صحة وعافية
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ساعتك
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غالباً ما حتدث
القلبية
النوبات
ّ
قبل الغداء ،يف
حني يكرث �أزيز الربو يف
ال�صباح الباكر ،وك ّل ذلك
ب�سبب ما ُيعرف ب�ساعتك
البيولوجية.
وت�ؤثّر �ساعتك البيولوجية
على �أوقات ا�ستيقاظك
ونومك ،كما قد تزيد خطر
�صحية
�إ�صابتك مب�شاكل
ّ
معينة .فكيف تت�أثر
ّ
�صحتك بها يف �أوقات
ّ
الليل والنهار؟
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احلساسيات
احل�سا�سية يف ال�صباح
قد ت�صيبك
ّ
حني ت�ستيقظني وحترّكني املواد
للح�سا�سية يف حميطك،
امل�سببة
ّ
ّ
عث الغبار املوجود يف
مثل ّ
وال�سجاد ،وق�شور
البطانيات
ّ
ّ
امليت املت�ساقطة من
اجللد
ّ
احليوانات املنزلية ،وبقع العفن
احلمام.
يف ّ
برد
�إذا كنت ت�صابني ّ
حت�س�سي يف الوقت نف�سه من
فعل ّ

ك ّل �صباح ،تناويل دواءك حاملا
ت�ستيقظني ل ُتبقي حالتك حتت
ال�سيطرة ،وحاويل �أن تعريف
ح�سا�سيتك لكي تزيليه
�سبب
ّ
من منزلك .كما ميكنك ا�ست�شارة
طب
متخ�ص�ص يف
طبيب
ّ
ّ
احل�سا�سية ليعطيك حقن ًا ت�ساعد
ّ
على تقوية جهازك املناعي.
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النوبة القلبية
غالباً ما حتدث النوبات القلبية
يف فرتة ال�صباح.

أطباء القلب،
بح�سب � ّ
تت�سبب ال�ساعة البيولوجية يف
ّ
ج�سمك بارتفاع �ضغط دمك
ومعدل �رضبات قلبك يف هذا
ّ
الوقت من النهار .لذا �إن كانت
خفية جتعلك
لديك عوامل خطر ّ
القلبية �سيزيد
عر�ضة للنوبة
ّ
خطر �إ�صابتك بها .وخذي
�سيارتك على �سبيل املثال،
ف�إذا كنت تقودينها ب�أق�صى
�رسعة طوال الوقت� ،سوف
حمركها ب�رسعة .والأمر
تتلفني ّ
مماثل بالن�سبة لقلبك الذي
يتعب بعد يوم طويل ويحتاج
�إىل الراحة خالل الليل .وهنا



مير بها جسمك خالل اليوم ،تختربين أعراضًا خمتلفة بحسب
بسبب الدورات الطبيع ّية التي ّ
أوقات النهار والليل.

ي�أتي دور �ساعتك البيولوجية
التي ت�سمح جل�سمك بالدخول
يف حالة �سبات ،ما يخ ّف�ض
ومعدل �رضبات
�ضغط دمك
ّ
قلبك .ولكن عندما ت�ستيقظني،
يدخل ج�سمك يف حالة ت� ّأهب
ق�صوى� ،أ�ضيفي �إىل ذلك �أ ّنك
�إذا كنت تتناولني �أدوية لعالج
�أمرا�ض القلب� ،سيكون قد م�ضى
حبة دواء
وقت طويل على �آخر ّ
تناولتها يف الليلة ال�سابقة .لذا
ي�ش ّكل ال�صباح الوقت املثايل
ملثل هذه العا�صفة البيولوجية.
وبالتايل عليك �أن ُتبقي عوامل
اخلطر املرتبطة ب�أمرا�ض القلب
حتت ال�سيطرة .لذا تناويل دواء
ال�ضغط �أو دواء الكول�ستريول،
واخ�رسي الوزن �إن كنت بحاجة
�إىل ذلك ،ومار�سي الريا�ضة
بانتظام لتخ ّف�ضي اخلطر.
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الصداع النصفي
وجدت درا�سة من م�ست�شفى
كليفلند كلينك اجلامعي يف
الواليات املتحدة �أ ّن ال�صداع
الن�صفي يت�أثّر �أي�ضاً بال�ساعة
البيولوجية .فبعد مراقبة
جمموعة من الأ�شخا�ص الذين
يعانون من هذا ال�صداع ،مل ّدة
� 20أ�سبوعاً ،تبينّ �أ ّن معظم
الآالم طر�أت بني ال�ساعة الثامنة
والعا�رشة �صباحاً .ويعتقد
الباحثون ب�أ ّن ال�سبب يعود �إىل
تو�سع الأوعية الدموية يف ر�أ�سك
ّ
عندما ت�ستيقظني يف ال�صباح
الباكر .كما تبينّ �أ ّن الأمل نادرا ً
ما يطر�أ بني ال�ساعة الثامنة
م�سا ًء والرابعة فجراً.

