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تعريب الطب

البكتيريـا والحيـــــاة

اقرأ في العدد القادم

انفصال شبكية العني 

الغنغرينـــة

االٔدوية الخافضة لسكرالدم





ص.ب 5225 الصفاة ــ رمز بريدي 13053 ــ دولة الكويت

هاتف :  25338610/1/2 )965( + 

فاكـس :  25338618/9 )965( +

acmls@acmls.org :البريد اإللكتروني 

املركـز العربـــي لتأليـف وترجمــة العلــوم الصحيــة 
دولة الكويت



االســــم :
العنـوان :

الهـاتـــف :
البريد اإللكتروني :

)أسعار االشتراكات(

٭ سعر العدد الواحد داخل دولة الكويت: )1 د. ك(

٭ سعر االشتراك السنوي »ثالثة أعداد« خارج دولة الكويت: )4 د. ك( أو ما يعادلها بالدوالر األمريكي.

acmls@acmls.org  ٭ يرسل ذلك على البريد اإللكتروني للمركز

لتسجيل اشتراكك باملجلة يرجى كتابة اآلتي:
)قسيمة اشتراك(

ثالث سنواتسنتانمدة االشتراك: سنة



إرشادات لكّتاب املقاالت 

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

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

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

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

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

حسب ترتيبها الرقمي. كما يجب أن تشتمل كل الصور واألشكال املستخدمة على تعليق واٍف لها.
•  يجب أن تكون بيانات الجداول مطبوعة على جهاز الحاسوب، كما يجب التحقق من صحة البيانات الواردة بها، مع 	

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

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

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

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

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

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

acmls@acmls.org  :بريد إلكتروني
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أ. د. مرزوق يوسـف الغنيم

رئيس التحرير

أ. غـالب علـي املـراد

مديـر التحـريـر

 هيئـــــة التحريـــــــر 

مجلة طبية عربية تصدر عن املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية
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التحــــــــــــــــريــــــــــــــــــــر  الطبـــي :
التـد قـيـــــــق اللـغـــوي : 
اإلخــــــــــــراج الفنــــــــــي : 

د. شيماء يوسف ربيـــع

أ. عــمــــاد ســـيـد ثـابـت   

أمـــل محــي الديــن آغــا
خـلــــود قاســـم عـمـــــار



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 الحضــارة العربية وغيرها من الحضارات في املجاالت الصحية 	
والطبية.

• دعم وتشجيع حركة التأليف والترجمة باللغة العربية فــي مجاالت العلوم الصحية.	

• إصدار الدوريات واملطبوعات واألدوات األساسية لبنية املعلومـات الطبية العربية في الوطن 	
العربي.

• تجميع اإلنتاج الفكري الطبي العربي وحصره وتنظيمه وإنشاء قاعدة معلومات متطورة لهذا 	
اإلنتاج.

• ترجمة البحوث الطبية إلى اللغة العربية.	

• إعــداد املناهـــج الطبيـــة باللغـــة العربيــة لالستفادة منها في كليات ومعاهد العلوم الطبية 	
والصحية.

ويتكون املركز من مجلس أمناء حيث تشرف عليه أمانة عامة، وقطاعات إدارية وفنية تقوم 
بشؤون الترجمة والتأليف والنشر واملعلومات، كما يقوم املركز بوضع الخطط املتكاملة واملرنة 
للتأليف والترجمة في املجاالت الطبية شاملة املصطلحات واملطبوعات األساســية والقواميــس، 
واملوسوعات واألدلة واملسوحات الضروريــة لبنيــة املعلومات الطبيــة العربية، فضاًل عن إعداد 

املناهج الطبية وتقديم خدمات املعلومات األساسـية لإلنتاج الفكري الطبي العربي.

املركـز العربـــي لتأليـف وترجمــة العلــوم الصحيــة 
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مجلة تعريب الطب ـ مجلة طبية عربية ـ تصدر عن املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

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

جميع املراسالت ترسل باسم األستاذ الدكتور/ رئيس تحرير مجلة تعريب الطب
 املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

دولــة الكويت

• العلوم 	 العــرب لنشــر مقاالتهــم باللغــة العربيـــة فــي مجاالت  إتاحــة الفرصــة لألطباء 
الصحية.

• نشر الثقافة الصحية لدى القّراء واستخدام اللغة العربية في املجاالت الصحية.	

• في 	 وإصداراتـه  وأهدافــه  الصحيــة  العلوم  وترجمـــة  لتأليــف  العربــي  باملركز  التعريف 
مجاالت العلوم الصحية والبيئية وقضايا اللغة العربية.

• تشــجيع األطبــاء واملتخصصني علـــى ترجمة األبحاث الطبية األصليــة باللغـــة العربية 	
في جميع املجاالت الطبية والصحية.

• إثراء املحتوى الفكري الطبي العربي وإنشاء قاعدة معلومات متطورة لهذا املحتوى.	

• تشجيع التبادل الثقافي في املجاالت الطبية والصحية.	

• مجاالت 	 فـي  وإسهاماتهــم  العرب  العلماء  سيرة  عرض  خالل  من  العربي  التراث  إحياء 
العلوم الصحية.

• املجــاالت 	 فــــي  الطبيــة  املعلومــة  فــي ســــبيل تحديث  وذلك  الطـب،  في  الجديد  متابعة 
املختلفة.

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

)دولة  الكويت  ـ 2019 م (

تهدف املجلة إلى:
أهـداف املجـلـة ورسـالتهــا
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هذا هو العدد السابع والخمسون الذي يصدر من مجلة 
هلل  عبد  الرحمن  عبد  الدكتور  اسم  وكان  الطب،  تعريب 
العوضي مالزماً لكل األعداد التي صدرت من العدد األول 
للتحرير،  رئيساً  بصفته  والخمسون  السادس  العدد  حتى 
وكان له الدور الكبير في نشأة وتطور هذه املجلة من فكرة 
إليها  يتسابق  التي  املجالت  من  أن أصبحت  إلى  صغيرة 
كثير من املختصني للكتابة فيها.. واآلن يصدر هذا العدد، 
ويغيب عنه ذلك االسم الكبير الدكتور عبد الرحمن عبد هلل 
العوضي بعد أن توفاه هلل. وكان ــ رحمه هلل ــ حتى آخر 
أو  املجتمعية  األعمال  في  بارز  ونشاط  متقد،  فكر  ذا  أيامه 
العلمية. كان الدكتور عبد الرحمن العوضي أميناً عاماً للمركز 
العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية منذ عام 1983م، وهو 
الحفاظ  للمركز دور في  ليكون  املركز  اقترح وجود هذا  من 
على اللغة العربية، وتوفير الوسائل العلمية، والعملية لتعليم 
التأليـف  حركة  وتشجيع  ودعـم  العربـي،  الوطــن  في  الطب 

والترجمـة باللغة العربية في مجاالت العلوم الصحية.
سمعت عـن الدكتـور عبــد الرحمـن عندما كان طبيبـًا فـي 
وزارة الصحة وأنا ال أزال طالباً في املرحلة الثانوية، وكنا 
نسمع عن نشاطه في مجاالت الصحة العامة وخدمة املجتمع 
في دولة الكويت.. وخاصة من خالل البرنامج التليفزيوني 
الذي كان يقدمه حول الرعاية الصحية، كان يقدم من خالله 
إرشادات صحية لها فائدة إيجابية في ذلك الوقت، إضافة 
البرنامج،  لهذا  املختصني  األطباء  من  العديد  الستضافته 
ومع مرور الوقت ونتيجة لنشاطه تقلد العديد من املناصب 
القيادية في وزارة الصحة إلى أن وصل إلى منصب وكيل 
مساعد للخدمات الوقائية، ثم رشح نفسه في عام 1975م 
لعضوية مجلس األمة التي فاز بها بسهولة ملعرفة الناخبني 
له وثقتهم الكبيرة به، ثم تولى منصب وزير الصحة العامة 
منذ عام 1975م حتى عام 1983م ثم تقلد مناصب وزارية 
أخرى، إضافة لوزارة الصحة كوزارة التخطيط ووزير دولة 
لشؤون مجلس الوزراء حتى عام 1991م، ثم تفرغ للعمل 
املجتمعي، حيث اهتم بموضوع البيئة وتلوث البيئة وحصل 

على جوائز عدة في هذا املجال.

نلتقي  كنا  حيث  وّد،  عالقات  الرجل  هذا  مع  ولي 
الغزو  بعد  به  صلتي  وزادت  املناسبات،  من  كثير  في 
العراقي الغاشم على الكويت، حيث كان رئيساً ملجلس 
لها  إدارة “مجلس حماية البيئة”، وكنت أرأس لجنة شكَّ
كونها  التي  النفطية  البحيرات  ملعالجة  املجلس  ذلك 
الجيش العراقي نتيجة لتدميره آبار النفط، وكنت أحس 
من خالل جلوسنا معه ومناقشاتنا بأنه رجل ملم بكل 
اجتماع  آخر  وكان  به،  نقوم  أن  يجب  وما  به  نقوم  ما 
العربي  املركز  أمناء  مجلس  اجتماع  هو  معًا  نحضره 
لتأليف وترجمة العلوم الصحية الذي عقد يوم الثالثاء 
املوافق 22 يناير 2019م، وشاهدته كيف يدير النقاش 
عن علم ودراية..، وتوالت لقاءاتنا بعد ذلك ملناقشة عديد 
وترجمة  لتأليف  العربي  املركز  تهم  التي  األمور  من 
يوم  للقائنا هو  رتبه  العلوم الصحية، وكان آخر موعد 
ربه صباح  لقاء  إلى  ولكنه سبقنا  2019/7/8م،  االثنني 
البقاء  أبو  الشاعر  قال  وكما  2019/7/6م،  السبت  يوم 

الرندي:
وهذه الدار ال ُتبقي على أحد

                               وال يدوُم على حاٍل لها شأن
لم  متميزة،  بالجميع  فعالقاته  بفقده؛  الجميع  ُفجع 
بكالم  إال  عنه  يتكلم  الناس  من  أحدًا  أن  يومًا  أسمع 
املحب واملقدر.. ولكن بلسان حالنا ال نقول إال ما يرضي 
وكل  أخذ،  ما  وله  أعطى  ما  هلل  وتعالى:  سبحانه  هلل 
وكلنا  ولنحتسب،  فلنصبر  مسمى،  بأجل  عنده  شيء 
أمانة مستودعة حتى يأتي أمر هلل فيأخذ وديعته، فال 
اعتراض على أمر هلل، وكما قال الشاعر لبيد بن ربيعة 

العامري:
فال جزٌع إن فرق الدهر بيننا

                             وكل فتى يومًا به الدهُر فاجع
رحمــك هلل يــا أبـا عبــد هلل، وغفر لك وجعل الجنة 

مثواك، وعزاؤنا : إنا هلل وإنا إليه راجعون.

......

أ.د. مرزوق يوسف الغنيم

رئيس التحرير

كلمة العدد
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مسيرة عطاء
الدكتـور عبـد الرحمــن عبد هلل العوضــي ) رحمه هلل(

األمني العام للمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

يحار اإلنســاُن قليـــاًل عندمـا يريد الكتابة عمـــن كان لــــه دور فــي تطور الخدمات الصحيـة 
والعالجية  الوقائية  والخدمات  الصحي  القطاع  مجال  في  تطورًا  أحدث  والذي  الكويت  فـــي 
والصحة العـامــة، ذلك الشـــخـص هـــو الدكتــور عبد الرحمن عبد هلل العوضي ــ رحمه هلل ــ  
الذي رحل عن عاملنا وهو يحمل تاريخـــًا سياســـيًا مملوءًا باإلنجـــازات، وإرثًا اجتماعيًا يعـــج 

بالخيــر، وســجاًل حافاًل بالعطاءات وحياة علمية لم تتوقف علـى مــدى ســتة عقود.
ـ واهبًا سيرته وتاريخه  ـ رحمه هللـ  رحل وزير الصحة السابق الدكتور عبد الرحمن العوضيـ 
النقي ألبناء وطنه، واضعًا نصب أعينهم صفحات حياته الثرية بالعطاء والبذل والجهد ونكران 
الذات، ترجل الرجل الذي كان له دور في وضع الكويت في مصاف الدول العربية والخليجية 
املتقدمة في املجال الطبي، رحل عن دنياناــ رحمه هلل ــ في السادس من شهر يوليو 2019م بعد 
حياة حافلة بالعطاءات واإلنجازات، حيث يعد الراحل أحد رموز الدولة التي أحدثت نقلة نوعية 

في املجال الطبي، وله الفضل في النهضة التي شهدها القطاع الصحي في البالد.
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الرحمن عبد هلل  عبد  الدكتور  ولد 
العوضي سنة 1936م وحصل ــ رحمه 
سنة  الثانوية  الشهادة  علـــى  ــ  هلل 
من  العلـــوم  بـكالوريوس  ثم  1954م، 

ســنة  ببيـــروت  األمريكيـة  الجامعة 
التخصص  علـى  حصــل  ثم  1958م، 

باململكة  ابردين  جامعة  من  الطب  في 
ذلك  بعـــد  ثـــم  1963م،  عام  املتحدة 
ماجستير الصحة العامة مـن جامعـــة 
هارفرد بالواليـات املتحـــدة األمريكيــة 
عام 1965م، وبعد إكمال دراســته  بدأ 
الدكتور عبد الرحمن العوضي حياتــه 
وزارة  مستشفى  لدى  كطبيب  العملية 
سلمه  في  متدرجًا  العامة،  الصحة 
الوظيفي إلى أن أصبح عضوًا في لجنة 
التخطيط التابعة لوزارة الصحة العامة، 
ومن ثم طبيبًا مسجاًل في مستشفيات 
وزارة الصحة ، ومن ثم مديرًا مساعدًا 

إلدارة الخدمات الوقائية.

وفي سنة 1970م حـــاز الدكتـــور 
عبد الرحمن العوضــي علـــى عضويـة 
الكويت  دولة  فــي  األمــة  مجلــس 
ليتــم اختيــاره حينها وزيرًا للصحــة 
العامة مــن عــام )1975 م حتـــى عام 
مناصب  ذلك  بعد  وشــغل  1983م(، 

)1991م(،   عام  حتى  مختلفة  وزارية 
دورًا  العوضي  الدكتور  لعب  وخاللها 
الجمعيـــات  مــن  العديـــد  فـــي  هامًا 
الصحـــة  وزراء  ملجلـــس  التنفيذيـــة 
رئاسة  توليه  بعد  خصـوصــًا  العرب 
املكتب التنفيــذي التابع لها مـــن عــام 

)1976-1987م(.

ولم تقتصر إنجازاته ــ رحمه هلل ــ 
على الجانب الطبي والصحي بل طالت 
الجانب البيئي من خالل تقديمه تطويرًا 
يدعم التشريع البيئي، فقد تولى رئاسة 
مجلس حماية البيئة من عام )1980م 
التنفيذي  واألمني  1987م(،  عام  حتى 
للمنظمة اإلقليمية لحماية البيئة البحرية 
منذ عام 1981 م حتى وفاتــــه، ورئيس 
الجمعية الكويتيــة ملكافـحـــة التدخــني 
1980م.  عـــام  منـــذ  والــســـرطـــان 
وكان ملساهماته العديدة واملتنوعة أثر 
بالغ في عملية التطويـر الصحـــي على 

املستوى املحلي واإلقليمي.

كما لعب دورًا رائدًا عندمــا تولــى 
العربي  للمركـــز  العام  األمني  منصب 
للوثائق واملطبوعات الصحية ــ مجلس 
الدول  ــ جامعة  العرب  الصحة  وزراء 
العربية )املركز العربي لتأليف وترجمة 
منذ  وذلك  حاليًا(  ــ  الصحيــة  العلوم 

حصل الدكتور عبد الرحمن عبد هلل 
العوضـي علـى التخصـص فــي الطب 
من جامعة ابردين باململكة املتحدة عام 

1963م .

الـدكتــــور  حـــــاز  1970م  سنـــة  فـــي 
عبــد الرحمــن العوضــي علـى عضوية 
مجلس األمـة فــي دولــة الكويت ليتــم 
اختيــاره حينها وزيرًا للصحــة العامة 
مــن عام ) 1975 م حتى عام 1983م(.

الـعــــوضــــــي  الــدكـتــــــور  لـعـــــب 
إنشاء  رائــدًا في  دورًا  ــ  ــ رحمه هلل 
وترجمـــــة  لتأليــــف  العربـي  املركز 
العلـــوم الصحيـــة، ولـــه الفضـل في 
تنويع نشاطات املركــز والســــير بـــه 

قدمًا نحو تحقيق أهدافه.
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له  كان  1983م، حيث  عـــام  إنشـــائه 
الفضل فـــي إنشـــاء املركــز وتنويــع 
نشاطاته والسير بـــه قدمًا نحو تحقيق 

أهدافه.

ترجع فكـرة إنشــــاء املركــــز إلى 
عـام 1983، عندمـــا شـــعـر مجلـــس 
وزراء الصحة العرب بوجود خلل في 
واملريـــض،  الطبيب  بني  التخاطب  لغة 
هـــي  الطب  تعليم  من  الغاية  فباعتبار 
إيصـــال أفضـــل الخدمــات الصحية 
إلى أفراد املجتمـع، فال يجوز للطبيب 
الذي يحتم عليه عمله االتصال بجميع 
باالغتراب  يشعر  أن  الشعب  طبقات 
حني يتفاعل مع مرضاه باللغة العربية 
املشتركة بينهم، فيعجــز عــن التحاور 
معهم ألن دراسته كانت بلغــة أجنبية، 
وبالتالي برزت أهمية أن يكون التخاطب 
التـــي  باللغـــة  واملريــض  الطبيب  بني 
يفهمها املريض ، وهــي اللغــة العربيــة  
وقد جاء قرار إنشاء املركز نتيجة لعدد 
كبير من الدراسات التي تناولت واقع 

تدريس العلـــوم الطبيــة والصحية في 
العالم العربي، واملشــكالت التــي تنتج 
والعلوم   عمــوًما،  العلـوم  تدريـس  عن 
الطبيــة الصحيـة على وجه الخصوص  
بغير اللغة العربية، فقد أثبتت دراسات 
علمـاء التربيــة أن املتعلـــم بلغتــه األم 
أكثر استيعابًا من املتعلم بغيرها، كما 
أوصت منظمــة » اليونسكو« اسـتناًدا 
اللغة  إلى تقارير الخبــراء باسـتخدام 
الوطنية في التعليم حتى أعلــى مرحلــة 
ممكنة، كذلك شاركت منظمــة الصحة 
العاملية اليونسكو فــي نظرتها ألهميــة 

اللغة األم في التعليم.

ولقــد كـــان للدكتـــــور العوضــــي 
فــي  البــارز  الـدور  ــ  هلل  رحمـــه  ــ 
إنشـــاء املركز العربي لتأليف وترجمة 
العلـــوم الصحيـــة الــذي هــو منظمة 
وزراء  مجلــس  عـــن  منبثقـــة  عربيـــة 
الـدول  جامعــة  ــ  العـــرب  الصحــة 
توحيـــد املصطلحــات  فــي  العربيـــة، 
وذلك  املوحد،  الطبـي  املعجم  وتطوير 

جاء قرار إنشاء املركز العربي لتأليف 
لعدد  نتيجة  الصحية  العلوم  وترجمة 
كبير من الدراسات التي تناولت واقع 
في  والصحية  الطبية  العلوم  تدريس 

العالم العربي. 

إلــى  اســتنادًا  "اليونسكو"  أوصــت 
تقاريــر الخبــراء باســـتخــدام اللغــــة 
الوطنية في التعليم حتى أعلى مرحلة 

ممكنة.

العربي  املركز  أمناء  مجلس  اجتماع 
الصحية  الــعــلــوم  وتــرجــمــة  لتأليف 
بتاريخ 2019/1/2، وهذا آخر اجتماع 

يحضره الدكتور العوضي.
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رئيس  منصـب  يشـــغل  كان  عندمــــا 
اتحـــاد  فــي  الكويتية  الطبية  الجمعية 
األطباء العـرب قبــل أن يكـــون وزيرًا 
للصحة بدولة الكويت ورئيسًا للمكتب 
التـنـفـيــذي ملجلــس وزراء الصـحــــة 
العـــرب لســنــوات طويـــلـــة، فــقـــــد 
بـــادر ــ رحمه هلل ــ بالتبرع من ماله 
مشكلـة  علــى  يعـــني  بمبلــغ  الخاص 
الطبعـــة األولى للمعجم الطبي املوحد، 
وســـاهـــم مـــع األطبـــاء واللغــويـــني 
واملهتمـــــني باملصطلحــــات ودالالتــها 
أمثال الدكتور عزة مصطفـــى )األمــني 
العام املســاعـد التحاد األطباء العرب، 
والدكتـــور حسني عبد الرزاق  آنذاك( 
الجزائــري( املديـــر اإلقليمـــي ملنظمـــة 
الصحـــة العامليـــة لشــــرق املتوسـط، 
آنـــذاك(، والدكتـــور محمــــــد هيثـــم 
الخياط )كبيــــر مســــتشــاري املكتب 
اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق 
املتوسط، آنذاك( في تبني أعمال لجنة 
املصطلحات الطبية ووفــروا لها ســبل 
النجاح بعد أن انتقلت املهمة من اتحاد 
الصحة  منظمـــة  إلـــى  العرب  األطباء 
العاملية لشرق املتوسط ترسيخًا ملفهوم 
أهميـــة التعريب الطبـــي فــــي الوطن 
املكتب  أثمرت مشاورات  وقد  العربي، 
التنفيذي ملجلس وزراء الصحة العرب 
بالتعريب في  املعنية  الجهات  مع كافة 
الجمهورية  مع  خاصة  العربية،  الدول 
العربـية الســــورية باعتبـــارهـــا البلد 
العربي الوحيد الذي يدرس فيه الطب 
بالكامل باللغة العربية، واتحاد األطباء 

العرب الذي شكل لجنة عام )1966م( 
لتوحيد املصطلحـــات الطبيــة، واملكتب 
اإلقليمي لشرق املتوسط ملنظمة الصحة 
العاملية عن اتخاذ إجراءات عملية تجاه 
تفعيل التعليم الطبي باللغــة العربيـــة، 
وبناًء عليـــه قرر مجلس وزراء الصحة 
العـــرب إنشاء املركـــز العربي لتأليف 

وترجمة العلوم الصحية .

توحيد  مهـــام  باملركز  أنيطت  ولقد 
املصطلحــات الطبيــة وتعـريب أمهـــات 
الكتب الطبية وتوفيـر كافــــة الوسائل 
واألدوات التي تعينه على نشر وتطبيق 
التعريب في كليـــات الطب العربيــــة. 
وتركزت جهود املركز خالل السنوات 
إصدار  على  إنشاءه  تلت  التي  األولى 
الطب،  كليات  طالب  تفيد  التي  الكتب 
وبمــــرور الــوقــــت تطـــورت أعمــــال 
ــ  املركز وتوسعت بفضــــل جهــــوده 
رحمه هلل ــ إلى مجاالت جديدة تصب 
كلها في مصلحة تعريب العلــوم الطبيـة 
سلسلة  املركز  فاستحدث  والصحية، 
للقــارئ  موجهــــة  الصحـيــــة  للثقافة 
تهـــدف  املتخصص  وغير  املتخصص 
إلى تزويده باملعلومات الطبية السليمة 
علميًا واملبسطة في آن واحد. وبعد ذلك 
أصدر املركز مجلته الرائــدة »تعريب 
إلى  للدعـــوة  منبرًا  تعد  التي  الطب« 
تعريب الطب، وتنشـر فيهـــا املقـــاالت 
على  وتوزع  واملترجمة،  املؤلفة  الطبية 
كافة املستشفيات ووزارات الصحــــة 
كليات  الطب ومكتبات  كليــات  وعمداء 
الطب واملكتبــــات العامــــة والجهــات 

ســـاهـــم الدكتـــــــور العــــوضـــــي
واللغويني  األطباء  مع  ــ  ــ رحمه هلل 
في  وداللتها  باملصطلحات  واملهتمني 
تبني أعمال لجنة املصطلحات الطبية 

ووفروا لها سبل النجاح.

أثــمـــــــرت مــــشـــــــاورات املـــكتـب 
الصحـة  وزراء  ملجلـس  التنفيـــذي 
املعنيــة  الجهـــات  كافـة  مـع  العرب 
العـربـيـــة  ــدول  ال فـــي  بالتعريب 
في  عربية  إجــــراءات  اتــخــاذ  عــن 
باللغة  الطبي  التعليم  تفعيل  اتجاه 
قـــرر مجلـس  عليه  وبنـاًء  العربيـة، 
وزراء الصحة العرب إنشاء املركــز 
العلوم  وترجمــة  لتأليـــف  العربـــي 

الصحية.

ُأنيطت باملركز املركز العربي لتأليف 
مهام  الصحية  الــعــلــوم  وتــرجــمــة 
توحيد املصطلحات الطبية وتعريب 
أمهات الكتب الطبية وتوفير وسائل 
نشـــر  علـــى  تعينـــه  التـي  األدوات 

وتطبيق التعريب في كليات الطب.
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املهتمة في جميع أنحاء الوطن العربي، 
التعريف  في  املجلة  هذه  ساهمت  لقد 
بأنشطة املركز، ومـن ثـــم اســـتقطاب  

كثير من األطباء العرب للكتابة  فيها.

وكان املركز في سبيل السير بطريق 
سليم نحو تعريب العلوم الصحية قام 
بإعداد اســـتبانة تفصيليـة حـول هذه 
الكتب، وقــام بإرســـال االستبانـة إلى 
غالبية عمداء الكليات وأســاتذة كليات 
الطب مـــن مختلـف البلـــدان العربيــة، 
وذلك إلبـداء الـرأي واالسـتنارة بـآراء 
األطبـــاء واقتراحاتهــــم بشـأن الكتب 
تأليفها وترجمتها إلدراجها في  املراد 
املشروع. وقــد خرج املركــز بقائمــــة 
نهائيـــة لكتب املشروع أوكل ترجمتها 
لعدد غير قليل من خيرة أطباء البلدان 
العربية الذين روعــي فـــي اختيـارهــم 
اعتبارات كثيرة، أهمهــــا التخصـــص 

وإجــادة اللغتني العربية واألجنبية. 

الشــــك أن  جهــــــــود الدكتـــــــور 
عبــد الرحمن العوضي  ــ رحمه هلل ــ 
في االهتمام باللغة العربية أن تســود 
خاصــة  التعليـــم  مــؤســـــسات  فــي 
الواضـــح  األثـــر  لها  كان  الجامعي 
ليـــس فــي املجال الطبي وحده وإنما 
في العديد من املجاالت، فكثيــــر مـــا 
كان يذكــر ــ رحمـه هلل ــ أننـــا نواجه 
العوملة  زمن  ظل  في  شرسة  هجمات 
الذي تالشت فيه املســافــات الزمنيــة 
واملكانيــة فأصبحنـــا نــواجـــه غـــزو 
اللغات والثقافات، انطالقًا مـن تمســك 
القوميـات األخــرى بلغاتهـــا وســـعيًا 
هوية  وطمس  ثقافتها  نشـر  فـي  منها 

اللغات األخرى.

كما كان يؤكد ــ رحمــــه هلل ــ أنه 
ليــس لنـــا مـن سبيل للخروج من هذا 
املأزق سوى االهتمام باللغة العربيـــة، 
وكشعب،  كأمـــة  وكرامتنا  عزتنا  رمز 
وإلزام وتفعيل تدريســـها فــــي كافـــة 

تعــــد " مجلة تعريب الطــب" منبرًا 
وهي  الــطــب  تعريب  ــى  إل للدعوة 
تنتشر فيها املقاالت الطبية املؤلفة 
ــــوززع عــلــى كافة  واملــتــرجــمــة، وت

املستشفيات ووزراء الصحة. 

مجلس أمناء املركز هـــو املسؤول عن 
إعداد خطط املركز ومتابعة أعماله.

اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب 
بتاريـــخ  العربيـــة  الدول  جامعة  في 
2019/2/28 بـــحــضــــــــور الـدكتـــــور 

العوضي رحمــــه هلل.
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املؤسسـات التعليميـــة مـــع ما يتطلب 
ذلك من مجهود وإصرار وتعاون على 
املستويات الفردية والحكومية، خاصة 
بجعل العربية لغــة علـــم وتعليم، وفي 
الوقت نفسه االهتمام باللغات األجنبية.

• وكّون املركــز العربـــي لتأليـف 	
وتــرجمــة العلــوم الصحيـــة 
عالقات متميزة مع العديد من 
املنظمات والهيئــات املهتمـــة 

بالتعريب مثل:

ــ مؤسسـة الكويـــت للتـقـــدم  العلمي.
املكتب   / العاملية  الصحة  منظمة  ــ 

اإلقليمي لشرق املتوسط .
ــ صندوق األوبك للتنمية الدولية.

ــ البنك اإلسالمي للتنمية .

ــ املنظمــة اإلسالمية للتربيــــة والعلوم 
والثقافة )إيسيكو( .

ــ منظمة اليونسكو .
ــ املركز العربــــي للتعريـــب والترجمة 

والتأليـــف والنشــر )دمشق (.

• مشروع مبنى املركــز	

الــذي  الحـديـث  املبنـــى  وكــان 
وزارة  قبـل  مـــن  اآلن  إنجــازه  يتــم 
األشغال العامـة بدولــــة الكويـت هــو 
مـــن أهــم املشــــاريع التــــي عـمــــل 
الدكتــور عبـــد الرحمــــن العوضــــي 
لتطوير  تنفيذها  على  ــ  هلل  رحمه  ــ 
لتحقيق  املستقبل  في  املركز  نشاطات 
أهدافـه. رحم هلل الدكتور عبد الرحمن 
عبد هلل العوضي وغفر لـه وجعــل كل 

ما قام به في ميزان حسناته.

العوضـي  الدكتـــور  دعـــا  مـــا  كثيــرًا 
باللغة  االهتمام  إلــى  ــ  هلل  رحمه  ــ 
وإلزام  وكرامتنا  عزتنا  رمز  العربية 
كافة املؤسسات  وتفعيل تدريسها في 
التعليمية مــع مـــا يتطلـــب ذلك مـــن 
جهود وإصرار وتعاون مع املؤسسات 

الفردية والحكومية.

وترجمة  لتأليف  العربي  املركز  يرتبط 
مع  متميزة  بعالقات  الصحية  العلوم 
العديـد من املنظمات والهيئات املهتمة 
باللغـــة العربيـــة واستخدامهـا فــي 

التعليم وخاصة التعليم الطبي.

ــ  رحمــــه هلل  ــ  العوضي  الدكتور 
يتفقد املبنى الجديد للمركز العربي 
الصحية  العلوم  وترجمة  لتأليف 

خالل فترة إنشائه.
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مهــارات االسـتدالل السـريريال

تعتبر مهارات "االستدالل السريري" التي يقصد فيها العمليات التفكيرية عند اتخاذ القرار 
املرتبط باملمارسة السريرية من أكثر املهارات أهمية في املمارسة والتعليم الطبي السريري في 
كل مراحل وفروع علوم الطب، بل هي شرط أساسي في تعليم وتأهيل كل مهني صحي ذي عالقة 
في تقديم خدمة مباشرة في عالج ورعاية املرضى. يأتي ذلك في إطار تحسني مهارات التشخيص 
واتخاذ القرار والتقليل من األخطاء الطبية في التشخيص وطرق العالج، وارتباط ذلك مع قضية 
سالمة املرضى وجودة تقديم الرعاية الصحية؛ لذا تحرص الجامعات الطبية املرموقة على دمج 
الطبية والصحية في مراحل مبكرة من  الكليات  االستدالل في مناهج  تعليم وتطوير مهارات 
الناجم  املتقدمة اهتمامًا متزايدًا ملشكلة أخرى، وهي الضرر  الدول  الطبي، كما تولي  التعليم 
القاصر  السريري  االسـتدالل  عن  الناجـم  املفـرط  والتشخيص  الضرورية  غير  االختبارات  عن 

وانعكاس ذلك سلبًا على املرضى وعلى اقتصاديات الصحة.

أ. د. خالد فهد الجار هلل
قسم األمراض الباطنية ــ كلية الطب ــ جامعة الكويت
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املكـونـات األساسـيـة ملهـارات 
االستدالل السريري:

ــة  ــي ــشــمــل املـــكـــونـــات األســاس ت
لالستدالل السريري املهارات السريرية 
املبنية على الدليل في جمع البيانات من 
التاريخ املرضي والعالمات املرضية في 
وتفسير  واستخدام  البدني،  الفحص 
االختبـارات التشــخيصيـــة والتحليــل 
املنطقي للمعلومـــات، واتخـــاذ القرار، 
وفهم التحيزات املعرفية وفق فهم قائم 
على األدلة املثبتــة مــن البحث العلمي، 
شــيوع  إلـى  الدراســات  تشــير  حيث 
الخطــأ  نتيجــة  التشخيصيــة  األخطاء 
القاصر في جمـع  املعرفي واالستدالل 
وتحليل البيانات املرضية واتخاذ القرار 

عند بعض املمارسني السريريني. 
على  يرتكز  السريري  واالستدالل 
معرفة جيدة بالعلوم األساسية والطبية 
والسريرية التي منها التمكن الجيد من 
املهارات السريرية وخاصـــة مهــارات 
االتصال، وذلك ألن التاريخ والفحص 
البدنـي للمريــض غالباً مـــا يشــكالن 

محور عمليـــة االســـتدالل السـريري. 
كما ينطوي االستدالل الســريري على 
عنصر آخر، وهو فهم كيفية استخدام 
التشخيصيـــة،  االختبـــارات  وتفسير 
وهو أمر نادراً ما يتم تدريسه بطريقة 
منهجية. تشتمل العناصر األخرى على 
فهم لعلم النفس املعرفي ــ كيف يعمل 
بصنع  يتعلــق  فيمــا  البشري  الدماغ 
القرارات ــ والعوامل البشرية؛ لذا تعد 
ــ التفكير  مهارة التفكير فوق املعرفي 
في التفكير ــ من املهارات ذات األهمية 
وتعزيزها.  تعلمها  يمكن  التي  الكبيرة 
نفكر،  كيف  بفهم  املــهــارة  هــذه  تبدأ 
كيف يمكن أن يكون تفكيرنا واتخاذنا 
للقرارات معيوباً، وكيف نحد من ذلك، 
لدينـــا  توفر  أن  وحتــى  إنه  قبول  مع 
السريرية،  واملهارات  املعارف  أفضل 
يبقى استداللنا قاصراً أحياناً بحقيقة 
أننا بشر.  أخيراً، ال ينتهي االستدالل 
بالتشخيص. فالطب املبني على األدلة 
القرار  وصنع  املريض  حول  املتمحور 
ــن عناصر  م ــضــًا  أي يــعــد  املــشــتــرك 

االستدالل السريري.

املعرفة 
الرسمية 

والتجريبية 
للطب.

املشاركة في اتخاذ القرار
)مع املرضى، مقدمو الرعاية، املبادئ التوجيهية وأدوات القرار والفرق(

املنطق واالستدالل

التاريخ املرضي.الفحص البدني.

استخدام وتفسير 
املعلومات التشخيصية.

0605

04

03

0201

شكل يبني مكونات االستدالل 
السريري عبر البحث السريري 
بما في ذلك املشاركة في اتخاذ 
الـقــــرار، والفحـــص البدنــــي، 
وتطبيـق املنطق واالستدالل. 

تشــير الدراســات إلـى شــيوع 
األخطاء التشخيصيــة نتيجــة 
الخطــأ املعــرفـــي، واالسـتدالل 
القاصــــر فـــي جمـــع وتحليــل 
الــبــيــانــات املــرضــيــة واتــخــاذ 
القــرار عنـد بعــض املمارســـني 

السريريني.

االستدالل السريري يرتكز على 
معرفة جيدة بالعلوم األساسية 

والطبية والسريرية. 
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للنـظــــر وللمتـــابـــــع أن  والالفت 
واملؤلفــات  املصـادر  فـــي  ندرة  هناك 
الرغم  على  املوضوع  هذا  في  العربية 
من أهميته، وعلى الرغم من أن األطباء 
تعليـم  في  الســبق  لهم  كان  املسلمني 
إبان  املبادئ  تلك  تالميذهم بعض مـن 
عصور النهضة في القـرون الوسطي. 
بـكر  أبو  عن  أُِّثر  عـــام،  ألــف  فقـبـل 
الرازي الطبيب والفيلسوف أقوال تدل 
االستدالل  منطق  وتعليمه  فهمه  على 
لتالميـذه، فمن ذلك قوله: )الحقيقة في 
الطب غاية ال تدرك والعالج بما تنصه 
الكتب دون إعمال املاهر الحكيم برأيه 
في  التفكير  أو  الرأي  فإعمال  خطر(. 
التفكير هو من أهم عناصر االستدالل 
السريري، وقوله أيضاً )ينبغي للطبيب 
أن ال يدع مساءلة املريض عن كل ما 
يمكن أن تتولد عنه علته من داخل ومن 
خارج، ثم يقضي باألقوى(، فقوله فيه 
في  األساسية  املكونات  إلــى  إشــارة 
جمع  مــن  السـريري  االستدالل  دورة 

املعلومات واألدلة من التاريــخ املرضي 
املشكلة  وتحليــل  البدنــي،  والفحــص 
واتخاذ القرار. ولعـل تفريــق الــرازي 
أوجــاع  عــالمــات  فــي  التشخيصي 
املفاصل )التهــاب املفاصـــل( مقارنـة 
بعالمـــات وجـــع املفاصــل النقرسي، 
داللة  والحصبة  الجدري  بني  وتفريقه 
على توظيفه ملهارة االستدالل السريري 
فــي  )رسالـــة  الطبيـــة  ممارسـته  في 
النقــرس، وكـتـــاب فــــــي الجـــــدري 

والحصبة ــ أبو بكر الرازي(.
القـــول إن تطويــر  نافلة  ولعل من 
يتطلب  الســريري  االستدالل  مهارات 
ــن املــطــالــعــة املــســتــمــرة،  ــوات م ــن س
السريرية،  واملعرفة  الجادة  واملمارسة 
وتحـسني  لتقييــم  التأمليـــة  واملراجعة 
األداء فــي صنـع القرار وتقديم رعاية 

فضلى وآمنة للمرضى وذويهم. 
أهميــــة  ذو  آخــر  عنصــر  هنــاك 
السريري  االستدالل  عملية  في  كبيرة 

شكل يوضح دورة االستدالل 
السريري وخطواتها املختلفة.

إن تطوير مهـــارات االســـتدالل 
السريري يتطلب ســـنوات مــن 
املطالعــة املســتمرة، واملمارسة 
الجــادة واملعرفـــة السريريــة، 
واملراجعـــة التأمليـــة لتقييـــم 
وتحسني األداء في صنع القرار 
وتقديم رعايــة فضلـــى وآمنـــة 

للمرضى وذويهم.

"الحقيقة في الطب غاية ال تدرك 
والعالج بما تنصه الكتب دون 
إعمـال املاهـــر الحكيــم برأيـــه 

خطـــر".
أبو بكر الرازي

دورة االستدالل السريري

التأمل في العمليات 
والتعلم الجديد

تحديد املشكالت / 
املواضيع 

تقييم 
النتائج

اتخاذ إجراء

تحديد األهداف

جمع األدلة/ املعلومات

تحليل 
املعلومات

مراعاة وضع املريض
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من  إنه  املرضى.  أو  األفراد  فهم  وهو 
آالت  ليســـوا  الناس  أن  إدراك  املهــم 
شــخصيتــه  لــه  فرد  فكل  أدوات،  أو 
وطبيعته الخاصة؛ لذا ينبغي للمهنيني 
السريريني إدراك أن كل شخص لديه 
عنصر نفسي واجتماعي وروحي يؤثر 
وبشكل كبير على املرض نفسه وعلى 
حالة الصحة والرفاهية. ودعونا نسوق 

مثااًل للتدليل:

دراسة حالة سريرية:
أعــراض  مــن  مريضان  "اشتكى 
تخدر  من  كالهما  يعاني  كان  مماثلة 
ــ  عابر في أجزاء مختلفة من الجسم 
وأحيانًا  اآلخر،  ثم  الوجه  أحد جانبي 
اليد. سببت هذه األعراض  أو  الذراع 
قدراً كبيراً من القلق. اتجه كل مريض 
لكل  كان  مختلف؛  طبيب  الستشارة 
ومصالح  مختلف،  تدريب  منهم  طبيب 
كانت  لذلك  مختلفة،  نظر  ووجــهــات 
نتيجة كل من املريضني مختلفة جداً عن 
اآلخر. روى املريض األول سيرته. في 
نهاية االستشارة قال الطبيب: "حسناً، 
يبدو أنك مصاب بالصداع النصفي أو 
بإجراء  سنقوم  لذا  املتعدد؛  التصلب 
ونطلعك  املغناطيسي  بالرنني  تصوير 
املريض  إعطاء  يتم  لم  النتائج."  على 
زاد  الفحص  انتظار  أثناء  آخر.  موعد 

كل من قلقه وأعراضه بشكل ملحوظ.
روت املريضة الثانية سيرتها، أدرك 
الطبيب أن هذه األعراض شائعـة فـي 
حاالت التوتر وأنها ال تناسب أي نمط 
العديد  أرى  "إنني  وقـــال،  عصبي، 
هذه  عليها  تظهر  التي  الحاالت  من 
األعراض وفي كثير من األحيان يعود 
السبب لكونهم يعملون بجد، ال ينامون، 
أو يعانون الضغط. على الرغم من أنهم 

تحت  أو  مرهقون  أنهم  يدركون  ال  قد 
أنهم  الضغط، فإن أجسامهم تخبرهم 
أعمالك  جدول  عن  أخبريني  مرهقون. 
نظر  حياتك."  فــي  يــحــدث  مــا  ــن  وع
وجهه  على  وبــدا  إليها  املريضة  زوج 
متوقع،  هو  فكما  لحالتها،  االستيعاب 
الضغوطات  مــن  الكثير  هناك  كــان 
تسببت  والتي  واملنزل  بالعمل  املتعلقة 
بمشكلة. على الرغم من تحديــد موعــد 
فإن  املغناطيســي،  بالرنــني  للتصوير 
الطبيب نصح املريضة بتغيير أســلوب 

حياتها، وبذلك عولجت أعراضها.
ــني  ــرن كـــانـــت نــتــيــجــة أشـــعـــة ال

املغناطيسي لكال املريضني سليمة.
يؤدي الشرح والتواصل الجيد إلى 
نتائج فضلى، وامتثال أفضل للعــالج 
املوصى بها، ويساعد علــى الحــد مـن 
املتكـررة."  الطبيب  لزيـــارات  الحاجـة 
ــدالل  ــادئ فــي االســت ــب )من كــتــاب م
السريري ــ نيكوال كوبر، جون فرين( .
الشــبكة  عبــر  اآلن  ويتــوفــر  هذا 
ــع  ــواق ــد مــن امل ــدي ــع الــعــنــكــبــوتــيــة ال
املهتميني  ـــزود  ت الــتــي  اإللــكــتــرونــيــة 
السـريري  االســتــدالل  ــادئ  مــب فــي 
والتفكـيــــــر   )Clinical reasoning)i

باملصادر  )Critical thinking)iالناقد
والدراسات والتدريب لتطويــر مهـــارة 

االستدالل. 

املراجع:

ابن أبي أصيبعة، عيون األنباء في طبقات 	•
األطبــــاء، تحقيـــق: نزار رضا، منشورات 
دار مكتبة الحيـاة، بيــروت، 1965م، ص 

420، ص 421.

تحرير نيكوال وكوبر، جون فريف، مبادئ 	•
االستدالل السريري ، ويلي بالك ويل، 2017م.

يؤدي الشرح والتواصل الجيد 
وامتثـــال  فضلـى،  نتائج  إلى 
بـــه،  املوصـــى  للعالج  أفضــل 
ويســـاعــــد علـــى الحــد مــــن 
الحـاجـــــة لزيــــارات الطبيـــب 

املتكـررة.

الــشــبــكــة  ــر  ــب ع اآلن  ــر  ــوف ــت ي
العنكبوتية العديد مـن املواقــع 
اإللكترونية التي تزود املهتمني 
في مبادئ االستدالل الســريــري 
والتفكيــر النـاقـــــد باملصــــادر 
والدراسات والتدريـب لتطويــر 

مهارة االستدالل.

