


اإر�شادات لكّتاب املقاالت 

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

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 الصاحلة للنشر، أو التي تتعارض مع الئحة املجلة.	
• للمجلة احلق في تأجيل نشر بعض املواد أو جتزئتها 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 	

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

• يجب تقدمي نسخة من جميع الرسوم والصور املستخدمة في املقال، وتقبل الصور امللونة وكذلك األبيض واألسود، 	
بدرجة وضوح عالية، وترجمة وكتابة  تكون الصور  أن  لها. ويفضل  املوجبة  األفــالم األصلية  توفير  كما يفضل 
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 اجلداول مطبوعة على جهاز احلاسوب، 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 اجلداول 	

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 مبقاله )مبا فيها جرعات األدوية(، وعن دقة 	

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

السيد الدكتور / رئيس حترير 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



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 احلضارة العربية وغيرها من احلضارات في 	

املجاالت الصحية والطبية.
• دعم وتشجيع حركة التأليف والترجمة باللغة العربية في مجاالت العلوم 	

الصحية.
• إصدار الدوريات واملطبوعات واألدوات األساسية لبنية املعلومات الطبية 	

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

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

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 املجاالت الطبية شاملة املصطلحات 
واملطبوعات األساسية والقواميس، واملوسوعات واألدلة واملسوحات الضرورية 
لبنية املعلومات الطبية العربية، فضاًل عن إعداد املناهج الطبية وتقدمي خدمات 

املعلومات األساسية لإلنتاج الفكري الطبي العربي.

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

وإصداراته في املجاالت الطبية املختلفة.
• باللغة 	 األصلية  الطبية  األبحاث  كتابة  على  واملتخصصني  األطباء  تشجيع 

العربية في جميع املجاالت الطبية والصحية.
• متابعة اجلديد في الطب وذلك في سبيل حتديث املعلومة الطبية في املجاالت 	

املختلفة.

مجلة تعريب الطب ـــ مجلة طبية عربية ـــ تصدر عن املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية.
جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز العربي لتأليف وترجمة

العلوم الصحية
)الكويت  ــــ 2018(

املقاالت املنشورة في املجلة تعبر عن وجهة نظر كاتبها،
وال تعبر بالضرورة عن رأي املركز

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية )أكملز(
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د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

رئيس التحرير
﴿العطلة والصيف﴾

حية
فتتا

اال

تمر أيام العام سريعة مليئة بالعمل والروتني والتعب واإلجهاد، ونترقب بشغف دائمًا 
الصيف، حيث تبدأ معه اإلجازة الصيفية لتزيل عن الجسد آثار التعب وتتجدد طاقة القلب 
والروح وتزداد الحماسة في النفس من جديد ويتهيأ الفرد لالنتقال من مرحلة إلى مرحلة 
أخرى. واإلجازة ليست مجرد عطلة عابرة نترك فيها أعمالنا ودراستنا وأنشطتنا املختلفة، 
العمل، ويتهيأ  بل هي ضرورة البـد منها كي يستعـيد فيها الشخص نشاطه بعد متاعب 
الطالب لالنتقال إلى مرحلة جديدة من الدراسة بكل نشاط وحيوية، ومع استقبال الصيف 
واالستمتاع بالعطلة فيه يأتي عددنا الثالث والخمسون من مجلتنا )تعريب الطب( ليضيف 

لقرائها متعة االستفادة باملعلومات الصحية بجانب التمتع بعطلة الصيف. 
تستهل املجلة أبوابها بباب علم الفلك، حيث تستعرض موضوع هل توجد حياة خارج 
األرض؟ في محاولة إليجاد إجابة عن هذا السؤال، ويناقش موضوع العدد قضية هامة وهي 
مرض البهاق ملا له من تأثير على عدد كبير من املرضى، وفي باب علم البيئة تتطرق املجلة 
ملوضوع الغبار وتأثيراته الصحية والبيئية، ثم تستعرض املجلة في باب طب املخ واألعصاب 
موضوع الصرع والصيام واالحتياطات التي يجب اتباعها بالنسبة ملرضى الصرع أثناء 
وأنواعها وضوابط  املحليات  إلى موضوع  التغذية  علم  باب  املجلة في  تتطرق  ثم  الصيام، 
استعمالها، وفي باب اللغة العربية تستعرض املجلة قضية الشعر الحديث واملعاصر، ثم 
تنقلنا املجلة بعد ذلك إلى باب علم املناعة لتتحدث عن التهاب اللوزتني لدى األطفال، وفي 

باب طب الجلد تتناول املجلة موضوع حاجب األشعة الشمسية )واقي الشمس( وأنواعه.
وفي باب طب املجتمع تناقش املجلة موضوعًا يشغل بال كثير منا وهو اإلعاقة، حيث إن 
طرق التعامل مع الشخص املعاق تتطلب فنًا وحرفية عالية حتى يتحقق التوازن االجتماعي، 
وفي باب طب األطفال تتناول املجلة موضوع اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط، وفي 
باب علم املكروبيولوجيا الطبية تعرض املجلة ملوضوع الجراثيم النافعة، وفي باب علم أمراض 
النطق والكالم تتحدث املجلة عن اضطراب اللغة والتواصل لدى األطفال والكبار، وفي باب 
الصحة العامة تتحدث املجلة عن موضوع الخمول وفقد الشهية، وفي باب طب األمراض 
باب  وفي  وأسبابه،  انتشاره  وطرق  الجرب  مرض  عن  الحديث  املجلة  تستعرض  املعدية 
طب األسنان تناقش املجلة موضوع الشفة والحنك املشقوقني وطرق التشخيص واملعالجة، 

وُتختتم املجلة مقاالتها بالحديث عن األدوية وضوابط استعمالها لدى الحامل.
كل ذلك باإلضافة إلى أبواب املجلة الثابتة وهي الجديد في الطب، األخطاء الشائعة، 
العلماء العرب، استراحة العدد، الصحة سؤال وجواب، وباب علم املصطلحات، وباب املكتبة 
العدد.  هذا  في  الواردة  واملصطلحات  املركز،  إصدارات  أحدث  على  يطلعنا  الذي  الطبية 

وختامًا يسعدنا أن ينال كل ما قدمناه من موضوعات إعجاب قّرائنا األعزاء.



هل توجد حياة خارج األرض؟

تعريب الطب، العدد 53، يونيو 42018

د. يعقوب أحمد الشراح   

األمني العام املساعد ـ املركز العربي لتأليف 

وترجمة العلوم الصحية ـ دولة الكويت
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يسألك  أن  مستهجنًا  أو  غريبًا  يكون  ال  قد 
إذا ما كانت هنالك مخلوقات تعيش  شخص عن 
خارج كوكب األرض إذا علم أنك باحث أو مفكر في 
علوم الفضاء، أو فلكي حائر في تفسير إبداعات 
الخالق، وأسرار الكون  وغموضه. إن الكثير من 
التساؤالت عن أسرار الكون ال إجابات صحيحة 
لها سوى اإليمان بالغيبيات أو ترك العنان للخيال 
التجارب  نتائج  على  االستدالل  استعصى  إذا 
والقوانني العلمية والفيزيائية. إن حب االستطالع 
للتخيل من أن  الكثيرين  املعرفة دفع  والبحث عن 
األرض  غير  كواكب  على  تعيش  مخلوقات  هناك 
وتقدم  بحضارة  وتتمتع  البشر،  ملنافسة  تسعى 
علمي تفوق حضارة البشر. وألن هذه املخلوقات 
الغريبة ذكية ولديها القدرة على غزو األرض، فقد 
توهم البعض أنه شاهد في السبعينيات من القرن 
وهجًا  ترسل  الغامضة  الطائرة  األطباق  املاضي 

المعًا من السماء لكنها تختفي في ملح البصر.
استطالع  على  تعتمد  دراسة  أجريت  ولقد 
رأي األمريكيني عن األطباق الطائرة في الثمانينيات 
من القرن املاضي كانت النتيجة أن أكثر من 60 % 
من األمريكيني يؤمنون بهذه األطباق الطائرة، بل إن 
كثرة الحديث عنها آنذاك جعل املخرج السينيمائي 
األمريكي ستيفن سبيلبرج ينتج أول فيلم سينيمائي 
األبيض  البيت  في  مرة  ألول  عرض  األطباق  عن 
للفضاء خصصت  ناسا  وكالة  أن  كما  األمريكي، 

مبالغ طائلة للبحث ودراسة األطباق الطائرة. 
 

روايات حول وجود حياة خارج األرض

البال  يشغل  مازال  الذي  األزلي  والسؤال 
من أين جاءت هذه املخلوقات الذكية، وما هدفها 
من زيارة األرض؟ سجلـت الكثيـر من الـروايـات 
باالستماع إلى الذين شاهدوا األطباق الطائرة في 
مشاهداتهم،  صدق  على  مؤكدين  متفرقة  أماكن 
وأنهم ليسوا واهمني. إذا كانت الروايات صحيحة، 
صرح  كارتر  جيمي  األمريكي  الرئيس  أن  حتى 
هذا  السماء،  في  يتحرك  دائري  لوهج  بمشاهدته 
وأنه علينا  يعني عدم وجود حياة خارج األرض، 

أن نتوقف عن البحث في علوم الفضاء. إن الواقع 
خارج  حياة  عن  البحـث  علـى  اإلصـرار  يعكـس 
العلماء الختراع سفن  األرض، وهو إصرار دفع 
في  والتعمـق  العـمالقـة،  والتلسكوبات  الـفضـاء، 

األبحاث العلمية والفضائية.
أبحـاث  مجـال  في  الهـائل  التقـدم  وبرغـم 
الفضاء، فإننا مازلنا ال نملك اإلجابة عن سؤال 
واحد، وهو هل نحن الوحيدون، وال أحد غيرنا 
يعيش على الكواكب في النظام الشمسي أو حتى 

غيره من األجرام السماوية ؟
إن اإلجابة عن ذلك حتى اآلن ليست كاملة، 
وال قاطعة في غياب األدلة، فكل ما هو متاح من 
تفسيرات ال يخرج عن التخمينات، أو التوقعات من 
أن هنالك احتماالت حياة خارج األرض رصدتها 
في حدود تمكنها األقمار الصناعية، أو التلسكوبات 
على  برجليـه  حـط  الذي  فاإلنسان  التقنية.  عالية 
سطح القمر ألول مرة لم يجد أحياء هناك سوى 
قطع  ومعه  األرض  إلى  وعاد  والصخور،  الرمال 
حتى  العلمي  البحث  يثبت  لم  الصخور،  هذه  من 
هذه  في  املجمدة  كالجراثيم  دقيقة  كائنات  وجود 

الصخور.
وجـود  والـدين  العلـم  ينـفي  ال  ذلـك،  ومع 
البعيدة  األخرى  الكواكب  على  تعيش  مخلوقات 
الداللة  إن  الكون.  خالق  سوى  بها  يعلم  ال  التي 
على وجود األحياء خارج األرض تتضح في قول 
الخالق في محكم تنزيله )َوَيْخُلُق َما اَل َتْعلَُموَن( آية 
َيْسُجُد   ِ )َوِلهَّ تعالى  قوله  وأيضًا  النحل،  سورة   )8(

َماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض ِمْن َدابٍَّة َوالَْماَلِئَكُة  َما ِفي السَّ
َوُهْم اَل َيْسَتْكِبُروَن( آية )49( سورة النحل. هناك دالالت 
قرآنية أخرى ُتظهر أن السماوات واألرض لم تخلق 
عبثاً أو لصدفة كونية، وإنما أسرارها بيد خالقها.

رأي العلماء في وجود حياة خارج 

األرض

أن  فكرة  الفلكيني  الفيزيائيني  غالبيـة  يتقبـل 
البشر ليسوا هم الوحيدون في الكـون مـا دامـت 

علم الفلك
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 أهم طرق البحث عن حياة خارج األرض.

النجوم والكواكب في نظامنا الشمسي ال يحصى 
عددهـا، فمـا بـالك بالعوالـم األخرى البعـيدة عـن 

نظامنا الشمسي؟
يقول استيفن هوكينج أستاذ الرياضيات في 
موجودة  الحياة  إن  البريطانية  كامبريدج  جامعة 
خارج األرض، بل إن األرض معرضة لخطر غزو 
أكثر  هناك  وأن  خصوصًا  الفضائية،  املخلوقات 
من )100( مليار مجرة، وفي كل مجرة املاليني من 

النجوم والكواكب.

األبحاث في مجال الفضاء

أمريكا وروسيا بشكل خاص  لقد تصدرت 
وكان  الفضاء،  وتكنولوجيات  الفضائية  األبحاث 
السباق على أشده أيام االتحاد السوفييتي، لكن 
أمريكا كان لها السبق في العلوم الفضائية، خاصة 
بعد أن أسست وكالة ناسا  لألبحاث الفضائية عام 
أن  على  يدل  وهذا  روسيا.  تبعتها  ثم  )1958م(، 
األبحاث أو العلوم الفضائية من الناحية التاريخية 
بالتقـدم العلمـي فـي  تكون حديثـة نسبيًا مقارنـة 
مجاالت أخرى كالفيزياء والكيمياء والطب وغيرها.
إرسـال  في  سّبـاقـني  السوفيت  كـان  ولقد 
الضابط يوري كاكارين عام )1961م( كأول إنسان 
يدور حول األرض في سفينة فضائية وصلت إلى 

ارتفاع )327( كيلو متر، إال أن األمريكيني أرسلوا 
أيضاً في عام )1961م( ألن شيبارد كأول إنسان 

إلى الفضاء دار حول األرض بكفاءة.
لكن األمريكيني كانوا على عجل إلرسال شخص 
إلى القمر قبل أن يقوم السوفيت بذلك. وقد تمكنوا 
أرمسترونج  نيل  الفلكي  بإرسال  حلمهم  تحقيق  من 
في عهد الرئيس جون كنيدي. إن نزول أرمسترونج 
)1969م(.  عام  يوليو   )20( في  القمر  سطح  على 
كان إنجازاً علمياً ضخماً وريادة أمريكية افتخر بها 
العالم. ولم يتوقف األمريكيون فقد أرسلوا بعد ذلك 
ست سفن فضاء إلى القمر للمزيد من االستكشاف 

في الفترة بني )1969 - 1972م(.

الهدف من االستكشافات الفضائية

إن التركيز على االستكشافات الفضائية كان 
هدفه كسب املزيد من املعلومات، خاصة إذا ما كان 
هناك حياة في الخارج. ولقد كانت املحاولة األولـى 
فـي عـام )1960م( عنـدمـا وجـه الفـلـكي فرانسيس 
دريك تلسكوب يقيس الصوت على نجمني متشابهني 
للشمس يقعان على مسافة )11( سنة ضوئية بهدف 
لم  لكنه  غريبة،  ملخلوقات  صوتية  إشارات  التقاط 
أكثر  املجال  فتحت  دريك  أبحاث  إن  شيئًا.  يلتقط 
الخارج  من  واإلشارات  األصوات  لرصد  للعلماء 

مراصد مؤسسة 
"SETI"

التلسكوب كبلر

مركبات للبحث عن المكروبات 
على سطح المريخ

المرصد األوروبي الجنوبي 
في تشيلي
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في محاوالت للتوصل إلى معلومات تفيد في رصد 
أماكن األحياء. 

بمرور  تتبدل  العلمية  الحقائق  الكثير من  إن 
فلقد صحح  والتجارب.  االكتشافات  نتيجة  الزمن 
نيكوالس كوبرنيوكس املعلومات في القرن الخامس 
عشر امليالدي من أن األرض ليست مركز الكون، 
وأن الشمس هي املركز. وبتقدم العلم توصل العلماء 
ليست في مركز"درب  الشمسية  املجموعة  أن  إلى 
مركز  في  أيضًا  ليست  التبانة  درب  وأن  التبانة"، 
الكون. وألننا نعيش على حافة كوكب األرض في 
املجموعة الشمسية، فإننا لسنا الوحيدين على هذه 
التي  العوالم  من  الكثير  فهناك  الكون،  في  الحافة 
يتواجدون  أيضًا  ربما  الذين  األحياء  فيها  يعيش 
في  بالضرورة  ليست  أخرى  كواكب  حواف  على 

نظامنا الشمسي.

االستدالل على وجود كائنات 

تعيش في ظروف طبيعية صعبة

إن االستدالل على وجود الكائنات في الظروف 
حياة  مع  تتالئم  ال  خصائص  له  الصعبة  الطبيعية 
البشر. أثبتت كثير من الدراسات أن الكائنات الحية 
لديها القدرة على التأقلم مع ظروفها املختلفة. فلقد 
اكتشف العلم أن هناك حياة تحت الطبقات الجليدية 
بعيدة العمق عن مسطحات أراضي املنطقة القطبية، 
السنني  ملاليني  مجهرية  دقيقة  كائنات  تعيش  حيث 
كاملكروبات الطاحنة للميثان واملتواجدة في الصخور، 
ال  حيث  العميقة،  املحيطات  أرضيات  سطح  وعلى 
يوجد الضوء واألكسجني. وقد تكون هذه املكروبات 
قد  بعمق  املتجمد  القطب  في  الجليد  طبقات  تحت 

تصل نصف كيلو متر.
فإذا كانت الكائنات تتكيف مع الحالة التي 
توجد فيها مهما كانت معقدة وغاية في الصعوبة، 
فهل نستبعد التفكير في وجود كائنات متكيفة على 

الكواكب األخرى؟

حقيقة وجود املاء على كواكب 

أخرى

وإذا نظرنا إلى املاء كمادة أساسية للحياة على 
األسطح  بكميات تحت  املاء  هذا  فلقد وجد  األرض، 
بـ  واملسمى  املشتري،  كوكب  قمر  على  الجليدية 
)جانيميد(، وكذلك وجد املاء على أقمار زحل. ولقد 
وصف الفلكيون أن الكوكب )تيتان( له قمر مشهور 
كما  امليثان.  من  غامض  بحر  عليه  يوجد  وضخم 
يعتقد  )ميماس(  اسمه  قمراً  أخيراً  العلماء  اكتشف 

أنه يسبح على بحر أسفل سطحه.
فإذا كان هناك حوالي واحد تريليون كوكب 
في درب التبانه وحده الذي فيه نظامنا الشمسي، 
يمكن  فكيف  عليه،  نعيش  الذي  األرض  وكوكب 
نفي وجود مخلوقات في هذا الكون الشاسع بعد 
أن توصل العلم إلى أن الخمس، أو )22 %( من 
تكون مماثلة لألرض؟.  قد  للكواكب  الهائل  العدد 
إن االستدالل على وجود الحياة فوق هذه الكواكب 
البعيدة مستحيلة في ظل املعطيات العلمية الحالية، 
فال أحد يعرف كيف يتطور العلم، لكي يعثر على 

عالمات الحياة في الفضاء البعيد..
ومع أن العلماء ركزوا على دراسة الكواكب 
لقربها من األرض،  الواقعة في نظامنا الشمسي 
أن  إال  املنال،  بعيدة  والكواكب  باملجرات  مقارنة 
نتائج البحث إلى اآلن لم تسفر عن وجود مخلوقات 
رغم الحديث عن العوامل املتوافرة لنشأة أي شكل 

من أشكال الحياة على هذه الكواكب وأقمارها.

دالئل وكالة ناسا عن إمكانية 

وجود حياة خارج األرض

لقد أشارت وكالة ناسا ألبحاث الفضاء في 
أمريكا أن هناك على األقل أربعة كواكب مرشحة 
أكثر من غيرها لوجود أشكال الحياة عليها، وهذه 

الكواكب هي:

علم الفلك



تعريب  الطب، العدد 52، فبراير 82018 تعريب الطب، العدد 53، يونيو 82018

إنسالدوز Enceladus: أكبر سادس قمر 
لكوكب زحل قد يكون مناسبًا للحياة بسبب وجود 
تشكل  القمر  أسفل سطح  ثلجية ضخمة  منطقة 
محيطـًا مائيـًا عميقـًا في قطبـه الجنوبـي متصل 
بالسطح، وله خاصية دافئة وداعمة للحياة. ولقد 
هذا  مياه  في  العضوية  الجزيئات  بعض  وجدت 

القمر تزود بالطاقة واملواد املغذية.
كـوكـب  أن  االعتقـاد  بـرغـم   :Mars املريـخ 
املريخ من الكواكب التي يستبعد وجود الحياة عليها 
لظروفها القاسية، إال أن بعض الدراسات تؤكد على 
الطبقة  في  دقيقة  مكروبية  كائنات  وجود  احتماالت 
امللحية الطينية أسفل قشرة الكوكب. فمن االحتمال 
أن هذه املكروبات تتغذى على أول أكسيد الكربون 

الناتج من الطبقة امللحية الطينية.
الـقمـر  يعتقـد أن هـذا   :Europa يـوربـا 
محصوراً  كبيرة  وبكميات  السائل  املاء  يحوي 
في مناطق جليدية ضخمة، وتشكل محيطاً مائياً 
عميقًا. وهذا القمر يختلف عن قمر إنسالدوز في 
يمكن  وال  الصعوبة،  في  غاية  إليه  الوصول  أن 
تحديد ماذا يحتوي هذا املحيط املائي حتى اآلن.

التيتان Titan: القمر العمالق لكوكب زحل، 
محيطًا  يشكالن  وامليثان  اإليثان  غاز  أن  ويعتقد 
غازيًا حارًا يشبه املحيط السائل، حيث تصل درجة 
مقارنة  املئوية،  الدرجات  من  مئات  عدة  الحرارة 
العالية  الحرارة  هذه  إن  األرض.  سطح  بحرارة 
أي  أو  والطحالب،  الجراثيم  وجود  على  تساعد  ال 
شكل من أشكال الحياة، لكنها قد تؤدي إلى أنواع 
الظروف  أخرى من األحياء غير معروفة تكيفت مع 
للقمر العمالق.. هناك اعتقاد أنه باإلمكان  القاسية 
مناخية  وامليثان، في ظروف  اإليثان  يتحول غاز  أن 
معينة إلى سائل قد يساعد على وجود أحياء دقيقة 

على الكوكب.
إن هذه األقمار والكواكب طبعًا ليست الوحيدة 
التي يحتمل أن توجد حياة عليها، فالكثير من العلماء 
كانت  ما  إذا  األرض  خارج  املخلوقات  بني  يفرقون 
مجهرية دقيقة أو حيوانية ذكية. وأحد هؤالء العلماء 
لكن  مخلوقات،  بوجود  يؤمن  الذي  هوكنغ  ستيفن 
تعيش حياة  أنها  أو  بالذكية،  الصعب تسميتها  من 
ذكية، وأن االكتشافات العلمية في املستقبل ستثبت 
التكهنات الحالية من وجـود أشكـال األحياء خارج 

األرض.

 أهم خمسة كواكب خارج المجموعة الشمسية التي من المحتمل أن تكون صالحة للحياة.
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علم الفلك

اجلدال حول املادة احلية وبداية 

تشكلها على األرض

واحد  حال  على  الثبات  وعدم  التغيرات  إن 
الكثير  في  ذلك  ويالحظ  وحياتية،  كونية  ظاهرة 
الثاني  فالقانون  باإلنسان،  املحيطة  األشياء  من 
هوكنج  العالم  يفسره  كما  الحرارية  للديناميكا 
الحالة  أن  أي  القيمة،  في  لغيرها  تعود  حالة  هو 
الالنظامية أو القصور الحراري في الكون يتغير 
ليشكل نظامًا. فالالنظام يؤدي عادة إلى الترتيب 

والنظام واالتزان..
على  األشياء  من  الكثير  في  ذلك  ويالحظ 
األرض وفي الكون. فلو واجه جسم اإلنسان مثالً 
عوامل مؤثرة في عافيته، فإن مناعته الداخلية تقاوم 
بعد االستعداد والتحفز ملواجهة األجسام الغريبة 
كاملكروبات. وعادة يمتلك الكائن الحي نظامني أو 
عنصرين هما: التعليمات التي تحافظ على االتزان، 
البيولوجيا  التعليمات. وفي علم  بتنفيذ  تقوم  وآلية 

يسمى هذان العنصران بالجينات  واأليض.
يتحكم  أو  يتحول  البيولوجي  الفيروس  إن 
في نفسه. ألن لديه التعليمات أو الجينات، لكن 
كثيرون  يتساءل  لهذا  به.  الخاص  األيض  بدون 
إذا ما كان الفيروس مادة حية باعتباره متطفل 
يتغذى ويعتمد على الكائنات الحية األخرى. فإذا 
اعتبر الفيـروس كائنـًا حيًا فـإن علينا أيضاً أن 
الكمبيوتر كائنًا حيًا، ألنه يتطفل  نـعتبر فيروس 
شيء  فعل  واليستطيع  الكمبيوتر،  على  ويعتمد 

بدون الكمبيوتر.
هذا الجدال عن املادة الحية وبداية تشكلها 
حـول  يـدور  الـذي  الجـدال  يماثل  األرض  علـى 
احتمالية وجود أحياء خارج األرض من عدمه، وما 

إذا كانت أحياء بدائية أو متطورة وذكية.
عادة يرى البيولوجيون أن املادة الحية تعتمد 
كالكربون  العناصر األساسية،  على مجموعة من 
والنتروجني والفسفور وغيرها. ويعتقد أن األحياء 
خارج األرض ليست بالضرورة تتشكل من نفس 

آخـرين  لـكـن  األرض.  فـي  املوجـودة  العناصـر 
يجـدون أن للكـربون أهمية كبـرى في األرض، ألنه 
سيد  فالكربون  لهذا  كيميائيًا.  واألغنى  األفضل 
العناصر ملـا لـه من خواص، ووجوده في الكـون 

أساسي، وكأنه صمم من أهل الجنس البشري.

نظرية نشأة املواد

عدة  هناك  أن  إلى  اليوم  العلم  توصل  لقد 
يعيش  واحد  جرم  أو  عالم  وليس  مختلفة،  عواِلم 
النظام  يسمى  فيما  األحياء  وسائر  اإلنسان  فيه 
هناك  الواحد  الجرم  مستوى  على  بل  الشمسي، 
أعـداد مهـولـة مـن الـنجـوم والكـواكـب واملـذنبـات 
والشهـب تختـلف فـي الـقيم والثوابت الفيزيائية. 
فالخواص وإن كانت مختلفة إال أن ذلك ال يعني 
أنها تؤثر في غيرها من األجرام. فعندما اكتشف 
العلـم بدايـة تشكـل مجرتنـا الشمسيـة واالنفجار 
بليون سنة لم يكن   )15( منذ  الذي حدث  الكبير 

هنالك الكربون.
حرارة  عنه  نتجت  هائاًل  االنفجار  كان  فلقد 
عالية، وتناثرت املادة على شكل جزيئات البروتونات 
حـدثت  الكـون  تمـدد  استمـرار  ومع  والنترونات، 
البرودة. فهل يمكن تصور أنه بعد دقيقة واحدة من 
االنفجار انخفضت الحرارة إلى حوالي بليون درجة، 

أي مئة مرة درجة حرارة الكون؟
وكان نتيجة السخونة والبرودة تشكل أبسط 
عنصر، وهو الهيدروجني الذي يتكون من بروتون 
االلتصاق  أو  االندماج  ثم حدث  نواته،  في  واحد 
الهيليوم  عنصر  ليتشكل  والنترون  البروتون  بني 
لكن  ونترونني،  بروتونني  على  نواته  تحتوي  الذي 
لم يتشكل أي عنصر آخر في بداية االنفجار مثل 

األكسجني والكربون.
والبرودة،  التمـدد  في  الكون  استمرار  إن 
وقوة الجاذبية في مناطق كونية معينة أوقف سرعة 
وبالتالي ساهم  التوقف،  درجة  إلى  ربما  التمدد، 
ذلك في تشكل املجرات والنجوم منذ بليوني سنة 
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النجوم  أحجام  في  التباين  وكان  االنفجار،  بعد 
والكواكب لدرجة أن بعض هذه النجوم أكبر بكثير 
ولقد  ووميضاً.  حرارة  وأكثر  الشمس،  من حجم 
تشكلت العناصر األخرى األثقل من الهيدروجني 
والهيليوم، كالكربون واألكسجني والحديد. ويقال 
طويـاًل  زمنـًا  استغـرق  العناصـر  هذه  تشكـل  إن 

يقارب مئات املاليني من السنني.
أما نظامنا الشمسي فقد تشكل بعد االنفجار 
بنحو )10( بليون سنة، أو حوالي )4.5( بليون سنة 
مضت من اآلن. وتكاثرت العناصر الثقيلة، وبعض 
ذرات هذه العناصر ترتبت في شكل جزيء دنا، 
وهو املسؤول عن الوراثة أو الصفات الوراثية في 
األحياء. ال نعرف كيف ظهرت جزيئات الدنا أول 
مرة، وهناك من يرى أن الحياة بدأت على األرض 
من املواد األولية، لكن أصل الحياة مازال غامضاً 
والجـدال  حوله،  تدور  التي  النظريات  كثرة  رغم 
املنظور  من  األحياء  في  واالرتقاء  النشـوء  حول 

الديني واملعتقدي والفلسفي.
الحياة على  الخوض في أصل  نريد  ونحن ال 
األرض، ألن في ذلك اعتقاد بالتشكيك أن التفسير فيه 
فاملسلمون  وأيديولوجيته.  الباحث  لعقائد  ينحاز  قد 
هو  املاء  وأن  تراب،  من  خلـق  اإلنسـان  أن  يؤمنـون 
أصل كل شيء حي، وأن هناك خالقًا للكائنات الحية، 
أما التفسير املادي املجرد في أصل الخلق يخالف 
السماوية  الشرائع  مع  يتفق  وال  الديني،  التفسير 

الثالث.  

التطور العضوي للكائنات احلية 

هناك اعتقاد بأن التطور العضوي كان بطيئًا 
البداية، وقد استغرق زمنًا يقارب )2.5( بليون  في 
سنة، لكي تتحول األشكال البدائية الحية ذات الخلية 
الخاليا.  وعديدة  تطورًا  أكثر  أشكال  إلى  الواحدة 
ولقد تميز تطور الدنا في اإلنسان عن سائر األحياء 
األخرى في أنه ساهم في تطور اللغة، وخاصة اللغة 
املكتوبة، فكان الكم الهائل من املعلومات التي انتقلت 
من جيل آلخر، لكن الكثير من املعلومات املدونة أو 
املشّفرة في الجينات غير فاعلة أو معطلة، لهذا فإن 

قد  البشرية  الجينات  في  املفيدة  املعلومات  إجمالي 
تماثل مئة مليون قطع من املعلومات، أما نقل وإنتاج 
املعرفة وتدوينها كمعلومات في مصادر متعددة فإنها 
تضاهي ربما الباليني من قطع املعلومات، مقارنة بما 

في جزيء الدنا.

تطبيقات الهندسة الوراثية

الهندسة  لتطبيقات  املحددة  القوانني  أن  ومع 
الوراثية، أو الجينية تقنن وتتحكم في عملية التالعب 
أو  تلتزم  لن  األبحاث  بعض  أن  إال  الجينات،  في 
بها  تخالف  لوسائل  وستلجأ  القانون،  أمام  تصمد 
القانون نتيجة الرغبة في تحسني الصفات الوراثية 
والـذكاء،  األمـراض،  ومقاومة  الذاكرة،  حجم  مثـل 

وطول أمد الحياة.
إلطالة  الناس  حاجة  في  البعض  يفكر  وقد 
من  تمكنهم  جينية  تغييرات  بإحداث  الحياة  أمد 
السفر في رحالت فضائية إلى الكواكب األخرى 

االستكشافات  على  التركيز  إن 

كـسـب  هـدفه  كـان  الفضائيـة 

املزيد من املعلومات، خاصة إذا 

ما كان هناك حياة في اخلارج. 

في  األولى  احملاولة  كانت  ولقد 

عام )1960م( عندما وجه الفلكي 

فرانسيس دريك  تلسكوب يقيس 

الصـوت علـى جنمني متشـابهني 

 )11( مسافة  على  يقعان  للشمس 

التقـاط  بهـدف  ضـوئـية  سنـة 

إشارات صوتية ملخلوقات غريبة.

إن أبـحـاث دريـك فتـحـت املجال 

أكـثـر للعلمـاء لـرصـد األصـوات 

فــي  اخلــارج  مـن  واإلشــارات 

محـاوالت للتوصل إلى معلومات 

تفيد في رصد أماكن األحياء.
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علم الفلك

ومماثلة  للحياة  مناسبة  ستكون  أنها  يعتقد  التي 
لخصائص األرض، لكن الوصول إلى هذه الكواكب 
يستغرق زمنًا طوياًل، وقد يكون مستحياًل إذا ما 
أخذنا في الحسبان النظرية النسبية الخاصة التي 
نشرها أينشتاين عام 1905م التي تؤكد على أنه 
وبالتالي رحلة  الضوء،  يوجد شيء أسرع من  ال 
على  تستغرق  نجم  أقرب  إلى  وعودة  ذهابًا  سفر 
حوالي  املجرة  مركز  وإلى  سنوات،  ثماني  األقل 

مئة ألف سنة.
النسبية  للنظرية  العام  الفهم  يعكس  كذلك 
أنه لو كانت السرعة أكبر من سرعة الضوء، فإن 
يتراجع  أو  املاضي،  إلى  يعود  املسافر  اإلنسان 
زمنيًا مما يخلق مشكالت ال حصر لها. واملعلوم 
يعد  لم  الوقت  ومفهوم  ثابتة،  الضوء  سرعة  أن 
ثابتًا ومحددًا، وربطت النظرية بني الزمان واملكان 
كشيء واحد يسمى "الزمكان"، أما النظرية العامة 
تهتم  فإنها  )1906م(،  عام  نشرت  التي  النسبية 

بالقيم الفلكية الكبيرة، وحركة األجرام الكونية.
إن تطبيقات النظرية النسبية من حيث الزمان 
الفلكيني،  لدى  بالغة  أهمية  لها  والسرعة  واملكان 
خصوصاً في تصاميم املركبات الفضائية التي تدور 
والحصول  العلمية  األبحاث  لغرض  الكواكب  حول 
األرض.  خـارج  األجسـام  عـن  معلومـات  عـلـى 
األرض،  على  األحياء  لنشوء  واملكان  الزمن  فقياس 
وجاذبية  من ضوء  األرض  على  الكونية  والتأثيرات 
وحرارة وماء وكربون وغيرها يفتح األبواب للوصول 
إلى كواكب أخرى أو استكشاف مجرات قد يكون 

عليها مخلوقات حية.
يعتقد العالم هوكنج أن االدعاء حاليًا بوجود 
مخلوقات ذكية خارج األرض ال يستند على ثوابت 
املجرات  في  بدائية  كائنات  بوجود  مقارنة  علمية 
إلى  الذكية  املخلوقات  هذه  زيارة  وأن  والكواكب، 
غير  السينيمـائيـة  األفـالم  ترويهـا  كمـا  األرض 
تزر  لم  فلماذا  صحيحًا  هذا  كان  فلو  حقيقية. 
بعيد،  أمد  منذ  األرض  الغريبة  املخلوقات  هذه 

خصوصًا وأن بعض األنظمة في املجرات املختلفة 
تكونت تقريبًا منذ خمسة باليني سنة قبل تشكل 

كوكب األرض؟
عامة يثير العلماء مسألة عدم وجود مخلوقات 
ذكية في الفضاء الخارجي بسبب بطء نشوء الذكاء 
في الكائنات منذ بداية الخلق. كما أن األرض تميزت 
بمخلوقات ذكية، ألنها الكوكب الوحيد في املجموعة 
الشهب.  أو  املذنبات  تصدمها  لم  الذي  الشمسية 
فلقد حدث ارتطام مروع ملذنب مع كوكب املشتري 
بعد أن دخل هذا املذنب في مجال الجاذبية القوية 
للمشتري، وتحطمه إلى أجزاء كثيرة خلفت العديد 
للمشترى.  الجوي  الغالف  في  املظلمة  البقع  من 
تقارب  أجزاء  إلى  املحطم  املذنب  كانت سرعة  لقد 

)210( ألف كيلو مترًا في الساعة.
أما كوكب األرض فيعتقد أنه منذ )70( مليون 
سنة حدث ارتطام جسم صغير به أدى إلى انقراض 
يحدث  مرة  كم  معرفة  الصعب  فمن  الديناصورات، 
سنة.  مليون   )20( كل  مرة  يحدث  فقد  االرتطام، 
لكن األرض لم يرتطم بها أي شيء على مدى )70( 
مليون سنة، هذه االرتطامات في الكون الخارجي من 
دون األرض معدالتها أعلى بكثير، وال تقارن بكوكب 
األرض، مما يطرح فرضية صعوبة تطور حياة ذكية 

خارج األرض. 
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املؤمتر الدولي املشترك بني كلية اآلداب والعلوم - قسم اللغة العربية 
واملنظمة العاملية للنهوض باللغة العربية -

الدوحة ـــ  دولة قطر  )مارس 2018م(

تعريب الطب، العدد 53، يونيو 122018

العربية،  اللغة  قسم  ــ  والعلوم  اآلداب  كلية  قطر ــ  بني جامعة  املشترك  الدولي  املؤتمر  ُعقد 
واملنظمة العاملية للنهوض باللغة العربية، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع، تحت 
عنوان "اللسانيات الحاسوبية واملعالجة اآللية للغة العربية"، وذلك في مارس من هذا العام بالدوحة 
ــ دولة قطر. ويأتي هذا املؤتمر في إطار مذكرة التفاهم بني املنظمة العاملية للنهوض باللغة العربية 
إلى توطيد أواصر التعاون بينهما من أجل النهوض باللغة العربية في شتى  وجامعة قطر سعياً 

املجاالت، وتنسيق الجهود لخدمتها والنهوض بها.

أهداف املؤمتر

• عرض أحدث البحوث النظرية واملبادرات واإلنجازات التطبيقية في حقول املعالجة اآللية للغة 	
العربية وتخصصاتها الفرعية.

• استشراف آفاق البحث والتطبيق في مجال اللسانيات الحاسوبية.	
• تقييم تقانات اللغة العربية الحاسوبية وقياس كفاءتها مقارنة بمثيالتها العاملية.	
• تبادل الخبرات العملية للمؤسسات القائمة على املعالجة اآللية للغة العربية وعرض أهم تجاربها.	
• إتاحة الفرصة إلقامة شراكات علمية ودراسات بينية في مجال املعالجة اآللية للغة العربية.	

محاور املؤمتر

املدونات اللغوية ومجاالت استخداماتها.. 1

تقانات التعّرف اآللي على األصوات العربية وتخليق الكالم.. 2

تطبيقات التعرف الضوئي على الحروف العربية.. 3

العنونة الصرفية والنحوية للنصوص العربية وتطبيقاتها العملية.. 4
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برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
جائزة  وصاحب  املؤتمر  راعي  دبي  حاكم  الوزراء، 
الدولي  املؤتمر  عقد  العربية  للغة  راشد  بن  محمد 

السابع للغة العربية في أبريل من هذا العام.

أهداف املؤمتر

• نشر الوعي بأهمية اللغة العربية على مستوى الفرد 	
واألسرة واملجتمع واملؤسسات الحكومية واألهلية.

• تعزيز الهوية والثوابت الوطنية والثقافة العربية.	
• التأكيد على أهمية التدريس والتعليم باللغة العربية 	

في جميع املراحل الدراسية.

• تفعيل مواد الدساتير وأنظمة الحكم الوطنية 	
املعنية باللغة العربية.

• زيادة املحتوى العربي على الشبكة العنكبوتية 	
وتعزيزه ونشره.

محاور املؤمتر 

واقع اللغة العربية في الدول العربية. . 1
واقع اللغة العربية في املنظمات الدولية ومؤسساتها . 2

املختلفة.
واقع أقسام اللغة العربية ومستقبلها.. 3

غة العربية   املؤمتر الدولي السابع للُّ
 دبي  )أبريل 2018م (
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تعقد جامعة ّاإلمام ّمحمد ّبن ّسعود ّاإلسالمية 
باململكة العربية السعودية في سبتمبر من هذا العام 
بني  علمي  وبتعـاون  عشـر،  الثـالـث  التعـريب  مؤتمـر 
معهد ّامللك ّعبّد ال ّللترجمة ّوالتعريب ّومكتب ّتنسيق 
ّالتعريب ّبالرباط ّالتابع ّللمنظمة ّالعربية ّللتربية ّوالثقافة 
ّوالعلوم، وبحضور علماء اللغة واملعجميني من مختلف 

املجامع اللغوية العربية.

أهداف املؤمتر

• كسب توطني املعرفة.	
• معالجة وضع اللغة العربية في املجتمع.	
• الحفاظ على معايير الّسالمة اللغوية.	

مؤمتر التعريب الثالث عشر بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية - 
اململكة العربية السعودية   )سبتمبر2018م (

• تطويُر وتحديُث الكفايات الّلغوية بما يفيد تحسني 	
تدريس الّلغة العربية. 

محاور املؤمتر 

أنواعه . 1 املختّص:  املعجم  في  العلمي  املصطلح 
ومواصفاته.

املحتوى العلمي العربي على الشبكة اإللكترونية: . 2
التحديات والطموح.

تنسيق التعريب: توحيد األهداف وطرق الوصول . 3
إلى الوفاق.

تعريب التعليم الجامعي والتخطيط للمستقبل.. 4
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د.هبة فوزي إبراهيم

اختصاصي أمراض جلدية 

دولة الكويت

البهاق هو مرٌض جلدّي مزمن، يظهر بشكل بقع بيضاء شاحبة على البشرة نتيجة 
بشكل  وتوجد  لونها  البشرة  تعطي  التي  الكيميائية  املادُة  وهي  امليالنني،  صبغة  فقد 
)لون  والعيون  الشفاه(،  )أي  والفم  الشعر  وفي حويصالت  الجلد  في  طبيعي  أساسي 
وبعض من األجزاء العصبية املركزية، وُتعد كمية ونوعية خاليا امليالنني هي  العينني( 

العنصر املحدد للون الجلد والشعر والعيون التي تميز الناس عن بعضهم البعض.
يصيب مرض البهاق 1 % من سكان العالم  من كال الجنسني بالتساوي. قد تحدث 
اإلصابة في أي عمر، ولكن 50 % من الحاالت تبدأ قبل سن الـ 20. ال توجد فوارُق جنسيٌة 
أو عرقية في معدالت انتشار املرض. إن أكثر من 30 % من الحاالت لها خلفية وراثية 

سواء الوالدين أو األخوه.
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عوامل تزيد من نسبة حدوث 

املرض

ــ بعد حرق شمسي شديد.
ــ املرور بمشكلة نفسية أو عاطفية، كما يحدث بعد 
أو حادث مأسوي  وقوع طالق  أو  موت عزيز 

لسيارة أو غيرها من الفواجع اإلنسانية.
ــ بعـض األمراض مثـل فـرط أو قـصور نشـاط الغدة 
الـدرقية، الثعلـبـة، فقـر الـدم الـوبيـل )عوز فيتامني 
B12(، أو القصور الكظري األولي )داء أديسون(.

أسباب البهاق

يحدث البهاُق بسبب فقدان  صبغة امليالنني 
في املنطقة املصابة من الجلد. وامليالنني هو املادة 
من  وتحميه  لونه  الجلد  ُتعطي  التي  الكيميائية 
املادة خاليا خاصة  وُتفرز هذه  الشمس،  ة  أشعَّ

في الجلد ُتسمَّى الخاليا امليالنينية.
وعلى الرغم من أنَّ سبَب البهاق اليزال غير 
معروف على وجه التحديد، إالَّ أنَّ هناك العديد 

من الفرضيات منها:
• فرضية املناعة الذاتية، حيث إن عددًا من الخاليا 	

اللمفاوية تهاجم الخاليا امليالنينية.
• الفرضية العصبية، حيث إن هناك تفاعاًل بني 	

الخاليا امليالنينية والنهايات العصبية.
• الخاليا 	 تتدمر  الذاتي، حيث  التدمير  فرضية 

امليالنينية بواسطـة مـواد سامـة تتكـون أثناء 
التكوين الحيوي للميالنني.

