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الصحف واملجالتالصحة النفسية فى

أظهرت دراسة أمريكية جديدة أن النساء 
الرجال.  من  وأقوى  أفضل  بذاكرة  يتمتعن 
في  اليأس  سن  بجمعية  الباحثون  وأوضح 
تتفوق  املرأة  أن  )فييت(،  الشمالية  أمريكا 
والوجوه  األحداث  تذكر  في  الرجل  على 
ونشروا  بها،  القيام  يتعني  التي  واألشياء 

دراستهم في دورية »مينوبوز« العلمية.
 وسيدة تتراوح 

ً
وشملت الدراسة 212 رجال

أعمارهم بني 45 و55 عاًما، لتقدير مستويات 
الذاكرة واملهارات العقلية لديهم.

مرحلة  في  النساء  أن  الباحثون  ووجد 
منتصف العمر يتفوقن على الرجال من نفس 

الفئة العمرية في كل ما يتعلق بالذاكرة.
والنساء  الرجال  من   %75 نحو  إن  وقالوا 
تقدم  كلما  الذاكرة  في  مشاكل  من  يعانون 
على  تتفوق  املرأة  تزال  ال  لكن  العمر،  بهم 
الذاكرة،  بوظيفة  األمر  يتعلق  عندما  الرجل 

حتى في منتصف العمر ومرحلة الشيخوخة.
مستويات  أن  إلى  الباحثون  هؤالء  وخلص 
هرمونات  من  وهو   - »إستراديول«  هرمون 
والتذكر،  التعلم  على  تؤثر   - »اإلستروجني« 

من  أكثر  النساء  عند  بكثرة  متواجد  وهو 
الرجال.

تبدأ  الهرمون  هذا  مستويات  أن  وأضافوا 
انقطاع  بعد  ما  مرحلة  في  االنخفاض  في 
مستويات  على  بدوره  يؤثر  ما  وهو  الطمث، 
مستوياته  تظل  لكن  السيدات،  لدى  الذاكرة 

أفضل من الرجال في نفس املرحلة العمرية.
الدراسات  بعض  أن  الباحثون  وتابع 
أشارت إلى أنه حتى في مرحلة الطفولة، فإن 
اإلناث يتفوقن على الذكور في املهام املتعلقة 
على  خاص  بشكل  ينطبق  وهذا  بالذاكرة، 

الذاكرة اللفظية.

ذاكرة املرأة أقوى من ذاكرة الرجل

إعداد:

د.عمر مختار السوسى
إخصائى الطب النفسى

في  النساء  أن  لندن  جامعة  أجرتها  جديدة  دراسة  كشفت 
أفضل  ذاكرة  يملكن  عاما(  الخمسني  )بعد  العمر  منتصف 

من الرجال.
 وأشارت الدراسة التي شملت 9600 رجل وامرأة في مطلع 
الرجال  على  تقدمن  النساء  أن  إلى  العمر،  من  الخمسينيات 

في اختبارين.
إلى عشر   وقالت إن املشاركني في االختبار األول استمعوا 
عطيت لهم دقيقتان لتذكر أكبر عدد ممكن منها، في 

ُ
كلمات وأ

حني طلب االختبار الثاني من املشاركني وضع قائمة بالكلمات 
نفسها بعد خمس دقائق من االختبار األول.

 ووجدت الدراسة التي نشرتها صحيفة ديلي إكسبريس أن 
بأكثر من 5% في االختبار األول،  الرجال  النساء تفوقن على 

ونحو 8% في االختبار الثاني.
متشابهة  نتيجة  سجلوا  والنساء  الرجال  أن   وأضافت 
من  عدد  أكبر  تسمية  املشاركني  من  طلب  آخر  اختبار  في 

الحيوانات، وتمكن كل من الجنسني من تسمية 22 حيوانا.

نساء ما بعد الخمسني أقوى ذاكرة
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بات  إنه  بريطانيون  علماء  قال 
من املمكن عالج االكتئاب بواسطة 
لاللتهابات،  املضادة  األدوية 
مرض  أنه  إلى  خلصوا  بعدما 

عضوي.
توصلوا  أنهم  العلماء  وأضاف 
تشخيص  بعد  الحل  هذا  إلى 
عضوي  مرض  أنه  على  االكتئاب 
ناجم عن عطل في جهاز املناعة، 
وفق ما ذكرت صحيفة »تلجراف« 

البريطانية. 
مع  الدراسة  هذه  وتتفق 
السابقة  الدراسات  من  العديد 
وجهاز  االكتئاب  بني  ربطت  التي 
مرض  أنه  إلى  وأشارت  املناعة، 
منشأ  ذا  مرضا  وليس  عضوي 

