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الـدواء املـزيـف

متالزمة املبيض متعدد 
الكيسات

العمل التطوعي 
وحماية البيئة

الصـداع النـصفـي
)الـشـقيـقة(

غرس األسنان

خافضات احلرارة
)مضادات احلمى(

مرض اجلزر 
املعدي املريئي
)ارجتاع املريء(

موضوع العدد

تعريب الطب



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 2018م(

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

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية )أكملز(

هيئة التحرير
 

د. عبد الرحمن   عبد  الله العوضي
رئيس التحرير

امل����������راد ع�����ل�����ي  غ������ال������ب  أ. 
مدير التحرير

هيئة التحرير االستشارية

د. حسني عبد الرزاق اجلزائري
املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية 

لشرق املتوسط - سابقًا
ال��غ��ن��ي��م ي���وس���ف  ي��ع��ق��وب  د. 

وزير التربية - الكويت - سابقاً
ال��ش��م��ان ع��ب��دال��ل��ه  ع��ل��ي  د. 
مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي سابقًا
ال���ص���ب���اح ح����م����ود  رش������ا  د. 
مستشارة مكتب رئيس الوزراء - الكويت
اخل���ي���اط ه���ي���ث���م  م���ح���م���د  د. 
كبير مستشاري املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة 

العاملية لشرق املتوسط - القاهرة - سابقاً
احل���م�د حمد  رش��ي��د  د. 

وزير التربية - الكويت - سابقًا
ال��س��ب��اع��ي أح���م���د  زه���ي���ر  د. 
أستاذ طب األسرة واملجتمع - السعودية
د. أسام�ة ش�م�س الدي�ن رس��ان
أمني عام نقابة أطباء مصر - سابقاً

د. أح��م��د ب��ن ال��ه��ادي ذي��اب
أستاذ التشريح - تونس

امل���وس���وي رض�����ا  ف��ي��ص��ل  د. 
رئيس الهيئة العليا للمجلس العربي 
لالختصاصات الصحية - البحرين

ال���ع�������س�����������اف زي�����������������د  د. 
مدير املركز العربي للتعريب والترجمة والنشر - سوريا

التحرير الطبي: د. شيماء يوسف ربيع

التدقيق اللغوي: أ. ع�م�اد س��يد ث�اب��ت

الإخراج الفني: سارة أح�م�د عب�د الع�ال
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د. عبد الرحمن عبد الله  العوضي
﴿وقفة وفاء وعرفان﴾رئيس التحرير
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بعد مسيرة مليئة بالعطاءات في خدمة اللغة العربية والدعوة إلى استخدامها في التعليم 
التعريب  عملية  لدفع  املبذولة  الجهود  من  عقود  ثالثة  قاربت  سنوات  وبعد  والجامعي،  العام 
ونقله إلى األمام فكان محط أنظار األطباء والباحثني في الطب،  والسير باملركز سيراً حثيثاً 
يودع مركزنا العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية أمينه العام املساعد ورئيس تحرير مجلة 
تعريب الطب - الدكتور يعقوب أحمد الشراح )رحمه هلل( وتفتقد املجلة لكتاباته املتميزة وآرائه 
املستنيرة فيما يتناوله من موضوعات وقضايا في اللغة والثقافة والبيئة والتعليم وغيرها من 

املجاالت - سائلني املولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته.
الطب  تعريب  من مجلة   )54( الـ  عددنا  فنستهل  العطاء  مسيرة  نستكمل  نحن  وها 
بباب علم األدوية، حيث نستعرض موضوع الدواء املزيف في محاولة لتوضيح نشأة علم 
األدوية وطرق غش الدواء، ونناقش في موضوع العدد موضوعاً هاماً وهو متالزمة املبيض 
متعدد الكيسات، وفي باب الصحة البيئية تتطرق املجلة ملوضوع العمل التطوعي وحماية 
اللغوي وأسبابه  التأخر  واللغة موضوع  النطق  باب علم أمراض  ثم تستعرض في  البيئة، 
وطرق تشخيصه ومعالجته لدى األطفال، وفي باب طب املخ واألعصاب تتحدث عن موضوع 
الصداع النصفي )الشقيقة( وأعراضه وطرق عالجه، وفي باب اللغة العربية تناقش املجلة 
موضوع اللغة العربية والدعوة إلى استخدامها في مراحل التعليم، ثم تتطرق املجلة في باب 

الصحة النفسية ملوضوع الصداقة وعالقتها بتقدير الذات.
وفي باب الصحة العامة تتناول املجلة موضوع خافضات الحرارة )مضادات الحمى( 
على  الضوء  املجلة  تسلط  الطبية  األخالقيات  باب  وفي  وأنواعها،  استخدامها  ودواعي 
سمية  املجلة  توضح  السموم  علم  باب  وفي   ، الطبية  األخطاء  موضوع  وهي  هامة  قضية 
الهرمونات  منظومة  ملوضوع  املجلة  تتطرق  الصماء  الغدد  علم  باب  وفي  الباراسيتامول. 
بالجسم وتبني بعض أنواع الهرمونات وتأثيرها على الجسم، وفي باب طب أمراض الجهاز 
باب  وفي  العصبي(،  )القولون  املتهيج  القولون  متالزمة  ملوضوع  املجلة  تعرض  الهضمي 
الغدد  علم  باب  وفي  املريئي،  املعدي  الجزر  مرض  ملوضوع  املجلة  تأخذنا  الباطني  الطب 
الصماء تستعرض املجلة موضوع الكورتيزون، وفي باب الطب التكميلي والبديل تقدم املجلة 
شرحًا موجزًا عن موضوع التداوي باألعشاب، وفي باب طب الفم واألسنان تناقش املجلة 
موضوع غرس األسنان، ثم تعرض في باب علم األعصاب موضوع داء رينو، وتختتم املجلة 

مقاالتها بالحديث عن تحدي األمراض املزمنة وذلك في باب طب العائلة.
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 

الطبية الذي يطلعنا على أحدث إصدارات املركز، واملصطلحات الواردة في هذا العدد.
وختامًا يسعدنا أن ينال كل ما قدمناه من موضوعات إعجاب قّرائنا األعزاء.

ٍٍ
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أحمد  يعقوب  الدكتور  بقلم  املقال  هذا  ُأعد 
الشراح - رحمه هلل - األمني العام املساعد للمركز 
العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية )سابقًا( 
الذي  ونائب رئيس تحرير مجلة »تعريب الطب« 
بعد  العام  هذا  من  يوليو  في  عاملنا  عن  رحل 
التعريب  خدمة  في  بالعطاءات  حافلة  مسيرة 
في  استخدامها  إلى  والدعوة  العربية  واللغة 
التعليم العام عامة والتعليم الطبي بوجه خاص، 
وذلك من خالل الندوات التي نظمها خالل عمله 
التي زادت  باملركز، ومن خالل كتاباته ومؤلفاته 
املجاالت  شتى  في  تنوعت  مؤلفًا  عشرين  على 
والتعليم،  الصحية  والعلوم  والبيئية  الثقافية 

سائلني املولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته.

الـدواء املـزيـف

هذا وقد تحدث رحمه هلل في مقاله هذا عن 
تاريخ  على  الضوء  بإلقاء  وذلك  املزيف،  الدواء 
والتحدث  الدواء  صناعة  في  والتطور  الدواء، 
عن الدواء املغشوش، ثم اختتم مقاله ببيان كيف 
ما  ونستعرض  هذا  األدوية؟،  على  الرقابة  تكون 

جاء في مقاله - رحمه هلل -:
متشعب  املزيف  الدواء  عن  الحديث  إن 
وطويل، ولكننا سنختصره بالتركيز على جوانب  
في  املعرفة  عن  للباحثني  أهمية  لها  نجد  معينة 
نعم  من  نعمة  الدواء  أن  الشك  الدواء.  شؤون 
بل  والحيوان،  اإلنسان  عنه  يستغني  ال  الخالق 
إن حقل الطب لن يكون له وجود من دون الدواء 
أهمية  إدراك  إن  للمريض.  الطبيب  يصفه  الذي 
عندما  مستعصيًا  يكون  لن  لإلنسان  الدواء 

د. يعقوب أحمد الشراح   
األمني العام املساعد - سابقًا

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية
دولة الكويت

تعريب الطب، العدد 54، أكتوبر 42018
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يعانون  الذين  املرضى  حال  في  اإلنسان  يفكر 
األلم الشديد فال يجدون الدواء، أو يلجأون إلى 
العالج باألعشاب التي تستخدم لحاالت معينة 

من األمراض باملمارسة والتجربة.
تاريخ تطور الدواء

على  دليل  خير  الدواء  تـطـور  تاريـخ  إن 
منذ  اإلنسان  استخدم  فلقد  لألحياء،  أهميته 
أكثر من )3( آالف سنة عشرات األدوية التي لها 
أصول نباتية وحيوانية استعملت بشكل كبير من 
الصينيني مع نهاية القرن السادس عشر وتقدر 
نوع مختلف من   )1900( بـ  األدوية  هذه  أنواع 
أن  لدرجة  الزمن  بمرور  طورت  التي  العالجات 
أكثر من  اليوم  التقليدي يضم  الطب الصيني 

)13( ألف دواء.
لقد كتب عالم النبات اإلغريقي ديسقوريدوس 
خمسة مجلدات شهيرة فسر فيها طريقة العالج 
انتشرت  فقد  املجلدات  باألعشاب، وألهمية هذه 
واستخدمت في دول أمريكا الشمالية والجنوبية، 
والهند، وأستراليا، ثم انتعش العالج باألعشاب 
في أواخر القرون الوسطى في أجزاء مختلفة من 

العالم اإلسالمي واملسيحي.
إال  كثيرًا  يتطور  لم  باألعشاب  العالج  إن 
أعمال  ظهرت  عندما  عشر  السابع  القرن  في 
باراسيلسوس في سويسرا، وكيوبيبت بإنجلترا 
باللغة  منشور  أول  )1652م(  عام  نشر  الذي 

اإلنجليزية في مجال دستور األدوية. 
كعالج  األعشاب  على  االعتماد  ظل  ولقد 
معرفة  على  املمارسون  يركز  ولم  طويلة،  فترة 
وإنما  فاعلة،  األعشاب  هذه  تكون  وملاذا  كيف، 
كانوا على علم من خالل التجربة واملالحظة أن 

الدواء له مفعول على املريض.
ومع نهاية القرن الثـامن عـشـر ظهر ألول 
مرة علم الصيدلة، حيـث بـدأت دراسـة مفعول 
الدواء وتأثـيراته املختـلـفة على اإلنـسـان، ويعد 

القرن التاسع عشر البدايات األولى لتأسيس علم 
شميدبيرج  أوزوالد  قام  عندما  الحديث  الصيدلة 
بوضع قواعد علم الصيدلة،  1921م(   - )1838م 
في  ستراسبورج  جامعة  في  العلم  هذا  وَدّرس 
وهيدرات  الكلوروفورم،  على  بالتركيز  النمسا 
الكلور. ولقد نشر كتابًا بعنوان "الخطوط العريضة 

لعلم الصيدلة". 
ظهور  الصيدلة  علم  تطور  على  ساعد  لقد 
علم آخر هو الكيمياء العضوية في عام )1828م(. 
اليوريا  إنتاج  من  وهلر  فريدرك  الباحث  تمكن 

كمادة كيميائية عضوية تعد من مكونات البول.
من  الصيدلة  وعلم  العضوية  الكيمياء  إن 
أبرز امليادين التي ساهمت في تأسيس الصناعة 
وحفزت  عشر،  التاسع  القرن  نهاية  في  الدوائية 
شركات دوائية كبرى مثل إلي للي، وروش، وباير، 
عمليات  قيادة  على  وغيرها  وساندوز  وفايزر، 
العالم، حيث عملت  في  الدوائية  الصناعة  تطوير 
هذه الشركات على بناء مختبرات بحثية وعلمية، 
والبحث  ملنتجاتها،  الدوائية  التطبيقات  واكتشاف 
عن األدوية الجديدة التي تعالج األمراض، وخاصة 

األمراض الجديدة.
التطور يف �صناعة الدواء

على الرغم من النمو املتواضع في الصناعة 
العشرين،  القرن  من  الثالثينيات  في  الدوائية 
وانحسار جهود بعض شركات الدواء على البحث 
املستخدمة  األدوية  توصف  كانت  واالكتشاف 
آنذاك وتباع بدون وصفة طبية، بل إن نسبة كبيرة 
من هذه األدوية كانت تجهز من قبل الصيادلة، أو 
في بعض الحاالت كانت األدوية تصرف مباشرة 

من األطباء ملرضاهم.
مـثـل  األدويـة  بـعـض  إنتـاج  أمكـن  لقد 
العشرين  القرن  من  الثالثينيات  في  األسبرين 
مادتان  ظهرت  وأيضًا  )باير(،  شركة  بواسطة 
تأثيرات  لهما  وكان  واألنسولني  البنسلني  هما: 

بالغة على عالج األمراض. 
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الثانية حفزت  العاملية  الحرب  أن  ال شك 
أزمات  تعالج  أدوية  إنتاج  على  األدوية  شركات 
وتفـشي  الحـرب،  أهوال  عن  ناتجة  صحية 
األمراض، فكان التركيز على األدوية املسكنة لآلالم 
واملضادات الحيوية، كما زاد الضغط الجماهيري 
على الحكومات لتتولى العناية باألبحاث الدوائية، 
بوضع  الدوائية  للصناعات  املجال  وتفسح 
الدواء،  سالمة  تضمن  التي  والنظم  التشريعات 
ووصولها إلى املرضى بسهولة وبتكاليف مناسبة.
لهذا سارعت بعض الدول األوروبية بتطبيق 
أنظمة الرعاية الصحية من أجل تقديم الخدمات 
أسست  فلقـد  للنـاس.  الضروريـة  الصحيـة 
بريطانيا ما يسمى بـ “الخدمة الوطنية الصحية” 
من  الـناس  حاجـات  ضـبـط  في  ساهمت  التي 
الدواء وأسعار السوق، ونظام الوصف الدوائي، 
واألحكام الخاصة بها. ولقد كان ألنظمة الرعاية 
الصحية الدور الكبير في أوروبا لتشجيع القطاع 
الدوائية  الصناعة  في  املشاركة  على  الخاص 

واألبحاث العلمية على األساس التجاري.
من  وخاصة  الحـرب،  بعد  ما  حقبة  إن 
بالتقدم  اتسمت  التسعينيات  إلى  الخمسينيات 
الالفت في الصناعة الدوائية بإنتاج مضادات حيوية 
جديـدة، ومـسـكنات حديـثـة مثل األسيتامينوفني، 

واإليبوبروفني ، فضاًل عن العمل في أدوية جديدة 
اإلنزيمات،  ومثبطات  الحمل،  منع  حبوب  مثل 

واألدوية السرطانية املختلفة وغيرها.
من  الـدوائـيـة  الصـناعـة  تسـلـم  لم  عامـة، 
مخاطر الخلل في الصناعة أو سوء التعامل مع 
محسوبة.  غير  أخطاء  أو  تجارية  لدوافع  الدواء 
ولعل فضيحة الثاليدومايد عام )1961م( جعلت 
الحكومات تزيد من التشديد على صناعة الدواء 
لـقـد استـخـدم دواء  ونظـام االعتـمـاد والبيع. 
الثاليدومايد ألول مرة في عام )1957م( في أملانيا 
الغربية من شركة أملانية وجدت أن الدواء يعالج 
القلق والتوتر، واألرق ، والغثيان والدوار  لدرجة 
مختلفة.  أمراض  في  يستخدم  كان  الدواء  أن 
مثل  خطيرة  أعراض  له  الدواء  أن  يكتشف  ولم 
القلب  في  مشكالت  وحدوث  الجنني،  تشوهات 
والكلية والعني والسمع. ولقد توفيت بسبب العلل 
الناجمة عن استخدام هذا الدواء آالف األطفال.

هذه الحالة الناجمة عن الثاليدومايد ليست 
علل  إلى  أدت  أخرى  أدوية  فهناك  الوحيدة، 
خطيرة جعلت الناس والحكومات تطلق املحاذير 
لصانعي األدوية، وأهمية التقيد بشروط صناعة 
بالدواء من نقاء  الدواء مع مراقبة كل ما يتعلق 
وفاعلية وسالمة وتسجيل وتسويق وغيرها. ولقد 
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الدواء  لصناعة  الكبرى  الشركات  استجابت 
يكسبها  بها  العمل  أن  ورأت  التعليمات،  لكافة 
السمعة الدولية، بل والسمعة التجارية، ويزيد من 

مبيعاتها بسبب ثقة الناس بها.
السمعة  ذات  الشركات  هذه  أمثلـة  ومـن 
العاملية في مجال صناعة الدواء: نوفارتز، الروش، 
فيزر، ميرك وغيرها، بل إن هناك شركات ربما لم 
يسمع الناس بها مثل تيفا أو مايلن، لكنها تعد من 
العشر األوائل للشركات العاملية املصّنعة للدواء. 
وهناك مجموعة كبيرة من الشركات التي تتصدر 
مراتب متقدمة في التصنيف الدولي إلنتاج وبيع 
الدواء واملكانة الدولية من حيث دخلها اإلجمالي 
من املبيعات، واألرباح السنوية، وعدد العاملني، 
البحث  قطاع  على  العالي  إنفاقها  عن  فضاًل 

الثلج  كرة  مثل  األدوية  مصانع  عامة،  العلمي. 
فيزداد  الزمن  مرور  مع  تكبر  ثم  صغيرة  تبدأ 
مكان.  كل  في  تنتشر  التي  األدوية  من  إنتاجها 
العلمية،  األبحاث  على  املعتبرة  الشركات  تعتمد 
والسمعة الدوائية، والعلماء، واإلمكانيات املادية 
والبشرية، وبالتالي تمثل أكثر من )40 %( من 
بيع  من  أرباحها  أن  كما  الدولي،  اإلنتاج  سوق 

الدواء عالية، ومحصنة من الخسائر املتوقعة.
من شركات األدوية   )% 90( من  أكثر  هناك 
املكافئ،  الدواء  تبيع  شركات  بأنها  تعرف  التي 
األدوية  غالبية  تنتج  وهي  الناس،  لدى  ومعروفة 
املباعة. ففي عام )2013م( وجد أن حوالي )84 %( 
من )4( آالف مليون وصفة دوائية في أمريكا وحدها 

كانت ضمن الدواء املكافئ أو الجنيس.

الدخل الدولةالشركةالترتيب
اإلجمالي 

)مليار دوالر(

الربح 
اإلجمالي 

)مليار دوالر(

عدد العاملني

1Johnson & Johnson
جونسون وجونسون

6413118,700أمريكا

2Pfizer
فايزر

48981,800أمريكا

3Galaxo Smith Kline
جالكسو سميث كالين

45899,00بريطانيا

4Hoffman - la Roche
هوفمان الروش

44880,00سويسرا

5Snaofi - Aventis
سانوفي أفينتس

42898,00فرنسا

6Novartis
نوفارتس

42896,00سويسرا

جدول )1(: تقديرات إحصائية عن الدخل واألرباح لعدد من شركات األدوية الكبرى في 
العالم لسنة واحدة )2010م(.
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ما الدواء املكافئ؟

له  الذي  املنتج  ذلك  املكافئ  بالدواء  يقصد 
واألداء،  والنوع  الشكل  حيث  من  تجارية  عالمة 
االسم  من  بداًل  الكيميائي  باسمه  يسوق  وعادة 
بجهة  ترتبط  ال  قد  األدوية  هذه  املعلن.  التجاري 
معينة، لكنها تخضع للقانون والرقابة التي تضعها 
األدوية.  هذه  فيها  تصرف  التي  الدول  سلطات 
املواد  يتضمن محتواه  أن  يجب  املكافئ  والدواء 

الفعالة نفسها املوجودة في الصيغة األصلية.
هذه األدوية املكافئة تباع بأسعار أقل من 
األسماء  أو  التجارية  العالمات  ذات  نظيراتها 
الجرعة  في  متطابقة  أدوية  أنها  كما  التجارية، 

والقوة وأسلوب االستخدام واألمان والفعالية.
وعادة تقسم األدوية إلى عدة طرق أهمها 
تفرق  والتي  الضبطية،  على  املعتمد  التقسيم 
بناء  للمريض  تعطى  التي  املوصوفة  األدوية  بني 
يطلبها  التي  األدوية  وبني  الطبيب  طلب  على 
وصفات  إلى  تحتاج  ال  حيث  نفسه،  املستهلك 
طبية، ومسموح طلبها لعدم ضررها عند تناولها 
والصداع  األلم  ومسكنات  األسبرين  أدوية  مثل 

وغيرها.
الرقابة على الأدوية 

الشك أن الناس يبحثون عن الدواء الفاعل 
ولجهلها  والجودة،  باألمان  يتصف  الذي  النقي 
بمركبات الدواء وآلية تفاعلها في الجسد أو حتى 
بالرقابة  يثقون  فإنهم  للصحة،  سالمتها  معرفة 
مجال صناعة  في  وباملختصني  للدولة،  الدوائية 
الدواء. هناك الكثير من الشروط التي تضعها 
الدولة لشركات الدواء لاللتزام بها من ترخيص 

وتسجيل وصناعة وتسويق وتخزين وغيرها.
املطـلوب  الـدواء  توافـر  من  الرغم  وعلى 
في  خاصة  عليه،  الحصول  وسهولة  للمرضى، 
منتجاً  ُيعد  الدوائي  املنتج  أن  إال  املتقدمة،  الدول 
معقدًا، وعادة يمر في صناعته بعدة مراحل، وملدة 
زمنية ليست قصيرة لكي يعتمد كدواء جديد صالح 

لالستعمال.

فالدواء الجديد يمر بداية بخطوة نشوء 
الفكرة التي يجب دراستها من فريق متخصص 
يبحث ويكتشف املركب الكيميائي والعضوي بعد 
الفحص والتجريب على الحيوان لتحديد األمان 
والصالحية لالستخدام البشري. إن الكثير من 
البيانات الناتجة من األبحاث العلمية عن الدواء 
الجديد تجهز لكي تدرس من جديد من قبل الدولة 
والهيئات الغذائية والدوائية العتمادها وتسجيلها 

وتداولها في حال املوافقة على املنتج الدوائي.
وقد يكون مفيدًا االستدالل على آلية إنتاج 
الدواء بالبحث في صناعة دواء لعالج مرض مثل 
داء القرحة الهضمية الناتج بسبب الخلل في إفراز 
حمض الهيدروكلوريك في املعدة بشكل مستمر. 
فإذا كان إفراز الحمض مرتفعًا فإن ذلك يتطلب 
اختراع دواء يتحكم في توازن اإلفراز الحمضي 

من خالل التعامل مع الخاليا املفرزة للحمض.
إن البحث في مركب دوائي من قبل املختصني 
يستدعي إيجاد ثالثة مركبات تصوب عمليًا على 
أنسجة معزولة للمعدة عادة يتم الحصول عليها من 
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له  الذي  املنتج  ذلك  املكافئ  بالدواء  يقصد 
عالمة تجارية من حيث الشكل والنوع واألداء، 
وعادة يسوق باسمه الكيميائي بداًل من االسم 
تـرتـبط  قـد ال  األدويـة  املعلن. هـذه  التجاري 
والرقابة  للقانون  تخضع  لكنها  معينة  بجهة 
التي تضعها سلطات الدول التي تصرف فيها 
هذه األدوية. والدواء املكافئ يجب أن يتضمن 
في  املوجودة  نفسها  الفعالة  املواد  محتواه 
تباع  املكافئة  األدوية  هذه  األصلية.  الصيغة 
العالمات  ذات  نظيراتها  مـن  أقـل  بأسعـار 
التجارية أو األسماء التجارية، كما أنها أدوية

متطابقة في الجرعة والقوة 
وأسلوب االستخدام واألمان 

والفعالية.
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الحيوانات أو الخاليا الجذعية. فإذا ثبت بالتجربة 
أو  املقترحة  الثالثة  املركبات  فاعلية  والفحص 
الداخلة في البحث العلمي لداء القرحة الهضمية 
تحديد  بـهـدف  الحيـوانات  على  تجـرب  فإنها 
الفاعلية، ونسبة االمتصاص، والزمن الالزم حتى 
يحصل الدواء على أعلى فاعلية، ومقدار الجرعة 
اآلمنة واملميتة، واألعراض الجانبية. ويقدر الزمن 
األقل  على  سنوات   )5( بــ  ذلك  يستغرقه  الذي 
وال  تسويقه.  يمكن  فاعاًل  جديدًا  دواًء  يكون  لكي 
يسمح باستخدام الدواء إال بعد تجريبه على عينة 
10( أشخاص لتحديد تأثيرات   -  1( صغيرة من 
الدواء والتأكيد من سالمته، ثم يزداد العدد بحسب 
النتائج إلى أن يصل العدد في التجربة إلى )10( 
تأخذ  البشر  على  الدراسة  وهذه  شخص.  آالف 

أيضًا مدة ال تقل عن )5( سنوات أخرى.
إن االطمئنان على سالمة الدواء لالستخدام 
البشري ال يكون إال من خالل األجهزة الرقابية 
الدولة، ومن خالل  لقطاع الصحة في  املختصة 

مؤسسة  أشهرها  ومن  والدواء،  الغذاء  إدارة 
هناك  دولة  كل  ففي  األمريكية.  والدواء  الغذاء 
عن  مسؤولة  والدواء  للغذاء  هيئة  أو  مؤسسة 
للدواء بهدف  به أي مصنع  يقوم  دراسة كل ما 
دولة  أول  األردن  إن  ويقال  جديد.  دواء  إنتاج 
للغذاء والدواء في  عربية قامت بإنشاء مؤسسة 
الوطن العربي. املهمة األساسية ملؤسسة أو هيئة 
الدواء في الدولة هي دراسة كل ما يتعلق بالدواء 
ونتائج  املعلومات  مـصادر  باستخـدام  الجديـد 
املوافقة  تتم  ضوئها  في  التي  وغيرها  األبحاث 
عدم  حال  وفي  عدمه.  من  الدواء  تصنيع  على 
املؤسسة  أو  الهيئة  فإن  التصنيع  على  املوافقة 

تطلب املزيد من البحث والدراسة.
فإن  التصنيع،  على  املوافقة  تمت  ما  وإذا 
اختيار  مثل  مراحل  بعدة  تمر  التصنيع  عملية 
األثر  على  للحصول  املناسب  الصيدالني  الشكل 
العالجي املطلوب، فاختيار علبة الدواء مثاًل يتوقف 
على أسلوب وضع الحبوب، وقياس مدى صالبة 

العلبة ومقاومتها للصدمات.
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 قبل استخدام أي منتج ننصح بالتأكد من أنه مسجل لدى إدارة الغذاء - الدواء.

عن طريق الدخول على موقع الهيئة 
http://www.sfda.gov.sa
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3
الضغط على "مواضيع هامة" أسفل2

ثم الضغط على قائمة األدوية واملستحضرات 
العشبية املسجلة

اكتب اسم املنتج باللغة اإلنجليزية فقط في الخانة 
املخصصة لذلك واضغط على بحث، ليتضح لك 

وضع املنتج

إذا لم تظهر لك أية معلومات عن املستحضر، فإنه 
غير مسجل لدى الهيئة
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إن التصنيع الجيد للدواء يجب أن يراعي عدة 
قواعد كنظام تصميم املصنع، والهيكل اإلداري، 
وعمليات التهوية، ولباس العاملني، وتعقيم اآلالت، 
ونظام التخزين والشحن وغيرها. وألن احتماالت 
تلوث الدواء أثناء التصنيع وبعده كبيرة أو الخلل 
في  الصحي  القطاع  فإن  محتملة،  صناعته  في 
التي  الدوائية  الرقابة  عمليات  على  يشدد  الدولة 
وكالء  تسجيل  مثل  عديدة  مسؤوليات  تتولى 
وتسجيل شركات  واملستوردين،  األدوية  شركات 
الخاصة  السجالت  وإعداد  ومنتجاتها،  األدوية 

بالشركات.
كذلك تضع مراقبة الدواء السياسة الدوائية، 
وقواعد صرف األدوية، والتأكد من جودة الدواء 
الصيدليات  جميع  على  والتفتيش  وصالحيته، 
واملصانع،  األدوية،  ومخازن  والخاصة،  العامة 

وإصدار تصاريح استيراد وتصدير األدوية.
عدة  من  الدواء  مراقبة  جهاز  يتكون  وعادة 
أقسام تناط بها مهام مختلفة مثل التسجيل الدوائي، 
مراقبة الجودة، اإلفراج الدوائي، والتفتيش. ال شك 
أن جهاز أو إدارة مراقبة الدواء من إدارات القطاع 
إنتاج  عمليات  مراقبة  عليه  يعول  الذي  الصحي 
إجراءات  بإخضاع  املنتج  الدواء، وضمان سالمة 
أن  يجب  التي  اإلنتاج  وقواعد  لشروط  التصنيع 

تساير املعايير الدولية لتصنيع وتسويق الدواء..
يوم  بعد  يومًا  تتطور  الدواء  صناعة  وألن 
الناس  حاجة  بازدياد  يتزايد  عليها  اإلنفاق  فإن 
إلى الدواء، وانتشار األمراض، وخصوصًا ظهور 
األمراض الجديدة، ومنها األمراض الوبائية التي 
تستنفز أجهزة القطاع الصحي للتصدي ملخاطرها 

ونشر الوعي بني الناس لتجنب اإلصابة بها.
وإذا كان االستثمار في صناعة الدواء عماًل 
مكلفًا وجهدًا استثنائيًا، فإن منافع هذا االستثمار 
عديدة ال تتوقف على الجانب التجاري وحده، وإنما 
كذلك على جودة الرعاية الصحية في الدولة، فكلما 
التنمية  ألهداف  محققة  الدوائية  الصناعة  كانت 
وبعيدة عن التالعب، خصوصًا استغاللها ألهداف 

التحايل  أجل  من  مشروعة  غير  وبطريقة  تجارية 
والتكسب على حساب صحة الناس، فإن تداعيات 

هذه الصناعة خطيرة ويعانيها الجميع.
الغ�ش يف �صناعة الأدوية

األفراد  يعانيها  التي  املخاطر  أمثلة  ومن 
املزيفة  األدوية  ورواج  الدواء،  صناعة  في  الغش 
التي بدأت تزداد بشكل الفت في السنوات األخيرة 
في العديد من الدول، وخاصة الدول النامية رغم 
التشديد على الصناعة والتسويق، ومراقبة منظمة 
الصحة العاملية مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية 

)اإلنتربول( آلفة الغش والتزييف في الدواء.
ففي الصني عام )2009م( تمكن اإلنتربول 
من ضبط ومصادرة حوالي عشرين مليون حبة 
املزيفة،  األدوية  من  وأكياس  شراب  وزجاجات 
وكذلك حدث الشيء نفسه في دول جنوب شرق 
في  تجارة  األماكن  أكثر  من  آسيا  وتعد  آسيا. 
دول  من  انتقالها  يسهل  التي  املزيفة  األدوية 
من  أحيانًا  وتفلت  املصدر،  معرفة  دون  ألخرى 
العالية  املزيفني  قدرة  نتيجة  املتخصصني  رقابة 
الدوائية  للمنتجات  محاكات  أساليب  اتباع  على 

األصلية، وصعوبة اكتشاف حيلهم.
إن الدارس لعمليات تزييف الدواء ال يجد 
إحصائيات دقيقة لحجم مبيعات هذه األدوية على 
تقل  ال  ملبيعات  تقديرات  الدولي سوى  املستوى 
عن )80( بليون دوالر سنوياً. ومما زاد من حجم 
املبيعات في السنوات األخيرة استخدام “التجارة 
اإللكترونية لألدوية غير مسجلة امللكية”. ويعتقد 
من األدوية املباعة بواسطة   )% 70( أن حوالي 
اإلنترنت، ومن جهات غير مصرح لها ببيع الدواء 

وتحجب عناوينها هي أدوية مزيفة.
وعادة تكثر األدوية املزيفة في الدول النامية 
نتيجة الفقر وعدم قدرة الناس على تحمل تكاليف 
األدوية باهظة الثمن بجانب ضعف الرقابة، وانتشار 
الفساد، وغياب القانون. ولقد وجد في السنوات 
موصوفة  أدوية  شمل  األدوية  تزييف  أن  األخيرة 
لعالج السرطان واألمراض القلبية واألوعية الدموية 

تباع عن طريق اإلنترنت.
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علم األدوية

ولقد أجريت تحريات عن األدوية املزيفة في 
عدد من الدول األوروبية ووجد أن الدول األوروبية 
الغربية تنفق أكثر من )20( بليون دوالر كل سنة 
قانونية  أو  املصادر،  معروفة  غير  أدوية  على 
التصريح باإلنتاج، وتتركز غالبية هذه األدوية في 
تلك األدوية التي يطلق عليها “نمط الحياة” مثل 

أدوية نقص الوزن، واألنفلونزا، واإلخصاب.
بازدياد  تزداد  املزيف  الدواء  خطورة  إن 
عليه.  القضاء  وصـعـوبة  وانتشاره،  إنـتـاجـه 
نوعه  عن  النظر  بغض  املزيف  الدواء  فاكتشاف 
وكمياته هو في الواقع حدث يعكس ضعف الرقابة 

الصحية، ويقوض مصداقية األنظمة الصحية.
على  فـقـط  يـتـوقـف  ال  الدواء  في  والغش 
البيطرة،  أدوية  كذلك  وإنما  البشرية،  األدوية 
واملستلزمات الطبية املختلفة بما في ذلك األدوية 
املكملة والدهـانات الجلدية، واملـواد التجميـلـية 
وغيرها. فاألدوية البيطرية املزيفة تضر بالحيوان، 

هذه  لحم  يأكل  أن  بعد  اإلنسان  يتأثر  وبالتالي 
الحيوانات.

على  يتـوقـف  ال  الـدواء  في  الغش  كذلك 
باألدوية،  املعبأة  للعلب  أو  محتواه  في  التغيير 
وإنما كذلك في التالعب بصالحية الدواء وانتهاء 
هي  للغش  طريقة  أسهل  أن  وجد  حيث  مدته، 
فتاريخ  الصالحية.  منتهية  األدوية  تدوير  إعادة 
انتهاء الصالحية هو الزمن الذي يبدأ فيه مفعول 
الدواء في النقصان، ويقل تأثيره في الجسم. فعلى 
ببعض  محتفظًا  يظل  الدواء  إن  يقال  مما  الرغم 
فعاليته التي تتراوح من )5 - 50 %( بعد انتهاء 
مدة الصالحية، ثم تقل تدريجيًا بمرور الزمن، إال 
أن ذلك ال يعني عدم حدوث تأثيرات سلبية على 
الصحة جّراء استخدام أدوية منتهية الصالحية. 
هناك بعض األدوية يحدث لها تغيير كيميائي في 
املادة الفعالة مما يجعلها مضرة كأدوية األنسولني 
وداء السكري، وأدوية النتروجليسرين، واألدوية 
الحيوية  واملضادات  الدموية،  لألوعية  املوسعة 

السائلة.
تواريخ جديدة  إعادة طباعة  أن  ولقد وجد 
من  تجـميعـهـا  بعـد  الصالحية  منتهية  ألدوية 
الصنع  قديمة  األدوية  هذه  تعبئة  أو  األسواق، 
في عبوات جديدة وبتواريخ جديدة ظاهرة سائدة 
تستدعي جهدًا خارقًا لضبط الجهات التي تقوم 

بذلك.

املراجع
• املنتجات الطبية متدنية النوعية/ املزورة/ مغشوشة 	

رقم  وقائع  صحيفة  املزيفة،  املغشوشة/  التوسيم/ 
الصحة  منظمة  2016م،  يناير  الثاني/  كانون   275

العاملية.
•	 Edited	by	Albert	I.	Wertheimer,	Perry	G.	

Wang,	Counterfeit	Medicine,	 ILM	publi-
cation.	

يراعي  أن  يجب  للدواء  الجيد  التصنيع  إن 
عدة قواعد كنظام تصميم املصنع، والهيكل 
اإلداري، وعمليات التهوية، ولباس العاملني، 
والشحن  التخزين  ونظام  اآلالت،  وتعقيم 
أثناء  الدواء  تلوث  احتماالت  وألن  وغيرها. 
التصنيع وبعده كبيرة أو الخلل في صناعته 
محتمل، فإن القطاع الصحي في الدولة يشدد 
تتولى  التي  الدوائية  الرقابة  عمليات  على 
مسؤوليات عديدة مثل تسجيل وكالء شركات 
شـركـات  وتـسـجـيل  واملـستـورديـن،  األدويـة 

األدوية ومنتجاتها، وإعداد 
السجالت الخاصة بالشركات.
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تعريب الطب

أهداف املؤمتر
• الوقوف على املصادر األصلية التي تتناول الطب والصيدلة، وما يتصل بهما من علوم في 	

مصر والشرق األدنى، مع دراستها وتحليلها.
• بيان أهمية مصر والشام والحجاز والعراق وغيرها الحضارية في علم الطب والصيدلة.	
• العصرين 	 خالل  األدنى  والشرق  مصر  في  املستشفيات  ودور  األطباء  وضع  استجالء 

القديم واإلسالمي الباكر.
• رصد النباتات الطبية التي اشتهرت بها مصر والشرق األدنى وتطور صناعاتها.	
• إلقاء الضوء على العمليات الجراحية واآلالت املستخدمة فيها.	
• إعداد موسوعة علمية حديثة تعنى بتاريخ الطب والصيدلة في مصر والشرق األدنى في 	

ضوء أوراق املؤتمرين.

محاور املؤمتر
• مصادر الطب والصيدلة والعلوم املتصلة بهما في مصر ودول الشرق األدنى من العصور 	

القديمة إلى العصر اإلسالمي الباكر.
• الطب واألطباء وطرق االستشفاء في مصر ودول الشرق األدنى خالل العصرين القديم 	

واإلسالمي الباكر.
• األمراض البشرية في مصر ودول الشرق األدنى وطرق عالجها.	
• العمليات الجراحية واآلالت املستخدمة فيها.	
•  الكيمياء والرياضيات وعالقتها بالطب والصيدلة.	

املؤمتر الدولي
"الطب والصيدلة في مصر والشرق األدنى"

ديسمبر 2018م

يعقد مركز الدراسات البردية والنقوش بجامعة عني شمس ــ جمهورية مصر العربية ــ 
املؤتمر الدولي »الطب والصيدلة في مصر والشرق األدنى« في ديسمبر من هذا العام للوقوف 
مصر  في  علوم  من  بهما  يتصل  وما  والصيدلة،  الطب  تتناول  التي  األصلية  املصادر  على 

والشرق األدنى، مع دراستها وتحليلها. 
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وتحت  العزيز،  عبد  بن  سلمان  امللك  الشريفني  الحرمني  خادم  لدن  من  كريمة  سامية  بموافقة 
رعاية معالي وزير التعليم األستاذ الدكتور أحمد العيسى، وبإشراف مباشر من معالي مدير جامعة 
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية عضو هيئة كبار العلماء األستاذ الدكتور سليمان بن عبد هلل أبا 
الخيل، ومعالي املدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور سعود هالل الحربي، 
تنظم املنظمة العرية للتربية والثقافة والعلوم ممثلة بجهازها املختص مكتب تنسيق التعريب، وجامعة 
اإلمام، ممثلة بمعهد امللك عبد هلل للترجمة والتعريب، مؤتمر التعريب الثالث عشر في سبتمبر من 
هذا العام، وذلك بمبنى املؤتمرات بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض، بحضور ثلة 

من الباحثني املنتمني لهيئات ومؤسسات ومعاهد جامعية متخصصة.

أهداف املؤمتر
1	 تنسيق الجهود التي  تبذل للتوسع في استعمال اللغة العربية في التدريس بجميع مراحل التعليم .

وأنواعه ومواده، وفي األجهزة الثقافية ووسائل اإلعالم املختلفة.
2	 تتبع حركة التعريب وتطور اللغة العربية العلمية والحضارية في الوطن العربي وخارجه، بجمع .

الدراسات املتعلقة بهذا املوضوع ونشرها أو التعريف بها.
3	 تنسيق الجهود التي تبذل إلغناء اللغة العربية باملصطلحات الحديثة ولتوحيد املصطلح العلمي .

والحضاري في الوطن العربي.

محاور املؤمتر
• املصطلح العلمي في املعجم املختص: أنواعه ومواصفاته.	
• املناهج الدولية في اختيار املصطلحات العلمية والتقنية.	
• الرموز العلمية، أشكال إقرارها والتوافق حولها.	
• املحتوى العلمي العربي على الشبكة: التحديات والطموح.	
• التعريب والتوطني: توطني املعرفة والوافد.	
• تنسيق التعريب: توحيد األهداف وطرق الوصول إلى الوفاق.	
• تعريب التعليم الجامعي والتخطيط للمستقبل.	

مؤمتر التعريب الثالث عشر
"التعريب وتوطني العلوم والتقنية"

الرياض ــــ سبتمبر  2018م
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تعرف متالزمة املبيض متعدد الكيسات على أنها واحدة من اضطرابات الغدد الصماء النسائية األكثر 
شيوعًا في الفترة العمرية بني )18 - 44( عامًا، وتؤثر على ما يقرب من 10 % من النساء في سن اإلجناب، 
وتختلف أعراض وشدة هذه املتالزمة اختالفًا كبيرًا بني النساء املتضررات، وتعد واحدة من األسباب الرئيسية 
وتشمل  األندروجني،  نسبة  ارتفاع  نتيجة  األعراض  بعض  املتالزمة  عن  تنتج  النساء.  لدى  اخلصوبة  لضعف 
األعراض عدم انتظام وانعدام الطمث، عزارة الطمث، زيادة منو الشعر، حب الشباب، آالمًا في منطقة احلوض، 
وقد يصاحبها أمراض أخرى مثل داء السكري، وسرطان الرحم. وتنتج املتالزمة بسبب مجموعة عوامل وراثية 
وبيئية، ومتثل السمنة أحد عوامل اختطار اإلصابة بها بجانب نقص احلركة، ووجود حاالت مماثلة بالعائلة. 
وتوجد أسماء أخرى لهذه املتالزمة منها مرض تكيس املبيض، وستاين ليفينثال )االسم األصلي، ال يستخدم 

حالياً(، ومتالزمة املبيض متعدد احلويصالت.

متالزمة املبي�ض متعدد الكي�سات

تعريب الطب، العدد 54، أكتوبر 142018

 د. أميرة عبد املعطي النجار
مسجل أمراض نساء ووالدة 

مستشفى هادي   
دولة الكويت

متالزمة المبيض متعدد مبيض طبيعي
الكيسات
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برعاية  بينت ورشة عمل  2003م  عام  في   
الجمعية األوروبية لعلم التكاثر البشري واألجنة 
في روتردام أن متالزمة املبيض متعدد الكيسات 
تكون موجودة إذا اجتمع اثنان من ثالثة معايير: 

• انقطاع 	 أو  و/  الشهرية  الدورة  اضطرابات 
اإلباضة.

• النشاط الزائد لألندروجني.	
• وجود كيسات في املبايض )تشخص عن 	

طريق فائق الصوت(. 
لها  ليس  الكيسات  املبيض متعدد  متالزمة 
نمط  تغير  على  العالج  ويعـتـمـد  محدد،  عالج 
الرياضية،  والتمارين  الوزن  وإنقاص  الحياة 
وقد تساعد حبوب منع الحمل على تنظيم الدورة 

الشهرية والتغلب على الشعرانية وحب الشباب. 
كذلك يلعب عقار ميتفورمني دورًا في معالجة 
لعالج  أخرى  تقنيات  تستخدم  وقد  املتالزمة، 
الشعر الزائد وحب الشباب، فيما يستخدم عقار 

كلوميفني في تحسني الخصوبة.
األعراض

املبيض  ملتالزمة  الشائعة  األعراض  تشمل 
متعدد الكيسات ما يلي:  

• الدورة الشهرية على شكل 	 اضطرابات في 
ندرة الطمث أو انقطاع الطمث، أو غيرها من 

اضطرابات الطمث.
• العقم، الناتج عمومًا عن انـقـطـاع اإلباضة 	

املزمن.
• بفرط 	 تعرف  التي  الذكرية  الهرمونات  زيادة 

األندروجني، وتتمثل هذه الزيادة في الشعرانية 
)زبب، نمو الشعر في املناطق الذكورية كاللحية 
فقد  كذلك  ينتج  وقد  الشباب  حب  والصدر(، 
شعر الرأس في شكل زيادة الشعر الرقيق أو 

فقد الشعر تمامًا.
• متالزمة استقالبية وتظهر في صور امليل نحو 	

السمنة البطنية وزيادة مقاومة األنسولني.
املخاطر

متعدد  املبيض  بمتالزمة  املصابات  النساء 
الكيسات عرضة لالختطار بسبب ما يلي: 

• الرحم 	 وسرطان  الرحم،  بطانة  تنسج  فرط 
عدم  بسبب  وذلك  الرحم(،  بطانة  )سرطان 
مما  طويلة،  لفترات  البروجيستيرون  وجود 
أدى إلى تحفيز خاليا الرحم بواسطة هرمون 

موضوع العدد

متالزمة املبي�ض متعدد الكي�سات
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اإلستروجني. ومن غير الواضح ما إذا كان 
هذا االختطار هو نتيجة مباشرة للمتالزمة أو 
نتيجة زيادة إفراز األنسولني، واألندروجني. 

• النوع 	 من  السكري  داء  األنسولني/  مقاومة 
الثاني.

• فرط ضغط الدم.	
• األمراض القلبية الوعائية.	
• السكتة الدماغية.	
• زيادة الوزن.	
• اإلجهاض.	
• الشواك األسود )بقع من الجلد مظلمة تحت 	

الظهر  وعلى  الفخذ،  منطقة  في  الذراع، 
والعنق(.

