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مجلة دورية تعنى بشؤون التعريب فـي الطب والصحة العامة

النحافـة... 
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إرشادات لكّتاب المقاالت 

• يقدم الكاتب مقاله بناًءً على خطاب تكليف يصدر عن املركز وفقًا لشروط ومواعيد محددة وثابتة.	
• تسليم مواد العدد لسكرتارية املركز من نسخة واحدة أو عبر البريد اإللكتروني للمركز قبل شهر ونصف من 	

صدور العدد.
• أية مواد تسلم بعد املوعد املنصوص عليه تؤجل للعدد التالي.	
• ال يحق للكاتب استرداد املواد املسلمة للمجلة سواء نشرت أم لم تنشر.	
• يحق للمجلة استبعاد بعض املواد غير الصالحة للنشر، أو التي تتعارض مع الئحة املجلة.	
• للمجلة الحق في تأجيل نشر بعض املواد أو تجزئتها على أكثر من عدد وذلك وفقًا لظروف التحرير.	
• تخضع جميع املواد املعدة للنشر لعملية الصياغة أو املراجعة اللغوية، يفضل أن يكون املقال في حدود )8-6( 	

صفحات.
• تتضمن الصفحة األولى عنوان املقال واسم الكاتب الثالثي ومسماه الوظيفي ومكان العمل.	
• يجب أال يكون املقال قد سبق نشره وغير مقدم للنشر إلى جهة أخرى.	
• تقدم املجلة نسخة من اإلصدار هدية للكاتب.	
• يجب أن تذّيـل املقالة بترجمة االصطالحات الطبية الواردة بها حسب ترتيب ورودها باملقالة، وذلك باللغتني 	

العربية واإلنجليزية، كما ُيرجى االلتزام  قدر اإلمكان بمصطلحات املعجم الطبي املوحد، مع ذكر املصدر في 
حالة اعتماد مصطلحات غير تلك الواردة باملعجم الطبي املوحد وسبب اختيارها.

• األبيض 	 وكذلك  امللونة  الصور  وتقبل  املقال،  في  املستخدمة  والصور  الرسوم  جميع  من  نسخة  تقديم  يجب 
واألسود، كما يفضل توفير األفالم األصلية املوجبة لها. ويفضل أن تكون الصور بدرجة وضوح عالية، وترجمة 
وكتابة التعليقات داخل الشكل باللغة العربية، ويجب ترقيم جميع الصور واألشكال التي يشتمل عليها املقال 
وذكرها داخل النص حسب ترتيبها الرقمي. كما يجب أن تشتمل كل الصور واألشكال املستخدمة على تعليق 

واٍف لها.
•  يجب أن تكون بيانات الجداول مطبوعة على جهاز الحاسوب، كما يجب التحقق من صحة البيانات الواردة 	

بها، مع ذكر املراجع، والتأكد من مطابقتها ملا ورد في نص املقال. 
• يجب ترتيب املراجع ترتيبًا رقميًا متسلساًل حسب ترتيبها في املقال، كما يجب ذكر املراجع في حالة الجداول 	

ومصـدر الصور وموافقة أصحابها األصليني إن لم تكن الصور التي تضمنها املقال أصلية، ويجب أن تشتمل 
املراجع على الترتيب اآلتي: )1( اسم املؤلف، )2( اسم الكتاب أو اسم املجلة أو املوقع اإللكتروني املعتمد، )3( 

دار النشر أو عدد املجلة، )4( سنة النشر. 
• يعد الكاتب مسؤواًل مسؤولية كاملة عن دقة جميع البيانات الواردة بمقاله )بما فيها جرعات األدوية(، وعن دقة 	

البيانات املتعلقة باملراجع التي استند إليها في إعداد املقال.
• 	www.acmls.org :يمكن االطالع على املجلة بقراءة محتوياتها من خالل موقع املركز على اإلنترنت
• توجه جميع املراسالت واملقاالت إلى:	

السيد الدكتور / رئيس تحرير مجلة تعريب الطب،
 املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم  الصحية

ص.ب  :  5225  الصفاة 13053 ـ  دولة الكويت
هـاتــف :  25338610/1 )965( +
فــاكـس:   25338618 )965( + 

acmls@acmls.org  :بريد إلكتروني
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منظمة عربية تتبع مجلس وزراء الصحة العرب، ومقرها الدائم دولة 
الكويت وتهدف إلى:

• توفير الوسائل العلمية والعملية لتعليم الطب في الوطن العربي.	
• تبادل الثقافة واملعلومات في احلضــارة العربية وغيرها من احلضارات 	

في اجملاالت الصحية والطبية.
• دعم وتشجيع حركة التأليف والترجمة باللغة العربية فــي مجاالت 	

العلوم الصحية.
• إصدار الدوريات واملطبوعات واألدوات األساسية لبنية املعلومـات الطبية 	

العربية في الوطن العربي.
• جتميع اإلنتاج الفكري الطبي العربي وحصره وتنظيمه وإنشاء قاعدة 	

معلومات متطورة لهذا اإلنتاج.

• ترجمة البحوث الطبية إلى اللغة العربية.	
• إعداد املناهج الطبية باللغة العربية لالستفادة منها في كليات ومعاهد 	

العلوم الطبية والصحية.
ويتكون املركز من مجلس أمناء حيث تشرف عليه أمانة عامة، وقطاعات 
إدارية وفنية تقوم بشؤون الترجمة والتأليف والنشر واملعلومات، كما يقوم 
املركز بوضع اخلطط املتكاملة واملرنة للتأليف والترجمة في اجملاالت الطبية 
شاملة املصطلحات واملطبوعات األساســية والقواميــس، واملوسوعات 
واألدلة واملسوحات الضروريــة لبنيــة املعلومات الطبيــة العربية، فضالً 
لإلنتاج  األساسـية  املعلومات  وتقدمي خدمات  الطبية  املناهج  إعداد  عن 

الفكري الطبي العربي.

*  أهداف اجمللة ورسالتها:
• تهدف اجمللة إلى نشر الثقافة الصحية لدى القّراء ودعم تعريب الطب.	
• نشر املعلومات عن املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية وأهدافه 	

وإصداراته في اجملاالت الطبية اخملتلفة.
• تشجيع األطباء واملتخصصني على كتابة األبحاث الطبية األصلية باللغة 	

العربية في جميع اجملاالت الطبية والصحية.
• متابعة اجلديد في الطـب وذلك فـي سـبيل حتديث املعلومــة الطبيــة في 	

اجملاالت اخملتلفة.
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د. زهيــر اأحــمــد ال�ســباعي

أستاذ طب األسرة واملجتمع ــ السعودية
د. اأ�سامـة �سـمـ�س الديـن ر�ســالن

أمني عام نقابة أطباء مصر ــ سابقًا
ذيـــــاب الهـــادي  بـــن  اأحمـــد  د. 

أســــتاذ التـشـــــريح ــ تـونــس
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مدير املركز العربي للتعريب  والترجمة والنشر ـ  سوريا

مجلة تعريب الطب ـــ مجلة طبية عربية ـ تصدر عن املركز العربي لتأليف وترجمة 
العلوم الصحية.

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز العربي لتأليف 
وترجمة العلوم الصحية

)الكويت  ــ 2017(
املقاالت املنشورة في اجمللة تعبر عن وجهة نظر كاتبها،

وال تعبر بالضرورة عن رأي املركز

التحـــريـــر :  د. شيماء يوسف ربيع
التدقيق اللغوي: عــمــــاد ســـيد ثـابــت 
اإلخـراج الفني:  خـلود قاسـم عـمــار

املركـز العربــي لتأليـف وترجمـة العلـوم الصحيـة ) أكملز (
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د. عبد الرحمن عبد اهلل  العوضي
رئيس التحرير

عام هجـري و دراسي جديد
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مع إطاللة العام الهجــري الجديـــد تخترق الشــمس الذهبيــة أجواء الفضاء وتنساب 
بني السحب انســيابًا لتحمل معها بريقـًا وضيـاًء، فتمتد بــني األغصان، لتعطي ألوانها 
وتنساب بني حناياها عبارات ترحيبية مؤذنة بعام دراسي جديد قــد بــدأ وأعلــن عـن جـد 
واجتهاد ومثابرة، ونحن بمجلتنا هذه » تعــريب الطب« نعلن عـن بـداية مسـيرة جديدة 
من مسيرة العلــم والتثقيــف الصحـي فتقـدم املجلـة أبوابـًا جديـدة وموضوعـات متنوعة 

تهم القارئ على املستوى الطبي والبيئي.
ففي باب الصحة البيئية تستعرض املجلة بعض املعلومات عن البحر وأسباب نفوق 
األسماك وتداعيات ذلك على اإلنسان واملجتمع، وفي موضوع العدد تتحدث عن النحافة 
وأسبابها وطرق عالجها، وفي باب صحـة املجتمع تناقش موضــوع الحــروب وآثــارها 
املدمرة على البيئة، وفي باب التوعية الصحية تطلعنا املجلة على أهمية الفحــص الطبــي 
الـدوري وضرورة إجرائه للنساء والرجال، وفي بــاب اللغــة العربية تتحدث املجلة عن 
موضوع اللهجات العربية الفصحى، أما في باب طب وجراحة الفم واألسنان تتناول 
املجلة موضوع الحشوات التجميلية، ثم تنقلنا بعد ذلك إلى الحديث عن موضوع الوجبات 
السريعة وصحة املجتمع، ثم تستعرض في باب الطب النفسي موضوع الُرهاب، وأنواعه 
وأعراضه وطرق عالجه، وفي باب طب املخ واألعصاب تناقش املجلة موضوع الطعام 
واإلدمان، أما في باب علم الوراثة، فتتحدث عن تقنيـة جــديـدة ُتـعد أمـاًل واعــدًا فــي 

سـماء اإلعاقة وهي تقنية الكرسبر كاس.
وفي باب طب الجلد تتطرق املجلة ملوضوع مزيالت العرق، وفي طب وجراحة العيون 
تتناول املجلة موضوعًا هامًا أال وهــو عمــى األلــوان، مفهوم املرض، وطرق الكشف عنه، 
وفي باب العلماء العرب تقدم نبذة مختصرة عن حياة العالم املصري الدكتور أحمــد 
زويل، وفي باب الطب التكميلي تستعرض املجلة موضــوع الفيتامينــات ومصــادرها 
وأهميتها للصحة العامة علـى الفرد، وفـي باب طـب أمراض الدم تعرض ملوضوع أنيميا 
الفول، وفـي باب الطـب الباطنــي تقــدم املجلـة موضــوع الـــداء البطنـي، وُتختتم املجلة 

مقاالتها بالحـديـث عـن األشعة التداخلية واستخداماتها لعالج بعض األمراض.
كل تلك املوضوعات تم عرضها ومناقشتها في عددنا الحالي، باإلضافة إلى أبواب 
املجلة الثابتة وهي الجديــد فــي الطـــب، األخطاء الشائعة في اللغة العربية، واستراحة 
العدد، الصحة .. سؤال وجواب، وباب علم املصطلحات، وباب املكتبة الطبية الذي يعرض 
أحدث إصدارات املركز، واملصطلحات الواردة في هذا العــدد. وختــامًا يسعدنا أن ينال 

كل ما قدمناه من موضوعات صحية وبيئية ولغوية إعجاب قّرائنا األعزاء.
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البحر ونفوق األسماك
د. يعقوب أحمد الشراح   

األمني العام املساعد ـــ املركز العربي لتأليف 
وترجمة العلوم الصحية ـــ دولة الكويت

إن أعدادًا مهولة ُتقدر بماليني من 
األحياء املائية املختلفة، وخصوصًا األسماك تموت فجأة كــل 

ســـنة فــي مياه البحار واملحيطــات واألنهر والبحيرات حول العالم دون أن 
يتمكن العلم من التصدي لهذه الظاهرة، وعــادة يصــاب الناس بالهلع من رؤية تكدس 
األسماك النافقة على سطح املاء والسواحل، وتعزف عن أكل الكائنات البحرية خوفًا من 

إصابتها باألمراض التي قد تنقلها هذه األحياء النافقة. كل املحاوالت التي تبذل من الدول 
املطلة على البحار أو التي تجري على أراضيها األنهر الكبيرة للحد من نفوق األسماك 

لم تنجح حتى اآلن بما يتفق مع أهداف واستراتيجيات مواجهة نفـــوق األسماك 
بسبب صعوبـــة تحديد العامل املحدد ومكافحته قبل الحدث بمدة 

كافية.
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ففي حاالت كثيرة توعز الظاهرة ملجموعــة 
مـن األســباب املتداخلة وغير الثابتة التــي تزيــد 
مــن صعـــوبـــة اتخـــاذ التدابيـــر الوقائية. فقد 
يحدث نفــوق األســـماك فــي فتــرة متوقعــة أو ال 
يحدث، وقد يؤدي إلـى كارثة أو يكون على نطاق 
محدود. لهذا فإن نفــوق األسماك ظاهرة عامة، 
ومنتشرة وال تخص منطقــة جغــرافـيــة معينـــة، 
وإنما يحدث النفــوق فـــي الكثيــر مـــن البيئات 
املائية، وخصوصًا فـــي فصــل الصيـف عندما 
الحرارة  وتنتقل هذه  الجو،  ترتفع درجة حرارة 
إلــى أشــعة  إلى املياه السطحية املعرضة أكثر 
الشمس، وبالتالــي ترتفــع حــرارة املــاء أفقيــًا 
وعموديًا فـي املياه. ولقد رصدت حاالت النفوق 
الجماعي لألسـماك في أكثر مـن مكان بالعالم، 
مثـــل )منطقــة الخليـج العربـي، اليمــن، إيـــران، 
تونــس، مصـر، املغــرب، أمريــكا، أندونيســيا، 
فيتنام، كوسـتاريكا، املكسـيك، ناميبيـا، الصـني، 

النرويج وغيرها.

وألن الثــروة الســمكية تحتضنهــا البيئــة 
املائيــة، فإن الحاضنــة املائيـــة لهــا أهميــة بالغة 
تستدعي العناية بها، والحرص علــى نظافتهـــا 
أنظمتهــا  خصـوصًا  املختلفة،  أنظمتها  وتوازن 
األيكولوجية. فأي خلل في هـذه األنظمــة املائيــة 
يعني تدهور السالسل الغذائية، وحدوث الكـوارث 

لألحياء املائية، مثل كارثة نفوق األسماك.

فعندما يحدث النفوق يتبني مستوى التغيير 
الذي حــدث فــي خصائص البيئة املائية، ومدى 
تأثرها بامللوثــات، والتقلبـات املناخيــة، وازدهار 
الكائنات املجهرية املمرضة لألحيـاء املائية، مثل 
أنواعها،  الحيوانــات األوالــي بمختلف  انتشــار 

ومنها الطحالب السامة.

خصائص املياه
ُتعد املياه واحدة من الوسائط الهامـــة فــي 
نقل الكثير من األمراض وامللوثات للكائنات املائية 
التي يعتمد عليها الناس في غذائهم ومعيشتهم، 
وللماء خصائص تنقسـم إلى ثالثة أقســام هي: 

الخصائص الفيزيائية، والكيميائية، والحيوية.

يقصـد بالجانـب الفيزيائـي للبيئـة املائيـة، 
درجـة نقـاء املاء ولونه، وكثافته، ودرجة حرارته، 
باإلضافة إلـى عوامــل جريـــان املــاء والتيـارات 
الحاملة للمكونــات املائيــة املختلفة. أما الجانب 
الكيميائي للماء، فهـو الذي لــه عالقــة بمحتوى 
املاء من حيث األمالح املعدنية، واملواد العضوية، 
واألكسجني، والغازات األخرى، بينما الخاصية 
الحيوية هي التي لهـا عالقــة بالكائنــات النباتية 
والعناصـــر  والهوائــم،  كالعوالـــق  والحيوانيــة 

املساهمة في نمو وتكاثر األسماك.

وتختلف املياه عند خط االستواء، من حيث 
البرودة  حيث  القطبية  باملنطقة  مقارنة  الحرارة 
الشديدة، وهناك البيئة املائية الدافئة أو املعتدلة 
التي تحوي أسماكًا تتكيف مع االعتدال في درجة 
حرارة املاء، إن هذا التباين الجغرافي واملناخي 
للبيئة املائية من األسباب األساسية في اختالف 
نوع األسماك وقدرتهــا علــى تحمــل التغيـرات 
إلى  تؤدي  التي  الحرجة  الدرجة  تتجاوز  لم  إذا 
نفوقها، كما أن درجة ملوحة وكثافة مياه البحر 
تساهم في تكيف األسماك وتجعلها متوافقـة مـع 
بيئتها بخالف البيئات املائية األخـرى التي تقل 
تعيش  ال  وبالتالي  والكثافة،  امللوحة  درجة  فيها 

فيها إال أنواع من األسماك أكثر توافقًا وتكيفًا.

الصحة البيئية
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مسببات نفـوق األسـماك
الشك أن البيئــة املائيـة عامة ُتـعد مـن أكثـر 
أنواع البيئات حســاسية للمتغيـــرات باعتبارها 
للتغيرات  مفتوحـــة معرضة  مائيـــة  مســطحات 
املناخية، وحركة الســفن التجاريـــة والنفطيـــة، 
وسفن الصيد، ومياه األمطار، وإقامة الكثير من 
املشاريع العمرانية والصناعيــة علــى السواحل، 
فضاًل عن العديد مــن املخلفات نتيجــة األنشطة 

البشرية التي تصب في مياه السواحل.

إن أي عامل مــن العوامل السابقة يشكل 
مظلة كبيرة مـن املشكالت التــي َتْحل بخصائص 
إلى  األسـماك  تعـرض  وبالتالــي  املائيــة،  البيئة 
النفوق واألمراض. ولقــد وجــد أن الكثــيــر مــن 
الباحثني  هـذه املشــكالت أصبــح محــل عنايـة 
والبيئيني، خصوصًا في السنوات األخيرة نتيجة 
تزايد نفوق األسماك، وتزايد امللوثات في البيئة 
املائية، والحاجة الشديدة ملكافحة هذه امللوثات، 
ولم تتوقف املكافحة وحمايــة البيئــة على األفـــراد 
فقــط ، وإنمــا كذلك ســارعت الحكومــات بإنشاء 
البيئــة  املعنيــة بشــؤون  الهيئــات واملؤسســات 
علــى املســتويني املحلــي والعاملي، وركزت على 
األبحاث العلمية والبيئية املوجهة للكائنات املائية، 
والتغيرات املناخية، واألنشطة البشريــة املختلفة 
التي تدمــر البيئة، فالكثير من التشريعات شملت 
نواحي مختلفة من البيئة املائية سواء في مجاالت 
امللوثات، أو صيد األحياء املائية أو حركة الناقالت 

والسفن التجارية وغيرها. 

• امللوثات	

لقد تحولت ظاهــرة نفــوق األســـماك فــي 
السنوات األخيرة إلى أزمة عاملية ناتجة أســاسًا 
من الخلل في النشاطات البشريــة، كتلويث ميـاه 

التنوع البيولوجي لألحياء املائية 
نظرًا ألن البيئة املائية تحـوي تنوعـًا كبيرًا 
في األحياء، فإن لكل كائن الوسط املائي املناسب 
للعيش فيه، فاألسماك التـي تعيـش فـي مخـتلــف 
مسطحات املاء تتــوزع جغرافيــًا بحسب تكيفها 
مـع الوســط املـائــي املناســب، فهنــاك أســماك 
قاعية، وأخـرى سطحيــة وبـني الوسـطني القاعـي 
والسطحـــي تعيــش أنــواع أخــرى مـن األسـماك، 
ولقـد تطــورت أشــكال وأجســاد ونظام العيش 
لألسماك املختلفة وفقًا لطبيعة الوسط املائي من 
األمالح  وتركيز  والكثافة،  الحرارة،  درجة  حيث 
واملعادن، وحـركـة امليـاه املتـأثرة بالتيارات املائية 

وغيرها.

إن حالة األحياء املائية فـي كـال الوسطني 
كما يالحظ في البحر والنهــر مــن حيث امللوحـة 
والعذوبة مختلفة لدرجة عدم قدرة أسماك امليـاه 
العذبة على العيش في البحار أو العكـس إال فــي 
حاالت نادرة، وألنواع معينة تأقلمت على العيش 

في الوسطني املائيني.

إن ذلك يدعو إلى التمعن في التنوع الحيوي 
للكائنات املائيـة التــي تعيــش فـي أوسـاط مائية 
مختلفة، وتختلف فــي قدراتها على تحّمل العوامل 
البيئية، وتتباين في األحجام واألشكال واأللوان 
وطريقة التغذيــة والعيــش والتكاثــر وغيرها. إن 
الحيوي كثيرًا ما يكون مقياسًا لصحية  التنوع 
األنظمة البيولوجية، فأي تخفيض للتنوع الحيوي 
يعني التأثير السلبي على قدرة البيئة لتلبية كامل 
احتيـاجـات الناس مــن الغــذاء، وازديــاد خطــر 
الكوارث الطبيعيـــة، وزيــادة تأثيـرات االحتباس 

الحراري .
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البحار واألنهار بمختلف امللوثات، ولقد وجد أن 
هذه امللوثات كثيرة، ومختلفة فـي درجة الخطورة 
امللوثات:  أو السمية على األسماك. ومــن هــذه 
امللـوثــات الهيــدروكربونيــة )النفــط(، والتلـــوث 
الحراري، والتلوث باملعادن الثقيلـة )الرصاص، 
والتلوث  اإلشعاعــي،  والتلــوث  إلخ(،  الزنـك.... 
باملطر الحمضـي، والتلوث باملد األحمر وغيرها.

إن التلوث بالنفـط يأتــي مــن مـصــافي 
النفط، واملخلفات التــي تلقيهــا ناقــالت النـفــط، 
وخصوصًا غسل خزاناتها أثناء التحمـيل، حيث 
تفرغ الناقالت من مياه التوازن. يحدث الكثيــر 
من التلوث بالنفط جّراء تصادم ناقالت النفط أو 
غرقها لظـروف جوية، كاإلعصار فتنسكب آالف 
األطنان من النفط والزيوت في املياه محدثة موت 

أعداد كبيرة من الكائنات املائية.

هنـــاك التـلــوث الحـــــراري الناتــج مــن 
محطات توليــد الكهربـاء أو التــي تعمــل بالطاقة 
النووية، حيث يتم إلقاء ميــاه التبـريــد السـاخنة 
في البحر، فتتسـبب في ارتفـاع درجــة حـــرارة 
املاء التي بدورها تحدث املرض ومـوت األسـماك. 
كذلك تلوث املاء باملعادن الثقيلة ظاهـــرة ســـائدة 
في دول كثيرة، فالتلوث بالزئبق و أمالحــه مثــاًل 
يؤدي إلى نفوق األسماك، وما حــدث فــي اليابان 
عام )1964( مثــال واضح للتلـوث املائي بالزئبق 
عندما ألقت املصانع مخلفاتها السامة في البحر.

• تغير حرارة املاء      	

واملعـروف أن أي تغيــر فـي درجــة حــرارة 
املاء يؤثر في الكائنات املائية، فمثلما يؤثر ارتفاع 

• تلوث البحر بالنفط	

الصحة البيئية
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الحرارة كذلك يؤثر انخفاضها في قدرة األسماك 
على البقاء، وخاصة األسماك الصغيرة، ففي عام 
)2011(، وبسبب برودة املاء املفاجئة في أمريكا 
واستمرار هذه البرودة لفترة طويلة نتج عن ذلك 

نفوق مئات األطنان من األسماك.

وكما أشرنا فإن الطقس الحــار يؤدي إلى 
تغير ملحوظ فـي درجة حـرارة ماء سطح البحر، 
الهـواء املالمس  الحـرارة بسـبب  وتــزداد هــذه 
لسطح املاء. ومع حركة الرياح، فإن حرارة سطح 
املاء تنتقل إلى الطبقـات السفليــة للمــاء مؤديــة 
إلى فقدان األكسجني في عمود املاء. لهــذا فإن 
تعرضًا  األكثر  تكون  عادة  السطحية  األسماك 
للنفوق مقارنة باألسماك التي تعيش في الطبقات 

الدنيا من عمود املاء.

• االختناق	

إن الكثيـر مـــن األســماك تمــوت في البحر 
بســبب "االختناق"، ويعــود ذلك للنـقــص فـــــي 
تركيــز األكســـجني دون املسـتوى الذي يحتاجــه 
الســـمك ليبــقـــى حيـًا وصــحيــًا. واالختنـــاق 
يعني النمو املفرط ألحد العضويات علــى حساب 
عضويات أخرى، أي النمــو غيـر الطبيعي للنبات 
والكائنات املجهرية، كالطحالب نتيجة تلوث املياه 
باألسمدة، والصرف الصحي، واملؤثرات الجوية، 
ونقص األكسجني. فعندما تتحلل بقايـا النباتات 
من  وأوليات  طحالب  شكل  في  املزدهرة  املائية 
كميات  تسـتهلك  فإنها  مختلفة،  كائنات مجهرية 
أكسجني تؤدي إلى االستنزاف، وبالتالي النقص 
التي تحتاجها األسماك أو  في كمية األكسجني 

• جانب من امللوثات البيئية	
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الكائنات املائية. ومما يزيد من ازدهار الكائنات 
الدقيقة في املاء كثرة مخلفات املصانع، والصرف 

الصحي، وارتفاع حرارة املاء وغيرها.

• املد األحمر	
يعد التلوث باملد األحمر من أكثـر الظواهر 
السائدة في العالم الذي يؤدي إلى نفوق األسماك 
بكميات كبيرة، وعادة يرمز اللــون األحمــر فــي 
امليـاه بأنه عالمة لوجـود كميات هائلة من أنواع 
معينــة من العوالق النباتيــة املزدهرة التي تتسبب 
فـي مــوت األسماك والكائنــات املائيــة األخرى.  
وتعد العوالق النباتيـة كائنــات مجهريـة في شكل 
طحالب سامة أو غير سامة، لذلك يصعب تحديــد 
السـامـــة  الطحالــب  إذا اختـلطـــت  الخـطـــورة 
بغير السامة فـي املاء، خصوصــًا وأن النوعني 
يتماثــالن فـي اللـون والشـــكل والحجــم. ولقد 
وجــد أن الطحالـب مــن نوع املشــهور تواجدها 
الدولية  والخلجان  البحري،  املكسيك  خليج  في 

كالخليج العربي تزدهر بشكل غير طبيعي لدرجة 
هذه  أن لونها األحمر يتحول إلى األحمر البني: 
الطحالب لها سميـة عاليــة تسـتطيع أن تعطــل 
الجهاز العصبــي املركزي لألسماك فال تتمكن 
الطحالب  من  أخرى  أنواع  هناك  التنفس.  من 
التي تسبب املد األحمر في مناطق بحرية مختلفة 
األمريكيــة  الواليــة  خليــج  ففــي  العالــم،  مــن 
مني "Maine" يوجــــد النــــوع الـــذي يســمى 
Alexandrium Fundyense، وهــو سـام يؤدي 

إلى نفوق األسماك.
إن ظاهــرة املـد األحمــر تحدث فــي ظروف 
مناخية معينة وبحسـب طبيعة األنشطة البشرية، 
لكن عامة وجد أن هــذه الظاهرة تحــدث بشكل 
كبير في املياه الدافئة، حيث تـؤدي إلــى نقــص 
األكسجني بكميات كبيـــرة فـــي املاء. ففــي عام 
)2002( حدث نفوق لألسماك في بحيرة استونيا 
وكانت أسبابه ازدهار الطحالب وارتفاع حرارة 
املياه. وفي الدول الخليجية العربية وإيران يتكرر 

• الخلل الغذائي في النظام األيكولوجي املائي	

الزراعة
)األسمدة، 
املخلفات

الحيوانية(

املغذيات 
)النتروجني، الفسفور(

ازدهار 
الطحالب

حجب أشعة الشمس 
عن النباتات بسبب 

ازدهار الطحالب

موت الطحالب

موت بعض 
النباتات املائية

تحلل الجراثيم

التنفس الجرثومي 
نتيجة نقص األكسجني

نقص األكسجني املذاب 
في املاء

تدهور النظام
األيكولوجي )نفوق األسماك(
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املــد األحمــر، مؤديًا كـل عام إلى نفـوق كميات 
كبيرة مـن األسماك، ففي عـام )1975( ظهر املد 
عام  والسعودية  البحرين  ثم  عمان،  في  األحمر 
)1987(، والكويت عام )1999(، ثــم اإلمــارات 
عام )2000(. وتكرر ظهــور املــد األحمــر خالل 
فصول الصيف في السنوات التالية، حيث تزدهر 
الطحالــب السامــة فـــي البحر، وترصـد حـركة 
تجمعــات هــذه الطحالب مــن السفن املخصصة 
لألبحــاث املائيــة، وكذلك تلتقط الصــور لها من 

الطائرة.

• انخفاض تركيز األكسجني      	
تتأثر الكثيــر مـــن األســـماك التــي تعيش 
تركيـز  ينخفـض  عندما  النظيفة  الباردة  املياه  في 
األكسجني عن )8( ملي جرام/ لتر، بينما أسماك 
امليــاه الدافئــة تحتــاج عامــة علـــى األقــل )8( 
آلية  إن  املذاب،  األكسجني  من  لتر  جرام/  ملي 
انتشار األكســجني فــي املــاء تتطلـب فهـم عمليـة 
ذوبان األكسجني فــي املــاء الــذي يعتمــد على 
الضغط الجـوي، ودرجـة حـرارة املياه، ودرجــة 
ملوحة املياه، ويالحظ من الجدول التالي أن كمية 
األكسجني املذاب فــي امليـاه تقل كلمــا ارتفعـت 
درجة حرارة املاء، وسنبني فيما يلي العالقـة بني 
درجة الحرارة وكميـة األكسجني املذاب في املاء.

الجدول )1(: العالقـة بني درجـــة الحـرارة وكميــة 
األكســـجني املــذاب فــي املـاء

 درجة حرارة املاء
 )درجة مئوية(

 كمية األكسجني املذاب
باملاء )ملي جرام/ لتر(

114.5
213.5
1011
278
307.5

إن تقلبــات مســـتويات تـركيـــز األكسجني 
في امليـاه أكثـــر وضوحــًا فـــي األنهــر، حــيث 
تظهر االختـــالفــات فـــي آليــة البنــاء الضوئــي، 
والتغير فــي درجـــة الباهاء، نتيجة عملية األيض 
أليون البيكربونات التي تتم في الخاليا النباتية. 

• الفيروسات والجراثيم	
هناك العديد من العوامل املمرضة لألسماك 
في املياه مثل الفيروسات والجراثيم والفطريات 
تزدهر  وعندما  وغيرها.  والديــدان  والطفيليــات 
البيئة املائيــة باملغذيــات بوجود الحـرارة ونقص 
األكسجني وامللوثات املختلفـــة، فإن هذه العوامل 
املمرضة تجد فرصتها للتكاثر بشكل كبير، مما 
يــؤدي إلـى تعـرض األسماك والكائنــات املائيـــة 

األخرى لألمراض والنفوق.

عالمات نفوق األسماك   
النافقة تظهر عليها عالمــات  إن األسماك 
مرضية مثل الدمامل والتجرحـــات، والبـطء في 
النمو، وفقـدان توازنها فـــي الحركـة، والسباحة 
والبطــن إلــى أعلـــى، وتراكم الطفيليــات علــى 

إن نفـوق األســماك يشـــكل أزمــــة 
اقتصاديــة وصحية بالغة علــى الناس 
فــي كل مكان. ففـي الجانـب الصحي 
يصــاب اإلنســـان والحيــوان بالعديـد 
مــن األمراض جّراء تناولــه األسـماك 
النافقـــة أو املصابـــــــــة باألمــراض 
املختلفـة. فمن املـعـــروف التـســمم 

الـذي تحـدثــه األســـماك النافقة بسبب 
املكروبات التي تنتقل إلى اإلنسان.
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فعندمــا يتناول اإلنســان األســماك امللوثة 
بمركبات الزئبق التي تلقى من املصانع كمخلفات 
إلى  التغذية  ينتقل خالل  الزئبق  فإن  املياه،  في 
الزئبق يحدث تشوهات  أن  ولقد وجد  اإلنسان، 

لألجنة، وإصابة األطفال بأعراض عصبية.

كـــذلك ُتعد أمالح الكادميوم أكثـــر ســمية 
علــــى األســمـاك واألحـيــاء املـائـيـة، وتـؤدي إلـى 
النفــوق والتسـمـم، ولقــد وجــد أن الكـادمـيـوم 
يتركز أواًل في الطحالب، ثم ينتقل إلى األسماك، 
ومنـهــا إلــى اإلنســان والحيوان.. أمـا مصــدر 
تلوث امليــاه بالكادميــوم فإنه ينجم من املصانع 
واملناجم. واألمراض التي تنتقل إلى اإلنسان من 
بالكادميوم فهــي األنيميــا  امللوثة  أكل األسماك 
واضطرابــات الجهــاز الهضمي والبولي، وظهور 
التشوهات الخلقيــة فـــي األجنة. والشيء نفسه 
ينطبــق أيضًا علــى أمالح النحاس في املاء التي 
تسمم األسماك والقشريات واملحاريات وتؤثر في 

صحــة اإلنسان.

 املراجع

• املنظمة العربية للتنمية الزراعية ــ التقارير القطرية 	
حول دراسة أمراض األسماك في الوطــن العربــي 

.2005 عام
• عيسى، إسـماعيـل عبـد املنعـم )2005(، أمـراض 	

األسماك، جامعة السويس، مصر.
•	 Eutrophication & Health. European Commission 

(2002)	Office	for	Official	Pub.	of	the	European	
Communities-	Luxembourg.

•	 Noga	E,J.	 (2000).Fish	Disease,	Diagnosis,	 and	
Treatment.	lowa	State	Univ.Press/Ames.USA.	

•	 The	National	Eutrophication	Monitoring	Programme 

Implementation Manual )Murray et.al,	2002(.

أجسادها، وفي أحشائها وغيرها.
ومن هذه العالمات مايلي:

• التغيـر فـي لـون الســمكة، وكثــرة القرحات، 	
واحمرار الجلد، والنزف، ووجود بقع سوداء 

أو بيضاء على الجلد.
• جحوظ العينني، ووجود التورمات، واألطراف 	

غير السليمة على السمكة.
• الخلل في انتظام التجمعات السمكية، حيث 	

األسماك املريضة عادة تتجمع على السطح 
املائي أو تتجه نحــو الســاحل، ويالحـظ أن 
نقص األكسجني في املــاء يجعـل األسماك 
تتجه في بداية النهار للتجمــع علــى سـطح 

املاء.
• دوران السمكة املريضة حول نفســها أثنــاء 	

السباحة أو طرطشــة املــاء، وتكــرر التقلـب 
الجسدي أثناء السباحة.

• إجهاد الســمكة وظهــور الوهـن والبطء في 	
الحركة.

• فقدان شهية السمكة املريضة للتغذي. 	

تداعيات نفوق األسماك     
إن نفوق األسماك يشكل أزمة اقتصاديــة 
وصحية بالغة علــى الناس فــي كل مكان. ففـي 
الجانـب الصحي يصــاب اإلنســـان والحيــوان 
األسـماك  تناولــه  جّراء  األمراض  مــن  بالعديـد 
النافقـــة أو املصابـة باألمــراض املختلفـة. فمـن 
األســـماك  تحــدثــه  الـذي  التـســمم  املـعـــروف 
النافقة بسبب املكروبات التي تنتقل إلى اإلنسان 
كالسلمونيلة والشيجيلة واملكروب القولوني، حيث 
إن هذه املكروبات تتكاثر في لحم األسماك بسبب 
امللوثات باملعادن الثقيلة أو املبيدات الحشريـة أو 

بمخلفات الصرف الصحي وغيرها.

الصحة البيئية
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ندوة عالقة اللغة العربية بالثقافة

عقد املركز العربــي لتأليـف وترجمة العلوم 
الصحية، املنبثــق عــن مجلــس وزراء الصحــة 
ــ جامعـة الدول العربيــة )ومقره الدائـم  العرب 
دولة الكويت( ندوة ثقافية في يونيو من هذا العام، 
بالثقافــة"،  العربيــة  اللغة  "عالقة  عنوان  تحت 
وذلك في إطــار اهتمام املركـــز باللغـــة العربيــة 
واملحافظــة علــى الهويــة، ونشر الثقافة الصحيـة 

باللغة العربية.

حماور الندوة

• نشـــاطات وجهــود )املركــز العربي لتأليف 	
الكويت(  ــ دولــة  العلوم الصحيــة  وترجمة 
وأهدافــه، وإنجازاتــه فـــي مجــال التأليف 

والترجمة الصحيـة.
• عالقة اللغة بالثقافة وارتبــاط اللغــة بأمتهـا 	

وتراثها.
• الحديث عـن املصطلح الطبـي بــني النظريــة 	

والتطبيق.
• تأثير اللغة األجنبيــة علـى اللغــة األم لـــدى 	

طــالب املرحلـة االبتدائيـــة.

أهداف الندوة

• أساليب تطوير تعّلم اللغــة العربيـــة.	
• مـزاحمــة اللغـــات األجنبيـة للُّغــة العربيـــــة 	

في عصر املعلومـات والفضائيات واإلعــالم 
بشكل عام.

• تطوير مناهج اللغــة العربيـــة فـــي املدارس 	
والجامعات.

• االقتراحات الضروريــة لرفع مــستوى تعلم 	
اللغة العربية في املؤسسة التربوية.

• الفهــم الصحيـــح لّلغـــات األجنبيـــة علـــى 	
املســتويني العلمــي واألدبــي.

• توافق اللغة العربية مع الّلغات الحية األخرى.	
• أثر تقنيات التعليــم علـــى اكتساب مهارات 	

اللغة.
• أثــــر اللــغـــات األجـنـبـيـة فـي الـلغــة األم 	

)اللغــة العربية(.
• الحــث علــى اســتخدام اللغـة العربيـــة فــي 	

كافة اللقاءات والندوات الثقافيـة والرســمية 
واملؤتمرات واإلعالم.

• إعطاء اللغة العربيــة دورهــا الصحيـــح في 	
التعليم.

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ مجلس وزراء الصحة العرب ــ

جامعة الدول العربية ــ يونيو 2017
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تحت رعاية صاحـب الســمو الشيخ محمد 
اإلمارات  دولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن 
حاكــم  الوزراء،  مجلس  رئيس  املتحدة،  العربية 
دبــي، حفظــه هلل، انعقــد املؤتمر الدولي الرابع 
لّلغة العربية بدبي فـي مايو من هذا العام. وهذه 
الرعاية الكريمة تأتي في إطــار جهـــود ســموه 
الكبيرة في خدمة اللغة العربية والتي كان آخرها 
جائزة محمد بـن راشد للغة العربيــة والتي تعـد 

األولى من نوعها لخدمة اللغة العربية.

أهداف املؤمتر
• تشجيع البحث العلمي في تخصصات اللغة 	

العربية املختلفة.
• االهتمام بالبحـث العلمــي ونشــر األبحـاث 	

والدراسات التي تهتم باللغــة العربــية مــن 
جميع التخصصات.

• نشر الوعي بأهمية اللغة العربية على مستوى 	
الفــــرد واألســـرة واملجتمــع واملؤسســات 

الحكومية واألهلية.
• تعزيـــز الهويـــة والثوابــت الوطنيــة والثقافة 	

العربية من خالل اللغة.
• دعم السياسات والتشريعات والخطط التي 	

تعمل على فرض اللغة العربية فـــي اإلدارة 
والتعليم وسوق العمل واإلعالم.

• تعزيز العالقة بـني اللغة العربيــة والترجمــة 	
والعلــوم املختلفـــة.

• العربيــة 	 اللغـــة  تعليم  بأقســام  االهتمـــام 
للناطقني بغيرها.

• تفعيـــل دور املؤسســات الحكوميــة واألهلية 	
واألفراد في خدمة اللغة.

• الـشبكة 	 علــــى  العربـــي  املحتـــوى  زيــادة 
العنكبوتية وتعزيزه ونشره.

ـ عمـان فـي نوفمبر  تعقد الجامعـة األردنيـةـ 
من هـذا العـام مؤتمـــر »العربيـة وهويــة األمـــة« 
احتفااًل بالعيـد الذهبــي للجامـعـــة الـذي يقتـــرن 
بنشأة الجامعة األردنية وهي الذكرى الخمسون 
لتأسيس الجامعة، حيث تتحـدث محـاور املؤتمــر 
عن وجـــود هذه األمة ومســتقبل أجيالها، هـــذا 
ويشارك فـي املؤتمـر أبناء العربيــة ومحبوهـا من 

داخل األردن وخارجه.

أهداف املؤمتر
• التحديات التي تواجه اللغة العربية .	
• الوقوف على العالقــة التشــاركية بـني اللغة 	

والهوية .
• مناقشــة استراتيجيات تعزيـــز العربيـــة في 	

املجتمع العربي .
• تبادل الخبرات في مجاالت خدمة العربية .	
• العالقة بــني اللغة العربيـــة ووسائل اإلعالم 	

الجديدة.
• محاربة االزدواجية اللغوية .	
• العالقة بني اللغة العربية والثقافــة والتعليـم.	
• تعزيز العالقة بني أقســـام اللغة العربيــة في 	

الجامعات العربية والعاملية.

حماور املؤمتر

• اللغة والهوية : املفاهيم واملكونات والتحديات.	
• أهمية اللغة فـــي االتصــال والتبـــادل بــني 	

الحضارات .
• مخاطر الفراغ اللغوي في عصـر العوملــة.	
• تأثير وسائل اإلعالم وشبكات االتصال على 	

اللغة العربية.