نن�صحك ب�أن تتناويل
الأدوية الوقائية التي حتميك
وتذكري
من ال�صداع الن�صفي.
ّ
� ّأن الكثري من العوامل قد حت ّفز
هذا ال�صداع ،كال�شوكوالته،
وق ّلة املاء يف اجل�سم ،والنوم
القليل �أو الزائد ،واحلاجة �إىل
الكافيني.
3
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نوبات الهلع
�إن كنت �ستتعرّ�ضني لنوبة هلع،
فعلى الأرجح �أن يحدث ذلك بني
ال�ساعة الثالثة وال�سابعة م�سا ًء،
وذلك بح�سب درا�سة من جامعة
وت�ضم
مي�شيغن الأمريكية.
ّ
الأعرا�ض
النموذجية ت�سارعاً
ّ
يف �رضبات القلب ،و�ضيقاً يف
التنفّ�س ،ودواراً.
ميكن �أن حت�صل هذه
تعر�ضك للتعب
النوبة نتيجة ّ
والتو ّتر يف هذا الوقت من اليوم.
كما قد تلعب �ساعتك البيولوجية
دوراً يف ذلك مبا �أ ّنها تزيد
ن�شاط جهازك الع�صبي يف
فرتة بعد الظهر ،ما يعني � ّأن
�آلية الدفاع يف ج�سمك تت� ّأهب
�إىل �أق�صى درجاتها ،وت�شهدين
كيميائية ب�رسعة �إذا
تغيرّ ات
ّ
�شعرت بالتهديد ولو قلي ًال.
ويف حال فرز ج�سمك الكثري
من الأدرينالني يف هذا الوقت،
قد ينتابك القلق والهلع ب�شكل
مفرط .لذا نن�صحك ب�أن تخ ّففي
حدة هذه النوبات من خالل
ّ
تناول الأدوية التي ي�صفها
طبيبك� ،أو اخل�ضوع للعالج
ال�سلوكي الإدراكي� ،أو تع ّلم
تقنيات اال�سرتخاء ،والتن ّف�س