• وجـدت الـدراسـات املـختلفـة صلًة بني البهاق 	
املنـاعـي  الـجـهاز  فـي  بـمشـكالت  واإلصـابة 
للمريض )أمراض املناعة الذاتية(، ومشكالت 

في النهايات العصبية في الجلد.

تشخيص البهاق

يمكن تشخيُص البهاق في عيادة الطبيب بعَد 
املريض حول  واستجواب  إكلينيكي،  فحص  إجراء 
قـد  اإلصابُة  كـانت  إذا  ومـا  الطبـي،  العائلة  تاريخ 
أثرت في ثقته بنفسه. يمكن في بعض الحاالت أن 
يستخدَم الطبيب ضوءًا يصدر أشعًة فوق بنفسجية 
اإلصابة  احتمال  ونفي  بواسطته،  الجلـد  لفحـص 
بإجراء  الطبيُب  يقوم  كما  أخرى.  مرضية  بحاالٍت 
فحوص أو تحاليل دموية بهدف التحرِّي عن إصابة 
املريض بمرض مناعي ذاتي آخر، مثل داء السكَّري، 

أو بمشكلة في الغدة الدرقية.

أعراض البهاق

تكّون رقعًا بيضاء على الجلد، وهذه الرقع أكثر 
مثل  للشمس،  املكشوفة  الجسم  أجـزاء  في  شيوعًا 
األيدي، القدمني، الـذراعني، الوجـه، الشفـاه. املنـاطق 
األخرى التي يظهر بها البهاق هي تحت اإلبـط وحـول 

الـفـم، الـعيـون، الـسـرة، واألعضاء التناسلية.

موضوع العدد

عن  ينجم  ال  البهاَق  أنَّ  اجلدير ذكُره  من 

اإلصابـة بعدوى، وال ميكن أن ينتقـَل من 

شخـص آلخر عن طريق املخالطة املباشرة، 

صبغة  فقدان  بسبب  البـهـاُق  يـحدث  ولكن 

امليالنني في املنطقة املصابة من اجللد. 

وجدت الدراسات املختلفة صلًة بني البهاق 

واإلصابة مبشكالت في اجلهاز املناعي.
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تصنيف املرض

يتنوع مرض البهاق ليشمل األنواع التالية:
• الطرفي: أماكن اإلصابة هي، الشفاة ــ األطراف 	

ــ األعضاء التناسلية.
• يزيل 	 بشكل  الجسم  معظم  يشمل  املنتشر: 

اللون األساسي من كامل الجسم في بعض 
الحاالت.

• القطعي: جهة واحدة من الجسم ويتبع انتشار 	
األعصاب السطحية، ويكون محدوداً للغاية.

• من 	 مناطق  عدة  في  فقط  محدودة  البقعي: 
الجسم.

• التي استقرت على وضعها 	 هو الحالة  الثابت: 
ملدة تزيد على عام.

• ظاهرة كوبنير )Koebner(: تظهر بقع البهاق 	
ويدل  املختلفة،  واإلصابات  الجروح  أماكن  في 

ذلك على حالة املرض النشطة.
• الوحمة الهالية: هالة بيضاء تحيط بوحمة ملونة، 	

وقد تكون عالمة على بداية اإلصابة باملرض.

مضاعفات البهاق

• يـسـبب البـهـاق فـي بعـض األحيـان مـزيـدًا مـن 	
املشكالت، ويرجع ذلك إلى نقص صبغة امليالنني 
تحسسًا ألشعة  أكثر  الجلد  فيصبح  الجلد،  في 
الشمس، ولذلك البد من استخدام واق للشمس 

قوي للحماية من حروق الشمس.
• األخرى، 	 املشكالت  ببعض  البهاق  يرتبط  قد 

مثل التهاب القزحية وفقد جزئي للسمع.
• بالنفس 	 الثقة  فقد  من  بحالة  املريض  قد يصاب 

واحتـرام الـذات، خصـوصـًا إذا كـانت األمـاكن 
املصابة في مناطق مكشوفة من الجسم.

الوقاية من البهاق

تجنب التوتر النفسي والصدمات العصبية.. 1
تجنب التعرض بكثرة ألشعة الشمس واستعمال . 2

البنفسجية  فوق  األشعة  من  الواقية  الكريمات 
."B"و "A"نوع

تجنب االحتكاك )ظاهرة كوبنير(:. 3
أ. الوجه

ــ تجنب االحتكاك عند غسل الوجه في مكان تواجد 
أعراض البهاق عند دائرة العينني والفم واألنف.

ــ تجنب الحالقة بآلة كهربائية.
ب. الرقبة: عند املرأة خاصة، ينبغي تجنب القالدة 

الثقيلة أو املالبس الضيقة.
جـ. الجذع 

االستحمام  ليفـة  استخـدام  عنـد  تجنب االحتكـاك  ــ 
الخشنة.

ــ تجنب املالبس ذات امللمس الخشن، الصوف، 
حّمالة الصدر الضيقة عند املرأة، األحزمة 
الضيقة )تواجد أعراض البهاق عند األوراك(.

د. األطراف السفلية
أعراض  توجد  حيث  الضيقة،  السراويل  تجنب  ــ 
البهاق في طيات أعلى الفخذ، الجهتني األمامية 

والخلفية للركبتني.
ــ تجنب األحذية الضيقة، حيث توجد أعراض 

البهاق خاصة عند أصابع القدم.
هـ. األطراف العلوية

ــ تجنب احتكاك الجروح، الحروق، الخدوش، 
احتكاك اليدين واملرافق بمواد صلبة.

ــ ينصح بارتداء املالبس القطنية.
تمثل . 4 العائلية  )الحاالت  األقارب  زواج  تجنب 

نسبة %31(.
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ضمان االنضباط في مواعيد الفحوص الطبية واتباع . 5
النصائح الطبية بدقة.

عالج البهاق

نهائيًا،  البهاق  لعالج  فعال  عالج  يوجد  ال 
على  تساعد  التي  العالجات  بعض  توجد  ولكن 
املريض  وينصح  املرض.  أعراض  من  التخفيف 
باستخدام واقي الشمس )درجة 20 وما فوق( في 
مناطق البهاق لتجّنب حروق الشمس. ويتم حماية 
الشمس  تكون  عندما  الجلد  املتضررة من  املناطق 
ارتداء  النهار من خالل  قوية خاصًة في منتصف 
ومالبس  الحواف  عريضة  قّبعة  املثال  سبيل  على 
الطرق  إلى  اإلشارة  ويمكن  طويلة.  أكمام  ذات 
البسيطة من تغطية البقع بمواد تجميلية ثابتة لفترة 
لها درجات ألوان مختلفة بحسب لون جلد املريض.
النوع املصاب به  البهاق على  يتوقف عالج 
ُيعد  املثال  سبيل  على  البقعي  فالبهـاق  املريض، 
أيـسـر األنـواع عـالجـًا والنـوع الطرفي أصعبها 

وتوجد للعالج طريقتان:
• االسترجاع اللوني.	
• إزالة الصباغ.	

أواًل : العالج باالسترجاع اللوني

إما بالدواء  يتم استرجاع اللون بطريقتني : 
)للبهاق قليل االنتشار نسبياً(، وإما بالجراحة.

االسترجاع اللونى بالدواء ويتضمن:

العالج املوضعي

• كريمات الكورتيزون التي يجب أن تؤخذ تحت 	
منها  املناسب  النـوع  الختيار  طبـي  إشراف 

والحد من تأثيراتها الجانبية بقدر اإلمكان.
• أو 	 للشمـس  التـعرض  مع  السـورالـني  مركبـات 

أن  ويمكن   ،A النوع  من  البنفسجية  فوق  لألشعة 
دهنًا على  الدواء على شكل محلول يوضع  يعطى 
 .A املنطقة املصابة، ثم تعرض للشمس أو لألشعة

 العالجات الطبيعية للبهاق.

زيت الزيتون	•

زيت الفلفل األسود	•

زيت جوز الهند	•

زيت الزعتر	•

موضوع العدد
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هذه العقاقير تجعل الجلد أكثر تحسسًا لألشعة 
فوق البنفسجية بشكل عام، وقد تحدث حروق وتتكون 
األشعة  أو  للشمس  التعـرض  كـان  مـا  إذا  فقـاعـات 

البنفسجية أكثر من الالزم.
• لنجـاح 	 كعامـل مساعـد   )D( فيتـامني  دهـان 

العالج باألشعة )الشمس أو البنفسجية(.
• بيمكـرولـيـمس 	 مثـل  الكـالسـينـورين  مـثبـطــات 

.Tacrolimus وتاكروليمس Pimecrolimus

)PUVA( العالج اإلشعاعي الكيميائي

السورالني على شكل حبوب عن  عقار  يؤخذ 
تعريض  يجب  كاملتني  ساعتني  وبعد  الفم،  طريق 
 A النـوع  مـن  البنفسجيـة  فـوق  لألشعـة  املـريض 
بجهاز PUVA، ويلزم االستمرار على التعرض لتلك 
األشعة من )2-3( مرات في األسبوع. يحرض عقار 
ألماكن  االنتقال  على  الصبغية  الخاليا  السورالني 
اإلصابة، ومن ثم إنتاج امليالنني مرة أخرى وتختلف 
استجابة املرضى لهذا العالج، إال أن حوالي 75 % 

من املرضى يستجيبون له بشكل جيد.
بعد مرور )2-3( أسابيع من بدء تعاطي العالج 
بسبب  عليه  كانت  مما  أسوأ  للمريض  الحالة  تبدو 
التباين اللوني بينه  اسمرار الجلد الطبيعي، وزيادة 
تبدأ  الوقت  مع  لكن  بالبهاق،  املصابة  املناطق  وبني 
التحسن  ظهور  ويبدأ  للجلد،  تدريحياً  اللون  عودة 
شمسي  عازل  وضع  املريض  على  األيام.  بمرور 
قوته 15 أو أكثر بعد العالج، ويعاد استخدامه بعد 
السباحة والتعرق كذلك، ويجب وضع نظارة شمسية 
يوم  وبقية  التعرض  فترة  العني خالل  لوقاية  خاصة 
 )PUVA( العالج. قد تستخدم مع العالج بواسطة 
مضادات التأكسد، حيث أثبتت بعض الدراسات أن 

لها دورًا في إعادة التصبغ في بعض الحاالت.

التعرض لألشعة فوق البنفسجية من 

النوع B ذات احلزمة الضيقة 

ويكون بتعريض املريض لألشعة B لعدد من 
الثواني في بدء جلسة العالج، ثم تزداد تدريجياً 
وال  الحالة.  عن  املسؤول  الطبيب  يقرره  حسبما 

باألشعة  العالج  حالة  في  كما  حبوب  تناول  يلزم 
A، ويكون العالج على جلسات )ثالث جلسات في 
20 جلسة  ويالحظ التحسن بعد 15 -  األسبوع( 
ذوي  لألطفال  األمثل  العالج  وُيعد  املتوسط،  في 

األعمار أقل من 6 سنوات .

العالج بالليزر عن طريق جهاز اإلكزميير

ويستخدم لعالج البهاق في الوجه.

االسترجاع اللوني باجلراحة

وهي طريقة حديثة نسبيًا، وتجرى في الحاالت 
البهاق  وفي  الدوائية  للمعالجات  تستجيب  ال  التي 
انتكـاس  وقـد يحـدث  ونتائجهـا محـدودة  املحـدود، 
البهاق  حاالت  في  بالجراحة  العالج  يتبع  للحالة. 

الثابت، وهناك عدة طرق:
• الوشم لبعض الحاالت املحدودة التي ال تستجيب 	

للعالجات األخرى بشكل جيد.
• الحتواء 	 وذلك  الشعرية،  التطعيمات  زراعة 

البصيالت الشعرية على خاليا ملونة أكثر، 
ولكن يحد من استخدام هذه الطريقة بالذات 

ظهور الشعر في املناطق غير املشعرة.
• االختزاع باملنقب وهو عبارة عن أخذ تطعيمات 	

الجـلـد السـليـم  صغيـرة عديـدة من منـاطـق 
ووضعها في مناطق الجلد املصاب.

• التطعيم الجلدي بعدة طرق وأحسنها الشفط، 	
حيث إنها ال تترك آثارًا في غالب األحوال.

• ذلك 	 وُيعد  الذاتية:  الـصبغيـة  الـخـاليـا  زراعـة 
البهاق  ملرض  الجراحية  العالجية  الطرق  أحدث 
الخاليا  فصـل  يتـم  حـيث  العـالم،  مستوى  على 
الصبغية وتركيزها في املختبر قبل إعادة زراعتها 

في املنطقة املصابة باملرض

ثانيًا : العالج بإزالة الصباغ

كان  حال  في  العالج  هذا  استخدام  يتم 
املناطق  من   %  50 من  أكثر  البهاق  مريض  لدى 
الواضحة، وال يرغب املريض في إعادة لونه، فيمكن 
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فشل  عند  أو  خاص  كريم  باستخدام  اللون  إزالة 
طريق  عن  اإلزالة  وتتم  باألشعة.  العالج  رفض  أو 
استخدام كريم أثير البنزيل األحادي للهيدروكينون 
قابلة  وليست  دائمة  اإلزالة  وهذه   ،%  20 بتركيز 
للعكس. ونسبة النجاح تفوق 90 %، واللون األخير 
بعد اإلزالة هو لون الطباشير الذي هو لون املناطق 
املصابة بالبهاق. ويجب على املريض بعد إزالة اللون 
أن يستخدم دهانات واقية من أشعة الشمس مدى 
الحياة وتجنب التعـرض ألشعـة الشـمـس الزائـدة 

بسبب زيادة فرصة حروق الشمس بعد اإلزالة.

التشخيص التفريقي ملرض 

البهاق

يجب أن يفرَّق مرض البهاق عن بعض األمراض 
الجلدية التي قد تشبهـه مـن ناحيـة إحـداثهـا لنقـص 

بالتصبغ، ومنها: 
• الطفحة اإلكزيمية.	

• النخالية املبرقشة، وهي مرض فطري يصيب 	
البالغني غالباً ويتوزع على الجذع خاصة.

• الجهـاز 	 يصـيب  حبيبـي  مـرض  وهـو  الجـذام 
والغشاء املخاطي  العصبي املحيطي )األعصاب( 
العلوي وُتعد اإلصابات الجلدية )البقع الفاتحة أو 

الداكنة( هي العالمة الخارجية األساسية.
• نقص التصبغ التالي ألمراض جلدية التهابية 	

االلتهابات  بعض  تلي  اللون  فاتحة  بقع  وهي 
الجلدية أو الحروق.

املراجع

•	 Klaus	Wolff,	Richard	Allen	Johnson-	fitz-
patrick's color atlas and synopsis of clini-
cal dermatology 7th edition.

•	 https://www.nhs.uk/conditions/vitiligo/
•	 https://www.mayoclinic.org/diseases-

conditions/vitiligo/diagnosis-treatment/

يتميز اإلكزيمر ليزر بفاعليته الكبيرة 
في معالجة بقع محددة

القدرة على التحكم في الجرعات 
العالجية تبعاً ملناطق الجسم املختلفة

كما يتميز بسهولة استخدامه 
ومناسبته ملختلف األعمار

وإمكانية استخدامه أثناء فترات 
الحمل والرضاعة

كما أن اآلثار الجانبية معه محدودة وتشمل 
االحمرار للمناطق الخاضعة للعالج

 عالج البهاق عن طريق جهاز اإلكزيمر.

موضوع العدد

طرق معاجلة البهاق

هو جهاز ليزر يصدر وميضًا أو شعاعًا 

مركزًا جدًا من األشعة فوق البنفسجية 
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والتشخيصية  الطبية  األجهزة  عن  املعلومات  بنشر  الباب  هذا  ُيُُُُُُعنى 
احلديثة، و كذلك أحدث االكتشافات الطبية

تناول  من  النساء  إكثار  أن  حديثة  دراسات  أثبتت 
وهي  املتوالي،  بالتخلق  تغيرات  ُيحِدث  الشاي  مشروب 
بالجينات  خلل  حدوث  إلى  تؤدي  كيميائية  تغيرات 
بالسرطان  باإلصابة  لها عالقة  تكون  قد  التغيرات  وهذه 
وتغير استقالب اإلستروجني . حددت الدراسات أن مادة 
هذا  تحدث  بالشاي  املوجودة  قابضة(  )مادة  الكاتيكني 
النوع من التغيرات في التجارب التي أجريت في املختبر، 
وكذلك على الخاليا السرطانية املزروعة، مما يفترض أن 
التأثيرات التي يحدثها الشاي على الصحة يمكن التحكم 
بها عن طريق علم التخلق، ولكن هذه الدراسات والتجارب 
مازالت في مرحلة البحث والتقصي إلثبات هذه العالقة. 

اجتثاث سرطان البروستاتة املتقدم يف الفئران
الباحثون  التي يجريها  التجارب  نتائج  أشارت 
من  املعتمدة  كيناز  التيروزين  مثبطات  أن  إلى  حاليًا 
سرطان  ملعالجة  تستخدم  التي  والدواء  الغداء  إدارة 
الكلى وسرطان الغدة الدرقية قادرة على القضاء على 
إنها  حيث  الفئران،  في  املتقدم  البروستاتة  سرطان 
العدالت،  السليقية وتنشيط  املناعة  إلى تفعيل  تؤدي 
مما يؤدي إلى القضاء على السرطان. يؤدي هذا النوع 
من املعالجة إلى أن تفرز الخاليا الورمية عوامل تجذب 
العدالت )خط الدافع األول للجهاز املناعي(، وبالتالي 

القضاء على الورم خالل )48-72( ساعة. 
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اإلكثار من شرب الشاي ُيحِدث تغيرات بالتخلق املتوالي لدى النساء
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اجلراثيم املخمرة لأللياف تفيد مرضى النوع الثاني من داء السكري 
قد  أنه  على  الحديثة  واألبحاث  النتائج  دلت 
يمكننا التوصل إلى حل للحرب ضد النوع الثاني 
من داء السكري في القريب العاجل، حيث يعد داء 
السكري من النوع الثاني أحد األنواع الشائعة من 
داء الـسـكري الـذي يـتميز بـإفـراز كميات ضئيلـة 

من األنسولني بواسطة البنكرياس. تجرى حاليًا 
تطوير  طريق  عن  املشكلة  هذه  لحل  األبحاث 
محتـواه  وزيادة  للمـريض  الغذائي  النظـام 
تنـاول  أن  إلى  التوصل  تم  حيث  األلياف،  من 
نظـام غذائـي غـني باأللياف يعمل على تحفيز 

تنظيم  إلى  يؤدي  املعى  جراثيم  من  معني  نوع 
الدم وتخفيض وزن الجسم وكـذلك  مستوى سكر 
الغني  الغذائي  النظام  يعـمل  الـدهون.  مستـوى 
باأللياف على إعادة توازن مكروبات املعى وكذلك 
توازن البيئة الداخلية التي تعيش فيها الجراثيم 

بالسبيل املعدي املعوي.
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توصل الباحثون إلى آلية جديدة يستخدم من خاللها ضد معني ملنع تفاعالت األرجية لدى 
نطاق واسع من املرضى. هذه اآللية قد تكون فريدة من نوعها وفاعلة لعالج األرجية والربو، 
حيث تم تشكيل فريق متعدد التخصصات من علماء الهندسة الوراثية والبيولوجيا الجزئية 
التفاعالت  املسؤول عن  املناعي  الجهاز  تأثير  يعمل على إحصار  لتطوير ضد  الجينات  وعلم 
األرجية. ُيحِدث الضد تأثيره من خالل سلسلة من تفاعالت البيولوجية الكيميائية داخل الجسم، 
حيث يمنع التصاق الجلوبولني املناعي )E( بالخاليا، وبالتالي منع أعراض األرجية والربو 

من الحدوث.

اكتشاف آلية جديدة تضع حدًا لتفاعالت األرجية والربو



 أ. غالب علي املراد

مدير حترير مجلة تعريب الطب

املركز العربي لتاليف وترجمة العلوم الصحية 

دولة الكويت

الغبـــــار

وآثاره على الصحة والبيئة
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تعد ظاهرة الغبار من الظواهر الجوية العاملية التي تحظى باهتمام كبير من الناس باعتبارها 
ظاهرة غير مستحبة ملا تسببه من أضرار لإلنسان والحيوان والنبات والبيئة الطبيعية والبيئة املشيدة 
واالقتصاد ونوعية الحياة. ويتدنى مدى الرؤية مع هذه الظاهرة إلى درجة إعاقة أو تعطيل حركة 
املرور واملالحة الجوية والبحرية، والتأثير على اإلنتاج الزراعي والصحة العامة، كما تتعطل كثير من 
األجهزة الدقيقة، واملعدات وتتسبب في الكوارث إذا لم تؤخذ االحتياطات الالزمة لحمايتها. إن طيران 
دقائق التربة في الجو ظاهرة طبيعية موجودة منذ قديم الزمان، حيث تمت مالحظتها وتدوينها من 
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قبل قدماء اليونان قبل حوالي ثالثة آالف عام بعد 
مراقبتهم الغبار املقبل من الصحراء الكبرى في 
إفريقيا، واستمرت هذه الظاهرة منذ تلك الحقبة 
التاريخية لتشمل معظم بقاع العالم، السيما بعد 
النباتي  والغطاء  الطبيعية  الغابات  على  القضاء 
للتربة، نتيجـة الرعـي الجـائـر والحـرائق وكـذلك 

استفحال وتوسع ظاهرة التصحر.

ما الغبار؟ 

املواد  من  دقيقة  جزيئات  أو  ذرات  هو  الغبار 
تحتوي  الجو  في  العالقة  العضوية  وغير  العضوية 
والنباتيـة،  الحيـوانية  كـاألليـاف  عـديـدة  مـواد  علـى 
والجراثيم،  السليـكون،  أكسيـد  وثنائـي  واللقاحات، 
والطفيليات واألتربة الناعمة الغنية باملواد العضوية. 
وقد يحتوي أيضًا على مواد احتراق، ورماد ونسيج 
وجزيئات  وورق،  وحرير،  وقطن،  صناعي، وصوف، 
زجاج، وصمغ وجرافيت، وشعر وقشور من اإلنسان 
وبذور  وتـربـة،  وملـح،  سكـر  وبلـورات  والحيـوان، 

جرثومية، وفطريات، وغيرها.
الجو  طبقات  في  عادة  الغبار  ذرات  تكثر 
األرض  سطح  من  جدًا  قريبة  وتكون  السفلى، 
عندما تكون ذراتها كبيرة الحجم، كما هو الحال 
متر  ملي  إلى  ذراتها  قد تصل  التي  الرمال  في 
إلى  تصل  فقد  الدقة  بالغة  الذرات  أما  واحد، 
قطر  أن  املعروف  ومن  كيلومترات.  عدة  ارتفاع 
واحد،  مكرون  عن  يقل  الناعمة  الغبار  ذرات 
ولخفة وزنها تبقى عالقة في الهواء، أما الذرات 
حوالي           إلى  يصل  ذراتها  قطر  فإن  الخشنة، 
5 مكرون، وهذه الذرات تعود ثانية إلى األرض 
االضطراب  يخف  أو  الرياح  سرعة  تقل  عندما 
الجوي في الهواء. تنقل عواصف الغبار كميات 
الحدود  عبر  كبيرة  ملسافات  املواد  من  كبيرة 
الدولية قد تبدأ باالنتشار من الصحراء اإلفريقية 
إلى جرين الند، ومن الصني إلى أوروبا، وهو ما 
قد يتسبب في مشكالت يتضرر منها من يعيش 

في أماكن بعيدة.

األخطار الرئيسية لظاهرة الغبار

• تكون هذه 	 العواصف الترابية أو الرملية: 
شديدة،  أو  نشطة  برياح  مصحوبة  العواصف 
حيث تتجاوز سرعة الرياح 18 عقدة، وتنخفض 
أما  متر،   1000 من  أقل  إلى  الرؤية  خاللها 
عندما تشتد سرعة الرياح وتقل الرؤية عن 200 
يطلق  الحالة  هذه  في  الظاهرة  هذه  فإن  متر، 

عليها "عاصفة ترابية أو رملية شديدة".
• األتربة أو الرمال املتصاعدة: تكون سرعة 	

الرياح على األغلب معتدلة، والرؤية تزيد عن 
كيلومتر واحد.

• الغبار املعلق: تكون الرياح في هذه الحالة 	
عن  تزيد  والرؤية  السرعة  خفيفة  أو  هادئة 
كيلومتر واحد، وقد تنخفض الرؤية في بعض 
األحيان إلى أقل من 1000 متر، ويطلق على 
معلق  "غبار  الحالة  هذه  في  الظاهرة  هذه 

كثيف".
• أو 	 الغبار  من  جدًا  دقيقة  ذرات  هو  السديم: 

الدخان أو األمالح، متناهية في الصغر، تعطي 
السماء لونًا مائالً للبياض، خاصة عند األفق، 

وتكون الرياح هادئة أو خفيفة السرعة. 
هو  والزراعية  الصناعية  األماكن  غبار  إن 
وتكثر  معرَّاة،  التربة  تكون  دائماً، حيث  األخطر 
فيها املواد الدقيقة السامة، واملبيدات الحشرية، 
وتحملها  الجو  في  تنطلق  التي  الثقيلة  واملعادن 
من  كثير  وتستطيع  التربة.  ُتقلب  حينما  الرياح 
دون  طويلة  لفترات  التربة  في  البقاء  املواد  هذه 
على  عامًا   20 منذ  رُشت  التي  فاملبيدات  تأثر، 
سبيل املثال ما زالت في مكانها، وحينما تنطلق 
تسبب  فإنها  اإلنسان  ويستنشقها  الجو  إلى 
لخطر  تعرضه  أو  كبيرة،  سرطانية  أضرارًا  له 

التسمم باملعادن الثقيلة. 
وعند  الجبال،  فوق  الغبار  نسبة  تقل  وقد 
منتصف البحار، حيث ترتفع كثافتها بشكل كبير 
في السنتيمتر الواحد، لكن هذه الكثافة الغبارية 
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تصل أقصاها في املدن الصناعية، حيث يحتوي 
ثالثة ماليني جزيء في  املدن على  تلك  في  الهواء 
الـسـنتيمتر، ويحمـل أعدادًا كـبيـرة مـن جـزيئـات 
جزيئات  من  وتركيزات  املتناثرة  والقطران  الدخان 
مشتعلة تشكل خطرًا انفجارياً فوق مطاحن السكر 
والدقيق ومناجم الفحم، إضافة لجزيئات السيليكا 
التي تتسبب في خشونة ماكينات املصانع، وتسبب 

أضرارًا بالغة على الصحة عند استنشاقها. 
في  تتسبب  ذكـرناهـا  التـي  املـواد  هـذه  كـل 
حدوث أعراض صحية ال تستطيع تحاليل املعامل 
أعراض  مثـل:  لهـا  سببـًا  تعـرف  أن  العـادة  في 
اإلرهاق، والنسيان، وفقدان الشهية، أو النهم الذي 
ال يؤدي إلى شبع، واإلمساك، وآالم الظهر والكتف، 
والحك الذي ال مبرر له لألنف واألذن، وغيرها من 

األعراض التي تنتج عما يحمله الغبار.

طبيعة الغبار وأنواعه 

حني نتحدث عن الغبار نقصد غالبًا األتربة 
ولكن  الرملية،  العواصف  أو  املتطايرة  والرمال 
الحقيقة هي أن الغبار اسم ألي جزيئات دقيقة 
تبلغ من الخفة وقلة الوزن حد طفوها في الهواء 
أو طيرانها مع أية نسمة خفيفة، وتختلف طبيعة 

الغبار باختالف طبيعة املكان والحدث السائد.
غبار املدن: وهو الغبار املوجود في الطرقات 
أكسيد  بأول  واملشبع  املزدحمة،  املدن  وشوارع 
على  سام  تأثير  وله  البترول،  وجزيئات  الكربون 
املخلفات  وبقايا  الرمال  وحبيبات  الحية،  الكائنات 

وغيرها. 
غبار الطلع: ويكون في الغالب في املناطق 
الزراعية، ويكثر في حبوب الطلع وأنواع النباتات 
الربيع  النوع غالبًا ما يحدث في  الدقيقة، وهذا 
وأيضاً  املوسمية،  األرجية  عن  مسؤواًل  ويكون 

ُيحدث نوعًا من الكآبة لبعض الناس. 
غبار املناجم: وهو الغبار املوجود في أماكن 
بجزيئات  مشبعًا  ويكون  املناجم  وداخل  التعدين 
من  النوع  وهذا  املتفجرة،  املواد  وبقايا  املعادن 

إلى  يستنشقه  من  على  الخطورة  من  يبلغ  الغبار 
حد يؤدي إلى أمراض عديدة منها سرطان الرئة 

وسرطان الجلد. 
من  الغبار  هذا  ويتكون  املصانـع:  غبـار 
وأبخرة سامة  غازات  ومن  الصناعية،  املخلفات 
جدًا  أبخرة ضارة  وكلها  املصانع  من  تتصاعد 
عن  ناتجة  ذرية  أبخرة  أيضًا  هناك  بالصحة. 
املصانع أو املولدات الذرية لها أضرار بالغة على 

الصحة العامة وتؤدي أحيانًا إلى الوفاة.
الغبار  نوع خاص من  الغبار البركاني: 
يأتي من البراكني، حيث تحول انفجارات البراكني 
الحمم البركانية الصلبة إلى مسحوق، وإلى حمم 
وقطع  حبيبات  مكونة  الجو،  في  تتناثر  سائلة 
في  البراكني  نشرت  وقد  الزجاج.  من  صغيرة 
املاضي كميات ضخمة من الغبار على األرض. 

بشـكـل  منتشـرًا  يوجـد  الكونـي:  الغبـار 
الغبار  جزيئات  فهناك  الكوني،  الفضاء  في  كبير 
املذنبات  ذيول  أن  كما  الشمس،  حول  املدار  في 
األجسام  الغبار  ويغطي  الغبار،  إشعاعات  تنتج 
الكوكبية الصلبة، وتشكل عواصف الغبار انتشاراً 
واسعاً على معظم الكواكب. ويوجد غبار بني النجوم 
ومراكز  العلماء  كثيرًا من  أن  كما  السدم.  تنتج  التي 
الغبار  هذا  من  عينات  يأخذون  الفضائية  األبحاث 
الكوني لتزودهم بمعطيات مهمة عن األنظمة الشمسية 
مـن  العديـد  أطلقت  ذلك  وألجل  املناخية،  والدراسات 

املركبات الفضائية لجمع هذه العينات ودراستها.
وهو الغبار الناتج  غبار املنازل واملكاتب: 
من مصادر داخلية من املنزل، مثل القطن والصوف 
امليتة  البشرية  والخاليا  واألنسجة  النباتات  وبقايا 
التي تتساقط من أجسامنا بشكل مستمر، والبقايا 
الصغيرة،  املخـلـوقـات  عـن  النـاتجـة  املخلفـات  أو 
كأقدام النمل ورؤوس البراغيث وزغب الصراصير، 
وجسيمات منبعثة من مساحيق الغسيل ومساحيق 
التجميل والعطور والبخور والسجائر، وغيرها من 
الغبار  وتركيبة  كميات  وتتفاوت  للغبار.  املسببات 

املنزلي بحسب العوامل املوسمية والبيئية.



Medical Arabization, No. 53, June 201825

األضرار الصحية الناجمة عن الغبار

تشمل األضرار الصحية للغبار ما يلي:

أمراض األرجية )احلساسية( بأنواعها

الكيميائية  التغيرات  من  حالة  األرجية  تعد 
التي تحدث نتيجة تعرض الجسم ملؤثرات خارجية 
تسلخات  أو  جلدي  طفح  إلى  تؤدي  داخلية،  أو 
بالجلد، مصحوبة بالحكة أو بأعراض أخرى تعتمد 

على املكان الذي حدث به ذلك املؤثر.
قد ينتج عن التعرض للغبار تأثر الجسم، 
ويعتمد هذا التأثر على مدى رد فعل الجسم لهذا 
املـؤثر )الـغبـار(، وعلـى درجـة املناعة واملقاومة 
التي يتصدى بها الجسم لذلك املؤثر، ولألرجية 
أعراض متنوعة ومتباينة إذ تظهر تلك األعراض 
على الجلد أو تصاحبها أعراض أخرى نتيجة 
تأثر األعضاء الداخلية، مثل السبيل التنفسي. 

أرجية اجلهاز التنفسي

للبعض  الناعمة  األتربة  استنشاق  يسبب  قد 
أرجية في األنف التي تسبب التهاب األغشية املخاطية 
األنف  وانسداد  العطاس  املريض  ويعاني  لألنف، 
الذي قد يسبب ضيقًا في التنفس، خصوصًا مع بذل 
مجهود جسمي، كما توجد رغبة شديدة لحك األنف، 

ويمتد الحك إلى سقف الحلق والعينني واألذنني. 

أرجية اجللد والشعور باحلكة

إن تعرض األماكن املكشوفة من الجسم لألتربة 
والشعور  الجلد،  وتـحسس  التهـاب  يسبب  الناعمـة 
األحيان،  بعض  في  شديدة  تكون  قد  التي  بالحكة 

خاصة لدى أصحاب البشرة الحساسة والبيضاء.

أرجية العني

فعند التعرض لألتربة الناعمة يصاب البعض 
من الناس بتحسس العني، وفي أيام الغبار الشديد 

علم البيئةموضوع•العدد

طفحدمعان

رشح باألنفعطاس

احمرار العني

 أعراض األرجية )الحساسية(.

حكة
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املراجعني  من  كثير  الصحية  املراكز  على  يتردد 
الذين يشتكون من تحسس العني.

ألم وأرجية األذن

يسبب التعرض للغبار االلتهابات باألذن نتيجة 
ويصاب  الناعم،  التراب  يسببها  التي  الحساسية 
املريض بحكة شديدة في األذن وألم شديد ويعالج 

تحسس األذن بنقط موضعية ومسكنات لأللم. 

الربو أو ضيق التنفس

هو مرض مزمن من أمراض الجهاز التنفسي 
باإلضافة  15-20 % من األطفال،  يصيب حوالي 
إلى الكبار، وعلى الرغم من أنه ال يوجد سبب واحد 
محدد للربو، إال أنه يزداد كلما زاد تلوث الهواء، 
األغشية  تهيج  للهواء  امللوثة  املواد  هذه  إن  حيث 

املخاطية املبطنة للجهاز التنفسي والرئتني.
ومن أشهر أعراضه السعال املستمر وضيق 
النفس، وبعض األزيز في الصدر وخاصة بالليل، 
أزيز الصدر، مما  النوبة شديدة يزداد  وإذا كانت 
والشعور  التنفس،  على  القدرة  عدم  إلى  يؤدي 
بالضيق في املنطقة املحيطة بالصدر، والسبب في 
هذا هو ضيق في الجدران العضلية للشعب الهوائية، 
مما يؤدي إلى تضيق منافذ الهواء، وبالتالي يسد 
تدفق الهواء سواء الداخل إلى الرئتني أو الخارج 
منها. ويؤدي هذا بدوره إلى تراكم املخاط، مما يزيد 
من حالة االنسداد سوءًا، ويحدث السعال الجـاف 

كلـمـا حـاول الـجسـم تـوسـيـع املمرات الهوائية. 
التاريخ  على  يعتمد  الـربـو  تشـخيـص  إن 
الطبي للطفل املريض أو البالغ، واستجابة الجسم 
للعالجات االعتيادية في غياب الخصائص التي 
املصابون  واألطفال  بديل،  تشخيص  إلى  تؤدي 
بالربو يتعرضون لنوبات متكررة من الحكة وأزيز 

الصدر وضيق التنفس. 

أنواع مرض الربو

ينقسم مرض الربو إلى ثالثة أنواع: 
ربو متقطع خفيف.. 1
ربو مزمن.. 2
حالة ربوية حادة.. 3

وبهذا يختلف العالج وطرق السيطرة على 
أعراض الربو من نوع إلى نوع.

االضطراب النفسي 

عندمـا يمـأل الغبـار كـل شـيء، الشـوارع، 
غريباً،  لونًا  األشجار  وتلبس  والبيوت،  النوافذ، 
ال هو بالرمادي وال بالبني الفاتح. وإذا كنت من 
النوع الحساس ستشعر أن ذلك الشجر بحاجة 
لحمام، لينفض عنه هذا الغبار، وبما أن املطر ال 
يأتي، فال تملك إال أن تمد خرطوم املياه لتغسلها 
فإن  الشارع،  في  األشجار  تلك  أما  بيتك،  في 
ال يتكفل بها خاصة بعد أن تقلصت الحدائق 

فأصبحت من الندرة التي قد نراها.
يتزاحم الغبار في البيوت، وتحتار ربات البيوت 
في إزالته، أتزيله اآلن أم تصبر حتى يتجمع؟ وألن 
الصحة النفسية لإلنسان ُتعد من العوامل واملحرك 
الرئيسي ليعيش حياته بشكل طبيعي، فعند ارتباك 
القيام  النفسية لإلنسان يصعب عليه حتى  الحالة 
بأعماله اليومية البسيطة فيربك حياته بشكل عام، 
الحالة  أن  على  تؤكد  دراسات  من  تبني  ما  وهذا 
والرطوبة  الغبار  فيه  يتكاثر  الذي  بالجو  النفسية 
تؤثر  عوامل  كلها  البرودة  شدة  وحتى  والحرارة، 
والسلوكي  والعقلي  النفسي  العامل  على  بشدة 

أيضًا لإلنسان. 
والدليـل علـى ذلـك أن النـاس الـذين يسكنـون 
الخالبة  الطبيعية  الباردة، حيث  واملناطق  األقاليم  في 
أفضل  النفسية  صحتهم  تكـون  الـرائعـة  واألجـواء 
الذين  الحارة  املنـاطـق  سكـان  مـن  أكثـر  وجـيـدة 
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أن  وحتى  مستمرة،  نفسية  تحت ضغوط  يكونون 
سلوك اإلنسان يتغير بفعل عوامل الطقس، فنرى 
أصحاب املناطق الباردة أكثر صبرًا وتحماًل على 
طريقة  في  وحتى  الحارة،  املناطق  عكس سكان 
الكالم نرى أن سكان املناطق الباردة أكثر هدوءًا 
في الحوار والكالم بعيدًا عن السلوك االنفعالي 
الحارة.  املناطق  سكان  لدى  بشدة  يكثر  الذي 
واألهم من ذلك كله أننا نالحظ االبتسامة الدائمة 
لدى سكان املناطق الباردة التي يقابلها العبوس 
الدائم لدى غيرهم من قاطني املناطق الحارة، بل 
إن مالمح الوجه نفسها تختلف بني االثنني، فمن 
املالمح املتفائلة املبتسمة إلى أشد املالمح املليئة 

باملعاناة والنظرة السوداوية املتشائمة.
وضـيق  والـربـو  الحسـاسيـة  فأمـراض  إذًا 
والكآبة.  والتوتر  الحـزن  تسـبب  وغـيرها  التنفـس 
ولقد وجد أن االختالالت البيئية، خاصة التغيرات 
العدواني  السلـوك  البعـض  عنـد  ُتسـبب  الطقسية 
ويؤكد  االرتياح،  وعدم  بامللل  والشعور  والعنف 
الجوي  الضغط  تأثير  املجال  هذا  في  الباحثون 
على النشاط العقلي وإبطاء القدرات العقلية، وتأثير 
ذلك على وظائف الذاكرة قصيرة األمد وعلى فترة 
التركيز، كما يشيرون إلى تأثير التغيرات املناخية 
اإلنسان  صحة  على  والرطوبة  والغبار  كالحرارة 
ويحذر  الجسدية.  إلى  إضافة  والعقلية  النفسية 
شديدة  املوجات  إلى  التعرض  مغبة  من  الباحثون 
بالضيق  والرطوبة، ألنها تشعرنا  والغبار  الحرارة 
والـبـدنـي  الـنـفسي  واإلرهـاق  والـكآبـة  والضجـر 

والصداع والغثيان وضيق التنفس. 

األخطار التي يسببها الغبار على البيئة

البيئية  الدراسات  من  العديد  أثارت  لقد 
إلى أن تلوث الهواء بالجسيمات الهيدروكربونية 
ويـذيب  الهجـرة،  علـى  ويجبـرها  الطيـور  يضـر 
فتموت  ريشها  ويفقدها  لجسمها  الدهنية  املواد 
طيور  عند  العقم  التلوث  هذا  يسبب  كما  بردًا. 
على  بالغبار  التلوث  تأثير  يقتصر  وال  النسور، 

الحيوان فحسب بل يؤدي إلى تراكم جسيمات 
بسبب  اإلنتاج  تقليل  إلى  النباتات  على  الغبار 
مما  األوراق،  ملسامات  الجسيمات  هذه  إغالق 
يعيق عملية التخليق الضوئي. كما يسبب تآكل 
الغطاء الشمعي الواقي للنبات موت النبات، ففي 
 Tennessee تينسي  بوالية  كينجستون  مدينة 
األمريكية مات نحو 90 % من أشجار الصنوبر 
قطرها  دائرة نصف  نطاق  في  باملدينة  املحيطة 
محطة  عن  ناتجة  ملوثات  بسبب  كيلومتر   36
توليد قوى الفحم قريبة من املنطقة، كما يؤدي 
تلوث الهواء بالغبار إلى ترسب هذه الجسيمات 
تآكلها  إلى  يؤدي  مما  والسيارات،  األبنية  على 
الجسيمات  تساقط  عند  خاصة  تلفها،  وسرعة 

الحامضية أو القاعدية. 
كما أن للعواصف الترابية تأثيرات بيئية ال 
يستهان بها، حيث يطال تأثيرها الُشعب املرجانية 
العواصف  تأثير  ويكون  واملحيطات،  البحار  في 
ذات  الصحراوية  املناطق  في  وسوءًا  حدة  أكثر 
التربة الجافة قليلة النبات، فتؤدي إلى زيادة رقعة 
الصحراء، والتصحر، كما تحرك الرمال وتدفعها 
لتغطي الواحات واألراضي الخصبة وتبتلع القرى 
والنسـل.  الحـرث  فتهـلك  السكنيـة،  واملجمعـات 
الصني  شمالي  الواقعة  النجباوشان  قرية  وتعد 
مثاالً حياً حيث تهدد العواصف الترابية بابتالعها. 
مترًا  بمقدار عشرين  القرية  نحو  الرمال  وتزحف 
تهدد  السعودية  العربية  اململكة  وفي  العام.  في 
كما  الخصـبة  اإلحسـاء  واحة  الزاحفة  الرمال 
الرملية بعض القرى، ومنها على  الكثبان  طمرت 
برنامج  ويقدر  األثرية.  جواثا  قرية  املثال  سبيل 
التصحر وزحف  أن  املتحدة  لألمم  التابع  البيئة 
الرمال يسببان خسائر مادية سنوية تقدر بـ 42 
تعد عواصف  العالم.  على مستوى  دوالر  مليار 
الغبار أكثر حدوثاً وتكراراً في بعض األجزاء من 
ملسافات  املواد  من  كبيرة  كميات  وتنقل  العالم، 
طويلة، وتقدر التقديرات األخيرة النبعاثات الغبار 
3000( مليون طن  في العالم ما يبلغ )2000 - 

سنوياً. 

