
و�أو�ضح �أن هو�س الغذاء
ال�صح���ي يتط���ور ب�ش���كل
خفي ولي�س له�أعرا�ض مميزة ،مما ي�صعب من اكت�شافه.
وم���ن العالمات التحذيرية الدال ة على الأورثورك�سيا االن�شغال الدائم بالطعام واملواد الغذائية
وتطبيق �صارم لنظام غذائي ي�ضعه املري�ض من تلقاء نف�سه.
توالوجبات ال�سريعة
و�إ�ضاف���ة �إلى ذلك ،ف�إن مري�ض هو�س الغذاء ال�صحي ال ي�صنف احللويا 
فح�سب غذاء غري �صحي ،و�إمنا كل ما يحتوي على �سكر �أ ودهون �أي�ضا ،بالإ�ضافة �إلى بع�ض
املبالغات ،مثل زيادة معدالت التمارينالريا�ضية �أو �صيام يوم كامل.
من ناحية �أخرى� ،أو�ضح املوقع �أن الأورثورك�سيا تدفع املري� ض�إلى بع�ض ال�سلوكيات املر�ضية،
مثل جتنب العالقات االجتماعية والدعوات �إل ىاحلفالت ،وال �سيما العامرة بالطعام.
وح���ذر املوقع من �أن التخلي القهري ع���ن الأطعم ةاملحتوية على ال�سكر �أو الدهون يت�سبب يف
فقدان كبري للوزن ،م�شريا �إل ى�أنه يف بع�ض الأحيان متهد الأورثورك�سيا الطريق �إلى الإ�صابة
با�ضطراباتالأكل الأخرى ،مثل فقدان ال�شهية الع�صبي �أو البوليميا.
امل�صدر :الأملانية

العمل بنظام المناوبة
يصيب الدماغ بالشيخوخة
ظهرت درا�سة بريطانية �أن العمل بنظام
املناوب � � ��ة �أو ما يع � � ��رف بالورديات ي�صيب
الدماغ بال�شيخوخة املبكرة ،وي�ؤثر �سلبا
على قدرته على التفكري والتذكر.
وت�شري الدرا�س � � ��ة -التي �أجراها باحثون
من جامعة �سوانزي� -إىل �أن العمل بهذا
النظام ع�ش � � ��رة �أعوام ي � � ��ؤدي �إىل فقدان
الدماغ ن�شاطا يعادل �ستة �أعوام ون�صف
الع � � ��ام م � � ��ن الرتاجع يف ق � � ��درات الدماغ,
لكنه � � ��م ي�ؤكدون �أن خم�س � � ��ة �أعوام كافية
لإعادة الدماغ �إىل �سابق حالته.
وقال فيليب تاكر من معهد علم النف�س
بجامعة �سوانزي «وجدنا �أن من يعملون
بنظ � � ��ام املناوب � � ��ة لي �ل ��ا ونه � � ��ارا لديه � � ��م
ق � � ��درات عقلية ون�شاط ذاكرة �أ�ضعف من
غريهم».
و�أ�شار الباحث �إىل �أنه «�إذا كان الأفراد غري
قادرين على التفك �ي ��ر �أو القيام بن�شاط
ذهني لأداء عملهم ف�إن االحتمال الأكرب
�أنهم يرتكب � � ��ون �أخطاء �أحيانا ت�ؤدي �إىل
حوادث ،وت�شرح هذه الدرا�سة �إىل حد ما
�أ�سباب وقوع احلوادث».
امل�صدر  :اجلزيرة

تفاحة باليوم وشاي أخضر ..تبعدان عن الطبيب

العامـــل

وفق���ا لباحث�ي�ن ف����إن تفاحة واح���دة يف اليوم
كفيل���ة بالإبع���اد عن الطبيب ،وذلك �ش���ريطة
تناوله���ا مع الكثري م���ن ال�شاي الأخ�ضر ،وهو
�أم���ر يرجع �إلى احتوائهما على مواد كيميائية
طبيعية ت�س���مى “بوليفينول” ميكن �أن حتمي
اجل�س���م م���ن م�ش���اكل �صحي���ة خط�ي�رة مثل
�أمرا�ض القلب وال�سرطان.
ولطاملا جوبهت مقولة «تفاحة واحدة يف اليوم
تبع���دك عن الطبي���ب» بالت�شكي���ك ،وو�صفت
ب�أنه���ا مبالغة .ولكن املعطيات اجلديدة ت�شري
�إل���ى �أن التفاح �إذا اجتمع مع ال�شاي الأخ�ضر
ف�إن الطبيب قد يبتعد فعال.
ووج���د الدكتور بول ك���رون وم�ساعدوه  -من

44

معهد اململك���ة املتحدة لبح���وث الأغذية� -أن
مواد «البوليفينول» املوجودة يف التفاح وال�شاي
الأخ�ضر متنع بروتين���ا ي�سمى  VEGFوالذي
يحف���ز عملي���ة ت�صل���ب ال�شرايني الت���ي تقود
�إل���ى النوبات القلبي���ة وال�سكت���ات الدماغية،
كم���ا �أن الربوتني يلعب دورا يف عملية ت�سمى
 angiogenesisوالتي لها دور يف تطور
ال�سرطان.
والحظ العلماء �أن الرتكيز املنخف�ض من �أحد
�أنواع البوليفين���ول من ال�شاي الأخ�ضر ا�سمه
 ،EGCGوبوليفينول ا�سم���ه «برو�سيانيدين»
من التفاح ،قد �أوقفا وظيفة بروتني .VEGF
والالف���ت �أن البوليفينول كانت تقوم بتن�شيط

�أن���زمي يقود �إل���ى زيادة �أوك�سي���د النيرتوجني
يف ال���دم ،مم���ا ي�ساعد على تو�سي���ع الأوعية
الدموي���ة ،وبالتايل قد يقلل خماطر الإ�صابة
بارتفاع �ضغط الدم.
امل�صدر :ديلي تلغراف