املؤمتر الدويل السادس 
)دبي(

مايو 2017 م 

مؤمتر العربية وهوية األمة
اجلامعة األردنية ـ عمان ـ

نوفمرب 2017 م
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النحافــة
األسباب واحللول

د. وجدان مطر الشمري
ممارس عام واختصاصي تغذية عالجية –

مجمع الهاشل الطبي ـــ دولة الكويت

عن  نغفل  ولكننا  الصحة،  على  وتأثيرها  السمنة  موضوعات  إلى  املقاالت  غالبية  تتطرق 
موضوع يؤرق كثيرًا منا أال وهو موضوع النحافة، حيث يعاني كثير من الرجال والنساء من هذه 
املشكلة وتسبب لهم مشكالت صحية وكذلك اجتماعية. وتعّرف النحافة على أنها انخفاض منسب 
كتلة الجسم عن 18 ويعّرف منسب كتلة الجسم بأنه مقياس للعالقة بني الوزن والطول ويحسب 
عــن طــريــق تقســيم الـوزن بالكيــلو جــرام/ مربــع الطــول باملتــر. وقــد يكــون فقــدان الوزن 
مؤشــرًا ملشــــكلة صحيــة، أي يكــون عرضــًا وليـس مرضــًا ولكننا ال نفكر أنه قد يكون مرضًا 

في أحيان كثيرة ويؤدي إلى مضاعفات صحية وخيمة.
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أهم أسباب النحافة
الوراثة، تلعــب الوراثــة دورًا كبيرًا وأغلب . 1

الحاالت الوراثية تجـد صعوبــة فــي زيــادة 
أخوانــي  كـل  تقول  الحـاالت  بعـض  الوزن. 
وأخواتــي طبيعيـــني، ولكن عنـــد التدقيـــق 
بالسؤال تجد أحـد األخــوال أو األعمــام أو 

األجداد يعاني نفس املشكلة.
تذكر . 2 النحافــة  تعاني  كنت  إذا   ، التدخني 

وعلى  أثرًا سلبيًا على صحتك  للتدخني  أن 
انخفاض الوزن بصورة مباشرة لتسببه بفقد 

الشهية ورفع الحرق واضطرابات النوم.
بعض األمراض ، تأكــد من أنك ال تعاني . 3

الدرقية  الغدة  نشاط  فرط  أو  السكري  داء 
لـذا ينصــح  املعدة والطفيليات،  أو جرثومة 
األطباء بإجــراء بعــض التحاليل الشـــاملة 

الستبعاد هذه املسببات.
الحالة النفسية ، للحالة النفسية تأثير كبير . 4

يؤدي إلى فقدان الوزن، فاألشـخاص الذين 
يعانون التوتر والقــلق والــرهاب واالكتئـاب 
الشـديد، غالبًا يعانــون النحافــة، والظروف 
املتأزمة دائمًا ترتبط بنزول الوزن والنحافة.

فقدان الشهية العصابي
رفض  عنه  ينتج  األكل  في  اضطراب  هو 
شديد لتناول الطعام، مما يسبب نقصًا ملحوظًا 
في الوزن. ينتج هذا املرض نتيجة حدوث اختالل 
وخاصة  بالجسم  العصبية  النواقل  وظائف  في 
السيروتونني وكذلك الدوبامني وهي مواد تشكل 
أهمية بالغة في تنظيم الشهية للطعام. كذلك تلعب 
العوامــل النفســية دورًا كبيــرًا في حدوث هذا 
املرض. ويقترن هذا املرض بضعف العظام نتيجة 
نقص املواد املغذية مثل الكالسيوم، مما يؤدي إلى 
زيادة احتمال تعرض املريض لإلصابة بتخلخل 

العظام، كذلك يصاب املريض بعدة أعراض منها:
• انخفاض درجـة حرارة الجسـم )أقــل من  	

35 درجـــة مئويـــة(.

• تورم القدمني وبطء ضربات القلب.	
• انخفاض ضغط الدم.	

ومن مضاعفات هذا املرض
• تقلص حجم العضالت.	
• اضطـــراب فـــي وظيفــــة املعـدة مثل تأخر 	

تفريغها للطعام.
• اإلمساك املزمن.	
• تورم والتهاب الغدد اللعابية والبنكرياس.	

فقدان الشهية لدى األطفال
ُيعد فقدان الشهية من املشكالت الشائعة 
مما  النحافة،  إلى  يؤدي  الذي  األطفال  طب  في 
يـــؤرق األبـــوين ودائمـــًا تكـــون شكواهم ألطباء 

األطفال بخصوص هذه املشكلة.

أنواع فقدان الشهية لدى األطفال

أواًل، فقدان الشهية الحاد، وهـــو فقــــدان مؤقت 
للشـــهية يحـــدث مـــع االلتهابات الفيروسية أو 
الجرثوميــة وأثنــاء فترة التســنني. وعادة تعود 
الشهية إلـى طبيعتها بزوال املســبب، وفي هـــذه 

الحالة ال يحتاج الطفل إلى فاتح للشهية.

ثانيًا، فقدان الشهية الفيزيولوجي، يحدث لألطفال 
ما بني سن )1 – 6( سنوات، حيث يالحظ األبوان 
أن الطفــل لم يعد يأكل نفس كميــة الطعام املعتاد 
الحرارية  السعرات  أن  إلى  يرجع  وهذا  عليها، 
التي يحتاجها الطفل في هذا السن تقل عن السنة 

األولى من العمر.

ثالثًا، فقدان الشهية العضوي املزمن ، يحدث في 
هذا النـوع فقـدان شــهية مصاحبًا لاللتهابــات 
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الفيروسية أو أمراض الكلـى والكبد، ويـؤدي إلى 
نقص الوزن وقلة النشاط والحركة، وهنا يحتاج 

الطفل إلى املعالجة الدوائية.

التحاليل الالزمة لتشخيص النحافة
عمل  عليك  يجب  النحافة  تعاني  كنت  إذا 
تحاليل شاملة للتأكد مــن أنك ال تعانـي فقر الدم، 
الفيتامينات، ارتفاع الكوليستيرول، وذلك  نقص 

قبل بدء النظام الغذائي لضبط وزن الجسم.
لذلك ينصح الطبيب بإجراء التحاليل التالية

• داء السكري.	
• الغدة الدرقية.	
• فقر الدم.	

وهــو تحــليل  وال تهمل التحليــل "املزعج" 
النحافــة بســبب  املريض من  يعاني  فقد  البراز 
ديدان، وهذا غالبــًا سـببه األكل امللــوث، ومــن 
لهذا  طبيعية،  براز  عينــة  أول  تكــون  أن  املمكن 

مــن  أسبوعني  بعد  البراز  تحليل  بإعادة  ينصح 
التحليل األولي، وعالج الديدان سهل جدًا، غالبًا 
تزيد  وال  الطفيليات،  مضادات  يكون بإعطاء  ما 
فترة العالج عن )5-7( أيام وبعد أسبوعني نعيد 

الكّرة لضمان التخلص من الديدان نهائيًا.

تجربة واقعية

عندما كنت أعمل بمستشفى حكومي، كان 
هنــاك ولـــد عمره 16 عامًا، يراجع عيادة التغذية 
أسبوعيًا وبانتظام، بالصدفــة دار حديث بيني وبني 
طبيعيـًا  وزنـه  كــان  ولـدهــا  إن  قالـــت  والدته، 
منــذ ســنتني، ولكنـه فقد وزنه تدريجيـًا، فطلبت 
مـن املريـض تحاليــل دم وتحاليــل بــراز. كـــل 
البـراز، حيث  التحاليـــل كانت طبيعية باسـتثناء 
أظهرت تحاليل البراز وجود نوع من الديدان نادر 
نسبيًا، وهي الجيارديـة اللميليــة، وبعــد إعطائـــه 
مضاد الطفيليــات اســتعاد شهيته لألكل وعافيته 

خالل أسابيع.

• استخدام حمض الفوليك لزيادة الوزن 	
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أطعمـة حتتوي علـى حمـض الفوليك 

السبانخ

البازالء

اخلس

الهليون

B9 زيادة الوزن باستخدام حمض الفوليك

• يستخدم حمــض الفوليــك لعالج فقر الدم مع 	

.B12 فيتامني

• لوحــظ زيـــادة بالـوزن عند استخدامه مع بعض  	

الفيتامينات ملدة 3 أشهر في بعض احلاالت.

• الفيتامـني يـســتخدم للحمايــة مــن تشـوهــات 	

األجنة، ويســتعمل خالل األشهر الثالثة األولى من 

احلمل.

• مراجعة الطبيب مطلوبة لتحديد احلالة الصحية، 	

وعدم وجود أنواع من األنيميا اخلبيثة.

• يوجد باخلضراوات والفاكهة والبقوليات واملكسرات.	

• اجلرعة 0.1 ملي جرام يومياً بعد الغداء، وميكن زيادة 	

اجلرعة حسب إرشادات الطبيب.
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نصائح لزيادة الوزن 
• لزيادة الوزن بصـورة طبيعيـة، ُينصح بأخذ 	

ملعقـــة مـــن عســـل حـبـــة البركــة )الحبــة 
السوداء( أو عسل الحلبة )متوفر في محـــالت 
العسل(، وذلك بأخذ ملعقة واحدة )صباحًا( 
ملدة أسبوع، ثم ملعقة إضافية بعد األسبوع 
األول. ويمكــن اســـتخدامه لألطفــال أيضًا. 
العسل بجميع أنواعه وخاصة عســل الحلبة 
وعســل حبــة البركة فاتح قوي للشهية ولكن 

ال ُينصــح بــه ملرضــى داء السكري.
• ابــدأ وجباتــك بالنشويــات واختـم بالسلطة 	

والشوربة.
• تناول الوجبات عالية السعرات مثل األيس كريم 	

والبطاطا، ال تستخدم هذه الخطوة إذا كنت 
تعاني ارتفاع الكوليستيرول.

• يمكن إضافة الكريمـــة إلــى الشـــوربات أو 	
الجنب املبشور إلى املعكرونة.

• أضـــف زيـت الـزيـتـــــون إلـــى الســـلطــة 	
والخضراوات والحبوب.

• استخدم العسل بني الوجبات أو مــع الكعك 	
بعد كل وجبة.

• أضـف الزبــــدة أو زيـت الزيتـون إلــى األرز 	
واملعكرونة والبطاطا.

• تناول املكســرات والفواكــه املجففــــة بــني 	
الوجبات وأضفها لحبوب الصباح.

• تنـاول الــروب املحلى بالفاكهـة والعسل بني 	
الوجبات وقبل النوم .

• كـن حريصـًا علـى أكـل التمر، خمـس حبات 	
بعد الغداء مع الطحينة.

• أدخل زيت الزيتـون إلى معظم وجباتك )هذه 	
من أفضل الطرق وأكثرها صحية(.

• تناول بعـض املكمـالت الغذائيــة اإلضافيــة، 	
.B12 مثل حمض الفوليك وفيتامني

ومع ذلك ينصح دائمًا باسـتشارة الطبيـب 
املختـص قبـل البـدء فــي أي نظــام غذائـــي، ألن 
الفرد قد يفرط فـي اسـتخدام الوجبــات الدسـمة 
قد   والحلويــات، وهــذا  والدهـون  النشويات  من 
يــؤدي إلــى التعـرض ألمراض القلــب وارتفاع 
الكوليستيرول. فاألفضل استشارة الطبيب حول 
كيفية زيادة الوزن الصحية ونمو العضالت، وفي 
نفس الوقت يمكن تناول بعض املكمالت الغذائية 
املوجودة فــي الصيدليات التــي تـزيد مــن كفاءة 

الجسم.
ما أخطر املكمالت الغذائية أو األدوية 

لفتح الشهية ؟
أواًل، كان رائجــًا جـــدًا قبل ســنوات استخدام 
أدوية األرجية لزيادة الوزن، وهذا إجراء خاطئ 
جدًا، فهذه األدوية تتسبب في حــدوث الصداع 
والخمول والكسل والنوم املفرط، مما يقلل معدل 
وفور  بالــوزن،  طفيفــة  بزيادة  ويسمح  الحــرق 
التوقف عن استخدامها، يعـــود الجســم لنزول 
الـوزن. هــذا باإلضافــة ملا تســببه مــن خلل في 

وظائف الكبد والكلى.
ثانيًا، استخدام األدوية الصينية مثل الجنسنج 
كنابي، وهـي خطرة جدًا نظرًا الحتوائهــا علــى 
األندروجني )هرمون الذكورة( والكورتيزون، مما 
يؤدي إلـــى مضاعفـــات عديدة جدًا، مثل الخلل 
بالهرمونات وظهور شعر زائد بالجسم، وارتفاع 

ضغط الدم . 

طرق عالج النحافة لدى الرجال
• اإلكثار مـن تنــاول األطعمــة التــي تحتــوي 	

على السعرات الحرارية، بحيث تكون كمية 
هذه الســعرات أكثــر مــن حاجــة الجـسم 
اليومية مثـــل الشــوكوالتة، مــع االهتمـــام 
تسـاعد  لكونها  الغذائية،  املكمالت  بتنـــاول 
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فــي زيادة وزن الجسم، وتساهم فـي منحـــه 
الكثير من السعرات الحرارية.

• ممارسة رياضـة كمـــال األجســـام بهــدف 	
الجسم  وزن  وليـس  العضالت،  قوة  زيادة 
من أجل التخلص مـن النحافـــة مــع تناول 
األطعمة اليومية املغذية، حتى تستفيد منها 

العضالت في بناء نفسها.
• اإلكثـــار مـن تنــاول عنصر البروتــني الـذي 	

يحتاجه الجسم لبناء خاليــاه، حيث يمكــن 
الحصول عليه من اللحوم، واملكسرات كاللوز 

مثاًل.
• تناول الطعام مقسمًا على ست وجبات بهدف 	

اإلكثار  الوجبة، مع  تناول  الرغبة في  زيادة 
من تناول الزنك، لكونه يسـاهم فـي الحفــاظ 

على الشهية التي تزيد من وزن الجسم.
• تناول األطعمة التي تحتوي على التوابل، ألن 	

رائحتها تشجع على تناول الوجبة، واالبتعاد 
ليست طيبة  تمتلك روائح  التي  عن األطعمة 

ألنها ستقلل من شهية الفرد.
• اســتخدام األطبـــاق الكبيـــرة أثنــاء تناول 	

الطعام، وذلك ألن كميـة الطعـام تظهر قليلة 
في هذه األطباق مما يشجع على تناول كامل 

الكمية.
• تناول الطعام بسرعة مع مضغه بشكل جيد، 	

ألن الدماغ يبعث إشارة اإلحساس بالشبع 
بعد 20 دقيقة من بدء تناول الطعام.

• اإلكثار مـــن تنــاول العصائر الطازجـة مثل 	
عصير البرتقال واملوز، مع االهتمام بتناول 
الفواكه بعد االنتهاء من األكل بحوالي نصف 

ساعة بهدف منح الجسم املزيد من الطاقة.
• اســـتشارة الطبيـــب للتعـــرف علــى سـبب 	

النحافة، ألنه في حال لم يكن السبب مرتبطًا 
تناول  النحافة  بالطعام، فيجب على مريض 
بعض األدوية حتى يتمكن من التخلص من 

األمراض التي سببت له النحافة، األمر الذي 
يضمن له إعادة وزنه إلى طبيعته.

• تغيير األطعمة املتناولة بهــدف تجنـب امللل، 	
وفقدان الشهية، مع التعرض ألشعة الشمس 

لفترات قليلة ألنها تحسن الصحة.
• االبتعاد عــن توترات الحياـة، ألنها تزيــد من 	

نقص الوزن.

مخاطر النحافة املفرطة
إذا كــــان الــوزن فـــي املعـــدل الطبيعي، 
ومتناسـق مــع الطول ومناسب للعمر، يجب عدم 
محاولة إنقاص الوزن ملا هو أقـــل مـن الطبيعي 
)الكتلة الدهنية يجب أن ال تقل عن 17.5(، وذلك 
ألن نزول الوزن عن املعدل الطبيعي لفترات طويلة 

يسبب ما يلي:
• انقطاع الدورة الشهرية.	
• انخفاض معدل ضربات القلب.	
• فقـــر الـــدم ونقـــص املعــادن مثـل الزنــك 	

الشعر  تسـاقط  يســبب  ممــا  والبوتاسيوم، 
وبهتان البشرة.

• انخفاض حرارة الجسم والشعور بالبرودة.	
• نقص املناعة، والتعرض لاللتهابات املتكررة.	
• التعرض لخطر تخلخل العظام.	
• التعب الشديد والدوار، واإلغماء.	
• انخفاض ضغط الدم.	
• صعوبة في التركيز وضعف الذاكرة. 	

ختامًا، مهمـا كنـت تبحــث عــن الرشاقة، 
ال  أن  يجــب  حمـراء  وخطــوط  حـــدود  فهنـــاك 
تتجاوزها ولفترات طويلـة، ألنك تعّرض صحتك 

ملشكالت صحية وخيمة.

املراجع
• تعرف على ما تأكل، تأليف بوكرويد، جوليا، ترجمة؛ 	

د.عبد الغني، إيهاب ــ الطبعة األولى ــ املركز العربي 
لتأليف وترجمة العلوم الصحية.

•	 www.wikipedia.com
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الصحة .. سؤال  و جواب

يعاني بعض مرضى داء الســكري اإلصابـــة بتقّرحـــات القدم.. فما الفئات األكثر 
عرضة لإلصابة وما طرق الوقاية ؟

يمكـن أن يصاب أي شخص يعاني داء السكري بتقرحات القدم وهذا ما يحدث لــدى 15 %   
من املرضى. وتكون الفئات األكثر عرضة لإلصابة هم الذين يعانون أمراض الكلى أو القلب، كما 
أن الوزن الزائد وشرب الكحول والتدخني عوامل تلعب دورًا هامًا في حدوث تقرحات القدم. قد ال 
يبلغ املريض عن أي أعراض، ولكنه يشعر بتنميل وألم بالقدم وإحساس بالحرقان وخاصة في الليل، 
وللوقاية من حدوث التقرحات ينصح املرضى بالتحكم في مستويات السكر من خالل ضبط الطعام 
تشققات  فحص  دوري،  بشكل  بالدم  السكر  مستويات  فحص  املحددة،  الدواء  بجرعات  وااللتزام 
الجلد وتورمات القدم ومعالجة أية إصابة، وتقليل الضغط بارتداء أحذية مريحة، وينصح املرضى 
أيضًا بغسل القدمني مرتــني يوميــًا )صباحًا ومساًء( باستخدام صابون وماء فاتر وتجفيف القدمني 
جيدًا، وخاصة ما بني األصابع وعدم وضع الكريمات املرطبة بني األصابع، ألن اإلصابة قد تحدث 
في األماكن الرطبة، وال بأس أن يطلب املريض من الطبيب أن يريه الطريقة الصحيحة للعناية بأظافر 
القدمني، حيث ينصح بنقع القدمني في املاء قبل قص األظافر، وقصها بشكل مستقيم ألن األظافر 

املنحنية أكثر عرضة لتربية الجراثيم.

من الطبيعي أن يشعر اإلنسان بالقلق من حني آلخر، أما إذا كان اإلحساس بالقلق 
يتكرر في أحيان متقاربة دون أي سبب حقيقي، فإن ذلك يدل على وجود مشكلة... 

فما املشكلة وما أسبابها وعالجها ؟
إذا كان الشــخص يعانــي القلــق لدرجــة أنـه يعيـق حياتـه ونشاطــه اليومي، فمـن املرجح أن 
هـذا الشخص يعانـي اضطـراب القلـق وهـذا االضطـراب يســبب القـلــق الزائـد وغـيــر الواقعـي 
والشعور بالخوف، وهو يفوق ما يمكن اعتباره رد فعل طبيعي تجاه حالة معينة. وتتمثل أعراض هذا 
االضطراب في الشعور بالصداع، العصبية والتوتر، صعوبة في التركيز، االرتباك، توتر العضالت، 
فرط التعرق وضيق النفس. يحتاج تشخيص اضطراب القلق إلى إجراء تقييم نفسي شامل يقوم به 
املختصون العاملون في مجال الصحة النفسية. تتوفر أنواع شتى من األدوية الهادفة إلى التخفيف 
االنخراط في  القلـق ومحاولة  باالبتعاد عـن مصــادر  املريض  الجانبية. ينصح  القلق  أعراض  من 
املجتمع وتكوين صداقات مع تلقي الدعم واملساندة من جانب العاملني في مجال الصحة النفسية 

من خالل التحدث واإلصغاء.

ُتعنى هذه الصفحة بطرح األسئلة حـــول بعـض املشكالت الصحية الشائعة واإلجابة 

عليها من املنظور العلمي، ولكن احللول املقترحة للحد من املشــكالت ال تنطبـق 

على جميع املرضى، ويتعني عليهم استشارة الطبيب املختــص للوصـــول إلــى 

التشخيص املناسب، وبناًء عليـه يتم إعطاؤهم العالج الالزم لذلك.
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الطبيـة  األجهـزة  عـن  المعلومـات  بنشر  الباب  هذا  ُيعنى 
والتشخيصية الحديثة، وكذلك أحدث االكتشـافات الطبيـة

هل الصودا مضرة للدماغ؟

دراسة جديدة تكشف عن وجود عقل للنبات 
يماثل في عمله عقل اإلنسان

توصلت الدراسات واألبحـــاث فـــي اآلونة 
األخيرة إلــى أن املشــروبات الغازيـة تؤدي إلى 
تلف الدماغ وكانت النتائج أن األشخاص الذين 
يكونون  باستمرار  الغازية  املشروبات  يتناولون 
أكثر عرضة لتلف الذاكـــرة واإلصابــة بالسكتة 
الذيــن  املبكر من األشخاص  الدماغية والخرف 
ال يتناولـون هــــذه املشــروبات، وبمــا أن هــــذه 
املشروبــات تكون غنيــة بالسكريات، فقد أثبتت 
األبحاث أن السكريات وخاصة ســكر الفركتوز 
يعـرض هــؤالء األفـــراد لإلصابـــة باألمــراض 
أمــراض السمنة وداء  الوعائية، وكــذلك  القلبية 
الســكري مـن النــوع الثانــي. أجــرى العلمــاء 
الذين  األفراد  مـن  مجموعــة  علــى  الدراســـات 

كشفت دراسة حديثة عن وجود مجموعة من 
الخاليـا داخـــل أجنــــة النبات أســماها العلمــاء 
"مركــز اتـخـــاذ القــرار"، هــذه الخــاليــا تشــبه 
في وظيفتها عـقل اإلنسـان، حيث يكون النبات قـادرًا 
على تقييم الظروف البيئية من حوله وتحديد موعد 
القرار في  العلماء أن مركز اتخاذ  إنباته. وضح 
النبات يحتوي علــى نوعـــني مــن الخاليا، األول: 
يتحكم في سكون النبات وعدم اإلنبات حتى تتوفر 
الظروف البيئية املالئمة، املركز الثاني : يتحكم في 
هذان  لذلك.  الالزمة  الظروف  توافر  عند  اإلنبات 
النوعان من الخاليا يوجد ترابط فيما بينهما بمواد 
تشــبه الهرمونــات املوجودة فـي الدماغ البشري. 
وأجرى العلماء التجارب علـى عــدة نباتـات، حيث 

يتناولـــون املشـــروبات الغازيـــة ثالث مـرات أو 
أكثر باليوم ومجموعة أخرى ال يتنــاولون هــذه 
املشروبات، وتوصلوا إلـى أن املجموعـــة األولى 
تظهر لديهم عدة عالمات تشــير إلى شـيخوخة 

الدماغ ونقص في حجم الدماغ. 

وجدوا أن طبيعة الترابط الكيميائي داخل النبات 
تحدد وقت اإلنبات. وهناك اتجاه حاليًا العتماد 
هذه النظرية وتطبيقهـا لتحسني جــودة النباتـــات 

وزيادة املحاصيل الزراعية.
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بعد جائحة فيروس اإليبوال التي حدثت 
في إفريقيا عام 2013 – 2016 وأدت إلى وفاة 
1100 شخص، قام العلمــاء بتحليـــل دم أحــد 

الناجـني من الجائحة، واستطاعوا عــزل أضداد 
يمكنها حمايـة اإلنســان والحيوان مـن فيروس 
اإليبوال بأنواعــه، علـى العكــس مــن األضــداد 
املوجودة حاليًا التي تحمي ضد أنواع معينة من 
الفيروس )فيـروس إيبوال زائير(، وال تستهدف 
األنــواع األخـرى )فيـروس إيبــوال الســـودان، 
فيــروس إيبــوال بونديبوجــو(. هـذه النتائج قد 
تكون األولى مـن نوعهـا للمساعدة علـى تطوير 
عالجات ولقاحات ضد هذا الفيروس الخطير.

دراسة جديدة تكشف أن تناول الشاي 
والقهوة يساعد على حماية الكبد

استنتج العلماء من نتائج بعض الدراسات 
أن تنــاول الشاي والقهـوة بكميات معتدلة يساعد 
على حماية الكبد من التلف، حيث إن هذه املشروبات 
متوفرة وغير باهظة، تجرى عليها الدراسات حاليًا 
الستخدامها للوقاية مـن أمراض الكبـد، توصـل 
العلمـاء إلـى أن للقهوة فوائد بالنســبة للمرضى 
الذين يعــانون التهاب الكبد الفيـروسي أو تليـــف 
الكبـد، ولكــن اآلليـة مـازالت غير معروفــة، ولكــن 
يعتقد أنهـا ترجــع إلــى أن للقهـوة تأثيرًا مضادًا 
للتأكسد، ولكن ينصح دائمًا باســتشارة الطبيب 
أية  تطبيق  أو  مشروب  أي  تناول  قبـل  املختص 
وصفة إذ أن ذلك يمكن أن يتعـارض مــع الوضـع 

الصحي للمريض. 

اكتشاف أضداد بشرية لفيروس اإليبوال
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أ. غالب علي املراد 
مدير تحرير مجلة تعريب الطب ــ املركز العربي لتأليف 

وترجمة العلوم الصحية ــ دولة الكويت

تعريب الطب، العدد 51 ، أكتوبر 222017

يسجل التاريخ الحـديث والقديم العديد من الصراعات املســلحة فــي عـدد كبيــر مـــن دول العالــم 
وكــان ذلك ســببًا فـــي حـــدوث الحـروب الطاحنة، وما خلفتـه مــن آثــار علـــى البيئة واإلنسان نفسه، 
هذا و يسعى اإلنسان جاهدًا لتطوير آلة الحرب، حيث ينفق عليها مليارات الدوالرات التي لو صرفت 
على البشرية طعامًا للفقراء أو تنمية للمجتمعات أو حماية البيئة لكان هناك حديث آخر، وامللفت للنظـــر 
هو  الخبيثة  األمراض  على  السيطرة  ويحاول  البيئيــة  الكـــوارث  إليقــاف  يســـعى  الذي  اإلنســـان  أن 
نفسه الذي يرصد مليارات الدوالرات لتطويـر أسـلحة هـــذه الحـــرب، وربما تقوم الدول التي تصنع هذه 
األسلحة بإهداء األوسمة ملن يطــور األسـلحة، كاألسـلحة الكيميائيــة والبيولوجيـــة وغيرهـا لتكـون أشــد 
نادوا  الذين  العلماء  أن  في  تكمن  العجيبة  واملفارقة  والنبات،  والطير  والحيوان  باإلنسان  وفتكـًا  ضررًا 
باستعمال األسلحة الكيميائية والجرثومية فـي الصــراعات العســكرية وعارضهم السياسيون فــي ذلك، 

توجوا معارضتهم بتجريمها عام 1925 عندما أصدروا برتوكول جنيف في ذلك العام.
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التاليــة للحـروب األربـع التي ذكرناهـا كحــروب 
البوســنة والهرســك وكوســوفو، وأفغانســتان، 
وحربي الخليـج األولــى والثانية وحـروب العراق 

وسوريا واليمن وغيرها. 

أسباب الحروب 
تنشأ الحروب ألسباب عديدة وتأخذ أشكااًل 
وأبعادًا ومســتويات مختلفـــة فقــد تندلـع الحرب 
علـى مســتوى الدولة الواحـــدة، فيتحـدث الناس 
عن القتال علـى أنــه حـــرب أهليـة بـني الطوائف 
تتدخل دول  وقد  الســياسية،  والكتــل  واملذاهب 
كثيرة في الحـرب القائمة بني الدولتني أو داخل 
للحروب  متعددة  أسباب  وهناك  الواحدة  الدولة 

ومنها اآلتي،
• األطماع والدعاوى الضالة وحب السيطرة.	
• الصراع على الحكم.	
• حــب االســـتيالء علـــى األرض ومـــواردها 	

والثروات.
• الرغبة في التحـرر ورفع الظلم من املعتدي 	

والدول املعادية.
• حب االنتقــام نتيجـــة التبايـــن فــي املواقـف 	

السياسية واالقتصادية وغيرها.
• الخالفات الحدودية بني الدول وحب التوسع.	
• التخلص من األنظمة الديكتاتورية.	
• الصراعات الدولية وتوازناتها.	

إن غالبية الحروب في التاريخ تعكس شيئًا 
مـن عدوانيــة اإلنسان لإلنسان، وهـي عدوانيـة 
ال تختلف عن عدوانيــة الحيوانات التي تدافع عن 
بيئتها أو من أجل حصولهــا علـــى الغـذاء فتقتل 
الكائنات األضعف منها، وأحيانًا تقتل صغارها، 
العقــل  فيــه  يّغيب  الذي  الصراع  إنه شكل من 

وفي الوقت الحالي ينفق العالم 7.2 % من 
إجمالي الناتج العاملي على التســليح والتجارب 
 %  2.5 للتعليم وحوالي   %  5 مقابل  العسكرية 
للصحة، ومـن منظور آخر فإن تكلفة يومني من 
العسكريـة أي  العاملــي علــى األنشــطة  اإلنفاق 
لتنفيـذ  تكفــي  أمريكي  دوالر  مليار   4.8 حوالي 
برنامج متكامل ملكافحة التصحر في دول العالم 
الفرنسي  العالــم  ويقدر  سنة.   20 لفترة  الثالث 
غودمان ما أنفقته الواليات املتحدة في موضوع 
السالح النووي منذ عام 1939 حتى نهاية القرن 
العشرين بأكثــر من 5500 مليــار دوالر. لكــن 
خصومه يؤكدون أن ذلك كان ثمن الردع، أي ثمن 
عدم اندالع حرب عاملية مدمرة ثالثة، وفي حني أن 
التشكيالت القتالية املختلفة في الواليات املتحدة 
األمريكية تستهلك حوالي 20 بليون برميل وقود 
سنويًا، وهو ما يكفي لتشغيل جميع وسائل النقل 

العام في أمريكا ملدة 22 سنة.

وتعــد الحــروب مــن أكثر العوامــل تدميرًا 
لإلنسان والبيئة ليس فقط في تداعيتها الحاضرة 
وإنما أيضًا بتأثيراتها املستقبلية على الحضارة 
واملجتمع فحجم الدمار ال يوصف وال يستهان به 
ألنه دمار ذو تأثيرات بالغة الخطورة على اإلنسان 
والبيئة معًا، ويزخــر التاريــخ البشــري بــأنواع 
الدمــار الــذي أحدثتـه الحـروب بني البشر وعدد 
القتلى واملصابني الذين مازالوا يذكرون أهوالها 
وحوادثها املأساوية. هناك املاليني من القتلى جّراء 
أربعة حروب كبرى حدثت في التاريخ الحديث، 
وهــي الحــرب العامليــة األولى )1914- 1918( 
والحرب العاملية الثانية )1939-1945(، والحرب 
الكورية )1950-1953(، وحـرب الهنـد الصينيـة 
الثانية )1975-1996( ويقدر عدد القتلى في هذه 
الحروب بحوالي )64( مليون إنسان، ناهيك عن 
عدد القتلى والدمار البيئي الذي أحدثته الحروب 
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فيتساوى اإلنسان مع الحيــوان الــذي ال يمــلك 
إرادة العقل حينما يتصرف علـى نحـو حيـوانـي 
وما أن يســود الرعـب والهلع فـي نفـوس البشر 
جّراء قوة مستبدة فاقـدة للعقـل إال ونجـد الوباء 
والقهـــر والظلـــم االجتماعـــي يأخـذ طريقه إلى 
التي منها يحترق كل  الشرارة  لتصبح  النفوس 

شيء. 

ســجل تاريخـــي ألهـــم األضــــرار البيئيـــة 
الناجمــــة عــــن الحـــروب )مـــن الحــــرب 
العـامليــة الثانيـة ــ حـرب تحـريــر العراق(.

حرق النفط واألراضــي الزراعيــة )تكتيك 
األرض املحروقة( 

•	 )1944 ــ   1939( الثانيـة  العامليـــة  الحرب 
)أثناء تقهقر األملان مـــن نورمانــدي عـــام 

)1944(

ـ 	•  1980( اإليرانيــة  ــ  العراقـيـــة  الحـــرب 
.)1988

العـــدوان العراقــي على دولــة الكويــت 	•
.)1991--1990(

حرب العراق )2003(.	•

تدميـر الغابــات بـرش مـــواد كيميـائيــة 
ســـامة وتحويــل املســـاحات الخضــراء 

ملناطق جرداء 

ـ الفيتنامية )1961 – 1973( الحرب األمريكيةـ 

تدميـــر التـنــــوع البيولوجـــي وتقطيـــع 
األشجار وإتالف التربة باملناطق املحمية 

واملتنزهات الطبيعية بفعل الالجئني 

• نيكارجوا )1983( .	

• سريالنكا )1986( .	

• روندا وزائير )1990 – 1994( .	

• بورندي )1996( .	

تــدميــر ســــدود حـــجـــز امليـــاه لتخريـب 	•
األراضـي الـزراعـيــة وإغــراق املحـاصيــل 

االستراتيجية. • تلوث الهواء الناجم عن حرق آبار البترول	
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•	 )1944  –  1939( الثانية  العاملية  الحرب 
والحرب الكورية )1938( .

األملان 	• بواسـطة  الســدود  )فتـح  هـولنـدا 
العام 1944( وتخريب 200000 هكتــار من 

األراضي الزراعية.
)قصــف خـمـسة سـدود 	• الشـمالية  كوريـا 

فــي  األرز  زراعـــة  لتـدمـيـر  امليـاه  لحـجـز 
كوريا 1953( 

التلــوث البيئــــي الناجـــم عـــن القصــف 
الجـوي ملنشآت صناعية

تلوث الهـــواء الجـــوي والتربــة ومياه  نموذج : 
األنهار والبحيرات في كوسوفو.

استمرار القصف ملدة 78 يومًا.	•
عدد الطائرات 1100 طائرة.	•
عدد الطلعات الجوية 21000 طلعة.	•

اآلثـــار البيئيـــة لألسلحة الكيميائية لحرب 
فيتنــام )الحــرب األمريـكيــــة الفيتنــاميـــة 

1961 ــ 1973(

حرق الغابات وإسقاط أوراقها لتمشيطها.	•
• تدمير املزروعات بحرقها وتسميمها وتلويث 	

التربة.
• تشــويـه أكبـر عــدد مــن األهالــي الباقــــني 	

على قيد الحياة بشكل دائم أو ملدة طويلــة 
علــى األقل .

• زيادة أخطار الفيضانـات مــن خــالل تدمير 	
الغطاء النباتي الطبيعي أو املزروع .

تبلــغ مســـاحة األراضي الفيتناميــة التــي 
فيتنــام  فـــي  النباتيــة  باملبيدات  للرش  تعرضت 
الجنوبية حتى نهاية عام 1970 حوالــي مليوني 

فدان )25 % من إجمالي املساحة(.

تقدر كميات املــواد الكيميائيــة املســـتعملـة 
بمــا يســـاوي 6 أرطـــال لكل فـرد مــن ســكان 
فيتنام الجنوبية. كما تقدر كميـة مبيـدات أوراق 
الشــجر بحوالي 50000 طن، وتشـــير املصـــادر 
املوثوقـــة إلى أن مجمـــل املبالـــغ التــي رصدت 
لإلنفـاق علــى املبيــدات النباتية في حرب فيتنام 

كانت كما يلي: 

12.5 مليون دوالر)عام 1966( .•	

33.8 مليون دوالر )عام 1967( .•	

45.9 مليون دوالر )عام 1968 ( .•	
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العوامــل  أكثـــر  مــــن  الحـــــروب  تـعـــــد 
فقـــط  ليـــس  والبيئــة  لإلنســان  تدميــرًا 
فــــي تداعيتهـــا الحاضـــرة، وإنما أيضًا 
بتأثيراتهــا املســـتقبلية علـــى الحضــارة 
واملجتمـــع فحـجـــم الدمـــار ال يـــــوصف 
وال يستهان بـــه ألنـــه دمــار ذو تأثيرات 
بالغة الخطورة على اإلنسان والبيئة معًا، 
ويزخـر التاريـخ البشــري بــأنواع الدمار 
البــشــــر  بــني  الحـــروب  أحدثتـه  الــذي 
وعــدد القتلى واملصــابـــني الذيــن مازالوا 

يذكرون أهوالها وحوادثها املأسـاوية.

أثر الحروب على تلوث الهواء
الجوي«  الغالف  »بيئة  الهوائية  البيئة  تعد 
نظامــًا مهمــًا مـــن أنظمــة البيئـة الطبيعيـة التـي 
توفر لنا معظم مقومــات الحياة األســـاسية على 
سطح األرض. وزيادة امللوثات الـهوائية وارتفاع  
تركيزاتها في الهواء الجوي، حيـث يزيـد عـددها 
عن )28( ملوثًا هوائيًا رفعت من معدالت اإلصابة 
باألمــراض، وخلقــت مخاطر لــم يعــد باإلمــكان 
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أكثـر  مـن  فالهواء  منها،  واألحياء  الناس  حماية 
القطاعات البيئية تأثرًا من جّراء الحروب، ويمتد 
هذا التأثر مدة زمنية طويلة بعـد انتهــاء الحــروب 
حيث تعرض البشر للكثير مـــن األمراض نتيجة 
املواد السامة املؤثـرة علـــى الرئـتــني والتنـفـــس 
كالكلور والفوسجني )كلوريد الكربونـيـل شـــديد 
املبيـــد  بكريــن  الخردل، وكلورو  وغاز  السمية( 
الســام، والعوامــل الجلديــــة الكبريتـــية وهـــي 
كلهــا مركبـات شــديـــدة الـســمية قتــلت عـــددًا 
كبيـــراً من األشخاص في الحرب العاملية األولى.

فـــي الحــرب الفيتناميــة تعمــدت القــوات 
إعاقة  أجـل  مــن  البيئـــة  تدمـــر  أن  األمريكيـــة 
الفيتناميـــة فاســتخدمت  العسكريــة  العمليــات 
املبيـــد الحشـــري د.د.ت )DDT( للتأثيــر فــي 
تـجـويع  وبالتالي  الزراعيــة،  املحاصيل  إنتاجية 
الناس. وقـدرت مسـاحات شـاسعة تــم تدميرها 
بهذه املبيدات، حيث أتلفـت املزروعـات والغابات 
التي شكلت )60 %( مــن املسطحـات األرضية 
مـن  كبيـرة  كميــات  ألقيــت  أن  بعــد  الفيتنامية 
املسـموح  املعـدل  مـرات   )10( تعادل  املبيدات 
نشـره ألغـراض العنايـة بالنباتـــات. اســتهدفــت 
غالبـية هـذه املبيــدات أو حوالـــي )80 %( مـــن 
الكمية الغابــات والبقيــة وجهــت إلى املزروعات 

واألراضي الصالحة للزراعة.
وقد أطلق على هذا التخريب البيئي املتعمد 
اإلكوسايد، أي التدمير عن قصد، الذي استمر 
من  آالف   )10( قرابة  تدمير  عنه  نتج  لسنوات 
أشجار املانجروف الساحلية، خاصة وأن هـذه 
األشـجار شـديدة الحــساسية لنوعيــــة معينــة 
كما  الحمضية.  املبيــدات  تسـمى  املبيدات  مـن 
أنه يعتقد أن أكثـــر من )10( مليون هكتار من 
األراضـي املزروعــة باألشــجار الصنوبريــة تم 
تدميرها وحلـت األحراش واملسطحـات الجرداء 
الخالية من النباتـات. ومن بني املواد الكيميائيـة 
السامــة التــي اســتخدمت في الحرب الفيتنامية 
املركـب عالــي الســمية )ثنائـــي بنزوديوكـــسني 

متعدد الكلـور ( الذي لـه آثار بالغة الخطورة على 
الجينات فتحدث التشوهات الخلقية.

وأشارت بعــض الـدراســات أن املبـيـدات 
الكثيفـة أثــرت علــى أعــداد األغنام والجاموس 
والغــزال والطيــور النــادرة واألبقار، كما لوحظ 
انتشــار األمــراض بني هذه الحيوانات، خاصة 
الحيوانات الثديية الكبيرة كجاموس املاء، وأيضًا 
حيوان الزبوس الذي هــو مــن فصــيلة األبقار، 
والخنازيــر، فضــاًل عن أمــراض أخـرى أمـكن 
تشخيصها في البط والدجاج وأنواع أخرى مــن 

الطيور.
لقد كان حـرق آبار النفـط صـورة حقيقيـة 
للكوارث البيئية الكبرى فـــي الكويت، حيث لــم 
يحدث لها مثيـــل فـــي التاريخ، فقد ظلت اآلبار 
مشتعلة ألكثـر من )8( أشـهر  لوثت كــل شـــيء 
فكان الدخــان املنبعث مــن اآلبار يتساقط على 
شكل قطرات من الزيت، وكون سحابــة ضخمـــة 
املتســــاقـط،  والقطـــران  السامة  الغـازات  مــن 
مسـببًا الكثيــر من املشكالت الصحيـة، خاصـــة 
املشكالت التنفسية والزيادة في أعداد املرضـى 
بعض  إن  حيـث  أخرى،  يعانون مشكالت  الذين 
هذه املشــكالت تمثــلت فـــي حــــدوث التهــابات 
جلدية وبصرية، وشــكوى الصــداع املزمن، وقد 
 .2 بنســبة  العلل عنــد األطفــال  تزايــدت هــذه 
)76 %( ممن هم فـــي سـن ) 0 ـ سنتني( مــن 
العمر، وقدرت نسبة )55.4%( ملن هم في سن 
ملن أعمارهم   )%42.2( سنة، ونسبة   )13-19(

أكثر من )50( سنة.

أثر الحروب في تلوث املاء
تتعرض املــــوارد املائيــة ومصادرهـا إلى 
التلوث الشــديد وإلـــى أضــرار بالغـة من جّراء 
الحروب، وتعدد تأثيراتها على نوعية املياه ودرجة 
نقاوته، كذلك في إضافة عناصر ملوثة للمياه من 
مواد كيميائية أو بيولوجية أو ذرية تكون لها آثار 
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ضارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على البيئة 
واملياه ومواردها السطحية والجوفية، وخير مثال 
للدمار البيئي بسبب العمليـات الحربيــة وتـلوث 
البحر بالنفط بعد تدمير خــزانات الوقود، وضخ 
تم حفره على  إلى خندق  النفط  كمية كبيرة من 
شكل أخدود بمحاذاة الحدود الكويتية السعودية 
من أجل إشـعالـه إلعاقـة تقـدم قـوات التحـالف 
وآثار التسّرب النفطـي علـى التربة واملياه الجوفية 
ونتج عن ذلك تلوث شديد للتربة ملسـاحة تقـارب 
114 كيلو متر2 غطتها بحيــرات نفطيــة متباينــة 
املســاحات واألشـــكال. وكمـية النفــط املتسـرب 
إلـى البحــر مــن )19( يناير )عام 1991م( إلــى 
)26( يناير )عام1991م( كان حوالي )8( مليون 
برميل نفط تسرب إلى البيئة البحرية الكويتية، ثم 
امتد التسرب إلى كافة املناطق الساحلية وعلــى 
مسـافة تقدر بحوالي )500( كيلـو متر فـي اتجاه 

اململكة العربية السعودية.
ومن آثار الصناعـــات الحربيـــة وخاصــة 
املفاعالت النووية أنها تعتمد بشكل مباشر على 

استخدام املاء وتبديله كل فترة، واملاء املستعمل 
يتم طرحه مرة أخرى في املصادر املائية القريبة، 
السامة  باملـواد  املياه  تلك  تلويث  إلى  يؤدي  مما 
واملشعة، وبالتالي تقضي علـــى البيئة املائية. وقد 
تصل املواد الكيميائية السامة األخـرى ومخلفات 
السفن الحربية والغواصات عن طـريـق القاذفات 
والصواريخ وغيـرها املسـتخدمة بالحروب بفعل 
األمطـار إلــى امليــاه الجوفيـــة، وعــند عودتهـــا 
مــرة أخرى لإلنسـان تكــون قــد تلوثـت مسـبقًا، 
مما يسبب الضـرر والهالك لـه وللكائنـات الحيـة 

األخرى.