أهــمــيــة  ذو  ــصــر  ــن ع هـــنـــاك 
االستدالل  عمليـــة  فــي  كبيــرة 
الســريري وهــو فهـــم األفــراد 

أو املرضى.
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هـذه املقالــة ليســت للمتخصصني 
بقدر ما هي للمثقفـني الذيــن ينشــدون 
عن ثقافــة عامــة في مجـال آخر غير 
مجـــال تخصصــهم... كالمنـــا اليــوم 
سيكون عن الكائنات الدقيقة وبخاصة 
عن "البكتيريا" وهي من الكائنات التي 
ال ترى بالعــني املجـردة فهــي ال تــرى 
إال باملجاهر املكبرة، وعلـى الرغم مــن 
ذلك فهي منتشرة انتشارًا واسـعًا في 
والتربة  الهواء  في  تعيش  فهي  عاملنا، 
واملاء، وتعيش داخـل أجســادنا. منها 
الضار، ومنها النافع، منها الداء ومن 

بعضها الدواء. 
طولـه  يقاس  حــي،  كائن  البكتيريا 
بامليكرون، وامليكرون كما هو معـروف 
يســاوي: 1 /1000 مــن امللــي متـــر، 
وأبعاد البكتيريا تكون بني 0.5 ميكرون 
إلــى 5 ميكــرون. وتأخــذ البكتيــريــا 
أشكااًل مختلفة، منها العصوي، ومنها 
ذات  ومنها  املنحني،  ومنها  الكروي، 
األشكال الحلزونيــة ومنهــا الخيطيــة.
ولو أخذنا األشكال الكروية نجد منها 
ما هي مفردة أو زوجية أو رباعية أو 
على شكل سلسلة،  أو سبحية  ثمانية 
الكروية  تجمعاتها  أخذت  التي  ومنها 
ذات الشكل العنقودي، ولكل شكل من 
تلك األشكال أنواع مختلفة، كما نجد 
أن األشــكال العصويــة منهـا املفـردة 
والثنائية وأخرى تأخذ شكل السلسلة، 

 البكتيريا الحلزونية.
Almarsal.com :املصدر

أ. د. مرزوق يوسف الغنيم
األمني العام املساعد

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية
دولــة الكويــت

البكتيريا واحلياة

 البكتيريا الكروية السبحية.
Weziw.ezi.com :املصدر

 أشكال من البكتيريا الكروية
أحادية وثنائية ورباعية وثمانية وسلسلة.

Drive.uqu.edu.sa :املصدر

 شكل البكتيريا املنحنية أو الواوية. 
Youtube.com :املصدر

البكتيريا كائنات دقيقة ال ترى بالعني 
بامليكرون  أطوالها  وتقاس  املجردة 
الذي يساوي 1000/1 من امللي متر.

تأخذ البكتيريا أشكااًل مختلفة منها 
والحلزونـــي  والعصـــوي  الكــروي 

واملتفرع.

البكتيريا منتشرة انتشارًا واسعًا، 
والهواء  التربة  في  تتواجد  فهي 

واملاء وداخل أجسادنا.
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 البكتيريا العصوية، وتبني األسواط 
التي تتحرك بها.

Hayatweb.com :املصدر

أيضــًا  فهــي  الخيطيـة  البكتيريا  أما 
تأخــذ أشـكااًل وأنواعـًا مختلفــة، وذلك 
التكاثر الالجنسـية  حسب نوع خاليا 
التـي تحملهـا، وهـي سـميت بالخيطية 
تـأخــذ  كـونـــهــا   )Actinomycetes)
شـكل الخيــوط املتفرعـة، وكان يعتقد 
في السابق أنها نـوع مــن الفطريــات، 
ولذلك فإن ترجمة اسمها هو الفطريات 
الشعاعيــة، إلــى أن عـرف أن مادتـها 
النوويـة غيــر محاطـــة بغشــاء نووي، 
ولذا ألحقــت بالبكتيريـا. إضافـة إلـى 
مثل  من  البكتيريا  من  أخرى  أشكال 
التي   )Clostridium) الكلوستريديوم 

تأخذ شكل مضرب الكرة.

ومثلمـا قلنــا سابقًا فــإن البكتيريــا 
منتشرة انتشارًا واسعًا في عاملنا، فإذا 
أخذنا جرامًا واحدًا من التربة نجد أنه 
يحتوي على أكثر من 100 مليون خلية 
بكتيرية، ويختلف هذا الرقم حسب نوع 
التربة، إذا كانت صحراوية أو منزرعة، 
وإذا فحصنا ملي لترًا واحـدًا مــن املاء 
العذب نجد أنه يحتوي على مليون خلية 
بكتيرية. وتقدر عـدد الخاليــا البكتيرية 
 3010  x 5 يساوي  برقم  الطبيعة  في 
مكونة بذلك كتلة بيولوجية تتعدى كتلة 
جميـع الحيــوانات والنباتـات، وتعتبـر 
هذه الكائنات ضرورية جدًا إلكمال ما 
املسؤولة  فهي  الحياة،  بشبكة  يسمى 
عــن التحـلالت التـــي تحــدث لجميــع 
الكائنات امليتة، حيث تنطلـق العناصــر 
املغذيــة النافعـــة لبقية الكائنـات الحية 
وخاصـة النباتـات، ويتضـح ذلك مـــن 
أهميتها في استمرارية دورة العناصر 
في الطبيعة، مــن مثـل دورة الكربــون 
ودورة الكبريت ودورة النيتروجني؛ مما 

يؤدي إلى ثبات كمية العناصر. 
 بكتيريا الكلوسترسديوم.

Scientific.com :املصدر

 البكتيريا العصوية الثنائية.
Albaw.aba.com

 البكتيريا الخيطية.
 Alamy.com :املصدر

 البكتيريا الكروية العنقودية.
  www.ta3allamdz.com :املصدر

الحياة، فهي  للبكتـيريـا دور مهـم في 
ومن  امليتة،  الكائنات  بتحليل  تقوم 
املغذية  العناصر  تنطلق  الطريق  هذا 

النافعة للكائنات الحية. 

مختلفة  وأنواع  أجنـاس  البكتيريـا 
انتشارًا كبيرًا، ويقدر عدد  منتشرة 
أنواعهـــا بحـوالـــي تريليـون نــوع 

.)1210(

التربة  من  واحــد  جــرام  يحتوي 
ــيــون خلية  مــل مـــن  ــر  ــث أك عــلــى 
ما  العدد  هذا  ويختلف  بكتيرية. 
بني التربة الصحراوية واملنزرعة. 
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ولكن كيف تصل البكتيريا إلى هذا 
الرقم  إلى هذا  البكتيريا  الرقم؟ تصل 
عن طريقني أولهما ســهولة حصولهـــا 
على غذائها، فهي تعيش إما مترممة أو 
متطفلة، وهذا يعني أنها تحصل على 
غذائها إما من مواد عضويــة ميتة أو 
من كائـنات حيـة. وثانيهمــــا طريقــــة 
االنشطار  وهو  لديها  الشائعة  التكاثر 
الثنائي البسـيط . ولكن مــا االنشــطار 
الثنائــي البســيط ؟ االنشــطار الثنائـي 
البسيط هو مقدرة الخلية البكتيرية أن 
تتحــول إلــى خليتـني ثـم الخليتني إلى 
خالل  العملية  هذه  وتتم  وهكذا،  أربع 
عشرين دقيقة، وفي الظروف الطبيعية 
للبكتيريا فإن الخلية الواحدة تصل إلى 
أكثر من مليون خلية بعـد 7 سـاعات، 
وإذا تركــت هــذه الخاليـا لالنشـطار 
املستمر بظروف مناسبة ولم يمت منها 
أحد فإنها ستكون كتلـة تغطـي الكـرة 
األرضيـة بسـمك حوالـي 30 سنتيمتر 
خالل 36 ساعة، وهذا بطبيعة الحال ال 
يحدث ألن ظروف املوت والتحلل تحول 

دون تكوين تلك الكتلة.

الخاليا  أشكال  هو  ذكــره  تم  ما 
البكتيرية من الخارج، ولكن ما تكوينها 
الداخلي؟ وبماذا تختلف خالياها عن 
خاليا الكائنات األخرى ؟ نجـد أن أهم 
اختالف هو فـي تركيبها الذي يتكـون 

أساسًا من:
• الجدار الخلوي. 	
• الغشاء السيتوبالزمي. 	
• السيتوبالزم. 	
• املادة النووية.	

بينما نجد أن خاليا الكائنات األخرى 
تتركب أساسًا من:

• الجدار الخلوي. 	
• الغشاء السيتوبالزمي. 	
• السيتوبالزم. 	
• الغشاء النووي.	
• املادة النووية. 	

لعلنا نالحظ هنـا أن الفــرق الرئيسـي 
بني املجموعتني هــو عــدم وجـود الغشـاء 

 مراحل االنشطار الثنائي البسيط 
للبكتيريا.

ar.wikipedia.org :املصدر

 بكتيريا كروية أثناء االنشطار 
الثنائي البسيط.

Emaze.com :املصدر

تتكاثر البكتيريا بطرق مختلفة أهمها 
الثنائي  االنشطار  طريق  عن  التكاثر 
البسيط وفيه تنشطر الخلية الواحدة 
إلى خليتني خالل 20 دقيقة وتصل إلى 
أكثر من مليون خلية خالل 7 ساعات.

يختلــف تركيــب الخلية البكتيرية عن 
تركيب خاليـــا الكائنــات األخرى مــن 
النباتات والحيوان بعدم وجود الغشاء 

النووي الذي يحيط باملادة النووية.

من  الطبيعية  غير  ــظــروف  ال فــي 
تكاثرًا  البكتيريا  تتكاثر  أن  املمكن 
وذلك  جنسيًا بما يسمى "االقتران" 

عن طريق اقتران خلية بأخرى.
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النووي في األولى ووجوده في الثانية، لذلك 
النواة"  "بدائية  كائنات  األولى  على  أطلق 
التي  الثانية  على  وأطلق   ،)Prokaryote)
كائنات  كلها:  األخـــرى  الكائنات  تضم 
هذا  وعلى   ،)Eukaryote) النواة  حقيقية 
عن  البكتيريا  بفصل  العلماء  قام  األساس 
بها  خاصة  مملكة  تحت  األخرى  الكائنات 

وهي: مملكة البكتيريا. 
للبكتيريا  الواسع  االنتشـار  هـذا 
تـسببها  ـــن  م ــهــا  عــن ــه  ــرف ــع ن ومــــا 
بكتيريا  مثـل:  من  املختلفة  لألمراض 
Salmonella، وما تسببه من إسهال 
املواد  طريق  عن  لإلنسان  انتقالها  عند 
 i(Mycobacterium الغذائية، وبكتيريا
tuberculosis)i، وهـي املسببة للسل، 
 i(Neisseria gonorrhoeae) وبكتيريـا
بمـرض  ــة  اإلصــاب إلــى  ـــؤدي  ت i الــتــي 
 i(Streptococcus الســيالن، وبكتيريــا
pneumoniae)i التــي تسـبب االلتهاب 
التهاب  إلى  يتطــور  قد  الذي  الرئــوي 
هذا  في  كثيرة  أمثلة  وهناك  السحايا، 
فوائـد؟  للبكتيريا  هــل  ولكــن  املجال، 
لنبدأ بمثال واحد وهو البكتيريـا التــي 
تتواجد فــي جســم اإلنســان، وعلينا 
يفوق  عددها  كميتها،  أواًل  نتصور  أن 
تـريـليــون مكــروب )واحــــد وأمـــامـه 
اثنا عشر صفرًا(، وبذلك فإن عددها 
يفـوق عــدد خــاليـا الجــسـم بعشـرة 
أضعاف، أما كتلتها فتصل إلى 2 كيلو 
أكثر  إلى  أنواعها  تصل  بينما  جرام، 
من 400 نوع، ولكن هل لهـا مهمـة في 
الجسم ؟ ونسـتعرض فيمـا يلـي بعضاً 

منها:
•  تنتج بعضها عديد من الفيتامينات 	

املهمة للجسم من مثل حمض الفوليك 
وحمــض النيكــوتينــك )النيــاسـني( 

.B12 وفيتامني B6 وفيتامني

•  تساعد على هضم الجزيئات املعقدة 	
في الطعام من مثل السلولوز.

• في 	 الجسم  الدفاع عن  في   تسهم 
البكتيريا  من  أنــواع  دخــول  حــال 

املسببة لألمراض.
• 	 )Lactase( إنزيـم الالكتيـز  تنتـج   

املوجـود  السـكر  لهضم  الضروري 
في الحليب ومشتقات األلبان.

•  تنتج مجموعة من املواد الكيميائية 	
في  الدماغ  يحتاجها  التي  العصبية 
تنظيم العمليات العقلية والفيزيولوجية 

وأهمها الذاكرة والتعلم.
هذا بعض ما يستفيده اإلنسان من 
جسمه..  داخل  تعيش  التي  البكتيريا 
للبكتيريا  أخــرى  فوائد  هناك  ولكن 
خارج جسم اإلنسان... يمكن إيجازها 

فيما يلي:
• وتشتهر 	 الحيوية:  املضادات  إنتاج 

بــــذلك أنــــــواع مـــــن البكتيــريــا 
التــي   (Actinomycetes) الخيطية 
و  أنواعها  وأهم  التربة  في  تعيــش 
أكثر  تضم  التي   (Streptomyces)
من 240 نوع ولها القدرة على تحليل 
لبعضها  أن  كما  املعقدة،  املـــواد 
القدرة على إفراز مضادات األحياء.

• تحليل املـواد النفطيــة امللوثة للتربــة، 	
وقد ذكرنا سابقًا أن التربة تحتــوي 
على أعداد هائلة من البكتيريا، ولكن 
النفطيــة  بامللوثات  التربة  تلوث  عند 
فإن تكاثـر البكتيريــا يكـون محدودًا 
تتمثـل  بيئيـة صعبــة  في ظل ظروف 
املركبــات  قلة األكسجني ووجود  في 
تأثير  لها  يكون  التي  الهيدروكربونية 
سام على هذه الكائنات، وقد اكتشف 
العلماء أن ما يقارب من 0.1 % من 
البكتيريـا املوجــودة فــي التربــة لها 
القدرة على تحليل امللوثات النفطية،

تعد البكتيريا هي الداء والدواء، فهي 
الشائعة،  األمــراض  من  كثيرًا  تسبب 
ولكن نجد أن البكتيريا الخيطية تنتج 

بعضها مضادات األحياء.

حوالي  على  اإلنسان  جسم  يحتوي 
تريليون خلية بكتيرية، تصــل كتلتها 
أكثرها  كــيــلــوجــرام،   2 حــوالــي  ــى  إل
بـعـــض  تنتـــج  فهــــي  لإلنسان  مقيد 
الـفيتـامينــات وتساعـــد علـــى هضــم 
الجزيئات املعقدة من مثل السليولوز.

لبعض أنواع من البكتيريا دور مهم 
في تحلل املركبات الهيدروكربونية، 
من  كثير  ــي  ف اســتــخــدمــت  ــك  ــذل ول
املواقع امللوثة بزيت البترول ملعالجة 
املعالجة  هــذه  وسميت  الــتــلــوث، 

باملعالجة البيولوجية.



• وجود 	 في  ــزداد  ي العدد  هــذا  وأن 
من  الباحثون  وقــام  امللوثات،  تلك 
في  البكتيريا  من  النوع  هذا  إكثار 
غذائية  بيئة  وجــود  في  املختبرات 
تحتوي على مركبات هيدروكربونية 
مع بعض األمالح املعدنية، وسكبها 
امللوثة  األراضـــي  على  ــك  ذل بعد 
املعدنية  األمــالح  بعض  وإضــافــة 
التي تحتاجها البكتيريا، ووجد أن 
وأطلق  كبيرة،  بدرجة  يقل  التلوث 
املعالجة  اســم  العملية  تلك  على 
بالـمواد  امللوثة  للتربـــة  البيولوجية 
الهيدروكربونية، والغريب أنـه بعـــد 
املعالجـة تعــود أعـداد البكتيـريــــا 
املحللــة لزيـت البتــرول إلى عددها 
األول وهو 0.1 % وتعـود البكتيريــا 

األخرى للتكاثر.
وقبل أن ننهـي هـذا املوضـوع يجب 
نـوع  مــن  بكتيريـا  هنـاك  أن  نذكر  أن 
املزرقة  الخضراء  البكتيريا  وهي  آخر 
(Cyanobacteria(، وكانت في السابق 
تسمى الطحالب الخضراء املزرقة، ولكن 
بعد فحصها بمجهر اإللكترون وجد أن 
نــووي  بغشاء  تحاط  ال  النووية  مادتها 
مثلهــا مثـــل البكتيريـــا األخـرى، لذلك 
البكتيريا تحت مسمى  نقلت إلى طائفة 
البكتيريــا الخضــــراء املزرقة. وسـميت 
بهذا االسم لوجود عدد مـن الصبغــات 

داخل خالياها وهي: 
• 	   )Chlorophyll) الكلوروفيل

ولونه أخضر.
• 	)Phycocyanin) الفيكوسيانني

ولونه أزرق.
• 	)Phycoerythrin) الفيكوارثرين

ولونه أحمر.
التغـذيـة  ذاتـيــة  البكتـيـريا  وهذه 
عن  بنفسها  غذاءها  تصنع  أنها  أي 

لوجود  وذلك  الضوئي،  التمثيل  طريق 
الكلوروفيل في خالياها.

ولهذا النوع مـن البكتيريــا القــدرة 
النيتــروجني الجـوي، ولذا  تثبيت  على 
تعــد مفيــدة للبيئـــة الرطبة التي نمت 
مزارعي  من  وكثير  جفافها.  بعد  فيها 
األرز يضيفون هــذه البكتيريـــا عـلــى 
النيتروجني  تثبيت  على  لتساعد  التربة 
ليقــلل املزارعـون من إضافة األسمدة 

النيتروجينية.

املراجع:
• أ. د. مرزوق يوسـف الغنيــم، أ. د. بهيجــة 	

إسـماعيل بهبهاني. دراسات فــي الثقافــة 
العلمية، الطبعة الثالثة )2018م(.

• أ. د. مرزوق يوسف الغنيم، د. على دياب، 	
الطبعة  الدقيقة،  والكائنات  النبات  عالم 

الثانية )2003م(.
• أ. د. مرزوق يوسف الغنيم، د. على دياب، 	

امليكروبيولوجي )1997م(.
• د. مرزوق يوسف الغنيم، أ. د. زين الديــن 	

عبد املقصود، د. سعيد عبد الحميد محفوظ، 
تدمير  الصرعاوي،  الرحمن  عبد  محمد  د. 
األضرار  العراقية،  الوثائق  في  النفط  آبار 
البيئية واالقتصادية، إصدار مركز البحوث 
والدراسات الكويتية ــ دولة الكويت الطبعة 

الثالثة، )2004م(.  

 بكتيريا النوستك وهي من البكتيريا الخضراء 
املزرقة وتشاهد في الحويصالت املغايرة التي لها 

دور في تثبيت النيتروجني الجوي.
Uobabyion.edu.iq.com :املصدر

بعض أنـواع البكتيريـا لهــا القــدرة 
علـى تحليـل املـواد الهيدروكربونية 
التربة؛ نتيجـة انسـكاب  التي تلوث 

مركبات النفط.

كانت  املزرقة  الخضراء  البكتيريا 
تتبع الطحالب ، إال أنه بعــد أن تـم 
فحصها بمجهر اإللكترون وجد أن 
مادتهـا النوويــة ال تحـاط بغشاء 

نووي لذلك ألحقت بالبكتيريا.

البكتيريا الخضراء املزرقة تحتوي 
على الكلوروفيل األخضــر إضافــة 
األزرق  وهي  أخــرى  صبغات  إلى 
الصبغات  هذه  ومجموع  واألحمر 

أعطت اللون األخضر املزرق.
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قد يالحظ بعض األشخاص ارتفاع درجة حرارتهم على مدار اليوم دون وجود أي أعراض . 1
أخرى، ودون معاناة الشخص مشكلة صحية معينة.... فما أسباب ذلك؟

كان املعيار الطبيعّي لدرجة حرارة الجسم في القرن التاسع عشر هو 98.6  درجة فارنهايت  )37 درجة مئوّية(، 
ولكّن الدراسات الحديثة وضعت معيارًا آخر لدرجة حرارة الجسم وهو 98.2 درجة فارنهايت )36.7 درجة مئوّية(. 
بالنسبة ملعّدل درجة حرارة الجسم للشخص البالغ، فهي تتراوح بني (97-99( درجة فارنهايت )36.1-37.2 درجة 
مئوية(، وبالنسبة للرّضع واألطفال تتراوح درجة الحرارة املثالّية لهم بني (97.9-100.4( درجة فارنهايت )36.6-38 
درجة مئوية(. تتغّير درجة حرارة الجسم خالل اليوم لعّدة أسباب، ومنها: مدى النشاط الجسدي، والوقت الذي ُتقاس 
تناوله. من  يتم  الذي  والشراب  والطعام  النساء،  الشهرّية عند  والدورة  والجنس،  والعمر،  الجسم،  فيه درجة حرارة 
الجدير ذكره أّنه يجب استشارة الطبيب عند ارتفاع درجة حرارة الرّضع الذين تقّل أعمارهم عن ثالثة أشهر، وتحديدًا 
أو أعلى من ذلك، أو عند ارتفاع درجة  عندما تبلغ درجة حرارة املستقيم 38 درجة مئوية )100.4 درجة فارنهايت( 

الحرارة تحت اإلبط 37.3 درجة مئوية )99.1 درجة فارنهايت( أو أعلى.

تعتبر لدغة الّنحلة حالة شائعة قد يتعرض لها معظم األشخاص، أّما ما يصاحبها من أعراض فتحدث نتيجًة إلدخال 
السم املحتوي على نوع من البروتني إلى الجسم، وهذا ما يوّلد تهّيج املنطقة املصابة. وعلى الرغم من األلم الّناتج عنها 
واإلزعاج الذي تسّببه، فإّن معظم الحاالت ال تحتاج إلى رعاية طبّية وإّنما يتّم عالجها منزلّيًا. أّما إذا كان املُصاب يعاني 
أصاًل حساسّية تجاه لدغة الّنحل، أو إذا ما ُلدغ ملّرات عديدة، عندها قد تظهر عليه أعراض أكثر حّدة ويلزم بذلك طرقًا 
أخرى للعالج وبشكل طارئ، تتفاوت رّدة فعل الجسم للدغة الّنحل ما بني ألم مؤّقت وخفيف إلى رّد فعل تحّسسي 
شديد. يعتمد عالج لسعة الّنحل بشكل كبير على شّدة رّد فعل الجسم. ومن الضروري معرفة أّنه ال وجود ملّضاد 
مخّصص للسعة الّنحل. ال تحتاج معظم الحاالت ألكثر من إجراءات منزلّية للتخفيف من حّدة األعراض مثل: وضع قطع 
من الثلج على املنطقة املصابة، وذلك ملّدة عشرين دقيقة كل ساعة، حسب الحاجة، إذ يساعد ذلك على التخفيف من 
األلم والتوّرم، ويجب عدم وضع قطع الثلج بشكل مباشر على الجلد وإّنما ُينصح عادًة بلّفها بقطعة قماش. أّما إذا عانى 
املصاب سابقًا رّد فعل شديد نتيجة لتعّرضه للدغة الّنحل، فيجب عليه مراجعة الطبيب فورًا. ففي حال ظهور أعراض 
خفيفة، كطفح جلدي أو حّكة تشمل الجسم بأكمله، دون وجود أّية مشكالت في التنّفس أو اضطرابات في العالمات 
الحيوّية للجسم، عندها قد يتّم إعطاء مضاّدات الهيستامني، أّما إذا ظهرت أعراض تدّل على اإلصابة برّد فعل تحسسّي 
شديد، مثل انخفاض ضغط الّدم أو انسداد املجاري التنفسّية، عندها قد تتهّدد حياة املريض فيتضّمن العالج عندها 

وضع أنبوب في القصبة الهوائّية للمساعدة على التنّفس، باإلضافة إلى إعطاء حقن مضاّدات الهيستامني.

ُتعنى هذه الصفحة بطرح األسئلة حول بعض املشكالت الصحية الشائعة واإلجابة عليها من املنظور 
العلمي، ولكن الحلول 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.

الصيدالنية: شيماء يوسف ربيع
محرر طبي 

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ دولة الكويت

قد يتعرض بعض منا إلى لدغات النحل سواء بشكل عرضي أو بهدف عالجي، ولكن . 2
قد يطور بعض األشخاص رد فعل تحسسي.... فما اإلجراءات املتبعة في هذه الحالة؟

الصحــة... سـؤال وجواب
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يعد مصطلح التهاب اللفافة الناخر )Necrotizing Fasciitis( جزءًا مـن مصطلح أعم، وهو عداوى النسج 
الرخـوة النـاخرة i)Necrotizing Soft Tissue Infections(i الذي يتضمن األشكال النخرية من التهاب اللفافة 
الناخـر  )النسيج الضام(، والتهاب والعضالت، والتهاب النسيج الخلوي تحت الجلد. يتميز االلتهـاب 
 ،)Systemic Toxicity( سريريـًا بالتخريـب الســريـع للنسـج، بـاإلضـــافـة إلـــى عالمات االنسمام الجهازية
إلى  املتموت، باإلضافة  النسيج  العاجل لتجريف  الجراحي  التداخل  التشــــخيـــص والعالج  ويتـطـلــب 
العالج باملضادات الحيوية. وعلى الرغم من املقاربة العالجية الحاسمة تبقى نسبة الوفيات الناجمة عن 

هذا النوع من االلتهابات عالية. 

د. سلوى عبد الرحمن النعيمي
رئيس قسم طب األطفال ــ مجمع السلمانية الطبي

مملكة البحرين
 عضو مجلس أمناء املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

دولــة الكويــت

التهاب اللفافــة الناخــر
"البكتيريا اآلكلـة لّلحــم"
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تصنـيــف االلتهـــاب حســـب 
البكتيريا املسببة:

النـاخـــر  الرخـو  النسـيـج  التهـاب 
 ،)Epidermis) البـشـرة  يشـمــل  قـد 
تــحــت  والنســيـج   )Dermis) األدمـة 
الجلـد )Subcutaneous(، بـاإلضـافـة 
اللفافــة (Fascia( والعضــالت. إلــى 
يمكن تصنيف االلتهاب الناخر حســب 
أو  وجــود  املسببة، وحسـب  البكتيريا 

غياب الغاز في النسيج املصاب.
التهاب اللفافة الناخــر هو التهــاب 
النسج الرخوة العميقة الذي ينتج عنه 
تخريب مترٍق للفافة العضالت والطبقة 
التي تعلوها مــن النســـيج الشــحمي 
تحت الجلد. يمتد االلتهاب على امتداد 
اللفافة العضلية، نظرًا لضعف ترويتها 
بالخدر  األعــراض  تبدأ  وقد  الدموية، 
أو تغير الحس قبل أن تظهر عالمات 
النخر علـــى الجلـــد املغطـــي للمنطقة 
املصابة، وهذا ما يجعـــل التشخيص 
صعبًا في كثير من الحاالت، حيث ال 
يثبت التشخيص إال بالتدخل الجراحي 
 i)Direct مبـاشــرة  اللفافــة  ملعاينــة 

.visualization)i

الناخـر  اللفافــة  التهـــاب  يصنف 
إلى نوعني حسب البكتيريا املسببة :

النــوع األول متعـدد البكـتيـريـا، 
البكتيريــا  مـــن  خليــط  يســببه  حيث 
الهوائية والالهوائية، وفي حاالت نادرة 
قد تسهم الفطريات أيضًا في العملية 

االلتهابية النخرية.
النوع الثاني وحيــد البكتيريــا، 
والسـبب الغالـب هنـا هــو املكـــورات 
مـــــن   )Streptococcus( العقــديــــة 
تسـمى  ــي  ــت وال  A املــصــلــي  الــنــمــط 
وبـــنســــــــبــــة   )GAS) اخـتــصـــارًا 
الـذهبيـة  العنقوديـة  مكـــــورات  أقـــل 
 .i)Staphylococcus aureus(

النـــوع  هــذا  فــي  البكتيريــا  تدخــل 
الحشرات  لــدغ  مكان  أو  جــرح  عبر 
ولكن حوالي نصف الحاالت تنتج عن 
املستعمرة  بالجراثيم  عابر  دم  تجرثم 
فـــي  البكتيريــا  تعلــق  للبلعـوم، حيث 
سابق.  شد  أو  برض  مصابة  مناطق 
تــّكـّون نـوعــًا خاصـًا  هذه البكتيريــا 
مـن البروتينــات املسؤولة عـــن الفوعة 
)Virulence Determinant( وأهمها 
الذي يسبب حال وجوده   M البروتني 
 i)Toxic الســمية  الصدمــة  متالزمــة 
Shock Syndrome)i، ويشـاهــد ذلك 
في أكثر من نصف الحاالت.كما يمكن 
أن ينتج عـن هــذه البكتيريا بروتينات 
 )Pyrogenic) للحرارة  مولدة  أخرى 
إفراز  تخفيف  طريق  عن  تعمـل  التــي 
السيتوكني (Cytokine(، وتــؤدي عبـر 
ذلك إلى الصدمة، والتخرب النسيجي، 

وفشل األعضاء.

الوبائيات:
• النــوع األول مــن التهاب 	 يشاهد 

اللفافة الناخـر عنــد كبــار الســن، 
وأولئك الذين لديهم أمراض مزمنة، 
وأهم العوامل املؤهبة لإلصابة به 
هو داء السكري خاصة فــي حال 

ترافقه باعتالل األوعية املحيطي.
• أما النوع الثاني فيمكن أن يصيب أي 	

عمر، كما يصيب أشخاصًا أصحاء.

عوامل الخطورة:
ــ الرضوض املمزقة الكبيرة.

ــ التمزقات البسيطة.
ــ الرضوض غير املترافقة بجروح.

الجـــدري  )داء  الجلديـة  ــ اإلصابـات 
املائي ــ لدغات الحشرات ــ مكان 
عنــد مســتخدمي الحقــن  الحقن/ 

الوريدية غير املعقمة(.

يصنف التهاب اللفافــة الناخــر إلـــى 
 : املســـببة  البكتيــريـــا  حسـب  نوعني 

متعدد البكتيريا، وحيد البكتيريا.

يشاهد النوع األول من التهاب اللفافة 
الناخر عند كبار السن، وأولئك الذين 
لديهم أمراض مزمنة، أما النوع الثاني 
فيمكن أن يصيب أي عمر، كما يصيب 

أشخاصًا أصحاء .

ــخــطــورة  قـــد تــشــمــل عـــوامـــل ال
ــة الــكــبــيــرة،  ــزق ــم ـــرضـــوض امل ال
التمزقـات البســــيطة، الرضـــوض 

غير املترافقة بجروح.
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ــ ضعف املناعة )داء السكري، وتشمع 
البيض،  الكريـــات  ونقــص  الكبد، 

وداء نقص املناعة املكتسب(.

ــ األورام.

ــ البدانة.

ــ تناول الكحول.

املظاهر السريرية:
• يمكن لهذا النوع من االلتهابات أن 	

يشمل البشرة، واألدمة، والنسيج 
تحت الجلد، واللفافة، والعضالت.
الناخر  االلتهاب  يؤثر  ما  وغالبًا 
من  أكثر  )السفلية  األطراف  على 
العلوية(، خاصة عند مرضى داء 
السكري املصابني باعتالل األوعية 
املحيطية. غالبًا ما تكون اإلصابة 
حادة تظهـــر خالل ساعات، ولكن 
تبدأ  أن  يمكن  ــادرة  ن حــاالت  في 
األعراض بصــورة تحــت الحــادة 
)على مدى أيام(. يمكن لاللتهاب 
أن يتطور بسرعة ليتحـــول إلـــى 
تخرب كبير في النسيج يقود إلى 
انسمام جهازي، وفقدان الطرف، 
وقد يؤدي إلى الوفاة؛ لذلك يعتبر 
التشخيص املبكـــر مــــن العوامل 

الهامة ملنع النتائج الكارثية.
تتضمن املظاهر السريرية لاللتهاب 

الناخر ما يلي:
ــ االحمرار (i)Erythema: دون حدود 
واضحة، ويظهر لدى (72 %( من 

الحاالت.
حدود  تتجاوز   :  )Edema) الوذمة  ــ 

االحمرار املرافق (75 %(.
ــ األلم الشديد: ال يتناسب مع املوجودات 

السريرية (72 %(.

ــ ارتفاع درجة الحرارة (60 %(.
ــ الفرقعة الجلدية (Crepitus( ا. (50%(.
 ،)Skin bullae) الجلدية  الفقاعات  ــ 

النخر، الكدمات (38 %(.
ويمكن أن يترافـق ارتفـــاع درجة 
الحرارة الشديد )102-105 فارنهايت( 
السمية  ومــظــاهــر  الــقــلــب  بــتــســرع 
في  هبوط  هناك  يكون  وقد  الجهازية، 
أثناء تطور  البداية أو  الدم منذ  ضغط 
املرافقة  األخرى  املظاهر  ومن  الحالة، 
لإلصابــــة: التعب، واأللــــم العضلـي، 
واإلسهال، وفقدان الشهية. عند توذم 
النسيج تحت الجلد يصبح قاسيًا عند 
الفحص الســريـــري ويصــعب عندها 
تقييم املجموعات العضلية في العمق. 

ــدة  ــشــدي ـــة ال ـــوذم قـــد تــســبــب ال
املغلقة  ــة  ــرف ــغ ال ــة  ــالزم ــت م حــالــة 
التي   )Compartment Syndrome)
عضلي؛  نخر  إلى  بدورها  تتطور  قد 
اإلسعافي  اللفافة  قطع  يستدعي  مما 
الغدد  التهاب  أما   .)Fasciotomy)
واألوعية اللمفاوية في املنطقة املصابة 
تتطور  الشائعة.  غير  األمور  من  فهو 
ويتغير  للغاية،  سريعة  بصورة  الحالة 
لون الجلد إلى )األحمر ــ البنفسجي( 
ومنه إلى )األزرق ــ الرمادي(. وخالل 
تتهدم  اإلصابة  بــدء  من  أيــام   )5-3)
بنية النسيج الجلدي مؤدية إلى تشكل 
ــ  وردي  سائل  عــادة  تحوي  فقاعات 
بنفسجي كثيف، وقد يتطور هذا بدوره 
إلى تموت النسيج الجلدي أو الغنغرينة 

.)Gangrene)

إذا حدث االلتهاب في منطقة جراحة 
املفرزات  فإن  العملية(،  )التهاب جرح 
تكون  الجرح  مكان  من  تخرج  التي 
النسيج  بتغير  وتترافق  الكمية  كبيرة 

بسرعة  يتطور  أن  لاللتهاب  يمكن 
فـــي  كبيـــر  إلـــى تخرب  ليتحـول 
النسيج يقود إلى انسمام جهازي، 
وفــقــدان الــطــرف، وقــد يــؤدي إلى 

الوفاة.

تشـمل املظاهـــر األخــرى املرافقـــة 
العضلي،  واأللم  التعب،  لإلصابة: 

واإلسهال، وفقدان الشهية.

قــد تســـبب الوذمــة الشديـدة 
حالــة متالزمــة الغرفــة املغلقة 
  )Compartment Syndrome(

التي قد تتطور بدورها إلى نخر 
عضلي؛ ممــا يســـتدعي قطـــع

اللفافة اإلسعافي.
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كما  كامدًا،  ليصبح هشًا  الجلد  تحت 
تصبح اللفافـــة تحـــت الجلد شاحبــة 
متموتة. وعندما تصــل اإلصابـــة إلـى 
اللفافة تحت الجلد يتناقض اإلحساس 
األعــصــاب  لــتــخــرب  نتيجة  بــاأللــم 
السطحية املسؤولة عن نقــل إحســاس 
األلم من النسج تحت الجلد. قد يحدث 
النخر،  صــورة  تتوضح  أن  قبل  ذلك 
األلم مؤشرًا  تناقص إحساس  ويعتبر 
لهذا النوع من اإلصابات الوخيمة. قد 
ال تكون هناك فرقعة جلدية )تكّون غاز 
الناتجة عن  في الحاالت  تحت الجلد( 
النوع األول )متعدد البكتيريا( خاصة 

في مرضى داء السكري.

األجزاء املتأثرة: 
غالبًا ما تحدث اإلصابـة بالتهـــاب 
ولكـــن  األطراف،  فـي  الناخر  اللفافة 
قـد تحـدث أيضــًا في منطقة العجــان 
وُتعطـــى اسـم  خاص:   )Perineum)

 i)Fournier غنـــغــــرينــة فـــورنيـيــــه
Gangrene)i، كمــا يمكــن أن تصيب 

تصيب  وقــد  والعنق،  ــرأس  ال منطقة 
الولدان.

إصابة العجان :
• تحــدث نتيجــة لتمـزق مخاطيــة 	

اإلحليل البولي، أو مخاطية نهايــة 
األنبوب الهضمي.

• عـــادة تســببـها عــدة أنواع مــن 	
البكتيريا.

• تبدأ عادة بشـكل حــاد ومفاجــئ 	
مترافقًا بألم شديد، وتمتد بسرعة 
إلـى جـدار البطـن األمامــي وإلى 

العضالت األلوية.

• يصاب الرجال أكثر من النســاء، 	
وقد تمتد اإلصابــة إلـــى منطقــة 
الخصية والقضيب عند الرجــال، 
بينما قـد تمتــد عنــد النســاء إلى 

منطقة الشفرين.

بالتهاب  اإلصابــــة  تحــــدث  ما  غالبًا 
ولكن  األطراف،  فــــي  الناخــر  اللفافة 
قد تحدث أيضًا في منطقــــة العجـــان 

وتسمى غنغرينة فورنييه.

لتمزق  نتيجة  العجان  إصابة  تحدث 
مخاطية اإلحليل البولي، أو مخاطيــة 

نهاية األنبوب الهضمي.

الجرحالبكتيريا
الخلية 
البدينة

البالعم

الصفيحات 
الدموية

العدالت )نوع من السيتوكينات
الهستامنيخاليا الدم البيضاء(

شــكل يوضـــح اآلليــة الدفاعيـة 
للجسـم ضــد البكتيريــا اآلكلـــة 
للحم، حيث يتم إفراز الهستامني 
وتحدث زيادة في عدد خاليا الدم 

البيضاء.
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إصابة الرأس والعنق:
• اإلصابة 	 من  النوع  هــذا  يحدث 

البلعوم  مخاطية  في  تمزق  نتيجة 
الفموي بعد الجراحة أو التعرض 
إلجراء طبي، أو في سياق التهاب 
في األسنان )وهو السبب األغلب 

78 %(، أو بعد الرضوض.

• بكتيريا 	 عــادة  النوع  هذا  يسبب 
مختلطة هوائية وال هوائية.

• تمتد اإلصابة عادة من العنق إلى 	
أسفـل  وإلـــــى   ،)%  22) الــوجــه 
تمتــــد  وقــد   ،)%  56) العـنــــق 
إلـى أعـمـــق مــــن ذلـك فـتصـــل 
 i)Mediastinum) إلــى املنصــف
0(40 %(، ومن العوامل املترافقة 
املنصف  إلــى  االلتهاب  بامتداد 
القشرية  الستيرويدات  استعمال 
(Corticosteroids(، نوع البكتيريا 
)البكتيريا املطلقة للغاز(، واإلصابة 

البلعومية.
• الناتجة 	 ــحــاالت  ال بعض  هــنــاك 

تكون  حيث  وحيدة،  بكتيريا  عن 
البكتيريا املسببة من نوع العقديات 

.A من نوع
• ومن اإلصابة املميزة ملنطقة الرأس 	

 i)Ludwig's والعنق: ُذباح لودفيج
angina)i عند إصابة الحيز تحت 

 l)Lemierreالفك، ومتالزمة ليميير
Syndrome)i وهي التهاب الوريد 

الوداجي الخثري.
إصابة الولدان: 

غالبًا مــا تتجلـــى إصابـة الولدان 
في منطقة البطن أو العجان، وتسببها 
فـي أغلب الحاالت البكتيريــا الســبحية 
الحالـــــة للـــدم مـــــن نــــــوع بيـتــــا 
أما   ،i(β-hemolytic streptococci)i

اإلصابة الناجمة عن بكتيريا متعــددة 
فنـــادرة عنـــد الولدان، عادة، تترافــق 
اإلصابـــة بالتهــاب الســـرة، والتهاب 
الحشفة بعد الختان (i)Balanitis، أو 

بعد جراحة إصالح الفتق األربي.

املوجودات املخبرية:
عادة ما تكون غير نوعية وتتضمــن 
ارتفاع تعداد الكريــات البـيــض مـــع 
 i)Leukocytosis with انحراف أيسر
 ،i)Acidosis) حــمـــاض ،left shift)i

 ،)Coagulopathy) اعتــالل خـثـــري
ــوم،  ـــ ــخــفــاض مــســتــوى الــصــودي ان
وارتفـاع املؤشرات االلتهابيـة )سرعـة 
تثفــل الكريــــات الحمـــــر، البـروتـني 
التفاعـلــي C(، كما قد يرتفع مستوى 
كينـــاز الكرياتيــــن وناقلـــــة األمـــني 
األسبارتيـة، وُيعد ارتفاع ناقلــة األمني 
األسبارتية وكيناز الكرياتني من عالمات 
اإلصابة العميقة التي تصل إلى اللفافة 
والعضــالت. ال تســـاعـــد املـــؤشرات 
املختبريــة عمومًا لــوضــع تشــخيص 
االلتهـــاب الناخـــر خاصـة فـي بداية 
االلتهاب. وقد تم تطوير مقياس مختبري 
خاص للمساعدة في توجيه التشخيص 
أطلق عليه اسم مؤشر الخطر املخبري 
 i)Laboratory اللتهاب اللفافـة الناخـر
 Risk Indicator for Necrotizing
Fasciitis ; LRINEC)i. ويـُـأخـــــــــذ 
باالعـتبـار تـعـداد الكريـات البيــــض، 
وهيموجلــوبـــني الـدم، والصـــوديـوم، 
والســــكر، والكريـاتيــــني، والبروتـــني 
التفاعلي C. عنـد بـدء استخـدام هـذا 
عاليـة  نوعيــة  ذا  يعتبر  كان  املقيـاس 
فـي نفــي اإلصابــة ولكــن الدراســـات 

نتيجة  تحدث  والعنق  الــرأس  إصابة 
تمزق في مخاطية البلعوم الفموي بعد 
أو  التعرض إلجراء طبي  أو  الجراحة 

في سياق التهاب في األسنان.

غالبًا ما تتجلى إصابة الولدان في 
منطقة البطن أو العجان وتسببها 
البكتيريـــا  الحـــاالت  أغلــب  فـــي 
السبحية الحالة للدم من نوع بيتا.

ملنطقــة  املــمــيــزة  ــة  اإلصــاب مــن 
لـودفيــج  ُذباح  والعنــق:  الـرأس 
إصابة  i)Ludwig's angina(iعند 

الحيز تحت الفك.
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الالحقة أثبتت أن حساسيته منخفضة. 
وأنه يجب عدم االعتمـــاد عليـــه وحده 
الــدم  تــكــون زراعـــة  ــة.  لنفي اإلصــاب
إيجابية في 60 % مـــن الحاالت فــي 
مرضى النوع الثاني، وغالبًا ما تكون 
إيجابية في حال وصول اإلصابة إلى 
طبقة العضالت، والبكتيريا هــي غالبًا 
تكـــون  بينمـــا  للدم،  الحالة  السبحيـة 
مرضى  في  أقــل  ــدم  ال زراعــة  نتائج 
النـــوع األول، حيث ال تتجاوز حسب 
إحدى الدراسات 20 % في الحاالت.

التشخيص:
• من املهم جدًا االشتباه بتشخيص 	

التهاب النسيج الرخو الناخر عند 
أي مريض لديه التهاب في النسيج 
حرارة(  وذمة،  )احمرار،  الرخو 
مترافق بعالمات جهازية )حرارة، 
عدم استقرار دموي(، خاصة إذا 
ترافــــق أيضـًا بفـــرقعــــة تحــت 
الجلــد وترق ســريـع للموجودات 
السريرية، ســواء ترافــــق أم لـــم 
يترافق بألم شديد. إن التشخيص 
املبكر ذو أهميــة كبيــرة؛ ألن سرعة 
التخرب  انتشــار االلتهاب وتفشي 
وقد  وارد جدًا،  أمـــر  النســــيجي 
ينتهي األمر بفقد العضو أو الوفاة.