علم البيئة
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مجاالت تأثير الغبار على البيئة 

وملوحة  املناخي،  التغير  املجاالت  هذه  بني  من 
املنـاطـق  فـي  والتـغيـرات  األمـراض،  ونقـل  التربـة، 
الجليدية، وتلوث الهواء، واألمطار الحمضية وغيرها. 
ومن بواعث القلق الرئيسية تأثير الغبار على مستويات 
ثنائي أكسيد الكربون في الغالف الجوي، وهو الغاز 

الرئيسي الذي تنتجه أنشطة اإلنسان. 
املحيطات  الغبار  كميات  زيادة  تجعل  وقد 
أكثر خصوبة، إذ تؤدي إضافة املواد الغذائية التي 
تحملها األتربة إلى تشجيع نمو األحياء والنباتات 
بعضاً من  املحيطات  تمتص  وقد  الصغيرة.  املائية 
يؤدي  مما  الجو،  من  الكربون  أكسيد  ثنائي  غاز 
عـلى  يؤثـر  الذي  الكربون  مستويات  تغيير  إلى 
املقابل قد  الحرارة وسقوط األمطار، وفي  درجات 
يؤثر ذلك على الغطاء النباتي، مما يؤدي في النهاية 
هذا  انخفض مستوى  إذ  الغبار،  إنتاج  زيادة  إلى 
دومًا  النباتي  الغطاء  النباتي، حيث يساعد  الغطاء 
الترابية، كما  العواصف  التربة ورصد  تثبيت  على 
أنه هام أيضًا بالنسبة للتغير املناخي، ألنه يعكس 

ويمتص الحرارة من الشمس. 

التصحر

ومـن أهـم وأكـبـر املـشـكـالت املـرتبطـة بالغبار 
التصحر، وهو تدهور األراضي في املناطق القاحلة 
الناجم  الرطبة  القاحلة شبه  واملناطق  القاحلة  وشبه 
ممـا  لإلنسان،  السلـبي  األثـر  من  أساسيـة  بصفـة 
وتنامي  الصحراوي  االمتـداد  زيـادة  إلى  يـؤدي 
البيئية، خصوصـًا  األنظمة  في  تؤثر  التي  مشكالته 
انخفاض أو تدمير اإلمكانات البيولوجية، أي اإلنتاج 
املتعـدد  االستخـدام  ألغـراض  والحـيواني،  النباتي 
في وقت تشتد فيه الحاجة إلى زيادة اإلنتاج لتلبية 
حاجات السكان الذين يتزايدون باستمرار ويتطلعون 

لتحقيق التنمية املستدامة. 
فعلى الصعيد العاملي يتعرض حوالي 30 % 
من سطح األرض لخطر التصحر مؤثراً على حياة 

بليون شخص في العالم.

• فقدت 	 قد  العالم  في  الجافة  األراضي  ثلث  أما 
بالفعل أكثر من 25 % من قدراتها اإلنتاجية.

• من 	 هكتار  ماليني   10 العالم  يفقد  عام  كل 
األراضي للتصحر )الهكتار = 10 آالف متر 

مربع(.
• اكتسحت ظاهرة التصحر مساحات شاسعة 	

تقدر بـ 68.4% من الوطن العربي.
إن مشكلة التصحر مشكلة متداخلة ومعقدة 
سـوء  إلى  يـؤدي  الذي  الفـقـر  عواملهـا  أهم  لعل 
أكبر  إنتاج  أجل  من  الزراعية  األراضي  استخدام 
إلى  يؤدي  ما  وهو  املحصول،  من  ممكنة  كمية 
بداية  تمثل  التي  تعريتها  وبالتالي  التربة،  تدهور 
عملية التصحر، وبالتالي يؤدي إلى هجرة أصحاب 
األراضي املتصحرة داخليًا وعبر الحدود، وهو ما 
الزراعية  األراضي  على  الضغط  زيادة  إلى  يؤدي 
الضغوط  من  يزيد  ما  وهو  املستقبلة،  البالد  في 

االجتماعية والسياسية والنزاعات العسكرية. 
وفي حني أن هناك عدة عوامل إنسانية لها 
هنا  أننا  إال  التصحر،  عملية  على  مباشر  تأثير 
لألراضي  استغالل  سوء  لعملية  اليوم  نتعرض 
بسببـهـا،  الـتـصحـر  حدوث  وكيفيـة  الزراعيـة، 
قد  التي  الزراعية  املمارسات  لبعض  والتعرض 

تقي التربة من عوامل التعرية.
إلى  وهناك خمسة عوامل هامة تؤدي 
الرياح،  بسبب  التعرية  وهـي:  التربـة،  تعريـة 
األرض  وفـقـدان  التـربـة،  ملـوحة  وزيـادة  واملياه، 
أن  التربة، وال شك  أو دهس  لخصوبتها، وضغط 
من أبرز العوامل التي تقي التربة من التعرية هي 
من  العلوية  األجزاء  تمثل  حيث  النباتية،  الحياة 
النباتات حاجزًا ضد الرياح، واملياه التي قد تحرك 
للتربة  مثبتًا  الفوقية. وتمثل جذورها عاماًل  التربة 
الفوقية، وحني تفقد التربة الحياة النباتية بها تطير 
الرياح جزيئات التربة الرقيقة واملواد العضوية بها، 
تاركة خلفها طبقة مركزة من الرمال الخشنة عديمة 
البنية، وفقدان التربة للمواد العضوية بها يفقدها 
تماسكها واستقرارها، وهو ما يعرضها إلى زيادة 
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التربة  فقدان  يؤدي  كما  الرياح،  بسبب  التعرية 
احتجاز  على  القدرة  فقدان  إلى  العضوية  للمواد 
املياه. أما مياه األمطار فدورها كعامل تعرية للتربة 
يتمثل في تفكك جزيئات التربة وتحميلها مع جريان 
يؤدي  ما  وهو  التربة،  ضغط  إلى  باإلضافة  املياه، 
املواد  التربة  تفقـد  وحني  نفاذيتها.  انخفاض  إلى 
الحيـاة  وتفقـد  بهـا  الـطمـي  ويـزداد  بهـا  العضويـة 
سطحية  قشرة  لتكوين  األرض  تتعرض  النباتية 
بسبب األمطار، حيث يسَد الطمي مسام التربة، وهو 
الرفيعة  القشرية  الطبقة  تلك  تكوين  إلى  يؤدي  ما 

الناعمة التي ال ُتنِفذ املياه بشكل كبير.
كذلك قد تؤدي بعض املمارسات الزراعية 
بسـبب  التعريـة  لعوامـل  التعـرض  زيـادة  إلـى 
إضرارها بالحياة النباتية، فالكثير من الفالحني 
يحرثون األرض من أجل تكوين سطح أملس خال 
الزراعة، ولكن يؤدي ذلك  النباتات من أجل  من 
إلى تكوين تربة قابلة للتعرية بسبب فقدان الحياة 

النباتية.

وهنـاك ممارسـات أخـرى تـزيد مـن التعرض 
الـرعي  املمـارســات  هــذه  ومـن  األراضـي  لتعريـة 
من  أكبر  الحيوانات  من  كّم  يرعى  حيث  الجائر، 
قدرة إنتاجية األرض لها، وهو ما يـؤدي إلـى زيـادة 
التعرية  وبالتالي  األمطار،  ومياه  للرياح  تعرضها 
سطح  لتربة  املثبتة  واألعشاب  النباتات  قلة  بسبب 

األرض.
• واحـد 	 نـوع  زراعـة  هـي  األحادية،  الزراعة 

فقط من املحصول، مما يؤدي هذا النوع من 
لسببني،  نتيجة  وذلك  التعرية  إلى  الزراعة 
املحصول  حصاد  عن  ناتج  األول:  فالسبب 
دون  األرض  يترك  ما  وهو  واحدة،  مرة  كله 
حياة نباتية واقية ضد التعرية، وبالتالي عدم 
تشّرب األرض ملياه األمطار. والسبب الثاني: 
هو أن املحصول بإمكانه التعرض ملرض ما أو 
بإمكانها  التي  الضارة  الحشرات  إحدى  إلى 
خلفها  تاركة  كله،  املحصول  على  القضاء 

أرض خالية من حياة نباتية.

علم البيئةموضوع•العدد

 التشجير ومكافحة التصحر.
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• زراعة البذور في صفوف تؤدي إلى خّلو 	
غير  الصفوف  بني  نباتية  حياة  من  األرض 

املزروعة، وبالتالي تعرضها إلى التعرية. 
• فـي 	 رغبـة  قصيـرة  ملـدة  األراضـي  إراحـة 

األرض  فقـدان  إلـى  ويـؤدي  اإلنتـاج،  زيـادة 
لخصوبتها.

آثار التصحر على البيئة

يسهم في تغيير املناخ من خالل زيادة قدرة سطح . 1
األرض على عكس الضوء ، وخفض املعدل الحالي 
لنتح النباتات وزيادة انبعاث الغبار، وزيادة ثنائي 

أكسيد الكربون بالغالف الجوي.
التغذية . 2 وسوء  واملوت  األمراض  أخطار  تزايد 

الالجئني  وخاصة  البشر،  من  للماليني  والعجز 
بسبب استمرار األوضاع املعيشية غير املحتملة.

يـؤثـر تـدهـور األرض وتصحـرها فـي قـدرة . 3
بالتالي  وينطوي  األغذية،  إنتاج  على  البلدان 
والعاملية  اإلقليمية  اإلمكانيات  تخفيض  على 

إلنتاج األغذية.
إحداث . 4 إلى  والتصحر  األرض  تدهور  يؤدي 

ما  مع  املهددة،  املناطق  في  الغذائي  العجز 
الغذائية،  االحتيـاطـات  على  آثـار  من  لـذلك 
وتجارة األغذية في العالم بسبب أن التصحر 
ونقصان  النباتية  الحياة  تدمير  على  ينطوي 

مجموعات نباتية وحيوانية كثيرة.
له أثر على التنوع البيولوجي في املناطق القاحلة، . 5

وشبه القاحلة مما يقلل من إنتاج األغذية.

اآلثار اإليجابية للغبار على البيئة

الغبار  ُيحدثه  الذي  الضرر  هذا  كل  مع 
الغبار  النتقال  الفوائد  بعض  هناك  البيئة  في 
التي  الهائلة  التراب  كميات  أن  منها،  واألتربة، 

تحسني  في  تسهم  األمازون  غابات  إلى  تصل 
إلى  تفتقر  الحقيقة  في  التي  املناطق  تلك  تربة 
واألشجار  النباتات  لنمو  الالزمة  املعدنية  املواد 
فيها، ومن هنا فإن الغبار اإلفريقي املسافر عبر 
القارات يسهم بشكل مباشر في تخصيب تربة 
النباتات  نمو  على  قدرة  أكثر  وجعلها  األمازون 
والغابات فيها. تم التوصل إلى هذه النتائج عن 
للغاية  ومتطورة  حديثة  تقنيات  استخدام  طريق 
اإلشعاع  طيف  بمقياس  التصوير  باسم  تعرف 
متعدد الزوايا، وهذه النتائج تعتمد على األقمار 
وحواسيب  عنها  املـلتقطـة  والصـورة  الصناعيـة 
نتائج  تعطي  متقدمـة،  حاسوبيـة  ببرامج  مزودة 

وأرقاماً دقيقة للغاية.

طرق الوقاية من الغبار

وزيادة  التصحر  محاربة  في  الوقاية  تكمن 
الغطاء النباتي الذي يسهم كثيرًا في تثبيت التربة 
الـسيطـرة  خـالل  من  الريـاح  مع  انجرافها  ومنع 
على املراعي الطبيعية وتنظيمها عن طريق حمالت 
رسمية وشعبية إليجاد حزام أخضر حول املصادر 
الرئيسية في املنطقة، وتوفير الشتالت واملزروعـات 
وهذا  مواز،  وعمودي  نظامي  باتـجاه  لغرسـهـا 
الحـزام األخضـر يجب أن يرافقه تشجيع لعمليـات 
الساحات  بزراعة  وذلك  املدن،  داخـل  التـخضير 
الخالية واملهملة، إذ أن 30% من الحبيبات الرملية 
هـذه  من  رئـيسـي  بشكل  تأتي  املدن  في  املترسبة 
أيضًا  الخضراء  األحزمة  تقلل  كما  الساحـات. 

رواسب الغبار بنسبة %26. 

مكافحة الغبار  

الغبارية  العواصف  حركة  ننهي  أن  يمكن  ال 
نهائيًا، بل من املمكن أن نقلل من تأثيرها، حيث توجد 
العواصف  تأثير  من  تحد  التي  الطرق  من  العديد 
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التصحر  محاربة  مقدمتها  وفي  والغبارية  الرملية 
الذي يسهم بشكل كبير في  النباتي  الغطاء  وزيادة 
إن  حيث  الرياح،  مع  انجرافها  ومنع  التربة  تثبيت 
عدم  يضمن  واملهملة  الخالية  املساحات  زراعة 

إثارة الغبار واألتربة فيها. 
تبني أن أكثر من 30% من الحبيبات املترسبة 
يأتي بشكل رئيسي من هذه املساحات.  في املدن 
في  املتساقطة  الغبار  كميات  مقارنة  خالل  ومن 
األحزمة  وبعد  قبل  وضعت  التي  الغبار  مصائد 
الخضراء للمقارنة وجد أن كميات الغبار املتساقط 
انخفضت بمقدار 50% جنوب منطقة تنتشر فيها 
املزارع باملقارنة مع كميات الغبار في شمالها، أي 

في اتجاه الرياح السائدة )شمال ــ شمال غرب(، 
كذلك من الضرورة تشجيع وتطبيق الزراعة امللحية 
في مسطحات املد والجزر إضافة إلى السبخات، ملا 
تمثله كمصادر رئيسية للغبار، باإلضافة إلى شن 
حمالت تثقيفية وتشجيعية كدعم شامل لنجاحها. 

املـراجع

• الهيئة العامة للبيئة ــ مجلة بيئتنا ــ العدد )112( أبريل 	
2009 م ــ الكويت.

• املنظمة العربية للتنمية الزراعية ــ جامعة الدول العربية ــ 	
دراسة حول مؤشرات رصد التصحر في الوطن العربي ــ 

يناير 2003م ــ الخرطوم.
• جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ــ مجلة األمن والحياة ــ 	

العدد )384( ــ أبريل 2014م ــ الرياض. 
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 طرق الوقاية من الغبار.

االبتعاد عن الستائر الكثيفة

تغيير أغطية السرير للوقاية 
من تراكم األتربة

ارتداء الكمامة أو استخدام 
فوطة مبللة باملاء

إغالق األبواب والنوافذ بإحكام

تنظيف السجاد من األتربة

نفض الشعر واملالبس قبل دخول املنزل

غسل الوجه واألنف باستمرار ملنع 
وصول الغبار للرئتني
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اختصاصي أمراض املخ واألعصاب 

اململكة العربية السعودية
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لم يعد مرض الصرع ونحن قد شارفنا على 
نهاية العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين، هو 
ذاك الدَّاء الذي تشوبه الخرافات واملفاهيم الخاطئة 
كما كان في سالف األزمان، ولم يعد صاحبه ُينعت 
بالجنون أو املرض العقلي، فقد أضحى معروفاً أنه 
اضطراب جسدي عصبي ينجم عن خلل نوبي غير 
مضبوط قصير املدة في اإليقاع )النظم( الكهربائي 
الطبيعي لنشاط الدماغ، فيظهر على جسم املريض 
بأشكال مختلفة تتراوح من النوب املتكررة من فقد 
التشنج  مع  األرض  على  والسقوط  الكامل  الوعي 
الكبير  )الصرع  األربعـة  األطـراف  في  واالختـالج 
بأحـد  الخفـيفـة  االهتـزازات  نـوبـات  إلى  املعـمم( 
األطراف )الصرع الجزئي البسيط(، أو نوبات فقد 
الغياب(  )صرع  األطفال  لدى  الشائعة  االستجابة 
أو غيرها من األشكال. وبتطور علوم الطب والدواء 
التي تساهم في  الكثير من العالجات  أصبح هناك 
ضبط هذه النوب وعودة املريض للحياة الطبيعية، ومن 
عدة سنوات،  مرور  بعد  للمرض  الكامل  الشفاء  ثم 
فالتخلص من الدواء نهائياً في معظم الحاالت وذلك 

اعتمادًا على معايير يحّددها الطبيب املشرف. 
مع اقتراب شهر رمضان من كل عام يسارع 
املرضى وذووهم إلى عيادات املخ واألعصاب، وهم 
في حالة حيرة وتساؤل عن إمكانية الصيام وكيفية 
تناول العالج، وهل سيؤثر الصيام سلبًا على تواتر 

) تكرار( النوبات أو أنه سيحّرضها.
في  زيادة  وجود  عمومًا  لوحظ  أنه  والحقيقة 
تواتر )تكرار( النوبات لدى مرضى الصرع خالل 

شهر رمضان، بالرغم من أن الدواء املعطى وجرعاته 
ُتعزى  الزيادة  هذه  أن  إال  رمضان،  قبل  نفسها  هي 
في الغالب إلى تغير نظام تناول الدواء بسبب الصيام 
طويل املدة جاعاًل املدة الزمنية الفاصلة بني جرعتني 
أكبر )وبالتالي تضطرب الحركة الدوائية في الجسم 
وفعالية الدواء(، فضالً عن نقص مدة النوم أو تقّطعه 
وتغير النظم اليومي مع التوتر العاطفي والتعب، وكذلك 
نوعية الطعام املتناول بما له من تأثير على امتصاص 

الدواء )وبالتالي تركيزه في الدم(. 
النوب  الصرع ذي  يمكن ملريض  بشكل عام 
املضبوطة على العالج قبل رمضان بعدة شهور أن 
للعوامل  تعرضه  عدم  في حال  آمن  بشكل  يصوم 
الذهبّية هنا هي االلتزام  للنوب. والنصيحة  املثيرة 
من  الحذر  كل  والحذر  نهائيًا،  تركه  وعدم  بالدواء 
ذلك  رمـضـان، ألن  بـدء  مع  للدواء  املفاجئ  القطع 
تصبح  قد  التي  النوب  لتكرر  عالية  خطورة  يحمل 
شديدة ومتكررة أو ربما مهّددة للحياة، ال قّدر ال.

وفيما يلي نصائح ملرضى الصرع 

خالل شهر رمضان 

بالنسبة للدواء: من األفضل زيارة الطبيب املتابع . 1
للحالة قبل دخول شهر الصيام بفترة ال تقل عن 
الحسبان شكل  في  الذي سيأخذ  أسابيع  عدة 
انضباطها  ومدى  املريض،  يعانيها  التي  النوب 
وبالتالي  املوصوف،  الدواء  ونوع  رمضان  قبل 
يمكن بالتنسيق مع الطبيب للقيام بتعديل مواعيد 
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تناول الدواء تدريجيًا حتى تصل في اليوم األول 
اإلفطار  وجبتي  تناول  موعدي  إلى  رمضان  من 
يجـب  الـتي  لألدويـة  بالـنسبـة  وذلـك  والسحـور، 
تناولها مرتني باليوم )مثل كربامازيبني، فالبروات 
أدوية  هنـاك  وباملقابـل  توبيـرامات(،  الصوديـوم، 
الفنيتوين،  )مثل  باليوم  تناولها مرة واحدة  يمكن 
الموترجني( سـيوصـي الـطبيـب بتنـاولهـا إما مع 

السحور أو بعد اإلفطار.
السـحور . 2 وجبـة  تنـاول  ضـرورة  عـلـى  التـأكيـد 

فالجوع  مباشرًة،  الفجر  قبل  ما  إلى  وتأخيرها 
الشديد هو عامل اختطار معروف يزيد من احتمال 
حدوث نوبة الصرع. وال ضير في أن تكون وجبة 
السحور غنية بالسكريات لتجنب انخفاض سكر 

الدم نهارًا، وبالتالي تحريض نوبة الصرع .
شرب كمية جيدة من املاء خالل فترة املساء بعد . 3

لترات يوميًا،   )3  –  2.5( من  تتراوح  اإلفطار، 
وذلك لتجنب التجفاف نهاراً خصوصاً في فصل 
الصيف، األمر الذي قد يؤدي إلى خلل التوازن 
ارتفاع  )مثل  الجسم  في  الداخلي  واالستقرار 
نوبة  يحرض  قد  مما  بالدم(،  الصوديوم  تركيز 

الصرع. 
نهارًا، . 4 واإلرهاق  الزائد  الجسدي  النشاط  تجنب 

االكتفاء  بـل  والسفـر،  والجـري  الرياضة  مثـل 
الـعمـل  إلى  )الـذهـاب  املعتـاد  الـروتيني  بالنشـاط 
أو  الرياضة  ممارسة  تأجيل  يفضل  املدرسة(.  أو 
وذلك  اإلفطار،  بعد  ما  فترة  إلى  املجهدة  األعمال 
منعًا النخفاض سكر الدم أيضًا، وبالتالي تحريض 

نوبة الصرع.
الحفاظ على جودة النوم عبر أخذ القسط الكافي من . 5

النوم بما ال يقل عن )7 - 8( ساعات يوميًا بالنسبة 
للبالغني و)9 - 11( ساعة لألطفال، باإلضافة إلى 
النوم قدر اإلمكان، وضرورة  تقّطع  محاولة تجنب 
أخذ  إمكانية  مع  لياًل  األساسي  النوم  يكون  أن 
قيلولة صغيرة نهارًا، وبالتالي الحفاظ على النظم 
اليومي املعتاد قبل رمضان. وقد لوحظ أن النوم 
هو أحد أكثر العوامل املؤكدة التي تؤثر على 

حدوث النوب، فالحرمان منه أو اضطراب دورة 
)النوم - اليقظة( يحّرضان النوب.

تجنب التوتر النفسي والهياج واالنفعاالت الزائدة . 6
والقلق، نظرًا ملا تحمله هذه العوامل من تأثير سلبي 
اضطراب  إلى  تؤدي  كونها  النوب،  إحداث  على 
مثل  هرمونات  لعدة  الطبيعية  اليومية  النماذج  في 

األدرينالني والكورتيزول. 
أو . 7 التلفاز  شاشة  أمام  الطويل  الجلوس  تجنب 

من  يشابهها  وما  الفيديو  وألعـاب  الحاسوب 
األماكـن  إلـى  باإلضافة  اإللكترونيـة،  األجهـزة 
إثارة  تتم  ال  كي  العالي  والضجيج  الصاخبة 
النوب  تحريض  وبالتالي  الدماغية،  العصبونات 

لدى بعض املرضى.
واستبدالها . 8 اإلمكان  قدر  السيارة  قيادة  تجنب 

أو  األجـرة  سيـارات  أو  العـام  النقـل  بوسـائل 
الـركـوب مع زميل أو جار في سيارته.

نظرًا . 9 العـدوى،  لتجنـب  الوقائية  الطرق  اتخـاذ 
وبالتالي  الجسم،  حرارة  ارتفـاع  مـن  تسببـه  ملـا 
وفي حال  الصـرع.  نـوبـة  احتمـال حـدوث  زيـادة 
حدوث العدوى فيجب مراجعة الطبيب املتخصص 
الالزمـة  املضادة  األدوية  لوصف  وقت  أقرب  في 
ومضـادات الحـمى مع ضرورة إخباره باسم دواء 
الصرع املتناول لتجنب حدوث أي تداخالت دوائية.

املراجع

•	 Does	the	seizure	frequency	increase	in	Ramadan? 
Elsevier,	Seizure,	 	2008,	17,	671—676	 .	https://
www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S1059131108000721.

•	 Ramadan Fasting in Children with Epilepsy: 
An Exploratory Study.

•	 Waseem Mahmoud Fathalla ,Division of Pedi-
atric Neurology, Department of Pediatrics, P.O. 
Box:	2951,	Mafraq	Hospital,	Abu	Dhabi,	UAE	.	
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?

doi=10.1.1.875.436&rep=rep1&type=pdf.
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د. خالد بن علي املدني

استشاري التغذية العالجية ـ نائب رئيس 

اجلمعية السعودية للغذاء والتغذية

الـــُمـــحـــلـيـــات
منخفضة أو عدمية السعرات احلرارية

يمكن تصنيف مواد التحلية )بدائل السكر( 
إلى مجموعات مختلفة تشمل: املُحليات الغذائية 
الطبيعية  املُحليات  أو  الغذائية،  غير  واملحليات 
ومواد  )بدائل السكر املشتقة من مواد طبيعية( 
التحلية االصطناعية، أو مواد التحلية التي يمكن 

أيضها ومواد التحلية التي ال يمكن أيضها.  

حيث يعد مصطلح التحلية منخفضة السعرات 
الحرارية هو األكثر انتشارًا في شتى أنواع التقارير 
مصطلح  مثـل  األخـرى،  املصطـلحات  مع  بالتبادل 
مواد التحلية غير املشتقة من األغذية، ومواد التحلية 
االصطناعية، ومواد التحلية دون السعرات الحرارية، 

ومواد التحلية عالية الكثافة، وبدائل السكر. 
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منخفضة  املُحليات  الستخدام  السماح  تم  وقد 
الطاقة  مـخفضة  األغـذيـة  فـي  الـحـراريـة  السـعـرات 
الستخدام  أو  السكـر  منزوعـة  األطعمـة  أو  كمحلـيات 
مرضى داء السكري، وفي األطعمة ذات االستخدامات 
الغذائية الخاصة في العديد من البلدان بجميع أنحاء 
السعـرات  منخـفضة  املُحليـات  تساعـد  كما  العالم. 
الحرارية املستهلكني على الحد من تناول الكربوهيدرات 
مستوى  في  للتحكم  كاستراتيجية  الطاقة  واستهالك 
سكـر الـدم أو املسـاعـدة في الوصول واملحافظة على 

الوزن الصحي.

سالمة احملليات

الـخـلـيـجـي  الـتـعـاون  اعـتـمـد مـجـلـس دول 
منخفضة  املُحـليـات  مـن  أنـواع  سـتـة  استـخـدام 
لدول  التقييس  لهيئة  الحرارية وذلك وفقاً  السعرات 
 ،)GSO995/2015( رقم  الخليجي  التعاون  مجلس 
والـسـكـرلـوز،  األسـبـارتـام،  يـلـي:  كمـا  وهـي 
والـسكارين، وستيفيا )ستيفيول جليكوزيد(، ونيوتام، 
وبوتاسيوم أسيسلفام.  وسوف يتم مناقشة الخواص 
أو  املنتج  طعم  على  تؤثر  التي  املختلفة  الوظيفية 
استخدامه عند االستخدام في األغذية املختلفة. ولقد 
تم اعتماد جميع أنواع املُحليات املذكورة لالستخدام 
إقرارها  وتم  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  في 

منتجات آمنة لالستخدام والتناول.
سالمة  تقـييم  فـتـرة  تستمر  أن  ويـمكـن 
أية  )أو  الحرارية  السعرات  منخفضة  املُحليات 
يتم  حيث  سنوات،  عدة  جديدة(  مضافة  مادة 
إجراء العديد من األبحاث املكثفة للتأكد من عدم 
وجود أي تأثيرات ضارة تظهر بعد فترة زمنية 
بسيطة أو طويلة على معايير الصحة أو أعضاء 

جسم اإلنسان. 

آلية حالوة املذاق

اإلنـسـان  فـي  فطـريـة  املـذاق  حالوة  إن 
تمنح  املذاق  حلوة  واملشروبات  فاألطعمة  بطبعه، 
الغذائية  املـنـتجـات  مـن  للعـديد  وسعـادة  متعـة 

حاسمًا  أمرًا  تعٌد  املذاق  فحالوة  واملشروبات. 
التذوق والطعم  الطعم، فحاسة  للقبول واستساغة 
تشتمل على حواس االستقبال في اللسان واثنني 
املذاق  دفعات  بحمل  تقوم  املختلفة  األعصاب  من 
وحواس  املذاق  خاليا  عبر  تحفيزها  يتم  التي 
استساغة الطعم في الدماغ. ويتميز طرف اللسان 
بمعرفة املذاقات الحلوة. وقد تنخفض وتقل أفضلية 
املذاق والطعم الحلو ما بني مرحلة الطفولة ومرحلة 
من  الرغم  وعلى  البلوغ.  سن  في  وحتى  املراهقة 
ذلك، تعزو هذه االختالفات في تفضيل املذاق أو 

الطعم الحلو إلى التفاعل بني الوراثة والبيئة. 

األسبارتام 

األسبارتام هو اإلستر امليثيلي لثنائي الببتيد، 
وهما  األمينية،  األحماض  من  اثنني  على  يحتوي 
يعدان  واللذان  أالنني،  والفينيل  األسبارتيك  حمض 
وتوجد األحماض  للبروتني.  األساسية  اللبنات  من 
طبيعية  بصورة  األسبارتام  في  املوجودة  األمينية 
مثل  البـروتـني  علـى  تحـتـوي  التـي  األطـعـمة  فـي 
منتجات األلبان، والحبوب، واللحوم. فإنه عقب عملية 
الهضم، ينقسم األسبارتام إلى فينيل أالنني وحمض 
امليثانول.  مادة  من  صغيرة  وكمية  األسبارتيك، 
العصائر،  مثل:  األطعـمـة  فـي  املـيثانـول  ويوجـد 
والخضراوات، والفواكه، لذا فإن الجسم لديه الكفاءة 
املنطلق  امليثانول  من  صغيرة  كميات  مع  للتعامل 
لألسبارتام. وبعد  )األيض(  الغذائي  التمثيل  من 
بواسطة  أيضها  يتم  املكونات  هذه  كل  امتصاص 
غذائي  منتج  أو  مشروب  ويجب ألي  الجسم، 
"يحتوي  عبارة  يحمل  أن  األسبارتام  على  يحتوي 
للفينيل أالنني". وتهدف هذه املعلومات  على مصدر 
الهامة لتعريف األفراد فقط املصابني بمرض وراثي 
وهؤالء  كيتون،  الفينيل  بيلة  باسم  معروف  ونادر 
الفينيل  أيض  في  لديهم صعوبات  من  هم  املرضى 
أالنني، ألن أجسامهم تفتقر إلى إنزيم األيض. يتميز 
األسبارتام بحالوة مذاق تعادل 200 مرة أكثر من 
األسبارتام  توفير  من  الرغم  على  السكروز.  مذاق 

لعدد أربعة كيلو سعرات حرارية / جرام. 

علم التغذية
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استخدام األسبارتام في األغذية

واملشروبات                                        

يستخدم األسبارتام كبديل للسكر في إنتـاج 
املـواد  أو  الطاقة،  منخفضة  واملشروبات  األغـذيـة 
الغـذائـيـة املعـروفـة باسـم "األطـعمـة الخـاليـة من 
السكر"، كما يستخدم أيضًا في إنتاج املشروبات 
والحلوى،  الصناعية،  والحلويات  الفوارة،  الغازية 
واللـبـان )الـعلـكـة(، والـزبـادي، وُمـحـلـيـات املائدة 
البديلة للسكر، وكمكسبات طعم غذائية. وقد انتشر 
 100 من  أكثر  في  واسع  نطاق  على  األسبارتام 
أمريكا  ذلك  في  بما  العالم،  أنحاء  في جميع  دولة 
األمريكية،  املتحدة  والـواليات  وأوروبـا،  الجنوبيـة، 

وكندا، وأستراليا، واليابان.

السكرلوز

ُيعد منتج السكرلوز أحد مشتقات السكروز 
األصلي الذي يتم الحصول عليه عبر عملية تصنيع 
بدائل  ثالثة  استبدال  يتم  الخطوات، حيث  متعددة 
الهيدروكسيل  بمجموعات  الكلور  أليونات  انتقائية 
السكرلوز.  إلنتاج  العادي  السكروز  جزيء  على 
ومعظم السكرلوز ال يتم امتصاصه )85 %(، ويتم 
طرحه دون تغيير عن طريق البراز، ليظل املتبقي ذا 
الهضمي،  الجهاز  من   )% 15( بنسبة  امتصاص 
البول دون  املطاف في  نهاية  أيضًا في  ولكن يظل 
تغيير، ويحتفظ السكرلوز بمذاقه الذي يكاد يشبه 
مذاق السكروز تحت ظروف التخزين املختلفة وفي 
السوائل مع مرور الوقت. يتميز السكرلوز بمذاق 
حلو يعادل ما يقرب من 600 مرة أكثر حالوة من 

السكروز.

استخدام السكرلوز في األغذية

واملشروبات                                      

استخدام  الغذائية  املواد  ملصنعي  يمكن 
السكرلوز البتكار العديد من األطعمة واملشروبات 
مـن  العـديد  فـي  املـذاقـات  بمـختـلف  الجـديدة 
املنتجات مثل الفواكه املعلبة، ومشروبات الفاكهة 

الخبز،  الحرارية، ومنتجات  منخفضة السعرات 
يمكن  كما  املذاق.  حلوة  والسوائل  والصلصات، 
استخدام السكرلوز أيضًا في التحلية كالفيتامينات 
حالياً  السكرلوز  اعتماد  تم  وقد  املعدنية.  األمالح  أو 
لالستخدام في املواد الغذائية كمادة تحلية، وكذلك في 
عدد من الحلويات واملشروبات، حيث انتشر استخدامه 
في أكثر من 50 بلداً على مستوى العالم، بما في ذلك 
وكندا،  األمريكية  املتحدة  والواليات  املتحدة،  اململكة 
والبرازيل،  واملكسيك،  والصني،  واليابان،  وأستراليا، 

وروسيا.

السكارين

يعد السكارين أقدم املحليات غير الغذائية 
الطبيعية التي تم اعتمادها لالستخدام في األغذية 
قابل  وغير  ببطء،  امتصاصه  يتم  واملشروبات. 
للتحول، وسهل االمتصاص جزئًيا بسرعة دون 
تغيير عند املرور من الكلى في جسم اإلنسان. 
مرة   )400-300( يفوق  بمذاق  السكارين  يتميز 

أحلى من السكروز، ولكن مذاقه مُر قلياًل.

استخدام السكارين في األغذية

واملشروبات

وقد تم اعتماده في االستخدام كمادة غذائية 
من  تشمله  بما  واملشروبات  األغذية  إلى  مضافة 
املشروبات الغازية، ومحليات مائدة الطعام، والخبز، 
ومكسبات  والحـلـوى،  املعلـبة،  والفاكهة  والعلكة، 
بـاإلضافـة  والسـلطـات،  للحلـوى  بالنسبة  الـطعـم 
مـن  العـديد  صنـاعة  في  السـكـارين  السـتخـدام 
املنتجات والفيتامينات، واملستحضرات الصيدالنية 
اعتماد  تم  وقد  للسكر.  بديـلـة  تحلية  كعوامل 
استخدام السكارين من قبل اللجنة املشتركة ملنظمة 
املعنية  العاملية  الصحة  ومنظمة  والزراعة  األغذية 
باملواد املضافة إلى األغذية، وإدارة الغذاء والدواء 
وتم  األغذية.  لسالمة  األوروبية  والهيئة  األمريكية، 
اعتماد استخدامه في أكثر من 90 دولة في جميع 

أنحاء العالم.
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الستيفيا )ستيفيول جليكوزيد(

ينتمـي عشب الستيـفيـا إلى عائـلة النبـاتات مثل 
املذاق  ويعزو سبب  والتشيكوري.  الشمس  عباد  نبات 
الحلو لنبات الستيفيا إلى إنتاج مكونات حلوة تسمى 
ستيفيول جليكوزيد يتم استخراجها مـن أوراق نـبـات 
بيـرتـوني. وتحتوي جميع أوراق  اسـتيفيـا ريبـوديـانـا 
نبـات سـتيفيـا علـى العديد من املكونات النشطة، ولكن 
ليست جميعها حلوة املذاق. ويتم استخالص ستيفيول 
وتنقية  فصل  طريق  عن  ستيفيا  نبات  من  جليكوزيد 
املركبات حلوة املذاق من األوراق. وقد يستخرج ستيفيا 
للبلورة  األربع  الخطوات  خالل  من  ذلك  بعد  املنقى 
من  أكثر  أو  واحدة  مادة  نقاء  لتعزيز  وذلك  املتعددة، 
نبات  ورقة  في  املوجودة  جليكوزيد  ستيفيول  مركبات 
300( مرة  ستيفيا. يتفوق مذاق طعم ستيفيا )200 - 

أكثر عن حالوة مذاق السكروز. 

استخدام ستيفيا في األغذية واملشروبات

مثل  واملشروبات  األطعمة  مئـات  تحليـة  يتـم 
مـواد  باستخـدام  الشـاي  ومشـروبـات  العصـائر 

ملشروبات  تحلية  كمواد  تتوفر  كما  ستيفيا،  تحلية 
يعانون مرض  الذين  لألشخاص  وبالنسبة  املائدة. 
أفضـل  ُتعـد ستيفيـا خيـاراً  الفينيـل كيتـون،  بيلـة 
تم  وقد  أالنني.  الفينيل  من  لخلوها  نظرًا  للتحلية، 
اعتماد ُمحليات ستيفيا لالستخدام في العديد من 
املتحدة،  الواليات  ذلك  في  بما  األخرى،  البلدان 
وروسيا،  والصني،  وتايوان،  واملكسيك،  واليابان، 
وأوروبا وأستراليا، ونيوزيلندا، وبيرو، واألرجنتني، 
والبرازيل،  وأوروغواي،  وباراجواي،  وكولومبيا، 

وماليزيا.

النيوتام

يشتـق النيـوتـام مـن فينيـل أالنـني الـببتيد 
وحمض األسبارتيك. ويتميز النيوتام باالمتصاص 
جزئيـًا فـي األمعـاء الـدقيقـة وسرعة األيض في 
في  بسـرعة  طرحـه  ويتـم  الجسم،  شتـى خاليا 
البول والبراز مع كمية ضئيلة من امليثانول. يتميز 
من املرات   )8000( تبلغ  مذاق  بحالوة  النيوتام 
باملقارنة مع السكروز، باإلضافة لكونه خاٍل من 

السعرات الحرارية. 

علم التغذية

 نبات ستيفيا.
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استخدام نيوتام في األغذية واملشروبات

إنتاج  في  للسكر  كبديل  النيوتام  يستخدم 
واملشروبات  العصـائر،  مثـل  واملشروبـات  األغذية 
والجيـلي،  )العلكـة(،  واللبـان  والحـلـوى،  الغازية، 
وغسول الفم، واألدوية. وقد تم اعتماد مادة النيوتام 
مثل  الغذاء،  لسالمة  العاملية  املنظمات  معظم  في 
املشتركة  واللجنة  األمريكية،  والدواء  الغذاء  إدارة 
العاملية  الصحة  ومنظمة  والزراعة  األغذية  ملنظمة 
اعتماد  وتم  األغذية،  إلى  املضافة  باملواد  املعنية 
مستوى  على  دولة   100 من  أكثر  في  استخدامه 

العالم.

بوتاسيوم أسيسلفام

باسم  أحيانًا  أسيسلفام  بوتاسيوم  يعرف 
وتـم  1967م،  عـام  فـي  اكتشـافه  وتـم   ،K-إيـس
استخدامه في منتجـات األغذية واملشروبـات منذ 
والتبريد،  التسخني  عند  ثابت  وهو  1983م.  عام 
الجسـم. كما  التـراكم في  أو  قابل لأليض  وغير 
أن الجزء املمتـص من بوتاسيوم أسيسلفام يخرج 
في نهاية املطاف دون تغيير عن طريق الكلى في 

البول، ويفرز بنسبة أقل من 1 % في البراز.
يعادل بوتاسيوم أسيسلفام تقريبًا )200( 
يعطي  وال  السكروز،  عن  املذاق  في  أحلى  مرة 
وال  أي سعرات حرارية،  أسيسلفـام  بوتـاسيوم 

يؤثر على تناول البوتاسيوم.

استخدام بوتاسيوم أسيسلفام في 

األغذية و املشروبات

تم اعتماد استخدام مادة بوتاسيوم أسيسلفام 
في العديد من االستخدامات مثل بديل لسكر املائدة، 
واملزج مع املشروبات الجافة، وتصنيع اللبان. وقد 
في  دولة   100 من  أكثر  في  استخدامه  اعتماد  تم 
املتحدة  الواليات  ذلك  بما في  العالم،  أنحاء  جميع 
األمريكية، واالتحاد األوروبي، واليابان، وسويسرا، 

والنرويج، وكندا، وأستراليا.

اخلالصة

التغذية  وعلم  األمريكية  التغذية  ألكاديمية  وفقًا 
يتمتع املستهلكون بالعديد من الخيارات لتلبية رغباتهم 
الفطرية للمذاق الحلو، حيث يمكن للمستهلكني الذين 
سعرات  أي  تناولهم  دون  الحلو  املذاق  في  يرغبون 
حرارية إضافية االختيار من بني ستة أنواع معتمدة من 
املحليات منخفضة السعرات الحرارية في دول مجلس 
الـشخصي  ملـذاقـهـم  وفـقـًا  وذلك  الخليجي،  التعاون 
للـطهـو  املثـال،  سبيـل  )على  املقصود  واالستـخـدام 
أو السـتخـدام مـائـدة الطعام(. كما يمكن ألنواع من 
تستخدم  أن  الحرارية  السعرات  منخفضة  املحليات 
كبدائل للسكر، مما يساعد املستهلكني على الحد من 
استهالك وتناول الكربوهيدرات والطاقة كاستراتيجية 
أو  تحقيق  في  للمساعدة  أو  الدم  سكر  في  للتحكم 

الحفاظ على وزن الجسم الصحي. 
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أمهات في اللغة العربية

الفاتحة أم الكتاب
مكة أم القرى

العلم أم الفضائل
الخمر أم الخبائثَّ
العجلة أم الندامة
الجهل أم الرذائل
الحنطة أم الطعام
الجرادة أم عوف
العقرب أم عريط

املنية أم قشعم

آباء في اللغة العربية

إبليس  أبو مّرة 
املسرح  أبو الفنون 
املزمار  أبو الصخب 
األسد  أبو األشبال 
امللح  أبو مصلح 

الجمل  أبو أيوب 
الفيل  أبو مزاحم 
الديك  أبو يقظان 
البغل أبو األخطل

الضبع أبو جعار

بنات في اللغة العربيةأبناء في اللغة العربية

اللص  ابن الليل 
العابر  ابن السبيل 
الفقير ابن الغبراء 

الشجاع ابن الحرب
السيف ابن الغمد 
الليل  ابن سمير
القمر  ابن الليالي
الشره ابن بطنه

الكلمة بنت الشفة
الدمعة بنت العني
الفكرة بنت العقل

السفينة بنت اليم
الحصاة بنت األرض
األحالم بنت الليل
العذارى بنت الخدور

املاء بنات الفال
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إعداد: أ. عماد سيد ثابت

مدقق لغوي ـ املركز العربي لتأليف 

وترجمة العلوم الصحية

دولة الكويت

وطويل،  ممتد  العربي  الشعر  تاريخ  إن 
إذ يشغل نحو ستة عشر قرناً من الزمان. وقد 
صنفت فيه كتب كثير قديمة وحديثة، ويكفي أن 
نشير إلى أن الدكتور شوقي ضيف قد صنَّف 
صفحاتها  ُعدت  كتاباً  وعشرين  ثالثة  وحده 
نحو ثمانية آالف صفحة، ومن ثم فقد أصبح 
الشعر  تاريخ  بأطراف  يلم  أن  العسير  من 
وُجّل ما يصنعون  والقّراء،  الدارسني  جمهرة 
أن يقرأوا كتابًا أو أكثر، أو صفحات من هنا 
بأطراف  الغالب  في  يلمون  فال  هناك،  ومن 
القضايا  أو  باملعالم  وال  املمتد،  التاريخ  هذا 

الرئيسية فيه.
يبدأ العصر الحديث سنة 1798م حني 
نزلت الحملة الفرنسية بمصر بقيادة نابليون، 
حيث مكثت ثالث سنوات، وكانت مصر آنذاك 
أتاحت  وقد  )التركية(،  العثمانية  للدولة  تابعة 
يطّلع  أن  القصيرة  مدتها  برغم  الحملة  هذه 
املصريون على بعض وجوه الحياة األوروبية، 
إذ جلب نابليون معه طائفة من العلماء أسس 
أنشـأ  كما  املصـري،  العـلمي  الـمجمع  بهـم 
كان  عربية  بحروف  ومطبعة  ومكتبة  معامل 
قد أحضرها معه لطبع املنشورات والصحف 

الدورية، وهي املطبعة التي أخذت تطبع الكتب بعد 
ذلك.