أثر الحروب في تلوث التربة 
يسـجل التاريخ الحديث والقـديم االنتهاكات 
البيئية التي وقعت أثناء الصراعات املسلحة في 
الـوقــت أدرك  العـالم، وبمــرور  عــدد مــن دول 
املجتمـع الدولـــي أن التقــدم العلمــي والتقنـــي 
قـــد يتيــح إمكانيات جديدة فيما يتعلق بالتغيير 

• تلوث التربة بالنفط	
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في البيئة في زمن الحرب، ويؤكد تاريخ الحروب 
واملناورات الحربية ما لها من آثـــار بيئية طويلـة 
املدى بسبب تشوه معـــالم األرض الدقيقــة مـن 
جــّراء إقامـــة التحصينــات الدفاعيــة وحركـــة 
املعدات الثقيلة، فمازالت على سبيل املثــال آثـار 
اآلليات العسكرية ومـا نتــج عنهــا مــن تدمـيــر 
القذائف  ومخلفات  باقية  السطحية  القشرة  في 
واآلليات ظاهرة للعيان ومشــاهدة وباقيــة حتــى 
اآلن بمسرح عمليات الحرب العامليـة الثانيـة في 
ليبيا ومصر، حيث درات رحــى املعركة الفاصلة 
بني قوات املحور والحلفاء منــذ أكثر مــن سبعني 
عامًا، واألمر كذلك ما تبقــى فــي صحـراء سيناء 
بمصر لحـرب أكتوبر عام 1973، كمــا سجلت 
املتبقية  اآلثار  بعض  الحديثة  الدراسات  إحدى 
إلحدى املناورات التدريبية بغرب الواليات املتحدة 
األمريكية التي جرت في مناطق كثبان رملية منذ 
أكثر من خمسني عامًا، حيث رصدت تغيرات في 

املالمح السطحية املحلية بسبب حركة الدبابات 
وعربات القتال أثناء هذه املناورات. 

ولقد شهدت منطقتنــا عـددًا مـن التغيرات 
في البيئة ذات اآلثــار واســـعة االنتشار وطويلة 
املحروقة  األرض  استراتيجية  أهمها  من  البقاء 
أثنـاء الحــرب العراقية اإليرانية )1988-1980( 
وفي فترة العــدوان العراقــي علـــى دولة الكـويت 
)أغسطس 1990 فبراير 1991(، حيث تم الحرق 
املتعمد للمنشآت النفطية من آبار ومراكز تجميع 
وأنابيب نقل النفط والغاز، كما تم تفجير وإشعال 
1164 بئر بنســـبة حوالـــي 92 % مــن مجموع 
اآلبار املنتجة في ذلك الوقت والبالغة 1268 بئر، 
ومازالت بقايا التلوث النفطي حتى اليوم، ويمكن 
مشـــاهدته في الحقـــول النفطيـــة وبخاصة حقل 
بالنفط  التربة امللوثة  الكبير، وقدرت كمية  برقان 
تحت البحيرات النفطيــة التــي تتطلــب معالجـــة 
بحوالي 44 مليون متر مكعـب. كمـا نتج عن حرق 

• اآلثار املدمرة للحروب النووية	
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• عدد كريــات الــدم البيضاء والحمــراء 	
لدى القرود املوجـــودة فـي فوكوشـيما 
أقـل بكثير مــن القرود املوجودة فـي أية 

منطقة أخرى في اليابان.

كارثة مفاعل 
تشرنوبل في
أوكرانيا عام 

 1986

أشجار الصنوبر
• ظهرت بعض التغييرات على أشـواك 	

الصنوبر التي تقــع فـي مسـاحة 15 
ميل مربع من منطقة الحادث.

طيور السنونو
• في الفترة من 1991 إلى 2006 	

نحو 11 نمطًا غيـر طبيعــي لهــذه 
الطيور مـن بينهــا تلف مناقيرها 

وحدوث تشوه في الريش.

بعد حادثة عام 1979 
الخاصة بمحطة 

نووية قرب بنسلفايا

• األشخاص 	 أن  األبحاث  نتائج  أظهرت 
الذين يعيشون في مساحة 3 أميـال 
مصابون بمســـتويات أعلـى من اإلجهاد 
مقارنـــة باألشخاص املقيمني خارج تلك 

املنطقة.

فراشة العشب
• بعد مرور 6 أشهر من انهيار 	

محطــة فــوكوشـيما ظهـــرت 
بعض األنمــاط الـشـاذة علـى 
نــحــو 28 % مـن فــراشــات 
العشب في املنطقـة املحيطة.

تسرب إشعاعي في محطة فوكوشيما اليابانية عام 2011 
الحياة البرية
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وتدمير اآلبار انتشار الحصـــر القطرانيــة فوق 
مساحة من سطح الصحراء، وتقدر بحوالي 259 
امللوثة تحت هذه  التربة  وبلغـت كمية  كيلو متر2 
الحصر القطرانية حوالي 12 مليون متر مكعب. 
كما نتج عن حرق وتدمير اآلبار انتشار الحصر 
القطرانية فوق مساحة من سطح الصحراء تقدر 
بحوالي 259 كيلو متر2 وبلغت كمية التربة امللوثة 
مليون   12 القطرانية حوالي  الحصر  هذه  تحت 

متر مكعب. 
ال تقتصر الحروب على األضــرار البيئيـــة 
بل تتعداها إلى األضرار الصحيـــة علـــى الـفـرد 
كاملجاعات، واألمراض، والتأخر العلمي، واملوت، 
واستنزاف املوارد البشرية واالقتصادية، وتدمير 
مـــن موطنهــم  الناس  وتشـــريد  التحتية،  البنية 
األصلي، لذلك يجــب منع الحروب بشتى الطرق 
من أجل العيش بسالم وأمان بعيدًا عن الكوارث 
الفادحة، وفرض العقوبـات الدوليــة علــى الــدول 
التي تستخدم األسلحة ذات تقنيات التغيير في 
البيئة في زمن الحرب، حيث بادر املجتمع الدولي 
عـــام 1976 بإبــرام اتفاقيــة حظــر اســتخدام 

تقنيات التغيير في البيئة ألغـراض عســكرية أو 
ألي أغــراض عدائية أخرى، كوســيلة إللحـــاق 
الدمار أو الخسائر أو األضرار بأية دولة أخرى. 
لــه  تعرضـــت  ما  الدولي  املجتمع  عن  يغب  ولم 
النظم البيئية البرية والجوية والبحرية والساحلية 
واملوارد الطبيعية بدولة الكويت من تدهــور غيـــر 
مسبوق بسبب آلة الحرب العراقية عندما وافقت 
الجمعية العامـــة لألمم املتحدة على اعتبار يوم 
السادس من نوفمبر من كل عــام يومًا عامليًا ملنع 
استخدام البيئة فــي الحــروب من أجل الحفاظ 
على النظم البيئية مــن التدهور واملوارد الطبيعيـة 

من االستنزاف وتدني اإلمكانيات. 

املراجع
• حدود، 	 بال  صراع  والبشر  البيئة  يعقوب،  الشراح، 

الطبعة األولى، 2006.
• للتقدم العلمي 	 التقدم العلمي، مؤسسة الكويت  مجلة 

عدد 97، أبريل 2017.
• مجلة علوم وتكنولوجيا، معهد الكويت لألبحاث العلمية 	

عدد 2014، نوفمبر 2012.

• مخلفات الحروب )األلغام(	
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اللغم هو سالح يحتوي على كمية من 
املواد املتفجرة مغلفة بغالف خارجي. 

األلغام

أشكالها

إزالة األلغام

أنواعها

أين توجد األلغام؟

لها أشكال مختلفة منها مغلف بغالف 
بالستيكي أو معدني أو خشبي.

هناك طرق إلزالــة األلغام، يقوم بذلك 
مختصون وليــس أفــرد عــاديون.

اإلزالة اليدوية
اإلزالة املدربة

كاسحة األلغام

في حال تواجدك بمنطقة ألغام

انتظر املختصـني ليفتحوا لك ممــرًا 
آمنًا، في حـال غياب املختـصــني 
حـاول التراجع، وفـي حــال رأيــت 
أن هـنـاك خطــرًا أبـق فــي مكــانك 
وعلى الوضعية ذاتها إلى أن يأتي 

املختصون.

تكون األلغام غالبًا مطمورة ومموهة 
تزرع تحت األرض بسنتيمترات 

وتخفى بالحشائش.

ألغام مضادة لألفراد

ألغام مضادة لألفراد

2-pmn

46-tmn
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الوقاية خيـــر مـــن العـــالج. منــذ الصغر 
اعتدنا سماع هذه العبارة مــن أهلنـا ومعلمينا، 
لــدى الكثيـــر  ولطاملا كانت املوضـوع املفضــل 
منا في مادة التعبير، وكان الكــل ُيدرك معناها 
اتخاذ  تستوجب  على صحتنا  فاملحافظة  جيدًا، 
تقينا شر  التي  واالحتياطات  التدابير  من  جملة 
فيروسـية،  أو  جرثوميــة  كانت  سـواًء  األمراض 
وغيرهــا.  كالحـــوادث  ميكانيكيـــة  إصابـات  أو 
وبتتابع السنوات تزايد عدد املخاطر التي تحيط 
وغيرها،  وتلوث  وحوادث  أمراض  من  باإلنسان 
وفي معظـم األحيـان كـان اإلنســان قـادرًا علـى 
األدوات  أو  باألدويــة  األمراض  هــذه  مواجهــة 
الجراحيــة، لكنــه أبـدًا لم ينس املقولــة القديمــة 

»الوقاية خير مــن العالج«، فكما كان ُيفلح في 
تطوير الدواء، كان يكتشف املزيــد واملزيــد مــن 
سبل الوقاية؛ كاللقاحات وأدوات السالمة للوقاية 
مــن مخاطـــر العمـــل وحزام األمان والوسادات 

الهوائية للوقاية من حوادث السيارات.
فالكشف الطبـــي الدوري في ظــل التقدم 
العلمــي الكبيــر فــي مجــال التحاليــل الطبيــة 
إلى  كبيرة  إضافة  ُيعد  الوراثة  وعلوم  واملناعية 
العلوم الطبية وإلى مجال الفحوص التي تساعد 
لإلنسان  العامة  الصحية  الحالة  على تشخيص 
االكتشاف املبكر ألي مــرض لكي يمكن عالجـه 

مبكرًا قبل أن ُتحدث أية مضاعفات.

د. حمد عبد النبي محمد الرقعي
طبيب أمراض جلدية وتناسلية ــ مستشفى 

الشهيد إمحمد املقريف ــ اجدابيا 
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أهمية الفحص الطبي الدوري
أي  وجود  وعدم  جيدة  بصحة  التمتع  إن 
املرض.  من  اإلنسان  خلـــو  يعنــي  ال  شــكوى، 
أن  الدوري،  الطبــي  الفحــص  أهمية  تكمن  هنا 
منـا، من  فــي غفلــة  ليفاجئنــا  ننتظر املرض  ال 
خالل التأكد بشــكل دوري مــن سالمة مختلف 
األعضاء بتقييم وظيفة وبنيــة كـل منها، ويمكــن 
فــي  الدوري  الطبي  الفحــص  أهميـــة  إجمــال 

النقاط التالية: 
• االكتشاف املبكر للحاالت املرضيــة التــي 	

لم تظهر أعراضها بعد. 
• اكتشاف عوامــل االختطــار التـــي تزيـــد 	

من احتمالية اإلصـــابة بمرض مـــا فــي 
املستقبل.

• منع مضاعفات األمراض من الحدوث. 	
• اكتشاف املعوقات البدنيـة، والعمــل علــى 	

تأهيلها. 
• العمـل على تصحيـــح العيـوب الجسمانية 	

القابلة لإلصالح. 
• رفع املســتوى الصحــي للفرد واملجتمــع، 	

حيـــث تــوفـــر زيـــارة الطبيــب إلجــراء 
الفحص الـدوري فـرصــة يســتطيع مـــن 
طبيـة  نصائـح  تقديــم  الطبـيــب  خاللهــا 
للشـخص، فـــإذا الحــظ الطبيب تسـوسـًا 
العنايــة  بسـبل  النصيحة  قدم  باألسـنان 
واملواعيــــد  واألســـنان،  الفـــم  بصحـــة 
األفضــل الســتخدام فرشـــاة األســنان، 
والطريـقــة الصحيحــة الستخدامها. وإذا 
كان لدى هذا الشخص وزن زائـــد نبهــه 
بسبل  وعرفه  السـمنة  ألضــرار  الطبيـب 

التقليل من الوزن.
• يوطــد الـكـشـــف الــدوري العـالقــة بــني 	

الشخص وطبيبه.

ما الكشف الطبي الدوري ؟
دوري  بشكل  يتم  متكامل  طبي  هو كشف 
كل فترة زمنية محددة، يجريــه الشـخص وهــو 
في حال الصحــة الكتشـــاف مبكـر ألي مرض 
لم تظهر أعراضه بعد. ويشــمل الفحص الطبي 
الـــدوري بشـكل عــــام مراجعـــة التاريـخ الطبي 
النبض  يتضمـــن  الذي  الجســـــمي  والفحــص 
وفحص الغـدة الدرقيـــــة والفحــــص الظاهــري 
وفحص  النساء،  عنــد  والثـــدي  والقـلب  للبطن 
العينني لتـشـخيص مـشكالت النظــر، ويـشــمل 
الكشــف الطبــي الــدوري قيـاس ضغـط الـــدم، 
وفحص ضغط العني، وقياـس كــل مـن السـمع 
وقدرة الجهاز التنفسي. ويتضمـن كذلك صورة 
باألشــعة السينيــة للصـدر، ومخطــط كهربــيــة 

القلب، وفحص األسنان، وفحص الجلد.
وتمكننا التحاليــل املخبريــة التـــي ُتـــجــرى 
فـي الفحــص الطبــي الـــدوري مــن الكشــــــف 
ملا  الكلى، وتعطي مؤشرًا  عن أي خلل بوظائف 
يمكن أن يعتريهـا مـن األمراض املزمنة التي قد 
تؤدي إلـى اإلصابة بالفشـل الكلــوي، وال يغفــل 
الفحص الطـبي الــدوري االطمئنـان علـى صحــة 
الكبــد باختبــار وظائـفـــه بواســطة التحــاليـــل 
الخاصــة بـــه. كذلك يشــمل الفحــص الطبـــــي 
الـدوري تحاليــل مخبريــة تكشف نقـص املناعة 
املكتسب والتهاب الكبــد الفيروســي مــن النــوع 
B وC. يتم كذلك فحــص هرمون الغدة الدرقية، 
وقياس كثافة العظام للكشف عن تخلخل العظام.
وبناء على ما يراه الطبيب يمكــن أن يتـسع 
الكشف الطبي الدوري ليشمل تخطيط القلب أثناء 
الرنني  أشعة  إجراء  القولون،  وتنظير  املجهــود، 
املغناطيـسـي للدماغ، في حــال اكتشاف الطبيب 
خالل الفحص الطبـــي الدوري مــا يـســـتوجب 

إجراء ذلك.
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متى يجرى الكشف الطبي الدوري ؟
وفقًا ملا توصي به منظمة الصحــة العاملية 
يجب إجراء الكشف الطبي الدوري لكل رجل أو 
امرأة بعد سن األربعني، أو قبل ذلك لألشخاص 
الذين لديهم تاريخ مرضي فـي األسرة ألمراض 
قد يكون لها تأثير وراثي، مثل أمراض السكري 
أو القلب. وفقًا للعديــد مــن األبحــاث فـي هـذا 
املجــال، وتبعًا لتوصيات عديـد مــن الجمعيــات 
الدوري  الطبي  الكشف  نظام  اقتراح  تم  الطبية 
العمريـــة،  الفئــات  كل  ليسـتوعب  للسن،  وفقًا 
فــي كل  الالزمـــة  والتحاليــل  الفحوص  وتتغير 

زيارة تبعًا للعمر والحالة الصحية.

الفحـوص التـي يتم إجــراؤها خـــالل 
الكشف الطبـي الـدوري

القياسات الجسدية
والوزن  الطول  الجسدية  القياسات  تشمل 
الجسم،  كتلة  منسب  وحساب  الخصر  ومحيط 
لتحديد مــا إذا كان الشخص يعانـــي من زيادة 
القياسات  هذه  وتعــد  الجسم،  وزن  في  قلة  أو 
مؤشرًا ال يمكن التغاضي عنه الحتمال اإلصابة 
البول  كمرض  املسـتقبل،  فــي  خطيرة  بأمراض 
وأمراض  الدم،  ارتفاع ضغط  ومرض  السكري 
تلك  بإجراء  وينصــح  للقلــب.  التاجي  الشريان 
القياسات على األقل مرة كل عامني لألشخاص 

الطبيعيني من الجنسني بعد سن العشرين.

قياس ضغط الدم
القياسات  الدم مـن أهم  ُيعد قياس ضغط 
التـي يتـم إجراؤهـــا خـــالل الكشـــف الطبـــي 
مـــن الضغط  يتـم تحديد كـل  الــدوري، حيـــث 
داخل شرايني  االنبساطي  والضغط  االنقباضي 
لإلصابــة  املبكــر  االكتشــاف  بهــدف  الجســم 

بارتفاع ضغط الدم الشــرياني. وتكمـــن أهمية 
حال  فـي  الضغـط  ارتفاع  أن  في  الفحص  هذا 
عدم اكتشافه وعالجــه باكــرًا ســيؤدي ال محالة 
الدماغية  والسـكتة  القلبيـــة  باألزمــات  لإلصابة 
وهبوط عضلة القلب والفشل الكلوي، لذلك يجب 
قياس ضغــط الدم الشـرياني مرة واحدة كل عام 
للرجال  الثامنة عشرة  ــ بعـد سن  ــ على األقل 

والنساء للوقايــة مــن هــذه األمراض الخطيرة.

الفحوص املخبرية

فحص الصورة الكاملة للدم

يحــدد مســتوى الهيموجلوبــني وكريـــــات 
الدم الحمــراء، وبالتالي يمكن تشخيص األنيميـا 
وتحديد نوعها تبعًا ملا يظهـر فــي صــورة الدم 
ناتجـة  إذا كانـت  الطبيب عمـا  الكاملة، فيحــدد 
عن نقص عنصـر الحديـد الهـام لتكويــن مــادة 
الهيموجلوبني، أو ناتجة عـن الزيـادة فـي تكـسر 
كريات الدم الحمراء، أو عدم اسـتفادة الجـسم 
مــن الحـديــد أو قـلـــة امتصـاصــه بالجـســـم. 
وفـي الكثيــر مــن الســيدات يكون ذلك مرتبطـًا 
باضطرابات الدورة الشهريـة، أو النزف الشـديد 
ُتمكننا صورة  كذلك  الدم.  فقر  إلى  يؤدي  الذي 
الــدم الكامـلــة مــن االكتـشـاف املبكــر ملــرض 
ابيضـاض الـدم وسـرطان الغدد اللمفاوية، وذلك 
بقياس مستوى بعض مكونات الدم مثـل الخاليا 
اللمفاوية،، أو كريات الدم البيضـاء والصفيحـات 
الدمويـة. ويجــب إجــراء هذا االختبــار سـنويًا 
للنساء بعــد ســن الخامسة عشـرة وللرجـال بعد 

سن العشرين.
قياس مستوى السكر في الدم

ُيعد قياس مستوى السكر بالدم بعد فترة 
صيــام خـــالل الليل ملدة ثماني ســاعات أبسط 
الُسبل الختبار إصابة الشخص بمــرض البـول 
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الســكري، أو احتمــال إصابتــه به في املستقبل. 
املصابـــني  لغير  سنة  كـل  التحليـل  إجراء  ويتم 
باملــرض بعــد مجاوزتهم األربعــــني مــن العمر. 
تاريخ  لديــه  أو  الوزن  في  زيادة  يعاني  من  أما 
عائلي للمرض أو مصاب بارتفاع ضغط الدم، أو 
الدهون فُيجرى له التحليل مهما كان عمره، فإذا 
كانت النتيجة طبيعية يعاد كل ثالث سنوات، حتى 
إذا جاوز األربعني صار لزامًا إجراء التحليل كل 

عام.

اختبار وظائف الكبد والكلى

املهمة  الوسائل  إحدى  االختبار  هذا  يعد 
ويتم  والكلى،  الكبد  ألمراض  املبكر  لالكتشاف 
ومستوى  الكبد،  إنزيمات  مستوى  قياس  خالله 
الكبد، وكذلك  للتأكد من سالمة  بالدم  الصفراء 
علــى  لالطمئنــان  الكرياتينــني  مســـتوى  قياس 
للبول،  كامل  تحليل  إجراء  مع  الكلى،  سالمة 
للرجــال  االختبـــارات  تـــلك  بإجــراء  وينصح 

والسيدات كل ثالث سنوات .

قياس مستوى الكوليستيرول بالدم

إلى   الكوليستيرول  مستوى  ارتفاع  يؤدي 
ترسبه على السطح الداخلي لجدران الشرايني، 
األمر الذي يؤدي إلى تصلب الشرايني، لذلك فإن 
قياس مستوى الكوليستيرول وثالثي الجليسريد 
في الدم خالل الفحص الطبي الدوري سيعطينا 
التـــي  األمراض  لتوقـــع  به  مؤشرًا ال يسـتهان 
قــد ُتصيب الشـــخص فـــي املستقبل، كأمراض 
القلب والسكتة الدماغية والتهابــات البنكرياس، 
وبالتالــي نســتطيع اتخـــاذ اإلجـراءات الوقائية 
لتقليل مســـتوى الكوليسـتيرول داخــل الجـسم. 
خـمــس  كـــل  الفحــوص  هذه  بإجــراء  وُينصح 
سنوات للرجـال البــالغــني بعــد ســن العشــرين، 

وللسيدات بعد سن الخامسة واألربعني.

اختبار كشف سرطان البروستاتة

يتم الكشف عنه بواسطة فحــص عينــة مــن 
الدم، تسحب بحثًا عــن مــادة تدعــى مـســتضد 
البروستاتـــة النوعــي الذي يتـــم إنتاجــه بشكل 
سيولة  على  للمحافظة  البروستاتة  في  طبيعـــي 
السائل املنوي. وفــي حــال تجاوزت هــذه الكمية 
املعدل الطبيعي، فقد تكون إشارة مبكرة إلصابة 
البروستاتة بااللتهاب أو التضخم أو السرطان. 
و ينصح بإجراء هذا التحليل سنويًا بمجرد بلوغ 
الخمسني من العمر، أما في حال وجود شخص 
بإجــراء  فينصــح  باملرض،  العائلة مصــاب  في 

التحليل ببلوغ 45 عامًا.

مخطط كهربية القلب

الكهربية  تسجيل  االختبار  هذا  لنا  ُيحقق 
أقطاب  بوضـــع  ويتــم  القلب،  عـــن  الصــادرة 
عن  الصادرة  الكهربية  لنقل  حساسة  كهربائية 
الجسم مـــن الصدر والساعدين والساقني، ليقوم 
اإلشـارات  تلك  باسـتقبال  القلـب  تخطيط  جهاز 
وتكبيرهـا، ورســم هــذه اإلشــارات علـى ورقــة 
توضح للطبيب طبيعة نبضات القلب، وكيف يبدو 
القلب مــن حيــث وضعـــه وحجمه، ويمكن مــن 
خــالل تشخيص قصور الشريان التاجي للقلب 
التخطـيط  هـذا  إجراء  ويجب  القلبية،  والجلطات 
للرجال والنسـاء مرة كـل خمس سنوات بـني سن 
العشرين واألربعني، ومرة كل عامني بني األربعني 

والخمسني، ومرة كل عام بعد سن الخمسني.

تصوير الصدر باألشعة السينية

نحصل بواسطة هذه األشعة علــى صورة 
للرئتني والقلب ملعرفة حجم القلب وحال الرئتني،  
ويجرى هذا التصوير كل خمس سنوات بعد سن 

األربعني للرجال والنساء.
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اختبار كشف سرطان القولون

يجب فحص عينة البراز، لكل مــن تجــاوز 
ال  الذي  بالبراز  الخفي  الدم  لتحري  الخمسني 
يمكن رؤيته بالعني املجردة، فإذا كان سلبيًا وجب 
تكراره كل عام. أما إذا كان فحص الدم الخفي 
البراز إيجابيًا فيجب على املريض أن يقوم  في 

بإجراء تنظير للقولون.

الفحص االستكشافي لقياس تخلخل العظام

تخلخل العظام هو حالة تصبح فيها العظام 
ضعيفة وهشة معرضة بسهولة للكسر، وتحدث 
نتيجة فقدان عناصر هامة لسالمة العظم، يحدث 
أولى  من  النساء،  في  الطمث  انقطاع  بعد  عادة 
أعراضه هي الكسر املؤلم إلحدى عظام الجسد، 

بعد سقوط بسيط  أو ضربة أو التواء.

يتم أثنـاء هــذا الفحــص تصويــر منطقــة 
أسفل الظهر ومنطقــة مفصـل الفخذ والرسغني 
مـن  لنتمكـن  العظام،  كثافة  لقياس  الكعبني  أو 
االكتشاف املبكر لتخلخل العظام الذي يؤدي إلى 
الفقــري والفخــذين. وينصــح  العمــود  كســور 
الخمسني  بعد سن  العظام  كثافة  قياس  بإجراء 

كإجراء وقائي لجميع النساء.

اختبار كشف سرطان الثدي

على املرأة املواظبة علـى الفـحــص الذاتي 
للثـدي شهريًا عنـد تخـطــي ســن العشرين بني 
الشـهرية  الـدورة  مــن  والعاشر  السـابع  اليوم 
الفـحص  ويتم  احتقانًا.  أقل  الثدي  يكون  عندما 
باستخدام كف اليد لفحـص الثدي املقابل له من 
خالل حركة دائرية مـع الضغــط الخفيف إلــى 
الداخل باتجاه القفص الصــدري . ويجـب زيارة 
الطبيب إلجراء فحص الثدي اإلكلينيكي كل ثالث 

سنوات.

وعنــد بلوغ األربعــني يجب إجــراء هـــذا 
الفحص سنويًا، ومن الضروري إجراء فحوص 
للثدي بشـــكل دوري مرة  التصـوير الشــعاعي 
واحدة كل ســنة بدءًا من عمر 35 سنة، مـا لم 
يكن هنالك تاريخ مرضــي بالعائلة، أي األقارب 
من الدرجة األولى )األم أو األخت(، حيث يجب 
إجراء الفحوص في هذه الحالة ببلوغ 30 سنة.

الفحص املخبري الدوري ملسحة عنق الرحم 

يأتي سرطان عنق الرحم في املرتبة الثانية 
بعد سرطان الرحم بالنسبة لألورام التي تحدث 
الفحــص  ويتــم  للمرأة،  التناســلي  الجهاز  في 
هذا  ُيجرى  الرحـم.  عنــق  مســـحة  باســتخدام 
على  الحصـول  يتم  حيث  العيادة،  في  الفحص 
العينة من خالل اختبار عنق الرحم، و ترسل هذه 
السرطانية  الخاليا  عن  للبحث  للمعمل  العينات 
نفسها أو الخاليــا ما قبــل مــرحلـــة السرطان. 
وهذا الفحص فعال جدًا في الكشــف عن الورم 
مبكرًا، و يجب أن ُتجرى مسحة عنق الرحم مرة 

كل عام للمتزوجات.

اختبارات الوظيفة الرئوية

تســـاعد اختبـــــارات الـوظيـفـــة الرئويـــة 
الرئتني، وهـو اختبــار هــام  علــى إظهار كفاءة 
خاصة للمدخنني، ويجب أن يكون هذا االختبار 
إجراًء روتينيًا لكل من يشكو صعوبة في التنفس.

فحص العينني

قيــاس  الدوري  الطبي  الفحص  يتم خالل 
وفحــص  العني  شــبكية  وفحص  اإلبصار  حدة 
عدسة العــني وقياس ضغط العني، حيـث يبــني 
هذا الفحص مدى الحاجــة لنظارات. ويحقق لنا 
الكشف الطبي الدوري االكتشاف املبكر الرتفاع 
والساد  الجلوكومـــا(  أو  )الــزرق  العني  ضغط 
الطبــي  )الكارتاركت(، ويجب إجــراء الفحــص 
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الـدوري للعينني للرجال والنساء كالتالي:

• إذا كـان عمـرك أقــل مــن 40 ســنة، وال 	
تســتخدم نظـارة طبيـــة، يمكنــك إجــراء 

فحص النظر كل خمس سنوات.

• إذا كـــان عـمــرك 40 ســنــة أو أكــثـــر، 	
وتســـتخــدم نظــارة طبيــة أو عــدســات 
الصقة، فيجب عليك زيارة الطــبيب كــل 

سنتني إلجراء فحص للنظر.

فحص السمع

ُيحقق هذا الفحص االكتشاف املبكر لفقدان 
للرجال والنساء  السمع، ويجب فحص الســمع 
مرة واحدة كــل عشــر ســنـوات منــذ الطفـولـة 
وحتـى سـن الخمـسني، أما بعــد سن الخمسني 

فينصح بفحـص السـمع كــل ثــالث سنوات.

فحص األسنان

يشمل الفحـــص الطبــــي الدوري التأكــد 
الفـم واألسنان، حيث يعطينــا هــذا  من سالمة 
الفحص مؤشرًا يقودنـا إلــى االكتـــشاف املبكر 
لنقـــص الفيتامينــــات وااللتهابــات الفيروســية 
واكتشـــــاف األمــراض التــي تصــيب األسـنان 
لألسنان  الدوري  الفحص  إجراء  ويجب  واللثة. 
للرجـال والنـساء علـى األقــل مـرة كل عـــام أو 
وُيعد  ذلك.  الطـبيــب  رأى  إذا  أقـل  فترات  على 
الطبيب  يستطيع  فرصة  الدوري  الطبي  الكشف 
من خاللها شرح أهمية فرشاة األسنان والطريقة 

الصحيحة الستخدامها.

فحص الجلد

مع التقدم في العمر تزداد احتمالية اإلصابة 
بأحد أنواع سرطان الجلد، لذلك على كل شخص 
مراقبة الجلد بصورة ذاتية ألي بقع تظهر على 

الجلد. أما خالل الفحـص الطبي الدوري فيقوم 
الطبيب بفحص الجلـد مــن الرأس حتـى القدمني 
للبحث عــن أي تغيرات في شكل أو لون الجلد أو 
وجود زوائد جلدية في الجسم، قد تكون مؤشرًا 

مبكرًا لسرطانات الجلد.

هل الكشف الطبي الدوري ضرورة ؟
هامـًا،  دورًا  الدوري  الطبــي  للكشـف  إن 
للعديد  املبكــر  االكتشــاف  في  إغفاله  يمكن  ال 
وسـرطان  القلب  أمراض  األمراض، خاصة  من 
الــدم،  ضغــط  وارتفــاع  والســكري  الثـــــدي 
واالكتشــاف املبكــر لهــذه األمــراض وعالجهــا 
قبل أن يستفحل خطرها، يحقق الكشف الطبي 
الدوري نتائج كبيرة في القضاء عليها، أو التقليل 
من مضاعفاتها. إذ من املؤكــد وفق العديــد مـن 
الدراسات العلمية أنـــه باإلمــكان منــع اإلصابة 
بالذبحة الصدرية ملن يعانـــون أمـــراض القـلب 
بنسبة 40 % إذا مـا تــم إجراء الفحـص الطبـي 
بشـكل دوري لألشخاص املعرضــني لإلصابــة. 
وباإلمكـــان التقليل مـــن نســبة الوفيات بسرطان 
الثدي فـي حــال االكتشــاف املبكر عــن طريـــق 

الكشف الطبي الدوري.
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إعداد: أ. عماد سيد ثابت
مدقق لغوي ــ املركز العربي لتأليف وترجمة 

العلوم الصحية ــ دولة الكويت

اللهجات العربية الفصحى

      اللغـــة العربيــة              

واعتاده،  به  أولع  ولهوج كالهما،  لهجًا  باألمر  لهج  لغًة، من  اللهجة 
ويقال فالن ملهج بهذا األمر، أي، مولع به واللهج بالشيء: الولوع به.

أما في االصطالح فهي طرف اللسان، وجرس الكالم، وهي اللغـــة التي 
اللسان، وفي  اللهجة:  ُجبــل عليهـا اإلنسان فاعتادها ونشأ عليها، وقيل: 
الحديث النبوي الشريف: » ما أفلت الغبـراء وال أظلت الخضراء مــن رجٍل 
أصـدق لهجًة مــن أبي ذر « أخرجه أحمد. وهي طريقة من طرق األداء في 
اللغة. ويستفاد من هذا أن اللهجة هي نهج لفظي، نطقي، كالمي، خاص، 
يمتاز به الفرد الواحد من أبناء املجتمع، كمــا تمتاز به املجموعة من الناس.
وتعيش   » أغراضهم  عن  قوم  كل  بها  يعبر  »التي هي أصوات  واللغة 
بني الذين يتفاهمون ويتواصلون بها، فهي بما فيها من لغٍو وشذوذ تأتي 
الوعــاُء  هـــي  وانحرافاتها،  اللهجـــات  خصائــص  مجموع  من  إليها 
األمثــل الستيعاب املـوضـوعـــات الصوتيـــــة والتعبيريــة كاُفــة. مــــع 
الصحيــح  والسليم  والعامّي،  الفصيح  بني  التمايز  بدقائق  االحتفاظ 
والرذل املبتــذل واألصيل والدخيـل، ولذلك غالبــًا ما نقــرأ فــي مؤلفات 
الباحثني اســتبدالهم لفظة »اللهجة« بـ »اللغة« أو »اللغة« بـ » اللهجة«، 
والعكس  اللهجـــات،  بعــض  أي في  اللغات«  في بعض   « فيقولون مثاًل، 

بالعكس.
والحديث عن انحرافات اللهجــات وشذوذها يأخذنــا بالداللة علــى تلك 
اللهجات الكثيرة التـي تـم تعريفها بما غلــب عليها مــن األلقــاب الشـــعبية، 
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بسبب من تفّشـي صفـات مخصوصـة الفتــة، هـي مــن مــؤثــــرات غلبــة 
العامية علـــى الفصحــى، فــي ســياقات لهجة مـــا معينــة مـن اللهجــات، 
كالغمغمة املنسوبة إلى »ُقضاعة«، فكأنهـــا ظاهــــــرة غلبــت عليهم، فغدوا 
ال يحــددون حــروف ألفاظهـم، وال يتبني السامع كالمهم، وكذلك عجرفيـة 
التي تتقعــر فـــي ألفاظهــا، فغلبت الجفــوة على كالمها، ألنها  » َضّبّة« 
تتشدق، فاملتكلــم من أهلهـــا يتكلم من أقصى قعـــر فمـــه. والفحفحـــة 
فـــي » هذيـــل « إذ يـجعـلـــون »الحاء« »عينًا« كقراءة الصحابي عبـــد 
هلل بن مسعود في قوله تعالى »حتى حني«، فقال » عتى حني«، والعجعجة 
كقولهم:  فـي آخـــر الكلمـــة »جيمًا«  فـــي »قضــاعة«، إذ تقلُب »الياء« 
والخليج  بــداًل مــن علّي والشـنشنة، أو الكشكشة في العراقني  »َعِلـْج« 
ربيعـة،  لهجـــة  فــي  فارقـــــة  عالمــــة  كانت  وقـــد  واليمــــن.  العربــي، 
وذلك بقلــــب »الكـــاف« فــي آخـــر الكلمـــة » شينًا «، »فمنـــك وعليــك« 

تصيـــر، » منـــش وعليـــش «، وبــــذا قــــال الشاعر قديمًا،
فعينـاِش عيناهـا، وجيـُدش جيـُده            ولـوٌنِش، إال أنهـا غيــٌر عاطـِل 
والطمطمانية أو الطنطانيــة، فــــي حميـر، وهي جعــــل » الم« التعريـف 
» ميمـــًا « فيقــولون »امصيام« بداًل من الصيام، وبذا وردت الرواية إذ 
هــل مـــن أْمبٍر أمصياُم في اٌمْسفر«؟  ســـأل أحدهم رســول هلل £ » 
بلجهة  فنطق  الشرعي،  الحكم  فهم  عليه  يخفف  بما   £ النبـي  فأجابه 

السائل قااًل: »ليـس من أْمبٍر امصياٌم في أمَسفر«.
واللخلخانيـة فـــي الشـــعر واليمــن وعمــان، إذ يحذفون همزة القطــع 
في آخر بعض األلفاظ فيقولون: »مشا هلل«، أو كقولهم : » راي « بـداًل 

مــن » مــا شــاء هلل «، و» رأي «.
مجمـوع  من  اســتنباطًا  محلــي،  تعبيــــر  هـــي  التـــــي  فاللهجـــــة 
التعريفات واألمثلــــة التي سبق لدينا استخالصها وإيجازها، فإنها تؤكد 
اللهجات يتكون من  لنا أن مخزونًا معرفيًا ال بأس به من معلوماتنا عن 
مظاهر شذوذ الناس، لغويًا ولسانيًا، وقد رغبوا في تأكيد وجــود هــذه 
االنحرافات على ألسنة شركائهم في الجغرافية، أو خصومهم في املشارب 
واملسارب. وإننا ال نرتاب بأن كثيرًا من هذه اللهجات قــد غلـبت أسماؤها 
عليها من جّراء غلبة األلقاب الشـــعبية التــي تطلــق على أصحابهــا لوجود 
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صفٍة الفتة للنظــر عندهـــم، مثل الغمغمة، العجرفيـة، العجعجــة، والرتـــة، 
ومعظمهــا عنـــد تحليلها ال تعني أكثـــر مــن الصراخ، الجــأر بصوٍت عاٍل، 

العويل، كالم غير مفهوم )هذيان(.
التي  معاييرها وحدودها  لها  الفصيحـة  اللهجات  إن  املشروع  والقول 
اســتطاع أهـل اللغــة استخالصها من أكثر النماذج شيوعًا وغلبة، ولهجة 
الحجاز إحــدى اللهجـــات التـــي امتازت عمن سواها فغلبت وسادت، إال 
هذه السيادة وتلك الغلبة ال يعني أنها استطاعت أن تمحــو آثـار اللهجات 
املتعايشة، أو أن تلغي دورها في تكملة بناء الصـــرح اللغوي العربي، أو 
أن تحد من انشــعاب دالالته وتطور مفاهيمــه وأسـاليبه، وهــذا ما أعطى 
اللغة صورتها الكاملة التي تمايزت أضواؤها وضاللها بمجموع لهجاتها 
املتعددة التي كانت سائدة فــي مواطن الجزيرة قبل اإلسالم وبعده، دون 
االستهانة بتفــرد كل لهجة بسـماتها الخاصة التـــي تسـمح لنا باالستفادة 
قـدـرًا  الغــالبــة  الخاصـة  السمات  هــذه  بمــوازاة  أن  مـــن  واالعتـــراف 
مشــتركًا بني اللهجات من النظم الصوتية والداللية والصرفية والنحوية، ما 
أدى إبان تقعيد اللغة إلى توافقات ناظمة كثيرة، وتباينات متعددة دالة على 

تعددية املوارد الكالمية اللغوية. 
العربـــي  البيـــان  لقواعـــد  الناظــم  اللغـوي  النهـــج  هذا  يكون  وربما 
هـــــو األســــاس في البحث عــن مرتكـــزات توحيد القبائـــل العربيــة فـي 
كيان سياسي يتوافق بالتعبير عــن وحدتهــا فــي كيانــها الرسالي، الديني. 
وليـــس أدل على هذا املنحى مـــن االجتهـــاد الذي بـذله العلماء في سبيل 

توحيد لهجات القبائل العربية في كيان لغوي واحد.
وغاية القول إن التعدد في وجوه العربية يرتد إلى عوامل تاريخية خاصة، 
ولغوية عامة، وتتخذ العوامل التاريخية الخاصة أبعادًا ثالثة، بعدًا مكانيًا 
يتمثل في أن بناء العربية قد أقيم على لهجات متعددة، وبعدًا زمانيًا يتبدى 
في أن النحويني اتسـعوا في استقرار العربية على مدى ثالثة قرون ونيف من 
حياتها، وبعدًا منهجيًا أقامه اختالف طرائق النظـر النحـوي وغلبـة الجزئية 
واملوضعية عليها. ويضـاف إلــى هذه عامل لغوي عام تقتضيــه النواميـس 
الذاتية والخارجية الفاعلة في صياغة البنـــاء اللغـــوي بمسـتوياته املتكاملة 

املختلفة، الصوتية والكتابية والصرفية والنحوية والداللية.
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كيف تتكون اللهجات
هناك عامالن رئيسيان يعزى إليهما تكّون اللهجات فــي العالم، وهما: 

• االنعزال بني بيئات الشعب الواحد.	
• الصــراع اللغوي نتيجـــة غـــزو أو هجــرات.	

أحد  نتيجة  الواحدة،  لّلغة  لغات مستقلة  التاريخ نشوء عدة  وقد شهد 
هذين العاملني أو كليهما معًا.

فحــــني نتـــصــور لــغــة مــــن اللغـــات قـــد اتســعت رقعتها، وفصـل 
بــني أجـزاء أراضيهــا عــوامــل جغرافيـة، أو اجتماعيـــة، نســـتطيع الحكـم 
على إمكان تشعب هذه اللغـــة الواحــدة إلى لهجات عدة. فقد تفصل جبــال 
الواحدة. ويترتب  اللغة  بيئات  أنهـــار أو صحـــاري أو نحــو ذلك بني  أو 
علـى هــذا االنفصال قلــة احتــكاك أبناء الشعب الواحد بعضهم ببعض، 
أو انعزالهم بعضهم عن بعض، ويتبع هــذا أن تتــــكون مجاميع صغيرة 
من البيئات اللغويــــة املنعزلة، التي ال تلبث بعد مرور قـــرن أو قرنـــني أن 
تتطور تطورًا مستقاًل، يباعد بني صفاتها، ويشعبها إلى لهجات متميزة، إذ 
البد مــن تطور الكالم وتغيــره علــى مــرور الــزمن. ولكــن الطريــق الذي 
يسلكه الكالم في هذا التطور يختلــف من بيئة إلى أخرى، ألن ظروف الكالم 

تختلف بني البيئات املنعزلة. 