• يتم تأكيــد التشــخيص في غرفة 	
العمليات باالستقصاء الجراحــي 
يتم فحص  املصاب، حيث  للنسيج 
الجـلــــد والنـــسج تحــتـــــه بمـــا 
فيهـا اللفـافــــة والعضــالت. وُيعــد 
أهمية  ذا  الجراحي  االســـتقصاء 
خاصة للتشخيص ولتحديد مــدى 
النسج  ولتجريف  االلتهاب  انتشار 
باالستقصاء  القيام  ويجب  املتموتة 

وذلك  تأخيـر،  أي  دون  الجـراحـي 
الســريري  االشــتباه  يتــــم  أن  ما 
وال  الناخر،  االلتهاب  بتشخيص 
مخبرية  فحوص  أي  انتظار  يجوز 
أو شعاعية، ويجب إرسال العينات 
التــي يتــم الحصول عليهـــا فـــي 
الجراحـــــة للزراعــــة الجرثوميـة، 
باإلضافـــة إلـــى الفحص املباشر، 
ومن الضــروري أخــــذ عينــات دم 
للزراعة قبل بدء العالج باملضادات 

الحيوية.
• تجعل 	 قـــد  الــتــي  ـــــور  األم مـــن 

التشـخيص الســريري لاللتهــاب 
الناخر صعبًا:

ــ غياب ارتفاع الحرارة.
ــ غياب العالمات الجلدية، عندما تكون 

بؤرة البدء في النسيج العميق.
أسباب  إلى  الشديد  األلم  يعزى  أن  ــ 

أخرى مرافقة )كالجراحة مثاًل(.
الجهازية  العـالمات  تعـــزى  أن  ــ 
)فالغثيــان،  أخــــرى  أسـباب  إلى 
واإلقياء، واإلسهال قد يكون عالمة 
مجــرد  وليس  الدمــوي  لالنسمام 

نزلة معوية بسيطة(.
• املبكــر 	 الجـراحي  التداخـــل  إن 

هو الوسـيلـــة الوحيــــدة لتأكيـــد 
التشخيص، كمــا أنــه يعتبر جزءًا 
من العالج حيث تنخفـــض نسـبة 
الوفــيات فــي الحـاالت التــي تــم 
إجراء الجراحة لهــا خالل ال 24 
ساعة األولى مــن ظهور األعراض 

السريرية.
• يتميز التهــاب العضــالت املقيـــح 	

(Pyomyositis( بتشــكل خراجات 
فـي العضالت الهيكليـة، تســببها 
عـــــادة بـكتيــريـــــا العنقوديــــــة 

من املهم جدًا االشتباه بتشخيص 
التهاب النســـيج الرخـــو الناخــر 
عند أي مريض لديـــه التهــاب في 
النسيج الرخـــو )احمـــرار، وذمة، 
حرارة( مترافق بعالمات جهازية.

إن التشـــخيص املبكـــر ذو أهميـة 
كبيرة؛ ألن سرعة انتشـــار االلتهاب 
وتفشي التخرب النســــيجي أمــر 
وارد جدًا، وقد ينتهـــي األمــر بفقد 

العضو أو الوفاة.

ُيعد االستقصاء الجراحــــي ذا أهميـــة 
خاصة للتشـــخيص ولتحديــد مــــدى 
انتشـار االلتهـــاب ولتجريـف النســـج 
املتموتـــة، يجـــب القيام باالســتقصاء 
ما  وذلك  تأخيـــر،  أي  دون  الجراحــي 
أن يتم االشــتباه السـريري بتشخيص 

االلتهاب الناخر.
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الذهبية،  ويمكن تمييز هذه الحالة 
عن التهاب النسيج الرخو الناخر 
بالتصويـــر الشــعاعي، باإلضافة 
لعدم ترافقـــه بعالمـــات انسـمام 

جهازي.

• خثرة الوريد العميق:	
i)Deep Venous Thrombosis)i

العــالج:
تتألف املقاربة العالجية من ثالثــة 

مناحي هامة وهي:
ــ الجراحة.

ــ املضادات الحيوية.
ــ دعم االستقرار الوعائي.

علمــًا بـــأن العـالج الدوائي وحـده 
املتموتـة جراحيًا  النســـج  إزالــة  دون 
يترافق بنسبة وفيات عالية جدًا تصل 

إلى 100 %.

إزالة النسج املتموتة جراحيًا:. 1

وجذري  تام  بتجريف  القيام  يجب 
لكل النسج الحية السليمة )تنزف عند 
يجب  كما  جراحيًا(،  إليها  الوصول 
تكرار عملية االستقصاء الجراحي كل 
)يوم ــ يومني( إلى حني التأكد من عدم 

تشكل نسج ميته.
التشخيص التفريقي:

• الــرخــو 	 ــضــام  ال النسيج  الــتــهــاب 
.)Cellulitis) الخاللي

• 	 i)Pyoderma تقيح الجلد الغنغريني
Gangrenosum)i، إن تمييـز هـــذه 

الحالة عن التهاب النســيج الرخو 
الناخــر هام للغايـــة إذ ال يتطلـب 
قد  )الجراحة  جــراحــة  إجـــراء 

يتم  بل  الحالة(،  تفاقم  إلى  تؤدي 
للمناعة  املثبطة  األدوية  استخدام 
إذا  الحالة  تفاقم  إلى  تؤدي  التي 
كان التهاب النسيج الرخو الناخر.
يحـدث تقيح الجـلـــد الغـنغــريـنـي 
عادة لدى مرضى داء األمعاء  االلتهابي 
 )Inflammatory Bowel Disease)
ويتطـور ســريريـــًا علــى مـــدى عــدة 
أيام )أبطأ من التهاب النسـيج الرخــو 
الناخر(، ال يترافــق بعالمــات التهاب 
تكون هناك قرحة  بــل  نسـيج خلـوي، 
جلديـة، وال توجــد عالمـــات انســـمام 

جهازي.
• الغنغرينة  الغازيةـ  نخر العـضالت 	

 i)Gas gangrene - بـــالـمـطـثـيــات
Clostridial Myonecrosis)i، وهو 

بدخـول  يسـمح  بعـد رض  يحدث 
املطثيات إلى نسيج سليم، يسبب 
ــازًا  هــذا الــنــوع مــن االلــتــهــاب غ
الجلــد، وبهذا فهو مشابه  تحــت 
النسج  التهاب  الثانــي مـن  للنوع 
الـرخـــوة الناخــر، إال أن الفحـص 
البكتيري يظهـر عصيـــات إيجابية 
في هذه الحالــة، بينمـا فـي حالــة 
التهاب النسيج الرخو الناخر ُترى 
مجموعة متنوعة من البكتيريا، من 
الحالتني  بني  التمييز  جــدًا  املهم 
ببتر  ُتعالج  الغازية  الغنغرينة  ألن 
العضو، أما التهاب النسج الرخوة 
املتموتة الناخر فيعالج غالباً بإزالة 

النســج املتموتة فقط غالبًا.

املضادات الحيوية:. 2
يجب البدء بإعطاء مضادات حيوية 
واسعة الطيف تغطي البكتيريا إيجابية 
الجرام وسلبية الجرام، باإلضافة إلى 

ــده دون  إن الــعــالج الــدوائــي وح
جراحيًا  املتموتــة  النســج  إزالــة 
جدًا  عالية  وفيات  بنسبة  يترافق 

تصل إلى 100 %.

القيام بتجريف تام وجذري  يجب 
لكل النسج الحية السليمة )تنزف 
عند الوصول إليها جراحيًا(، كما 
يجب تكــــرار عمليـــة االســـتقصاء 
إلـى  الجراحـي كـل )يوم ــ يومني( 
حني التأكد من عدم تشــكل نســج 

ميتة.

ــدء بــإعــطــاء مــضــادات  ــب يــجــب ال
الــطــيــف تغطي  حــيــويــة واســعــة 
البكتيريا إيجابية الجرام وسلبية 
الجرام، باإلضافـة إلـــى البكتيريـــا 
الــالهــوائــيــة، ويــجــب الــبــدء دون 
وذلك  الحيوية،  باملضادات  تأخير 

بعد أخذ عينات دموية للزراعة.
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البكتيريا الالهوائية، ويجب البدء دون 
بعد  وذلك  الحيوية،  باملضادات  تأخير 

أخذ عينات دموية للزراعة.

تتمثـــل البروتـــوكـــوالت العالجيـــة 
املتبعة في:

ــ مضـــادات مجموعــــة الكاربابينـيـم 
(Carbapenem( أو مــجـــمـــوعـــة 
البيتا الكتام (β-lactam( مع مثبط 

.)Betalactamase) بيتاالكتاماز
يضاف إلى ما سبق:  ــ 

ــعــنــقــوديــات الــذهــبــيــة  ــل ــاد ل ــض م •	
)فانكومـيــســـني Vancomycin أو 

.)Daptomycin دابتومايسني
 :)Clindamycin) كليندامــيــســني •	

لتأثيره املضاد للسموم البكتيرية .
يجــب اســتبدال األدويـــة واسـعة 
الطيـف باملضـــادات النوعيــة للبكتيريا 
املســببة عنـد معرفة الســبب البكتيري 

عبر مزرعة الدم.

ــي . 3 ــائ ــوع ـــرار ال ـــق دعــــم االســـت
:)Hemodynamic Support(

قد يتطلــب ذلك مقاربـــة ســريعــة 
وجذرية بالسوائل الوريدية ومقبضات 
متـالزمـــــة  حـــــال  وفــــي  األوعيــة. 
 i)Capillary Leak ضيــاع الســوائل
Syndrome)i قد يكون من املهم إعطاء 

.)Albumin) األلبومني

النتيجة النهائية:
يترافـق االلتهـاب النخــري بنســبة 
وفيات عاليـة حتــى عند تقديم العالج 
األمثل، ومن املؤشرات التي تترافق مع 

ارتفاع نسبة الوفيات:

  30,000 ــ تعداد الكريات البيض <  
  i<Bands الباكرة  البيض  وارتفاع 

.% 10

ملي جرام/  2.0  > املصل  كرياتني  ــ 
ديسي لتر.

ــ العمر < 60 سنة.
ــ متالزمة الصدمة السمية بالعقديات.
.)Clostridial) ــ االلتهاب باملطثيات

ــ تأخر التدخل الجراحي ألكثر من 24 
ساعة.

الصدر،  العنق،  ـــرأس،  ال إصــابــة  ــــ 
البطن.
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واسعة  ـــة  األدوي اســتــبــدال  يجب 
الــطــيــف بـــاملـــضـــادات الــنــوعــيــة 
للبكتيريـــا املســببة عنـــد معرفـــة 
السبب البكتيري عبر مزرعة الدم.

دعــــم االســـــــتقـــرار الوعائــــي 
)Hemodynamic Support(

قد يتطلب مقاربة سريعة وجذرية 
بالســـوائل الوريديـة ومقبضات 

األوعية.

يترافــق االلتهاب النخــري بنسـبة 
وفيــات عاليـة حتــى عنـــد تقديــم 

العالج األمثل.
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أ. غالب على املراد
مدير تحرير مجلة تعريب الطب

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ دولــة الكويــت

النفايات الصلبة

أصبحت قضية البيئة وحمايتها واملحافظة عليها واحدة من أهم القضايا املعاصرة وبعدًا رئيسيًا من 
أبعاد التحديات التي تواجهها البلدان النامية، وخاصة بعد التطور الذي عرفه العالم ببعديه االقتصادي 
البيئية  املشكالت  من  متعددة  مجموعة  طياته  في  يحمل  إيجابياته  من  الرغم  على  لكنه  واالجتماعي. 
واملعقدة، وتشكل ظاهرة التلوث البيئي الناتجة عن النفايات الحضرية هاجسًا كبيرًا لكل دول العالم. بل 
ويعد موضوع النفايات أو املخلفات وتعدد أنواعها وأشكالها موضوعًا يكتسب األهمية القصوى على كل 
املستويات العاملية، الوطنية واملحلية، خاصة أن مشكلة النفايات ليست كميتها التي يتم جمعها ونقلها 
والتخلص منها، وإنما قضية متشابكة تتداخل فيها الكثير من األبعاد االجتماعية واالقتصادية واإلدارية 
وغيرها. وتمثل النفايات تحديًا على املستوى العاملي ينذر بعواقب صحية ومالية وبيئية خطيرة إذا لم 
يتم التعامل معها بصورة سليمة، حيث إنه من املتوقع أن ترتفع مستويات توليد النفايات البلدية الصلبة 
السكان  بنمو  االرتفاع  ويتأثر هذا  2025م،  مليار طن سنويًا بحلول عام   2.6 إلى  العاملي  املستوى  على 
والتحضر والتطور االقتصادي والتصنيع وكلما زاد التطور االقتصادي ومعدل التحضر بوجه عام زادت 

معدالت إنتاج النفايات الصلبة.
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قضية  تعد  العاملي  الصعيد  وعلى 
تتصل  خــطــيــرة  مشكلة  الــنــفــايـــــات 
بكيفيات إنتاج املجتمعات واستهالكها، 
والشك أن النفــايــات أو املخلفــات إن 
باألسالـيب  منــها  التخلــص  يتـم  لـم 
علــى  تأثيرهـا  فـإن  املناسبـة  العـلمية 
اإلنسـان والبيئـة ال حـدود لـه، خاصـة 
وأن النشاط البشري في مجال انتهاك 
البيئة الستثمار مواردها الطبيعية آخذ 
الرغم  على  الزمــن  بمرور  التزايد  في 
من التحذيرات الدولية من عواقب هذه 
النشاطات، وسلبياتها الكثيــــرة علـى 
األنظمة األيكولوجيــة املحلية والعامليــة. 
في  يساهــم  الذي  البشري  فالنشاط 
خلــق مشكلــة النفايــات أو املخلفــات 
وتفاقمها ال يقتصر علـــى الفقـــراء أو 
غير املتعلمني، وإنما األغنياء واملثقفون 
أيضًا يساهمون في هذه املخلفات، أي 
أن الجميع يشكل تهديدًا التزان البيئـة 

واستمراريتها.

مفهوم النفايات أو املخلفات: 
هـي مجـمـل مـخـلفــات األنـشـطـة 
اإلنسانية املنزلية والزراعية والصناعية 
واإلنتاجية أي كل املهمالت املتروكة في 
مكان ما، والتي يهدد ويسيء إهمالها 
إلى الصحة والسالمة العامة وتختلف 
النفايات وتعدد أنواعهـــا وتقسيماتها، 
فمثـاًل تنـــدرج جميـع النفايـات التــي 
يتـم جمعهــا عــن طـريـق البلديـات أو 
البلدية  النفايات  منـهــــا ضمـن  بأمـر 
التـعــاون  منظـمــة  وُتعـــرِّف  الصلبـة، 
البلدية  النفايات  والتنمية  االقتصادي 
فـي  بمـا  املنـازل  نفايـات  أنهـا:  علـــى 
ذلـك النفايات كبيرة الحجم والنفايات 
املماثلة الناتجة عن التجارة، والتبـادل 
التجاري واملبانـي املكتبيـة واملؤسسات 

والشركات الصغيرة ونفايات الساحات 
والحدائق وكنس الشوارع ومحتويات 
حاويات القمامة والنفايات الناتجة عن 
النفايـات  وتشتمـل  األســواق.  تنظيف 
يوميـة  مــواد  علــى  الصلبــة  البلـديــة 
عـبـوات املنتـجـات، وقصاصات  مثـل: 
واملالبس  واآلثاث  واألشجار،  العشب 
والصحف والزجاجات، والُعلب، وبقايا 
واإللكترونيـات  واألجـهـزة،  األطعـمـة، 
مـن  املواد  هـذه  وتأتـي  والبطـاريات، 
املـدارس،  مثـل:  واملؤسسـات  البـيـوت 
واملؤســســات الحكومـيـة والـسـجــون 
املطاعـم  مثـل:  تجاريـة  مصـادر  ومـن 

والشركات واملؤسسات التجارية.

تصنيف النفايات: 
• هـي مجموع 	 الحميـدة:  النفـايـات 

املـواد التــي ال يشكــل وجــودها 
ويسهل  خطيرة،  بيئية  مشكالت 

التخلص منها بطريقة آمنة بيئيًا.
• النفايـات الخطـرة: هـي تلـك التي 	

تشـتـمـل مكوناتـهـا علـى مركبـات 
معدنـيـة، أو إشعـاعيـة تؤدي إلى 
مشكـالت بـيـئيـة خطـيـرة، وتتولد 
املواد  من  الخطرة  النفايات  هذه 
والكيماوية،  الصناعية  واملخلفات 
بحاجة  وهي  الزراعية،  واملخلفات 
إلى مئات السنني لتتحلل، ويشكل 

تواجدها خطرًا بيئيًا.
• النفـايـات الغازيــة: هـي الغــازات 	

حلقات  عـن  الناتجـــة  األبخرة  أو 
التصنيع التـــي تتصاعــــد فــــي 
الهواء من خالل املداخن الخاصة 
باملصانـع، ومن تلك الغازات: أول 
أكسيـد الكـربــون، ثـانـي أكسـيـد 

الكبريت، األكاسيد النيتروجينية.

النفايات الحميدة: هي مجموع 
املواد التـــي ال يشـــكل وجودها 
مــشــكــالت بــيــئــيــة خــطــيـــــرة، 
ويسهل التخلص منها بطريقة 

آمنة بيئيًا.

النفايات الخطرة: هي تلك التي 
تشتمل مكوناتها علـــى مركبات 
معدنية أو إشعاعية تؤدي إلى 

مشكالت بيئية خطيرة.

مشكلة  النفايات  قضية  تعد   
إنتاج  بكيفيات  تتصل  خطيرة 

املجتمعات واستهالكها.
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• النفايات السائلة : هي مواد سائلة 	
املياه  استخدام  خالل  من  تتكون 
في العمليات الصناعية والزراعية، 
املختلفـة. ومنهــا الزيـوت. ومــياه 
ــي التي  الــصــرف الــصــحــي، وه
تلقى في مصادر املـياه الجاريـــة         

"كاألنهار أو البحار".
• النفايات الصلبـة: هــي تلــك التــي 	

أو  معدنيــة  مواد  علــى  تشتمـل 
أخشاب  أو  أو صخـور  زجاجية، 
وغيـره من املواد الصلبة األخرى 
التي تنتج عن النفايات الصناعية 
بحاجة  وهي  والزراعيـة،  واملنزلية 
ويمثل  للتحلل،  السنني  مئات  إلى 
وتحديـًا  بيئيـًا،  خطـرًا  تـواجـدها 
وتحقيق  البيئة  حماية  نحو  كبيرًا 

التنمية املستدامة.

املخاطر البيئية والنفايات البلدية 
الصلبة : 

الصلبـة  البلديـة  النفايـات  تساهـم 
تشمـل  التــي  البيـئـية  املشكـالت  فـي 
السطحية  املياه  وتلوث  املوائل،  تدمير 
تلوث  أشكال  من  وغيرها  والجوفية، 
تخلــف  كما  واملياه.  والتربة  الهواء 
حني  في  سامة،  مواد  الحرق  عمليات 
امليثان  غاز  القمامة  مقالب  من  ينبعث 
في  تساهم  التي  الغازات  من  وغيرها 

ظاهرة االحتباس الحراري .
إن تراكم النفايات وإهمال معالجتها 
منها:  عديدة  مشكالت  يخلق  بالشك 
واإلصابة  العامة،  الصحــة  تدهــور 
أمثــلة  هناك  بعضها خطير.  بأمراض 
لنا أن إهمـال  تـُظهر  العالم  كثيرة في 
أو ســوء التعامــل مـــع النفايات أدى 
والحاضر.  املاضي  في  إلى مشكالت 
ففي أمريكا تم إلقاء النفايات في قنال  

نيويورك  مدينــة  فــي   )Love Canal)
منذ الثالثينيـــات مـن القــرن املاضـي 
قدرت كمياتها في الستينيات بحوالي 
(30( ألف طن من املواد الخطرة التي 
تحت  تردم  أو  املياه،  في  تلقى  كانت 
املبانــي  شيدت  عندمـا  كذلك  التراب. 
السكنيــة اشتكــى الناس مــن تدهور 
عن  الناجمة  امللوثات  بسبب  صحتهم 
هذه النفايات سواء تسربت إلى باطن 
األرض أو لوثت التربة والهواء، كما أنه 
فكان  املرضيـة  الحاالت  تشخيص  تم 
منها انخفاض في وزن املواليد، وظهور 
األجنة  في  تشوهات  أو  خلقية  عيوب 

واألطفال .

جمع النفايات : 
مســتويات  ترتفـــع  أن  املتوقع  من 
علـى  الصلبـــة  البلدية  النفايات  توليد 
املستوى العاملي إلــى 2.6 مليار طــن 
ويتأثــر  م،   2025 عام  بحلول  سنويًا 
هذا االرتفاع بنمو السكان والتحضر 
 . والتصنيع  االقــتــصــادي  والــتــطــور 
ومعدل  االقتصادي  التطور  زاد  وكلما 
معدالت  زادت  عــام  بوجــه  التحضر 
ومـن  البلدية.  الصلبة  النفايات  إنتاج 
املتوقع أيضًا أن يبلغ النمو السـكاني 
م،   2024 عــام  مليار نسمة بحلول   8
وســوف يقطــن 80 % منهــم املـــــدن 
املتوسطة  الطبقة  من  جزءًا  ويشكلون 
لبحــث  ووفقــًا  املتناميـة.  االستهالكية 
أجرتــه منظمــة التعــاون االقتصــادي 
والتنميــة قــد يبلــغ عــدد املسـتهلكني 
الجدد على مستوى العالم بحلول عام 
2020 م أكثر من مليار شخص، وهم 
ينفقـــون مــا بــني 10 إلــى 100 دوالر 
أمريكي يوميًا. ويعد توليـــد النفايـــات 
إحـــدى النتائـج الجانبية لالســتهالك، 

التي  تـلـك  هي  الصلبة:  النفايات 
تشــتمـل علــى مـــواد معدنيــة أو 
زجاجية، أو صخـــور أو أخشــاب 
الصـلبـــة  املـــــواد  مـــن  وغـيـــره 

األخرى.

هـــــي مـــواد  النفايات السائلـــة: 
سـائلة تتكون من خالل اســتخدام 
امليــاه فــي العمليـــات الصناعــية 

والزراعية املختلفـة.

إن تــراكــــــم النفايــات وإهمـــال 
معـالجتهـــا بـــال شـــك يخــلــــــق 
مشـــكالت عديـــدة منهــا تدهــور 
ــصــحــة الـــعـــامـــة، واإلصـــابـــة  ال

بأمراض بعضها خطير.
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ولـهـذا فـإن أنـظمـة النـفايـات تكـافـح 
ملواكبـة الطبقــة الحضريـــة املتوســطة 
النزعة االستهالكية.  التي تغلب عليها 
ويشار إلى أن 90 % من املواد الخام 
املستخدمة فـــي التصنيــع تتحول إلى 
نفايات قبل مغادرة املنتج املصنع، بينما 
يتم التخلص مـن 80 % مــن املنتجــات 
املصنعة فـــي غضـــون األشـهر الستة 

األولى من تصنيعها.
للنفايات شأنًا  الفعالة  اإلدارة  تعد 
محوريًا للمســـتقبل املســـتدام، وهـــي 
عنصرًا حاسمًا للحفاظ علــى املــوارد 
الطبيعية، وفــي حــني يتزايـــد حجـــم 
النفايـــات تتزايـــد ضرورة اإلســـراع 
ــي الــتــركــيــز عــلــى إعــــادة الــتــدويــر  ف
الطاقة  واستعادة  االستخدام  وإعادة 
أولئك  ويــدرك  التدويري.  واالقتصاد 
الذين يعملون في قطاع النفايات البالغ 
حجمه 1 تريليون دوالر أمريكي سنويًا 
بأنـه مــن املمكن فعليًا إدارة النفايــات 
بطرق آمنــة، حيث إن سـالمة التعامل 
مع قطاع النفايات من شأنه أن يسفر 
للمشكالت وتأسيس  إيجاد حلول  عن 
عمل  فــرص  وخلق  جــديــدة،  شركات 
الغازات  انبعاثات  من  والحد  جديدة، 

وتحويل  النفايــات  مرادم  من  الدفيئة 
علينا  يتعني  لذلك  طاقة.  إلى  النفايات 
عدم النظر إلى النفايات كونها مشكلة 
اقتصادية  كفرصة  وصفها  بل  بحتة، 
ــوارد  امل استعادة  خاللها  من  يمكن 
هنا  الرسالة  تحويلها.  وإعــادة  املهمة 
جلية إذن ال يهدف االقتصاد التدويري 
اليوم إلى إنقاذ كوكب األرض فحسب، 
ولكن أيضــًا إلـــى االســتفادة الفعلية 

جّراء القيام بهذه املهمة.
النامية  الدول  تحتوي معظم قمامة 
على (70-90 %( من املـــواد العضويـة 
مخلفات إعــداد الطعام،  الرطبة، مثل: 
حيث مازالت معظم املجتمعـات تعتمد 
مجهــزة  غــيــر  أطــعــمــة  شـــراء  عــلــى 
وإعدادها. ونظرًا الفتقـار كثيــــر مــن 
لجمع  جيدة  أنظمة  إلــى  ــدول  ال هــذه 
تناثر  فإن  وإدارتها،  ونقلها  املخلفات 
يتسبب  املدن  داخل  وتراكمها  القمامة 
وتدهور  خطيرة  صحية  مشكالت  في 
السياحة وتفاقم أزمات املرور، وغيرها 
زيادة  شأنها  من  التي  املشكالت  من 
تدهور البيئــة األســـاسية، تتسبب في 
تدني نوعيـة الحيـــاة عمومًا في غالبية 
إدارة  تفشل  ما  وغالبًا  ــدول.  ال هذه 

تحتوي معظم قمامــة الدول 
الناميـة علـى )70-90 %( مـن 
املواد العضويـة الرطبـة، مثل: 

مخلفات إعداد الطعام.

تعد اإلدارة الفعالة للنفايات 
شأنــًا محوريــــًا للمســـتقبل 
املستدام، وهي عنصر حاسم 
للحفاظ على املوارد الطبيعية.

عند تزايـــد حجــــم النفايــــات 
تتــزايــــد ضـرورة اإلسراع في 
التركيـــز علـــى إعـــادة التدوير 
وإعــادة االستخدام واسـتعادة 

الطاقة واالقتصاد التدويري.
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املخلفات في البلدان الناميــــة بســـبب 
نقص كفاءة جمع القمامة ونقلهــا. وال 
تلحظ الدراســـات داخــل الدول الغنية 
مؤشرًا لتدني كفاءة الجمع والنقل، إذ 
تصل هذه الكفاءة أحيانًا إلى 100 % 
وال تبقى إال مشكالت استعادة املوارد 
والطاقة والحفاظ على األراضي والبيئة. 
واالقتصادية  الصحية  الخسائر  لكن 
في الدول النامية نتيجة تدني خدمات 
باإلضافة  وإداراتــهــا،  املخلفات  جمع 
إلى محتوى القمامــة الفقيـــر فرضت 
أولويـــات أخـــرى مختلفة عن أولويات 

الدول الغنية.

ثقافة التدوير:
إن التعـارض الشــديد بــني أنمـاط 
االستهالك العالية في الدول الصناعية 
الغنية وضرورة خفض كميات القمامة 
املتولدة من ذلك االستهالك النهم سلط 
تصيب  التي  األضــرار  على  االهتمام 
التربة وامليـاه الجوفيـــة والهواء. كذلك 
فإن نقص األراضي الصالحة الحتواء 
املجتمعـات  معـارضـــة  أو  القمـــامـة، 
للسكني بجوارهــا أضاف عبئًا ثقياًل. 
في  االجتماع  علماء  ذهن  تفتق  وقد 
الغرب عن تشكيل ثقافة جديدة خاصة 
بتدويـر )إعــادة استخــدام( املخلفــات 
ذات القيمة داخل املجتمع ، تعتمد على 
السائدة  القمامة  مع  التعامل  أساليب 

في الدول النامية.
والتـدوير  االستـعمــال  إعــادة  إن 
في  للحياة  ســائــدان  أسلوبان  هما 
مناطق كثيرة منــذ زمـن بعيــد، تولدت  
يعيشون  الذين  الزبالني"  "مجتمعات 
على نبش القمامة بحثًا عن فتات ذي 
قيمة أو مخلفات ممكن االستفادة منها 
أو بيعها بطريقة تلقائية تدفعها أنماط 
ونجحت  املتدنية.  االقتصادية  الحياة 

في فرز ماليني األطنان مـــن القمامـــة 
على مر السنني بكفاءة عالية ، حتى أن 
أحد مراقبي البنك الدولي وصف أحد 
هذه املجتمعات قائاًل : " إنه نظام غير 
صحي بالتأكيد، لكنه من أكثر األنظمة 
اجتهادًا وكفاءة فــي العالــم". وهـــذه 
املجتمعات بحاجة شديدة إلى خدمات 
صحية واجتماعية وإلـى تقديـــر مـــن 
من خدمـات  تؤديه  ملا  الدولي  املجتمع 
هائلة تنوء بها املجتمعــات الغنيـة في 

البلدان املتقدمة.
إن التدوير بمفهومــه الحالـي هـــو 
ثقافة خاصة باملجتمعات الغنية لعالج 
مشكالتها الخاصة في تدبير القمامــة،  
شديدة  ذات خصوصية  املسألة  فهذه 
تتعــلق بالظــروف االقتصــادية للبــلــد 
الواحد. وهي ال  للمجتمع  بل  الواحد، 
تناظر همومًا بيئية أخرى، مثل قضايا 
األوزون وتغير املنـــاخ التي لهـــا أبعاد 
عاملية متشابهة إلى حد ما، لذلك مـــن 
الخطأ تبني ومحاولة استعادة وتطبيق 
ثقافة وأساليب التدوير الغربية كما هي 
وسحبها إلـى الـــدول الناميـــة، ملعالجة 
مشكالت تختلف فـــي مضمونهـــا، أو 
إلعادة ترتيب أوراق املشكلة بمــا هــــو 

ليس واقعًا بالفعل.

 التغلب على الحواجز : 
وللتغلب علـــى تلك الحواجــز التي 
تحول دون إعــادة االســتخدام يتعــني 
ووزارات  الحكوميـــة  املنظمــات  علــى 
ومؤسسات البيئة التعاون مع شركات 
الرئيسية  واألطــراف  الخاص  القطاع 
واملبادىء  املوارد  إلعداد  العالقة  ذات 
التوجيهية والسياســات التــي تخــفف 
تتخلص  أو  الحواجز  هــذه  ــار  آث من 
منها، وتشجع على املزيــد مــن إعادة 

االستخدام ذي القيمة العالية.

إن التعـــارض الشديد بني أنماط 
فـــي الدول  االســتهالك العاليــــة 
الصناعية الغنية وضرورة خفض 
كميات القمامة املتولـــدة مـن ذلك 
االسـتهالك النهـــم سلط االهتمام 
علـــى األضرار التي تصيب التربة 

واملياه الجوفية والهواء.

إن إعــادة االســـتـعمال والتـدوير 
هما أسلوبان سائدان للحياة في 
مناطــــق كثيــــرة منـذ زمن بعيـد.

إن التـدويـــر بمفهـومـــه الحـالــي 
هــــو ثقافـــة خاصة باملجتمعـــات 
الغنية لعالج مشـكالتها الخاصة 

في تدبير القمامة.  
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عوامل توليد نفايـات الطبقــة 
املتوسطة:

يـُعزى توليد النفايات إلى حد كبير 
بعاملني اثنني؛ هما:

• السكان.	

• أنماط االستهالك.	
تشيــر تقديــرات منظمــة التعــاون 
االقتصادي والتنميــة إلـــى أن القـــوة 
الشرائية للطبقة املتوسطة على مستوى 
ــ أي األسر التي تقدر نفقاتها  العالم 
اليومية بنحو (10-100( دوالر أمريكي 
لكل شخص في عام 2005 م  ــ سوف 
تصل إلى نحو 4.9 مليار نسمة بحلول 
2030 م مقارنة ب 1.8 مليار نسمة في 

عام 2009 م. ويتوقع أن تستوطن ثلثا 
هذه األســر في آسيا؛ أي مـــا نســبته 
66.7 % مـرتفعـــة من 28 % في عـام 

2009 م، مـــع امتــالك الصني النسبة 

الكبرى.

تصبح  الحقائق  هذه  ضوء  وعلى 
"خذ،  التقليدية  االقتصادية  النماذج 
تسـير  حــيــث  ـــ  ـ تصرف"  ــع،  اصــن
عمليات تصنيع البضائع واستهالكها 
والتصرف فيها في خط مستقيم ــ غير 

قابلة للبقاء متزايدة.

على سبيل املثـال: يشـــير املنتــدى 
االقتصادي العاملي إلــى فقـدان 80 % 
من قيمة قطـــاع الســلع االســتهالكية 
العامليــة التــي تقدر بنحو 3.2 تريليـون 
دوالر أمريكــي ســنويًا دون إمكـانيـــة 
تعويضها، وذلك نتيجــة لهــذا النمـــط 

التبذيري .

زيادة الناتج املحلي اإلجمالي 
للفرد:

السكان  نمــو عدد  إلــى  باإلضافة 
وزيادة املستهلكني من الطبقة املتوسطة؛ 
في  ملحوظة  زيادة  املرجح حدوث  من 
الناتج املحلي اإلجمالي للفرد؛ السيما 

في البلدان النامية .
بحلــول عــام 2025 م سيتضاعـف 
اإلنتاج العاملــي مقارنة بعام 2005 م ، 
وبحلــول عام 2050 م قــد يتضـاعــف 
اإلنتاج العاملي مرة أخرى مقارنة بعام 
2025 م. كما سيبلغ متوســط الناتــج 
املحلي اإلجمالي للفرد في عام 2025م 

في سياق العمل املعتاد.
يشير االقتصادي األمريكي ومدير 
معهد األرض؛ »جيفري ساكس« إلى 
توقع بلوغ الناتج املحلي اإلجمالي للفرد 
 40.000 حوالـي  النامية  البلدان  في 
دوالر أمريكي فـي عــام 2050م، وهو 
للفرد  اإلجمــالي  املحلي  الناتج  معدل 

ذاته في عام 2005 م.
في  امللحوظة  الطفرة  هذه  ستؤدي 
اإلجمالي  املحلي  الناتج  نمو  معدالت 
النفايات.  كميات  زيــادة  إلى  العاملية 
الكلي  االقتصاد  ببيانات  وباالستعانة 
لحوالي 30 بلداً من بني بلدان منظمة 
التعاون االقتصادي والتنميــة، تشـــير 
التقديرات إلى وجود زيادة بنسبة 1 % 
في الدخل القومي ينشـــأ عنهــا زيـادة 
بنســبة 0.69 % فـــي النفايات البلدية 

الصلبة.
الناتــج  ارتفــــع  كلمـــا  ذلك،  ومع 
للفـــرد، زاد معـــدل  املحلي اإلجمالي 
تطور أنظمة إدارة النفايـات وكفاءتها. 
ولهذا؛ ستؤدي زيادة الناتـــج املحلــي 
اإلجمالي للفــرد من زيادة عدد مرادم 

تشيـر تقديرات منظمـة التعــاون 
االقتصادي والتنمية إلى أن القوة 
على  املتوسطة  للطبقة  الشرائية 
نحو  إلى  تصــل  العالم  مســتوى 
4.9 مليار نســمة بحلـول 2030 م 

مقارنة ب 1.8 مليار نسمة في عام 
2009 م. 

سيتضاعف  م   2025 عام  بحلول 
بعــام  مقارنـــة  العاملــي  اإلنتاج 

2005 م. 

ســـتؤدي الطفـــرة امللحوظـة فـــي 
معـدالت نمـــــو الناتـــج املحلـــــي 
اإلجمالـــي العامليـــة إلــى زيـــادة 

كميات النفايات. 
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النفايات الحديثة وأنظمة جمع القمامة 
الفعالة واملعالجة البيولوجية امليكانيكية 
ومرافق توليد الطاقة من النفايات حول 

العالم.

إدارة النفايات الحضرية: 
تشير التقديرات إلــى أن النفايــات 
الغذائية الحضرية ستزيد عامليًا بنسبة 
2025م  2005م و  بــني عامـي   % 44
وخالل الفترة نفسها يتوقـع أن تشـهد 
آسيا أكبر زيادة فــي إنتــاج النفايات 
الغذائية من 252 مليون طن إلى 377 
مليــون طن. فـي حالـة بقـاء اتجاهات 
إدارة النفايـــات الحاليــة  )مؤشـرات( 
على ما هي عليه، فمن املتوقع أن تؤدي 
زيادة  إلى  املطمورة  الغذائية  النفايات 
انبعاثات غاز امليثان في العالم من 31 
مليون طن إلى 43 مليون طن، وارتفاع 
نسبة االنبعاثـات الناتجـة عـن األنشـطة 
البشرية واملرتبطة بعمليات الطمـر علــى 
وتزيد   .)%10-8) من  العالـم  مســتوى 

احتمالية تأثير غاز امليثان على ارتفاع 
مستويات االحتباس الحراري " ارتفاع 
درجات حرارة األرض " بـ 21 ضعفًا 

مقارنة بغاز ثاني أكسيد الكربون.

فـــرص الــعــمــل فــي الــقــطــاع 
البيئي: 

التدويــر  إعادة  أنشـــطة  تســاعد 
وتحويــل النفايات إلى ســماد وإعــادة 
استخدام النفايات في خلق فرص عمل 
يشار  كما  البيئي.  القطاع  في  كثيرة 
وإعادة  التدوير  إعادة  أنشطة  أن  إلى 
تقــدر  عمــل  فرص  تخلق  االستخدام 
األقل من فرص  بتسعة أضعاف على 
العمل التي تخلقها أنشطة ردم النفايات 
في  العاملني  رواتــب  وتقدر  وحرقها. 
أنشطة إعادة التدوير بحوالي 37 مليار 
دوالر أمريكي سنويًا، كما يبلغ إجمالي 
اإليرادات السنوية لهذه األنشطة أكثر 

من 236 مليار دوالر أمريكي.

أنظمة النفط 
والغاز الطبيعي

% 33

التخمر املعوي 
% 22

صناديق النفايات
% 20

استخراج الفحم 9 % 

إدارة األسمدة
 % 8

أخرى
 % 6

شكل يوضح النسب املئوية 
النبعاثات غاز امليثان من النظم 
املختلفة وتزيد احتمالية تأثير 

غاز امليثان على االحتباس 
الحراري بـ 21 ضعفًا مقارنة 
بغاز ثاني أكسيد الكربون. 

تزيد احتمالية تأثيــر غــاز امليثان 
على ارتفاع مستويات االحتباس 
ارتفاع درجات حرارة  الحراري " 
األرض " بـ 21 ضعفًا مقارنة بغاز 

ثاني أكسيد الكربون.

وإعادة  التدويــر  إعـادة  أنشطـة 
عمــل  فــرص  تخلــق  االستخدام 
تقــدر بتسـعة أضعـاف علـى األقل 
من فــرص العمــل التـــي تخلقهــا 

أنشطة ردم النفايات وحرقها.
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ــد الــتــقــاريــر املــوجــزة  أوضـــح أح
الحديثة حول قطاع إعادة االستخدام 
أن إمكانية خلق فرص العمــل بقطــاع 
إمكانيــة  تتجــاوز  االســتخدام  إعادة 
خلق فرص العمل بقطاع إعادة تدوير 
بمراحـــل.  والردم  والحـــرق  النفايات 
ويشير التقرير إلى بعض اإلحصائيات 
األمريكية  املتحدة  بالواليات  املتعلقة 
طـن   10000 كل  مقابـــل  تظهــر  التي 
عمل  فرصة  خلق  يمكن  النفايات،  من 
واحدة إذا تم اتباع نظام حرق النفايات 
حالــة  في  عمل  فرص  بست  مقارنة 
الردم، و36 فرصـة عمــل  اتباع نظام 
في حالة اتباع نظام التدوير، وحوالي 
اتبــاع  حالــة  فـي  عمـل  فرصة   296
االســتخدام.  وإعـادة  التجديـد،  نظام 
ــ   " شبكة كوموسي   " بيانات  وترجح 
البلجيكية  العمل  شبكات  إحدى  وهي 
مؤسسات  مــن  مجموعة  مــن  املؤلفة 
إعادة االستخدام املعتمدة ــ إن أعداد 
فرص العمل التي يخلقها قطاع إعادة 
؛  املذكورة  تتجاوز األرقام  االستخدام 
إذ تقدر بـ 800 فرصة عمل مقابل كل 
10000 طن من النفايات . وبذلك نصل 
إلى استنتاج واضح وهو أن نشاط ردم 

النفايات يقضي على فرص العمل.
االسـتخدام  إعـادة  أنشــطة  تخلق 
أعلــى  مسـتويــات  تتطلـــب  وظائـــف 
مــن املهارة؛ وتحسني جودة الوظائف 
إعادة  أنشطة  وتوفر  خلقها.  يتم  التي 
التدوير وإدارة النفايــات نســـبة كبيرة 
من الوظائف التي تحتاج إلـــى عمالـــة 
ذات مهـارات منخفضـــة أو متوســطة 
فــي مجــاالت جمع النفايات ومناولتها 
أنشطة  تتطلب  ذلك،  ومـع  ومعالجتها. 
مــن  مزيـــد  توفيــر  االستخدام  إعادة 

العمالة املاهرة وشبه املاهرة. كما توفر 
هذه األنشطة من خالل إعادة التصنيع 
وتقييم الخدمات واإلصالح فرص عمل 
الحالية،  التصنيع  مناطق  من  بالقرب 
الزيادة؛  إلى  البطالة  نسبة  تميل  حيث 
األمر الذي يساعد على تعزيز اقتصاد 

هذه املناطق .

مواجهة التحديات املستقبلية: 
يتطلب تحقيق مزيد مــن التحامـــل 
ألنظمة إدارة النفايات مع الحفاظ على 
الحد من اآلثار البيئية بوصفها أولوية 
الذي  التحــدي  ويتمثـل  بيئية قصوى. 
يواجه املساعـي الراميــة نحو الوصول 
إلى ممارسات أكثــر استدامـة إلدارة 
النفايات الصلبة البلدية في الحـد مـن 
فــي  املتولــدة  الصلبة  النفايات  كمية 
ظل تزايد كمية النفايات املحولـــة مـن 
مبادرات  طريــق  عـن  النفايات  مرادم 
االستخدام  ــادة  وإع التدويـر،  إعــادة 
وغيرها، وذلك على نحو يحقق الجدوى 
االقتـصـاديـــة، كمــا يتــوجــب اإلدراك 
لضرورة عدم تحقيق النمو االقتصادي 
املستمر على حساب البيئة املحلية لكل 

بلد.

املراجع:

• املعرفة 	 عوائد  أحمد،  يعقوب  الــشــراح، 
العلوم  تعـريـب  مــركـز  العامــة،  والصحــة 
الصحية، الطبعة األولى، 2015 م ، دولة 

الكويت .
• الهيئـــة العـامــة لترويــج االســتثمار 	

وتنميـــة الصـــادرات "إثــراء"، إدارة 
النفايات 2016 م، سلطنة عمان .

• مجلة البيئة والتنمية ــ املجلد الرابع ــ 	
عدد 20 ــ سبتمبر / أكتوبر 1999 م 

ــ دولة لبنان.

االستخدام  إعــادة  أنشطة  تخلق 
أعلى  مستويات  تتطلب  وظائف 
مــن املـــهـــارة؛ وتــحــســني جــودة 

الوظائف التي يتم خلقها.

واحــدة  عمل  فرصة  خلق  يمكن 
إذا تم اتباع نظام حرق النفايات 
مقارنة بست فرص عمل في حالة 

اتباع نظام الردم.

تتطلب أنشــطة إعادة االستخدام 
توفيــر مزيـــد من العمالة املاهرة 

وشبه املاهرة. 
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السباحة في املحيطات قد تزيد احتمالية التعرض للعدوى

»ُيُُُُُُعنى هذا الباب بنشر املعلومات عن األجهزة الطبية والتشخيصية الحديثة، وكذلك أحدث االكتشافات الطبية«.

التــي أجـريـت بالجمـعيـة األمريكيـــة للمكروبيولوجيــا  نـتــائــج األبــحـــاث  تـوصـلــت 
إلــى أن السباحــة في مياه املحيطات قد تغير التركيب الجيني للمكروبات التي تعيش بشكل 
طبيعي على الجلد؛ مما يزيد من خـطـر التعـرض للعـدوى، حــيـث تستبـدل املكروبات املفيدة 
التي تعيش بشكل طبيعي علــى سطح الجلد باملكروبات الضارة املوجودة في املياه. تمكن 
العلماء من التعرف على بعض أنواع هذه الجراثيم ومنها: جرثومة الضمة )Vibrio(، وذلك بعد 
)6-24( ساعة من السباحة يمكن أن تؤدي هذه الجراثيم إلى عـدوى بالسبيل املعـدي املعـوي، 

والتنفسي، والجلد، واألذن.