وقد ظل الشعر في عهد محمد على وخليفتيه 
السيئة  الصورة  نفس  على  يسير  وسعيد  عباس 
التي كان عليها في العصر العثماني، وهي صورة 
املتكلفة،  واألساليب  الضيقة،  األغراض  في  تتمثل 
لفنون  عرض  مجرد  وإنما  عاطفة،  أو  شعور  دون 
الشعرية،  والتجربة  املعنى  حساب  على  مصطنعة 
أو  معجمة  حروف  من  قصيدة  بعضهم  ينظم  كان 
مهملة، أو قصيدة تقرأ أبياتها من آخرها إلى أولها 
إلى نحو ما تقرأ من أولها إلى آخرها. كما نجد إلى 
جانب ذلك تشطير بعضهم لقصائد مشهورة. دون 
عناية بمشكالت املجتمع، وهموم النفس اإلنسانية، 
باستثناء بعض الشعراء الذين عبروا عن عواطفهم 
الفردية وتجاربهم اإلنسانية، على نحو ما نجد عند 
رثائها  في  1902م(   -  1840( التيمورية  عائشة 

البنتها التي ماتت قبيل زفافها.

النهضة الشعرية على يد البارودي

أما النهضة الشعرية التي سارت في خط 
صاعد فيؤرخ لها بظهور الشاعر املصري محمود 
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اللغة العربية

سامي البارودي امللقب برب السيف والقلم، وهي 
في  العربي  بالشعر  بدايتها  في  ارتبطت  نهضة 
العباسي.  العصر  سيما  وال  الذهبية،  عصوره 
وعلى الرغم من هذا االرتباط الذي جنح أحيانًا 
إلى التقليد واملعارضات، فإن البارودي قد عبر 
في بعض شعره عن شخصيته، حيث صور حياته 
الخاصة قبل منفاه، كما صور آالمه وهمومه في 
املنفى في أسلوب جزل رصني، يختلف عما سبقه 

من أساليب شعرية ركيكة. 
من  جيـل  البـارودي  بطـريقـة  أعجـب  وقـد 
الشعراء على رأسهم أحمد شوقي وحافظ إبراهيم 
في مصر، وخليل مطران في الشام، وعبد املحسن 
في  يعتمدون  مضوا  حيث  العراق،  في  الكاظمي 
التراث،  في  العالية  النماذج  احتذاء  على  شعرهم 
وإن كانوا في الوقت نفسه قد عبروا عن ثقافتهم 
كانوا  أنهم  بمعنى  أمتهم،  وقضايا  وعصرهم 
يالئمون بني القديم والجديد، ومن ثم عرفوا بأنهم 
شعراء "مدرسة اإلحياء"، ثم أسماهم الجيل الذي 

تالهم بالشعراء املحافظني. 
وكان النتشار التعليم والطباعة والصحف 
القّراء عما كانت  أثر كبير، حيث اتسعت دائرة 
ذلك  نتائج  املخطوطات، وكان من  عليه في زمن 
ميادين جديدة،  إلى  الشعر  أغراض  اتجهت  أن 
كالدعوة إلى إصالح التعليم، ومعالجة القضايا 
السياسية واالجتماعية التي تهم جمهرة القّراء، 
حيث كانت القصائد تنشر بالصحف غالبًا قبل 
أن يضمها ديوان الشاعر، وكان طبيعيًا أن يجنح 
يفهمها  التي  واألساليب  املفردات  إلى  الشعراء 

كثير من الناس.
الحديث  العصر  قبل  العربي  الشعر  كان 
غنائيًا كله، ثم ُأضيف إليه فن جديد على يد أحمد 
أن  لم يستطع  وإن  املسرحي،  الشعر  شوقي، وهو 
ولكنه  مسرحياته،  في  الغنائية  النزعة  من  يتخلص 
على كل حال فتح ميدانًا جديدًا للشعر العربي تطور 

بعده على يد عزيز أباظة، وصالح عبد الصبور 
وغيرهما.

وظهر بعد ذلك على خريطة الشعر جيل 
من الشعراء أرادو أن يطوروا األداء الشعري 
الوجدان،  عن  التعبير  إلى  دعوتهم  من خالل 
وعن الحياة اإلنسانية بما فيها من خير وشر 
وإلى الخالص من شعر املناسبات، واملدائح أو 
املراثي التي ال تعبر عن الوجدان الصميم. وقد 
مدرسة  بشعراء  ُسمِّي  فيما  الجيل  هذا  تمثل 
الذهنـي(،  التجـديدي  االتجـاه  )أو:  الـديوان 
وشعراء املهجر )شعراء "الرابطة القلمية" في 
أمريكا الشمالية، وشعراء "العصبة األندلسية" 
في أمريكا الجنوبية(، وهؤالء تأثروا بالديوان 

أو التقوا مع رؤيته.
شعراء  على  يؤخذ  ما  أهم  من  ولعل 
من  تمامًا  يتخلصوا  لم  أنهم  اإلحياء  مدرسة 
الشكل الفني للقصيدة العربية القديمة في أكثر 
نماذجها شيوعًا حني تبدأ غزلية مهما اختلف 
موضوعها، وهو أمر دعا شعراء الديوان إلى 
الوحدة  إلى  دعوتهم  خالل  من  منه  التخلص 
العضوية، ولنا أن نفهمها هنا بوحدة املوضوع 
أو الغرض، ذلك أن الوحدة التي تعني االرتباط 
التام بني البيت وبني ما قبله وما بعده أمر ال 
يمكن تحقيقه في الشعر الغنائي، إذ يمكن في 
كثير من املواضع أن نقدم أو نحذف دون أن 

يختل البناء أو يضطرب املعنى.
أنهم  الديوان  شعراء  على  يؤخذ  كما 
وقعوا فيما عابوه على شعراء مدرسة اإلحياء 
من تسجيل لألحداث السياسية واالجتماعية 
انتمائه  بحكم  فالعقـاد  املختلفة،  واملناسبات 
مـدح  كما  املناسبات،  في  نظـم  قـد  الحزبي 

ورثى.
وخلف جماعة الديوان جماعٌة أخرى هي 
الرابع  العقد  في  تألفت  التي  »جماعة أبولو« 
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من القرن العشرين، وكان رائدها أحمد زكي 
أحمد  إلى  رئاستها  أسند  الذي  شادي  أبو 
شوقي، )رأس مدرسة اإلحياء(، وقد توفي بعد 
الرئاسة  في  فخلفه  األولى،  الجلسة  رئاسته 
االتجاه  أعالم  من  علم  وهو  مطران،  خليل 
مذهب  "أبولو"  لجماعة  يكن  ولم  الرومانسي. 
املدرستني  شعراء  بني  جمعت  إذ  بعينه،  فني 
اإلحيائية والرومانسية وإن غلب عليها االتجاه 
الثاني، إذ ُأطلق على شعراء هذه الجماعة اسم 
"أبولو" دلياًل على رب الشعر عند اإلغريق الذي 
لم يكن يفرق فيما يزعمون بني شعر وشعر أو 
شاعر وشاعر. بقي أن نشير إلى أن الطبيعة 
من أبرز املوضوعات التي تتجلى فيها الفروق 
بني املوقف املوضوعي أو الكالسيكي واملوقف 
الوجداني، فالشاعر الكالسيكي يصف املشهد 
فالربيع عنده فصل  الطبيعي وصفًا خارجيًا: 
األزهار،  وتتفتح  الدافئة،  الشمس  فيه  تشرق 

وتغني الطيور.

بداية ظهور الشعر احلر

)شعر التفعيلة(

يخطو خطوة جديدة،  العربي  الشعر  بدأ 
1947م ما  له بها، حيث ظهر في سنة  ال عهد 
التفعيلة على يد  يسمى بالشعر الحر أو شعر 
بدر شاكر السياب، ونازك املالئكة )العراقيني( 
ثم  مالمحه،  أبـرز  املـوسيـقـي  اإلطـار  وكـان 
خلفهما جيل ثاٍن، منه صالح عبد الصبور، 
وأحمد عبد املعطي حجازي، ثم جيل ثالث، 
ومحمد  عـمار،  وكمـال  سرور،  نجـيب  منـه 
الفيتوري، وبلند الحيدري، ونزار قباني، ثم 
عفيفي  ومحمد  دنقل،  أمل  منهم  رابع  جيل 
العيسى،  وسليمان  وجدي،  ووفاء  مطر، 
وسميح  درويش،  ومحمود  حاوي،  وخليل 
املالئكة  نازك  تقول  زياد.  وتوفيق  القاسم، 

في أول طبعات كتابها )قضايا الشعر املعاصر( 
كانت بداية الشعر الحر من العراق، بل من بغداد 
غمرت  حتى  وامتدت  الحركة  هذه  زحفت  نفسها 
الوزن  حرة  قصيدة  أول  وكانت  كله،  العربي  الوطن 
ُتنشر معّنونة )الكوليرا(، ثم قصيدة )هل كان حبًا( 
وكلتا  دابلة(  )أزهار  ديوان  السياب من  لبدر شاكر 

القصيدتني نشرتا في عام 1947م.
الحر،  الشعر  أو  التفعيلة،  شعراء  انطلق  وقد 
من صميم العروض الخليلي، جاعلني التفعيلة املفردة، 
وهي الوحدة املوسيقية التي ابتكرها الخليل بن أحمد 
ت )175هـ/791م(، الوحدة التي يعتمدون عليها دون 
التقيد بتكررها في كل بيت تكرارًا متساويًا من حيث 
العدد. وقد ترتب على هذا اختفاء فكرة البيت والشطر، 
وظهرت فكرة السطر الشعري الذي يتكون من عدد من 
التفاعيل يزيد أو ينقص عما قبله أو بعده، وقد يساويه، 

وإن لم يكن ذلك واجبًا.
إن شعر التفعيلة إذن هو شعر موزون. والفرق 
العمـودي  الـشعر  أن  العمـودي  الشـعر  وبني  بـينـه 
تتساوى فيه أبيات القصيدة من حيث عدد تفاعيلها، 
بينما ال يشترط ذلك في شعر التفعيلة، إذ األساس 

فيه عدم االلتزام بهذا التساوي. 
أما القافية بشكلها التقليدي الذي تحتل فيه 
ال  القصيدة  أبيات  نهاية  في  متشابهًا  ثابتًا  مكانًا 
تحيد عنه، فقد تحرر منه شعر التفعيلة، مستبداًل به 
شكاًل غير زخرفي، حيث تجيء القافية بني الحني 
والحني على نحو ال يمكن التنبؤ به لتسهم في البناء 
املوسيقي للقصيدة. لقد كانت حجة شعراء التفعيلة 
التي  هي  وانفعاالته  الشاعر  إحساس  طبيعة  أن 
تتحكم في الشكل، فتكثر التفاعيل أو تقل بحسب 
الدفقة الشعورية، ال بحسب أوزان الخليل بن أحمد 
التي قد يضطر معها الشاعر إلى زيادة أو حشو، 
هذا  أن  عن  فضاًل  الواجبة،  القافية  إلى  ليصل 
الشكل الجديد يحطم الرتابة اململة في توالي النغم 

على وتيرة واحدة. 
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استمر شعر التفعيلة في طريقه، وقدم شعراؤه 
الكبار قصائد رائعة ال تقل في روعتها عن القصائد 
دافـعـًا  هذا  وكـان  الذهبي.  عصرها  في  العمودية 
بدقة  التجربة  هذه  يخوضوا  أن  العموديني  للشعراء 
وثبات حتى غدا شعر التفعيلة صاحب الحظ األوفى 
على خريطة الشعر العربي املعاصر، وإن بدت فيه كما 

نرى خمسة نتوءات.

األول: أن السطر الشعري في كثير من النماذج 
أوصال  تمزقت  حيث  كاملة،  شعورية  دفقة  يمثل  ال 

الجملة الواحدة ليكون كل جزء منها في سطر!.

الثاني: أن التشكيل املكاني غير واضح املعالم 
حتى اآلن، إذ ليس للسطر الشعري نهاية متفق عليها، 
فلو ألقيت قصيدٌة على مجموعة من املثقفني، ثم طلب 
منهم أن يكتبوها، الختلف تشكيلها املكاني من واحد 
آلخر، وهذا يختلف عن الشعر العمودي الذي يحدد 

الوزن والقافية حدود كل بيت بدءًا وانتهاًء. 

طرح بعضهم القافية برمتها، وفي  الثالث: 
القائلني  أول  من  "كنت  قـباني:  نـزار  يقـول  ذلك 
فاعترف  أعود  واآلن  القافية،  إهمال  بوجوب 
أرنان  على  يقضي  القافية  إهمال  ألن  بفشلي، 

الشعر العربي". 

جنوح كثير من شعراء التفعيلة إلى  الرابع: 
حتى  وألـغـازًا،  إبـهامـًا  يستحيـل  الـذي  الغموض 
زعم بعضهم أن الشعر ليس للفهم وال للشرح أو 

الشّراح!.

فكرة  طرح  إلى  البعض  دعوة  الخامس: 
الوزن، زاعمني أن قصيدة موزونة يمكن أال تكون 
شعرًا، وأن نثرًا خاليًا من الوزن يمكن أن يكون 
يسمى  ما  لظهور  املجال  أفسح  ما  وهو  شعرًا! 
بقصيدة النثر التي ُترسم على الورق كهيئة شعر 
التشكيل  إلى  النثر  تعود قصيدة  فهل  التفعيلة، 

النثري؟. 

مناذج من الشعر املعاصر 

واحلديث

ــ نموذج من قصيدة النثر ملحمد املاغوط، وهو 
من أشهر كتابها:

أيها السجناء يف كل مكان
                                    ابعثوا لي بكّل ما عندكم 

من رعب وعويل وضجر
                                   أيها الصيادون على كل شاطئ

ابعثوا لي بكل ما لديكم
                                من شباك فارغة ودوار  بحر

ــ نموذج ملذهب املحافظني، من قصيدة شوقي عن 
النيل.

ُق؟  ِمـْن َأيِّ َعهـٍد فـي الُقـَرى تَتـَدفَّ
                                             وبــَأيِّ َكـفٍّ فـي املـدائن ُتْغـِدُق؟

ـرَت من  ومـن السـماِء نـزلَت َأم ُفجِّ
                                           عْليــا اجِلنــان َجـداِواًل تـَترقرُق؟

وبــَأىِّ َنــْوٍل َأنـَت ناسـُج ُبـْرَدٍة
تْيـــن، َجديُدهــا  ال َيخــَلُق؟                                          للضفَّ
ــ نموذج ملذهب التجديد الذهني )شعراء مدرسة 
الديوان( من قصيدة محمود حسن إسماعيل 

عن النيل.
مع النهر

                            سكونه حياه 
ونطاقه حياه 

                              واملوج فوق صدره صاله
حني تنام الريح

                          واملرج يستريح

املـراجع

• د. نبوي، عبد العزيز، موجز تاريخ الشعر العربي، 	
الدار املصرية اللبنانية، 2015 م.

• املعاصر، 	 الشعر  نازك صادق، قضايا  املالئكة، 
دار العلم للماليني، لبنان.

اللغة العربية
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د/ سمير أحمد ماضي

استشاري طب األطفال _ وزارة الصحة 

دولة الكويت

التهاب اللوزتني لدى األطفال

يعرَّف التهاب اللوزتني بأنه إحدى املشكالت 
الصحية التي يتعرض لها الكثير من األشخاص 
األطفال  أنه يصيب  إال  فئات عمرية مختلفة،  من 
جهازهم  قدرة  لضعف  وذلك  البالغني،  من  أكثر 

لهذا  املسببـة  املكروبـات  محـاربـة  عـلى  املناعـي 
نسيجـان  همـا  واللوزتـان  االلتهابات.  من  النـوع 
في  الحلق  أعلى  يقعان  الشكل  بيضاويان  ملفيان 
القسم الخلفي من الفم، ويمكن رؤيتهما عند فتح 
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لجهاز  األول  الدفاع  خط  يشكالن  وهما  الفم، 
املناعة بالجسم إذا كانتا سليمتني وفي حالتهما 
من  التخلص  على  تساعدان  حيث  الطبيعية، 
عن  الجسم  تدخل  التي  واملكروبات  الجراثيم 
طريق األنف والفم، كما تقومان بإنتاج األضداد 
التي تقوم بتدمير هذه الجراثيم، وبالتالي تحمي 
الحلق من االلتهابات، إال أن دور اللوزتني ضمن 
منظومة جهاز املناعة بالجسم ينحسر بعد سن 
البلوغ، وهذا يفسر ندرة التهابهما بني البالغني.

أسباب التهاب اللوزتني عند األطفال

قبل عمر سنتني ال يعاني الطفل عادة أي 
التهاب في اللوزتني ألن جسمه به مناعة كافية 
وخالل  الحمل  أثناء  األم  من  عليها  يحصل 
االلتهابات  تبدأ  لكن  الطبيعية،  الرضاعة  فترة 
في  وخاصة  سنتني  عمر  بعد  من  اللوزتني  في 
الفئة العمرية بني ما قبل االلتحاق باملدرسة إلى 

وتتعدد  سنة(.   15  –  5( املراهقة  أعوام  منتصف 
أسباب التهاب اللوزتني على عكس بعض املعلومات 
وهذه  فقط،  جرثومية  بأنها  البعض  لدى  الشائعة 

األسباب هي:
من . 1 تقريبًا   %  30 تشكل  جرثومية  عدوى 

حاالت اإلصابة، وأشهرها املكورات العقدية 
املقيحة وهي من الجراثيم إيجابية الجرام، وهي 
من املجموعة )A( التي تحدث تحلاًل دمويًا من 
الدم  كريات  لكل  شاماًل  وتدميرًا  بيتا  النوع 

الحمراء.
من . 2 تقريبًا   %  40 تشكل  فيروسية  عدوى 

الحاالت وأشهرها املستدمية النزلية.
أسباب أخرى تشكل مجتمعة 30 % تقريبًا . 3

من الحاالت، وهي:
 أ. الفطريات.

ب. املهيجات، مثل الدخان وبعض املواد الكيميائية.

االلتهاب الجرثوميااللتهاب الفيروسي

 الفرق بني التهاب اللوزتني الجرثومي والفيروسي.

علم املناعة

انتفاخ اللهاة
رائحة كريهة للفم

بقع صفراء أو بيضاء 
اللون على اللوزتني

احمرار اللوزتني 
وانتفاخهما

احمرار الحلق

تغير لون اللسان 
إلى الرمادي

صعوبة البلع

السعال

احمرار سقف 
الحلق

انتفاخ اللوزتني 
واحمرارهما
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ج. أورام اللوزتني والحلق، وهي نادرة في األطفال.
د. الجزر املعدي املريئي )االرتجاع املريئي(، 
حيث يغير من الوسط الحمضي للفم، مما 
في  والتهاب  البلع  في  صعوبة  إلى  يؤدي 

اللوزتني.
هـ. التهاب الجيوب، حيث يسبب التحسس 
في هذه املنطقة، وانتفاخ األغشية املحيطة 

مؤديًا إلى التهاب اللوزتني.
و. األرجية.

طرق انتقال العدوى

إلى  املصاب  الشخص  من  العدوى  تنتقل 
السعال  خالل  مـن  الهواء  طـريق  عـن  اآلخـرين 
والعطاس واملالمسة، كما تنتقل املكروبات أيضًا 
عن طريق القبالت أو املشاركة في الطعام والشراب 
العدوى  تنتشر  ولذلك  واألكواب،  األدوات  بنفس 
بسهولة في املدارس ومراكز الرعاية وبني أفراد 
األسرة في املنزل الواحد. وقد تتكرر االلتهابات 
االلتهابات  وتسمى  السنة  في  مرة  من  أكثر 
الحادة، حيث تستمر األعراض ملدة تتراوح بني 
أيام، وال تستمر ألكثر من أسبوعني،   )4  -  3(
أكثر،  أو  أشهر  ثالثة  ملدة  استمرت  إذا  بينما 
فتسمى التهابات اللوزتني املزمنة. وفيها يعاني 
أو  الحلق  كالتهاب  مستمرة،  أعراضًا  املريض 

رائحة النفس الكريهة.

أعراض التهاب اللوزتني

ألم الحلق الذي يستمر ألكثر من 48 ساعة، . 1
وقد يكون شديدًا أحيانًا.

صعوبة وآالم في البلع التي قد تصل إلى درجة . 2
امتناع الطفل عن شرب السوائل، وسيالن اللعاب 

في األطفال الصغيرة.

مئوية . 3 درجة   40 إلى  تصل  قد  التي  الحمى 
وتترافق مع القشعريرة أحيانًا.

رائحة كريهة من الفم أو أثناء التنفس.. 4
فقدان . 5 مع  واإلعياء  العام  والوهن  الصداع 

الشهية.
غثيان وقيء وآالم في البطن أحيانًا.. 6
أوجاع األذن بسبب األعصاب املشتركة بني . 7

األذنني والبلعوم، وتصلب الرقبة مع صعوبة 
تحريكها.

بعدم . 8 الشعور  مع  الصوت،  في  وتغير  بحة 
القدرة على التحدث.

ضيق النفس والشخير أثناء النوم.. 9
10.  وجع في العضالت واملفاصل، والتألم عند 

العدو والقفز.

العالمات اإلكلينيكية إلصابة 

األطفال بالتهاب اللوزتني

تضخم اللوزتني الذي قد يكون شديدًا أحيانًا، . 1
لدرجة أنها قد تغلق نهاية تجويف الفم.

احمرار اللوزتني مع وجود بقع بيضاء قيحية . 2
عليها.

تضخم في العقد اللمفية العنقية املوجودة بالرقبة . 3
مع األلم عند جسها.

مضاعفات التهاب اللوزتني

املحيط . 1 الخلوي  النسيج  إلى  االلتهاب  امتداد 
باللوزة، وتكوين ما يسمى خّراج مجاور اللوزة.

انتشار املكروب باألذن مسببًا التهابًا باألذن . 2
الوسطى.

التجفاف عند الطفل بسبب األلم عند البلع، وعدم . 3
قدرته على تناول كميات كافية من السوائل.
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انسداد املجرى التنفسي وانقطاع النفس النومي.. 4
تغيير في جهاز مناعة الطفل نتيجة املكروب . 5

السبحي )العقدية وهي جنس من الجراثيم( 
املسبب اللتهابات اللوزتني، مما قد يؤدي إلى 
اإلصابة بحمى الروماتزم التي قد تؤثر على 
القلب واملفاصل والجهاز العصبي واألنسجة 

األخرى كما قد تؤدي إلى التهابات الكلى.

تشخيص التهاب اللوزتني

يتم تشخيص التهاب اللوزتني بأخذ مسحة 
للمكروب  سريع  اختبار  وعمل  منها،  )لطاخة( 
فورية  نتيجة  يعطي  االختبار  وهذا  السبحي، 
خالل )10-60( دقيقة، لكن األكثر دقة هو عمل 
 )48-24( من  تستغرق  التي  للمكروبات  مزرعة 
عمل  يجرى  قد  أنه  كما  النتيجة،  لتحديد  ساعة 
تحليل للدم للمساعدة على تحديد نوع االلتهابات 

إذا ما كانت جرثومية أو فيروسية.

عالج التهاب اللوزتني

1. عالجات منزلية
اللوزتني  بالتهاب  املصاب  يحتاج  ما  عادة 
الراحة  من  والكثير  الخاصة،  للرعاية  مرضـه  أثنـاء 
يتناول  أن  يفضـل  البلـع  صعوبة  وبسبب  والنوم، 
املسلوق  الدجاج  مثل  البلع  وسهلة  اللينة  األطعمة 
شوربة  مثل  الـدافئة،  والـسوائل  املـاء  من  والكثير 
الخضراوات واملشروبات العشبية، وحساء الدجاج، 
الغازية  املشروبات  تجنب  مع  والعصير،  والحليب، 
التي  األطعمة  وتجنب  جدًا،  الساخنة  واملشروبات 
ألنها  الحار،  أو  جدًا  الحامض  الطعم  على  تحتوي 
تزيد من تهيج الحلق، ويمكن أن تتسبب في املزيد 
باملاء  بالغرغرة  ينصح  كما  واأللم.  االلتهاب  مـن 
اليوم ملا لها من دور  الدافيء وامللح عدة مرات في 

فعال في تسكني آالم الحلق.
بشكـل  املصـاب  حـرارة  درجـة  قيـاس  ويجـب 
دوري وتسجيلها ومراقبتها، وأيضًا يوصى باستخدام 

احمرار 
الحلق

بقع 
بيضاء

لوزة 
متضخمة

لوزة 
طبيعية

شراع 
الحنك

البلعوم

اللهاة

في حالة االلتهاب في الوضع الطبيعي

 اللوزتان في الحالة الطبيعية وحالة االلتهاب.

علم املناعة
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الهواء  ألن  للتنفس،  الهواء  لترطيب  الجو  مرطبات 
كما  الحلق،  آالم  تهيج  زيادة  إلى  يؤدي  قد  الجاف 
ينصح أيضًا بتجنب املهيجات في املنزل، مثل دخان 

السجائر واملنظفات ذات الروائح النفاذة.

2. عالجات طبية

يعتمد عالج التهابات اللوزتني على معرفة 
السبب، ففي حاالت االلتهابات الفيروسية يكون 
الجسم قادراً على مقاومة املرض من تلقاء نفسه، 
لتخفيف  مساعدة  عالجات  إلى  فقط  فيحتاج 
الحرارة  ومخفضات  املسكنات،  مثل  األعراض 
التي من شأنها تقليل األوجاع واآلالم، ولكن يجب 
أن  املمكن  من  الذي  األسبرين  استخدام  تجنب 

تكون له عوارض جانبية خطيرة على الطفل. أما 
إذا كانت االلتهابات جرثومية، فيوصف للمريض 
باإلضافة لهذه األدوية املضادات الحيوية املناسبة، 
الجراثيم  محاربة  في  هامًا  دورًا  تلعب  حيث 
ملدة  العالج  فترة  تستمر  العادة  وفي  املسببة، 
إكمال  ضرورة  إلى  التنبيه  ويجب  أيام،  عشرة 
املعالجة لهذه الفترة، وعدم إيقاف الدواء بمجرد 
الذي  األعراض  تحسن  أو  الحرارة،  انخفاض 
يحدث بعد 2-3 أيام من البدء في العالج، وذلك 

لتجنب خطر حدوث حمى الروماتزم.
وال ينصح عادة باستئصال اللوزتني خاصة 
لإلصابة  عرضة  أكثر  يكونون  الذين  األطفال  عند 
بهذا املرض ألنهما يلعبان دورًا هامًا ملناعة الجسم 

 أفضل املشروبات لعالج التهابات اللوزتني.

وذلك الحتوائه على فيتامني C الذي يرفع 
مناعة الجسم لتحسني مقاومة االلتهابات 
واألمراض املعدية. كما أنه يوجد بالشاي 

مادة طبيعية متخصصة في عالج البرد.

ضرورة تناوله مضافًا إليه 
عسل النحل، كما يجب أن 
يراعى أن يضرب الليمون 

في الخالط بقشره.

وذلك الحتوائه على مواد مضادة لألكسدة. 
كما أنه يرفع مناعة الجسم، وذلك من شأنه 

أن يساعد في عالج التهابات اللوزتني.

حيث إن امللح يعد مادة كاوية لاللتهابات 
وسينتهي أثرها في الحال، وذلك بإضافة 

ملعقتني من امللح إلى كوب ماء.
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وحمايته، ولكن يتم استئصالهما إذا تكرر التهابهما 
سبع  مرات خالل سنة واحدة، أو خمس مرات في 
السنة لسنتني متتاليتني، أو ثالث مرات في السنة 
 لثالث سنوات متتالية. أيضًا إذا كانتا متضخمتني 
تسبب  أو  الطفل،  تنفس  تعوق  التي  الدرجة  إلى 
ترافق  إذا  أو  النومي،  النفس  انقطاع  نوبات  له 
لم  إذا  أو  حولهما،  خّراج  وجود  مع  التهابهما 
يستجب االلتهاب للمضادات الحيوية املناسبة، كما 
يتم استئصالهما إذا سبب التهابهما نوبات تشنج 
التهابهما  حالة  في  أو  العالية،  الحرارة  بسبب 
الفم،  من  كريهة  رائحة  لوجود  املصاحب  املزمن 
النادرة عند الشك في وجود  وفي بعض الحاالت 
توّرم خبيث باللوزتني. هذا ويتم عادة إجراء العملية 
ليوم  الكامل، مع دخول املستشفى  التخدير  تحت 
30 دقيقة،  العملية نحو  أو يومني فقط، وتستغرق 
ويتعافى األطفال معافاة تامة من هذه العملية خالل 

أسبوع إلى أسبوعني.

مضاعفات عملية استئصال اللوزتني

تعد عملية استئصال اللوزتني من العمليات 
جدًا،  وقليلة  نادرة  مضاعفات  نسبة  مع  اآلمنة 
فـمـن  لذلك  للحيـاة،  مهـددة  تكـون  قد  لكـنهـا 
الضروري أن يعرف ذوو الطفل هذه املضاعفات 
ليتم معالجتها بأسرع وقت، وللوقاية منها، وأهم 
أثناء  يحدث  قد  الذي  النزف  املضاعفات  هذه 
العملية،  بعد  24 ساعة  في خالل  أو  الجراحة 
وقد يحدث أيضاً لفترة تمتد حتى أول أسبوعني 
الذي  العملية  التهاب مكان  أيضًا  العملية.  بعد 
قد يسبب أملًا وارتفاعًا في درجة الحرارة، مع 
عدم القدرة على تناول الطعام، وصدور رائحة 
كريهة من الفم، وقد يؤدي إلى النزف املتأخر، 
واملسكنات.  الحيوية  باملضادات  يعالج  الذي 
تناول  عدم  بسبب  يحدث  قد  التجفاف  كذلك 
الطفل للطعام وللسوائل بعد العملية نتيجة األلم 
األسنان  كسور  أيضًا  تحدث  قد  الخوف.  أو 

أثناء العملية وذلك لضعف األسنان اللبنية عند 
األطفال، وخاصة إذا كانت بها بعض النخور أو 
الطفل  الشائع أيضًا أن يشعر  التسوس. ومن 
العملية بسبب األعصاب  بعد  األذنني  بآالم في 
املشتركة بني األذنني والبلعوم ويعالج باملسكنات.

طرق الوقاية من التهاب اللوزتني

الفيروسية  أو  الجرثومية  املكروبات  إن  حيث 
فلذلك  اآلخرين،  تعدي  قد  اللوزتني  اللتهاب  املسببة 
مناعة  على  الحفاظ  هي  الوقاية  سبل  أفضل  تكون 
الطفل قوية قدر اإلمكان بالتغذية الصحيحة والجيدة، 
وكذلك الحفاظ على النظافة العامة، مثل الحرص على 
غسل اليدين بعناية، خاصة بعد استخدام املراحيض 
وقبل تناول الطعام، وأيضًا تجنب املشاركة في األكل 
تنظيفها،  قبل  واألدوات  األكواب  بنفس  والشرب 
وتغيير فرشة األسنان بعد اإلصابة بالتهاب اللوزتني، 
أو  السعال  عند  املحارم  الستخدام  الطفل  وتوجيه 
تجنب  ينبغي  كما  بعدها.  اليدين  غسل  ثم  العطس، 

اختالط الطفل املصاب باألطفال السليمة.  

املراجع 

•	 Tonsillitis – National Library of Medi-
cine – PubMed Health.

•	 http://www.ar.wikipedia.org/wiki.

•	 http://www.alraimedia.com/Home/De-
tails.

•	 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed-
health/PMHT0025779/.

•	 http://www.baby.webteb.com/15727.

•	 http://www.mayoclinic.org/diseases-
conditions/tonsillitis/symptoms…/syc-
20378479.

علم املناعة
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حاجب األشعة الشمسية

)واقي الشمس(

د.حمد عبد النبي محمد الرقعي

طبيب أمراض جلدية وتناسلية

مستشفى الشهيد إمحمد املقريف

 ليبيا

تعريب الطب، العدد 53، يونيو 502018

خالل نشاطاتنا اليومية من عمل أو ممارسة 
الرياضة أو املشي أو قضاء وقت على الشاطىء، 
يتعرض جلدنا ألشعة الشمس، األمر الذي يصيب 
الحروق  بني  تتراوح  األضرار  من  بالكثير  الجلد 
وعالمات  التجاعيد  وظهور  والشديدة  البسيطة 
هذه  تمتد  وقد  الجلدية،  والتصبغات  الشيخوخة 
األضرار لتصيب اإلنسان بأنواع عدة من سرطان 
الجلد. وبالرغم من أن جلد اإلنسان يتمتع بقدرة 

الضارة  اآلثار  من  نفسه  وحماية  التأقلم  على 
ألشعة الشمس، فنجده يزيد من قتامة لونه ويزيد 
وبالتعـرض  الوقـت  بمـرور  أنه  إال  سماكته،  من 
في  والتحورات  األدوات  هـذه  تفشـل  املستمـر 
حمايتـه. وقـد حـاول اإلنسـان منذ القدم حماية 
اإلغريق  فاستخدم  الشمس،  أشعة  من  جسده 
القدمـاء زيت الـزيتون. بينمـا استخدم الفراعنة 
ماء األرز والياسمني والترمس. فيما بعد انتشر 
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تصنيع  تم  1928م  عام  وفي  الزنك،  كريم  استخدام 
بدأ تصنيع  1977م  عام  وفي  الشمس.  من  واقٍ  أول 
الواقي  تصنيع  بدأ  ثم  للماء.  املقاوم  الشمس  واقي 
واسع املجال. إن عدم فهمنا للبيانات املدونة على علبة 
كاملة  حماية  على  نحصل  لن  أننا  على  يدل  الواقي 
ألجسادنا من أشعة الشمس. في دراسة أجريت في 
بريطانيا شملت 2000 شخص بالغ، تبني أن 8 % فقط 
من هؤالء أي 160 شخص منهم فقط يدركون معنى 
البيانات املدونة على علبة الواقي من الشمس. إن فهم 
هذه املعلومات يساعدنا في اختيار واقٍ مناسب يوفر 

لنا الحماية املناسبة من أشعة الشمس.

أنواع أشعة الشمس 

األشعة فوق البنفسجية من النوع A املعروفة . 1
باسم UVA: تمثل 95 % من أشعة الشمس التي 
تصل إلى األرض، وتعمل في صمت متسللة إلى 
الطبقات الداخلية من الجلد وتتسبب في ظهور 

عالمات الشيخوخة على الجلد. قلنا إنها تعمل 
في صمت ألن هذا النوع من األشعة ال يسبب 
حروق الجلد وال يسبب التعّرض له أي شعور 
بألم بالجلد كالنوع B، مما يجعله ُيحدث تأثيره 

الضار على الجلد دون أن نشعر به.
األشعة فوق البنفسجية من النوع B املعروفة . 2

باسم UVB: يطال تأثيرها الطبقة الخارجية 
من الجلد، مما يسبب حروق الجلد واحمراره 

واأللم املصاحب لذلك.
األشعة فوق البنفسجية من النوع C املعروفة . 3

باسم UVC: هذا النوع ال يهمنا هنا، ألن طبقة 
األوزون تمنع وصوله إلى األرض. لهذا نجد 
األوزون  طبقة  بحماية  تطالب  كثيرة  أصواتًا 
الكيميائية  املواد  نتيجة  تتراجع  نراها  التي 

املنطلقة من األرض.
إن عامل الحماية من الشمس واختصاره 
)SPF( ُيعد مؤشرًا لفعالية الواقي في حمايتنا من 

 UV يتم تلقي 60 % من أشعة
بني الساعة العاشرة صباحًا 

والثانية ظهرًا.

الثلج ناصع البياض يعكس ما 
 UV يصل إلى 80 % من أشعة

املسببة لحروق الشمس.

تستطيع أشعة UV اختراق 
الغيوم الخفيفة بنسبة 90 %.

تعكس الرمال ما يصل إلى 25 % من  أشعة 
 UV وعلى عمق نصف متر تبقى أشعة .UV
شديدة بنسبة 40 % مما هي على السطح. 

يمكن للظل أن يخفف من أشعة 
UV بنسبة 50 % أو أكثر. 

يتلقى العمال في األماكن الداخلية 
10-20 % من كمية أشعة UV  التي 

يتعرض لها العمال في األماكن 
الخارجية. 

.)UV( العوامل التي تؤثر على امتصاص األشعة فوق البنفسجية 

طب اجللد
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أشعة الشمس UVB، لكنه ال يعني الكثير بالنسبة 
عن  املسوؤل   UVA اآلخر  النوع  من  لحمايتنا 
فالواقيات  الجلد.  في  الشيخوخة  أعراض  حدوث 
املعتادة ومهما بلغ قدر SPF فيها ال توفر إال قدرًا 
يسيرًا من الحماية من األشعة UVA. لذلك نشطت 
بالواقي  ُيعرف  واقٍ  ابتكار  في  األبحاث  معامل 
 Broad Spectrum Sunscreen املجال  واسع 

الذي يوفر الحماية ضد النوعني من األشعة.
في   UVA من  الوقاية  كفاءة  تعريف  يتم 
بريطانيا  في  املتداولة  أو  املصنعة  املنتجات 
العلبة، حيث تشير  بنجوم توضع على  وأيرلندا 
بينما تشير  قليل،  ملعدل حماية  الواحدة  النجمة 

النجوم الخمس إلى معدل الحماية األكبر.
نجد  آسيا  من  القادمة  املنتجات  في  بينما 
نظام PA هو املعتمد، حيث يكتب على علبة الواقي 
كل من SPF وPA، حيث يمثل األخير معدل الوقاية 

من UVA حسب التالي:
• +PA يعطي حماية متوسطة )2 – 4(.	
• ++PA يعطي حماية )4– 8( وهو قدر كافٍ 	

للجلد الطبيعي.  
• +++PA يعطي حماية أكثر من 8، وهي الحماية 	

التي يحتاجها الجلد الذي يتعرض لقدر عاٍل من 
األشعة فوق البنفسجية.

• الحماية 	 من  قدر  أعلى  يعطي   PA++++
)أكثر من 16(.

األوروبية  الدول  من  والعديد  أمريكا  في 
 Broad Spectrum Sunscreen بكتابة  ُيكتفى 
للداللة على كفاءة الواقي في حماية الجلد من كال 

النوعني من أشعة الشمس.

أنواع الواقي الشمسي

وهما  الشمسي  الواقي  من  نوعان  يوجد 
كالتالي:

الواقي الشمسي الفيزيائي: عند وضعه على الجلد، . 1
البنفسجية،  فوق  األشعة  يعكس  كحاجز  يعمل 
وبالتالي يمنع وصولها إلى الجلد. ويتكون واقي 

الشمس الفيزيائي من أكسيد الزنك أو ثنائي 
أكسيد التيتانيوم. ويعمل هذا الواقي بمجرد 

وضعه على الجلد.
الواقي الشمسي الكيميائي: يمتص األشعة . 2

الجلـد،  اختراقهـا  ويمنع  البنـفسجيـة  فـوق 
ويجب استخدام هذا النوع من الواقي )30-20( 

دقيقة قبل التعرض للشمس.

كيف ُتقاس فاعلية الواقي 

الشمسي؟

باستخدام  الشمسي  الواقي  فاعلية  ُتقاس 
عامل الوقاية من الشمس )الذي تم إدخاله عام 
الـذي   )SPF( باالختصار  لـه  ويرمـز  1974م( 
واٍق شمسي، وهو مؤشر  أي  على  مدوناً  تجده 
من  حمايتنا  على  الواقي  قدرة  مدى  على  يدل 
أشعة الشمس. ويمكن أن يكون 10 أو 20 أو 30 
أو 40 أو 50 أو 60، وحسب الرأي السائد الذي 
تحاول الشركات املصنعة ترسيخه، كلما ارتفع 
زادت  الشمس(  من  الوقاية  )عامل  الرقم  هذا 
سنتناول  الذي  األمر  الشمسي،  الواقي  فعالية 

مدى صحته الحقًا.
 15 حماية  بمعامل  الشمسي  الواقي  إن 
=15( يعني أنه ال يسمح سوى لنسبة 15/1  SPF(
من أشعة الشمس بالوصول للجلد، أي أن كل 15 
جزءًا من أشعة الشمس ال يصل منها للجلد سوى 
جزء واحد. بينما الواقي الشمسي بمعامل حماية 
=30( ال يسمح سوى لجزء واحد فقط  SPF( 30
وبالتالي  الشمس.  أشعة  من  جزءًا   30 كل  من 
أقوى   30 حماية  بمعامل  الشمسي  الواقي  فإن 
من الواقي الشمسي بمعامل حماية 15. وبالتالي 
معامل  حسب  الشمسي  الواقي  تقسيم  يمكن 

الحماية إلى األنواع التالي:
ــ قليل الحماية )6 - 10(.

ــ متوسط   الحماية )15 - 25(.
ــ حماية عالية )30 - 50(.

ــ حماية عالية جدًا 50.
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اختيار واقي الشمس املناسب

ال تختلف أنواع الواقي الشمسي في فعاليتها 
فقط، بل تختلف كذلك في طبيعتها، فنجد منها ما هو 
في صورة كريم وما هو في صورة سائل أو بخاخ، 
وذلك  لتوافق األنواع املختلفة للبشرة. ومنها أنواع 
بالبشرة الحساسة، وأنواع أخرى تناسب  خاصة 
البشرة العرضة لظهور حب الشباب. ويجب تجنب 
وفي  الدهنية  البشرة  ألصحاب  الدهني  الواقي 

حاالت حب الشباب.
تحديد  في  الطبيب  على  االعتماد  وُيفضل 
النوع املناسب، ثم يقوم كل شخص بتجربة املاركات 
الطبيب حتى يصل  الذي حدده  النوع  املتاحة من 
والكريم  الكريمات  وُتعد  لبشرته،  املناسب  للنوع 

السائل االختيار األفضل لالستعمال اليومي.
هيئة  على  املصنع  الشمسي  الواقي  أما 
بخاخ فال ينصح باستعماله على الوجه الحتمال 
دخوله عن طريق األنف أو الفم، مما قد يتسبب في 
أضرار للجهاز التنفسي، ولكن يمكن استخدامه 
حيث  الوجه،  عن  البعيدة  الجسم  أجزاء  على 
املغطاة  واألماكن  الظهر  ملنطقة  بسهولة  تصل 

بالشعر كالذراع وفروة الرأس.
وتبعًا لطبيعة البشرة يتم تحديد الواقي 

املناسب كما يلي:
• البشرة العادية: تحتاج لواق شمسي في صورة 	

كريم يقي البشرة من الشمس ويمنحها الترطيب 
الالزم.