وحدة النطق في البالد العربية
ورغم ذلك االستقالل السياسي الذي أصاب الدول العربية فــي عصــور 
االنحــالل، فقـــد ظل االتصال الثقافي وثيقًا، يكتــب املصري للعراقي كما 
يكتــب الشـامي للمغربــي، فيقـــرأ بعضهم لبعض بمؤلفات بعـض، ألن أداة 
الكتابـة كانت واحدة أو تكاد تكون واحدة، ومحـــور الثقافة متحــد بــني 

الجميع يجمعهم دين واحد وتقاليد متحدة إلى حد كبير.
وكان املصري يرحل إلى بيئــة بغــداد ليقرأ القرآن على قارئ مشهور، 
ما  الناس  بعض  ليقرئ  املصرية  الديار  إلى  الشامي  أو  املغربي  ينزح  أو 

تيسر من كتاب هلل.

املراجع
• أ. د، عبد هلل، محمد فريد، في فقه اللغة، دار البحار 2009 ـ بيروت، لبنان.	
• د. أنيس، إبراهيم، في اللهجات العربية، مكتبة األنجلو املصرية 2003.	
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وضعت مجموعة مـن املمارســني والعلمـــاء 
فـي القرن الثامن عشــر أصــول وأســــس طب 
األسـنان بوصفـه ممارســة طبيـــة علميـة شاملة، 
وُيعد بيير فوشـار Pierre Fauchard أول مــن 
نشر كتابًا شـــاماًل عـــن طب األســنان بعنـوان 
طبيب األسـنان الجراح عام 1723 الـذي شـمل 
تفصياًل ملختلف جوانب طب األسنان من النواحي 

التشريحيـة والوظيفيــة والعالجيـــة والترميميـــة 
ووصفًا لوسائل صناعة أطقم األسنان كما كانت 
شائعة في عصره. وشـهد القـــرن التاسـع عشر 
وبدايات القرن العشريــن تطورات متالحقة كان 
منها اختراع كرسي طبيب األسـنان عــام 1832، 
وصـدور املجلة األمريكيــة لعلــوم طـــب األسنان 
كأول دورية متخصصــة عـام 1839 واستخدام 

د. محمد براء الجندي
طبيب أسنان ممارس عام ــ مركز دكتور سمايل 

لطب األسنان ــ دولة الكويت 
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الذهب املتماسك في حشوات األسنان ألول مرة 
عام 1855 واستخدام أشعة األسنان عام 1895.
إال أن تطــور طـب األســنان بدأ يكتســب 
في النصـف الثانــي مـن القـرن العشرين زخمًا 
متســارعــًا ومتميـــزًا، وأســفرت األبحـاث التي 
وحديثــة،  مختلفــة  وتقنيـات  مواد  على  أجريت 
بمساعدة التطور التكنولوجي الهائل الذي شمل 
كافة الفروع الطبية عــن نتائــج غيرت ممارسـة 
أكثر  معها  أصبح  بصورة جذرية  األسنان  طب 
تلبية الحتياجات ومتطلبات املريض، بل و أضحت 
معها عيادة األسنان مقصدًا للباحثني عن جمال 
وتناسق األسنان والفكني، وعن االبتسامة املتألقة 
هامًا  تعبيرًا  التجميلية  الحشوات  وُتعد  املبهرة. 
عن هذا التطور، تغير معه مفهوم ترميم األسنان 
تبدل  من  بدءًا  النواحي  كافة  من  جذريًا  تغيرًا 
األسس العلمية التي تستند عليها عملية الترميم، 
مـرورًا بطريقـة تهيئـة الســن الستقبال الحــشوة 
ومراحل تطبيق املادة الترميمية، وانتهاء بالنتائج 
التي صار ينتظـر أن تحققها الحشــوات الحديثة 

من الجوانب الوظيفية والشكلية.

تطور حشوات األسنان
فعلى مـدى عقــود عديــدة، اعتمــد طــبيب 
األسنان على استخدام معادن أو خالئط معدنية 
مختلفة فــي ترميــم األسنان. وكانت أهم املواد 
املستخدمة في حشـوات األســنان هــي رقاقات 
في  يتم رصها  التي  املتماسـكة  الدقيقة  الذهـب 
حفرة السن املهيئة الستقبال الحشوة، أو أملجم 
األسنان الذي يتكون من خليط من الزئبق وعدد 
من املعادن من بينها الفضة والنحاس والقصدير. 
وتطلب استخدام تلك الحشوات أن يعتمد الطبيب 
الستقبال  املعدة  السن  لحفرة  معينة  تصميمات 
داخل  الحـشو  مادة  يتم حشر  بحيث  الحشوة، 

الحفرة بصــورة تســتقر معـها الحشـوة وتثبت 
في مكانها بفعل انحشارها امليكانيكـــي دون أن 
يكون هناك أي التصاق حقيقي بني جسم السن 
ومادة الحشوات. وألكثـر مـن مئة عـام حافظت 
حشوات األملجم على مكانتها املتميزة بوصفها 
لترميم وحشو األسنان بفعل عدة  الخيار األول 
عوامل، لعل من أهمها انخفاض تكلفتها وسهولة 
استعمالها مـن قبـل الطبيـب املمــارس وكفاءتها 

الوظيفية.

• الحشوات التجميلية املصنوعة من الذهب	

لــون  ذات  كانت  األملجم  حشوات  أن  إال 
فضي غامق جعلها عاجزة عن تلبية الحد األدنى 
من املتطلبات التجميلية، وتعذر معه استخدامها 
في ترميم أو حشو األسنان األمامية. وكانت تلك 
هي النقطة األكثـر بـروزًا بني عـدد مـن السلبيات 
التي شملت كذلك ضرورة استهالك كمية كبيرة 
من نســيج السن عند تهيئته الستقبال األملجم 
كمادة مرممة لضمان ثبات الحشوة واستقرارها، 
واحتمال تسـّرب الجراثيــم فـــي الفــراغ الدقيق 
بني الحشــوة وحواف حفرة السن التي تستقر 
فيها، مما يمكن أن يمهــد لعــودة التسوس تحت 
الحشوات بعد فترة من الزمـن، كما ُأثيــرت عــدة 
تساؤالت حول سالمة حشوات األملجم واآلثار 
الصحية التي يمكن أن تنجم عــن مــادة الزئبق 

طب وجراحة الفم واألسنان
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التي تدخل في تركيبها، وحول اآلثار البيئية التي 
يمكن أن تترتب على طرح األملجم بمــا يحتويه 
من زئبق في أنظمة الصرف الصحي عند نزع أو 

تبديل الحشوات والترميمات القديمة.

تلون األسـنان الـذي قـد يكـــون خارجيــًا 
أو الشاي  التدخني  الســن بسـبب  علـى ســطح 
أو القهوة. وقد يكـون التلون فــي طبقــات الـسـن 
الداخليــة بســبب مـــوت لـب الســن )العصـب( 
نتيجة الرضوض أو تناول بعض األدويــة مثــل 
التتراسيكلني من قبل األم الحامل أو الطفل في 
مرحلة تشكل األسنان باإلضافة إلى تبقع امليناء 
في حالة تسرب مياه تحتوي على نسبة عالية من 

الفلور في مرحلة تشكل األسنان.
النخــر  نتيجـــة  األســنان،  شــكل  تـشــوه 
أو الكسر أو ألسباب وراثية مثل صغــر حجــم 

األسنان.
تشــوه فـــي عــدد األسنان، بسبب وراثي 
أو تشــوه في  أو نقصــان عددها  بزيادة  سواء 
وضع األسنان بسبب عدم تنظيم ترتيب األسنان.

املعالجات التجميلية
الحشوات التجميلية، وهناك عدة أنواع 
عبارة  التجميليــة وهي  املركبة  الحشــوات  منها 
من  قريبة  عديدة  ألوان  ذات  الصقة  عن حشوة 
لون األسنان الطبيعي. وهناك أيضـًا الحشـوات 
البيضاء املصبوبة، وهــي إمــا حشــوات مـركبة 
أو بورسلني يتم صناعتهــا فــي املختبـر ويقــوم 
طبيب األسنان بإلصاقهــا في العيادة وكــل هذه 
الحشوات تعطــي نتائج باهــرة عند استخدامها 

للحاالت املناسبة.
الكسوة الخزفية، وهي عبارة عن قشرة 
مــــادة  أو  املــركبـــة  الحشــوات  مـــن  رقيـقـــة 
الخزف تصنع مخبريًا وتصمـم لتغطــي السطح 

الخارجي من السن.
التيجان السنية، وتستخدم لتغطية تلون 
أو تشوه األسنان الشديد وفي حالة ترميم كسور 

• حشوات األملجم باملقارنـــة مـــع الحشــوات 	
التجميلية

العامــلني  الســـلبيــات  تـلك  دفعـــت  وقــد 
بدائل  عن  البحث  إلى  األسنان  طب  أبحاث  في 
على  املحطات  أبرز  وكانت  املعدنية،  للحشوات 
طريق التغيير الجذري في عالم حشوات األسنان 
هي اكتشاف مبدأ ربـط الحشوات بالسـن على 
 Oskar Hagga يد السويسري أوسكار هاجار
عام 1949، واكتشاف تقنية التخريش الحمضي 
Michael Buonocore على يد مايكل بونوكور 

 Bis-GMA عام 1955، واكتشاف املادة املالئة
علـى يــد رافايـــل بويـــن Rafael Bowen عام 
1962. وأســست تلك االكتشــافات لثـورة فــي 
القـرن  فــي تسعينيات  بدأت  عالم طب األسنان 
املنصرم وكان عنوانها العريض هو طب األسنان 

التجميلي.

إن تشوهات األسنان عديـــدة ولـــكل منهــا 
أسبابها وطرق معالجتها وفي سياق حديثنا هذا 

يمكن أن نقسمها إلى ثالثة أقسام:
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فـــي حالــة  األسنان باإلضافة إلى استخدامها 
وجود حشوات ســنية ذات حجــم كبير بغرض 

حماية السن.

ابتسامة املشاهير
ُيعد الفـم مــرآة لصـحة الجسـم، وتنعكس 
مختلف األمراض التي تصيب اإلنسان بصورة 
أعراض ومؤشرات بالغة األهمية تظهر في شكل 
دورًا  واألســنان  الفــــم  ويلعب  الفموية.  الحفرة 
أساسيًا في وظائف عديدة منها املضغ والتذوق 

والكالم.
وقد ازداد مؤخــرًا االهتمــام باالبتـســامة 
املتألقة الصحية التي تســفر عن أســنان بيضاء 
بني  هامًا  موقعــًا  واكتســبت  متناسقة،  ناصعة 
عوامل الصحة النفسية التي تدعم الثقة بالنفس 
والرضا عن الذات والقدرة على تواصل أفضل 
مع اآلخرين. وكان اهتمـــام املشاهير واملمثلــني 
العامليني بداية من أيقونـــة الخمســينيات "مارلني 
مونرو" ومرورًا بأجمل حسناوات هوليود، بتألق 
األسنان  عيادات  دفع  إضافيًا  عاماًل  االبتسامة 
إلى أن تصبح مقصدًا للباحثني عن الحصول على 
ما صار يعرف باسم ابتسامة هوليود. واستجاب 
طب األسنان بتوفير حلول كان من أهمها زراعة 

األسنان وتقويم األسنان والحشوات التجميلية.
إضافـة إلـــى الناحية الجماليــة التي تمثلـت فـي 
إنتاج مـــواد تجميليـــة شــديدة الشبه باألسنان 
الطبيعية مــن حيــث اللــون والشفافية تم تطوير 
باسم  تعرف  باتت  التي  لألسنان  املرممة  املواد 
الحشوات التجميلية، من حيث بنيتها ومالءمتها 
لنسج الحفرة الفمويـــة ومبـدأ وطريقة التصاقها 

بجسم السن.

مميزات الحشوات التجميلية
تختلف الحشوات التجميلية عن حشــوات 
األملجـم التقليدية من ناحيــة ثبــات الترميم في 
املهيأة في السن  الحفرة  تثبت في  أنها بدل أن 
بواسطة االنحشار امليكانيكي، فإنها تقــوم علــى 
مبدأ االلتصــاق الكيميائـــي الذي تحققــه مادة 
وسيطة رابطة تعمل علـى إلصاق املادة املرممـة 
بجسم السن. ويقوم الطبيب بداية بتخريش ميناء 
وعاج السن في املكان املهيأ الستقبال الحشوة 
بمادة حمضية وبنتيجـــة التخريــش الحمضـــي 
يصبح بإمكان املادة الرابطة أن تلتحم مع سطح 
السن من جهة ومع املادة املرممة من جهة أخرى. 
ويحقق هذا االلتحام عددًا مـن املزايا مــن بينها 
انعدام الحاجة إلى املبالغــة فـي استهالك نسيج 
السن السليمة لتوفير استقرار ميكانيكي للمادة 
املرممة، واالنخفاض الكبير فــي احتمـال تسّرب 
الجراثيم املسببة لتسـوس األســنان بني الحشوة 
وحواف السن، مما يخفض بدوره احتمــال عودة 
التسوس إلى األسنان بعد العالج، وزيـادة كبيرة 
فـي ثبـات املادة املرممة أصبح الطبيب معــه أكثر 
ثقة باستخدام الحشوات التجميلية فــي مختلف 

ترميمات األسنان.

ورغم سهولة تطبيق حشوات األملجـم مـن 
قبل املمارس وانخفاض تكلفتها نسبيًا باملقارنة 

• مادة الحشوات التجميلية	
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أبعد الحـدود مـادة األسنان الطبيعية مـن حيث 
اللون والشفافية والبريق واإلحساس العام، في 
نفس الوقت الذي تحقق فيه املتطلبات الوظيفيـة 
املتوقعة من ناحية قدرتها على تحمل قوى املضغ 

ومقاومة االنكسار والتفتت.
قدرة  من  الضوئي  التصليب  تقنية  وزادت 
التحكم في تطبيق مادة الحشوات  الطبيب على 
التي باتت تحتاج إلى تسليط الضوء بكثافة معينة 
عليها لتتحول إلى شكلها النهائي الصلب، مما 
وتكييف  لتطويع  الكافي  الوقت  املمارس  أعطى 
الحشوة بما يحقق أفضل نتيجة وظيفية وتجميلية 
ثم  النهائي، ومن  يقوم بتصليبها  أن  ممكنة قبل 

صقلها للحصول على البريق الطبيعي األخاذ.
ُتعد الحشــوات التجميليـــة بحــق نموذجًا 
ناجحًا اللتقاء العلم بالفن بصورة غيرت من مسار 
وفلسفة طب األسنان الترميمي وجعلت االبتسامة 

الخالبة املشرقة عنوانًا لعيادة األسنان.

 املراجع
• الجنـــدي، محمـــد بــراء ــ أمـراض الفم واللثة ــ 	

ــ  الصحية  العلوم  تعريب  مركز  ــ  األولى  الطبعة 
دولة الكويت 2007.

•	 http://www.ada.org/en/about-the-ada/ada-

history-and-presidents-of-the-ada/ada-history-

of-dentistry-timeline

•	 http://www.mouthhealthy.org/en/az-topics/b/

bonding

•	 http://www.mouthhealthy.org/en/az-topics/c/

composite-fillings

•	 http://yoursmilebecomesyou.com/procedures/

direct-bonding/

•	 http://yoursmilebecomesyou.com/procedures/

repairing-chipped-teeth/

•	 http://yoursmilebecomesyou.com/procedures/

مع الحشوات التجميلية التي تحتاج إلــى حرفيــة 
وتقنية عالية، فقد تمكنت الترميمـات التجميليــة 
من التفوق بشكل كبير على سابقاتها، ليس فقط 
في الجانب الجمالي، بل وكذلك من نواحي تنوع 
الحلول التي توفرها املواد التجميلية، واملحافظة 
على نسج السن، واالستغناء عن الحاجــة إلــى 
تتويج األسنان أو خلع األسنان فـي العديــد مــن 

الحاالت.
وتتكون الحشوات التجميليــة مـــن مزيــج 
الكوارتز مــع الراتينــات املركبــة التي تقوم بدور 
املادة املالئة. وقد سمحت األبحاث التـي أجــريت 
الزجاجية  املكونات  دقائق  وشكل  حجم  لتطوير 
واملادة املالئة التي باتت متناهية الصغر، بإنتاج 
على  عالية  وقدرة  فائقة  جمالية  ذات  حشوات 
صقل أسطحها وصواًل إلى ترميمات تحاكي إلى 

• التخريش الحمضي	

• التالؤم اللونـي بـني مــادة الحشــوات التجميليــة 	
واألسنان الطبيعية
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سبب الخطأ الصواب الخطأ

ففي القرآن الكريم :)وما ينبغي له(. ينبغي لك "ينبغي عليك أن تجتهد"

ألن أفعل مؤنثها " فعالء" أبيض وبيضاء، 
"فعل" مؤنثها " فعلة" سمح وسمحة.

الشريعة 
السمحة

"الشريعة السمحاء "

ألن "النزيف" هو الذي سال منه الدم فهو 
نازف ونزيف ومنزوف.

أصبت بنزف "أصبت بنزيف"

ألن " َفُعْول" إن كانت بمعنى "فاعل" ال 
تؤنث بالتاء.

صبور، حسود  "امرأة صبورة وحســودة"

ألن الفعل "عانى" من األفعال التي تتعدى 
بنفسها.

حذف "من " "ُأعاني من املرض"

ألن " كافة" ال تخرج عن الحالية في 
األشَهر، ومثلها : قاطبًة.

رأيُت األصحاب 
كافة

"رأيُت كافة األصحاب"

ألن تكاليف جمع تكليف، وتكلفة: بمعنى 
املشقة والٌعْسر.

واألكثر دقة 
وصوابًا: ثمن 
السكن مرتفع

"تكاليف السكن مرتفعة"

ألن القّيم هو املستقيم )فيها كتب قّيمة، أي 
مستقيمة( ، ومن معاني قّيم أيضًا القائم 

على األمر.

أثاث نفيس   "أثاث َقيِّم"

ألن معنى تخّرج : تدّرب وتعّلم، نقول تدّرب 
في الجامعة، وليس من الجامعة.

تخّرج في 
الجامعة

"تخّرج من الجامعة"

ألن "البرهة": هي الحني الطويل من الدهر 
"لسان العرب".

انتظرتك لحظة أو 
هنيهة 

"انتظرتك برهة "
تريد وقتًا قصيرًا.

في هذه الصفحة نلقي الضوء على بعض األخطاء الشائعة والدارجة أحيانًا على اللسان، وهي كثيرة 
ومفهومة املضمون بني الناس الذين ألفوا سماع هذه الكلمات، ونعرض هنا بعضًا من هذه األخطاء 

اللغوية وصوابها في اللغة العربية. ومن األخطاء الدارجة ما يلي:

إعداد / املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ـ دولة الكويت
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د. هبة حافظ إبراهيم
محرر طبي ــ املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم 

الصحية ــ دولة الكويت

الوجبات السريعة وصحة اجملتمع

أصبح مفهـوم الصحـة فــي اآلونــة األخيرة 
يختلف كثيرًا عن ما هو معروف مـن قبل، فليس 
املقصود بالصحـة هـو الخـلـو مـن املـرض فقط. 
وإنما امتـد ليشـمل مـا يسـمى أســلوب الحيـاة 
نتحكم  أن  بإمكاننا  اآلن  أصبح  وقد  الصحية، 

بصحتنا سواء بالسـلب أو اإليجـاب مـن خـالل 
نمـط الحيـاة الـذي نتبعــه كـل يوم، فقـد أصـبـح 
الناس أكثـر وعيـًا واطالعًا عمــا كـان عليـه جيل 
آبائهم، وساعد التقدم العلمي فــي مجاالت الطب 
الحديث علـى إحــداث ثــورة علميـة هائلـة تغير 
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من حياة اإلنسان لألفضل، كما يمكـــن لبعض 
التغيرات البسيطة والخيارات الصحيـة السـليمة 
التي نسـتطيع أن ندخلها علـى طريقـة العيش أن 
تـوفـر لنــا صحــة فضلى، وحياة طويلة وتحمينا 
من تبعات كثيرة نحـن فـي غنـى عنهـا. إن جـوهر 
نمط الحياة الصحي يتعلق باملقاربة املتوازنة في 
معظم الشؤون الحياتية الخاصة بالفـرد، كمـا أن 
إدخال بعض التغييرات إلى حياتنا قد يكون هـو 
الحل السحري لكثيــر مــن مشكالتنا الصـحية، 
فاستبدال الفطور املقلي الدسم كل صبـاح بكأس 
من الحليب والحبوب والفاكهة املجففة يمكن أن 
يمثل خيارًا صحيًا إيجابيًا، فالتحكم في الوزن 
عملية تعتمد على تنظيم العالقة بني كمية الطعام 
الــذي  الحركــي  النشـاط  ومقدار  نتناولها  التي 
نمارسه، فكلمــا وازنــا هــذه العالقـة كلما كـان 
اإلنسان في صحة فضلى، وهذا ال يتحقـق إال 
بالطعام  وااللتزام  الدسمة  الوجبات  عن  بالبعد 
الصحي الخالي من الدهون الزائدة، أو ما يسمى 
فاملـــأكوالت  اإلمكــان،  قدر  السـريعة  بالوجبات 
والوجبات السريعة ما هي إال قنابل موقوتة على 
صحة املجتمع بما لها من تأثير سلبي على صحة 
أفراده، ولعل أشهرها ما يعرف بثالوث العصر 
»داء السكري وفرط ضغط الدم، السمنة املفرطة«.

وبصورة  األخيرة،  السنوات  في  انتشرت 
كبيرة مطاعم الوجبات السريعة، ولم يستثن بلد 
من هذا االنتشار على الرغم من االختالف الكبير 
بني املجتمعات من ناحية أسلوب تناول الطعام، 
وقد أصبح تناول مثل هذه الوجبات جزءًا من نمط 
الحياة الحالي، فقد أثبتت الدراســات الحديثــة 
التي تم إجراؤها في العديـد مــن الدول املتقدمة 
بما ال يــدع مجااًل للشـك مـدى خطورة انتشار 
تناول الوجبات السريعة بالصورة امللحوظة كنمط 
أساسي في تناول الغذاء في معظم املجتمعات، 

كبارًا  املجتمع  أفراد  مستوى صحة  على  وذلك 
وصغارًا، فقد أصبحت مثل هذه الوجبات جزءًا 
ال يتجزأ من حياة كل شخص إذ يعيش اإلنسان 
اليومية  في حياته  الضغوطات  من  العديد  اليوم 
جّراء األوقات الطويلة التي يقضيها في العمل أو 
جّراء املشكالت العائلية أو العديد من األسباب 
األخرى، وتؤثر هذه الضغوطات على نمط حياته 
اليومية بصورة مباشرة فتجعله ينتهج سلوكيات 
لم تكن في عاداته، والسـبب ضيق الوقت، ليبقى 
الحل الوحيد والسريـع هــو اللجــوء إلـــى مثــل 
هذه الوجبات السـريعة الغنيـة باملــواد الضـارة، 
مثــل املــواد الدهنيــة والعديــد مـن السـكريات 
واملواد الكيميائية الحافظة واملسـرطنة فـي أغلب 
األحيان، وقـد أدى هذا التغيير إلى ظهـور الكثير 
مـن املشكالت الصحــية التــي النــزال نكتشـف 
مخاطرها كل يوم، ووجــب علينـا توضيــح مثل 
هذه األخطار التي تهدد صحة اإلنسان، وصحة 
املجتمع ككل. ومن أهم تلك األخطار التي يسببها 
التي مــن املمكـن بعـد  تناول الوجبات السريعة 
علمنا ومعرفتنا بها وقـراءة هذا املقـال أن نمتنـع 
عنها نهائيًا ونقلع عن هذه الوجبات القاتلة، وهي:

اإلصابــة بالســمنة وفـرط الوزن خاصة بني . 1
األطفال والبالغني، ألنها عاليــة املحتــوى من 
السعرات الحرارية وغنية بالدهـون املشبعة، 
كما أنها ال تحتوي على طاقة مفيـدة للجسم، 
والســمنة هـــي العـــدو الخفـي وراء أغلـب 
األمراض القاتلة، كالسرطان وأمراض القلب 

وضغط الدم وداء السكري.

ارتفاع من ضغط الدم، نظرًا الحتوائها عـلـى . 2
كميات كبيرة من األمالح والصوديوم، مما 
يؤثر على محتــوى الجسـم مـن املاء وارتفاع 

ضغط الدم وإصابة القلب.

الثقافة الصحية
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الضــارة . 3 املــواد  مــن  الكثيـر  علـى  تحتوي 
بالجسم، مثل املواد الحافظة غيــر الصحيــة 
الخاليا  تــؤذي  مســرطنة  مكونـات  وأغلبها 

وتخرب األنسجة.

اإلصابة بأمراض نقـــص التغذيـــة، نظـــرًا . 4
لخلوها من املغذيات األساسية والفيتامينات 
واملعادن واأللياف الضرورية لصحة أعضاء 

الجسم وخالياه.

اإلصابة بالقرحــة املعديـــة، الحتوائهــا على . 5
الكثير من املواد الضارة بالخاليا واملوجودة 
ضمــن مكونــات البيتــزا ورقائـق البطاطس 
والكـــوال وغالبيتها تســـبب اإلصابة بعسر 
للمعـدة  املخاطية  األغشية  وتهيــج  الهضــم 

والجهاز الهضمي.

اإلصابة بالتوتر والقلــق، وذلك ألنها ترفـــع . 6
مستوى الهرمونات املسببة للتوتر، وخاصة 
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• مقارنة بني األكل الصحي وغير الصحي	

األكل الصحي

إحساس بالشبع

األكل غير الصحي

هضم أفضل

جسم سليم

• السكريات	
• الدهون	
• األطعمة املصنعة	

• الخضراوات	
• املاء	
• األطعمة العضوية	

اختطار اإلصابة 
بالسرطان

أمراض القلب

السمنة
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الوجبــات الغنيـــة باألمـــالح واملشـــروبات 
الغازية.

تزيد من مستويات السـكر فــي الـدم، نظرًا . 7
ملــا تحتــويـــه مــن محليـــات صناعيــة غيـر 
صحيــة، وتســبب زيادة الــوزن واإلصـابـة 
الجـســم  مقاومــة  وكــذلك  الـسـكري  بــداء 

لألنسولني.
تؤدي لإلصابة بالتسمم الغذائي، بسبب قلة . 8

النظافــة وتــردي الوعي الصحــي والتلــوث 
الحادث في مكوناتها وعــدم مراعــاة شروط 

التخزين الصحيحة.
العظــام . 9 بتخـلخــل  اإلصابـــة  إلـــى  تـؤدي 

انخفـــــاض  بســــبب  )الكســاح(،  والرخد 
كثـافـــة العظــام، وخاصـــة عنــد األطفـــــال 
الغازية  املشروبات  شــرب  عـلـــى  املدمنــني 
علـى العكــس مـــن األطفـال املتبعـــني لنمط 
غذائــي صحي يعتمــد علــى تنـاول الفواكه 
والخضـــراوات والبــروتينـــات والكالسيوم، 
وفيتامني D، مما ساعد على تطور العظـام 

وتحسني صحتهم بصورة عامة.
 تؤثر على سلوك األطفـــال، الحتوائها على . 10

إلى حالة  تؤدي  التي  السكريات  الكثير من 
من فرط النشاط مع نقص االنتباه والكسل 
وضعف قدرة العقل على االسـتيعاب، وعدم 
البـــكاء  التحكم في انفعاالت الطفل، مثـــل 
الشديد وسرعة الغضب والحزن والتصرف 

بسلوكيات عنيفة ومؤذية.
احتوائــها . 11 لعدم  املناعة،  ضعف  إلى  تؤدي 

الهامـــة لصحة  على املغذيات والفيتامينات 
الجسم، ممــا يضعف الجسـم ويصبـح غيـر 
قادر على مقاومـة األمـراض، وكذلك تعـمــل 
على زيادة تحسس الجســـم ملكوناتها غيـر 

الطبيعية.

تؤثر علــى صحــة املرأة الحامــل والجــنني، . 12
وتؤدي إلــى والدة أطفــال معاقـني، وخاصة 
بتأثيرها الفتاك على الجهاز العصبي للطفل.

تؤدي إلى حدوث أضرار اجتماعية خطيرة، . 13
وذلك لعدم جلوس األهـــل معــًا عــلى طاولة 
الطعام، مما يخلق نوعًا من التفكك األسـري 
وتعمل علـى زيادة الفجوة بني أفراد البيــت 

الواحد.
تؤدي إلى أضرار اقتصاديــة، لكونها مكلفـة . 14

ماديًا، ممـا يسبب ذلك ضغطــًا ماديــًا علــى 
األسرة ويؤثر على نفقاتها.

وأخيرًا فإن اتباع نمط حياة صحي وسليم 
يجعلنا نعيش حياة خالية من األمراض، ويحمينا 
من تبعات وتأثيرات سلبية كثيرة نحن في غنى 
عنها، والحياة الصحية ال يمكن تحقيقها في ليلة 
وضحاها، بل يجب وضع نظام نحاول أن نلتزم 
بـه قـدر اإلمـكان، ألن اتباع نمــط صحــي ســليم 
يعود بالنفع على صحـة الفرد الجسدية والنفسية 
ويغنينـا عـــن مراجعــة األطباء، والحــــل األمثــل 
مرغوب،  ممنوع  فكل  التوازن  تحقيق  في  يكمن 
ولــذا فإذا اضطــررنا لتناول مثــل هـذه الوجبات 
الســـريعـة يكــون بني الفتــرة واألخـرى، ويجب 
علينا عدم اإلكثار قدر املستطاع ومحاولة تناول 
الطعام الذي تم إعداده داخل املنزل مع التنويـع 
بني األطعمة حتى يستوفي الجسم حاجتـه كاملة، 

ودمتم ساملني.

 املراجع
• ـ الوجبـــات الســريعــة وصحة 	 أبو شعبان، سالمـ 

ـ مركـــز تعريب العلوم  ـ الطبعــة األولـــىـ  املجتمعـ 
الصحية ــ دولة الكويت ــ 2011 .

• الغذائي للصحة 	 ــ دليلك  بـــدر  آمــال  الغربّلـــي، 
والسـعادة ــ الطبعـــة األولـــى ــ منشـــورات ذات 

السالسل ــ دولة الكويت ــ 2015.
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د. عادل أحمــد الزايد
استشاري طب نفسي ــ مدير مركز الكويت

للصحة النفسية

إن أمراض الرهاب هي واحدة من األمراض 
املصنفة تحـت أمــراض القلق وهــي تعرف طبيـًا 
باسم » أمراض الُرهاب املحددة«، وذلك للتفريق 
بينها وبـني مـــرض »القـــلق العــام«، فأعراض 
املــرضـــني متابــشــهة لــحـــد التطابــق، إنـمــــا 
الفرق الرئيسي هو أن أمراض الرهاب املحددة 

عنـــد  معينـــة  نشــاطات  أو  مواقف  تجاه  تظهر 
حدوثها أو مجــرد التفكيــر فيها، هـذا الخــوف 
الشــديد واملتواصل يجعل الشخص يعيش فــي 
ضيـــق وضجــر ويكــون املريــض غالبــًا مـدركـًا 
أن الخـوف اـلذي يصيبـــــه غيـر منطقــي، ولكنــه 
ال يــســتطيع التـخــلـص مــنـــه. فمـثـاًل املريـــض 
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لن  املغلقة  األماكن  من  الخوف  بمرض  املصـاب 
تظهــــر عليــه  أعــراض القلـــق واالضـطراب إال 
إذا وجد نفسه فـي املوقــف املحدد املثيـر لقلقـه 
أال وهو » مكان مغلق« كالغرفة، أو غرفة املصعد 
الكهربائي، و غيرها من األماكن املشابهة، لكنـه 
بعيدًا عن األماكن املغلقة ال يعـاني أعراضــًا وال 
العام  القلــق  يظهر عليه االضطراب. أما مرض 
تظهر أعراضه دون أن يكون هناك محرك أو مثير 

لحدوث األعراض.

أعراض املرض
عندما نتكلــم عــن مــرض الرهاب املحـدد 
الخوف  بأن عالمات  نشير  أن  علينا  لزامًا  فإنه 
التي تظهر على املريض هي ليست مجرد أفكارًا  
إنما  االرتياح،  وعدم  بالحذر  شعورًا  أو  سلبية، 
األعـــراض التـــي يثيرها املوقــف املحـدد تكون 
شديدة وعارمة، فاملريض تظهــر عليــه عالمــات 
االضـطراب الشـديد، ويندفـع في اتجـاه االبتعاد 
على  القــدرة  ويفقد  ملخاوفه،  املثير  املوقف  عن 
التفكير املنطقـي السـليم، يتعـــرق بشــدة، تتزايد 
ضربات قلبه، ويرتفــع معـــدل التنفـس لديه، بل 

قد يصل األمر للصراخ واالنفعال الشديد.

املحــدد،  الُرهـــاب  بمــرض  املصابــني  إن 
مواجهة  عند  فقد  السلوكية  أعراضهم  تظهر  ال 
املوقف املثير للقلق، و إنما هم يحاولون جاهدين 
تفادي املواقف املثيرة للقلق لديهم بكل الوسائل 
بمرض  مصابًا  أحدهم  كان  إذا  فمثاًل  املمكنة، 
ُرهاب الكالب، فإنه إذا طلب منه الذهاب ملكان ما، 
أو إذا صاحب أهله أو أصدقاءه للتنزه، فإنه يقوم 
ـ وقبل كل شيء ـ بتحليل املوقف ذهنيًا فإذا ما 
غلب على ظنه بأنه سيواجه في ذلك املكان أو تلك 
النزه كلبًا، فإنه يمتنــع عــن الذهاب لذلك املكان، 

أو مصاحبة األهل أو األصدقاء في تلك النزهة، 
ولذا لنا أن نتخيل مقــدار التقييــد الـــذي يضعه 
هذا املرض على املصاب به، بل إنه كلما ازدادت 
أعـراض املرض شدة، كلمــا زاد التقييــد الـذي 
تفرضه تلك األعراض على حاملها، والشك بأن 
هذا التقيـد ســيلقي بظالله على حيـاة املحيطني 
تتخيل  أن  فلك  املرض،  بهذا  مصابون  هم  بمن 
أن يكون أحد أفراد األسرة مثاًل مصابًا بمرض 
قد  كلها  األســرة  فإن  الطائــرات،  ركوب  ُرهاب 
يحكم عليها بعدم السفر جوًا، أو على أقل تقدير 
وكلما  البالد،  كاملة في رحلة خارج  تجتمع  أال 
كان املوقف املثير للمخاوف عامًا، و شائعًا كلما 
أصبحت حياة املريض واملحيطني به أكثر صعوبة 

و حرجًا.

الرهاب االجتماعي
تشـــير الدراســـات املســـحية فـــي مجال 
الرهاب املحددة  بأن أمراض  النفسية  األمراض 
التي ينتمي لها من الناحية التشخيصية الطبية 
مرض » الُرهاب االجتماعي« هـي من األمراض 
معدل  يتـراوح  حيــث  املجتمعات،  في  املنتشرة 
من  الواحد  العام  في  الجديدة  اإلصابة  حدوث 
)7 – 9 %(، مما يجعل أمراض الرهاب املحددة 
من أكثر أمراض القلق انتشارًا في املجتمعات، 
و بشكل أكثر تفصياًل فإن معدل اإلصابة بهذا 
8 %(، عند األطفال،  املرض يتراوح بني )5 – 
و)16 %( عند البالغني، و لكن هذه النسبة تقل 
لنسبة  تصل  حتـى  العمــر  فــي  التقدم  تم  كلما 
تتراوح بني )2 – 5 %( عند كبار السن، ولكن 
فرص حدوث هذا املرض وإن قلت فإنها ال تختفي 
إطالقًا فليس هناك عمـر معني هـو فـي منـأى مـن 
الحيوانات  ُرهاب  و يبقى  املرض،  بهذا  اإلصابة 
ألمــراض  بالنســبة  الهرم  قمة  على  و املرتفعات 
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هنـــاك شــعورًا طبيًا  إن  إال  املحــددة،  الُرهـاب 
لألطباء العاملــني في مجال الطب النفــسي في 
مجتمعاتنا العربية والخليجية على وجه التحديد 
بأنــه ربمــا مرض الرهـاب االجتماعي قد يكون 
هو النوع األكثر انتشارًا في مجتمعاتنا، ولكـن 
العلمـــي  الدليــل  ينقصـه  الطبــي  التعميــم  هذا 
دقيقــة،  دراســة مســحية  علــى  القائم  الرقمـي 
وتشير اإلحصاءات إلى ارتفاع اإلصابة بــه فــي 

مجتمعاتنا كما هو الحال في بقية دول العالم.

أسباب الرهاب االجتماعي
تعــد التربيــة أو التنشــئة الخاطئــة للفرد 
خاصة في املجتمعات التي يسودها التحفظ أو 
تطغى عليها األبوية والتسلط والبيئة التي ترفض 
إبداء الرأي والتعبير عنه من العوامل التي تؤدي 
إلى حدوث املرض، فينشأ الفرد وهو يراقب كل 
للتخويف  حتمية  نتيجة  فهذه  وسكناته،  حركاته 
من الناس ومن املجتمع »حذار أن يراك الناس«، 
بكامل  يتصرف  فال  عنك«  الناس  يقول  »ماذا 
الحرية ويشعر دائمًا بالخوف وال تكون له اإلرادة 
املطلقة في هذا التصرف ولكن يبقى يراقب أعني 
الرهاب  ينشأ مرض  وهكذا  باستمرار،  املجتمع 
االجتماعي لدى الفــرد، إضافــة إلــى ذلك فقد 
يتعرض الفرد إلــى التعنيــف اللفظي والجسدي 
املبالغ فيه سواء داخل األسرة أو في املجتــمـــع، 
أو في املدرسة مما يزيد األمر تعقيدًا، ومن أهم 
العناصر التـي يهملهــا اآلباء أثنـــاء عملية التربية 
هــي العمــل على زرع الثقــة فـي نفوس أبنائهم 
والعكس، فلربمــا وجدنا بعــض اآلباء واألمهات 
بقبائحهم  ويذكرونهــم  أوالدهم  مــن  يســـخرون 
باستمرار الجسدية منها واملعنويـة فتجـــد األب 
أنت  جبان،  أنت  كسول،  أنت   « البنه :  يقول 
غبي« وتقول األم البنها أو البنتها » أنت قبيحة 

الوجه أنت أسنانك كذا... أو أنفك... أو ..« دون 
مراعاة للمشاعر البريئة خاصة في فترة الطفولة، 
وخالل السنوات العشر األولى من العمر، وخالل 
سنوات املراهقة، وينشأ عن هذا نوع من الخجل 
املبالغ فيه خاصة أمام الناس بمعنى أن يصير 
الفرد ينظر إلى نفسه نظرة دونية، ومن هنا يبدأ 
الداء أيضًا، ومن مضاعفات ذلك أن ينشأ قلق 
تنطبع به شخصية الفرد دون معرفة أي سبب له، 
ثم يولد ذلك حب الفرد للعزلة واالنطواء ويدخل 
الفرد في صراع مع نفسه ال يدري له أي مبرر.

هنـــاك بعـــض األعــــراض غيــــر املعروفـة  
لدى كثير من الناس، ألن أعراض الرهاب كثيرة 
النــاس وخاصـة  مــن  الخجل والخوف  ومنها : 
التجمعات ألكثر من شخصني واالنطواء، والكآبة 
والوســاوس  والقلـــق  الدائــم  واملـلل  املســتمرة 
والشرود، والهم الدائمني والنحافة الجسدية عند 

أكثر املصابني بالرهاب هناك أيضًا :
• النظر بتوجس وريب إلى الناس.	
• النظر إلى األشخاص دائمــًا يكون حادًا.	
• الناس 	 مـــع  بطريقـــة محــدودة  التعامــل 

واملجتمـع فــي العالقــات االجتماعية حتى 
الضرورية منها.

• املصاب بالرهــاب غالبًا يخاف من التعبير 	
عن رأيه وهو شديد املداراة للنــاس )هذا 
ناتج عن عدم ثقتـه بنفسه، وأيضًا الخوف 

من محاسبة الناس له(.
• تصرفات املصاب بالرهاب تتسم بالتناقض 	

فهو يحب ويكره في نفس الوقت مثاًل.
• وينحل 	 الذاكرة  تضعف  الوقت  مرور  مع 

الجسد.
• ومن أعراض الرهاب االجتماعي الجسدية 	

باإلضافـــة إلــــى النحافـــة هناك تسارع 
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للنبض، الشعور بالغثيان أحيـــانًا خاصـة 
أمام الجمهور، في الحفالت واملناسبات أو 
األسواق، إضافة إلى فقدان الشهية، وكل 
هذا يرجع إلى خلل في الجهاز العصبي 
املركزي الذي برمجه صاحب املرض على 

ذلك بمرور الوقت.

• يشعر املريض بالندم دائمًا نتيجة تصرفاته، 	
فهو شديد املراقبة لها مــع الناس، ويقـول 
دائمًا »ليتني ما تكلمت... ليتني ما فعلت«. 

• ال يســتطيع الفــرد علــى ذلك بنـاء عالقة 	
اجتماعية قوية وصادقــة مــع أي إنسان 

حتى مع أقاربه، فهو يشك في كل شيء.

• يميل املريض عادة إلى إعطاء األمور حجمًا 	
يفــوق حجمهــا نتيجــة خوفه مـن مراقبة 
الناس له، وأحيانًا يقع في التناقض، فقد 
يرى الشيء التافــه أمرًا في غاية الخطورة 

ويرى املصاب الجلل تافهًا.

عالج الرهاب االجتماعي
ال تزال كثير من أمراض النفــس البشريـــة 
قيد البحــث والدراسة ورغم تطـــور علم النفـــس 
الحديث إال أنه لم يجد الحــل النهائي للكثير منها 
كالرهاب االجتماعي، ورغم تصنيف األطباء لهذا 
النوع من املرض على أنــه اكتئـاب خفيف يمكن 
السيطرة عليه، خاصة عند البدايــة إال أن كثيرًا 
من الدراسات تحذر من تعقـد حالة املريض الذي 
لم يستطع العالج وتحذر من اإلهمال أو التفريط 

في العالج .

والعالج األنجع هو العالج السلوكي الذي 
يبدأ بتصحيح نظرة املريــض الخاطئة، وأحكامه 
على نفســه وتصحيح نظرته إلــى الناس، وإلى 

خوفه،  يخالف  أن  املريض  على  يجب  املجتمع، 
بالتدريج،  منــه  يخــاف  الذي  العالم  يقتحم  وأن 
وأيضًا للبيئة التـي يعيش فيها الفرد دور رئيسي 
في العالج فهي تمد الفرد بما يحتاجه من شعور 
نفسي واجتماعي يساعده على اســترجاع ثقته 
بنفسه وتحقيــق ذاته، فوجود أشــخاص بجانب 
الثقة  من  مـــزيدًا  يعطيه  له  وتشجيعهم  املريض 
والقدرة علـــى التحدث واملناقشة، وبالتالي يشعر 
الفرد بالثقه تدريجيًا إلــى أن يتخلـص من ذلك 

املرض.

