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املقدمة

الدكتور  عبدالرحمن عبدالله العوضي
األمين العام

مركز تعريب العلوم الصحية

والله ولي التوفيق،،

النشأة األولــى من  التي مير بها اإلنسان منذ  القرآن الكرمي عن املراحل  حتدث 
»ُهـَو  تعالى  قال  به كل مرحلة،  تتميز  وما  الشيخوخة  إلى مرحلة  التراب ووصــواًل 
اَلِّذي َخَلَقُكْم ِمْن ُتَراٍب ُثَمّ ِمْن ُنْطَفٍة ُثَمّ ِمْن َعَلَقٍة ُثَمّ ُيْخِرُجُكْم ِطْفلاً ُثَمّ ِلَتْبُلُغوا 
ى  ى ِمْن َقْبُل َوِلَتْبُلُغوا َأَجلاً ُمَسماًّ ا َوِمْنُكْم َمْن ُيَتَوَفّ ُكْم ُثَمّ ِلَتُكوُنوا ُشُيوخاً َأُشَدّ

ُكْم َتْعِقُلوَن« اآلية )67( سورة غافر. َوَلَعَلّ
تعد مرحلة الكبر من املراحل التي يضعف فيها اجلسم، وترق عظامه وتظهر بعض 
العديد  بالعمر، كما يصاحب هذا الضعف  التقدم  الناجتة عن  التغيرات على اجللد 
بها  يصاب  التي  املزمنة،  األمــراض  طبيعية، خاصة  ظاهرة  هي  التي  األمــراض  من 
كبار السن، حيث تؤدي بهم إلى الوفاة، كاحتشاء عضلة القلب، تلني العظام، أمراض 
األوعية الدموية، اضطرابات الشبكية التي ميكن أن تسبب العمى، مرض فرط ضغط 

الدم والسكري.
بني العلم احلديث أن التغيرات التي تصاحب التقدم في العمر هي نتيجة عوامل 
التصلب  يسبب  ما  وهــو  الدموية  األوعية  كفاءة  تقل  حيث  مكتسبة،  وأخــرى  وراثية 
العصيدي الذي يؤدي إلى اإلصابة بفرط ضغط الدم، وترسب الدهون على جدران 

األوعية الدموية، وقد حُتِدث اإلصابة باجللطات.
وهناك الكثير من األبحاث واجلهود املضنية التي يقوم بها علماء الطب احلديث 

لتخفيف آالم املرضى من كبار السن بتقدمي العالج املناسب لهم.
نأمل أن يكون هذا الكتاب قد استوفى بالشرح ما تضمنته فصوله، وأن يقدم كل 

ما هو مفيد لطالب الطب واألطباء املمارسني والباحثني في طب اجللد وطب املسنني.
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التمهيد
يرافق تقدمنا في العمر حدوث تغيرات في جميع أعضاء اجلسم مبا فيها اجللد، 
خاصة وأنه هو العضو األكبر حجمًا بالنسبة لباقي أجهزة اجلسم، وهو أيضًا األكثر 
التغيرات منها الضمور،  التقدم في العمر يحدث العديد من  ظهورًا ومشاهدة، فمع 

اجلفاف، ظهور الدوالي، وغيرها من األعراض.
ويواصل العلماء والباحثون دراساتهم حول طب جلد املسنني، وذلك ألهميته ولزيادة 
متوسط األعمار، األمر الذي تكثر فيه حاجتهم للذهاب إلى الطبيب لعالج العديد من 

املشكالت اجللدية التي تواجههم.
العمر، حيث  تقدم  مع  التغّيرات  من  الكثير  فيه  يحدث  الــذي  العضو  هو  واجللد 
بعد  تكون شائعة  أشكاله  أكثر  لكن  مرحلة،  أية  في  يتعرض اجللد حلدوث سرطان 
فترات طويلة من التعرض ألشعة الشمس. وقد تتراكم العديد من آفات اجللد احلميدة 
مع تقدم العمر التي غالبًا ما تصبح متهّيجة مع مرور الزمن، األمر الذي يتطلب من 

الطبيب تفريقها عن احلاالت األكثر خطورة. 
فغالبًا ما يخضع كبار السن للعديد من األدوية والعالجات، مما يؤدي إلى احتمالية 
أكبر حلدوث تآثرات دوائية خطيرة، فمع وجود احتمالية ضعف في وظائف الكلى أو 
الكبد أو االثنني معًا يصعب التخلص من هذه األدوية. كما يواجه املتقدمون في العمر 
أو  البصرية  اإلعاقة  من  أي  في حال وجود  املوضعية  العالجات  في وضع  صعوبة 

التهاب املفاصل.
السن، وذلك  كبار  لدى  التي حتدث  ملناقشة احلاالت اجللدية  الكتاب  يهدف هذا 
التشّيخ  مع  اجللدية  التغيرات  األول  الباب  يوضح  حيث  املختلفة،  أبوابه  خالل  من 
الثاني شارحًا األمــراض اجللدية  الباب  يأتي  ثم  من ضمور، تكدم، جفاف، دوالــي، 
االلتهابية. ويتحدث الباب الثالث عن األورام اجللدية سواء أكانت خبيثة أو حميدة. كما 
يسرد الباب الرابع االحتشارات والعداوى الطفيلية والفيروسية واجلرثومية والفطرية. 
كذلك يعرض الباب اخلامس األمراض االستقالبية والتغذوية، وُيختتم الكتاب بالباب 

السادس متحدثًا عن العالمات اجللدية الناجتة عن األمراض املجموعية.
نأمل أن يكون هذا الكتاب معينًا ومرشدًا لألطباء والدارسني بكليات الطب وأن 

يكون إضافة جديدة تضم إلى صرح التعلم الطبي بالوطن العربي.

الدكتور  يعقوب أحمد الشراح
األمين العام المساعد

مركز تعريب العلوم الصحية

والله ولي التوفيق،،
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املؤلفان

كولبي كريغ إيفانز 
• دكتوراه يف الطب.	

• �شركاء اإيفانز لطب اجللد.	

• اأو�شنت، تك�شا�س - الوليات املتحدة الأمريكية.	

ويتني هاي 
• دكتوراه يف الطب، دكتوراه يف القانون، ماج�شتري يف الهند�شة.	

• اأ�شتاذ م�شارك يف طب اجللد والباثولوجيا.	

• العوز 	 وفريو�س  جن�شياً  املنتقلة  الأمرا�س  من  الوقاية  عيادة  يف  معالج  طبيب 

املناعي الب�شري بدنفر.

• كلية الطب - جامعة كولورادو.	

• دنفر، كولورادو - الوليات املتحدة الأمريكية.	
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املترجم

د. تيسير  كايد  العاصي 
• حا�شل على بكالوريو�س الطب واجلراحة - جامعة الأزهر - جمهورية م�شر 	

العربية عام 1973.

• حا�شل على درجة املاج�شتري يف الأمرا�س املعدية - اململكة املتحدة.	

• حا�شل على دبلوم التخ�ش�س يف طب املناطق احلارة وال�شحة - اململكة املتحدة.	

• حا�شل على دبلوم يف ال�شحة املهنية ودبلوم يف ال�شحة الدولية - لندن ودبلن 	

- اململكة املتحدة واأيرلندا.

• رئي�س الطب الوقائي وال�شحة املهنية (�شابقاً) - م�شت�شفى الأحمدي - �شركة 	

النفط - دولة الكويت.
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