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عيادة

كما لو أنك تدق مسمارًا في القدم
الوحيد لتكون الكتل الكلسية ،فهناك
أمـ ــور أخـ ــرى تـ ــؤدي إل ــى ذلـ ــك ،منها
تضرر العضالت واألربطة واألنسجة
ال ـل ـي ـنــة ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـك ـع ــب وت ـم ــزق
ال ـغ ـش ــاء الـ ـ ــذي ي ـغ ـطــي ع ـظ ــم الـكـعــب
والتقدم الطبيعي في العمر ،فيصبح
ال ـك ـع ــب غ ـي ــر قـ ـ ــادر ع ـل ــى ام ـت ـصــاص
الصدمات التي يتعرض لها بكفاءة.

الكي
آخر الدواء ّ

قد يحدث ،أحيانًا ،أن تشعر بأنك لم
تعد قادرًا على السير خطوة واحدة.
ب ــأن قــدمــك تــوق ـفــت .ه ـكــذا بـبـســاطــة.
قــد ال ت ـعــرف فــي تـلــك الـلـحـظــة سبب
هــذا التوقف ،وقــد تـ ّ
ـرد السبب لكثرة
ّ
اإلره ــاق والـتـعــب ،مــن دون أن تفكر،
ولو للحظة ،أن السبب هو تلك الكتلة
ال ـص ـغ ـيــرة ف ــي ب ــاط ــن ال ـق ــدم ال ـت ــي ال

يمكن تجنب آالم مسمار
الكعب باختيار أحذية
مريحة ذات نعل طري
تــولـيـهــا اهـتـمــامــا ف ــي ال ـغــالــب .وهــي
ال ـك ـت ـلــة ال ـت ــي ي ـط ـلــق عـلـيـهــا مـسـمــار
كعب القدم .فهل تعرف ما الذي يمكن
أن تـتـسـ ّـبــب ب ــه ت ـلــك ال ـحــالــة الـطـبـيــة
املزعجة؟
تـتـعـ ّـدد التسميات الـتــي تطلق على
مـ ـسـ ـم ــار كـ ـع ــب ال ـ ـ ـقـ ـ ــدم ،فـ ـهـ ـن ــاك مــن

ي ـط ـل ــق ع ـل ـي ــه «مـ ـسـ ـم ــار الـ ـعـ ـق ــب» أو
«مـهـمــاز ال ـقــدم» أو «مـهـمــاز العقب»،
ولكن تبقى التسمية األكـثــر شيوعًا
«مسمار اللحم» هــي األكـثــر شيوعًا،
بــرغــم أنـهــا ال ّ
تعبر صــراحــة عــن تلك
الـحــالــة .فـهــذه األخـيــرة ليست عبارة
عــن كتلة مــن الـلـحــم ،وإنـمــا كتلة من
ال ـت ــرس ـب ــات ال ـك ـل ـس ـيــة الـ ــزائـ ــدة الـتــي
ت ـن ـبــت ف ــي ت ـلــك امل ـن ـط ـقــة ،وقـ ــد تمتد
حتى منتصف قــوس القدم .أمــا ملاذا
سـمــي مـسـمــارًا؟ تـقــول ال ــرواي ــات بــأن
االســم جــاء للتعبير عــن درجــة األلــم،
املصاب
إذ أن هذه التكلسات تصيب
ّ
ّ
بــألــم ش ــدي ــد ...كـمــا ل ــو أن أحـ ـدًا ي ــدق
مـسـمــارًا فــي ال ـقــدم ،مخترقًا العظام.
مع ذلك ،ال يعود األلم إلى «املسمار»
نفسه ،كما يعتقد البعض ،وإنما إلى
االلـتـهــاب املــزمــن فــي الــوتــر العضلي
الذي يحمي باطن القدم من اإلصابة
بالجروح .فعندما يلتهب هذا الوتر،
يـحــاول الجسد توسيع بــاطــن القدم
كتعويض ،فينشأ املهماز أو املسمار.

كــان يمكن تجنب تلك اآلالم بالتنبه
ً
قـ ـلـ ـي ــا إل ـ ـ ــى بـ ـع ــض األمـ ـ ـ ـ ـ ــور ،م ـن ـهــا
ً
امل ـحــاف ـظــة ع ـلــى وزن ط ـب ـي ـعــي م ـثــا
أو اخ ـت ـيــار أح ــذي ــة مــري ـحــة ،ب ـمــا في
ذلك النعل ،أي أن يكون طريًا وليس
ص ـل ـب ــا ،إض ــاف ــة إل ـ ــى ال ـت ـخ ـف ـيــف مــن
ال ـت ـمــاريــن الــريــاض ـيــة ال ـت ــي تتطلب
مـجـهــودًا .ع ــادات بسيطة ،ولـكــن بال
شك ،تعني الكثير.