• مشكالت الغدة الدرقية.	
التشخيص

عدة  على  اعتمادًا  املتالزمة  تشخيص  يتم 
عوامل نذكر منها ما يلي:

• الطمث، 	 نمط  وتحديدًا  املرضي،  التاريخ 
والسمنة، والشعرانية.  

• إجراء فائق الصوت على الجهاز التناسلي 	
للمرأة، وتحديدًا للبحث عن كيسات املبيض 

الصغيرة. 
• فحص باملنظار. 	
• مستويات األندروجني )هرمونات الذكورة(.	
• الذين 	 املرضى  في  الجلوكوز  تحمل  اختبار 

وتاريخ  )السمنة،  اختطار  عوامل  يعانون 
العائلة لداء السكري(، ويدل على ضعف تحمل 
الجلوكوز )مقاومة األنسولني( لدى 15 - 30 % 

من النساء الالتي تعانني املتالزمة.
طرق العالج 

• خفض مستويات األنسولني.	
• استعادة الخصوبة.	

• معالجة الشعرانية أو عالج حب الشباب.	
• استعادة الطمث املنتظم، والوقاية من تضخم 	

بطانة الرحم وسرطان الرحم.
النظام الغذائي والعالج

الحالة  هذه  تعاني  التي  املريضة  تنصح 
تزاول   أن  بمعنى  صحي،  حياة  نظام  تتبع  أن 
الرياضة يومياً بمعدل 30 دقيقة. وأن تتبع نظامًا 
غذائيًا صحياً باالمتناع عن الحلويات والسكريات 
من  واإلكثار  والدهنيات  النشويات  عن  واإلقالع 
األحيان  من  كثير  وفي  والفواكه.  الخضراوات 
ينصح الطبيب بإنقاص الوزن وأن يصبح منسب 
ذلك  إن  حيث  الطبيعي،  إلى  أقرب  الجسم  كتلة 
فيها انتظام  بما  األعراض  تحسن  إلى  يؤدي 
بحيث  األنسولني،  منسوب  من  ويخفض  الدورة، 
تحدث اإلباضة بشكل طبيعي وبدون اللجوء إلى 

العقاقير.
استعمال األدوية 

الخيارات هنا عديدة وتحددها طبيعة  ُتعد 
كانت  فإذا  معها.  التعامل  نريد  التي  املشكلة 
نلجأ  الشهرية  الدورة  انتظام  عدم  هي  املشكلة 
إلعطاء حبوب )البروجيستيرون( ملدة أسبوع كل 
شهر، حيث إن املرضى  في هذه الحالة يكونون 
بسبب  )اإلستروجني(  هرمون  تأثير  تحت  فقط 

عدم حصول اإلباضة املنتظمة.
تجدر اإلشارة هنا أنه ال ينصح باستعمال 
هذه الحبوب شهريًا إذ ال ضرر من تأخر الدورة 
شهرين، أو ثالثة ولكن الضرر قد ينشأ إن كان 
التأخير أكثر من ذلك ومستمرًا، فهذا تنتج عنه 
سماكة كبيرة  لبطانة الرحم وحصول هذا على 
مضاعفات  إلى  يؤدي  قد  طويلة  سنوات  مدى 
جسيمة. أما بالنسبة للمرأة املتزوجة التي ترغب 
في الحمل فنلجأ إلعطاء عقاقير منشطة لإلباضة 
الحالة  طبيعة  حسب  متعددة  والخيارات هنا 
وخصوصيتها، باإلضافة لذلك ننصح املرضى 
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بالدم  السكر  ملستوى  منظم  عالج  باستعمال 
الحاالت  هذه  في  عدة  فوائد  فله  )جلوكوفاج(، 
األنسولني  وكذلك  السكر،  منسوب  ينظم  أنه  إذ 
وكذلك  اإلباضة  انتظام  على  يساعد  وبالتالي 

الدورة الشهرية.
عملية التثقيب

تجرى هذه العمليـة من خـالل الـمنـظار، 
محدودة  ثقوب  إجراء  الكي  بواسطة  يتم  حيث 
في قشرة املبيض. ينتج عن هذه العملية حدوث 
في  وتوازن  األحوال  أغلب  في  طبيعية  إباضة 
لعقاقير  االستجابة  وتتحسن  وتزداد  الهرمونات 
تنشيط اإلباضة، هذا اإلجراء له محاذيره وأيضًا 
مخاطره وإن كانت محدودة، وبالتالي يتم اللجوء 
لهذا اإلجراء في حاالت محدودة ووفق مواصفات 

معينة. 
املبيض  ملتالزمة  ومخاطر  مضاعفات  هنالك  هل 

متعدد الكيسات على املدى البعيد؟

مضاعفات  لحصول  احتمال  هنالك  نعم، 
املريضة  تلتزم  لم  إن  البعيد، خاصة  املدى  على 
بمنهج صحي في حياتها وتغذيتها وتحافظ على 
وزنها، هذه الحالة سوف تكون عرضة لإلصابة 
بداء السكري، والنسبة هنا حوالي 20 % خاصة 
مصابني  األولى  الدرجة  من  أقارب  لها  كان  إن 
كذلك  املفرطة،  السمنة  تعاني  وكانت  باملرض 
تكون في هذه الحالة عرضة لإلصابة بفرط ضغط 
اإلصابة  الختطار  بالنسبة  أما  الشرياني،  الدم 
بمرض سرطان الرحم، فقد يصيب نسبة بسيطة 
عندما  وبالذات  األربعني،  سن  فوق  النساء  من 
تحدث الدورة الشهرية كل بضعة أشهر وخاصة 
هكذا  وتستمر  السنة  في  دورات  ثالث  من  أقل 
لسنوات طويلة، والسبب في ذلك أن بطانة الرحم 
اإلستروجني  هرمون  تأثير  تحت  فقط  تكون 
بدون البروجيستيرون، لكن نسبة اإلصابة بهذه 
تالفيها  ويمكن  ومحدودة،  ضئيلة  املضاعفات 

وتجنبها تمامًا باتباع نمط حياة صحي في كافة 
املجاالت واملحافظـة عـلـى الوزن ضمن الحدود 

الطبيعية للجسم.
هل يوجد عالج شاف لهذه احلالة؟

مـع األسـف ال يـوجد عـالج شاف، وهذه 
الحالة تستمر مدى الحياة، إنما تختلف أعراضها 
من حيث الشدة أو النوعية  بني مرحلة  و أخرى 
هذه  في  األدوية  استعمال  إن  املرأة،  حياة  من 
الحالة هو فقط للتعامل مع أعراض التكيس في 
حينه والتقليل من انعكاساته على الصحة العامة.
حيث   من  حياة صحي  أسلوب  اتباع  إن 
من  والحد  بانتظام  الرياضة  ومزاولة  التغذية 
عن   يغنينا  األحيان  من  كثير  في  الوزن  زيادة 
استطعن  النساء  من  وكثير  األدوية،  استعمال 
التكيس  عن  الناشئة  األعراض  بكافة  التحكم 
وكافة املضاعفات التي قد تنشأ عنه باللجوء لهذه 
الوسائل ودون استعمال أي أدوية، حتى إن أدى 
األمر الستخدام األدوية فهي لن تغني عن اتباع 

أسلوب الحياة الصحي. 
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عنى هذا الباب بنشر المعلومات عن األجهزة الطبية  ُيُُُُُُ
والتشخيصية الحديثة، و كذلك أحدث االكتشافات الطبية

اختراع خاليا اصطناعية حملاربة اجلراثيم
تمكن علماء الهندسة الطبية البيولوجية بجامعة 
كاليفورنيا من تخليق خاليا اصطناعية تحاكي الخاليا 
عليها  والقضاء  الجراثيم  محاربة  يمكنها  الطبيعية 
ويمكن لهذه الخاليا العمل في بيئات مختلفة وبموارد 

بواسطة  الخاليا  هذه  تخليق  تم  املاء.  مثل  محدودة 
جسيمات شحمية لديها غالف خلوي دهني وتحتوي 
هذه الخاليا على مكونات خلوية تشمل البروتينات، 
هذه  أن  العلماء  والحظ  االستقالبية.  واملواد  الدنا، 
الخاليا االصطناعية يمكنها استشعار الجراثيم 
الخاليا  هذه  ولكن  عليها،  والقضاء  معها  والتفاعل 

تكون غير قابلة لالنقسام أو التكاثر.

الخاليا  هـذه  استخدام  بإمكانيـة  العلماء  يأمل 
في املجال الطبي، حيث يتطلعون إلمكانية زرع الخاليا 
األمراض  ملحاربة  البشري  الجسم  داخل  االصطناعية 

املعدية أو األمراض املقاومة لبعض العالجات الحالية.
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، توصل  الفئران  التجارب املجراة على  ضمن سلسلة من 
العلماء إلى عقار ملحاربة تساقط الشعر، والتهاب الجلد الناتجني 
عن أسباب تتعلق بالنمط الغذائي الغني بالدهن والكوليستيرول. 
من  معني  نوع  على  يحتوي  مركب  إنتاج  من  الباحثون  تمكن 
املكون  السكرية، وهي  السفنجولية  الشحميات  الدهن يسمى 
الرئيسي للجلد والغشاء الخلوي. وأثبتت التجارب أن الفئران 
التي تتغذى على نظام غذائي غني بالدهن والكوليستيرول تظهر 
تغيرًا في لون الشعر من األسود إلى الرمادي، ثم فقد الشعر وأن 
الغذائي  النظام  السكرية ضمن  السفنجولية  الشحميات  إدخال 

للفئران قد أدى إلى انحسار هذه األعراض.

التوصل إلى عقار جديد لمحاربة تساقط الشعر وتلف الجلد
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توصل العلماء إلى نظرية جديدة تقترح وجود ممرات 
الخاليا  بمرور  املمرات  هذه  تسمح  والدماغ،  الجمجمة  بني 
املناعية إلى األنسجة في حالة اإلصابة. فمن املعروف أن نقي 
وكذلك  الحمراء  الدم  كريات  إنتاج  عن  املسؤول  هو  العظم 
الجروح.  اللتئام  وكذلك  األمراض  ملحاربة  املناعية  الخاليا 
على  إجراؤها  تم  التي  والتجارب  الحديثة  للنظرية  ووفقًا 
نقي  من  تمر  التي  الصغيرة  املمرات  فإن  والبشر،  الفئران 
مسارًا  توفر  أن  يمكن  الدماغ  بطانة  إلى  بالجمجمة  العظم 
ملرور الخاليا املناعية استجابة لإلصابة التي تحدث نتيجة 

السكتة أو اإلصابات الدماغية األخرى.

توصل العلماء إلى تخليق شريحة تربط بني الدماغ والحائل الدموي الدماغي. 
ويكون هذا النظام قادرًا على توضيح العالقة بني الدماغ واألوعية الدموية الخاصة 
بها  يتعامل  التي  بالطريقة نفسها  امليثامفيتامني  بالتعامل مع  النظام  يقوم هذا  به. 
الدماغ الطبيعي مع هذه املواد، مما مكن العلماء من تحقيق املزيد من االكتشافات عن 
أهمية األوعية الدموية بالنسبة للوظائف العقلية. تتصل الشريحة الدماغية املحتوية 
الحائل  من  شريحتني  مع  مكروية  قنوات  خالل  من  نجمية  وخاليا  عصبونات  على 
تمكن  حوطية،  خاليا  نجمية،  خاليا  بطانية،  خاليا  على  تحتويان  الدماغي  الدموي 
العلماء من مراقبة حركة الجزيئات من الجملة الوعائية خالل الحائل الدموي الدماغي 
إلى الدماغ ، ووجدوا أن املواد التي يتم إنتاجها بواسطة الخاليا البطانية تمكن من 

الحفاظ على وظائف العصبونات والتعرف على الوظائف العقلية بشكل أكبر.

التوصل إلى جهيزة متّكن من التّعرف على الوظائف العقلية بشكل أكبر
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 أ. غالب علي املراد
مدير حترير مجلة تعريب الطب  

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية   
دولة الكويت

نظرًا  واملهتمني,   املعنيني  من  للعديد  الشاغل  الشغل  البيئة  قضايا  أصبحت  املاضية  األربعة  العقود  خالل 
لشمولية هذه القضايا وتداخلها وتشابكها وتعقيداتها والتصالها الوثيق باحلياة اإلنسانية, ويبدو جلياً ولدرجة 
كبيرة أن للنشاط البشري آثارًا في البيئة التي أصابها بأضرار بعضها ال رجعة فيها, فاإلنسان هو العنصر املؤثر في 
البيئة فال معنى لالجتاه حلماية البيئة من االختالالت والتدهور البيئي اخلطير عليها وعلى مواردها الطبيعية, 
وتطويع العمل اإلنساني بها وتسخير جهده وفكره وخبرته ووقته وماله دون الوقوف على طبيعة هذه االختالالت 
إحداث  على  واحملافظة  فيها  واحلياة  البيئة  نوعية  فتحسني  فيها,  واملؤثر  احملرك  العامل  اإلنسان  يعتبر  التي 

تغيرات إيجابية تضمن حياة فضلى له ولألجيال القادمة وقناعته بأهمية مشاركته وحبه للعمل التطوعي فيها.

ديسمبركانون األوَّل
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ليس  وحمايتها  بالبيئة  االهتمام  فموضوع 
ترفًا، ألنه اهتمام بالحياة نفسها، ويجب أن ندعم 
االهتمام الرسمي والشعبي بالبيئة كجزء من أركان 
ودعائم السياسة املحلية واإلقليمية والدولية خالل 
الحقبة القادمة، كي نحتفظ بقدرنا أمام شعوب العالم 
األخرى، وكي تحقق خططنا التنمية املستدامة وتفي 
باحتياجات الحاضر واملستقبل. وقد أكدت ومازالت 
تؤكد كل املؤتمرات واالجتماعات واللقاءات الدولية 
واإلقليمية، واملحلية، وكذلك االتفاقيات الدولية ذات 
بشأن  املتحدة  لألمم  اإلطارية  كاالتفاقية  العالقة 
واتفاقية  البيولوجي،  التنوع  واتفاقية  املناخ،  تغير 
التصحر على أهمية الدور الخاص للمنظمات غير 
والتعاون  الشراكة  روح  تطوير  وأهمية  الحكومية، 
فيما بني كل مستويات الحكومة واملجتمعات املحلية 
واملنظمات غير الحكومية وحائزي األراضي لتهيئة 
فهم الطبيعة وقيمة األراضي واملوارد الطبيعية في 
املناطق املتأثرة من أجل استخدامها على نحو 

مستدام.
وألهمية العمل التطوعي فقد خصص له يوم 
من كل عام يصادف الخامس من ديسمبر سمي 
للتطوع، حيث يشارك في اململكة  العاملي  باليوم 
املتحدة مثالً 22 مليون شخص بالتطوع الرسمي 
بما  أسبوع،  كل  ماليني شخص  و10  عام،  كل 
يساوي 90 مليون ساعة عمل، وتقدر قيمة العمل 
بليون جنيه   40 بــ  املتحدة  اململكة  التطوعي في 
استرليني سنويًا، وفي مصر قدر العمل التطوعي 

بقيمة 5 مليون جنيه سنويًا.
مفهوم التطوع 

تطوع بمعنى )الن(، وتطوع بمعنى )تنفل(: 
تكون  أن  دون  مختاراً  طائعاً  بالعبادة  قام  أي 

فرضًا. 
التطوع ما تبرع به اإلنسان من ذات نفسه 
يختلف  وهو  عليه.  مفروض  وغير  يلزمه  ال  مما 
في حجمه وشكله واتجاهاته ودوافعه من مجتمع 

والتطوع  أخرى،  إلى  زمنية  فترة  ومن  آخر  إلى 
وماله  بوقته  يتطوع  كمن  به،  التبرع  بالشيء: 

وجهده وخبرته لحماية البيئة.
قال هلل عز وجل: »ومن تطوع خيرًا فإن 

هلل شاكر عليم«. آية )158( سورة البقرة.
وقال الحبيب املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص: عن أبي هريرة 

رضى هلل عنه - أنه قال: 
أو بضع وستون  )اإليمان بضع وسبعون 
شعبة فأفضلها قول ال إله إال هلل وأدناها إماطة 
اإليمان(  من  والحياء شعبة  الطريق،  عن  األذى 

رواه البخاري ومسلم.
أنه قال:   - وعن أبي هريرة رضى هلل عنه 
)الساعي على األرملة واملسكني كاملجاهد في سبيل 

هلل أو القائم الليل الصائم النهار( رواه مسلم.
)مثل املؤمنني في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الجسد بالسهر والحمى( رواه أحمد ومسلم.
إن مفهوم التطوع لحماية البيئة هو ما بينته 
أنفسنا  من  عالقتنا  في  لنا  اإلسالمية  الشريعة 
وعالقتنا مع اآلخرين من البشر والكائنات األخرى 
التي  والبيئة  الحيوي  املحيط  ومع  وغير حية  حية 
البيئة بهدف  تجمعنا. وُيعد تدخل اإلنسان في 
إهالكها إثمًا كبيرًا، ألنه سلوك عدواني مفسد 
للبيئة ومواردها الطبيعية يعكس تغطرس اإلنسان 
معطيات  بأن  إيمانه  وعلى  خالقه،  على  وتمرده 
وإنما  فقط  له  ليست  خالقه،  من  هي  األرض 
لألجيال من بعده، وستستمر الحياة إلى أن يرث 

هلل األرض ومن عليها.
أهمية العمل التطوعي 

إن أهمية العمل التطوعي في مجال حماية 
املباشرة  وغير  املباشرة  آثاره  في  تكمن  البيئة 
التكافل  ينشد  الذي  واملجتمع  الفرد  حياة  في 
التنمية  نحو  والسعي  االجتماعي،  والتضامن 
املستدامة الذي يحفظ لهذا املجتمع قوته وتماسكه 
في مواجهة مشكالته اآلنية واملستقبلية التي تقع 

ديسمبر
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في أحوال السلم أو الحرب أو الكوارث الطبيعية. 
وملا كان للعمل التطوعي البيئي هذه األهمية فقد 
ازدادت أهمية التوعية به وتثقيف األفراد به تثقيفًا 
يوضح أهميته، ويخلق الوعي املجتمعي بطبيعته، 
الفرد  عند  نخلق  وبذلك  إليه،  املجتمع  وحاجة 
يجعل  أن  في  القوية  والرغبة  الصادق  الشعور 

جزءًا من حياته ووقته للعمل التطوعي.
الذات،  مفهوم  تنمي  التطوع  ثـقافـة  إن 
وتكشف عن الطاقات واملواهب لدى األفراد الذين 
التطوعي،  للعمل  املناسبة  التهيئة  إلى  يحتاجون 
للقيام  به، وتحرك استعدادهم  اهتماماتهم  فتوجه 
به، وفي مبادرتهم للقيام به تعزيز للقيم اإلنسانية 
االنتماء  ملفـاهـيـم  وتأكيد  والفضائل اإلسالمية 
أكـثـر  جـيـل  لتنشئة  إليها  نحتاج  التي  الوطنية 
استغالاًل لطاقته، وأكثر قدرة على توظيفها في بناء 

مجتمعه الحضاري املنشود.
البيئة   لقضايا  الشعبي  اإلدراك  أن  الشك 
يشكل عنصرًا أساسيًا في أي جهود ترمي إلى 
الناس  يقدر  لم  فإذا  املستدامة،  التنمية  تحقيق 
قيمة املصادر الطبيعية ويحرصون على صيانتها 
النظم دون  وحسن استغاللها سيبقى تدهور 
أو  بشكل  الجماهير  نشرك  أن  علينا  لذا  كبح، 
بآخر في إدارة النظم البيئية ، وفي اتخاذ القرار 
لتحقيق التكامل بني األهداف البيئية واالحتماعية 

واالقتصادية.
هذا وتؤكد مجموعة من السياسات واألهداف 
والفاعل  الهام  الدور  البيئة  حماية  تجاه  العامة 
للتطوع واملشاركة املجتمعية والفردية التي تتمثل 

فيما يلي:
• حث املواطنني والفئات الخـاصـة، كاملرأة 	

والشباب واألطفال على دعم الجهود التي 
املحافظة  في  الحكومية  الجهات  بها  تقوم 

على البيئة ورعايتها ومنع تدهورها.

• البيئة 	 لتحسني  الشعبية  املبادرات  تشجيع 
ودعم جهود املؤسسات غير الحكومية املعنية 

بحماية البيئة ورعايتها.
• استغالل الكفاءات الوطنية في تنفيذ برامج 	

حماية البيئة في املستويات املختلفة.

أهداف العمل التطوعي 
تحقيقها،  يرجى  أهداف  ورائه  من  عمل  كل 
فإذا كان العمل متعلقًا بالبيئة ورعايتها، وصيانتها، 
وحمايتها ــ وهذا هو حال العمل التطوعي البيئي 
في مجال حماية البيئة ــ فإن أهدافه ال تقتصر 
إلى  تتعداه  بل  فحسب،  البشري  الكائن  على 
الحية  الطبيعية ومواردها  البيئة ككل ومكوناتها 
وطبيعته  أنواعه  إلى  تتعداه  كما  الحية،  وغير 

وبيئته والقائمني به، ومن هذه األهداف: 
• خدمة املجتمع والبيئة ورد الجميل للوطن.	
• تحقيق الذات واكتساب مهارات الحياة.	
• إشباع الرغبات وتنمية الهوايات.	
• صقل املواهب، واستثمار الوقت والجهد فيما 	

يفيد.
• خدمة اآلخرين والتضحية من أجلهم ببعض 	

الوقت والجهد.
• مجاالت 	 في  جديدة  تجارب  من  االستفادة 

متنوعة واالستمتاع بممارستها.
• والـهـيئات 	 املنظـمات  مع  الفاعـلـة  الشراكة 

واملؤسسات وجمعيات النفع العام.

أشكال العمل التطوعي 

الفردي 

هو عمل أو سلوك بيئي يمارسه الفرد من 
منه  يبتغي  وال  منه،  وإرادة  وبرغبة  نفسه  تلقاء 
أي مردود مادي ويقوم على تقديرية أخالقية أو 

اجتماعية أو إنسانية أو بيئية.
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املؤسسي 

تنظيمًا  وأكثر  الفردي  من  تطورًا  أكثر  هو 
البيئة، واملؤسسات تساهم  في  تأثيراً  وأوسع 
املبعثرة  املجتمعية  والطاقات  الجهود  جمع  في 
التي ال يستطيع الفرد أن يقدمها، ولكن بتبرعه 
باملال تستطيع تلك املؤسسات املختلفة أن تجعل 

الجهود ذات أثر كبير.

أركان وعناصر العمل التطوعي 
للتطوع أركان وعناصر يتكون منها، وال يتم 
العمل التطوعي إال بتوفر هذه األركان جميعها أو 
مجال  في  التطوعي  للعمل  تتحقق  لكي  بعضها 
حماية البيئة  أهدافه املنشودة . إن أركان التطوع 

وعناصره هي: 
• األفراد.	
• األموال.	
• األعمال.	
• الوقت.	
• الجهة املستفيدة.	

املتطوعـون والـوصول إليـهم 
ودعوتهم للعمل 

إن الداعني للعمل التطوعي البيئي والساعني 
في  يجدون صعوبة  ال  قد  فعليًا  به  والقائمني  إليه 
دعوة فئات كثيرة ومتنوعة من أفراد املجتمع يرجون 
فيهم الخير، ويتوسمون فيهم حب العمل التطوعي 
من أجل حماية البيئة، ومن هؤالء املتطوعني الذين 
يمكن االستفادة من مشاركتهم في العمل التطوعي:

• رجاالت الدولة والشخصيات الرسمية واملرموقة 	
في البالد.

• أعضاء الهيئات أو التنظيمات السياسية أو 	
املؤسسات االجتماعية.

• األكاديميون واملختصون بكافة تخصصاتهم 	
العلمية واإلنسانية.

• ممن 	 الحيازات  وأصحاب  العالقة  أصحاب 
لهم أنشطة في البيئة البرية .

• املواطـنـون الذين يتحمـسون ألداء واجبهم، 	
ويمارسون أعمال الخير في مجتمعهم.

 أهمية التطوع وحماية البيئة.

الصحة البيئية
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• طالب العلم على اختالف أعمارهم ومستوى 	
تحصيلهم الدراسي.

• النجـوم واألبـطـال الريـاضـيـون والـفـنانون 	
الراغبون في تقديم أعمال معينة ملجتمعهم.

شروط وضوابط العمل التطوعي 
من الغني عن البيان القول بأن العمل مادام 
تطوعًا وباختيار املتطوع نفسه من غير إجبار أو 
إكراه، فال يحتاج إلى شروط، ولكن األمر يحتاج 
تعوق  وال  تنفيذه  وتيسر  تحكمه  ضوابط  إلى 
مواصلة ما يتحققه من نفع. وقد وضعت للعمل 

التطوعي الضوابط اآلتية:
• أن يكون لدى املتطوع وقت يخصصه للعمل 	

التطوعي في مجال حماية البيئة.
• أن يكون مقتنعًا ومتحمسًا للغايات اإلنسانية 	

النبيلة للعمل التطوعي دون انتظار ألجر مادي.
• قربة 	 التطوعي  العمل  بأن  مقتنعًا  يكون  أن 

واملحيط  ملجتمعه  وخدمة  تعالى  هلل  إلى 
الحيوي لبيئته.

• من الشروط التفصيلية أن يكون املتطوع من 	
العمل  يرغب  الذي  املجال  في  الخبرة  ذوي 

فيه لإلفادة من خبرته في تدريب املتطوعني 
اآلخرين وصقل مواهبهم وبلورة أفكارهم.

• أن يكون إنسانًا صالحًا ذا سمعة حسنة، ألن 	
الحسنة  القدوة  إلى  يحتاج  التطوعي  العمل 

خلقًا وسلوكاً.
• الجماعي 	 للعمل  محبًا  املتطوع  يكون  أن 

مبديًا استعداده للتعاون مع اآلخرين في كل 
األحوال.

أنـواع املـنـظـمـات التـطوعية 
وفعاليتها 

على  تطوعية  ومجموعات  منظمات  توجد 
مختلف املستويات املحلية والوطنية واإلقليمية 
والعاملية، أغلبها إنسانية أو مهنية، ولكن املنظمات 
التي تهتم برعاية البيئة قد انتشرت في كل بقاع 
العالم في العقدين األخيرين. ومن أكبر وأشهر 
للمحافظة  الدولي  االتحاد  التطوعية  املنظمات 
على الطبيعة والصندوق العاملي للطبيعة ومنظمة 
في  األشهر  هي  واألخيرة  األخضر،  السالم 
أسلوب املواجهة والتصدي، بينما األولى والثانية 

تتبعان أسلوب الدراسة واملشروعات امليدانية.

 إرشادات للعمل التطوعي.

عدم تعار�ش العمل التطوعي مع اأوقات عملك اأو 

درا�صتك.

الوقت  يف  اإليك  ت�صند  التي  بامل�صوؤوليات  القيام 

املحدد.

املرونة واإجناز العمل واحلما�ش والقناعة بالتطوع.

اأن يتنا�صب العمل التطوعي مع اإمكانيات ومهارات 

املتطوع.

التحلي بالأخالق والآداب العامة والتقيد 

بالتعليمات.

املحافظة على نظافة املكان وترتيبه وا�صتخدام 

الأدوات املحددة له.

اإر�صادات تطوعية عليك اأن 

تلتزم بها لتجعل من تطوعك 

وعيًا يثمر عطاوؤه

تعريب الطب، العدد 54، أكتوبر 242018



Medical Arabization, No. 54, october 201825

كما أن هناك منظمات تطوعية تهتم بالبحوث 
والنشر مثل معهد مراقبة األرض ومعهد موارد 
األرض، بل هناك منظمات إغاثية / إنسانية ولكنها 
تقوم بمشاريع بيئية باعتبار أن البيئة السليمة من 
أهم مقومات الحياة الكريمة للمجتمعات الفقيرة.
على  تمويلها  في  املنظمات  هذه  وتعتمد 
مـشروعات  تـنـفيذ  فـي  واملـنـافسة  التبرعـات 
مؤسسات التمويل الدولية واإلقليمية والوطنية. 
كما أن بعضها له استثمارات مقدرة تساهم في 
تمويل نشاطاتها. وبالطبع فإن االستقاللية املالية 
إذ  ونتائجها،  النشاطات  على  طيب  مردود  لها 
على  مؤثرة  تكون  ما  كثيرًا  التمويل  أن مصادر 
أسلوب ونتائج معالجة قضية معينة. إن ما يعني 
وجود  هو  املتقدمة  الدول  في  التطوعي  العمل 
الجمعيات  نشاط  في  الحرية  من  كبيرة  مساحة 
امليادين،  العاملة في شتى  الخيرية  واملؤسسات 
في  املوجودة  والتعقيدات  املضايقات  بعكس 
الدول النامية. وفي كل األحوال فإن منهج عمل 
يراعى  أن  يجب  تطوعية  جمعية  أو  منظمة  أية 
واالقتصادية  السياسية  الظروف  مع  ويتفاعل 
ليكون فعااًل. فقد تتخذ  به  التي تحيط  والثقافية 
منظمة مثاًل أسلوب املواجهة والتصدي والتشهير 
وهي ال تمتلك اإلمكانيات الالزمة لتحقيق نتائج 
والنجاح  األخضر.  السالم  منظمة  تفعل  مثلما 
األكبر دائمًا يكون عندما تنجح املنظمة التطوعية 
في كسب ود وتفهم ووعي املتسبنب في املشكالت 

البيئية ومراكز صناعة واتخاذ القرار.
لقد أصبح لصوت جماعات البيئة املتطوعة 
التي  الطفرة  بفضل  الدولية  الساحة  على  دوي 
أسلوب  في  املدني  املجتمع  منظمات  حققتها 
التي  تمثيل الشعوب  العمل واملطالبة بحقها في 
ال منبر لها. وقد أفرد لها بابًا كاماًل في جدول 
عن  الصادر  والعشرين  الحادي  القرن  أعمال 
عام  في  جانيرو  دي  بريو  األرض  قمة  مؤتمر 

1992م. بل إن برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنذ 
عـام 2000م ال يـعقـد اجتماعًا ملجلسه الحاكم 
إال ويتزامن معه منتدى منظمات املجتمع املدني 
ليدلوا بدلوه في القضايا التي يناقشها املجلس. 
وقد عقد املنتدى السابع ملنظمات املجتمع املدني 
الدورة  تزامنًا مع  2006م  فبراير عام  بدبي في 
التاسعة الخاصة للمجلس الحاكم لبرنامج األمم 
البيئة  لوزراء  العاملي  واملنتدى  للبيئة  املتحدة 
والفعاليات املصاحبة، حيث أصدر بيانًا يعكس 
والطاقة  الكيماويات  قضايا  في  الشعوب  رؤية 

والسياحة.
وهكذا ُتعد مساهمة منظمات املجتمع املدني 
أو  مشروع  وثيقة  أو  اتفاقية  أية  في  جدًا  هامة 
سياسة إقليمية أو دولية، إذ منها األفكار الجيدة 

والضغوط السياسية لتحقيق أفضل ما يمكن.
دور األمم املتحدة في تفعيل 

العمل التطوعي 
واالجتماعية  العلمية  الفـعـاليـات  تـشهـد 
التطورات  بفضل  وذلك  كبيرة،  تطورات  واإلدارية 
التي حدثت في نظام املعلومات واإلنجازات العلمية 
البلدان  من  قليل  عدد  في  محصورة  كانت  التي 
ولدى عدد محدود من األفراد التي أصبحت في 
إن  واألفراد.  املجموعات  من  أكبر  عدد  متناول 
هذا التطور والتسهيالت التي توفرت كان البد أن 
تنعكس إيجابًا على املجتمعات البشرية في كافة 
بقاع األرض. ومن هنا جاء اهتمام األمم املتحدة 
األلفية  من  األول  العام  واعتبار  التطوعي  بالعمل 
الثالثة 2001م عامًا للتطوع. لقد جاء االقتراح ألول 
اليابان  الذي عقد في  السياسة  أثناء منتدى  مرة 
لألمم  العامة  الجمعية  عليه  ووافقت  1996م  عام 
املتحدة في جلستها الثانية والخمسني بتاريخ 20 
1997م. لقد تبنت األمم املتحدة هذا  نوفمبر عام 
املقترح بعد إقناعها بأن الخدمة التطوعية أصبحت 
االجتماعية  الساحات  كافة  في  كبرى  أهمية  ذات 
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واالقتصادية والثقافية واإلنسانية، وبالتالي يتطلب 
األمر اعترافًا أكثر ودعمًا تشجيعًا للقائمني عليه، 
هذا وقد حددت األمم املتحدة أهدافًا محددة للسنة 

العاملية للتطوع تتلخص في:
1	 الحـكومـات . قـبـل  من  املتـزايـد  االعتراف 

وتأمني  التطوعي  بالعمل  املحلية  والسلطات 
النشاط  في  التطوعي  القطاع  بدمج  آليات 
التنموي، وفي هذا اإلطار تدعو األمم املتحدة 
النشطاء  املتطوعني  لتكريم  جوائز  إلنشاء 
على املستوى الفردي والجماعي، واملنظمات 
التتطوعية غير الحكومية، كما يمكن تعميم 
هذه الجوائز على الذين يقومون بأدوار مميزة 
في الجانب اإلداري والتدريبي والتأسيسي.

2	 املجتمع، . لصالح  التطوعية  الخدمة  تيسير 
وذلك من خالل التنسيق بني السياسات العامة 
يجب  التي  التطوعية  املنظمات  وخطط  للدولة 
أن تتناسق مع سياسات الدولة بما يخدم نمو 
مع  والتنسيق  املنظمات،  هذه  أعمال  وتطور 
لضمان  الخيرية  واملنظمات  الخاص  القطاع 
إضافة  التطوعية،  لألعمال  املستمر  التمويل 
األعمال  دعم  في  الجهات  هذه  مساهمة  إلى 
التطوعية من خالل تشجيع موظفيها لالشتراك 
في األعمال التطوعية ومساهمتها في تدريب 

املتطوعني.
3	 التطوعية . املنظمات  بني  الصلة  وتعميق  توثيق 

األجهزة  خالل  من  وذلك  والعاملية،  املحلية 
اإلعالمية، التلفاز، الراديو، الصحف، واالتصال 
الناجحة  التجارب  نقل  بهدف  اإللكتروني 
لالستفادة منها وتبادل الخبرات. وتقترح 
األمم املتحدة في هذا اإلطار دعوة جامعة، أو 
مركز بحوث لتصميم برنامج قومي لعمل ربط 
منظم للنجاحات االقتصادية واالجتماعية التي 
واملعاهد  املدارس  ودعوة  املنظمات  بها  تقوم 
والجامعات لجعلها مركزًا لحفظ وتوزيع هذه 
املعلومات. كما يمكن تأسيس ساحة إلكترونية 

لعرض نشاط املنظمات على املستوى القومي، 
عاملية  أخرى  بساحات  الساحة  هذه  ووصل 
حتى يمكن تبادل املعلومات لتعم الفائدة. كما 
تدعو املنظمة منظمات اإلغاثة وشركات القطاع 
الخاص والجمعيات الخيرية إلى تمويل ورش 
عمل محلية لتمكني املتطوعني ومنظماتهم لتبادل 

االبتكارات واألساليب والخبرات.
مقترحات لتحقيق فعالية العمل 

البيئي التطوعي 
• وواضحة 	 محكمة  خطة  خالل  من  العمل 

للجميع على مختلف املستويات.
• )الوقاية خير 	 الوقائي  الجانب  التركيز على 

من العالج(، وعلى األولويات )عدم تضخيم 
حدود  وفي  والصغيرة(  الهامشية  القضايا 
القانون واللوائح املعمول بها محلياً ووطنيًا 

وإقليميًا ودوليًا.
• التثقيف والتدريب الجيد ألفراد املجموعة 	

املتطوعة، وتوحيد الخطاب واألسلوب املتبع 
بالـسلوك  اليـومـية  حياتـهـم  في  والتزامهم 

البيئي القويم.
• كفاءة إدارة املوارد البشرية واملادية املتاحة 	

للمجموعة املتطوعة.
• التأكد من صحة املعلومات ووضوح املطلوب 	

من الجهات املختلفة .
• الواقع 	 ومراعاة  املواجهة  أسلوب  تجنب 

قدر  واالجتماعي  والسياسي  االقتصادي 
املستطاع.

• والتنفيذية 	 الرقابية  الجهات  مع  التعاون 
والتنسيق معها في كل املشروعات املقترحة 

ما أمكن .
• العمل 	 في  يجتهدون  الذين  األفراد  تحفيز 

التطوعي، وعدم تبخيس منجزاتهم أو الهيمنة 
أفراد  بواسطة  واألدبي  املعنوي  العائد  على 

مما يحبط اآلخرين.
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• تنشئة األبناء تنشئة اجتماعية سليمة، وذلك 	
املختلفة  التنشـئـة  وسائط  قيام  خالل  من 
منسق  بـدور  واإلعـالم  واملدرسـة  كاألسرة 
التضحية  قيم  غرس  في  الجوانب  متكامل 
نفوس  في  الجماعي  العمل  وروح  واإليثار 
الناشئة منذ مراحل الطفولة املبكرة، ويتحقق 

ذلك بتطبيق ما يلي:
1	 للمؤسسات . الدراسية  البرامج  تضم  أن 

الدراسية  املقررات  بعض  املخالفة  التعليمية 
االجتماعي  العمل  مفاهيم  على  تركز  التي 
ويقترن  التنموي،  ودوره  وأهميته  التطوعي 
ذلك ببعض البرامج التطبيقية، مما يثبت هذه 
القيمة في نفوس الشباب مثل حمالت تنظيف 
محيط املدرسة أو العناية بأشجار املدرسة أو 

العناية بأشجار املدرسة أو خدمة البيئة.
2	 في . تعمل  التي  والهيئات  املؤسسات  دعم 

بما  ومعنويًا  ماديًا  التطوعي  العمل  مجال 
يمكنها من تأدية رسالتها وزيادة خدماتها.

3	 إقامة دورات تدريبة للعاملني في هذه الهيئات .
واملؤسسات التطوعية، مما يؤدي إلى إكسابهم 
على  ويساعد  املناسبة،  واملهارات  الخبرات 
زيادة كفاءتهم في هذا النوع من العمل، وكذلك 
االستفادة من تجارب اآلخرين في هذا املجال.

4	 التركيز في األنشطة التطوعية على البرامج .
واملشروعات التي ترتبط بإشباع االحتياجات 
األساسية للمواطنني، األمر الذي يساهم في 
زيادة اإلقبال على املشاركة في هذه البرامج.

5	 أكثر . بدور  املختلفة  اإلعالم  وسائل  مطالبة 
بماهية  املجتمع  أفراد  تعريف  في  تأثيرًا 
إليه  املجتمع  حاجة  ومدى  التطوعي  العمل 
وتبصيرهم بأهميته ودوره في عملية التنمية، 
املجال  هذا  في  العاملني  دور  إبراز  وكذلك 
واحترام  الذاتي  االحترام  تكسبهم  بطريقة 

اآلخرين.
6	 من . املزيد  إلجراء  الباحثيـن  جهود  تدعيم 

الدراسات والبـحـوث العلمـيـة حـول العمل 

االجتماعي التطوعي، مما يسهم في تحسني 
واقع العمل االجتماعي بشكل عام، والعمل 

التطوعي بشكل خاص.
7	 املـعـالجة . في  التطـوعي  العـمـل  استخدام 

النفسية والصحية والسلوكية لبعض املتعاطني 
للمخدرات واملدنني أو العاطلني أو املنحرفني 

اجتماعيًا.
8	 استخدام التكنولوجيا الحديثة لتنسيق العمل .

واألهلية  الحكومية  الجهات  بني  التطوعي 
بيانات  وإعطاء  االجتماعية  الخدمات  لتقديم 
العمل  وحاجات  واتجاهات  عن حجم  دقيقة 

التطوعي األهم للمجتمع.
إن للعمل التطوعي البيئي فوائد جمة تعود 
بأكمله،  املجتمع  وعلى  نفسه  املتطوع  الفرد  على 
وتؤدي إلى استغالل أمـثـل لطـاقـات األفـراد، 
ومثمرة  غـنيـة  مجـاالت  في  الشباب  وخاصة 
البيئية  لالستراتيجية  وتحقيقًا  املجتمع  ملصلحة 
أن  ندرك  أن  وعلينا  املستدامة،  للتنمية  ودعمًا 
حماية البيئة ال تأتي نتائجها املرسومة واملطلوبة 
قصيرة،  وطنية  وخطة  عمل  برامج  من خالل  إال 
ومتوسطة، وطويلة يشترك في إعدادها وتنفيذها 
وتقييمها وتعديلها إذا دعت الحاجة لذلك املعنيون 
واملختصون، واملستفيدون من البيئة ومن مواردها 
األجهزة  على  يجب  كما  الحـيـة،  وغـيـر  الحية 
واملؤسسات الحكومية تفعيل واشتراك كافة فئات 
املجتمع من املتطوعني واستثمار الجهود التطوعية، 
وااللتزام بكافة التعهدات والتوصيات املتفق عليها 
البيئة،  من  املستفيدين  مشاركة  بتفعيل  واملتعلقة 
ومؤسسات املجتمع املدني من أجل حماية البيئة.

املراجع 
• الحقوق 	 مؤتمر   – البيئة  لحماية  الكويتية  الجمعية 

البيئية – دولة الكويت – عام 2009م.
• املؤتمر السعودي الثاني للتطوع – الرياض – أبريل 	

عام 2001م.
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للطفل  اللغوية  القدرات  تأخر  يعد 

لعمره  املناسب  الطبيعي  املستوى  عن 

اللغوي”  “بالتأخر  يعرف  الذي  الزمني 

بني  انتشارًا  االضطرابات  أكثر  أحد 

األطفال، حيث تصل نسبته في املجتمع 

كل  بني  من  واحد  إلى  مثاًل  الكندي 

انتشار وسائل  أطفال، ففي ظل  عشرة 

الترفيه اإللكترونية، واتساع مشاهدة 

اهتمام  لكامل  اجلاذبة  التلفاز  برامج 

الطفل، وانـشغـال الـوالـدين بتوفير 

ألطفالهم،  جيد  اقتصادي  مستوى 

وندرة االجتماعات األسرية ذات النطاق 

الواسع في املجتمع أدى ذلك كله إلى 

األطفال.  بني  اللغوي  التأخر  انتشار 

وميكن التعرف على أسباب التأخر اللغوي 

من خالل إدراكنا ملقومات اكتساب 

اللغة التي تتمثل في سالمة الوظائف 

الدماغية، والسـالمة احلـسيـة، ووجود 

البيئة املنبهة، والسالمة النفسية. 

والكـالم  اللـغة  اضـطـراب  أسبـاب 
لدى الطفل

1	 التخلف العقلي: فهناك عالقة طردية بني .
اللغوية  القدرات  العقلي وضعف  التأخر 
للطفل، فكلما زدات درجة التأخر العقلي 
زادت معها درجة اضطراب اللغة، حيث 
القدرة  وتضعف  اللغوية،  الحصيلة  تقل 
على إنتاج الجمل املفهومة، وتشيع عيوب 
النطق، وتقل القدرة على الفهم وبخاصة 

للجمل املطولة.
2	 السـمـع . ُتـعـد حـاسـة  اإلعاقة السمعية: 

األساس في اكتساب اللغة، وبالتالي هناك 

الـتـاأخـر اللـغـوي
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د. عماد الدين فاوي حسني محمد
اختصاصي تخاطب 
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عالقة طردية أخرى بني درجة الفقد السمعي 
ودرجة اضطراب اللغة.

3	 الذاتوية )التوحد(: تتفاوت درجة اضطراب .
اللغة بني األطفال الذاتويني، فمنهم من يعجز 
عن اكتساب اللغة اللفظية، ومنهم من يعجز 
من  ومنهم  للغة،  الوظيفي  االستخدام  عن 

يمتلك قدرات لغوية جيدة.
4	 االفتقار للبيـئـة املنبهة: فالبـيئات املحرومة .

وعاطـفـيًا،  واقتصاديًا،  واجتماعيًا،  ثقافيًا، 
الكافي  التواصل  فيها  يغيب  التي  والبيئات 
في  السلبية  بالغ  دورًا  تلعب  اللغة  لنمو 

اضطراب نمو اللغة لدى الطفل. 
5	 عيوب أعضاء النطق: فحاالت التصاق اللسان، .

الشـفة والحنك  الشـديـد،  وتشوه األسنان 
املشقوقني وغيرها تؤدي إلى اضطراب النطق 

والكالم لدى األطفال.
تشخيص التأخر اللغوي لدى الطفل

العملية  بداية  التشـخيـص  مرحلة  إن     
البرنامج  مع  األهمية  في  وتتساوى  العالجية، 

برنامج عالجي ناجح دون  العالجي نفسه، فال 
يحدد  ومتعمق،  دقيق  تشخيص  إلى  يستند  أن 
طبيعة االضطراب، وأسبابه، والظروف املصاحبة 
الذي  األمر  الطفل،  لدى  القصور  وتفاصيل  له، 
فردي  عالجي  برنامج  وضع  إلى  الطريق  يمهد 

يتناسب مع الحالة، ووضع األهداف. 
األم  مالحظة  من  التشخيص  عملية  وتبدأ 
للنمو اللغوي لطفلها، فيجب أن تراقب األم بعناية 
نمو طفلها من كافة الجوانب، وبخاصة الجانب 
اللغوي، غالبًا ما تقترب اللغة االستقبالية للطفل 
املتأخر لغويًا من املستوى الطبيعي املناسب لفئته 
العمرية، وعلى العكس تماًما تكون لغته التعبيرية 
التي تقتصر على قدر ضئيل من اإلنتاج اللفظي، 
طفلهم  أن  يظنون  اآلباء  من  الكثير  يجعل  مما 
بشكل جيد،  يفهم  الطفل  أن  ذلك  مبررين  بخير 
في حني أن الحكم الحقيقي على القدرات اللغوية 
يكون من خالل مناسبة اإلنتاج اللفظي له لفئته 
اللغوي  النمو  لتأخر  األم  إدراك  وفور  العمرية، 
التخصصات  من  لعدد  التوجه  عليها  لطفلها 

علم  أمر اض النطق واللغة

الـتـاأخـر اللـغـوي
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 عالمات التوحد عند األطفال.