الجديد فـي الطب

بجامعة  أجريت  دراسة  أظهرت 
يستخدم  عقاراً  أن  الهولندية  رادبود 
الدم  ضغط  لعالج  واسع  نطاق  على 
واعداً إلبطاء  املرتفع قد يصبح عقاراً 
تطور مرض ألزهايمر. أجــرى فريـــق 
البحث دراسته الكتشاف فاعليـة عقار 
النيفيديبني (Nifedipine( وهــو أحــد 
األدوية األكثر شيوعًا املسـتخدمة فـي 
عالج ارتفاع ضغط الدم، كما يستخدم 
 )Angina) لعــالج الذبحــة الصدريــة
الناتجة عـن تقلـص الشــرايني التاجية 
القلب، ألنه يساعد في  ومرض فشــل 
تحســني جريـان الـدم إلـى األطـراف.
والكتشــاف فاعليــة العقــار فــي عالج 
ألزهايمــر راقــب الفريــق 44 شخصًا 
الخـفـيف  ألزهـايمـر  مــرض  يعـانــون 

وقـام  النساء.  من  ونصفهم  عاماً   77 أعمارهـم  متوسـط  وكان  املعتـدل  إلـى 
الباحثون بدراسة تدفق الدم إلى مناطق معينـة بالـدمـاغ قبل الدراسة وبعدها، 
وأظهرت النتائـج أن تـدفـق الـدم إلـى منطقـة الحصيـن (Hippocampus( وهي 
التي  بـني املجموعــة   % 20 قـد زاد بنسـبة  الدماغ  الذاكرة والتعلم في  مركز 

تناولت عقار النيفيديبــني مقارنــة باملجموعة األخرى.

)Alzheimer( عقار لضغط الدم يكافح مرض ألزهايمر
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عالجات جديدة تستهدف جراثيم املعى ملنع وعكس تفاعالت 
التحسس للطعام

توصلـت دراســة جديــدة أجـريـت فــي مســتشـفـى 
بوسـطن لألطفال إلى أنـواع مــن الجراثيـم فــي املعـــى 
تغيــرات  ووجدت  الطعام،  حساسية  من  تقي  قد   )Gut)

مصحوبـــة بتطور الحساسية للطعام وتبدل االســـتجابة 
املناعيــة ، وجد فريـــق الدراســة أن إعطاء تركيبة فموية 
معدلة معززة بخمسة أو ستة أنواع من الجراثيم املوجودة 
في معــى اإلنســان قـد سـاعد فــي الوقايـة مـن حساسية 
الطعام عن طريق زيادة التحمل للمواد املسببة للحساسية 

في الطعام.

أعلــن رئيــس قســــم األمــراض 
بدولــة  الجهـراء  بمسـتشـفى  الجلـدية 
الكويت ومديـر برنامج البــورد الكويتي 
فيحــان  محمـد  د.  الجلديـة  لألمراض 
أنه تم  العتيبــي فــي تصريح صحفي 
اكتشاف طريقــة جديـدة لعالج البهاق 
(Vitiligo( بنسبــة 97 % من قبل أطباء 

كويتيــني وهــم د. محمد األنصاري و د. 
فهد املطوع. وقال د. العتيبي أن العالج 
الجديد يعد ثورة جديدة ملرض البهــاق 
وقـد تــم تســجيل براءة االختراع في 
الواليات املتحــدة األمريكيـة وسيتوافر 
في أكتوبر 2020م بالكويت. وأضاف 
د. العتيبــي أن الطــريقــــة الجـديــدة 
عبـارة عـن عالج موضعي ذي شـقني 
)لوشن( الشق األول يحتوي على مادة 
السـورالـني (Psoralen( ويدهــن علـى 
األماكـن املصابــة، وبعـد ذلك يتعـرض 
املريـض إلـى األشعة فـوق البنفسجية 

اكتشاف عالج للبهاق سيحدث ثورة في عالم الطب
الجلد يحتوي علـى مواد  لتجديد خاليا  ثاني  ثـم يوضع لوشن   ،A النـوع  مـن 
استخدام  تــم  وقـد  الطبيعية،  املعــادن  وبعـض  وكالســيوم  لألكســدة  مضادة 
النتيجة  الكويت والسعودية وكانت  العديد من املرضى في  العالج الجديد على 
ممتـازة خاصـة فـي األطــراف التــي ال تستجيب عــادة للعــالج املوضعـي، أو 

العالج الضوئي وكانت االستجابة حوالي 95 %.
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التعريف بابن طفيل:
هو أبوبكر محمد بن عبد امللك بن محمد بن طفيل القيسي األندلسي )1155م-1185م( عربي األصل ولد في 
الشمال الشرقي من غرناطة، ثم تعلم الطب في غرناطة وخدم حاكمها وتوفي في مدينة مراكش ودفن هناك، واشترك 
السلطان أبو يوسف في تشييع جنازته، وكان ابن طفيل فيلسوفًا ومفكرًا وقاضيًا وطبيبًا وفلكيًا وكان معاصرًا 
البن رشد وصديقًا له، وله مؤلفات في الطب والفلك، وكان شاعرًا ومن شعره األرجوزة في األمراض وعالجها التي 
سنتناولها في مقالنا هذا، وهذه األرجوزة الطبية على الرغم من إصابة كثير من أوراقها بالسوس والرطوبة فإنها 
ما زالت تمثل في كثير من أبوابها طريقة املؤلف في وصف األمراض وفي وصف عالجها، وهذه النسخة الفريدة 

في وضعها يبدؤها الناظم بقوله:

األرجوزة الطبية البن طفيل
أ. عمــاد ســيد ثابت

مـدقـــــق لغــــوي 
املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

دولــة الكويــت

ة
ي
رب

ع
ال
ة 

غ
لل
ا
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الحمد هلل العـلي الظاهـر
ذي امللك والعز املجيد القاهر

نحمده حمـدًا على آالئـه       
ونسأله املزيد من نعمائه

ثم الصالة والسالم سرمدا
على النبي الهاشمي أحمدا

أرسله هلل بدين الحق
فكلم الناس بمحض الصدق

ثم تعرض ملوضوع النظم فقال:
اإلنســان بغاية  عــلل  فيــه  أذكــر 

اإليضاح والبيان
يحيل  والدواء وما  العالج  وأذكر 

السم والدواء
فاملنظومة في حد ذاتها على الشكل 
الحالـي تعتبـر من الناحيــة التاريخيـة 
املطروقـة  الطبيـة  للموضوعـات  صورة 
في عصر ابن طفيل فقد ألفها على سبع 
مقاالت جلها مقتبس مـن الطب القديم 
املعهود لدى أطباء الـعرب، وسـيتضح 
ملن يطلع عليها أن البن سينا بصمات 
في كثير من موضوعاتها، وأنها تعتمد 
علــى تشــخيص املرض وعلــى ذكـر 
أسبابه، ثم على ذكر ما يتعلق بعالجه، 
وسنفصل في هذا املقال الحديث عن 
عليه  سار  الذي  الترتيب  حسب  ذلك 
املؤلف في كتابه وحسب االهتمامات 
الجاد،  العلمي  ملوضوعه  أوالها  التي 
وقد أدمج في كل مقالة ما يناسبها 

واستخرج منها ما يتعلق بها.

إحياء  في  العرب  العلماء  جهود 
التراث:

لقد حـاول املهتمـون بإحياء التراث 
يبحثــوا  أن  الحاضـــر  العصـــر  فـي 
امليدان  هذا  في  العربــي  املجهود  عن 
فوجـــدوا الخزانـــات العامليـــة مليئــة 
باملخطوطات العربية املتعلقــة بأنـــواع 

شتى من االختصاصات الطبية، ولقد 
عبد هلل  بن  العزيز  عبد  األستاذ  ذكر 
في كتابه عن الطب واألطباء باملغرب أن 
األمانة العامة ــ لجامعة الدول العربية 
الدين  الدكتور صالح  كلفت  قد  كانت 
في  املخطوطات  معهد  سمدير  املنجد 
األمانة العامة بوضع كتاب عن مصادر 
تاريخ الطب املخطوطة، فإذا به يسجل 
ألف كتاب، وهذا  في كشفه نحوًا من 
أن  على  يدل  فإنما  على شيء  دل  إن 
الكافية  العناية  وجدت  قد  املادة  هذه 
من أرباب الثقافة في العالم اإلسالمي 
سواء كانـوا مــن علمــاء االختصاص، 
أو كانت لهم مشاركة في مواد الثقافة 

العربية والدراسات اإلسالمية. 
يمكننا  الطبية ال  الثقافة  ونحن في 
الرازي  بذله  الذي  املجهود  ننسى  أن 
وابن سينا في املشرق، كما ال يمكننا 
بعض  يبذله  الذي  املجهود  ننسى  أن 
كـابن رشد  واملغــرب  األندلــس  علماء 
وعبد امللك بن زهر وأبي بكر بن طفيل، 
فجميع هؤالء قد ساهموا مســاهمات 
الطبي  البحــث  تطويــر  فــــي  عمليــة 
حســب  تختلف  درجاتهــم  كانت  وإن 
مواهبهم وشهرتهم. ففي األندلس مثالً 
خصوصًا في عهد املرابطني واملوحدين 
لبالد  تابعــة  األندلــس  كانت  حينمـــا 
املغرب كانت الرعاية الطبية قوية، وكان 
بعض األطباء يحرصون على تسجيل 
مالحظاتهم وتدوينها، وعلى البحث عن 
الوسائل امليسرة للتلقني فكانوا بسبب 
الطبـية  الصنعــة  بــني  يجمعـون  ذلك 
العملية وبني املضمون النظري املؤدى 
 بأحســـن الطرائــق التعليميــة النافعــة.
وفي هذا العصر ألف ابن رشد كتابـــه 
وألف أبو مروان عبد امللك  “الكليات« 
ابن زهر كتابه “التيســير”، وألــف ابـن 
طفيـل أرجوزتــه الطبية التي تحتـــوي 
علــى أكثــر من سبعة آالف وسبعمائة 

أرجــوزة ابـــن طفيــــل الطبيــة 
علـــى الرغم من إصابة كثير من 
والرطوبـــة  بالســوس  أوراقها 
فــي  تمثل  زالــت  مـــا  فـــإنهــا 
كثيــــر مــــــن أبوابهـــا طريقـــة 
املــؤلــف فــي وصــف األمـــراض 

ووصف عالجها.

تعتبــر أرجوزة ابن طفيل مــن 
الناحيــــة التاريخيــــة صـــورة 
املطروقة  الطبية  للموضوعات 
في عصره، فقد ألفها على سبع 
مقاالت جّلها مقتبس من الطب 
أطباء  لــدى  املــعــهــود  الــقــديــم 

العرب. 

البن  الطبية  ــوزة  األرج تعتمد 
طفيل على تشـــخيص املرض، 
وعلـــى ذكر أسبابه ثم على ذكر 

ما يتعلق بعالجه.
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بيت من الرجز السهل الواضح البني. 
والظاهر أن شهرة ابن رشد وابن زهر 
الطبية قد تجاوزت شهرة  الناحية  من 
ابن طفيل، نظرًا لكون هذا األخير قد 
اســتمال الناس بأسلوبــه القصصــي 
فــيمــا يتعـلـق بالفلسفــة اإلشراقــية، 
فشغلهــم بكتابــه “حــي بــن يقظـان” 
وجعلهم ينساقون إليه، ويتأملـــون فـي 
رموزه فنسوا بذلك مؤلفاته الطبية التي 
لم تصل إلى حد اإلبداع املوجود فـي 
كتاباته الفلسفية، ومـع ذلك فــإن ابـن 
فــي  املؤرخـــون  يهملـــه  لــم  طفيـــل 
الجانب الطبي فذكروه من بني األطباء 
املرموقني في عصره، فهــذا ابن أبــي 
من  جعله  “القرطاس”  كتابه  في  زرع 
أطباء يوسف بن عبد املؤمن املوحدي، 
وذكــر أنــه مـن أهــل الحذق بصناعة 
وهذا  الجراحات،  في  والنظر  الطب 
ابن أبي أصيبعة يذكر أن له مباحثات 
ومراجعات على كتــاب الكليــات البــن 
كتبــه  يقــرأ  مــن  أن  والظاهــر  رشد، 
سيعرف من خاللها أنـه كان ذا خبــرة 
بعلم التشريح؛ نظرًا للدقة التي يتحدث 
بها عـن جـل األعضــاء الداخلـية فــي 
يلي  فيمـــا  ونســتعرض  الجســم، 

املقاالت السبع البن طفيل:

املقالة األولى: في أمراض الرأس
يســمى  داء  عــن  تحــدث  وفيهــا 
الشــعر  انتشــار  وعــن  التعلب  بـداء 
قبــل  الشـــيب  يمنــع  وعما  وتكاثـره، 
وعن  الحزاز  وهي  اإلبرية،  وعن  وقته 
يسمى  منها  نوع  وعن  الرأس،  قروح 
بالشهدة، وعن مرض يعرض بالوجنتني 
وقذال الرأس ويسمى بالسعفة والربة 
وعن  وأجزائه،  وأنواعه  الصداع  وعن 
الهامة  وأقسامها، وعن وجع  الشقيقة 
البارد،  والبرسام  الحر  البرسام  وعن 
ثم تحدث بعد ذلك عن السبات واألرق 

والـدوار  الخمـــار  وإفــراط  والســهر 
وإفراط عــرق الرأس، وعـــن العشـــق 
وهـو  واملانخونيا،  والكابوس  والقطوب 
مرض يعتري اإلنسان، فيفقد بســببه 
االنضباط ويصير حينئذ غيــر متحكم 
في وعيه، فيتخيل بعض األشياء التي ال 
وجود لها في الحقيقة، ويضحك بغير 
سبب ويخلط في الكالم دون تثبيت. ثم 
علة  وهو  الصرع  عن  ذلك  بعد  تحدث 
أفعـال  عـن  النفسـية  األعضاء  تعطل 
الحس والحركة واالنتصاب منعًا غير 
تام، وعن السكتة، وهي علة قـال عنها 
ابن سينا في كتابه القانون إنها تعطل 
األعضاء عن الحس والحركة النسداد 
واقع فـــي بطــون الدمـاغ في مجاري 
الـروح الحســاس واملتحرك، ثم تحدث 
الفالج واللقـــوة والتشــنج  املؤلف عن 
واالرتعاش واالختالج والخــدر وعظـم 
التي  املقالة  هذه  أنهى  وبذلك  الرأس، 
اشتملت علـى سـتة وثالثـني بــابًا، إال 
نظرًا  أكثرها  من  تتعذر  االستفادة  أن 
لتالشي جــزء كبيـــر منهــا، وضيــاع 
الجوانب اليمنى في كثير من أوراقهــا 
خصوصًا فيمـا بـني البــاب الســادس 

عشر والباب األخير.

املقالة الثانية:
في األدواء العارضة فـــي الوجــه، 
وتشتمل على واحد وسبعني باباً وفيها 
تحدث عن انتفاخ الوجه، وعــن سواد 
األجفان وعما يقلع الوشم، وعن الكلفة 
وعما يزيل النمش والخيالن، وعن آثار 
الحروق في الوجه، وعن صفرته وعما 
يبيضه ويحسنه، وعن البتور العدسية 
االحتـراق  وعــن  تعتريه  التي  الصغار 
والشقاق فيه، ثم تحدث بعد ذلك عــن 
الرمد بأقسامــه وعن عالجــه ثــم عــن 
الحول والغرب، وهــو دم عـارض فـي  
املآقي ناتج عن تورم فيها يحدث وجعاً 

زهر  وابن  رشد  ابن  شهرة  إن 
من الناحية الطبية قد تجاوزت 
شهرة ابن طفيل، نظــرًا لكــون 
هذا األخير قـد اسـتمال الناس 
بأسلوبه القصصي فيما يتعلق 

بالفلسفة اإلشراقية.

ابن طفيــل  كتـب  يقــرأ  مـن  إن 
سيعرف مــن خاللهــا أنـه كـــان 
ذا خبرة بعلـم التشريح، نظرًا 
للـدقـــة التــــي يتحــــدث بهـــــا 

عــن جّل األعضاء الداخلية .

الثقافـــة الطبيـــة ال يمكـــن أن 
بذلها  التــي  الجهــــود  تنســى 
الرازي وابن سينا في املشرق، 
واملغـــرب  األندلـــس  وعلمــــاء 
كابن رشد، وعبد امللك بـن زهر 

وأبي بكر بن طفيل. 
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في  غلظ  وهو  السالق،  وعن  أليمًا، 
األجفان مع احمـــرار وتقـــرح، ثم عن 
وعّرفه  للعينني  يعرض  الذي  الجساء 

بقوله:
قد يعرض الجساء لألجفان

مع وجع تحسـه العينان
وحمـرة وعسـرة انفتاح

عند انقضاء النوم في الصباح
وسـدة ليست مع الصالبة

وقلة الحـراك واإلجابة
وانتقل بعد ذلك إلــــى الحديث عن 
وعند  وعالجهـــا،  وأمراضهــــا  األذن 
يستعمل  لم  فيها  ينشب  ملا  تعرضه 
كعادتـــه النظـــم فـــي كل مـــا يتعلـق 
من  عالجًا  وصف  بل  باملوضوع، 
العالجات نثرًا، ثم تحدث بعد ذلك عن 
مرض اللثة واللسان واألسنان واللهاة 

وبذلك أنهى املقالة الثانية.

املقالة الثالثة:
الحلــق  فـــي  العارضــة  العلل  في 
والصدر وآلة النفس تحدث فيها عـــن 
وعن  الصـــوت  بحوحــة  وعن  الذبحة 
خشونته وعن السل والذبول وعن نفث 
الدم، وعن بلع العلق، وعن الربو وعن 
أمراض القلب وعــن أمـراض الثديـــني 
عن  ذلك  بعد  تحدث  ثم  اإلبطني،  وننت 
املعدة وعن سوء الهضم وعن الشهوة 
للطعام وعن شدة العطش وعن  الكلية 

الزحير.

املقالة الرابعة: 
في آالت الغذاء وفي أمراض املعى 
والبطن، تحدث فيها عن ضعف الكبد، 
وعن أورامها وعن تحجرها وعن كثير 
الناتجة عنها  أو  أنواع أمراضها،  من 
كمـرض االسـتسقاء ومـرض اليرقان، 
وعن  الطحال  أمراض  عن  تحدث  ثم 

املغص وعالجه، وعن القولنج املعروف 
بإيالوش، وهو مرض ُيِحدث وجعًا في 
األمعاء ومن عالماته: زيادة على شدة 
ويتسبب  القيء،  على  اإلدمان  الوجع 
في نتانة التنفس، وفي كراهية الرائحة 
ولهذا  املريض،  ريح  عن  تصدر  التي 
منه  املستعاذ  به  يقال  نوع  هناك  كان 
ــ ولقد أحسن  ــ  وقانا هلل شر ذلك 
ابن طفيل تشخصيه بأسلوب يدل على 
براعة في األداء اللغوي فهو حينما بينه 

وبني أنواعه فقال: 
دليله الوجع في األمعـاء

والقيء باإلدمان في استـياء
وربمـا تقيـأ البـــرازا

فصار في القيء يرى ممتازا
وذا يسمى املستعاذ مـنه

وليـس للشاكي خروج عنه
وهو الذي يقذف فيه الزبل

ونوعه الثـاني الذي ينحل
مـن نفـس العليـل فيـه نتـن

كأنه بسـلحه مسنت
ونوعه الثالث ما الجشاء

يحسب فيه أنه فـسـاء
ونـوعه الرابع ما الـرياح

تحسبي فيه أنــه سالح
وخامس األنواع فيه الجسم

جميعه الننت لـه يعم
وختــم هــذه املقالـة بالحديث عــن 

مرض البواسير وعن عالج ذلك.

املقالة الخامسة:
واملجـاري  الكلـى  أمـراض  فــي   
البوليــة وأمراض الرحم، وفيها تحدث 
البــول  الحصى وعن عســر  تولد  عن 
وسلسه وحرقته وكثرة القيام إليه، وفي 
هذه النقطة تحدث عن هذا املرض الذي 
بديابيطا  اليونانيني  عنــد  يعــرف  كان 

وقال عنه:

املقالة  فــي  طفيل  ابــن  تحدث 
وعن  القلب،  داء  عــن  ـــى  األول
وعما  وتكاثره  الشعر  انتشار 

يمنع الشيب قبل وقته.

تحدث ابـن طفيل فــــي املقالـــة 
الثانيـة عــن األدواء العارضـــة 
في الوجه وتشتمل على واحد 
وسبعني بابًا في الطب، وتحدث 
في املقالـــة الثالثـــة عـن العلل 
العارضة في الحلـــق والصــدر 

وآلة النفس.

تتحدث املقالة الرابعة عن آالت 
الغذاء وأمراض املعى والبطن، 
وعــن  وأورامها  الكبد  وضعف 
أنـــواع  ــن  م وكــثــيــر  تحجرها 

أمراضها. 
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تعرف ذي العـلة باليونـان

ديابيـطا فـي منطـق اللسان

وهـي التـي يشـرب فـيهـا

املاء وليس بالجوف له بقــاء

تهبط في الحني من كــاله

قوته حتى يلي مجراه

ويـدفع املجاري للمثانة

في سرعـة ولم تطـل زمانه

ويخرج البول بال تلوين

كأنه مـفارق فـي الحني

فهو إذا كان كذا رديء

في حاله ونوعه وبي

وهو إذا كان بصبغ صالح

ويظهر العالج فـيـه ناجح

وأصله أن تسـتدر القـوة

رطوبة الكلى بجذب عنوه

فيعتـري من ذلك شوق

املساء ويشرب العليل بالدالء

ويخرج البول بغير حرقـة

ودون عسـر فـيه أو مـشقة

وكلمـا يشـــرب مــاء بال

ولم يطق لثقله احتمااًل

ثم بعد ذلك خصص عنوانًا لعالج 
هذا املرض ذكر فيه أنواعًا من النباتات 
ومركبات مـن الدواء منهـــا مـــا يمكن 

االنتفاع به اآلن.
من  األبيات  هذه  أثـــارت  ولقـــد 
املنظومة اهتمام عدد من األطباء الذين 
دقة  فيها  فرأوا  القرويني  زاروا خزانة 
في الوصـف وتتبعــًا ملراحـــل املــرض 
خصوصــًا فيمــا يتعلــق بالتشخيص 
األمــر  يقتصـر  ولم  العوارض،  وذكر 

على الذين اطلعوا عليها، بل إن بعض 
البواعث العلمية جعلت بعض األساتذة 
يستنسخونها  بالرباط  الطب  كلية  في 
وهم اآلن يدرسونها حســب املعطيــات 
عنايــة  ويوجهــون  املعاصــرة  العلمية 
طلبتهم إلى هذا امليدان العلمي التاريخي 
تصــــورات  يحقــق  أن  يمكنــه  الذي 
حضارية في نفوس العرب املعاصرين 
ليجعلوا مـــن علمائهم السابقني قدوة 
حسنة تعينهـم علــى البحث املتواصــل 
يحيــوا مجـدًا غبر،  أن  بذلك  عساهـم 
أخـرى  فرصــة  أمتهــم  يمنحـــوا  وأن 
العلمـي. وللتقدم   لالزدهار الحضاري 
كتبه  ما  أهم  من  كانت  املقالة  هذه  إن 
ابن طفيل وقـد وفق في أسلوبها وفي 
عرضهـا وجعلهــا مـــن املوضوعـــات 
على  إال  فيها  الحكم  يتحقق  ال  التي 
التجـارب  وعلــى  العلمــي،  االسـتقراء 
الطبية  الجوانب  بذلك، وكانت  املتصلة 
فيهـا واضحــة تمام الوضوح، كما أن 
النتائج املوصول إليها كانت مبنية على 
خبـرة تامــة تدل على اعتناء ابن طفيل 

بأبحاثه وموضوعاته.

خصها للحديث  املقالة السادسة: 
عن أنواع كثيرة من الحميات:

ويظهـــر مــن تحـليـلـــه أنــه كـــان 
املرضيــة  الحمـيــــات  عـــن  يـتحـــدث 
ويستفيد  العرضــية،  الحميــات  وعــن 
املقالــة  هــذه  مـــن  العــادي  القـــارئ 
حســب  الحميــات  مــن  عــدد  أسـماء 
 املصطلحات التي كانت سائدة آنذاك.
فمن ذلك حمى يوم، وحمى الدق، وهي 
غيـر مرتفعــة الحـرارة، وتسـتمر ثالثة 
أيام فأكثر وحمى الغب، وهي شديدة 

جدًا يقول عنها في منظومته:

تتحــــدث املقالــــة الخامـســــة 
عــن أمراض الكلـى واملجــاري 
وعن  الرحم،  وأمراض  البولية 
تولد الحصـى وعســـر البـــول 
وسلسه وحرقتـــه وكثرة القيام 

إليه. 

جعلــت  العلميــة  البواعــث  إن 
بعض األساتذة في كلية الطب 
منظومة  يستنسخون  بالرباط 
ابـن طفيـل ليدرسـونها حسـب 
املعطيــات العلميـــة املعاصـرة 
إلى  طلبتهم  عنايــة  ويوجهون 
هذا امليدان العلمي التاريخي.

أهم  مــن  الخامسـة  املقالة  تعد 
ما كتبه ابن طفيل وقد وفق فـي 
أسلوبها، وفي عرضها وجعلها 
من املوضوعات التي ال يتحقق 
االستقراء  على  إال  فيها  الحكم 
العلمي وعلى التجارب املتصلة 

بذلك.
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تبدأ بالنابـض حمى الغب

                يومًا ويومًا ال بأمر صعب

ومـدة النابـض ال تطـول

وبـردهـا مـقـصـر قــليـــل

لـكنهـا تبدأ بالتـسخني 

ويسرع التهابها في الحـني

وحرها يلدغ كف الالمس

كأنه لهـب نار القابـس

وربما خـلط في الكالم

صاحبها في شدة املقام

ال سيما إن كان ذا مزاج

محترق ملتهـب وهاج

ثم انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن 
الدموية  الحمى  وعن  املحرقة،  الحمى 
يوم.  كل  النائبة  البلغمية  الحمى  وعن 
املقالة  إلى  انتقل  املوضوع  هذا  وبعد 
موضوعها  توضح  التي  وهي  األخيرة 

فيما يأتي.
  

املقالة السابعة: 
من  البدن  تعتري  التي  العلل  في 
وقد  السموم.  وفي  وعالجها،  الخارج 
قسمها إلى أربعني بابًا، وفيها تعرض 
عوارضها  وأظهر  السموم  من  لكثير 
ومفعولها، ومــا يتيســـر عالجــه منها 
وما ال يتيسر، ويمكن للمختصــني أن 
يطلعوا على هـذه األبـواب فــي الكتاب 

ذاته فهي مفيدة جدًا.
ككل  فالكتــاب  حـــال  كل  وعلـــى 
الذي  الطبــي  للتصــور  يعتبر صـورة 
نهج  طفيل  ابن  في عصر  كان سائدًا 
بـــدأ  تعليميًا، حيث  نهجـًا  ناظمـه  فيه 
بتشخيص املرض وذكر خصائصه، ثم 
يتعرض بعد ذلك ألنواع العالج ويشير 

ما  وإلى  تجاربه  إلى  العرض  في هذا 
يمكن  ال  ولذلك  ومعروف،  متداول  هو 
التثبت بما فيه إال إذا قوبل بما يتالءم 
معه في موضوعه وفي مواصفاته، وال 
تتيسر االستفادة منه إال إذا كانت هناك 
ثقافة لغوية وطبية في آن واحد فكثير 
من النباتات واملعادن والحيوانات ظلت 
لهــا أسماؤهــا املــوروثة عن الحضارة 
القديمــة، وكثيــر مــن األدويــة ارتبطت 
عند الذكر بمن وضعها، ولعلها كانت 
يتحـــدث  فهـو عندمــا  آنذاك،  متداولة 
مثاًل عـن أقراص جالينــوس كوسـيلة 
من وسائل العالج ال شك ألنها كانت 
أقراصًا مستعملة ومعروفة ملن توصف 
بعــض  إلــى  يشـير  عندما  وهو  إليه، 
النباتات أو بعض املقاييس سيجد وال 
إلنجــاز  موازية  آنذاك صيدليات  ريب 
ما يشير إليه، فاالزدهار الطبي دائمًا 
ولعــل  الصيدلــي،  االزدهــار  يعايـش 
تجارب  استفاد من  قد  الحديث  الطب 
سابقيه، وهذا أمر ال ينكر إال أن هذه 
واالطالع  املسـايرة  تقبــل  االســتفادة 
على أكثر ما يمكـن االطـالع عليـه من 
إلــى اآلن  تراث األجداد، فقـــد نجــد 
مالحظــات  علــى  يضفــي  شيئًا  فيها 
به مشاهداتهم  ينمــون  ما  املعاصرين 
وما يغيرون به بعض النظريات التي قد 
تكون داخلة في باب املسلمات، فالعلم 
العلم إال بالحرص  في تطور وال ينمو 
على املعرفة املتواصلة والبحث الدائم. 
يحقق  ما  التراث  إحياء  في  نجد  وقد 
تطورًا أو يصحح رأيًا يفيد اإلنسانية 
في مستقبلها املجهول الذي نتمنى أن 

يكون خيرًا وسالمًا. 

عـــن  السادسة  املقالــة  تتحدث 
وعـــــن  املــرضيـــــة  الحميــات 
الحميــات العرضيـــة، ويستفيد 
املقالة  هذه  من  العادي  القارئ 
أسماء مــن الحميـــات حســـب 
املصطلحات التي كانت سائدة 

آنذاك.

تتحدث املقالـــة السابعـــة عـــن 
العلل التــــي تعتــري البدن من 
الخارج وعالجها، وفي السموم 

وقد قسمت إلى أربعني بابًا.

تعد منظومة ابن طفيل الطبية  
الـذي  الطبـي  للتصـور  صـورة 
نهج  عصـره  فــي  ســائــدًا  كــان 
فيــه  يبـدأ  تعليميًا  نهجـًا  فيه 
ــــرض وذكــــــــر  بــتــشــخــيــص امل
بعــد  يتعـــرض  ثم  خصائصه، 

ذلك ألنواع العالج.
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التهاب الجيوب األنفيةط

يعاني الكثير من الناس أمراض الجهاز التنفسي والحساسية األنفية والصدرية 
خاصة في فصل الربيع، حيث تنتشر َحبَّاُت الَطْلع في الهواء مثيرة حساسية األنف 
والتهاب الجيوب األنفية )الجيوب املجاورة لألنف(. والجيوب األنفية هي فراغات مليئة 
بالهواء تتصل بجوف األنف عبر فتحات خاصة تقع ضمن عظام الوجه بواقع أربعة 
جيوب كبرى على كل جانب من جانبي الرأس، وتسمى تلك الجيوب طبقًا للعظام التي 
تقع ضمنها، فتنقسم إلى الجيب الفكي العلوي، والجيب الجبهي، والجيب الغربالي، 
والجيب الوتدي. وتحدث معظم حاالت التهاب الجيوب األنفية نتيجة عدوى فيروسية 
وتنقضي خالل فترة تمتد لعشرة أيام، ولكن في الحاالت املزمنة يكون التهاب األنف 
كونه مجرد  العوامل عن  متعدد  التهابيًا  يكون اضطرابًا  أقرب ألن  األنفية  والجيوب 

عدوى فيروسية أو جرثومية متواصلة. 

انسداد املمر األنفي

انتفاخ جـدار 
جيــب الفــك 

العلـوي

تكّون الصديد

املمر األنفي

الصيدالنية: نــرمـني مصطفـى عبـد هلل
محرر طبي ــ املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

دولة الكويت
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التركيب التشريحي للجيوب 
األنفية:

الجيوب املجاورة لألنف هي عبارة 
الوجه  عظام  داخل  مجوفة  غرف  عن 
أو  فتحات  طريق  عن  باألنف  ومتصلة 
قنوات، وهناك مجموعتان من الجيوب 

األنفية:
الجيوب الكبرى املجاورة لألنف:

ويوجد منها واحد فوق العـني وآخر 
تحتها في كل ناحية من الوجه.

الجيوب الصغرى املجاورة لألنف:
عددها من (15-20( في كل ناحية 
وشكلها كخلية النحل، وتقع بني األنف 
والعني عند الزاوية الداخلية لكل عني.

في  داخليان  جيبان  أيضًا  وهناك 
قاع الجمجمة.

الوظيــفــة الحيــويـة للجيوب 
األنفية:

تعمــل الجيـــوب األنفيــة الصغرى 
مناطق  جميع  في  املخاط  تحريك  على 
األنف والجيوب األخرى. وُتبطن بغشاء 
مخاطي يزيد مساحة الغشاء املخاطي 
األنفي، ويرطب الهـواء ويســاعـد على 
التنفس، ويعزز حاسة الشم، ويساهم 

فــي وضــوح مــخــارج الــحــروف أثناء 
الكالم، فالهواء الخارج من الرئتني يمر 
بالحنجرة والبلعوم واألنف والجيــوب، 
والنغمــة  الالئــــق  الرنـــني  فيكتســب 
اإلنسانية الواضحة التي تجعل للكالم 
وضوحـًا ورنينــًا، لـذا أثنـــاء الزكام أو 
انسـداد الحلـق تتغيـــر نغمـــة الكالم 
ويختفي الوضــوح فـــي النطــق وتظهر 

الخنة في الصوت. 

أعــراض الــتـهــاب الجـيــوب 
األنفـية:

ينتفخ  األنفية  الجيوب  إصابة  عند 
الغشاء املبطن للتجاويف الخاصة بها 
من  للسوائل  الطبيعي  السيالن  فيمنع 
وبالتالي  والحلق،  األنف  إلى  الجيوب 
تتجمع هذه السوائل مع الوقت وتؤدي 
وهذا  والفطريات،  الجراثيم  نمو  إلى 
بدوره يسبب تضخمًا وأملًا؛ مما يؤدي 
إلى اســتمرار االلتهــاب ملـــدة أطـول، 
املحبوس  الهــواء  نتيجــة  األلم  ويكون 
الذي يضغط مع املخاط  على األنسجة 
املخاطية للجيوب األنفية والعظام التي 
على  تدل  التي  األعراض  ومن  خلفها، 

اإلصابة بالتهاب الجيوب األنفية:

الجيب الجبهي

الجيب الغربالي

الجيب الوتدي

جيب الفك 
العلوي

شكل يوضح املواضع التشريحية 
للجيــوب األنفيــــة وهـــي الجــيب 
الــجــبــهــي، والــجــيــب الــغــربــالــي، 
والــجــيــب الــوتــدي، وجــيــب الفك 

العلوي.

الجيــوب املجــاورة لألنـف هــي 
عبـارة عــن غـرف مجوفـــة داخل 
عظام الوجـه ومتصلـــة باألنــف 

عن طريق فتحات أو قنوات.

الــجــيــوب الــصــغــرى املــجــاورة 
لألنـــف عــــددهــا مـــــن )20-15( 
فـــي كــــل ناحية وشكلها كخلية 
والعني  األنف  بني  وتقع  النحل، 
عنــد الزاوية الداخلية لكل عني.
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• ــل وشــعــور 	 ــق ــد وث صــــداع شــدي
فــوق  املنطقــة  فـــي  مؤلم  بضغط 
العينني واملنطقــة املحيطــة باألنـف 

ومقدمة الرأس.
• انسداد األنف الذي يستمر لفترة 	

تزداد عن أسبوع.
• عدم القـدرة علـــى التنفس بشكل 	

طبيعي.
• مخاط أصفـر ســميك فــي األنف 	

والجزء السفلي من الحلق.
• رائحة الفم الكريهة. 	
• ألم في الفك العلوي واألسنان.	
• تأثر حاسة الشم.	
• الحكة األنفية.	

تشخــيص التهــاب الجيــوب 
األنفية:

أن  الجسدي  الفحص  يمكن خالل 
للجيوب  تحســس  أي  هنـاك  يكون  ال 
الفحــص  يتـــم  الغالــب  وفي  األنفية، 
والجيــوب  لألنـف  السينـي  بالتصوير 
محـوسـب  مقطـعي  تصويـر  بـواسطـة 
مـــدى  عـــن  للكشف  وذلك  للجيــوب، 
)زوائــد  والسـالئـل  العظمي،  الضرر 
األنفــي،  الحاجز  اعوجـاج  لحـميـة(، 

ووجود فقاعات هوائية.

ــتــهــاب الــجــيــوب  أســبــاب ال
األنفية:

التهاب  ــي  ف الــســبــب  ــكــون  ي ــد  ق
الجيوب األنفيــة فيـــروس أو جراثيــم 
املسبب  الفيروس  ويعد  فطريات،  أو 
املسبب  هو  الزكام  حاالت  في  للرشح 
األنفيـة،  الجيوب  التهاب  ملعظم حاالت 
يعانــون  الذيــن  األشخاص  أن  كمــا 
حساسية األنف هــم األكثــر عرضــة 
اللتهاب الجيوب األنفية، وهنــاك عــدة 
عوامل أخـرى تثير احتقـــان الجيـوب 

األنفية مثل: 

ــ تكرار اإلصابة بنزالت البرد والزكام.
والعوادم  الشديد  للغبار  التعرض  ــ 

والروائح املثيرة لحساسية األنف.
ــ التعرض لدخان التبغ والسجائر.

ــ قصور الجهاز املناعي.
ــ تضخم اللحميات خلف األنف.

ــ وجود انحراف في الحاجز األنفي.

الجيوب  التهاب  من  الوقاية 
األنفية:

ينصـــح األطبـاء دائمـــًا مــرضــى 
الجيوب األنفية بعدم التعرض املباشر 
واملكثف للرياح شديدة البرودة، وكذلك 
الرياح الحارة، كما يؤكد األطباء على 
ضرورة شرب املاء بما ال يقل عن 3 لتر 
ترطيب  على  املاء  يساعد  حيث  يوميًا، 
كما  االحــتــقــان،  وتخفيف  األغشية 
التدخني  أماكن  عن  باالبتعاد  ينصح 
والتقليل من تناول املشروبات املحتوية 
تهيج  من  يزيد  ــذي  ال الكافيني  على 

الجيوب األنفية.

التهاب  مع  للتعامل  نصائح 
الجيوب األنفية:

مرضـى  بـــه  ُينصــح  مـا  أهم  من 
الجيوب األنفية هـــو الراحـــة وشـــرب 
كمية كافية من السوائل الدافئة واملاء 
وتدفقــه،  املخاط  سيولة  على  للحفاظ 
ينصح  التي  اإلرشادات  بعض  وهناك 
باتباعهــا لتخفيـــف أعـراض التهــاب 

الجيوب األنفية مثل:
ــ البقاء في مكان ذي حرارة معتدلة.

ــ وضع كمادات دافئة على الوجه في 
موضع الجيوب األنفية.

امللـحي  املحلــول  قطرات  استخدام  ــ 
التي تساعد علـى إزلــة اإلفرازات 
الشديدة وتصريف الســـوائـل من 

الجيوب األنفية.

قد يكون السبب فــــي التهــاب 
الجيـــوب األنفيـــة فيـروس أو 

جراثيــم أو فطريــات.

ـــــوب  عــنــد إصــابــــــــة الــجــيـــ
األنفيـــة ينتفخ الغشاء املبطن 
للتجاويف الخاصة بها فيمنع 
السيالن الطبيعي للسوائل من 
والحلق،  األنــف  إلــى  الجيوب 
وبالتالي تتجمع هذه السوائل 
ــى نمو  ـــؤدي إل مــع الــوقــت وت
الجراثيـم والفطريـــات، وهـــذا 

بدوره يسبب تضخمًا وأملًا.

ينصــح األطبــاء دائًما مرضـى 
الجيوب األنفيـة بعــدم التعرض 
املباشر واملكثف للرياح شديدة 
البرودة وكذلك الرياح الحارة.
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ــ استنشاق بخار املاء الدافئ لترطيب 
األنف وإزالــــة االحتـقـــان، ويمكن 
إضافة زيت الكافور إلى املاء، حيث 
يساعد بخاره على تنشيط التنفس 

وفتح األنف املحتقن.
ــ ارتداء كمام على األنف فـــي حالـة 

األجواء املحملة بالغبار.
طويل  لوقت  املكوث  بعدم  وينصح  ــ 
تعالج  التي  السباحة  أحواض  في 

بالكلور.

العالج:
يعتمد عالج الجيوب األنفيـــة علـــى 
شدة االلتهابـــات، حيث تنقســـم إلــى 

حادة ومزمنة.

االلتهابات الحادة :
   في حالة اإلصابة بالتهاب الجيوب 
مزياًل  الطبيب  يصف  الخفيف  األنفية 
لالحتقان، وينصــح باســتنشاق بخار 
املاء الدافئ، ويستخدم مزيل االحتقان 
مدة ال تتجاوز (4-5( أيام، وإال سوف 
يزيد من شدة االحتقان، وإذا استدعت 
الحالــة ألن يصـــف الطبيب مضــادًا 
حيويًا، فيتم استخدامه ملدة تتراوح بني 

(10-14( يومًا.

االلتهابات املزمنة:
فــي حالـــة التهاب الجيوب األنفية 
املزمن ينصــح الطبيــب أن يســتنشق 
بشكل  ــدافــئ  ال املــاء  بخار  املــريــض 
خاص ، كما يجب أن يستخدم املريض 
التي تســاعد على  وامللح  املاء  قطرات 
وتســتخدم  االلتهـاب،  وتخفيف  إزالــة 
القطرات املزيلة لالحتقان )ملدة محددة 
من قبل الطبيب(، وتساعد كمادات املاء 

الدافئة على تخفيف األعراض.
التمييز  الناس  معظم  يستطيع  ال 
بني أعراض اإلصابة بالزكام والتهاب 
الجيـــوب األنفيــة، إال أن هناك بعض 
أعــراض  تســـتمر  حيـث  الفروقـات، 
)28-10) من  األنفية  الجيوب  التهاب 
يومًا، وعادة ما يتبـع إلصابـــة بنزالت 
البرد ويصاحبه صداع وارتفاع طفيف 
في الحرارة مع ألم في الجبهة والفك 

العلوي.

املراجع:

موسى، 	• سالم  بـن  جابــر  القطحـانـي، 
العبيــكان  األعشـاب،  لطب  جابر  موسوعة 

للنشر، اململكة العربية السعودية، 2009 م.
د. مـــرســـي، مليـــاء محمـــود، الخاليا 	•

واألنسجة فـــي جســـم اإلنســــان، دار 
العلـــم واإليمــان للنشــر والتوزيـع، دار 
مصر  جمهورية  والتوزيع،  للنشر  جديد 

العربية، 2018 م.

يعتمــد عـالج الجيــوب األنفيـــة 
حيث  االلتهابــــات،  شــدة  علــى 

تنقسم إلى حادة ومزمنة.

احصل على قسط كاف 
من الراحة.

اشرب الكثير من 
السوائل.

رطب تجاويف الجيوب األنفية
ضع منشفة على رأسك عند 

استنشاق البخار الصاعد من وعاء 
به مياه ساخنة، وحافظ على توجيه 
البخار نحو الوجه وخذ حمامًا دافئًا 

واستنشق الهواء الدافئ والرطب.

ضع كمادات دافئة 
على الوجه

ضع منشفات دافئة 
ورطبة حول األنف.

اشطف املمرات األنفية
مستخدمًا مياهًا خالية 

من امللوثات.
اجعل وضعية الرأس 

ألعلى أثناء النوم
لتسهيل تصريف 

املخاط؛ مما يقلل من 
االحتقان.

شكل يعرض بعض النصائح 
التي يمكن اتباعها للتخفيف 
من أعراض التهاب الجيوب 
األنفية التي تمثـل إزعاجًا 

للمريض.

استخدام قطرات املحلول امللحي 
ــــرازات  ـــة اإلف يــســاعــد عــلــى إزل
الشديدة وتصريف السوائل من 

الجيوب األنفية.
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الصيدالنية: داليا إبراهيم مبارك
جمهوريـة مصـر العربيــة

)الوقاية خير من العالج( هذه العبارة املوجودة في أية منشأة صحية تحثك على اتباع أساليب 
الوقاية من األمراض وأسس السالمة الصحية. فهل فكرت يومًا وأنت متجه إلـى أيـــة منشأة 
صحية سواء أكانت زيارتك تلك كمريض لتلقي العالج أو كزائر ألحد املرضى بأن هذه املنشأة 
التي تعتبــر املالذ وامللجأ للمريض لربما تكون هي ذاتها مصدرًا لألمراض وانتشـــار األوبئــة.
نعم فهذه املنشأة الصحية تتواجد فيها أقســام مختلفـــة، ويتجــه إليهــا مرضى بأمراض 
أو  اآلخرين  املرضى  لتصيب  تنتشر  قد  والتي  والفيروسات  البكتيريا  أنواع  مختلف  تسببها 
العاملني باملنشأة، أو حتى الزائرين وأقارب املرضى وتعرف تلك األمراض التــي تنتقل بهذه 

الطريقة بالعدوى املكتسبة والتي طاملــا عانتهــا البشريــة.
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تسببت العدوى في انتشار الكثير 
مـن  الكثير  عنها  ونتج  األمــراض  من 
الستنزاف  إضــافــة  ــاة،  ــوف ال حـــاالت 
محاولتها  فــي  الـــدول  هــذه  اقتصاد 
التي ســاعد  األمراض  لهذه  التصدي 
علــى انتشــارهــا عوامل كثيرة منها: 
الجراحيــة،  للعمليـات  اللجــوء  زيادة 
واإلجــــراءات االختــــراقيـــــة مثـــــل: 
البولي،  أو  الوريدي  القثطــار  تركيب 
باإلضافة إلى تزايد معدالت اإلقامة في 
بأساليب  االلتزام  وعدم  املستشفيات، 
ــــن، وســــوء اســتــخــدام  الــحــقــن اآلم
املضادات الحيوية، األمر الذي أدى إلى 
ظهور سالالت مقاومة لهذه املضادات، 
باإلضافة إلى وجود أشخاص عرضة 
لإلصابة بالعدوى داخل املستشفيات؛ 
مما  الطبيعية؛  مناعتهـم  لضعف  نظرًا 
للعدوى،  مقاومتهـــم  قلـــة  إلــى  يؤدي 
واملرضـــى  الوالدة،  حديثي  كاألطفال 
كبار السن، واملرضى بأمراض مزمنة.