• البشـرة الـدهنيـة أو املختلطـة: تحتـاج لـواق 	
شمسي في صورة كريم سائل.

• البشرة الجافة: تحتاج لواق شمسي في صورة 	
كريم مرطب.

• البشرة الحساسة: تحتاج لواق شمسي في 	
صورة كريم من مصادر نباتية. 

وملن لديهم مشكلة حب الشباب عليهم تجنب 
الواقي الدهني والبحث عن الواقي املميز بعبارة 
 Acne Prone عبارة  أو   Non Comedogenic

.Skin

ما يجب اتباعه عند وضع الواقي 

الشمسي

تأكد من تجفيف جلد الوجه والجسم قبل وضع . 1
الواقي الشمسي.

وضع الواقي الشمسي قبل خروجنا للشمس . 2
بعشرين دقيقة.

وضع طبقة رقيقة من الواقي الشمسي، وبعد . 3
وننتظر  أخرى  رقيقة  طبقة  توضع  ساعة  ربع 

عشرين دقيقة قبل الخروج  للشمس.
يجب وضع الكمية الكافية من الواقي، وبشكل . 4

والقدمني  اليدين  لتغطية  اليد  ملء  يكفي  عام 
والرقبة والوجه، بينما نحتاج ملء ملعقتي شاي 

لتغطية الوجه.
كل . 5 الشمسي  الواقي  وضع  نكرر  أن  يجب 

ساعتني.
األجزاء . 6 جميع  على  الشمسي  الواقي  وضع 

فقط. فضرر  الوجه  وليس  للشمس،  املعرضة 
األشعة فوق البنفسجية يطال كل جلد الجسم، 
وسرطان الجلد يمكن أن يحدث في أي مكان 

من الجسم.
إذا كنت تقوم بأي نشاط في الشمس يتسبب . 7

في التعّرق بكثرة، فيجب تكرار وضع الواقي 
كل ساعة.

وضع واقي الشمس كل ساعة عند السباحة، . 8
الشمسي  الواقي  استخدام  حال  في  حتى 

املقاوم للماء.
تجنب استخدام الواقي الشمسي املعطر حتى . 9

ال يتسبب في تحسس الجلد.
كريمات  أي  قبل  الشمسي  الواقي  يوضع   .10
أن  وتأكد  وسواها.  املكياج  ككريمات  أخرى 
الواقي قد جف تمامًا قبل وضع أي كريم آخر.
بالواقي  والشفتني  األذنني  تغطية  تنسى  ال   .11
الشمسي، ألنهمـا معرضتـان أيضـًا ألشـعـة 
الشمس، وهناك واقيات مدمجة مع املكياج 

الخاص بالشفاه.

طب اجللد
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فّرق جسمك إلى مناطق
الرأس / الرقبة

ال تنس شحمة األذنني وجسر 
األنف والشفتني ولألشخاص 

الصلع : فروة الرأس
الصدر

بطول 2-4 أصابع لكل من 
الجزء األمامي والجزء الخلفي 

الجزء األعلى من الظهر

الذراعان
الذراع اليمنى 

والذراع اليسرى 
الجزء األسفل من الظهر

منطقة البطن

الجزء األمامي من الساقني
الجزء األمامي: اليمني واليسار 

)ال تنسى الجزء الخلفي من الساقني(
الجزء الخلفي من الساقني

الجزء الخلفي: اليمني واليسار          

مع لوشن أو بخاخ الحماية من أشعة الشمس

يوضع خط سميك من لوشن الحماية من 
أشعة الشمس على كل منطقة من طرف 

اإلصبع األوسط وحتى معصم اليد

يرش 15 مرة على كل منطقة

املشمس  الجو  في  بالسيارة  خروجك  عند   .12
ألن  الشمسي،  الواقي  استخدام  تنس  فال 
الحماية.  يوفر  ال  للسيارة  الجانبي  الزجاج 
كذلك يمكن منع وصول أشعة الشمس إليك 
أو  الـزجـاج  تعتيـم  أو  الستـائر  باستعمـال 

استعمال زجاج عاكس ألشعة الشمس.
التي  الكريمات  جميع  مع  الحال  هو  كما   .13
الـواقـي  إزالـة  يجـب  الوجه  علـى  نضعها 

الشمسي قبل الذهاب إلى النوم.
14. إلزالة الواقي الشمسي يجب غسله بغسول 
الوجه الخاص بإزالة املكياج والكريمات، ألن 

املاء وحده غير كاٍف إلزالته.
15. قد يتسبب الواقي الشمسي في حدوث حساسية 
وإن  جديد  واٍق  أي  استخدام  عند  لذا  جلدية، 

ُكتب عليه بأنه غير مثير للتحسس يجب اختباره 
بوضع قدر بسيط منه داخل املرفق أو الذراع، 
تتكرر العملية ثالثة أيام متتالية، فإذا لم يحدث 
أي تهيج أو احمرار أو حكة، فذلك يعني إمكانية 
استخدام هذا الواقي دون خشية من التحسس 

تجاهه.

متى يجب أن نعيد استعمال 

الواقي الشمسي؟

من املؤكد أن الواقي الشمسي يعطي وقاية 
للجلد لزمن محدد، ومن الضروري إعادة استخدام 
من  وقايتنا  في  فعاليته  لضمان  الشمسي  الواقي 
أي  فعالية  وقت  ويختلف  الشمس.  أشعة  أضرار 
واق شمسي تبعًا لطبيعة الجلد، ومعامل الحماية 

 مناطق تطبيق الواقي الشمسي.



التعمق  ودون  عام  وبشكل  الواقي.  على  املدون 
إعادة  الضروري  إنه من  نقول  دقيقة  بحسابات 

وضع الواقي الشمسي بعد ساعتني.
بل  فقط،  للنساء  ليس معدًا  الشمسي  الواقي  ــ 
يجب أن يستعمله الرجال والنساء، فسرطان 
تصيب  املبكرة  الشيخوخة  وعالمات  الجلد 

الرجال كما تصيب النساء.
ــ الواقي الشمسي لم يذكر عنه أنه كريم صيفي، 
وكـذلك  الصيـف  وشمـس  الشتـاء  فشمـس 
موجات  ُتشـع  كلهـا  الخـريف،  في  الشمـس 
فوق البنفسجية، لذلك وجب استخدام الواقي 

الشمسي طوال فصول السنة.
في  املرطبة  الكريمات  على  االعتماد  يجب  ال  ــ 
الوقاية من الشمس، فهذه الكريمات مصممة 
لترطيب الجلد، حتى في حال احتوائها على 
معامل  ذا  العادة  في  فيكون  شمسي،  واٍق 
وقاية منخفض، لذلك يجب التأكد من معامل 
الوقاية املكتوب على علبة املرطب قبل االعتماد 

عليه كواٍق من الشمس.
ــ إذا أردت استخدام مرطب للجلد، فضع املرطب 
الواقي  وضع  بعدها  يتم  دقائق   10 وانتظر 

الشمسي.
في  كنا  وإن  الشمسي  الواقي  لوضع  نحتاج  ــ 
الظل أو في السيارة، بل إن تعرضنا لألشعة 
الصادرة من ضوء الفلوروسنت لفترات طويلة 

يستلزم استخدام الواقي الشمسي.

ــ ال يوجد عمر معني الستخدام الواقي الشمسي، 
حتى األطفال يحتاجونه بمجرد بدء تعرضهم 
للشمس، وتوجد اليوم واقيات شمسية خاصة 

بالرضع واألطفال.

الوقاية من التأثير الضار ألشعة 

الشمس

للواقي الشمسي ال يعني  إن استخدامنا 
بأي حال االعتماد عليه بالكامل، إذ أن أفضل 
واق ال يوفر الوقاية الكاملة، لذا يجب عدم إغفال 
التأثير  اتباع اإلجراءات األخرى التي تقي من 

الضار ألشعة الشمس التي تشمل:
• من 	 خاصة  وجد،  أينما  الظل  إلى  االلتجاء 

الرابعة  الساعة  حتى  صباحًا   10 الساعة 
طول  من  أقصر  ظلك  طول  كان  إذا  مساًء. 
هذا  في  الشمس  أشعة  أن  فاعلم  جسدك 

الوقت قوية، ويجب الجوء إلى الظل.
• أن 	 تذكر  البحر  شاطيء  على  تكون  عندما 

من  املزيد  إليك  تعكس  والرمال  البحر  مياه 
أشعة الشمس.

• أشعة الشمس تخترق املاء حتى عندما تكون 	
داخل املاء فجسدك يتعرض ألشعة الشمس.

• عندما تكون في السيارة أو البيت أو املكتب تذكر أن 	
أشعة الشمس تخترق الزجاج. فالزجاج يحجز قدرًا 
كبيرًا من األشعة من النوع )UVB(، لكنه ال يحجز 

.)UVA( إال جزءًا يسيرًا من األشعة من النوع
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مفاهيم خاطئة

استخدم الواقي الشمسي منذ فترة لكن البقع مازالت على وجهي.... 

الكرمي الواقي من الشمس مصمم للوقاية من أشعة الشمس، وليس 

إلزالة التصبغات اجللدية مهما كان معامل احلماية به عاٍل. صحيح أن 

زيادة  وبالتالي مينع  اجللد،  إلى  األشعة  الشمسي مينع وصول  الواقي 

التصبغات. لكنه اليساهم بأي حال في إزالة التصبغات التي التزول إال 

باستخدام عالجات خاصة. 

طب اجللد



• ارتداء مالبس واقية ذات أكمام طويلة، واملالبس 	
ذات األلوان القاتمة توفر وقاية كبرى، وتكون 
املالبس أكثر ممانعة ألشعة الشمس كلما كان 
باملاء  املالبس  ابتلت  فإذا  متماسكًا.  نسيجها 
قلت قدرتها على حمايتك من أشعة الشمس. 
من  الحماية  على  ما  مالبس  قدرة  والختبار 
أشعة الشمس فانظر من خاللها ومدى قدرتك 
على رؤية الضوء من خاللها تتناسب عكسيًا 
الشمس.  أشعة  من  الوقاية  على  قدرتها  مع 
وتقوم بعض الشركات اليوم بصناعة مالبس 
أشعة  من  تقي  متالصق  نسيج  ذات  خاصة 
الشمس، وإن كانت مبتلة. وبعض هذه املالبس 
الشمس  أشعة  امتصاص  على  القدرة  لها 
مدونًا  وستجد  الجسد.  إلى  وصولها  ومنع 
من  الوقاية  على  قدرتها  املالبس  بعض  على 
أشعة الشمس ويرمز له بالرمز )UPF(، وهو 
هذا  كان  وكلما  و+50،   15+ بني  يتراوح 
املعامل عاليًا دل على أن قدرة املالبس على 
الوقاية عالية. وهناك مساحيق غسيل خاصة 
تغطي املالبس بطبقة واقية من أشعة الشمس 
دون التأثير على لون املالبس ونعومتها. لكن 
حيث  املنتجات،  هذه  على  االعتماد  يصعب 
الحماية  قدر  بدقة  يحددون  ال  مصنعيها  إن 
عند  للمالبس  املساحيق  هذه  تمنحه  الذي 

استخدامها في الغسيل.
• يوفر 	 الطويلة  الحوافي  ذات  القبعة  ارتداء 

الحماية لفروة الرأس واألذنني والعينني والرقبة 
والجبهة.

• استخدام النظارة الشمسية عندما نكون خارج 	
النظارات الشمسية حماية  البيت، حيث توفر 
تصل 99 % من األشعة فوق البنفسجية. ولكن 
الخصوص،  بهذا  املدونة  البيانات  من  تأكد 
أنها  عليها  كتب  التي  الشمسية  فالنظارات 
 400 حتى  البنفسجية  فوق  األشعة  تمتص 
نانومتر قادرة على حماية عينيك من 99 % من 
األشعة، تقل هذه النسبة في بعض األصناف 

لتصل إلى 70 %، وليس بالضرورة أن تكون 
النظارات الشمسية سوداء اللون. إذ أن قدرتها 
تعتمد  بل  اللون،  على  تعتمد  ال  الحماية  على 
على مواد كيميائية توضع داخل العدسات أو 
على سطحها الخارجي، واحرص على اختيار 
التي  والحوافي  الكبير  اإلطار  ذات  النظارات 
تحمي عينيك من الضوء املتسلل من الجانبني. 
ويجب أال تعتمد على العدسات الالصقة التي 

توفر الحماية، ألنها ال تغطي كامل العني.

األطفال وأشعة الشمس

يتعرض األطفال بشكل أكبر لخطر األشعة 
فوق البنفسجية، حيث إنهم يقضون أوقاتًا أطول 
وأجسادهم  الشمس،  تحت  اللعب  في  منهمكني 
إدراك  دون  الشمس،  بأشعة  للتأثر  عرضة  أكثر 
منهم بخطورة ما يتعرضون له، لذا يجب الحرص 
على تطبيق اإلجراءات الوقائية مع األطفال، ويجب 
يوضع  بأن  الشمسي  الواقي  استخدام  تعويدهم 
لهم متى وضعه والده، مع توعيتهم بمخاطر البقاء 

لفترة طويلة تحت أشعة الشمس.
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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

سبب الخطأ الصواب الخطأ
ألن الفعل )أثَّر( يتعدى ب )في( و )الباء(.

كما في قول عنترة:
أشكو من الهجر في سر وفي علِن

                      شكوى تؤثر في صلِد من احلجِر.

املعلم أثر في التلميذ. املعلم أثر على التلميذ.

ألن )آخر( تأتي ملا ليس له ثالث وال رابع. يأتي شهر رجب بعد 
شهر جمادى اآلخر.

يأتي شهر رجب بعد 
شهر جمادى الثاني.

ملا هو و)أمات(  عاقل  هو  ملا  تستخدم  )أمهات(   ألن 
غير عاقل والكتب غير عاقل. قرأت أمات الكتب. قرأت أمهات الكتب.

ن( معناها تصاغر، وتذلل انقيادًا ، وال تفيد  ألن )تمعَّ
التدقيق والتمحيص املراد من اللفظ. أمَعن النظر. ن في األمر. تمعَّ

( يتعدى بنفسه وبت فالن  األمر أي نواه  ألن الفعل )بتَّ
وجزم به. بت األمر. بتَّ في األمر.

املشرفة العظمة  على  واملتعلمني  األطباء  بعض   يطلق 
)الُترقوة( الصدر  أعلى  في  والعاتق  النحر  ثغرة   بني 
بفتح التاء، )الَترقوة(   بضم التاء وهذا خطأ، وصوابه 

وجمعها تراِق، ترايق، وترائق.
ضربُه على الَترقوة. ضربُه على الُترقوة.

د( يتعدى بنفسه وال يحتاج لحرف  ألن الفعل )تعوَّ
الجر على . ومنه قول أبي تمام :

تعود بسط الكف حتى لو أنه 

                          ثناها لقبض لم تطعه أنامله.

تعود العمل. د على العمل. تعوَّ

 قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )إنما األعمال بالنيات(، ألنه جمع
ملفرد مؤنث )نية(، وبالتالي يكون جمع نية )نيات(. عرفت نيات اآلخرين. عرفت نوايا اآلخرين.

أما الفائدة،  لتكثير  الكالم  بسط  هو   ألن)اإلطناب( 
 )اإلسهاب( فهو بسطه مع قلة الفائدة، ويعد اإلسهاب

لغوًا، وعيًا، أما اإلطناب فبالغة.

شرحت املوضوع 
بشيء من اإلطناب 

والتوضيح.

شرحت املوضوع 
بشيء من اإلسهاب 

والتوضيح.

تعني منظور  البن  العرب  لسان  في  )الُبرهة(   ألن 
الحني الطويل من الدهر.

أما الهنيهة أو اللحظة فمقصود بها الوقت القصير.
انتظرتك لحظة

أو هنيهة. انتظرتك برهة.



اإلعـاقـة

أنواعها وطرق التعامل معها
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أ.ازدهار عبد الله العنجري

مستشارة اجتماعية وتربوية وأسرية  

ناشطة في مجال ذوي اإلعاقة 

دولة الكويت

اإلعاقة هي حالة تحد من قدرة الفرد على القيام بوظيفة واحدة أو أكثر من الوظائف التي تعد 
أساسية في الحياة اليومية، كالعناية بالذات أو ممارسة العالقة االجتماعية والنشاطات االقتصادية، 
وذلك ضمن الحدود التي تعد طبيعية، أو هي عدم تمكن املرء من الحصول على االكتفاء الذاتي وجعله في 
ف املعاق بأنه  حاجة مستمرة إلى معونة اآلخرين، وإلى تربية خاصة تساعده في التغلب على إعاقته. ويعَرّ
"الشخص الذي انخفضت إمكانيات حصوله على عمل مناسب بدرجة كبيرة، مما يحول دون احتفاظه 
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ف املعاق  به نتيجة لقصور بدني أو عقلي". كما يعَرّ
بأنه الشخص الذي يختلف عن املستوى الشائع 
سواء  شخصية  قدرة  أو  صفة،  في  املجتمع  في 
وكف  األطراف  أحد  وفقد  كالشلل،  ظاهرة  كانت 
البصر أو غير ظاهرة مثل التخلف العقلي والصمم 
يستوجب  بحيث  والعاطفية،  السلوكية  واإلعاقات 
تعدياًل في املتطلبات التعليمية والتربوية والحياتية 
بشكل يتفق مع قدرات وإمكانات الشخص املعاق 
تلك  تنمية  باإلمكان  ليكون  محدودة  كانت  مهما 

القدرات إلى أقصى حد ممكن. 

أنواع اإلعاقات

اإلعاقة الحركية: وهي اإلعاقة الناتجة عن خلل . 1
العظام  أو  العضالت  أو  األعصاب  في  وظيفي 
واملفاصل التي تؤدي إلى فقدان القدرة الحركية 
أكثر،  أو  األعضاء  أحد  فقد  نتيجة  للجسم، 
العضالت،  ضمور  الفقري،  العمود  وإصابات 

ارتخاء العضالت وموتها، الروماتزم.
عن . 2 الناتجة  اإلعاقة  هي  الحسية:  اإلعاقة 

إصابة األعصاب الرئيسية لألعضاء الحسية، 
العني، األذن، اللسان، وتنتج عنها إعاقة حسية 

بصرية أو سمعية أو نطقية.
عن . 3 الناتجة  اإلعاقة  هي  الذهنية:  اإلعاقة 

خـلـل في الـوظـائف العليـا للـدماغ كالتركيز 
والعد والذاكرة واالتصال مع اآلخرين، وتنتج 
عنها إعاقات تعليمية أو صعوبة تعلم أو خلل 

في التصرفات والسلوك العام للشخص. 
اإلعاقة العقلية: هي اإلعاقة الناتجة عن أمراض . 4

نفسية أو أمراض وراثية أو شلل دماغي نتيجة 
لنقص األكسجني، أو نتيجة ألمراض جينية أو 
كل ما يعيق العقل عن القيام بوظائفه املعروفة.

اإلعاقة املزدوجة: وهي وجود إعاقتني للشخص . 5
الواحد.

اإلعاقة املركبة: وهي عبارة عن مجموعة من . 6
اإلعاقات املختلفة لدى الشخص الواحد.

أسباب اإلعاقة

أواًل : عوامل َخلقية 

الجنني  تكوين  على  الَخلقية  العوامل  تؤثر 
ـ اإلصابة  وتؤدي إلى والدة غير طبيعية/نقص وزنـ 
إعاقة  أو حدوث  ما،  لحاسة  فقد  ــ  معني  بمرض 

متعددة، ويمكن تلخيص هذه العوامل فيما يلي:
• أنواع 	 بعض  الحامل:  لألم  الغذاء  نقص 

أنواع  بعض  إلى  يؤدي  والبروتني  الفيتامني 
الخلل أو اإلعاقة عند الطفل.

• إصابة األم بالحصبة األملانية: تجعل من 	
السهل تعرض الطفل للتخلف العقلي أو إعاقة 

سمعية أو بصرية.
• يتأثر 	 واالنفعالية:  العاطفية  األم  حالة 

للضغوط،  وتعرضها  األم  بانفعاالت  الجنني 
مما يؤدي إلى والدة مبكرة أو عسر والدة، أو 

إجهاض وغيرها..
• "عوز املناعة املكتسب"، حيث 	 مرض اإليدز 

إن هناك احتمااًل كبيرًا في انتقاله إلى الجنني.

ثانيًا : عوامل أثناء الوالدة

• استخدام أدوات أو معدات 	 الوالدة العسرة: 
مساعدة لسحب الطفل قد يؤدي إلى رضوض 

في الجمجمة.
• يؤدي 	 التفاف الحبل السري حول الجنني: 

تلف  إلى  يؤدي  مما  األكسجني،  نقص  إلى 
خاليا بالدماغ ينتج عنه تخلف عقلي أو شلل 

دماغي.
• ناقص 	 بوزن  جنني  والدة  املبتسرة:  الوالدة 

أقل من 2 كيلو جرام، لهذا من الضروري أن 
تتم الوالدة في املراكز الصحية. 

طب املجتمع
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ثالثًا : عوامل طارئة بعد الوالدة 

األمراض التي تصيب الطفل: الحصبة ــ . 1
األنفلونزا ــ الشاهوق ــ الحمى بأنواعها.

التسمم: نتيجة طعام أو دواء للطفل أو لألم . 2
قد تنتج عنها إعاقة سمعية مثاًل.

سقط، . 3 والحوادث:  الجسمية  اإلصابات 
كسور، نزف، حوادث مرور، حوادث منزلية. 

نقص أوسوء التغذية: نقص بعض البروتينات . 4
قد يؤدي إلى تخلف عقلي أو فقد البصر. 

الجو املحيط امللوث: الحروب وتلوث املياه.. 5

رابعًا : العوامل االجتماعية ومستوى 

الرعاية األسرية 

تتعلق العوامل االجتماعية ومستوى الرعاية 
األسرية بمستوى الوعي، وزواج األقارب، والزواج 
املبكر، والزواج املتأخر، وعادات الصحة والوالدة 

وعدد، األطفال وتنظيم النسل وغيرها.

خامسًا : العوامل الوراثية 

انتقال األمراض وإعاقات بالوراثة عبر األجيال 
ظـهـورها  بالـضـرورة  ولـيـس  واألجـداد(،  )األبـويـن 
وتؤكد بعض  إلى أجيال الحقة  تنقل  قد  بل  مباشرًة، 
إلى  حتى  تنتقل  األمراض  هذه  أن  على  الدراسات 

الجيل الخامس وبعضها يقول حتى الجيل السابع.

نتائج اإلعاقة على الفرد إلى 

)األسرة ـ املجتمع(

أواًل : اآلثار النفسية على املعاق نفسه

ــ  شعور زائد بالنقص يعوق التكيف االجتماعي.
ـ شعور زائد بالعجز يؤدي إلى القلق واإلحساس  ـ 

بالضعف واالستسالم لإلعاقة.

ــ عدم الشعور باألمان والخوف من املجهول.
ــ عدم االتزان االنفعالي مما يولد مخاوف وهمية 

مبالغ فيها.
 ــ سيادة مظاهر السلوك الدفاعي لتعويض نقص 

مع أفعال عكسية للتبرير.

ثانيًا: اآلثار على األسرة واملجتمع 

واقتصادية  واجتماعية  نفسية  آثار  لإلعاقة 
على األسرة واملجتمع وذلك من خالل:

	••نظرة املجتمع للمعاق وأسرته.
الطفل  لعالج  األسرة  تتكلفها  التي  النفقات  •	
والعالج  به  الخاصة  األدوات  وتقديم  املعاق 
الفيزيائي والعمليات الجراحية. وجود األطفال 
املعاقني يؤدي إلى تعطل اليد العاملة في البلد 
ويكلف الدولة نفقات لعالجهم ورعايتهم، على 
أنه واجب عليها حسب دساتيرها  الرغم من 
التي  الدولية  باالتفاقيات  والتزامها  وقوانينها 

تصادق عليها.

الوقاية من اإلعاقة انطالقًا من مقولة 

الوقاية خير من العالج وتتركز في النقاط 

التالية: 

إجراء . 1 يجب  الزواج:  قبل  ما  اختبارات 
علـى  للمقبلـني  الطبيـة  واالختبـارات  الفحـوص 
الدمـوية،  الزمـر  تـوافـق  عـن  للكشـف  الزواج 
األمراض السارية، األمراض الوراثية، األمراض 
على  اإلدمان  أو  التعاطي،  وعدم  للحمل  املرافقة 

الكحول أو املخدرات، أو بعض أنواع األدوية. 
الرعاية الصحية لألم الحامل والجنني: من . 2

خالل الفحوص الشهرية ومراجعة الطبيب بشكل 
دوري ملعرفة وضع الحامل والجنني للتدخل عند 

حدوث أي طارئ صحي على أحدهما.
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الوالدة . 3 طريق  عن  للطفل:  الصحية  الرعاية 
بمستشفى أو مركز صحي متخصص وإجراء 
فحـوص ما بـعـد الـوالدة مباشـرًة، ثـم الـرعاية 
الصحية من خالل اللقاحات الضرورية والتغذية 

املناسبة واملراقبة الصحية.
ضروري . 4 األم  حليب  الطبيعية:  الرضاعة 

حيوي  مضاد  فهو  فورًا،  الوالدة  بعد  للطفل 
لألمراض، ويحتوي على كافة العناصر الغذائية 
الضرورية للطفل، وهو أساسي الستعادة األم 
تناول األدوية  صحتها، وينبغي توعية األم أن 
أثناء الرضاعة مضر بصحة الطفل، لذلك يجب 

التوجه الستشارة الطبيب. 
االبتعاد عن الزواج املبكر: إن السن املثالي . 5

لإلنجاب هو بني )20-35( سنة. أما قبل الـ18 
فهو يؤثر على صحة األم وتكوين الجنني، فقد 
أو  معينة  مواد  نقص  نتيجة  إعاقة  ولديه  يولد 

خلل في أداء جسم األم.  

وكذلك . 6 متأخرة:  سن  في  للوالدة  االنتباه 
حدوث  مثل  مخاطر،  لها   35 الـ  بعد  الوالدة 
اإلصابة بمتالزمة داون )الطفل املنغولي(، وتكون 
نسبة االحتمال حسب عمر األم )35-40( احتمال 
1/300 ،)40-45( احتمال 100/1، 45 فما فوق 

)40/1(، وتزداد نسبة االحتمال بتكرار الوالدة.
الوالدات املتباعدة: يجب وجود سنتني على . 7

وذلك  يليها،  الذي  والحمل  الوالدة  بني  األقل 
ما  وتعويض  التعافي  املرأة  جسم  ليستطيع 

نقصه أثناء الحمل واإلرضاع.
التحذير من زواج األقارب: ُيعد زواج األقارب . 8

أحد األسباب املؤدية لإلعاقة، حيث يزداد تأثيره 
عند تكرار القرابة ألكثر من جيل وألكثر من درجة 
أو  الوقت،  نفس  في  خالة  وأبناء  عم  أبناء  مثل، 
تزويج أبناء والدين قريبني من بعض، أي لجيلني 
متتاليني أو أكثر اآلباء أقارب، ثم يزوجون أبناءهم 

ألقارب.

طب املجتمع

 تمكني ذوي اإلعاقة مجتمعيًا.
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التعامل مع األفراد من ذوي اإلعاقة 

التحدث  عند  بالصعوبة  البعض  يشعر  قد 
أو التعامل مع شخص مصاب بإعاقة جسدية، أو 
حسية )متعلقة بحواس الجسد(، أو فكرية. يجب 
ذوي  من  األفراد  مع  التعامل  طريقة  تختلف  أال 

اإلعاقة عن أي تعامل اجتماعي آخر. 
التحدث  التـالـية كيفية  النـقـاط  نـتنـاول فـي 

والفعل السليم في املواقف املشابهة.

أواًل: اهتم بأن تتحدث بأسلوب محترم 

قبل أي شيء آخر

يجب أن يحصل الشخص املصاب باإلعاقة 
على نفس أسلوب الحديث املحترم مثله مثل أي 
شخـص آخـر، يجب أن ُينظر لهم بـوصفهـم بشر، 
يمتلكها  أشياء  يفقدون  ضعفاء  أفرادًا  وليسوا 
اآلخرون بشكل عادي. ركز على الشخص الذي 
تتعامل معه، وعلى شخصيته املتفردة. إذا كان من 
لإلعاقة،  ُمَمِيزًا  تصنيفًا  تستخدم  أن  الضروري 
حـول  اآلخـر  الـطـرف  تسـأل  أن  هـو  فاألفضـل 
املصطلحات التي يفضلها، وااللتزام بما يناسبه. 
بشكل عام، يجب أن تتبع القاعدة الذهبية: "عامل 

اآلخرين كما تحب أن يعاملوك". 
الكثيـر مـن األفـراد املـعاقـني يـفضلـون  إن 
األسلوب اللغوي الذي يضعهم في املقدمة كبشر 
يسمى  ما  وهو  بها،  املصابني  اإلعاقة  ذكر  قبل 
بأسلوب "اإلنسان أواًل". على سبيل املثال، يمكنك 
أن تقول "أخته، املصابة بمتالزمة داون". يعنى هذا 
األسلوب بذكر الفرد، وتجنب تجريده من إنسانيته 

عند مناقشة حالة األفراد من ذوي اإلعاقة. 

ثانيًا : ال تتحدث معهم باستخفاف

بغض النظر عن القدرات الخاصة باألفراد، 
فإنه ال يوجد من يرغب في أن يتم معاملته كطفل 
من  شخص  مع  تتحدث  عندما  زائد.  بتفضل  أو 

ذوي االحتياجات الخاصة، فال تستخدم املفردات 
الطفولية، أو أسماء الحيوانات، أو الصوت األعلى 
من العادي. ال تستخدم اإليماءات املتفضلة املبالغة، 
مثل، التربيت على الظهر أو الرأس، هذه العادات 
قادرًا  املعاق  الشخص  ترى  ال  أنك  معنى  ترسل 
على فهمك وأنك تساويه باألطفال. استخدم نبرة 
حديث عادية، ومفردات طبيعية، وتحدث معه كما 
تتحدث مع أي شخص آخر دون أية محاولة مبالغة 

مقصودة أو غير مقصودة للتودد والتعاطف.
• الشخص 	 تبطئ من حديثك مع  أن  الجيد  من 

إعاقة  أو  السمع  في  صعوبات  يعاني  الذي 
األفراد  مع  تتحدث  أن  املقبول  ومن  إدراكية. 
من  أعلى  بصوت  السمع  بفقدان  املصابني 
قادرين على سماعك.  يكونون  بحيث  العادي، 
عادة، سوف ينبهك الطرف اآلخر أنك تتحدث 
بهدوء أو صوت ال يقدر على سماعه، قد يكون 
بسرعة  تتحدث  كنت  ما  إذا  تسأل  أن  عليك 
ألن  بحاجة  اآلخر  الطرف  كان  إذا  أو  زائدة، 
أكثر  كلماتك  تجعل  وأن  حديثك،  من  تبطئ 

وضوحًا عند الحاجة. 
• ال تشعر أنك مضطرًا ألن تقلل املفردات التي 	

البسيطة  الكلمات  مجموعة  إلى  تستخدمها 
التي  الوحيدة  الحالة  غير.  ال  فقط  األساسية 
سيكون عليك فيها أن ُتبسط من لغتك هي عند 

يجب أال تختلف طريقة التعامل 

أي  عن  اإلعاقة  األفراد من ذوي  مع 

األهمية  فمن  آخر،  اجتماعي  تعامل 

باإلعاقة  املصاب  الشخص  يحصل  أن 

احملتـرم  احلديث  أسلوب  نفس  على 

مـثـله مـثـل أي شـخـص آخــر، يجب 

أن ُينظر لهم بـوصفهـم بشر، وليسوا 

أفرادًا ضعفاء يفقدون أشياء ميتلكها 

اآلخرون بشكل عادي.
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التحدث مع شخص مصاب بصعوبة كبيرة في 
التواصل أو إعاقـة فكـريـة. إن إربـاك الطـرف 
ُيعد  أن  املرجح  غير  من  املحادثة  في  اآلخر 
ال  شخص  مع  التحدث  وكذلك  جيدًا،  سلوكًا 
حالة  في  حوله.  يحدث  ما  متابعة  على  يقدر 
وتلقائية،  الفهم،  مضمونة  بلغة  تحدث  الشك 
للمفردات  بالنسبة  احتياجاته  حول  واسأل 

وأسلوب اللغة املستخدم.

ثالثًا : ال تستخدم التسميات أو املصطلحات 

الهجومية، خاصة عند محاولة التحدث بتلقائية

إن التصنيفات واألسماء االزدرائية ليست 
أسلوباً مالئماً لالستخدام على اإلطالق، ويجب 
مع  محادثتك  في  تضمينها  تتجنب  أن  عليك 
الشخص من ذوي االحتياجات الخاصة. تعريف 
شخص من خالل اإلعاقة املُصاب بها، أو نسبة 
إلى تصنيف أو تسمية عدائية )مثل: مشلول، أو 
معاق( هو أمر مؤذ ومفتقد لالحترام. كن حريصاً 
دائماً في اختيارك للكلمات التي تقولها، وأخضع 
لغتك إلى رقابة قوية كل الوقت. تجنب األسماء، 
مثل: معتوه، معاق، عاجز، ُمقعد، مجنون. تجنب 
أية عملية تعريف للفرد من خالل إعاقته، واهتم 

باستخدام اسمه أو وظيفته بداًل من ذلك.
ذوي  من  شخص  تقديم  تحاول  كنت  إذا 
إلى  بحاجة  لست  فأنت  الخاصة،  االحتياجات 
تقول:  أن  يمكنك  كذلك.  إصابته  وتعريف  تقديم 
"هذا أحمد، زميلي في العمل" دون الحاجة لقول: 
بضعف  املصاب  العمل،  في  زميلي  أحمد،  "هذا 

السمع".
إذا كنت تستخدم جماًل شائعة، مثل: "سوف 
أنطلق في طريقي.. إلى اللقاء!" مع شخص يجلس 
على كرسي متحرك، فال تعتذر عن ذلك. هذا النوع 
من الجمل ال يقصد به أن يكون مؤذًيا وُمذاًل، وعن 
الطرف  بمشاعر  الزائدة  والعناية  االعتذار  طريق 
توجه  فأنت  طبيعي،  بشكل  التعامل  وعدم  اآلخر، 
االنتباه أكثر نحو فكرة أنه مختلف عنك ومصاب 

وُيعرفونه  الجميع،  لها  ويكترث  يالحظها  بإعاقة 
كشخص من خاللها!

رابعًا : حتدث بشكل مباشر إلى الشخص، 

وليس إلى معاون أو مترجم

من  لألفراد  بالنسبة  للغاية  محبط  أمر  إنه 
ال  من  مع  للتعامل  يضطروا  أن  اإلعاقة  ذوي 
يتحدث إليهم بشكل مباشر، طاملا أنهم يحضرون 
معهم معاوناً أو مترجمًا. يجب عليك أن تتحدث 
املتحرك،  الكرسي  على  يجلس  الذي  للشخص 
أو  بجواره  يقف  إلى من  الكالم  توجيه  بداًل من 
ال  يكون جسدهم  قد  به.  يعتني  الذي  الشخص 
يعمل بكفاءة عالية، ولكن ذلك ال يعني أن عقلهم 
شخص  مع  تتحدث  كنت  إذا  بدوره!  يعمل  ال 
لديه ممرضة تعتني به أو شخص أصم يتواجد 
معه مترجم للغة اإلشارة، فعليك أن تحافظ على 
توجيه كالمك مباشرة للفرد، دون أن تجعل حالته 
إلى  ذلك،  من  بداًل  توجهك،  الخاصة  الصحية 
التعامل مع الفرد السليم، بقصد أو دون قصد.

خامسًا : كن صبورًا واطرح األسئلة عند 

احلاجة

وتيرة  من  تسرع  أن  املغري  من  يكون  قد 
مع  مبتور  بشكل  جملك  تنهي  أن  أو  املحادثة، 
بذلك  القيام  ولكن  اإلعـاقـة،  ذوي  مـن  األفـراد 
ُيعد أمرًا منعدم االحترام. اسمح للطرف اآلخر 
أن  دون  الخاصة،  ووتيرته  بأسلوبه  يتحدث  أن 
الحركة  أو  التفكير  أو  الحديث  على  تحرضه 
ال  كنت  إذا  ذلك،  إلى  باإلضافة  أسرع.  بشكل 
تفهم ما يقوله بسبب أنه بطبيعته يتحدث بشكل 
طرح  من  تخَش  فال  جدًا،  أو سريع  جداً  بطيء 
األسئلة. إن التظاهر بأنك تعرف ما يقوله الطرف 
اآلخر قد تترتب عليه أمور ضارة ومحرجة، لذلك 

أعد التأكد مما تسمعه مرة واثنتني.
قد تواجه صعوبة، تحديدًا، في فهم الشخص 
املصاب بعوائق الكالم، رغم ذلك، عليك أال تدفعه 

طب املجتمع
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يعيد  أن  منه  تطلب  وأن  أسرع،  بشكل  للحديث 
كلماته عند الضرورة. 

العديد من األفراد يحتاجون إلى وقت إضافي 
أكثر ملعالجة الكالم، أو تحويل أفكارهم إلى كلمات 
منطوقة )بغض النظر عن القدرة العقلية(. ال توجد 

مشكلة من التوقفات الطويلة في املحادثات. 

سادسًا : ال تخف من السؤال حول احلالة 

الصحية للشخص

من  إعاقة  عن  تسأل  أن  الالئق  من  ليس 
قد  ولكن  الفضول،  من  كنوع  فقط  معه،  تتحدث 
معرفتك سوف  أن  تظن  كنت  إذا  ذلك  إلى  تحتاج 
)كأن  للتعامل  الطرفني  على  أسهل  املوقف  تجعل 
تسأله إذا كان يفضل ركوب املصعد معك بدالً من 
صعود السالم، إذا كنت ترى أنه يعاني مشكلة في 
املشي(.االحتمالية األقرب، أن هؤالء األفراد تعودوا 
الصحية،  حالتهم  حول  األسئلة  طرح  فكرة  على 
ويعرفون كيفية شرح األمر من خالل جمل قصيرة. 
إذا نتجت اإلعاقة عن حادثة صعبة، أو إذا وجد أن 
ما سألته عنه أمر شخصي للغاية، فسوف يجاوب 
التظاهر  إن  األمر.  مناقشة  يفضل  ال  أنه  عليك 
بأنك تعرف طبيعة اإلعاقة قد يعد أمراً عدائياً، من 

األفضل أن تسأل بداًل من افتراض املعرفة. 

سابعًا : عليك أن تدرك أن بعض اإلعاقات 

ال تكون مرئية

إذا رأيت شخصًا يبدو عليه أنه سليم بدنيًا، 
فال  اإلعاقة،  لذوي  املخصص  املكان  في  يقف 
مخصص  غير  مكان  باستغالل  وتتهمه  تواجهه 
رؤيتها.  تستطيع  ال  بإعاقة  مصابًا  يكون  قد  له، 
"باإلعاقات  النوع  هذا  األحيان يسمى  بعض  في 

الخفية أو البسيطة". 
من العادات الجيدة التي يجب عليك االلتزام 
بها، أن تحافظ على التعامل الطيب واملحترم مع 
الجميع. ال يمكنك أن تعرف املوقف الذي يمر به 

الفرد، فقط من خالل النظر إليه. 

تختلف بعض اإلعاقات من يوم آلخر: الشخص 
الذي احتاج الستخدام الكرسي املتحرك باألمس، قد 
"العكاز". ال يعني  إلى استخدام  اليوم فقط  يحتاج 
قد  تحسنت".  "حالته  أن  وال  األمر،  يزول  أنه  ذلك 
الجيدة  األيام  ينتقل بني  أنه  األمر  ما في  يكون كل 

واأليام الصعبة، مثله مثل أي شخص آخر.

ثامنًا : ضع نفسك مكان الشخص املصاب 

باإلعاقة

قد يكون من األسهل أن تفهم كيفية التعامل 
مع الفرد من ذوي اإلعاقة، إذا حاولت أن تتخيل 
أنك مصاب بتلك اإلعاقة. فكر في الكيفية التي تود 
أن يتحدث معك أو يعاملك بها اآلخرون من حولك. 
دون شك أنك سوف ترغب في أن يعاملك الناس 

بشكل طبيعي ومماثل ملا أنت عليه اآلن.
ذوي  من  األفراد  مع  تتحدث  أن  عليك  لذلك، 
قم  اآلن.  آخر  شخص  أي  مع  تتحدث  كما  اإلعاقة 
تقوم  كما  اإلعاقة  ذوي  من  العمل  بزميل  بالترحيب 
الشخص  في  تحدق  ال  آخر.  زميل  بأي  بالترحيب 
املعاق أو تتصرف بنوع من التعاطف أو الشفقة معه. 
ال تضع تركيزك على اإلعاقة. ليس من الضروري 
أن تكتشف، وتعرف كل التفاصيل املمكنة، حول طبيعة 
تتعامل معه باحترام على قدم  املهم فقط أن  اإلعاقة. 
املساواة، وأن تحدثه كما تتحدث مع أي شخص آخر، 
أي  مع  تتعامل  مثلما  طبيعي  بشكل  تتصرف  وأن 

شخص جديد يدخل على حياتك. 

أفكار مفيدة

• توجد 	 وال  املساعدة،  يرفضون  قد  األفراد  بعض 
للمساعدة  مشكلة من ذلك. قد ال يكونون بحاجة 
مـن  بـالـحـرج  يشـعـرون  أنـهـم  أو  األسـاس،  من 
مالحظـة احتياجهـم للمساعدة، أو ال يرغبون في 
أن يظهر عليهم الضعف والحاجة. قد يكون األمـر 
أنهـم مّروا من قبل بتجـارب سيئة مع األشخاص 
األمر  تأخذ  ال  لهم.  املساعدة  تقديم  ادعوا  الذي 
بشكل شخصي، فقط تمنى لهم الصحة الجيدة. 
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• تجنب االفتراضات. إنه نوع من الجهل والسطحية 	
أن تقوم بأي نوع من التوقعات املبنية على القدرات 
كأن  األفراد،  بها  املصاب  اإلعاقة  أو  املتصورة 
نوع  أي  من  باإلعاقة  املصاب  الفرد  أن  تفترض 
غير قادر أبدًا على تحقيق أي شيء في حياته، أو 
الحصول على وظيفة أو عالقة عاطفية، أو الزواج، 

أو تربية األبناء. 
• لألسف قد يكون بعض األفراد من ذوي اإلعاقة 	

واإلسـاءة  االستغـالل  لحـاالت  سهـلـة  فريسـة 
وجرائم الكراهية والتعامل غير العادل والتمييز، 
هذه املعامالت غير العادلة، واملنحازة ضد ذوي 
االحتياجات الخاصة خاطئة، وغير قانونيـة دون 
الجنسيات  مختلف  مـن  جميعـًا  الـبشر  شـك. 
لديهم الحق في الشعور  والطبقات االجتماعية 
باألمان، والتعامل املحترم، والطيب، والصادق، 
أي  يوجد  ال  الوقت.  كل  في  والكريم  والعادل، 
شخص يستحق التسلط أو اإلساءة أو الكره أو 

املعاملة غير العادلة من أي نوع. 
• على 	 بإضافة ملسة خاصة  يقومون  األفراد  بعض 

مظهر األجهزة املساعدة الخاصة بهم )العكازات 
األفراد  مجاملة  وغيرها(.  املتحركة  والكراسي 
العكاز  على  والحيوية  الجذابة  التصميمات  على 
أو الكرسي املتحرك الخاص بهم أمر رائع وبالغ 
هذه  مع  قبلهم  من  التصالح  محاولة  إن  الفائدة. 
االنتباه  منك  تستحق  إيجابية  خطوة  هو  األدوات 
نوع  من  األداة  ضبط  عملية  تكون  قد  والتقدير. 
إضاءة  مصباح  الفرد  يضيف  كأن  كذلك،  عملي 
إلى العكاز ملساعدته في األماكن املظلمة. لن يمانع 
هذا  على  إيجابي  بشكل  تعلق  أن  اآلخر  الطرف 
النوع من االختراعات الحسنة، أو أن تطلب إلقاء 

نظرة من قريب. 
• أن 	 الضروري  من  يكون  قد  األحيان  بعض  في 

تتراجع قلياًل وأن تعيد وضع األمور وفق نصابها. 
هل يتسبب هذا الطفل في إفساد السالم والهدوء 
تفقد  أن  قبل  املزعج؟  والبكاء  الطنني  طريق  عن 

صوابك، وتقبل على قول أو فعل أي شيء مندفع، 
ما  نفسك  اسأل  بكائه.  سبب  عن  نفسك  اسأل 
الذي يعانيه هذا الطفل في حياته، وما العقبات 
واملشكالت التي يعانيها، ثم بعد ذلك قد تجد أنه 
من األسهل أن تتقبل القيام بالتضحية وفق هذا 

الفهم األوسع واألفضل للموقف. 
• األفراد قد يجعلك 	 أنواع  التعامل مع مختلف 

يشعرون  حولك  من  األفراد  جعل  على  قادرًا 
باالرتياح أكثر. 