1

2

9

5
4

68

7

3
ال يركز الطفل بصره على والديه 

وقد يتحاشي البعض منهم التواصل 
البصري

ال يستجيب لالبتسامات

ال يستخدم 
اإلمياءات 
واإلشارة

ال يستجيب الطفل السمه عند مناداته

ال يلعب باأللعاب 
بطريقة مرنة ومختلفة 
وإمنا مييل إلى الروتني

ال يشير إلى لعبه أو أشيائه

يقل اهتمامه 
باألطفال واألشخاص 

احمليطني به

وجود بعض 
احلركات املتكررة 
كالرفرفة باليدين 

واملشي على رؤوس 
أصابع القدم

ال ينطق كلمات 
واضحة إلى سن 16 

شهرًا
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الطبية للتأكد من سالمة حاسة السمع، وسالمة 
للذاتوية  أية سمات  النطق، وعدم وجود  أعضاء 
إلجراء  باإلضافة  التخصصات  من  ذلك  وغير 
فترة  مراجعة  عليها  كما  الطفل،  لذكاء  قياس 
تفاعلها اللغوي املباشر مع طفلها فترك الطفل 
دون تفاعل لفظي معه لفترات طويلة يعد األكثر 
للطفل، وبخاصة في  اللغوي  النمو  خطورة على 

سنوات طفولته املبكرة.
التخـاطب  اختصـاصي  عاتق  على  وتقع 
مهمة التشخيص املفصل لقدرات الطفل اللغوية 
من حيث قدرة الطفل على الفهم املناسب لعمره 
املستوى  على  التعبيرية  اللغة  وكفاءة  الزمني، 
أو  اإلبدال  شيوع  ومدى  اللفظي،  وغير  اللفظي 
التشويه أو الحذف أو اإلضافة في كالم الطفل، 
املعلومات  كافة  على  التعّرف  بعد  بالطبع  هذا 

الخاصة بالطفل. 

عالج التأخر اللغوي لدى الطفل
من  رئيسي  بشكل  الطفل  لدى  اللغة  تنمو 
خالل التفاعل والتواصل اللفظي مع املحيطني به، 
فكل كلمة أو جملة أو حوار يسمعه الطفل أو ينطق 
به، وكل نشاط يقوم به الطفل في كل لحظة بمثابة 
املنطق  وبنفس  واملعرفي.  اللغوي  بنائه  في  لبنة 
فإن عالج التأخر اللغوي يأتي من خالل إخضاع 
فيها  يتواصل  إيجابية  عملية  أنشطة  في  الطفل 
لفظيًا مع اآلخرين على مدار اليوم. فاعتماد األم 
التخاطب دون إخضاع  املطلق على اختصاصي 
الطفل للتواصل اللفظي الفعال لفترات طويلة في 
تحقيق  األحيان  أغلب  في  معه  قد يصعب  املنزل 
مقبولة،  زمنية  فترة  في  للمشكلة  حقيقي  خفض 
فاللغة ليست منهجاً أكاديمياً يمكن أن يتقنه الطفل 
من خالل درس خاص يمتد إلى ساعة أو ساعتني 
في األسبوع، في حني تمتد جلسة التخاطب في 

كثير من األحيان إلى نصف ساعة أو أقل.
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 أسباب التأخر اللغوي لدى األطفال.

ترك األطفال مع الخادمة 

معظم الوقت

ترك الطفل مدة 

طويلة أمام التلفاز

وجود عيوب 

خلقية مثل 

طول اللسان 

أو قصره

تشوهات األسنان 

أو الشفة أو الحنك 

المشقوقين

عدم إعطاء الطفل 

النموذج اللغوي الصحيح 

يقته الخاطئة عوضًا عن طر

عدم تشجيع الطفل على مخالطة 

ين والتواصل معهم اآلخر

وجود إعاقة سمعية أو عقلية

التعامل مع الطفل 

بأكثر من لغة قبل 

ثبات اللغة األم

أسباب التأخر 
اللغوي لدى 

األطفال
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يعرف  ما  على  اللوم  اآلباء  من  الكثير  يلقي 
والهاتف  التلفاز،  كشاشة  “الشاشات”  بـ 
النقال وغيرها من وسائل االتصال، والترفيه 
في  أساسي  كسبب  الحديثة  اإللكترونية 
الرغم   وعلى  أطفالهم،  عند  اللغة  اضطراب 
من أهمية هذا السبب فإن الكثير يتجاهلون 
أن السبب في جوهره هو ترك األطفال أمام 
هذه الشاشات لساعات طويلة بدون تفاعل 
لغوي بشري طبيعي مع الطفل، ذلك التفاعل 
يكون حاسماً في أهمية اكتساب اللغة بشكل 
طبيعي وبخاصة في سنوات طفولته املبكرة.

وننصح األم لتنمية لغة طفلها المتأخر لغويًا 
بالتالي:

1	 اللعب . أو  التلفاز،  مشاهدة  من  الطفل  منع 
لفترات  بمفرده  اللعب  أو  النقال،  بالهاتف 
الطفل  مع  بالتحدث  ذلك  واستبدال  طويلة 
على  الـيـوم،  مـدار  على  مستمر  بشكل 
األنشطة  مختلف  حول  الحديث  يكون  أن 
اليومية  واألحداث  الطفل،  بها  يقوم  التي 
األشياء  املشتريات،  )الزيارات،  املنزل  في 

الجديدة...إلخ(.
2	  توجيه أسئلة بشكل دائم إلى الطفل، وفي .

حالة عدم إجابته تعطي األم له جمل معبرة 
عن الشيء املستهدف الحديث عنه.

3	 إعطاء الطفل أوامر بشكل دائم، على أن تكون .
اللغوية  القدرات  مع  تتناسب  األوامر  هذه 

للطفل مع مراعاة التدرج في الصعوبة.  
4	 لغوي . سلوك  ألي  واملعنوي  املادي  التعزيز 

إيجابي للطفل.
5	 حث الطفل وتشجيعه الدائم على التحدث..
6	 هـادئًا، وواضـحًا، . األم  يـكون حـديـث  أن 

ويتناسب مع قدرات الطفل. 
7	 فترة . ألطول  يمتد  محدد  وقت  تخصيص 

حول  منظم  بشكل  الطفل  مع  للتحدث  ممكنة 
موضوعات محددة )الفواكه، الخضراوات، 
الطيور،  الغابة،  حيوانات  األليفة،  الحيوانات 
الحشرات، الناس، األفعال، الوظائف، األلوان، 
أجزاء جـسم اإلنسـان، األعـداد، األماكن، 
وسائل املواصالت، املشروبات، أدوات املائدة، 
املـنزل، األجهزة  املالبس، غـرف  األطعـمة، 
الكهربائية، األثاث، األدوات املدرسية، أدوات 
النقود،  العائلة،  الهندسية،  األشكال  النظافة، 
وغير  األسبوع  أيام  واملعكوسات،  الصفات 

ذلك(.

علم أمر اض النطق واللغة

Medical Arabization, No. 54, October 201831

8	 بالعناصر . الثرية  املنزلية  البيئة  استغالل 
الطبيعية فهي أفضل من الصور.

9	 ومزاجية . نفسية  حالة  في  األم  تكون  أن 
إيجابية عند التواصل مع الطفل وتدريبه. 

في .	10 يكون  أن  يجب  الطفل  مع  التحدث  عند 
وضع يسمح له بمشاهدة وجه األم.

توفير أكبر قدر ممكن من األلعاب، والصور، .	11
والوسائل التعليمية.

عدم تعنيف الطفل وعقابه بشكل مبالغ فيه..	12

املراجع
• عني 	 جامعة  الطب،  كلية  التخاطب،  أمراض  وحدة 

شمس.

•	 Irina	Tsybina,	Alice	Eriks-Brophy,	Issues	in	

Research	on	Children	with	Early	Language	

Delay,	Contemporary	 Issues	 in	Communi-

cation	Science	and	Disorders.
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ال�سـداع النـ�سفـي

)الـ�سـقيـقة(
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د. شيماء يوسف ربيع
محرر طبي  

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية   
دولة الكويت

يعد الصداع النصفي ثالث أكثر األمراض شيوعًا حول العالم، إذ ُيقّدر عدد املصابني به في الواليات املتحدة 
األمريكية بما يقارب 12 %، ويمكن تعريفه على أّنه اضطراب عصبّي يتمّثل في معاناة املصاب ألم شديد ُيشبه الوخز 
الرأس، أو كليهما، وُيرافقه ظهور أعراض عصبية عديدة، وغالبًا ما يظهر هذا الصداع على شكل  في أحّد شّقي 
نوبات، وكل نوبة تستمر من )4 - 72( ساعة، وعلى الرغم من احتمالية إصابة أّي شخص بالصداع النصفّي، إال أّن 
أكثر املصابني به تتراوح أعمارهم ما بني 25 و 55 عامًا، ويجدر التنبيه إلى أّن الصداع النصفّي من األمراض التي 
تنتقل بالوراثة بشكل ملحوظ، فقد تبّين أّن ما ُيقارب 90 % من املصابني به لديهم تاريخ عائلّي للمرض، وفي الحقيقة 
يعتمد تشخيص اإلصابة بالصداع النصفي في املقام األول على تاريخ املصاب الصحّي، واألعراض التي تظهر عليه، 
واستبعاد اإلصابة باألمراض األخرى، وتجدر اإلشارة إلى أّن النساء أكثر ُعرضًة ملعاناة الصداع النصفّي مقارنة 
بالرجال. وفي الحقيقة على الرغم من أّن أغلب املصابني بالصداع النصفّي ُيعانون نوبة إلى نوبتني منه في الشهر، 
إال أّن هناك ما يقارب أربعة ماليني أمريكّي ُيعاني هذه النوبات بشكٍل شبه يومّي، إذ يصل عدد النوبات في الشهر 

الواحد ملا ُيقارب 15 نوبة.
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أنواع الصداع النصفي
 إّن للصداع النصفّي أنواعًا عديدة، ويمكن 

ذكر أشهرها على اإلطالق فيما يلي:
ظهور  يرافقه  الذي  النصفّي  الصداع  أواًل: 

األورة

ويحدث لدى 25 % من األشخاص املصابني 
على  األورة  تعريف  ويمكن  النصفّي،  بالصداع 
غالباً  التي  العصبية  األعراض  أّنها مجموعة من 
ما تسبق الصداع، وقد تستمر أثناءه، وفي املقابل 
قد تبدأ مع بداية حدوث الصداع، وحتى ُيقال إن 
الصداع،  من  النوع  هذا  ُيعاني  الذي  الشخص 
بالخصائص  تتصفان  بنوَبتني  إصابته  من  الُبّد 

اآلتية:
• إلى 	 اإلنسان  وعودة  تمامًا  األورة  اختفاء 

وأن  النوبة،  انتهاء  عند  الطبـيـعّي  وضـعـه 
اآلتية  األعراض  أحد  بظهور  األورة  تتمّثل 

على األقل:
أعراض  – أكثر  وهي  الرؤية،  اضطرابات 

األورة شيوعًا. 
مشكالت الحديث والكالم. –
مشكالت في الحركة قد تستمر إلى 72  –

ساعة. 
اضطرابات اإلحساس بالجسم أو الوجه  –

أو اللسان، كالشعور بالخدران أو الوخز 
في أّي منها، أو الشعور بالدوخة.

مشكالت الدماغ التي تتمثل بطنني األذنني،  –
والـدوار،  )الشـفـع(  الرؤيـة  وازدواجية 
وفقد  السمع،  الكالم، ومشكالت  وصعوبة 
على  القدرة  وعدم  منه،  جزء  أو  الوعي 

التحكم في تصرفات الجسم.
• بتحقيق شرطني 	 تتميز  التي  األورة  ظهور   

مما يأتي:
بشكٍل  – األقل  على  واحد  عرض  ظهور 

تدريجّي خالل خمس دقائق فأكثر.

أعراض  – من  الواحد  العرض  استمرار 
األورة من خمس دقائق إلى ساعة، وفي 
احتمالية  فإّن  أعراض  ثالثة  ظهور  حال 
ُتقّدر  فترة  إلى  تصل  األورة  استمرار 

بثالث ساعات.
األقل بشكل  – واحد على  ظهور عرض 

الجسم  من  واحدة  جهة  في  حصرّي 
أو  الحديث  اضطرابات  مثل  الرأس،  أو 

مشكالت النظر.
ظهور األورة قبل الصداع بما يقارب  –

ساعة واحدة أو مع الصداع في الوقت 
ذاته. 

عن  – ناتج  غير  الصداع  أّن  من  التأكد 
معاناه  أّية مشكالت  صحية أخرى بما 

فيها السكتة الدماغية.
ثانيًا: الصداع النصفي الذي ال يرافقه ظهور 

األورة

أغلب املصابني بالصداع النصفّي ُيعانون  –
الدراسات  إلى  وباالستناد  النوع،  هذا 
الذين  األشخاص  أّن  ُوجد  فقد  املجراة، 
ُيعانون هذا النوع من الصداع النصفّي 
قد عانوا خمس نوبات على األقل تتميز 

بالخصائص اآلتية: 
• 	  )72  -  4( بني  ما  الصداع  استمرار 

ساعة في الحاالت التي ال ُيجدي فيها 
ال  التي  الحاالت  في  أو  نفعًا  العالج 

يتلّقى فيها املصاب أّي عالج.
• إلى جانب 	 اآلتية  األعراض  أحد  ظهور 

برهاب  الشعور  الرأس:  بألم  الشعور 
الضوء، معاناة رهاب الصوت.

• اإلصابة باإلسهال، أو الشعور بالغثيان 	
مع التقيؤ أو دونه. 

ال�سـداع النـ�سفـي

)الـ�سـقيـقة(
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طب املخ واألعصاب
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الصداع  نوبة  حتّفز  التي  العوامل 
النصفي 

هناك عوامل وأمور عديدة قد ُتحّفز وُتثير 
حدوث نوبة الصداع النصفي، منها: 

• الضجيج. 	
• الضوء الساطع.	
• األجبان، 	 مثل:  واملشروبات  األطعمة  بعض 

والكحول،  املصّنعة،  واللحوم  والشوكوالتة، 
وذلك بسبب احتواء هذه األطعمة واملشروبات 
والجلوتامات،  النترات،  اآلتية:  املواد  على 

واألسبارتام، والثيامني. 
• التي 	 تناول املشروبات  التوّقف املفاجئ عن 

تحتوي على الكافيني.
• ُيحّفز 	 قد  طويلة  لفترات  الطعام  تناول  عدم 

حدوث نوبة الصداع النصفّي.

• الهرمونية، 	 أنواع األدوية، كاألدوية  بعض 
فرط  معالجة  في  ُتستخدم  التي  واألدوية 

ضغط الدم، أو اضطراب الهرمونات.
• االضطرابات والضغوط النفسية.	
• عدم أخد قسط كاف من النوم.	
• بعض الروائح.	

مضاعفات الصداع النصفي
في الحقيقة قد يترتب على معاناة الصداع 
الرغم  وعلى  املضاعفات،  بعض  ظهور  النصفي 
املضاعفات  هذه  مثل  حدوث  احتمالية  أّن  من 
بيان  يأتي  وفيما  وارد،  األمر  هذا  أّن  إال  قليلة، 

لبعض هذه املضاعفات:
1	 السكتة . تعريف  يمكن  الدماغية:  السكتة 

الدموية  التغذية  تعّطل  أّنها  على  الدماغية 
للدماغ نتيجة انسداد الشريان املسؤول عن 
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 الفرق بني أعراض الشقيقة والصداع العادي.

اأعرا�ض ال�شداع العادي اأعرا�ض ال�شقيقة

ألم في أحد جانبي الرأستتصف بحدوث خفقان

يمكن أن تستمر أليامتتصف بحدوث قيء ودوار

تحدث بشكل متقطع 
ومعاود

تتصف برهاب الضوء

ُيعد الصداع العادي عرضًا ملرضيعرف الصداع النصفي بأنه مرض

يتصف بألم في أحد جانبي يحدث نتيجة ضغوطات
الجبهة

يحدث بشكل غير معاوديستمر لفترة قصيرة

يمكن معالجته ببعض 
األدوية والراحة وشرب 

كمية كافية من املاء

ال يرافقه حدوث أي 
أعراض أخرى
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إلى  العلم  قدرة  عدم  من  الرغم  وعلى  ذلك، 
اآلن على تحديد الرابط الحقيقّي بني الصداع 
النصفي وحدوث السكتة الدماغية، إال أّنه قد 
الصداع  ُيعانون  الذين  األشخاص  أّن  ُوجد 
النصفّي، وخاصة الذي ُيرافقه ظهور األورة 
أكثر ُعرضة بمّرتني ملعاناه السكتة الدماغية 
وتجدر  األشخاص.  من  بغيرهم  مقارنة 
الحمل  منع  حبوب  تناول  أّن  إلى  اإلشارة 
اإلستروجني  هرموني  على  تحتوي  التي 
والبروجيستيرون قد يتسّبب بزيادة احتمالية 
األشخاص  في  الدماغية  بالسكتة  اإلصابة 
يرافقها  التي  الصداع  نوبات  يعانون  الذين 
هذه  استعـمال  أّن  حـني  في  األورة،  ظهـور 
لديهم  الصداع  يرافق  ال  الذين  في  الحبوب 
املرأة  أّن  طاملا  آمنًا  أمرًا  ُيعّد  األورة  ظهور 
تاريخ  وجود  أو  الدم،  فرط ضغط  ُتعاني  ال 
أّي  أو  والشرايني،  القلب  ألمراض  عائلي 
اإلصابة  احتمالية  تزيد  أخرى  عوامل 

بالسكتة الدماغية. 
2	 أّن . من  الرغم  على  نفسية:  اضطرابات 

هذه  وتتمّثل  ممكن،  ولكّنه  نادر،  األمر  هذا 
والهـلع،  والـقلـق،  باالكتـئـاب،  االضطرابات 

واالضطراب ذي االتجاهني.
معاجلة الصداع النصفّي 

النصفّي  الصداع  لعالج  األولى  الخطوة 
هي تجّنب املُحّفزات لحدوث الصداع النصفّي، 
أما عن عالج النوبات، فالعالج يكون حسب شّدة 

النوبة:
• عالجها 	 ُيمكن  الشّدة:  ُمنخفضة  النوبات 

مثل  الالستـيـرويدية  االلتهـاب  بمضاّدات 
إيبوبروفني: أو نابروكسني.

• فيكون 	 الشـديدة:  إلى  املتوسـطـة  النوبات 
وهي  التريبتان،  أدوية  باستخدام  العالج 
أدوية ُمحّفزة ملُستقبالت السيروتونني وفّعالة 
في عالج نوبـات الصـداع النصـفي مثل: 

ناراتريبتان، وريزاتريبتان.

معاجلة الصداع النصفي بطرق غير 
دوائية 

الصداع  لعالج  دوائّية  غير  طرق  هناك 
النصفي املزمن، وقد تنجح مع أفراد وال تنجح 

مع آخرين، وال تزال تحت الدراسة، من أهّمها:
• أّن 	 وجدت  الطبّية  التجارب  باإلبر:  الوخز 

العالج بالوخز باإلبر رّبما يكون ناجحًا في 
في  الجلد  وخز  طريق  عن  الصداع  عالج 

أماكن ُمعّينة باإلبر.
• تقنية االرتجاع البيولوجي: هي تقنية ُيمكن 	

من خاللها تحقيق االسترخاء عن طريق تعليم 
املريض كيفية التحّكم في بعض استجاباته 
الجسدّية، خاّصًة تلك املتعلقة بالضغوطات، 

كالشّد العضلّي. 
• أن 	 بالتدليك  للعالج  يمكن  بالتدليك:  العالج 

النصفّي،  الصداع  نوبات  وتيرة  ُيخّفف من 
التدليك  تأثير  حاليًا  الدراسات  وُتحّدد 

بالوقاية من الشقيقة. 
• أن 	 يـمكـن  املـعـرفـّية:  املعالـجـة السلوكيـة 

املَرضى عن طريق  العالج بعض  ينفع هذا 
تعليمهم كيف أّن السلوكيات واألفكار تؤّثر 

على َتصّور األلم.
• األعشاب واملعـادن والفيتـاميـنـات: أثبـتت 	

بعض الّدراسات أنه يمكن ألعشاب اليانسون 
تخفيف شّدة نوبات الشقيقة أو منعها، أيضاً 
قد يفيد إعطاء جرعة من فيتامني C في منع 
نوبات الصداع النصفي أو ُيخّفف من وتيرته، 
ُمكّمالت  أّن  أثبتت  دراسات  هناك  وأيضًا 
اإلنزيم املساعد Q10 ومكّمالت املغنيزيوم قد 
ُتخّفف من وتيرة الصداع النصفي، لكن نحن 
العالجات  هذه  لدعم  أكثر  لدراسات  بحاجة 

الطبيعّية التي ال تزال تحت الدراسة.

املراجع
• تأليف مجموعة من املؤلفني، ترجمة د. عاصي، تيسير 	

كايد، د. عبد هلل، إيهاب عبد الغني، شقيقة الدماغ 
.. الوظيفة والبنية التصويرية، املركز العربي لتأليف 

وترجمة العلوم الصحية.
•	 https://www.medicalnewstoday.com/articles.
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أتحدث في مقالي هذا عن أهمية اللغة العربية 
أتطرق  أن  وقبل  التعليم،  مراحل  في  واستخدامها 
أعرض  أن  علي  لزاماً  أجد  املقال  محاور  لعرض 
لشخصية فريدة لطاملا أفنت حياتها في خدمة اللغة 
العربية ودعت إلى التمسك بها في التعليم من خالل 
العديد من املؤلفات التي تجاوزت )20( مؤلفاً، خالل 
إلى  الدعوة  في  املتميزة  بالعطاءات  الحافلة  مسيرته 
الحفاظ على اللغة األم التي يجب أن تسود في التعليم 
الجامعي والطبي، وذلك أثناء عمله باملركز أميناً عاماً 
مساعداً له، ونائباً لرئيس تحرير مجلة تعريب الطب، 
التي  واملؤتمرات  بالندوات  محاضراته  خالل  ومن 
الفاضل  املربي  الشخصية هي  هذه  باملركز،  ُعقدت 
-الذي  رحمه هلل   - الشراح  أحمد  يعقوب  الدكتور 
لهذا  املساعد  العام  األمني  منصب  يشغل  كان 
املركز، فقد رحل عن عاملنا في يوليو من هذا العام 
هذا  في  تنسى  ال  وبصمات  تنقطع  ال  عطاءات  بعد 
املركز، فقد عملت معه ألكثر من عشر سنوات مدققاً 
لغوياً في هذا املكان استفدت من فيض علمه الهنت، 
وأبحاثه  محاضراته  إعداد  في  الكثير  منه  وتعلمت 
الخطابات  كتابة  في  املتقن  واألسلوب  ومقاالته، 
فكر  ذا   - رحمه هلل   - كان  فقد  للمركز،  الرسمية 
عالٍ وأسلوب متميز وراق، ورأي ثاقب ونافذ وسديد، 
التي  القصيدة  هذه  أقدم  أن  الوفاء  من  أجد  لذا 
إلى خدمته  اإلشارة  متضمنة  حياته  في  له  أهديتها 
للغة القرآن والتعريب، وكتاباته بصحف الكويت التي 
تنم عن فكره الثاقب وعمق بصيرته، ومتضمنةً أيضاً 
اإلشارة إلى ما قدمه من رؤى لتطوير و خدمة التعليم 
عندما كان يشغل منصب وكيل وزارة مساعد بوزارة 
التربية، ثم أضفت لها بيتني خاتمةً لها ورثاًء له بعد 
وفاته - رحمه هلل - والقصيدة بعنوان )بحر العلوم( 
فلنقرأ  تأليف عماد سيد،  )العماد(  ديـوان  وهي من 

أبياتها ونقف على معانيها:

إعداد: أ. عماد سيد ثابت
مدقق لغوي

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية 
دولة الكويت

اللـغـة العـربـيـة 
والدعوة اإىل ا�ستخدامها يف مراحل التعليم

قصيدة )بحر العلوم(

أبا رائد يا بحر العلوِم
                         ويا قبلة التعريب عبر زمان

سنوات عظام أنت قضيتها
                في خدمة التعريب ورفعة اإلنسان

دافعت عن لغة هي أم اللغات
                       فرعاك اإلله الواحد املنان

فجزاك ربي خيرًا عن محبيها
                           وشرفك الذي أنزل القرآن

أصداء كلمات أنت كتبتها 
                      بصحف الكويت بكل مكان

جاءت تبيانًا لفكر أنت ملكته
                    فعلوت بالفكر فوق كل عنان

أنرت بالكلم السديد دجى
                           فهديت إليه التائه احليران

وزارة تعليم عملت بها
                        فكنت لها علمًاًً من األعالم

قدمت للتعليم والتعريب
                             رؤى فهما لك يشهدان

فجد إلهي برحمة وغفران
                    وأبدل داره بدار اخللد إحسانا

وامنن إلهي بعفو ورضوان
               واجعل دار اخللد يوم احلشر لقيانا 

ً

ً
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عن  الحديث  املقال  هذا  في  أتناول  وسوف 
العام  التعليم  في  العربية  باللغة  التعليم  فوائد 
والعالي، ثم تطوير أساليب استخدام اللغة العربية 
في التعليم العام العالي، ثم عرض الحلول املقترحة 

ملشكالت التدريس باللغة العربية.
البقاء  قدرتها على  العربية  اللغة  أثبتت  لقد 
من  تملكه  بما  وذلك  العصور،  مر  على  والوجود 
مرونة وحيوية، وقدرة عالية على التطور والتكيف 
بدون أن تفقد من مقوماتها األساسية، فهي أكثر 
لغات العالم قدرة ومرونة وفاعلية، نظراً لصمودها 
الدائم على مر العصور، والحتوائها ألي تطور 
تغيير  بدون  القديمة  اللغات  إحدى  وهي  وتقنية، 
في قواعدها أو نظامها أو إطارها التركيبي، نظراً 
ألنها لغة موسوعيـة املعنى مكنزيـة املفاهـيـم ال 
ينضب معينها من اختراع مسميات جديدة ومن 
القرآن  جاء  وملا  وبناءة،  خالقة  تركيبات  توليف 
الكريم باللغة العربية إنما تأكيدًا من هلل سبحانه 
وتعالى على مدى قدرة هذه اللغة، وعلى أن القرآن 
الحياة  وطول  الدهر  مدى  على  لها  الحافظ  هو 
ذلك  في  والسبب  اللغات  أصل  وأنها  البشرية، 
سعة اللغة العربية وغناها وضيق اللغات األخرى 
وفقرها النسبي، فاللغة الالتينية بها سبعمائة جذر 
بينما  جذر،  ألفا  بها  والساكسونية  فقط،  لغوي 
لغوي، يضاف  ألف جذر  بها ستة عشر  العربية 
إلى هذه السعة سعة أخرى في التفعيل واالشتقاق 
والتركيب، ففي اإلنجليزية مثاًل لفظ )tall) بمعنى 
واضح،  النطق  في  الكلمتني  بني  والتشابه  طويل 
ولكنا نجد أن اللفظة العربية تخرج منها مشتقات 
وتراكـيـب بـال عـدد )طال يطول وطائل وطائلة 
وطويلة وذو طول ومستطيل ... إلخ(، وميزة أخرى 
ينفرد بها الحرف العربي وهي أن الحرف العربي 
بذاته له رمزية وداللة ومعنى، فحرف الحاء مثاًل 
وحرارة  مثل حمى  والسخونة،  للحدة  يرمز  نراه 
وحرير  وحنظل  حميم  حقد،  وحر،  وحريق  وحب 
وحنان وحكة وحاد وحق، بينما حرف الخاء يرمز 

في  ويدخل  ومنفرد  وسيء  كريه  هو  ما  كل  إلى 
خيانة، خسة،  مثل، خوف، خجل، خزي،  كلمات 
خسيس، خالعة، خزالن، خنوثة، خرف، خنفس، 
لغة  تكون  بأن  جديرة  اللغة  هذه  أليست  خرقة. 

تعليم وعلم؟!
إننا نشهد في الوقت الحاضر جداًل كبيرًا 
حول خصائص وإمكانيات وآفاق برامج التربية 
مكانًا  العربية  اللغة  مشكلة  فيها  تحتـل  الـتي 
بارزاً، وإن تعطل اللغة األم عن القيام بوظائفها 
التربوية إنما يعني إحداث شلل كامل أو جزئي 
والتفكير  التعبير  في  تتمثل  التي  الوظائف  لهذه 
واالتصال والتسجيل، وعلينا أن نفرق بني الدعوة 
املؤسسة  في  وثانـيـة  واحدة  أجنبية  لغة  لتعلم 
التعليمية، وبني طمس اللغة األم والثقافة الوطنية 
في  األجنبية  اللغة  استخدام  في  التـفكير  قـبـل 

التدريس بداًل عن اللغة األم. 
التعليم  في  العربية  باللغة  التعليم  فوائد 

العام والعالي
يوفر  العربيـة  باللغـة  التـعـليم  أن  نـرى 
فضلى،  بطريقة  أفكاره  ليشرح  للمعلم  الفرصة 
املكان  في  املناسبة  املصطلحات  يستخدم  حيث 
املناسب، في حني قد تقف اللغة األجنبية عاجزة 
قد  باإلنجليزية   )Time( كلمة  فمثاًل  ذلك،  عن 
تعني الزمن، وقد تعني الوقت، ومعلوم أن الوقت 
غير الزمن، فالوقت حد زمني، وحد مكاني أيضًا، 
فهناك مواقيت زمانية كمواقيت الصالة، وهناك 
فهو  الزمن  أما  الحج،  كمواقيت  مكانية  مواقيت 
هذا الكم املتصل من األبد إلى األزل، فال يقولن 
أحد ألحد ما الزمن؟ وهو يستفسر عن الوقت، 
وكما نالحظ فإن املصطلح األجنبي ال يراعي هذا 

الفرق الدقيق.
باللغة  التعليم  أن  أحد  على  خافٍ  وغير 
ومن  العربية،  اللغة  إلى  ترجمة  سيتبعه  العربية 
ثم تأليف باللغة العربية، وبهذا نرى املؤلف يكتب 
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فالكتب  ومجتمعه،  وتراثه  ثقافته  مع  يتناسب  ما 
األجنبية تعكس املبادئ والثقافة السائدة في بلدان 

مؤلفيها التي قد تتنافى مع مبادئنا. 
اطالع  العربية  باللغة  التأليف  سيتبع  كما 
املؤلف على التراث العلمي الزاخر للعلماء العرب 
عنه  األجانب  املؤلفون  أغمض  الذي  واملسلمني 
أعينهم، فال يذكرونه في مناهجهم وال في كتبهم، 
العميقة  بجذوره  واملتعـلم  املعـلم  يتصـل  وبذلك 
ويحاول استعادة املجد الغابر، فضاًل عن أنه يمد 
املناسبة،  العلمية  واملفردات  باملصطلحات  كليهما 
ويزيد من اإليمان بمقدرة اللغة العربية ومرونتها 
وطواعيتها في استيعاب كل ما يستجد في مجال 

املعرفة اإلنسانية عامة. 
وقد أثبتت الحقائق التربوية أن تعليم الطالب 
عليه  ييسر  حيث  أثرًا،  وأبعد  فاعلية  أكثر  بلغته 
حصيلته  فتزداد  لغوي،  عائق  دون  الفهم  سرعة 
الفكر  ويرسخ  العلمي  مستواه  ويرتفع  الدراسية 
عامل  أن  البحوث  أوضحت  وقد  عنده،  العلمي 
اللغة من أكبر املعوقات في استيعاب املعلومة لدى 
دراسة  دلت  وقد  لها،  متقن  غير  كان  إن  املتعلم 
يابانية أن ذاكرة من يدرسون بلغة أجنبية ضعيفة 
جدًا إذا ما قورنت بذاكرة الذين يدرسون بلغتهم 
األم، وخاصة في املراحل األساسية ألنهم ينظرون 

إليها على أنها أجنبية ثانية. 
كما نجد أن التعليم بلغة أجنبية مقتصرًا على 
الطلبة القادرين على تعلم لغة أجنبية، ويكون ذلك 
عادة في مدارس خاصة مكلفة، ال يتحمل نفقاتها 
إال نسبة قليلة، فال يستطيع الفقير أن يتعلم بلغة 
حكرًا  التعليم  من  النوع  هذا  يجعل  مما  أجنبية، 
على فئة معينة، فتضيع العدالة، كما تضيع على 
التعليم فرصة اختيار األفضل من قاعدة أوسع. 
لتوفير  املبذولة  املصاريف  إدخار  نستطيع  كما 
الخارج،  من  مستوردة  ومراجع  أجانب  أساتذة 

والتقليل من تسرب الطالب من الجامعات.

ويؤكد التعليم باللغة العربية الهوية والذاتية 
الثقافية العربية، ويصل في نهاية األمر إلى رسوخ 
نفوس  في  العربية  العلمية  الثقافية  الذاتية  هذه 
األجيال الصاعدة املتطلعة إلى غد مشرق متحضر.  

تطوير أساليب استخدام اللغة العربية في 
التعليم العام والعالي

ضوابط  عدة  وضع  يمكننا  ذلك  ولتحقيق 
تساعد على تحقيق هذا الهدف: 

• اللغة 	 تعليم  في  حديثة  مبسطة  كتب  وضع 
العربية وقواعدها.

• البدء في تأهيل معلمني قادرين على استخدام 	
اللغة الفصحى في تدريس كل املواد باملدارس، 
والتأكد من استعمالهم لها من أجل تنشئة جيل 

قادر على التحدث باللغة الفصحى بطالقة.
• توظيف أفضل الوسائل التربوية واإليضاحية 	

الحديثة في تعليم العربية وتثقيف الناس بها.
• العربية 	 تلقني  في  املنزل  دور  على  التأكيد 

لألجيال منذ نعومة األظفار.
• استغالل أوقات الشباب في العمل التطوعي 	

لتعلم وتعليم اللغة العربية.

الحلول املقترحة ملشكالت التدريس باللغة 
العربية  

أساليب  تطوير  في  ستساهم  الحلول  تلك 
الحلول  لتلك  وتناولنا  العربية،  اللغة  استخدام 

سيكون عن طريق ما نسرده اآلن:
• البدء بعملية التعريب في التعليم العالي دون 	

تلكؤ، وإصدار القـرارات امللـزمة، ومتـابعة 
تنفيذها.

• في 	 بالعربية  املنشورة  العلمية  الكتب  وضع 
تكرار  لتـفـادي  الجامعـيـة  املكتبات  سجل 

الجهود السابقة.
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• نشر الكتب العلمية إلكترونـيـًا على الشبكة 	
العنكبوتية )اإلنترنت(.

• بالجامعات 	 العـلمي  النــشـر  مـراكز  دعم 
العربية، وتخصيص ميزانيات سخية لنشر 
الكتب العلمية سواء أكانت مؤلفة أم مترجمة.

• إقامة معارض للكتب العلمية املؤلفة واملترجمة 	
وتنشيط أسواقها وتيسير تناولها.

• الجامعات 	 بني  والتعاون  التنسيق  من  املزيد 
العربية، وكذلك بينها وبني مجامع اللغة العربية 

وإنشاء مكاتب لاللتقاء على توحيد املعربات.
• تشكيل لجان متخصصـة ملراجعة املواد 	

املترجمة لضمان صحتها ودقتها.
• دعم الصناعة املعجمية وأبحاثها واملشروعات 	

التي تخدم قضية التعريب، وإصدار معاجم 
متخصصة.

• االستفادة من معاجم الكلمات األجنبية ذات 	
العربية  إلى  لتسهيل ردها  العربية  األصول 

خالل عملية التعريب.
• تعمـيـم املصطلحـات العـربـيـة املوحدة في 	

العربية، ورصد تولد املصطلحات  البلدان 
العلمية بلغاتها األجنبية والسرعة في تعريبها 
ونشرها، ووضع كل املصطلحات على الشبكة 
العنكبوتية، لتكون متاحة للجميع أينما كانوا.

• في 	 الفاعل  بدورها  اإلعـالم  وسائـل  قيـام 
حملة التعريب وإحياء الفصحى على ألسنة 

العامة.
• العلمية 	 املصطلحـات  ترجمة  في  اإلسراع 

من قبل أهل االختصاص قبل أن يترجمها 
اإلعالميون فتسري على ألسنة العامة.

• العربية 	 الجامعات  كل  في  كليات  إنشاء 
تختص بالتعريب.

• التعريب 	 في حقل  للعاملني  االمتيازات  منح 
لتشجيع املختصني على اإلبداع.

• اختصاص 	 كل  في  الكتـب  أمهات  تجريـد 
لتكـون نماذج للعمل لتحـديـد املصطلحات 

التي ينبغي ترجمتها. 
• اللغتني 	 يتقنون  الذين  للترجمة  يستنفر  أن 

املترجم منها واملترجم إليها، وأن يكونوا من 
أهل االختصاص في املجال الذي يترجمون 

فيه.
• تشجيع كتابة رسائل املاجستير والدكتوراه 	

باللغة العربية في كل االختصاصات العلمية.
• اإلنفاق السخي على عملية الترجمة.	
• أن يشترط في الترقية العلمية ألعضاء هيئة 	

التدريس نشر أبحاث في اختصاصهم باللغة 
العربية في دوريات علمية عربية، ووضع كتب 

باللغة العربية تأليفًا أو ترجمة.
• تشجيع القطاع الخاص لإلسهام في عملية 	

الترجمة، وتحريك الجمعيات واملنظمات غير 
الحكومية لتعزيز حركة التعريب.

• وضع كل املصطلحات على الشبكة العنكبوتية 	
لتكون متاحة للجميع أينما كانوا.

املراجع
• د. الشراح، يعقوب أحمد، الوعي باستثمار املعرفة 	

العلوم  وترجمة  لتألـيـف  العـربي  املـركـز  وتنميتها، 
الصحية - 2018م.

• اللفايعة، عماد سيد، من مقال )اللغة العربية والتعليم 	
الطبي(، كتاب )مقاالت في قضايا الصحة والبيئة(، 
الصحية،  العلوم  وترجمة  لتأليف  العربي  املركز 

الطبعة العربية األولى 2016.

• دار 	 األسرار"،  "عالم  كتاب  مصطفى،  محمود،  د. 
أخبار اليوم.

اللغة العربية
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د. عبد الرحيم عبد القادر السرحان
ماجستير تربية خاصة – تخصص تخلف عقلي

دولة الكويت

مبختلف  النفس  علماء  اهتمام  تستأثر  التي  املوضوعات  أكثر  من  الصداقة  موضوع  يعد 
بالغ  مجال  من  تفرعت  التي  الروافد  من  رافدًا  املوضوع  هذا  ويعد  الراهنة،  الفترة  في  تخصصاتهم 
اخلصوبة اصطلح املتخصصون على تسميته “سيكولوجية العالقات بني األشخاص” وهو مجال واسع 
يعتني بعالقات اجتماعية شديدة األثر في حياتنا، وتأتي في مقدمتها العالقات األسرية والزوجية 
والزمالة والصداقة بني اجلنسني أو أبناء اجلنس الواحد. وقد فرض موضوع العالقات بني األشخاص 

نفسه على ساحة البحث النفسي واالجتماعي لتقديرات متعددة لعل من أهمها ما يأتي:

اجلسمية  الصحة  دعم  في  الناجحة  االجتماعية  العالقات  أثر  تبني  التي  الشواهد  إن   -
النفسية لألفراد قد أثبتت من خالل الكثير من الدراسات.

عليه  هي  مما  شمولية  أكثر  بصورة  فهم  إلى  حتتاج  املفهوم  هذا  في  الثغرات  بعض  هناك   -
اآلن، ومن هذه الثغرات التعّرف على طرق العالج السليمة واملناسبة لألفراد الذين يعانون قصورًا 

في النمو بهذا املجال.
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يف الصداقة تعر

االعتماد  من  قدر  بوجود  تتميز  “عالقة 
بالتفاعل  ويسمح  إرادي،  بشكل  يجري  املتبادل 
أن  عليه  ويترتب  واملتفرد،  املباشر  الشخصي 
معتمدًا  ونشاطاته  خططه  في  طرف  كل  يكون 
إلى حد بعيد على تفكير الطرف اآلخر في نفس 

األمور بدون قيد أو ضغط خارجي”.
احل العمر نمو الصداقة عبر  مر

إن نمو مفهوم الصداقة عند األشخاص هو 
املتدرجة  والكيفية  الكمية  التغيرات  من  سلسلة 
ترجع  التي  األمام  إلى  واملتجهة  واملستمرة 
فمفهوم  والتعليم،  والوراثة  النضج  عوامل  إلى 
املعنى  يأخذ  الصـغـار  األطفـال  عند  الصداقة 
املبسط الخالي من التعقيدات، أي أنه ال يتعدى 
االنفرادي بجوار زمالئه  اللعب  كونه ضربًا من 
أنها  حني  في  وسطحية،  عابرة  اتصاالت  وهي 
تأخذ املعنى األكثر تعقيدًا في سن املراهقة، وذلك 
عضوية  تغيرات  من  املرحلة  هذه  يصاحب  ملا 
البلوغ، وما يصاحبها من تغير  تحدثها عملية 
مقارنات  عقد  حيث  من  لذاته  الفرد  تصور  في 
املشاعر  نمو  إلى  إضافة  اآلخرين،  وبني  بينه 
عالقات  عقد  إلى  بحاجة  أنه  يدرك  حيث  لديه، 
مع اآلخرين وبالذات مع من هم في نفس املرحلة 
ألنهم هم القادرون على فهمه وخفض توتراته.  
اد أثر  الصداقة على شخصية األفر

إن للصداقة آثارًا إيجابية كبيرة في عملية 
التنشئة االجتماعية منها:

1	 نمط . واكتساب  الشخصية بصفة عامة  نمو 
شخصية الجماعة.

2	 املساعدة في النمو الجسمي بصفة عامة عن .
طريق ممارسة الهوايات، والنمو االجتماعي 
عن طريق أوجه النشاط االجتماعي، والنمو 

االنفعالي عن طريق املساندة االنفعالية ونمو 
في  تتاح  ال  مواقف  في  العاطفية  العالقات 

غيرها من الجماعات.
3	 النمو . مطالب  أهم  تحقيق  في  املساعدة 

على  واالعتماد  االستقالل  وهو  االجتماعي 
النفس.

4	 تسهم إسهامًا بارزًا في ارتقاء القيم واألدوار .
االجتماعية.

وكذلك فإن من األمور املهمة التي تقوم بها 
الصداقة خفض الشعور بالوحدة إلى جانب دعم 
املشاعر اإليجابية السارة، وتقليل مشاعر التوتر 

وعدم االرتياح، وهذا من خالل:
• املقارنة االجتماعية	

الشعور  عـنـد  أو  األزمـات  أوقـات  فـفي 
على  قدراتهم  في  األفراد  ثقة  تختل  بالوحدة 
املـواقف  مـن  كـثيراً  أن  إذ  الضغوط،  تحمل 
ال  وأغلبها  عليها،  السيطرة  يمكن  ال  الصعبة 
يمكن التنبؤ بتوقيت حلولها أو إنهائها، وفي تلك 
الظروف ينخفض تقدير الذات، وتختل الثقة في 
دقة األحكام الشخصية، ويصبح الشخص أكثر 
استعدادًا على االعتماد على اآلخرين إما بهدف 
مقارنة الذات باآلخرين أو تعديل اآلراء الشخصية 

أو التماسًا للمساندة النفسية الوجدانية.
• اإلفصاح عن الذات	

التخـاطب  خـالل  من  يتحقق  أثر  وهو 
تفاصيل  أدق  وعن  العامة  األمور  عن  والحديث 
الحياة الشخصية بني شخصني أو أكثر يتوسم 

كل منهما في اآلخر الحب والثقة واإلخالص.
• املساندة االجتماعية	

مصدر  أهم  فقد  يعني  الصديق  فقد  إن 
املساعدة  منها  املختلفة،  بأشكالها  للمساندة 
والنصيحة والفهم والتوجيه والحماية من الوقوع 

في األخطاء.

الـ�ســداقـة 
وعالقتها بتقدير الذات
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• املشاركة في امليول واالهتمامات الشخصية 	
واالهتمامات  امليول  في  املشاركة  تؤدي 
الشخصية إلى إثارة املشاعر اإليجابية السارة 
بني  من  وإن  والترفيه،  والتسلية  املرح  متضمنة 
أصدقاء  لقاء  في  رغبتنا  للصداقة  احتياجاتنا 
املفضلة  والنشاطات  االهتمامات  يشاركوننا في 
أول  يكون  قد  اللعب  وأن  نحبها،  التي  واأللعاب 
مناسبة تجمع بني األصدقاء، وقد ييسر فيما بعد 

فرص اللقاءات املتتابعة. 
لألصدقاء  الشخص  افتقار  فإن  وباملقابل 
الصحة  اختالل  مظاهر  من  العديد  إلى  يؤدي 
بالصحة  يتصل  ففيما  والنفسية،  الجسمية 
يفـتـقدون  الـذين  األشخـاص  أن  تبني  النفسية 
لإلصابة  استهدافًا  أكثر  يكونون  األصدقاء 
والقلق  االكتـئـاب  منها،  نفسية  باضطرابات 
الذات،  تقدير  وانخفاض  والسأم  امللل  ومشاعر 
كما يعانون التوتر والخجل الشديد والعجز عن 
إلى  الظروف  تضطرهم  عندما  الكفؤ  التصرف 

بالصحة  يتصل  وفيما  اآلخرين،  مع  التفاعل 
مقاومتهم  ضعف  األطباء  الحظ  فقد  الجسمية 

لألمراض الجسمية وتأخرهم عن الشفاء.