يبقى هنـا جانـب هــام جـــدًا، وهو كيـــف 
لشعور طبيعــي، كُرهــــــاب املرتفعـات وركـــوب 
الطائرات وُرهاب الحيوانات والحشرات وغيرها 
من صـور املخــاوف الطبيعيــة أن ُيعــد مرضـًا 
يستحق التشخيص الطبــي والتدخل العالجي ؟ 
القضية تتوقف حول مــدى تأثيــر هـذه املشــاعر 
على حياة اإلنسان ومدى انشغاله بالتفكيـر في 
الشيء املسبب ملخاوفه، فلكل واحد منا مخاوفه 
التي تثير عنــده درجـة مــن التــردد والقلق عند 
مواجهتها، ولكن هــذا الشـــعور ال يمنعنـــا مــن 
ممارسة حياتنــا بشــكل طبيعــي، وال يؤثر على 
قراراتنا املتخذة، لكن املصاب بمــرض املخاوف 
املحددة قد تتمركز حياتــه اليوميـة والعامة حول 
محاولته تجنب مصدر الخوف عنده، كما أن ردة 
الفعل الحادثة نتيجة مواجهته للموقف الضاغط 

تكون شديدة لدرجة ال يمكن تغافلها.

نبـذة تاريخية عـن الُرهـــاب وطريقــة 
تشخيصه

 )Little Albert( لقد كان إلبــرت الصغير
طفــاًل طبيعيـًا عاديـًا، ال يوجــد ما يدل على أن 
إلبرت سوف ُيخلد في كتب التاريخ، أو أن يكون 
مادة علمية هامة خاصة فـــي مجــال علم النفس 
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السلوكي، و لكن عندما بلغ إلبرت الشهر الحادي 
عشر من عمره كان قد وقــع عليــه اختيــار عالــم 
النفس السلوكي البـــارع "جـون واتسون" ليكون 
مــرض  حدوث  لتفسـير  لتجاربه  رئيسيًا  هدفًا 
الُرهاب املحدد، اختصارًا فقد كان البروفيسور 
على قضيب  بالطرق  يقومان  و مساعده  واتسن 
حديدي بشدة إلصدار صوت مزعج وعال كلما 
عرض على إلبرت فأرًا أبيضـــًا صغيــرًا، فكان 
صوت الطرق يثير خــوف إلبــرت فيبــدأ بالبكاء، 
بالخوف  الفأر  ارتبطت صورة  الفعل  تكرر  ومع 

الناجم عن الطرق.
فأصبح إلبرت يبكي من مجرد رؤيته للفأر 
له  بـــل أصبـــح هنــاك خــوف مــن كل حيوان 
تلك  عن  شيئًا  يذكر  عاد  وما  ألبرت  كبر  فراء، 
َذات الفراء  التجربة، ولكن خوفه من الحيوانات 
لم يتوقف إنما تنامى حتى أنه كانت تنطبق عليه 
كافة شروط التشخيص بمرض الُرهاب املحدد، 
فكانت هذه التجربة العلمية التي تفتقــر ألبسط 
املفسر  هي  العلمي  البحث  أخالقيات  قواعد 

الرئيسي لكيفية حدوث املرض.
ولكننا الَْيْوَم نعلم بأن التعلم الشرطي هــو 
سبب رئيسي وهام لحـــدوث املرض، ولكنه ليس 
التي ال  الحاالت  الوحيد، فهناك بعض  املســبب 
يمكــن أن تجــد حــادثة مرتبطـة بحدوث الخوف 
املرضــي، ويعتقــد فــي مثـــل تلك الحاالت بأن 
الجانب الجيني أو الوراثي ذو أهمية في حدوث 
املرض عنــد نســـبة ال يستهان بها، خاصة و أن 
عند مثل أولئك األشخاص نجد أن هنـاك تاريخًا 
مرضيًا لدى أفراد آخريـن فــي األسـرة يعانون 

من أمراض القلق.
ال شـــك بـــأن أي قارئ غيــر مختــص ملقـال 
يتحدث عن أمراض الُرهاب كان يظن أن يجد تلك 
التسميات العلمية لكل نـــوع مــن أنواع أمراض 

)Claustrophobia( الُرهاب املحددة مثاًل كتسمية
 )Agoraphobia( وتسمية  املغلقة،  األماكن  ُرهاب  ملـرض 
هـذه  بعــض  كانت  وإن  امليادين،  ُرهاب  ملرض 
فقدت  أنها  إال  طبيًا،  ُيستخدم  مازال  التسميات 
الكثير من أهميتها العلمية والطبية التي أحيطت 
بها في السابق ألننا الَْيْوَم نعلم بأن هذه األمراض 
كلها إنما هي مرض واحد في أصله الطبي وأن 
العالجـــات الطبيـــة املتبعـــة هـي واحدة أيضًا، 
املباشر  الوصــف  نســتخدم  الَْيـــْوَم  فأصبحنــا 
للمسبب بداًل من استخدام مصطلح علمي، فمثاًل 
بأن  يقولوا  أن  الَْيْوَم  النفسانيون  األطباء  يكتفي 
هذا املريض يعانــي مـرض ُرهاب العناكب، بداًل 

.)Arachnophobia( من ذكر االسم العلمي له وهو

عالج أمراض الرهاب
األهم في هذا املقال أن نتحـــدث عــن طرق 
العالج املتوفرة لهذا النوع مــن األمراض. عكـف 
بعيد  زمن  ومنذ  النفسانيون  واملعالجون  األطباء 
علـى إيجـاد وســائل لعالج، مثل هذا النوع من 
األمراض، وكانـت جميع هذه الوسائل العالجية 
قائمــة علــى نظريــة التعلم املكتسب، وكانت أكثر 

األساليب العالجية انتشــارًا في املاضي:

التفييض الشعوري، وتعتمد هذه الطريقة . 1
على مواجهة املريض باملوقف الضاغط الذي 
له،  السماح  وعــدم  الخــوف،  عنــده  ينشئ 
وال إتاحــة الفرصــة له لالبتعاد عـــن املوقف 
الضاغـــط مهمـــا حـــدث، فتتفجـر مشاعر 
الخوف، وتزداد وعلى الرغم من ذلك ال يرفع 
املسبب، وال يسمح للمريض بمغادرة املكان، 
وكان يقصــد مــن هــذه العمــليـة العالجيـة 
الصادمة أن املريض يـدرك بعــد فتـــرة بأن 
املسبب ملشــاعر الخـــوف هـو ليس مصدرًا 
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أخطر حقيقي، إنما الخطر املتوقـع هو خطر 
ظني متوهم. 

العالجية . 2 الوسيلة  وهي  املتدرج،  التأقلم   
الثانية التي كانت تتبع في املاضي لعــالج 
مـثـــل تـــلك الحــاالت، خاصــة عنــد أولئـك 
املرضى الذين لم يكــن مــن املمكــن التعامل 
و تعتمد  الشعوري،  التفييض  بوسيلة  معهم 
التـدرج  علــى  املتــدرج  التأقـلـــم  طريـقـــــة 
مــن  بــدءًا  الضاغــط،  املوقــف  مواجهـة  في 
التخيــل الذهنـــي إلــى التعامــل مـع صــورة 
ثابتة ثـم متحركــة ملسبب املخاوف املرضية 
وصواًل إلى املواجهة الكاملة، ولكن ال ينتقـل 
من خطوة إلـى أخـرى إال بعـد أن يستطيع 
املريض التعامل مع األعراض املرضية التي 

صاحبت الخطوة السابقة.
ولكننا الَْيْوَم نادرًا ما نحتاج إلى اللجـــوء 
ألي من الطريقتني السابقتني، ولكن الَْيْوَم يعتمد 
في املقام األول علـى أســـلوب العــالج املعرفــي 
السلوكي لعالج مثل هذه الحاالت، وقد يضطر 
الطبيب في بعض الحاالت إلى الجــوء العــالج 
كانـت  إذا  أو  الشديدة،  الحـاالت  مثـل  الدوائي، 
هنـــاك رغبــة فــي إســراع العمليــة العالجيـــة 
دائمًا  تكـــون  وقطعــًا  املريض،  تخـص  لظروف 
هنــاك حاجــة إلى اللجـوء للعالج الدوائي إذا لم 
تجدي العالجات السلوكية منفردة فـي التعامــل 
مــع االنفعــاالت املرضية، وهناك اعتقــاد طبــي 
سائد بأن الدمج بني العـالج السـلوكي املعرفـي 
والعالج الدوائي يؤدي إلــى نتائــج فضلـى مــن 

اعتماد وسيلة عالجية واحدة.
وختامًا كان البد مــن التأكيــد بأنه ورغــمًا 
عن التأثير السـلبي الناجــم عن هذا املرض على 
وضع املريض الخاص أو وضعه االجتماعي، إال 
إن الوسائل العالجية الحديثة املتاحة تؤدي إلى 
نتائج إيجابيـة، وُتحدث تغيــرًا إيجابيًا في حياة 

املريض.

كيفية التعامل مع املريض النفسي
• يجب أن يتــم تحديــد نــوع املرض واملرحلة 	

التي وصل لها املريض، ومن ثــم استشارة 
الطبيــب املختــص لتحديـــد ضـرورة تواجد 
وتحديــد  ال،  أو  املستشــفى  داخل  املريض 
الدواء املنــاسب لكل حالــة والتأكد من عدم 

اإلهمال واملتابعة الدورية للمريض.

• املرض ومعــرفة أســبابه 	 بنوع  اإلملام  يجب 
وأعراضه وطرق عالجه.

• تقديم التغذية املناســبة والصحيـة للمريض 	
ومنعه من األغذية واملشروبات التي قد تؤدي 

إلى تفاقم حالته.

• عدم املبالغــة فــي عقــاب املريـض في حالة 	
تسببه للمشــكالت، فالتعامـــل بقســـوة قــد 

يسبب تفاقمًا للمشكالت.
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يعّرف اإلدمان علـــى الطعـام بأنـه رغبـة ال 
تقاوم تجاه األكــل حتـى لـو كــان الشـخص غيـر 
جائع، وهو يشـبه إدمـان املخـدرات، حـيث يشعر 
األشخاص املدمنـون علـى الطعام بعجزهم أمام 
رغبتهـم امللحـة واملفرطة للطعـام. وغالبًا ما يعاني 
هؤالء األفـراد مـن السمنة املفرطـة ومهما حاولوا 
التخلص من الوزن الزائد فإنهم يفشلون بسبب 

ضعـفـهـم فــي مقــاومــة األكـل، ولكـن إذا كــان 
الشـخص قلقًا بشـأن صحتـــه وإذا كـــان علــى 
استعداد للسـيطرة على عاداتـــه الغذائيـة فعليه 
أن يتعلم كيفية وقــف اســتخدام الطعام كوسيلة 
للتفريغ العاطفي، أو كوسيلة للهروب من املشاعر 

املؤملة وضغوطات الحياة.

الطعام واإلدمـان

تعريب الطب، العدد 51 ، أكتوبر 562017

د. شيماء يوسف ربيع
محرر طبي ــ املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم 

الصحية ــ دولة الكويت

51//.indd   56 10/23/17   12:30 PM



إدمان الطعام: مشكلة سلوكية
كون الشخص مدمــنًا على الطعام فهــذا ال 
يعني أنه مدمن على نـوع معـني وإنما هو إدمان 
سلوكي، فهو ال يأكــل ألنه جائــع جسديًا وإنما 
يأكل ألنه مضطــرب عاطفيــًا أو يأكــل ألنه يريد 
الهروب من التوتر واإلجهاد أو من أي شيء آخر 
يسبب له اإلزعاج. قد يعتقد البعض أننا نتناول 
الطعام ألنه يبدو شهيًا أو ألن رائحته جذابة، لكن 
الخبراء يعتقــدون أن املتعــة ليســت ضرورة إذا 

كان األمر يتعلق باإلدمان.

الفرق بـــني إدمــان الطعــام وإدمـــان 
املخدرات

الطعام  إدمان  يوجد اختالف كبير بني   
وإدمان األدوية والعقاقير الضارة، فالطعام مفيد 
لإلنسان وهو سبب حياته، كما أن تناول الطعام 
سلوك معقد يتداخل فيه تأثير الهرمونات وأجهزة 
نظام  علــى  فقــط  يقتصر  وال  املختلفة،  الجسم 
املتعة واملكافأة كما في حالـة إدمـان املخــدرات 
تتحكم  متعــددة  عوامــل  بأنهــا  القــول  فيمكننا 
في الكم والنوعية التي يتناولها الشخص. ولكن 
هل يعني تناول الشخص ملادة غذائية بعينها كلما 
تم تقديمها إليه أنه إدمان لها؟ بالطبـع ال، فإذا 
كان الشخص على سبيل املثال محبًا للشوكوالتة 
وكلما قدمت إليــه يتناولهــا وال يرفضهــا علـــى 
اإلطالق فهذا ال يعني أنه مدمن لها، فعلى الرغم 
من احتوائها على مادة الكافيني وهي مادة تسبب 
اإلدمان إال أن اإلدمان يتصل بمفهوم آخر، وهو 
طلب الشخص لهذه املادة الغذائية والبحث عنها 
قدمت  كلما  عليها  اإلقبال  وليس مجرد  لتناولها 

إليه.

مشكالت الوزن ال تعني إدمان الطعام
إذا أصــيب اإلنســــان بالســـمنة أو زيـادة 
الوزن، فهذا ال يعنـي أنــه مدمــن للطعام، فهناك 
أسباب أخرى للسمنة. ولتوضيح مفهوم السمنة 
الناتجة عن اإلدمان ركزت بعض الدراسات على 
مادة "الدوبامني" تــلك املـــادة املوجودة بالدماغ 
واملسؤولة عن شعور اإلنسان باملتعة واللذة، وأن 
الخلل في عمل هذه املادة قد يجعل اإلنسان أكثر 
اندفاعًا لتناول الطعام بدون تحكم، مما يؤدي إلى 
السـمنة وهنـا يندفــع اإلنسان إلــى تناول الطعام 
الذي يمحو معـه ممارسته أي نشـاط آخر، ألن 
املكافأة لديه أصبحت منحصرة فقط في الطعام.

عالمات إدمان الطعام
• التفكير في تناول الطعام في الوقت الذي لم 	

ينته فيه الفرد من تناول الطعام، مثل التفكير 
فــي تناول وجبـــة خفيفة أثنــاء تناول وجبــة 

الغذاء.

• أسباب إدمان الطعام	

اختالل
 كيمياء 
الدماغ

حب 
الطعام

أسباب 
نفسية

أسباب 
بيولوجية

إدمان 
الطعام

أسباب 
وراثية

أسباب 
اجتماعية
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• إذا كان الشخص ال يمر من أمام مكان لبيع 	
الطعام دون التوقف للشراء.

• إذا كان الشخص ال بد أن يتنــاول شيئًا في 	
املتجر أو السيارة.

• األكل حتى الشعور بالغثيان.	

• إذا اكتشف الشــخص نفاذ نــوع معني من 	
الطعام لديه فإنه يخرج فورًا لشرائه.

• إذا كان الشـخص يتنـــاول الطعام بكميات 	
كبيرة وهو غير جائع.

أسباب الشــراهة في األكل
• النهام العصبي، وهـــو مرض عصبي يتميز 	

ثــم يشعر املريض برغبـــة في  بفرط األكل 
التقيؤ.

• زيادة إفراز الغدة الدرقية.	

• داء السكري، فبسبب نقص مستوى السكر 	
بالدم يلجأ املريض لتناول األطعمة بشراهة.

• تناول بعض األدوية مثل مضادات االكتئاب 	
والكورتيزون.

• العادة الغذائية، حيث إن نظام تناول الطعام 	
الشخص  اكتسبها  التي  العادة  إلى  يرجع 
منذ صغره، فإذا كانت العائلة تحرص على 
مباشرة  العشاء  وجبة  بعد  الحلوى  تناول 
واالبــن أو االبنـــة مــا زاال في سن صغيرة، 
فإنهم ســوف يكتســبون هـــذه العــادة من 
اآلباء، وسوف يتحول هذا السلوك إلى عادة 

يمارسونها من تلقاء أنفسهم بعد ذلك.

• الحالة النفسية للشـخص قد تثير ميلـه إلى 	
يعاني  الشــخص  كـان  فإذا  الطعام،  تناول 
حالة إحباط أو ضغـــوط، فإنه سوف يكون 

مقباًل علــى تنـــاول األطعمـــة التي يسميها 
"األطعمة املريحة" مثل الشوكوالتة أو اآليس 
كريم، حيث يربط الشخص مذاق الشوكوالتة 
بتحسن نفسيته. وهناك ثالثة أسباب رئيسية 
تجعل اإلنسان مصرًا على عاداته اإلدمانية 

املتصلة بالطعام:
ــ أواًل، أن اإلنسان يأكل ألنه يريد أن يهرب من 

مشاعره.
ــ ثانيًا، أن اإلنسان يستخدم الطعام كوسيلة إثابة 

تعويضًا عن حالة اليأس واإلحباط.
ــ ثالثًا، أن اإلنسان يأكل ألنه يريد أن يثبت لنفسه 

أنه مستقل ال شيء يتحكم فيه.

أسـباب مـيل اإلنــســان إلـــى تــنـــاول 
األطعمة الكربوهيدراتية 

إن الخلل في معدالت هرمون السيروتونني 
وهو الهرمـون املســؤول عــن الشـــعور باملتعــة 
واالسترخاء قـــد يــؤدي إلــى إقبال البعض إلى 
تناول الكربوهيدرات، ألنها تزيد مـن معدالت هذا 
الهرمون بالجسـم، فإذا كــان الشخص يعــانـي 
نقص معدالت هـذا الهرمون ويريد رفـع معدالته 
بدون اللجوء إلى األطعمة التي تؤدي إلى إصابته 
بالسمنة وزيادة الوزن عليــه اللجوء إلــى البدائل 

الصحية التالية:
الخبز املصنوع من دقيق القمح الكامل. 1

ال شـــك أن الخبـــز املصنــوع مـن الدقيق 
األبيض يتميز بطعم أفضل، لكن الدقيق األبيض 
يحتوي علـى ســعرات حراريـــة عاليــة مع قيمة 
غذائية منخفضة، وعلى العكس نجد دقيق القمح 
الغذائية املرتفعة مع  الكامل الذي يتميـز بقيمته 
يمكن  ال  النوع  هذا  ولكن  أقل،  سعرات حرارية 

إعطاؤه ملرضى الداء البطني.
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الفواكه
تحتوي الفواكـه علـى الكربوهيدرات واأللياف 
الصحية مع نسبة قليلة من الدهون، مما يجعلها 
بدياًل صحيًا عن تناول الحلويـــات والسـكريات 

األخرى.
الخضراوات. 2

تحتوي الخضـراوات علـــى الكربوهيــدرات 
ويجب تناول 4 حصـص من الخضراوات يوميًا.

دقيق الشوفان. 3
ُيعد دقيق الشوفان بدياًل صحيًا عن وجبات 
الكربوهيدرات الكاملة، وخاصة في وجبة اإلفطار، 
ويمكن مزج الشوفان مع الفواكه والحليب إلعداد 
وجبة صحية مشبعة، ألن الشوفان يتميز بالحفاظ 

على الشعور بالشبع لفترات طويلة.
األرز البني. 4

يحتوي األرز البني على الكربوهيدرات الصحية 
وهو خيار جيد ملرضى داء السكري.

بعــض النصائـــح للتغلب على إدمان 
الطعام

االحتفاظ بمذكرة لتدوين الطعام. 1
من املفيد أن يحتفظ املريض بمذكرة يدون 
فيها كل ما تناوله من طعام أو شراب على مدار 
عدة أيام وأن يزن املريض نفسه بانتظام ملعرفة 

التغيرات في وزنه.
مراجعة وتحليل مذكرات الطعام. 2

األخطاء  معرفة  في  املريض  ذلك  يفيد  قد 
التي قد يقع بها، مثل تناول األطعمة غير الصحية 
التي يمكن االستغناء عنها بسهولة، ويساعد ذلك 
على تميز الظروف التي تصاحب كثرة األكل مثل 

مشاهدة التلفاز.

تناول وجبات صغيرة. 3
األشـخاص الذيــن يعانون اإلدمــان علـــى 
املواد الغذائية غالبًا ما يتناولون وجبــات دسمة، 
ألن اإلشارات التي تخبــر الجســم بوقف األكل 
ال تعمل لديهم بانتظام، وبتناول كميات صغيــرة 
من الطعام يمكن إعادة تدريب الدمــــاغ ليرسل 
إشارات الشبع إلى الجسم، لذلك ينصح املرضى 
باستخدام أطبـاق ومالعق أصغر عنــــد تنــاول 

الوجبة.
ممارسة الرياضة. 4

إن ممارسة الرياضة، يمكن أن تغير الكيمياء 
الحيوية بالجسم، مما يساعد على تعويض بعض 
االختالالت الفيزيولوجية التي يمكن أن تؤدي إلى 
إدمان الطعام، كما أن ممارسة الرياضة تشغل 
املريض عن التفكير في األكــل وتمنحــه الشــعور 

بالقدرة على التحكم بالنفس وضبطها.
االعتدال فـي تنـاول األغذية الدهنية . 5

والسكرية
إذا كان الشـخص معتـــادًا علـــى تنـــاول 
األغذية الدهنية والسكرية بنهم فيجب أال يحاول 
القيام  يستطيع  لن  ألنه  منها،  تمامًا  نفسه  منع 
بذلك لفترة طويلة، لذا ينصح بتقليل الكمية التي 

اعتاد على تناولها.
البحث عــــن مســــببات الشراهة في . 6

األكل وعالجها
فإذا كانـت املسببات نفسية يحتاج املريض 
إلى الدعــم النفســي مـن الطبيـب املختص، أما 
فـــي حالــة األمراض العضويــة، فيتــم التدخل 
حسب حالة كل مريض عــن طريق بعض األدوية 

والعالجات املساعدة.

املراجع 
•	 Food	and	Addietion	_	Kelly	Brow	nell	and	Mark	

S.Gold - oxford university press-2012.
•	 www.sciencededaily.com..
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د. هيا حمود البالول
اختصاصي وراثة جزيئيـة ــ

مركز الكويت لألمراض الوراثية ــ 
منطقة الصباح الطبية ــ دولة الكويت

أمل واعد في سماء اإلعاقة
 مع تقنية مركب الكرسرب كاس

التقنية  الناحيــة  مــن  املذهـــل  التقدم  مــع 
التوقــع  باإلمكان  أصبح  الجديدة  واالكتشافات 
بحــدوث "ثـــورة" بالعــالج الجيني أكثـــر مــــن 
أي وقت مضى، حيث ُتعـــد العالجات الجديدة 
بالعــالج  أكــثر واقعـية مقارنــة  "غير التقليدية" 
الجينـــي التقليــدي مــن ناحيــة أن العالجـــات 
الجديـــدة تركز علــى إصـالح الطفــرة الجينيــة 
نفسها أو تحييد الخلل الجيني نفسه عوضًا عن 
وضــع نسخة سليمة من الجني املراد بالعالجات 
الجينية التقليدية. لقد تم شرح العالجات الجينية 

مجلتنـــا  فـــي  سابق  بمقال  املختلفة  التقليديــة 
ـ أمل في سماء  العزيزة تحت عنوان: علم الوراثةـ 
اإلعاقة ــ حيث تم إعطاء نبذة عن العالج الجيني 
بالناقالت الفيروسية والناقالت غيـــر الفيروســة 
والعالج بالخاليا الجذعية. ولقد تم أيضًا إعطاء 
نبذة عـن أحــد أنواع العالجــات الجينية غيـــر 
التقليديــة أال وهــو التخطـــي اإلكسونــي، حيث 
تم شرحه لوجود العــالج وتوفره باألسواق لداء 

"دوشني" لضمور العضالت الوراثي.
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ولكن، هنـاك نوع جديد مـن العالج الجيني 
"غيـــر التقليــدي" املعروف "بالكرســبر كــاس" 
)CRISPR-Cas( الذي من املتوقـــع أن ُيحـــدث 
"ثورة" علميـــة ليس بالطــب الوراثــي فقــط، بل 
لم نعهدها قط من  بمختلف فروع الطب بطريقة 
أنظار  الكرســبر كــاس محــط  لقد أصبح  قبل. 
األوساط الطبية فـي الســنوات القليلــة املاضية 
بالرغم مـــن أن هــذه التقنيــة العالجية ال تزال 
في طور األبحاث، وذلك بسـبب النتائــج األولية 
املذهلة لهذه التقنية الفريــدة مــن نوعها. لتأكيد 
أهمية الكرسبر كاس، تــم نشــر حوالي 12 بحثًا 
قفز   .2012 عــام  فــي  الطبيـــة  بالدوريات  فقط 
155 بحث بعد  إلـى  العــدد بطـريقة مذهلة  هذا 
عام واحــد فقط، أي في عـــام 2013. واستمر 
364 و525 في عامي  إلى  بالقفز  عدد األبحاث 
أهمية  يؤكد  وهذا  التوالي،  على  و2015   2014

تقنية الكرسـبر كاس. ليس كذلك فحسب، يكاد ال 
يخلو أي مؤتمر طبي من نتائج أولية ألبحاث عن 
الكرسبر كاس، وهذا ما الحظه كاتبو هذا املقال 
باملؤتمر العاملي للطب الجينومي بلندن في شهر 
نوفمبر املاضــي. على الصعيد اليومـي العملــي، 
ال يـكاد يمــر أســبوع إال ويسـأل أحــد األبويــن 
لطفــل مصـاب بمرض وراثـــي بجلسة اإلرشاد 
الوراثي عـــن تقنيـــة عالجية جديدة قرأوا عنهـا 
بالشبكة العنكبوتية "اإلنترنت"، ويتضــح بعدهــا 
أنها ليســت إال هـذه التقنية الفريـــدة "الكرسبر 

كاس".

ليسمح  التقنية،  لهذه  األهمية  وبسبب هذه 
لنا القارىء الكريم أن نأخذه برحلة ممتعة لعرض 
تقنية "الكرسبر كاس"، ومــا توصلت إليه آخــر 
التطورات العلمية عن هذه التقنية، وليس سـرًا أن 

كاتبّي هذا املقال قد استمتعا فعـاًل بإعــداد هـذا 
املقال بلغتنا العزيـزة لغة الضـاد.

خلفية تاريخية
قبل البدء بشرح تقنية الكرسـبر كاس، من 
املدهش معرفة أن بداية اكتشــاف هــذه التقنيــة 
فريدة ومدهشة بحد ذاتها، فــفـي عــــام 1987 
اكتشف العالم الياباني البروفيسور "يوشيزومي 
إيشـينو" مـن جامعة أوسـاكا مركبًا فريـدًا داخل 
جرثومة اإلشريكية القولونيـة مكـون مـن "الدنا" 
متحـد مـع بروتني يبدو كإنزيـم. وهذا االكتشـاف 
املثيـر قد تم تأكيده في عام 1993 من قبل العالم 
موجيكا"،  "فرانسيسكو  البروفيسـور  اإلسباني 
وبعد ذلك تم اكتشاف هذا املركب بأنـواع أخـرى 
من الجراثيم وحتــى ببعـض الفطريـات وبعـض 

الديدان من قبل علماء من مختلف الدول. 
ولكن عمـــل "الكرســبر كاس" ظـــل غيـــر 
معروف حتى عام 2002، حيث أشارا العاملـّين 
"إيشينو وموجيكا"، وآخرون أن هذا املركب يلعب 
دورًا حيويًا يشبه إلـى حـد التطابـق جهاز املناعة 
باإلنسان. مــع األسـف تم رفــض نشر البحثني 
العلميني للعاملني لعدة سنوات، بالرغــم من أنهما 
أول مــن اكتشـفا هذا املركب الفريـد. ولكن نشر 
بحثهما فــي نهايــة األمر وذلك في نهايــة العقـد 
املاضي عندما تم تأكيد وظيفة "الكرسبر كاس" 
تباعًا  النتائج  نشر  تم  حيث  آخرين،  علماء  من 

منهم جميعًا.
العالج  انطلق عصر جديد من  وبعد ذلك، 
الجيني "غير التقليدي" بعــد أن تم تعديل املركب 
الطفرة  إلصالح  الستخدامه  الوراثية  بالهندسة 
الوراثية بالجني املصــاب بداًل من محاولة وضع 
نسخة سليمة من الجني املصاب بالعالج الجيني 

التقليدي. 
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آلية عمل مركب الكرسبر كاس

كيف يعمـــل  يتبادر اآلن الســؤال اآلتــي: 
هذا  علــى  لإلجابـــة  كاس"؟  "الكرســبر  مركب 
السؤال، ال بد من شـرح كيفية إصابة الجراثيم 
مــن قبــل الفيروســـات العاثيـــة، حيث يلتصـق 
الفيروس العاثي بجدار الجراثيم، ومن ثم يحقن 
الدنا الخاص به داخل الجرثومة، ومن ثم يلتحم 
دنا الفيروس مع الجينوم الجرثومي وبعدها يتم 
الجرثومة املصابة إلنتاج نسخ  بوظائف  التحكم 
تدافع  العاثية. ولكن هل  الفيروسات  جديدة من 
الجراثيم عن نفسـها مـــن هجمــات الفيروســات 
العاثية املتكررة ؟ اإلجابة ببساطة يكون ذلك عن 
طريق مركب "الكرسبر كاس"، يتم ذلك عن طريق 

الخطوات التالية:

تعيش الجراثيم في شكل مستعمرات تتكون 
من عدد هائل من الجراثيم يصل إلى مئات املاليني. 
عندما تصاب الجراثيــم بالفيروســات العاثيـــة، 
فإنها تنتشر بسرعة داخل باقي املستعمرة وتكاد 
تقضي عليها، وهو ما يحــدث بالفعل فـي بعــض 
عدد  ينجـح  األحيــان  معظم  في  ولكن  األحيان. 
قليل من الجراثيم في مقاومــة غزو الفيروسات 
عــن طريق تفكيك الدنا لهــذه الفيروســات بعد 
حقنــه إلى داخل الجراثيم من قبل أحد مركبات 

"الكرسبر كاس". 

بعد ذلك، يتم قراءة الدنا املحتوي على جزء 
الدنا الفيروسي، ويتم تحويله إلى الرنا املرسال 
ومن ثم يتم تقطيعه إلــى قطــع صغيــرة تســمى 
)crRNA(، بعدها تلتصق هذه القطع الصغيرة 
مع الرنا املرسال املحفـــز ليتكـــون مركـب، بعد 
ذلك، يلتصق بروتني كاس وهو إنزيــم خارجـي 
مهمته تفكيك الدنا، مع املركب الذي تم تكوينه في 

الخطوة السابقة ليتكون مركب الكرسبر كاس.

عندمــا تصـــاب الجراثيـم بنفس النوع من 
الفيـروس العاثــي يلتصق مركب الكرسبر كاس 
بالدنا الفيروسي بصورة أسرع من وصوله إلى 
الجينـوم الجرثومـــي، بســـبب احتوائــه علــــى 
جزء مـــن الدنا الـذي ُيعد قالـبًا مطابــقًا تمامًا 
"بتقطيع"  الفيروسي، وعندئٍذ يقوم املركب  للدنا 
الدنا الفيروسي إلى قطـع صغيــرة مانعــًا بذلك 
اكتمــال دورة إصابـــة الجراثيـــم بالفيروســات 

العاثية. 

استخدام مركب الكرسبر كاس كعالج جيني

يتبادر اآلن إلــى أذهاننـــا الســؤال اآلتي: 
الكرسبر  إمكانية الســتخدام مركـــب  هل هناك 
كاس إلصالح الطفـــرات الوراثيـة؟ اإلجابـة هنـا: 
نعم باإلمكان عمل ذلك عن طريق تعديــل املركب 
باستخدام الهندسة الوراثية، ويتم ذلك عن طريق 

الخطوات التالية:

• يتم وضع جزأين مــن الدنــا البشــري على 	
جانبي الطفرة الوراثية بالجني املصاب داخل 
اثنني مـن الفيروســـات العاثية بعد تعديلهما 
وراثيًا، بحيث يصبح جزئي الدنا البشــــري 

ضمن الدنا الفيروسي.

• البشـري 	 الدنـــا  الفيروسان جزئـــي  يحقن 
داخل الجراثيم بالطريقة املشروحـة مسبقًا، 
وبذلك يتكـون مركبـــان مـــن الكرسبر كاس 
قادرين على قطع الدنا البشري على جانبي 

الطفـرة الوراثية بالجني املصاب.

• الكرسبر 	 مركب  استخالص  يتم  ذلك  بعد 
كاس من الجراثيم الستخدامه كعالج جيني.

أصبح اآلن بإمكان مركــب الكرسبر كاس 
أن يعمل علـــى الجينــوم البشــري عوضــًا عن 
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الجينوم الجرثومي، وبالتالي باإلمكان إدخاله عن 
طريق الحقن إلى جسم املصاب، بعد ذلك يلتصق 
مركب الكرسبر كاس على جانبي الدنا املوجود 
به الطفرة الجينية ليتم قطعه، ومــن ثم اسـتبداله 

بجزء الدنا السليم مكان الجزء املقطوع.

يمكن تلخيص العالج الجيني بالكرسبر كاس 
باملعادلة التالية

الطفرة  الدنــا املحتـوي على  تقطيـع جــزء 
الوراثية مع استبداله بجــزء الدنا الســليم مكان 

الجزء املقطوع.

من املعروف أن عملية التصاق الدنا بقالب 
الرنا هي عملية دقيقة، بمعنى أنه ال يلتصق أي 
جزء من الدنا إال بقالبه الخــاص فقـــط، وبالتالي 
يمكن االسـتنتاج أن لكــل مركــب مــن مركبــات 
الكرسبر كاس قالـب رنا خاص لجــزء دنا محدد 
وينتج عن ذلك دقة عالية جدًا ملركب الكرسبر كاس 
في تقطيع جزء الدنا املطلوب فقط، وليس أي جزء 
آخر. وهذا يفسر بشكل غير مباشر قلة األعراض 
للتجـــارب  األوليــة  بالنتائج  املنشــورة  الجانبية 
املنشورة للكرسبر كاس، حيث إن القاعدة الطبية 
الذهبية تقــول إنه كلما زادت دقـــة الدواء قلـت 

• دفاع الخلية عن نفسها عن طريق مركب الكرسبر كاس	

ب أ
الفيروس

مركب الكرسبر كاس

الخلية الجرثومية

• إصابة الخلية الجرثومية بالفيروس	
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األعراض الجانبيــة. من املفترض أيضًا سهولة 
تحضيــر مركب الكرسبر كاس فـــي املختبــر، بل 
وقلة تكلفته ألن طريقة تحضيره باملختبر تشــبه 

إلى حد ما طريقة إنتاج هرمون األنسولني.

باإلمكـان االســتنتاج أن هــذه التقنية هـي 
فعاًل أمل قابل للتطبيق علــى أرض الواقــع أكثر 
من أي نـوع آخـر مــن العالجــات الجينية. ولكن 
على الجانب اآلخر ما زالت هذه التقنية في طور 
التجارب اإلكلينيكية، وبالتالي غير معروفة نتائج 
ومضاعفات هــذا النوع من العــالج علــى املـدى 

الطويل.

اسـتخدام مـركب الكـرسـبر كاس لعـالج األمراض 
الوراثية أحادية الجني ، بـل واألمراض متعددة 

العوامل

كمــا تــم شرحــه ســابقًا، فإنــه باإلمــكان 
استخدام مركب الكرسبر كاس لعالج أي مرض 
وراثي على األقل من الناحية النظرية في الوقت 
الحالي، ســواًء كـان املـرض ذا صفــة متنحيــة 
كمرض الثالسيمية، أو ذا صفـة سائدة كمتالزمة 
 X مارفان، أو كان املرض مرتبطًا بالكروموسوم

كمرض دوشني لضمور العضالت الوراثي.

• استخدام مركب كرسبركاس كعالج جيني	

الفيروس

الخلية الجرثومية

جزيئان من الدنا
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ومتالزمـة  الثالســيمية  حالتي مرض  ففي 
مارفان من السهل نسبيًا استخدام الكرسبر كاس، 
ويكمن السبب في أن معظم الطفرات الجينية في 
املرضني السابقني هي طفرات نقطية، فمن السهل 
قطع جزء صغير من الدنا واستبداله بآخر. ولكن 
على الجانب اآلخر فإن هناك بعض الصعوبات 
في استخدام الكرسبر كاس لعالج مرض دوشني 
لضمور العضالت الوراثي لوجــود جــزء كبيـر 
ضائع من الجـــني عـــند حــوالي ثلثــي حــاالت 
الدوشني، وبالتالي تكمن الصعوبة في استبدال 
جزء كبير من الدنا السليم مكان الجزء املقطوع. 
وكما تم ذكره سالفًا، هناك نتائج أولية مشجعة 
الكرسبر كاس،  باستخدام  الجيني  للعالج  جدًا 
فعلى سبيل املثال ال الحصـــر، كانت االستجابة 
أكثر من رائعة ملرضى التليف الكيـسي، حيث قل 
عدد التهابات الصدر مع تحسن ملحوظ بالنمو 
خاصة بالوزن. وقبل أن نختم هـذه الفقرة، فإنه 
العالجية  التقنية  هذه  استخدام  أيضًا  باإلمكان 
لألمراض متعددة العوامــل كأمـــراض الضغـــط 
وداء السكري والقلب، حيث إن هنالك نتائــج أولية 
مشجعة في هذا املجال أيضًا وصلــت بعضهـــا 

إلى املرحلة األولى من التجارب اإلكلينيكية.

الجانب املظلم من القمر!

للقمر، هنــاك  أن هناك جانبًا مضيئًا  كما 
أن  من  فبالرغم  للقمر!  مظلم  آخر  جانب  أيضًا 
فعاًل  وتبشر  جدًا  واعدة  كاس  الكرسبر  تقنية 
أسئلة  عدة  هناك  للطب،  جديد  عصر  بسطوع 
املثال  سبيل  فعلى  اآلن.  حتى  لها  إجابة  ال 
أطفال  "إلنتاج"  التقنية  هذه  ستستعمل  هل 
"جنودًا  ليصبحوا  لتهيأتهم  قوية  أجسام  ذوي 
قبـــل  من  التقنية  هـــذه  "تسويق"  أو  خارقني"، 

القطاع الخاص بإنتاج أطفال حسب الطلب كلون 
العــني وطــول القامــة والجــسم املتناسق عوضًا 
عــن عـالج مــرض وراثــي معـني؟ وما الجــانـب 
القانونــي السـتخدام تقنيـة الكرسـبر كاس؟ بــل 
مـا الجـانب األخالقــي الســتخدام هــذه التقنية؟ 
هل ســيقوم املجتمع الطبي فـي أرجــاء املعمــورة 
بشــكل  كاس  الكرسبر  تقنية  استخدام  بتنظيم 

علمي و مدورس و متوازن؟

كل هذه األسئلة املذكورة أعاله  تحتاج إلى 
وقفة جادة أساسها األخــالق وخدمــة املرضى، 
وليــس اســتخدام هذه التقنيـــة "كســلعة" للربح 
الوفير. وبالتالي ال بــد مـــن تضافر الجهود ليس 
من قبل املجتمع الطبي فقط بل مـن قبل املجتمع 
في  املتمثلة  املجتمع  شرائح  ومختلف  القانوني، 
مؤسسات املجتمع املدني املختلفة لنصل إلى بر 

األمان.
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مزيـالت العـرق
د. إيمان ماهر صالح

محرر طبي ــ املركز العربي لتأليف وترجمة 
العلوم الصحية ــ دولة الكويت

هناك الكثير من األمور الخفية والغريبة 
في جسم اإلنسان، فالكثير من الناس يظنون أّن بعض األجزاء 

والعمليات التي يقوم بها الجسم ال حاجة لها، غير مدركني أّن كّل عمليٍة حيويٍة مهما 
كانت صغيرًة فإّن لها دورًا مهمًا ال يمكن االستغناء عنه، وسنختص بالذكر هنا أحد أبرز 

هذه العمليات وهي التعرق، فالجسم يحتوي على عدد كبير من الغدد العرقيــة 
موزعة في جميع أنحاء الجسم.
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التعرق هو جزء أساسي من وظيفة الجسم 
الطبيعية، فالتعـرق هو أمـر ال مفر منه، ينجـــم 
التعرق الكثيـــف نتيجـــة ملمارســة الرياضـــة أو 
عندما يكون الجسـم دافئًا للغاية، أو في حالة 
الشعور بالقلق والتوتــر أو الضغــط النفسي. 
الزائدة  والَكهــاِرل  امليـاه  تفـــرز  ومن خاللـــه 
واملواد غير املرغوب فيها، باإلضافــة إلـى أن 
بعـض املكونــات فــي العــرق مثــل األضــداد 
الجراثيم  تمنــع تجمـع  املَناِعيَّة  والجُلوبولينات 
على سطح الجلد. وبذلك يخلص العرق الجسم 
من فضالته بطريقٍة صحيٍة وطبيعيٍة، كما يسهل 
التمتع بحياٍة صحية بعيدة عـن  على اإلنسان 
الكثير من األمراض. ينتج العرق لدى اإلنسان 
عـن طريــق الغدد العرقية التـي لهـــا دور فـي 
تنظيم درجــة حرارة الجسم عن طريـــق تبخير 
العرق على سطح الجــلد، ويبلــغ عــدد الغــدد 
العرقية )2 – 4( ماليني وهـي تفرز العرق تحت 
تأثير الجهاز العصبي الودي عن طريق الناقـــل 
العصبي األسيتيل كولني فـــي منطقـــة الـوطـــاء 
بالدماغ حيث يتلقــى هــذا الجــزء إشــارات من 
ويرسل  بالجسم،  املوجودة  الحرارة  مستقبالت 
إشارات عن طريق األعصاب إلى الغدد العرقية 
التوتر  يعمل  كما  العرق،  بإنتاج  تقوم  التي 
خصوصًا  العرقية  الغدد  تهيج  على  العصبي 
يتألف  حمضية  مادة  والعرق  واإلبطني.  باليدين 
بشكل رئيسي من املاء )99 %( وبعض األمالح 
املعدنية )كلوريد الصوديوم، البوتاسيوم( وكذلك 
حمـــض  مثـــل  العضويـة  غير  املركبات  بعض 
للعرق  الكيميائية  املكونات  وترتبـط  الالكتيك. 