عقلي خالص.
 13 بني  من  واحد  ويعاني 

نشرت  حديثة  فرنسية  دراسة  أكدت 
أن  املتخصصة  نيورولوجي  مجلة  في 
يوميا  القهوة  من  فناجني  ثالثة  تناول 
الخامسة  فوق  النساء  ذاكرة  يحمي 
التي   - الدراسة  وتناولت  والستني. 
أجراها املعهد الوطني الفرنسي للصحة 
جامعة  مع  بالتعاون  الطبية  واألبحاث 
الكافيني  تناول  بني  العالقة   - لشبونة 

واألداء الذهني.
شمل  الذي   – البحث  فريق  وأوضح 
سن  فوق  رجال  و2820  امرأة   4197
أيضا  للعمر  أن   - والستني  الخامسة 
النتائج، حيث استفادت من  تأثيرا على 
فوائد القهوة البالغات 80 عاما أكثر من 

أخريات تصغرهن بـ 10 إلى 15 سنة.
باحثني  من  املكون  الفريق  ووضع 
العصبي  الجهاز  أمراض  بوحدة 
العلوم  مختبر  مع  بالتعاون  باملعهد 
نموذجا  لشبونة،  بجامعة  العصبية 
جمعت  نتائج  من  انطالقا  إحصائيا 
فرنسية  مدن  بثالث  سنوات  أربع  ملدة 
من  وبوردو  وديجون  مونبيلييه  هي 
آالف  سبعة  تشمل  التي  املجموعة  هذه 

شخص.

التي  األخرى  العوامل  كل  أخذ  وبعد 
في  الذهني  األداء  على  تؤثر  أن  يمكن 
وضغط  والتعليم  السن  مثل  االعتبار 
الدم وأمراض القلب واالكتئاب العصبي 
النموذج  هذا  أتاح  العجز،  وأنواع 
للكافيني  أن  إلى  التوصل  اإلحصائي 

تأثيرا واقيا بالنسبة للنساء فقط.
العلمي  الفريق  من  الباحثة  وعلقت 
سبب  على  ريتشي  كارين  للدراسة  املعد 
كون الكافيني لم ينفع سوى النساء قائلة 
التمثيل  عملية  تكون  أن  املمكن  »من  إنه 
املرأة  لدى  مختلفة  للكافيني  الغذائي 
هناك  يكون  ربما  أو  الرجل  لدى  عنها 
إلى  ريتشي  وأشارت  هرموني«.  تفاعل 
ضرورة توضيح اآللية البيولوجية لتقييم 

مدى فائدة عالج يستند إلى الكافيني.
الكافيني  بأن  تفيد  الدراسة  أن  غير 
مرض  ظهور  على  تأثير  له  ليس 
يتعني  إنه  ريتشي  وقالت  الزهايمر، 
لدراسة  آخرين  عامني  الدراسة  متابعة 
بشكل  والزهايمر  الكافيني  بني  العالقة 
يكون  أال  املحتمل  من  »ألنه  أفضل 
للكافيني دور في ظهور املرض ولكن في 

منع  تقدمه«.

الحصر  أو  االكتئاب  من  بريطانيا 
الجهات  وأصدرت  النفسي، 
خاصة  وصفة  مليون   64 الصحية 

بعالج االكتئاب العام املاضي.
بصورة  الحالي  العالج  ويركز 
املحسنة  األدوية  على  كبيرة 
هرمون  تعزيز  وخاصة  للمزاج، 
لكن  الدماغ،  في  السيروتونني 
أن  اآلن  يعتقدون  باتوا  العلماء 
املناعي  للجهاز  املفرط  النشاط 
يؤدي إلى التهاب في أنحاء الجسم 
مشاعر  أيضا  محدثا  كافة، 

باليأس والتعب.
الجديدة  الدراسة  وأظهرت 
يعانيها  التي  االلتهابات  عالج  أن 
الجهاز املناعي ينعكس إيجابيا في 

الحد من حالة االكتئاب.
الطب  دائرة  رئيس  ويقول 

إد  كامبريدج  جامعة  في  النفسي 
علم  في  جديدا  عالجا  إن  بوملور، 
مضيفا  األفق،  في  يظهر  املناعة 
االلتهاب  أن  جدا  الواضح  »من 

يسبب االكتئاب«.
كامبريدج  في  العلماء  ويأمل 
وآخرون في صندوق ويلكوم ترست 

البدء  في  الطبية  األبحاث  لتمويل 
القادم،  العام  العالج  تجارب  في 
الختبار قدرة أدوية العالج املضاد 

لاللتهابات من عالج االكتئاب.
وأضاف مور أن ثمة دليال يظهر 
عالج  على  املضادات  هذه  قدرة 

االكتئاب.

 القهوة تحمى ذاكرة النساء فوق الخامسة والستني

عالج غري متوقع لالكتئاب