ال�صحيح ،و�إدارة التو ّتر،
بالإ�ضافة �إىل ممار�سة التمارين
الريا�ضية بانتظام واحل�صول
ّ
على ق�سط وافر من النوم يف الليل.
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الفصال العظمي
�إن كنت تعانني من الف�صال
العظمي� ،سيزيد �شعورك ب�آالم
ٍ
وقت الحق من
املفا�صل يف
يومك احلافل .وعاد ًة ما يخلو
�صباحك من الأمل لأ ّن مفا�صلك
تكون قد ا�سرتاحت �أثناء الليل،
�إلاّ �أ ّن الأمل يعود تدريجياً كلّما
م�شيت ووقفت على رجليك.
ينتج هذا النوع من
التهاب املفا�صل عن تلف املادة
الغ�رضوفية التي حتمي �أطراف
فتت�رضر هذه الأخرية
عظامك،
ّ
وتت�سبب لك بالأمل .لذا �إن كنت
ّ
تعانني من الف�صال العظمي
يف ركبتك ،عليك �أن حتافظي
قوة الع�ضالت الأمامية يف
على ّ
فخذك ،مبا �أ ّنها تتح ّكم مبف�صل
الركبة .ورغم � ّأن ذلك لن يخ ّفف
�أملك � ،اّإل �أ ّنه �سي�ساعدك على
احلفاظ على وظيفة مفا�صلك.
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قرحة املعدة
يخفّف تناول الطعام ح ّدة الأمل
يف بع�ض �أنواع قرحة املعدة.
وحوايل ال�ساعة التا�سعة م�سا ًء،
تكون معدتك يف �صدد تفريغ
حمتوياتها نحو �أمعائك بعد
امل�سائية ،ما قد يزيد
وجبتك
ّ
الأمل� .إلاّ �أ ّنك �إذا تناولت وجبة
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خفيفة يف هذه الأثناء ،قد
يختفي الأمل من جديد.
تنجم حوايل % 60
من هذه القرحات عن بكترييا
ُتدعى «هيليكوبكتري بيلوري».
ويعتقد ب� ّأن نحو ثلث النا�س
ُ
يحملون هذه البكترييا التي
تعي�ش يف بطانة املعدة و ُتنتج
التح�س�س
ت�سبب
مواد
كيميائية ّ
ّ
ّ
فت�ضم
أعرا�ض
ل
ا
ا
أم
�
وااللتهاب.
ّ
ّ
الأمل عند �أ�سفل القف�ص ال�صدري،
والتقي�ؤ.
وع�رس اله�ضم ،والغثيان،
ّ
وت�شمل الطرق ال�شائعة لعالج
قرحة املعدة تناول امل�ضادات
احليوية والأقرا�ص التي
ّ
تخ ّف�ض احلمو�ضة داخل املعدة.
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اخملاض
غالباً ما تدخل الن�ساء احلوامل
مرحلة املخا�ض يف هذا الوقت
�سيما �إن ك ّن قد
من امل�ساء ،ال ّ

�أجننب �سابقاً.
عادة ما تدخل املر�أة
احلامل مرحلة املخا�ض بعد �أن
ينام �أطفالها الآخرون ،وتنهي
ك ّل ما عليها فعله ،وت�أخذ ق�سط ًا
أطباء
من النوم والراحة .وي�شري � ّ
الوالدة �إىل � ّأن معظم احلوامل
يدخلن مرحلة املخا�ض بني
م�ساء
ال�ساعة احلادية ع�رشة
ً
والرابعة فجراً عندما ي�شعرن
ب�أ ّنهن جاهزات للوالدة.
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اإلكزميا
تتح ّكم �ساعتك البيولوجية
طبيعية
كيميائية
ب�إنتاج مواد
ّ
ّ
تلعب دور الو�سيط يف جهازك
الع�صبي .وهي تزيد �أثناء
الع�صبية
فتن�شط الألياف
الليل
ّ
ّ
امل�س�ؤولة عن �شعورك باحل ّكة،
ما يزيد ح ّدة الإكزميا .كما
ترتفع حرارة ج�سمك حوايل

درجة واحدة يف الليل ،ما يزيد
حت�س�س ب�رشتك.
من ّ
تزيد حرارة ج�سمك
عندما تخلدين �إىل الفرا�ش ،ما
يت�سبب لك باحل ّكة .واحل ّكة
قد
ّ
هي عبارة عن دورة ،ف�إذا عانيت
منها يف النهار ،قد تلتهني
ب�أ�شياء �أخرى وتتجاهلينهاّ � .أما
يف ال�رسير فت�شعرين بها �أكرث
لأ ّنك ال تكونني ملهية ب�أمور
�أخرى .و�إذا حككت ب�رشتك،
�ستزداد احل ّكة �سوءاً.
لذا ،حافظي على ترطيب
ب�رشتك ،وا�ستخدمي الكرميات
مادة
التي حتتوي على
ّ
الكورتيكو�ستريويد لت�سيطري
على احلاالت ال�شديدة من
حت�س�س الب�رشة والتهابها .وال
ّ
تد ّفئي نف�سك كثرياً يف الفرا�ش،
واحر�صي كذلك على تهوئة
منزلك وتغيري �أغطية ال�رسير
عث
بانتظام ح ّتى تتج ّنبي ّ
يت�سبب
الغبار الذي ميكن �أن
ّ
بتفاقم احل ّكة.