حتذيرات

اعرض تقديم املساعدة، فقط، إذا كنت قادرًا 
تعرف  كنت  إذا  املهمة.  بهذه  القيام  على  جسديًا 
الرضيع  الطفل  سيارة  حمل  على  قادر  غير  أنك 
يد  تقديم  أو  الحافلة،  بداخل  التمشية  جهاز  أو 
املعاونة للشخص الذي يهبط من القطار، فعليك أن 
تخبر السائق أو أي فرد آخر في الحافلة للقيام 
الشخص  على  اعرض  أو  عنك،  بداًل  املهمة  بهذه 
الذي يحتاج املساعدة أن يستخدم الهاتف النقال 
املساعدة.  وطلب  االتصال  أجل  من  بك  الخاص 
من جهة أخرى ال تتجنب االنتباه إلى املوقف، فقط 
بسبب شعورك أنك غير قادر على تقديم املساعدة 

بنفسك.

املراجع 

• برنامج 	 إعداد  كتيب من  ــ  الحميد  عبد  كابش،  د. 
اإلعاقة، ضمن مشروع التأهيل املرتكز على املجتمع 

يناقش مفهوم الدمج وأساليبه املمكنة.
• ــ 	 بيتر  ميتلر،  تقديم  ــ  كريسـتني  مـايـلـز،  تألـيف   

من  بـمشـاركة  عفيـف  الـرّزاز،  واملراجعـة  الترجمة 
املصري، محمود وعبد الوهاب، مؤنس واملال، فادياــ  
وشرف  ريتا  مفّرج،  والتعديل:  العلمية  املراجعة 
املعوقني  األطفال  لتعليم  دلـيـل  ــ  الـدين، موسى 

عقليًا ــ ورشة املواد العربية ــ 1994.

طب املجتمع
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يعد اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط 
الطفولة  مرحلة  في  تظهر  التي  االضطرابات  من 
املـبـكـرة، ويـمـكن أن يـسـتمر إلـى مـرحـلة البلوغ، 
على  الطفل  قدرة  بعدم  االضطراب  هذا  ويتميز 
التركيز واالنتباه. كما يتميز األطفال الذين يعانون 
هذا االضطراب بسهولة تشتت االنتباه نتيجة أي 
والتوتر،  العصبية  إلى  باإلضافة  خارجي،  مؤثر 
املهمات  إنجاز  األطفال  هؤالء  على  يصعب  مما 
املعلم  إلى  االستماع  كانت  سواء  منهم  املطلوبة 
أو االنتهاء من عمل روتيني. يقدر املعهد الوطني 
للصحة العقلية أن )3-5 %( من األطفال يعانون 

اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط.

أنواع االضطراب

تنقسم مشكلة نقص االنتباه مع فرط النشاط 
إلى ثالثة أنواع، وهي كما يلي: 

النوع األول : ويظهر فيه نقص االنتباه وفرط . 1
النشاط معاً.

النوع الثاني : ويغلب عليه قلة التركيز.. 2
النوع الثالث : ويغلب عليه فرط الحركة واالندفاع.. 3

العوامل التي تزيد من احتمالية 

إصابة األطفال باملرض

من  مجموعة  نتيجة  االضطراب  هذا  يحدث 
العـوامـل  أما  الطبيـة،  والعوامل  الوراثية  العوامل 
بهذا  الـعائلة  أفـراد  أن إصابة  فـوجـد  الـوراثـيـة، 
أما  القادمة،  األجيال  إلى  تورث  قد  االضطراب 

األسباب الطبية فتشمل ما يلي:
• بعض 	 إدمان  أو  )التدخني  األم  ضعف صحة 

املواد أثناء الحمل(.
• حدوث مضاعفات أثناء الوالدة )والدة متعسرة 	

أو نقص األكسجني(. 
• صغر حجم الطفل عند الوالدة.	
• سوء التغذية خالل األشهر األولى من الحمل. 	
• بعض األمراض الوراثية مثل تكسر الدم.	
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التي . 1 األعراض  أهم  من  وهي   : التركيز  قلة 
االنتباه  على  القدرة  عدم  وهي  املرض،  تميز 
فـي  األخـطـاء  تـكـرر  أو  الدقـيقـة  للـتفاصيـل 
الواجبات املدرسيـة أو فـي األعـمـال املـطلـوبة 
استمرار  إلى صعوبة  باإلضافة  الـطـفل.  مـن 
متابعة  املطلوب، وصعوبة  العمل  التركيز على 
الطفل،  أمور  وتنظيم  الفهم  وصعوبة  التعليم، 
جهدًا  تتطلب  أنشطة  في  االنخراط  وتجنب 
ذهنيًا مستمرًا كالدراسة، وتكرار فقدان أشياء 

الطفل الخاصة، والنسيان واالنعزال.
أو . 2 باليـد  دائـمـة  هـو حـركـة   : الـنـشـاط  فـرط 

القدم )إحساس بالتوتر لدى املراهقني(، و يتمثل 
عدم القدرة على الجلوس عندما يكون ذلك  في: 
األماكن  أو  األوقات  في  األشياء  تسلق  إلزاميًا، 
غير املالئمة، عدم القدرة على االنتظار في األلعاب 

أو املجموعات، عدم القدرة على إكمال النشاط.
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التأثير الثانوي الضطراب نقص االنتباه 

مع فرط النشاط 

فرط  مع  االنتباه  بنقص  املصابون  يتعرض 
النشاط لبعض اآلثار الجانبية واملشكالت املختلفة 

ومنها: 
• قلة الثقة بالنفس.	
• التأخر الدراسي.	
• محاولة االنتحار.	
• يكون املراهقون أكثر عرضة لإلدمان وخاصة إذا 	

كان لديهم سلوك عدائي للمجتمع.

تشخيص املرض

يتم تشخيص إصابة الطفل باضطراب نقص 
األعراض  استمرت  إذا  النشاط  فرط  مع  االنتباه 

التالية ألكثر من ستة أشهر:

طب األطفال
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الزائد . 3 الكالم  في  ويتمثل  والحماس:  االندفاع 
ومقاطعة اآلخرين، أو التدخل في ألعاب األطفال 
اآلخرين، واالنخراط في ألعاب حركية خطيرة 

دون تقدير للعواقب.
هذه  ظهور  على  أيضًا  التشخيص  ويعتمد 
األعراض قبل سن السابعة، وفي مكانني أو أكثر 
ما  وغالبًا  واملدرسة،  البيت  في  املثال  على سبيل 
املصاب  الشخص  على  واضح  تأثير  هناك  يكون 
من الناحية االجتماعية أو األكاديمية أو الوظيفية، 
عن  للكشف  محدد  فحص  يـوجد  ال  إنـه  وحيـث 
الـمرض، فتـعـد األعـراض والتـغيرات في السلوك 
يتم  أن  وينبغي  للتشخيص.  الوحـيد  املعيـار  هي 
أو  النفس  علم  اختصاصي  قبل  من  التشخيص 

اختصاصي أطفال. 

معاجلة املرض 

يمكن معالجة املرض بطرق مختلفة من خالل 
معالجة األعراض وتحسني سلوك الطفل في البيت 
واملدرسة ومع األصدقاء، وينبغي تثقيف الوالدين 
وتعريفهـمـا بـطـريقة املـرض وطـرق الـعالج ولفت 
انتباه الوالدين إلى أن الشفاء التام ال يمكن، ولكن 
يمكن السيطرة على املرض ومنع األعراض والحد 
الطـرق  بإحـدى  العالج  يكون  وقد  تطـورهـا.  مـن 

التالية: 

عـمـل بـرنـامج يخـدم حاجات الطفـل في . 1
املدرسة: ضمن قدراته أو إدخاله مدرسة بها 
املعلمون  فيها  يقوم  الخاص  للتعليم  فصول 
بإجراء تغييرات في الفصول الدراسية تحسن 
من أداء الطفل، مثاًل أن يكتب املدرس مذكرة 
التي  الطفل  من  املطلوبـة  اليوميـة  بالواجبـات 
تحل من مشكلة النسيان، أو منح الطفل وقتاً 
إضافيًا إلنهاء العمل املدرسي مع وضع خطة 
مدرسية تناسب الطفل، مع األخذ في الحسبان 
أن الخطة املدرسية قد تحتاج إلى تغيير بمرور 

الوقت ومع تقدم الطفل بالعمر. 
الطفل، . 2 سلوك  لتعديل  السلوكية:  املعالجة 

حيث إنه يمكن تحسني سلوك الطفل عن طريق 
إجراء تغييرات في املنزل من خالل عمل قائمة 
يجب  ما  الطفل  ليتذكر  صباح  كل  مرجعية 

القيام به خالل اليوم. 
التـغـذيـة: قـد يـكـون مـن املـفـيـد تـنـاول بـعـض . 3

الفيتامينات، وتجنب األغذية املحتوية على صبغات، 
ذلك  على  قاطع  دليل  وجود  عدم  من  الرغم  على 

)خصوصاً لألطفال دون سن السادسة(.
غالبًا ما تكون األدوية فعالة . 4 املعالجة الدوائية: 

في تحسني حالة الطفل، ولكن يجب إخبار الطبيب 
أية مشكلة صحية أخرى،  يعاني  الطفل  إذا كان 
وعند موافقة الوالدين على البدء باستخدام األدوية 

دماغ مريض مصاب باضطراب 
نقص االنتباه مع فرط النشاط

الدماغ الطبيعي

فقد القشريات 
الجبهية صغر حجم الدماغ

 دماغ مريض مصاب باضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط مقارنة مع دماغ طبيعي.
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فتفضل  املراهقة(،  أو  املدرسة  )في سن  الطفل  لعالج 
املعالجة باستخدام األدوية املنشطة أو املحفزة للجهاز 

العصبي.

أ . األدوية احملفزة للجهاز العصبي 

حيث تعمل هذه األدوية على تنشيط الدماغ 
وموازنة تركيز املواد الكيميائية بالدماغ واملعروفة 
بـاسـم الـناقالت الـعـصبية، وعلى الـرغم مـن أن 
معظم  لدى  ومحفز  تأثير منشط  لها  األدوية  هـذه 
الذين  لألشخاص  مهدئ  تأثيرها  أن  إال  الناس، 
لديهم هذا املرض. تساعد هذه األدوية على زيادة 
فترة انتباه الطفل وتقليل سلوكيات التسرع وفرط 
النشاط. وهذه الفئة من األدوية هي االختيار األول 
وتستخدم في الحالة املتوسطة والشديدة مع األخذ 
املعالجة،  في  واألهل  املريض  رغبة  الحسبان  في 
وآمنة  املفعول  األدوية، ألنها سريعة  وتفضل هذه 
وفعالة، ومنها امليثيل فينيدات وديكستروأمفيتامني. 

اآلثار اجلانبية لألدوية املنشطة

قد تسبب األدوية املنشطة املستخدمة في العالج 
التي تحدث في وقت مبكر من  الجانبية  اآلثار  بعض 
العالج، وعادة ما تكون خفيفة وقصيرة األجل ومنها: 

• فقدان الشهية للطعام ونقصان الوزن، لذا ينبغي 	
على األهل التأكد من حصول أبنائهم على كميات 

كافية من العناصر الغذائية.
• مشكالت في النوم، لذا ينصح بإعطاء األدوية 	

في الصباح. 
• الصداع، والعصبية.	

ب . األدوية غير املنشطة

تستخدم هذه املجموعة في حالة عدم فعالية 
املنشطات أو تسببها في آثار جانبية غير مرغوبة. 
منظمة  قبل  من  عليه  املوافقة  تمت  دواء  وأول 
 )Atomextine( الغذاء والدواء هو أتوميكسيتني
ويستخدم لألطفال واملراهقني والبالغني، يمكن أن 
يحسن هذا الدواء التركيز والسيطرة على جميع 

االنفعاالت.

جـ . أدوية أخرى 

يتم استخدامها في حالة عدم فعالية األدوية 
مضادات  ومنها  املنشطة،  غير  واألدوية  املنشطة 

االكتئاب ثالثية الحلقات مثل اإليميبرامني.
تعتمد مدة املعالجة الدوائية على الطفل نفسه، 
فبعض األطفال تستمر فترة املعالجة لديهم ملدة سنة 
أو سنتني، بينما يحتاج البعض إلى فترة أطول، وقد 
تستمر املعالجة إلى سن املراهقة، ومن املهم أن يؤخذ 
الطبيب للحصول على أفضل  الدواء وفقًا إلرشادات 

نتيجة ممكنة للدواء. 

نصائح لرعاية الطفل املصاب بنقص 

االنتباه مع فرط النشاط

من األمور التي ينبغي على كل من يرعى طفل 
أنه عندما  إليها هو  االنتباه  بهذا االضطراب  مصاب 
اإلحراج،  لك  يسبب  أو  يضايقك  أو  طفلك  يتجاهلك 
فهو ال يقوم بذلك بإرادته، بل إن االضطراب هو الذي 
الحسبان سيكون  فإذا وضعت ذلك في  لذلك.  يقوده 
من السهل عليك التعامل مع الطفل. وفيما يلي بعض 

النصائح:
• التواصل مع الطفل بوضوح وإعطاؤه التعليمات 	

بشكل مختصر والحرص على أن يتم التعامل 
بلغة العني قبل طلب الشيء. 

• إعطـاء الطفـل فـتـرات اسـتـراحة أثناء قيامه 	
بواجباته اليومية.

• سبيل 	 على  للتعليمات.  الطفل  فهم  من  التأكد 
. املثال: نطلب من الطفل أن يعيد التعليمات لفظاً

• ينصح األب واألم بأن يكونا قدوة حسنة للطفل، 	
يجب  الـتي  الـسلـوكيـات  للـطفـل  يوضـحا  وأن 
الصبر  على  مثااًل  يكونا  وأن  عمليًا  ممارستها 

والنظام.
• منح الطفل وقتًا إضافيًا عما يحتاجه األطفال 	

غير املصابني ألداء الواجبات واملهام. 

املراجع

• تأليف د. دياب، خالد محمد، أمراض الجهاز الحركي، 	
املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية.

	• www.wikipedia.com.

طب األطفال
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د.رهام أحمد زيدان العشري

محرر طبي ـ املركز العربي لتأليف وترجمة 

العلوم الصحية ـ دولة الكويت

الجراثيم اسٌم ُيطلق بشكٍل عام على املكروبات، والكائنات الحية الدقيقة التي تتكون من خليٍة 
واحدٍة فقط، مثل العصيات واملكورات التي تعيش على شكل عقد، أو سبحة، أو مكورات عقدية، أو 
على شكل عناقيد متجمعة، وهي من أولى مظاهر الحياة على كوكب األرض، ومن أقدم الكائنات 
أن  وباإلمكان  األماكن،  وتعيش في جميع  العالم،  أنحاء  الجراثيم في جميع  تنتشر  الحية وجودًا. 
تتكاثر وتنتشر حتى عمق أربعمائة متر تحت األرض. تعيش الجراثيم  بكثرة على األسطح الخارجّية، 
مثل سطح جلد الكائنات الحية، وفي داخل جسم اإلنسان والحيوان، خصوصًا في أجزاء الجهاز 
الهضمي، والجهاز التنفسّي، والجهاز التناسلّي، كما تستطيع الجراثيم العيش في فّوهات البراكني، 

وفي القطبني الشمالي والجنوبي.
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اء  قَّ 2.  الشَّ

يَّات توجد  عِّ وهي ِجْنُس َجراثيم ِمْن َفصيلَِة الشُّ
وعلى غرار  لإلنسان،  الهضمي  الجهاز  في  الشقاء 
امللبنات تعرف هذه الجراثيم أيضاً بقدرتها على 
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علم املكروبيولوجيا الطبية

اكتشاف اجلراثيم النافعة

على الرغم من أن معظم الجراثيم ضارة فإن 
أو  الجيدة  بالجراثيم  وتسمى  نافعاً  يكون  بعضها 
إيلي  اكتشف  العشرين  القرن  بداية  في  الصديقة. 
ميتشنيكوف وهو عالم روسي حائز على جائزة نوبل 
ومعروف بأبحاثه الواسعة على جهاز املناعة البشري 
أن بعض سالالت الجراثيم املوجودة في أجسادنا كانت 
مفيدة ملختلف العمليات الحيوية الداخلية. تسمى هذه 
الجراثيم  وتسمى  "البروبيوتكس"،  الجيدة  الجراثيم 
األخرى التي تساعد البروبيوتكس على العمل بشكل 
تساعد  البروبيوتكس  أن  كما  "البريبايوتكس".  جيد 
الجهاز املناعي على مكافحة بعض األمراض. تتواجد 
ـفي  بكثـرة، وخـاصـًة  البروبيوتكـس داخـل الجسـم 
الجهاز الهضمي، كما تتواجد أيضًا في الفم واألنف 
والحلق وعلى الجلد وتتواجد في املهبل والرحم عند 
بـعـض  مـن  عـلـيها  الـحـصـول  ويمكـننـا  النساء، 
األطـعمة مثل األلبان ومشتقاتها، وتقوم بدوٍر رئيسي 
في هضم الـطعـام، حـيث إنها على سبيل املثال تقوم 
بتكسير املكونات املعقدة من الطعام املبتلع، وبالتالي 
تعمل على تسهيل امتصاص العناصر الغذائية في 
الدم، كما أن لها دورًا مهمًا في مقاومة وعالج بعض 
مختلفة،  حيوية  بعمليات  والقيام  الجسم  أمراض 
إضافة إلى ذلك، هناك بعض الجراثيم النافعة للبيئة.
تتوفر البروبوتكس حاليًا في صورة تركيبات 
دوائية، حيث تتوفر على شكل كبسوالت أو مساحيق 
الحصول  هو  دائمًا  به  املوصى  سوائل، ولكن  أو 
طبيعية،  منتجات  من  الصديقة  الجراثيم  هذه  على 
مثل اللنب الرائب والزبادي، وما إلى ذلك، ونعرض 

فيما يلي أمثلة على الجراثيم النافعة:

أواًل: اجلراثيم النافعة لإلنسان

1. امللبنات

توجد بعض أنواع العصيات امللبنة في الحليب 
ومنتجات األلبان، واألطعمة املخمرة وتشكل أيضاً 
جزءًا من نبيتنا املجهري الفموي واملعوي واملهبلي. 

تشتهر  الحمضـة.  امللبنـة  الشـائعـة  أنواعهـا  ومن 
وإنتاج  الالكتوز  استخدام  على  بقدرتها  امللبنات 
استقالبي، هذه  ثانوي  كمنتوج  الالكتيك  حمض 
مكونًا  امللبنات  تجعل  الالكتوز  تخمر  على  القدرة 
جزء  أيضًا  املخمرة. وهي  األطعمة  إلعداد  مهماً 
مهم من عملية التخليل، حيث يعمل حمض الالكتيك 
كمادة حافظة. يتم تكوين اللنب الرائب من الحليب 
التخمير. وتستخدم سالالت  يسمى  ما  من خالل 
الثدييات،  في  الرائب.  اللنب  إلنتاج  تجاريًا  معينة 
عملية  أثناء  الالكتوز  انهيار  في  امللبنات  تساعد 
الناتجة عن ذلك  الحمضية  البيئة  الهضم، وتؤدي 
إلى منع نمو املكروبات األخرى في أنسجة الجسم. 
وكونها كذلك، فإن امللبنات تعد مكونًا أساسيًا في 

تركيبات البروبيوتكس.

 الجراثيم امللبنة الحمضة.
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إنتاج حمض الالكتيك، وباإلضافة إلى ذلك، فإنها 
تنتج أيضاً حمض األسيتيك، مما يمنع نمو الجراثيم 
املسببة لألمراض عن طريق التحكم في مستويات 
إضافة  األمعاء،  في  )الباهاء(  الهيدروجيني  الرقم 
إلى ذلك، فإن بعض أنواع هذه الجراثيم تساعد في 
انهيار البلمرات النباتية غير القابلة للهضم، وكذلك 
وعدوى  املبيضات  وداء  اإلسهال  من  الوقاية  في 

الخميرة األخرى عند الرضع واألطفال. 

القولونية يمكن أن  إلى أن بعض سالالت اإلشريكية 
إلى  تؤدي  وقد  وأنيميا  وإسهال  وخيمة  تسبب سمية 

الفشل الكلوي.

4 . العقدية الغائطية والعقدية احلرية                                                      

إن هذين النوعني من الجراثيم يساعدان في 
الوقاية من اإلسهال، كما أنهما يستخدمان لعالج 
الهضمي،  الجهاز  صحة  على  والحفاظ  اإلسهال 
دور  لها  الحرية  العقدية  جراثيم  أن  املعروف  ومن 
القولون  املناعة والحفاظ على  هام في تعزيز نظام 
واللنب  املوتزاريال  الجبنة  مصادرها  ومن  صحي. 
في  الجراثيم  تلك  تساهم  كما  والحليب.  الزبادي 
تخفيف أعراض التهابات تجويف األنف، ومتالزمة 
استخدامها  يتم  لهذا  وباإلضافة  املتهيج،  القولون 
للمساعدة في إدارة أعراض اإليدز )متالزمة العوز 

املناعي املكتسب(.

5 . املشقوقة احلمضة 

تعرف بأنها تنتج حمض الالكتيك وبيروكسيد 
الهيدروجني. وبهذا فهي تساعد في الحد من نمو 
املـمـْراضات، وتسـاعد بـعـض أنـواعها عـلى تقليل 
مستويات الكوليستيرول عن طريق تكسير الصفراء، 
وبالتالي الحد من إعادة امتصاصها. كما أن هذه 
الجراثيم تمنع نمو الخمائر املعادية، مثل املبيضة 
إزالة  طريق  عن  الدم  تطهير  على  وتعمل  البيضاء 
الذيفانات وتعزيز جهاز املناعة، وحيث إن املضادات 
الحيوية تقتل الجراثيم املفيدة أيضاً، فمن الجيد أن 
املشقوقة  على  املحتوية  البروبيوتكس  تعاطي  يتم 

الحمضة تزامناً مع استخدام املضادات الحيوية.

ثانيًا : اجلراثيم النافعة للبيئة

1 . املستجذرة 

وهو  النتروجني،  بتثبيت  الجراثيم  هذه  تقوم 
أمر ضروري في عملية التخليق الضوئي، وتحتاج 
في عملها إلى مجموعة من الجراثيم النافعة األخـرى 

 الجراثيم الشقاء.

ة ُة القولوِنيَّ 3 . اإِلْشريِكيَّ

هي جراثيم موجودة في األمعاء، وتعرف أيضًا 
في  الجراثيم  هذه  تساعد  املعوية،  الجراثيم  باسم 
املهضومة،  غير  السكاريد  أحادية  السكريات  انهيار 
وبالتالي تساعد في عملية الهضم، كما تنتج فيتامني 
k والبيوتني الضروريني ملجموعة متنوعة من العمليات 
الخلوية مثل تخثر الدم. وفي عام1917م كان بروبيوتيك 
األمعاء  أمراض  لعالج  يستخدم  القولونية  اإلشريكية 
مثل التهاب القولون التقرحي، وداء كرون، واإلمساك 
املزمن ومتالزمة القولون املتهيج.. إلخ. وتجدر اإلشارة 
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تـسـمى الـجـراثـيـم األزوتـية الـتي تحول النتروجني 
املـستجـذرة لتثبيت  تستخـدمه  نترات  إلى  الغازي 

النتروجني.

2 . امليثانوتروف

هي نوع من الجراثيم تستخدم النحاس من 
البيـئـة السـتقـالب امليـثان، وهـو غـاز مـن الغـازات 
الدفيئة الخطيرة يتم إطالقه من العمليات الصناعية 

املختلفة وتحلل النفايات.
املـيـثانـوتـروف  هـذه  تـعديل  حـالـيًا  ويـجـري 
المتصاص امليثان من الغالف الجوي، ألن غاز امليثان 
املنبعث في الغالف الجوي يساهم في زيادة الغازات 
الدفيئة التي تدفئ األرض وتسبب االحترار العاملي.

3 . املتسلسالت

الـنباتـات  تحلـيل  عـلى  الـجـراثيم  هـذه  تـعـمـل 
العناصر  إلى  تكسيرها  طريق  عن  امليتة  والحيوانات 
النباتات الجديدة كمواد  الـتـي تستهلكها  األساسـيـة 
مغذية، مما يسهل استمرارية دورة تحويل املواد امليتة 

إلى أشكال جديدة من الحياة.

4 . ألكانيفوراكس

في  سائدة  وتـصبح  طـبـيـعـي  بـشـكل  تنتـشـر 
من  )سواء  الخام  النفط  على  املحتوية  البحر  مياه 
االنسكابات أو الحقول الطبيعية أو مصادر أخرى(، 
وعلى الرغم من ذلك فإنه يمكن العثور عليها بكميات 
النفط،  على  تتغذى  امللوثة،  غير  املياه  في  صغيرة 
تأثرت  التي  األماكن  تنظيف  في  تساعد  وبالتالي 
عملية  أن  من  الرغم  وعلى  النفط.  تسّرب  بحوادث 
هذه  فإن  بطيئة  الجراثيم  هذه  بواسطة  النفط  تحليل 
والتغذي  النفط  تحليل  على  الجراثيم  لهذه  القدرة 
تجعلها مصدرًا رئيسيًا محتماًل لإلصالح البيولوجي 

للبيئات البحرية امللوثة بالنفط.

5 . الزراقم

هي مجموعة من الجراثيم ذات األهمية البيئية، 
املوائل  في  النتروجني  تثبيت  على  تعمل  إنها  حيث 
توازن  على  للحفاظ  أساسية  يجعلها  مما  املائية، 

النظام اإليكولوجي للشعب املرجانية.
مما سبق يمكننا القول بأن الجراثيم ليست 
كلها سيئة، في الواقع نحن ال نستطيع البقاء دون 
بعض الجراثيم الجيدة في أمعائنا كالتي تساعد 
الضارة،  املكروبات  ومحاربة  الطعام  هضم  في 
كذلك فبعض هذه الجراثيم الجيدة تستخدم في 
صنع بعض منتجات األلبان واألجبان التي نحب 
أنواع األدوية،  بعض  إنتاج  في  وكذلك  تناولها، 
وكذلك فإن الجراثيم هي من أفضل املُحِلّالت فهي 
من  واملـواد العضوية املتحللة  امليتـة  املـواد  تكسـر 
األوراق إلى الحشرات، كما أنها تستخدم لتنظيف 

بقع النفط للحفاظ على بيئتنا صحية للغاية.

 الزراقم.
املراجع

•	 https://biologywise.com/helpful-harmful-
types-of-bacteria.

•	 https://en.wikipedia.org/wiki/Alcanivorax
•	 https://www.efficientmicrobes.co.za/benefi-

cial-bacteria-explained.

علم املكروبيولوجيا الطبية
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اضطرابات اللغة والتواصل
لدى األطفال والكبار

د.دانه سعد األحمد 

اختصاصي عالج أمراض النطق والبلع 

 دولة الكويت
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في  التطور  أساس  البشري  التواصل  يعد 
منها  التواصل  من  مختلفة  أنواع  هناك  الحياة. 
الكالم  آلية  طرق  عن  اللغوي  التعبيري  التواصل 
بلـغـة اإلشـارة  واألصوات الكالمـيـة والتـواصـل 
واإليماءات الجسدية. ويعرف اضطراب التواصل 
قواعد  أو  اللفظ  أو  التعبير  في  اضطراب  بأنه 
تواصل  على  سلبًا  تؤثر  وكلها  الصوت  أو  اللغة 
األمريكية  الجمعية  وتعرفه  املجتمع.  مع  الطفل 
على  القدرة  في  اضطراب  بأنه  والسمع  للنطق 
واستالمها  شفهية  وغير  شفهية  مفاهيم  إرسال 
واستيعابها، وقد يكون في عملية اإلدراك السمعي 
أو اللغة أو النطق، ويشمل عدة درجات تتراوح بني 

الشديد والخفيف ويكون مكتسبًا أو تطوريًا.
ويوجد له تعريف آخر وفقًا للرابطة األمريكية 
اللغة أو  للكالم واللغة بأنه صعوبات في النطق أو 
الصوت أو الطالقة أو السمع. وفي دراسة أعدتها 
)الرابطة األمريكية للكالم والسمع( في عام 1952م 
في  التواصـل  اضطـرابـات  انتشـار  مـدى  لتقـديـر 
املجتمع األمريكي اتضح أن 5	% من السكان بني 
الكالم،  في  اضطراب  لديهم  سنة   )21  -  5( عمر 
وأن 6	% من مجموع األطفال املقيدين في املدارس 

العامة لديهم صعوبات في التواصل. 

أواًل : االضطرابات السمعية 

في  والرئيسي  األساسي  العضو  األذن  تعد 
االتصال االجتماعي، وهي أداة االستمتاع بجمال 
ومعنى.  ونوعاً  وشدة  وتمييزها مصدراً  األصوات 
تتدافع ضاغطة  أمواج  الصوت على شكل  وينتقل 
الهواء حتى تصل إلى طبلة األذن، وتتشارك األذنان 
معاً في عملية تشخيص األصوات، فالصوت الذي 
معاً،  األذنني  إلى  يصل  اليمنى  الجهة  من  يصدر 
ولكنه يصل إلى األذن اليمنى قبل اليسرى بجزء من 
بقليل مما يساعد في تحديد  الثانية، ويكون أعلى 

الجهة التي يصدر عنها الصوت.

وميكن تقسيم الضعف السمعي اعتمادًا 

على مكان اإلصابة إلى:

• ضعف سمعي توصيلي: وتكون اإلصابة في 	
األذن الخارجية أو األذن الوسطى. 

• في 	 اإلصابة  وتكون  حسي:  سمعي  ضعف 
األذن الداخلية أو العصب السمعي. 

ويمكن أن يحدث ضعف السمع التوصيلي إذا 
أعيق نقل الصوت إلى األذن الخارجية أو الوسطى، 
والسبب الرئيسي الكامن خلف معظم الضعف السمعي 
الوسطى،  األذن  التهاب  هو  األطفـال  عنـد  التوصيلي 
وفي الشباب يعد تصلب األذن السبب الرئيســي، أما 
بالنســبة للكبـــار فيعد انخماص قناة األذن هو السبب 
لضعف السمع التوصيلي. أما ضعف السمع الحسي 
فيحدث عندما يصيب الشعيرات السمعية في القوقعة 

أي عطب أو إصابة العصب السمعي.

وميكن تقسيم الضعف السمعي إلى الفئات 

التالية:

• ضعف سمعي بسيط : وهو في حدود )20	–	40(		
ديسي بل. 

علم أمراض النطق والكالم 

نقل  أعيق  إذا  التوصيلي  السمع  ضعف  يحدث  أن  ميكن 
الرئيسي  والسبب  الوسطى،  أو  اخلارجية  األذن  إلى  الصوت 
الكامن خلف معظم حاالت الضعف السمعي التوصيلي عند 
تصلب  يعد  الشباب  ويف  الوسطى،  األذن  التهاب  هو  األطفال 
األذن السبب الرئيســي، أما بالنســبة للكبـــار فيعد انخماص قناة 

األذن هو السبب لضعف السمع التوصيلي.



تعريب  الطب، العدد 52، فبراير 762018 تعريب الطب، العدد 53، يونيو 762018

 زراعة القوقعة لعالج الضعف السمعي.

• ضعف سمعي متوسط : وهو في حدود )40	ـ	60(		
ديسي بل. 

• بل    	 ديسي   60 وهو  شديد:  سمعي  ضعف 
فما فوق. 

أسباب االضطرابات السمعية

يمكن أن تكون هناك عدة أسباب تؤدي إلى 
االضطرابات السمعية من أهمها:

أسباب خلقية

مثل  طفرة(:  أو  )وراثية  الوالدة  قبل  تحدث 
النمو  خالل  األذن  تصيب  التي  الجنني  تشوهات 
أو  السمعية  القناة  اكتمال  عدم  ومنها  الجنيني، 
بعض منها أو بعض أجزاء األذن الوسطى، بعض 
األمراض التي تصيب األم خالل الحمل أو تناولها 

بعض األدوية التي من شأنها أن تضر األذن. 

أسباب بيئية بعد الوالدة

أي تـحـدث بعد والدة الـطـفل، وتـرجـع إلى 
األمراض التي تصـيب الـطـفل، منها االلتهابات 
 املستمرة لألذن واإلصابات املباشرة ألذن الطفل.
إلى  تؤدي  أن  يمكن  التي  األدوية  بعض  وهناك 
الضـعف السـمعي أو الـصـمـم منـها، مـجـمـوعة 

)Mycin( ومنها، ستربتوميسني ونيوميسني.
 

الوراثة

يمكن أن ينتقل الصمم أو الضعف السمعي 
عبر الوالدين إلى األبناء. 

ثانيًا: اضطرابات الكالم

يعرف الكالم بأنه االتصال اللفظي أو هو 
التـداخـل العـصبي العـضلي إلصـدار الـوحـدات 

نظام اإلرسالالطعم القوقعي
نظام االستقبال

القوقعة

مصفوفة األقطاب الكهربائية

معالج 
اإلشارة

امليكروفون
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نتطرق فيما يلي ألنواع التواصل التعبيري اللغوي 
بالطرق  التواصل  هذا  يتم  أن  تمنع  التي  واالضطرابات 

الطبيعية.

االضطرابات التواصلية لدى األطفال

يظهر هذا النوع من االضطرابات لدى األطفال 
الطبيعيني الذين ال يعانون أي عائق أو احتياج خاص.

اضطراب التأخر اللغوي

هناك نوعان من التأخر اللغوي لدى األطفال، 
ويتم  والتعبيري،  اللغوي االستيعابي  التأخر  وهما 
تشخيـص الطفـل أنـه متـأخـر في اكـتسـاب اللغة 
على  مقدرته  عدم  نتيجة  والتعبيرية،  االستيعابية 
التواصـل مع اآلخرين بمعدل نمو وتطوره العقلي 
أن  التـعبيري  اللـغـوي  التأخر  ويعرف  والذهني. 
نموه  تناسب  التي  االستيعابية  اللغة  لديه  الطفل 
وتطوره الذهني، وإنما يعاني تأخراً في القدرة على 

التواصل اللغوي التعبيري مع اآلخرين.

اضطرابات النطق

األطفال  بني  الشائعة  االضطرابات  من  هي 
في  إضافة  أو  حذف  أو  تشوه  أو  بإبدال  وتتميز 
صيغة  تشكل  التي  الكالمية  األصوات  مخارج 
الكلمة، ومثال على ذلك )ُكره ــ ُتره( إبدال الصوت 

الكالمي )ك إلى ت( في الكلمة من خالل النطق.
ومن األمثلة على هذا النوع من االضطرابات 
التأتأة، وهي عدم طالقة الحديث وسالسته بتكرار 
أو إضافة مقاطع من األصوات الكالمية والوقفات 
بعض  في  وأيضًا  الكالمية  األصوات  إطالة  أو 

الحاالت تكرار الكلمة أكثر من مرة.

اضطرابات الصوت 

أعراضها متنوعة منها تغير طبيعة الصوت 
الصوت  بحة  في  التغير  خالل  من  وخصائصه 
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اللفظية. ويعرف اضطراب الكالم بأن الكالم يكون 
غير واضح عندما تتشوه مخارج األصوات كثيرًا 
عن كالم اآلخرين بدرجة تستلفت االنتباه، ويعوق 
االتصال أو يسبب حالة من الضيق للمتحدث، أو 
املستمع ويضطرب الكالم عندما يكون غير نحوي 
حيث  من  النحوية  القواعد  مع  متناسق  غير  أي 
الجنسي  والتمييز  واألفعال  الضمائر  استخدام 

للكلمات.

يمكن تقسيم اضطراب الكالم إلى قسمني حسب 
األسباب:

	 عيوب ترجع العلة إلى أسباب عضوية في الجهاز •
الكالمي. 

	 عيوب خلقية من تشوهات مثال )الحنك املشقوق •
ومتالزمة داون وغيرها(، وتعد ضعفًا في أجزاء 

وعضالت النطق والبلع.

علم أمراض النطق والكالم 

 مؤشرات تأخر النطق عند األطفال.

سنة - سنتان
2-3 سنوات

2-3 سنوات

ينطق األصوات.
ب، م، و، هـ

بشكل غير صحيح 
في الكلمات.

كالم الطفل غير مفهوم 
حتى لألشخاص الذين 

يعرفونه بشكل جيد.

ينطق األصوات.
ك، ف، ت، د

بشكل غير صحيح 
في الكلمات.
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وخشونته عن الطبيعي وانقطاع الصوت وفي بعض 
املـرات اختـفاء الصـوت، ويكـون الصـوت ال يتـالئم 
مع الشـخص وعمـره وجنسه. ومـن األمثـلـة عـلى 

اضطرابات الصوت ما يلي: 

اضطراب الصوت األنفي )اخلنة(

وهو رنني وتغير في خصائص الصوت، حيث 
من  الهواء  مع  الصحيح  الصوت  إخراج  آلية  إن 
خالل الفم، ولكن في حالة الخنة يكون هناك اختالل 
األنف  من خالل  الهواء  مرور  إن  اآللية، حيث  في 
وليس الفم، وهذا ما قد يسبب عدم وضوح الصوت، 
ويحدث ذلك في أغلب الحاالت في األصوات التالية: 

)م، ن(. 

اضطرابات وعسر البلع 

تعتمد آلية البلع على عدة عوامل منها عضالت 
الفك والفم واللسان والشفتني، وأيضاً القصبة الهوائية 
واملريء، وأيضًا عملية التنفس الصحيحة والوعي العام 
للشخـص، ومـن أعـراض عـسـر الـبـلع: الكحة، الشرقة 

)الغصة(، فقد الوزن والتهاب الرئتني املتكرر.

االضطرابات التواصلية التي يعانيها 

املراهقون والكبار 

ويتميز هذا النوع بعدة أعراض نذكر منها 
ما يلي:

1	 تشـوه فـي مـخـارج األصـوات الكــالمـية وهو .
ما يسـمى باللـدغة أو الـلـزمة، مـثال )استبدال 
مخرج صوت الراء في الكالم إلى الم، وإلخ ..(.

2	 التأتأة وهي عدم طالقة الحديث واللسان وتكرار .
األصوات الكالمية أو مقطع.

3	 السكتة الكالمية الناتجة عن الجلطات الدماغية، أو .
الحوادث وضربات الرأس التي تؤثر على مناطق 

الكالم بالدماغ.
4	 أمراض الحنجرة وبحة الصوت..

املراجع

•	 Emerick , lon & van Riper, 1984- Speech 
correction.

•	 Hearing et al., 1994 , Turnbull et al., 1995, 
C.F.R, Part 300, Sec-300.7,1992.

 بعض النصائح لعالج التأخر اللغوي عند األطفال.

الحرص على التشجيع 
الفوري عند محاولة 

الطفل الكالم.

ضرورة استخدام 
الحواس الخمس عند 
الطفل الكتساب اللغة.

إذا أخطأ الطفل في 
الحديث البد من تصحيح 

ما قاله وليس معاقبته.

ساعد الطفل على ربط 
األصوات التي يسمعها 

بمسمياتها الحقيقية.

البد من شعور الطفل 
باألمان أثناء الحديث 

معه.

العمل على زيادة حصيلة 
الطفل بكلمات بسيطة، 
فإذا قال سمكة قل له 

سمكة زرقاء.
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الصحة ... سؤال وجواب
ُتعنى هذه الصفحة بطرح األسئلة حول بعض املشكالت الصحية الشائعة واإلجابة 

عليها من املنظور العلمي، ولكن احللول املقترحة للحد من املشكالت ال تنطبق 

إلى  للوصول  املختص  الطبيب  استشارة  عليهم  ويتعني  املرضى،  جميع  على 

التشخيص املناسب وبناًء عليه يتم إعطاؤهم العالج الالزم لذلك.

يتم تشخيص هذه الحالة بالذبحة الصدرية، وهو مصطلح يستخدم للتعبير عن ألم الصدر املؤقت 
الناتج عن نقص التروية لعضلة القلب، ويحدث نقص التروية بسبب عدم إمداد عضلة القلب بالدم واألكسجني 
الكافي ألداء وظائفه، ويعد تصلب الشرايني أكثر أسباب الذبحة الصدرية شيوعًا. وهناك عوامل تزيد من 
الغنية  تناول األغذية  الدم، واإلكثار من  بالذبحة الصدرية، ومنها اإلصابة بفرط ضغط  اختطار اإلصابة 
أو  الصدرية  بالذبحة  لإلصابة  عائلي  تاريخ  ووجود  السكري،  بداء  واإلصابة  والكوليستيرول،  بالدهون 
أمراض القلب، ثم بعد ذلك عدم ممارسة الرياضة والتدخني. وبالنسبة ملعالجة الذبحة الصدرية فتهدف إلى 
تخفيف حدة األعراض التي يعانيها املريض، ومنها إجراء تغيرات في نمط الحياة، مثل التوقف عن التدخني 
والتخفيف من الوزن الزائد، وتناول األدوية وأهمها مركبات النترات واألسبرين، وأحيانًا قد يلجأ الطبيب 
املعالج لبعض اإلجراءات الجراحية وأبرزها عملية رأب الشرايني. ولكن نؤكد دائمًا على أهمية استشارة 

الطبيب قبل تناول أي عالجات أو اتباع أية نصائح قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الصحي للمريض. 

يعاني بعض األفراد أعراضًا قد تكون مهددة للحياة إذا لم يتم تشخيصها 
الراحة في  بعدم  الشعور  األعراض في  ومعالجتها مبكرًا، وتتمثل هذه 
الصدر خلف عظمة القص، والشعور بألم يتركز في املعدة واستمرار األلم 
ملا يقارب 15 دقيقة واختفاؤه بأخذ قسط من الراحة، أو بتناول مركبات 

النترات، فما أسباب تلك األعراض وما طرق عالجها ؟

يعّرف حب الشباب بأنه التهاب مزمن في الغدد الدهنية، ويؤثر حب الشباب على كال الجنسني، 
ولكنه يؤرق الفتيات على وجه الخصوص، ويؤثر على ثقتهن بأنفسهن، لذا ينصح باالبتعاد عن املسببات 
التي تؤدي إلى ظهور حب الشباب، ومنها التعرض الزائد ألشعة الشمس، وتجنب التوتر والقلق النفسي، 
واالبتعاد قدر املستطاع عن مستحضرات التجميل رديئة النوع، وتجنب ملس الدمامل املوجودة بالوجه، 
كما ينصح باستخدام العالجات املوضعية التي تعمل على تجفيف الدمامل والقضاء على الجراثيم وتحفز 

تساقط خاليا الجلد امليتة وذلك بعد استشارة الطبيب املختص. 

