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فـــقــــد مــــني الــــبـــاج
الــصـــادر من الـــبــنك
ــــركـــزي الــــعـــراقي ا
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يـعـثـر علـيه تـسـلـيمه
صدره.
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كشف خبـير في تسـاقط الشعر عن أن
تـنــاول خـمـسـة أنـواع من الـفـواكه قـد
يـــؤدي إلى عالج الـــصـــلع إلـى األبــد.
وقـال الــدكـتــور بــشـار بــزرة مـؤسس
عــــيـــادة مــــركـــز "بـــيــــونـــد مــــيـــد" في
كـنـسـيــنـغـتـون في لــنـدن إن "الـسـبب
األكثـر شيوعـا لتـساقط الشـعر سواء
كــان صــلـعــا ذكــوريــا أو أنـثــويــا هـو
"وراثي" ولكن هناك أنواعا أخرى من
تسـاقط الـشـعـر كـتـلك الـتي تـسـبـبـها
حــالــة فـروة الــرأس غــيــر الـصــحــيـة
ـكن الـوقـايـة مـنـهـا بـشـكل أكـبـر عن
طـريق تـنـاول تـلك الـفـواكـه. األنـاناس
يــحـــتــوي األنــانــاس عـــلى مــضــادات
األكــــســـدة مــــثل الــــفالفــــونــــويـــدات
واألحـمـاض الـفـينـولـيـة الـتي حتارب
اجلـــذور احلــــرة وتــــلــــحق الــــضـــرر
ببـصيالت الـشعر ويـكون كـبار السن
عرضة لإلصـابة بشـكل خاص. ويقول
بـزرة انه (اخلـوخ لـلـحـفـاظ عـلى رأس
صحي من الشعر ال بد من الضروري
أن حتـتـوي فـروة الـرأس عـلى رطـوبة

كـافيـة ومـا يعـزز هـذا هو وجـود غدد
زيتية تنـتج الزهم وهو زيت طبيعي
وفي حـال نـقـصـانه فـإن فـروة الرأس
سـتـعـاني. وهـنـا يـلـعب اخلـوخ دوره
بــتـوفـيـر ذلك الـزهـم بـفـضل أنه غـني
بــفــيــتـامــيــنــات سي وأي لــذلك فــهـو
مــرطب طـبـيـعي ورائـع. الـكـيـوي يـعـد
ـعـادن مـثل: الـزنك الـكـيـوي غـنـيـا بـا
ـغــنـيــسـيـوم والــفـوســفـور والـتي وا
تـسـاعـد عـلـى تـعـزيـز الـدورة الـدمـوية
ـنـاسـبـة في فـروة الـرأس وبـالـتالي ا

تقوية الشعر من اجلذور. 
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وبـــخالف هـــذا فـــإن الـــكـــيــوي غـــني
مـكن أن يساعد بالنـحاس الذي من ا
الشعر في احلفاظ على لونه الطبيعي
واحلـفــاظ عــلى الــشـعــر الــرمـادي في
مـكـانه. الـتفـاح "يـحـتوي الـتـفـاح على
فيتامـينات أ وب وسي وكلـها حيوية
عـنــدمـا يـتــعـلق األمــر بـاحلــفـاظ عـلى
فـــروة رأس صـــحـــيـــة ومــــنع قـــشـــرة
ـــضــادات الـــرأس كـــمـــا أنه مـــلـيء 
األكـسـدة لــلـحــفـاظ عـلـى تـلك اجلـذور

احلـرة بـعـيــدا وتـسـاعــد عـلى جتـديـد
اخلاليــا).وأظـهــرت دراسـة فــنــلـنــديـة
حــديــثـة أن تــنــاول كــمـيــة كــافــيـة من
الـبـروتـ يــرتـبط بـانــخـفـاض خـطـر

ـسنـات بـالـضعف إصـابـة السـيـدات ا
والــــوهـن أوضح الـــــبـــــاحـــــثــــون أن
الضـعف أو الوهن هي حـالة مـرضية
مــتـعــددة األبــعـاد شــائــعـة بــ كــبـار

السن تعرضهم خلـطر فقدان احلركة
والسقوط والكسور والوفاة وتشير
األدلـــة إلى وجـــود صـــلــة قـــويـــة بــ
الـضـعف وسـوء الـتـغـذيـة وقـد يـكـون
البروت أحد أهم العـناصر الغذائية
الـــتي تـــلـــعب دورا فـي ذلك من خالل

تأثيره على صحة العضالت.
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ناسب لـتناول البروت قدار ا وعن ا
يوميا أفادت الدراسة بأن كبار السن
يـحتـاجـون تنـاول بـروت يـقدر بـ1.1
لــــكل كــــيـــلــــوغـــرام مـن وزن اجلـــسم
للـحفاظ عـلى قدرتهم الـبدنيـة ويعني
ذلك أن اإلنــــــســــــان الــــــذي يــــــزن 70
كيـلـوغـرامـا يـحـتـاج لـتـنـاول بـروت
يـــــقـــــدر بـ  77 غـــــرامــــــا يـــــومـــــيـــــا
وللتوضيح فإن محتوى البروت في
صــدر الـدجـاجــة يـقـدر بـ  25 غـرامـا
كـمـا حتـتـوي بـيضـة واحـدة مـسـلـوقة
عـــــلى  6 غــــرامــــات من الــــبــــروتـــ

وشريحـتان من خبـز احلبوب الـكاملة
على  6 غرامات أيضا. وللوصول إلى
نتائج الـدراسة راقب البـاحثون 440

امرأة تـتـراوح أعمـارهن ب 72 - 65
عـــامـــا و حـــســاب مـــقـــدار تـــنــاول
ـشـاركـات لـلـبـروتـيـنـات بـاسـتـخـدام ا

دة 3 سـنـوات كـما  سـجل الـغـذاء 
ـشــاركـات تـشــخــيص مـدى إصــابــة ا
بــالــضــعف والــوهن عــبــر مــؤشـرات
مــنـهــا انــخـفــاض قـوة قــبــضـة الــيـد
ـشي وانخـفاض وانـخفـاض سرعـة ا
الـلـيـاقــة الـبـدنـيــة واإلرهـاق وفـقـدان
الـوزن والعـضالت وأظـهرت الـدراسة
وصى بها أن احلصول على الكـمية ا
من الــبــروتــ الــغــذائي يــومــيــا كـان
مـرتـبــطـا بـانــخـفـاض خــطـر اإلصـابـة
بــالــوهن لــدى الــنـســاء األكــبــر ســنـا
وعالوة عـــلى ذلك ارتـــبط اســـتـــهالك
الــبـروتــ احلــيــواني مع انــخــفـاض
احـتــمـاالت اإلصـابـة بـالـضـعف وقـال
البـاحثون إن تـوصية الـصحة الـعامة
تـتمـثل في تـناول نـظـام غذائي مـثالي
مع كـمـيـة كافـيـة من الـبروتـ يـومـيا
لـــلــحـــفـــاظ عـــلى صـــحـــة الــعـــضالت
والـــوقـــايــــة من الـــوهـن وهــــشـــاشـــة

العظام.