الصداقة وعالقتها بتقدير  الذات

تقدير الذات هو "التقدير الذي يضعه الفرد 
لنفسه لكل من الصفات الحسنة والصفات السيئة 
األبعاد  من  الذات  تقدير  ويعد  حياته".  في  لديه 
البعض  أعده  بل  الفرد،  شخصية  في  املهمة 
جوهر الشخصية، ويبدأ تقدير الذات عند الفرد 
منذ الطفولة، ويؤثر هذا املفهوم على توافق الطفل 
في مراحل حياته الالحقة، فالطفل صاحب تقدير 
وصاحب  متوافقًا،  إنسانًا  يكون  املترفع  الذات 
تقدير الذات املنخفض يكون إنسانًا غير متوافق، 
مثيرات  كانت  إذا  إيجابيًا  الذات  تقدير  ويكون 
البيئة إيجابية وتحترم الذات وتكشف عن قدراتها 
وطاقتها وتحارب فيها عوامل الشعور باإلحباط، 
الفرد يشعر  فإن  البيئة محبطة  كانت  إذا  أما 

بالدونية وبسوء تقدير لذاته.

عدم التمتع 
بطفولة سعيدة

كثرة انتقادات 
األهل أو 

األشخاص 
املقربني

التعرض ملوقف 
مثير للتوتر، 

كاملرور مبشكلة 
مادية

تلقي معاملة سيئة 
من األهل

اإلصابة مبرض 
خطير أو إعاقة 

بدنية

اإلصابة بأحد 
االضطرابات 

النفسية كالقلق أو 
االكتئاب

 أسباب تدني تقدير الذات.
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بعدة  للذات  املرتفع  التقدير  ذوو  ويتميز 
سمات، منها أنهم يحترمون أنفسهم ويعدونها ذات 
قيمة، ويشعرون بالكفاءة ولديهم شعور باالنتماء، 
كذلك لديهم الثقة في مداركهم وأحكامهم ويعتقدون 
أن باستطاعتهم بذل الجهد بقدر معقول، وتؤدي 
اتجاهاتهم املقبولة نحو أنفسهم إلى قبول آرائهم 
والثقة واالعتزاز بردود أفعالهم واستنتاجاتهم، 
وعلى  الجديدة،  األفكار  باحترام  يـسمـح  وهذا 
الجانب اآلخر نجد أن ذوا التقدير املنخفض للذات 
يعتقدون  أنهم ال قيمة لهم وأنهم غير أكفاء، وكذلك 
فهم يسلكون بطريقة تحول دون تقديرهم إيجابيًا 

من قبل اآلخرين.
وتشير الكثير من الدراسات إلى أن اآلثار 
شخصية  على  الصداقة  تتركها  التي  النفسية 
ونموها  الشخصية  إثبات  منها  كثيرة،  الفرد 
وذلك عن طريق ما يقدمه الفرد من إنجازات مع 
إلى  االنتماء  وتعزيز  باألمن  والشعور  أصدقائه، 
الجماعة واالعتماد على النفس وغيرها من اآلثار 
اإليجابية، وكذلك من اآلثار النفسية املهمة التي 
الخاصة  اليومية  في حياته  ناجحًا  الفرد  تجعل 
والعامة، بحيث يكون سعيدًا ومطمئنًا بها صفة 
تقدير الذات، حيث إن النمو اإليجابي في الصداقة 
يكّون لدى الفرد نموًا إيجابياً نحو تقديره لذاته، 
وهذا ما يراه عالم النفس “سوليفان”، حيث يقول 
إن الحاجة إلى الصداقة ترتبط بمظهرين في غاية 

األهمية وهما:
املتبادل . 1 التفاعل  يؤدي  إذ  الذات:  تقدير 

أفكاره  بأن  الفرد  شعور  إلى  والصريح 
تلك  أفكار اآلخرين، ومن خالل  تتطابق مع 

العملية يزيد تقدير الفرد لذاته.
نمو الشعور اإلنساني: فمن خالل الصداقة . 2

إدراك  على  الشخص  قدرات  تنمو  الوثيقة 
أفكار ومشاعر اآلخرين.

املرتبة  في  وصداقته  املرء  صحبة  وتأتي 
الثانية بعد الوالدين في التأثير على تقدير الذات، 
هذا  ولكن  والديه،  الطفل على حب  فقد يحصل 
أو سخرية  إلهمال  تعّرض  إذا  كاف  غير  وحده 
أصدقائه، مما قد يؤثر سلبًا على تقديره لذاته، 
في  كبيرًا  تأثيرًا  تؤثر  بأصدقائه  الطفل  فعالقة 
تقدير  أن  النظرية  نجد  هنا  ومن  لنفسه،  نظرته 
الطفل لذاته يحدد موقعه ومكانته بني أصدقائه. 
القائد ألصدقائه أو من يفعل بهم  فإذا كان هو 
كثيرًا من املقالب أو هو املهرج أو الطفل الطيب 
يقوي  فإنه  الدور  لهذا  وتجسيده  للخير،  املحب 
مهرج،  أو  مؤذ  أو  كقائد  لنفسه  نظريته  ويدعم 
حتى  معه  ويكبر  املرء،  مع  الدور  هذا  ويستمر 

مرحلة النضوج في عالقاته االجتماعية. 
األفراد  حاجة  مدى  سبق  مما  لنا  يتبني 
اآلخرين  مع  االجتماعي  والتفاعل  الصداقة  إلى 
على شخصية  جلية  إيجابية  آثار  من  فيهما  ملا 
مع  اجتماعه  بمجرد  فإنه  لذاته،  وتقديره  الفرد 
اآلخرين يحقق قدرًا وافرًا من االرتياح الوجداني 
إلى  الحاجة  وتزيد  العادية،  الحياة  ظروف  في 
االرتباط باآلخرين عـنـد التـعـّرض ملـشكـلة أو 

الشعور بالقلق والخوف.

الصحة النفسية
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االعتماد  من  قدر  بوجود  تتميز  عاقة  الصداقة 
بالتفاعل  ويسمح  إرادي  بشكل  يجري  املتبادل 
الشخصي املباشر واملتفرد، ويترتب عليه أن يكون 
حد  إلى  معتمدًا  ونشاطاته  خططه  في  طرف  كل 
األمور  نفس  في  اآلخر  الطرف  تفكير  على  بعيد 

بدون قيد أو ضغط خارجي.
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يتعرض اجلسم للعديد من األمراض 

التي تسبب ارتفاًعا في درجات احلرارة، إذ 

أن ارتفاع احلرارة ال يعد مرًضا بحد ذاته، 

وإمنا هو أحد األعراض التي حتدث كرّدة 

غريبة،  أجسام  دخول  جتاه  للجسم  فعل 

اجلسم.  لدى  الدفاع  آليات  إحدى  وهي 

األمراض  مبختلف  والصغار  الكبار  يصاب 

وتوجد  احلرارة،  درجة  ارتفاع  تسبب  التي 

للجميع،  املتاحة  األدوية  من  مجموعة 

والبعض اآلخر املتاح للبالغني فقط.

قياس ارتفاع درجة احلرارة

الحرارة، على  ارتفاع درجـة  للتأكد من 
مقياس  باستخدام  بدقة  يقيسها  أن  املريض 
الحرارة، وهو يتوفر بعدة أشكال وأنواع، أكثرها 
لسهولة  الرقمي  الحرارة  مقياس  هو  شهرة 
الحرارة  درجة  تقاس  نتيجته.  ولدقة  استخدامه 
إما عن طريق الفم )أسفل اللسان(، أو من األذن، 
ويتم  الشرج.  فتحة  أو من   ، اإلبط  أو من تحت 
املريض  عمر  حسب  املناسبة  الطريقة  اختيار 
الشرجي  الحرارة  فميزان  الصحي.  ووضعه 

خـاف�سـات احلـرارة
)م�سادات احلمى(

د. دانية عدنان طويلة
بكالوريوس صيدلة 

 اجلامعة األردنية
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 5 عمر  وحتى  الوالدة  منذ  لألطفال  يستخدم 
سنوات، أما ميزان الحرارة املستخدم عن طريق 
 6 تحت  للرضع  باستخدامه  ينصح  ال  األذن 
أشهر، وذلك بسبب شكل وحجم األذن الصغير. 
وبعد عمر 5 سنوات نستطيع قياس الحرارة بأي 
وتقّبله  املريض الصحية  شكل كان حسب حالة 

للطريقة املّتبعة.
)الـخـافـضة  للحـمـى  املضـادة  األدويـة 

للحرارة( 
 تتراوح درجة حرارة الجسم الطبيعية من 
)36.5 - 37.5( درجة مئوية، إذا ارتفعت الحرارة 
إلى حّد 38 درجة مئوية أو أكثر فإن الشخص 
ما هو  الحرارة  وارتفاع  بالحّمى.  يكون مصابًا 
إال رّدة فعل من الجهاز املناعي للجسم ملهاجمة 
والجراثيم،  )كالفيروسات،  املعادية  األجسام 

الفطريات، أو غيرها(.
ووظيفة خافض الحرارة أن يشعر املريض 
بالراحة وأن يقلل درجة الحرارة املرتفعة وتعود 
أن  الطبيب  على  ذاته  وبالوقت  الطبيعي،  ملعدلها 
يعرف سبب ارتفاع الحرارة ومعالجة ذلك السبب 
)االلتهاب أو االنتان ( وإعطاء العالجات الالزمة.
األدوية  طريق  عن  الحرارة  خفض  يتم 
املعطاة بدون وصفة طبية، وعن طريق العالجات 
املنزلية غير الدوائية )مثل كمادات املاء الفاترة، 
تهوية غرفة املريض، وغيرها(. يوجد طيف واسع 
غالبية  للحرارة،  الخافضة  املختلفة  األدوية  من 
وصفات  إلى  تحتاج  ال  الحرارة  أدوية خفض 
النظر  يجب  لذلك  فعالة،  جميعها  وتعد  طبية، 
أو تحاميل(  أو حبوب  )سائل  الدواء  إلى شكل 

وأعراضه الجانبية، قبل اتخاذ القرار املناسب.
الباراسيتامول  الحرارة:  أهم خافضات  من 
)األسيتومينوفني(، األدوية الالستيرويدية املضادة 
لاللتهاب )األسبرين، األيبوبروفني، النابروكسني(، 
يعد الباراسيتاميل واأليبوبرفني من أكثر خافضات 

الحرارة شيـوعـًا واستـخـدامًا، األيـبوبـروفني ال 
ينصح باستخدامه للرضع الذين تقل أعمارهم عن 
6 أشهر. تتوفر هذه األدوية بعّدة أشكال صيدالنية 
)حبوب، حبوب طويلة األمد، حبوب ذائبة، تحاميل 
قابلة  وحبوب  كبسوالت،  للشرب،  سائل  شرجية، 

للمضغ(. 
أواًل: الباراسيتامول 

واأللم،  الحرارة  تخفيف  في  يستخدم 
أنه  إذ  بدقة،  الدواء  هذا  عمل  طريقة  تعرف  وال 
ُيعتقد  ولكن  التورم،  أو  االلتهاب  من  يخفف  ال 
ويبرد  باأللم،  الجسم  يغير طريقة إحساس  بأنه 
الجسم. يعد هذا الدواء من األدوية اآلمنة، ولكن 
أعراض  عدة  الدواء  هذا  يتناول  من  يعاني  قد 
النوم،  صعوبات  التقيؤ،  الغثيان،  مثل:  جانبية 
نوبات األرجية، نوبات جلدية مثل الطفح الشديد.

األدوية الالستيرويدية املضادة لاللتهاب 

مثل  أنواع  عـدة  األدويـة  هذه  تتضمن 
تعمل  والنابروكسني،  واألسبرين  األيبوبروفني 
هذه األدوية عن طريق تخفيف االلتهابات واأللم 
إنتاج  تثبيط  على  األدوية  هذه  وتقوم  والحمى، 
مادة تسمى )بروستاجالندين(، وهي مادة تحفز 
االلتهاب والحمى، فهي مادة مسؤولة عن إفراز 

عدة إشارات كيميائية في الجسم.
الرئـيـسي  العـرض  املـعـدة  تعد مشكـالت 
لهذه األدوية، ولكن هناك مجموعة من األعراض 
األيبوبروفني  يسبب  فقد  الحدوث،  نادرة  الخطرة 
والنابروكسني نزفًا أو قروحًا في املعدة ومشكالت 
القلب مثل السكتات ومشكالت الكبد، أما األسبرين 

فقد يسبب نوبات أرجية شديدة.
خفض احلرارة طبيعيًا

حرارة  لخفض  طبيعية  طرق  عدة  توجد 
هذه  استخدام  ويمكن  الحمى،  أثناء  الجسم 

الطرق في املنزل.

الصحة العامة
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أخذ القسط الكافي من الراحة

على  والعمل  التركيز  من  أجسامنا  تتمكن 
الدماغ  يفرز  إذ  النوم،  أثناء  الجسم  إصالح 
األنسجة  نمو  تحفز  النوم،  أثناء  هرمونات 
الجديدة، وتتيح الراحة للجسم الدفاع عن نفسه 
الحمى  تستمر  األسباب  ولهذه  أفضل،  بشكل 
لفترات أطول إذا لم يأخذ املريض القسط الكافي 

من الراحة. 
اإلكثار من شرب السوائل 

الحمى  أثناء  جوهرًيا  السوائل  شرب  يعد 
تعويض  إلى  الجسم  يحتاج  إذ  أسباب،  لعدة 
والحمى،  التعرق  من  يفقدها  التي  السوائل 
ويساهم في إزالة السموم من الجسم، كما ُيسّرع 
من عملية العالج، والتركيز هنا على املاء وليس 
العصير  املوجود في  الجلوكوز  أن  إذ  العصير، 

يساهم في نمو الجراثيم. 
تناول األطعمة عدمية النكهة 

اإلصابة  عند  شهيته  الشخص  يفقد  قد 
مفيدة،  تعد  األطعمة  هذه  فإن  لذلك  بالحمى، 
يتضمن  وهذا  الغثــيـان،  حـاالت  في  خاصًة 

الشوفان والشوربة. 
تناول البروبيوتيك )اجلراثيم النافعة( 

تساعد هذه الجراثيم على تشافي األمعاء 
أثناء املرض، وتدعم هذه الجراثيم جهاز املناعة، 
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التعرض  اختطار  من  البروبـيـوتيـك  يقلل  كما 
لألمراض وااللتهابات أثناء فترات ضعف املناعة 

التي يمر بها الجسم خالل الحمى. 
االستحمام مباء دافئ

ويمكن  الحرارة،  خفض  في  ذلك  يساهم   
إضافة بعض قطرات زيت النعناع أو الالفندر. 

تخفيف املالبس 
تحت  االختباء  في  الرغبة  بروز  من  الرغم  على 
األغطية أثناء الحمى، إال أنه من األفضل التخفيف 
قدر املستطاع من املالبس، بهدف تخفيف درجة 

الحرارة قدر املستطاع.

املراجع 
•	 «Treating	 Cold	 &	 Flu:	 Relieving	 Fever,	

Aches,	and	Pains»,	www.webmd.com,	Re-

trieved	5-2-2018.	Edited.

•	 https://www.pharmacytimes.com/publica-

tions/issue/2012/september2012/managing-

fever-with-antipyretics.

•	 https://www.medicinenet.com/aches_pain_

fever/article.htm#what_is_the_treatment_

for_a_fever.

•	 https://www.sciencedirect.com/topics/med-

icine-and-dentistry/antipyretic.

 الوقاية من اإلعياء الحراري.

ارتداء مالبس خفيفة وقبعة 

رأس عريضة ونظارات شمس 

سوداء واقية خارج البيت

الراحة في جو مكيف في 

ساعات النهار شديدة 

الحرارة

دهن الجلد بكريم واق من 

أشعة الشمس

تجنب القهوة والسوائل 

السكرية

شرب السوائل بكثرة
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من اأ�صعب جموع اللغة العربية

الجمعالكلمة

كواثركوثر

أخاطبأخطبوط

عنادلعندليب

الَبَياِبيالبْؤبؤ

الَّآلليُءالُلْؤُلُؤ

الجآِجيُءالُجْؤُجُؤ

َأْصُوُعصاع

أِضبَّةضباب

َسفاِرُجَسَفرَجل

بع�ض التعبريات البالغية ومعانيها

معناهالتعبير 

كريمرجل كثير الرماد

القلبمجمع األحقاد

العطششيطان الفال

قرويرجل أخضر األسنان

القلمالناطق األبكم

نّمامفالن قنفذ الليل

دجلةنهر السالم
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د. قاسم طه السارة
اختصاصي األمراض الداخلية 

 

الأخـطـاء الطـبـيـة

على الرغم من أن األطباء يبذلون كل ما 
والصحية  الطبية  الخدمات  إليتاء  بوسعهم 
إلى  تؤول  قد  املرض  مسيرة  فإن  ملرضاهم، 
حالته  تزداد  وقد  املريض،  ترضي  ال  نتائج 
سوًءا، وقد تصل إلى العجز أو املوت، فينقص 
بتوافره  يأمل  كان  الذي  الصحي  رصيده 
وبزيادته في نهاية الدورة العالجية. ويختلف 
الذي يطلق على مثل هذه  أو املصطلح  االسم 
يقال  فقد  وأخرى،  حالة  بني  املؤسفة  النهاية 
عنها إنها مرحلة من مراحل املرض التي يشتد 
فيها املرض، ويتعاظم تأثيره، وقد يشار إليها 
تفاقم  عن  تنشأ  التي  املضاعفات  أنها  على 

ال  التي  الحاالت  بعض  في  األصلي  املرض 
وخبرة  علم  من  أوتي  مهما  الطبيب  يستطيع 
املريض  يصفها  أن  يغلب  ولكن  يتفاداها،  أن 
أو  الطبيب،  فيه  وقع  خطأ  أنها  على  وذووه 
عن  ويتحدثون  للمريض،  الرعاية  إيتاء  فريق 
املريض،  لدى  والضرر  األذى  وقوع  إثبات 
وعن وجود صلة سببية بني الضرر الحاصل 
صورة  ويرسمون  الواقع،  الطبي  والخطأ 
الطبية  واألصول  للقواعد  األركان  متكاملة 
وما  املهن  تفرضها  التي  وااللتزامات  والفنية 
سبًبا  يرونه  الذي  الطبيب  سلوك  من  يقابلها 

لوقوعه في الخطأ الطبي.
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الخطأ الطبي في شريعة حمورابي )1750( 
قبل امليالد

من  األطباء  وأخطاء  الطبية  املسؤولية  تعد 
املواضيع التي الزمت ممـارسة الطب منذ قديم 
والنصوص  التشـريعات  األزمنة، وقد وضـعـت 
املحددة لتلك املسؤولية. ولعل أقدم تلك التشريعات 
التي نملكها ما تضمنته قوانني شريعة حمورابي 
الذي حكم بالد الرافدين في القرن السابع عشر 
فقرات  تسع  التشريع  هذا  وقد ضم  امليالد.  قبل 
تتعلق بأجور األطباء وبالعقوبات التي تفرض عليهم 

في حال وقوعهم في الخطأ. من هذه القوانني:
"إذا عالج الطبيب رجاًل حرًا مصابًا بجرح 
لوفاة  ذلك  وأدى  معدني  مشرط  بواسطة  خطير 
الرجل، أو إذا شق الطبيب خراجًا في عني مريض، 

ونتج عن ذلك ضياع عينه، تقطع يد الطبيب."

وبتطور العلوم الطبية عبر مختلف العصور، 
فقد تطورت تلك التشريعات أيضًا وبشكل ينسجم 
مع تطور الطب. وملا جاء اإلسالم وضع ضوابط 
محورها  يشكل  التي  الطب  ملمارسة  وقوانني 
حديث النبي عليه الصالة السالم “َمْن َتَطبََّب ولم 
ُيْعلَْم منه الطبُّ قبَل ذلَك فهو ضامن” حديث حسن 
النظام سمي حينئذ  بن ماجة. وهذا  رواه  صحيح، 
بنظام الحسبة الذي يعد أفضل النظم التي طبقت 
للحفاظ على حقوق املرضى، ومنع دخول أدعياء 
العلم بالطب الجهلة إلى ممارسة الطب فيضروا 
الناس ويغرروا بهم ويوهموهم أنهم أطباء وهم ال 

يعرفون من الطب شيئًا.
على  الـدولة  ُتَطـبِّقـه  آخر  وجه  وللحسبة 
العباسي  الخليفة  أن  ومثالها  أنفسهم،  األطباء 
املقتدر َعيَّن طبيبه سنان بن ثابت بن قرة ُمْحَتِسًبا 
على األطباء، فكلَّفه بامتحان األطباء قبل أن يسمح 
الترخيص  وإصدار  الطب،  مهنة  بممارسة  لهم 
بمزاولة املهنة ملن رآه متقنًا لصنعته منهم، وأن 
املحتسب  وكان  مزاولتها.  من  متطفل  كل  يمنع 
في  إسحق  بن  حنني  ذكره  بما  األطباء  يمتحن 
كتابه املعروف )محنة الطب(، ويمتحن الكّحالني 
)أطباء العيون( بكتاب حنني بن إسحق )العشر 

مقاالت في العني(.
أسباب ادعاء املرضى على األطباء بسبب 

األخطاء الطبية
• الطبيب إنسان، فهو عرضة للنسيان والخطأ 	

غير املقصود والتأثر بالتعب وباإلجهاد الذي 
له في عمله، فقد أشارت دراسات  يتعرض 
ساعات  بعدد  يتأثر  األطباء  أداء  أن  عديدة 
منهم  يطلب  التي  الواجبات  وبكثرة  عملهم، 
لفترة  ولو  بانقطاعهم  يتأثر  كما  أداؤها، 

قصيرة عن العمل. 
• التي 	 الرعاية  املطلوب من الطبيب هو تقديم 

الفريق  عليها  ويقدر  املريض،  إليها  يحتاج 

حقائق عن اخلطاأ الطبي

• اأو 	 من العاملني ال�صحيني من يعمل مبفرده 

�صمن كادر طبي اأو موؤ�ص�صة اأو نظام �صحي.

• م�صتوى 	 على  �صحية  موؤ�ص�صة  توجد  ل 

“�صفر”،  الأخـطـاء  نـ�صبـة  فيهـا  العالـم 

اخلطاأ  فاإن  الب�صري  الكادر  وجود  مع  لأنه 

وارد،  لكن ميكن التقليل واحلد منه”.

• عندما يقع اخلطاأ الطبي فاإن 15 % من اأ�صبابه 	

اإىل  %  تعود   85 و  الب�صري،  العامل  اإىل  تعود 

النظام ال�صحي وما حتكمه من �صيا�صات واأدوات 

وموارد.

• خـلل 	 الـطبي:  اخلطـاأ  اأ�صبـاب  اأهـم  مـن 

ال�صحي،  النظام  يف  العاملني  بني  التوا�صل 

من  ال�صحيني  العاملني  بني  التوا�صل  وخلل 

جهة وبني املري�ش واملجتمع من جهة اأخرى، 

تقدمي  يف  العامل  الفريق  روح  يف  وخلل 

اخلدمة للمري�ش على الوجه الأمثل.

األخالقيات الطبية
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عليه  وليس  ضمنه،  يعمل  الذي  الصحي 
ما  يوفِّر  أن  وال  الشفاء،  يتعهد بضمان  أن 
وسائل  من  فيه  يعمل  الذي  املحيط  يفتقده 
أخرى تتوافر في مراكز أخرى أو في بلدان 

أخرى.
• التدخلية 	 األساليب  األطباء  بعض  ل  يفضِّ

نتائج  وتعطي  أكثر جدوى  أنها  يعتقد  التي 
يمكن مالحظتها بسهولة، وبعضهم  سريعة 
يفضل اتباع األساليب املحاِفظة التي ثبتت 
أطول  لوقت  تحتاج  قد  أنها  رغم  جدواها، 

إلعطاء النتائج املرغوبة.
• مثل 	 النتائج  لبعض  الكمي  القياس  صعوبة 

اإلحساس باأللم وحاسة الشم مقابل إمكانية 
القياس الدقيق لكل من السمع واإلبصار.

• وجود فئات تضغط على املريض لالدعاء على 	
تحقيًقا  الشكوى  وتضخيم  املعالج،  الطبيب 
يعملون  الذين  املحامني  )مثل  مادية  لفائدة 
أرباب  وبعض  الصحي  التأمني  مجال  في 
خفية  شخصية  لرغبة  إرضاًء  أو  العمل(، 

تستهدف طبيًبا بعينه. 
األخطاء الطبية األكثر تكراًرا

تداخل الطبيب دون أن يأخذ موافقة املريض

ومثال على ذلك:
السيدة “س” تشكو من وحمة صغيرة في 
أعلى الفخذ، خافت من تحولها إلى ورم خبيث، 
أنها سليمة، طلبت موعًدا من  أرادت أن تطمئن 
طبيب ألمراض الجلد، أثناء الزيارة رافقها زوجها 
“ص”، وقد انبهر كالهما بكثرة األجهزة الحديثة 
دامت  جلسة  بعد  منها،  تنبعث  التي  وباألضواء 
عشر دقائق أصابهم الذهول وهم يستمعون إلى 
الطبيب: “الحمد � استأصلنا الوحمة، ومنظرها 
يطمن، فما أرسلناها إلى الفحص الباثولوجي” 
وازدادت دهشتهم عندما استلما فاتورة االتعاب.

هناك حاالت تستثنيها بعض القوانني  مالحظة: 
من املوافقة، ومنها: 

• بتلف 	 أو  باملوت،  املريض  حياة  تهدد  حالة 
فاقدًا  فيها  ويـكـون  أعضائه،  من  عضو 
مثل  حاضًرا،  أمره  ولي  يكون  وال  للوعي، 
يتبّين  التي  السريعة  الطرق  على  الحوادث 
يحتم  الواجب  أن  الجراحية  املداخلة  أثناء 

إجراء عملية أوسع من املعتاد.
• مـثـل 	 العامـة،  املصلحـة  تقتـضيها  حالة 

األمراض املعدية التي تهدد املجتمع بانتشار 
للسلطات  الحالة  هذه  في  فيجوز  الوباء، 
الصحية أن تجبر فرًدا أو جماعة من الناس 

على تلقي العالج أو الوقاية.
الخطأ في التشخيص

ومثال على ذلك:
 الطفل “ع” يراجع الطبيب بسبب فقر الدم، 
 ،)O -( طلب له تحليل للزمرة الدموية فأظهر أنها
طلب له نقل دم فأصيب الطفل بصدمة وانحالل 
دم وكان من الصعب إنقاذه، ثم تبني لدى إعادة 
فحص الدم أن زمرة الطفل كانت )+ A( وليست 

.)O -(
الخطأ في تحرير وصرف الوصفات الطبية

ومثال على ذلك:
الطبية  الوصفة  تحمل  بلهفة  األم  أسرعت 
التي كتبها الطبيب لولدها إلى الصيدلية القريبة، 
من  قنينة  فيه  صغير  بالستيكي  بكيس  لتعود 
الدواء  املمرضة  تناولت  أن  وما  السائل،  الدواء 
الطبيب  أراد  الذي  الدواء  أنه غير  حتى الحظت 
األمر  املمرضة  فعرضت  الطفل،  لهذا  يكتبه  أن 
فالدواء  له،  كبيرة  صدمة  فكانت  الطبيب،  على 
قد  ولكنه  املكتوب،  الدواء  نفس  هو  املصروف 
أخطأ فعاًل في كتابة الوصفة. فأعاد الدواء وكتب 

مكانه الدواء الصحيح. 
ولـكـن  غـريبة،  القصـة  هذه  بـدت  ولئن 
اإلحصائيات أوضحت أن أخطاء التداوي تتسبب 
في وفاة واحدة على األقل كل يوم، وتتسبب في 
في  سنوياً  شخص  مليون   1.3 حوالي  إصابة 

الواليات املتحدة األمريكية وحدها..
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إهمال الجّراح ملتابعة العملية التي أجراها
ومثال على ذلك:

الجراحية،  العملية  الجراح  أنهى  أن  بعد 
وخرج ليطمئن أهل املريض املتجمهرين في قاعة 
اإلنعاش،  غرفة  في  جلبًة  ليسمع  عاد  االنتظار، 
إلى  نقله  أثناء  سريره  من  املريض  سقط  فقد 
سرير اإلفاقة، وفي هذه الحالة ُيعد طبيب التخدير 
والجراح وطاقم التمريض كلهم مسؤولون عن ما 

حدث لهذا املريض.
إجراء العمل الطبي أو الجراحي في املكان الخطأ
سليم  سنٍّ  قلع  شيوًعا  األمثلة  أكثر  ولعل 
وترك سنٍّ منخور مجاور له، وأكثرها إثارًة للشفقة 
استئصال كلية سليمة بدل الكلية املريضة، وبتر 

ساق سليمة نسبًيا بدل ساق آيلة للَموت. 
طرق تقليل فرص الوقوع في الخطأ الطبي
التدريب املستمر لرفع كفاءة الكادر الصحي، 
واإلشراف املباشر والتوجيه، وإيجاد نظام تقييم 
ومتابعة في املؤسسة نفسها لتحديد مناطق القوة 
كإدخال  الضوابط  بعض  ووضع  أيضًا،  والخلل 
التقنيات الحديثة للتقليل من نسبة ارتكاب الكادر 
الضوابط  بـعـض  وإدخـال  لألخطـاء،  البشري 

اإلدارية واإلشرافية للتقليل من نسبة الخطأ.
وعلى الصعيـد الـعاملي، قـدرت الـتـكلفة 
دوالر  مليار   42 بنحو  التداوي  بأخطاء  املرتبطة 
أمريكي سنويًا أو ما يـنـاهـز 1 % مـن إجمالي 

اإلنفاق الصحي العاملي.
القائمة  العاملية  الصحة  منظمة  اعتمدت  وقد 
التفقدية للسالمة قبل الجراحة للتقليل من حصول 
األخطاء. وفيها يقف فريق العمل في كل مرة ليعرِّف 
عن نفسه وعن املريض وعن موقع العمل الجراحي، 
ويستعرض الصور الشعاعية ويطابقها مع املريض 
ومع املوقع الصحيح للعمل الجراحي، ثم يأتي دور 
التخدير ليوضح طريقة التخدير والعالمات  طبيب 
الحيوية للمريض، وكمية البنج، ويوضح العاملون 
الجراحية  لألدوات  التعقيم  التمريض طرق  في 

وملحتويات غرف العمليات.

وقد أطلقت منظمة الصحة العاملية مبادرة 
عاملية للحد من األضرار الوخيمة املرتبطة بالتداوي 
التي يمكن تالفيها في جميع البلدان بنسبة 50 % 

خالل السنوات الخمس املقبلة.
لقد أقرت املنظمات الدولية واإلقليمية واملحلية، 
اإلسالمية  واملنظمة  العاملية  الصحة  منظمة  مثل 
املهن  ونقابات  الكويت،  مقرها  التي  الطبية  للعلوم 
لدستور  مشاريع  حدة،  على  بلد  كل  في  الطبية 
املهن الطبية، وتناول كل دستور الشروط األساسية 
في  الطبيب  إهمال  لنفي  توافرها  من  بّد  ال  التي 
حالة حدوث الضرر، ولئن تعددت الصياغات، فإن 

املضمون يدور حول الشروط التالية:
1	 أن يكون لدى الطبيب ترخيص بمزاولة مهنة .

الطب من الجهات املعنية، مثل وزارة الصحة    
ونقابة األطباء.

2	 أن يحوز الطبيب على رضا وموافقة املريض .
على تلقي العالج الذي اقترحه الطبيب.

3	 أن يكون عمل الطبيب بقـصـد الشفـاء أو .
التلطيف من معاناة املريض.

4	 أاّل يقع الطبيب بخطأ يخالف األصول الطبية .
وما اتفق عليه األطباء في زمانه.

املراجع
• الدين، 	 موفق  العباس،  وأبو  أصيبعة،  أبي  ابن 

الخزرجي، أحمد بن القاسم بن يونس السعدي، 
عيون األنباء في طبقات األطباء، تحقيق د. نزار 

رضا، دار مكتبة الحياة ، بيروت.
• العابد، برهان والجاسر، محمد طه وآخرون، تاريخ 	

التخدير، منظمة الصحة العاملية، 2007م.
• د. البار، محمد علي والدكتور باشا، حسان شمسي، 	

طبعة  املقدمة،  والقانون،  الفقه  بني  الطبيب  مسؤولية 
دار الفكر، دمشق، سوريا، 2004م.

• البحث 	 ودور  الطبية  األخطاء  محمد،  املنظري،  د. 
قابوس،  السلطان  جامعة  منها،  الحّد  في  العلمي 

مقابلة مع مجلة تواصل علمي: 
https://www.squ.edu.om/squresearch-ar/Medical-
mistakes
•	 http://www.who.int/ar/news-room/detail/01-

07-1438-who-launches-global-effort-to-
halve-medication-related-errors-in-5-years.
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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:

اإعداد: املركز العربي لت�أليف وترجمة العلوم ال�صحية ــ دولة الكويت

السببالصوابالخطأ

ألن )وصل( فعل الزم ال يتعدى إلى وصل فالن إلى القاهرة وصل فالن القاهرة 
مفعوله إال بحرف الجر 

إن هلل ال يحب العمل 
الغير سليم

إن هلل ال يحب العمل غير 
)ال( التعريف ال تدخل على غير السليم

أريد أن أقضي حوائج 
كثيرة

أريد أن أقضي حاجات 
ألن )حاجات( تجمع جمع مؤنث سالم كثيرة

أما )ُخطبة( بضم الخاء فهي من حضرت ِخطبة صديقي حضرت ُخطبة صديقي 
الخطابة 

)من( تختص باملكان، ) منذ( تختص ما رأيته منذ أمس ما رأيته من أمس 
بالزمان

أصل الفعل )صان – يصون – مصون(مالك مصون عندي مالك مصان عندي 

سوف تدل على الزمن البعيد، أما بعد لحظات سنبدأ بعد لحظات سوف نبدأ 
)السني( فتدل على الزمن القريب

املشتريات املشتروات 
ألن املفرد )مشترى( وهو اسم مقصور 
ألفه زائدة على ثالثة أحرف عند الجمع 

لجمع املؤنث السالم تقلب ألفه ياًء 

الفعل )يحتاج( ال يتعدى إال بإضافة احتاج الطالب إلى كتاٍب احتاج الطالب كتابًا 
حرف الجر 

أقصى دركات االنحطاط أقصى درجات االنحطاط 
ألن الدركة هي املنزلة السفلى، أما 
الدرجات فهي منازل بعضها فوق 

بعض 
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يعاين الكثري من النا�ض اأوجاعًا واآالمًا خمتلفة يف احلياة اليومية، حيث اجلهد املبذ ول 

خالل اليوم يعر�صنا جميعًا اإىل ال�صعور باالإرهاق والتعب واالآالم املختلفة بخا�صة ال�صداع. 

يلجاأ البع�ض اإىل تناول امل�صكنات، ومن اأ�صهرها )البارا�صيتامول( بكميات غري حم�صوبة 

دون االلتفات اإىل ال�صرر الناجم عنها، وما حتدثه يف اجل�صد. وقد حتدث االإ�صابة بالت�صمم 

الدوائي نتيجة تناول امل�صكنات ب�صكل خاطئ ودون ا�صت�صارة الطبيب.

يعرف البارا�صيتامول علميًا با�صم )اأ�ِصيتاميُنوفني(، وهو دواء �صائع اال�صتخدام، 

اأعرا�ض  وتخفيف  اخلفيفة  واالآالم  واالأوجاع  ال�صداع  لعالج  عمومًا  ي�صتخدم  اإنه  حيث 

االإ�صابة   حالة  يف  للحرارة  كخاف�ض  اأي�صًا  وي�صتخدم  )االأنفلونزا(،  الوافدة  النزلة 

باحلمى عند ما تكون درجة احلرارة 38 درجة مئوية اأو اأقل، كما اأنه ي�صتخدم باالحتاد 

ة لعالج االآالم ال�صديدة. ويعد البارا�صيتامول دواء اآمنًا  ويِديُّ
ْ

مع م�صاد االلتهاب الال�صِتري

ن�صبيًا، ولكن تظهر اآثاره ال�صمية عند اجلرعات العالية االأكرب من)10 - 15( جرامًا.

د. نرمني مصطفى عبد الله
محرر طبي 

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية 
 دولة الكويت

�سمية البارا�سيتامول
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يحدث التسمم  بالباراسيتامول إما عرضًا 
أو بالخطأ، أو محاولة االنتحار، وقد ال تظهر 
على  األفراد  من  كثير  لدى  السمية  أعراض 
جرعة  بعد  األولى  ساعة   24 الـ  خالل  اإلطالق 
مفرطة  حيث إن أعراض سمية الباراسيتامول ال 
تظهر إال بعد )24 - 36( ساعة. أحيانًا قد تكون 
الشكوى غير محددة في البداية لكنها تظهر في 
صورة آالم البطن وغثيان، وبمرور الوقت  تبدأ 
تؤثر  الظهور، حيث  في  الكبدي  الفشل  عالمات 
سمية الباراسيتامول على الكبد، وتسبب تسمم 
التي  االستقالبية  االضطرابات  بسبب  الكبد 
تحدث نتيجة فرط الجرعة، وتشمل هذه األعراض 
انخفاض نسبة السكر في الدم، زيادة حموضة 
الدم، سهولة النزف، واعتالل دماغي كبدي، كما 
أن بعض األعراض تزول تلقائًيا، وإن كان عدم 

عالج الحاالت قد يؤدي إلى الوفاة. 
اجلرعة الدوائية املسموح بها للباراسيتامول

بها  املسموح  اليومية  الدوائية  الجرعة  إن 
ملجرام    500 هي  البالغني  لدى  للباراسيتامول 
كيلوجراماً   40 إلى  وزنه  يصل  شخص  مع 
واألشخاص بوزن أكثر من 40 كيلوجرامًا تكون 
جرعتهم هي جرام واحد ثالث مرات يوميًا طوال 
اليومية  الجرعة  تتعدى  أال  ويجب  العالج،  فترة 
أربعة جرامات، أما األطفال فيتم احتساب الجرعة 
لهم بمقدار 10 ملجرام لكل كيلوجرام من وزن 
الطفل، والجرعة يجب أال تتعدى أربع مرات يوميًا. 
ويحدث تسمم الكبد عند تناول كميات زائدة عن 
للباراسيتامول، بحيث  الجرعة اليومية القصوى 
يفقد الكبد القدرة على إفراز اإلنزيمات املسؤولة 
الباراسيتامول  مستقلبات  من  التخلص  عن 
السامة فتبدأ هذه املستقلبات بالتجمع في الكبد 
واالرتباط بخاليا الكبد وتدميرها، ويحدث تليف 
الكبد بعد 12 ساعة من الجرعة املفرطة، ولكنه 

يظهر بشكل واضح ما بني )4 - 6( أيام.

اجلـرعـات املسؤولة عــن حــدوث السمية

أقل جرعة يمكن أن تؤدي إلى السمية إذا 
تم تناولها بصورة كاملة في نفس الوقت هي:

• البالغني: )7.5	– 10( جرام.	
• األطفال تحت سن ست سنوات: )200-150( 	

ملجرام لكل كيلوجرام.

عوامل اختطار سمية الباراسيتامول

تتضمن عوامل اختطار سمية الباراسيتامول 
تناول كميات كبيرة من الدواء تفوق الحد األقصى 
للجرعة اليومية املسموحة، وتناول الدواء من قبل 
أشخاص يعانون مشكالت الكبد، والتدخني املفرط 

وتناول الكحوليات.

أعراض سمية الباراسيتامول

عند تناول جرعة زائدة من الباراسيتامول 
على  يحتوي  لدواء  املطول  االستخدام  بعد  أو 
الباراسيتامول تظهر أعراض السمية في خالل  
هذه  وتظهر  اإلصابة،  من  ساعة   )48  -  24(

األعراض منقسمة إلى ثالث مراحل:

املرحلة األولى

أعراض تظـهر خـالل )10 - 24( ساعة 

غثيان وقيء. -
النفور من الطعام. -
الشعور بالهزال والضعف العام.  -

املرحلة الثانية

 أعراض تظهر بعد 36 ساعة

الجسم وانخفاض  - انخفاض درجة حرارة 
ضغط الدم مع عدم انتظام دقات القلب.

الفشل الكلوي الحاد. -
 زيادة التعرق. -
 هذيان واختالج. -
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املرحلة الثالثة

92 ساعة بعد تناول اجلرعة  أعراض متتد إلى 

الزائدة

انخفاض نسبة السكر في الدم. -
شعور بألم في منطقة الكبد وانتفاخها )البطن  -

جهة اليمني من أعلى(، واإلصابة بفشل كبدي 
مع اإلصابة باليرقان.

املرحلة  - هذه  في  الحالة  تتطور  أن  ويمكن 
وتحدث الوفاة.

آلية اإلصابة داخل اجلسد

سام،  وغير  آمن  نفسه  الباراسيتامول  إن 
لكن بعد دخول الدواء إلى الجسد وبعد عملية 
االستقالب  بعملية  الجسد  يقوم  ااِلمتصاص، 
املواد  بعض  إنتاج  إلى  يؤدي  مما  الدوائي، 
السامة وغير السامة. ُتعرف املادة املسؤولة عن 
بنزوكينون(  )أسيتيل  الحالة  هذه  في  التسمم 
في  منها  بالتخلص  السليم  الجسد  يقوم  التي 
حدود الجرعات املسموح بها في صورة طبيعية 
الجرعات  زيادة  عند  مشكالت.  حدوث  دون 
بصورة  الكبد  يعجز  كبيرة  بصورة  املستخدمة 
كاملة عن التخلص من هذه املادة بصورة سليمة، 
وبالتالي حدوث تسمم  تراكمها،  إلى  يؤدي  مما 

وتلف خاليا الكبد.

 اليرقان الناتج عن سمية الباراسيتامول.

تشخيص سمية الباراسيتامول

في  الكبد  تسمم  ظھور  من  التأكد  یمكن 
أیام،  أربعة  إلى  یوم  من  تتراوح  فترة  غضون 
 12 خالل  التأكد  يمكن  الخطيرة  الحاالت  وفي 
ساعة فقط. ویمكن أن ُتظھر االختبارات املعملیة 
الدلیل على اإلصابة بتلیف كبدي مزمن عن طریق 
األسبارتات،  أمني  لناقلة  املرتفعة  املستویات 
زمن  وزيادة  البوليبروبني  األاَلنني،  أمني  ناقلة 
التخثر وخاصة زيادة َزَمُن البروثرومبني. ویمكن 
جرعة  تناول  بسبب  الكبد  تسمم  تشخیص 
باراسیتامول مفرطة عندما یتعدى مستوى ناقلة 
أمني األسبارتات وناقلة أمني األالنني 1000 وحدة 

دولية/ لتر.        
)مخطط  النـومـوجـرام  جـھـاز  اكـتـشـف 
لقیاس كمیات الدواء في الدم، وساعد  املعادلة( 
عند  الباراسیتامول  سمية  اختطار  تأكید  على 
تناوله.  من  معینة  فترة  بعد  الدم  في  قیاسه 
الكبدي،  بالتسمم  اإلصابة  احتمالیة  ولتحدید 
یتم تتبع مستوى الباراسیتامول على طول جھاز 
النوموجرام القیاسي. ویمكن أن ُتعطي عینة الدم 
تناول  من  ساعات  أربع  أول  بعد  ُتسحب  التي 
املوجودة  الكمیة  من  أقل  قیاسًا  الباراسیتامول 
فعاًل بالدم ألن الباراسیتامول یمكن أن یكون في 

مرحلة االمتصاص في القناة الهضمية.
اإلسعافات األولية في حالة التسمم

أنها ضمن  - والتأكد  الجسم  مراقبة حرارة 
الطبيعي.

وضغط  - القلبية  الضربات  معدل  مراقبة 
الدم. 

تحفيز املصاب على التقيؤ. -
استخدام فحم طبي. -
إرسال املصاب إلى املستشفى بأسرع وقت  -

ممكن.
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عالج التسمم بالباراسيتامول

عـنـد تـنـاول املريـض لجـرعـة زائـدة مـن 
الباراسيتامول، ومع بداية ظهور أعراض السمية 
يجب على الفور التوجه إلى أقرب مركز طوارئ 
لتلقي اإلسعافات األولية الالزمة . ويعد الفحم 
املنشط )وهو فحم مصنع بشكل خاص ذا مسام 
من     لتمكنه  عالية،  سطح  ومساحة  جدًا  دقيقة 
امتصاص الدواء ومنع امتصاصه من الجسم( 
امتصاص  ومنع  املريض  إلنقاذ  خيار  أول  هو 
كما  الدم.  في  الباراسيتامول  من  زائدة  كمية 
خالل  أسيتيل سيستني(   -  N( دواء  يستخدم 
املفرطة  الباراسيتامول  جرعة  من  ساعات   8
بمستـقبالت  يرتـبـط  إنه  حيث  الكبد،  لحماية 
الباراسيتامول ويمنعه من نخر خاليا الكبد. أما 
فحينها  الكبدي  الفشل  إلى  الحالة  إذا وصلت 
غرس  لعملية  املريض  إحالة  إلى  الطبيب  يلجأ 

الكبد. 