أكثـر  مــن  املثــال:  ســبيل  فعلــى 
األمراض انتشارًا عن طــريق العــدوى 
املكتسـبة عـــوز املناعـــــة، وااللتهــاب 
الكبـدي الفيروسي C ، B، حيث تنتقل 
املباشر  التعامل  بسـبب  بهما  العدوى 
بالدم  امللوثة  الدم وسوائل الجسم  مع 
في حاالت اختراق الجلد أو األغشـية 
املخاطية، ويحدث ذلك في حاالت نقل 
دم مصاب بالعدوى، أو مشتقات الدم، 
أو وصول رذاذ سوائل الجسم امللوثة 
لألغشية املخاطية ألي من طاقم الفريق 
الطبي أو حقـــن سـوائل، أو أدوية في 
الوريد باســتخدام إبـــر أو ســرنجات 

ملوثة.

احتياطــات الرعايــة الصحيـة 
ملنع انتشار العدوى: 

وتكون هذه االحتياطات مـن خـالل 
االلتزام باالحتياطـــات القياســية فــي 
املنشـــآت الصحـيــة عنــد التعـــامـــل 
مــع املرضــى والتـــي تتطلــب بعــض 
تعتبــــر  البسيطة، ولكنها  املمارســات 
عامــاًل مهمــًا فـي الوقاية من اإلصابــة 
ومنها  املســـتشـفيات،  فــي  بالعــدوى 
االلتزام بالنظافة وتطهير األيدي والتي 
التي  القياســية  تعتبر من االحتياطات 
يلزم التعامل بهــا بصـــورة مســـتدامة 
يوميـة وروتينيـــة مـــع جميــع الحاالت 
تأكد  قد  الحالة  أكانت  املرضية سواء 
إصابتها بالعدوى أم لم يتم التأكد 
بعد، فهي أساليب روتينية متبعة في 

جميع املنشآت الصحية.

أما في الحاالت التي تأكد إصابتها 
بالعدوى سـيتم اتبــاع أســاليب أكثــر 
صرامة وحرصًا. أيضًا من االحتياطات 
القياسية التي يجب االلتزام بها ارتداء 
أدوات الوقايــة الشــخصية، وااللتزام 
باالحتياطات الصحية التنفسية وآداب 
السعال، واتباع أســس الحقـن اآلمن 
وتداول  وإعــداد  تخزيــن  واحتياطـات 
األدوية، وإعادة تطهير اآلالت واألدوات 
وتطهير  وتنظيف،  واملنسوجات  الطبية 
ماكينات الغسيل الدموي املتكرر فــي 
الغســـيل الكلــوي )حيث تعتبــر وحدة 
األماكن  أكثر  مــن  الكلوي  الغسيل 
عرضة النتقال العدوى(، أيضًا تنظيف 
وتطهير البيئة وإدارة مخلفات الرعاية 
الصحية هـي جميعًا مــن أساســيات 
االحتياطـــات القياسية الالزم اتباعها. 

من أكثر األمراض انتشارًا عن 
طـــريــــق العـــــدوى املكتســبة 
عـوز املناعـــة، االلتهاب الكبدي 

.B،C الفيروسي

من احتياطات الرعاية الصحية 
ملنـع انتشــار العـــدوى ارتـــداء 
أدوات الـوقـــايــــة الشـــخصيـة 
وااللتزام بآداب السعال، واتباع 

أساليب الحق اآلمن.

تتســبب األمراض املكتسـبة في 
اســتنزاف اقتصــــاد الدولــة في 
محاولة التصدي لهذه األمراض.



Medical Arabization, No. 57, October 2019تعريب الطب، العدد 57 ، أكتوبر 2019م 5253

أما في حال التأكد من أن املريض 
مصاب بالعدوى، فيجب اتباع إجراءات 
بإجراءات  يعرف  فيما  صرامة  أكثر 
فئات تختلف  لعدة  تنقسم  التي  العزل 
حسب طبيعة انتشار العدوى، حيث يتم 
مكافحة انتشار العدوى من الشخص 
انتقال  دورة  بقطع  للعدوى  الحامل 
املرض، وذلك من خالل منع العوامــل 
مــن  والفيروسات  كالبكتيريا  املعدية، 
مهاجمتهــا  أو  العدوى  مصدر  ترك 
ويتطلب  املرض،  النتقال  لعائل عرضة 
إجــراءات  العزل  مرضى  مع  التعامل 
تمريضية معينة، حيث يتم فيها اتباع 
أسس وقواعد التعقيم ملنع التلوث ونقل 
العدوى سواء من املريض إلى العاملني 
العكــس، ويتــم فيهــا  باملستشـفى أو 
عزل املريض في حجرة منفصلة ذات 
تكون  أن  ويفضل  معينة،  مواصفات 

مع  املرضى  حجرات  باقي  عن  بعيدة 
لألفراد  إال  الدخول  ملنع  الفتة  وضع 
األدوات  وتــخــضــع  ــهــم.  ل ــرح  ــص امل
املستخدمة واملالبــس التـــي يرتديهـــا 
بحـرص  والتعقيـــم  للتطهيـــر  املريض 
شديد، والهدف من كل هذه اإلجراءات 
تجنب انتشار العدوى وحماية املريض 
بــعــدوى أخــرى،  نفسه مــن اإلصــابــة 
وأهل  الطبي  الفريق  لحماية  باإلضافة 

املرضى من اإلصابة بالعدوى. 

استراتيجية تقييم املخاطر:
 مـن الخطـوات الهامــة التي تعتبر 
ركيــزة أساســية فـي أسـس مكافحـة 
انتشار العدوى هي استراتيجية تقييم 
املخاطر التي يلجأ إليها فريق مكافحة 
للحـد  باملرضــى  العناية  أثناء  العدوى 
مــن خطــورة انتقــال العـدوى باتبـاع 

يعرض الشكل بعض النصائح 
لحمايــة  اتباعهــا  يمكن  التي 
املريض مـن اكتســاب العـدوى 

في املستشفى.

اختيار املضاد 
الحيوي املناسب.

بقاء مقدم الخدمة في 
املنزل إذا كان مريضًا.

غسل األيدي جيدًا قبل 
وبعد التعامل مع املريض.

استخدام معدات تلقي اللقاحات.
الحماية الشخصية.

اتباع العالمات 
التحذيرية.

تثقيف املريض عن 
مكافحة العدوى.

الحفاظ على مكان تواجد 
املريض نظيفًا باستمرار.

اتباع تعليمات 
الحقن اآلمن.

عنـد التأكـــد مـــن أن املريـــض 
اتباع  فيجب  بالعدوى  مصاب 
إجـــراءات أكثــــر صرامــة فيما 

يعرف بإجراءات العزل.

يتطلب التعامل مع مرضى العزل 
إجـــراءات تمـريضيــــة معينـــة، 
حيث يتــــم فيهـــا اتبــــاع أسس 
وقواعد التعقيــم ملنــــع التلـــوث 
ونقل العــدوى سواء من املريض 
إلـى العاملــني باملستشــــفى أو 

العكــس.
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انتشــار  ملنـــع  املنــاســـبة  اإلجراءات 
العدوى، ويشمل هــذا التقييــم دراســة 
نوعية املرضى ومقدمي الخدمة الطبية 
واإلجراءات الســريريـــة )اإلكلينيكية(، 
وتـوفيــر  لهـــا  املصاحبــة  واملخاطر 
املعلومات الالزمة عن األمراض املعدية 

التي قد يكون املريض مصابًا بها.

ويتم هذا التقييم من خالل خطوات 
يتم فيها تقييــم األنشطة التي قد تسبب 
انتشار العوامـل املعــديــة مـــع وضع 
كـل الحقائــق والشــواهــــد الخـاصــة 
التـدخــل  وإدراك  األنـشـــطــة،  بهـــذه 
انتشـــار  ملنـع  فــي كل حالــــة  الالزم 
العــدوى كما فــي حالــة العــالج عـن 
يتعامــل  حيث  بالوريد،  التنقيط  طريق 
املريــض؛ ممــا  مــع دم  الطبي  الطاقم 
يضـع احتماليـــــة انتقــــال العــــدوى 
غير  أداة  استخدام  في حالة  للمريض 
معقمة، األمـر الذي يمكــن تجنبـه عــن 
طريـق ارتـداء القفــازات الطبيـة وغسل 
اليدين واســتخدام أدوات معقمـة عند 
الحقن بالوريـد. أما فـي حالـة أخــرى 
فـإن  الحمامات  بتنظـيف  القـيـام  عـنـد 
الخطورة فــي هـذا اإلجراء تكمــن فــي 
التعرض للمكروبات الناتجة عن البـول 
والبـراز أثنـاء التنظيـف؛ مما يستـدعـي 
املناسبة  الشخصيـة  الواقيـات  ارتداء 

لتقليل درجة الخطورة. 

الفئات األكثر عرضة للعدوى:
أي  في  العاملـــني  كل  أن  شـك  ال 
في  للعدوى  عرضة  هم  منشأة صحية 
مكافحة  باحتياطات  األخــذ  عدم  حال 
العدوى بما فيهم القائمني علـى تنظيـف 

ونظـافــة  الجراحـيــة  واألدوات  اآلالت 
ــن الــفــضــالت  ــرف والــتــخــلــص م ــغ ال
واحتكاك  اتــصــال  على  ليسوا  ممن 
أحد  من  فإنه  ولذلك  باملرضى،  مباشر 
االعتقادات الخاطئة التي تسهم في 
انتشار العدوى هــو اعتقــاد بعـض 
سياسات  أن  الصحية  الرعاية  مقدمي 
مكافحة العدوى معنــي بهــا فقــط من 
يتعرضون للتعامل املباشر مع املرضى 
بالتحاليــل  ثبت  بأمــراض  املصابــني 
من  وهي  معدية،  أمراض  أنها  املعملية 
تؤثر على صحة  التي  الكبيرة  األخطاء 
العدوى،  مكافحة  سياسات  إجــراءات 
وذلك ألن بعض األمراض في بداية فترة 
نتائج  تعطي  قد  بها  بالعدوى  اإلصابة 
أنه في  التحليل عوضًا عن  سلبية عند 
يمكن إجراء  الطارئة ال  الحاالت  معظم 

الفحوص الكاملة.
لذا فإنه يلزم األخـــذ باالحتياطـــات 
الالزمة حسب سياسات برامج مكافحة 
جميــع  مـــع  روتينيــة  بصورة  العدوى 
الحاالت املرضية لضمان سالمة الطاقم 
الطبي والعاملـني باملنشـــأة الصحيــــة 
جميعــًا ســـواء كانوا علـــــى اتصــال 
املريض.  مــع  مباشـر  غيـر  أو  مباشـر 
وجدير بالذكـــر أن تطبيـق املمــارسات 
أن  يمـكن  العــدوى  ملكافحــة  السليمــة 
يتم بسهولة فــي كل األماكـن الصحية 
بغض النظر عن إمكانيات املكان سواء 
محدودة، أو كبيرة ألنها تعتمد في املقام 
واعتياد  الصحيحة  املعرفة  على  األول 

القيام باإلجراءات السليمة.
 

طرق مكافحة انتقال العدوى:
تعتبــر األيــدي وســيلــة رئيـســـية 
النتقــال العــدوى، لـذا تعتبــر نظـافــة 
اإلجــراءات  أهم  مــن  األيدي  وتطهيـر 

الــهــامــة التي  مــن الــخــطـــــوات 
في  أساسـية  ركــيــزة  تعتبــر 
أسس مكافحـة انتشار العدوى 
هي استراتيجية تقييم املخاطر 
إليها فريق مكافحـة  التي يلجأ 
العدوى أثناء العناية باملرضــى 
للحـــد مــــن خطـــورة انتقــــال 
العــدوى بـاتبـــــاع اإلجــــراءات 
املناسـبة ملنع انتشــار العدوى.

أحـــد االعتقـادات الخاطئة التي 
تسهم فــي انتشـار العدوى هــو 
اعتقــاد بعـض مقدمـــي الرعاية 
الصحيـــة أن سياسات مكافحــة 
مـــن  فقــط  بهــا  العدوى معنــي 
يتعرضـون للتعامل املباشر مـع 
املرضى املصابني بأمــراض ثبت 
بالتحاليـل املعملية أنها أمراض 

معدية.

يلزم األخذ باالحتياطات الالزمة 
حسب سياسات برامج مكافحة 
مع  روتينية  بصورة  العدوى 
جميع الحاالت املرضية لضمان 
سالمة الطاقم الطبي والعاملني 
باملنشأة الصحية جميعًا سواء 
أو  مباشـر  اتصال  على  كانوا 

غيـر مباشـر مــع املريض. 
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فقد  ولــذلــك  ــدوى،  ــع ال انــتــشــار  ملنع 
خصصت منظمة الصحة العاملية يومًا 
الخامس  يوم  في  األيدي  لغسل  عامليًا 
ووضعت  عام،  كل  من  مايو  من شهر 
الخمســة  للمواقـــف  محددًا  جــدواًل 
لغسل األيدي باملنشآت الصحية وهي: 
وقبل  مباشرة،  املريض  مالمسة  قبل 
القيام باإلجراءات النظيفة واالختراقية 
أي: قبل العمليـات، وبعـــد احتمــاالت 
خلع  وبعد  الجسم  لســوائل  التعرض 
القفازات فورًا، وبعد مالمسة املريض 
محيط  مالمسة  وبعد  محيطه،  وتــرك 
مختلفة  أســالــيــب  وهــنــاك  ــض،  ــري امل
التعامل  درجــة  حسب  األيــدي  لغسل 
الروتيني  الغسل  فهناك  املريض،  مع 
الصحي  والغسل  للمريض،  البسيط 
لليدين والفرك بمحلول كحـولي، وقبل 
التدخـــل االختـراقـــي، وغسل اليدين 
الجراحي  اليديـــن  وفـــرك  الجراحي، 
باملحلول الكحولي قبل إجراء العمليات 

الجراحية.

ويعمل على إرسـاء أسـس مكافحة 
العـدوى فريــق تكــون لديـــه خبــرات 
ودرايــة بمجـاالت مكافحـــة العـــدوى،  
كاملكروبيولوجيـــا الطبيـــة واألمـراض 
املعديــــة، واإلجـــراءات التمـــريضيـــة 
مع ضرورة االتصــال الدائــم بمختبر 
املــكــروبــيــولــوجــيــا، وضــــرورة وجــود 
اختصاصـي مكروبيولوجيـــا كعضــو 
دائم ضمن الفريــق، باإلضافة لطبيب 
واحد علـى األقل يكون رئيسًا للفريـق 
بحيث  األقــل،  علــى  واحــدة  وممرضة 
تتفرغ ممرضـــة لكل 25 سـريــرًا مـن 
الحاالت الشديدة، ولكن نظرًا لقلة عدد 
عدد  وزيادة  الشديدة،  الحاالت  أسرة 

وجراحات  الخارجية  العيادات  حاالت 
أن  هــو  فاألمثل  ــذا  ل ــواحــد؛  ال الــيــوم 
الفريق مــع عــدد  يتناسب عدد أطباء 
واحـدًا  طبيبًا  يكون  كأن  املمرضات 
ويتعــاون  مقابـــل خمـــس ممرضات. 
الفريق فــي اتخــاذ القـــرارات يوميـــًا 
مع وضع خطـــة مســبقة طويلة األمد 
للسياســات املتبعــة ملكافحـــة العدوى،  
ألعمال  إداريون  الفريق  ويكون ضمن 
السكرتارية وتطوير تقنية املعلومات مع 
االلتزام بالدورات التدريبيــة والندوات 
حيث  مســتمر،  بشـــكل  املتخصصــة 
تعتبـــر مكافحـة العدوى مسؤولية كل 

فـرد يعمـل فــي املنشــأة الصحية.

املستشفى  إدارة  فــإن  ذلــك  ومــع 
تقديم  يمكنهم  العدوى  مكافحة  وفريق 
ملســـاعدة  والدعـــم  والتثقيـف  الخبرة 
العاملني على االستمرار في املحافظة 
على تطبيق املعايير الصحيحة، وتقليل 
مخاطــر العـــدوى. فمــــن الضــروري 
توافــر األنشـطة التي تضمـن تحقيـق 
ممارسـات مكافحـة العــدوى الكافيــة 
ومنها توفير اإلمكانيات واملعدات التي 
تساعد على التطبيق األمـثل إلجراءات 
مكافحــة العــدوى وإعــــداد املعاييــــر 
والسياســات الخـــاصــة باإلجــراءات 
املنشـاة   داخـل  املستخدمة  النظـم  أو 
الصحية باإلضافة إلنشاء نظم لترصد 
العدوى تقوم بتحديد األماكن التي قد 
تكون مصدر خطورة ووضع سياسات 
لالستخدام الرشيد للمضادات الحيوية 
و خطط واضحة لتنظيف وتطهير وإزالة 

التلوث.

تعـتبر األيدي وســيلــة رئيـسـية 
النتقـــــال العــــدوى، لـذا تعتبـر 
نظـافــة وتطهيـر األيدي مــن أهم 
اإلجراءات ملنع انتشار العدوى.

هناك أسـاليب مختلفـــة لغســــل 
األيدي حسـب درجـة التعامل مع 
املريض، فهناك الغسل الروتيني 

البسيط للمريض.

يعمل على إرسـاء أسـس مكافحة 
لديه  تــكــون  فريــق  الــعــدوى 
خبـرات ودراية بمجاالت مكافحة 
العـدوى،  كاملكروبيـولـوجـيـــــا 
الطـبيـــــة  واألمــراض املعديــة، 
مـــع  التمريضيــــة  واإلجراءات 
ضرورة االتصال الدائم بمختبر 

املكروبيولوجيا.
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فريق  مسؤوليات  من  أن  حني  في 
مكافحة العدوى إرشاد العاملني في كل 
ما يتعلق بمكافحة العدوى، واملحافظــة 
علـــى بيئـــة آمنـــة لكل مـن العاملـــني 
واملرضـــى وااللتزام بإعــداد برامـــج 
توعوية عـــن كيفيـــة مجابهــة انتشار 
دليـــل  وإعداد  باملستشفيات،  العدوى 
إرشادي يحتـــوي علــى الســياســـات 
واإلجراءات املتبعة لتحقيق الهدف من 
البرنامج، وبناء أنظمة ترصد العــدوى 
بتحديد  تقـــوم  التـــي  باملستشفيـــات 
الــخــطــورة  ذات  املــرضــيــة  ــاالت  ــح ال
التدخــل،  تســـتدعي  التـــي  واألماكن 
باإلضافة إلــى املشاركـــة فــي اتخـاذ 
القرار بالنسبة للتعامـل مــع املرضـى 
الخاضعني إلجراءات عزل خاصة، أو 
على  والعمل  معينة،  وقائية  إجــراءات 
مكافحة الفاشيات بالتعاون مع األطباء 
وهيئة التمريض والعمل كحلقة اتصال 
املعنيــة  واإلدارات  الطبـي  الفريق  بني 
التمريض  وهيئـة  املســتشفى،  كإدارة 
وإحاطــــة إدارة املســتشفى ولجنــة 
مكافحة العــدوى باملشـــكالت املتعلقة 
بالعدوى، والتواصل أيضًا مع مسؤولي 
مكافحـــة العــدوى باملنشـآت الصحيـة 
املجـــاورة. أيضًا مـــن مهــام الفريـق 
مراقبة املطبــخ، ومكافحـــة الحشـــرات 
والتخلص اآلمــن من النفايات الطبية.

يجب أن تتضمـــن أيضــًا برامـــج 
مكافحـــة العــدوى باملستشفيات ترصد 
انتشــار الفاشـــيات مــــــع تحـــديـــد 
هذا  خالل  يتم  حيث  العدوى،  أماكـن 
النشطة  املنهجيــة  املالحظة  البرنامج 
مــرض  وانتشــار  لحــدوث  واملستمرة 
على  والتعّرف  سكنية  كتلـة  فـــي  مــا 

العوامل املؤدية لزيادة وقلة خطورة هذا 
تعريفــات  املرض من خالل استخدام 
واضحـــة تختلف باختــــالف املكـــان 
التعريفات  أيضًا  وتختلـــف  والبيئة. 
ــدوى  ــع املــســتــخــدمــة بــني حــــاالت ال
لم يصب  التي  باملستشفيات  املكتسبة 
بها املريض، ولم يكن حاضنًا لها قبل 
دخولــه املستشــفى عــن تلك العدوى 
املكتسبة من بيئة املجتمع. وفي بعض 
بالعــدوى  املريض  يصاب  الحـاالت 
جـّراء  املستشـفى  مـن  خروجـــه  بعد 
تلوث غرفة العمليات، وهذا ما يحدث 
لـ 70 % من هذه الحاالت؛ ممـا أدى 
إلى ظهور فكرة ترصد ما بعد الخروج 
والهدف هنا هو  الحاالت،  ملتابعة هذه 
خفض حدوث حاالت العدوى املكتسبة 
الترصد  عملية  وتجرى  باملستشفيات. 
هدفهــا  يكون  منهجيـــة  بطريقـــة  تلك 
مع  ــعــدوى  ال حــدوث  مــعــدالت  تقليل 
إعالم أعضاء الفريق الطبي واإلداري 
على  الترصد  أنــواع  ومن  بنتائجها. 
سبيل املثال ترصــد الحاالت املنــذرة، 
بداية حدوث حاالت  مراقبة  تتم  وفيها 
مرضية منذرة في الفئات األكثر عرضة 

لإلصابة خالل فتره محددة.

وهناك ترصــد املكروبــات املنــذرة،  
حيث تتــم املراقبــة املســتمرة لوجــود 
مكروبات معينــة يتم عزلها في املختبر 
املكروبيولوجــي. أيضًا ترصــد معــدل 
انتشار العدوى الذي يشير إلــى مدى 
انتشــار العـــدوى داخل املســتشفـى 
أو قســـم معـــني باملســتشفـى، حيث 
املقيمني  املرضى  على  الترصد  يجرى 
زمنية قصيرة  فترة  باملستشفى خالل 

مــن مســـؤوليات فريــق مكافحة 
العدوى إرشاد العاملـني فـي كـل 
العـــدوى،  بمكافحـــة  يتعلـــق  ما 
واملحافظــة على بيئـــة آمنـــة لكل 
مـن العاملني واملرضـــى، وااللتزام 
بإعـــداد برامــــج توعويــــة عــــن 
كيفيـــة مجابهــة انتشار العدوى 

باملستشفيات.

إن إدارة املـسـتشـفـى وفـريــق 
تقديم  يمكنهــم  العدوى  مكافحة 
ــم  ــدع ــرة والــتــثــقــيــف وال ــخــب ال
ملساعدة العاملني على االستمرار 
في املحافظة على تطبيق املعايير 
مخـاطــــر  وتقليــل  الصحيحــة، 

العدوى. 

تهدد العدوى املرتبطة بالرعايــة 
الصحيــة ســـالمة املرضـــى فـي 
جميع أنحاء العالم وتعد العدوى 
في املستشفيات من أخطر أنواع 
العدوى خاصة ملرضى األمراض 
املزمنة أو األمراض التي تتسبب 

في ضعف املناعة.



محددة. أما في ترصد حدوث العدوى 
يتم رصد جميع املرضى خــالل فترة 
زمنية معينة ملعرفة وجود عدوى جديدة 
هذه  أن  من  الرغم  وعلى  باملستشفى، 
الطريقة تعتبر أفضل طريقة للحصول 
علـــى قياســـات دقيقة ملعدالت حدوث 
العـــدوى، فإنهـــا طريقــة مســتهلكــة 
للوقـت وال يمكن إجــراؤهـــا بصــورة 
شـــاملة. علــى الرغــم مــن صعوبـــة 
قياس تكلفــة حاالت العــدوى باملنشآت 
الصحية الختــالف األنظمـــة العالجية 
تبعات  هناك  فإن  ألخرى،  منشأة  من 
للعـــدوى املكتسبة تتضمـــن  أساسية 
زيادة تكلفة اإلقامة والنفقات اإلضافية 
املرضى  خــروج  تأخير  نتيجة  للعالج 
من املستشفيات، باإلضافة إلى زيادة 
عدد الفحوص املعملية وصور األشعة 
املطلوبة، وزيادة امليزانية املطلوبة ملكافحة 
العدوى في حال تفشي العدوى، وزيادة 
األعباء والعقوبـات املاليــة فـــي حالــة 
مقاضـاة املستشفى مـن قبـل املرضى 
املتضررين عوضًا عــن اآلثار السلبية 
ومردودها علــى ســـمعة املســتشفى؛ 
مما قد يؤثر على التعاقدات العالجية 

الخاصة بها والتحويالت إليها. 

أما عن املردود االقتصادي لتطبيق 
قام  فقد  العدوى،  مكافحة  سياسات 
بدراسة  1985م  عام  ــالؤه  وزم هالي 
مكافحــة  نظم  كفاءة  تقييم  إلى  تهدف 
مــن  الفتــرة  في  املستشـفيات  عدوى 
هــذه  وشملت  1983م،  إلى  1974م 

الدراسة مستشفيات أمريكية تعمل بها 
 250 لكل  العــدوى  ملكافحــة  ممرضة 
العـــدوى  ملكافحــة  وطبيب  ســـريــر 

متوسط  تــرصــد  نــظــام  اتــبــاع  مـــع 
بحاالت  الجراحني  إبالغ  ليتم  الكثافة 
النظام  هذا  أظهر  وقد  الجروح.  تلوث 
الــعــدوى  مــعــدالت  حـــدوث  انخفاض 
باملستشفيات بنسبة 32 % فــي حــني 
فـــي املستشــفيات غيـر  حدثت زيادة 
بنسبة  الترصد  برنامج  في  املشاركة 
أن  الدراسة  تلك  أظهرت  كما   ،% 18

النجاح في مكافحة 50 % من الحاالت 
مما  دوالر؛   بليون  توفير  إلى  يــؤدي 
العدوى  حاالت  تكلفة  ارتفاع  يوضح 
املكتسبة في املستشفيات؛ وما يترتب 
في  ــات  ــي ووف مضاعفات  مــن  عليها 
العدوى  تكلفة برامج مكافحة  حني أن 
والفرق الطبية أقل نسبيًا إذا ما قورنت 
تفعيل  ومع  العدوى  انتشار  بتكاليف 
تلك البرامج تدريجيـًا، فإنهــا تغطـــي 
تكلفتها ذاتيًا، وبالتالي يمكن اعتبارها 

استثمارًا ذا جدوى اقتصادية عالية.

املراجــــع:

العـدوى، 	• ملكافحــة  القومــــي  الدليـــل 
جمهورية مصـر العربية، وزارة الصحة 
والســكان، القطـــاع الوقائـي، اإلصدار 

الثالث 2016م.
استراتيجيـات مـكافحـة العدوى لبعـض 	•

منشــآت  داخــــل  الخاصــة  اإلجـراءات 
الرعايـة الصحية، منظمة الصحة العاملية 

2008م.

الوحــدات 	• فــي  العـدوى  مكافحة  دليل 
الصحية، منظمة الصحة العاملية 1990م.

التحكــم فـي العــــدوى باملسـتشفيات، 	•
الجمعيـــة املصريـــــة لجـــودة الرعايــة 

.)ESQua) الصحية

يجب أن تتضمن أيضــًا برامـــج 
باملستشفيات  العدوى  مكافحة 
ترصـــد انتشـار الفاشيات مــع 

تحديـــد أماكـن العدوى.

الحـاالت يصـــاب  بعـــض  فــي 
بـعــــــد  بالعـــــدوى  املريـــــض 
خـــروجـــــه مــــن املستشــفــى 
جّراء تـلوث غرفــــة العمليـــات 
مــن  لـ 70 %  يحدث  ما  وهــذا 
هـــذه الحـاالت؛ ممـا أدى إلـــى 
ــا بعد  ظــهــور فــكــرة تــرصــد م
الخروج ملتابعة هذه الحاالت.

من أنواع الترصد علــى ســبيل 
املثال ترصــد الحـاالت املنــذرة، 
وفيها تتم مراقبة بداية حدوث 
حــــاالت مــرضــيــة مـــنـــذرة في 
لإلصابة  عرضة  األكثر  الفئات 

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

اللغة العربية، ومن األخطاء الدارجة ما يلي:

إعداد: املركز العربي لتأليف وترجمة  العلوم الصحية ــ دولة الكويت

سبب الخطأ الصواب الخطأ

ألن الفعل ]احتاج[ ال يتعدى إال بحرف الجر.  احتاج الطالب إلى كتاب  احتاج الطالب كتابًا 

ألن الدركة هي املنزلة السفلى والدركات منازل 
بعضها تحت بعض، أما الدرجات فهي منازل 

بعضها فوق بعض.

أقصى دركات االنحطاط   أقصى درجات االنحطاط 

فنحن نريد أنهم اختلفوا بسبب الثمن وحرف 
الجر “في” فيه معنى السببية أو التعليل. 

اختلفوا في الثمن اختلفوا على الثمن 

ألنها تعني : أنه لبى طلبه فيما يخص سؤاله 
“فعن” هنا أفادت اإليضاح واإلبانة والكشف 
وهذه معاٍن ال تفيدها “ على” في هذا السياق.

أجابه عن سؤاله أجابه على سؤاله 

ألن الفعل )أعطى( يتعدى إلى مفعولني من 
دون حرف الجر، أي أن الفعل ينصب مفعولني 

مباشرة دون الحاجة إلى حرف جر. 

أعطيت عليًا ثوبًا أعطيت لعلي ثوباً 

ألن الفعل اقتبس يتعدى ب )من ( ال )بعن(.  اقتبس الكاتب من فالن بعض 
آرائه

اقتبس الكاتب عن فالن بعض 
آرائه

ألنه مما ال يعقل أن يكون اإلصرار موجهًا 
للتناول، والصواب أن يكون اإلصرار على 

الضيف لتناول الغداء. 

أصر الرجل على ضيفه أن يتناول 
الغداء

أصر الرجل على تناول ضيفه 
الغداء

ألن )كال ــ كلتا( اسمان وضعا لتأكيد االثنني، 
وال يدالن في ذاتهما على التثنية، فلفظهما 
دال على املفرد ومعناها فقط يدل على املثنى.

كال الرجلني ذهب، كلتا املرأتني 
صامت.

كال الرجلني ذهبا،  كلتا املرأتني 
صامتا

ألن الفعل “ نأسف” يتعدى ب )على( ال بـ 
)الالم(..

نأسف على هذا العطل الفني نأسف لهذا العطل الفني

ألن الفعل “صنت” لم يرد عن العرب.  فالن يتنصت فالن يتصنت

التنويه ليست كالتنويه فالتنويه يعني الثناء 
واإلشارة بشخص معني والرفع من ذكره، 

وهي بعيدة عن )التنبيه(.

هذا تنبيه للموضوع هذا تنويه للموضوع

األخطاء الشائعة
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االكتئاب )Depression( هو ذلك السر الذي يخفيه الجميع عن بعضه البعض طوال الوقت، ربما 
ألننا ال نفهم طبيعته، وربما ألننا نخجل من االعتراف به، وربما ألن املجتمع يتعامل باستخفاف 
مع مريض االكتئاب. يفترض البعض أن االكتئاب نوع من الكسل أو الضيق أو الحزن غير املبرر، 
وال يفهمون أنه مرض حقيقي مثل أي مرض آخر، ربما تكون مساوئه وأخطـاره أسوأ من أي 
مرض عضوي،  لذلك الصمت حيال االكتئاب يجعله حًقا أسوأ. إن القدرة على الشعور بالحزن 
هذا  عبء  لتحمل  جدًا  قصيرة  الحياة  ولكن  إنسانيتنا.  ُيثبت  أمر  والبهجة  واملتعة  والخوف 
االكتئاب بدون البحث عن عالج ووضع حد لهذا الحزن والتعب والالمباالة التي تسلبنا حياتنا.

واآلثار  لالكتئاب،  املضادة  األدوية  وأنواع  وأعراضه،  االكتئاب  على  هنا سنتعرف سوًيا  ومن 
الجانبية لكل منها.

ة
ي
و
د
أل
 ا
م

عل

الصيدالنيــة:  أميــرة علــي حاتم
جمهوريــة مصـــر العربيـــة

األدوية املضادة لالكتئاب
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االكتئاب هو مرض عقلي ونفسي 
الحزن  الشخص  بسببه  يعاني  شائع 
طويلـة،  لفتــرات  الســلبية  واملشـــاعر 
االكــتــراث.  ــدم  وع الحماس  وفــقــدان 
علـى  شيوًعا  األمراض  أكثر  من  يعـد 
مســتوى العالــم، وفًقا ملنظمة الصحة 
العامليــة (WHO( فــإن حوالــي 350 
مليـــون شـــخص حـول العالم يعانـون 

االكتئاب.

أعراض االكتئاب:
• امِلزاج املكتئب.	
• التعب والوهن.	
• افتقاد الثقة بالنفس.	
• فقدان الرغبة بكل مظاهـــر الحياة 	

التـــي اســـتمتع بهــا الشـــخص 
فــي السابق.

• األرق وصعوبات النـــوم،أو فـــرط 	
النوم.

• فـــي 	 والتفكيــــر  بالذنب  الشــعور 
االنتحار.

• ضعف القدرة على التركيز واتخاذ 	
القرارات.

• انخفاض الشهية وفقدان الوزن.	
مضادات  أّول  اكتشاف  تــم  لقد 
االكــتــئــاب بــاملــصــادفــة مــنــذ حــوالــي 
عقار  أن  ُوِجـــد  وقــد  عــاًمــا،  خمسني 
تم  الذي   )Iproniazid) اإليبرونيازيد 
يرفع  )السل(  للدرن  كعالج  تسجيله 
َتلقوه،  الــذيــن  املــرضــى  ــدى  ل املـــزاج 
علـــى  الالحقة  الــدراســات  وأظهرت 
املصابــــــني  غيــــر  االكتئاب  مرضـى 
لالكتئاب.  كمضاد  فعاليتــــه  بالدرن 
تزامـــن مـــع هـذا وبصورة مسـتقلــة 
لإلمـيـبـــرامــني  أن  اكــتــشـــــاف 
(Imipramine( ـ وهو مضاد تجريبي 

مضـــادة   تـأثيـــرات  ــ  للهيســتامـــني 
لالكتئاب، أدت هـــذه االكتشافات إلى 
ثورة في عالج اضطرابات املزاج، وجد 
يزيدان   واإليبرونيازيد  اإلميبرامني  أّن 
 )Serotonin) تــركــيــــــز السـيروتـونن
والنورأدرينالني (Noradrenaline( في 

اضطرابات 
النوم

صعوبة في 
التركيز

تغيرات في 
الشهية

التعب

املزاج 
السيء

الهياج

شكل يوضح أعراض االكتئاب مثل: 
واملـزاج  والخمول  والهياج  التعب 
معها  التعامل  يبغي  التي  السيء 
بشكل حاسم وعدم اعتبارها مجرد 

مرحلة يمر بها الشخص.

مضادات  أّول  اكتشاف  تم  لقد 
منذ  ــة  ــصــادف ــامل ب االكــتــئــاب 
وقــــد  عاًما،  حوالــي خمســني 
ُوِجد أن عقــــــار اإليبرونيازيـــد 
)Iproniazid( الذي تم تسجيله 
كعــالج للـدرن )الســـل( يرفـــع 
املزاج لدى املرضى الذين َتلقوه.

عقلـــي  ــرض  م هــو  االكــتــئــاب 
ونفسي شائع يعانــي بســببه 
الشـخص الحـــــزن واملشـــاعر 
الســـــلبيـــة لفتــــرات طويلـــة، 
وفقدان الحماس وعدم االكتراث.
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الدماغ عن طريق منع استردادهما من 
قبل النهايات العصبية؛ ومن هنا بدأت 
نظرية السيروتونني والناقالت العصبية 
بحدوث  ارتــبــاطــهــا  ومـــدى  األخـــرى 

االكتئاب.

توجد العديد من املـــواد الكيميائيــة 
التـي لها عالقــــة بحـــدوث االكتئــاب، 
ـــــيــروتــونــــــــني،  ــص الــســـ ـــ ـــ ـــ ــاألخ وب
والنــورإبينفريـن، والدوبــامـني وتسمى 
إذ  العصبيــة،  بالناقـــالت  املواد  هذه 
تعمل معظم مضادات االكتئاب بالتأثير 
علـى مستوى تلك املواد وزيادة نسبتها 
بهـــدف  امتصاصــها  ومنع  املخ  في 
لتلك  الكيميائية  االختالالت  تصحيــح 
الناقالت العصبية في املخ التي ُيعتقد 
أنها مسـؤولة عـن اضطرابات املــزاج 
والسلوك، ولكل ُمضاد اكتئاب طريقته 
الخاصة في العمل علــى تلك الناقالت 

العصبية. 

ـــــواع األدويــــــة املــضــادة  أن
لالكتئاب:

اســتــرداد  ــــادة  1. مــثــبــطــات إع
الســيروتونـــني االنـتقـــائيـــة 
 i)Selective serotonin reuptake

:inhibitors; SSRIS(i

بوصف  العالج  غالًبا  األطباء  يبدأ 
مثبطات إعادة  استرداد السيروتونني 
إذ تعتبـر أدويـة آمنة حتى فـي جرعاتها 
العاليـــة إذا مـــا قــورنت بمضــادات 
االكتئاب األخرى بشكل عام، وهذا ما 
جعلها الخيار األول لعــــالج االكتئـاب 
أن  إذ  النفســية األخــرى،  واألمــراض 
اآلثـــار  تفــوق  لها  الدوائيـــة  الفائــدة 
أحـد  هـــو  والســـيروتونني  الجانبيــة. 
النواقل العصبية التـي تنقـل الرســائل 
بني خاليا الدمـاغ. وقـد سـمي أيضًا 
السعادة، وهذه األدوية تكمن  بهرمون 
فكرتهــا فـــي منـــع إعــادة  اســترداد 

تناول بعض اإلرهاق
األدوية

عدم اتزان 
كيمياء الدماغ

عوامل 
وراثية

وجود مشكلة 
صحية

سوء 
التغذية

االكتئــاب  شـــكل يعرض مســـببات 
وجود مشكلة صحية أو سوء  مثل: 
التغذية، و بالتالي يمكن تجنب هذه 
املسببات لتقليــــل فرص اإلصابـــــة 

باالكتئاب.

العالج  غــالــًبــا  ــاء  األطــب يــبــدأ 
ـــف مــثــبــطــات إعـــــادة   ـــوص ب
ـــرداد الــســيــروتــونــني إذ  اســـت
تعتبـر أدويـة آمنـة حتـى فــي 
جرعاتها العالية إذا ما قورنت 

بمضــادات االكتئاب األخرى.

ــن املـــــــــــواد  تــوجــد الــعــديــد م
الــكــيــمــيــائــيــة الــــتــــي لــهــا 
ــاب،  ــئ ــت عــالقــة بـــحـــدوث االك
وبـــاألخـــص الــســـــيــروتــونــني، 
والنورإبينفـــريـن، والدوبامـني 
وتسمى هذه املواد بالناقـــالت 

العصبيــة.
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السيروتونني، وبالتالي ازديـــاد نسـبته 
املزاجية.  الحالة  بتحسني  التي تسمح 
ويظهر تأثيره ما بني (2-3( أسابيع من 

بدء االستخدام.
ــــواع مــثــبــطــات إعـــــادة  اســتــرداد  أن

السيروتونني االنتقائية:

• 	. )Citalopram)  سيتالوبرام
• 	.)Escitalopram) إسيتالــوبــرام
• 	.)Fluoxetine) فلوكسيتني
• 	.)Fluvoxamine) فلوفوكسامني
• 	 )Paroxetine) بــــاروكــســـــتــن

 .)Sertraline) وسيرترالـــني
اآلثار الجانبية الشائعة ملثبطات إعادة  

استرداد السيروتونني االنتقائية:  

• جفاف الفم والغثيان.	
• األرق واضطرابات النوم.	
الصداع والعصبية.• 
• املشكالت الجنسية.	

ـــــــــــادة  . 2 ـــــات إع ـــــط ـــــب ـــــث م
اســــتــــرداد الــســيــروتــونــني 

والنورإبينفرين:   
ـــطـــات اســــتــــرداد  ـــوق مـــثـــِبّ ـــع ت
السيروتونني والنورإبينفرين اســترداد 
السيروتونني والنورإبينفرين )الناقالت 
العصبية( في الدماغ، املعروفة بتعديل 
الحالة املزاجية للمساعدة في تخفيف 
االكتئاب، وقد تكون تلك املثبطات مفيدة 
في حالة إصابتك باأللم املزمن وخاصة 

آالم األعصاب.
ــــواع مــثــبــطــات إعـــــادة  اســتــرداد  أن

السيروتونني والنورإبينفرين:

•	.)Duloxetine) دولوكستني
•	.)Venlafaxine) فينالفاكسني
• 	.)Desvenlafaxine) ديسفنالفاكسني

اآلثار الجانبية ملجموعة مثبطـــات إعــادة  
استرداد السيروتونني والنورإبينفرين:

من  مجموعة  ــواع  األن هذه  تسبب 
األعراض وتشمل:

• الغثيان وخاصة في أول أسبوعني 	
من تناوله.

• فقدان الشهية.	
• القلق والعصبية. 	
• الصداع، مشكالت النوم.	
• فقدان الطاقة. 	
• جفاف الفم.	
• اإلمساك وفقدان الوزن.	
• مشكالت جنسية.	
• زيادة ضربات القلب. 	
• زيادة الكوليستيرول.	

مضـــادات االكتئـــاب ثالثيــة . 3
الحلقات: 

تمنع مضـــادات االكتئـاب الحلقية 
إعــــادة  اســـترداد الناقلني العصبيــني 
السـيروتونــني والنورإبينفريـــن؛ ممـــا 
يزيد مـــن مستويات هذين الناقلني في 
الدماغ. وقد تؤثــر مضـــادات االكتئاب 
الحلقيــة أيًضا علـــى ناقالت كيميائية 
أخرى؛ مما قد يؤدي إلى ظهور العديد 
من اآلثار الجانبيـــة. أثبتت هذه األدوية 
كفاءتها في عالج االكتئاب كما أنها أقل 
تكلفة من مضادات االكتئاب األخرى. 
استخدمت بشكل أقــل شيوًعا بســبب 
الحاجة إلى معايــرة الجرعة ومراقبتها 
للتقليـــل مـن حــدة آثــارها الجانبـيـــة 
ـــؤدي الــجــرعــات  الــخــطــيــرة، حــيــث ت
العالية في الغالب إلى مزيد من اآلثار 
الجانبية. غالًبا ما يتم وصف مضادات 
االكتئاب ثالثية الحلقــات للعديــد مــن 
االضطرابات النفســية األخــرى، مثل: 
ما  واضطراب  العام،  القلق  اضطراب 

اســـــترداد  ــطـــات  مثِبّ تعـــوق 
الســيروتونني والنورإبينفرين  
ــني  ــون ــروت ــســي اســــتــــرداد ال
والنــــورإبينـفريـــن )الناقــالت 
العصبية( في الدماغ، املعروفة 

بتعديل الحالة املزاجية. 

تشمل اآلثار الجانبية ملثبطات 
االكــتــئــاب إعـــــادة اســـتـــرداد 
السيروتونني االنتقائية جفاف 

الفم والغثيان، الصداع. 

تســـبب العديـــد مــــن مضادات 
االكتئـاب آثارًا جانبية تتحسن 

مع مرور الوقــت. 
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بعد الصدمة. كما أنها تستخدم لعالج 
العصبي،  االعتالل  مثل:  املزمن،  األلم 

والصداع النصفي.