بالنظام الغذائي للفرد والحالة الصحية العامة.
الرائحة، ويرجع  العرق بطبيعته عديم  ُيعد 
السبب فــي ظهور الرائحـة الكريهة إلى وجــود 
بتحليل مكونات  تقوم  الجلد  جراثيم على سطح 
العرق )إذ أنها تتغذى عليه( مكونة بذلك حمضًا 

يحتوي على رائحة، وفي حالــة حدوث تغيــرات 
غير طبيعية في التعرق ــ إمــا العـرق املفرط أو 
ـ فإن ذلك يمكــن أن يكـون مدعاة للقلق،  انقطاعهـ 
فقد تكون التغيرات فـــي التعـرق ورائحة الجسم 
عالمة على وجــود مشــكلة صحيـة. يمكـن عادة 
إدارة األعراض الناجمـــة عن التعــرق الطبيعي 
ورائحة الجسم بشــكل فعــال مــن خــالل نمـــط 
الحيـاة والعالجات املنزليــة، واســتخدام بعض 

املواد التـي تطبـق على سطح الجلد. 

َماِنُع التََّعرُّق
عندما يتم تطبيق َماِنــــُع التََّعرُّق على سطح 
الجلد، فإن مكوناته ــ عادة أمـالح األلومينيوم ــ 
تذوب في العرق املوجـود علــى ســطح الجلـــد، 
يخلــق  الذائبــة هالمــًا  املــواد  تشـــكل  وبــذلك 
»انسدادًا« مؤقتًا صغيـرًا بالقــرب مــن الجـــزء 
العـلــوي مـــن الغــدة العرقــيـــة، بحـــيث يحـــد 
بشكل كبير من كمية العرق الذي يفرز على سطح 
الجلد. وبدون العرق علـــى ســـطح الجلــد فـــإن 
الجراثيم التي تعيـــش هنـــاك ال يمكـن أن تخلــق 

رائحـــة كريهة.

التعـــرق هي عوامـل موضعيــة  إن موانع 
ال يمكن ملكوناتها أن تدخل عميقًا في الجلد، ألن 
َبَقُة القاِعِديَّة الجلدية سوف تعيـــق دخولهـا،  الطَّ
األوعية  إلى  الوصول  التعرق  ملوانع  يمكـــن  فال 
الدموية وال القنــوات اللمفيــة وكالهما يقع أعمق 
داخل األدمة واألنسجة الدهنية.  هنـاك عدة أنواع 

ملوانع التعرق ومنها:

اخ )كحول( الَبخَّ

• سهل االستخدام ويعمل الكحول فيه كمطهر.	

طـب اجللـد
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• يعمل الكحول على تجفيف طبقة الجلد العليا 	
وقد يؤدي إلى تهيج الجلد، وتفقد طبقة الجلد 

العليا طبقتها الدهنية الواقية لها.
• ال يفـضل استخدامـــه فــي حــالـــة البشرة 	

الحساسة أو بعد الحالقة أو للبشرة الجافة.

الكريم

• يمكن تطبيقه بسهولة ويحتوي البعـض علـى 	
خصائص العنايـة بالبشــرة، وبذلك يمكـــن 
تطبيقـه على الجــلد أكثر من مرة في اليوم.

• ال يجفف طبقــة الجلد العليا ويعمـــل علــى 	
ترطيبها.

• ال يفضل استخدامه للبشرة الدهنية أو في 	
حالة حب الشباب.

الرقعة
• تلصق تحت اإلبط وتترك لبعض الوقت ليقوم 	

الجلـد بامتصاص مكونـات الرقعـة بمــا فــي 
ذلك األلومينيوم، وبناًء عليه يتوقف التعرق.

• تكون عادة مكلفة أكثر من غيرها، وتحتوي 	
على كمية كبيرة من األلومينيوم.

• وينصح بعدم اســتخدامها بصــورة يوميــة 	
لتفادي تهيج الجلد.

ُمزيُل الرَّواِئح
التي  الجراثيم  استهداف  من خالل  يعمل 
تسبب الرائحة في املقام األول، فهو يحتوي على 
بعض العوامل املضادة للجراثيم القادرة على قتل 
تلك الجراثيم املسببة للرائحة ومنعها من إنتاج 
مواد ثانوية كيميائية ذات رائحة كريهة، والبعض 
اآلخر يحتوي على تريكلوزان )دواء مطهر(، على 
سبيل املثال، وهو مادة تجعل اإلبط مالحًا للغاية 

فتصبح الجراثيم غير قادرة على العيش، وبذلك 
تبقى رائحة الجسم نظيفة، باإلضافة إلى احتوائه 
على عطور إلخفاء الرائحة الكريهة، ومن أنواعه:

مزيل الروائح الدوار
هـو فـي األســاس مــن النـوع الـسـائل، مع 
احتواء الجزء العلوي من العلبة على كرة، وتكمن 
إحدى مشكالته الشائعة فــي أن معظمهــم يترك 

وراءه بقايا.

مزيل الروائح على هيئة عصا
على  كريم  من  رقيقة  طبقة  وراءه  يترك   
الجلد، يشبه البودرة البيضاء، عند وضعه يكون 
جافًا وشفافًا، لذلك يعد خيارًا مثاليًا ملـن يقلقـون 

بشأن بقع املالبس.

مزيل الروائح من نوع الرقعة
بعد وضعه تحت اإلبط يعمل على امتصاص 
العرق وحبس الرائحة، باإلضافة إلى أنـه يخـلق 
حـاجـزًا بــني البشــرة واملالبــس. وينصح بعـدم 

استخدامه بصورة يومية لتفادي تهيج الجلد.
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التعرق هو جزء أساسي من 
وظيفة الجسم الطبيعية، 

فالتعـرق هو أمـر ال مفر منه، 
ينجـــم التعرق الكثيـــف نتيجـــة 

لممارســة الرياضـــة أو عندما 
يكون الجسـم دافئًا للغاية، أو في 
حالة الشعور بالقلق والتوتــر أو 

الضغــط النفسي.
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الجدول )1(: أنواع الغدد العرقية في جسم اإلنسان

ُغدٌد ُمْفَتَرَزة ُغدد ناِتَحة أوجه املقارنة

 تغطي اإلبطني، اأُلْرِبيَّة، فروة
 الرأس، األذن وجفون العني

وغيرها

تغطي معظم الجسم املوقع

تقع  عميقـًا في طبقات الجلد توجد في الطبقات السطحية من 
الجلد

تفتح في الجزء العلوي من 
ْعر بداًل من على  ُجَريبات الشَّ

سطح الجلد

تفتح مباشرة على سطح الجلد

أكبر في الحجم أصغر في الحجم الحجم

غير نشطة قبل سن البلوغ، 
الزيادة الهرمونية خالل سن 
البلوغ تؤدي إلى تغيير فـي 

حجم الغــدد ويبدأ عمـــل هـذه 
الغدد

نشطة منذ الوالدة متى تصبح نشطة ؟

تفرز عرق أكثر سماكة ودهني تفرز عرقًا مائيًا رقيقًا طبيعة العرق

تدار بواسطة األدرينالني 
وبالتالي فهي تزداد في 

الحجم خالل أوقات التوتر، 
التحفيز الجنسي، القلق، األلم 

والخوف.

• تدار بواسطة آليات عصبية 	
وهرمونية

• تعمل على تنظيم درجة حرارة 	
الجسم، فعندما تزداد حرارة 

الجسم الداخلية تقوم هذه الغدد 
بإنتاج وإفراز العرق على سطح 

الجلد.

الوظيفة
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مخاطر مزيالت العرق
كانـت هـنــاك الـعـديــد مــن الـشـــائعـــات 
حــول املـخــاطـر الصحيــة املرتبـطــة بُمـزيـالت 
الروائــح وَمـواِنــع التَّـعـَرُّق عـلــى مــر الـســنني، 
بما في ذلك أنها تسبب سرطان الثــدي ومــرض 
ألزهايمـــر، وقد ارتبطت العديد من هذه املخاوف 
باحتوائهـم علـى األلومينيوم غيــر أن الـبـحــوث 
لم تحدد أية صلة واضحـة. قـرر الباحثـون في 
األَغــِْذَيــــة  وِإداَرة  للســـََرطـــان  الَوَطِنّي  املَْعهـَد 
واألَْدِويـــة )األمريـكية( أنـه ال يـوجـد دليـل علـى 
أن هذه املنتجات تسبب سرطان الثدي. كما لم 
أو  التعرق  موانع  لربط  قهرية  أدلة  العلماء  يجد 
مزيالت الرائحــة بمرض ألزهايمر، ومع ذلك، ال 
لذلك  مستمرة،  املجاالت  هذه  في  البحوث  تزال 
بعــض املسـتهلكــني قــد ال يـزالـون يرغبــون في 

توخي الحذر.
كيفية اختيار أفضل مزيل للعرق

معرفة أوجه االختالف بـــني مانـــع التعــرق . 1
ومزيل الروائح.

على سبيل املثال: إذا كان التعرق ليس في 
الحقيقة مشكلة بالنسبة لك، تريد فقـط السـيطرة 
على رائحة العـرق، فـقـد يكــون أفـضــل اختـيــار 

هو مزيل الروائح، أما إذا كنت مــن األشخاص 
الذين يتعرقون بشكل مفـرط، ولم يكن ذلك نتيجة 
لحالة مرضية، فلن يكون مزيل الراوائح كافــيًا، 
ويمكنك عندئذ اختيار مانــع التعرق، أو يمكنـــك 
اختيار مستحضر يحتوي على مزيج من كليهما، 
ولكن يجب األخذ باالعتبار أنك لــن تحصل فقط 
على فوائد كليهما بل سيكون عليك التعامل مع 

عيوبهما معًا على حد سواء.
الشخص، . 2 بجنس  الخاص  الصنف  اختيار 

حيث توجد أصنـاف خاصـة للنسـاء وأخرى 
للرجال، هنـاك بعـض االختالفات فـي الغــدد 
العرقية بني النساء والرجال، فالنساء لديهـم 
غدد أكثر، بينما الغدد في الرجال تنتج عرقًا 
أكثر، ولكن هذه االختالفات ال تؤثر على آلية 

عمل مزيل العرق.
من . 3 تكون  كأن  املناسبة،  العلبة  نوع  اختيار 

النوع الدوار أو العصا أو البخاخ أو الكريم، 
إلخ.

األخذ باالعتبار العطور وغيرها من املهيجات . 4
املحتملــة فـي حـال البشرة الحساسة.

كن مستعدًا للتغيير، يمكن أن يطور الجسـم . 5
مقاومة لصيغ محددة، لذلك يوصي الخبراء 
بتبديل العالمات التجارية )املاركة( كل ستة 

أشهر.
استكشاف العالمات التجارية الطبيعية.. 6

نصائح للرعاية الشخصية
• أخذ حمام دافئ كل يوم لقتل الجراثيم على 	

الجلد. قد يحتاج املرء في األيام الحارة إلى 
االغتسال مرتني في اليوم.

• غسل اإلبطـني بدقـــة باســتخدام الصابــون 	
املضاد للجراثيم.

• استخدام مزيل الروائح أو مانع التعرق بعـد 	
االستحمام وتجفيف الجسم. • بعض أنواع مزيالت العرق	
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• حلق اإلبطني بانتظام للسماح للعرق بالتبخـر 	
أسرع، وإعطاء الجراثيم وقتًا أقل لتحليله.

• ارتداء املالبــس ذات النســيج الطبيعي، مثل 	
الصوف، الحريـــر أو القطـــن، ألنهــا تسمح 
أسرع  تبخر  يعنـــي  مما  بالتنفس،  للبشرة 

للعرق.
• غسـل 	 مـــن  والتــأكد  نظيفة  مالبس  ارتداء 

املالبس بانتظام.
• الحــد مــن كمية األطعمة الغنية بالتوابل مثل 	

الكاري أو الثوم، ألنها يمكن أن تجعل رائحة 
العرق أسوأ.

البدائل الطبيعية ملزيالت العرق
• املغنيزيوم وهو 	 الخيار، حيث يحتوي على 

من املعادن الطبيعية املقاومة للتعرق، وتكون 
خــالل مسح  مــن  الخيار  استخدام  طريقة 
تحت اإلبطني بشرائح الخيار بعد االستحمام 

وتترك العصارة حتى تجف تمامًا.
• صودا الخبـز، مــن املـكونـــات الطبيعـيــة 	

والفعالة بصورة كبـيرة فـي مقاومــة العرق، 
وتستخدم من خـالل مـزج ملعقتني من نشـا 
الذرة مع ملعقة من صودا الخبز، ثم يوضـع 

هذا الخليط تحت اإلبطني بعد االسـتحمام.
• خــالل 	 من  تسـتخدم  العطرية،  األعشاب 

وضع األعشاب العطرية مثل الروز ماري أو 

النعناع في قطعة قماش ثم توضـع فـي مـاء 
االستحمام الساخن أو تعلق في الصنبور.

• خل التفاح، وذلك من خـالل مـسـح مـنـاطـق 	
العرق الكثيف بقطعة مغموسـة بخل التفاح 
قبـل االسـتحمام ويفضـل تكرار هذه الطريقة 
مرتني بصـورة يـوميــة حـتــى الوصــول إلـى 
النتائج املرغـوب فيهـا، وُيعد الخـل من املواد 
الطبيعيـة التــي تعمل علــى قـتـــل الجـراثيم 
املسببة لرائحة العرق. ال ينصح باستخدامه 
ألصحاب البشرة الحساسة إذ أنه يمكن أن 

يسبب تهيج للبشرة. 

 املراجع
•	 Basic	&	 clinical	 pharmacology,	 Bertram	G.	

Katzung,	Anthony	J.Trevor,	13th	Edition,	Mc	
Graw	–	Hill	Education,	2014.

•	 www.fda.gov

•	 http://www.who.int/en/

•	 http://www.antiperspirantsinfo.com/en/
antiperspirants-and-deodorants/about-
antiperspirants-and-deodorants.aspx.
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األلياف الطبيعيـة كالكتـــان، الحريـــر، القطـن والصــوف، 
والصوف الخفيـف تســاعد البشــرة على التنفس وتقليل 
التعرق. وهناك أيضًا العديـد مـن أنـواع األليــاف عاليــة 

الجودة التي تســاعد علـى التخلـص من الرطوبة.

ارتداء املالبس املناسبة

طـب اجللـد
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عمـى األلــوان

يشغل اللون مكانة مهمة في أوجه النشاط 
بالحياة العامة والخاصة جميعها، ويعد أحد أهم 
العناصــر الرئيســية التــي تمكن اإلنســان مــن 
التعامل مع عناصر الكون، يميز بها بني املساحات 
فـي  املتشـابهات واملوجودات  والكتل، ويميز بني 

الطبيعة ومن خالله يعبر عن مشاعره ومواقفه.

ويعد علم األلوان من أحد العلوم اإلنسانية 
التي تربط الفن بمكونات اإلنسان الباطنية الخفية 
أحد  هو  فاللون  وتكوينه،  شخصيته  في  ويؤثر 
الطرق التي يتوصل بهــا اإلنسان إلى فهــم ما 
يحيطه، ويرتبط اللون بالهيئة ارتباطًا وثيقًا، وقد 
ُيكّون أحد صفاتهــا األساسية أو هويتها أحيانًا 
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وكما للهيئات واألشـكال أبعادهـــا وقياســـاتها، 
فإن لأللوان أبعادها وخصــائصهـا الفيـزيائيــة 
أيضًا. وكما ترتبط األشكال بعالقات وأسس علمية 
إنشائية وفنية فإن لأللوان عالقتها ونظمها أيضًا.

يعرَّف اللون ســيكولوجّيًا بأنـه ذلك املظهر 
للجسم أو الضــوء الذي يوصف بأنـه ينشأ كليًا 
من إدراك الشـخص لخصائـص اللــون، وُتعــد 
األلوان من أكثر األشياء جمااًل وخصوبة في حياة 
البشر، منها أثرى اإلنسان حياته وأضفى  بني 
عليها من بديع الجمال. يعّرف اللون أيضًا بأنه 
القيمة التي تتحدد في عنصر أو مـادة من خـالل 
الفيزيولوجي  التأثير  الضوء املنعكس، وهو ذلك 
الناتج عن األثر الذي يحدث في شبكية العني من 
استقبال للضوء املنعكس عن سـطح عنصر معني 
سواًء كان ناتجًا عن مادة ملونــة أو عن ضـوء 

ملون.
يعاني كثيرون من مرض عمى األلوان الذي 
يجعلهم غير قادرين على رؤية بعض األلوان مثل 
األخضر واألحمر، وتشير األرقام إلى أن املرض 
يصيب واحدًا من كل 12 رجاًل وواحدة من كل 
200 امرأة في العالم. وعمـى األلوان هــو عبــارة 
األلوان  بعض  بني  التمييز  على  القدرة  عدم  عن 
أو كلها بينما يميزها اآلخرون، هو مرض شائع 
لكنه ال يهدد القدرة على اإلبصار وغالبًا يصاب 
فقط  لونني  بني  التمييز  على  القدرة  بعدم  املرء 
مثل األحمر واألخضر أو األصفر واألزرق، ومن 
النادر وجود شخص مصاب بعمى ألوان كامل 
ال يميز فيه بني جميع األلوان، وفيه يبدو كل شيء 
املثير  واألبيض.  والرمادي  األسود  من  بدرجات 
فــي األمر أن أغلب مـــن يعانون هــذا املرض ال 
يدركون أنهم مصابون بمرض عمـى األلوان إلى 
أن يتشكك شخص آخر في قدرتهم على تمييز 

األلوان، مثل انتقاد عـدم تنـاســق لـون الجـورب 
مع باقي املالبس أو حتـى يتـم اكتشـاف ذلك عند 

التقدم للوظائف أو أثناء االختبارات الطبية. 

أنواع األلوان
األلوان األســاسية، ويقصــد بها األلوان 
األوليــة املوجــودة بــني ألــوان الطـيــف، بحــيث 
ال تكون مزيجًا من ألـوان أخرى وهي )األحمر، 
يمكن  األلوان  هذه  وبفضل  األزرق(،  األصفر، 
الحصول على األلوان الثانوية، أي أن نمزج كل 
لونني من األلوان األســاسية فنحصل على لون 
ثالث فمزيج اللون األحمــر مــع اللون األصفــر 
ينتــج اللـون البرتقـالــي، أمـــا بمـــزج اللـونــني 
األصـفـــر واألزرق نـحـصـــل منــه عـلـى اللــون 
ينتج  واألزرق  األحمر  اللونني  ومزيــج  األخضر 

عنــه اللــون البنفسجي. 

التـــي  األلـــوان  األلـــوان املتممة، وهــي 
يتمــم بعضهـــا البعض، ولكن استعمالها يوحي 
بالدقة والخبرة وتعطي هذه األلوان باالسـتعمال 
الصحيح الشعور باإلثارة والسـرور والتشويق، 
وعلى سبيل املثال علــى الدائـــرة اللونيــة عندما 
تتوازن األلوان الثالثـة )أحمر، أزرق، أصفر( 
يمكن تحديد األلوان املكملة لهــا مثـــاًل األحمـــر ــ 
ــ  واألصفـــر  والبرتقـالــي  ــ  واألزرق  األخضـر 

البنفسـجي. 

األلوان الحيادية، وتسمى أيضًا الاللونيات، 
أي اللـون الذي يشــع منه لـون حيادي رمــادي 
ساطع أو قاتم أو اللون الــذي يعطـي ســطوعًا 
فـاتحــًا ممزوجــًا بلــون حيــادي غامــق وتشـمل 
األسود واألبيض وتدرجــات الرمــادي، ويمــكن 
الحصول على األسود من مزج األلوان األساسية 
املــزج  الثالثة وبنسـب مختلفـة وتسـمى عمليــة 
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بالطرح أو النقصان، أما عند مزج اللون األزرق 
فيمـكن  متفاوتــة،  وبنســب  واألخضر واألحمــر 
املزج  عمليــة  وتـسمى  األبيض  علــى  الحصول 
بالجمع أو اإلضافة، إذن فإن األسود واألبيـض 
هما قيمتـان ضوئيتان وما هــي إال درجــات مــن 

ألوان مركبة وليست أصيلة.
األلوان الحارة والباردة، يصعب تفسير 
يعد  ذلك  ومع  األلوان،  والبـارد من  الحار  وفهم 
إحــدى الخاصيـــات األولية ملفهــوم اللـون، وهو 
والبرودة،  بالحرارة  إحساسًا  تعطي  األلوان  أن 
لذلك أطلق عليها تسمية الحارة والباردة وتشمل 
األلوان الحارة )األحمــر واألصفــر والبرتقـالي( 
وقد سميت بهذا االسم ألنها تذكرنا بألوان النار 
والشمس والدم وهي مصادر للدفء، أما األلوان 
الباردة فتشمل األلوان الزرقاء والنيلي أو القريبة 
من الزرقاء كاألخضر املزرق أو البنفسجي املزرق 
والبنفسجي، وسميت بذلك ألنها تتفق مــع لون 
السماء واملـاء وهمــا مبعث البرودة، وهناك عدة 
تجارب تجرى علـى برهنة اإلحــساس بالحرارة 
والبرودة الناتجة عـن األلوان، وذلك مـــن خالل 
عمال بعض املصانع الذيــن كانوا يشـــكون من 
باللون  مطليــة  الجدران  كانت  حيث  البــرد  مـن 
األزرق واألخضـــر، وعنـــدما اســـتبدل باللـون 
الوردي انعدم اإلحساس بالبرد، وينبغـي إدراك 
بني  نسبي  أمر  سخونتها  أو  األلوان  برودة  أن 
األلوان فاألخضر املصفر بارد بالنسبة لألحمر. 
أطوال موجية عالية وعند  الحارة  األلوان  تمتلك 
معرفتنا لهذه األطوال نحدد على أساسها سرعة 
الوصول بالدرجة اللونية املنعكسة من السطح أو 
الجســم إلى العني البصرية، مما ســهل معرفة 
وظيفة النظام اللونــي الذي يشــكل انسجامًا في 

تردداته.

خصائص اللون

وبواسطته . 1 اللون  تسمية  هو  اللون،  أصل   
هذا  فنقـول  وآخر،  لون  بـني  نميز  أن  يمكن 
أحمر وهذا أصفر ..... إلخ، فالضوء املنبعث 
عن مصـدر لوني له مــدلول واضح، بحيث 
يكون ضـوء ذلك الجــسم أخضــر أو أحمر 
بمعنى الصبغة اللونية ذات الداللة الصريحة 

التي يتفق عليها أكثر من شخص.

 قيمة اللون، هي مقــدار إضاءة اللـون أو . 2
دكنته، وبمعنى آخر هي مقدار تدرج اللون 
مــن البيـاض إلــى السـواد وهو أيضًا قيمة 
التشبع اللونـي بالنـــور أو النـــور الساطع 
والظل أو القيمة بني لون نقي ولون نقي آخر 

مجاور له في دائرة األلوان.

 الشدة، تعني ببساطة مقدار صفاء أو شدة . 3
اللون، فاللون يكون أشد صفاء عندما يكون 
نقيًا خاليًا من أي مزيج لوني، ويندر وجود 
ألوان جاهزة بدرجات متعددة الكثافة، وقلما 
العظمى  بكثافتها  الجاهزة  األلوان  تستعمل 
يلجأ  لذلك  التلوين،  أنبــوب  مــن  مباشـــرة 
الفنان عادة إلى إضافة اللون األبيـــض أو 
األسود أو الرمــادي بدرجاتــه املختلفة إلى 

ألوانه ليحصل لون أقل كثافة. 

كيف نرى األلوان ؟
إن رؤية اللون هــي قــدرة الكائنـات الحيـة 
على تمييز األجسام اعتمادًا علــى أطـوال موجـات 
الضوء املنعكس منهـا أو الصــادر عنهــا. واللون 
عبارة عن إحساس يســتثيره مرور الضـوء علـى 
العني ليسقط على خاليا خاصة تسمى الخاليـا 
املخروطية التي تقـــع فــي الجــزء املركزي مــن 
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الشبكية وهي التـي تحتوي على عناصر كيميائية 
حساسة للضـوء وتتفــاعل معــه. تـستطيع هذه 
الخاليا املخروطية أن تميز بكل دقة اللون األحمر 
واألزرق واألخضر وأن تمزج بينهما لتشكل مزيجًا 
يساعد على رؤية األلوان األخرى املكونة للطيف. 
ولكن إذا كانت هذه الخاليا تفتقر إلى واحد أو 
أكثــر من هذه العناصر الكيميائيــة الحــساسة 
للضوء، فإن قدرة هذا اإلنسان على إدراك بعض 

األلوان ستصاب بالخلل.

ما درجات عمى األلوان؟
هناك درجـات متفاوتة مـــن اإلصابة بعمى 

األلوان مثل:
• األلوان 	 مـــن  لون  علــى تحديد  القدرة  عدم 

الثالثـــة، األحمـر، أو األزرق، أو األخضـــر، 
أو الخلط بينهم.

• قد يصــاب الشخص بعجــز فــي رؤية لونني 	
معًا.

• عدم رؤية األلوان عامــة، فيـــرى الشـخص 	
املصاب العالم بلونني همـا األبيض واألسود 
كأنه يرى فيلمًا قديمًا وتحــدث هــذه الحالة 

بنســبة بسيطة جدًا. 

أسباب عمى األلوان 
أسباب وراثية 

تتمثل في عدم وجود أحــد أنــواع الخاليــا 
املخروطية أو قـد تكــون موجــودة، ولكن ال تعمل 

رؤية العني الطبيعية

• رؤية الشخص السليم والشخص املصاب بعمى األلوان	

إدراك كامل األلوان

عمى اللون األحمر واألخضرعمى اللون األصفر واألزرق
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بالشكل الصحيح و يترجم عمى األلوان في عدم 
القدرة علــى رؤية أحــد األلـوان الرئيسية الثالثة 
مــن األحمر أو األخضـر أو األزرق أو قــد يراهــا 
الشخص بألوان مختلفة عن لونهــا األصــلي أو 
املتعلق بحاسة  بدرجة مختلفة. هذا االضطراب 
اإلبصار ال يتغير بمرور الوقــت ويؤثــر على كلتا 

العينني.

أسباب مكتسبة 

قد تؤثـــر هــذه األســباب علــى عني واحدة 
أو كلتا العينني، لكن ليــس بنفـس الدرجة ويمكن 
تصحيحه في بعض الحاالت، ومن هذه األسباب:

• الساد )الكاتاراكت(.	
• الجلوكوما )الزرق(.	
• اعتالل الشبكية السكري.	
• آثار جانبية لبعض األدوية. 	

مخاطر اإلصابة بعمى األلوان 
ال يتوقف عمى األلوان علــى كّون الشخص 
ال يرى األلوان، وفقط انتهى األمــر عند هذا الحد 

ولكن لعمى األلــوان مخاطر ونتائج مترتبة عليه 
ومنها: 
• صعوبة القراءة والكتابـة وصعوبــة التعلــم، 	

مما يقلل من ثقة األطفال بأنفسهم ويزيد من 
إحباطهم.

• عدم التقدم في األعمال املختلفة مثل األعمال 	
التي تحتاج إلى التلوين.

• صعوبة التعرف على إشارات املرور.	

كيف ُيشخص عمى األلوان ؟
يشــخص عمــى األلوان باختبـــارات عــدة 
أشهرها اختبار "إيشيهارا" لأللوان ويعتمد على 
مجموعة من الصور التي تحوي بقعة ملونة، وهو 
الفحص املستخدم بشــكل كبير فـــي تشخيص 
أخطاء رؤية اللون األخضر ــ األحمــر. وتحتوي 
الصورة على واحد أو أكثــر مـــن األعداد تكون 
ملونة بألوان مختلفة عن خلفيـــة الصورة، ومن 
املمكن مشاهدته مــن قبل شــخص سليم، ولكن 
ليس من قبل شـــخص مصــاب بعمــى األلوان 
ويتطلب الفحـص التعاون الكامـل من الشخص 

• اختبار إيشيهارا	

اختبار إيشيهارا

عمى األلوان الكلي اإلنسان السليم عمى األلوان الجزئي

تعريب الطب، العدد 51 ، أكتوبر 762017

51//.indd   76 10/23/17   12:30 PM



الخاضع للفحص، وعليه فليس من املمكن إجراؤه 
على األشخاص غير القادرين على التعاون على 

سبيل املثال الرضع أو األطفال الصغار.

هل يمكن عالج عمى األلوان ؟
الحقيقة أن عمى األلوان املوروث ال يمكن 
عالجه، أما إذا كان مكتسبًا بسبب خلل أو مرض، 
السبب  بعــالج  وذلك  فيمكن عالجه  الساد  مثل 
لتعود العني لحالتها الطبيعية . وتوجد باألسواق 
حاليًا نظارات أو عدسات الصقة يمكنها تحسني 
القــدرة علــى التمييز بــني األلوان، حيث يؤدي 
ارتداء هذه العدسات إلى إعاقة الوهج من الضوء 
الساطع. فالشخص الذي يعاني من عمى األلوان 
يمكنه الرؤية بشكل أفضل عندما ال يكون الضوء 
ساطعًا. كذلك يمكن تعليم املريض كيفية التمييز 
بني األلوان من خالل وهجها )مدى سطوعها(، 
أو مــن خـالل مكانها بداًل مــن لونها )كما في 
إشــارات املــرور(. بالنسبة لألطفــال املصابــني 
بمرض عمى األلوان يجب التفاعل مع مشكلتهم 
بإخبــار مدرســيهم عن الحالة ليتجنبوا وضــع 
الطفــل املصاب في مــكان به إضاءة مبهــرة أو 
اسـتخدام لون من الطباشير يمكن للطفل رؤيته 
)يتجنب الكتابة بالطباشير األصفر على السبورة 

الخضراء(.

اللون األخضر، ملاذا يرتديــه الطـبيب 
عند إجراء العمليات الجراحية ؟

فــي الـقــديـم كــان األطـباء يرتـدون بــدالت 
الجراحة باللون األبيض كعالمــة للنظافــة، ولكن 
في مطلع القرن الـ 20 قام أحـد األطبـاء بارتداء 
بدلة جراحة باللــون األخضـــر اعتقادًا منــه بأن 
اللون األخضر مـريـح للعني، ويساعد األطباء على 
الرؤيـة بطريـقـة أكثــر وضــوحــًا ألن األخــضــر 

هــو اللون املقابل للون األحمر في عجلة األلوان. 
وتم تفسير ذلك وفقًا ملا يلي:

اللــون األخضــر أو األزرق يــساعـد عــلـــى . 1
تجديــد نشاط رؤية الطبيب بـعـد النـظر للون 
األحمر فترات طويلة حتى ال يــصــاب بتبلد 
اإلحســاس، حيث إن النظـــر للــون األحمر 
لفترات طويلــة يجعــل العني غير قادرة على 
تمييز لون الجسم من الدم، لذلك فمن املفيد 
جدًا النظر للون األخضــر من الحني لآلخر 
ليساعد العـــني علــى تمييـز اهتزازات اللون 

األحمر.

النظر العمــيق لفتــرات طويلة للون األحمر . 2
يؤدي إلى توهم طيف أخضر على األســطح 
اللـــون  ألن  الظاهرة  تلك  وتحدث  البيضاء، 
األبيــض امتــداد أللـــوان الطيـــف، فتقــوم 
العني بإرسـال إشــارات للدماغ للبحث عن 
لون مقابل لــّلون األحمر فـتظهـــر األطـيـاف 
الخضراء، لذلك ُيعـــد اللـون األخضــر ويليه 
اللون األزرق أكثر األلوان املناسبة الرتدائها 

في غرفة العمليات.
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العلماء العرب
د. �أحمد زويل

)1946 – 2016 م(

حياته
ولد العالم املصري أحمد زويــل في 26 
مدن  إحدى  بدمنهور  م   1946 سنة  فبراير 
محافظة البحيرة وفي الخامسة من عمره رحل 
مع أسرته إلــى »دسوق« إحدى مدن محافظة 
ثم  تعليمه األساسي،  تلقى  الشيخ، حيث  كفر 
عاد إلـى دمنهــور مـــرة أخرى ليحصــل على 
العلوم جامعة  بكلية  التحق  العامة(،  )الثانوية 
اإلسكندرية 1963م وحصل على البكالوريوس 
بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف سنة 1967 م.

حصــل علـــى درجــة املاجســـتير ســنة 
1969م بعد ثمانية أشهر من تعيينه، استطاع 
عن طريق املراسلة الحصول على منحة علمية 
مـن جامعــة )بنســلفانيا( بالواليـــات املتحـــدة 

األمريكية وسافر إليـها ســنة 1969 م.

إجنازاته العلمية
• حصـل د. أحمد زويـــل علـى درجـــة 	

الدكتوراه في دراسة الطيف )تحليل 
الضوء( من جامعة )بنسلفانيا( سنة 

1974 م.
• حصل على منحة من جامعـة )بيركلي( 	

بشمال كاليفورنيا.
• تدرج في املناصب العلمية الدراسية 	

أصبـح  حتى  )كالتك(  جامعة  داخل 
أسـتاذًا ورئيسـيًا لعلم الكيمياء بهــا 

وهــو أعلــى منصــب علمي جامعي 
في أمريكا خلفـــًا )للينـــوس بولنج( 
الذي حصـــل علـــى جائـــزة نوبــل 
مرتــني األولــى فـي الكيمياء والثانية في 

السالم العاملي )1954 ــ 1963(.
• حصـل د. أحـمـد زويـل علـى جائــزة 	

نوبــــل فـــي الكيميـــاء عـن اختراعــه 
لكاميرا لتحليل الطيف تعمل بـــسرعة 
غير مســـبوقة، والوحدة الزمنية التـــي 
تلتقـط فيها الصورة هي، الفيمتو ثانيـة 
من  مليار جزء  )مليون  من  وهي جزء 
الثانيـــة(، ليصبـــح بــذلك أول عـالــم 
مصري وعربي يفـوز بجائزة نوبل في 
الكيمياء، ولُيدخل العالم كله في زمــن 
جديد لم تكن البشرية تتوقع أن تدركه 
لتمكنه من مراقبة حركة الذرات داخل 

الجزيئات أثناء التفاعل الكيميائي.
• أنشأ زويل جامعة على مستوى عاملي في 	

محافظة 6 أكتوبر، للعلوم والتكنولوجيا 
أوصى باستكمالها قبل وفاته.

مؤلفاته
ألف د. زويل مجموعة من الكتب منها:

رحلة عبر الزمن؛ الطريق إلى نوبل.. 1
عصر العلم، وقد تم إصداره 2005 م.. 2
الزمن، وقد تم إصداره 2007 م.. 3
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• د. أحمد زويل و تسلمه جائزة نوبل من ملك السويد	

حوار الحضارات، وهـو آخر مؤلفات زويل . 4
املنشورة بالعربية 2007 م.

التصوير املكروسكوبي اإللكتروني رباعــي . 5
األبعاد، وهو كتاب باإلنجليزية.

ــ مـن الذرات إلـى . 6 علم األحياء الفيزيائي 
الطب ــ كتاب باإلنجليزية.

ونشـر أكثــر مــن 350 بحــث علمـــي في 
املجــالت العلميـة العامليـة، كما ورد اسمه في 
اسمه  وجاء  املتحدة،  بالواليات  الشرف  قائمة 
رقم 18 من بني 29 شخصية بارزة باعتباره من 
أهم علماء الليزر فـي الواليات املتحدة، وتضم 
و)ألكسندر  اينشــتاين(  )ألبــرت  القائمـة  هذه 
جراهام بيل(. وقد حصل العالم املصري أحمد 

زويل على الجوائز العاملية نذكر منها،
• م( 	  1998( سنة  فرانكلني  بنيامني  وسام 

الذي حصل عليه من قبل أينشــتني ومدام 
كوري وأديسـون وهــو أول عربــي يحصل 
على تـلك الجائــزة منذ إنشائها وهي من 
أقيم وأقدم الجوائــز األمريكيـــة إذ يبلــغ 

عمرها مائة وسبعني عام.
• درع النيل من املركز القومي ألشــعة الليزر 	

بمصر، ودرع جامعة األزهر.
• في 	 لإلنجازات  األمريكية  األكاديمية  درع 

ختام قمة عظماء العالم سنة 2000 م.
• جائزة بحوث الكيمياء املتميزة من مؤسسة 	

)NRC( في بلجيكا 1984 م.
• جائزة وزارة الطاقة النووية األمريكيــة في 	

الكيمياء.
• جائزة )ماكــس بالنك( وهــي األولــى في 	

أملانيا.
• جائـــزة وكالـــة ناســـا ألبحـــاث الفضــاء 	

األمريكيــة سنة 1991 م.
• جائزة )امللك فيصل( العاملية سنة 1989م.	
• بجائزة 	 فوزه  بعد  مصر  من  النيل  قالدة 

نوبل، وهي أعلى وسام مصري وال يمنح 
إال للرؤساء وامللوك أو الذين قدموا خدمات 

على املستوى اإلنساني.

• ُاختير عضوًا في أكاديميـــات ومؤسسات 	
عاملية مختلفــة منهـــا )أكاديميـــة العلــوم 

األمريكية(.
• ثم توجت هذه الجوائز التــي ذكــرت والتي 	

لم تذكر بعد، بجائزة نوبل عام 1999م.

وفاته
عانى العالم الكبيـر أحمد زويـل ورمًا سرطانيًا 
في النخاع الشــوكي وبعد صراع طويل مع هذا 
املرض وافتــه املنيـــة فــي يــوم الثالثاء املوافـق 
2016/8/2 م بالواليـات املتحدة األمريكيــة عـن 

عمر ناهــز 70 عامًا. تــم نقل جثمانه من الواليات 
بناًء على وصيته  إلـى مصــر  املتحدة األمريكية 

قبل وفاته.
تـوفـى زويـــل كجــثمــان، ولكـــن عــلمـــه 
العلمية ستظل خالدة وشاهدة على  واكتشافاته 

مدى عظمة هذا العالم.

املراجع
• رواد 	 موسوعة  كتاب  ــ  ُسليمان، صبحي  تأليف، 

جائزة نوبل ــ دار النهار للنشر والتوزيع ط )1( 
2012م.

• ـ كتـاب 100 عالم غيروا 	 تأليف عبد الوهاب، أكرم ـ 
وجه العالم ــ دار الطالئع ــ دار الشروق.
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الفيتـامينـات

برز االتجــاه نحــو  السنني  منذ عشرات 
والدراسات حـــول األمراض  األبحــاث  إجراء 
األفكار  كانت  بينما  التغذية،  الناتجة عن سوء 
قبل ذلك متجهة نحو دراسة األمراض الناتجــة 
عن فعل الجراثيم، وأثبتت التجارب أن التنوع 
مناعة بشكل  يبنــي  الجسم  الطعام يجعل  في 
أفضل، حيث يمـد الجسـم بجميــع العناصـــر 

الغذائية والفيتامينات بصورة متكاملة.

كمركبات عضوية  الفيتامينات  واكتشفت 
هامة يحتاجها جسم اإلنسان بكميات صغيرة 

لتحقيق النمو والتطور الطبيعي وإمداد الجسم 
بالنشـاط والحيويـــة والحفاظ علـــى الصحــة 
العامة، وذلك بعــدما اتضح للعلماء أن بعــض 
األمـــراض مثـــل ])البري بري، والبثـــع »عوز 
فيتامني C«، والرخــد([ مــا هــي إال نـقـــص 
في بعــض الفيتامينـــات نتيجــة التغذيــة غير 
املتوازنة. وعادة ما يحصل الجسم على معظم 
الفيتامينات مــن الغــذاء إذا كــان الفرد يتبع 
نظامًا غذائيًا متنوعــًا ومتـــوازنًا، كمـا يستطيع 
فيتامني  مثل  الفيتامينات  بعض  إنتاج  الجسم 
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لــم يحصل الفــرد على القــدر  D وK ، وإذا 
الكافي مـن الفيتامينـات عـن طريق الغذاء، فيجب 
عليـه تنــاول املكمــالت الغـذائيــة الصيـــدالنيـة 
القــدر مــن  له الحصــول علـى ذلك  التي تؤمن 

الفيتامينات الالزمة.

يحتاج الجسم إلى 13 نوعًا من الفيتامينات 
 )A ، C ، D ، E ، K، B( فيتامــني  ومنهـــا 
بالجسـم، فــإن زادت أو قلـــت النســـبة واختــل 
التـــوازن الطبيعي لتلك الفيتامينات في الجسم  
تعرض الفرد ملشـــكالت صحية متعددة، كما أن 
الفيتامينات تساعـد الجسم على تحويـــل الطعام 
نوعني  إلــى  الفيتامينــات  وتنقســـم  طاقــة.  إلى 
جسم  فـــي  وامتصاصها  إذابتها  لطريقة  طبقًا 
املاء،  في  الذائبـــة  الفيتامينات  وهمــا  اإلنسان، 

الفيتامينات الذائبة في الدهن. 

أواًل، الفيتامينات الذائبة فـي املــاء
 ،C وفيتامـني  املركـب   B فيتامني  وتشمل 
ويتخلص الجــســم مــن الزائد منها عــن طريـق 
البول، وال يســتطيع تخزينها لفترات طويلة، لذا 
 B12 فيتامني  ماعدا  باستمرار  تعويضها  يجب 

الذي يمكن تخزينه في الكبد لعدة سنوات .

فيتامني B املركب

مجمــوعـــــة  هـــو  املركـــــب   B فيتامـــني 
مـــن الفيتامينات الذائبـة فـــي املـــاء )الثيامـــني، 
  B6الريبوفالفـــني، النياســـني، البيوتني، فيتامـني
B12، حمـض الفولــيك(، وتعمــل هذه املجموعة 
األعصـاب،  وصحـــة  علـــى سالمة  للمحافظـــة 
الجلد، الشعر، الكبد والفـــم، وبالرغــم مـــن أن 
فيتامــني B املركــب يعمل كإنزيم مساعد للعديد 
من عمليات االستقالب داخل الجسم إال أن لكل 
ففيتامينات  خاصة.  ووظيفة  خاص  تركيب  نوع 

B1 وB2 وB3 والثيامني تشارك في عملية تحرير 
الطاقة من الكربوهيدرات داخل الجسم، وفيتامني 
B6 له دور هام في استقالب األحماض األمينية،  
فيحفزان  الفوليك،  وحمض   B12 فيتامني  أما 

عملية انقسام الخاليا. 

فيتامني B والتهاب األعصاب

يحدث التهاب األعصاب نتيجة لعدة أسباب 
كاإلصابــة بـــداء السكري وإدمــان املشـــروبات 
الكحولية، مما يؤدي إلى الشعور باأللم وضعف 
فــي األطراف ومشــكالت أخــرى، أثبتت نتائج 
بعض الدراسات أن املعالجة بفيتامني B املركب 
بجرعات عالية نسبيًا ملدة 4 أسابيع تؤدي إلــى 
تحسن كبير مــن حيث تقليل األلم والقدرة على 

استعادة النشاط وبذل املجهود.

فيتامني B وعالقته بفقر الدم )األنيميا(

وألن فيتامني B يساعد على تنشيط الدورة 
الدمويــة وتكويـــن كريــات الدم الحمراء، ونقـــل 
التنفس  عمليــة  وتســهيل  لألنســجة  األكسجني 
الخلوي، فإن نقص فيتامني B وخاصة فيتامني 
B12 يؤدي إلـــى اإلصابـــة بفقــر الدم، ونقص 
حمــض الفوليــك يؤدي إلى نوع األنيميــا كبيـر 

الكريات.