الوقاية من التسمم بالباراسيتامول

يجب  بالباراسيتامول  التسمم  من  للوقاية 
اتباع إرشادات الطبيب وتعليمات الجرعة املصحوبة 
الحد  عن  مفرطة  جرعة  أخذ  لتجنب  الدواء  مع 
البارادوت  استخدام  يمكن  أنه  كما  به.  املسموح 
)Paradote(، وهو قرص يحتوي على 100 ملجرام 
يعد  باراسيتامول، حيث  ملجرام  و500  ميثيونني، 
يحافظ  فامليثيونني  الكبد،  تليف  ملنع  الطرق  إحدى 
على وجود مستويات كافية من الجلوتاثيون بالكبد 
مفرطة  جرعة  أخذت  إذا  الكبد  ضرر  من  للحد 
لتقليل استخدام  املقترح  الباراسيتامول. ومن  من 
علب  على  التحذيـرات  إدراج  الباراسيـتـامول 

الباراسيتامول والحد من كمية الدواء التي تباع.

املراجع
•	 https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/In-

formationbyDrugClass/ucm165107.htm.

•	 https://academic.oup.com/qjmed/arti-
cle/95/9/609/1574663.

 تليف الكبد كأحد مضاعفات فرط استخدام الباراسيتامول.

كبد متليفكبد طبيعي
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بالكلية  تلتصق  غدة صغيرة  من  اإلنسان  يفرزه جسم  الكورتيزون هو هرمون 
تسمى الغدة الكظرية وتحديداً من )قشر الكظر(. يلعب هذا الهرمون دورًا بارزًا 
في العديد من العمليات الحيوية في جسم اإلنسان، ونظرًا لخصائصه العالجية 
اكتشاف  ويعود  الهرمون.  لهذا  مشابهة  أدوية  بصنع  العلماء  قام  فقد  الهامة، 
في  كيندال  كالفن  إدوارد  األمريكي  العالم  إلى  ووظائفه  الكورتيزون  هرمون 
منتصف األربعينيات من القرن املاضي الذي نال عن اكتشافه جائزة نوبل للطب 

عام  1950م، وقد تم تصنيعه تجاريًا ألول مرة عام 1949م.
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د. تيماء علي البيطار
صيدالنية - دولة الكويت
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تقسيم الكورتيزونات من ناحية الوظيفة
القشرانيات السكرية . 1

كلمة  نـستـخدم  عـنـدما  املقصـودة  وهـي 
الكورتـيـزونات  وتشمل  الشائعة،  الكورتيزون 
الطبيعية مثل هرمون الكورتيزون والكورتيزول، 
املصنعة  الـمركبـات  من  العـديـد  تشمـل  كما 
آثار  نفـس  إلحداث  تستـعـمـل  التي  )املخلقة( 

املركبات الطبيعية.
القشرانيات املعدنية . 2

وأهمها هرمون األلدوستيرون املسؤول عن 
حفظ توزان األمالح والشوارد في الجسم.

الكورتيزونات اجلنسية . 3
وتشمل الهرمونات الذكرية )التستوستيرون( 

والهرمونات األنثوية )اإلستروجينات(.
تأثير الكورتيزون على استقالب )الكربوهيدرات، 

البروتني، الدهن(
الكربوهيدرات

استحداث  زيادة  على  الكورتيزون  يعمل 
األمينية  األحماض  قبط  زيادة  السكر من خالل 
في الكبد والكلى ورفع نشاط اإلنزيمات املسؤولة 
أيضًا  الكورتيزون  ويعمل  السكر.  تصنيع  عن 
لتزويد  الدم  في  السكر  مستويات  زيادة  على 
الذي  اإلجهاد  ملواجهة  الالزمة  بالطاقة  الجسم 

تسببه الرضوح، العداوى، واألمراض املوهنة.
البروتني

يعمل الكورتيزون على زيادة هدم )تدرك( 
البروتني في الجسم، محدثاً في حالة الجرعات 
في  وهشاشة  تعباً،  بالعضالت،  هزااًل  الكبيرة 
جدران األوعية الدموية، سهولة التكدم وبطء في 

التئام الجروح.
الدهن

هناك تأثيران مؤكدان للكورتيزون على الدهن، 
في  وتراكمه  بالجسم  الدهن  توزيع  إعادة  األول 
أماكن معينة مثل الوجه والظهر. والثاني تأثير محلل 
للشحم، وبالتالي زيادة األحماض الدهنية في الدم.

اخلصائص العالجية للكورتيزونات
مضادة لاللتهاب . 1

من أهم الخصائص العالجية، حيث تمتاز 
بأنـهـا مـن أشـد وأسـرع األدوية  الكورتيزونات 
التأثير عن طريق  املضادة لاللتهاب، وينتج هذا 
تثبيط أعداد ووظيفة الخاليا اللمفية، الحمضية، 

القاعدية، واألحادية في مكان االلتهاب.
إنـزيـم  السـكـريـة  القـشرانـيـات  تـثـبــط 
إطالق  على حصر  يعمل  حيث   ،A2 فسفوليباز 
الطليعي  املركب  يعد  الذي  األراكيدونيك  حمض 
للبروستاجالندين واللوكوترينات، ويعتقد أن تكون 
هذه الخطوة هي محور العمل املضاد لاللتهاب. 
تثبيت  على  السكرية  القشرانيات  تعمل  وأخيرًا 
أغشية الخاليا البدينة والقاعدية ملنعها من تحرير 

الهيستامني.
كابتة للمناعة . 2

 تعـمل الكورتـيـزونات عـلى تـثـبيط وظيفة 
الخاليا اللمفـيـة، الحمـضيـة، واألحادية، حيث 
الجسم  أجهزة  تدمير  املناعي من  الجهاز  تكبت 
وهو ما يحدث في أمراض املناعة الذاتية، وهي 
أمراض ناتجة عن زيادة فاعلية الجهاز املناعي 

مثل الصدفية والتهاب املفاصل الروماتويدي.
االستخدامات العالجية للكورتيزون

تستعمل القشرانـيـات السكـرية باإلعاضة 
الغدة  في  وظيفي  بخلل  املصابني  املرضى  عند 
لها هو  أهمية  األكثر  الكظرية، ولكن االستعمال 
إنقاص االلتهاب أو حصر االستجابات املناعية 
واألرجية، حيث تحصر كل املراحل في العملية 

االلتهابية.
األعراض اجلانبية 

الناجمة  الجانبية  األعراض  شدة  تتراوح 
عن استخدام الكورتيزون من معتدلة إلى حادة، 
الكورتيزون  قوة  منها  عوامل  عدة  على  وتعتمد 
فـتـرة االسـتخدام،  الجـرعة، طـول  املوصوف، 
وطريقة إعطاء الدواء )جهازيًا عن طريق الحقن 

أو الفم، أو موضعيًا(.
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مثال عليهاالضطراب املرضي

الربو، التهاب األنف األرجي، التهاب الجلد التماسي، داء التفاعالت األرجية
املصل.

االلتهاب الرئوي الشفطي، الربو القصبي، الساركويد.أمراض الرئة

التهاب الجلد التأتبي، التهاب الجلد املثي.أمراض الجلد

الحاالت االلتهابية للعظام 
واملفاصل 

التهاب املفصل، التهاب الجراب، هجمات النقرس الحادة،  
التهاب املفاصل الروماتويدي.

التهاب امللتحمة األرجي، التهاب العصب البصري، التهاب أمراض العني
املشيمية.

املتالزمة الكلوية.االضطرابات الكلوية

يعطى الديكثاميثازون في جرعات كبيرة لتقليل التأثير الغثيان والقيء
املقيئ  للمعالجة الكيميائية والتخدير.

متالزمة الضائقة التنفسية الحادة.العداوى

فقر الدم االنحاللي املكتسب، ابيضاض الدم، اللمفومة، اضطرابات الدم 
فقر الدم االنحاللي باملناعة الذاتية.

التهاب الشريان الصدغي، الذئبة الحمامية.اضطرابات األوعية الدموية

داء األمعاء االلتهابي، نخر كبدي تحت الحاد.االضطرابات الهضمية

ارتفاع كالسيوم الدم الناتج عن بعض األمراض.أخرى

وتشمل أهم اآلثار الجانبية التي تظهر عند استخدام الكورتيوزن ما يلي:

• احتباس السوائل في الجسم.	
• متالزمة كوشنج، ومن أعراضها فرط ضغط الدم، وجه بدري، كثرة ظهور الشعر، زيادة الشهية 	

والوزن، تمركز الدهن في منطقة البطن والجذع، ترقق الجلد وسهولة تكدمه.
• نقص بوتاسيوم الدم.	

باستخدام  معالجتها  يتم  التي  واملناعية  االلتهابية  األمراض  على  أمثلة   :)1( جدول 
الكورتيزون.
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• وذمة محيطية.	
• صداع وأرق.	
• وهن عضلي.	
• بطء التئام الجروح.	
• جلوكوما )الزرق(.	
• قرحة املعدة واإلثنا عشري.	
• زيادة اختطار اإلصابة بداء السكري.	
• تأخر نمو لدى األطفال.	
• تخلخل العظام، نظرًا لتثبيطه عملية امتصاص 	

الكالسيوم من األمعاء، وبالتالي يؤثر على عمل 
الخاليا البانية للعظم.

• ظهور شعيرات دموية وردية، وحب الشباب 	
عند االستخدام املوضعي على  )ُعد شائع( 

الوجه.

األشكال الصيدالنية للكورتيزن
يتوفر الكورتيزون على هيئة أشكال صيدالنية 
فموية  حبوب  والعضلي،  الوريدي  كالحقن  عدة 
وأشربة، كريمات موضعية، وحقن داخل املفصل.

الشكل  حسب  الكورتيزون  استخدام  عند  نصائح 
الصيدالني له

• عند استخدام األقراص	
يجب أن ال يتم التوقف عن تناول األقراص 
إن  حيث  طبي،  إشراف  أو  تدرج  بدون  فجأة 
إيقافه بشكل مفاجئ بعد استخدامه لفترة زمنية 
طويلة يسبب تثبيطًا لوظيفة الغدة الكظرية وعدم 
مما  الكورتيزول،  هرمون  إنتاج  على  مقدرتها 

يترتب عليه آثار خطيرة على الجسم. 
• عند استخدام الكريمات املوضعية	

يوصى بتطبيق كمية بسيطة على املكان املراد 
عالجه، وبحد أقصى مرة أو مرتني يوميًا حسب 
كمية  تطبيق  إن  حيث  املعالج،  الطبيب  توصيات 
كبيرة على مساحات واسعة من الجسم يؤدي إلى 
حدوث امتصاص عبر الجلد إلى الدم. كما يجب 
أن يتم اختيار قوة الكورتيزون حسب املكان املراد 
الكورتيزون شديد  يمنع استخدام  فمثالً  عالجه، 

القوة على الوجه واألماكن الرقيقة.
• عند استخدام البخاخ )االستنشاق الفموي(	

يجب غسل الفم )املضمضة( بعد االستخدام 
لتجنب نمو الفطريات فيه.

املراجع
• تعريب 	 مركز   - األدوية  علم  في  األساسية  املفاهيم 

العلوم الصحية، الطبعة األولى 2002م.
• د. عثمان، محمود، الكورتيزون املتهم البريء.	

https://www.masress.com/albedaya/3938.

• د. مأمون، كريم، الكورتيزون دواء سحري إذا استخدم 	
بالشكل الصحيح.

https://www.enabbaladi.net/archives/105517.

•	 Pharmacology	Lippincott	illustrated	reviews,	
sixth	edition,	2015.
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تعـمل الكورتـيـزونات عـلى 
تـثـبيط وظيفة الخاليا اللمفية، 

الحمضية، واألحادية، حيث تكبت 
الجهاز املناعي من تدمير أجهزة 

الجسم، وهو ما يحدث في أمراض 
املناعة الذاتية وهي أمراض ناتجة 
عن زيادة فاعلية الجهاز املناعي 
مثل الصدفية والتهاب املفاصل 
الروماتويدي، وتتراوح شدة 

األعراض الجانبية الناجمة عن 
استخدام الكورتيزون من معتدلة 

إلى حادة، وتعتمد على عدة عوامل 
منها قوة الكورتيزون املوصوف، 
الجرعة، طول فترة االستخدام، 

وطريقة إعطاء الدواء )مجموعيًا عن 
طريق الحقن أو الفم، أو موضعيًا(.
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من  الجسم  أجهزة  من  جهاز  أي  يتكون 
أعضاء وتكون األعضاء متصلة بعضها ببعض، 
من  من مجموعة  يتكون  الصماوي  الجهاز  ولكن 
الغدد التي ال تتصل بعضها ببعض، فكيف  تشكل 

جهازًا وملاذا يطلق عليها صماء ؟
يربط  الدم  أن  في  التسمية  سبب  ويكُمن 
هذه الغدد بعضها ببعض، وذلك بنقله هرمونات 
إلى أجزاء الجسم املختلفة وإلى  الواحدة  الغدة 
غدد الجسم األخرى، مما يجعل غدد الجسم تعمل 
بانتظام وتنسيق وكأنها جهاز واحد اتصلت جميع 
أعضائه اتصااًل مباشرًا، وتسمى غددًا صماًء ألن 

في  مباشرًة  إفرازاتها  وتصب  قنوات  لها  ليس 
الدم وهذه اإلفرازات تسمى هرمونات، وبالتالي 
من خالل  شديدة  بسرعة  الهرمونات  هذه  تنتقل 
الدورة الدموية، حيث يمكن أن يصل تأثيرها إلى 

خاليا بعيدة تسمى الخلية املستهدفة. 
الجـهاز  مـع  الصمـاوي  الجهاز  يتشابه 
العصبي بأنه ينقل املعلومات، مع أنهما يختلفان 
في آلية العمل. والجهاز الصماوي يكون بطيئًا، 
لكنه ممتد املفعول، حيث يستمر من بضع ساعات 
إلى أسابيع، لكن الجهاز العصبي يكون سريعًا، 

لكنه قصير األثر.

د. حسام عبد الفتاح صديق
صيدلي - وزارة الصحة 

دولة الكويت

منظومة الهرمونات باجل�سم
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تعريف الغدة واأنواع الغدد

الغدة هي عضو يفرز مواد خارج الجسم 
أو داخله، لذا يوجد نوعان من الغدد في الجسم: 
غدد خارجية اإلفراز تفرز مواد خالل قنوات مثل 
قنوية  ال  وغدد  الُلعابية،  والغدد  العرقية  الغدد 
الغدة  مثل  الدم  في  مباشرة  مواد  تفرز  صماء 
النخامية والغدة الدرقية والغدة الكظرية وتسمى 

هذه املواد هرمونات.
تلعب  حـيويـة  مـركـبات  هي  الهرمونات: 
أدوارًا مهمة في أنشطة الجسم وتنسيق وظائفه 
ونموه. ويتم تصنيعها داخل الغدد لتقوم بوظائف 
حيوية مختلفة، فهي مواد كيميائية معقدة للغاية 
تفرزها خاليا خاصة بكميات ضئيلة جدًا حسب 
إفرازها خاليا  ينشط  وقد  إليها،  الجسم  حاجة 
الخوف  عند  الهـرمونـات  إفراز  مثل  عصبية 
حسب  الجسم  حالة  تهيئ  أنها  كما  والغضب، 
البيئة الخارجية، وتلعب دورًا مهمًا في العمليات 
الحيوية التي يقوم بها الكائن الحي فكل هرمون 
له دوره ومتخصص في عمله، وتعمل الهرمونات 
تنظيم  في  تساعد  أنها  كما  محفزة،  كمواد 
بمستقبالت  الهرمونات  وترتبط  الجسم.  وظائف 
الخلوي(،  )الغشاء  الخلية  سطح  على  موجودة 
أو في هيولى الخلية، وهذه املستقبالت عبارة عن 
بروتينات. واالرتباط بني الهرمونات واملستقبالت 
الخلية،  نشاط  في  تغييرات  إحداث  إلى  يؤدي 
إنتاج  في  الزيادة  التغييرات،  هذه  أمثلة  ومن 
البروتينات واإلنزيمات في الخلية أو الزيادة في 
الغشاء  نفوذية  في  التغيير  أو  الخلية  انقسام 
الخلوي لبعض الجزيئات و هذه التغييرات تؤدي 

إلى إحداث التغيير املطلوب.
اأ�ضباب ا�ضطراب الهرمونات

إن اضطراب الهرمونات هو حدوث زيادة أو 
نقص في إفراز الهرمونات، ويرجع ذلك ألسباب 
عديدة منها التقدم في العمر، اإلصابة بأورام في 
أورام  كانت  سواء  الهرمونات  تفرز  التي  الغدد 
والحوادث  الداخلي،  والنزف  خبيثة،  أو  حميدة 
أضداد  وجود  تسبب  التي  املناعية  واألمراض 

للغدد التي تفرز الهرمونات.

اأعرا�ض الإ�ضابة با�ضطرابات الهرمونات

إن أعراض اإلصابة باضطرابات الهرمونات 
تتوقف على نوع الهرمون، على سبيل املثال:

زيادة إفراز هرمون النمو يؤدي إلى اإلفراط  –
وتسمى   متر(،   2.5( إلى  يصل  الطول  في 
خمول  ويصاحبهـا  )العملقـة(  الحالـة  هذه 
يؤدي  إفرازه  أما نقص  العقلية،  القوى  في 
ال  حيث  )القزامة(،  بــ  تعرف  حالة  إلى 
أن  إال  الواحد،  املتر  املصاب  طول  يتجاوز 

القوى العقلية تكون عادية.
زيادة إفراز هرمون السيروتونني تؤدي إلى  –

متالزمة السيروتونني، ونقص إفرازه يؤدي 
إلى االكتئاب.

إلى  – تؤدي  الدوبامني  هرمون  إفراز  زيادة 
الفصام والغثيان، ونقص إفرازه يؤدي إلى 

داء باركنسون )الشلل الرعاش(.
زيادة إفراز هرمون الكورتيزون تؤدي إلى  –

إلى  يؤدي  إفرازه  متالزمة كوشنج ونقص 
داء أديسون.

النمو  هرمون  املقال  هذا  في  ونستعرض 
وهرمون امليالتونني .

اأولًَ: هرمون النمو

الغدة  تفرزها  التـي  الهـرمـونات  أحـد  هو 
النخامية وهو الذي ينظم معدل نمو الجسم، ويقوم 
وتجديدها،  الخاليا  تكاثر  وتحفيز  النمو  بتحفيز 
لذا فإن أي اختالل في إفراز هذا الهرمون يسبب 

خلاًل في نمو الجسم. 
وظيفة هرمون النمو الطبيعي الذي ينتجه 

اجل�ضم  

على  النمو  هرمون  تأثير  وصف  يمكن 
مثل  بنائي،  تأثير  بأنه  عمومًا  الجسم  أنسجة 
معظم الهرمونات البروتينية األخرى، ويعمل من 
معينة على سطح  التفاعل مع مستقبالت  خالل 
الطفولة،  فترة  خالل  الطول  زيادة  على  الخاليا 
وذلك أكثر تأثير يعرف لهرمون النمو، حيث يقوم 
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االرتباط  من خالل  اإلنسان  طول  زيادة  بتحفيز 
حيث  املستهدفة،  الخاليا  على  بمستقبالت 
في  الغضروفية  الخاليا  وتكاثر  انقسام  ينشط 
عامل  إنتاج  أيضًا  ويحفز  مباشرة،  الغضاريف 
النمـو الـمشابه لألنسولني، والكبد هو العضو 
لهذه  النمو  هرمون  يستهدفه  الذي  الرئيسي 
العملية، وهو أيضًا املوقع الرئيسي إلنتاج عامل 
آثار محفزة  لديه  الذي  النمو املشابه لألنسولني 

للنمو على مجموعة مختلفة من األنسجة. 
األطفال  عند  الطول  زيادة  إلى  وباإلضافة 
أخرى  تأثيرات  النمو  هرمون  يملك  واملراهقني، 

كثيرة في الجسم، ومنها:
• زيادة االحتفاظ بالكالسيوم، وتقوية وزيادة 	

كثافة العظام.
• زيادة كتلة العضالت. 	
• تحفيز عملية تكسير األدهان.	
• زيادة إنتاج البروتني.	

م�ضكالت ت�ضببها زيادة هرمون النمو

النمو  هرمون  إفراز  في  الزيادة  سبب  إن 
هي األورام النخامية املفرزة لهرمون النمو التي 
تتألف من خاليا جسدية نامية في الغدة النخامية 
األمامية. تكون هذه األورام الغدية  حميدة وبطيئة 
النمو، وتقوم تدريجيًا بإنتاج هرمون النمو أكثر 
تكون  األورام  هذه  نمو  من  سنوات  بعد  فأكثر. 
املشكالت اإلكلينيكية الرئيـسيـة هي تلك التي 
يصاحبها زيادة في هرمون النمو. وفي النهاية، 
قد يصبح الورم الغدي كبيرًا بما يكفي ليسبب 
أعراض الصداع، وخلاًل بالرؤية بسبب الضغط 
التسبب في نقص  أو  البصري،  العصب  على 

إفراز هرمونات الغدة النخامية األخرى.
وإن زيادة هرمون النمو لفترة طويلة تسبب 
زيادة حجم عظام أصابع اليدين والقدمني والفك. 
وزيـادة حجم  الفـك  في  ثـقـل  ذلك  عن  وينتج 
األصابع وهو ما يسمى بداء العرطلة )ضخامة 

تعريب الطب، العدد 54، أكتوبر 642018

الدماغ
القلب

الأوعية الدموية

املبي�ض

اخل�ضية

املعى

الكليتان

الع�ضالت

العظام

نقي 

العظم

الغ�ضاريف

الأع�ضاب

الكبد

هرمون 

النمو

 تأثير هرمون النمو على األعضاء املختلفة بالجسم.
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املصاحبـة  املشكـالت  تشمـل  وقـد  النهايات( 
مـثل  األعصـاب  على  والضغـط  التعـرق،  زيـادة 
العضالت،  الرسغي، وضعف  النفق  متالزمة 
ويصاحبها زيادة الجلوبولني، أو حتى شكل نادر 

من داء السكري من النوع الثاني.
م�ضكالت ي�ضببها نق�ض هرمون النمو

قد تختلف آثار نقص هرمون النمو حسب 
يكون  األطفال  ففي  فيه.  تحدث  الذي  العمر 
فشل النمو وقصر القامة هي املظاهر الرئيسية 
تكمن  الشائعة  واألسباب  النمو،  هرمون  لنقص 
أما  الخلقية.  الوراثية والتشوهات  في األمراض 
نادر  أمر  النمو  فإن نقص هرمون  البالغني،  في 
الحدوث، والسبب األكثر شيوعًا لحدوثه هو الورم 
البالغني  لدى  ويكون  النخامية.  الُغدة  في  الُغدي 
الذين يعانون نقص هـرمـون النـمـو مـشـكالت 
مع  الجذعية  السمنـة  ذلك  في  بمـا  محددة  غير 
انخفاض نسبي في كتلة العضالت، وفي كثير من 
الحياة.  الطاقة وفي جودة  انخفاض في  الحاالت 
بواسطة  النـمـو  هـرمـون  نقص  تشخيص  ويتم 
عادة  وتنتهي  الخطـوات،  متعددة  تشخيص  عملية 
باختبارات تحفيز هرمون النمو ملعرفة ما إذا كانت 
الغدة النخامية للمريض سوف تطلق هرمون النمو 

عند إثارتها بمحفزات مختلفة.
ثانياً: هرمون امليالتونني   

الصـنـوبرية  الغـدة  تفـرزه  هـرمون  وهو 
جسم  خاليا  جميع  في  يوجد  وامليالتونني 
اإلنسان. وهو املسؤول عن تنظيم اإليقاع الحيوي 
في اإلنسان، وتحدث عملية إفراز امليالتونني عند 
الظالم، مما يسبب  تواجه عيناه  اإلنسان عندما 
على  ويساعده  الليل  أثناء  بالنعاس  اإلحساس 
النوم، فهو املنظم لدورة النوم واليقظة. وفي مجال 
الفارماكولوجي )علم األدوية( يتوفر هذا الهرمون 
على شكل مسحوق أو حبوب، ويستعمل للتغلب 

على األرق.

وال يعرف حتى اآلن آلية عمل هذا الهرمون. 
ُيفرز هرمون امليالتونني لياًل لكي يساعد اإلنسان 
على النوم، ويتوقف الجسم عن إنتاجه نهارًا مع 
يمكنه االستيقاظ وممارسة  الشمس حتى  ضوء 
بصورة  مسؤواًل  يعد  وبذلك  ونشاطاته.  أعماله 
تأثير  وله  اليوماوي،  النظم  تزامن  عن  أساسية 
مضاد للتأكسد وكذلك تأثير إيجابي على الجهاز 

املناعي. 
ا�ضتخدام امليالتونني يف الطب

اضطرابات النوم 
وقد أظـهر امليالتونـيـن الكفاءة في عالج 
األطفال  لدى  خاصة  النوم  دورة  اضطرابات 
النمو العصبي. كما تم  الذين يعانون صعوبات 
إضافة امليالتونني إلى األدوية الخافضة لضغط 
طويلة  لفترات  استخدامه  عند  إنه  حيث  الدم، 
في  الدم  ضغط  على  السيطرة  من  يحسن  قد 
األشخاص الذين يعانون فرط ضغط الدم الليلي. 
ويمكن لألشخاص الذين يعانون اضطرابات 
النوم اليوم استخدام امليالتونني عن طريق الفم 
ويقلل  االضطرابات.  هذه  عالج  على  للمساعدة 
كبير  إلى حد  النوم  بداية  تأخير  من  امليالتونني 
مرحلة  اضطراب  يعانون  الذين  األشخاص  في 

النوم املتأخر. 
امليالتونني  استـخدام  دراسـة  تـمـت  وقـد 
أظهر  حيث  السن،  كبار  عند  األرق  لعالج 
استعمال امليالتونني املطول نتائج جيدة في عالج 
األرق لديهم، ووجد أن العالج بامليالتونني لفترات 
طويلة يكون فعااًل وآمنًا في تحسني تأخير النوم، 

ونوعية النوم، واليقظة في النهار. 
الصداع 

امليالتونني يساعد على تقليل بعض أنواع 
الصداع بما في ذلك الصداع العنقودي والنوعي. 

الحصوات الصفراوية
وجد أن للميالتونني العديد من الخصائص 
الوقائية، مثل تحويل الكوليستيرول إلى الصفراء، 
وبذلك فإنه يقي من تكون الحصوات الصفراوية. 

علم الغدد الصماء
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الحماية من اإلشعاع 
أظهرت بعـض الدراسات دور وإمـكـانية 
استخـدام امليالتونيـن للحمـاية ضـد الـضـرر 
امليالتونني  الناجم عن اإلشعاع. يحمي  الخلوي 
ومستقلباته الكائنات من اإلجهاد التأكسدي عن 
طريق إزالة أنواع األكسجني التفاعلية التي تتولد 
من   %70 من  يقرب  ما  ويعزى  التعرض.  أثناء 
األضرار البيولوجية الناجمة عن اإلشعاع املؤين 
إلى تولد الجذور الحرة، وخاصة الهيدروكسيل 
الذي يهاجم الدنا والبروتينات واألغشية الخلوية.  

الطنني 
هناك أدلة أولية على وجود فائدة للميالتونني 

في عالج الطنني. 
الطب النفسي 

النوم لدى املصابني  قد يحسن امليالتونني 
بالذاتوية، حيث إن األطفال الذين يعانون الذاتوية 
واملستويات  طبيعية  غير  مسارات  لديهم  تكون 
وقد  امليالتونني.  من  املتوسط  دون  الفيزيولوجية 
في  جيدة  نتـائج  امليالتـونني  مكمـالت  أظهرت 
تحسني مدة النوم، وعالج مشكالت تأخر بداية 

النوم، واالستيقاظ لياًل.  
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وفي حني أن عبوات امليالتونني في كثير 
بني  فيما  استـخدامها  من  يحـذر  األحيان  من 
ولكن  العمر،  من  عامًا   18 دون  األشخاص 
تشير الدراسات املتاحة أن امليالتونني هو عالج 
يعانون  الذين  فعال وآمن لألرق في األشخاص 
دراسات  إلى  حاجة  هناك  ذلك،  ومع  الذاتوية. 
أكبـر وأطـول لوضـع السالمـة على املدى الطويل 

والجرعات املُثلى. 
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الصحة .. سؤال وجواب

تشخص هذه األعراض غالبًا »بعدوى السبيل البولي« وهـي ثـاني أكثر 
األمراض املعدية شيوعًا وأكثرها شيوعًا عند البالغني منه عند األطفال، وعند 

واإلجابة  الشائعة  الصحية  بعض املشكالت  األسئلة حول  الصفحة بطرح  ُتعنى هذه 

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

على جميع املرضى، ويتعني عليهم استشارة الطبيب املختص للوصول إلى التشخيص 

املناسب وبناًء عليه يتم إعطاؤهم العالج الالزم لذلك.

إن املضادات الحيوية من األدوية الفعالة في مواجهة العدوى الجرثومية 
)األنفلونزا(. وقد يسبب االستخدام املتكرر أو الخاطيء  الفيروسية  وليست 

قد يعاني بعض األشخاص أملًا وحرقة عند التبول مع مالحظة وجود رائحة كريهة للبول ... 
فما أسباب حدوث تلك األعراض؟ وما طرق املعالجة؟

النساء أكثر من الرجال. وتحدث العدوى نتيجة اإلصابة ببعض األنواع من الجراثيم. ومن العوامل التي 
تؤدي إلى اإلصابة باملرض عدم مراعاة النظافة الشخصية، اإلصابة بأمراض عوز املناعة، استخدام 
القثطار البولي، تغير الهرمونات أثناء فترة الحمل. وقد يلجأ الطبيب إلجراء بعض الفحوص املخبرية 
للتأكد من التشخيص مثل فحص عينة البول للكشف عن وجود جراثيم بالبول، فحص اليوريا والكرياتني 
لتقييم وظائف الكلى، وتتمثل طرق املعالجة في استخدام املضادات الحيوية، وذلك وفقًا إلرشادات الطبيب 
املعالج لتحديد نوع املضاد الحيوي املناسب لحالة كل مريض. وينصح املرضى بشرب كمية كبيرة من 
املاء على مدار اليوم وتناول األطعمة الغنية بفيتامني )C(، حيث ثبت أن له دورًا في تقليل نمو الجراثيم في 
السبيل البولي واالمتناع عن تناول املواد التي تهيج املثانة مثل الكافيني، النيكوتني، واملشروبات الغازية، 

وينصح املرضى أيضًا بتفريغ املثانة باستمرار للتخلص من الجراثيم املسببة للعدوى.

يلجأ العديد من األشخاص إلى تناول املضادات الحيوية بشكل متكرر بمجرد إحساسهم ببعض 
األعراض التي قد تؤرقهم مثل ارتفاع درجة الحرارة، اإلحساس بألم في الحلق أو حتى مجرد 

الشعور باإلعياء العام ... ولذلك عواقب وخيمة على املدى الطويل، قد ال يدركها الفرد.
فما أضرار االستخدام الخاطيء لها؟

للمضادات الحيوية حدوث مقاومة للمضاد الحيوي، حيث يصبح غير قادر على محاربة الجراثيم. 
الوفاة  حدوث  فرص  زيادة  و  املرض  وصعوبة  فترة  زيادة  إلى  الحيوية  املضادات  مقاومة  وتؤدي 
الناتجة عن عدم القدرة على محاربة املرض، لذا ينصح املرضى بعدم أخذ أي دواء دون إرشادات 
الطبيب، وااللتزام بالجرعة املوصى بها من قبل الطبيب، وإكمال فترة املعالجة للنهاية وعدم التوقف 

عن أخذ الدواء بمجرد تحسن األعراض.
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تُعد متالزمة القولون المتهيج اضطرابًا 
شائعًا يؤثر على األمعاء الغليظة، وهي حالة 
وتتضمن  طويلة  معالجة  تستلزم  مزمنة 
العالمات واألعراض التقلصات واأللم البطني 
واالنتفاخ والغازات واإلسهال أو اإلمساك، أو 
تأتي  أن  إلى  تميل  األعراض  وهذه  كالهما، 
وتذهب مع مرور الوقت، و قد تستمر أليام أو 

أسابيع أو أشهر في كل مرة.

متـالزمـة القـولـون املتهيج
)القولون الع�سبي(

د. أمنية حسني شمس الدين
محرر طبي 

 املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية  
دولة الكويت

عن  عالجها  يمكن  شديدة  وأعراضًا  عالمات  يُعانون  المتالزمة  هذه  مرضى  من  قليالً  عددًا  إن 
النظام  ضبط  خالل  من  األعراض  على  السيطرة  يستطيع  اآلخر  البعض  لكن  األدوية،  تناول  طريق 
الغذائي ونمط الحياة واالبتعادعن اإلجهاد النفسي. ومن الجدير بالذكر أن متالزمة القولون المتهيج 
ال تُؤدي إِلى تغييرات في أنسجة األمعاء، أو إلى زيادة اْختطاراإلصابة بسرطان القولون والمستقيم. 
إن السبب الدقيق لهذه المتالزمة غير معروف وقد تم ربطه بأشياء مثل، الطعام الذي يمر من خالل 
األمعاء بسرعة أو ببطء شديد، أعصاب حساسة في األمعاء، اإلجهاد، والتاريخ العائلي. وفيما يلي 

نستعرض أهم النقاط األساسية التي تتميز بها تلك المتالزمة.

تعريب الطب، العدد 54، أكتوبر 682018



Medical Arabization, No. 54, october 201869

األعراض
تتفاوت عالمات وأعراض متالزمة القولون 

املتهيج، ِإال أن أكثرها شيوعًا ما يلي:
• هذه 	 تخف  ما  وغالبًا  االنتفاخ  أو  املغص 

األعراض ولو حتى جزئيًا عند التبرز.
• فرط الغازات .	
• اإلسهال أو اإلمساك، وأحيانًا تتعاقب نوبات 	

من اإلسهال واإلمساك .
• خروج املخاط مع البراز.	

القولون  متالزمة  مرضى  ُيعاني  ما  وعادًة 
املتهيج فترات تتفاقم فيها العالمات واألعراض 

وفترات تتحسن فيها، بل حتى تختفي كليًا.
األسباب

بمتالزمة  وراء اإلصابة  الدقيق  السبب  إن 
العوامل  من  لكن  معروف،  غير  املتهيج  القولون 
التي يبدو أن لها دورًا في اإلصابة بهذه املتالزمة 

ما يلي:
• جدار 	 ن  ُيَبَطّ املـعى:  في  العضـالت  تقلصات 

تتقلص  التي  العضالت  من  بطبقات  األمعاء 
الهضمية.  القـنـاة  الطعام خـالل  تحرك  عند 
وُيمكن أن ُتسبب التقلصات األقوى التي تدوم 
لفترة أطول َتكوِّن الغازات واالنتفاخ واإلسهال. 
الضعيفة  املعوية  التقلصات  تؤدي  أن  وُيمكن 
ِإلى بطء مرور الطعام، وبالتالي يصبح البراز 

صلبًا ومتيبسًا.
• ُتـؤدي 	 قــد  العصبـي:  الجـهـاز  شـذوذات 

الشذوذات العصبية في الجهاز العصبي ِإلى 
الشعور بتوعك، أو إزعاج أكثر من املعتاد 
عند توسع البطن نتيجة الغازات أو البراز. ِإن 
واألمعاء  الدماغ  بني  اإلشارات  تناسق  سوء 
قد يؤدي ِإلى مبالغة الجسم في التفاعل مع 
عملية  أثناء  تحدث  ما  عادًة  التي  التغييرات 
ومعـاناة  باأللـم  الشعـور  وبالتالي  الهضم، 

اإلسهال أو اإلمساك.

• يكون لدى بعض األشخاص 	 التهاب األمعاء: 
الذين يعانون متالزمة القولون املتهيج زيادة في 
عدد خاليا جهاز املناعة في األمعاء. وترتبط 

استجابة جهاز املناعة باأللم واإلسهال.
• متالزمة 	 تنشأ  أن  ُيمكن  الوخيمة:  العدوى 

القولون املتهيج بعد نوبة شديدة من اإلسهال 
اإلصابة  نتيجة  واألمعاء(،  املعدة  )التهاب 
متالزمة  ترتبط  وقد  فيروس.  أو  بجرثومة 
في  الجراثيم  بفرط  أيضًا  املتهيج  القولون 

األمعاء.
• التغييرات في الجراثيم املوجودة في املعى 	

املجهري  بالنبيت  املجهري(: ُيقصد  )النبيت 
الجراثيم النافعة التي تعيش في األمعاء تلعب 
دورًا رئيسيًا في الصحة. وتذكر األبحاث أن 
النبيت املجهري لـدى األشـخـاص املصابني 
بمتالزمة القولون املتهيج قد يختلف عن النبيت 

املجهري لدى األشخاص األصحاء.
التشخيص

تشخيص  خالله  من  يتم  اختبار  يوجد  ال 
اإلصابة بمتالزمة القولون املتهيج بشكل قطعي. 
بعض  بعمل  الطـبـيـب  يـقـوم  أن  املرجح  ومن 
أخرى  مسببات  وجود  يستبعد  حتى  الفحوص 
لتلك األعراض، وتتضمن تلك الفحوص ما يلي: 

• اختبار الدم للكشف عن وجود الداء البطني.	
• اختبار عينة من البراز لوجود عدوى أو داء 	

األمعاء االلتهابي أو االضطرابات في قدرة 
األمعاء على امتصاص عناصر التغذية من 

الطعام.
الفحوص اإلضافية

قد يلجأ الطبيب إلى إجراء عدد من االختبارات 
تفيد في استبعاد األسباب األخرى  التي  األخرى 
وراء األعراض التي يشكو منها الطبيب و تتضمن 

ما يلي:
• اختبارات تصويرية: )مثل التنظير السيني 	

الداخلي  والتنظير  القـولـون  وتنظير  املرن 
العلوي والتصوير املقطعي املحوسب(.

طب أمر اض اجلهاز الهضمي
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• اختبارات مخبرية: )مثل اختبارات عدم تحمل 	
الالكتوز واختبار الَنَفس للكشف عن فرط  نمو 

الجراثيم(.
الُمثيرات

القولون  متالزمة  أعراض  ُتثار  أن  ُيمكن 
املتهيج بالعوامل التالية:

• ِإلـى الفهم 	 بـعــد  الطعام: لم يتم التوصل 
الكامل لدور األرجية الغذائية، أو عدم التحمل 
الغذائي في إثارة متالزمة القولون املُتهيج. 
ِإلى  الغذائية  األرجية  ُتؤدي  أن  النادر  ومن 
العديد من  يعاني  لكن  املتالزمة،  إثارة هذه 
األشخاص أسوأ أعراض عند تناول أطعمة 
أو أشربة ُمحددة بما فيها القمح ومنتجات 
والفـاصـولـيـا  الحمضيـة  والفواكـه  األلبان 

والكرنب والحليب واملشروبات الغازية.
• اإلجهاد النفسي: ُيعـاني أغـلـب املـصابني 	

عالمات  أسوء  املتهيج  القولون  بمتالزمة 
تكرارها  كثرة  أو  املتالزمة  هذه  وأعراض 
لكن  النفسي،  اإلجهاد  زيادة  فترات  خالل 
رغم أن اإلجهاد النفسي قد ُيفاقم األعراض 

ِإال أنه ال ُيسبب ظهورها.
• الهرمونات: تتعرض النساء الحتمال اإلصابة 	

الضعف  بمعدل  املتهيج  القولون  بمتالزمة 
الدور  إلى  ذلك  ُيشير  وقد  بالرجال،  مقارنة 
الذي تلعبه التغييرات الهرمونية، فتجد العديد 
تسوء  واألعراض  العالمات  أن  النساء  من 

خالل أو عند اقتراب الدورة الشهرية.
عوامل االْخِتطار

عـالمـات  األشخـاص  العـديد من  ُيعاني 
وأعراض متالزمة القولون املتهيج من وقت آلخر. 
لكن يزداد احتمال اإلصابة بهذه املتالزمة لدى 

الفئات التالية:
• الشباب: ُتصيب متالزمة القولون املتهيج 	

األشخاص دون سن الخمسني في أكثر 
الحاالت.

• القولون 	 بمتالزمة  اإلصابة  تشيع  اإلناث: 
لدى  األمريكية  املتحدة  الواليات  املتهيج في 

النساء، وتعد املعالجة باإلستروجني قبل فترة 
انقطاع الطمث أو بعدها من عوامل االْخِتطار.

• إصابة 	 عائلته  تاريخ  في  الذي  الشخص 
بمتالزمة القولون املتهيج: قد تلعب املورثات 
بيئة  في  املشتركة  العوامل  في  كما  دورًا 

العائلة أو الجمع بني املوروثات والبيئة.
• اضـطـرابات 	 أحـد  ُيعـاني  الذي  الشخص 

وغيرها  واالكـتـئاب  العقلية: القلـق  الصحة 
من مشكالت الصحة العقلية يرتبط بمتالزمة 
القولون املتهيج. وقد يكون التعرض  لإلساءة 
الجنسية أو الجسـدية أو العـاطـفـيـة عامل 

اْخِتطار لإلصابة بهذه املتالزمة.
المضاعفات

ُيمكن أن ُيسبب اإلمساك أو اإلسهال املزمن 
تـرتـبـط  ذلك  ِإلى  وإضافـًة  بالبواسير.  اإلصابة 

متالزمة القولون املتهيج مع اآلتي:
• الـحـياة: يذكر 	 جـودة  مـستوى  انخـفـاض 

بمتالزمة  املصابني  األشخاص  من  العديد 
ِإلى  متوسطة  تكون  التي  املتهيج  القولون 
شديدة انخفاض جودة الحياة لديهم. وُتشير 
األبحاث ِإلى تغيب مرضى متالزمة القولون 
أضعاف  ثالثة  بمعدل  العمل  عن  املتهيج 

األشخاص غير املصابني بأعراض معوية.
• اضطرابات املزاج: ُيمكن أن تؤدي عالمات 	

ِإلى  املتـهيـج  القولـون  متالزمة  وأعـراض 
االكتئاب والقلق. وُيمكن أن يؤدي االكتئاب 

والقلق ِإلى تفاقمها.
المعالجة

ُتركز معالجة متالزمة القولون املتهيج على 
العيش  من  الفرد  يتمكن  كي  األعراض  تخفيف 
ُيمكن  ما  وغالبًا  اإلمكان.  قدر  طبيعي  بشكل 
السيطرة على العالمات واألعراض الخفيفة من 
خالل معالجة اإلجهاد النفسي وإجراء التغييرات 
في نظام الطعام ونمط الحياة املتبع، وفيما يلي 

نذكر بعض النصائح الغذائية:
• تجنب أنواع الطعام التي تفاقم األعراض.	
• تناول األطعمة الغنية باأللياف الغذائية.	
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• شرب الكثير من السوائل.	
• ممارسة الرياضة بانتظام.	
• الحصول على ما يكفي من النوم.	

وقد يقترح الطبيب تجنب ما يلي:
• األطعمة التي ُتسبب الكثير من الغازات: يجب 	

الغازية  املشروبات  مثل  املواد  بعض  تجنب 
وبعض  النيئة  والفواكه  والكافيني  والكحولية 
الخضراوات كالكرنب والبروكلي والقرنبيط.

• الجلوتني: أظهرت األبحاث أن بعض مرضى 	
في  تحسناً  ذكروا  املتهيج  القولون  متالزمة 
تناول  عن  توقـفهم  عنـد  اإلسهال  أعراض 
لم  وِإن  حتى  والشعير(  )القمح  الجلوتني 

يعانوا الداء البطني.
• فودماب )FODMAP(: ُيعاني بعض األشخاص 	

األرجية تجاه بعض أنواع الكربوهيدرات مثل 
بـ  ف  ُيعَرّ فيما  وغيرها  والالكتوز  الفركتوز 
“فودماب”، وهو مختصر يشير ِإلى السكريات 
القابلة  والثنائية  واأُلحادية  السكاريد  قليلة 
الفودماب  مواد  وتتوفر  والبوليوالت.  للتخمر 
في بعـض الحبـوب والخضراوات والفواكه 
ومنتجات األلبان. وقد ُتخفف أعراض متالزمة 
القولون املتهيج في حال االلتزام بنظام غذائي 

صارم يقل فيه الفودماب.
باإلضافة ِإلى ذلك قد يقترح الطبيب استنادًا 

إلى األعراض تناول األدوية، ومنها اآلتي:
• شرب 	 مع  الغذائية: حيث  األلياف  مكمالت 

املاء تؤدي إلى السيطرة على اإلمساك.
• ِإذا كانت األلياف الغذائية ال تنفع 	 املُلينات: 

الطبيب  يوصف  فقد  األعراض  تخفيف  في 
جليكول  أو  الفموي  املغنيزيوم  هيدروكسيد 

بولي ِإيثيلني.
• ُتفيد 	 أن  لإلسهال: ُيمـكـن  املضادة  األدوية 

األدوية املتاحة دون وصفة طبية في السيطرة 
على اإلسهال مثل لوبيرامايد. وكذلك ممسكات 
الحمض الصفراوي مثل كوليستيرامني، لكن 

األخير قد يسبب االنتفاخ.