أنواع مضادات االكتئاب ثالثية الحلقات:

• 	.)Imipramine) إميبرامني

• 	. )Amitriptyline) األميتريبتيلني

• 	.)Nortriptyline) نورتريبتيلني

• 	.)Amoxapine) أموكسابني

• 	.)Protriptyline) بروتريبتيلني

• 	.)Desipramine) ِديِسيبراِمني

• 	.)Trimipramine) تريميبرامني

• 	.)Doxepin) دوكسيبني

املحتملة  الجانبية  اآلثــار  بعض  تشمل 
الشائعة ما يلي :

• عدم وضوح الرؤية.	
• اإلمساك.	
• جفاف الفم.	
• النعاس.	

• انخفاض ضغط الدم عند االنتقال 	
األمر  الوقوف،  إلى  الجلوس  من 

الذي يمكن أن يسبب الدوار.
• احتباس البول.	
• ــادة 	 زي ــى  إل تــؤدي  ـــادة شهية  زي

الوزن.
• فقدان الوزن.	
• التعّرق املُفرط.	
• الُرعاش.	
• التوهان أو االرتباك خصوًصا في 	

كبار السن عند تناول جرعة زائدة 
للغاية.

• ضربات 	 انتظام  عــدم  أو  زيـــادة 
القلب.

• زيادة التعرض لنوبات مرضية في 	
األشخاص الذين يعانونها.

مثبطـــات األكسيداز أحــــادي . 4
 I)Monamine Oxidase األمني

 :Inhibitors;MOIs(I

يوجد إنزيم ُيعرف باسم أكسيداز 
أحادي األمني يسهم في إزالة الناقالت 

مضغ الحلوى

تناول األدوية مع الطعام

تناول مضادات الحموضة

تناول شاي الزنجبيل

تناول األدوية وقت النوم

شـكل يسـتعرض بعض النصـائـــح 
الغثيـــان املصاحب  علــــى  للتغلــب 
لتعاطي األدوية املضادة لالكتئاب.

ــــواع مــضــادات  ــن ضــمــن أن م
االكتئــاب: مثبطـــات األكسيداز 
في  األمني، وهو يسهم  أحادي 
العصـبيـــــة  الناقـــالت  إزالــة 

بالدماغ.

تشمل اآلثار الجانبية املحتملة 
ثالثيــة  االكــتــئــاب  ــضــادات  مل
الحلقات: عــدم وضـوح الرؤية، 

النعاس.
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والسيروتونني  النورإبينفرين  العصبية 
والدوبامـــني مـــن الدمـــاغ. تمنع هذه 
األدوية حدوث ذلك؛ مما يجعــل أكثــر 
الدماغ  فـــــي  الكيميائيــة  املـواد  تلك 
متاحة للتأثير على التغييرات فــي كل 
تأثــرت  قد  التي  والدوائر  الخاليا  من 
باالكتئاب. ُتستخدم هــذه األدويــة في 
بعــض األحيــان لعـالج حاالت أخرى 
غيـر االكتئاب، مثـل: مرض باركنسون. 
ومثلمـــا تؤثــــر مثبطـــات األكسـيداز 
أحادي األمـني على الناقالت العصبية 
املوجودة فـي الدماغ، فإنها تؤثر أيضًا 
على الجهــــاز الهضمـي، ممـا يسـبب 

آثاًرا جانبية كثيرة.
قبل أن نتعرف على األدوية املصرح 
بها لعالج االكتئاب البد مــن العلــم أن 
استخدام مثبطات أكســـيداز أحـــادي 
األمني عادة ما يتطلب فرض قيود على 
النظام الغذائي، ألنها يمكن أن تسبب 
عند  بشكل خطير  الدم  ارتفاع ضغط 
األدوية.  أو  األطعمة  تناولها مع بعض 
فال  الجانبية،  اآلثــار  من  الرغم  على 
لبعض  جيدًا  خيارًا  األدوية  هذه  تزال 
األشـــخـــاص، وفـــي بــعــض الــحــاالت 
يمكنها تخفيف االكتئـاب فـــي الوقــت 

الذي تفشل فيه العالجات األخرى.

األمني  أحادي  األكسيداز  أنواع مثبطات 
املعتمدة لعالج االكتئاب:

• إيزوكربوكسازيد	
.)Isocarboxazid)     

• 	.)Phenelzine) فينيلزين
• ترانيلسيبرومني	

.)Tranylcypromine)     
• 	)Selegiline) يتوفـــر السـيليجلني

كالصقة جلدية )عبر الجلد(. 

يعد استخدام الصقة مـن مثبطــات 
أكسيداز أحادي األمني خيـارًا أفضل، 
تكون اآلثار الجانبية أقل من تناوله عن 
تم استخدام الصقة  وإذا  الفم.  طريق 
ذات جرعة منخفضــة فقــد ال يحتـــاج 
املريض إلى فرض قيود علــى النظــام 
الغذائي، ولكن يجب استشارة الطبيب.

شيوًعا ملثبطات  األكثر  الجانبية  اآلثار 
أكسيداز أحادي األمني تشمل:

• االنتفاض العضلي الالإرادي.	
• ارتفاع ضغط الدم.	
• جفاف الفم.	
• أو 	 اإلسهال  أو  بالغثيان  الشعور 

اإلمساك.
• الصداع.	
• النعاس.	
• األرق.	
• الدوخة أو الدوار.	
• موضع 	 فــي  جــلــديــة  ــاعــالت  ــف ت

الالصقة.
• زيادة الوزن.	
• صعوبة بدء تدفق البول.	
• التشنجات العضلية.	
• في 	 الخدر  أو  بالوخــــز  الشـعور 

الجلد )التنمل(.
معــــدل  ارتفـــاع  أســـباب  تعــود 
اآلثــار الجانبية إلى هذه املجموعة من 
مع  تتفاعل  أن  يمكن  أنه  إلى  األدويــة 
األطعمة التي تحتوي علــى التيرامـــني 
مجـــــمـــوعــــة  ومـــع   ،)Tyramine(
متنوعــــة مـــن األدويـة إذ أن أي دواء 
يحتـــوي علــى الســيروتونني أو يطلق 

البــد مــن العلــم أن اســتخدام 
مثبطات أكسيداز أحادي األمني 
قيود  فــرض  يتطلب  مــا  ــادة  ع
على النظـــام الغذائـــي، ألنهــا 
يمكن أن تســبب ارتفاع ضغط 
الدم بشكل خطير عند تناولها 
مع بعض األطعمة أو األدوية.

مــن اآلثــــار الجانبيــة األكثـــر 
شــيــوعــًا ملــثــبــطــات أكــســيــداز 
ضغط  ارتفاع  األمني:  أحــادي 

الدم، األرق، الدوخة. 

ــة من  ــق يــعــد اســتــخــدام الص
ــداز أحـــادي  ــســي مــثــبــطــات أك
تكون  أفــضــل،  ــارًا  ــي ــني خ األم
أقل من تناوله  الجانبية  اآلثار 

عن طريق الفم.
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الكاتيكوالمينـــات قـــــد يهــدد حيـــاة 
األفراد الذين يتعاطون هذه األدويــة أو 

قد سبق لهم تعاطيها خالل أسابيع.

ــة  ــوي ــحــت ـــض األطـــعـــمـــة امل ـــع وب
علـى التيرامـني املرتبطــــة بتفاعــــالت 
مثبطات أكسيداز أحادي األمني تشمل 

ما يلي:

•  األجبان املعتقة مثل: القشقوان.	
• خالصات الخميرة	
• اللحــــوم املعتقـــة، أو املخللــة، أو 	

املدخنة مثل: السالمي أو األسماك 
مثل الرنجة، امللفوف املخلل.

مضادات االكتئاب الالنمطية:. 5
إن مضادات االكتئاب الالنمطية ال 
تصنف ضمن فئات مضادات االكتئاب 
األخرى، فهي أدوية فريدة من نوعها، 
حيث تعمل بطرق مختلفة عــن بعضها 
اآلخر. كما هو الحال بالنســبة ملعظم 
مضادات االكتئـاب تعمــل املضــادات 
الالنمطية لالكتئاب مــن خالل إحداث 
املــخ والتفاعالت  تغييرات فـي كيمياء 
بني املخ واألعصاب والخاليا واملعروف 
الحالة  تنظيـــم  عـــن  املســؤولة  أنهـــا 
املزاجية، والتخفيف من حدة االكتئاب.

أنواع مضادات االكتئاب الالنمطية: 
1 . :)Bupropion( بــــربـــروبيـــون 

اإلقـالع  فــي  للمساعدة  ُيستخدم 
عن التدخني. ال ينبغي أن ُيستخدم 
من ِقبل األشخاص الذيــن يعانون 
اضطراب التشــنج أو اضطـــراب 
األكل مثل: النهم أو فقدان الشهية.

2 . :)Mirtazapine( ميـرتــــازابـــــني
ومـن آثـــاره الجانبيـــة املرتبطـــة 

بتناولــه حـدوث زيادة فـي مستوى 
الكوليستيرول، وزيادة الوزن. 

نيفازودون )Nifazodone(: ارتبط . 3
تناوله بالفشل الكبدي لدى بعـض 
األشخاص؛ لذا ال ينصــح بإعطائه 
للمرضى ممـــن يعانــون مشكالت 

الكبد.

ينبغي . 4  :)Traxodone( تــرازودون 
استخدامه تحت إشراف طبي.

5 . :)Vertioxetine( فيرتيوكســيتني 
مخــاطـــر  بزيــادة  تناوله  ويرتبط 
ــــزف، خـــاصـــة بــالــنــســبــة  ــــن ال
لألشخاص الذيـن يتناولون أدوية 
أخرى يمكنها أن تزيد من مخاطر 

النزف.

تعتبر جميــع مضـادات االكتئـــاب 
إدارة  ُتلــزم  ولكــن  عـام،  بشكل  آمنة 
جميــع  تحمـــل  أن  والــدواء  الغــــذاء 
بصندوق  تحذيًرا  االكتئــاب  مضادات 
أســـود اللــون، حيث إنهــا التحذيرات 
األكثر صرامة للوصفات الطبية. يجب 
مراقبــة أي شـخص يتنــاول مضادات 
االكتئاب عن كثب للكشـف عــن تفاقــم 

االكتئاب أو السلوك غير العادي.

مع  النقــاط  تــلك  مراجعـة  يرجي 
طبيبك قبل تناول األدوية املضــاد 

لالكتئاب:
• بمجــرد أن تختـار 	 كـن صبــورًا: 

االكتئـاب  وطبيبـك مضـادات  أنت 
قد تبدأ في التحسن فـــي غضون 
بضعة أسابيع، لكن قـد يسـتغرق 
األمـر ســتة أسـابيع أو أكثر حتى 

يصبح فعااًل تماًما.

إن مضادات االكتئاب الالنمطيــة 
ال تصنــف ضمن فئات مضادات 
االكتئــاب األخرى، فهـــي أدوية 
فريـــدة من نوعها، حيث تعمل 
بطرق مختلفة عــن بعضهــــا 

اآلخر.

أن  بـمـجـــــرد  صــبـــورًا:  كـــن 
تختـار أنت وطبيبـك مضـادات 
االكتئـاب قد تبــدأ في التحسن 
أسابيع،  بضعة  غضـــون  فـــي 
لكن قـد يسـتغرق األمـــر ســتة 
يصبـح  أكثر حتى  أو  أسـابيع 

فعااًل تماًما.

ــادات  ــضـــ تــعــتــبــر جــمــيـــــع م
االكتئـــاب آمنـــة بشـــكل عـام، 
الغـــــذاء  إدارة  ُتلــــزم  ولكــن 
جميــــع  تحمــــل  أن  ــدواء  وال
مضــــادات االكتـئــــاب تحذيـًرا 
بصندوق أســـود اللــون، حيث 
إنهــا التحذيرات األكثر صرامة 

للوصفات الطبية.
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• خذ مضادات االكتئاب باستمرار 	
وبالجــرعـــة الصحيحــة: إذا كان 
يبــدو أن الدواء ال يعمل أو يســبب 
آثــارًا جــانبيــة مزعجــــة، فيجــب  
املتابعة مع الطبيب قبل إجراء أي 

تغييرات.

• معرفة ما إذا كانت اآلثار الجانبية 	
تتحســن: تســـبب العديـــد مــــن 
مضادات االكتئـــاب آثارًا جانبية 

تتحسن مع مرور الوقت. 

• مضادات 	 تــنــاول  عــن  تتوقف  ال 
االكتئاب دون التحدث إلى طبيبك. 
أواًل: يمكـــن لبعــــض مضــــادات 
االكتئـــاب أن تـــســبب أعراضــًا 
تقــــم  لم  ما  باالنسحاب  شبيهـــة 
بتخفيض الجرعة ببطء. قد يتسبب 
اإلقالع املفاجئ في تفاقم مفاجئ 

لالكتئاب.

• األدوية املضادة لالكتئاب والحمل: 	
تحــدث إلــــى طبيبك عن مخاطــر 
وفوائــــد اســتخدام أدويــة بعينها 
مضادة لالكتئاب. قد تؤدي بعض 
األدوية املضادة لالكتئاب إلى إيذاء 
الطفل إذا تم تناولها أثناء الحمـل 
أو أثناء الرضاعة الطبيعيــة. فإذا 
لالكتئاب  مضادات  تتناولني  كنِت 
وتفكرين في الحمل، فتحدثي مـــع 
الصحة  اختصـــاصـي  أو  طبيبك 
املحتملة.  املخاطر  بشأن  النفسية 
دون  الــدواء  تناول  عن  تتوقفي  ال 
االتصال بطبيبك أواًل، ألن التوقف 

قد يشكل مخاطر بالنسبة لك.

• تفاعالت األدوية: عند تناول األدوية 	
املضادة لالكتئاب تأكد من إخبار 
أو  أخــرى  ــة  أدوي أي  عن  طبيبك 

أدوية بدون وصفة طبية أو أعشاب 
أو أي مكمــالت غذائيـــة أخـــرى 
تتناولها. يمكن لبعـــض األدويــــة 
املضادة لالكتئاب أن تسبب ردود 
فعل خطرة عند تناولها مع بعض 

األدوية أو املكمالت العشبية.
• متالزمــــة الســــيروتونني: فــــــي 	

حاالت نادرة، يمكن للدواء املضاد 
لالكتئـــاب أن يتســـبب في تراكم 
السيروتونني  من  عالية  مستويات 
متالزمة  تــحــدث  جــســمــك.  ــي  ف
السيروتونني غالًبا عندمــــا يتــــم 
الجمع بني دواءين يرفعان مستوى 
السيروتونني. وهي تشمل األدوية 
املـــضـــادة لــالكــتــئــاب األخـــرى، 
الصــداع،  أو  األلم  أدوية  وبعض 
نبتة سانت  فــي  العشبي  واملكمل 
متالزمـــة  أعراض  تشــمل  جون. 
السيروتونــــني القلــــق، والهياج، 
والتعرق، واالرتبـــاك، واالرتجاف، 
وسرعة  االتزان،  وعدم  والتململ، 
دقات القلب. اطلب الرعاية الطبية 
الفورية إذا ما كنت مصــاًبا بأي 

من هذه األعراض.

املراجــــع:

• https://www.healthline.
com/health/depression-
medications-and-side-
effects

• https://www.
medicalnewstoday.com/
kc/antidepressants-
work-248320.

• https://www.webmd.
com/depression/ssris-
myths-and-facts-about-
antidepressants#1.

• https://emedicine.
medscape.com/
article/286759-medication.

ال تتوقف عن تناول مضادات 
االكتئاب دون التحدث إلى 

طبيبك.

للدواء  يمكن  نادرة  حاالت  في 
يتســـبب  أن  لالكتئـاب  املضاد 
عاليـــة  تراكـــم مستويات  فــي 
فـــي  الــســـــيــروتــونـــــني  مــــــــن 
جســمك فيمــا يعــرف بمتالزمة 

السـيروتونـــني .

قــد تـــؤدي بعـض األدويــة 
املضادة لالكتئاب إلى إيذاء 
الطفل إذا تم تنــاولها أثناء 
الحمـل أو أثنـاء الرضاعـة 

الطبيعية.
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العـدســــات الالصقـــــة ط
ومخـاطـر استخدامهـا
الصيدالنيــة : أمنية حسني شمس الدين 

محرر طبي ــ املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

دولة الكويت

لقد أصبح بالطبع لدى الجميع اآلن معرفة ال بأس بها عن العدسات الالصقة، حيث انتشر 
النظارة  أنها تعد وسيلة بديلة عن  إذ  معدل استخدامها بشكل كبير جدًا في اآلونة األخيرة، 
الطبية لتصحيح الرؤية، باإلضافة إلى شيوع استخدام األنواع امللونة منها ألغراض جمالية، 
لإلصابة  بارزًا  بها أصبحت مصدرًا  والعناية  املثلى الستخدامها  الطرق  اتباع  عدم  مع  ولكن 
بخدوش وتقرحات القرنية ــ وهي الطبقة الشفافة التي توجد في مقدمة العني ــ وعدوى العني 
مضاعفات  إلى  الحاالت  بعض  في  تؤدي  وربما  والطفيلية،  والفطرية  والفيروسية  البكتيرية 
أشد خطورة كالعمى. وسنتحدث في هذا املقال باختصار عن أنواع العدسات الالصقة ومما 
تصنع واإلرشادات الواجب اتباعها عند التعامل معها والعالمات واألعراض التي من الضروري 
االنتباه إليها أثناء استخدامها، وكذلك مخاطر استخدامها. لنبدأ اآلن بالحديث أواًل عن أنواع 

العدسات الالصقة، حيث هناك بصفة عامة نوعان من العدسات الالصقة يتضحان كاآلتي:
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العدسات الالصقة اللينة:
وهي نوعيـــة العدســـات التي شاع 
استخدامها بكثرة في اآلونـة األخيـــرة 
الرؤية،  تصحيح  بغرض  العالم  حول 
ومنها  بحتة.  تجميلية  وكذلك ألغراض 
والعدسات  الشفافة  العدسات  نوعان: 
امللونة. تقوم العدسات الالصقة امللونة 
أن  يمكن  كما  العني،  لون  تغيير  على 
ــرات  ــؤث ــي عــمــل بــعــض امل تــســاعــد ف
الخاصة بالعني كالتي تظهر في األفالم 
السينمائية كنوع من الخدع. إن جميع 
عبارة  ذلــك،  مع  الالصقة،  العدسات 
عن أجهزة طبية تنظمها إدارة األغذية 
ـ األمريكيـــة. وتتطلـب أيضــًا  واألدويةـ 
وصفـة طبيـــة. وذلك ألن املضاعفــات 
وااللتهابات  العدوى  مثل:  الشائعة، 
العمى.  أو  البصر  فقد  إلى  تؤدي  قد 
من  اللينة  الالصقة  العدسات  تصنع 
لألكسجني  تسمح  ومرنة  لينة  مــواد 
العدسات  إن  القرنية.  إلــى  بــاملــرور 
األسهل  من  يكون  قد  اللينة  الالصقة 
التعامـل معهــا وتكون أكثر راحة من 
للغازات.  املنفذة  الصلبة  العدسات 
الحديثة  اللينة  العدسات  مواد  تشتمل 
على الهالمة املائية السيليكونية لتوفير 
املزيد من األكسجني للعني أثناء ارتداء 

العدسات.

العدسات الالصقة الصلبة:
إن هذه النوعيـــة مـــن العدســـات 
شــبــه صلبة،  مــــادة  ــن  م مــصــنــوعــة 
ويســـتـــخدمـهـــــا  املـرضــى الذيـــــن 
الــالبــؤريــة  مــن  عالية  درجـــة  يــعــانــون 
)االســتــيجـمـــاتــيـــزم( أو القــــرنيـــة 
العدسات  هــذه  وتتطلب  املخروطيــة. 
أسبوعـني  إلى  أسبوع  من  تمتد  فترة 
ويشــكو  معها.  املريض  يتكيـــف  كي 
مـــن  البدايــة  فـــي  املرضـــى  معظـم 
تدميـــع العــــني واالحمــــرار البسـيط 
واإلحساس بوجود جســـم غريب فـــي 
تدريجيًا  األعراض  وتخف هذه  العني، 
فيما بعد. تعـــد العدســـات الالصقـــة 
الصلبـــة املنفـــذة للغازات أكثــر متانة 
البروتينية،  الترسبات  لتراكم  ومقاومة 
وتعطــي عمومـــًا رؤيــة أكثر وضوحًا. 
تميل إلى أن تكون أقل تكلفة على مدى 
أطول  لفترة  تدوم  ألنها  العدسة،  عمر 
من العدسات الالصقة اللينة. كما أنها 
أسهل في االستخدام وأقل تسببًا في 
التدميع. ومع ذلك، فهي ليست مريحة 
وقد  اللينة  العدسات  مثل  البداية،  في 
للتعود  أسابيع  بضعة  األمر  يستغرق 

على ارتدائها.

العدسات  الفرق بني  شـكل يوضــح 
الالصقة اللينة والصلبة.

عدسة الصقة صلبةعدسة الصقة لينة

تســـتخدم العدســــات الالصقة 
الصلبة للمرضى الذين يعانون 
درجـة عاليـة من الالبؤريـــة أو 

القرنية املخروطية.

إن العدسات الالصقة اللينة قد 
يكون من األسهل التعامل معها 
وتكون أكثر راحة من العدسات 

الصلبة املنفذة للغازات. 
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مم تصنع العدسات الالصقة؟
اللينة:  الــالصــقــة  الــعــدســات 
من  اللينة  الالصقة  العدسات  تصنع 
الهالمة  تسمى  للماء،  محبة  لينة  مادة 
 ،)Hydrogel املائي  الجل  )أو  املائية 
املاء  من  كبيرة  كميات  تمتص  وهــي 
ناعمة و مرنة.  العدسات  للحفاظ على 
امتصاصهــا  خاصـية  على  واعتمادًا 
املحتوى  يتراوح  أن  يمكن  للرطوبة، 
الالصقة  العدسات  من  للعديد  املائي 
املائيــة  الهالمـــة  مــادة  املصنوعة من 
الوزن(.  )من   )%  75  -  38) بني  ما 
للعدســـات  املائـــي  املحتوى  ويسمح 
اللينة لألكسجني باملرور عبر العدسات 
أثنــاء  القرنيـــة  صحة  على  والحفاظ 

ارتداء العدسات الالصقة.
العالمـــــات التجاريـــــة املختلفـــة 
للعدسات الالصقة اللينة لها محتــوى 
بشكل  للعدسة.  مختلف  وسمك  مائي 
عام، تعد عدسات الهالمة املائية التي 
املاء  من  منخفضة  نسبة  على  تحتوي 
تحتوي  التي  اللينة  العدسات  أرق من 
وهناك  ــاء.  امل من  عاليــة  نسبة  على 
لسمك  االســـتجابة  فـــي  كبير  تباين 
ومحتوى املاء من العدسات الالصقة، 
بشـــكل  يســتجيبون  األشـخاص  ألن 
مختلف لهذه املواد. يجد بعض مرتدي 
فـي  أكثــــر  راحة  الالصقة  العدسات 
ارتداء العدسات ذات املحتـــوى املائي 
اآلخر  البعض  أن  حني  في  املنخفض 
العدسات  ارتداء  أكثر راحة مع  يكون 

السميكة ذات املحتوى املائي العالي.
للعدسات  أخـــرى  مــيــزة  ــاك  وهــن
الالصقة اللينة هي شحنتها السطحية، 
التي يمكن أن تؤثر على سرعة تكوين 
أثناء  العدسات  على  البروتني  رواسب 
املائية  الهالمات  تصنف  ارتــدائــهــا. 

أيونيــة. غير  أو  أيونية،  إما  أنها  على 
إن الهالمات املائية األيونية لها سطح 
سالب الشحنة، وبالتالــي قـد تجتــذب 
البروتينات املشحونــة بشــحنة موجبة 
العدسات  تصنع  ولذلك  الدموع.  في 
الالصقة من هالمات مائية غير أيونية 
بطريقة  معالجتها  تمت  هالمات  وهي 
معينة للحد مــن الشــحنة الســـطحية 
أقــل عرضة  تكــون  السالبة، وبالتالي 

لجذب رواسب البروتني.
وهـــنـــاك نــــوع آخــــر جــديــد من 
العدسات الالصقة اللينة أصبح شائع 
وهو  الحالي،  الوقت  في  االستخدام 
السيليكونية.  املائية  الهالمة  عدسات 
تحتوي هذه العدسات على السيليكون 
لزيادة  املائية  الهالمة  ــادة  م ــل  داخ
للعدســات. األكســجني  انتقال  قابلية 
أن  إلى  الدراســات  تشير  الواقع  في 
الهالمة  نوع  من  الالصقة  العدسات 
املائية السيليكونية تنقل ما يصل إلى 
القرنية  إلى  األكسجني  أضعاف  ستة 
هذه  إن  العادية.  اللينة  العدسات  من 
املائية  الهالمة  عدسات  تجعل  امليزة 
الستخدامها  أمانًا  أكثر  السيليكونية 
وتشتمل  املمتد.  لالستخدام  كعدسات 
الجديدة  اللينة  العدسات  من  العديد 
سطحية  ــجــات  مــعــال ــى  عــل أيـــضـــًا 
بمحتواهـــا  االحتفاظ  فــي  ملساعدتها 
الجفاف  املائي بشكل أفضل، وتجنب 

لتوفير راحة أكبر طوال اليوم.
العــدســات الالصقــة الصلبـة: 
بولــي  ـــادة  م ــن  م تصنع  ــا  م ـــادة  ع
   )Polymethyl ميثاكريــالت  مــيثــيل 
وتــوجـــد   الصلبــة،   methacrylate)
تجعلها  سطحها  خالل  عديدة  ثقوب 
مسامية للسماح بنفاذية األكسجني إلى 
قرنية العني؛ مما يجعلها أكثر راحة من 

ــد من  ـــوع آخـــر جــدي ــاك ن ــن ه
اللينة  الــالصــقــة  ــعــدســات  ال
أصبـح شــائع االســـتخدام في 
وهـــو عدسات  الحالي،  الوقت 
الهالمة املائية السيليكونية. 

تشتمل العديـد مـــن العدســات 
اللينــة الجديــدة أيضــًا علـــى 
معالجــات ســطحية ملساعدتها 
في االحتفاظ بمحتواها املائـي 
بشكل أفضل، وتجنب الجفاف 
لتوفير راحة أكبر طوال اليوم.

هناك تباين كبير في االستجابة 
ــــاء من  ــوى امل ــحــت لــســمــك وم
ــــــــة ألن  الـــعـــدســـات الــالصــقـــ
األشخاص يستجيبـون بشــكل 

مختلف لهذه املواد. 
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العدسات الصلبة التقليدية. وقد حلت 
للغازات  املنفذة  الالصقة  العدسات 
غير  الصلبة  الالصقة  العدسات  محل 
تصنع  كانت  التي  التقليدية  املسامية 
أكثر  ــة  وتــوفــر رؤي ـــادة.  امل مــن نفس 
وضوًحا من العدسات اللينة املصنوعة 
املصنوعة  وكذلك  املائية،  الهالمة  من 
كان  إذا  خاصة  ــــ  السيليكون  مــن 
وعادة  االستجماتيزم.  يعاني  املريض 
ما تستغرق العني بعض الوقت للتكيف 
مع العدسات املنفذة للغازات عند البدء 
في ارتدائها ألول مرة ، ولكن بعد فترة 
التكيف األولية هذه يجد معظم الناس 
للغازات  املنفذة  الصلبة  العدسات  أن 
الهالمــة  تمامًا، مثل عدســات  مريحة 

املائية.
اإلرشادات الواجـب اتباعهـا عنـد 
ارتداء أو إزالة العدسات الالصقة:
ــن الـــضـــروري مـــراعـــاة بعض  م
مع  التعامل  عند  الهامة  اإلرشـــادات 
تجنب  أجــل  من  الالصقة  العدسات 
األضرار واملضاعفات التي قد تسببها 
هذه  وتشـمل  للعــني.  العدســات  تلك 

اإلرشادات ما يلــي:
• غسل اليدين دائمًا باملاء والصابون 	

قبل التعامل مع العدسات الالصقة 
مــع مراعــاة الحفاظ على األظافر 
قصيــرة ونظيفـة لتجــنب إحــداث 

ضرر أو خدش بالعني.
• حفظها 	 قبل  العدسة  غسل سطح 

باملحلول.
• املعقمة 	 املــنــتــجــات  ــخــدام  اســت

واملعتمدة فقط من املحاليل الالزمة 
إشــراف  تحت  ــك  وذل للعدسات، 
الــطــبــيــب املــخــتــص واســتــبــعــاد 
منتـهيــــة  أو  الرديئــــة  املحاليـــل 
الصالحية أو املحاليـل التــي قــد 

يتحسس املســـتخدم تجــاه أحـد 
مكوناتها.

• الصنبور 	 ميــاه  اســتخدام  تجنب 
لغسل أو حفظ العدسات.

• يجب التخلص من محلول الحفظ 	
ملئها  وإعــادة  الحافظة  فتح  بعد 

بمحلول آخر كل مرة.
• الالصقة، 	 العدسات  ــداء  ارت بعد 

يجـب غســـل الحافظـــة بمحلـــول 
ثم  بالعدسـات  الخــاص  التنظيف 
تجفيفها باستخدام منشفة نظيفـة 

وقلبها، وكذلك األغطية. 
• استبدال العدســات الالصقة وفق 	

الجدول الزمني لها وتحت إشراف 
الطبيب.

• تجنب النوم أثناء ارتداء العدسات 	
الطبيب غير  أقر  إذا  إال  الالصقة 

ذلك.
• إزالـــة العدســـات قبـــــل أداء أي  	

أنشطة تتعلق باملاء، مثل: السباحة 
أو االستحمام.

• ــارة 	 ــّظ ــحــرص عــلــى ارتـــــداء ن ال
العدســــات  ارتداء  أثناء  شمسّية 
خارج املنزل؛ نظرًا الحتـــواء الجو 
 : للعـني مثل  على مهّيجاٍت كثيرة 
األتربة وحبوب اللقاح؛ مّما يؤّدي 

إلى تهيج العني.
• تنظيف العدســـات الالصقــة وفق 	

الجهــة  الطبيــب، وكذلك  تعليمات 
املصنعة لهــا واملصنعـــة ملحلــول 

التنظيف. 
• امللحي 	 املحلول  استخدام  عــدم 

(Saline(، أو محاليــــل الدمـــوع 
تعقيـــم  أو  لتنظيف،  االصطناعية 
فعال  غير  كالهما  ألن  العدسات 

في هذا الصدد

من اإلرشادات الواجب اتباعها 
عنـد التعامـــل مـــع العدســـات 
الالصقة غســـل سـطح العدسة 

قبل حفظها باملحلول.

تجنب ارتداء العدسات الالصقة 
اللينة لفترة طويلة جدًا، ألنها 
تقلل من نسبة األكسجني التي 
نسبة  من  وتزيد  للقرنية  تصل 

حدوث التقرحات.

تــوفــر الـــعـــدســـات الــالصــقــة 
الصلبة رؤية أكثر وضوحًا من 
العدسات اللينة املصنوعــة من 

الهالمة املائية.
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• الالصقة 	 العدسات  ارتداء  تجنب 
التي تخص أشخاص آخرين.

• الالصقة 	 العدسات  ارتداء  تجنب 
ألنها  جدًا،  طويلــة  لفتـــرة  اللينة 
التــي  تقلل من نسبة األكســجني 
تصل إلى القرنية وتزيـد من نسبة 
حدوث التقرحات، حيث إنها تعمل 
كعازل بني القرنية والهواء املحمل 

باألكسجني.
• زيــارة الطبيب املختــص بانتظـام 	

لالطمئنان على صحة العني وتقييم 
العدسات.

• تمــت 	 إذا  فـــورًا  الطبيب  زيـــارة 
مالحظة احمرار بالعني، أو رؤيـــة 
ضبابية أو ألـــم أو تدميـع شديد 
أو الشعور بوجــود جســم غريب 

بالعني أو حساسية الضوء.

• استبدال حافظة العدسات مرة كل 	
ثالثة أشهر.

• بالنســـبة ملســـتخدمي العدسـات 	
الالصقة من النساء من الضروري 
مراعاة ارتداء العدسات الالصقة 
أواًل، ومــن ثــم وضـع مســاحيق 
التجميــل وليـــس العكـس لتجنب 
دخول بعض مــن تلك املســاحيق 
بني العدسة والعني؛ ممــا يســبب 

تهيجًا و ضررًا بالقرنية.
• يجب مراعاة عدم ارتداء العدسات 	

إلـــــى  الالصقــة عنــــد الذهــاب 
تصفيــف  ــن  ــاك وأم صــالــونــات 
الشـــعر لتجنـب التعــــرض ملواد 
كيميــــائـيــــة، أو أبخــــــرة أدوات 
التصفيــف؛ ممــا يســـبب جفاف 

وتهيـج بالعني.

شكل يعرض اإلرشادات الواجب 
ـــــداء وخــلــع  اتــبــاعــهــا عــنــد ارت

العدسات الالصقة.

فرك وغسل العدسات 
بمحلول التنظيف بعد 

إزالتها من العني.

غسل اليدين جيدًا باملاء 
والصابون وتجفيفهما بمنشفة 

نظيفة قبل ارتداء وإزالة 
العدسات.

وضع العدسات طوال 
الليل في محلول 

تنظيف جديد.

تجفيف الحافظة باستخدام 
منشفة نظيفة وتخزينها 
في وضع مقلوب لحني 
استخدامها مرة أخرى.

فرك وغسل الحافظة 
بمحلول التنظيف.

ـــدم ارتــــداء  يــجــب مـــراعـــاة ع
عنــد  الــالصــقــــــــة  ــعــدســات  ال
ــونــات  ـــاب إلــــى الــصــال ـــذه ال
وأماكن تصفيـف الشعر لتجنب 

التعـــرض ملواد كيميائية.

العدسات  ملستخدمي  بالنسبة 
الــالصــقــة مـــن الــنــســاء من 
ـــضـــروري مـــراعـــاة ارتــــداء  ال
ومن  أواًل،  الالصقة  العدسات 
التجميل  مساحيق  وضــع  ثم 

وليس العكس.
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• يجب شرب الكثير من املاء لتجنب 	
الرتـــداء  املصــاحب  الجفـاف 
العدســـات الالصقـــة واستخدام 
الدموع االصطناعية فــي ترطيــب 

العني كلما لزم األمر.
• تحديد 	 املمكن  ليس من  نظرًا ألنه 

العدسات  ــداء  ارت سيكون  أن  ما 
الالصقة أمرًا ناجحًا، لذلك يجب 
االحتفاظ بنظارة طبيـــة احتياطيــة 
في حال كان الشـخص غيــر قادر 
على ارتـــداء العدســـات الالصقة 

ألي سبب .
يجب  التي  واألعــراض  العالمات 

االنتباه لها:
إن ارتداء العدسات الالصقة يحمل 
الكثير من املخاطر التي قد تؤذي العني 
القرنية.  تقرحات  و  العني  عدوى  مثل: 
وهذه الحاالت يمكن أن تتطور بسرعة 
تم  إذا  خطورة  أكثر  مضاعفات  إلى 
إهمالها لدرجة أنها في بعض األحيان 
فمن  وبــالــتــالــي  الــعــمــى،  تسبب  ــد  ق
تغيرات  أي  إلــى  االنتباه  الــضــروري 
العدسات  ارتــداء  عقب  بالعني  سلبية 

الالصقة مثل: 
• الشعور بعدم الراحة في العني.	
• وجــود 	 أو  الــعــني،  تدميع  ـــادة  زي

إفرازات صديدية.
• حساسية غير معتادة للضوء.	
• الشــعور بالحكــة أو الحرقــــة أو 	

اإلحســــاس  بوجـود جسم غريب 
في العني.

• االحمرار.	
• عدم وضوح الرؤية.	
• انتفاخ العني.	
• األلم.	

وفي حالة وجود أي من تلك األعراض 
والعالمات، ال بد من عمل اآلتي:

• إزالة العدسات الالصقة فورًا من 	
ثانية  مرة  ارتدائها  وعدم  العني، 
الطبية عوضًا  النظارة  واستخدام 

عنها.
• االتصال بالطبيب املختص.	
• يجب عدم التخلص من العدسات 	

الالصقـــــة إذ ربمــــا يحتاجهــــا 
الطبيب فـــي التعرف علـى املسبب 

لألعراض.
ــــداء الــعــدســات  مــخــاطــر ارت

الالصقة:
املخاطر  أبرز  نستعرض  يلي  فيما 
واملضاعفات التــي قـــد تتســبب فيها 

العدسات الالصقة:
• خدوش القرنية:	

قد يحدث خدش في سطح القرنية 
ناتج عن استخدام عدسات الصقة غير 
أسفل  غريبة  مواد  وجود  أو  مناسبة، 
العدسات الالصقة )أي بني العدسات 
الالصقة وطبقة القرنيـة(، أو بـســـبب 
مما  طويلة؛  لفترات  العدسات  ارتــداء 
محدث  )غير  بالقرنية  التهابًا  يسبب 
بالعدوى(. كما قد تساعد تلك الخدوش 
أيضًا املكروبات على مهاجمة القرنية؛ 

مما يؤدي إلى تفاقم االلتهاب.

خدش

طبقة القرنية

صورة توضيحية لخدوش القرنية.

ــي سطح  ــد يــحــدث خـــدش ف ق
استخدام  عـن  ناتــج  القرنيـــة 
عدسات الصقــة غير مناســبة، 
أسـفل  غريبــة  مواد  وجـود  أو 

العدسات الالصقة.

فــــي بعـض األحيــان عندما 
يرتـــدي الشـخص العدسات 
الالصقــــــة اللينــــة أثنـــــاء 
النوم، فإنها تلتصـق بالقرنية 
ويصبح من الصعب إزالتها.

الالصقة  العدسات  ــداء  ارت إن 
يحمل الكثير من املخاطر التي 
عدوى  مثل:  العـني  تـؤذي  قـــد 

العني وتقرحات القرنية.
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• التصــاق العدســات الالصقــة 	
بالعني:

يـرتــدي  عندما  األحيان  في بعض 
الشـــخص العدســـات الالصقة اللينة 
أثناء النوم، فإنهــا تلتصـــق بالقرنيــة 
ويصبح مــن الصعب إزالتها أو ربما 
في  العني  من  األبيض  بالجزء  تلتصق 
فيظن  العلوي  الجفـــن  أسفل  املنطقة 
الشخص أن العدسـة قـــد هربت إلى 
داخل العني، وفـي كلتا الحالتني يجب 
غســل األيـدي أواًل باملـــاء والصابون، 
ثم تقطير العني بالقطرات املعقمة مــن 
املحلــــول  أو  االصطنـاعيـــة،  الدمـوع 
امللحي و تدليكها برفق من على الجفن 
ثم  االلتصاق ومــن  يزول هذا  أن  إلى 

إزالتها.

• الجفاف: 	
ــع حـــــدوث الـــجـــفـــاف بني  ــشــي ي
وهو  الالصقة،  العدسات  مستخدمي 
للتوقـــف عـــن  السبب األكثر شـيوعًا 
نتيجة  الجفـــاف  ويحـــدث  ارتدائــها. 
تغطــي  التـــي  الدمعية  الطبقة  لجفاف 
ــة إلــى الــحــرمــان من  ــعــني، إضــاف ال
األكسجني وتكّون الرواسب البروتينية 
بالعدســـات وحســـاســـية العني تجاه 

محلول التنظيف. 

• الحساسية:	
في هذه الحالة تصبح العني حمراء 
محلول  مع  لتالمسها  نتيجة  وتتهيج 
تكثر  ما  غالبًا  والتخزين.  التنظيف 
هذه الحالة لدى مستخدمي العدسات 
رد  يكون  ما  وعــادة  اللينة،  الالصقة 
التعرض  عن  ناتجًا  التحسسي  الفعل 
وفي  املحلول.  في  الحافظة  املواد  إلى 
هذه الحالة البد من تغيير املحلول بعد 

الرجوع إلى الطبيب املختص.

• تكــّون أوعيــة دمويــة جديــدة 	
بالعني:

عندما ينقـص مســتوى األكســجني 
في سطح العني بسبب كون العدسات 
حائاًل يحجب الهواء املحّمل باألكسجني 
عن سطح القرنية، فقــد تنمــو أوعيــة 
دموية جديدة بالقرنية. ولكن من حسن 

الحظ أن هذا أمر نادر الحدوث .

جفـــاف العــني الناتج عن استخدام
العدسات الالصقة .

حساسية العني .

تكوين أوعية دموية جديدة بالعني .

عـــنـــدمـــا يــنــقــص مــســتــوى 
العني  ــي ســطــح  ف األكــســجــني 
ــعــدســات  ــون ال ـــ ـــ بــســـــبــب كـــ
حائــاًل يحجــب الهواء املحّمل 
القرنية،  عن سطح  باألكسجني 
فقد تنمو أوعية دموية جديدة 

بالقرنية.

ـــجـــراثـــيـــم  قـــــد تـــتـــجـــمـــع ال
ــات والــفــطــريــات  ــروس ــي ــف وال
والطفيليات واألميبــــة بســطح 
العدسة الالصقة، بســبب عـــدم 
فـــي  الســالمة  اتباع إرشادات 
التعامل مع العدسات الالصقة.

يشيع حـــدوث الجفــــاف بـــني 
مستخدمي العدسـات الالصقة، 
وهو الســــبب األكثــــر شيوعــًا 

للتوقف عن ارتدائها.
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لجراحة زرع القرنية، الستعادة الرؤية 
الجيدة. على الرغم من ندرة ذلك، فإنه 
قرحة  بالعمى من  اإلصابة  املمكن  من 

القرنية الوخيمة.

وفي نهاية هذا املقال أود أن أشير 
إلى أن العني هي إحدى النعم العظيمة 
التــي أنعــم هلل بهـــا علـــى اإلنسان، 
وأنه من الضروري جدًا أخــذ الحــذر 
والحيطة عند التعامل مع هذا العضو 
الذي لواله ما كان اإلنسان قادرًا على 

االستمتاع بجانب كبير من الحياة.  

املراجــــع:

• https://www.fda.gov/
medical-devices/contact-
lenses/contact-lens-risks

• https://www.allaboutvision.
com/contacts/faq/contact-
materials.htm

• http://www.med.umich.
edu/1libr/Ophthalmology/
Contact Lens/Signs of 
Ifection from Contact 
Lenses.pdf

• https://www.mayoclinic.
org/diseases-conditions/
keratitis/symptoms-causes/
syc-20374110

• العدوى: 	
قد تتجمع الجراثيــم والفيروســـات 
والفطريــــات والطفيـليـــــات واألميبـــة 
عدم  بسبب  الالصقة،  العدسة  بسطح 
التعامل  في  السالمة  إرشادات  اتباع 
وتسـبب  الــالصــقــة.  الــعــدســات  مــع 
والتدميـــع   والحكـة  االحمرار  العدوى 
وتهيج العني، إضافـــة إلـــى الشــعور 
وعدم  بالعـني،  غريب  جســم  بوجـــود 
أشهر  ومن  العدسات.  ارتــداء  تحمل 
استخدام  عن  الناتجة  العدوى  أنواع 
العدسات الالصقة: التهـــاب القرنيـــة 
والتهاب امللتحمة، ولذلك يجـــب إزالـة 
العدسات فورًا في تلك الحالة والذهاب 
إلى الطبيب املختص مع عدم ارتدائها 
العني،  تتحسن  حتى  الزمن  من  لفترة 
وتغيير نوع العدسات وتطبيق إجراءات 

التنظيف بحرص.

• تقرحات القرنية:	
الشديدة  املضاعفات  مــن  ــي  وه
هذه  وفي  الالصقة.  العدسات  الرتداء 
من  القرنية  إصابة  ستؤدي  الحالة 
العدسات الالصقة إلى حدوث عدوى. 
املستشفى  في  العالج  هذا  يتطلب  قد 
ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تندب القرنية 
حاجة  هناك  تكون  قد  النطاق.  واسع 

صورة توضيحية لعدوى العني .

صورة توضيحية لتقرحات القرنية.

تسبب عـدوى العـــني االحمـــرار 
والحكة وتهيج العني.

تحــدث حســاسـية العـني عادة 
للمــــــواد  التعـــرض  نتيجـــــة 
الحافظة فـــــــي محلــول حفـــظ  

العدسات الالصقة.