حتث �ساعتك
يف الليل،
ّ
البيولوجية دماغك ليفرز ما ّدة
امليالتونني التي ت�ساعدك على
النوم� .إلاّ �أ ّن هذه الدورة تتعرقل
لدى الأ�شخا�ص امل�صابني
باالكتئاب ،في�ستيقظون يف الليل.
ال يعاين الأ�شخا�ص
الذين ي�ستيقظون يف الليل من
م�شاكل يف اخللود �إىل النوم � ،اّإل
�أ ّنهم ي�ستعيدون وعيهم الكامل
يف �ساعات ال�صباح الأوىل،
ويبد�أون بالتفكري يف همومهم
فال يتم ّكنون من العودة �إىل
تكررت هذه احلالة
النوم .و�إذا ّ
با�ستمرار قد تكون م�ؤ�شرّ اً على
�إ�صابتهم باالكتئاب .لذا �إن
الحظت �أ ّنك غالب ًا ما ت�ستفيقني
يف الليل ،ا�ست�شريي طبيبك
للتح ّقق من �سبب امل�شكلة.
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الربو
تتح ّكم �ساعتك البيولوجية
ب�إفراز هرمون الكورتيزول الذي
ي�ؤثّر على �أعرا�ض الربو .ويبلغ
هذا الهرمون �أدنى م�ستوياته
يف ال�صباح الباكر ،ما ي�ؤ ّدي �إىل
ّ�سية وزيادة
�ضيق امل�سالك التنف ّ
بع�ض �أعرا�ض الربو مثل الأزيز.
عندما ينخف�ض
الكورتيزول �إىل �أدنى م�ستوياته،
ت�صبحني عر�ضة لنوبة الربو
�أكرث من � ّأي وقت �آخر .ولكن
عموم ًا ،ميكنك �أن تخ ّففي من

الأعرا�ض يف ال�صباح الباكر
�إذا ت ّذكرت �أن تتناويل دواءك
وم�ساء.
�صباح ًا
ً
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النقرس

ُيع ّد النقر�س ثالث �أكرث �أنواع
التهابات املفا�صل �شيوعاً،
ويبلغ �أ�سو�أ درجاته يف ال�ساعات
القليلة قبل اال�ستيقاظ .وهو
ينجم عن تراكم بلّورات احلم�ض
البويل يف مفا�صلك .وينتج هذا
الأخري عن تف ّكك مواد البورين
يف ج�سمك (التي حت�صلني عليها
من تناول اللحوم ومنتجاتها)
ثم ينتقل �إىل جمرى الدم .وعاد ًة
ما يتخلّ�ص ج�سمك من احلم�ض
البويل عن طريق الكلى� ،إلاّ
يرت�سب �أحياناً وي�ش ّكل
�أ ّنه قد
ّ
بلّورات ترتاكم يف مفا�صلك،
خا�صة يف �أ�صابع قدميك.
�إن كنت م�صابة
بالنقر�س ،عادة ما تخلدين �إىل
الفرا�ش من دون ال�شعور ب� ّأي �أمل،
حاداً ينتابك عندما
� اّإل � ّأن �أمل ًا ّ
ت�ستيقظني� ،إذ يكون هرمون
امل�ضاد الطبيعي
الكورتيزول،
ّ
لاللتهابات يف ج�سمك ،يف
�أدنى م�ستوياته خالل ال�ساعات
ولكن اخلرب
الأوىل من ال�صباح.
ّ
ال�سار هو � ّأن الأدوية امل�ضادة
لاللتهاب قادرة على عالج
النقر�س ،كما ب�إمكانك �أن
تخ ّففي الأعرا�ض من خالل
احلفاظ على وزن �صحي وجت ّنب
الأطعمة التي حتتوي على ن�سب
عالية من البورين ،مثل اللحوم
احلمراء ،و�أح�شاء احليوانات،
والكبد ،واملحار وغريها.