• أن 	 ُيمكن  الكوليني:  للفعل  املضادة  األدوية 
املعوية  التشنجات  تخفيف  في  األدوية  تفيد 
املؤملة. وتوصف هذه األدوية في بعض الحاالت 
اإلسهال.  نوبات  يعانون  الذين  لألشخاص 
وُتعد هذه األدوية آمنة لالستعمال بشكل عام، 
لكنها قد ُتسبب اإلمساك وتجفاف الفم و تغيم 

الرؤية.
• مضـادات االكتـئاب ثالثـيـة الحلقـات: ُيمكن 	

تخفيف  في  األدوية  من  النوع  هذا  ُيفيد  أن 
االكتئاب ِإلى جانب تثبيط نشاط العصبونات 
التي ُتسيطر على األمعاء للمساعدة في تقليل 
األلم مثل إيميبـراميـن أو نـورتـريبتيلني. فإذا 
ولم  البطن  وألم  اإلسهال  من  املعاناة  كانت 
الطبيب جرعة  يقترح  فقد  اكتئاب  يكن هناك 
أقل من املعتاد و اآلثار الجانبية ُيمكن أن َتقل 
ِإذا ُأِخَذت األدوية بحلول وقت النوم و تتضمن 

النعاس وتغيم الرؤية والدوار وتجفاف الفم.
• امتصاص 	 إلعادة  املثبطة  االكتئاب  مضادات 

مضادات  تكون  االنتقائية: قد  السيروتونني 
االكتئاب املثبطة إلعادة امتصاص السيروتونني 
االنتقائية مفيدة ِإذا ُكنَت ُتعاني االكتئاب واأللم 

واإلمساك مثل باروكسيتني أو فلوكسيتني.
• األدوية املسكنة لأللم: ُيمكن أن تفيد في تخفيف 	

األلم الشديد أو االنتفاخ مثل جابابنتني.
القولون   لمتالزمة  المخصصة  األدوية 

المتهيج
على  املصادقة  تمت  التي  األدوية  تتضمن 

إتاحتها لبعض األشخاص ما يلي:
• ألوسيترون: ِإن األلوسيترون ُمصمم لتحقيق 	

الفضالت  حركة  وإبطاء  القولون  استرخاء 
خالل األمعاء. وُيمكن أن يوصف األلوسيترون 
خاص  برنامج  في  مسجلني  أطباء  قبل  من 
األمعاء  متالزمة  يستهدف حاالت  وهو  فقط، 
املتهيج الشديدة مع إسهال سائد لدى املرأة 
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التي ال تتجاوب مع الطرق العالجية اأُلخرى، 
قبل  من  استعماله  على  املصادقة  تتم  ولم 
الرجال، ِإذ تم التوصل ِإلى عالقة هذا الدواء 
بآثار جانبية نادرة لكنها مهمة، وبالتالي الُبد 
تكون  عندما  فقط  الحسبان  في  وضعه  من 

الطرق العالجية اأُلخرى غير ناجحة.
• ِإِلوكسادولني: ُيمكن أن ُيخفف اإِللوكسادولني 	

التقلصات  تقـليـل  طريق  عن  اإلسهـال 
العضلية وإفراز السوائل في األمعـاء وزيادة 
أن  وُيمكن  املستقيـم.  في  العضالت  توتر 
البطن  وألم  الغثيان  الجانبية  اآلثار  تتضمن 
واإلمساك الخفيف. وتم الكشف عن عالقة 
الذي  البنكرياس  والتهاب  ِإلوكسادولني  بني 
لدى  شيوعًا  وأكثر  خطيرًا  يكون  أن  ُيمكن 

أشخاص محددين.
• ريفاكسيمني: ُيمكن أن ُيقـلل هـذا املضاد 	

الحيوي فرط نمو الجراثيم واإلسهال.
• لوبيبروستون: ُيمكن أن يزيد اللوبيبروستون 	

الدقيقة،  األمعـاء  فـي  السـوائل  إفـراز  من 
خارج  ِإلى  البراز  دفع  في  يفيد  وبالتالي 
الجسم. وتمت املصادقة على استعماله من 
قبل املرأة التي ُتعاني متالزمة القولون املتهيج 
مع اإلمساك، كما أنه يوصف بشكل عام فقط 
للمرأة التي تعاني األعراض الشديدة التي ال 

تتجاوب مع الطرق العالجية األخرى.
• الليناكلوتايد من 	 يزيد  أن  ليناكلوتايد: ُيمكن 

إفراز السوائل في األمعاء الدقيقة للمساعدة 
على دفع البراز ِإلى خارج الجسم. وُيمكن 
أن ُيسبب الليناكلوتايد اإلسهال، لكن قد يفيد 
 )60  -  30( بحوالي  األكل  قبل  الدواء  أخذ 

دقيقة.
عالجات مرتقبة في المستقبل

العـالجـيـة  الـطـرق  الباحثـون  يستقصي 
املتهيج.  القولون  متالزمة  عالج  في  املستحدثة 

عازل  البقري/  املناعي  للجلوبولني  أن  وقد ظهر 
عالج  وهو  الدم،  مصل  من  املشتق  البروتني 
متالزمة  لعالج  كطريقة  واعدة  نتائج  تغذوي، 

القولون املتهيج املصحوب باإلسهال.
وُتظِهر الدراسات كذلك أن األقراص املغلفة 
ببطء في  النعناع  ُتطلق زيت  التي  بشكل خاص 
القولون  متالزمة  مرضى  لدى  الدقيقة  األمعاء 
لـديـهم  ُتخـفـف  باإلسهـال  املصحـوب  املتهيـج 
االنتفاخ واأللم البطني واأللم عند دفع الفضالت 
إلى الخارج. وليس من الواضح كيف تؤثر تلك 
لذا  املتهيج،  القـولـون  مـتـالزمة  على  األقراص 

ُينصح بسؤال الطبيب قبل استعمالها.
نمط الحياة والعالجات المنزلية

تمنح التغييرات البسيطة التي يمكن إدخالها 
في النظام الغذائي، وفي نمط الحياة الراحة من 
متالزمة القولون املتهيج. وسيحتاج الجسم ِإلى 
بعض الوقت ليتجاوب مع تلك التغييرات. وفيما 

يلي نذكر بعض النصائح:
• في 	 الغذائية  األلياف  الغذائية: ُتفيد  األلياف 

ُتفاقم  أن  أيضًا  ُيمكنها  لكن  اإلمساك  تقليل 
الغازات والتقلصات، لذا ينصح بزيادة كمية 
األلياف في النظام الغذائي تدريجيًا على مدار 
من  التي  األطعمة  باستعمال  وذلك  أسابيع 
بينها الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات 
والفاصوليا. وقد ُتسبب مكـمـالت األلـياف 
الغازات واالنتفاخ بنسبة أقل مقارنة باألطعمة 

الغنية باأللياف الغذائية.
• بعدم 	 منتظمة: ينصح  بأوقات  الطعام  تناول 

تفويت وجبات الطعام ومحاولة تناول الطعام 
في نفس الوقت تقريباً كل يوم للمساعدة في 
الشخص  إن  األمعاء.  وحركة  وظائف  تنظيم 
الذي يعاني اإلسهال قد تجد أن تناول وجبات 
بحال  يشعر  يجعله  ومتكررة  غذائية صغيرة 
أفضل. لكن ِإذا كان يعاني اإلمساك فقد يفيد 
تناول كميات كبيرة من الطعام الغني باأللياف 

الغذائية في دفع الطعام خالل األمعاء.
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• مـمـارسة 	 بانتظام: ُتفيد  الرياضة  ممارسة 
الرياضة في تخفيف االكتئاب واإلجهاد النفسي 
وُتحفز التقلصات الطبيعية في األمعاء، كما أنها 
وراضيًا  أفضل  بحال  يشعر  الشخص  تجعل 
عن  الطبيب  من  االستفسار  ويجب  نفسه.  عن 

البرنامج الرياضي املناسب له.
الطب البديل

ِإَنّ دور عالجات الطب البديل في تخفيف 
أعراض متالزمة القولون املتهيج غير واضح، لذا 
يجب االستفسار من الطبيب قبل البدء باستخدام 
أي من هذه العالجات. وتتضمن عالجات الطب 

البديل اآلتي:
• التنويم املغناطيسي: يـعمـد أحـد املمتهنني 	

الدخول  تعليم الشخص كيفية  ِإلى  املُدربني 
إلرخاء  ُيرشد  ُثَمّ  االسترخاء،  من  حالة  في 
التـنـويم  ُيقـلل  وقد  البـطنيـة.  العـضالت 
واالنتفاخ.  البطنـي  األلـم  من  املغناطيـسي 
وتدعم العديد من الدراسات البحثية فاعلية 
ملرضى  األجل  طويلة  املغناطيسي  التنويم 

متالزمة القولون املتهيج.
• الكـامـلة: اليقظة 	 الفكـريـة  اليقظـة  تدريب 

ملا  كامل  إدراك  حالة  هي  الكاملة  الفكرية 
لحظة  كل  في  الشخـص  به  ويشعـر  يحس 
دون تفسير أو إصدار األحكام. وقد ذكرت 
من  ُتخفف  قد  الكاملة  اليقظة  أن  األبحاث 

أعراض متالزمة القولون املتهيج.
• العالج باإلبر الصينية: وجـد الباحثون أن 	

العالج باإلبر الصينية قد يفيد في تحسني 
القولون  متـالزمة  مرضى  لدى  األعراض 

املتهيج.
• النعناع: ُيعد النعناع من املضادات الطبيعية 	

في  الناعمة  العضالت  ُترخي  التي  للتشنج 
األمعاء، وقد ُيتيح ارتياحًا قصير األمد من 
أعراض متالزمة القولون املتهيج، لكن نتائج 

الدراسات في هذا املوضوع متضاربة.

• البروبيوتك: ُيقصـد بـه الجراثيـم الصـحيَّة 	
التي تعيش بشكل طبيعي في األمعاء وتتوفر 
الزبادي  مثل  املُحددة،  األطعمة  بعض  في 
ذكرت  وقد  الغـذائـيـة.  واملكـمـالت  )الروب( 
األنواع  بـعـض  أن  املستحـدثـة  الدراسات 
أعراض  ُتخفف  قد  البروبيوتك  من  املحددة 
متالزمة القولون املتهيج واالنتفاخ واإلسهال.

• تقليل اإلجهاد النفسي: قد ُتفيد تمارين اليوجا 	
أو التأمل في تخفيف اإلجهاد النفسي. وُيمكن 
في  ممارستها  أو  الدروس  إلى  االنضمام 
املنزل مع االسترشاد بالكتب أو الفيديوهات.

مراجعة  فيها  تصبح  التي  الحاالت 
الطبيب ضرورية

معـاناة  حـال  في  الطبـيـب  مراجعة  يجب 
الشخص تغير مستمر في عادات التبرز أو غير 
ذلك من عالمات وأعراض متالزمة القولون املتهيج، 
مثل  خطورة  أكثر  مرضية  حالة  ِإلى  تشير  فقد 
واألعراض  العالمات  وتتضمن  القولون.  سرطان 

األكثر وخامة اآلتي:
• تناقص الوزن.	
• اإلسهال في الليل.	
• النزف من املستقيم.	
• فقر الدم املرتبط بنقص الحديد.	
• ر.	 التقيؤ غير املُفَسّ
• صعوبة في البلع.	
• أو 	 الغازات  نفث  بعد  يخف  ال  مستمر  ألم 

بعد التبرز.

املراجع
•	 https://www.healthline.com/health/irrita-

ble-bowel-syndrome#ibs-diet.

•	 https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-
conditions/irritable-bowel-syndrome/symp-
toms-causes/syc-20360016.

•	 https://www.nhs.uk/conditions/irritable-
bowel-syndrome-ibs.
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•	 	

يعد مرض الجزر املعدي املريئي شائعًا 
العالم، وعلى سبيل  أنحاء  جدًا في جميع 
السكان  من   %  15 حوالي  يصيب  املثال 
البالغني في الواليات املتحدة. ويؤدي إلى 
تدٍن ملموس في جودة الحياة وإلى الحاجة 
املستمرة للخدمات الطبية ويشكل عبئًا 
اقتصاديًا ثقياًل على ميزانيات الصحة. يتم 
التمييز عادة بني املرض الخفيف )شكاوى 
تظهر مرتني في األسبوع(، املرض املعتدل 
)أكثر من مرتني في األسبوع( واملرض الحاد 
)عندما تظهر األعراض كل يوم(. إذا ظهرت 
في  اضطرابات  مثل  للقلق،  مثيرة  عالمات 
البلع )عسر البلع(، انخفاض الوزن، النزف 
أو فقر الدم )أنيميا(، وفي هذه الحالة من 
الضروري التوجه إلى الطبيب على الفور.

يوجد عند مدخل املعدة صمام، عبارة 
املصرة  تسمى  العـضـالت  من  حلقـة  عن 
الصمام  هذا  يغلق  عادة،  السفلى.  املريئية 
حاملا يمر الطعام من خالله. إذا لم يتم إغالقه 
ينتقل  أن  يمكن  كثيًرا،  فتحه  حالة  في  أو 
هذا  املريء.  إلى  املعدة  من  الناتج  الحمض 
يمكن أن يسبب أعراضًا مثل اإلحساس بألم 
حدثت  إذا  حرقة.  يسمى  الصدر  في  حارق 
مرتني  من  أكثر  الحمض  ارتجاع  أعراض 
باإلصابة  املريض  يشخص  األسبوع،  في 
باسم  أيضًا  املعروف  الحمض،  بارتجاع 

مرض الجزر املعدي املريئي.

الأ�سباب 

تكمـن أحـد األسـبـاب الشائعـة ملرض 
الجزر املعدي املريئي في شذوذ باملعدة يسمى 
الحاجز(.  )الحجاب  الحجابية  الفرجة  فتق 
من  العلوي  الجزء  يتحرك  عندما  هذا  يحدث 
املعدة والعضلة العاصرة املريئية فوق الحجاب 
املعدة  التي تفصل  العـضـالت  الحاجز، وهو 
عن الصدر. عادة، يساعد الحـجـاب الحاجز 
على إبقاء الحمض في املعدة. ولكن في حالة 
وجود فتق بالحجاب الحاجز يمكن أن ينتقل 

الحمض إلى املريء ويسبب أعراض املرض.
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د. إسالم محمد عشري
اختصاصي جهاز هضمي ومناظير 

دولة الكويت

مر�ض اجلزر املعدي املريئي
)ارجتاع املريء(
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•	 	

عوامل الختطار ال�سائعة الأخرى 

• تناول وجبات كبيرة أو االستلقاء بعد تناول 	
الوجبة مباشرة.

• زيادة الوزن أو السمنة.	
• تناول الطعام بالقرب من وقت النوم.	
• تناول أطعمة معينة، مثل الحمضيات والطماطم 	

والشوكوالتة والنـعنـاع والثـوم والبصل أو 
األطعمة الحارة أو الدسمة.

• أو 	 الكحول  مثل  املشروبات،  بعض  شرب 
املشروبات الغازية أو القهوة أو الشاي.

• التدخني.	
• الحمل.	
• تناول األسبـريـن أو اإليبـوبروفني، أو بعض 	

مرخيات العضالت أو أدوية فرط ضغط الدم. 
الأعرا�ض 

تشمل األعراض املميزة للمرض حرقة الفؤاد 
)ارتجاع  والقلس  الغذائية  الوجبات  تناول  بعد 
الغذاء(، كما يمكن أن تظهر أيضًا عالمات غير 
نمطية عند إصابة أجهزة أخرى في الجسم. على 
سبيل املثال، الربو، السعال املزمن، آالم الصدر، 
يلي  البلغم وما شابه. و فيما  الحلق، كثرة  آالم 

نستعرض أهم األعـراض الـشـائعة واألعـراض 
األخرى للجزر املعدي املريئي:

• حرقة املعدة: ألم حارق أو انزعاج قد ينتقل 	
من املعدة إلى البطن أو الصدر، أو حتى إلى 

الحلق.
• االرتجاع: الشعور بطعم الذع أو مر في الفم 	

أو الحنجرة.
• االنتفاخ.	
• براز دموي أو أسود أو قيء دموي.	
• التجشؤ.	
• عسر البلع، تضيق املريء، مما يخلق إحساسًا 	

بالغذاء عالًقا في الحلق.
• غثيان.	
• فقد الوزن دون سبب معروف.	
• الصوت، 	 وبحة  الجاف،  والسعال  الصفير، 

أو التهاب الحلق املزمن.
الت�سخي�ض 

يجـب استـشـارة الطـبـيـب عـنـد الشعور 
أكثر في األسبوع  أو  بأعراض االرتجاع مرتني 
أو إذا كانت األدوية ال تجلب راحة دائمة. هناك 
أعراض مثل حرقة املعدة هي املفتاح لتشخيص 
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الحالة الطبيعية

 آلية حدوث املرض.

الجزر املعدي املريئي

املريء

يفتح الصمام مما 
يسمح بارتجاع 

الحمض من 
املعدة

املعدة

غلق الصمام
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أو  الحياة  نمط  تغيير  كان  إذا  خاصة  املرض، 
مضادات الحموضة تساعد على الحد من هذه 
األعراض. وإذا لم تساعدك هذه العالجات أو إذا 
كانت لديك أعراض متكررة أو شديدة، فقد يطلب 
التشخيص  من  للتأكد  اختبارات  إجراء  الطبيب 
والتحقق من املشكالت األخرى. قد تحتاج إلى 

اختبار واحد أو أكثر من االختبارات التالية:
• للتحقق 	 املريء(  )صورة  الباريوم  ابتالع   

يتم  املريء.  في  تضيق  أو  قرحة  وجود  من 
الهياكل  ظهور  على  يساعد  محلول  ابتالع 

في األشعة السينية.
• وظيفة 	 من  للتحقق  املريئي  الضغط  قياس 

املريء وانخفاض العضلة العاصرة املريئية.
• قياس كمية الحمض في املريء.	
• املعدة، 	 أو  املريء  مشـكـالت  عـن  التنظـيـر 

مرن  أنبوب  إدخال  االختبار  هذا  يتضمن 
طويل مع كاميرا أسفل الحلق، وتؤخذ خزعة 
األنسجة  عينات  من  للتحقق  التنظير  خالل 

تحت املجهر للعدوى أو الشذوذ.
معاجلة مر�ض اجلزر املعدي املريئي عن 

واأ�سلوب  الغذائي  النظام  تغري  طريق 

احلياة

ملعالجة  فعالية  الطرق  أكثر  من  واحدة 
التي  واملشروبات  األطعمة  تجنب  هي  املرض 
تسبب األعراض، فيما يلي خطوات أخرى يمكنك 

اتخاذها:
• طوال 	 متكرر  بشكل  صغيرة  وجبات  تناول 

اليوم.
• اإلقالع عن التدخني.	
• رفع السرير ما ال يقل عن )4 -  6( بوصات.	
• عدم تناول الطعام مباشرة قبل النوم.	
• عدم ارتداء مالبس ضيقة أو أحزمة ضيقة.	
• أو 	 الوزن  زيادة  يعاني  املريض  كان  إذا 

الالزمة  الخطوات  اتخاذ  فعليه  السمنة، 
وتغيير  التمارين  خالل  من  الوزن  إلنقاص 

النظام الغذائي.

احلد  يف  ت�ساعد  قد  التي  الأطعمة  بع�ض 

من الأعرا�ض

النظام  التالية في  األطعـمـة  دمـج  يـمكـن 
الغذائي إلدارة أعراض ارتجاع الحمض:

الخضراوات. 1
تسـاعـد الخـضراوات على تقليل حمض 
الفاصوليا  الجيدة  الخيارات  وتشمل  املعدة. 
والقـرنبيط،  والهـليـون  والبروكـلي  الخضراء 

والخضراوات الورقية والبطاطا والخيار.
الزنجبيل. 2

الزنجبيل له خصائص مضادة لاللتهابات، 
وهو عالج طبيعي لحرقة املعدة، وغيرها من 
املشكالت املعدية املعوية. يمكن إضافة شرائح 
الزنجبيل املبشور أو املقّطع إلى وصفات أو 
لتخفيف  الزنجبيل  شاي  أو شرب  عصائر 

األعراض.
دقيق الشوفان. 3

ممتاز  ومصدر  للفطور،  مفضل  الشوفان 
الحمض  الشوفان  يمتص  أن  يمكن  لأللياف. 
االرتجاع.  أعراض  من  ويقلل  املـعـدة،  في 
وتشمل خيارات األلياف األخرى الخبز كامل 

الحبوب واألرز كامل الحبوب.
الفواكه غير الحامضة. 4

فالفواكه غير الحامضة، بما في ذلك البطيخ 
واملوز والتفاح والكمثرى تقلل احتمالية حدوث 

أعراض االرتجاع من الثمار الحمضية.
اللحوم الخالية من الدهن. 5

والديك  الدجاج  مثل  الدهن،  قليلة  اللحوم 
قليلة  البحرية،  واملأكوالت  واألسماك  الرومي 
الحمض.  ارتجاع  أعراض  من  وتقلل  الدهن 

جربها مشوية أو مخبوزة أو مسلوقة.
األدهان الصحية. 6

الكتان  وبذور  والجوز  األفوكادو  وتشمل 
وزيت الزيتون وزيـت السـمـسم وزيـت عـباد 
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تناول  من  بالحد  املريض  ينصح  الشمس. 
غير  باألدهان  واستبدالها  املشبعة  األدهان 

املشبعة الصحية.
هل ميكن عالج املر�ض بالأدوية؟

في  التغيرات  فإن  الحاالت،  من  كثير  في 
نمط الحياة، باإلضافة إلى األدوية التي ال تستلزم 
في  للتحكم  تحتاجه  ما  كل  هي  طبية  وصفة 

أعراض املرض.
يمكن ملضادات الحموضة تحييد الحمض 
من املعدة. ولكنها قد تسبب اإلسهال أو اإلمساك، 
من  مفرط.  بشكل  تستخدم  كانت  إذا  خاصة 
التي  الحموضة  مضادات  استخدام  األفضل 
تحتوي عـلى كـل من هـيـدروكـسيد املـغنـيزيوم 
وهيدروكسيد األلومنيوم. إذا لم تساعد مضادات 
الحموضة قد يحاول الطبيب وصف أدوية أخرى. 
قد يقترح الطبيب أكثر من نوع أو يقترح تجربة 

مجموعة من األدوية مثل:
• املعدة 	 تغطي جدار  التي  الرغوية  العوامل 

الحـمض  مـن  حمايتـه  أجـل  من  الداخلي 
وتقليل االرتجاع.

• محصرات مستقبالت الهيستامني 2، حيث 	
تقلل إنتاج الحمض.

 يحتاج عدد قليل من مرضى الجزر املعدي 
بالتهاب  أصيبوا  الذين  أولئك  وخاصة  املريئي، 
العالج  مواصلة  إلى  البداية  في  الحاد  املريء 
واملتابعة لفترات متفاوتة. الغرض من هذا العالج 
الدواء  الحد األدنى من جرعة  إلى  هو الوصول 
إعطاء  يمكن  جيدة.  حياة  للمريض  تتيح  التي 
العالج مرة واحدة، أو مرتني في اليوم، أو مرة 

واحدة كل يومني.
معاجلة املر�ض عن طريق اجلراحة

مرض  أعراض  تماًما  األدوية  تحل  لم  إذا 
الجزر املعدي املريئي، وتتداخل األعراض بشدة 
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عملية  بإجراء  الطبيب  يوصي  فقد  حياتك،  مع 
الجراحي  الـعالج  من  نـوعـان  هناك  جراحية. 
لتخفيف أعراض املرض إذا لم يكن االستخدام 

اليومي لألدوية فعااًل.
• عليه 	 املوافقة  تمت  الذي  اإلجراء  يتضمن 

 LINX مؤخًرا وضع حلقة تعرف باسم جهاز
السفلي  الطرف  من  الخارجي  الجزء  حول 
حبيبات  من  تتكون  الحلقة  هذه  املريء،  من 
على  الجهاز  يعمل  املغناطيسية.  التيتانيوم 
منع محتوى املعدة من الرجوع إلى املريء. 
قادرين  املرضى  كان  الدراسات  إحدى  في 
على التوقف عن تناول الدواء أو تقليل الكمية 
الجهاز  باستخدام  التي أخذوها. ال ينصح 
للمرضى الذين قد يكون لديهم حساسية من 

معادن معينة.
• "تثنية 	 يسمى  آخر  جراحي  إجراء  هناك 

مزيد  منع  في  يسـاعـد  أن  يمكن  القاع" 
صمام  ُيخلق  حيث  الحمض،  ارتداد  من 
من  العلوي  الجزء  باستخدام  اصطناعي 
الجزء  التفاف  على  اإلجراء  ينطوي  املعدة. 
لتقويته،  الصمام  حول  املعدة  من  العلوي 
فتق  وإصالح  الحـمـض،  ارتجـاع  ومـنـع 
الحجابية(.  الفرجة  )فتق  الحاجز  الحجاب 
يقوم الجراحون بإجراء هذا اإلجراء إما عن 
أو  أو الصدر  البطن  طريق شق مفتوح في 
بواسطة أنبوب مضاء يتم إدخاله من خالل 

شق صغير في البطن.

املراجع
•	 https://www.webmd.com/heartburn-gerd/

guide/what-is-acid-reflux-disease#3.
•	 https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-

conditions/gerd/symptoms-causes/syc-
203619.

•	 https://www.healthline.com/health/gerd/
diet-nutrition#helpful-foods.
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حياته 
الدكتور زغلول النجار هو باحث جيولوجي 
القرآن  العلمي في  مصري ورئيس لجنة اإلعجاز 

الكريم باملجلس األعلى للشؤون اإلسالمية.
النجار«  راغب محمد  »زغلول  الدكتور  ولد 
في قرية مشال بمدينة  يوم 17 نوفمبر )1933م( 
بسيون التابعة ملحافظة الغربية ، وعندما بلغ عامه 
حيث  القاهرة،  إلى  والده  بصحبة  انتقل  التاسع 
التحق  املختلفة حتى  التعليمية  املراحل  في  تدرج 
الجيولوجيا،  قسم  القاهرة  جامعة  العلوم  بكلية 
مع  البكالوريوس  درجة  على  وحصل  فيه  وتفوق 

مرتبة الشرف عام )1955م(.
مؤهالته العلمية ومشواره األكادميي 

استكمل الباحث الجيولوجي »زغلول النجار« 
من  عدد  خالل  من  العلمي  البحث  مع  مشواره 
املناصب بمناجم الفحم في شبه جزيرة سيناء ثم 
في جامعة امللك سعود بالرياض حتى سافر إلى 
املاجستير  درجة  على  وحصل  املتحدة،  اململكة 
ومن بعدها درجة الدكتوراه في علوم األرض عام 
)1936م( من جامعة ويلز البريطانية التي منحته 

درجة الزمالة فيما بعد.

أ. سومية محمود مصطفى 
مدقق لغوي 

 املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

في  طويلة  بخبرة  »النجار«  الدكتور  يتمتع 
علوم األرض، حيث تدرج في وظيفة هيئة التدريس 
قسم  ورئاسة  األستاذية  درجة  على  حتى حصل 
الجيولوجيا بجامعة الكويت عام )1972م( وجامعة 
العديد  )1978م(، كما عمل عضوًا في  قطر عام 
من الجمعيات املحلية والعاملية وأشرف على أكثر 
من 35 رسالة ماجستير ودكتوراه جيولوجية في 

كل من مصر والخليج العربي.
لقد أثرت نشأته على يد والده الذي كان 
والدينية،  األخالقية  القيم  غرس  على  حريصًا 
حيث أتم حفظ القرآن على يديه في مسار حياته 
جديداً  منهجاً  »النجار«  اعتمد  حيث  العلمية، 
استطاع من خالله أن يظهر اإلعجاز العلمي في 
القرآن الكريم بأدلة موثقة، وفي كتابه )اإلنسان 

في القرآن الكريم( يقول »النجار«: 
في  هلل  كالم  هو  الكريم  القرآن  كان  )وملا 
وأن  فالبد  النورانية  وإشراقته  الرباني،  صفائه 
يكون معجزًا في كل أمر من أموره، ومغايراً لكالم 
البشر، وأن يكون متميزًا عنه بمميزات من الكمال 
النظم،  وجمال  التعبير،  ودقة  واإلحاطة  والشمول 
وروعة اإلشارة، وصدق اإلخبار في كل قضية من 
القضايا التي تعرض لها، وبصورة يعجز البشر 

جميعًا عن اإلتيان بشيء من مثلها(.

زغلول النجار

الدكتور 
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• للجنة 	 رئيسًا  تعيينه  تم  )2001م(  عام  وفي 
باملجلس  الكريم  القرآن  في  العلمي  اإلعجاز 

األعلى للشؤون اإلسالمية حتى تاريخه.
• عـمـل د. »النجار« أستـاذًا زائـرًا بجـامعة 	

كالـيفـورنيا لـوس أنـجـلـوس )1977-1978م( 
العربي  باملعهد  العالي  للتعليم  ومستشارًا 
السعــوديـة  العـربـيــة  باملـملـكـة  للتنـميـة 
)1996-1999م(، ومديرًا لجامعة األحقاف 
بالـيـمـن )1999-2000م(، ومديـرًا ملـعـهد 
ببـريطانيا  العـلـيا  للدراسـات  فـيلد  مـارك 

)2000-2001م(. 
• اليابان 	 جائزة  تحكيم  هيئة  في  سابق  عضو 

الدولية للعلوم.
• مـؤسـسة 	 مـن  لكـل  علميًا  مستشارًا  عمل 

روبرتسون لألبحاث ببريطانيا، وشركة الزيت 
العربي بالخفجي، وبنك دبي اإلسالمي بدولة 

اإلمارات العربية املتحدة.
• عضو مؤسس للهيئة العاملية لإلعجاز العلمي 	

املُطهرة،  النبوية  والُسنة  الكريم  القرآن  في 
)رابطة العالـم اإلسالمي - مـكـة املـكـرمة(، 

وعضو مجلس إدارتها.
• اإلسالمية 	 الخيرية  بالهيئة  مؤسس  عضو 

العاملية - دولة الكويت - وعضو مجلس إدارتها.
• مستشارًا علميًا ملتحف الحضارة اإلسالمية 	

في سويسرا.
• علمية 	 مجالت  تحرير  هيئة  في  عضوًا  اختير 

 Journal Of African Earth Science :منها
التي تصدر في باريس.

• شارك في تأسيس كل من  بنك دبي اإلسالمي، 	
وبنك فيصل اإلسالمي املصري.

اجلوائز العلمية 
القاهرة . 1 جامعة  ــ  األرض  لعلوم  بركة  جائزة 

)1955م( وكان أول الحاصلني عليها.

جائزة روبرتسون لألبحاث فيما بعد الدكتوراه . 2
ـ بريطانيا سنة )1963-1967م(. )جامعة ويلزـ 

درجة زمالة ويلز ــ بريطانيا سنة )1963م(. . 3
جائزة أفضل البحوث املقدمة ملؤتمر البترول . 4

العربي سنة )1970-1972م(.
جائزة أفضل البحوث املقدمة ملؤتمر األحافير . 5

ــ سويسرا  جينيف  من  بكل  الطافية  الدقيقة 
)1967م(، روما ــ إيطاليا )1970م(.

وتم . 6 الكريم،  للقرآن  الدولية  دبي  جائزة  منح 
لعام  األولى  اإلسالمية  الشخصية  اختياره 

)2006م(. 
اإلنتاج العلمي والثقافي 

• له أكثر من مائة وخمسني بحث ومقال علمي 	
باللغات  كتابًا  وأربعـون  وخمـسـة  منـشور، 

العربية واإلنجليزية والفرنسية واألملانية.
• املصرية 	 األهرام  بجريدة  أسبوعي  مقال  له 

حول اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم تحت 
عنوان )من أسرار القرآن(. 

املراجع 
• النجار، زغلول، اإلنسان في القرآن الكريم، الرياض، 	

الطبعة األولى )2016م(.
•	 http: //www.znaggar.com/p/cv.html. 
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 الدكتور زغلول النجار.
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التـداوي بالأعـ�شـاب

بداية طب األعشاب
أصاب  أن  حدث  بالقصير  ليس  زمن  منذ 
وشرد  املباني  وهدم  البيرو  قرى  إحدى  الزلزال 
الناس، و انتشرت املالريا نتيجة كثرة املستنقعات 
عاد  ما  األوضاع  هذه  ظل  في  املنطقة.  تلك  في 
هناك من مكان يعوده املرضى ليتلقوا فيه العالج، 
مما دعا أحد أطباء ذلك الزمان ألن يعود مرضاه 
عدد  أن  الفطن  بعقله  الحظ  وقد  مكانه.  في  كل 
بالبحيرة،  املحيطة  املنطقة  في  جداً  قليل  املوتى 
له أن كل من شرب  للمرضى تبني  وعند سؤاله 
بسرعة،  للشفاء  تماثل  قد  البحيرة  تلك  ماء  من 
فاعتقد الطبيب وجود سر في مياه البحيرة، لذلك 
قام بزيارتها للوقوف على هذا السر، فلم يالحظ 

البحيرات سوى طعم  يميزها عن غيرها من  ما 
سببه  بالبحيرة  املحيطني  أعاد  الذي  املر  مائها 
إلى سقوط األشجار في مياهها من أثر الزلزال، 
فتوصل الطبيب إلى سر املفعول الشافي ملياه تلك 
البحيرة الذي لم يكن غير لب األشجار الساقطة 
املنطقة  تلك  أهل  توارثه  الذي  السر  هذا  فيها، 

جياًل بعد جيل.
فيما بعد، عندما غزا الجنود األسبان تلك 
املنطقة، طالوا سر هذا العالج، ثم قام أحد التجار 
ويدعى تومس بنقله إلى بريطانيا ليستعمله بعد 
استعمال  وبعد  املر،  طعمه  إلزالة  بالخمر  مزجه 
مرضه،  من  وشفائه  الدواء  لهذا  الثالث  شارل 
لندن،  كلية  في  التاجر عضوًا  هذا  باعتبار  أمر 

د. حمد عبد النبي محمد الرقعي
طبيب أمراض جلدية وتناسلية

مستشفى الشهيد إمحمد املقريف التعليمي 
ليبيا

إن العالج باستخدام 
األعشاب الطبية هو أسلوب 

عالجي بات الجميع يؤمن به ويؤيده، 
لكن ذلك ال يعني أبدًا البحث عن وصفات 
بني صفحات املجالت لتطبيقها، وال يعني 

أخذ ما يصفه لك أحد الجيران لتطبقه 
على طفلك، وقطعًا ال يعني الذهاب 

ألحد مدعي الخبرة بهذا العالج.
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أشد  يحتقرونه  كانـوا  األطباء  جميع  أن  إال 
االحتقار، فلما مات شارل بادر توماس بالهرب، 
ليأخذ عنه صهره روبييه سر الدواء ويحمله إلى 
للمالريا  عالج  من  هناك  يكن  لم  حيث  باريس، 
غير الصفد، فأقبل على دوائه الكثير من الناس، 
السر  لكن  الرابع عشر،  لويس  عند  مكانة  ونال 
لم يدم بعد ذلك طويالً، إذ دخل الكينني معامل 
كليات الطب وذاع سره ليصبح الدواء األساسي 

ملرضى املالريا في جميع املستشفيات.
لقد غصنا بعيدًا في الزمان وابتعدنا قلياًل 
التاريخ،  من  القصة  هذه  فاستقينا  املكان  في 
ليس ملجرد جعلها فاتحة للحديث، بل الحتوائها 
عنها  التحدث  يتوجب  التي  الجوانب  من  الكثير 
فيما يختص بأحد أساليب الطب العالجي وهو 

استخدام األعشاب الطبية.
إن هذه القصة تعود ألكثر من ثالثة قرون 
طب  لبداية  تؤرخ  ال  أبدًا  أنها  إال  الزمان،  من 
التداوي  في  األعشاب  استخدام  ألن  األعشاب، 
من األمراض يرجع إلى العصور األولى، فأوراق 
معرفتهم  على  دلت  الفراعنة  وقبور  البردي، 
الهنود  وقدماء  كدواء،  واستخدامها  باألعشاب 
الذين  اليونان  وكذلك  أيضًا،  العلم  هذا  مارسوا 
اشتهر منهم أبقراط وثاوفرسطس وديسكوريدس، 
وجاء بعد اليونان العرب الذين برع أطباؤهم في 
العالج باألعشاب وبرز منهم الرازي وابن سينا 

وابن البيطار وغيرهم.
بدء عالقة اإلنسان بالنبات كعالج

بالنبات  اإلنسان  عالقة  في  البدء  نقطة  أما 
أسطورة  فهذه  واضحة،  غير  معاملها  فإن  كعالج 
ذراعه  في  بورم  أصيب  إغريقيًا  طبيبًا  إن  تقول 
عنده  يستلقي  البحر  شاطئ  إلى  يذهب  فكان 
به  أمله، وذات مرة اشتد  لتناسي  في محاولة منه 
األلم وهو مستلق على ذلك الشاطئ فاقتطع نباتًا 
وجده بجواره، وضغط به على الورم لعل إحساس 
الضغط يحل محل اإلحساس باأللم، ويمنحه بعض 
الراحة، فأحس بعد وقت أن األلم قد خف فداوم 

على فعله ذلك ليجد أن الورم قد زال بعد أيام.

وإن لم تكن البداية على هذه الصورة، فإنها 
ال يمكن بأي حال إال أن تكون قريبة منها، فبدء 
العالقة بني اإلنسان واستخدامه لألعشاب كعالج 
الكثير  في  الحال  هو  كما  صدفة  بمحض  كان 
للنار،  القديم  اإلنسان  كاكتشاف  األشياء  من 
وغيرها،  األمريكية  للقارة  كولومبس  واكتشاف 
فكثير مما توصل إليه العلم كان هو الساعي إلى 
أصحابه وليسوا هم الساعون إليه، إال أن معظم 
ليصبح  وتجربة  تحويراً  يحتاج  اكتشافه  يتم  ما 
واقعًا يعايش حياتنا، وهذا ال يتأتي إال بعقل يعي 
ما يكتشف، ويجيد تحليله، فالتفاح كان يتساقط 
والطيور  للجاذبية،  نيوتن  اكتشاف  قبل  يوم  كل 
كانت تمأل السماء قبل مجيء عباس بن فرناس، 
هؤالء،  فيه  فكر  فيما  أحد  يفكر  لم  ذلك  ومع 
»الصدفة  باستير  لويس  الفرنسي  يقول  لذلك 
تعني العقول املهيأة فقط«، أي أن الباحث وحده 
اكتشافات  إلى  املصادفات  تلك  ترجمة  يستطيع 
أو اختراعات علمية، لتمتعه باملعرفة ولقدرته على 

املالحظة واالستنتاج.
الطويلة  رحلته  خالل  اإلنسان  توصل  لقد 
إلى كم معرفي هائل حول استخدامات األعشاب 
الطبية، وُكتبت في هذا العلم املئات من املصنفات 
الثورة  بدء  ومع  أنه  إال  العالم،  أنحاء  في شتى 
الصناعية بدأ االهتمام باألعشاب واستخداماتها 
الطبية يتضاءل شيئًا فشيئًا حتى كاد يتالشى، 
الحديثة،  املـدنـيـة  تطالها  لم  إال في مجتمعات 
لينعكس الوضع في وقت تاٍل، حيث عادت الدعوة 
للتداوي باألعشاب تتصاعد من جديد. ومما جعل 
كانت تصدر  أنها  باالهتمام  الدعوة تحظى  هذه 
هذه  وراء  وسبب  متخصصة،  علمية  هيئات  عن 
الدعوة التي تزداد إلحاحًا كل يوم هو األبحاث 
التجريبي أساسًا  املنهج  التي تتخذ من  العلمية 
لها. فقد تبني للباحثني في هذا املجال أن ملعظم 
يوازي  النباتية،  اململكة  ضمن  عالجًا  األمراض 
في مفعوله نظيره املنتج في مصانع األدوية من 
املركبات الكيماوية. ثم إن األبحاث الطبية تخرج 
األعراض  عن  جديد  باكتشاف  يوم  كل  علينا 
الجانبية التي تحدثها األدوية املصنعة ملا تحويه 

الطب التكميلي والبديل
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من مركبات كيماوية، هذا الجانب الذي تتفوق فيه 
األعشاب الطبية أيما تفوق. إذ يؤكد الجميع أن 
األعشاب  تناول  عن  الناتجة  الجانبية  األعراض 
هي أقل بكثير من تلك التي تسببها األدوية، من 
إلى  باإلضافة  الحدوث،  ومعدل  الحدة  ناحيتي 
الجانب االقتصادي، حيث إن تكلفة إعادة صياغة 
األعشاب الطبية كعالج ال تمثل إال القليل، مقارنة 
أو  الدواء  تصنيع  سبيل  في  تصرف  التي  بتلك 

شرائه، وهذا أمر هام بالنسبة للدول النامية.
أفضلية  استعراض  مجال  في  هنا  لسنا 
األسباب  كانـت  ومـهمـا  باألعشـاب،  التداوي 
الداعية إلى ذلك نستطيع القول إن الحملة املؤيدة 
الستخدام األعشاب كعالج قد نجحت، وها نحن 
نرى الكثيرين وفي جميع أنحاء العالم يركضون 
وراء  يلهثون  كانوا  أن  بعد  العشابني،  وراء 
تصطف  املكتبات  هي  وها  واألطباء،  الصيادلة 
فيها الكتب الخاصة باألعشاب الطبية، وها هي 
أو  مدينة  منها  تخلو  تكاد  ال  العطارين  دكاكني 
قرية. وفي ظل هذا الوضع لم يعد املريض يجد 
في  ما  نبات  فائدة  عن  طبيبه  سؤال  في  حرجًا 
عالج مرضه الذي جاء يشكو منه، وتكون نصيحة 
طبيبه في العادة أن يتناول ما وصف له من الدواء 
إنكارًا  ليس  آخر.  عالج  أي  إلى  االلتجاء  دون 
تنكرًا  أو  باألعشاب  التداوي  الطبيب ألهمية  من 
اليوم  واضحاً  أصبح  قليل  منذ  بيّنا  فكما  لها، 
مميزات  العالج من  من  النوع  هذا  به  يتمتع  ما 
مقارنة بالعالج املعتمد على املركبات الكيميائية 
املصنعة، لكن هذا املريض جاء يطلب الرأي حول 
محدد،  مرض  عالج  في  محددة  نبتة  استعمال 
وما مدى  ؟  املعلومة  بهذه  املريض  أين جاء  فمن 

املصداقية التي تتوفر ملصدرها ؟
مصادر املعلومات حول استعمال األعشاب 

للتداوي
الناس  يعتمدها  املصادر  العديد من  هناك 
يحتاجونها حول  التي  املعلومات  على  للحصول 
الطبية و طرق استخدامها، ومن هذه  األعشاب 

املصادر: 

املصدر األول: يتمثل في أشخاص يمتهنون املداواة 
املهنة عن أسالفه  هذه  بعضهم  ورث  باألعشاب، 
والبعض اآلخر تعلمها بطريق الصدفة والتجربة. 
املعلومات من عند هؤالء وتكون في  وتخرج هذه 
من  لتنتشر  بصحتها  سلمنا  إذا  ناقصة  العادة 
شخص إلى آخر بعد أن يكون كل منهم قد أضاف 
حصيلته  تفرضه  ملا  وفقًا  منها  حذف  أو  إليها 

املعرفية وقدرة ذاكرته على االختزان.
املصدر الثاني: الكتب التي تتحدث عن استخدامات 
وبعض  اإلنترنت،  وصفحات  الطبية،  األعشاب 
املجالت التي جعلت من طب األعشاب موضة البد 
هذه  وتكون  أعدادها،  من  عدد  كل  بها  تزين  أن 
املعلومات في أغلب األحيان غير كاملة وغير ملمة 
بكل جوانب املوضوع. إذ يكون التركيز دائمًا على 
طريقة االستخدام والنتيجة املرجوة دون االلتفات 
من  يمنع  وما  املتوقعة،  الجانبية  األعراض  إلى 

استعمال هذه األدوية.
من  اآلخـرين  تجـارب  تطبيـق  الثالث:  املصدر 
في  دائماً  يتواجد  حيث  والجيران،  األصدقاء 
مجتمعاتنا العربية من يتطوع بوصف األعشاب 
الطبية لك، ألنها كانت السبب في شفائه أو شفاء 

أحد أفراد أسرته. 
مهربًا  لك  تجد  لن  التي  الدعاية  الرابع:  املصدر 
والصحف  التـلفـاز  فـي  تواجهـك  فهي  منها، 

والشوارع وحتى في الصيدليات.
املصاب  املريض  ننصح  أن  نستطيع  نعم 
بفقر الدم نتيجة نقص عنصر الحديد في جسمه 
بأن يكثر من تناول الخضراوات واللحم لغنى هذه 
املواد بعنصر الحديد، ونستطيع أن نصف تناول 
البثع  ملرضى  عام  بوجه  والحمضيات  الليمون 
بالفيتامني  املواد  هذه  لغنى   )C فيتامني  )عوز 
»C«، ونستطيع أن نكتب مقاالً عن أهمية األلياف 
في غذاء املسنني، وربما ألفنا كتاباً فيما يجب أن 
تتناوله املرأة الحامل من طعام. فلكل مريض أغذية 
ننصحه بتناولها تبعًا للمرض املصاب به، وجميع 
هذه النصائح يكون مبنيًا على أسس علمية ثابتة. 
لدواء.  يراعيه كل واصف  أن  وهذا هو ما يجب 
قرص  أو  نبات  في صورة  يصفه  ما  كان  سواء 

دواء أو حتى نوع الغذاء املوصى به.
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تشخيص  في  تتمثل  الثابتة  األسس  هذه 
األسلوب  وتحديد  حدته  وتحديد  للمرض،  سليم 
حددنا  دواء  لعالجه  لزم  فإذا  الالزم،  العالجي 
لهذا املرض وفقًا  الدواء  ثبت فعاليته من  ما قد 
وفقًا  وليس  العلمية،  الدراسات  إليه  توصلت  ملا 
الذي  التركيز  نحدد  أن  ويجب  واإلخبار،  للنقل 
يؤخذ به الدواء وعدد مرات تناوله كل يوم وكيفية 
تناوله، وأخذه قبل الطعام أم بعده، كل هذا بناء 
على خصائص الدواء الذي نصفه، ويجب كذلك 
يمكن  ملا  مدركاً  يكون  أن  الدواء  يصف  فيمن 
وأن  جانبية،  من مضاعفات  تناوله  عن  ينتج  أن 
هذه  ملثل  الالزم  العالج  توفر  من  متاكدًا  يكون 

املضاعفات.
ومن الدواء ما قتل

إن قيام البعض في الوقت الحالي باالعتماد 
إلى  يؤدي  مدعيه  عند  باألعشاب  العالج  على 
سبيل  على  منها  نذكر  األضرار،  من  الكثير 

التمثيل ما يلي:
إلى . 1 باألعشاب  العالج  مدعي  معظم  يعمد 

يأتيه  ال  ما  وهذا  بكامله،  النبات  استعمال 
املتخصص في هذا املجال الذي يعمد إلى 
املريض  يحتاجه  الذي  الجزء  استخالص 
سيؤدي  بكاملها  النبتة  فـاسـتـعمال  فقط. 
إلى دخول جميع مكونات النبات إلى جسم 
املريض مما يعرضه ملواد لم يكن في حاجة 

إليها.
قد يعتمد املريض على األعشاب مهماًل عالج . 2

حالته  سوء  إلى  يؤدي  الذي  األمر  الطبيب، 
العالج  تلقي  في  لتأخره  نظرًا  الصحية، 
الصحيح عند املعالج املناسب، ونواجه خالل 
داء  مرضى  من  الكثير  باملستشفيات  عملنا 
إغماء  حالة  في  يحضرون  الذين  السكري 
على  واعتمادهم  العالج  إهمالهم  نتيجة 
األعشاب، وكم من مرضى فرط ضغط  الدم 
انتهى بهم األمر إلى حدوث الجلطة الدماغية 
العالج  تركهم  نتيجة  القلبية  السكتة  أو 
واالعتماد  الطبيب  قبل  من  لهم  املوصوف 

على األعشاب.