الــقــرنــيــة مــن  تــقــرحــات  تــعــد 
املضاعفــــات الشـــديدة الرتداء 

العدسات الالصقة. 
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د. ناصــر بوكلــي حســن
استشاري طب األسرة واملجتمع ــ اململكة العربية السعودية

يعـرف طـب الشـيخوخة بالتخصص الطبـي الذي يهتـم برعايـة املسنني وتعزيز 
صحتهم ومعالجة أمراضهم، ووقايتهم من األمراض الشائعة في الشيخوخة والعقابيل 
أهم  على  مبسط  بأسلوب  ستركز  املقالة  وهذه  عليها.  املترتبة  واإلعاقات  واملضاعفات 
الجوانب الوقائية والعملية لصحة املسنني. ُتعد الشيخوخة عملية بيولوجية طبيعية 
تخضع لها جميع الكائنات الحية، وعندما تبدأ في سن مبكرة، ال يمكن منعها، أو إيقافها 
ولكن يمكن تأخير مظاهرها، وبالرعاية الخاصة يمكن تخفيف الضعف والعجز اللذين 

يشاهدان مع تقدم السن. 
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إن الشيخوخـــة عمليــة بيولوجيــة 
مــدى  تســـتمر  فهي  مرضًا،  وليست 
والوراثة.  البيئة  بعوامل  وتتأثر  الحياة 
أنــه  العامليــة  وأفادت منظمــة الصحة 
2050م  وعام  2015م  عام  بــني  »مــا 
ستتضاعف تقريبًا نسبة سكان العالم 
الذين تخطوا سن ستني سنة وذلك من 
عام  وبحلول   ،)%  22) إلى   )%  12)
2020 م سيتجاوز عدد من يبلغون من 
األطفال  عدد  فأكثر  سنة،   60 العمر 

الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات . 

ــالت  ــشــك ـــة مــــن امل ـــاي ـــوق ال
الصحيـــة الشائعــة  واملزمنة 

لدى املسنني:

أمراض القلب واألوعية:
تغيرات في  السن  تقدم  تحدث مع 
عضلة القلب، وفي األوعية الدموية ينتج 

عنها عالمات وأعراض قلبية وأهمها:
• ضيق النفس والسيما أثناء الجهد.	
• الجهد 	 أثناء  والسيما  الصدر  ألم 

مثل: صعود الدرج.
• )تسّرع 	 القلب  اضطــراب دقـــات 

القلب أو بطء القلب(.
• الــســاقــني أو في 	 الــوذمــات فــي 

مناطق االرتكاز مثل: أسفل الظهر 
والبطن، عنــد املرضـــى املالزمني 

للفراش أو املقعدين. 
• ألم الصدر أثناء الجهد الناتج عن 	

نقص األكسجني في عضلة القلب 
ويدعــى »الذبحــة الصـدريــة«، إذ 
تفقد األوعية الدمويــة مرونتها مـــع 
تقدم السن ويترسب فـي جدرانها 
الكوليستيرول والصفيحات الدموية 
واأللياف، وتتشـكل التجلطات التي 

تنفصل  وقــد  ــدم،  ال مجرى  تعيق 
التجلطات أحيانًا لتنطلق مع مجرى 
الدم لتـســد أحــد الشــرايني؛ مما 
 ،)Infarction) يســبب االحتشـــاء
حيــاة  علــــى  خطـرًا  يشكل  وهذا 

اإلنسان. 
وعندمـــا تنتهـــي املرحلــة الحــادة 
للمـرض، ويــستقر الوضـــع الصحــي 
ينبغي للمرضى إجراء تمارين جسدية 
تدريجـي  نحو  علــى  تأهيلهــم  إلعادة 
ابتداًء مــن املشــي عـدة خطوات تزداد 

يوميًا بإشراف الطبيب املختص.

للوقاية من زيادة ضغط الدم وأمراض 
القلب واألوعية عمومــًا ينصــح باتباع 

التالي:
• ــشــاطــات 	 ــن ــى ال ــل ــة ع ــظ ــاف ــح امل

ــا املــشــي  ــم ــة. والســي ــجــســدي ال
والرياضة الخفيفة.

• العمل على إنقاص الــوزن الزائــد 	
بتطبيق النظام الغذائي املالئم، ألن 
البدانة غالبًا ما تترافـق مع ارتفاع 

ضغط الدم.
• تخفيــف كميـــة امللــح فـي األغذية، 	

واإلقالل من استهالك السكريات 
والدهون واألغذية املقلية.

• تجنب التدخني.	
• ظهور 	 تحري عالمات الخطر مثل: 

الصداع  أو  القدمني،  في  وذمــات 
املعند، أو الدوخة أو تشوش الرؤية. 

اإلصابات الوعائية الدماغية:
مع  اإلصابات  هذه  حــدوث  يــزداد 
التقدم بالعمر، بسبب تصلب الشرايني 
أو  الســـكري،  داء  بوجـــود  والسـيما 
ارتفاع الضغط، أو ارتفاع دهون الدم، 

تحدث مع تقــدم الســن تغيرات 
في عضلة القلب، وفــي األوعية 
الدموية ينتـج عنهــا عالمـــات 
ضيق  وأعراض قلبية وأهمها: 

النفس والسيما أثناء الجهد.

الدم  ضغط  زيــادة  من  للوقاية 
وأمـــــراض الــقــلــب واألوعــيــة 
على  باملحافظة  ينصح  عمومًا 
والسيما  الجسدية  النشاطات 

املشي والرياضة الخفيفة.

إن الشيخوخة عملية بيولوجية 
وليست مرضًا، فهـــي تســتمر 
مدى الحياة وتتأثـــر بعوامـــل 

البيئة والوراثة.
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التدخني  أو  الكوليستيرول،  ارتفاع  أو 
إلــى  الدماغــي  النســيج  يتعرض  إذ 
نتيجة النسداد  الجلطة،  أي  االحتشاء 
أحد األوعية بخثرة أو لنزف في النسيج 
الــحــوادث  ــذه  ه وتسبب  الــدمــاغــي، 
الوعائية الدماغية الفالج )شلل نصفي( 
املفاجئ، وشلل الجهة املعاكسة للجهة 
املصابة بالدماغ ويؤدي إلى فقد النطق 
أحيانًا وهي إصابة خطرة، وتؤدي إلى 
ارتفاع معدل الوفاة بها، وتكون الوقاية 
بمعالجـة األمــراض املؤهبــة املذكــورة 
املــريــض،  ـــة  وراح الــتــدخــني  وتجنب 
الفيزيائية  واملعالجة  التأهيل  ويساعد 
املنزليــة، ويســاعــد كثيرًا فــي إعـادة 

الحركة والنطق بصورة تدريجية.

اإلصابات الوعائية الدماغية واملعالجة 
الفيزيائية:

إن املعالجة الفيزيائية هي املعالجة 
األساسية للمضاعفات التـــي تسببها 
اإلصابات الدماغية، وهـــي  تماريــــن 
ألقسام الجسم املصابة بالشلل إلعادة 
العائلة  أفراد  تدريب  ويجب  تأهيلها، 
على أسلوب  تطبيق التمارين البسيطة 
للمرضى التي تساعدهم كثيرًا. وخالل 
التماريــن يجب تحريك جميع مفاصل 
األطـــراف املصابــة باملعـــدل الكامــل 
للحركـــة الطبيعيـــة، ويجب أن تكـــون 
الحركـة بطيئــة وبلطف وملـــدة ثالثـــني 
دقيقـــة مرتـــني أو ثالثـة باليوم. ويجب 
تجنب الحركات العنيفة واألوضاع غير 
املالئمة للجسم، واألوضاع التي تسبب 
األلم، والتأكيد علـــى ضـــرورة تقليب 
االستلقاء  قرحات  من  للوقاية  املريض 
خطرًا  تسبب  التـــي  الفراش(  )قرحة 

داهمًا على الحياة، وتستوجب الرعاية 
املكثفة واملضنيـــة مـــن قبـــل الطبيب 
املريض،  استشفاء  علـــى  والعاملـــني 
يســبب  الكالم  عن  املريض  وإن عجز 
إحباطه، لذا  يجب توجيه أهل املصاب 
احتياجاتـــه،  علـــى  التعرف  لضرورة 
مثلما يعاملـــون األطفــال باســـتعمال 
أو  اللوحات  أو  الصور  أو  الحواسيب 
البطاقات وأحيانًا الكتابة للتعويض عن 

العجز.
على  للقدرة  فقد  هناك  كــان  إذا 
التفهم فإن التأهيل صعب جدًا، ويجب 
االنتظار ريثما يعود املصاب ليستطيع 
التفهم. وينبغي معالجة عوامل الخطورة 
ملنع تكــرر الحادث الدمــاغـي وأهمها 
الســـكري  وداء  الــدم،  ضغــط  زيــادة 
والدهــون  الكوليســــتيرول  وارتفـــاع 
إعطاء  ويساعد  والتدخــني.  الدم،  في 
األسبرين يوميًا في التقليل من تشكل 
الذين  للمسنني  الجلطات  الخثرات أي 

عانوا نوبة عابرة سابقة وتحسنوا.

داء السكري:
تتزايد معدالت انتشار داء السكري  
سن  بعد  والسيما  السن،  تقدم  مع 
السبعني وتتمثل طرق الوقاية منه فيما 

يلي:
• اتباع نظام تغذية قليل السكريات 	

سريعة االمتصاص،  واإلقـالل من 
الدهـــن الحيوانــي وامللح، وتجنب 

اإلكثار من اللحوم الحمراء.
• تجنب البدانة.	
• تجنب التدخني.	
• مراقبة مستوى سكر الدم بصورة 	

دورية.
• أثناء 	 الــدم  لسكر  معايرة  إجــراء 

الكالم  عــن  املــريــض  عجز  إن 
يســــــبب إحباطـــه، لذا  يجـــب 
توجيــه أهــل املصاب لضرورة 
التعرف على احتياجاته، مثلما 

يعاملون األطفال.

يساعد إعطاء األسبرين يوميًا 
في التقليل من تشكل الخثرات 
الذين  للمسنني  الجلطات  أي 
سابقة  ــرة  ــاب ع نــوبــة  ــوا  ــان ع

وتحسنوا.

إن املعالجـــة الفيزيائيـــة هـــي 
املعالجة األساسية للمضاعفات 
الـــتـــي تــســبــبــهــا اإلصـــابـــات 
الدماغية، وهي تماريـن ألقسـام 
الجسم املصابة بالشلل إلعادة 

تأهيلها.
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الثالثيـة  والــدهـــــــــــون  الــصــيــام 
والكوليسـتيرول بنوعيـــه ســـنويًا 
بعـد ســن األربعني لألشـــخاص، 
ســوابق  لديهــم  الذيــن  والسيما 

عائلية لداء السكري.

األورام:
تنتـشـــر األورام لـــدى املســــنني، 
وبعضهــا مـــن األورام الخبيثة، وعلى 
والبروسـتاتة  القولون  سرطان  رأسها 
عند الرجال،  وسرطان الثدي والرحم 
املبكر  الــكــشــف  إن  ــســاء.  ــن ال عــنــد 
التخلص من  واملعالجة مهمة جدًا في 
املســـنون  يخضــع  أن  ويجب  املرض 
لفحوص دورية للكشف عن الدم الخفي 
في البراز، والتنظير الهضمي السفلي 
عليهــن  فيجب  النـساء  أمـا  للقولـــون 
الخضوع لفحوص دورية للكشف عن 
سرطان الثدي بواسطة تصوير الثدي 
الرحم  عنـق  سرطان  وعن  الشعاعي، 
 )Pap Smear) نيكوالو(  بابا  )لطاخة 
عبر لطاخة عنق الرحم. وفيما يلي نذكر 
أهم األعراض التـــي يجب أن  يعيهـــا 
املسنون والقائمون على رعايتهم والتي 

توحي باإلصابة بالسرطان :
نقص الوزن غير املفسر. . 1
فقد الشِهية .. 2
اآلالم املبهمة.. 3
التعب غير املفسر .. 4
املعتدل، . 5 إلى  الخفيف  الــدم  فقر 

والنزف ِمن أي ِمن فتحات الجسم.
تبــــدالت الشخصيـة، )مثاًل، نوبة . 6

صرعيــة بعد ســن األربعني(.

تبدالت الشِهية.. 7
اضطراب حاسة الشم.. 8
تبدالت عادات التبول والتغوط .. 9

 
أمراض الجهاز التنفسي:

غالبًا مـــا يعانــي املســـنون سعااًل 
مزمنًا وصعوبة في التنفس، وكثيرًا ما 
يتعرضون إلــى العـــدوى  الصدريـــة، 
ويشكل التهاب القصبات والرئة خطرًا 
تثقيــف  ويجــب  املســنني،  حياة  على 

املسنني بأهمية ما يلي:
• االمتناع عن التدخني.	
• الوقايـــة مــن العــدوى التنفـسـية 	

باالبتعاد عــن األماكـن املزدحمة، 
والنصح بالجلوس في غرف ذات 

تهوية جيدة.
• الوقاية مـــن البـــرد، واالختالفات 	

املفاجئـــة فـــي درجــات الحرارة 
صيفًا وشتاًء.

• تحســـني وظيفــــة الرئتـني بإجراء 	
والسيما  للصدر،  بسيطة  تمارين 

الشهيق العميق والزفير العميق.
• ضرورة استشارة الطبيب مباشرة 	

عند ظهور أعراض عدوى  تنفسية 
ألم  أو  التنفس  في  صعوبة  مثل: 

صدر أو حرارة أو سعال.

سلس البول
:)Incontinence of urine(

هو العجز عن ضبط خروج البول، 
الشيخوخة،  يعد ظاهرة دائمة في  وال 
أهمها  أخرى  ألسباب  يكون  ربَّما  بل 

الرئتني  وظيفة  تحسني  يمكن 
بإجراء تمارين بسيطة للصدر، 
العميق  الــشــهــيــق  والســيــمــا 

والزفير العميق.

عــن  العجــز  هو  البول  سلسل 
يعــد  وال  البول  خــروج  ضبط 
ظاهــرة دائمــة فـي الشيخوخة 
أخرى  ألسباب  يكون  ربما  بل 

أهمها العدوى والجراثيم.

يجب علـى النســـاء الخضـــوع 
لفحـــوص دوريـــة للكشــف عن 
سرطان الثدي بواسطة تصوير 
الشعاعي، وعن سرطان  الثدي 

عنـق الرحم .



Medical Arabization, No. 57, October 2019تعريب الطب، العدد 57 ، أكتوبر 2019م 7879

العدوى والجراثيم. يصغر حجم املثانة 
عضالتها  وتضعــف  السن  تقدم  مع 
البول؛ مما يسبب  التي تضبط خروج 
سلس البول وخروجه بصورة الإرادية.
كثيرًا ما يشاهد هذا الضعف لدى 
لخجلهم،  عنه  يصرحون  وال  املسنني 
والسيما النساء وغالبًا ما يظهر لديهم 
سلس البول أثناء العطاس أو السعال 
أو الضحك. ويفضل كثير من املسنني 
واملسنات البقاء في املنزل بسبب هذه 
اآلخرين  عن  منعزلني  فيبقون  املشكلة 

مما يعرضهم ملرض االكتئاب.

ضعف البصر أو فقده:
تقدم  مــع  البصر  ضعف  يحدث 
السن تدريجيًا ويبدأ بعد سن األربعني 
غالبًا، مما يجعل بعض املسنني يشكون 
أملًا في الرأس، وتعب في العينني أثناء 
 ،)Hyperopia)القراءة وهو مد البصر
أفضل  إلنـــارة  يحتاجون  واملسنون 
ــي األجــســام  ــراءة ولــلــتــدقــيــق ف ــق ــل ل
الصغيرة والدقيقة، إذ تتناقص القدرة 
البصرية، ويمكن تصحيح هذا الوضع 
هذا  يمنع  مما  املعاوضة،  بالنظارات 
الضعف تمامًا وتعود القدرة البصرية 

إلى الوضع الجيد.

:)Cataract( الساد
ويشـــاهد  العني  عدسـة  تكثف  هو 
كثيرًا مع تقدم السن وتصل العني إلى 
مرحلة العمى الوظيفي، وثمَّة عدد كبير 
من املسنني والسيما في املناطق الريفية 
يعانون هذه املشكلة ويحتاجون إلجراء 

عدسة  إلزالــة  بسيطة  جراحية  عملية 
بالعدسات  وتعويضها  املتكثفة  العني 

الطبية املالئمة.

ضعف السمع أو فقده:
من الشائع ضعف السمع أو فقده 
مع تقدم السن، وأحيانًا يكون السبب 
التي  وجود سدادة من مفرزات األذن 
تتجمع  في مجرى األذن، ولكن غالبًا ما 
البيولوجية  التغيرات  يكون السبب هو 
ويمكن  السمع،  على جهاز  تطرأ  التي 
السمع  ضعف  أنواع  بعض  تصحيح 
للسمع.  املقوية  األجهزة  باستعمال 
بعض  إلــى  السمع  فقد  ــؤدي  ي ربَّما 
ويصبح  النفسية  الصحية  املشكالت 
ويفضلون  ومنعزلني  املسنون خجولني 

تجنب التحدث إلى الناس.

يعانون  الــذيــن  املسنني  إلــى  نصائح 
ضعف السمع:

• ضعف 	 بسبب  االنـــعـــزال  عـــدم 
السمع.

• إخبار الذين يتكلم معهم املسن أنه 	
منهم  يطلب  وأن  جيدًا،  يسمع  ال 
إعادة الكالم بصوت أعلى وببطء.

• وجه 	 يــرى  ــه  أن املسن  يتأكد  أن 
ويتابع  معه  يتكلم  الذي  الشخص 

حركة شفتيه.
• الطلب من األشخاص أن يتكلموا 	

ببطء من دون صياح ألن الصياح 
يشوه حركة الشفاه.

• ــة 	 ــشــارة الــطــبــيــب ضــروري اســت
على  والحصول  السبب  لتحديد 

اإلرشادات واملعالجة املمكنة.

الساد )Cataract( هــو تكـثـــف 
عدسة العني ويشاهد كثيرًا مع 
تقدم السن وتصــل العـــني إلى 

مرحلة العمى الوظيفي.

أو  السمع  ضعف  الشائع  من 
وأحيانًا  السن،  تقدم  مع  فقده 
ســدادة  وجــود  السبب  يكون 
التي تتجمع   من مفرزات األذن 
غالبًا  ولكن  األذن،  مجرى  في 
التغيرات  السبب هو  يكون  ما 
البيولوجيــــة التـــي تطرأ على 

جهاز السمع.

املــســنــون يــحــتــاجــون إلنـــارة 
فـي  وللتدقيـــق  للقراءة  أفضل 
األجســام الصغيرة والدقيقـــة، 
إذ تتناقـــص القــدرة البصرية، 
الوضــع  هذا  تصحيح  ويمكن 

بالنظارات املعاوضة.
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إعاقات الحركة أو فقدانها:
تقل حركة املسنني مع تقدم الســن 
وقلــــة  العضلـي  الضعف  بســبب 
النشــــاط الفيزيائـــي وشعورهم باأللم 
النساء؛ مما يجعلهم  والعزلة والسيما 
يفضلــــون البقـــاء فــي املنزل معظــم 
الوقت. ويعانــي املســـنون غالبـًا آالمًا 
الفصال  نتيجــة  األطراف  وفي  ظهرية 
العظــمــي (Osteoarthritis(، وســبب 
البيولوجية  التغيرات  اإلصابات  هذه 
تــطــرأ على  الــتــي  ـــحـــاالت  واالســـت
الغضاريف وسطوح العظام املفصلية. 
ويقدر أن 80 % من األشخاص بعمر 
تغيرات  لديهم  سنة   60 مــن  أكــثــر 
مفصلية إال أن الكثيرين ال يشكون من 

ألم في املفاصل.
إن أغلب شكاوى املسنني هي اآلالم 
املفصلية مع تيبس  (Rigidity(  وتحدد 
تحمل  التي  والسيما  املفاصل،  حركة 
 ، الوركني  مفاصل  مثل:  الجسم  وزن 
والركبتــــني والقدمـــني. يجـــب وصف 
العالج املالئم  لكل حالة  حسب وضع 
كل مريض، وكذلك لوضع خطة تأهيلية 

عن طريق املعالجة الفيزيائية وغيرها.

يجب توجيه النصائح التالية للمسنني:

• الســـرير طول 	 فــي  البقـاء  تجنب 
النـشـــاط  وممـــارســــــة  الوقت. 
الفيزيائي املالئم، وتجنب الخمول.

• متـــوازن غني 	 اتباع نظام غذائي 
بعنصر الكالسيوم الذي يوجد في 

الحليب ومشتقاته.
• املحافظة على الوزن الطبيعي.	

• ــة الـــريـــاضـــة واملــشــي 	 ــارس ــم م
بحركة  ــخــاصــة  ال ــن  ــاري ــم ــت وال
توســـع حركتهـــا  التـي  املفاصل 

بإشـراف طبيب.
• اتخـــاذ األوضاع التي تقــلل مـــن 	

الشــعور باأللــم، كالجلوس عوضًا 
عن الوقوف واالســـتراحات أثناء 
التمارين  بعــض  وإجــراء  العمل، 
والحركات بعد كل فترة جلوس أو 

اضطجاع طويل.
• الســــاقني 	 علــى  الجـلوس  تجنب 

والركبتني، وكذلك عندمــــا تكـــون 
الساقان ملتفتني ويفضل الجلوس 
علـــى مـكان مرتفـــع أو كرســي 
مما يسهل عمليــة القيـــام ويخـفف 
العناء عن املفاصل الحاملة لوزن 

الجسم.
• تجنب االنحناء لتناول األشياء من 	

األرض، بل أخذ وضعية القرفصاء 
النهوض،  ــم  ث ــاء  األشــي لــتــنــاول 
وتــجــنــب اإلكـــثـــار مــن األدويــــة 
املضــادة للروماتـــزم، واالكتفـــاء 
باألدوية املسكنة ضمـــن جرعــات 
محددة مـــن قبل الطبيب املعالج، 
مع إجراء التمــاريـــن الفيزيائيــة 
أو  بأنواعهـا  العكاكيز  واستخدام 

إطارات املشي.
• تحمــي 	 التي  األوضـــاع  اتــخــاذ 

النوم على  املفاصل املصابة مثل: 
الجلـوس         وتجنب  خشـبي،  سرير 
على الكراسي غير الصحية، أي: 
التي لها مساند غير مستقيمة أو 

املنخفضة ارتفاع.

نظام  باتباع  املسنون  ُينصح 
غذائي متوازن غنـــي بعنصــر 
الكالســيوم الذي يوجـــد فــــي 

الحليب ومشتقاته.

داء  حـــــدوث  ــــرص  ف ــــــزداد  ت
ــتــقــدم في  بــاركــنــســون مــع ال
العمر ويتظاهر برجفان عفوي 
في  بطء  مع  اليدين  إحدى  في 

الحركات.

إن أغلب شكاوى املســنني هي 
تيبـس   مـــع  املفصليــــة  اآلالم 
حــركـــة  وتحـــدد    )Rigidity(
تحمل  التي  والسيما  املفاصل، 
مفاصـــل  مثـــل:  الجسـم  وزن 
الوركني ، والركبتني والقدمني. 
يجب  وصف العالج املالئم  لكل 
حالة  حسب وضع كل مريض.
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• تحريك أعضـاء الجســم الســليمة 	
بكسر  أو  بحادث  اإلصــابــة  بعد 
عند  التمسيد  وإجـــراء  رض  أو 

الحاجة.

االضطرابات العصبية والنفسية:

:)Parkinson's disease) داء باركنسون

ازداد  كلما  حدوثه  فــرص  ــزداد  ت
بــرجــفــان عفوي  ويــتــظــاهــر  الــعــمــر، 
اليدين  إحدى  في  يظهر  متناظر  غير 
بحركات تشبه عد الدراهم أو النقود، 
في  والسيما  الحركات،  في  بطء  مع 

غياب  مع  النهوض  وعند  املشي  بداية 
تعابير الوجه وبطء الكالم. ينجم املرض 
عن اضطراب في وظيفة النوى القاعدية 
يعالج  لم  إذا  تدريجيًا  ويتفاقم  للدماغ، 
باألدوية النوعيـــة؛ لذا ينبغـــي  توجيــــه 
املرضى للحصــول على العالج الالزم 
التي  القيام باألعمال  ونصحهم بتجنب 
اليديــن  تحتاج إلى الدقــة فـــي حركة 

واألصابع.
:)Dementia( الخرف

تنجم عن  التي  األمــراض  هو أحد 
آفة عضويـــة فـــي الدماغ، ويتظاهـــر 

ــعــرض بــعــض الــخــطــوات  شــكــل ي
لتجنب شيخوخة العقل، حيث تتأثر 
مثل:  األساسية  العقلية  املــهــارات 
الذاكرة ألن في املراحل املتقدمة من 
املسؤولة  الدماغ  خاليا  تبدأ  العمر 
ــة الـــعـــدوى وإصـــالح  عــن مــحــارب
األنسجة التالفة في مهاجمة الخاليا 
الســـليمـــة ؛ ممــا يسـبب األمـراض 

املعروفة مثل: ألزهايمر.

البدني  النشاط  ممارسة  تساعد 
حماية  عــلــى  مستمرة  بصفة 
وتحسني  الخرف.  من  اإلنسان 
الصحة العامة. إذ تنتج بروتينات 
ــة عــلــى الــنــشــاط  ــب ــواظ عــنــد امل

العالقات  وإقامة  االجتماعية  األنشطة  في  املشاركة 
والسفر من شأنها تنشيط العقل، كما ثبت أن االنخراط 
اإلصابة  احتماالت  من  يقلل  الجامعي  التعليم  في 
الهواتف  ألعاب  من  االستفادة  يمكن  كما  بالخرف، 
على  الحفاظ  في  التفكير  مهارات  تحفز  التي  الذكية 

نشاط وحيوية عقولنا وتنشيط الدوائر العصبية بها.

3. التدريبات العقلية

1. النشاط البدني

يعمل التعرض لإلجهاد والضغط 
نشاط  من  التقليل  على  العصبي 
كما  الدماغ  في  الذاكرة  مراكز 
الــكــورتــيــزول،  هــرمــون  يضعف 
التأمل  بممارسة  ينصح  أنه  إال 
للتعامل  منتظم  بشكل  واليوجا 

يبدأ خطر اإلصابة بالخرف منذ بدايات منتصف 
العمر، وذلك ألن تلك الفترة تشهد أيضًا بدايات 
احتمال اإلصابة بزيادة الوزن بشكل تدريجي 
لذا  الجسم،  في  الحرق  معدالت  انخفاض  مع 
تعتمد  التي  الغذائية  باألنظمة  االلتزام  ينبغي 

على األوميجا 3، مثل: املكسرات واألسماك.

2. التعامل مع اإلجهاد

4 .النظام الغذائي الصحي

ينصح املسنون باملشــاركة في 
األنشطة االجتماعيـــة وإقامـــة 
والــســـــــــــفــر حيث  ــات  ــالق ــع ال
يساهم ذلك في تنشيط العقل.

بتجنب  املـــســـنـــون  ــنــصــح  ي
مـــن  األشـياء  لتناول  االنحناء 
األرض بــــل أخــــذ وضعيــــــة 
القرفصاء لتناول األشـــياء ثــم 

النهوض.

مع الضغوط اليومية 
البد  التي  املختلفة 
ــهــا،  ـــن مــواجــهــت م
والحرص على النوم 
في مواعيد منتظمة.

خاليا  تحفز  الرياضي 
التواصل  على  الــدمــاغ 
أكثر  بشكل  بينها  فيما 
إنتاج  تحفز  كما  فاعلية، 
يساعد  الذي  اإلندورفني 

على تحسني املزاج.
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باضطــراب في الوظائـــف النفســـية، 
والعجز  ــرة،  ــذاك ال فــي  وبــاضــطــراب 
والتكلم  املشكالت  وحل  التفكير  عن 
وتأدية العمــل والتعاون مـــع اآلخرين، 
إضافة لتغيـــرات الشــخصية مع بقاء 
الوعي سليمًا. قد يظهر الخرف باكرًا 
قبل سن 65، وال توجـــد أدويــة فعالة 
كثيرًا لعالج الخرف، ولكن يجب تفهم 
املريض ورعايته وعند تزايد األعراض 
تتفاقم املشكلة وربما تشكل خطرًا على 

املصاب وعلى املخالطني.

:)Depression( االكتئاب
غالبًا ما يكــون نتيجــة لفقد املكان 
النشـــاطات  نقـــص  أو  االجتماعــي، 
االجتماعية والخوف من املوت والعجز 
الوضع  لسوء  أو  الصحة  تراجع  أو 

االقتصادي واالجتماعي.
• ـــراد 	 وأف املــســنــني  تثقيف  يــجــب 

عــائــالتــهــم واملــهــتــمــني بــهــم بــأن 
االضطرابات  أكثر  هو  االكتئاب 
النفســية شيوعـــًا لدى املســــنني 
وغالبًا ما يكون بسـبب االنعــزال 

واالنفراد.
• الــتــأكــد مــن أن أفـــراد األســرة 	

واألصدقاء في الجوار على اتصال 
إفساح  وعــدم  املسنني  بــاألفــراد 
املســنني  ألن  النعزالهم،  املجال 
العائلة أقل  الذين يعيشون ضمن 
معانـــاة مـــن األمراض النفســية 
مقارنة  االكتئــاب  رأسها  وعلـــى 
باألشـــخاص الذيــن يعيشون في 

الدور الخاصة باملسنني.
• توجيه املجتمع والعائالت إلشراك 	

املسنني في النشاطات االجتماعية 
األطفال  حدائق  في  العمل  مثل: 
مفيدين  يــكــونــون  إذ  وغــيــرهــا، 

معنوياتهم  رفع  في  ويستفيدون 
ونشاطهم وتجنب العزلة.

• الشديدة 	 الحاالت  تحال  أن  يجب 
من الخرف  إلى املراكز املختصة 
كانت  إذا  للمعالجة  واملصحات 
ويجب  للشفاء،  قابلة  غير  الحالة 
لوم  يمكن  وال  بذلك  األهل  إخبار 
الخاطئة،  تصرفاته  عن  املريض 
وتجنب الصيــــاح فــي وجهـــه أو 
ضربه، ولكن يجب مراعاة وضعه 

ورعايته مثلما يراعى األطفال.
• التذمـــر 	 مــن  درجــة  ــة  أي تجنب 

ضــد املســنني إذا نســوا اتبــــاع 
ويجـــب  واإلرشــادات  النصائـــح 
إعادة التعليمات لهـم عــدة مرات، 

ومعاملتهم معاملة لطيفة ودودة.

صحة الفم لدى املسنني:
الفم  في  تغيرات  للمسنني  تحدث 
واألسنان وأهمها فقد األسنان، وغالبًا 
ما يفقد كبار الســـن جميــع أسنانهم 
الستعمال  يضطرهم  مما  أكثرها،  أو 
البدالت السنية للمعاوضة. لذا يفضل 
اللينة  األطعمة  تــنــاول  الــســن  كــبــار 
املضغ  إلى  تحتاج  ال  التي  والسائلة 
على   تحتوي  التي  األطعمة  ويتجنبون 
األلياف، وغالبًا ما تكون هذه األطعمة 
لسوء  يتعرضون  وقد  لهم،  كافية  غير 
التغذية. وإن غياب األلياف عن الوجبة 
الغذائيــة )الخضـــــراوات والفاكهـــة( 

يسبب اإلمساك للمسنني.
في  الجيد  املضغ  عــدم  أن  والشــك 
اإلصــابــات  إلــى  املسنني  يعرض  الفم 
اللثوية والعدوى الجرثومية في الفم،  لذا  
يجب  املحافظة على نظافة الفم والبدالت 
دائــمــة،  بــصــورة  التعويضية  السنية 

وينصح بتحري ما يلي لدى السنني:

وأفـراد  املســـنني  تثقيف  يجب 
عائالتهم واملهتمــني بهـــم بأن 
االكتئاب  هـو أكثر االضطرابات 
النفسية شيوعًا لـدى املســـنـني 
وغالبًا ما يكون بسبب االنعزال 

والوحدة.

كثيرًا  فعالة  أدويـــة  توجد  ال 
لعالج الخرف، ولكن يجب تفهم 
تزايد  وعند  ورعايته  املريض 
األعراض تتفاقم املشكلة وربما 
املــصــاب  عــلــى  خــطــرًا  تشكل 

وعلى املخالطني.

الخرف هو أحد األمراض التي 
تنجم عن آفة عضوية بالدماغ، 
يتميز باضطراب في الوظائف 

النفسية واضطراب الذاكرة.



• الحالة الصحية لألسنان.	
• الحالة الصحية للثة.	
• وجود بدالت سنية تعويضية.	
• الغذائية 	 الــعــادات  على  التعّرف 

للمسنني وإعطاء النصائح املالئمة.
• اتبــاع 	 وتعليمهم  املسنــني  حــث 

أسلـــوب جــيــد  لتنظـــــيف فمهم 
وأسنانهم وبدالت األسنان.

تغذية املسنني:
بني  الغذائية  االحتياجات  تختلف 
وتتناقض  اآلخــر،  عن  مسن  شخص 
بسبب  السن  تقدم  مع  املسنني  حاجة 
 )Metabolism) االستقالب  نقص 

األساسي، ونقص النشاط الفيزيائي.

نصائح أساسية في تغذية املسنني:
• يفضل تناول وجبات الطعام  في 	

مواعيد ثابتة.
• إن ثالث وجبـــات معتدلة في اليوم 	

أفضل من وجبة كبيرة واحدة، وال 
تبـق جائعًا كـي ال تتورط بوليمـــــة 
ثقيلة قد ال تحتملها، وكل أقل مما 

تفكر أن تأكل.
• أن تكون األطعمة متنوعة للحصول 	

على تغذية متوازنة تحتوي الدهون 
واملعادن  والبروتينات  والسكريات 
ـــاف أي  ـــي والــفــيــتــامــيــنــات واألل

الخضراوات والفاكهة.
• أن تحتوي على األطعمة كمية كافية 	

من السوائل والسيما في األجواء 
بينما  النهار،  خالل  وذلك  الحارة 
الحد منها بعد الساعة السادسة 
مساء لتجنب إقالق املسن بالحاجة 

للتبول لياًل.
• والقهــوة 	 الشاي  بشرب  االعتدال 

وتجنبهما بعــد الساعة السادســة 

مساء لتجنب القلــق عنــد الذهاب 
للنوم.

• اتبـاع األنظمـــة الغذائيـــة املالئمة 	
عند اإلصابة باضطرابات صحية. 
وجـــود  عنـــد  امللح  تجنب  ويجب 
ارتفاع في ضغط الدم أو الوذمات، 
ويجـب تجنـــب السكاكر والحلوى 
عنـــد اإلصـــابــة بداء الســـكري، 
ــن عــنــد اإلصــابــة  ــده وتــجــنــب ال
بالبدانة أو ارتفاع مستوى الدهون 

والكوليستيرول في الدم.

الرعاية االجتماعية للمسنني:
تــتــضــمــن الـــرعـــايـــة املــتــكــامــلــة 
األساسية  االحتياجات  تلبية  للمسنني 
إلى  الحاجة  وهي:  لهم.  والضرورية 
األمن  فيه شروط  تتوفر  الذي  املسكن 
ــى مــن يقوم  والــرعــايــة، والــحــاجــة إل
برعاية املسنني، والحاجة إلى الصحة، 
إلى  والحاجة  املـــال،  ــى  إل والحاجة 

التواصل االجتماعي.
الشيخوخة  أجـــل  ــن  م وأخـــيـــرًا 
السعيدة ال بد من اتباع هذه الحكمة: 
إلــى  الــحــيــاة  نضيف  أن  يــجــب 
ــيــس الــســنــني إلــى  الــســنــني  ول

الحياة.

املراجــــع:

• أدوية املســنني، منظمــة الصحــة 	
العاملية، القاهرة.

• بوكلي، 	 ناصر  د.حــســن،  تأليف 
العلوم  تعريب  مركز  العائلة،  طب 

الصحية، دولة الكويت.
• منظمة 	 املــســنــني،  صــحــة  ــيــل  دل

الصحة العاملية، دمشق.
• https://pt.slideshare.net
• https://images.slideplayer.

com
• https://ae01.alicdn.com.

ينصح األشخاص الذين فقدوا 
أسنانهم، أو الذيـــن يمتلكـــون 
بدالت سنية غير مالئمة بتناول 
التي  والسائلة  اللينة  األطعمة 
التحتوي على األلياف القاسية.

تختلف االحتياجات الغذائيـــة 
بني شـخص مســن عـــن اآلخر، 
وتتناقــــص حــاجـــة املســنني 
نقص  بســـبب  السـن  تقدم  مع 
 )Metabolism( االســــــــتقالب 
النشاط  ونــقــص  األســـاســـي، 

الفيزيائي.

الجيد  املــضــغ  ــدم  ع أن  الشــك 
إلـى  في الفم يعرض املســـنني 
اإلصابات اللثويــة والعــــدوى 
الجرثومية في الفم،  لذا  يجب  
الفم  نــظــافــة  عــلــى  املــحــافــظــة 
التعويضية  السنية  والبدالت 

بصورة دائمة.
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استراحة العدد

v »معنى » طوبى لفالن

هي دعــوة له بالحسنى والخير، 
و»طوبى« أيضًا اسم شجرة في 
بها  لفالن  الداعي  فكأن  الجنة، 
يريد له الجنة، وما يقرب إليها.

v »معنى » ثكلتك أمك

الثكل : املوت والفقد، وهي دعوة 
غير  على  تأتي  وقد  بالهالك، 
ظاهرها للتخويف ولفت االنتباه، 
كقولــه ملسو هيلع هللا ىلص ملعـاذ “ثكلتك أمــك 

يا معاذ .......”

v  »معنى » تربت يمينك
أي: لصقت بالتراب، ولها داللتان:

دعوة بالفقر على غير ظاهرها مثل: 

ما أَشَعرُه قاتله هلل.

دعوة بالعمل، وذلك ألن العمل همة 
ال عجز. 

v :قال األصمعي

يقال للرجل إذا أوصوه بشيء

اجعله في سويداء قلبك.

قال: وهي علقة سوداء في جوف 
القلب إذا شق القلب بدت كأنها 

قطعة كبد.

v »معنى »ويل لفالن

هي دعوة عليه بالعذاب، وغالبًا 
تأتي للزجر على غير ظاهرها،  
كقولنا: ويل للكسول. و»ويل« 

أيضًا اسم واٍد في جهنم حسب 
بعض املفسرين.

v »معنى »حنانيك

وهي لفظة تدل على رغبة قائلها 
في الحنــان املضاعـــف، وتقـــال 
لالستعطاف، فـــإن قلتهـا ألحـد 
ُجْد علـّي بحنــان  فأنت تقول له: 

بعد َحنان.

v »كلمة »الكأس
ال تسمى الكأس إال إذا كانت 
فيها شراب، فإن لم يكن فيها 

شراب فهي قدح.

v  :القطر بفتح  القاف
املطر. وبكسرها: النحاس. 
وبضمها: البلد أو الدائرة.
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النواحي  من  بهـا  يتـعلـق  ما  كـل  وفهـم  امِلـكروبات  بدراسة  امِلكروبيولوجيا  علم  يهتـم 
وببسـاطة   الهائلـــة  بأعــدادهــا  امِلكروبـــات  وتتميز  والوراثية.  والتركيبية  الفيزيولوجية 
تركيبها وانتشارها في كل مكان. تضم املكروبات كالً مــن البكتيريــا والطحالـب والفطريات 
والطفيليات والفيروسات والبريونات )جزيئات بروتينية تسبب العدوى(، ومن فروع هذا 
العلم، علم امِلكروبيولوجيا الطبية الذي يختص بدراسة الكائنات املسببة لألمراض املعدية 
وبحث طرق انتقالها وآلية العدوى والنمو واالنتشار؛ مما يؤدي إلى اكتشـــاف العــالج 
املناسب ومعرفة طرق التشخيص وسبل الوقاية باستخدام تلك املعلومات. تكمـــن أهميــة 
امِلكروبيولوجيا في تشخيص األمراض والوقاية منها، ومعرفة املخاطر املؤثرة على املجتمع 
ومراقبة تطور امِلكروبات ونشر الوعي في املجتمع، والعمل على الحد من انتشار األوبئة 

والسيطرة عليها.

املكروبيولوجيا الطبية وأهميتها
 الباحثة. سهام محمود الشريف

باحثة دكتوراه ــ كلية العلوم ــ جامعة القاهرة
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ملحة تاريخية:
كان ُيعتقد قديمًا أن مصــدر الكائنات 
حيـــة  غيــــر  مواد  مــــن  يأتي  الحية 
كان  ما  وهو  العضوية  املركبات  مثل: 
الذاتــــي”.   “التولـــد  بنظريـــة  ُيعرف 
بهدف  النظرية  تلك  أرسطو  وضـــع 
تفســـير نشأة اليرقـــات والحشــــرات 
والفئران عند تعفـــن اللحوم،  واختلف 
العلماء حول صحـــة تلك النظرية إلى 
أن جاء العالم الفرنسي لويس باستير 
تلك  ودحض  عشر  التاسع  القرن  في 

النظرية برمتها.
وكان ممـن رفــض نظريــة الــتــولــد 
الــذاتــي العـالــم الهولــنــدي ليفينهوك 
رواد  مـــــن  j )Leeuwenhoek)iوهــــو 
اشــتهر  الذي  امِلكـــروبيولوجيا  علــــم 
بـــ “أبو امِلكروبيولوجيا”، فهو أول من 
الحــظ البكتيريـــا والكائنــات األوليــة 
باستخدام مجهر صنعه بنفسه مكون 
بــؤري  بعد  ذات  واحـــدة  عــدســة  مــن 

صغير جدًا.
 )Louis وضــع لويــس بـاســــتـيـر
نــظــــريــــة “جــرثــــوميـــة   Pasteur)
املرض” ، وهــي تفتــرض أن امِلكروبات 
هي املسـؤولة عــن التســبب فـي بعض 
أن  إلى  باســتير  وتوصــل  األمراض، 
امِلكروبات يمكن القضـــاء عليهــا عــن 
طريق الغليان والتعرض لدرجة حرارة 
120 درجة سلزية، وهـو أول من وضـع 
باللقاح  باستير  علم  التعقيم.  أسس 
 i)Edwaard الذي أنتجه إدوارد جينر
Jenner)I ضد مرض الجدري، وأدرك 
ضد  أخرى  لقاحات  تطوير  يمكن  أنه 
األمراض املختلفة. بدأ باستير بمرض 
اللقـــاح معتمـدًا  كولير الدجاج وأنتج 
أنتج  والخطأ.  التجربـــة  ذلك على  في 
باستير بعدها لقاحات ضــد الجمـــرة 
الخبيثـــة وداء السـعار والســـل. ويعد 
إنتــاج اللقــاحــات نقلة نوعية في علم 

ُيعد  كان  الطبية، حيث  امِلكروبيولوجيا 
موت طفل من كل أسرة بسبب إصابته 

بمرض خطير أمرًا طبيعيًا.
وفــي عـــام 1856م قــرأ الجـراح 
 )Joseph البــريطانـي جـوزيـف ليسـتر
(Lister بحثًا للعالم باستير، واقتنـــع 
تسبب  التي  هـي  امِلكروبـــات  ــأن  ب
األمراض،  فـــأدخـل فكرة  استخدام 
املطهرات ــ استخدم حينها الفينول ــ 
مـــن أجــــل تطهيــر الجـــروح  أثنــاء 
العمليــــات الجراحيـــة وتطهيـر غرف 
عالم  في  ثورة  وبذلك صنع  العمليات، 

الجراحة منذ ذلك الحني.
املرض،  جرثومية  نظرية  ولتقييم 
)Robert Koch) كوخ  روبرت  أجرى 

تمام  وتأكد  اخـتــبــارات  عــــــدة   
التأكد من صحة النظرية ووضع بعدها 
حتى  تستخدم  مازالت  فروض  أربعة 
لعلم  الروحي  األب  كوخ  ويعد  اليوم. 
الباكتريولوجيا وله فيها إسهامات عدة 
امِلكروبات  صبغ  فكرة  إدخــال  منها: 
لرؤيتها تحت املجهر، وكذلك استخدام 
البكتيريا.  زرع  عند  الصلبة  األوساط 
ريتشارد  يوليوس  مساعده  واخترع 

i)Julius Richard Pertri) بتري 
لزرع  ُتستخدم  دائرية  أطباقًا شفافة   i

مـــن خاللهــا  فيها، يســهل  البكتيريا 
مالحظــة البكتيـريــا، اشــتهرت باسم 

أطباق بتري.
تلك  لقتـــل  طــرق  في  العلماء  فكر 
اإلنـســان  تصـــيب  التــي  امِلكروبــات 
دون إيذائـــه، نجــــح بـــــاول إيرليـــش 
(Paul Ehrlich( فـــي إنتــاج عـــالج 
مركــب  باستخدام  الزهـري  ملــرض 
الســــلـفـــرســـان )Salvarsan(. ثـــم 
جـــاء اكتشــاف أول مضــــاد حيـــوي 
“البنســلـني” (Penicillin( علــى يـــد 
عــالــم البكتيـريــا ألكســنــدر فــليمنج 
اكتشاف  وهو   )Alexander Fleming)

التولــد  نظريـــة  أرســـطو  وضـع 
الذاتي لتفســـير نشـــأة اليرقـات 

والحشرات عند تعفن اللحوم.