أعراض مسمار كعب القدم
ال تختلف أعـ ــراض الـتـهــاب املـسـمــار
مصاب إلى آخر ،إذ تبقى أعراضًا
من
ٍ
موحدة لدى الجميع ،وهي:
ـ أل ــم ح ــاد فــي ال ـقــدم ،خـصــوصــا عند
االستيقاظ من النوم والوقوف.
ـ ألــم متوسط الـحــدة خــال الـيــوم في
منطقة الكعب.
ـ التهاب وتورم في مقدمة القدم.
ـ الـ ـشـ ـع ــور ب ـ ـح ـ ــرارة وسـ ـخ ــون ــة فــي
املنطقة املصابة.
ـ ظ ـهــور ن ـتــوء واض ــح يـشـبــه الـعـظــام

أسفل الكعب.
ـ وج ـ ــود ل ـيــونــة ف ــي مـنـطـقــة ال ـك ـعــب،
تجعل املـشــي بـقــدمــن عــاريـتــن أم ـرًا
صعبًا.
وإذا ظهر أي من هذه األعراض ،فربما
من األجــدى مراجعة طبيب مختص،
خ ـص ــوص ــا أن ـ ــه ال ي ـم ـكــن تـشـخـيــص
اإلصابة بمسمار الكعب إال إذا تمت
رؤيته عند التصوير بأشعة «إكس».
مع ذلك ،قد يحدث في بعض األحيان
أن ال يظهر أي من األعراض املذكورة
ع ـل ــى امل ـ ـصـ ــاب ،لـيـكـتـشــف الـشـخــص
إصــاب ـتــه بـمـسـمــار ال ـك ـعــب مـصــادفــة
عـنــد قـيــامــه بـتـصــويــر قــدمــه بأشعة
إكس لغرض آخر!

أثر التقدم في العمر
الترسبات الكلسية .هــذا هو السبب
األول لإلصابة بمسمار كعب القدم،
وهي التي تنشأ من تراكم الكالسيوم
بصورة غير طبيعية في تلك املنطقة.
غ ـي ــر أن هـ ــذا ال ـع ــام ــل ل ـي ــس الـسـبــب

تـ ــأتـ ــي ه ـ ـ ــذه املـ ــرح ـ ـلـ ــة بـ ـع ــد م ــرح ـل ــة
التشخيص ،التي ّ
تعد أمـرًا ضروريًا
ل ـت ـب ـي ــان مـ ــا إذا ك ــان ــت ت ـل ــك ال ـك ـت ـلــة
مـسـمــار كـعــب أو ال .وإذا مــا تـبــن أن
ه ــذه ال ـحــالــة الـطـبـيــة ه ــي ع ـب ــارة عن
مـسـمــار ك ـعــب ،ت ـبــدأ مــرحـلــة ال ـعــاج.
وهنا ،تتنوع الخيارات العالجية ما
بني العالجات الطبيعية والعالجات
باألدوية والجراحة .وغالبًا ،ما يبدأ
امل ـشــوار بالعالجات الطبيعية التي
ً
تستلزم مــن املـصــاب مـثــا الحصول
كاف من الراحة والتوقف
على
ٍ
قسط ٍ
ع ــن ت ـعــريــض ك ـعــب ال ـق ــدم لـلـضـغــط.
ك ـم ــا ي ـن ـصــح ه ـن ــا أيـ ـض ــا بــال ـتــدل ـيــك
لـكــونــه يخفف مــن تقلص العضالت
وتــوتــرهــا ،بحيث يـسـتــرجــع الجسم
تــوازنــه تدريجيًا ،وهــذا أمــر مهم ألن
خيوط العضالت تمتد من القدم عبر
ال ـســاقــن وت ـصــل حـتــى ال ـظ ـهــر .ومــن
طرق العالج أيضًا املوجات الصادمة
ف ــوق ال ـصــوت ـيــة ،وه ــي طــريـقــة مــؤملــة
لكنها ناجحة في معظم الحاالت.
أم ــا ط ــرق ال ـعــاج ب ــاألدوي ــة ،فتشمل
ً
م ـ ـثـ ــا الـ ـ ـع ـ ــاج ب ـ ـ ــاألدوي ـ ـ ــة امل ـ ـضـ ــادة
اللـ ـتـ ـه ــاب الـ ــوتـ ــر الـ ـعـ ـضـ ـل ــي .وهـ ـن ــا،
يـنـصــح األطـ ـب ــاء بــاس ـت ـخــدام أحــذيــة
ذات نعل طبي تعمل على التخفيف
م ــن آالم ال ــوت ــر الـعـضـلــي ألن ــه يسند
القدم تلقائيًا،
مــع ذل ــك ،قــد يـضـطــر بـعــض املــرضــى
الــذيــن ي ـعــانــون مــن ال ـت ـهــاب املـسـمــار
لـلـجــوء إل ــى تـجــربــة ع ــدة ح ـل ــول ،من
دون جـ ــدوى .ه ـنــا ،فــي ه ــذه الـحــالــة،
تأتي مرحلة العالج بالجراحة .وفي
ه ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ،ت ـع ـت ـبــر ه ـ ــذه الـعـمـلـيــة
ال ـج ــراح ـي ــة خ ـط ـي ــرة ،ن ـظ ــرا آلث ــاره ــا
ال ـجــان ـب ـيــة ،إذ ي ـم ـكــن أن ت ـ ــؤدي إلــى
تـمــزق فــي أحــد األوت ــار ف ـيــزداد األلــم،
أو يمكن أن تختفي ن ـتــوءات الكعب
م ــؤق ـت ــا ثـ ــم ت ـ ـعـ ــود .ه ـ ــذه اآلثـ ـ ـ ــار هــي
التي تدفع الكثيرين إلى البقاء على
الـعــاجــات الطبيعية ،أو فــي أحسن
األحوال ،التأقلم مع املسمار.