يعد حب الشباب الذي يصيب املراهقني بشكل خاص مشكلة طبية تصيب 
عددًا ال بأس به من هذه الفئة، وال يقتصر ظهور حب الشباب على الوجه، 
بل يمكن أن ينتشر على الصدر واألكتاف والذراعني، فما النصائح التي 

يمكن اتباعها للحد من هذه املشكلة وما طرق الوقاية ؟
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إعداد: أ. سومية محمود مصطفى 

مدقق لغوي  _ املركز العربي لتأليف 

وترجمة العلوم الصحية _ دولة الكويت

الدكتور
فاروق الباز

حياته 

ولد الدكتور فاروق الباز في 1 يناير عام 1938م 
بمحافظة  الزقازيق،  مدينة  في  الحال  بسيطة  ألسرة 
الـسنبـالوين  مـدينـة  إلـى  أسـرتـه  وتـنـتمـي  الشرقيـة، 
البكالوريوس  شهادة  علـى  حصـل  الدقهلية.  بمحافظة 
عني  جامعة  من  1958م  عام  في  )كيمياء+جيولوجيا( 
شمس بمصر. ثم نال شهادة املاجستير في الجيولوجيا 
الفلزات بمسيوري.  املناجم وعلم  1961م من معهد  عام 
كما  العلمية،  كاي  سيجما  جمعية  ُعضوية  على  حصل 
في  وتخصص  1964م  عام  في  الدكتوراة  شهادة  نال 
الجيولوجيا االقتصادية. درس في معهد ماساتشوستس 
وزار  األرض،  جيولوجيا  كثيرًا  واستكشف  للتكنولوجيا 

أغلب املناجم في الواليات املتحدة األمريكية.

إجنازاته العلمية 

	 تطبيقات االستشعار • يشغل حاليًا منصب مدير مركز 
عن ُبعد في جامعة بوسطن بالواليات املتحدة األمريكية.

	 شـغـل منـصـب نـائب رئـيس مؤسسة آيتك •
بوالية  لكسنجتون  بمدينة  التصوير  ألجهزة 

ماساتشوستس للعلم والتكنولوجيا.
	 قام بتأسيس وإدارة مركز دراسات األرض •

والكواكب في املتحف الوطني للجو والفضاء 
بمعهد سميثونيان بواشنطن عاصمة الواليات 
املتحدة األمريكية. وكان ذلك من عام 1973م	 

إلى أن التحق بمؤسسة آيتك عام 1982م.
	 عمل مستشـارًا علميـًا للرئيـس السـادات ما •

بني )1978م - 1981م(.
	 عمل الدكتور فاروق الباز بمعامل بل واشنطن كمشرف •

القمرية واستكشاف سطح  للدراسات  التخطيط  على 
القمر منذ عام )1967م - 1972م(.

	 للطيران • الوطنية  الوكالة  برنامج  تقييم  في  اشترك 
باإلضافة  للقمر،  املدارية  للرحالت  "ناسا"  والفضاء 
إلى عضويته في املجموعات العلمية التدعمية إلعداد 

مهمات رحالت أبولو على سطح القمر. 
	 الفضاء في • تدريبـات رواد  لفـريق  عـمـل رئيسـاً 

العلوم عامة وتصوير القمر خاصة.
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د. فــاروق الباز.

مشواره األكادميي

قام الدكتور الباز بتدريس علم الجيولوجيا 
في جامعات كلٍّ من:

أسيوط بمصر من عام )1958م – 1960م(. •	

	 جامعة ميسوري بأمريكا من عام )1963م – 1964م(.•

	 جامعة هايدلبرج في أملانيا من عام )1964م - 1965م(.•
ــ في عام 1966م عمل في التنقيب عن النفط في 
خليج السويس بقسم التنقيب في شركة بان 
في  بل  بمعامل  التحاقه  قبل  وذلك  أمريكان، 

عام 1967م.
على  القائمني  الفضاء  رواد  عمل  برعاية  قام  ــ 
جيولوجيا القمر في إطار برنامج أبولو خالل 

السنوات )1967م – 1972م(.
ــ حاز على إعجاب رواد الفضاء العاملني معه ، 
حيث كان يتميز بشرح يسهل فهمه وشيق في 

ذات الوقت .
عمل  1973م(   – )1967م  بني  األعوام  ــ خالل 
على اختيار 16 منطقة مميزة على القمر لهبوط 
على  الحصول  بغرض  عليها  الفضاء  رواد 
الجيولوجي  التكوين  من  علمي  مكسب  أكبر 

وكانوا يلقبونه في ناسا "بامللك".
ــ عمل مباشرة مع رواد فضاء كثيرين مثل ديك 
هايز،  ألفريد  لوفل،  جيم  ماتنجلي،  جوردن، 

ستوارت روزا، أالن شيبارد وآخرين.

مؤلفاته وجوائزه 

	 القمر، • فوق  أبولو  منها  كتابًا،   12 د.الباز  كتب 
الـصحـراء واألراضـي الـجـافـة، حـرب الـخلـيج 
والبيئة، أطلس لصور األقمار الصناعية للكويت، 

ممر التعمير في الصحراء الغربية بمصر.
	 حول • كثيرة  لقاءات  له  وتمت  عديدة،  مقاالت  كتب 

قصة حياته وصلت 40	لقاًء، منها "النجوم املصرية 

في السماء"، "من األهرام إلى القمر"، "الفتى الفالح 
فوق القمر" وغيرها.

	 مجلس • في  عضوًا  الباز  الدكتور  أصبح  ولقد 
في  وعضوًا  الفضائية،  والتكنولوجيا  العلوم 
املركز الدولي للفيزياء األكاديمية في اليونسكو، 
بباكستان،  للعلوم  اإلسالمية  األكاديمية  وزميل 

إلخ ...
	 حصل على ما يقرب من 31 جائزة، منها:•

ــ جائزة إنجاز أبولو.
ــ امليدالية املميزة للعلوم.

ــ جائزة فريق علم القمريات.
ــ جائزة ميريت من الدرجة األولى من الرئيس 

أنور السادات.
ــ وقد أنشأت الجمعية الجيولوجية في أمريكا 
"جائزة  عليها  أطلق  باسمه  سنوية  جائزة 

فاروق الباز ألبحاث الصحراء".
ــ جائزة االستحقاق من الدرجة األولى املصرية 

من الرئيس محمد أنور السادات.
من  والتكنولوجيا  العلمي  االمتياز  جائزة  ــ 

ناسا.

املراجع

	 ملتقى "كويت ـ آيماك" الثاني.•
•	 http://muslims-res.
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اخلمول وفقد الشهية

تعريب الطب، العدد 53، يونيو 822018

د.نرمني مصطفى عبد الله 

محرر طبي ـ املركز العربي لتأليف وترجمة 

العلوم الصحية ـ دولة الكويت

أصبح الخمول والكسل )أو ما يعرف بالنوام( 
مجتمعاتنا  في  الحاضر  الوقت  في  واضحة  ظاهرة 
بأنهم  يشعرون  أصبحوا  الناس  من  فالكثير  العربية، 
يفتقرون إلى الطاقة الالزمة للقيام بمهامهم وأنشطتهم 
اليومية، وعدم بذل أي مجهود بدني أو ذهني. أحيانًا 
ما يصاحب ذلك الشعور غير معلوم السبب )بالنسبة 
للفرد( من التعب الدائم واإلرهاق املستمر شعور 
بفقد الشهية )الذي يعرف بالقهم(، مما يؤثر على 
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الصحة العامة

بالطاقة  إلمداده  للفرد  الالزمة  السليمة  التغذية 
طبيعية،  بصورة  الحياتية  أموره  جميع  ملمارسة 
ويؤدي ذلك أيضًا بالفرد إلـى الشعـور بالهزال 

وفقد الوزن والتعب العام.
إن الخمول وفقد الشهية عرضان مرتبطان، 
الحاالت  أغلب  في  لآلخر  منهما  كل  يؤدي  حيث 
وترجع اإلصابة بهما إلى عدة أسباب، منها أسباب 
نفسية مثل االكتئاب، أسباب جسدية تتعلق بحدوث 
خلل وظيفي في أحد أجهزة الجسم، أو نقص بعض 
العناصر الغذائية الناتج عن سوء التغذية، وأسباب 
خالل  كالنوم  الخاطئ،  الحياة  أسلوب  عن  نابعة 
النهار  لشمس  فالتعرض  لياًل،  واالستيقاظ  النهار 
يمد الجسم بالطاقة ويجدد خاليا الجسم، ويحدث 

التوازن الطبيعي الالزم في أجهزة الجسم. 

أواًل : اخلمول

يعّرف الخمول على أنه حالة عميقة وطويلة من 
ويرجع  العقل،  واغتراب  والخدر  والنعاس  الكسل 
أو  بأمراض عصبية نفسية  الفرد  إلى إصابة  ذلك 
أمراض جسدية. وتتضمن أعراض الخمول تغيرات 
في املزاج، انخفاض اليقظة، انخفاض القدرة على 

التركيز، إعياء وشعور املرء بأن ليس لديه طاقة.

أسباب الشعور باخلمول

إن أسـبـاب الـشـعـور بالـخـمـول والـكـسل 
الحالة  سوء  نتيجة  تكون  إنها  حـيث  متعـددة، 
النفسية والعادات الحياتية، وأحيانًا تكون نتيجة 
وهنا  الجسم،  لهـا  يتـعـرض  عضوية  أمـراض 

سنتعرف على بعض أسباب الخمول.

أواًل: أسباب عضوية

ــ اإلجهاد والعمل الجسمي والذهني املستمر.
ــ اختالل عدد ساعات النوم الكافية لراحة الجسم إما 

بالزيادة أو النقصان.

في  الحديد  نسبة  ونقص  الدم  بفقر  اإلصابة  ــ 
الدم.

ــ اختالل نسبة السكر في الجسم.
ــ اختالل هرمونات الغدة الدرقية.

ــ اختالل نسبة بعض العناصر والفيتامينات املختلفة 
.D في الجسم مثل عنصر الحديد وفيتامني

ــ الحمل والوالدة وما يصاحبهما من تعب وإجهاد.
ــ التجفاف ونقص السوائل في الجسم.

ــ نـقـص الـتعـرض للـتهوية الالزمة ملـد الجـسم 
بـاألكسجـني الـالزم لقـيـام الجـسـم بالوظائف 

الحيوية وتنشيط الدورة الدموية.

ثانيًا : أسباب نفسية وعصبية

ــ االكتئاب واضطرابات املزاج.
ــ اكتئاب ما بعد الوالدة في النساء.

ــ املتالزمة السابقة للحيض.

كيف ميكننا التخلص من حالة اخلمول؟

الكـامن  الـسبب  علـى  الخمـول  عـالج  يعتمـد 
العدوى  لعالج  األدويـة  طبيبـك  يصـف  قـد  ورائـه. 
الدرقية،  الغدة  لزيادة هرمونات  أو  للخمول  املسببة 
سـبب  كان  إذا  االكـتئاب  مضادات  توصف  وقـد 

الكسل هو االكتئاب أو اضطرابات نفسية أخرى.
كما يمكننا ممارسة عادات صحية في املنزل 
واألمثلة  بالتعب،  املرتبطة  الخمول  أعراض  لتقليل 

على ذلك تشمل:
ــ شرب الكثير من السوائل.
ــ تناول نظام غذائي صحي.

ــ الحصول على القسط الكافي من النوم.
ــ تقليل مستويات التوتر.

أما إذا لم تأت تلك املمارسات بالفائدة املرجوة، 
فيجب على الفرد الرجوع إلى الطبيب إلجراء التحاليل 
الالزمة للكشف عن أسباب ذلك الشعور والتوصل إلى 

املعالجة املالئمة للحالة.
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ثانيًا : فقد الشهية

أما عن فقد الشهية فيعرف على أنه  اضطراب 
في األكل ينتج عن اضطراب نفسي أو مرض عضوي. 
عادة  األكل  اضطراب  يعانون  الذين  أولئك  يعاني 
لطولهم  بالنسبة  الجسم  وزن  في  شديدًا  انخفاضًا 
استمرار  يهدد  أن  بذلك  ويمكن  أجسادهم،  ونوع 
حياتهم. وترجع اإلصابة بفقد الشهية بصورة رئيسية 
الـشخصيـة،  وخصـائـص  الـوراثي،  االستعـداد  إلى 
والعوامل البيئية. وغالبًا ما يصيب الفتيات املراهقات، 
 )200-100( كل  بني  من  واحدة  فتاة  به  تتأثر  حيث 
فتاة. وتقول الدكتورة كوسوي إن أكثر اإلصابات تقع 
عشر  السادسة  بني  تتراوح  التي  العمرية  الفئة  في 
والثامنة عشر من الفتيات الالتي يتراوح انتماؤهن بني 

الطبقة املتوسطة إلى العليا في املجتمع.

أنواع فقد الشهية

تقسم  الشهية  فقد  من  أنواع  ثالثة  توجد 
كما يلي:

أواًل : فـقـد الـشـهـيـة الـحـاد: وهـو فـقـد مؤقت 
األحـوال  أغـلـب  فـي  ويـحدث  لـلـشهية، 
الجرثومية  أو  الفيروسية  االلتهابات  مع 
الفم  وتقرحات  التهابات  وكذلك  املختلفة، 

واللسان.
ثانيًا : فقد الشهية الفيزيولوجي املزمن: يحدث 
لدى األطفال بني سن )1	-	6(	سنوات، ويرجع 
هذا أساسًا إلى أن السعرات الحرارية الـتي 
عن  تقل  العمر  هـذا  فـي  الطفـل  يحتاجهـا 
السنة األولى من العمر. في هذه الحالة يجب 
الطول  في  والجسمي  العقلي  النمو  متابعة 
إلى  متناسباً  يكون  أن  ومراعاة  والوزن 

أعمارهم.
ثالثًا : فقد الشهية العضوي املزمن: وتنتج هذه الحالة 
عن أمراض مزمنة مثل االلتهابات الفيروسية أو 
وأمـراض  الروماتزمية،  وااللتهابات  الجرثومية، 
والكـبـد  الكلـى  وأمـراض  التنفسـي،  الجهاز 

املزمنة، وكذلك العيوب الخلقية بالقلب والدماغ.

 تسع خطوات للتغلب على الخمول.

يشعر الكثيرون بالتعب واإلرهاق في الظهيرة بعد العمل بجد خالل فترة الصباح، فتكون ما بعد الظهيرة الوقت 
املثالي للراحة والقيلولة، وقد تكون لدينا بعض األعمال إلنجازها فنضطر ملقاومة الخمول بعدة طرق منها:

1

23
4

5

6

7

8

9

تمديد 
العضالت

تناول الشاي 
األخضر وبعض 
الوجبات الخفيفة

االلتقاء بأحد 
األصدقاء والحديث 

مطواًل معه

الحصول على نوم 
كاف في الليلة 

السابقة

مسح الوجه 
بمنشفة مبللة 

باملاء البارد

مضغ 
العلكة

االنتقال ألداء 
مهمة أخرى 

شرب 
املياه

تجنب 
الحلويات 

واملشروبات 
السكرية
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أسباب فقد الشهية

أواًل: أسباب وعوامل بيولوجية 

ــ العوامل الوراثية.
ــ اختالل هرمونات الجسم، مثل هرمونات الغدة 

الدرقية.
ــ اإلصابة بفقر الدم )األنيميا(.

ــ إصابة الجهاز الهضمي ببعض أنواع الديدان 
مثل الدودة املمسودة.

ــ مشكالت صحية في املعدة.
ــ األمراض املتعلقة بالكبد والكلى.

ثانيًا: أسباب وعوامل نفسية

ــ اإلصابة بالقلق والتوتر واالكتئاب.
ــ التأثر بثقافة املجتمع في محاولة للوصول للوزن 

املثالي.
ــ الضغط النفسي من األهل واألقارب على الطفل 
البدين للحصول على قوام مناسب مثل أقرانه.

فقد  على  املترتبة  واآلثار  املضاعفات 

الشهية

قد تختلف اآلثار الناتجة عن فقد الشهية طبقًا 
لدرجة املرض والحالة النفسية للمريض، ففقد الشهية 
العناصر  من  العديد  ونقص  التغذية  عنه سوء  ينتج 
 ، بالجسم  الهامة  واملعادن  والفيتامينات  الضرورية 
بالجسم  األمالح  نسبة  اختالل  إلى  يؤدي  أنه  كما 
الذي بدوره يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم. كما أن 
لـ(  فقر الدم يعد مرضًا ناتجًا عن )وأحيانًا مسببًا 
فقد الشهية. وقد يحدث توقف القلب املفاجئ، حيث 
ُيعد فقد الشهية سببًا شائعًا نسبيًا ملوت القلب بشكل 
الخلل على مدار فترة  مفاجئ. عادة ما يحدث هذا 

زمنية طويلة، ويزيد االختطار عند تناول الطعام بعد 
فترة من االمتناع عنه، ولذلك يجب توخي الحذر في 

هذه الحاالت تجنًبا لحدوث مضاعفات خطيرة.

معاجلة فقد الشهية

يجب أواًل النظر في أسباب الشعور بفقد الشهية 
الطبيب  يستطيع  هنا  ومن  الالزمة،  التحاليل  وإجراء 
املعالجة  أثناء  ينصح  املناسبة.  املعالجة  إلى  التوصل 
بأن يشمل فريق املعالجة الطبيب واختصاصي تغذية، 
مشكالت  أية  معالجة  التغذية  خطة  تشمل  أن  ويجب 
صحية خطيرة قد تكون نتجت عن السلوكيات املضطربة 
لتناول الطعام، مثل سوء التغذية، وعدم توازن الكهارل 
)اإللكتروليتات( بالجسم، انقطاع الطمث ونبضان القلب 
واستعادة  السليمة  التغذية  على  والعمل  املستقر.  غير 
إذا  أما  الصحية،  األكل  أنماط  والتثقيف حول  الوزن، 
كان السبب نفسياً، فيجب على الطبيب النفسي معالجة 

املُشكلة التي سُتؤّدي إلى عالج ُمشكلة فقد الشهية.
إن تعرض الفرد ألي من أعراض الخمول أو 
فقد الشهية ال يجب تجاهله، ويجب الحرص على 
تنشئة األطفال على اتباع العادات الغذائية السليمة 
بما يعود على صحتهم باملنفعة طيلة حياتهم. كما 
يجب على الفرد محاولة إيجاد الحلول ملشكالته 
التي  الحياتية وعدم االستسالم ألطوار االكتئاب 
تعود عليه بالضرر النفسي والجسدي. فالصحة 
تاج على رؤوس األصحاء وال يقدر قيمتها إال من 

تعرض أللم املرض و ذاق مرارة الدواء.

املراجـع

	 عبد الفادي، عبد اهلل، كتاب فقدان الشهية إلى الطعام، •
دار كتاب.

•	 https://www.healthline.com/symptom/

lethargy.
•	 https://www.eatingdisorderhope.com/

information/anorexia.

الصحة العامة
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الــــــجــــــــرب
د.أشرف أنور عزاز 

اختصاصي األطفال وحديثي الوالدة 

املستوصف الطبي االستشاري

دولة الكويت

الجرب واملعروف باسم : "حكة السبع سنوات" وهو مرض جلدي معد تسببه القارمة الجربية، 
وُتعد أكثر األعراض شيوعًا الحكة الشديدة وطفح جلدي يشبه البثور، وفي بعض األحيان يمكن 
رؤية جحور صغيرة على الجلد، ويعد الجرب مرضًا ُمعديًا، حيث إنه ينتشر بسرعة عن طريق 
الفصول  أو  األطفال،  رعاية  أو مجموعات  التجمعات،  أماكن  في  اآلخرين وخاصة  مع  االتصال 
الدراسية، أو دور رعاية املسنني، املعسكرات وأماكن تواجد الجنود وخاصة األماكن التي ال تتوفر 
فيها النظافة والرعاية الصحية السليمة. ويعد الجرب شائعًا في الدول النامية واملناطق االستوائية 
أيضًا. ويعد الجرب من األمراض الجلدية الثالثة األكثر شيوعًا في األطفال، اعتبارًا من عام 2010 
تم تقدير إصابة حوالي 100 مليون شخص )1.5	% من سكان العالم(، وهو شائع على حد سواء 
في كال الجنسني. ُيعد الشباب وكبار السن أكثر الفئات عرضة لإلصابة باملرض، والبد أن نالحظ 
أن الجرب الذي يصيب اإلنسان ال ينتقل عن طريق الحيوانات املصابة، وذلك ألن الحشرة التي 

تسبب الجرب في الحيوانات ليست هي التي تسبب الجرب في اإلنسان. 
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طريقة العدوى

	 مناشف االستحمام.•
	 مالبس الشخص املصاب.•
	 األدوات الشخصية.•
	 أغطية الوسائد.•
	 العالقة الجنسية. •
	 مالمسة املنطقة املصابة. •
	 استعمال الحمامات العامة.•

األعراض

تحتاج العدوى األولية عادة من )2-6(	أسابيع 
الشخص  أصيب  إذا  أما  األعراض،  ظهور  قبل 
يوم  خالل  األعراض  تظهر  الثانية  للمرة  بعدوى 

واحد، وتتمثل األعراض فيما يلي:
1	 عـادة . وتسـوء  بالجلد،  شـديدة  بحكـة  اإلصابة 

خالل الليل. وتعد الحكة من العوارض الرئيسية 
للمريـض، حيـث  أرقـًا شـديدًا  للمـرض وتسبب 
عليه  يطلق  املرض  أن  لدرجـة  النـوم  من  تمنعه 
املرض الذي يبقي املريض يقظًا، ويمتاز الجرب 
الجلد،  على  الحجم  حـبـوب صـغـيرة  بانتـشـار 
وتكون ملتهبة ولونها أحمر، وتنتشر هذه الحبوب 

في أغلب مناطق جسم املصاب.
2	 لونها . بصورة خطوط  تظهر  الـتـي  الـجحـور 

العّثة  تستقر  الجلد، حيث  على سطح  غامق 
في الجحور وتتزايد في مناطق الجلد، ويتم 
مالحظتها بعد الحكة، بحيث تظهر على شكل 
الجلد  يصاب  وبالتالي  منتفخة،  حمراء  بقع 
بطفح جلدي في أجزاء الجسم، ويكون أكثر 

انتشارًا في منطقة الفخذ والبطن.
3	 الحكة . بسبب  الناتجة  بالخدوش  الجلد  إصابة 

بالتهـابـات  اإلصابـة  املمـكـن  ومـن  الشـديدة، 
جرثومية تؤدي إلى سخونة في الجلد واحمراره 

مما يسبب األلم.

في  األنفاق  أو  الجحور  تلك  تظهر  ما  وعادة 
من  جزء  أي  أن  من  الرغم  وعلى  الجلد،  طيات 
جسمك معرض لإلصابة بالجرب، إال أنه غالبًا ما 

ُيصيب البالغني في املناطق التالية:
 ــ بني األصابع.
 ــ تحت اإلبطني.
 ــ حول الخصر.

 ــ بطول الجهة الداخلية للرسغني.
 ــ على املنطقة الداخلية للكوع.

 ــ على باطن القدمني.
 ــ حول الثديني.

 ــ حول املنطقة التناسلية للذكور.
 ــ على األرداف.
 ــ على الركبتني.

ــ على لوحي الكتف.
وفي األطفال، تشمل املناطق الشائعة لإلصابة 

بالعدوى ما يلي:
 ــ  فروة الرأس.

 ــ  الوجه.

 ــ  الرقبة.
 ــ  راحة اليدين.

ــ  باطن القدمني.

طب األمراض املعدية

 حقائق هامة عن الجرب.

الجرب مرض معٍد بسيط وعالجه سهل، 
وليس له مضاعفات على بقية الجسم.

جميع الحاالت التي شخصت عولجت 
والعالج آمن وفعال بنسبة 100 %.

بعد 24 ساعة من تلقي العالج يكون 
الشخص غير معٍد وبإمكانه ممارسة 

حياته بشكل طبيعي.
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مسببات املرض 

)القارمة  الثمانية  األرجل  ذات  السوسة  تعد 
الجربية( هي التي تتسبب في اإلصابة بالجرب لدى 
السوسة  تقوم  وهي سوسة مجهرية، حيث  البشر 
نفقًا  صانعة  مباشرة  الجلد  أسفل  بالنقب  األنثى 
تضع فيه بيضها. ويفقس البيض خالل )3-4 أيام(، 
وتشق يرقات السوس طريقها لسطح الجلد، حيث 
تصل ملرحلة البلوغ ويصبح بإمكانها االنتشار إلى 
مناطق أخرى من جلدك أو جلد أشخاص آخرين. 
وتنتج الحكة الناجمة عن اإلصابة بمرض الجرب من 
تحسس الجسم تجاه السوس، وبيضه، وفضالته، 
ويمكن أن ُيسهم التالمس الجسدي القريب وبشكل 
أقل، تشارك املالبس أو أغطية الفراش مع شخص 

مصاب باملرض في انتشار السوس املُسبب له.

مضاعفات املرض 

يمكن أن يؤدي الخدش العنيف إلى تكسر 
مثل  ثانوية،  جرثومية  بعدوى  واإلصابة  الجلد 
القوباء، أيضًا قد تؤثر أشكال الجرب األكثر حدة 
التي ُيطلق عليها اسم الجرب املَُجلِّب على بعض 

املجموعات عالية الخطورة التي تشمل ما يلي:
مزمنة  مرضية  بحاالت  املصابني  املرضى  ــ 
ُتضعف جهاز املناعة، مثل متالزمة العوز 
املناعي املكتسب أو سرطان الدم املزمن.

ــ كبار السن في دور رعاية املسنني.

املعاجلة

االشتباه  عنَد  الطبيب  زيارة  الضروري  من 
ليست  أنَّها  من  الرغم  فعلى  بالجرب،  باإلصابة 
حالة خطيرة، إالَّ أنـه من الـضـروري عالجها. قد 
تستمر أعراض الجرب ملدة تتراوح ما بني أسبوعني 
إلى أربعة أسابيع، ويكون الجسم بحاجة إلى هذا 

الوقت للتخلص من رد فعل الحساسية التي تسببها 
هذه القارضة الجربية، وإذا استمرت األعراض بعد 
أربعة أسابيع، ينصح املريض بأخذ جرعة عالجية 

أخرى.
ثم .	1 كبريت،  بصابون  بالكامل  الجسم  غسل 

موضعي  دهان  أي  وضع  قبل  باملاء  شطفه 
على الجلد.

استخدام بعض الدهانات املوضعية، مثل هالمة .	2
ويستخدم  لوسيون  أو يـوراكـس  جيـل  بنزانيـل 

مرتني يوميًا ملدة أربعة أيام.
أقراص .	3 مثل  للحكة  مضادة  أدوية  استخدام 

الفنيستيل، أو أقراص الهستازين، أو أقراص 
أناليرج، أو أقراص أفيل، ويؤخذ منها قرص 
وأدويـة  مضـادات  النـوم  قبـل  يـوميـًا  واحـد 

الهستامني.
على .	4 للقضاء  الحيوية  املـضادات  استخـدام 

التهاب الجلد.
أثناء فترة العالج يجب تغيير املالبس الداخلية .	5

للـمـصاب، وأغطيـة السـرير التـي ينام عليها 
استخدام  كل  بعد  )وذلك  يوميًا  باملاء  وغليها 

للدهانات املوضعية(.

الوقاية من مرض اجلرب

وللوقاية من مرض الجرب يجب اتباع ما يلي: 
	 القيام بتنظيف املنزل ومسح األرضيات باملعقمات. •
	 غسل األطباق باملاء الساخن للتأكد من تعقيمها.•
	 غلي املالبس وغسلها بمواد معقمة.•
	 تغيير أغطية السرير باستمرار.•
	 تهوية املنزل وتعريضه للشمس والهواء النقي •

باستمرار.
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	 تجنب التالمس في األماكن املزدحمة.•
	 عدم استخدام األدوات الشخصية ملريض •

مصاب بالجرب.
	 األماكن • في  باستمرار  القمامة  من  التخلص 

الخاصة بها.
	 تقليم األظافر باستمرار.•
	 تعقيم الجروح بانتظام وتركها نظيفة دائمًا.•

املراجع

•	 "Epidemiology	&	Risk	Factors".	Centers	for	
Disease	Control	and	Prevention.	November	
2,	2010.

•	 «Scabies» World Health Organization.
•	 «Parasites - Scabies Medications». Center 

for Disease Control and Prevention. Novem-
ber 2, 2010.

•	 https://www.aad.org/public/diseases/conta-
gious-skin-diseases/scabies.

التنسيق مع املركز الصحي إللقاء 
محاضرات توعوية للطلبة في املدرسة عن 
املرض وأعراضه وعالجه وسبل الوقاية.

التواصل مباشرة مع املركز 
الصحي وإبالغه بحاالت 

االشتباه.

العمل على منع االزدحام 
والتكدس بني الطلبة.

عزل الحالة املشتبه بها واالتصال 
على ولي أمر الطالب.

توفير املنظفات والتخلص 
اآلمن من النفايات.

تكليف املرشد الصحي بمتابعة 
الحاالت املشتبه بها التي أحيلت 

للمركز الصحي.

املراقبة اليومية للطلبة مع 
مالحظة أعراض املرض التي قد 
تظهر عليهم كالحكة الشديدة 

والطفح الجلدي.

التأكد من عدم حضور الطالب 
املريض للمدرسة حتى يتم شفاؤه 

بموجب تقرير طبي.

 اإلجراءات المتبعة على مستوى المدرسة للتعامل مع الجرب.

طب  األمراض املعدية
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الشفة واحلنك املشقوقان
د.إسالم حسني عبد املجيد أمني

محرر طبي – املركز العربي لتأليف 

وترجمة العلوم الصحية

دولة الكويت

الشـذوذات  املشقوقان من  والحنـك  الشفـة  تعد 
الخلقية التي تحدث عندما ال تتشكل شفاه الطفل أو 
فمه بشكل صحيح أثناء الحمل، وتسمى هذه الشذوذات 
الفلح الفموي الوجهي، ينتج هذا الخلل عندما يفشل 
الفم من االلتحام  الذي يغطي سقف  العظمي  النسيج 

الحمـل خاصـًة بني  فتـرة  البعـض خـالل  إلى بعضـه 
األسبوعني السادس والتاسع من الحمل، مما تنتج عنه 
فجوة في سقف الفم )الحنك(، وهو ما يتطلب بعد ذلك 
الشذوذات  تلك  يعانون  الذين  األطفال  هؤالء  خضوع 

لجراحة ترميمية ومعالجة صعبة طويلة األمد. 
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طب األسنان

في  تحدث  مشكلة  الخـلقيـة  الشـذوذات  إن 
تكوين الجنني أثناء نموه داخل رحم األم، وأغلبها 
يحدث خالل األشهر األولى من الحمل، وهي إما 
تشوه في شكل جسم الطفل، أو خلل في إحدى 
إلى  الشذوذات  وتنقسم  معًا.  االثنان  أو  وظائفه، 
وال  وراثية،  شـذوذات  أو  خلقية  شذوذات  نوعني 
الشذوذات،  هذه  تصيبه  قد  محدد  مكان  يوجد 
فهي قد تكون في أي جزء من الجسم أو في أي 
عضو، فقد تكون في القلب أو في الدورة الدموية 
أو  البـولـي  الجهـاز  أو  التنفسـي  الجهـاز  في  أو 
العصبي  الجهاز  أو  الهيكـلي،  العضلـي  الجهـاز 
وتظل  الجسم.  في  املختلفة  األجهزة  من  وغيرها 
التأثير األقوى  الوجه هي  الخلقية في  الشذوذات 
نفسيًا، والسيما تلك ما يطلق عليها الشفة األرنبية 
)Hare-Lip(،	حيث إنها تسبب مشكالت صحية 
ونفسية للطفل واألقارب، ألنها تمس منطقة الوجه 
والرأس، وتكون ظاهرة مما ينعكس بالسلب على 

الطفل.  

ماهية الشفة املشقوقة

ينمو  األم  رحم  داخل  الجنني  يتطور  عندما 
نسيج الجسم والخاليا الخاصة من كل جانب من 
الرأس باتجاه مركز الوجه لتلتحم مشكلة قسمات 
أو مالمح الوجه مثل الشفتني والفم، حيث تتشكل 
للحمل،  والسابع  الرابع  األسبوع  بني  ما  الشفتان 
ولكن عندما يحدث عيب تطوري على طول خطوط 
فلح  عنه  ينتج  للشفة  الطبيعية  األنسجة  التحام 
كلياً  الشفاه  تلتحم  فال  املشقوقة(،  )الشفة  الشفة 
قبل الوالدة، ومن املمكن أن تكون على شكل فتحة 
صغيرة أو فتحة كبيرة تمر عبر الشفة لألنف، وهذا 

الشق قد يكون أحد ثالثة أنواع: 
	 أحادي الجانب غير تام.•
	 أحادي الجانب تام.•
	 ثنائي الجانب تام.•

ماهية احلنك املشقوق

يشكل حنك الجنني ما بني األسبوعني السادس 
)الحـنـك  الحنـكـي  الفلـح  يحـدث  للحمل.  والتاسع 
املشقوق(، نتيجة لشذوذ خلقي يتميز بفلح في منتصف 
الحنك ناتج عن فشل التحام جزئي الحنك أثناء النمو 
الجنيني. قد يكون الفلح كاماًل، يمتد من خالل الحنك 
الصلب والحنك الرخو إلى التجويف األنفي، أو قد يظهر 
بأية درجة من درجات الفلح غير الكامل أو فلح جزئي. 
هذا الشذوذ هو أكثر شذوذات سوء التكّون 
القحفي الوجهي حدوثًا قد يقارب مجموعه نصف 

املجموع الكلي من الشذوذات. 

األسباب وعوامل االختطار

الوجهي  الفموي  الفلح  حاالت  معظم  تعد 
غير معروفة األسباب، ولكن هناك عوامل اختطار 

أهمها: 
	 تغيرات في الجينات.•
	 عوامل بيئية متعلقة باألم )مثل األكل والشرب(.•
	 أكثر • املدخنات  األمهات  تعد  حيث  التدخني، 

في  وجهية  فموية  شذوذات  لحدوث  عرضة 
أطفالهن أكثر من غير املدخنات. 

	 داء السكري، حيث إن األمهات املصابات بهذا •
للشذوذات  عرضة  أكثر  أطفالهن  تكون  الداء 

الفموية الوجهية.
	 استخدام بعض األدوية خاصة خالل األثلوث األول •

من الحمل، مثل بعض العالجات املستخدمة لعالج 
الصرع.

التشخيص 

عادة ما يتم تشخيص تلك الشذوذات الفموية 
بفائق  للحوامل  الروتيني  الكشف  أثناء  الوجهية 
تشخيصها  يتم  األحيان  بعض  في  لكن  الصوت، 

بعد والدة األطفال خاصة الفلح الحنكي. 
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وعلى الرغم من ذلك هناك بعض الحاالت 
ال يتم تشخيصها حتى وقت الحق بالحياة )مثل، 
الحنك املشقوق تحت املخاطية، اللهاة املشقوقة(. 

املضاعفات

يتـسـبب الـحـنك املـشقـوق فـي الكثيـر من 
والرضاعة،  التغذية  صعوبة  نتيجة  املشكالت، 
حيث  باألذن،  الخاصة  املشكالت  بعض  وكذلك 
في  تسبب قصورًا  قد  أو  باألذن،  عدوى  تحدث 
نتيجة التصال  الـكـالم،  فـي  السمع ومشكـالت 
الحنك باألنف وتحدث أيضًا مشكالت باألسنان، 
الـندبة  نتيجـة  االجتماعيـة  التنشئـة  تتأثر  وقد 
املرتبطة بالشذوذات الواضحة أو قصور الكالم، 

وهناك بعض االحتياطات التي يمكن اتباعها:

االحتياطات التـي يجب مراعاتها 

في حال تشخيص الطفل بالشفة أو 

احلنك املشقوق

أثناء التغذية 

في حاالت الحنك املشقوق يجب تغذية الطفل 
عن طريق زجاجة حليب مخصصة، والجلوس في 
على  الحصول  الرضيع  ليستطيع  مستقيم  وضع 
األنف،  خالل  من  تسربه  ومنع  الحليب  من  املزيد 
وقد تستخدم مجموعة مختلفة من الحلمات ملساعدة 

الرضيع. 

الكالم والنطق 

في  أكثر  بوضوح  الكالم  مشكالت  تظهر 
حاالت الفلح الحنكي أكثر منها في الشفة املشقوقة، 
خـاصـة فـي حـاالت القصـور الشراعي البلعومي، 
الفتحة  إغالق  على  قادرة  غير  اللهاة  تكون  حيث 
من الحلق إلى تجويف األنف، وبسبب هذه الفتحة 

يحدث تسّرب الهواء إلى تجويف األنف، مما يؤدي 
في بعض األحيان لحدوث صدى صوتي وانبعاثات 

لألنف أثناء التحدث. 

السمع 

تزداد حاالت التهاب األذن الوسطى املزمن 
في  عنها  املشقوق  الحنك  حاالت  في  )خاصة 
الذي يمكن أن يؤدي إلى فقد  الشفة املشقوقة( 
السمع بالكامل إن لم يتم عالجها والوقاية منها.

بعض املشكالت النفسية 

وعالجها  إصالحهـا  يتم  التـي  الحاالت  إن 
ويحيون  نفسية  مشكالت  لها  تحدث  ال  قد  مبكرًا 
بمظهر  يستمرون  من  أما  سليمة.  اجتماعية  حياة 
فإنهم  املعاناة  أقرانهم ويستمرون في  مختلف عن 
اآلباء  على  ويجب  النفسية،  للمشكالت  يتعرضون 
فعـدم  املشـكـالت،  بتـلـك  درايـة  علـى  يكونـوا  أن 
إصالح الشقوق في وقت مبكر قد يؤثر على الثقة 
يتم  التي  الحاالت  بالنفس لدى األطفال وحتى في 
إصالحها، فقد يكون لديها مشكالت نفسية نتيجة 

لوجود الندب الظاهرة في الوجه.

العالج 

إن الكثير من الحاالت يمكن عالجها والشفاء 
منها، ولكن تعتمد على عدة أمور:

	 شدة الشق.•
	 وجود متالزمات مرتبطة بالفلح.•
	 وجود شذوذات خلقية أخرى.•
	 عمر الطفل واحتياجاته.•

الطبيب  العالج حسب  إجراءات  أيضًا  تختلف 
املعالج، فبعض األطباء يفضل االنتظار وعدم التدخل 
سنة   )12-10( عمـر  الطفـل  يبلغ  لحـني  الـجـراحي 
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يقل  العمر  ذلك  في  أنه  على  ذلك  في  يستندون 
األسنان  تستبدل  حيث  األسنان،  على  النمو  تأثير 
اللبنية باألسنان الدائمة وتكون املداخالت عن طريق 
املعالجة السنية التقويمية أقل، وهناك بعض األطباء 
يفضلون التدخل املبكر لعالج تلك الحاالت، السيما 
أن هذا يتيح للطفل فرصة العالج املبكر، مما يترتب 
عليه عدم وجود تلك األزمات النفسية املتعلقة بهذا 
الشذوذ، وأيضًا تكون الحاجة أقل لعالج مشكالت 

النطق والكالم.
فقط  وليس  كامل،  طبي  لفريق  املعالجة  تحتاج 
طبيب جراحة وجه وفكني، فالفريق الطبي البد أن يتكون 
واختصاصي  وفكني  وجه  جراحة  اختصاصي  من 
واختصاصي  تقويم،  واختصاصي  تجميل،  جراحة 

نطق وسمع، فضاًل عن التمريض والفريق املعاون. 
عادة تبدأ املعالجة لحاالت الفلح في الشهور 
األولى من عمر الطفل، ويوصى بها خاصة خالل 
الشهور الـ 12 األولى من عمر الطفل. وقد يحتاج 
التي  إضافية  جراحات  إلى  األطفال  من  العديد 

الطفل،  وجه  مظهر  تحسني  إلى  تؤدي  قد  بدورها 
وأيضًا يمكن أن تساعد في تحسن التنفس والكالم 

وتطور اللغة.

ترميم فلح الشفة 

قد يتم الترميم أو التصحيح الجراحي لإلعاقة 
للشفة  الجانب  ثنائية  أو  الجانب  وحيدة  الخلقية 
العليا خالل الساعات الـ48 األولى من حياة الطفل 
قاعدة  يتبعون  الجراحني  بعض  ولكن  الوالدة،  بعد 
العشرات، فيجرون العملية حينما يصبح عمر الطفل 
10 أسابيع، ووزنه 10 أرطال أو أكثر وهيموجلوبني 
100 ملي لتر على األقل قبل إجراء  الدم 10 جرام/ 
ملـنـع  املـانـع  الكـوع  باستخـدام  ويوصـى  العملية، 
أو  املطلوب  بالحجم  ويجهز  الجرح،  ملس  من  الطفل 
املناسب ثم يرسل إلى غرفة العمليات مع الطفل. بعد 
التنفس  على  معتمدًا  الطفل  يظل  الجراحية  العملية 
ويبقى  طبيعيًا،  التنفس  يصبح  حتى  االصطناعي 

طب األسنان

 معالجة الحنك المشقوق.

(1)(2)

(3)
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تحت املالحظة لتالفي انسداد مجرى التنفس أو 
النزف الشديد أو انفصال الخياطة أو االحمرار 
األقـواس  عـلى  اإلبقـاء  يتم  املانع.  الكوع  تحت 
السلكية املوجودة في الشفة العليا للطفل واملثبتة 
بالخدين ملنع أي شد على الخياطة، ُيعطى الطفل 
السوائل أو العصائر عن طريق القناة الهضمية 
طريق  عن  يتناولها  أن  املريض  يستطيع  حتى 
املواد الصلبة  الفم، وفي هذه األثناء يمنع أكل 
الـحـلمة  أو  الثـدي  من  الطبيعيـة  الرضاعة  أو 
ُيلبس  الطعام.  تناول  طريقة  وتختلف  املطاطية، 
وقت  باستثناء  األوقات  جميع  في  املانع  الكوع 

تأدية التمرينات الحركية. 

ترميم فلح احلنك 

قد يتم عمل إغالق مؤقت لسقف الفم، حيث 
سقف  تمامًا  تناسب  طبقة  بواسطة  تغطيته  يتم 
الفم، وقد يتم العالج عن طريق الجراحة، حيث 
تتم العملية ما بني 6	- 12 شهرًا. تحتاج بعض 
املعظم  ولكن  واحدة،  جراحية  عملية  الحاالت 
املتعددة  الجراحية  األساليب  من  مزيجاً  يتطلب 

خالل مراحل النمو.

وقد تستخدم ابتكارات أخرى عن طريق 
تثبيت دبابيس جراحية خالل الشهر الرابع أو 
الخامس للطفل ويقوم الطبيب أو اآلباء بضبط 
املسمار يوميًا للمساعدة على تقارب الشق أو 
الحلق املشقوق معًا التي من دورها أن تساعد 
على تحسني نتائج العملية الجراحية مستقباًل. 