إلى . 3 باألعشاب  العالج  مدعي  بعض  يعمد 
استخدام نباتات تؤثر على مكونات الدم لدى 
التحاليل،  فنيي  إرباك  إلى  وتؤدي  املريض، 
تجعل  حقيقية  غير  نتائج  التحاليل  فتعطي 
الصحية  الحالة  تقدير  عن  عاجزاً  الطبيب 
تـحـاليل  من  فالعـديد  للمريض.  الحقيقية 
التهاب الكبد الوبائي ومرض العوز املناعي 
املكتسب )اإليدز(، ُيعتمد في اكتشافها على 
ظهور األضداد داخل الجسم، وهناك العديد 
من التحاليل الطبية التي تستطيع اكتشاف 
هذه األضداد، وبالتالي إثبات وجود املرض. 
مع  تـتـداخل  قـد  األعشـاب  بعض  أن  إال 
األجسام املضادة فتمنع اكتشافها بواسطة 
سلبية  نتيجة  تعطي  التي  الطبية  التحاليل 

رغم وجود املرض.
مدعي . 4 ِقبل  من  النباتات  بعض  استعمال 

العالج باألعشاب قد يؤدي إلى ضرر مباشر، 
بالرأس  الثعلبة  حاالت  من  الكثير  وتواجهنا 
)غياب الشعر في منطقة محدودة بالرأس( تم 
عالجها لدى مدعي العالج الطبيعي بتخديش 
جلد الرأس ثم حكه بالثوم، األمر الذي يؤدي 
إلى قتل بصيالت الشعر لتصبح إعادة إنبات 

الشعر من الصعوبة بمكان.
لهم . 5 يتأت  لم  باألعشاب  العالج  مدعي  إن 

فهم  وبالتالي  النفسية،  األمراض  دراسة 
يعجزون عن التعرف على األمراض النفسية 
الجسدية، وهي عبارة عن أعراض عضوية 
إلى  تحتاج  نفسية  مشكالت  عن  ناتجة 
النفسية.  األمراض  استشارة اختصاصي 
فتجدهم يعاملون هذه املشكالت على أنها 

عضوية ويحاولون معالجتها باألعشاب.

املراجع
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غرس األسنان هو عبارة عن زرع أو طعم 

يكون  قد  اجلسم،  عن  طبيعته  في  مغاير 

معدنًا  أو  معدنيًا  وتدًا  أو  معدنية  صفيحة 

يتم  اخلالص  التيتانيوم  معدن  من  مصبوبًا 

خط  حتت  السنخي  العظم  في  جراحيًا  إدخاله 

بتركيب  األسنان  لطبيب  يسمح  مما  اللثة، 

التعويضية  السنية  البدلة  أو  البديلة  األسنان 

تقنية  ويعد  املنطقة.  تلك  في  اجلسور  أو 

حديثة وطريقة غير تقليدية الستبدال األسنان 

الذي  للسن  املفقودة، ويعمل كمرتكز قوي 

سيتم غرسه، حيث تلتحم الغرسة السنية بعظم 

عن  املجاورة  األسنان  على  تأثير  دومنا  الفك 

وتستخدم  العظمي.  الدمج  عملية  طريق 

التحام  حتفز  إنها  حيث  التيتانيوم،  ماده 

الغرسة في العظم دون أن يشعر اجلسم كونها 

من  األسنان  غرس  عملية  وتعد  غريبًا.  جسمًا 

وصلت  حتى  يوم  كل  تتقدم  التي  التقنيات 

نسب النجاح بها إلى ما يقارب 98 %.

العظمي  الدمج  عملية  تستغرق  قد 

بضعة أشهر الكتمالها، إال أن الغرسة تتميز 

بكونها غير عرضة للتسوس، وال توثر على 

األسنان املجاورة.

د. إسالم حسني عبد املجيد أمني
محرر طبي 

 املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية  
دولة الكويت

غـر�ض الأ�شـنـان
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ملاذا غرس األسنان؟
متعددة  التقنيات  من  األسنان  غرس  يعد 

الفوائد، من أهمها ما يلي: 
• مظهر 	 على  وتحافظ  تحسن  حيث  تجميلية: 

وتعطي  ككل  الوجه  شكل  ثم  ومن  الفكني، 
مظهرًا طبيعيًا.

• تعيد ابتسامة اإلنسان وتشعره بالراحة والثقة 	
بالنفس.

• على 	 والقدرة  السليمة  التغذية  على  الحفاظ 
املضغ واألكل لكل أنواع الطعام دون حرمان، 

عكس الجسور والبدالت األخرى.
• سهولة تنظيفها مما يتيح الحفاظ على صحة 	

األسنان.
• طبيعية 	 بصورة  والكالم  النطق  على  القدرة 

وجيدة.
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• تخلخل العظم.	
• صريف األسنان )الطحن الزائد على األسنان(.	

اإلجراءات املتبعة لالستعداد لغرس األسنان  
العامة  الصحية  املريض  حالة  تحديد  يتم 
الدم،  فحوص  وعمل  الخاص  طبيبه  طريق  عن 
ومن ثم االطمئنان على حالتة الصحية، وتحديد 
إذا ما كان اختيار عملية غرس األسنان مالئمًا 
له، ثم يقوم اختصاصي األسنان بعمل الفحص 
الشامل لألسنان، وقد يطلب تصويرًا باإلشاعة 
السينـيـة على األسنـان والفكـيـن، وفي بعض 
األحيان يطلب تصويرًا مقطعيًا محوسبًا ثم يأخذ 
بشرح  ويقوم  واألسنان،  الفك  قياسات  الطبيب 
ستتم  الجراحة  كانت  إذا  وما  للمريض  العملية 
كل  حالة  حسب  موضعي  أو  عام  تخدير  تحت 

مريض على حدة.
توقيت غرس األسنان بعد خلع السن 

• غرس فوري بعد الخلع. 	
• أسابيع 	 لثالثة  أسبوعني  من  الغرس  تأخر 

بعد الخلع. 
• تأخر الغرس لثالثة أشهر أو أكثر بعد الخلع. 	

كيفية الغرس 
تتم عملية غرس األسنان على ثالث مراحل 

وهي كالتالي: 

طب الفم األسنان
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• السنية ملدة طويلة قد تكون 	 الغرسات  تدوم 
مدى الحياة.

• تمنع ضمور العظم بعد فقد السن الطبيعي.	
من يصلح لتطبيق هذه التقنية؟

بصحة  يتمتع  من  األسنان  لغرس  يصلح 
وتؤجل  السن  وكبار  العمر  متوسطي  من  جيدة 
سنة.  18 سن  بلوغ  حتى  لألطفال  العملية  تلك 

في  أساسيًا  عاماًل  وكميته  العظم  سمك  ويعد 
اختيار الحاالت إلتمام تلك التقنية.

موانع إجراء غرس األسنان
هو  األسنـان  جـراحـة  اختصـاصي  يـعـد 
املنوط بتحديد ما إذا كان املريض مناسبًا أو غير 
مناسب الستخدام تلك التقنية، ومن موانع غرس 

األسنان، أو العوامل التي تزيد فرص الفشل: 
• نتيجة 	 الطبية،  للمخاطر  املعرضون  املرضى 

إصابتهم بأمراض خطيرة قـد تـؤثـر على 
التئام العظم واللثة مثل، 

• بعض أمراض الدم ونقص املناعة واالضطرابات 	
العظمية.

• مرضى العالج اإلشعاعي الذين تعرضوا 	
لجرعات عالية من األشعة العالجية.

• التدخني بشكل مفرط .	
• عدم االهتمام بصحة الفم .	
• تذبذب مستوى السكر في الدم وعدم التحكم 	

به وضبطه.

 خيارات املعالجة بغرس األسنان.

استبدال كل األسناناستبدال أسنان متعددةاستبدال سن واحد
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• املرحلة األولى 	
يتم إعداد املكان املناسب للغرسة وعمل  ۔

شق جراحي عبر اللثة على قمة العظم 
امللتصقة  اللثة  أنسجة  حواف  وتدفع 
ثم  ومن  الفك،  عظم  إلظهار  السميكة 
يتم حفر العظم وقطعه وعمل توسيعات 

تدريجية ليتم وضع الغرسة.
يتم إغالق الجزء العلوي لتتكيف األنسجة  ۔

حول الغرسة.
• املرحلة الثانية 	

هي مرحلة االلتحام العظمي وفيها يحدث  ۔
التئام عظم الفك والغرسة، وتستغرق تلك 
العملية حوالي ستة أشهر للفك العلوي  

وثالثة أشهر للفك السفلي.
• املرحلة الثالثة 	

األسنان،  ۔ لغرس  النهائية  املرحلة  وهي 
فتشمل تلك املرحلة عددًا من الجلسات 
لعمل طبيقة بديلة، ويتم عمل طبعات للفك 

وتجربة الطبيقة للتثبيت النهائي.
املضاعفات 

• أثناء الجراحة	
تعد عملية غرس األسنان عملية جراحية،  ۔

وبالتالي تحمل نفس املخاطر التي تحملها 
أية جراحة من احتمالية العدوى، النزف، 

اختطار  الغـرسة،  حـول  السديلة  نخر 
إصابة األنسجة والبنيات املجاورة ملكان 
الغرسة، مثل العصب السنخي السفلي 

أو جيب الفك العلوي.
• مضاعفات أو اختطارات فورية بعد العملية 	

الجراحية
نزف مفرط.  ۔
العدوى )يعد استخدام املضادات الحيوية  ۔

قبل الجراحة من اإلجراءات التي تحد من 
اختطار العدوى(.

انهيار السديلة. ۔
• مضاعفات على املدى الطويل	

مثل  ۔ باملظهر،  خاصة  اختطارات  هناك 
خط االبتسامة عاٍل، نوعية لثوية ضعيفة، 

حليمات مفقودة.
صعـوبة في مطـابـقة شـكـل األسـنـان  ۔

الطبيعية، حيث قد تحـتـوي عـلى نقاط 
تالمس غير متساوية.

ضمور أو فقد العظام. ۔
حدوث فشل في غـرس األسـنـان الذي  ۔

أو  الغرسة،  في  فشل  بسبب  يكون  قد 
األنسجة الرخوة أو االستبناء البديلي أو 

الطبيقة البديلة.
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 خطوات غرس األسنان.

وضع التاج الخزفي 
الذي يستعيض عن 

السن الحقيقي

وضع الدعمة السنية 
على الغرسة السنية

عملية التئام العظم 
)الدمج العظمي(

إدخال الغرسة في 
العظم

1

2

3

4
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األسنان  طب  جمعية  أعدتها  التي  األنواع 
األمريكية من الغرسات اآلمنة 

طعم عظمي.. 1
طعم تحت السمحاق. . 2

تساؤالت حول غرس األسنان 
يتساءل البعض هل غرس األسنان عملية مؤملة؟

في الحقيقة يعد األلم من التوقعات في كل 
الجراحية، وغرس األسنان كغيره من  العمليات 
العمليات الجراحية التي تتم تحت تأثير التخدير 
سواء املوضعي أو الكلي، ولكن من الطبيعي أن 
يشعر املريض ببعض األلم بعد العملية الجراحية 
على  التغلب  يمكن  ولكن  راحة،  وعدم  وانتفاخ، 
املضادة  والعالجات  باملسكنات  اإلحساس  هذا 

لاللتهاب.
ما الوقت املطلوب إلتمام هذه الجراحة؟

غـرس  إلتمـام  املطلـوب  الوقـت  يـتـراوح 
األسنان من )3-6( أشهر، وقد تطول املدة على 
حسب حالة الشخص الصحية، وحالة عظم الفك، 
فبعض الحاالت قد تحتاج إلى طعمات عظمية إذا 
كان عظم الفك رقيقًا، وقد تحتاج حاالت أخرى 
إلى رفع الجيوب )األنفية( إذا كانت قريبة لعظم 
الفك العلوي، على كلٍّ فإن مدى استجابة كل حالة 

تختلف عن األخرى.

يطرأ على أذهان البعض تساؤل عن نسبة نجاح 
العملية، وهل هي عملية ناجحة أم ال؟ 

وفي هذا الصدد يعد التطور املتقدم واملستمر 
أسباب  أهم  من  والتقنيات  املستخدمة  املواد  في 
إلى  النجاح  نسبة  وقد تصل  العملية،  هذه  نجاح 
الفك  في   % 90 وإلى  السفلي،  الفك  في   % 95

العلوي. 
يخطر في أذهان البعض تساؤل عن عمر عملية 
غرس األسنان الذي قد يستمر إلى مدى الحياة أو 
ما يقارب 30 عامًا، ولكن يجب األخذ في الحسبان 

بعض النقاط الهامة:
• الجيد بصحة 	 االعتناء  املريض  يجب على 

الفم والحفاظ عليه.
• بالنـسـبة 	 الـتـدخـيـن  عن  اإلقـالع  يـجـب 

لألشخاص املدخنني.
• يجب زيارة طبيب األسنان بصفة دورية كل 	

ستة أشهر.
• كمكعبات 	 الصلب  الطعام  أكل  عدم  يجب 

إلى  يؤدي  قد  مما  الصلبة،  واألشياء  الثلج 
كسر الطبيقة البديلة.
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طب الفم األسنان

 غرسة سنية.
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داء رينو أو متالزمة رينو، املعروفة أيضًا باسم ظاهرة رينو، هي اضطراب نادر يصيب األوعية 
الدموية في أصابع اليدين والقدمني، حيث تتشنج فيها الشرايني، مما يسبب نوبات انخفاض تدفق 
الدم إلى النسج. عادة ما تكون األصابع، واألقل شيوعًا أصابع القدم، وقّلما يتأثر األنف أو األذنان أو 
الشفتان. تؤدي هذه النوائب  إلى تحول لون الجزء املصاب إلى اللون األبيض ثم األزرق. في كثير من 
األحيان هناك خدر أو ألم. مع عودة تدفق الدم تتحول املنطقة إلى اللون األحمر. تدوم هذه النوائب  
الجلد ويشعر  الدم يحمر  لعدة ساعات. وعندما يعود جريان  أن تستمر  دقائق، ولكنها يمكن  عادًة 
إلى ظهور  الدم  انقطاع جريان  املريض بالنبضان وبالوخز. وفي الحاالت الخطيرة يمكن أن يؤدي 
إثارة نوبات هذا املرض، إن  إلى  البارد واإلجهاد  التقرحات أو تموت األنسجة. وقد يؤدي الطقس 
سبب هذا املرض غير معروف، وغالبًا  ما يحدث عند سكان املناطق الباردة أكثر مما يحدث عند سكان 
املناطق الحارة، وتشمل الفيزيولوجيا املرضية فرط نشاط الجهاز العصبي الودي الذي يسبب تضيق 
األوعية الشديد في األوعية الدموية املحيطية ، مما يؤدي إلى نقص األكسجني في األنسجة املصابة.

د. ناصر بوكلي حسن
استشاري الصحة العمومية وطب املجتمع

 دولة اجلزائر

داء ريــنــو 
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الوبائيات
من   %4 حـوالي  املــرض  بهــذا  يـصـاب 
األشخاص. عادة ما تكون بداية املرض  بني سن 
)15 - 30( سنة، وتحدث بشكل متكرر أكثر في 
اإلناث. الداء الثانوي عادة ما يؤثر على املسنني،  
كال الشكلني أي، األساسي والثانوي أكثر شيوًعا 
باسم  املرض  هذا  سمي  الباردة.  املناخات  في 
الطبيب الفرنسي موريس رينو الذي وصف الحالة 

عام 1862م.
عوامل االختطار

• العمر: على الرغم من أن داء رينو يمكن أن 	
يتطور في أي عمر، لكن داء رينو األساسي 

غالبًا ما يتطور بني )15 - 30( سنة.
• الجنس: النساء أكثر عرضة لإلصابة.	

• األشخاص 	 عند  شيوًعا  أكثر  يكون  املناخ: 
الذين يعيشون في ظروف مناخية باردة.

• األولى 	 الدرجة  من  األقرباء  العائلي:  التاريخ 
كالوالدين، واألشقاء، أو األبناء، يزداد احتمال 

إصابتهم بداء رينو.
السببيات

يحدث في كل من داء رينو األساسي وداء 
رينو(  ظاهرة  يسمى  كان  )الذي  الثـانوي  رينـو 
نقص في تروية أصابع اليدين أو القدمني، وربما 
أن  في  الفرق  ويكمن  الخارجية،  واألذن  األنف 
يحدث  األساسي  رينو  لداء  اإلمراضي  السبب 
عادة عند اإلناث صغيرات السن،  يكون مجهول 
إذا  األساسي  رينو  داء  تشخيص  يتم  السبب، 
إذا حدثت  كانت األعراض مجهولة السبب، أي 
أمراض  مع  باالشتراك  وليس  نفسها  تلقاء  من 
أخرى. ُيعتقد أن رينو األساسي هو على األقل 
وراثي جزئيًا، على الرغم من أن الجينات املسؤولة 

لم يتم تحديدها بعد.  

رينو(،  )ظاهرة  الثانوي  رينو  داء  في  أما 
فهناك نقص تروية لألطراف أيضًا، وأحد مظاهره 
هو اآلفات الوعائية، ولكنها تحدث بسبب مرض 
مجموعي آخر، والسيما اضطراب النسيج الضام 
وبعض املهن والتدخني، ومشكالت الغدة الدرقية، 
وبعض األدوية وعادة ما يعتمد التشخيص على 
رينو  عالمات  نجد  الحالة  هذه  وفي  األعراض. 
ُتثار  ما  وغالبًا  األصلي.  املرض  عالمات  مع 
النوائب بسبب البرد أو الكرب العاطفي. في كال 
النوعني )األسـاسي والثـانوي(، يـزيـد التدخني 
عنصر  وهناك  ووخامتـها،  النوبات  تواتر  من 
هرموني. غالباً ما يصنف الكافيني واإلستروجني 
ومحصرات بيتا غير االنتقائية كعوامل تزيد من 
وخامة املرض، لكن الدليل على وجوب تجنب هذه 
األدوية ليس أكيدًا. أما األشخاص الذين يعانون 
هذه الحالة فهم أكثر عرضة لإلصابة بالصداع 

النصفي)الشقيقة( والذبحة الصدرية. 
ربما يتصاحب داء رينو الثانوي مع الحاالت 

التالية:
اضطرابات النسيج الضام

• تصلب الجلد.	
• الذئبة الحمامية املجموعية.	
• التهاب املفاصل الروماتويدي.	
• داُء شوجِرين )ُمَتاَلِزَمُة شوجِرين(.	
• التهاب الجلد والعضالت.	
• التهاب العضالت.	
• مرض النسيج الضام املختلط.	
• مرض الراصات البردية.	
• بسبب 	 الجلد  )مرونة  دانلوس  إيلر  متالزمة 

وراثي(.
اضطرابات األكل

• القهم العصابي.	
االضطرابات االنسدادية

• تصلب الشرايني.	
• داء بورجر.	

علم األعصاب
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• التهاب الشرايني.	
• متالزمة مخرج الصدر.	

األسباب الدوائية
• محصرات بيتا.	
• األدوية السامة للخاليا وخصوصًا البليوميسني.	
• السيكلوسبورين.	
• البروموكريبتني.	
• اإلرجوتامني.	
• األساسي 	 املكون  الخبيثة:  الجمرة  لقاحات 

لها هو مستضد الجمرة الخبيثة.
• األدوية املنشطة، مثل تلك املستخدمة لعالج  	

متالزمة نقص االنتباه مع فرط النشاط.
• مثل 	 طبية  وصفة  بدون  تعطى  التي  األدوية 

السودوإيفيدرين.  
المهن 

• عـلـى 	 تـنـطوي  التي  واألعمـال  الوظائـف 
االهتزاز، والسيما املثقاب اآللي واالستخدام 
املطول آللة قطع وجز األعشاب، والعمل في 
واستخدام  السمك،  وصيد  الطلق،  الهواء 
اإلصبع  مرض  تسبب  حيث  املهتزة،  اآلالت 

األبيض الناجم عن االهتزاز.
• التعرض لكلوريد الفينيل، الزئبق.	
• التعرض للبرد )على سبيل املثال، من خالل 	

العمل على تعبئة الطعام املجمد(.
أسباب أخرى 

• عن  	 الناجمة  تلك  مثل  الجسدية،  الرضوح 
حوادث السيارات أو غيرها من الحوادث.

• داء اليم.	
• قصور الغدة الدرقية.	
• وجود الجُلوبُوِليناِت الَبْرِديَِّة في الدَّم.	
• متالزمة التعب املزمن.	
• نقص املغنيزيوم.	
• التصلب املتعدد.	

• يتجلى  	 ما  عادة  املُْؤِلم  األَْطراِف  اْحِمراُر 
إكلينيكيًا على نقيض داء رينو، أي  ويظهر 
مع أطراف ساخنة ودافئة في املرضى الذين 

يعانون داء رينو.
األعراض والعالمات

األطـراف  فـي  ألـم  رينـو  داء  في  يحدث 
الشحوب،  والسيما  اللون  في  وتغير  املصابة، 
ويشعر املريض ببرودة الجزء املصاب أو الخدر 
الكرب  يسبب  ما  وكثيرًا  بالتنميل.  واإلحساس 
استقر  وإذا  مرضهم،  يشخص  لم  الذين  لدى 
بارد  رينو في مناخ  بمتالزمة  الشخص املصاب 

فمن املحتمل أن يصبح  مرضه خطراً.
عندما يتعرض املريض للبرد ينقص تدفق 
الدم إلى األصابع أو القدمني وأحياناً إلى األنف 
إلى  بوضوح  الجلد  يتحول  الخارجية،  األذن  أو 
الشحوب(  )مرحلة  األبيض  أو  الشاحب  اللون 
عرضية،  األحداث  هذه  وخدرًا.  باردًا  ويصبح 
وعندما تهدأ النوبة ويعود تدفق الدم إلى سابق 
سخونته،  يسترجع  املصاب  القسم  فإن  عهده، 
)مرحلة  األحمر  اللون  إلى  الجلد  لون  ويتحول 
االحمرار(، ثم يعود إلى الوضع الطبيعي، وغالبًا 

ما يصاحبه تورم، والشعور املؤلم بالوخز.
داء  في  الثالثة  اللونية  التغييرات  تالحظ 
املرضى  معظم  يرى  ال  ذلك  ومع  املعهود.  رينو 
كل التغيرات اللونية في جميع النوائب، والسيما 
في  أما  الداء.  هذا  من  املعتـدلـة  الحاالت  في 
الحمل، فتختفي هذه العالمة عادة بسبب زيادة 
تدفق الدم السطحي. وقد يحدث داء رينو أيضاً 
تحول  يسبب  ممـا  املرضـعـات،  األمهات  لدى 
تصبح  والتي  األبيض  اللون  إلى  الثدي  حلمات 
مؤملة للغاية. إن املرضى الذين يعانون داء رينو 
الثانوي يمكن أن يصابوا أيضاً بأعراض مرتبطة 
بأمراضهم الروماتزمية الكامنة األخرى الناتجة 

عن أمراض املناعة الذاتية وهي:
ألم مفصلّي أو التهاب مفصلّي. ۔
أعراض دماغية. ۔
َقرحات فموية. ۔
تحسس ضوئّي. ۔
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ضعف عضلّي. ۔
طفح جلدية. ۔
تجفاف العيون أو الفم. ۔
مشكالت تنفسية أو قلبية. ۔

التشخيص 
األساسي  النوعني  بني  التميـيـز  املهم  من 
والثانوي، و البحث  عن عالمات التهاب املفاصل 
أو التهاب األوعية الدموية، ويجب إجراء عدد من 
ثانوًيا  كونه  في  اشتبه  إذا  املختبرية  الفحوص 
التي  األدوات  إحدى  وإن  املجموعي،  للتصلب 
هي  املجموعي  بالتصلب  التنبؤ  في  تساعد  قد 

التخطيط الحراري. 
غالبًا ما تكشف القصة املرضية الدقيقة  
عما إذا كانت الحالة أساسية أم ثانوية. وبمجرد 
أن يتم تحديد ذلك، يكون الفحص إلى حد كبير 

لتحديد أو استبعاد األسباب الثانوية املحتملة.
ضغط الشريان اإلصبعي: يجري قياس الضغط 
في شرايني األصابع قبل تبريد األيدي وبعدها. 
على  زئبقي  مليمتر   15 الضغط عن  نقصان  إن 

األقل هو تشخيص )إيجابي(.
تخطيط الصدى الدوبلري: لتقييم تدفق الدم.

فقر  عن  هذا  يكشف  قد  للدم:  الكامل  التعداد 
الدم من  الكريات مما يشير إلى فقر  دم سوي 

األمراض املزمنة أو الفشل الكلوي.
اختبار الدم لليوريا والكهارل: قد يكشف هذا عن 

ضعف في وظائف الكلى.
اختبارات وظائف الغدة الدرقية: قد يكشف عن 

قصور الغدة الدرقية.
فحص األوعية الدموية تحت األظفار: يمكن فحصها 

تحت املجهر.
التدبير  والمعالجة

تجرى معالجة داء رينو الثانوي  في املقام 
األول من خالل عالج السبب األساسي، باإلضافة  
لعالج رينو األساسي، وتجنب ما يثير النوبات، 
مثل الكرب واإلجهاد والعاطفي والتعرض للبرد، 
واالهتزازات والحركات املتكررة، وتجنب التدخني 

)بما في ذلك التدخني السلبي(، وتجنب األدوية 
القابضة لألوعية الدموية.

المعالجة الدوائية
رينو   لداء  مفيدة  األدوية  تكون  أن  يمكن 

املعتدل أو الوخيم.
• موسعات األوعية )محصرات قنوات الكالسيوم(، 	

مثل ثنائي هيدريدريدين نيفيديبني أو أملوديبني، 
املستحضرات بطيئة التحرر غالبًا ما تكون هي 
الخيار األول. ولها آثار جانبية مشتركة من 
الصداع، واحمرار الوجه، وتورم الكاحل، لكن 
هذه التأثيرات الجانبية ليست عادة ذات شدة 

كافية تتطلب وقف العالج. 
ُتظهر دالئل محدودة أن محصرات قنوات 
الكالسيوم فعالة قلياًل في تقليل عدد املرات 
من  كثير  وفي  النوبات.  فيها  تحدث  التي 
األحيان ال يمكن لألشخاص الذين  يعانون 
يـسـتخدموا  أن  املُْؤِلـم  األَْطـراِف  اْحِمـرار 
ألنها  العـالج،  أجـل  مـن  األوعية  موسعات 
تؤدي إلى “التوهجات”، مما يؤدي إلى أن 
الشعور  وتسبب  حمـراء  األطراف  تصبح 

بالحرق بسبب وجود كمية كبيرة من الدم.
• يمكن وصف األسبرين لألشخاص املصابني 	

أو  للتقرح  املعرضني  الوخيم  رينو  بداء 
الخثرات والجلطات الكبيرة في الشرايني. 

• يمكن للعوامل الداحضة للودي، مثل البرازوسني 	
وهو من محصرات ألفا، أن يوفر تفريجًا مؤقتًا.

• املوضعية، 	 والنترات  اللوسارتان،  يقلل  قد 
من وخامة النوبات وتواترها، أما مثبطات 
وخامة  من  كذلك  تقلل  فقد  الفسفوإيستراز 

النوبات . 
• قد تساعد محصرات مستقبالت األنجيوتنسني 	

أو مثبطات اإلنزيم املحول لألنجيوتنسني على 
تدفق الدم إلى األصابع،  وهناك بعض األدلة 
على أن محصرات مستقبالت األنجيوتنسني 
النوبات  تكرار  من  تقلل  اللوسارتان(  )غالبًا 
ووخامتها،  وربما تكون أفضل من النيفيديبني. 

علم األعصاب
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• يستخدم البروستاجالندين في عالج نقص 	
الرئوي  الدم  وفرط ضغط  الحرجة،  التروية 

في داء رينو.
• لصالح 	 وقائية  تأثيرات  الستاتينات  تمتلك 

األوعية الدموية، وقد تساعد مثبطات استراد 
السيروتونني االنتقائية، مثل فلوكستني على 
معالجة أعراض داء رينو لكن البيانات ضعيفة. 

المعالجة الجراحية
قطع  إجراء  يمكن  الوخيمة،  الحاالت  في 
العصب الودي الصدري بالتنظير، إذ يجري قطع 
األعصاب املتجهة إلى األوعية الدموية في أطراف 
األصابع. إن جراحة األوعية الدموية الدقيقة في 
املناطق املصابة هو عالج آخر ممكن، ولكن هذا 

اإلجراء يجب أن يراعى كمالذ أخير.

وثمة عالج أكثر حداثة لداء رينو الوخيم  وهو 
2009م تمت  الوشيقية. وفي عام  استخدام ذيفان 
دراسة 19 مريضًا تتراوح أعمارهم بني )15 - 72( 
عامًا مصابني بالدرحة الوخيمة من داء رينو، وقد 
عن تخفيف األلم عند   )%84( مريضًا   16 أبلغ 
على  األلم  تخفيف  عن  مريضًا   13 وأبلغ  الراحة. 
الفور، وبلغ ثالثة آخرون عن تخفيض األلم تدريجيًا 
13 مريضًا يعانون  خالل شهر إلى شهرين. كان 
التئمت في غضون  قرحة مزمنة في اإلصبع، وقد 
60 يومًا. احتاج فقط 21% من املرضى إلى حقن 
تحسنًا  2007م  عام  آخر  بحث  ويصف  متكررة. 
مماثاًل لدى 11 مريضًا. أظهر جميع املرضى راحة 

كبيرة من األلم.

تعريب الطب، العدد 54، أكتوبر 922018

الخطوة األولى: قم بسؤال التحري.
هل أصابعك عادة ما تكون حساسة للبرد؟

إذا اإلجابة نعم، قم بالخطوة الثانية: 
الخطوة الثانية: قيم تغيرات اللون. 

حدوث التغيرات اللونية ثنائية الطور أثناء النوبات )اللون األبيض ثم األزرق(.
إذا اإلجابة نعم، قم بالخطوة التالية: 

الخطوة الثالثة: احسب نقاط املرض.
هل تثار النوبات بأشياء أخرى غير البرد )مثل االنفعاالت العاطفية(؟.

هل تكتنف النوبات كلتا اليدين )حتى لو كان ذلك غير متناظر أو متزامن(؟.
هل تتصاحب هذه النوبات بالتنميل والخدر؟.

هل التغيرات اللونية املالحظة غالبًا ما تكون ذات حواف محددة بني الجلد السليم والجلد املصاب؟.
هل لدى املريض صورة فوتوغرافية تدعم بقوة تشخيص داء رينو؟.

وحلمتي  والقدمني  واألذنني  األنف  )مثل  الجسم  من  أخرى  أماكن  في  النوبات  تحدث  هل 
الثديني(؟.

واألزرق،  )األبيض،  األوعية  تقبض  نوبة  األطوار خالل  ثالثية  اللونية  التغيرات  تحدث  هل 
واألحمر(؟.

إذا تم الحصول على ثالث إجابات نعم أو أكثر في الخطوة الثالثة، فإن املريض مصاب بداء 
رينو.

الخطوات الثالث لتشخيص داء رينو
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المآل
األساسي   رينو  داء  عن  تنجم  ال  ما  غالبًا 
وفيات أو مراضة عالية. ومع ذلك فإن قلة قليلة 
من املرضى قد  تتطور إصاباتهم إلى الغنغرينة. 
ويعتمد مآل داء رينو الثانوي على املرض األساسي 
املستبطن ، وعلى مدى الفعالية في تحسني تدفق 

الدم إلى األطراف املصابة.
الوقاية

غمر اليدين في الـماء الدافـئ عـنـد أول  ۔
عالمة تدل على األعراض.

في  ۔ والقدمني  اليدين  دفء  على  املحافظة 
الطقس البارد.

واألذى  ۔ الرضوض  من  اليـديـن  حمايـة 
يحدث  جرح  أي  شفاء  ألن  باستمرار، 

ببطء.
وضع املستحضرات املرطبة لعالج الجلد  ۔

الجاف واملتشقق.
تجنب التدخني إذ يتسبب التدخني، والتدخني  ۔

السلبي، في خفض درجة حرارة الجسم عن 
طريق تضييق األوعية الدموية، ما قد يؤدي 

إلى نوبة وخيمة.
ممارسة التمارين الرياضية: يمكن أن تزيد  ۔

دوران  من  الرياضية  التمارين  ممارسة 
صحية  فوائد  تحقيقها  جانب  إلى  الدم 
ممارسة  من  التقـليـل  ويـفـضل  أخرى، 
الطلق في  الهواء  الرياضية في  التمارين 

الجو البارد.
التحكـم فـي التـوتـر العـاطـفي: إن مهارة  ۔

لإلجهاد  املسببة  املواقف  على  التعرف 
وتجنب الكرب تساعد في السيطرة على 

عدد النوبات ووخامتها.
درجات  ۔ في  السريعـة  التغيـرات  تجنب 

محيط  من  االنتقال  عدم  مثـل،  الحرارة 

ساخن إلى حجرة مكيفة الهواء. وتجنب 
في  بالتجميد  املحفوظة  األطعمة  أقسام 

متاجر البقالة ما أمكن ذلك.
الطب البديل في عالج المرضى

الطب  استخدام  العلميـة  األدلـة  تـدعم  ال 
البديل، بما في ذلك الوخز باإلبر والعالج بالليزر. 
واملكمالت  الحياة  نمط  تغيير  يساعد  قد  ولكن 
الدليل  فإن  ذلك  ومع  الدم.  تدفق  على  الغذائية 
على الفعالية غير واضح وهناك حاجة إلى مزيٍد 

من الدراسة.
ربما يساعد تناول زيت السمك في تحسني  ۔

القدرة على تحمل البرد.
الجنكوبيلوبا  ۔ مكمالت  تساعد  أن  يمكن 

الغذائية في تقليل عدد نوبات داء رينو.
أما الـعالج بالـوخز باإلبـر فـقـد يحسن  ۔

تدفق الدم، ولذا ربما يساعد في تخفيف 
نوبات داء رينو عند بعض املرضى.

البيولوجي  ۔ فائدة االرتجاع  البعض  يزعم 
لرفع درجة  املوّجه  التخّيل  الذي يتضمن 
حرارة اليدين والقدمني، والتنفس العميق، 
وغير ذلك من تمارين االسترخاء األخرى.
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إلى  العالم  حول  املاليني  »يستمع 
سنوات:  منذ  األثير  عبر  تتناقل  رسالة 
في  اقـتـصدوا  التـدخـني،  عن  أقلعـوا 
استهالك املواد الغذائية الدهنية والسكرية 
واألمالح، مارسوا الرياضة البدنية، أما في 
يُصمون  املاليني  يزال  فال  الثالث  عاملنا 
آذانهم مصرين على العودة بعجلة الزمن 
إلى الوراء، ضاربني بهذه النصائح عرض 
أجيالنا  على  أحكامًا  مصدرين  احلائط 
مزمنة  بأمراض  هالكًا  باملوت  القادمة 

عضال ........... فهل من مجيب ؟«

ملاذا ُيدعى املرض مزمنًا؟

لوصف  يستعمل تعبير »الحاالت املزمنة« 
مجموعة من املشكالت الصحية واألمراض التي 
تستمر طيلة فترة زمنية طويلة )غالبًا لسنوات(، 
اختطار  لعوامل  املريض  لتعرض  نتيجة  وتحدث 
وتتطلب  السنني،  عبر  بطريقة مستمرة  متشابهة 
هذه األمراض درجة عالية من الرعاية الصحية، 
وال تختفي تلقائيًا بل، وغالبًا ال يتم الشفاء منها 
بشكل كامل. ويمكن توقي بعض األمراض املزمنة 
مثل داء السكري، وأمراض القلب واألوعية الدموية 
بما فيها فرط ضغط الدم وتصلب الشرايني، ثم 

د. جاكلني ولسن مّتى
مدير العيادات اخلارجية والرئيس التنفيذي 

للعالج باخلارج وبرنامج التطبيب عن بعد  
جمهورية مصر العربية 

حتدي الأمرا�ض 

املزمنة
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سرطان الثدي وأمراض الرئة املزمنة، أما البعض 
اآلخر فيمكن الحد من مخاطر حدوثه فقط مثل، 
األمراض الجينية واالكتئاب والفصام واإلعاقات 

وأمراض الشيخوخة.
لست وحدك مريضًا، فاألمراض املزمنة 

واسعة االنتشار
صحة  على  املزمنة  األمراض  تأثير  يزداد 
سكان العالم عامًا بعد عام. في السابق، كانت 
املجتمعات الثرية واملتحضرة هي األكثر تعرضًا 
وارتفاع  الدم  ضغط  بفرط  املتعلقة  للمخاطر 
استعمال  نتيجة  وذلك  الدم،  في  الكوليستيرول 
الكحولية  للمشروبات  املفرط  واالستهالك  التبغ 
قلة  على  املعتمد  الحياة  ونمط  البدانة  وانتشار 
فشيئًا  شيئًا  ولكن  البدني،  والنشاط  الحركة 
آخذة  بها  املرتبطة  واألمراض  املخاطر  أصبحت 
املتوسط  الدخل  ذات  البلدان  في  االنتشار  في 
أو املنخفض، ولم ُتعد األمراض املزمنة قاصرة 
على االنتشار في البلدان الثرية كما كان يسود 
االعتقاد في السابق. بل واألكثر من ذلك أشارت 
اإلحصاءات الحديثة إلى أن أربعة أخماس حاالت 
الوفيات الناجمة عن األمراض املزمنة تحدث في 

البلدان منخفضة الدخل ومتوسطته.
األمراض  لهذه  املتزايد  االنتشار  وُيعد   
مسؤواًل عن 43 % من مجموع حاالت اإلصابة 
باملرض في العالم، وسيبلغ نصيب البلدان ذات 
من   %  80 نحو  املنخفض  أو  املتوسط،  الدخل 
2020م،  عام  بحلول  املرضية  الحاالت  مجموع 
إذ أنه من الواضح أن تزايد تأثير هذه األمراض 
العاملية وتزايد  التغذية  بالتغير في أنماط  مرتبط 
استهالك األطعمة املصنعة ذات املحتوى العالي 
األمراض  وتعد  والسكر،  وامللح  األدهان  من 
املزمنة مسؤولة عن أكثر من 70 % من حاالت 
اإلصابة باملرض في الواليات املتحدة األمريكية .
وفي ظل غياب أي بيانات مفصلة وموثوقة 
وعوامل  املزمنة  األمراض  انتشار  مدى  عن 
االختطار املحددة لإلصابة بها في الوطن العربي، 

فإن الواقع يعكس مشهدًا مرعبًا ملدى انتشار هذه 
األمراض. ويرجع ذلك ملا يمر به العالم العربي من 
مرحلة انتقالية من ناحية أنماط استهالك الغذاء، 
في  املزمنة  األمراض  تأثير  تفاقم  إلى  أدى  مما 
وفرط  السكري  داء  وخاصة  العربية،  املجتمعات 
ضغط الدم وأمراض القلب واألوعية والسرطان.

حدوث  توقي  في  الراغبني  من  كنت  فإذا 
األمراض املزمنة أو من املتلهفني ملعرفة أسبابها، 
إلى  فانصت  لحدوثها  املؤدية  االختطار  وعوامل 
أجراس اإلنذار التالية واملوجهة إلى الفئة األكثر 

تعرضًا لإلصابة باألمراض املزمنة.
الفئات األكثر ُعرضة لإلصابة باألمراض 

املزمنة
وراء  تكُمن  شائعة  اختطار  عوامل  هناك 
األسباب  تبني  وهي  املزمنة.  باألمراض  اإلصابة 
الكامنة وراء الغالبية العظمى من الوفيات الناجمة 
عن هذه األمراض في جميع الفئات العمرية لدى 
الرجال والنساء وفي جميع أنحاء العالم. وتعرف 
يشكل  التي  العـوامل  بـأنها  االختطـار  عوامل 
وجودها عاماًل مساعدًا لحدوث املرض وليست 
هي املسبب املباشر له. وتنقسم هذه العوامل إلى 

قسمني: 
• عوامل قابلة لالتقاء ويمكن تفاديها. 	
• تفاديها 	 تغييرها ويصعب  يمكن  عوامل ال 

)حتمية الحدوث(. 

أواًل: عوامل االختطار القابلة لالتقاء

اإلنـسان  يستطـيع  الـتي  العوامـل  وهي 
العوامل عالقة  ولهذه  وتغييرها،  عليها  السيطرة 
بأسلوب حياة اإلنسان ونوع التغذية مثل: التدخني 
وزيادة الوزن وقلة النشاط البدني والتوتر النفسي 

ثم نوعية التغذية غير الصحية.
التدخني

فكر جيدًا قبل أن تشعل السيجارة .. هل 
لها  ما  تعرف  ما تحتويه من سموم؟ هل  تعرف 

طب العائلة
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واالجتماعية  النفسية  صحتك  على  تأثير  من 
واالقتصادية؟ هل تعرف كيف يؤثر دخانك على 

عائلتك ومن حولك؟ 
تسبب  عامة  عاملية  مشكلة  التدخني  بات 
يقضي  حيث  املجاالت،  شتى  في  سلبية  آثارًا 
إنسان  أكثر من خمسة ماليني  على  الوباء  هذا 
سنويًا، ومهما اختلفت أشكال التدخني أو أعمار 
املدخنني، فإنه يؤثر على أجهزة الجسم املختلفة 
السلبية  اآلثار  وتنتقل  بل  اإلدمان.  إلى  ويؤدي 
يجالس  )الذي  السلبي  املدخن  إلى  املدخن  من 
العائلة  أفراد  كـافـة  الضرر  ليصيب  املدخن( 

وخاصة األطفال.
والشباب  املراهقني  على  مضار  وللتدخني 
القلب  بأمراض  اإلصابة  إلى  يؤدي  ما  منها 
حاالت  من   %90-80 تـعــد  حيث  والسرطان، 
سرطان الرئة ناتجة عن التدخني، وال يقف هذا 
ضار  تأثير  أيضًا  فله  الرجال،  على  الضرر 
يؤدي  حيث  والحوامل،  واألمهات  النساء  على 
وحاالت  اإلجهاض  حدوث  احتمالية  زيادة  إلى 
النزف والوالدة املبكرة والتسمم، كما يورث القلق 
والتوتر والعصبية والشعور بالتعب واإلرهاق عند 

كبار السن.
على  أيضًا  التدخني  تأثير  يقتصر  وال 
الحالة  على  ليؤثر  يتعداها  وإنما  الفرد،  صحة 
املـتحدة  الواليـات  فـفي  للمدخنني،  االقتصادية 
االقتصادية  التكاليف  وصلت  مثاًل،  األمريكية 
الخاصة بالتدخني إلى 157 مليار دوالر سنويًا.

على  سلبًا  التدخني  يؤثر  أخرى  جهة  ومن 
معدل إنتاجية الفرد وقدرته على املواظبة على أداء 
ناهيك عن العصبية  اليومي بشكل طبيعي.  عمله 
والشعور بعدم األمان الذي يصيبه خوفًا من فقده 
للسيجارة، كما يؤثر ذلك سلبًا على جهازه املناعي 
باألمراض  إصابته  إمكانية  زيادة  إلى  فيؤدي 

املناعية املزمنة.