فيتامني B وداء ألزهايمر

يعــد تنـاول فيتامني B املركب مهــمًا جــدًا 
لكبــار الســن، حيث يقــل امتصاصــه مـع تقدم 
العمر، فهو مفيـد فـي تخفيــف االكـتئــاب والقلق، 
كما أنه يقلل مـن فـرص اإلصابـة بداء ألزهايمر.

فيتامني B 17 )أميجدالني(
هو الشكل املركز من بذور املشــمش التي 
تقدم فوائد صحيــة ال تحصى، وقـــد نــشـــرت 

الطب التكميلي
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الســرطان  الطبيــة وجمعيــة  األمريكية  الجمعية 
األمريكية وإدارة الغذاء والدواء األمريكية بعض 
األبحاث عن فيتامني B17 وأوضحت رأيها بدوره 
في عالج السرطان بل والقضاء عليه، بحيث إن 
عمل مادة الليتريل املشتقة من األميجدالني تكّون 
إنزيمات فّعالة باستطاعتها تفتيت الغشاء الذي 
يحمي الخلية املريضة، وتمكن األضداد املوجودة 
في الجسم من قتلها وبالتالي القضاء على الورم.

األبحاث  تلك  األطباء  بعض  عارض  لكن 
فــي  املوجـــود  أن األميجـدالني  حيث أوضحـوا 
اللـوز املــر أو بــذور الخـوخ واملشــمش يحتوي 
على عنصــر الســـيانيد، وهــو عنصــر شــديد 
الصداع  يسبب  وتناوله بصفة مستمرة  السمية 
الشديد والدوخة والغثيان والقــيء، وقد يــسبب 
فقدانــًا للوعــي وهذيانــًا، ويــســبب مــا يشــبه 
إلـــى  االختناق لنقص األكـسجني الذي يصـــل 
الخاليــا، ويــسبب زرقــة الجســم، وقد يســبب 
إلى  يؤدي  وقد  العصبي،  والجهاز  الكبــد  تلف 
الوفاة فــي بعض الحاالت، وكل هذه األعراض 
قد تظهر على أي فــرد يحاول تناول اللوز املر، 
أو قلب بذور املشمش والخــوخ بصفة مسـتمرة، 
ظنــًا منـــه أنه فيتامني أو دواء للوقاية أو عـالج 
السرطان، وما بني هذه األبحاث ينتظر العـــالـم 
بأكمله تقريرًا نهائيــًا عــن دور تلك الــمادة فــي 

محاربة هذا الداء اللعني.

 C فيتامني

يعــد فيتامــني C مضــادًا قــويًا للتأكســد، 
ويحتاجه الجسم في تكوين كريات الدم الحمراء، 
واملساعدة على بناء الخاليا واألنسجة وتجديدها، 
كما أنــه هـام للحفاظ على نضارة البشرة، وذلك 
في  دور  وله  الكوالجني،  تكوين  في  يساعد  ألنه 

خفض ضغط الدم والحماية من حدوث الجلطات 
وينشط التئام الجروح والحروق، وأثبت فيتامني 
C فاعليته فـــي تعزيز املناعـــة، وزيادة امتصاص 

األمعاء للحديد.

C مصادر فيتامني

الفواكه  بعـض  فـــي   C فيتامــــني  يوجـــد 
مثل الجوافــة والفراولة والتوت، كمــا يوجــد في 
الحمضيات كالبرتقال والليمــون، ويوجد بنسبة 
والكرنب  الحلو  كالفلفل  الخضراوات  في  كبيرة 
والسبانخ والبروكلي. ويحتاج الجسم يوميًا إلى 

.C حوالي 60 ملي جرام من فيتامني

C مؤشرات نقص فيتامني

• نزف اللثة وضعف الشعيرات الدموية.	
• ضعف التئام الجروح.	
• وهن الجسم والشـعور بالضعف العام.	
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يعــد فيتامــين C مضــادًا قــويًا 
للتأكســد، ويحتاجه الجسم 

في تكوين كريات الدم الحمراء، 
والمساعدة على بناء الخاليا 

واألنسجة وتجديدها، كما أنــه هـام 
للحفاظ على نضارة البشرة، وذلك 
ألنه يساعد في تكوين الكوالجين.

فـــي  الذائبـــة  الفيتامينــــات  ثانيــًا، 
الدهــن 

وتشمل فيتامــني A ،D ، E ، K، تمتص 
تلك الفيتامينات من خالل جــدار األمعـاء الدقيقة 
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بعـد أن تــذوب فــي الدهون املتناولــة بالطعـــام 
ويستطيع الجسم تخزيــن مــا يكفيـه منهـا لعـدة 
شهور، لذا يجـب توخــي الحذر عند تناولهــا ألن 

الزيادة منها تلحق الضرر بجسم اإلنسان.

 A فيتامني
النباتـــي  الطعــام  فــي   A فيتامــني  يوجد 
ذات  خاصـــة  والفاكهــة،  الخضــراوات  مثـــل 
اللون البرتقالي واألصفر، وله دور رئيــسي في 
املحافظة على صحة اإلبصــار ونضـارة البشرة 
املناعي، ويجب  الجهاز  الخاليا وتعزيز  وتجديد 
 A فيتامني  الغذاء علــى  الحرص علــى احتـواء 
علـى  القــدرة  مـن ضعـف  للوقايـة  كاف  بشكل 
اإلبصـار والتمتع ببشـرة صافيـة وحمايتهـا مــن 

البثور. 

  A مصادر فيتامني

فـي بعض الخضراوات الخضراء وامللونـة 
كالجزر والبطاطــا الحلـوة والـسبانخ والبروكلي، 
كما أنه متوفر أيضــًا فــي زيت كبد الحوت وكبد 
األبقــار والبيـــض ومنتـــجات األلبــان والقشدة. 
ويحتـــاج جــسـم اإلنســـان البـالـغ إلــى 4000 

وحدة دولية يوميًا من هذا الفيتامني.

 A مؤشرات نقص فيتامني
• التهابات متكررة بالجهـــاز التنفسي العلوي.	
• ظهور تقرحات الفم.	
• جفاف الجلد والشعر وتقشر البشرة.	
• العشى.	

نقص فيتامني A والعشى 

من العالمات األكثــر شيوعـــًا التــي تـدل 
علـى نقـص فيتامــني A هــي العشى وانعـــدام 

رئيسيًا  مكونًا  يعد  إنه  الظالم، حيث  في  الرؤية 
للكروموسومات البصرية في شبكية العني، وإذا 
لم يتم التدخل العالجي مبكرًا، فمن املحتمل أن 
العمى  إلى   A لفيتامني  الشديد  النقص  يؤدي 
الدائم نتيجة فقــد العديد من الخاليا البصرية، 
جفاف  إلى  يؤدي  الفيتامني  ذلك  نقص  أن  كما 
ملتحمة العني والقرنية والشبكية، فيتسـبب فــي 
تقــرح القرنيــة املــؤدي للعمى، وأثبتت األبحاث 
أنه يتعرض عــدد كبيـر من األطفـال ســنويًا إلـى 

.A العمــى نتيجــة افتقــار غذائهم لفيتامني

A األضرار الناتجة عن اإلفراط في تناول فيتامني

• إن تناول فيتامـــني A بجرعـــات عالية وملدة 	
طويلة يمكن أن يتســبب فــي حدوث تسمم. 

وتؤدي زيادة تناوله إلى حدوث،
• ألم في البطن وتضخم الكلى والطحال.	
• سقوط الشعر وحكة الجلد.	
• آالم باملفاصل.	

 D فيتامني
   يعمل فيتامني D كمنظم ألكثر من 200 
جني داخل جسم اإلنسان، وله دور هام في عدة 
عمليات حيوية بالجسم، ومنهـــا حمايـــة أنسجة 
الثدي والقولون مـــن تطــور خاليــا شاذة داخلها 
)الخاليــا الســرطانيـــة(، وتنظيـــم ضغـط الدم 
كمـــا  الدم،  ســكر  مستويات  وتنظيــم  بالكلى، 
يعـــد عــامــاًل مســاعــدًا ضروريـًا المتصــاص 
الكالسيوم والفسفور فــي الجســم وترســـيبهما 
فــي العظام واألسـنان، لذا فإن فيتامني D مهم 
للنمو السليم للعظام لدى األطفال وحمايتها من 
الرخد وتأخر ظهور األسنان، كما أنه يساعد في 
البالغني وكبار  العظام لدى  الحماية من تخلخل 

السن. 
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D مصادر فيتامني

ولفيتامــني D مصـــادر متعـــددة أهــمــها 
التعــرض ألشـــعة الشـــمس الصباحيــة النافعة 
التي تساعد الجسم على إنتاج فيتامني D  الــذي 
يتحول بعد ذلك إلى صورته النشطة، حيث يمكن 
للجسم االستفادة منها، كما أن هناك العديد من 
األغذية التي تحتــوي علــى فيتامــني D كصفــار 
الزيتيــة، كسمك  البيـــض واللحــوم واألســماك 
الســاملون والتونـــة وأيضـــًا األلبــان ومنتجاتها 
املدعمة بفيتامني D، ويلجأ البعض ألخذ فيتامني 
D في صورة مكمالت غذائية دوائية في حالــة 
علــى  الحصول  لنقصه لضمان  التحاليل  إثبات 

الجرعة اليومية الكافية من هذا الفيتامني.
طبقًا للمعهد الوطني للصحة فإن املستوى 
الطبيعــي لفيتامــني D فـــي الجســم يتــــراوح 
لتر(، بينمــا إذا  بـــني )50 ــ 125 نانــو مـول/ 
كان مستوى الفيتامني )30 – 50 نانو مول/ لتر( 
للفيتامني،  فإن ذلك يشير إلى وجود عوز كامن 
وإذا كان أقل مـن )30 نانــو مــول / لتر( فيشير 
إلى وجــود عـــوز للفيتامني، أما اذا زاد مـستوى 
الفيتامني عن )125 نانــو مــول/ لتر( فيشير إلى 
علو املستوى الذي بدوره قد يؤدي إلى التسمم.

D مؤشرات نقص فيتامني

مستويات  لنقــص  البعــض  يتعــرض  قــد 
فيـتامــني D، في الجســـم لقلـة التعــرض ألشــعة 
الشمس أو بسبب الســمنة التي تجعــل الجسـم 
قد  أو   ،D فيتامني  من  أعلى  ملستويات  بـحاجة 
يحدث النقص نتيجة سوء التغذية، وهناك بعض 
األعراض الدالة على نقــص هــذا الفيتامني التي 
ربما ال تظهر إال إذا كان النقص شديدًا ، وتشمل 
واإلرهاق  بالتعب  الشعورالدائم  األعراض،  تلك 
العظــام والعضــالت، تخلخل  املبــرر، آالم  غير 
العظام، تساقط الشعر، الشعور املســتمر بالقلـق 

واالكتئاب أحيانًا.

فيتامني D والعظام وعضالت الجسم

 D أثـبـتـت الـدراســـات أهــميـــة فيتامـــني
بعــض  أجريت  فقد  العظام،  تخلخل  للوقاية من 
الدراســات علــى عـــدد مــن األشخاص إلثـبــات 
العالقـــة بــني الحصول علـــى املعدل الكافي مـن 
فيتامني D والحماية من تخلخل العظام، فوجدت 
أن األشخاص الذين حصلوا على جرعة يوميــة 
عالية مـن فيتامني Dا )800-1000 وحدة دولية( 
بنســبة  العظــام  تخلخــل  مشكالت  لديهم  قلت 
20 %، بينما هــؤالء الــذين حصلوا على جرعة 
كانوا أكثر  أو أقل(  )400 وحــدة دوليــة  يومية 

عرضة لإلصابة بتخلخل العظام.
كما يساعد فيتامني D على تقوية عضالت 
الجسم والحماية من ضعف العضالت ، فوجدت 
عــدة دراســـات تحليلـيـة أن الجرعـــة اليوميـــة 
تقـلل   D فيتامني  من  دولية(  وحدة   100-700(
مــن اختـطـــــار التعــرض لشـــــلل العضـــالت 
بنســبة 19 %، بينما إذا قلـت الجرعــة اليوميــة 
في  فعالــة  تكون  فلن  دولية(  وحدة   600( عـن 

تقليــل احتمالية التعرض لشلل العضالت.

فيتامني D وأمراض القلب

أشـارت بعــض الدراسات إلـــى العالقـــة 
بني عـوز فيتامني D، واإلصابة ببعــض أمـراض 
القلب كالنوبات القلبية، وفشل القلـب االحتقاني، 
والسكتات الدماغيــة وبعــض الحـــاالت املتعلقـة 
بأمراض القلب كفرط ضغط الدم وداء السكري، 
ووضـت نتائج الدراسات أن األشــخاص الذين 
يعـانوا عوزًا  فـي فيتامـني D معرضـون ألمراض 
منه،  كافية  كمية  لديهم  ممن  مرتني  أكثر  القلب 
عـــدد  عـلـــى  تحتوي  القلـب  عضلـة  ألن  وذلك 
مـن مستقبالت فيتامني D الـذي يعمل على تقوية 

عضلة القلب والشرايني .
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فيتامني D واألمراض السرطانية

اقترحت بعض األبحــاث وجود صلــة بـني 
وجود مستويات كافية من فيتامني D في الجسم 
وانخفاض اإلصابة ببعض أمــراض الســرطان، 
والثــدي،  القولــون، واملســتقيم،  مثل ســرطــان 
السرطانية  الخاليا  على  التجارب  أجريت  فقد 
واألورام في عــدد مــن الفئــران، ووجدت فاعلية 
من  الخاليا  هذه  ومنع  إبطاء  في   D لفيتامني 
التطور واالنقسام، كما حفز ضمور ومــوت هذه 
األوعية  تكوين  في  نقص  أيضًا  ووجد  الخاليـا 
تلك  مــن  وبالرغــم  لألورام.  املمتـــدة  الدمويــة 
التجــارب فال تزال األبحاث تعمل إلثبات العالقة 
بني فيتامني D وتقليل اختطار اإلصابة باألمراض 

السرطانية.

E فيتامني
النخامية،  الغدة  E عمـــل  فيتامــني  ينظــم 
ويساعد في تنظيم الهرمونات التناسلية، وزيادة 
الخصوبة عند الرجال، كما أنه يساعد في تقليل 
أعراض متالزمــة مــا قبل الحيض عند النساء. 
وألن فيتامني E مضاد قوي للتأكسد فهو يساعد 
فــي الوقاية مــن األمراض الســرطانية وأمراض 

القلب واألوعية الدموية .

E عالمات نقص فيتامني

ألن نقــص فيتامـني E يـؤي إلى درجــة مــن 
االختالل فــي تــوازن الهرمونــات لـدى الرجال 
والنسـاء علــى حــد سواء، فإن نقصه قــد يـؤدي 
الحيــض  الرجال واضطرابــات  لدى  العقم  إلى 
األبحاث  بعض  نتائج  كشفت  كما  النساء،  لدى 
أن بعض حاالت اإلجهاض املتكرر ترتبط بنقص 
يــؤدي  املرضع  عند  نقصه  وأيضًا   ،E فيتامني 

إلى ضعف إنتاج الحليب.

E مصادر فيتامني
ونجــد فيتامـــني E متــوفـــرًا فـــي األوراق 
والســـبانخ  والجرجيـــر  كالخـــس  الخضـــراء، 
وامللفوف، كما يوجـــد فــي كبــد األبقار وصفار 
البيض واللنب الحليـب. ويحتاج الرجال البالغون 
إلـى 10 ملجرام يوميًا من الفيتامني، كما تحتاج 
النساء إلى 8 ملجرام يوميًا منه، ونجد أن عنصر 
 E الزنك هامًا للحفاظ علــى مــستويات فيتامني

طبيعية في الدم.

K فيتامني
املضاد  الدمويـة  الجلطــة  فيتامني  ويسمى 
للنزف، حيث إنه يساعد الكبد علــى إفــراز مــادة 
والحماية  الـدم  لتجلط  الضروريــة  البروثرومبني 
من النزف، ونجده متوفرًا في األوراق الخضراء، 

الطماطم، البطاطا، وكبد األبقار واألسماك.
إن عدم التنويع في الطعام يؤدي إلى سوء 
التغذية التي تؤدي إلى العديد من األمراض، لذلك 
الفرد صحيًا ومتوازنًا  من املهم أن يكون طعام 
ويتبع فــي وجباتــه نظام الهــرم الغذائي، حيث 
ال يفرط في تناول عنصــر مـعــني علـى حسـاب 
عنصر آخر فيعانــي نقصًا بعـض العنـاصـر أو 

الفيتامينات ويعاني أمراض سوء التغذية.

 املراجع
• الخزرجـي، عمـار ســالم،  كتاب أهميـة الفيتامينات 	

بيــروت،  الهادي،  دار  األولى،  الطبعة  واملعادن، 
لبنان 2007.

•	 Lippincott Illustrated	Reviews	Series,	

Michelle	A.Clark,	Richard	Finkel	,	Jose	

A.Rey	&	Karen	Whalen,		6th	edition	,	Wolters	

Kluwer

•	 http://www.healthline.com/health/vitamin-d-

deficiency#complications4    
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أنيميا الفـول

كثيرًا ما يجهــل النــاس أو حتى تنتابهـــم  
الغرابة عند ذكر تشخيص حالة إعياء أو يــرقان 
 ، لشخص مـا بمـرض الُفوال )أنيميـــا الفــول( 
وبالرغم من شيوعــه فــي البلــدان العربيـة إال أن 
الكثير يجهله، حيث يعــد أكثــر األمراض انتـشارًا 
في العالم وينتـج عــن خلل إنزيمي، بتعداد يصل 

ما بني )400 – 600 ( مليون مصاب.

عرف مرض الُفوال منذ العصور القديمة، 
كما  والخرافات،  األساطير  في  ذكره  تم  حيث 
ذكــره  أو  الفول  تناول  الكهنة  كان ممنوعًا على 
خالل العصر الرومانـي. تعـــددت املصطلحـــات 
التي تصــف  فقــر الدم الناتج عن عوز أو نقص 
إنزيــم نازعــة هيدروجـــني الجــلوكـــوز – 6 – 
الفول  فســفات. فالبعض يطلق عليه حســاسية 
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أو انحالل الدم الفولي أو أنيميا الفول، في حني 
أن االسم العلمــي األكثر شـــيوعًا هـــو الــُفـوال. 
الفول  لكـلمة  Favism نسبة  الُفوال  أطـلق اسم 
باإليطالية )Fava(. ويعد إنزيم  نازعة هيدروجني 
الجلوكوز  ــ 6 ــ فسفات مهمًا  للغاية في إحقاق 
توازن أعداد كريات الدم الحمراء، فنقصها يؤدي 

إلى زيادة قابلية انحالل الدم.

تشخيص املرض 
يحدث أحيانًا للرضـع نـوع مـن اصفــرار 
الجلد بعد )1-14( يومًا من والدتهم، وينصح هنا 
بإجراء بعض الفحوص للتأكد إذا ما كان الرضيع 
حاماًل للمرض أم ال. وقد تظهر األعراض الحقًا 
لـدى الشخص عنــد  تضافر محاور عدة موروثة 
وبيئية من شأنها أن تؤدي إلى ظهور مؤشرات 
انحالل  على  الدالة  باألعراض  تعرف  إكلينيكية 

الدم بسبب الُفوال .

أعراض املرض  
 تظهر األعراض اإلكلينيكيــة للُفـــوال مـن 
خالل الكشف عن تناول الفول، أو التعرض للقاح 
نبته الفول، أو بســبب تغييرات دوائيـــة أو بعـد 
اإلصابة بعدوى فيروسية، ومن األعراض األكثر 

شيوعًا :
اليرقان و اصفرار بياض العني. 	•
ألم البطن أو الظهر الحاد. 	•

• الشــحوب، وخفقـــان القلــب أو النبــــض 	
الضعيــف، ومظاهــر التنــفــس الــســـريع 

أو التنفس بصعوبـة.
بول مائل لالحمرار.	•
فقر الدم الحاد.	•
اصفرار بياض العني الواضح.	•

آلية اإلصابة بأنيميا الفول
ُتعد اإلصابة بأنيميا الفـول مــن األمـــراض 
الجينية املوروثة، حيث يظهر املـرض بسبب وراثة 
جــني أو مجموعـــة مــن الجينــات )الطفــرات( 
املسببة النحالل الدم، وتقع هــذه الطفــرات على 
الكروموســوم الجنســي، وتكون نســبة إصـابـة 
الذكور بهذا املـرض أعلــى مــن اإلنــاث، بحـيث 
تستدعي اإلصابة به عند اإلناث إلى ظهور عيب 
الكروموســوم  من  النسختني  كلتا  في  خلل  أو 
أن  كما  أحيانًا،  الطفرات  بعض  وجود  مع   )x(
إصابة اإلناث بهذا املرض تحدث فقط  إذا كان 
الوالدان ناقلني أو مصابني باملرض معًا، فاألب 
ال  كما  الذكور.  ألبنائها  تنقله  واألم  لبناته  ينقله 
يشترط أن يكون أحد األبوين مصابًا باملرض بل 

يكفي أن يكون حاماًل له .

• آلية حدوث أنيميا الفول	

البقوليات
كريات الدم 

الحمراء

تكسر كريات الدم الحمراء
)انحالل الدم(

طب أمراض الدم
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التشخيص التفريقي 
هنالك استعراض ملؤشــرات تســلك منحى 
وأعراض الُفوال، إال أنه تكمن وراءهــا اعتـالالت 

مغايرة منها،

• انحالل الدم الحاد بسبب األدوية، العدوى.	

• فقر الدم املنجلي.	

• كثرة الكريات الحمر الوراثية.	

• التخثر املنتثر داخل األوعية.	

• الذئبة الحمامية املجموعية.	

وخالل التشخيص يتــم البحـث عــن معالـم 
االنحالل الدموي من خالل إجراء فحـوص عـدة 
وربطها بأمراض تبعية أو تاريخ مرضي سابق، 

وتشمل تلك الفحوص :
• اختبار  تعداد عناصر الدم الكامل.	
• شرائط اختبار البول للكشف عن تواجد 	

بيلة دموية.
• تعداد الخاليا الشبكية.	
• البيليروبــــني 	 ارتـــفــاع  مـــدى  قيــاس 

الالمقترن.
• قياس انخفاض مصــــل الهابتوجلوبني 	

الذي قـد يـدل تدنيـه علـى حالـة انحـالل 
في الدم.

• استخدام فائـق الصـوت للبطـن لكشف 	
وجود الحصوات املراريـــة أو تضخــــم 

الطحال. 
• نـازعـــة 	 إنـــزيـــم  نـــشــاط  اخـتـبــــار 

ــ فسـفات   6 ــ  هيدروجــني الجلـوكوز 
في مراحل النقاهة ومدى انخفاضه.

• البحث عــن تـواجــد ألجـســـام هاينـز 	

)الهيموجلبني املترسب في كريات الدم 
الحمراء(.

• الكشـف عــن ارتفــــاع كميـــــة نازعــــة 	
هيدروجني الالكتات.

األمراض املرتبطة بالفوال 
• عوز نشـاط إنزيـــم نازعــــة هيدروجـــني 	

الجلوكوز ــ 6 ــ فسفات. 
• الحصوات الصفراويــــة )الســــبب انحالل 	

الدم املزمن(.
• تضخم الطحال.	

أســباب اإلصابـة بعـوز إنزيـــم نازعــة 
هيدروجني الجلوكوز ــ 6 ــ فسفات  

• تناول حبوب الفول )والبقوليات عامة(.	
• التعرض للقاح نبات الفول أو زهوره. 	
• تناول األسبرين أو األدويــة الالستيرويدية 	

)مضادات االلتهاب( كاإليبوبروفني .

• أدوية السلفا التي تستخدم في عالج العدوى 	
الجرثومية والفطرية. 

• النفثالني )طارد العث والروائح في املراحيض(.	
• مضادات املالريا.	
• مضادات السل.	
• مضادات األرجية. 	
• بعض املضادات الحيوية مثل الكلورامفينيكول.	

ومن املمنوعات على مريض الفوال أيضًا،
• 	.K فيتامني
• االدوية الخافضة للحرارة وبعض املسكنات.  	
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  ال ُتعد القائمة املذكورة أعاله حصرًا فمن 
املمكن أن تتنامى استجابات ضائرة عند املريض 
نحو أدوية جديدة أو بعض مضادات التأكسد. 

بدائل البقوليات في األطعمة
• األسماك.	
• اللحوم.	
• املشروم أو الفطر.	
• األلبان وبياض البيــض.	

الُفوال واملالريا 
ال تستطيع طفيليات املالريــا العيــش داخل 
كريات دم غير ناضجة بسبب حالة انحالل الدم 
ملوت  يؤدي  موتها  للفوال، حيث  تباعًا  الحاصلة 
ونشر  للغزو  استعدادها  قبل  املالريا  طفيليات 
سمومها . لذلك ال تظهر أعراض املالريا التقليدية 
لدى مرضى عوز إنزيم نازعة هيدروجني الجلوكوز 
عندهم،  تشخيصه  يصعب  مما  فسفات  ــ   6 ــ 
بمناعتهم ضد  الخاطئ  االعتقاد  إلى  يؤدي  مما 
النمو  الطفيليات  تلك  بإمكان  حني  في  املالريا، 

واالحتجاز داخل خاليا الكبد. تكمــن الخطورة 
هنا في احتمالية تفاقم الحالة املرضية أو حتى 
املوت بسبب انحــالل الــدم دون إمكانية تعاطي 

املرضى ملضادات املالريا.  

• توزيع انتشـار الفــوال وتمركــزه فــي شرق 	
وأواسط آسيا وشمال إفريقيا

89 Medical Arabization, No. 51, October 201789

• توارث أنيميا الفول	

امرأة 
حاملة 
للمرض

أنثى سليمة أنثى حاملة 
للمرض

طفل ذكر 
مصاب

طفل ذكر
سليم

إذا ما تزوجت امرأة حاملة ملرض أنيميا الفول 
برجل سليم

رجل 
سليم

عالج  املرض
تعد الوقايــة مــن أهــم طرق العالج كتجنب 
األطعمة واألدوية التي تؤدي إلــى انحالل الدم، 
كما قد تعد وسائل التطعيم ضد مسببات بعض 
 A الوبائي  الكبد  )كالتهاب  الشــائعة  األمراض 
مصدًا مانعًا للهجمات الضارية للعــدوى.   )Bو
أمــا فــي حـــاالت انحـالل الــدم الحــاد فـمــن 
الضروري نقل الدم، وأحيانًا القيام بالديـال فــي 
حاالت الفشل الكلوي الحـاد. أحيانًا مــن املفيـد 
استئصال الطحــال لبعـض املرضـى كــون هـذا 
العضو موقعًا يتم فيه تدمير كريات الدم الحمراء. 
يجــب إعـطــاء حمــض الفوليـك ومكمـالت 
الحديد ألي مريض يعاني اعتــالالت يصاحبـــها 
فــي حـني  للكريات الحمـراء،  معدل دوران عال 
ال يقلل فيتامني E أو السيلينيوم مــن حدة عوز 

يشير اللون األخضر

الجلوكوز  ــ 6 ــ فسفات

إلى مناطق انتشار متالزمة
عـوز إنزيـم نازعــة هيدروجني

طب أمراض الدم
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اإلنزيم املسبب للمرض على الرغـم مــن كونهما 
مـن مضـادات التأكسـد الهـامــة. كمـــا ينـبــغي 
معالجة أية حالة التهابية أو عـدوى وتزويد عائلة 

املريض بقائمة املمنوعات مـن األطعمة واألدويــة.  
يتم أحيانًا التوجـــه للعالج باألكــسجني والعالج 

بالسوائل للحد من الفشل الكلوي. 

• إرشادات وقائية ومعلومات تثقيفية حول الفوال	
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نوع من البقوليات

ضار
قاعدة خاصة:

كل ما يطلق عليه
)Beans( باإلنجليزية

 فهو بقوليات

أفضل املصادر 
الغذائية 
للحصول

على الحديد

السبانخ ــ السمسم ــ الزيتون ــ السماق

هي على هذا الترتيب

من أسباب تضخم الطحال:
تعرض الجسم بشكل متكرر لفقر الدم 
االنحاللي حيث يتم تدمير خاليا الدم 

الحمراء في وقت سابق ألوانه. 

التمر الهندي صنف من )البقوليات(
 للعلم التي يوصى بها مريض أنيميا الفول 

بوضع جميع أصنافها في قائمة التجنب.
الدم  أمــراض  من  نوعني  يحمل  الناس  بعض 
الوراثية فقد يكون مصابًا بالثالسيمية وبنفس 

الوقت يكون مصابًا بأنيميا الفول.

األكلة التي ينبغي أن يهرب منها مصاب 
كلها  أكلة  مع  تفعل  ماذا   .. الفول  أنيميا 

بقوليات.

مصاب أنيميا الفول ال يعني أنه شخص مصاب 
بــنقص الحديد، حتى نعطيه مكمــالت الحديد.

فانتبه واعلم: جرعة زائدة من الحديد قد تسبب 
له داء ترسب األصبغة الدموية

ضار

بجميع 
أشــكاله

ضار جدًا

لإلعادة والتذكير
القرع املر

ضار بمصابي 

ولكن ما يسمى 
باللفت املكسيكي أو 
جيكاما أو هيكاما 
أو اللوبيا البصلية

ضار

عشبة استثنائية ليست من الفصيلة 
تعرف عند البعض البهارات اليابانية 

وباإلنجليزية Wintersweetًضارة بمصاب 
اأنيميا الفول

ما يسمى بالترمس 
هو من صنف البقوليات بعض شديدي الحرص على أوالدهم املصابني 

بأنيميا الفول، يصنعون معجون األسنان 
منــزليـــًا

تحذير:
أدوية تستخدم 

لعالج
ما يسمى بعسر 

البول، كلها عالية 
الخطر مع مصاب 
)أنيميا الفول(. 

شوربة اآلش 
اإليرانية

اللفت العادي مفيد

ضار
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مسار مرض الفوال
يرتبط التنوع في سير املرض بحسب درجة 
التعرض ومــدى اإلصابة الحاصلــة، مثــاًل عــدد 
حبات الفول التي تناولها الشخص، والسرعة في 
التدخل الطبي. تجتاز معظم الحاالت  فترة املرض 
بسالمة لكن ال بد أحيانًا من ظهور أمراض تبعية 

أو حدوث وفاة . 
مضاعفات الفوال 

• الوفاة، نظـرًا لحالة األنيميا الشــديدة التــي 	
يسببها انحالل الـدم الحـــاد )تعـــد حــاالت 

املوت نادرة نسبيًا(.
• تلف عيني سببه انحــالل الـــدم فـي األوعية 	

الداخلية البصرية. 
• قابلية التعرض السهل للـعدوى.	

العناية بطفلك عنـد اإلصابة بأنيميا الفول
• معرفـة قائمـة املمنــوعات والبـعـــد عـــــن 	

استخدامها.
• إبالغ املدرسة أو الحضانة بقائمة املمنوعات.	
• التأكد من نسبة الهيموجلوبني بالدم بعمل 	

فحص دوري للطفل.
• في حالة تعرض الطفل الرتفاع درجة الحرارة 	

يجب الذهاب به فورًا للطبيب املختص، وعـدم 
استخدام األدويــة الخافضــة الحــرارة دون 

استشارته.
• التحدث مـــع الطفـــل عـــن املرض وعرض 	

بعض الصــور التوضيحية لتســاعده على 
الفهم.

• تشجيع الطفل على تناول البدائل الغذائية.	

سبل الوقاية
• البقوليات كالفول وغيرها عند 	 تناول  تجنب 

األشخاص املتعــارف إصابتهم بعـــوز إنزيم   

نازعة هيدروجني الجلوكــوز ــ 6 ــ فـسفات، 
أو ممن تعرضوا سابقًا لحاالت الُفوال . 

• االستشارة الوراثية والتحري إن كان هنالك 	
وبالتالـــي  بالفــوال،  لإلصابة  عائلي  تاريخ 
السماح للتدخل التشخيصي املبكر وتفادي 

ألي من مسببات انحالل الدم. 
• تســاعد برامــج التوعيــة الصحيـة في خلق 	

خطوة إيجابية في التوعية من املتالزمة ومن   
الُفوال تباعًا، وخاصة عنــد األطفـال وحديثي 
الوالدة، حيث تم إرفاق فحص اإلنزيـم ضمن 
الفحوص الشاملة فــي بعــض البلــدان التي 

تنشر فيها هذه الظاهرة. 
 وفي الختام كأي مرض أو اعتــالل مـزمن 
تعد الوقاية خير مــن قنطــار عالج، ومـن منبرنا 
هذا نناشـد املؤسســات الطبيـــة املعنية بضرورة 
إدراج وسائل التثقيف حول مرض الُفوال ضمن 
الخطوات االحترازية األولية، وخاصـة أننــا مـــن 
البالد التي تظهر نسبًا واضحة نظرًا لالستعداد 
املــواد  مـــن  البقوليــات  املوروثي، وال سيما أن 
الغذائية األساسية في الدول العربية، نتمنى دوام 

الصحة والسالمة للجميع.
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د.  رضا عبد الرحمن محمود حميد
اختصاصي أول باطني ــ مستشفى الجهراء ــ

دولة الكويت  
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يمكن تعريف الداء البطنـي علــى أنه مرض 
مناعي ذاتي مكتسب يصيـــب األمعــاء الدقيقــة 
لدى األشــخاص األكثــر عرضة لإلصابــة الذين 
يحــدث  بقابليــة جينية لإلصابــة. وقد  يتمتعون 
هـذا املـرض منــذ الطفولــة وحتــى الشـــيخوخة 
املتاخــرة، وتتراوح نســـبة اإلصابــة في األطفال 
البالغني  ولدى   )%  1.06  –  0.33( بــني  ما 
1.2 %(. يسبب  تتراوح اإلصابة بني )0.18 – 
هذا املرض التهاب األغشية املخاطية وضمـــور 
زوائدهـــا مــع تمدد تجاويف األغشـية املخاطية، 
ويحــدث ذلك حـــال تناول املريض الطعام املحتوي 

باإلسهال  املريض  يصاب  حيث  الجلوتني  على 
عندما  املريض  ويتحسن  البطن  وآالم  واالنتفاخ 
الطبي  الفحص  توافر  ومع  الطعام.  هذا  يتجنب 
الشائع  واالســـتخدام  البطنــي  للـداء  املخبري 
ملنظار املعدة تعقد تعــريـف الداء البطني، وذلك 
املرض  تشخيص  إلى  أدت  الفحوص  هذه  ألن 
أو  أعــراض  أي  لديهــم  ليس  أشخاص  في 
عالمات لنقص امتصــاص الطعـام، وبالتالي تـم 
تصنيف عدة أنواع لذلك الداء، مثل الداء البطني 
البطني  والداء  أعراض،  بدون  أي  الصــامت، 
إيجابي،  مختبري  تحليل  يعني  الذي  املحتمـــل 
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ولكن عينة منظار املعدة تكون طبيعية. وهنا يكون 
السؤال هـل تـلك األنمـاط للـداء البطنـي مـفـيـــدة 
إكلينيكيـًا ؟ التاريــخ املرضــي لتطـور تلك األنواع 
مـن الداء البطني غير مفهوم تمامًا، وخصوصًا 
خطــورة املضاعفــات علــى املــدى الطويــل في 
املرضــى الذين يعانـــون أعراضًا غيــر واضحة.

ما الجلوتني ؟
الجلوتني هو بروتني يوجد في القمح ومشتقاته 
وفي الشــعير والشوفان وهذه الحبوب تستخدم 
لصناعة الخبــز، املعكرونــــة وأيضًا تضاف إلى 

بعض الوجبات الجاهزة.

الفئات الواجــب إجراء اختبار الداء 
البطني لها

أعراض هضمية  لديهم  الذين  هؤالء  أواًل، 
معوية مثل اإلسـهال املتــكرر أو املـــزمن، نقص 
امتصاص الطعام، نقص الوزن وانتفاخ وغــازات 
بالبطـن، وهــذا يشـــمل املرضـــى الذيــن لديهــم 
أعراض تشير إلى متالزمة القولون العصبي أو 

عدم تحمل الالكتوز.
لديــهم  ليـــس  الذيــن  األشــخاص  ثانيًا، 
تفسير ألعراض وعالمات  مثـــل فقر الدم، نقص 
الدائم،  الكبد  إنزيمات  ارتفاع   ،B12 فيتامني 
املتكرر،  اإلجهاض  البلوغ،  تأخـر  القامة،  قصر 
والدة مــولود قليل الوزن، نقص الخصوبة، تقّرح 
الفم الدائم، ضعف طبقة ميناء األسنان، التهاب 
األعصــاب الطرفي مجهول السبب، رنح مخيخي 

غير وراثي، أو شقيقة متكررة. 
النوع  مــن  الســكري  داء  مرضى  ثالثًا، 
األول، قرابة الدرجة األولى ملرضى الداء البطنـي 
إذا كانت لديهم أعراض أو عالمـات، أو فحــص 
مخبــري الحتمال اإلصابــة بالداء البطنــي. إن 

إجــراء فحـص الــداء البطـني واجـــب لألقــارب 
مـن الدرجة األولى إذا كانوا يعـانون متــالزمــة 
داون أو األطفـال حتــى وإن لم يشــكوا مــن أي 

أعراض.
عــدا مــا ســـبق فــإن إجراء فحص الداء 
البطني لعمــوم الناس غير موصــى به حتـى وإن 

كانوا مصابني بتخلخل العظم.

أعراض اإلصابة بالداء البطني
• سوء امتصاص الفيتامينات وخاصة فيتامني 	

.)A( ، )D( ، )H(
• اإلسهال.	
• نقص الوزن.	
• الضعف والوهن.	
• آالم البطن.	
• تقرحات فموية.	
• زيادة القابلية للنزف نتيجـــة نقص فيتامني 	

)K( بالدم.

تشخيص املرض
تــوجـــد عــــدة طــرق لتشـــخيــص الــــداء 
البطني ولكن تلعــب األعــراض اإلكلينيكيــة دورًا 
هامًا لتشخيص املـــرض. ويــجب إجــراء جميـع 
الفحــوص أثنـاء تناول املريض للطعـام املحتــوي 

على الجلوتني.

التشخيص املخبري
كقاعدة عامة يجب أن يكون االختبــار األول 
للجلوتامـني  الناقل  اإلنزيم  أضداد  عن  للكشف 
)الجلوبولني املناعي A( في أي شخص بعد سن 

السنتني فما فوق.

51//.indd   93 10/23/17   12:30 PM
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الفم
ـ تقرحات 

ـ رائحة فم كريهة

املفاصل والعظام

املعدة
ـ ألم وقيء

الجلوتني

الجلد
ـ هشاشة األظافر
ـ ظهور اإلكزيمة

ـ إسهال 
ـ إمساك

األمعاء

بالنسبة للسيدات
ـ عقم

ـ إجهاض
ـ اإلياس املبكر

عدم تحمل الالكتوز
فقر دم

دوار
شقيقة
اكتئاب

D نقص فيتامني
إرهاق شديد

ـ ألم وتورم

استثناءات االختبار
• في األشخاص املصابني بنقص الجلوبولني 	

املناعي A : يصبح التحليل السابق سلبيًا، 
لذا يستخدم تحليل يعتمد علـى الجلوبــولـني 
املناعـــي G. وهـذا يمثـــل 5 % من مرضـى 

الداء البطني.
• إجــراء االختـبــار ملـريــض يتنــاول طعـامًا 	

خاٍل مـن الجولتـني: يصبح االختبـار السـابق 
سلبيًا خالل أسابيع مـن تنـاول غــذاء خــال 
من الجولتـني، خصوصــًا إذا كانــت نتيجتـه 

إيجابي ضعيف. 

عينة األمعاء الدقيقة
يجب أخذ عينة األمعــاء الدقيقة عن طريق 
منظار املعدة لكل املرضى سواًء كانت التحاليل 
التشخيص.  لتأكيد  سلبية  أم  إيجابية  املختبرية 
االستثناء الوحيد لتلك العينة هو املرضى الذين 
لديهم التهاب جلدي هربسي الشكل، حيث تكون 

نتيجة التحاليل املختبرية إيجابية.

مــا  العينــــة مجهـريــًا  تلك  يظهر فحــص 
يتراوح بني تغير طفيـف مثــل تزايــد عـدد الخاليا 
اللمفاوية في األغشية املخاطية إلى ضمــور تــام 
لتلك االغشية، وفقدان تام لثنايا األمعاء الدقيقة. 
ويمكن متابعــة تطور املرض ونشاطــه بدقــة عــن 

طريق ذلك الفحص.
مما سبق يتضح أن تشخيص الداء البطني 
يتم بأريحيـــــة عنــدمــا تتناغـــم نتائـــج الفحــص 
املخبري مع نتائــج عينة األمعاء الدقيقة، ويتأكد 
ذلك باختفــاء األعراض مــع تنــاول طعــام خال 
من الجولتني. إن الحصول على عينة أمعاء دقيقة 
طبيعية مــع العالج غير مطلوب، وعلــى العكس 
البطني  الداء  مرضى  من  قليلة  غيــر  نسبة  فإن 
تظهر تلك العينة لديهم استمرار الضمور بالرغم 
من تحسن األعراض علــى الطعام الخــالي من 
الجولتيـن. بعــض املرضى املصــابني بحسـاسية 
الجلوتني يكون لديهم اختبار الحساسية الجلدي 
إيجابيًا، وتكـون اختبارات الــداء البطنــي ســلبية 

سواء املخبرية أو عينة األمعاء الدقيقة.
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إن مجموعة املرضى الذين يظهر تحليل الدم 
لديهم إيجابـــي، بينما نتيجـة عينة األمعاء الدقيقة 
سلبية يجب إعطاؤهم غذاء عالــي الجولتــني، ثـم 
تعاد العينة من عدة أماكــن باإلثنـــا عشري، ألن  
إصابة األمعاء تكون متفرقــة. إذا أظهرت العينة 
آثارًا طفيفة، مثل تحــلل الخـــاليا اللمفاوية فقط 
دون وجود ضمور للغشاء املخاطي يجب اعتبار 
تشخيص غير الداء البطني، حيث إن هناك أيضًا 
أسبابًا كثيرة لضمور الغشاء املخاطــي لألمعاء 
الدقيقة غير الداء البطني، مثل نمــو جرثومـــي، 
داء كرون، طفيل الجيارديـــة، بعـد نزلــة معويــة 
حادة، اإليدز، الدرن املعوي، بعض األدوية مثـل 
لعالج  املستخدم   )Olmesartan( أومليسارتان 

فرط ضغط الدم.

احتماالت ما قبل الفحص

فمثاًل، املرضـى املصابون بمتالزمــة داون، 
داء السـكري مـن النــوع األول، أمراض الـغــدة 
الدرقية املناعية، أمــراض الكبــد املناعيـة تكـون 
لديهم احتماالت مرتفعة لإلصابة بالداء البطني. 
كذلك فإن أقارب املريض املصـاب بالـداء البطني 
واملرضـى الذين يعانـون مــن إسهال مزمن، فقد 
وزن أو فقـر دم مسـتمر ترتفـع نســبة إصابتهـم 

بالداء البطني.