الحرف  حتى  ممتدًا  الشق  كان  حال  وفي 
طريق  عن  يتم  الترميم  فإن  العلوي  للفك  السنخي 
ملء الفجوة بالنسيج العظمي، ويمكن الحصول على 
الضلوع  مثل  أنفسهم  املرضى  العظمي من  النسيج 

أو الذقن أو الفخذ.

دراسات حديثة 

  Development دراسة في صحيفة  نشرت 
موضعني  هناك  أن  فيها  وذكر  األسنان  تطور  عن 
PAX( و)Wnt(، حيث يلعبان  على الجينات هما )9
دوراً في تنظيم األسنان وتشكيلها وقد فسرت د/ 
األستاذة في طب   "Rena D’Souza" سوزا  رينا 
)Utah Health(، وقائدة البحث  األسنان بجامعة 
الحنك  التحام  في   Wnt دور  اكتشاف  تم  أنه 
بمحض الصدفة وقد كانت الدراسة على الفئران، 
 )PAX حيث ُوجد أن الفئران التي تفتقد للجني )9
 )DKK1( هما  آخرين  جينني  في  االزدياد  تعاني 
ملسار  اإلشارة  طريق  يحجبان  اللذين   )DKK2(و
الدكتورة  قامت  املعرفة  هذه  طريق  وعن   ،)Wnt(
للجني  الحاملـة  الفئـران  بإعطـاء  وفريقها  سوزا 
رفع  ثم  ومن   ،)DKK( لـ  مثبط  دواء   )PAX 9(
فولدت   )Wnt( مسار  إشارة  طريق  عن  الحجب 
آثار  أي  تعاني  ولم  كليًا  طبيعي  بحنك  الفئران 
جانبية صحية. ومازالت األبحاث تجرى لعالج هذا 

الشذوذ قبل الوالدة في اإلنسان. 

بهذا  املرتبطة  املتالزمات  بعض 

الشذوذ

	 متالزمة ستيكلر Stickler’s Syndrome	التـي •
قد تسبب فـلـح الحـنك والشفـة، ألم املفاصل، 

الحسر.

تظهر مشكالت الكالم بوضوح أكثر يف حاالت الفلح 
حاالت  يف  خاصة  املشقوقة،  الشفة  يف  منها  أكثر  احلنكي 
القصور الشراعي البلعومي، حيث تكون اللهاة غير قادرة 

على إغالق الفتحة من احللق إلى جتويف األنف، وبسبب
إلى  الهواء  تسرب  يحدث  الفتحة  هذه 
جتويف األنف، مما يؤدي يف بعض األحيان 
لألنف  وانبعاثات  صوتي  صدى  حدوث  إلى 

أثناء التحدث. 



Medical Arabization, No. 52, February 201895
9595

Medical Arabization, No. 53, June 201895

طب األسنان

	 • Treacher Collins متالزمة تريتشر كولينز
الوجه  تعظم  خلل  في  وتتمثل   ،Syndrome

والفك.

	 •Popliteal Pterygi-  متالزمة الظفرة املأبضية
.um Syndrome

	 • Hearing. املتالزمة القحفية الوجهية وفقد السمع
.loss with craniofacial Syndrome

	 •.Patau Syndrome متالزمة باتو

	 • Van der woude ود   - در   - متالزمة فان 
عن شذوذ  تنتج  متالزمة  وهي   .syndrome

خلقي يتميز بتوليفة من وهدة الشفة السفلية، 
شفة مشقوقة مع أو بدون الحنك املشوق. 
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 مراحل عالج الشفة األرنبية.

(1)(2)

(3)(4)
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األدويـــــــــة
وضوابط استعمالها عند احلامل

د. خالد محسن حسن

أستاذ علم األدوية

الواليات املتحدة األمريكية

الحمل ظاهرة  أثناء  األدوية  استخدام  يعد 
شائعة، حيث تبني في الواليات املتحدة األمريكية 
لها،  مخطط  غير  الحمل  حاالت  من   %  50 إَن 
و82 % من النساء في سن اإلنجاب يستخدمن 
األدوية بشكل روتيني. ونتيجة لذلك، فإن العديد 
من النساء يعرضن الجنني لألدوية قبل اكتشاف 
بعض  تكون  قد  معرفة.  أو  دراية  دون  الحمل 
النساء الحوامل غير واعيات لحالتهن ويواصلن 

استخدام األدوية ملعالجة األمراض الحادة. 

إن وصف األدوية لألم أثناء الحمل يمكن أن 
يسبب حدوث أذية أو ضرر على الجنني. يستعمل 
ما يقارب 35	% من النساء املعالجة الدوائية على 
األقل ملرة واحدة أثناء الحمل و6	% منهن يتناولن 
)يستثنى  الحمل  من  األول  األثلوث  أثناء  األدوية 
الفوليك،  حمض  الحديد،  مستحضرات  ذلك  من 
واألدوية  البسيطة،  املسكنات  تعد  والفيتامينات(. 
مـن  الـحـموضة  ومضادات  للجـراثيـم،  املضـادة 
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تأثير األدوية خالل مراحل احلمل

على  الجنـني  علـى  األدويـة  تأثيـرات  تعتمـد 
مرحلة الحمل. من املناسب تقسيم الحمل إلى أربع 
مراحل، وهي مرحلة اإِلْخصاب واْنِغراس البويضة 
امللقَّحة، مرحلة َتَخلُُّق األَْعضاء، واملرحلة الَجنيِنّية، 

ومرحلة الوالدة.
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يجب  لكن  الحمل.  أثناء  استعمااًل  األدوية  أكثر 
أن تعطى األدوية للمرأة الحامل فقط إذا تفوقت 

منافعها للحامل على اْخِتطارها للجنني. 

يجب على األطباء في كثير من األحيان موازنة 
الحمل.  أثناء  الَدواِئيَّة  املُعالََجة  وَمَناِفع  اْخِتطار 
الجنني  علـى  الضـاِئَرة  اآلثـار  الخـوف من  بسـبب 
اآلخذ بالنمو، فإن الحل الشاِئع هو اجتناب املُعالََجة 
الطبية  الحـاالت  مـن  العـديد  توجـد  لكـن  الَدواِئيَّة، 
املزمنة أو الحادة أو االضطرابات املرتبطة بالحمل 
التي تتطلب ضرورة املُعالََجة الَدواِئيَّة للحفاظ على 

صحة األم و/ أو الجنني. 

بسـبب محـدوديـة خـبـرة استعمال العديد 
جميع  اعتبـار  يجـب  الحمـل  أثنـاء  األدويـة  مـن 
األدوية ضارة للجنني حتى تتوافر بيانات كافية 
اإلكلينيكية  التجارب  قلة  ذلك.بسبب  عكس  تبني 
االْسِتباِقّية التي تشمل النساء الحوامل، يتوجب 
على األطباء اتخاذ قرارات تستند إلى حد كبير 
د. تناقش هذه  إلى تقارير الحالة وبيانات الَتَرصُّ
توجيه  على  تساعد  التي  املتاحة  املََواِرد  املقالة 
التي  العامة  واالستراتيجيات  العـالج،  خيـارات 
تقلل من مخاطر استخدام األدوية أثناء الحمل، 
وتوصيات عالجية نوعية لبعض الحاالت الشائعة 

أثناء الحمل.

تقديرات هامة يجب مراعاتها 

عند وصف األدوية للحامل

عندما ُيراد وصف أي دواء للسيدة الحامل، 
يجب األخذ في الحسبان أن الدواء يمكن أن يؤثر 
واملَشيَمة.  والجنني  الحامل  أطراف:  بثالثة  ويتأثر 
الجنيني  الـدم  عـن  الـوالـدي  الـدم  املَشيَمة  تفصل 
بواسطة غشاء خلوي، وبما أن معظم األدوية ذات 

وزن جزيئي منخفض، فهي قادرة عادة على عبور 
َمْدروج  عكس  أي  الالَفاِعل  باالنتشار  املَشيَمة 
انتشار  سرعة  تعتمد  الفاعل.  بالنقل  أو  التركيز، 
الدواء على تركيز الدواء الحر على جانبي الغشاء، 
الذي يمكن أن يحدد  بالدهن  الدواء  وعلى ذوبانية 
جزئيًا بواسطة درجة الَتَأيُّن. إن األدوية التي تنقص 
في  تتسبب  أن  يمكن  املشيمي  الدموي  الجريان 
إنقاص وزن الوليد. قد تفسر هذه اآللية انخفاض وزن 
 ،Atenolol الوليد بعد عالج األم الحامل باألتينولول
والَذْبَحٌة  الدم  فرط ضغط  ملعالجة  يستعمل  دواء  وهو 

الَصْدِريَّة.

علم األدوية

 انشقاق البطن الخلقي كأحد مضاعفات 
االستعمال الخاطئ لدواء السودوإيفيدرين.
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• امللقَّحة 	 البويضة  اإِلْخصاب واْنِغراس  مرحلة 
املرحلة  هذه  تتصف  يومًا،   )17  -  0( من  تمتد 
بأنها مقاومة للتشوهات، فإذا أصيبت املضغة من 
الدواء، إما أن تقاوم وتبقى سليمة ويستمر الحمل 
أو أن تموت ويحدث اإلجهاض، وهذا يسمى الكل 

والَعَدم. 
• اليوم 	 بني  تمتد  التي  الجنيني  التكّون  مرحلة 

الـ 17 بعد التلقيح حتى األسبوع التاسع من 
مشوهة،  بأنها  املرحلة  هذه  تتصف  الحمل، 
ويمر التأثير املشوه بحد أعظمي بني اليومني 
)27 - 35( بعد التلقيح، ثم يتناقص بعد ذلك 

تدريجيًا حتى األسبوع التاسع من الحمل. 
• املرحلة الجنينية التي تمتد من الشهر الثالث 	

الجنني  إصابة  تتجلى  الوالدة.  حتى  للحمل 
الجمل  في  وإصابات  وظيفية  باضطرابات  هنا 
اإلنزيمية واألجهزة التي لم يتم اكتمالها )الجملة 
يمكن  الغـدي(.  والجهـاز  املركزيـة،  العصبية 
لتأثر هذه املرحلة أن يظهر بشكل متأخر )سن 
الحمل  وقف  إلى  يؤدي  أن  يمكن  أو  البلوغ(، 

وموت الجنني.
عند الَذَكور، من املهم التنويه عمومًا أن خاليا 
إلى  تؤدي  لن  األدوية  من  تضررت  التي  الُنْطفَِّة 
Gri-  اإِلْخصاب، لذا فإن مصنعي الجِريْزيوفولِفِين
للفطريات ينصحون  seofulvin، وهو عامل مضاد 
العالج  بعد  أشهر  ملدة ستة  اإلنجاب  بعدم  الرجال 
الفينسترايد  بالجِريْزيوفولِفِين. وعلى نحو شبيه إن 
يستخدم  َأْندُروجيني  ُمضاد  وهو   ،Finasteride
في  يفرز  الَحميَدة،  البُروْستاَتة  ج  تََّنسُّ َفْرُط  لعالج 

املَِنّي، قد يسبب مسًخا لألجنة الذكورية.
• مرحلة الوالدة.	

ف على األدوية املاِسخة  الَتَعرُّ

تتداخل  التي  الرئيسية  الَتَشوُّهات  تحدث 
مع الوظيفة الطبيعية عند)2	- 3 %( من األطفال 

حديثي الوالدة، وجزء صغير ولكن غير معروف 
ثمة  األدوية.  بسبب  يحدث  الَتَشوُّهات  هذه  من 
واألطباء  الباحثني  تواجه  رئيسيتني  مشكلتني 
الذين يحاولون تحديد ما إذا كان الدواء ماِسخًا 

عندما يستخدم لعالج مرض ما عند البشر:

1	 عندما . والَدية  ُعيوب  األدوية  من  العديد  تنتج 
للحيوانات  تجريبياً  كبيرة  بجـرعـات  تعطـى 
بالضرورة  هذا  يـعني  ال  لكـن  الحمل.  أثناء 
أنها ماسخة عند البشر بجرعاتها العالجية. 
األدوية  وَحـَرِكّية  اْسِتْقـالب  إن  الواقـع،  في 
بالجرعات العالية في الكائنات الحية األخرى 
عن تلك املوجودة لدى  تختلف اختالفاً كبيراً 

اإلنسان، مما حد من أهمية هذه الدراسات.

2	 . ،)% 	3-2( بنسبة  الجنينية  الُعيوب  تحدث 
الناجمة  التشوهات  ُوقوع  كان  إذا  وبالتالي 
ُماَلَحَظة  فيجب  منخفضًا،  يعد  األدوية  عن 
عدد كبير جدًا من الحاالت لتحديد أية زيادة 
اآلثار  تحتاج  قد  املستوى.  هذا  فوق  مهمة 
الضائرة عدة سنوات حتى  أو  املرغوبة  غير 
سبيل  على  الجنني.  على  إكلينيكيًا  تتجلى 
املثال، تم استخدام ُثناِئيُّ ِإيثيل سِتيلْيبستيرول 
في  واسـع  نـطـاق  علـى   Diethylstilbestrol
حاالت  ملنع  العشرين  القرن  أربعينيات  أواخر 
اإِلْجهاض ووالدات األطفال الخدج، على الرغم من 
قلة األدلة على َنجاَعته العالجية. ففي عام 1971م، 
املهبل  سرطان  بني  عالقة  وجود  عن  اإلبالغ  تم 
لدى الفتيات في سن املراهقة مع تناول أمهاتهن 
خالل  سِتيلْيبستيرول  ِإيثيل  ُثناِئيُّ  ملستحضر 
الـرحـم  تعرض  أيضًا  ارتبط  وقد  الحمل.  فترة 
مـع   Stilbestrol ستيليبستيــرول  ملستحضــر 
رحم على شكل حرف T، وغيرها من التشوهات 
معدالت  وزيادة  التناسلي،  الجهاز  في  الهيكلية 
واملََخاض  املُْنَتِبذ  الَحْمل  أو  الرحم  خارج  الحمل 

املُْبَتَسر.
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تصنيف ِإداَرُة اأَلْغِذَيِة واأَلْدِوَيِة 

األدويَة حسب تأثيراتها السلبية 

على اجلنني

صنفت ِإداَرُة األَْغِذَية واألَْدِوَية األدوية إلى 
الجنني  لدرجة خطورتها على  وفقًا  فئات  خمس 
إذا تم استعمالها أثناء الحمل، من األدوية األقل 
خطراً إلى األدوية ذات السمية العالية التي يجب 
النساء الحوامل، ألنها  عدم استعمالها من قبل 
كمثال  شديدة.  خلقية  وتشوهات  عيوبًا  تسبب 
في  األَْطراف  َتَفقُُّم  يسبب  الثاليدوميد  ذلك  على 
الذراعني والساقني مع عيوب في األمعاء والقلب 
واألوعية الدموية لدى أطفال النساء الالئي تناولن 

هذا الدواء أثناء الحمل.
الُسوُدوِإيِفيْدِرين  استعمال  تجنب  ينبغي 
Pseudoephedrine؛ وهو دواء مضاد الحتقان 
أثناء  والرشح  للزكام  ويستعمل كمضاد  األنف، 
األثلوث األول من الحمل بسبب اختطار إصابة 

الجنني باْنِشقاُق الَبْطِن الِخلِْقّي. 
أدوية الفئة A: تعد أدوية هذه الفئة أكثر 
تظهر  لم  حيث  الحمل،  أثناء  لالستعمال  أمانًا 
الحوامل  النساء  على  أجريت  التي  الدراسات 

أنها تشكل أي اختطار على الجنني.
الـتـي  الـدراسـات  تشيـر   :B الـفئـة أدويـة 
تشكل  الفئة  هذه  أدوية  أن  الحيوانات  على  أجريت 

على  أجريت  التي  الدراسات  ولكن  خطر،  أي 
أو  متوفرة.  غير  أو  كافية  غير  الحوامل  النساء 
وجود خطورة  الحيوانات  على  الدراسات  تظهر 
من استعمال الدواء، بينما تنفي ذلك الدراسات 
على النساء الحوامل. على سبيل املثال، يسبب 
امِليْكِليِزين Meclizine )َدواٌء ُمضادٌّ للِهْستامني( 
تناول  يمكن  بينما  الحيوانات،  عند  ِخلِْقّية  عيوبًا 
املـرأة  عنـد  والـقيء  الغثيان  ملعالجة  امِليْكِليِزين 
طفل  إنجاب  اختطار  من  يزيد  أن  دون  الحامل 

مصاب بَعيوب ِخلِْقّية. 
أدوية الفئة C: تشير الدراسات التي أجريت 
على الحيوانات أن أدوية هذه الفئة تشكل خطورة، 
بينما لم تكن الدراسات التي أجريت على اإلنسان 
في  األدوية  هذه  باستخدام  يسمح  كافية.  غير 
الحاالت التي تفوق منفعتها املرجوة على ضررها 

املتوقع.
أدوية الفئة D: تظهر الدراسات التي أجريت 
تشكل  الفئـة  هذه  أدويـة  أن  الحوامـل  النسـاء  على 
خطـورة من استعمالهـا، ويسمـح باستعمـالهـا فقط 
التي ال يتوفر بديل عنها أكثر  في الحاالت الحرجة 

سالمة.
 أدوية الفئة X: هناك أدلة على حدوث تشوهات 
جنينية من خالل دراسات أجريت على البشر، تتغلب 

مخاطر استعمال الدواء أي فائدته املرجوة.

Misoprostol																								امليزوبروستول
Thalidomide																											 الثاليدوميد
Trimethoprim																											تريميثوبريم 
Danazol	)X(     
		Phenytoin                           الفينيتوين 

)D الليثيوم )فئة

Alcohol			(Ethanol)																																	الكحول 
Carbamazepine																				الكاربامازيبني
Chemotherapy																	املعالجة الكيميائية  
Methimazole                       امليثيمازول

 Warfarin                               الوارفارين
Valproate																																	 الفالبروات 
Retinoids																																		 الراتينات 

)X الدانازول )فئة

Lithium

(اإلطار 1): أمثلة عن األدوية التي يجب عدم استخدامها للحوامل بسبب خطورتها على 
األجنة وفقًا إِلداَرُة اأَلْغِذَيِة واأَلْدِوَية.

علم األدوية
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التصنيف األدوية التصنيف األدوية

C ُمضاّدات املاَلْريا Cو B

B

B

C

املسكنات ومضادات الحمى

Acetaminophen        أسيتامينوفني

Phenacetin                  فيناسيتني

Aspirin                       األسبرين

C مضادات الفطريات

C و B

B

C

C

C

C

أدوية مضادة للسل
Ethambutol        إيثامبوُتول
Isoniazid              إيزونيازيد
Rifampicin        ِريفامبيِسني

 Pyrazinamide     َبيرازيناميد
PAS     الباراأمينوساليسيليك

C و B

B

B

B

B

مضادات القيء        
Doxylamine	             دوكسيالمني
Meclizine                     ميكليزين
Cyclizine                    سيكليزين
Dimenhydrinate      ديمينهيدرينات«

A

الفيتامينات
B,C,D,E حمض الفوليك و D و C و B

B

B

B
C

C/D
D

B/D
D
B

B

اٌت الَحَيِويَّة      املُضادَّ
البنسلني، أمبيسلني، أموكسيسيلني،

								Penicillin,	Ampicillin,
Amoxycillin

كلوكساسيلني، سيفالوْسبورين
Cloxacillin,	Cephalosporins
Erythromycin         اإلريثروميسني
Gentamicin                جنتاميسني
Amikacin                    أميكاسني
Sulphonamide         السولفونامايد
Streptomycin       الستربتوميسني
Tetracyclines             التتراسكلني

ُمبيدات اأَلميبات   
Metronidazole          ميترونيدازول

طاِردات الديدان      

A

X

X

D

D

X

X

C

هرمونات
Thyroxin            ثيروكسني
Androgen           أْندُروجني
			Estrogen            إستُروِجني
	Progesteron    بروجيستيرون

هيدروكسي بروجيستيرون
Hydroxyprogesteron

ميدروكسي بروجيستيرون 
Medroxyprogesteron

Norethindrone   ُنوريثيندرون
Norgestrel       ُنوْرجيستريل

عات َقَصِبّية ُمَوسِّ

(الجدول 1): األدوية شائعة االستعمال أثناء الحمل وتصنيفها حسب 
سالمتها أو خطورتها على الجنني.
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توصيات عامة حول استعمال 

األدوية أثناء احلمل

	 قبل استخدام أي دواء، سواء كان من األدوية •
التي  األدوية  أو  طبية  بوصفة  تصرف  التي 
املرأة  على  يجب  طبية  وصفة  بدون  تصرف 

الحامل استشارة الطبيب أو الصيدلي.
	 سيما • وال  الحمل  أثناء  األدوية  تناول  تجنب 

خالل األثلوث األول من الحمل.
	 أثناء فترة الحمل يجب أن تعطى األدوية بأقل •

جرعة فعالة وألقصر مدة ممكنة.
	 اختيار • يتم  الدواء،  الضرورة الستعمال  في حال 

الدواء الذي ثبتت سالمته عند الحامل، واستبعاد 
األدوية التي لم تثبت سالمتها بعد. 

	 أو • الطبيب  وصفة  على  بناء  األدوية  استعمال 
استشارة الصيدلي مع اجتناب األدوية املتاحة 

دون وصفة طبية.
	 يجب على املرأة التي تنوي الحمل أن تبلغ طبيبها •

التـزال  أو  تستعملهـا  كـانـت  الـتـي  األدويـة  عن 
تستعملها.

علم األدوية
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مالحظات مهمة 

غالبًا، يمكن استعمال دواء أكثر أمانًا بداًل من دواء آخر من املحتمل أن يتسبب في 
حدوث ضرر أثناء الحمل. على سبيل املثال، للوقاية من جلطات الدم يفضل استعمال الهيبارين  
املضاد للتخثر على الوارفارين، كما تتوفر العديد من املضادات الحيوية اآلمنة، مثل البنسلني، 

ملعالجة الَعداوى.
يمكن أن تمتلك بعض األدوية آثارًا ضارة حتى بعد أن يتم إيقافها. على سبيل املثال، 
اإليزوتريتينوين Isotretinoin، وهو دواء شائع يستخدم لعالج االضطرابات الجلدية، كالُعّد 
ويتم  الجلد  تحت  الدهون  في  يختزن  حيث  املُراَهَقة،  سن  في  اإلناث  عند  باب(؛  الشَّ )َحبُّ 
في  املرأة حاماًل  إذا أصبحت  عيوبًا خلقية  اإليزوتريتينوين  يسبب  أن  يمكن  ببطء.  تحريره 
غضون أسبوعني بعد توقف الدواء. لذلك، تنصح النساء باالنتظار ملدة )3 - 4( أسابيع على 

األقل بعد توقف الدواء قبل أن تصبح حاماًل.



أحد  وهو  العربية،  باللغة  الصحية  والعلوم  للطب  املفسر  املعجم  مشروع  إنجاز  في  العمل  بمواصلة  املركز  يقوم 
)مئة   )140000( التعريب والترجمة في مجال الطب، حيث يحتوي على  التي تمثل أهم ركائز حركة  املشاريع الضخمة 
وأربعني ألف مصطلح طبي( باللغة اإلنجليزية ومقابلها املصطلح باللغة العربية مع التفسير، والشرح لكل مصطلح، ويهدف 
هذا 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 

الع القّراء عليها.. أواًل بأول. ونحن هنا نختار بعض املصطلحات وتفسيرها الطِّ

املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية
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pectineal crural hernia               ٌَّفْتٌق عاني
َفخذّي

pectineal hernia                                   َفْتٌق عانّي
أحد أنماط الفتوق الفخذّية التي تدخل الّنفق 
العانّية.  العضلة  سفاق  تخترق  ثّم  الفخذّي 

ُيسّمى أيضًا َفْتُق كلوكيه.
perineal hernia                            َفْتٌق ِعجانّي

انفتاق أحشاء البطن في منطقة العجان.
                                        Petits hernia                          َفْتُق ِبيتي

فتق قطنّي من خالل املثّلث القطنّي )مثّلث بيتي(.
posterior labial                ٌَّفْتٌق ُشْفري
                                                          hernia َخْلفّي 
فتق  وهو  ُشْفرّي،  َمْهبليٌّ  َفْتٌق  أيضًا  يسمى 
وتبارز لألحشاء إلى النهاية الخلفية للشفر 

الكبير.
posterior vaginal                     َفْتٌق َمْهبلي
       hernia َخْلفّي                       
فيها  تكون  دوجالس،  لجيبة  سفلي  تبارز 
املحتويات املعوية بني الجدار املهبلي الخلفي 

واملستقيم.
properitoneal hernia       فاق َفْتٌق َأمام الصِّ
الجدارّي  الصفاق  بني  يتوّضع  خاللّي  فتق 

والِلفافة املُستعرضة.

pudendal hernia                     َفْتٌق َفْرجّي
انفتاق املعي في منطقة الفْرج بعد مروره عبر 
ُيسّمى  ولفافتها.  الّرافعة  العضلة  في  تمّزق 

اِفَعِة.   أيضًا َفْتُق الرَّ
pulsion hernia                         َفْتٌق اْنِدفاِعّي
الضغط  في  مفاجئ  ارتفاع  عن  نتج  فتق 

داخل البطن.
rectal hernia                                   َفْتٌق ُمْسَتقيِمّي
rectovaginal hernia                 ٌَّفْتٌق ُمْسَتقيمي

َمْهبلّي
تبارز  وهو  مستقيمّية،  قيلة  أيضًا  يسمى 

فتقي لجزء من املستقيم إلى املهبل.
reducible hernia                               َفْتٌق ُمْرَتّد

هو فتق يمكن رّده بوساطة الّتداول باليد.
retrocecal hernia               َفْتٌق َخْلَف اأَلْعَور
تبارز املعي في الجيبة خلف األعور. ُيسّمى 

أيضًا فتق ريو.
retrograde hernia              َفْتٌق ُرجوِعّي،  َفْتٌق

ِرْيِق الرَّاِجع بالطَّ
انفتاق عروتني من املعي، ويتشكل الفتق من 
الجزء من املعي الواقع بني العروتني ويستقر 
َفْتٌق  أيضًا  ُيسّمى  البطن.  تجويف  ضمن 

.W بَشْكل



إعداد هيئة التحرير
املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

د ولة الكويت

علم املصطلحات
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 retroperitoneal                                      َفْتٌق  َخْلف

hernia                                                        فاق الصِّ
يسمى أيضًا َفْتُق ترايتس، وهو فتق األمعاء 

خالل الردب اإلثناعشري.

retrovascular hernia   َفْتٌق َخْلَف األوِعَية
فتق فخذّي يمّر ضمن الغمد الفخذّي ولكن 
يخرج إلى الخلف من أوعية الفخذ. ُيسّمى 

أيضًا فتق سارافيني.

                   Richters hernia            َفْتُق ريختر
فتق منحبس أو مختنق يكتنف جزءًا من كَفاف 

جدار األمعاء. ُيسّمى أيضًا فتق جدارّي.

Rieuxs  hernia                                             َفْتُق ريو
تبارز  األَْعَور، وهو  َخلَْف  َفْتٌق  أيضًا  يسمى 

املعي في الجيبة خلف األعور.

Rokitansky  s hernia          َفْتُق     روكيتانسكي
من  مخاطّي  غشاء  من  يتكّون  لكيس  تبارز 
الصفاق عبر ألياف عضلّية منفصلة من املعي.

                               rolling hernia                  َفْتُق متدحرج
يسمى أيضًا فتق مجاور للمريء،  وهو فتق 
أو  تقريبًا  كاملة  املعدة  فيه  تتبارز  حجابي 
جزء منها عبر الفرجة في الصدر، ويتواجد 
الفتق  إلى اليسار من املريء مع بقاء املوصل 
املعدي املريئّي في مكانه. ُيسّمى أيضًا الفتق 

الحجابي  من النمط 2. 
sciatic hernia                      َفْتٌق َوِرِكّي
فتق عبر الثقبة الوركّية الكبيرة أو الصغيرة. 

ُيسّمى أيضًا فتق إسكّي وقيلة إسّكية.
scrotal hernia                                         َفْتٌق َصَفنّي

فتق أربّي نزل إلى الصفن.

الرحم 
Uterus

املهبل
Vagina

املثانة 
Bladder

عروة من املعي
Loop of bowel

املستقيم 
Rectum

perineal hernia         َفْتٌق ِعجانّي
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عـكـف البـاحـثـون علـى مـدى عـقـود كـثيـرة 
من  لعدد  الوراثي  الجيني  التاريخ  دراسة  على 
املشتركة  التغيرات  عن  بحثًا  وذلــك  املرضى، 
هذه  لكن  كثيرة،  مشكالت  لتسبب  تجتمع  التي 
الدراسات واجهت معوقات شديدة، وعلى الرغم 
من أن االضطرابات املرضية تشير إلى احتمال 
وجود اضطرابات جينية، فإنه لم يتم رصد أي 
الجينات، فال يوجد جني واحد،  نمط غريب في 
أو جينات تعطي تفسيرًا ألكثر من نسبة ضئيلة 
من هذه الحاالت. لذلك فقد وجه العلماء تركيزهم 
إلى حقل جديد ناشئ، وهو مبحث علوم الجينات 
بدراسة  ُيعنى  الذي  الخارجية  بالعوامل  املتأثرة 
تأثير التجارب، والخبرات التي يمر بها اإلنسان، 

وكذلك البنية التي يعيش فيها.
إن هـذا الكـتـاب "كيـف تـؤثـر الجينـات على 
من الكتـب القّيمة الـتي تتيح فهم علم  السلـوك" 
الوراثة البشرية، حيث يتضمن الكتاب أحد عشر 
عن  بمقدمة  األول  الفصل  يبدأ  وملحقًا  فصاًل، 
علم الوراثة، ثم يتحدث الفصل الثاني عن مرض 
الفصام، ويشرح الفصل الثالث الوراثة الجزيئية، 
ظاهرية  أنماطًا  فيوضح  الــرابــع  الفصل  أمــا 
باالضطرابات  اإلصابة  مثل  أخــرى،  إنسانية 
والبيئية  الوراثية،  العوامل  ُتقيم  وكيف  النفسية، 
عالقة تبادلية، وفي الفصل الخامس يتم تحليل 
الترافق الجيني، والجينات املرشحة، أما الفصل 

اتساع  على  الترافق  دراسات  فيتناول  السادس 
كيفية  ليوضح  السابع  الفصل  ينتقل  ثم  املجني، 
سلوكيات  فــي  املــؤثــرة  الجينات  خريطة  رســم 
مقابل  العديد  الثامن  الفصل  ويقارن  القوارض، 
واحد، حيث يوضح االختالف الجيني في الذباب، 
والديدان )وبعض البشر(، ويظهر الفصل التاسع، 
اليوماوية  والنظم  النموذجية،  األجهزة  والعاشر 
)نظم الليل والنهار(، وعناصر السلوك، واآلليات 
الفصل  ويناقش  والــذاكــرة،  للتعليم،  العصبية 
السلوك،  على  الجينات  تؤثر  كيف  الحادي عشر 

وينتهي الكتاب بملحق عن الطرق الجزيئية.

عدد الصفحات: 153             سنة النشر: 2015م
الناشر: املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية  

دولة الكويت

كيف تؤثر اجلينات على السلوك

المكتبة الطبية
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وحدة العناية املركزة
عدد الصفحات: 76             سنة النشر: 2015م

الناشر: مركز تعريب العلوم الصحية 
 دولة الكويت

المكتبة الطبية المكتبة الطبية

ُيعـد طـب الحـاالت الحـرجـة مـن أكثـر فـروع 
الطب استهالكًا للموارد وارتفاعًا لتكلفة العالج، 
الحديثة،  التقنيات  على  اعتمادًا  أكثرها  ومن 
ويهتم أطباء وحدة العناية املركزة بمتابعة أجهزة 
يحتاجون  الذين  واملرضى  الرئيسية،  الجسم 
حالة  ذوا  يكونون  ما  عادة  املركزة  العناية  إلى 
الحالة مراقبة  تتطلب  للغاية، مما  صحية حرجة 
ودعمًا واستقرار أجهزة الجسم املهمة الستمرار 

الحياة.

فصول،  خمسة  إلــى  الكتاب  هــذا  ُيقسم 
حيث يبدأ الفصل األول بتعريف طب الحاالت 
املركزة،  العناية  وحدة  عن  ومقدمة  الحرجة، 
املعقدة  األجهزة  عن  الثاني  الفصل  ويتحدث 
وتتم  العناية،  داخل وحدة  املستخدمة  املتعددة 
لحاالت  املستمرة   واملالحظة  املراقبة  عملية 
املرضى عن طريق استخدام تلك األجهزة التي 
مستمر  بشكل  األعضاء  وظائف  بمراقبة  تقوم 
ودوري، ثم يشرح الفصل الثالث طبيعة ونوعية 
مرضى الحاالت الحرجة الذين تستلزم حالتهم 
ويعرض  املركزة،  العناية  وحدة  إلى  الدخول 
العاملني،  وطاقم  الطبي  للفريق  الرابع  الفصل 

العناية  وحدة  داخل  أدوارهــم  مباشرة  وكيفية 
املركزة، وُيختتم الكتاب بفصله الخامس الذي 
يضع املعايير والشروط الالزم توافرها للسماح 

بخروج املرضى من وحدة العناية املركزة.

الكتاب  هذا  في  قـدمناه  ما  يكـون  أن  نأمـل 
الصحية،  الثقافة  سلسلة  لقـّراء  جـديدة  إضافة 
قـد وفقنـا فيما  بالتعـريب، وأن نكـون  واملهتمني 

عرضناه من شرح مبسط لهذا املوضوع الهام.
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Acesulfame	K            بوتاسيوم أسيسلفام
Acne																																											ُعد: حب الشباب
Active	Transport                      النقل الفاعل
Addison’s	Disease              داء أديسون
Allergy األرجية 
Alopecia الثعلبة 
							                            Alveolar	Bone                           العظم السنخي
                     Alveolar	Ridge                   الحرف السنخي
	                            Analgesics مسكنات 
	Anemia                                        )فقر الدم )األنيميا
                          Angina	Pectoris                الذبحة الصدرية
              Anorexia                               )القهم )فقد الشهية
                       Antacids                   مضادات الحموضة
                        Antibacterial                          مضاد للجراثيم
  Antibodies األضداد 
                           Antifungal                                مضاد الفطريات
                             Antimalarial                            مضاد املالريا
                  Antipyretics                      مضادات الحمى
Aspartame أسبارتام 

                             Aspartic		Acid                         حمض األسبارتيك
                                   Asthma الربو 
Autism الذاتوية 

Bacteria                                  جراثيم
Benign	Prostatic                فرط تنسج

Hyperplagia                البروستاتة الحميد
Bifid	Uvula                       لهاة مشقوقة
Bifidobacterium                   قَّاء: ِجْنُس الشَّ

يَّات عِّ َجراثيم ِمْن َفصيلَِة الشُّ

Case	Reports                               تقارير الحالة 
Cerebral	Palsy                        شلل دماغي
Cleft	–	Palate	Impression طبعة لفلح الحنك
Cleft	–	Palate                          جهاز تعويضي

Prosthesis                        لفلح الحنك
Cleft	lip                         الشفة املشقوقة
Cleft			Palate               )فلح حنكي )الحنك املشقوق
Cleft		Palate		Repair	            ترميم فلح الحنك
Cochlear قوقعة 
Communication        اضطراب التواصل
Disorder 	

Congenital ِخلقي 
		Congenital	Anomaly                شذوذ خلقي
Congenital                       / تشوه خلقي
	Deformity                        عيب والدي

Depigmentation                 فقد الصباغ
Depression االكتئاب  
	Disability                   العجز، اإلعاقة
Dyspnea                               ضيق النفس

Ear	Canal	Collapse           انخماص قناة األذن
Ectopic	pregnancy             الحمل املنتبذ
Eczematid                           الطفحة اإلكزيمية
Electrolytes الكهارل 
	Epilepsy الصرع 
Ethane اإليثان 

المصطلحات الواردة في هذا العدد
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Fertilization اإلخصاب 
Folic	Acid                       حمض الفوليك

Gastroesophageal                الجزر املعدي
Reflux املريئي 

Gastroschisis          انشقاق البطن الخلقي

Hard	palate	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 الصلب	 الحنك 
Hearing	Loss                        صمم ، فقد السمع
Hemophilus املستدمية 
			Influenzae النزلية     
Hyperthyroidism               فرط الدرقية 

Hypopigmentation           نقص التصبغ
Hypothyroidism                    قصور الدرقية

Implantation                        انغراس البويضة امللقحة
Influenza األنفلوانزا 
Ionization التأين 
Itching حكة 

Lacrimation دمعان 
	Lactobacillus الَحِمَضة         
Acidophilus املُلَبَِّنُة                 
Leprosy الجذام 
Lethargy                            )النوام )الخمول

Measles الحصبة 
Melanin امليالنني         
Melanocyte                           خلية ميالنينية
Mental	Retardation                التخلف العقلي
Methane امليثان 
Microbes املكروبات                     

Nematode                         الدودة املمسودة
Neomycin نيوميسني 
Neotame النيوتام 
Non-	Comedogenic                   ال زؤاني
Norwegian	Scabies        الجرب النرويجي

)جرب مجلب( 

Organogenesis              تخلق األعضاء
Orofacial	Cleft                فلح فموي وجهي
Otitis	Media                 التهاب األذن الوسطى
Otosclerosis                      تصلب األذن

Palatum		Molle                          شراع الحنك
Passive	Diffusion                االنتشار الالفاعل
Pernicious	Anemia                فقر الدم الوبيل
Pertussis                          )الشاهوق )السعال الديكي
Phenylalanine                        الفينيل أالنني
Phocomelia                    تفقم األطراف
Pityriasis	versicolor              النخالية املبرقشة
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Placenta املشيمة 
Polymer                              َمْكُثْور، َبلَْمر
Premature	labor                      املخاض املبتسر
Preterm		Labor                       والدة مبتسرة
Punch	Biopsy                  خزعة باملنقب

Quinsy                       خرَّاج مجاور اللوزة

Rash طفح 
Rheumatic	Fever                    حمى الروماتزم
Rheumatism روماتزم 
Rubella األملانية              الحصبة 
Runny	Nose باألنف               رشح 

Saccharin                    )السكارين )عامل تحلية
Sarcoptes	Scabiei                   القارمة الجربية
Scabies جرب 
Scar	Tissue ندبي                   نسيج 
Sensitivity تحسس 
Silicon	Dioxide                    ثنائي أكسيد السيلكون
Sinusitis التهاب الجيوب                   
Skin	Cancer سرطان الجلد                
Skin	Grafting                 التطعيم الجلدي
Sleep		Apnea                      انقطاع النفس النومي
Sneezing عطاس 
Soft	Palate                     الحنك الرخو
Steviol		Glycosides         جليكوزيدات الستيفيول
Streptococcus               )العقدية )جنس من الجراثيم
Streptococcus	Pyogenes              العقدية املقيحة

Streptococcus الِعْقِديَُّة 
Thermophilus الَحرِّيَّّة  

Streptomycin ستربتوميسني    
Submucous	Cleft                   الحنك املشقوق
Palate																											تحت املخاطية 

Sucralose السكرلوز 
			Sun	protection             تحصني من أشعة الشمس
 Sun	protection                   عامل الحماية

factor; SPF                              من الشمس
Sunscreen                        حاجبة األشعة الشمسية
Surveillance	Data            بيانات الترصد
Sutton’s	Nevus                   وحمة هالية

Teratogenic ماسخ 
Titanium	Dioxide                ثنائي أكسيد التيتانيوم
Tongue	Tie                         التصاق اللسان
Tonsillitis                  التهاب اللوزتني
Torus	Palatinus                    الحيد الحنكي
Toxin ذيفان 
Trimester                           أثلوث : فترة ثالثة أشهر

Umbilical	Cord الُسري             الحبل 

Vitiligo البهاق 

Water	Proof                     سدود للماء
Wheeze أزيز 

Zinc	Oxide                        أكسيد الزنك



كلمة العدد

تتنوع الحصيلة املعرفية لدى البشر بحسب اختالف اهتماماتهم، فالبشر مختلفون 
الثقافة عن  هذه  وتتحصل  الفرد هي مؤشر عن شخصيته،  وثقافة  ومعارفهم،  بطبائعهم 
طريق القراءة واالطالع وحب املعرفة، لذلك تعد الكتب اللبنة األولى لزيادة الثقافة، حيث إن 
القراءة تبلور األفكار، وتمكن الشخص من تحصيل كافة الخبرات والعلوم املختلفة. وهناك 
معلومات في مجال  الشخص  يكسب  فالتخصص  والتخصص،  الثقافة  بني  خلط واضح 
واحد فقط، أما الثقافة تكسبه معلومات في مجاالت مختلفة وفي شتى امليادين. فقديمًا كان 
يطلق على العلماء لقب "العالم املوسوعي" وذلك إلتقانهم علوم مختلفة في شتى املجاالت، 
وقد يكون للعالم إنجازات واضحة في مجاالت مختلفة، وقد يكون العالم متقنًا للرياضيات 
والفيزياء والطب والرسم، وتكتسب الثقافة منذ الصغر، ويكون دور األسرة التركيز على ما 
يتلقاه األطفال منذ بدء العملية التعليمية عن طريق ترسيخ قواعد اللغات، حيث إن اللغات 

وسيلة مهمة لزيادة الحصيلة املعرفية واكتساب الثقافة في املجاالت املختلفة. 
النهضة  أسس  من  العلمية  باملستجدات  والوعي  واألبحاث  املعرفة  تطور  أن  الشك 
حيث  النامية،  الدول  إليها  تفتقر  دائمة  ومادية  بشرية  إمكانات  إلى  تحتاج  التي  العلمية 
تشكل عقبة أمام املصطلحيني ليس في الوصف والتحليل واالستقراء، وإنما في القدرة على 
التحليل واستخراج النتائج. ويبدو أن ذلك مرتبط بعدة أمور منها املحاوالت املخلة عند نقل 
املصطلح من ثقافة أجنبية إلى عربية دون مراعاة لخصائص بنية املصطلح األصلية سواء 
في اللغة األصلية أو اللغة املنقول إليها. كذلك انتزاع املصطلح الذي أنتجته ثقافة معينة 
ونقله إلى ثقافة أخرى مختلفة، وإدخال دالالت حديثة عليه تجعله غريباً وشاذاً وال يتناسب 

مع السياقات الثقافية للبيئة التي احتضنت هذا املصطلح الوافد.
لقد كرمنا اهلل تعالى بأن جعل اللغة العربية لغة القرآن الكريم حفظها لنا سبحانه 
اِفُظون"آية )9( سورة الحجر، إننا  ا َلُه حَلَ ْكَر َوِإنَّ ْلَنا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ بحفظه للقرآن فقال تعالى "ِإنَّ
دون سائر األمم مازلنا نهمل لغتنا ونحارب التمسك بها، ونلجأ لتعليم أبنائنا باللغة 
أخرى،  بلغة  أبنائنا  مع  منازلنا  في  نتحدث  وأحيانًا  التعليم،  في مؤسسات  األجنبية 
فواقعنا اللغوي هذا ال يسعدنا كثيرًا ما دمنا نعلم أبناءنا بلغة أجنبية، ونقدم الحوافز 
له  األجنبية  الجامعات  من  يتخرج  من  كل  أن  تحدد  مكشوفة  أسبقية  في  والوظائف 

األفضلية على غيره من خريجي الجامعات العربية.

د. يعقوب أحمد الشراح

نائب رئيس التحرير

أهمية اللغة يف اكتساب املعارف وتشكل الثقافة
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