معلومة

خطوات للتخفيف من تناول الملح في طعامك
ّ
يؤدي اإلسراف في تناول ملح الطعام إلى وفاة ما ال يقل عن  4ماليني شخص،
سنويًا ،وإصابة ماليني آخرين بأمراض متعددة ،منها أمراض ارتفاع ضغط
الــدم والكلى والقلب والجهاز الهضمي وهشاشة العظام .مع ذلــك ،كان يمكن
تجنب هــذا املــوت املجاني باتباع سلسلة من الخطوات البسيطة ،ومنها على
سبيل املثال ال الحصر:
ـ تجنب وضع امللح على الطاولة ،خصوصًا أن  %30من األشخاص يضيفون
امللح إلى الطعام قبل تذوقه.
ـ التوقف عن إضافة امللح أثناء طهي الطعام .قد يكون مذاق الطعام غير لطيف،
ولكن في غضون أسبوعني إلى  4أسابيع عندما تزداد حساسية مستقبالت
طعم امللح في الفم ،يصبح الشخص أكثر حساسية لطعم امللح في تركيزاته
املعتادة.
ً
ـ اللجوء إلى استخدام بعض النكهات واملطيبات بــدال من امللح ،والتي تشمل
الفلفل والبصل والثوم والطماطم والفلفل الحلو والريحان والبقدونس والزعتر
والكرفس والفلفل الحار والروزماري والكاري والكزبرة والليمون.
ـ تجنب األطعمة املصنعة التي تمت إضــافــة إليها .ففي معظم بـلــدان العالم،
يأتي نصف ما تتناوله من الصوديوم تقريبًا من األطعمة املصنعة ،لذلك فإن
املسؤولية تقع على عاتقك الشخصي.
أما بالنسبة إلى الكميات املسموح تناولها من الصوديوم ،فهي تتعلق بحسب

الفئات العمرية ،فاألطفال من عمر سنة إلى  3سنوات ،يفترض أن تكون كمية
امللح املسموح بها أقل من  225ملغم .ومن عمر  4سنوات إلى  ،10يمكن أن
تكون  350ملغم .أمــا مــن عمر  11إلــى  ،15فهي  500ملغم .فيما البالغون
يمكنهم ت ـنــاول كـمـيــة  2300م ـلــغ .أم ــا الـبــالـغــون الــذيــن يـعــانــون مــن أم ــراض
مزمنة ،كالسكري وأمــراض القلب وضغط الدم املرتفع وأمــراض الكلى ،فيقل
استهالكهم للملح ليصل إلى حدود  1500ملغم.
من جهة أخرى ،ينصح خبراء التغذية بضرورة شراء أكبر قدر ممكن من املواد

الغذائية لطازجة ،حيث يكاد يكون من املستحيل التوصل إلــى نظام غذائي
يتكون من املواد الغذائية الطبيعية غير املجهزة ،التي تتجاوز املبادئ التوجيهية
الصادرة عن جمعية القلب األميركية ،التي تشدد بصرامة على ضرورة الحد
من تناول الصوديوم.

النوم القليل أو الكثير يثير القلق واالكتئاب
ً
يمكن أن يزيد النوم أقل من  8ساعات ليال مخاطر اإلصابة بالتفكير السلبي
املتكرر الذي يرتبط باضطرابات القلق واالكتئاب .هذا ما خلصت إليه دراسة
ً
أميركية حديثًا ،حيث بينت النتائج النوم أقل من  8ساعات ليال يرتبط بصعوبة
في تحويل انتباه الشخص بعيدًا عن املعلومات السلبية .وأضاف فريق الدراسة
ً
أن النتائج تشير إلى أن عدم حصول اإلنسان على كفايته من النوم ليال يجعل
األفـكــار السلبية تتداخل في حياته ،ويتعزز لديه الشعور باضطرابات مثل
ّ
القلق واالكتئاب .وفي هذا اإلطار ،يمكن أن تمكن نتائج الدراسة أخصائيي علم
النفس من معالجة مرضى القلق واالكتئاب عن طريق تعزيز عدد ساعات النوم
ً
للمرضى ليال ،مما يسهم في طرد األفكار السلبية لديهم .من جهة أخرى ،لفت
الفريق إلى أن قلة عدد ساعات النوم ال ترتبط وحدها باملشاعر السلبية ،بل
إن طول فترة النوم عن  8ساعات أيضًا يرتبط بنفس األعراض ،لذلك يفضل
ً
الحصول على القسط الكافي من النوم ليال دون زيادة أو نقصان للوقاية من
اضطرابات القلق واالكتئاب.