تحاليل مخبرية أخرى
تصاحب مرضى الداء البطني بعض التحاليل 
اإليجابية لفقر الدم ونقـص فيتامـني D، وكذلك 
حمض الفوليك، وذلك بسبب نقص االمتصاص 

باألمعاء الدقيقة.
اختبــار كبســـولة تنظيــر األمعـاء الدقيقة، 
وهي عبارة عن كبســولة صغيــرة تحتـوي على 
كاميرا تلتقط صورتني في الثانية، وتساعد األطباء 

على تشخيص املريض، ولكــن هذا االختبــار ال 
يجب عمله لتشخيص الداء البطني، إال إذا رفض 
املريض إجراء تنظير ألخذ عينة األمعاء الدقيقة.

العالج
هناك ستة مفاتيح لعالج مرضـى الـداء البطني 
ويمكن تلخيصها فيمــا يلــي، وهــذه التوصيــات 
طبقًا لجمعية الجهاز الهضمـي األمريكيـة ومعهد 

الصحة البريطاني ومعهد الصحــة العاملـي.
متابعة املريض مع اختصاصي تغذية ماهر.. 1
تثقيف املريض. . 2
التزام مــدى الحيــاة بالغــذاء الخالــي مـن . 3

الجولتني.
تحديد وعالج أي نقص غذائي نتيجــة عـدم . 4

االمتصاص.
إتاحة النقـاش مــع مجموعــة مرضـى الـداء . 5

البطني.
املتابعـة املسـتمرة مـن قبـل الفريــق الطبــي . 6

متكامل التخصصات.

نصائح ملريض الداء البطني
• الغذاء الخالي من الجولتني هو حجـر الزاوية 	

في عالج الداء البطني، وهو ما يجـب تناوله 
لكل مرضـى الداء البطنـي سـواء من لديهـم 
أعــراض أو مــن ليــس لديهـم أعــراض أو 

املرض الكامن.
• املصدر الرئيسي للغذاء الغـنــي بالجلـوتـني 	

هو القمح والشوفان والشعير. وهـو ما يجب 
على املريض تجنبه.

• منتجات األلبــان أحيانًا ال يتحملهــا مريض 	
الداء البطني، وذلك بســبب وجود الالكتوز، 
ولذلك يجب تجنبه فــي بداية العــالج عنــد 

هؤالء املرضى.
• أثبتت بعض الدراســـات أن مريـــض الداء 	
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• األطعمة الخالية من الجلوتني	

البقوليات

املسكرات

الخضراوات

الفواكــه

بعض الحبوب مثل الحنطة 
السوداء وحبوب الكينوا

الزيتون

األفوكادو

البطنــي يمكنــه تنـــاول )50 – 70( جــرام 
شوفـان دون أي أعــراض النتكاس املــرض.

وبالرغم من ذلك فإن ســالمة هـــذا اإلجـراء 
غير معلومة علــى املــدى الطويل.

• يجب تشجيع املريـض على تجنــب األطعمــة 	
السابقة بدقة، ألن العديد من التقاريــر أثبتت 
ارتفــاع نســـبة اإلصابة بمــرض السـرطان 

اللمفاوي في حال عدم االلتزام بذلك.
• هناك بعــض الفئــات مــن املرضـــى الذيــن 	

تســـتمر لديهـــم األعــراض علــى الرغـم من 
االلتزام باإلرشادات الغذائية ومنهم:

ــ أولئك الذين اسـتمرت لديهــم األعـراض أو 
نتائــج تحليــل الدم أو عينــة األمعاء الدقيقـة 
إيجابية بالرغم من مـرور عامـــني مع االلتزام 
بغذاء خال من الجولتني. وهــم يمثلون 5 % 

من مرضى الداء البطني.
• بعد استبعاد عــدم التـــزام املريض بالغذاء 	

الخالي من الجولتني وأي سبب مرضي آخر 
قد اختلط تشخيصه بالخطأ بتشخيص الداء 
البطني أو بالتزامن معــه يبقـــى تشــخيص 
وجـــود داء بطنـــي مقــاوم وهو ينقسم إلى 

نوعني:
ــ األول، مريض لم يســتحب منـــذ بـدء الغذاء 

الخالي من الجولتني.
- الثاني، مريــض تحســـن حينًا بــداء الغذاء 
الخالي من الجولتني ثم انتكــس بعد فترة من 

التحسن.
والتفريق بــني النوعني السابقني مهم، ألن 
العـالج وتطــور املـــرض مختلف، فالنــوع األول 
الثاني شديد  النوع  بينما  وبطيء،  حميد  تطوره 
الطعام  امتصــاص  عــدم  من  حالة  إلى  ويؤدي 
املتقدم واملوت. والعالج في مثل تلك الحالة يعتمد 

على عقاقير مثل الكورتيزون.
• وبالنسبة ملرضى الداء البطنــي املقاوم يجب 	

اســتبعاد وجـــود ســـرطان الغدد اللمفاوية، 

أو مرض التقّرح النازف لألمعـــاء الدقيقة،  
وذلك عـــن طريــق إجــراء التنظيــر املعــدي 
والتصوير املقطعـــي املحوســـب أو أشــعة 
الرنني املغناطيســي لألمعــاء الدقيقـــة، وإذا 
جاءوا بنتيجة سلبية يتم عمل كبسولة تنظير 

األمعاء.
• هناك جوانب أخـــرى يجـــب االنتبـاه لهـــا 	

أثناء عالج الداء البطني مثل تعويض نقص 
بعــض العناصــر الغذائيـــة مثــل فيتامــني 
النحاس،   ،)A( )D( ،)E(،)B12( ،)K(
الزنـــك، الحديـــد، املغنيزيـــوم. أيضـًا يجب 
الحفاظ على العظام مـن التخلخــل نتيجـــة 

.)D( نقص فيتامن
• الداء البطني تطعيم 	 يجب أن يتلقى مريض 

املكورات الرئوية. 
• أســـرة مريــض الداء البطني، وخصوصــًا 	

أقـــارب الدرجـــة األولـــى يجــب فحصهــم 
الستبعاد الداء البطني لديهم.
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مبتكر طريقة استخراج حصى املثانة عبر املهبل للنساء، 
وأول من استعمل آالت خاصة لتوسيع عنق الرحم

 ) الزهراوي (.
صاحب مقولة الوهم نصف الداء، واالطمئنان نصف الدواء،

والصبر أول خطوات الشفاء.

) ابن سينا (

أصل كلمتي )صيدالني، صيدنائي( معربتان من )جندالني جندناني(

)البريوني(. 

أحاديث ال تصح عن النبي £ )املعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء(

فهي من )  كالم احلارث بن كلدة، طبيب العرب (.

أول من وضع كلمة جراحة بداًل من كلمة )صناعة(، وآخر من وضع مصنفات

في علم الجراحة.

) الطبيب   واجلرّاح  العربي أبو  الفرج  القفطي (.

أول من نادى بوجوب تحصيل العلم التاريخي على النهج األوروبي

) رفاعة الطهطاوي (.
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د. بدر محمـد املـراد
طبيب مسجل أشعة تشخيصية ــ
مستشفى الصباح ــ دولة الكويت

العالج التداخلي هو أية وسيلة تهدف إلى 
الوصول إلى مــكان املشـــكلة املرضية وعالجها 
والتخفيـف منهــا دون إجــراء عمليــة جراحيــة، 
واألشــعة التداخليـة هي واحدة من فروع الطب 
الحديـث وتســمى بجراحــات القــرن الحــــادي 
والعشــــريـن أو بالعمليــــات التداخليــة الدقيقـة 
دون جراحة، واألدوات التي تســتخدم فيها يتم 
توجيهها داخل الجسم عن طريق الرؤية املجهرية 

أو  الصوت  فائق  مثل  املختلفة  األشعة  بوسائل 
التصوير املقطعي املحوسب الذي يغني عن الفتح 
أو االستئصال الجراحي، ويتميز بذلك كونه أكثر 
أمنًا على حياة املريض من حيث املخاطـــر مـــع 
حصوله على فترة نقاهة قصيرة، ويتم االسـتفادة 
من هذه العمليـات الحديثة فــي عــالج كثير من 
األمراض التــــي تصيـــب اإلنسان، ومنها أورام 
الكبد، واالنسداد املراري، دوالي الساقني، أورام 
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الرحم الليفية وعالج آالم العمود الفقري. ومعظم 
عمليات األشعة التداخليــة هـــي عمليـــات اليوم 
الواحد، وغالبًا مـــا يغـــادر املريـــض املستشفى 
في اليوم نفســه، أو اليــوم التالـــي حيث يمكنــه 
خالل  اليومــي  نشاطه  وممارسة  للعمل  العودة 
فترة وجيزة للغاية. ومن مميزات عمليات األشعة 
التداخلية أنها مالئمة ملرضى داء السكري بشرط 
العملية،  يوم إجراء  الدم مرتفعًا  أال يكون سكر 
وهي أيضًا مناسبة ملرضى الضغط والقلــب ألن 
مدة إجرائها قصيرة وجرح العملية يكون بحجم 

اإلبرة دون الحاجة ملخدر كلي.

إجـراؤها  يتــم  التي  العمليات  بني  الفرق 
بواسطة األشــعة التداخليـــة والعمليــات 
التي يتم إجراؤهــا عـــن طريـق الجراحــة 

التقليدية
ُتعد عمليـات األشعــة التداخــليـــة جراحــة 
مبسطة إال أنهـا تختلـــف عـــن الجراحة التقليدية 
فــي شروطهـا وطريقــة إجرائهــا، ففـي عمليــات 
األشعـة التداخلية يتم إجراء التدخـل الجراحــي 
في غرفة األشعة تحت تأثير مخدر موضعي وتتم 
باستخدام جهاز أشـعة خاص يتـــم عـن طريقــه 
تحديد املكان املراد الوصـول إليه لعالجه، حيث 
يتم عمل ثقب صغير إلجـراء الجراحة التي تتم 
الجراحة  عمليات  في  بينما  دقائق،  بضع  في 
التقليدية التي تستغرق وقتًا أطول، تتم الجراحـة 
في غرفة العمليات تحت تأثير مخدر كلي، ثم يتم 
عمل شق جراحي يختلــف حجمــه حسـب نوعية 

الجراحة وحالة املريض.

مميزات األشعة التداخلية
• أكثر أمنًا على الحيـاة فـــي الحـــاالت التـــي 	

تعاني أمراضًا مزمنة )أمراض القلب وداء 
السكري وفرط ضغط الدم(، وأقــل أملًا من 

الجراحة.

• تقل نسبة املضاعفات بعـد الجراحــة مثل، 	
النزف وااللتهابات وعد التئام الجروح.

• فترة النقاهة تكون أقل.	
• يمكن للمريض العودة إلى العمل وممـارسة 	

نشاطه في فترة وجيزة للغاية.

استخدامات األشعة التداخلية
أواًل، عالج آالم الظهر

إن أســباب آالم الظهر والعــمــود الفقــري 
تختلـف فــي املجتمعـــات العربيــــة والخليجيـــة 
تحديدًا عن املجتمعات الغربية، واملالحظة املثيرة 
والالفتة لالنتباه أن آالم الظهر والعمود الفقـري 
تصيب األفراد فـــي املجتمعــات العربية في سن 
مبكرة، بينما في املجتمعات الغربية تتم اإلصابة 
في سن متأخرة نسبيًا. ومـن أهم العوامل التي 
تؤدي إلى اإلصابـة بآالم الظهر في املجتمعـات 
العربية غياب الحركـة وقلــة ممارســة الرياضة 
واعتبارها مـن أشــكال الرفاهية، بينمـا هـي مـن 
األمور األساسية والضروريـــة فــــي املجتمعــات 
معــدالت  ارتفعت  الحركة  لقلة  ونتيجة  األوروبية 
اإلصابة بالســـمنة التـــي تشــكل ضغطًا كبيـرًا 
على فقرات العمود الفقري وتؤدي إلـى اإلصابة 

املبكرة بآالم الظهر واملفاصل.

تطور العالج

• املتوفر 	 العــالج  كان  السابقة  السنوات  في 
لعـالج مشــكالت العمــود الفقـــري يقتصـر 
علــى االختـيـــار بيـــن طريقتــني فقــط، إمـا 
الطريقة التحفظية من خـالل تناول املسكنات 
والخضوع للعالج الطبيعي مع إلزام املصاب 
بالراحة، والطريقة الثانية هي تحويل املريض 
للجراحة، وحتى وقتنـــا هـــذا فإن الجراحـة 
واملضاعفات،   النتيجة  مضمون  غير  إجراء 
استبداله  أو  الديسك  إزالة  جراحة  أن  كما 

علـم األشعة
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أو تثبيته قــد تــؤدي إلــى خلل بالعضــالت 
باإلضافة إلــى ظهــور التليفات فـــي منطقـة 
العملية، مما يؤدي إلى رجوع األلم ألسباب 
مختلفة عن تلك السابقة قبل إجراء العملية.

• أما عن كيفــية عــالج العمود الفقــري وآالم 	
الظهر باألشعة التداخلية فإن الخطوة األولى 
تكمن في التشخيـص الدقيــق للحالة وتحديد 
توجيه  يتم  عليها  بناًء  الـتي  اإلصابة  درجة 
املناسب.  للعالج  الطبيب  قبل  من  املريض 
استخدام  البسيط  التدخل  إجرءات  وتشمل 
للعالج  أخرى  وطـرق  الحقن،  من  مجموعة 
باالعتماد على تقنية التصويـــر اإلشـعاعي 
للوصول إلى مكان الخلل وإصالحـه. وفي 
كثير من الحاالت يكون للحقن أثر عالجــي 

أيضًا، مما يقلل الحاجة للجراحة.
وهناك أنواع لتلك الحقن مثل:

العـالج . 1 وســائل  مــن  تعـــد  الظهر،  حقن 
البسيطة، فعند وضع كميـــة صغيــرة مـــن 
املخدر واملركبات الحديثة مثــل الكورتيزون 
بمنطقة معينة من الجسم، فإن ذلك سيؤدي 
إلـــى التخفيـــف مـــن األلم. ويمكــن حقـن 
لتخفيــف  الكورتيزونية  باملركبات  السحايا 
التورم، عندما تكون قنــاة العمـــود الفقري 
األعصــاب  علـــى  يضغــط  بشـــكل  ضيقـة 
في القناة الرئيســــية، ممــا يــسبب تورمها 
وزيادة انضغاطها. ويتطلــب هـــذا اإلجـراء 
إدخال املريض املســتشــفى ألخــذ الحـقنة 
طريق  وعن  الطبيب  إشراف  تحت  املناسبة 
إعطاء مخـــدر موضعـــي، وعادة تســـتغرق 
مالحظة  يتم  ثم  دقائق   )10( الحقن  عملية 
الحالة ساعة على األقل قبل الذهاب للمنزل.

حقن فوق الجافية، يتم فيها حقن كميات . 2
صغيرة مـن مشـــتقات الكورتيــــزون فــــي 
املساحة الخلفية للفقرات التـــي يوجـد فيها 
فراغ يحتضن جذور األعصــاب الخارجــة 
العالج  ويناســب هذا  النخاعي.  الحبل  من 

من يشكو األلـــم الحــاد فــي الظهر، وكذلك 
املصابون باالنزالق الغضروفي أو بعد فشل 

العملية الجراحية.
الحقن إليقاف إشارات العصب، يستخدم . 3

الناتجــــة  األلم  إشارات  إليقــاف  النوع  هذا 
عن وجود ضغــــط على العصـب أو التهابـــه 
أو تــآكل في العظم. ويتـــم ذلك مـــن خـــالل 
مـــن مخـــرج جـذر  بالقـرب  وضـــع اإلبرة 
العصـب بالعمـود الفقري، ثـــم يتــــم حقـن 
مخـدر في مسـار الجـذر العصبي. ويعــــد 
ذلك إجـراًء عالجيًا وتشخيصيًا فــي نفـــس 

الوقت. 
علـى . 4 األوزون  غــاز  يعمــل  األوزون،  حقن 

تحضير الخاليا املتضررة الستعادة وظائفها 
الطبيعية وتقليص نسبة االلتهاب. ويتم حقن 
غاز األوزون فـي لـب الديسك تحت إشراف 
قسم األشعة وتأثير التخدير، وهذا النوع من 
الحقن مفيد لعالج األلم الناتج عن الخشونة 
والتلف وفتــق الديســك واألسـباب املؤديــة 
أللم الظهـر والســاق دون وجود مضاعفــات 
عصبية. وقد بينــت الدراسات أن استخدام 
هذه الطريقة يسهم في تنشيط الدورة الدموية 
املسكنات  وإطالق  الغضروف  تورم  وإزالة 
التي تؤدي إلى ارتخاء العضالت، وبالتالي 
األوزون  وُيعد  العصب.  على  الضغط  تقليل 
عامل مؤكسد يحد مــن تأثير املـــواد املثيـرة 

لألعصاب.

ثانيًا، عالج أمراض األوعية الدموية
تمدد الشريان األورطي

الشـــريان  وانتفـــاخ جـــدار  تمـدد  يحدث 
األورطي )الشريان الرئيسي الذي يحمل الدم من 
القلب إلى أجزاء الجسم( بسبب ضعف عضالت 
جدر الشريان، وهذا الضعف يحدث غالبًا بسبب 
كبر السن، أو نتيجة اإلصابـــة ببعض األمـــراض 
مثل تصلب الشرايني. وهذا التمدد إذا وصل إلى 
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حجم كبير قد ينفجر داخل الجسم ويحدث نزفًا 
خطيرًا قد يؤدي إلى الوفاة، وقد كانت املعالجة 
التقليدية بالجراحة ولكن فـــي السنوات األخيرة 
برزت طريقة عالج عن طريق الدعامة املغلفة وهي 

إجراء بسيط وناجح كبديل للجراحة.
يقوم طبيب األشعة التداخلية بقياس حجم 
الدعامة املطلوبة من خالل األشعة املقطعية وبعد 
ال  بحيث  املطلوب  باملكان  الدعامة  يضع  التأكد 

تؤثر على األعضاء املجاورة.

ثالثًا، عالج انسداد قنوات املسالك البولية
يتم تشخيص انسداد املسالك البولية بعمل 
فحص بفائق الصوت أو بالصبغة. قد تستدعي 
بعض الحاالت الخاصــة عمــل منظــار من قبــل 
جــّراح املسـالك البولية أو باســـتخدام التصوير 
املقطعي املحوسب. ويتم التــأكد مــن عــدم وجود 
حصيات سببت انسـدادًا، ورمًا أو ضغطًا على 
الحالب أدى إلى حدوث ارتجاع أو ورم باملسالك 
البولية أدى إلى حدوث احتباس في البول. فيقوم 
جّراح األشـــعة وتحت مخدر موضعــي بإدخال 
أسالك وأنابيب رفيعة تعمل على تحويل مجرى 
البول إلى كيس خارج الجسم، وذلك إلنقاذ الكلية 
من انسداد مجرى البول الذي قد يسبب فشاًل 
كلويًا. في وقت الحق يستطيع جّراح األشعة أن 
ويضع  البولية  املسالك  انسداد  أسباب  يتجاوز 
أنبوبة من الداخل تعمل كقناة ملجرى البول دون 
هناك  يكون  عندما  أيضًا  خارجي.  كيس  وجود 
وجود لضيق يمكن عالجه بالبالون دون اللجوء 
للعمليات الجراحية. يتوجب على املريض متابعة 
يجب  بحيث  البولية  املسالك  جّراح  مع  العالج 
ثالثة  إلى  الصناعية كل شهرين  األنابيب  تغيير 
أو بواسطة  أشهر سواء من قبل جراح األشعة 

جّراح املسالك البولية بواسطة املنظار.

رابعًا، عالج انسداد القنوات املرارية
يتم عالج انسداد القنــاة املراريــــة بعالج 
إزالتها  فيتم  حصــاة  بسبب  كان  فإذا  أسبابه، 

عن  إزالتها  فيتـم  ذلك  غير  كانت  وإذا  باملنظار، 
طريق الجراحة. يستطيع جّراح األشعة أن يرى 
ُيدِخــل  القناة املرارية مــن خــالل األشعة، وأن 
إبــرة رفيــعــة إلــى القنــاة املراريـــة، ومـــن ثـم 
يستطيع تجاوز االنسداد بإدخال ووضع أنابيب 

مخصصة لتعمل على تجاوز االنسداد.
قد يكون إجراء جّراح األشعة مهيئًا للعملية 
الجراحية إلزالة السبب نهائيًا، بحيث تكون حالة 
املريض قد تحسنت بعد تجاوز انسداد القنوات 
الحاد مـن خـالل األنبــوب الذي وضعــه جّراح 
يكون هناك  الحاالت عندما  األشعة. وفي بعض 
لالنسداد  املسببة  املراريــة  القنــوات  في  ضيق 
خصوصًا بعد إصابـة هــذه القنــوات من جّراء 
التضييق  هذا  توسيع  يتم  للمرارة  عملية سابقة 
دون  البالون  باستخدام  األشعة  جّراح  بواسطة 
عملية جراحية. عندما تكون حالة املريض متقدمة 
األشعة  جّراح  يقـوم  متقـدم  ورم  وجــود  بسبب 
تبقى داخل الجسم تعمل  بوضع دعامة معدنية 
على فتح القنوات املرارية، بحيث يمكن أن يعيش 
املريض دون وجود أنبوب أو كيس خارج الجسم.
ال بد من التقيد بمواعيد تغييـر أنبوب القناة 
املرارية، حيث إنــه أنبــوب صناعي يجب تغييره 
كل شهرين وإال تعرض لالنسداد. عندما تنسد 
القناة املرارية وال يتم عالجها فإنها قد تؤدي إلى 
بالجسم،  وتسمم  حاد  بالتهاب  املريض  إصابة 
ويجب علــى املريض مراجعــة أقــرب مستشفى. 
يجب التنبيه أيضًا علــى كل إنسان عند شعوره 
بتغييٍر ما في صحتـــه بأن يراجع الطبيب وذلك 

لكي يتدارك األمر من بدايته. 

 املراجع
• تأليف د. املـراد، بدر محمـد ــ األشعة التداخلية ــ 	

الطبعة األولى ــ مركز تعريب العلوم الصحية.
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يقوم املركز حاليًا بتنفيذ مشروع املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية باللغة العربية وهو أحد املشاريع الضخمة 
التي تمثل أهم ركائز حركة التعريب والترجمة في مجال الطب، حيث يحتوي على )140000( )مئة وأربعني ألف 
باللغة اإلنجليزية ومقابلها املصطلح باللغة العربية مع التفسير، والشرح لكل مصطلح، ويهدف هذا  مصطلح طبي( 
املشروع إليجاد أداة موحدة للمصطلحات الطبية العربية لتكون املرجعية الوحيدة املعتمدة على مستوى الوطن العربي.

وقد أنجز املركز وضع الشروح لكافة املصطلحات وجاري العمل في عملية املراجعة النهائية لكل حرف ونشره 
أواًل بأول. ونحن هنا نختار بعض املصطلحات وتفسيرها الطالع القّراء عليها..

املعجم املف�صر للطب والعلوم ال�صحية

hypothenar TA                                         رَّة ــ الضَّ 1ـ 
2 ـــ َضري    

البارزة اللحمية على راحـة اليــد علـى طـول الحافــة . 1
 Eminentia الزندية، تسمى أيضــًا البــارزة الضريـة

.)Hypothenar eminence( و hypothenaris

يتعلق بالبارزة الضرية، وهي عبارة عن بروز لحمي . 2
على الجانب اإلنسي من راحة اليد وينتج هذا البروز 
الخنصر  بحركة  تتحكم  عضالت  ثالث  وجود  عن 
املثنيــة  العضلــة  للخنصــر،  املبعدة  العضلة  هي 

القصيــرة للخنصر، والعضلــة املقابلــة للخنصر.
                      hypothermal                  1 ــ اْنِخفاِض الَحَراَرة

2 ــ  ُمْنَخِفُض الَحراَرة
يتميز بحرارة جسم منخفضة 32 درجة مئوية.

hypothermesthesi                                        ِحسُّ الُبروَدة
حساسية منخفضة بــشكل غيــر ســوي للحـرارة أو 

إدراك السخونة، مع زيادة اإلحساس للبرودة.
hypothermia1          َخْفضُ الَحراَرة ؛انخفاض

خفـض لدرجـة حـرارة لب داخـل الجـسم إلى 32 . 1
درجة مئوية 89 فهرنهايت أو أقل، كتلك الناتجة عن 
التعرض للجو البارد، أو املحدثــة كطريقــة لتخفيض 
أيـض النـسج، وبالتالـي حاجتهـا لألكسـجني، كذلك 
املســتخدم فـي إجراءات جراحيـة متنوعة، خاصــة 

بالقلب.
حالـــة حرارة مـنـخـفـضــة محـدثــة فــي العـضــو . 2

املستأصل املحفوظ بغرض الزرع.

accidental                                    اْنخفاُض الَحراَرة
hypothermia                                            الَحادثّي

انخـفـــاض درجــــة حــرارة لـــب الجـــســـم غـيــــر 
القصـدي، كما فــي البيئـــة البـــاردة، ودون وجـــود 
اضـطـــراب أولــي فـي مـركـــز الضـبــط الحـــراري 

)Thermoragulatory center( بالدماغ.
environmental                                      انخفاض الحرارة

hypothermia                                  الِبيئي

هو انخفاض درجة حـرارة الجسـم الحــادثي بــسبب 
خسارة الحرارة الناتج عـــن مزيـــج مــن الحمــالن 
 )Radiation( التوصيل واإلشعاع   ،)Convection(

إلى الهواء أو البيئة املحيطة.
endogenous                            اْنخفاُض الَحراَرة

hypothermia                               دَّاخليُّ املَْنَشأ

درجة حرارة جسم منخفضة بشكل غير سوي ناتجة 
في  وظيفي  قصور  بسبب  فيزيولوجية،  أسباب  عن 
الجهاز العصبي املركزي أو في الجهاز الغدي، على 

سبيل املثال، الغدة الدرقية.

 hypothermia by                    َخْفُض الَحراَرة
extracorporeal                      رائق خارج بالطَّ
methods                                                    الجْسميَّة

هو خفــض درجــة الحـرارة العالجــي عبــر ســطـح 
الجسم؛ بغرض تقليل أيـض الجـسم وبالتـالـي حاجته 

لألكسجني، كما في جراحات القلب.
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املركز العربي لتأليف وترجمة  
العلوم الصحية ــ دولة الكويت

إعداد هيئة التحرير

  hypothermia by                   َخْفُض الَحراَرة
surface cooling                              بالتَّْبريد

هـو خفـض درجــة الحــرارة القـصدي العالجي عبر 
سطح الجسم، وعن طريق وسائل مثـل عبــر الحمالن، 

.)Radiation( التوصيل واإلشعاع
induced hypothermia             َخْفُض الَحراَرة

املحرض
هــو خفـــض درجـة الحـرارة املحرض بشـكل قصدي 
بهدف عالجي، بغرض تقلـيل أيــض الجســم وبالتالي 

حاجته لألكسجني، كما في جراحات القلب.

mild hypothermia                 انخفاض الحرارة
الخفيف

يـكـــون فـيــــه درجـــة حــرارة لــب الجســم بــني 33 
درجـة مئوية 91.4 فهرنهايت و35 درجــة مئـويـة 95 

فهرنهايت.
moderate hypothermia        اْنِخفاُض الَحراَرة

املُْعَتدل
لب  فيه درجة حرارة  يكون  الحرارة  نوع من خفض 
و33   فهرنهايت   82.4 مئوية  درجة   28 بني  الجسم 

درجة مئوية 91.4 فهرنهايت.
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املكتبـة الطبية

علـى  الكاشفــة  األضــواء  الكتاب  هذا  يسلط 
اإلنسان  حيـاة  تهـــم  مختلفة  مجاالت  في  قضايا 
هذه  ألهمية  ونظـرًا  مـعـهـــا،  متكيـــفـــًا  وتجعلــه 
املواضيـع فإنـه يثــار حــولها جملة من التسـاؤالت 
مختلـف  إدراك  فـي  اإلنسـان  ويحـتــار  الكثيـرة، 
أوجههـا، خصوصًا أن بعضها يعتمد على املنطق 
واالستدالل وأحيانــًا التخمــني، ممــا يفتـح الباب 
الباحثـــني،  بـــني  الرأي  فــي  للخالفــات  واســعًا 
القضايـــا  لهـذه  املطــروحــــة  التســاؤالت  ومـن 
اإلنسان  بني  العالقة  تكون  كيـف  يناقشــها،  التي 
والبيئــة؟ ومــا املشــكالت البيئيــة املترتبـــة علـــى 
هـــذه العالقـة وآثارهـا عــلــى صــحــة اإلنـــسان 
كامللـــوثــات الهــوائـيـة وتأثيـرهـــا علــى طــبـقــــة 
اإلنســان  بني  املعـركــة  نتــائـــج  وما  األوزون؟، 
والجراثيم؟، وكيف يعيــش اإلنســان مـــع املرض 
املزمــن ؟، ثم ينقلنـا الكتاب إلــــى ســالمة املريض 
ويبني عالقة الطبيـب باملريــض، شـارحـــًا املنظـــور 

االجتماعي لسالمــة املريــض. 
كمــا يلقـــي الكتــاب الضـــــوء علـــى تشـكيل 
العقــل، متسـائاًل هل املخ يشـكل العقـل ؟، وهـــل 
وكيف  ؟،  وإبداع  حقيقة  أم  وخداع  وهـم  الخيال 

؟، تساؤالت  والوهم  الحقيقة  تكــون األحــالم بني 
تشــكل  الكتاب  هذا  ويناقشها  يطرحها  وقضايا 
تحديات كبيرة أمام العلم تتطلب املزيـد من البحث 
اإلصدار  هذا  يحقق  أن  نأمل  فيها.  والتمحيص 
الغاية التي ينشدها الكاتب، وأن يكون محفزًا 
للباحثني والدارسني على املزيد مــن الدراســة 

في مجاالته املختلفة.
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املكتبة الطبية

هناك العديد من أعراض نمو الخاليا 
غير املنتظم وهي ما تندرج تحت مـسمى 
السـرطـان الـذي يعّرف طبيـًا عــلــى أنــه 
تكــّون الـورم الخـبيث، وهــو مجمـوعــة 
مــن األمــراض التـي تتــصف خالياهـا 
بالعدوانية من حيث النمو واالنقسام غير 
املحدود، وقدرتها على الغزو واالنتشـار 
أو  املجــاورة  واألنسجة  الخاليا  وتدمير 
البعيدة، وهـذه الصفـــات هـــي مـا تميـز 
الورم الخبيـــث عن الورم الحميـد، وقد 
في  السرطان  إلى  الحميد  الورم  يتطور 

بعض األحيان. 
يصيب السرطان كل املراحل العمرية 
بداية من األجنة إلى نهاية عمر اإلنسان، 
ولكن تزيـــد خطــــورة اإلصــــابة به كلما 
تقــدم العمر، كمـا يصيـب أيضًا الحيـوان 
والنبات، ولكـن بأشـكال مختلفـة  وغـالبــًا 
يعزى تحول الخاليـا السـليمــة للخاليا 
السرطانية إلــى حــدوث تغـيـيـــرات فـي 
الحمض النــووي الخاص بالخليـة، وذلك 
نتيجة للعديد من العوامل املسرطنة منهــا 
التدخـــني واإلشعاع، وأســــاليب التغذية 

غيــر الصحيــة واملواد الكيميائية واألمراض 
املعديـة، وغيرهـا الكثيـر مــن األسباب، منهــا 
غيـر املعـروف حتـى اآلن، وقــد يحـدث أحيانًا 
خطــأ مـا عـشـوائــي، أو مـا يسـمى بالطفــرة 
في الحمض النووي وذلك عند انقسام الخلية. 
نأمل أن يستفيد ممــا احتوتــه فصـول هذا 
الكتاب قّراء ســـلسلة الثقافـــة الصحيــة مــن 
معلومات طبية وثقافية عن التغذية والسرطان. 
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Acid Etching                      التخريش الحمضي
Acidic Rain       املطر الحمضي
Actin       األكتني
Adenoid       الغدانية
Adenoidectomy     استئصال الغدانيات
Adrenaline     األدرينالني
Allergy       األرجية
Alzheimer      ألزهايمر
Androgen    األندروجني
Angina     الذبحة
Anorexia Nervosa     القهم العصابي
Antibodies      األضداد
Antioxidants     مضادات التأكسد
Antiperspirant     مانع التعرق
Aortic Aneurysm    األنورزوم األورطي
Apocrine Gland    غدة ُمفترزة
Arteriosclerosis     تصلب الشرايني
Asthma        الربو
Autosomal Dominant      صبغي جسدي سائد
Autosomal Recessive     صبغي جسدي متنحي

A

B

C

D

امل�صطلحات الواردة يف هذا العدد

Bacteriophages  الفيروسات العاثية
Beriberi       البري بري
Bicarbonate     البيكربونات
Biodiversity      تنوع
Blood Platelets      صفيحات الدم
Body Mass Index      منسب كتلة الجسم
Bonding            ربط
Breast Cancer      سرطان الثدي
Breast Feeding     إرضاع من الثدي
Bulimia Nervosa    النهام العصبي

Carbohydrates      الكربوهيدرات
Catalase     إنزيم الكاتاالز
Cataract                                   )الساد )الكاتاراكت
Celiac Sprue      الذرب البطني 

Cellulose        الِسلولوز
Cerebellar Ataxia    رنح مخيخي
Chemical Reactions                    تفاعالت كيميائية
Chlorine        الكلور
Cholesterol     الكوليستيرول
Clinical Trials       التجارب اإلكلينيكية
Cohesive Gold     الذهب املتماسك
Collagen     الكوالجني
Colon Cancer      سرطان القولون
Colonies            مستعمرات 
 Colour Blindness      عمى األلوان
Composite Resins           الراتينات املركبة 
Compulsive Overeating   فرط األكل القهري
Cone Cells        الخاليا املخروطية
Cosmetic Dentistry     طب األسنان التجميلي
Cosmetic Fillings           الحشوات التجميلية
Critical Degree     الدرجة الحرجة
Cystic Fibrosis    التليف الكيسي

Density        كثافة
Dental Amalgam   أملجم األسنان
Dental Crown       تتويج األسنان 
Dental Implantology			                زراعة األسنان
Dental Restorative Material           املواد املرممـة

لألسنان 
Dental X-Ray                           أشعة األسنان
Dentistry        طب األسنان
Deodorant    مزيل الروائح
Depression     االكتئاب
Dermatitis     التهاب الجلد
Diabetic Retinopathy  اعتالل الشبكية

السكري
Dialysis      الديال
Diarrhea      اإلسهال
Dichlorodiphenyltrichloroethane;  مختصر د.د.ت
		DDT                                 مبيد حشري( ي(
Diffusion   انتشار
Disseminated Intravascular      التخثر املنتثر داخل
  Coagulation; DIC                           األوعية
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E

امل�صطلحات الواردة يف هذا العدد

F

G

I

L

H

M

Dopamine    دوبامني
Down Syndrome    متالزمة داون
Duchenne Disease																							       داء دوشني

Eccrine Gland     غدة ناتجة
Ecocide        مخرب البيئة
E-coli      اإلشريكية القولونية
Ecological System                        أنظمة أيكولوجية
Elastin      اإليالستني
Electrocardiogram; ECG        مخطط كهربية القلب   
Electrolyte      الَكهاِرل
Enamel      ميناء األسنان
Epidural       فوق الجافية
Eutrophication         تتريف
Exonuclease                       )نوكلياز خارجي )إنزيم

Favism                    )الُفوال )أنيميا الفول
Fibers        ألياف
Flukes      الديدان
Folic Acid       حمض الفوليك
Food Addiction     إدمان الطعام
Food Chains      السالسل الغذائية
Free Radical      َجذر حر

 Giardia    الجياردية
Giardia Lamblia																						   الجياردية اللميلية
Glaucoma  )الجلوكوما )الزرق
Global Worming	                  االحتباس الحراري
Glucose -6- Phosphate																	نازعة هيدروجني   
Dehydrogenase; G6PD     الجلوكوز ـ6ـ فسفات

Glutathione     الجلوتاثيون
Gluten       الجلوتني
Gluten Sensitive Enteropathy   حساسية الجلوتني

املعوية

Glycogen     الجليكوجني
Groin     األربية

Hair Follicle    جريب الشعرة
Haptoglobin    الهابتوجلوبني
Hematuria      بيلة دموية
Hemoglobin      الهيموجلوبني
Hernia       فتق
Herpetiform      هربسي الشكل
Hyperthyroidism    فرط التدرق
Hypertrophy     تضخم
Hypoxia     نقص التأكسج

Immune System                           جهاز املناعة
Immunity         مناعة
Immunoglobulin A                   A الجلوبولني املناعي
Immunoglobulins  جلوبولينات مناعية
Insulin                                                األنسولني
Interventional Radiology	     علم األشعة التداخلي
Ishihara Test         اختبار إيشيهارا

Lactate Dehydrogenase; LDH     نازعة هيدروجني
الالكتات

Lactose Intolerance                  عدم تحمل الالكتوز
Leukemia       ابيضاض الدم
Light Curing          التصليب الضوئي
Lymph Tissue        نسيج ملفي

Macrocytic Anemia    فقر الدم كبير الكريات
Mammogram      تصوير الثدي الشعاعي
Marfin Syndrome     متالزمة مارفان
Metabolism     االستقالب
Metal Alloy         خالئط معدنية
Microbes      املكروبات
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امل�صطلحات الواردة يف هذا العدد

Q
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Migraine   الشقيقة )الصداع النصفي (ا
Monogenic																																								أحادي الجني
Multifactorial Disorder		     اضطراب متعدد العوامل 

Nasal Turbinate   املحارة األنفية
Niacin        النياسني
Nyctalopia       العشى

Oral Cavity        الحفرة الفموية 
Orthodontics      تقويم األسنان
Osteoporosis      تخلخل العظم
Otitis Media       التهاب األذن الوسطى
Ovarian Cancer     سرطان مبيضي
Overeating      فرط األكل
Oxidation   )األكسدة )التأكسد
Ozone      األوزون

Pantothenic Acid     حمض البانتوثينيك
Parkinson Disease      داء باركنسون
Phosgene        الفوسجني
Photosynthesis     البناء الضوئي
Phytoplankton      العوالق النباتية
Pnemococcal        املكورات الرئوية
Pneumonitis      االلتهاب الرئوي
Point Mutations      طفرات نقطية
Pollutants      امللوثات
Polyps        سالئل
Protozoa       الحيوانات األوالي

Quartz            الكوارتز

Radiation Pollution    التلوث اإلشعاعي

Red Blood Cells     كريات الدم الحمراء
Red Tide       املد األحمر
Reticulocyte    خلية شبكية
Retina     الشبكية
Retinol     الريتينول
Riboflavin    الريبوفالفني
Rickets      الرخد

Scurvy                                  )C البثع )عوز فيتامني
Serotonin     السيروتونني
Sigmoidoscopy     التنظير السيني
Sinusitis     التهاب الجيوب
Sores      القرحات
Spinal Cord      الحبل النخاعي
Suffocation      االختناق
Sweet Gland       غدة عرقية
Systemic Lupus                              الذئبة الُحمامية

Erythematosus      املجموعية

Thalassemia       الثالسيمية
Thermal Pollution  التلوث الحراري
Thyroid Gland    الغدة الدرقية
Transglutaminase اإلنزيم الناقل للجلوتامني
Triclosan  تريكلوزان )دواء مطهر(ا
Triglyceride      ثالثي الجليسريد

Ulcerative      تقرحي
Ultrasound      فائق الصوت
Unconjugated Bilirubin  البيليروبني الالمقترن
Upper Respiratory Tract   السبيل التنفسي العلوي

Veneer																						       الكسوة الخزفية لألسنان

Water Column     عمود املاء

X- Linked Disease									X	داء مرتبط بالكروموسوم
X-Ray       األشعة السينية
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د.  يعقوب أحمد الشراح
نائب رئيس التحرير

ينتج تدني اإلبداع والتفكير باللغة األم عن ازدواجية اللغة في التعليـم، فإن 
الدراسات التي أجريت فـي النصف األول مـــن القرن العشـرين قـد أكدت علـى 
وجود ظاهرة اإلعاقة اللغوية عند األطفال الذين يتعلمون لغتني، لقد اعتمدت تلك 
الدراسات على مقارنـة مسـتوى األطفال الذين يدرســون لغة واحــدة باألطفال 
الذين يدرسون لغتني، ووجدت الدراسة أن هؤالء يعانون قصورًا لغويًا باملقارنة 
خاصـة  لغويــة  وقدرات  مجاالت  فــي  القصور  ذلك  اتضح  األولى.  الفئة  مع 

باملفردات ومعانيها، وفي الكتابة اإلنشائية والقواعد.

أما الدراسات التي أجريت في النصف الثاني من هذا القرن حول آثار تعليم 
لغتني معًا قد توصلت إلى نتيجة مفادها، أن أطفـال اللغة الواحدة كان أداؤهم 
ونتائجهم أفضل من أداء ونتائج أطفال اللغتني في القدرات الكتابية. كما أكدت 
هذه األبحاث أن أطفال اللغتني يعانون بعض املصاعب واإلعاقة اللغوية مرتبطة 

باجتهادهم من أجل التمكن والتأقلم مع نظام لغتني.

أما في الدول العربية فقد أشارت دراسـة أجريت فـي مصـر عام 1989 إلى 
نتائج سلبية لبرامج ثنائية اللغة. لقــد عنيــت الدراســـة بتـأثيــر العـلـوم باللغـة 
اإلنجليزية علــى تحصــيل تالميذ الصف الخامس االبتـدائي، اتجاهاتهم نحو 
مادة العلوم، حيث قام الباحث بتطبيق اختبار تحصيلي علــى عينــة مكونــة مـن 
575 تلميذ مقسمني إلى مجموعتني: األولى تدرس العلوم باإلنجليزيــة والثانيـة 
تدرس العلوم بالعربية، وذلك فـي ســـت مدارس ابتدائيــــة منها ثـــالث مدارس 
للغات وثالث مدارس أهلية، واستبعدت املدارس الحكـومـيــة لتحقيق التقارب 
في الظروف واإلمكانـــات املدرسية بينهم، واستنتجت هذه الدراسة انخفاض 
مستوى التحصيل لدى املجموعة األولى التي درست العلوم باللغة اإلنجليزية، 
بينما حققت املجموعة الثانية التي درست العلوم باللغة العربية مستوى عاٍل من 
التحصيل، ومن هذا نخلص أن االزدواجية في التعليــم للغتــني يؤدي إلــى تدني 

اإلبداع والتفكير باللغـة األم.

كلمة العدد

ازدواجية اللغة في التعليم

وأثرها على عملية اإلبداع
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