إلى  العـاملـية  اإلحصـاءات  أشـارت  وقد 
وكندا  أمـريكا  فى  املدخـنـيـن  نسبة  انخفاض 
في  األعداد  وزيادة  وأستراليا  الغربية  وأوروبا 

دول العالم الثالث.
ملحوظًا  ازديادًا  التدخني  ظاهرة  تزداد 
خاصة بني الشباب ويزداد عدد املدخنني ذكورًا 
وإناثًا، ويعد املدخنون أكثر عرضة لإلصابة من 
أمراض  مثل  املزمنة،  باألمراض  املدخنني  غير 
سرطان  )خاصة  والسرطان  والشرايني  القلب 

الرئة والبلعوم( وااللتهابات التنفسية املزمنة. 
مشكلة  حجم  تحديد  إلى  التوصل  وتم 
والدراسات  األبحاث  آالف  إجراء  بعد  التدخني 
العلمية الدقيقة في كافة أنحاء العالم، حيث تأكد 
األسباب  من  يعد  والتدخني  التبغ  استهالك  أن 
اإلصابة  نسبة  ازدياد  عن  املسؤولة  الرئيسية 
عام  كل  العالم  يشهد  حيث  املزمنة،  باألمراض 
وفاة 4.9 مليون نسمة نتيجة للتدخني، ومن املتوقع 
أن تصل النسبة إلى عشرة ماليني ضحية سنويًا 

)شخص واحد كل ثالث ثوان( عام 2020م.
يسببها  التي  الوفيات  نسبة  أن  املعلوم  ومن 
يوميًا  املستهلكة  السجائر  بعدد  مرتبطة  التدخني 
ضعفًا   22 حوالي  إلى  املخاطرة  نسبة  وتصل 
وباألخص  النامية  والدول  يدخنون.  الذين  ألولئك 
العالم العربي لم يدخر وسعًا في عقد املؤتمرات، 
التدخني  الحلقات ملكافحة  وشن الحمالت، وإقامة 
املزمنة  الحد من مضاعفاته من األمراض  بغرض 
وعلى الرغم من ذلك فإن األرقام ال تزال تشيع القلق 
حول الزيادة املطردة في األعداد، مما يعني أن ما 
تم اتخاذه من إجراءات عالجية، وتشريعية وانتهاج 
يحدث  لم  التبغ  على  الضرائب  لفرض  سياسات 
والحد  التدخني  ظاهرة  على  للقضاء  يذكر  تغييرًا 
من مضاعفاته. إن القضاء على ظاهرة التدخني هو 
تحٍد لتفادي نسبة غير قليلة من األمراض املزمنة.
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زيــادة الـــوزن والسمنـــة
يعد الشخص مصابًا بزيادة الوزن إذا كان 
منسب كتلة الجسم يساوي أو أعلى من 25 وفي 
يساوي  الجسم  كتلة  منسب  يكون  البدانة  حالة 
وزن  زيادة  فهي  السمنة  أما   .30 من  أعلى  أو 
الدهن  تراكم  نتيجة  الطبيعي  الحد  عن  الجسم 
في األنسجة الدهنية، ومن أهم مسببات السمنة، 
الوجبات  تناول  نتيجة  الصحية  غير  التغذية 
السريعة وقلة النشاط والحركة والخلل في عمل 

الغدد الصماء.
األطفال  لدى  والبدانة  الوزن  فرط  ويسبب 
 22 حوالي  يشكو  حيث  متفاقمة،  عاملية  مشكلة 
فرط  من  العمر  من  الخامسة  دون  طفل  مليون 
انتشار  ارتفع معدل  العربي  العالم  الوزن، وفي 
فرط الوزن لدى األطفال الذين تتراوح أعمارهم 
عاماً   )28  -  23( من  أعوام  و10  عامني  بني 
ازدادت  الحضرية  املناطق  في  وأما  الريف،  في 
الذين  األطفال  بني  والبدانة  الوزن  فرط  معدالت 
سنوات  وست  سنتني  بني  أعمارهم  تتراوح 
عن  اإلبالغ  حاالت  بدأت  كما  كبيراً،  ازدياداً 
من  السكري  بداء  واملراهقني  األطفال  إصابة 
النمط الثاني، تتزايد في جميع أنحاء العالم وهو 
أمر لم ُيعهد من قبل، وال تعد زيادة وزن الجسم 
فقد  يسيرًا،  أمرًا  العائالت  في  املفرطة  والبدانة 
للشك  العلمية بما ال يدع مجاالً  أثبتت األبحاث 
كداء  باألمراض  اإلصابة  إلى  تؤدي  السمنة  أن 
السكري من النوع الثاني وآالم املفاصل والعمود 

الفقري. 
هل تعاني اضطراب مستوى الدهن والتغذية غير 

الصحية؟
يؤثر ما نأكله من غذاء والكيفية التي نأكل بها 
على صحتنا، فالبد أن يتناسب مقدار ما نتناوله 
من غذاء مع مقدار ما نحتاجه منه وما نستهلكه 
أثناء حياتنا اليومية، فال نتناول كمية من الغذاء 
تزيد عن حاجة أجسامنا، وإال تحول الفائض إلى 
مخزون من الدهن، كذلك ثبت أنه كلما كانت نوعية 
النفسي  التوتر  حدة  من  خففت  متوازنة  الغذاء 

الذي نستشعره في الحياة املعاصرة.

املادة  وتتكون الوجبة الغذائية املتوازنة من: 
الدهنية وتمثل حوالي )30 - 35 %(، ومن البروتينات 
على   ،%  50 الكربوهيدرات  ومن   )%  20  -  15(
بالقدر  الطبيعية  املصادر  على  الوجبات  تعتمد  أن 
)أنواع الفاكهة الطازجة والخضراوات(  املستطاع 
وأال تقل نسبة ما نتناوله من األلياف عن 50 جرامًا 
يوميًا، ويعد الشخص مصابًا بارتفاع نسبة الدهن 
إذا كانت نسبة )الكوليستيرول الكلي أعلى من 200 
ملجرام/ ديسي لتر/ أو ثالثي الجليسريد أعلى من 
الشحمي  البروتني  أو  لتر/  ديسي  ملجرام/   200

مرتفع الكثافة أقل من 40 ملجرام/ ديسي لتر(.
مـن  انتقـال مجتمعنـا  نتيجة  ذلك  ويحدث 
التغذية التقليدية )الصحية( املتمثلة في األطعمة 
والخضراوات  الكاملة  والحبوب  باأللياف  الغنية 
مثل  السيـئـة،  التغـذية  إلى  النباتية  والزيوت 
املشبع  غير  بالدهن  الغنية  األطعمة  استهالك 
ومما  االمتصاص.  سهلة  البسيطة  والسكريات 
ال شك فيه أن التغذية غير الصحية تساعد في 
زيادة اإلصابة باألمراض املزمنة، كالسمنة وداء 
السكري وأمراض القلب والشرايني، والسرطان 

بأنواعه.
فرط  ضغط الدم

يؤثر التوتر النفسي سلبيًا على العديد من 
أجهزة وأعضاء الجسم مثل الجهاز الدوري مما 
يسبب ضيقا في الشرايني، وبالتالي فرط ضغط 
الدم، ويعد الشخص العادي مصاباً بفرط ضغط 
الدم إذا كان مقياس الضغط أعلى من 140/ 90 

مليمتر زئبق.
داء السكري

يعد الشخص املصاب بداء السكري أكثر 
عرضة لإلصابة باألمـراض املزمـنـة، كـأمراض 
القلب والشرايني وضعف اإلبصار، ويعد مصابًا 
صائمًا  الدم  )سكر  قياس  كان  إذا  باملرض 
يساوي أو أعلى من 125 ملجرام/ ديسي لتر(.
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عدم ممارسة الرياضة

مـمارسة  وعـدم  البـدني،  النشاط  فقلة 
مزمنة،  أمراض  إلى  صحيًا  ُيترَجم  الرياضة 
أنواع  أبسط  ممارسة  هي  الدائمة  والنصيحة 
النقي  الهواء  في  املشي  وهي  البدنية:  الرياضة 
الطبيعية  األماكن  في  الدافئة  الشمس  وأشعة 
الحد  على  تعمل  البدنية  فالرياضة  واملتنزهات، 
عادة  يتفاقم  الذي  والقلق  النفسي،  التوتر  من 
بسبب نقص التوازن بني النشاط البدني والذهني 
املرور  إلى  باإلضافة  الجلوسية،  لألعمال  نتيجة 

بأزمات لفترات طويلة من الزمن.

القابلة  وغير  احلتمية  االختطار  عوامـل  ثانيًا: 

لالتقاء

في  اإلنسان  يتدخل  ال  التي  العوامل  هي 
وجودها وال يستطيع تجنبها مثل، العمر والجنس 
والعامل الوراثي، وتلعب الوقاية  )ذكر أم أنثى( 
والحيطة دوراً هاماً في محاولة الحماية من هذا 

العامل.          
العمـــــر 

العقود  عبر  لإلنسان  املتوقع  العمر  يزداد 
الحديثة، حيث وصل العمر املتوقع للسكان عام 
املتوقع  العمر  وصل  ثم  عامًا.   48 إلى  1955م 
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 أعراض اإلصابة بداء السكري.

أعراض تحذرك من اإلصابة بداء 
السكري

التبول بكثرة وكميات كبيرة

التجفاف الشديد للجلد والشعر

األكل بشراهة

تستغرق الجروح وقت أطول 
للشفاء

ظهور بقع لونية على الجسم

العطش الشديد

فقد الوزن

االلتهابات املتكررة وخصوصًا 
االلتهابات الجلدية

الشعور بالتعب بسهولة

ضعف النظر



عام 1998م إلى 65 عامًا. و من املتوقع أن يصل 
العمر املتوقع عام 2025م إلى 73 عاماً. 

وقد ازدادت نسبة املسنني في املجتمع نتيجة 
تحسن الخدمات الصحية والتطعيم ضد األمراض 
وانخفاض  املعيشي،  املستوى  وتحسن  الفتاكة 
زيادة  عن  فضالً  عام،  بشكل  الوالدات  معدل 
تّحول  ثمة  هناك  أن  غير  والتوعية.  التعليم  نسبة 
في نسبة املسنني في املجتمع، حيث تزداد نسبة 
فئات املسنني في العالم، حيث كانت تمثل في عام 
1955م نحو 10.5 % من مجموع سكان العالم، 
ومن   .%  12.3 نحو  1998م  عام  في  وأصبحت 

املتوقع أن تصل إلى 17.2 % في عام 2025م. 
و يتعرض كبار السن في البلدان منخفضة 
الدخل ومتوسطته بشكل خاص الختطار اإلصابة 
باألمراض  اإلصابة  تزداد  املزمنة.إذ  باألمراض 
داء  مرضى  )عدا  السن.  في  التقدم  مع  املزمنة 
السكري من النوع األول وبعض أنواع السرطان( 
وتزداد احتماالت إصابة الرجال بأمراض القلب 
والشرايني أكثر من النساء في سن األربعني ثم 
تتساوى االحتماالت في سن الخمسني، بيد أنه 
لدى  األربعني  سن  بعد  اإلصابة  إمكانية  تزداد 

النساء  بسرطان الثدي والرحم. 
وكثيرًا ما يرى الناس أن األمراض املزمنة 
نعلم  أننا  غير  األولى،  بالدرجة  املسنني  تصيب 
تلك  عن  الناجمة  الوفيات  عدد  نصف  أن  اآلن 
من  مبكرة  مرحلة  في  يحدث  تقريبًا  األمراض 
أعمارهم  تقل  أشخاصاً  تصيب  وهي  العمر، 
عن 70 عامًا، كما نعلم أن ربع الوفيات الناجمة 
عن األمراض املزمنة تحدث لدى أشخاص تقل 
أعمارهم عن 60 عامًا. وفضاًل عن تعرض فئات 
الشباب لإلصابة فإنهم يظلون يعانون األمراض 
املزمنة لفترات طويلة وكثيرًا ما يعانون مضاعفات 
يمكن اتقاؤها، وتوافيهم املنية مبكرًا قبل غيرهم 

من املصابني بنفس هذه األمراض.

الجنــــس 
اإلصابة  في  أساسيًا  دورًا  الجنس  يلعب 
عرضة  أقل  فالنساء  املزمنة،  األمراض  بهذه 
ألمراض القلب )قبل سن الخمسني( من الرجال، 
الرجال فقط مثل  وبينما توجد أمراض تصيب 
التي  األمـراض  وتنـتشـر  البروستاتة،  سرطان 
الثدي  سرطان  مثـل  النسـاء  أسـاسًا  تصيب 

وسرطان الرحم. 
العامـــــل الوراثــــي 

لقد َثُبت علميًا أن للعامل الوراثي دورًا في 
اإلصابة بالكثير من األمراض املزمنة )لكنه ليس 
والقلب  السكري  داء  فأمراض  محتومًا(،  قدرًا 
بالعامل  مرتبطة  والسرطان  والسمنة  والشرايني 

الوراثي.  
الحالة االقتصادية للفرد

يرى كثير من األفراد أن األمراض املزمنة 
أن  والحقيقة  األول،  املقام  في  األغنياء  تصيب 
إلى  أقرب  هم  العالم  أنحاء  جميع  في  الفقراء 
أن  كما  األغنياء،  من  األمراض  بتلك  اإلصابة 
احتماالت موتهم من جرائها أكبر في كل مكان، 
تسبب  املزمنة  األمراض  فإن  ذلك  على  وعالوة 
باألفراد  تزج  أن  وبإمكانها  ضخمًا  ماليًا  عبئًا 

واألسر في براثن الفقر.
الفقر  بني  العالقة  تحكم  الغلق  محكمة  دائرة 

واألمراض املزمنة
في  املزمنة  األمراض  انتشار  معدل  يزداد 
املثال  سبيل  فعلى  عام،  بوجه  الفقيرة  املناطق 
يزداد تعرض املناطق الفقيرة لألمراض النفسية 
أكثر من غيرها، وما أن تظهر تلك الحاالت حتى 
تزداد العوائق االقتصادية ويزدادون فقرًا ويقعون 

في دائرة مفرغة من الفقر واعتالل الصحة.
ومن الصعب كسر مثل هذه الدائرة املفرغة 
من املوارد املحدودة واعتالل الصحة، وقد تكون 
يعاني  التي  بالعائالت  فكرنا  فلو  نهاية،  بال 
األسرة  راعي  تعوق  مزمنة  حاالت  فيها  األبوان 
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الصحة  اعتالل  سيعانون  فأطفالها  العمل،  عن 
وعندما  الرعاية،  ونقص  املوارد  نقص  بسبب 
يقعون ضحية املرض تصبح دائرة املرض املزمن 
والفقر أكثر اتساعًا، فيصاب األطفال بالحاالت 
املزمنة، وال يستطيعون االلتحاق بالقوى العاملة 
عندما يبلغون، كما يصعب عليهم شراء األدوية 
حالتهم  تحسني  عليهم  بذلك  ويتعذر  والعقاقير، 
الصحية، أو التخلص من الفقر ويستمر الحال 

على ما هو عليه عندما يتزوجون وينجبون.
عوامل االختطار  البيئية  واالجتماعية 

هناك عدد من العوامل االجتماعية والبيئية 
التي تؤدي دورًا في الوضع الصحي، وتعد من 
املحددات الرئيسية لإلصابة باألمراض املزمنة: 

• فـقـر األمهـات يعـرض األطفـال لإلصابة 	   
يعانني  الالتي  األمهات  إن  بأمراض مزمنة: 
وضعًا تغذويًا سيئًا سينجبون أطفاالً يعانون 
الفقر  أن  كما  بلوغهم،  عند  مزمنة  حاالت 
مع  يترافق  الطفولة  أثناء  الصحة  واعتالل 
زيادة معدالت اإلصابة بالحاالت املزمنة مثل، 
السرطان وأمراض الرئة واألمراض القلبية 

الوعائية والتهاب املفاصل أثناء الكهولة.
• الفقر يؤدي إلى املزيد من اإلصابة باألمراض 	

الوضع  األفراد من ذوي  يتعرض  النفسية: 
انخفاضاً  األكثر  واالقتصادي  االجتماعي 
بالفصام  اإلصابة  اختطار  لثمانية أضعاف 
من  بغيرهم  باملقارنة  النفسية،  واألمراض 

املستوى االقتصادي األفضل. 
• الفقـيرة وزيـادة اخـتـطـار اإلصابة 	 البيئة 

باألمراض املزمنة: إن البـيـئـة التي يعيش 
فيها الفقراء، ويعملون فيها تؤدي إلى تردي 
لزيادة  نتيجة  وذلك  الصحية،  األوضاع 
وإن  السيئة،  الصحية  للسلوكيات  التعرض 
البيئة التي يعمل فيها الفقراء تستلزم القيام 
بأعمال بدنية يتعرضون فيها ألخطار متنوعة 

من حوادث الطرق أو االنفجارات أو التلوث 
باملواد الضارة، األمر الذي ينتهي باإلصابة 
واألمراض  السرطان  من  عالية  بمعدالت 

القلبية الوعائية واألمراض التنفسية.
• الفقر يؤدي إلى الجهل والجهل مرتع املرض: 	

تعاني األسر الفقيرة األمية أو الحصول على 
ذلك  ويرتبط  التعليم،  من  ضئيل  مستوى 
وطرق  املزمنة  بالحاالت  املعرفة  بمحدودية 
عن  الناجمة  البطالة  تترافق  كما  عالجها 
باملشكالت  األحيان  من  كثير  في  الجهل 
ترتفع  والوفيات  املراضة  فمعدالت  الصحية، 
لدى العاطلني عن العمل أكثر مما لدى غيرهم 
من بقية السكان، ويؤدي نقص مستوى التعليم 
إلى قلة التثقيف الصحي مما يؤدي إلى نمط 

حياة مناف للصحة.
• الفقر والشيخوخة: يعاني كبار السن الفقراء 	

على  القدرة  عدم  وهو  سيئاً  صحيًا  وضعًا 
الوصول إلى الرعاية الصحية، إن كبار السن 
يتعرضون الختطار كبير نتيجة ضعف البنية 
تكاليف  تحمل  على  القدرة  وعدم  البدنية، 
نتيجة  يعانونها  التي  املزمنة  الحاالت  رعاية 

لضعف دخولهم املادية.
• الصحية: 	 الرعاية  على  الحصول  صعوبة 

الحصول  الغالب  في  الفقراء  على  يصعب 
أو  الصحية  الرعاية  من  الئق  مستوى  على 
تفاقم  إلى  يؤدي  مما  الوقائية،  اإلجراءات 
الفقير  على  يصعب  كما  املزمنة،  الحاالت 
تتطلبه  ما  بسبب  حينها  في  الخدمة  طلب 
املعالجة  في  يتأخرون  فالفقراء  تكاليف،  من 
يدفعون  أنهم  كما  باألغنياء،  مقارنتهم  عند 
املرض  نوبات  من  نوبة  كل  في  أكثر  أموااًل 
بسبب جهلهم بأقصر الطرق املؤدية للصحة 
والشفاء، فضاًل عن ذلك يفتقد الفقراء للرعاية 
على  الحصول  في  مقدرتهم  عدم  بسبب 
األدوية، وصعوبة الوصول إلى الفريق الطبي 
املتخصص في هذا النوع من األمراض إما 
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لعدم توافر هذا الفريق في املناطق املجاورة 
باالنتقال،  الخاصة  التكاليف  الرتفاع  أو 
وبشكل عام فإن الرعاية الوقائية مكلفة جدًا، 
لها  الوصول  الفقراء  بوسع  يكون  ال  وقد 
يمكن  التي  الصحية  للمشكالت  يسمح  مما 
إلى حاالت مزمنة وحتى  توقيها ألن تتحول 
في الحاالت التي تكون فيها رعاية الحاالت 
املزمنة ممولة من القطاع الحكومي، فإن قطع 
قد  الخدمة  لتلقي  بعيدة  ملسافات  املريض 

يمنع الفقير عن طلب الخدمة.
كيف تؤدي الحاالت املزمنة إلى حدوث املزيد من 

الفقر؟  
بالحاالت  اإلصابة  إلى  الفقر  يؤدي  فكما 
من  املزيد  إلى  املزمنة  الحاالت  تنتهي  املزمنة 
واإلعاقة  الرعاية  وتكاليف  الدخل  ففقد  الفقر، 
وعدم القدرة على العمل الذي تسببه املشكالت 
الـوضع  عـلـى  سلبـيـًا  يؤثر  املزمنة  الصحية 

االقتصادي للمصابني بالحاالت املزمنة.
• الحاالت املزمنة تؤدي إلى فقد الدخل: ترتبط 	

الحاالت املزمنة بالعجز عن العمل وبالتقاعد 
املبكر وبنقص اإلنتاجية، مما يدفع املوظف 
للوقوع في خطر فقد عمله قبل األوان، وهذا 
القلب  بأمراض  املصابني  لدى  يالحظ  ما 
واألمـراض التـنـفـسية، كما تصل تكاليف 
إذا  باهظة  مبالغ  إلى  واملعالجة  التشخيص 
كانت الحالة منذ البداية لم يتح لها الوقاية 

واملعالجة.
• من 	  % 50 يعاني  التعليم:  على  القدرة  فقد 

بمرض  والديهم  أحد  الذين أصيب  األطفال 
التعليم  مواصلة  على  القدرة  عدم  مزمن 
وقلة  اإلمكانيات  لنقص  نتيجة  املدارس  في 

االهتمام بالتعليم. 
• املرضى 	 إن  االجتماعية:  والوصمة  العزلة 

املصابني بحاالت مزمنة معرضون الختطار 
العزلة، وعدم االندماج في املجتمع، مما يزيد 
من تعرضهم لنقص فرص العمل والتعليم. 

وباإلضافة إلى ذلك فإن الوصمة االجتماعية 
تؤدي إلى تفاقم ما يعانونه، وتتعرض النساء 
املصابات بحاالت مزمنة لزيادة الضرر من 

الناحية التعليمية واالقتصادية والجسدية.
• فإن 	 وأخيرًا  الصحي:  السلوك  إلى  االفتقار 

العالقة بني الفقر والحاالت املزمنة ال تقتصر 
على فقد املوارد لدى املتضررين من الناحية 
الثـقافـة الصحية  االقتصادية، فمـسـتـوى 
بني  واضح  بشكل  مترٍد  الصحي  والسلوك 
الفقراء، وهكذا تنعكس هذه الدائرة املفرغة 
التي تبدأ بالفقر وتنتهي باألمراض املزمنة، 
ثم بالفقر ثانية على اقتصاد الفرد ثم تشكل 
اختطارًا على اقتصاد األمم ككل، مما يسبب 
تحديًا، وعلى البـلدان النامـيـة أن تـسـتعد 

للتصدي لهذه التحديات بطرق مبتكرة. 
أسباب أخرى لحدوث األمراض املزمنة 

هناك الكثير ممن يعتقد أن املرء إذا أصيب 
بمرض مزمن فإن ذلك يكون نتيجة التباعه “نمط 
ليس  ولكن  صحيح،  وهذا  صحي”،  غير  حياة 
جّراء  من  تحدث  مزمنة  أمراض  فهناك  تمامًا، 
حدوثها  في  دخل  الحياة  ألنماط  وليس  نفسها، 
ويصدق هذا األمر على األطفال، خاصة الذين ال 
يد لهم في اختيار البيئة التي يعيشون في كنفها 
ال  بشكل  تعرضهم  وال  الغذائي،  نظامهم  وال 
إرادي لدخان التبغ، كما أن مسؤوليتهم محدودة 
املترتبة على سلوكهم  العواقب  فهم  فيما يخص 

على املدى البعيد.
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inflamed                                ُمْلَتِهب
 يحدث تغيرات التهابية داخل الجسم من ألم 
وحرارة وتورم كنتيجة لتمدد الشرايني بالدم 
وهجرة الكريات البيض إلى املنطقة املصابة.

inflammagen                         ُمْلِهب
مهيج يثير الـوذمـة واالستجـابـة الخـلـوية 

لاللتهاب معًا.
inflammation        )اْلِتهاب )ج: اْلِتهابات
املوضعية  الوقائية  االستجابات  من  سلسلة 
تقوم  حيث  النسج،  تخرب  أو  بأذية  تثار 
فصل  أو  بتحديد  أو  تخفيف  أو  بتخريب 
)توشيظ( أو احتجاز كلٍّ من العامل املؤذي 
الحاد  الشكل  في  يتميز  املتأذي.  والنسيج 
والحـرارة  األلـم  مـثـل  تقليـدية،  بعـالمات 
)فقدان  الوظيفة  وفقد  والتورم  واالحمرار 
الهيستولوجية  الناحية  من  أما  الوظيفة(، 
الوقائية  فيضم سلسلة معقدة من األحداث 
تشمل: تمدد الشرينات والشعيرات األوردة، 
نـضح  الـدم.  وجريـان  النفوذيـة  زيادة  مع 
البالزما  بروتينات  ذلك  في  بما  السوائل 
وهجرة الكريات البيض إلى البؤرة االلتهابية.
 acute inflammation       اْلتهاٌب حاّد

التهاب يتميز بعالمات تقليدية ذات بدء حاد 
اإلصابة(  بعد  دقائق  )خالل  عادة  وسريع 

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

موحدة للمصطلحات الطبية العربية لتكون املرجعية الوحيدة املعتمدة على مستوى الوطن العربي.
وقد أنجز املركز وضع الشروح لكافة املصطلحات وجاري العمل في عملية املراجعة النهائية لكل حرف ونشره أواًل 

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

املعجم املف�رس للطب والعلوم ال�صحية

تكون فيها العمليات الوعائية والنضحية هي 
زيادة  مراحل:  ثالث  خالل  وتتم  املسيطرة، 
تدفق الدم بسبب تمدد األوعية، وزيادة نفوذية 
بالسوائل  النسيج  ارتشاح  مسببة  األغشية 
وبروتينات البالزما، وهجرة العدالت مع عدد 

من الخاليا البلعمية.
adhesive                              اْلتهاٌب
inflammation                    اْلتصاقّي
سطح  بني  التصاق  بحدوث  يتميز  التهاب 

الخاليا املتجاورة.
 allergic inflammation    اْلتهاٌب َأَرجّي
التهاب يسبب حدوث رد فعل مناعي سريع 
وقصير األمد كرد فعل وقائي تجاه عدد من 

املحفزات الداخلية أو الخارجية.
alterative inflammation       اْلتهاٌب ُمَغيِّر
)=degenerative                  اْلتهاٌب =(
inflammation(                    )َتَنكُّسّي
تفاعل موضعي إلصابة األوعية الدموية، وفي 
تجاه  الجسم  أعضاء  ملختلف  املتنة  الخاليا 
مثيرات محددة، مثل الجراثيم والفيروسات 
بحدوث  االستجابة  تلك  وتتظاهر  وغيرها، 
)غالبًا  والنواة  الهيولي  في  تنكسية  تغيرات 

عالمات تنخرية( مع وجود نضحات.
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إعداد هيئة التحرير
المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية 

دولة الكويت

علم املصطلحات

inflammation     )اْلِتهاب )ج: اْلِتهابات

آلية االلتهاب 
Mechanism of inflammation

Margination
Diapedesis
Chemotaxis
Phagocytosis

الخاليا البدينة
Mast cell

السليم. 1
انسالل. 2
انجذاب كيميائي. 3
بلعمة . 4

العدلة 
Neutrophil             

atrophic                               اْلتهاٌب
inflammation                     ُضمورّي
شكل من أشكال االلتهاب املزمن أو االلتهاب 
لألرومات  تكاثر  فيه  يحدث  املتكرر،  الحاد 
الليفـيـة، مما يـسـمح بـتـكون نسيج ليفي 
وضمور  انضغاط  إلى  يؤدي  مما  متقلص 

األنسجة املتنة وتشوهها.
bacterial                                اْلتهاٌب
inflammation                          ُجْرثومّي
غزو  نتيجة  األنسجة  في  يحدث  التهاب 
الجراثيم لها، غالباً ما تكون بكثرة الكريات 

البيض وخاصة العدالت.
catarrhal inflammation      اْلتهاٌب َنْزِلّي
املخـاطي  السطـح  التهـابي يصـيـب  شكل 

من  غزير  بنجيج  ويتميز  رئيسي،  بشكل 
املخاط والحطام الظهاري، مما يسبب تورم 

واحتقان النسيج. 
chemical                                 اْلِتهاٌب
inflammation                       ِكيْمياِئّي
غالبًا  كيميائي،  ملثير  نتيجة  يحدث  التهاب 
من  نوعًا  يسبب  مما  الجسم،  خارج  يكون 

االلتهاب األرجي أو التحسسي.
chronic inflammation     اْلِتهاٌب ُمْزِمن
التهاب مع ترٍق بطيء، يتميز بشكل رئيسي 
بتشكل نسيج ضام جديد. قد يكون استمراراً 
منخفض  مطول  بشكل  أو  الحاد  للشكل 
في  عادة ضررًا مستدعيًا  ويسبب  الدرجة، 

النسيج، وهو أقل شدة من االلتهاب الحاد.

مواد كيميائية التهابية
Inflammatoru

chemicals

جراثيم 
Bacteria             
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املكتبة الطبية

عدد الصفحات: 512          سنة النشر: 2015م
الناشر: املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية 

دولة الكويت

التمري�ض لل�صحة العامة

مر  على  العامة  الصحة  مفهوم  تطور  لقد 
العصور، وظهرت عدة محاوالت لتوضيح مفهومها 
وارتباط ظهور تلك املحاوالت بتطور مفهوم الرعاية 
املفاهيم  هذه  أهم  ومن  واملجتمع،  للفرد  الصحية 
عصرنا  في  العامة  الصحة  معنى  توضح  التي 
العاملية  الصحة  منظمة  تعريف  بحسب  الحديث 
منه،  والوقاية  املرض  غائلة  لصد  الهادف  العلم 
املستطاع  قدر  الحياة  فترة  إطالة  على  والعمل 
لحالة  للوصول  والكفاءة  الصحة،  مستوى  ورفع 
من اكتمال السالمة البدنية والعقلية واالجتماعية 
البيئة  صحة  لتحسني  املنظمة  ملجهودات  نتيجة 
األمراض  انتشار  في  والتحكم  باألفراد،  املحيطة 
املعدية، وتعليم األفراد أصول الصحة الشخصية 
الكتشاف  والتمريض،  الطيبة  الخدمات  وتنظيم 
الخدمات  وتنمية  منه  والوقاية  بوادره  في  املرض 
املجتمعية ليتمكن كل فرد من االرتقاء إلى مستوى 
معيشي باعث على الصحة، ويحصل كل مواطن 

على حقوقه الطبيعية في الصحة وطول العمر.
على  العامة  بالصحة  اإلنسان  اهتم  لقد 
التاريخ،  فجر  منذ  واملجتمع  الفرد  مستوى 
فقد  السالمة،  درب  نحو  تقوده  الفطرة  وكانت 
يحافظ  أن  حوله  من  الطبيعة  ظواهر  من  تعلم 
على صحته، ويفر من مصادر الخطر، كالحرائق 
اإلنسانية  املجتمعات  تشكل  ومع  امللوث،  واملاء 
واجباً  الفرد  على صحة  الحفاظ  أصبح  الكبيرة 
مجتمعياً يتخذ أسسًا جديدة وبرامج منظمة على 
سياسات  ظل  في  الحديث  العلم  نظريات  ضوء 
العامة  الصحة  فمحور  العاملية،  العامة  الصحة 

ملنع حدوث  املناسبة  التدخالت  إيجاد  على  يقوم 
املرض بداًل من عالجه من خالل مراقبة الحاالت 
وتعزيز السلوكيات الصحية، وأخذت الحكومات 
والشعوب ومؤسسات املجتمع املدني تعمل على 
تحسني ظروف املسكن والعمل ومكافحة األمراض 
املعدية عبر تطوير اللقاحات واكتشاف العالجات 
الذي  املزمنة، األمر  لكثير من األمراض  الحديثة 
املجتمعات  في  العامة  الصحة  تحسن  إلى  أدى 

الحديثة.
نـأمل أن يـكـون هـذا الكتاب إضافة جديدة 
ُتضم إلى صرح التعليم الطبي، وأن يستفيد مما 
تضمنته فصوله القّراء واملهتمون والباحثون في 

الوطن العربي.
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املكتبة الطبية

عدد الصفحات: 96          سنة النشر: 2015م
الناشر: املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية 

دولة الكويت

الأمرا�ض الروماتزمية

اإلنسان  جسم  واملفاصل  العظام  تساعد 
حمل  عن  املسؤولة  هي  أنها  كما  الحركة،  على 
الجسم وتمنحه الشكل املنتصب املميز لإلنسان، 
والعظام نسيج حي، يعيد بناء نفسه بشكل مستمر 
قوية  عظامًا  اإلنسان  يمتلك  وحتى  الحياة،  طوال 
وسليمة، ويقي نفسه من فقد العظام عندما يتقدم 
في العمر، فإنه يحتاج إلى الحصول على كفايته 
القدر  إلى  باإلضافة   ،D وفيتامني  الكالسيوم  من 
الكـافي مـن التمارين الرياضية. يكون النسيج 
الصلبة  الطبقة  ويشكل  متماسكًاَ،  كثيفاً  العظمي 
الخارجية للعظم. كما يحتوي العظم بداخله على ما 
يسمى )نقي العظم(، وبه خاليا مسؤولة على إنتاج 
كريات الدم والصفيحات. يحتوي جسم اإلنسان 
على عدد كبير من املفاصل، واملفصل هو الفراغ 
ملساء  بمادة  مغطاة  وتكون  العظام،  نهايات  بني 
رقيق  بغالف  املفصل  ويحاط  الغضروف،  تدعى 
الليفية  األربطة  به  تتصل  املفصل  غالف  يسمى 
واألوتار العضلية، كما يحتوي املفصل على سائل 
لزج يسهل حركته ويمنع احتكاكه، ولوال املفاصل 
من  اليومية  نشاطاته  أداء  من  اإلنسان  تمكن  ملا 
العظام  تصيب  واستلقاء.  ومشي  ووقوف  جلوس 
أمراض كثيرة، ويشترك كثير من مرضى العظام 
األعراض  وتلك  نفسها،  والعالمات  األعراض  في 
يظهر  وقد  واأللم،  العظم  ضعف  هي  الرئيسية 
الضعف واأللم في املنطقة املصابة فقط، ويمكن أن 
يكون أوسع انتشارًا ليعم مناطق مختلفة بالجسم 
وتعتمد املعالجة على تناول بعض األدوية، أو على 

الجراحة، أو على أساليب املعالجات األخرى.

ُتعد األمراض الروماتزمية وما يتبعها من 
وتأثيرًا  إزمانًا  أكثر األمراض  اضطرابات عظمية 
على نمط حياة املرضى املصابني بها، وكثيرًا ما 
يتم الخلط بني مفهوم األمراض الروماتزمية وبني 
ما يحمله الناس من تفسيرات خاصة بهذا املرض 

بالنسبة لهم.
إن هذا الكتاب يساعد على فهم أفضل للعظام 
بالذكر  يختص  كما  تصيبها،  التي  واملشكالت 
األمراض  أكثر  من  ألنها  الروماتزمية،  األمراض 
الشائعة التي تصيب العظام، كما يتحدث الكتاب 
الكتاب  هذا  يكون  أن  نأمل  معالجتها.  سبل  عن 
مفيدًا لكل من يقرأه، وأن يضيف جديدًا ملنظومة 

التأليف الطبي العربي.

Medical Arabization, No. 54, October 2018105



تعريب  الطب، العدد 54، أكتوبر 1062018

Botulinum	Toxin              ِذْيَفاِن الَوشيِقيَّة
Bruxism                          صريف األسنان
Buerger Disease                     داء بورجر

                                                        
Celiac Disease                    الداء البطني
Chronic Disease                   مرض مزمن
 Cleft	lip                          الشفة املشقوقة
 Cleft	Palate                         الحنك املشقوق
Colonoscopy                       تنظير القولون
Cramp                                      معص
Cryoglobulinemia        ُوجوُد الجُلوبُوِليناِت

الَبْرِديَِّة في الدَّم 
CT; Computerized              تصوير مقطعي

Tomography                       محسوب

Dental Hygiene           حفظ صحة األسنان
Dental Implant        طعم أو غرسة األسنان
Dental Torque                       مقياس عزم
Wrench                       الدوران السني

Dermatomyositis                التهاب الجلد
والعضل                                                           

Diabetes                            داء السكري
Diplopia                )الشفع )ازدواجية الرؤية
Doppler                           َدى  َتْخطيط الصَّ
    Ultrasonography                  الدوبلرّي

Ehlers Danlos            متالزمة إيلر دانلوس
         Syndrome      )مرونة الجلد بسبب وراثي(
Electrolyte                                  َكْهَرل
Endoscopy                      التنظير الداخلي
Endosteal Implants                طعم عظمي

املصطلحات الواردة في هذا العدد

Acanthosis Nigricans        الشواك األسود
  Acetaminophen                األسيتامينوفني
Active Charcoal                    فحم نشط
Alanine                                ناقلة أمني
Aminotransferas                    األالنني

Allergy                                   األرجية
Androgen                               أندروجني
Angina Pectoris              الذبحة الصدرية
                  Anorexia	Nervosa             الَقَهم الُعصاِبّي
Antibiotic                        مقاومة املضاد

Resistance                           الحيوي
Anticholinergic        مضاد الفعل الكوليني
Antipyretic                          ُمضادُّ الُحمَّى
Antispasmodic                 مضاد للتشنج

                                                               Arteritis                          التهاب الشرايني
Aspartame                           األسبارتام

)أحد املحليات قليلة الكالوري(
Aspartate                              ناقلة أمني
Aminotransferase              األسبارتات

 Astrocyte                            َخِليٌَّة َنْجِميَّة 
                                                                          Atherosclerosis               تصلب الشرايني
      Attached Gingiva                 لثة ملتصقة
Aura                                         األورة
Autism                           )الذاتوية )التوحد

Biomedical                         َهْنِدٌسة ِطِبيٌّة
 Engineering                        َبُيوُلوِجّية

Biopsy                                       خزعة
Bipolar Disorder        اضطراب ذو اتجاهني
BMI; Body                           منسب كتلة
Mass	Index                          الجسم
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Endothelial                                ِبطاِنّي
Endothelial                            فرط التنسج
Hyperplasia                           البطاني

Enteritis                           التهاب األمعاء
Epidemic Diseases           األمراض الوبائية
                                          Erythromelalgia       اْحِمراُر األَْطراِف املُْؤِلم
Esophageal Sphincter          املصرة املريئية
Esophagram                        صوَرُة املَريء
Esthetic                                   تجميلي
Estrogen                             اإلستروجني

 

    Fundoplication                       َتْثِنَيُة القاع

Gastroenteritis          التهاب املعدة واألمعاء
Gastroesophageal                   ٌَّجْزٌر َمِعِدي 
 Reflux                                  َمريِئّي

Glycosphingolipids                ْحِميَّاُت الشَّ
ِريَّة  كَّ ِفْنُغوِليَُّة السُّ السِّ

Hearing Loss                 صمم، فقد السمع
Heart Beats                    الضربات القلبية
Heartburn                           ُحْرَقُة الُفؤاد
Hemorrhoids                           البواسير
Hepatic Fibrosis                    تليف الكبد
Hepatotoxicity                     تسمم الكبد
Hiatus Hernia                      َفْتٌق ِحَجاِبّي

َفْتُق الُفْرَجِة الِحَجاِبيَّة 
 Hirsutism                      زبب، كثرة الشعر

Ibuprofen                            األيبوبروفني
ٌن وُمضادٌّ لاللِْتهاب( )َدواٌء ُمَسكِّ

Infectious	Diseases            أمراض عدوائية
Inferior	Alveolar             العصب السنخي
Nerve                                       السفلي

   Inflammatory		Bowel               داء األمعاء
Disease                                  االلتهابي

Insomnia                                    األرق
Irritable Bowel                متالزمة القولون
Syndrome                              املتهيج

Jaundice                                   اليرقان

Lactose Intolerance       عدم تحمل الالكتوز
      Liposome                          ُجَسيٌم َشْحِمّي
Loperamide                             لوبيراميد

)دواء مضاد للتمعج( 
Lupus                             الذئبة الحمامية
                                         Erythematosus                       املجموعية
Lyme Disease                             داء اَليم

Maxillary	Sinus              جيب الفك العلوي
Metabolite                               ُمْسَتْقلَب
Microflora                       النبيت املجهري
Migraine           )الشقيقة )الصداع النصفي
Multiple Sclerosis             الَتَصلٌُّب املَُتَعدِّد
Muscle Tone                      توتر العضلة

  
Naproxen                                ناْبروْكسني

)َدواٌء ُمضادٌّ لاللِْتهاب ( 
Nausea                                        غثيان
Necrosis                                       نخر
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Regurgitation                                 قلس
Rheumatoid                     التهاب املفاصل
Arthritis                         الروماتويدي

Scleroderma                        تصلب الجلد
Sepsis                                        إنْتان
Sigmoidoscopy                  تنظير السينّي
Sjogren’s	Syndrome         متالزمة شوجرن
Subperiosteal Implants             طعم تحت 

السمحاق
 Sympathectomy                    َقْطُع الُودِّّي
 Sympatholytic                   داِحُضُ الُودِّّي
Sympathomimetic                ُمحاِكي الُودِّّي
 Systemic Sclerosis          الَتَصلٌب املَْجموِعّي

Thalidomide                          الثاليدوميد
ٌن يسبب تشوه األجنة (   )َدواٌء ُمَسكِّ

 Thermography             الَتْخطيٌط الَحراِرّي
 Thermometer                  ِمْقياُس الَحراَرة
Thoracic Outlet                 متالزمة مخرج
                                               Syndrome                                 الصدر
Tongue Tie                     التصاق اللسان
Triglyceride                        ثالثي الجليسريد

Urea                                         اليوريا
 Urinary Tract                     بيُل الَبوِلّي  السَّ

Vinyl Chloride                   كلوريد الفينيل
Vomiting                                    القياء، قيئ

Nicotine                                النيكوتني
Nitrates                                      نترات
Nomogram                       مخطط املعادلة

Osseointegration                الدمج العظمي
)االلتحاق العظمي(

Osteoporosis                     تخلخل العظم
Osteotomy                            قطع العظم
Over Dose                         الجرعة املفرطة

Paracetamol                        باراسيتامول 
ٌن َوخاِفٌض ِللُحمَّى (  )َدواٌء ُمَسكِّ

Paracetamol	Toxicity   سمية الباراسيتامول
Pcom; Polycystic                 مبيض متعدد
Ovary                                    الكيسات

Peptic Ulcer                       القرحة املعدية
  Pericyte           َخِليٌَّة َحوِطيَّة: حول الُشَرينات 
Pharmacology                        علم األدوية
Pharmacopeias                   دستور األدوية
Pharynx                                   البلعوم
Phonophobia                      رهاب الصوت
Photophobia                       رهاب الضوء
Pneumonitis                         التهاب رئوي
Polipropene                          البوليبروبني
Polyethylene Glycol      جليكول بولي إيثيلني
                                                                      Polymyositis                   التهاب العضالت
Progesterone                   البروجيستيرون
Prostaglandin                   بروستاجالندين
Prosthetic Appliance               طبيقة بديلة
Prosthetic Reconstruction     استبناء بديلي

)تعويضي(
Prothrombin Time           زمن البروثرومبني

املصطلحات الواردة في هذا العدد
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غـالـب عـلـي الـمـراد
بقلم مدير التحرير

كلمة العدد

اللغة العربية أصل اللغات

قبل أن أتناول الحديث عن موضوع كلمة العدد )اللغة العربية أصل اللغات( التي 
طاملا قام بإعدادها الدكتور الراحل يعقوب الشراح ــ األمني العام املساعد ــ السابق 
له  وعرفان  ترحم  وقفة  أقف  الطب(،  )تعريب  مجلة  تحرير  رئيس  ونائب  املركز  لهذا 
ملسيرة حافلة بالعطاء لهذا املكان، سائلني املولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، 
ثم أذكر أن اللغة العربية تمتاز عن غيرها من اللغات بأنها ليست مجرد أداة تواصل 
بني البشر بل تمتلك عددًا من املقومات الجوهرية التي تجعل منها لغة استثنائية فهي 
الرابط القومي الذي يجذب حوله الشعوب العربية على مدى الزمان واملكان، كما أنها 
أصل اللغات والسبب في ذلك سعتها وضيق اللغات األخرى وفقرها النسبي، فاللغة 
العربية  بينما  جذر،  ألفا  بها  والساكسونية  فقط،  لغوي  جذر  سبعمائة  بها  الالتينية 
التفعيل  في  أخرى  السعة سعة  هذه  إلى  ويضاف  لغوي،  جذر  ألف  عشر  بها ستة 

واالشتقاق والتركيب.
فالعروبة كما عرفها البعض هي لسان ال نسب، وهذه اللغة التي ساهمت في 
تعريب الكثير من األقوام، وساهمت في صياغة املد العربي يحق لنا أن نحافظ عليها 
كما حافظت علينا، وأن ننميها ونطورها، فهي اللغة املقدسة، ألنها لغة القرآن الكريم، 
مكانتها  ورفع  وعامليتها،  استمراريتها  اللغة  هذه  منحت  التي  املعجزة  هو  والقرآن 
لتصبح لغة عبادة ومناجاة بني العبد وربه، وهي لغة تحوي عبر تاريخها تراثًا ثقافيًا 
وحضاريًا هائاًل وفر لها العمق والثراء، وواجبنا تجاه هذه اللغة العظيمة التي تمثل 
معلمًا أساسيًا من هويتنا أن تصبح أحد شواغلنا على املستويني العربي والقومي، 
وأن نؤمن لها كل عوامل الحماية والنمو والسالمة بالتعاون بني مختلف املؤسسات 

الحكومية واملدنية.
وقد ظلت العلوم مزدهرة باللغة العربية طوال قرون عديدة، أخذ فيها األوروبيون 
عن العربية علوم الطب، والكيمياء، والصيدلة والفيزياء، والجيولوجيا، والفلك والهندسة، 
والرياضيات، والجغرافيا، والفلسفة، واملنطق، وغير ذلك من العلوم التي تعلموها بالعربية، 
ثم أخذوا ينقلونها إلى لغاتهم األوروبية، حني أنشأوا جامعاتهم ومعاهدهم العلمية، وقد 
ظلت املصطلحات العلمية العربية هي السائدة في مختلف العلوم، بل مازال الكثير من 
املصطلحات العلمية باقياً حتى اليوم.. ويظن الجاهلون بتراثنا العلمي أنها مصطلحات 
أجنبية تنتمي إلى اللغات األوروبية، هذه التجربة الفذة للغتنا العربية تؤهلها الستعادة 

مكانتها في عصرنا الحاضر، وهي أبلغ رداً على من يرمونها بالقصور العلمي.  
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acmls@acmls.org      ٭ يرسل ذلك على البريد اإللكتروني للمركز

لتسجيل اشتراكك باملجلة يرجى كتابة اآلتي:
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الـدواء املـزيـف

متالزمة املبيض متعدد 
الكيسات

العمل التطوعي 
وحماية البيئة

الصـداع النـصفـي
)الـشـقيـقة(

غرس األسنان

خافضات احلرارة
)مضادات احلمى(

مرض اجلزر 
املعدي املريئي
)ارجتاع املريء(

موضوع العدد

تعريب الطب
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