وضـــــع لــويـــس بـاســــتـيــر 
i)Louis Pasteur(i نــظــريـة 

“جرثومية املرض”.

هــو  ليفينهــوك  الهولندي  العالم 
أول من الحظ البكتيريا والكائنات 
األولية باستخدام مجهـــر صنعـه 

بنفسه.
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الكثيرين  حياة  إنقاذ  في  حينها  ساعد 
خصوصًا الجنود أثناء الحرب العاملية، 
وما زال لهذا االكتشـاف عظيم األثر في 

حياة البشرية.

وفي عـام 1931م اخـترع املهندس 
 i)Ernst روســكــا  إرنــســت  ــي  ــان األمل
وكان  اإللكتروني،  املــجــهر   Ruska)i

اكتشاف  في  الفضل  االختراع  لهذا 
ــراض  ــألم ــروســات املــســبــبــة ل ــي ــف ال
والتعرف عليها. ومـن أهـم اختراعـات 
القـرن العشريـن التـــي أحدثت نقلـــة 
نوعية في عالم امِلكروبيولوجـيـا الطـبيـة 
تقنيـة تفـاعـل سلسلة البوليميراز التي 
ُتستخدم في األغـــراض التشخيصية. 
ومازال هذا العلم في تطــور مســـتمر 

نتيجة لجهود علمائه.

عالم امِلكروبات:
الحياة  امِلكروبات ما استمرت  لوال 
دور  فللمكروبات  كوكبنا،  سطح  على 

حيوي في توازن الحياة، حيث إن لها 
دورًا في تحلل األجسام امليتة ولها دور 
في إنتاج األكسجني. 3% من امِلكروبات 
هي فقط من ُتسبب األمراض، والباقي 
من امِلكروبات نافع. فالبكتيريا النافعة 
املوجودة بداخل األمعاء لها الكثير من 
املنافع. أما بالنسبة للمكروبات الضارة 
فهي تتسبب في اإلصابة باألمـــراض 
املعدية وانتشار األوبئة، وحينما يزداد 
االهتمام بعلـــم امِلكروبيولوجيـــا يقـــل 

تفشي األمراض واألوبئة. 
• ومـــن األمــــــراض الفيـروســـية: 	

األنفلونزا (Influenza( واإليبــوال 
  .)Herpes) والهربس )Ebola)

• الكوليرا 	 ومن األمراض البكتيرية: 
 )Tetanus) والكــزاز ،)Cholera)

.)Sore throat) والتهاب الحلق
• الطفـيـليــــة: 	 األمـــــراض  ومـــــن 

املالريا (Malaria( وداء املقوسات 
.)Toxoplasmosis)

شكل يوضح مزرعة بكتيرية 
على طبق بتـري الذي تم اكشافه 
بواسطة العالم ريتشــارد بتري، 
ويســهل مالحظة نمو البكتيريا 

على هذه األطباق .

فـي عـام 1931م اختـرع املهنـدس 
  i)Ernst روسكا  إرنست  األملاني 

Ruska(i املجهر اإللكتروني.

جاء اكتشاف أول مضــاد حيــوي 
i)Penicillinعلــى  “البنسـلني«)
يـــد عــالــم البكتيـريــا ألكســنــدر 

فــليمنج.
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طرق انتقال العدوى:
تحدث اإلصابـة بالعــــدوى عنـــدما 
جسم  ــدى  ل ــاع  ــدف ال أنظمة  ُتــخــتــرق 
مخاطية  وأغشية  جلد  من  اإلنــســان 
وغيرها ثم تصل إلى األنسجة الداخلية 
لديه. وتنتقل امِلكروبات املسببة للعدوى 

بعدة طرق منها:

االتصال البشري:
مــرض  عن طريــق التنفـــس مثل: 
الحصبة، ألنه ينتقل عن طريق العطـس 
أو الكحة، نظـرًا ملــا تحملــه مــن لعــاب 
ومخاط من الشخص املصاب، أو مــن 
مـــع  باليــد  كاملصافحة  اللمس  خالل 
خالل  من  أو  بالبرد،  مصاب  شخص 
أدوات غير معقمة كاملحاقن  استعمال 
املستعملة، فقد يكون هنـــاك احتماليـة 
 B الوبائــي  الكبـد  بالتهاب  لإلصابـة 
االتصال  خــالل  مــن  أو  ــاإليــدز،  ب أو 

الجنسي.

الغذاء واملاء:
الغــذاء  العدوى عن طريـــق  تنتقل 
غير املطهو جيدًا، نظـرًا لوجـود بكتيريا 
تنتقل  أو   ،)Salmonella) السلمونيلة 
باملخلفات  ــوث  املــل املـــاء  طــريــق  عــن 
الحيوانيــة فهــذا املاء يحتـــوي علـــى 

امِلكروبات املسببة لألمراض.

الحشرات:
بكتيريا  ينقل  مــا  ــادة  ع فالذباب 
اإلشـريكـيــة القـولونيــة (E-Coli( أو 
األنوفلية  بعوضة  وتنقل  السلمونيلة، 

مرض املالريا.

األدوات: 
انتقال  املنشفات  فيمكن عن طريق 
الفطريات التي تصيب القدم، أو يمكن 
نقل األمراض عن طريق املفروشات أو 

عن طريق أية أداة حادة ملوثة.

أهم تطبيقات امِلكروبيولوجيا 
الطبية:

• دراسة امِلكروبات املمرضة.	
• ــشــاف أنــــواع جــديــدة من 	 ــت اك

امِلكروبات املمرضة.
• مراقبة تطور امِلكروب.	
• التشخيص الدقيق للمرض.	
• إنتاج اللقاحات.	
• للمكروبات 	 مضادة  أدويــة  إنتاج 

املمرضة.
• مراقبة االستجابة للعالج.	
• تتبع مسار انتشار األوبئة.	

امِلكروبـيــــولـــوجيـــا وتشـخيص 
األمــراض وعالجها:

تبرز أهميـــة امِلكروبيولوجيـــا فـــي 
األمراض، فحينمـــا يشـــك  تشخيص 
الطبيب بإصابة املريض بالعدوى يبدأ 
للعدوى،  املسبب  امِلكروب  عن  بالبحث 
امِلكروبيولوجيا  مختبر  دور  يأتي  وهنا 
في تحديد امِلكروب بدقة. وبعد معرفة 
اختبار  ــجــرى  ُي ــمــرض  امل امِلـــكـــروب 
حساسية األدوية املضادة للِمكروبات، 
للقضاء  األنجع  العالج  لتحديد  وذلك 
على مكروب بعينه أو عــدة مكروبــات. 
لتجــرى  املريض  من  عينة  أخذ  يجب 
عليها الفحوص تبعــًا لحالة املريــض، 
تشمل العينات كــاًل من الدم أو البول 
أو البراز املخاط ، أو السائل الدماغي 
النخاعي. وتشــمل االختبـــارات التــي 

ُيمكن إجراؤها على تلك العينات:
• الفحص تحت املجهر.	
• في 	 امِلكروبات  زرع  أو  استنبات 

ظروف تعمل على نموها.
• املضادة 	 األجــســام  عن  الكشف 

يـنـتجــها  الــتــي   )Antibodies)
الجسم عند محاربته للمكروب.

• ــضــدات 	 ــســت الــكــشــف عـــن امل
الجهاز  تثير  التي   )Antigens)
املناعي لدى اإلنسان عند دخول 

امِلكروب.

القـرن  ــات  اخــتــراعـــ ــم  أهـــ مـــــن 
نقلــــة  أحدثت  التـي  العشــــريـن 
امِلكروبيولوجـيـا  عالم  في  نوعية 
تفـاعـــل سلسلـــة  تقنيـة  الطـبيـة 
البوليميــراز التـــي ُتسـتخدم في 

األغراض التشخيصية.

بالعــــدوى  اإلصـــابـــــة  تحــدث 
عنـــدما ُتخترق أنظمة الدفاع لدى 
جسـم اإلنسان مــن جلـد وأغشية 
إلى  ثــم تصـــل  مخاطية وغيرها 

األنسجة الداخلية لديه. 

تنتقـل العدوى عن طريـــق الغــذاء 
غيـر املطهـو جيـدًا، نظــرًا لوجــود 
 ،)Salmonella( بكتيريا السلمونيلة
أو تنتقل عــن طريــق املاء امللــوث 

باملخلفات الحيوانية.
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• ــة 	 ــي ــوراث ــــادة ال ــن امل الــكــشــف ع
للمكروب.

الفحص تحت املجهر:
عن  للكشف  الــعــيــنــات  ُتــصــبــغ 
امِلكروب، فيمكن تقسيم البكتيريا وفقًا 
لتفاعلها مــع الصبغـــات. فالبكتيريـــا 
التي تحتفظ بلون صبغة جرام  ُيطلق 
أما  الجـــرام،  إيجابيــة  بكتيريا  عليها 
فيطلق  الصبغــة  بلون  تحتفظ  ال  التي 
ومـــع  الجرام.  سلبيـــة  بكتيريا  عليها 
ذلك تتشابه الكثير من امِلكروبات تحت 
املجهر وال ُيمكن تمييزها بتلك الطريقة، 
لذا ال  ُتستخدم طريقة الفحص تحت 
املجهر لتلك امِلكروبات، وإنما نلجأ إلى 

طرق أخرى.

استنبات أو زرع امِلكروبات:
بعض العينات املأخوذة من املريض 
ال   امِلكروبات  من  جــدًا  قليل  عدد  بها 
تسمح بالتعرف عليها تحت املجهر، لذا 
وبالتالي  امِلكروب،  استنبات  إلى  نلجأ 
يمكن التعرف على امِلكروب عند فحصه 
بداخل  امِلكروبات  ُتزرع  املجهر.  تحت 
ظروف  في  اختبار  أنابيب  أو  أطباق، 
معقمة مع وجود مغذيات تساعد على 
نموها. من أمثلة البكتيريا التــي يمكن 
زرعها بكتيريـــا املكـــورات الســبحية 
(Streptococcus(، لكن ال ُيمكن زرع 
البكتيريا املسببة للزهري. أما بالنسبة 
ما  هو  فقط  فبعضها  الفيروسات  إلى 
في  امِلكروبات  زرع  وبعد  زرعه.  ُيمكن 
املختبـر ُتجرى اختبـــارات حســـاسية 

األدوية املضادة للمكروبات.

املضــادة  األدويــة  حساسيــة  اختبــار 
للمكروبات:

األدويــة  حساسية  اختبار  ُيجرى 
 )Antimicrobial) املضادة للمكروبات

في  ـــدواء  ال فعالية  مــدى  مــن  للتأكد 
القضاء على مكروبات بعينها. يتم ذلك 
امِلكروبات  زرع  إجــراء  بعد  االختبار 
ونموها عن طريق إضافة بعض األدوية 
امِلــكــروبــات،  مــضــادات  مــن  املختلفة 
ومالحظــة أي دواء ســيقضي علـى 
ُيجرى   األحيـان  بعض  فـي  امِلكروب. 
امِلكروب  لدى  الوراثية  للمادة  فحص 
للكشــــف عـــن الجــني املسؤول عـــن 
جديــر  امِلكروبــات.  مضادات  مقاومة 
امِلكروبات  مقاومة  انتشار  أن  بالذكر 
لألدوية املضادة لها باتت قضية تشكل 
ويستوجب  العاملـي،  للقلــق  مصــدرًا 
ذلك اتخاذ إجراءات مناسبة للحد من 
مقاومة امِلكروبات، حيث إن االستخدام 
واإلفراط  امِلكروبات  الخاطئ ملضادات 
في تناولها ُتعد من أهم أسباب تفاقم 

األزمة.

االختبارات املصلية:
اختبارات الكشف عن األجسام املضادة:
نوع  من  املضادة  األجسام  ُتنتج 
معني من خاليا الدم البيضاء ملواجهة 
امِلكروب دفاعًا عن جسم اإلنسان من 
ذاك امِلكروب. تتميز األجسام املضادة 
مكروب  كــل  أن  أي  ــدة،  ــري ف بأنها 
وجــدت  مــا  إذا  ــذا  ل مميز؛  ــه ضــد  ول
بِمكروب  الخاصة  املضادة  األجسام 
ما في جسم اإلنسان فهذا دليل على 
دلياًل  ليست  ولكن  باملرض،  اإلصابة 
على اإلصابة الحديثة فقد تكون إصابة 
أيام  عدة  من  الجسم  يستغرق  قديمة. 
املضادة  األجسام  إلنتاج  أسابيع  إلى 
املهاجمة للمكروب، لذا من املحتمل في 
بداية املرض أن تكون نتيجة االختبار 
سلبية، وغالبًا ما يطلب الطبيب إجراء 
االختبار مرة أخرى بعد عدة أسابيع، 
فإذا كانت النتيجة إيجابية دل ذلك على 

نشاط العدوى.

الذبـــاب عــادة مــــا ينقــل بكتيريا 
 )E-Coli( اإلشــريكـية القـولـونـية
أو الســـلمونيلة، وتنقــل بعوضة 

األنوفلية مرض املالريا.

ُيجرى اختبار حساسية األدويـــة 
ــادة لــلــمــكــروبــــــــــــــات  ـــ ـــ ـــ املـــــضـــ
)Antimicrobial( للتأكد من مدى 

فعالية الدواء فـــي القضــاء على 
مكروبات بعينها.

بلــون  التي تحتفــــظ  البكتيريـــا 
صبغة جرام  ُيطلق عليها بكتيريا 
إيجـــابيــة الجـــــرام، أمــا التــــي 
فيطلق  الصبغــة  بلون  تحتفظ  ال 

عليها بكتيريا سلبيـــة الجرام.
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اختبارات الكشف عن املستضدات:

ُتنتجهـــا  مـــــــواد  املســــتضدات 
امِلكروبات وتثير الجهاز املناعــي لـــدى 
اإلنسان. وتعطـــي اختبـارات الكشف 
بِمكــروب  الخاصـــة  املستضدات  عن 
امِلكروب،  مباشرة عن وجود  نتائج  ما 
فال داعي لالنتظـار عـــدة أسابيع حتى 
تتكون األضداد، ولكنه اختبار يكشف 

عن وجود امِلكروب من عدمه. 

الكشف عن املادة الوراثية للِمكروب:
املادة  ُتستخدم طريقة الكشف عن 
الوراثية للمكروب في حالة عدم جدوى 
عنـــه،  الكشـــف  فــي  السابقة  الطرق 
سـلسلة  تفاعـــل  تقنية  ُتستخدم  حيث 
البوليميــراز. وُيمكن الكشـــــف عــــن 
فيروس التهاب الكبد الوبائي وفيروس 
نقص املناعة الذاتية املكتسبة )اإليدز( 

بتلك التقنية.

امِلكروبيولوجيا واللقاحات:
أبــرز  من  اللقاحات  إنتـــاج  ُيعـــد 
فمــن  الطبية،  امِلكروبيولوجيا  تطبيقات 
األشخاص  اللقاحـــات حمايـــة  فوائد 
األكثر عرضة لإلصابة بالعدوى، مثل: 
واألشــخــاص  السن  وكــبــار  األطــفــال 
والحـــد  بأعراض مزمنـــة،  املصابـون 
من تفشــي األمراض واألوبئــة. ومــن 
خصائص اللقاحات أنها ال تعمل على 
تطور  حتى  فترة  تستغرق  بل  الفور 
األجسام املضادة، باإلضافة إلى أنها 
ال تناسب جميع األشخاص، فتجد أن 
 )Allergy) مـــن لـديـــه حســاســــيـة
ال  معينة،  بمتالزمة  أو مصاب  شديدة 
يناسبه تنـــاول اللقـــاح. وقــد تســبب 
اللقاحات بعض املشكالت البسيطة، أو 
بعض املضاعفات نتيجـة حدوث بعض 

التفاعالت.

ومن األمراض التي باتت ال تشكل 
أي تهديد علـى صحــة األطفال بفضل 

 ،)Diphtheria) اللقاحــات: الدفتيريـــا
الحماق (Chickenpox(،  والفــيروس 
القهقـــــري (Retrovirus( والحصبــة 
األملانيـــــة  (Rubella(، التيتـــانـــوس، 
    )Poliomyelitis)  وشــــلل األطفـــــال
الكبــــــد  والتهــــــاب  واألنفلـــونـــــزا 
الوبائــي A وB، واملســتدميـــة النزليــة  
مــــــن   )Haemophilus influenza)
النمط B، والحصبة، السعال الديكـي 
(Whooping Cough(، والـمكـــــورات 
والنكاف   )Pneumococcus) الرئويـة 

 .)Mumps)

امِلــكــروبــيــولــوجــيــا وإجـــــراءات 
التطهير والتعقيم :

يعرف املطهر على أنه مادة توضع 
على  للقضاء  حيوي  نسيج  أي  على 
امِلكروبات. وتعرف عملية التعقيم على 
أنها عملية فيزيائية أو كيميائية  تقضي 
تمامًا على أي شكل من أشكال الحياة 
تقضـــي  فهـــي  للِمكروبــات،  بالنسبة 
 )Spores) علـى امِلــكـــروب واألبــواغ
التطهـير  بــني  فرق  هناك  إذن  أيضاً. 
والتعقيم، فعملية التطهير تقضـي علـى 
يمكـن  ــواغ.  األب دون  فقـط  الجراثيـم 
التعقيـم باسـتخدام األفران أو البخار 
)األوتوكالف(، أو املــواد الكيميائيـة أو 
األشعة فوق البنفسجيــة، أو اإلشــعاع 

املتأين.

املراجــــع:
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املسـتضدات هي مـــواد ُتـنتـجهـــا 
امِلكروبات وتثير الجهاز املناعــي 
اإلنسان. وتعطي اختبـارات  لدى 
الكشف عن املستضدات الخاصـة 
بِمكــروب ما نتائج مباشـــرة عــن 

وجود امِلكروب.

يعرف املطهر علـى أنـه مـادة 
توضع على أي نسيج حيوي 

للقضاء على امِلكروبات. وتعرف 
عملية التعقيم على أنها عملية 
فيزيائية أو كيميائية  تقضي 
تمامًا على أي شكل من أشكال 

الحياة بالنسبة للِمكروبات.

ُيعـــد إنتـــاج اللقاحات من أبــرز 
تطبيقات امِلكروبيولوجيا الطبية، 
حمايــــة  اللقاحـــات  فوائد  فمــن 
األشخاص األكثر عرضة لإلصابة 

بالعدوى.
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د. شيماء مكي حمودة
محـــرر طبــي ومترجـــم عـــن بعـــد

جمهوريـــة مصــر العربيـــة

مع بداية القرن العشرين كانت األمراض الوبائية التي تنتقل عن طريق النواقل )الحشرات( من 
أهم املشكالت التي واجهت صحة اإلنسان فكانت الحشرات )البعوض، الناموس، القمل، البراغيث، 
البق( قادرة على نقل العديد من األمراض الخطيرة التي تصيب اإلنسان والحيوان والتي تسببها 
الصفراء، حمى  الحمى   ،)Chikungunya(i شيكونجونيا  ]فيروس  كالفيروسات  املعدية  العوامل 
الدنك )Dengue fever([، البكتيريا )الطاعون(، الطفيليات )املالريا، مرض النوم، داء الليشمانيات 

.i)Filariasis( داء الفيالريات ، )Leishmaniasis(

األمراض املنقولة عن طريق الحشرات
وطـــرق الوقايـــة منهـا
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بالنواقل  املنقولة   األمــراض  تمثل 
األمراض  جميع  من   %  17 من  أكثر 
 700.000 من  أكثر  مسببة  املعدية، 
من  أكثر  فهناك  سنوًيا  ــاة  وف حالة 
 128 أكثر من  مليار شخص في   3.9
بحمى  اإلصابة  لخطر  معرضون  دولة 
حالة  مليون   96 تقدير  مــع  الــدنــك 
أكثر  في  املالريا  تتسبب  كما  سنوًيا، 
من 400.000 حالة وفاة كل عام على 
األطفال   من  معظمهم  العالم  مستوى 
أمراض  بينما  الخامســـة،  ســن  دون 
 ،)Chagas) داء شاجاس أخرى مثل: 
البلهارسيات  وداء  الليشمانيات  داء 
البشر  ــن  م ــني  ــالي امل مــئــات  تصيب 
هذه  تزدهر  العالم.  أنحاء  جميع  في 
البيئات  في  رئيسي  بشكل  األمــراض 
بشكل  وتؤثر  املدارية  وشبه  املدارية 
غير متناسب على أفقر السكان. وفيما 

يلي أهم هذه األمراض :

:)Malaria( املالريا
الصحيـــة  املخاطـــر  املالريا  تمثل 
انتشـارها  للمسافرين بســـبب  األولية 
املناطق املدارية وشبه املدارية في  في 
نتيجتها  وبســبب  العالـم  أنحاء  جميع 
معــٍد  طفيلـــي  مرض  وهـــو  املميتـــة. 
يتسبب في حدوثه طفيلـي املتصـــورة 
(Plasmodium(، وينتقـــل عـــن طريق 
لدغات البعوض. هنـــاك عقاقيــر فعالة 
ضد املالريا ولكن التشــخيص املبكـــر 

والعالج الفوري أمران حاسمان.

مرض شيكونجونيا
:)Chikungunya disease(

هـو مرض فيروســــي يحـدث فـــي 
القــــارة  إفريقيــــا وآســــــيا وشــــبه 
الهنديـة، ينتقـل إلـى البشـر عـن طريـق 
حشــــرات البعـــوض الحاملـــة لعدوى 
مبّرحة  وآالمــًا  حمى  ويسّبب  املــرض، 

في املفاصل قد تكون مهلكة، باإلضافة 
والتقّيؤ  والصداع  العضلية  اآلالم  إلى 
والتعب والطفح الجلدي. ال يوجد دواء 
يرّكز  بينما  املـرض،  هــذا  من  شــاف 
األعــراض  حدة  تخفيف  على  العالج 

فقط.
: )Chagas disease( داء شاجاس 
نتيجة  املـــــرض  هــــذا  ـــحـــدث  ي
الــكــروزيــة  املثقبية  طفيلي  انــتــقــال 
لإلنسان   )Trypanosoma Cruzi)
بعدة  وتعرف  البق،  حشرة  طريق  عن 
أســـماء، مـنـهـــــا »بــــق التقبيــــل«، 
الوجه  أو  الشفتني  البق  تلدغ حشــرة 
عادة وتخلف وراءها براًزا ملوًثا بهذا 
الطفيلي املعدي. ينتشر هذا املرض في 
البيوت  في  الريفية خصوًصا  املناطق 
التي تكون أسقفها من القش، ويختبئ 
الجدران  النهار في شقوق  أثناء  البق 
اللنب،  ــوب  ــط وال ــطــني  وال ــف  واألســق
ويتغذى على دم البشر. نادًرا ما يكون 
الطور  في  األعــراض  وتكون  مميًتا، 
البدائي خفيفة وقد ال تالحظ مثل حمى 
وآالم في الجسم، تورم الجفن، تورم في 
موضع اللدغة غالًبا تزول دون عالج، 
غير أن العدوى ال تزول وتستمر إذا لم 
تعالج ويمكن أن تتطور إلى طور أكثر 
خطورة مسببة: عــدم انتظام ضربـــات 
القلب، وتضخم القلب، ومشكالت في 
الهضم وحركة األمعاء، وزيادة فرصة 
اإلصابة بالسكتــة الدماغيـــة. يعتبـــر 
يمكن  التي  األمراض  من  املرض  هذا 
الشفاء منها إذا ما تم بدء العالج بعد 
التعّرض للعــدوى بوقــت قصيـر حيث 
يمكن للعالج املضاد للطفيليات منع أو 
وقف تطور املرض في املرحلة املزمنة. 
وتعتبر مكافحة النواقل من أكثر الطرق 
إفادة في الوقاية من هذا املرض، ولذلك 
يجب علينا القضاء على البق نهائيًا عن 

طريق :

تــمــثــل األمــــــراض املــنــقــولـــــة  
بالنواقـــــل أكثـــــر مــــن 17 % 

مـــن جميع األمراض املعدية.

املالريا عبارة عن مرض طفيلي 
معد يتسبب في حدوثه طفيلي 

.)Plasmodium( املتصورة

ال يوجـــد عــــالج شـــاف ملرض 
شيكونجونيـا، بينما تــركـــز 
املعالجة علـى تخفيــف حـــدة 

األعراض.
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• اللجــوء إلى شــركات متخصصة 	
ملكافحة اآلفـــات: مــــن الوســـائل 
األولى  الطرق  ومن  فعالية  األكثر 
املتبعة للتخلص من البق بصــورة 
سريعة ومضمونـــة، حيث تبحـــث 
الحشرات  عــن  الــشــركــات  ــذه  ه
املنزل،  أنحاء  جميع  في  واآلفــات 
أفضل  باستخدام  منها  وتتخلص 

وأنسب األدوات.
• سد كل الثقــــوب والثغـــرات: تعد 	

الثقوب والتشققات مـــن األماكـــن 
املفضلة للبق، فهي تختبئ وتعيش 
وتتكاثر داخلها، لذا ينبغي إغالق 
أي ثقب موجود في البيت، يساعد 
ذلك في القضاء على البق املوجود 

حاليًا ومنع تكاثره مستقباًل.
• استخدام شبكة مكافحـــة البـــق: 	

وهي عبارة عن شــبكة مصنوعــــة 
الدقيقة،  والخيوط  األلــيــاف  من 
وهذه التقنيـــة تقوم على التقـــاط 
بها، مما يحد من  بالتصاقه  البق 
الحركة بحيث ال يستطيع التكاثر 

والبحث عن الغذاء.
• غســل جميــع املفروشـــات بمــاء 	

ينبغي أن يصل املاء إلى  ساخن: 
جميع  بقتل  ليقوم  الغليان  درجة 

البق املتواجد في جميع املفروشات 
في البيت، ومن ثم تعريضها ألشعة 
الّشمس املباِشرة لوقت كاٍف ليتم 

التخّلص منه تمامًا.
• نشر أوراق الريحان: وذلك برشها 	

في أنحاء مختلفة في البيت، حيث 
برائحتــه  معـــروف  الريحــان  إن 
النفاذة والقوية، وله قـدرة عاليـــة 
البـق،  القضـــاء والتخلــص مـــن 
وتعتبر هذه الطريقة طبيعية بحيث 

ال تخلف أي أضرار.
• وهي 	 الشعر:  مجـفـــف  استخدام 

مـن الطــرق الجيـــدة والفعالة في 
التخلص من البق والقضاء عليـه، 
إذ أن البــق ال يتحمـــل الحـــرارة 
العاليــــة ويتسبب بقتله أو دفعــــه 

للبحث عن ملجٍأ جديد. 
• التهويـــة الجيــــدة للمنزل: ينبغي 	

تعريض البيت للتهويـــة الجيــــدة، 
وإدخال أشعة الشمس البيت.

• استخدام أوراق النعنـــاع والفلفل 	
الحــار  الفلـفــــل  يتميـــر  الحـار: 
والنعناع برائحـــة قويـة ال يقــوى 
عليها البق، وبالتالي يرحل للبحث 

عن مأوى آخر.

للتخلـــص مـــن حشـــرة البـق 
الناقلة للعديد مـــن األمــــراض 
ينصح باللجوء إلـــى شــركات 
النظـافــــة املتخصصـــة فـــي 

مكافحة اآلفات.

تتمثل أعراض داء شاجاس في 
تورم الجفــــن، تـــــورم موضــع 

اللدغة.

شكل يوضح طفيلي املثقبة الكروزية 

)Trypanosoma Cruzi( املسبب لداء 
شاجاس الذي ينتقل عن طريق حشرة 
البـق، تعــرف أيضــًا " بــق التقبيل".
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حمى الدنك 
:)Dengue Fever(

عبارة عــــن عدوى فيروسية ينقلها 
ــرض شبيه  ــى م الــبــعــوض، تـــؤدي إل
ليغـــدو  باألنفلونزا، ويتفاقم أحيــانـــًا 
اسم  عليه  ُيطلق  محتماًل  قاتاًل  مرضًا 
حمى الدنك الوخيمة، وهــي مـــن بني 
األسباب الرئيسية املؤدية إلى االعتالل 
الخطير والوفاة في صفـــوف األطفال 
في بلدان آسيا وأمريكا الالتينية، ليس 
هنـــاك عـــالج موضوعي لحمى الدنك 
وفي الغالب يعطى العـــالج للتخفيـــف 
من شدة الحمى واأللم، إال أن الكشف 
املبكر عنها والحصول علـــى الرعايـــة 
يقــــلل من معــدالت  املناســبة  الطبيـة 

الوفيات إلى ما دون 1 %.

الحمى الصفراء 
:)Yellow Fever(

تحـــدث  نـــزفيـــة حـــــادة  حمـــى 
بســبب فيروس ينتقـــل عـــــن طريـــق 

كلمة  وتشـــير  له،  الحامـل  البعوض 
“الصفراء” إلى اليرقــان الذي يصيــب 
بعـــد  الفيـــروس  يمّر  املرضى.  بعض 
اكتســــابــــه بفتــرة حضانـــة داخــل 
الجسم تدوم ثالثة إلى ستة أيام تتبعها 
عدوى قد تحدث في مرحلة واحدة أو 
مرحلتني. املرحلة األولى فهي "حادة" 
وتتسّبب عادة في اإلصابة بحمى، وألم 
عضلي وألم شديد في الظهر، وصداع 
أو  وغثيان  الشهية  وفقدان  وارتعاد، 
تقّيؤ، معظم املرضى تختفي أعراضهم 

بعد مرور ثالثة إلى أربعة أيام.
من  نسبة ضئيلة  تدخل  ذلك،  ومع 
في  سمية  أكثر  ثانية  مرحلة  املرضى 
من  التعافي  من  ساعة   24 غضون 
باملرض.  لإلصابة  األولية  ــراض  األع
وتتكرر نوبات الحمى الشديدة، وتتأثر 
يتأثر  ما  وعادة  بالجسم،  أجهزة  عدة 
املرحلة،  ــذه  ه ــي  وف والــكــلــى.  الكبد 
ُيحَتمل أن يظهر اليرقان على املرضى 
الجلد  لــون  اصــفــرار  هو  )واليرقان 
والعينني، ومن هنا جاء اسم »الحمى 

الريحــان معــــــروف برائحتـــه 
ــه قــدرة  الــنــفــاذة والــقــويــة، ول
عالية فــي القضاء والتخلــص 
من البق، وتعتبر هذه الطريقة 
طبيعيـــة بحيث ال تخـلــــف أي 

أضرار.

تمتص بعوضة الزاعجة 
 )Aedes Aegypti( املصرية

الدم من اإلنسان

تتراوح فترة حضانة 
الفيروس بني )20-10( 

يومًا.

تلــدغ 
البعوضة 
اإلنسان.

تحدث حمى لدى املريض 
خالل )4-13( يومًا.

املريض

مخطـط يــوضـــح طريقــــة انتقـــال 
حـمــــى الدنــك، وهـــي عبـارة عــن 
عـدوى فيروسية ينقلهــا البعوض 
وتؤدي إلى مرض شبيه باألنفلونزا 
ويتفاقــم أحيــانــًا ليغـــدو مرضــًا 
قاتاًل يســمى حمى الدنك الوخيمة.

الــحــمــى الــصــفــراء هــي حمى 
بسبب  تحـــدث  حـــادة  نزفيـــة 
فـــيـــروس يــنــتــقــل عـــن طــريــق 

البعوض.
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البـــول،  في  دم  وظهور  الصفراء«(، 
والتقيؤ.  البطن  فــي  بألم  والشعور 
الفم  من  نزف  يحدث  أن  املمكن  ومن 
أو األنف أو العينني أو املعدة. ويموت 
هذه  يدخلون  الذين  املرضى  نصف 
أيام.   )10-7) خالل  السامة  املرحلة 
الشفاء  يضمن  محدد  عالج  يوجد  ال 
املتاح  والعالج  الصفراء،  الحمى  من 
ال يمّكن إاّل من تخفيف األعراض من 
أجل راحة املريض. يعتبر لقاح الوقاية 
هو أهم تدبير للحماية من هذا املرض .

التهاب الدماغ الياباني
:)Japanese Encephalitis(

يتصل  ــروســي  ــي ف مـــرض  هـــو   
والحمــى  الدنـك  حمـــى  بفيروســات 
الصفراء وحمى غـــرب النيل، وينتشر 
بشكل أساسي عبر البعوض املصاب 
الرئيســـي  الســبب  وهـــو  بالفيروس. 
الفيروسي  الدماغ  بالتهاب  لإلصابة 
يسجل  حيث  آسيوية،  بلدان  عدة  في 
ما يناهز 68.000 حالة سريرية سنويًا 
ويستوطن في 24 بلدًا من بلدان إقليم 
جنوب شرق آسيا وإقليم غرب املحيط 
الهادئ. وتعتبــر األعراض املصاحبــة 
لهذا املرض نـــادرة الحدوث إال فـــي 
حــاالت العــدوى الشديدة وتتمثل في:  
الصداع الســـريع، الحمــى الشـديدة، 
العقلية،  الحالة  الرقبة، ضعف  تصلب 
الغيبوبة والرعشة والتشنجات )خاصة 
عند األطفال( والشلل وقد تعاني نسبة 
تتراوح بني )30 %- 50 %( من املصابني 
دائمة.  نفســـية  أو  عصبيـــة  عواقــب 
يسجل معــدل الوفيـــات ارتفاعـــًا قد 
املصابـني  مـــن   % 30 إلــــى  يصـــل 
لهذا  عـــالج  يتوفر  ال  املــرض.  بهذا 
املرض بل يركز العالج على التخفيف 

من وطأة األعراض السريرية الوخيمة 
ودعم املريض للتغلب علــــى العـــدوى، 
ولكن تتوفر لقاحات آمنـــــة وناجحـــة 

للوقاية منه.
 ومما سبق نستنتج أن الوقاية هي 
أفضل ســــبيل للبعد عـــن هذا الخطر ، 
لذلك يجب  علينا تثقيف املواطنني بمدى  
خطورة هـــذه األمــراض والحشـــرات 
الناقلة لها لتجنب انتشـــــارها وخفض 
معدالت اإلصابة بها ومن ثــم الحفــاظ 
على الصحة العامة للمواطنني ومنهم :

• عمـال النظافــــة: هـــــم أكثـــــر 	
فئــــة معرضـــة للحشـــرات نظرًا 
لتواجدهم في بيئة عمل غير نظيفة 
حماية  عليهم  لذلك  وغير صحية، 
البعوض  ــدغــات  ل مــن  أنفسهم 
مالبس  بــارتــداء  والــقــراد  والعث 
بأكمام  فاتح  لون  ذات  فضفاضة 
طويلــة حتى ال تجــذب الحشرات 
إليهم، واتخـــاذ بعض اإلجــراءات 
الوقائيـــــة اإلضافيـــة عند السير 
ملسافات طويلة أو عند الذهاب إلى 
أماكن التنظيف: مثل ارتداء أحذية 
تغطي القدم بالكامل، تجنب ارتداء 
تنظيف  عــدم  املفتوحة،  األحــذيــة 
جانبي  على  بالفرشاة  النباتات 
االستراحة  تجنب  املشاة،  ممرات 
على النباتات أو في األماكن الرطبة 
واملظلمة، عدم تعليق املالبس على 
األشــــجار والنباتـــات، االغتسال 

بالصابون وغسل املالبس جيدًا.
• األليفة: 	 الحيوانات  أصحاب 

ــام بــنــظــافــة هــذه  ــم ــت يــجــب االه
الحيوانـات وفحصهــا وتنظيفهـــا 
دوريًا، حيث ال تصبـــح مصـدرًا 
العدوى، ففي حالة  لنقل  أساسيًا 
العثور على أية عالمة على جسم 

ليــس هنـــاك عــالج موضوعي 
لحمى الدنك وفي الغالب يعطى 
العـــالج للتخفيـــف مـــن شـــدة 

الحمى واأللم.

سبيــل  أفــضــل  هــي  الــوقــايـــــة 
للوقاية مــن األمراض املنقولــة 
عـن طريــق الحشرات وخفـــض 

معدالت اإلصابة بها.

عمـــال النظافــــة هـــــم أكــثـــــر 
فئـة معرضة للحشـــرات، نظرًا 
لتواجدهــم فــــي بيئة عمل غير 

نظيفة.
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الحيوان قم بإزالتهـا بلطــف عـــن 
بامللقـط،   رأسـها  إمســاك  طريـق 
اليدين  وغسل  املنطقة  تطهير  ثم 

بالصابون واملاء.
• املســافرون: عنــد الســـفر إلــى 	

الخارج  يجـــب علــى املسافرين 
أو  آسيا،  دول جنوب شــرق  إلى 
إفريقيا أو أمريكا الجنوبية اتخاذ 
احتياطات إضافية لحماية أنفسهم 
اللدغات والعض، لذلك عليهم  من 
ترتيب استشارة صحية للسفر مع  
الطبيب قبل ستة أسابيع على األقل 
من الرحلة لتقييم املخاطر املحتملة 
إلى  الحاجة  هناك  كانت  ما  وإذا 
أي لقاحات. كما ُينصح باستخدام 
الياباني  الدماغ  التهاب  لقاحات 
للبقاء  الذين يخططون  للمسافرين 
البلدان  في  أكثر  أو  شهر  ملــدة 
الياباني  الدماغ  بالتهاب  املوبوءة 
خاصة في املناطق الريفية، وعلى 
األفراد دور مهــم فـــي املســاعدة  
األمراض  ناقالت  تكاثر  منع  في 
لذلك يجب عليهم منع تراكم املياه 
الراكدة،  تغيير املاء في املزهريات 
مرة واحدة في األسبوع، وتجنب 
تحت  الـــصـــحـــون  اســـتـــخـــدام 
املاء  أوعية  تغطية  الزهور،  أواني 
التأكد مـــن خلو  بإحكام، ضمان 
الهــواء  ملكيـف  التنقيـــط  أدوات 
جميع  وضع  الــراكــدة،  املياه  من 
العلب والزجاجات املستخدمة في 
املغطـــاة،   القمـامـــة  صنــاديــــق 
وفحص وتطهير الحيوانات األليفة 
طـرق  اتبــــاع  بانتظام،  وفراشهم 
صحية في  تخزين املواد الغذائية 
والتخلص من القمامة. كما يمكن 
اســــتخدام طارد الحشرات الذي 
يحتـــوي علـــى املادة الكيميائيـــة 

دييت (DEET(، حيث تعتبر هذه 
املنتجات أكثـــر فاعلية على الرغم 
من وجود بعض املنتجات األحدث 
بشـكل طبيعــــي التـــي تحتــــوي 
ولكن  األوكــالــبــتــوس،  ــت  زي على 
استخدامها بشكل عام ليس فعـااًل 
للخطــر.  املعرضــــة  املناطـق  فـي 
تبلـغ  تركيـزات  تطبـيـق  يتـم  قــد 
على  50-30 % من مادة )دييت( 
بشرة البالغني ولكن مـــن األكثــر 
أمانًا الحفاظ عليهــا بحد أقصـــى 
20 % عنــــد األطفـــال والنســـاء 
الحوامل، ولكن ومن املهم أن يكون 
طارد الحشرات هـــو آخــر ما يتم 

تطبيقه على الجلد. 
وأخيرًا نجــــد أن طــــرق الوقايــــة 
الصحيحة والنظافــــة املســـتمرة هما 
أفضل سبيل للعيش في بيئة خالية مـن 

أي أمراض للحفاظ على صحتنا.

املراجع:

• http://www.ncah.gov.ly/
index.php/ar/scientific-
lectures/200-diseases.

• https://www.who.int/news-
room/fact-sheets/detail/
vector-borne-diseases

• https://www.moh.gov.
sa/healthawareness/
educationalcontent/
diseases/infectious/pages/
malaria.aspx. 

• https://googleweblight.
com/i?u=https://www.who.
int/ar/news-room/fact-
sheets/detail/dengue-and-
severe-dengue&hl=ar-EG.

لقاحات  بــاســتــخــدام  ُينصح 
ـــدمـــاغ الــيــابــانــي  ــاب ال ــه ــت ال
للمسافريـن الذيـــن يخططـــون 
للبقـــاء ملـــدة شـــهــر أو أكثـــر 
بالتهاب  املوبوءة  البلدان  في 
الدماغ اليابانــي خاصـــة فـــي 

املناطق الريفية.

إن طــرق الوقايـــة الصحيحـــة 
والنظافة املستمرة هما أفضـــل 
سبيل للعيش في بيئـــة خاليــة 
للحفـــاظ على  أمراض  أي  مـن 

صحتنا.

الخـــارج   إلـــى  الــســفــر  عــنــد 
يجب علـى املسافرين إلى دول 
جنوب شــرق آسيا، أو إفريقيا 
اتخــاذ  الجنوبيـــة  أمــريكا  أو 
احتياطـــات إضافيـــة لحمايـــة 

أنفسهم.
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د. حمد عبــد النبـي محمــد الرقعـي
طبيب أمراض جلدية وتناسلية

مستشفى الشهيد إمحمد املقريف التعليمي ــ ليبيا

الجــرب مــازال يهـدد
دليل الوقاية والعالج لحاالت الجرب

الجرب هو مرض جلدي معٍد شائع يصيب قرابة ثالثمائة مليون كل عام من األغنياء 
والفقراء من كل الشعوب. مهما كان وضعك االجتماعي واملالي ومهما كان حرصك على 
النظافة الشخصية، ستظل عرضة لإلصابة بالجرب نتيجة االختالط باملصابني، أو نتيجة 
عند  مبيتك  نتيجة  أو  مناسبة،  وقائية  طرق  تلتزم  ال  مفروشة  أو شقة  فندق  في  إقامتك 

صديق مصاب باملرض، أو سبق أن أقام لديه شخص مصاب بالجرب.
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أماكن  فــي  الــجــرب  ــاالت  ح تكثر 
السجون،  نزالء  وبني  املزدحمة  العمل 
ويكون  أعلى،  بنسبة  الجرب  ويحدث 
أكثر شدة عند املشردين وعند املرضى 
باملناعة كمرضى  نقصًا  يعانون  الذين 

اإليدز.

سنة،   2500 منذ  الــجــرب  ــرف  ُع
يعالجونه  الــقــدمــاء  ــان  ــروم ال وكـــان 
بالكبريت. وفي عــام 1687 م اكتشــف 
 )Giovanni جيوفاني كزيمــو بونومــو
املــرض  أن   Cosimo Bonommo)
ســـببه ســـوس صغيـر يعرف بالقارمة 

. )Sarcoptes Scabiei)  الجربية

مسبب املرض:
ــة   اإلصــاب نتيجة  املـــرض  يــحــدث 
بسوس القارمــة الجربيـــة  التــي تتميز 
بصغر حجمها الذي ال يجاوز ثلث امللي 
متر، األمـــر الذي ُيعيــق رؤيتها بالعني 
املجردة. لونها أبيض لؤلؤي لها ثمانية 
 )12-10) وتكفي  لها.  أرجل، وال عيون 
تبعــد عنــك  ليليــة  منها إلحداث حكة 
النوم و تجعلك في حرج ممن يراقبك 
أما  مـــلل.  تهــرش جلــدك دون  وأنت 
 )Norwegian فـي الجـرب النرويجـي
املشردين،  يصيب  ــذي  ال scabies)
املناعي  بالجهاز  نقصًا  يعانون  من  و 
من سوس  اآلالف  أجسادهم  فتحتوي 

الجرب.

يحدث التزاوج بني  ذكــر الــسوس 
وأنثاه على سطح الجلد، ليموت الذكر، 
البيض  منتجة  مخصبــة  األنثى  تاركًا 
بــني شـــهر  تمتـــد  التي  طول حياتها 
رحلتها،  األنــثــى  تــواصــل  وشهرين. 
فتحفر نفقًا دقيقًا في الطبقة السطحية 

للناظر  األنــفــاق  هــذه  وتظهر  للجلد، 
كخطوط رفيعًة رمادية اللون على سطح 
وبالفحص  املــصــاب،  الشخص  جلد 
يمكن  األنفاق  هذه  ملحتويات  املجهري 
الذي  والبيض  البالغة  الطفيليات  رؤية 

تضعه.

األنفاق  في  بيضها  األنثى  تضع 
التي حفرتها بمعدل ثالث بيضات كل 
يوم على مدار شهر، يفقس البيض بعد 
الجديدة في  لتخرج الحشرات  أيام   4
صورة يرقات تتجـــه إلــى سطح الجلد 

فتتزاوج وتغزو الجلد من جديد. 

انتقال العدوى:
الجــرب مرض معٍد، ينتقــل عــــادة 
باملــالمســـة املباشــرة لجلـــد شخص 
خالل  مــن  أو  بــاملــرض  مصاب  آخــر 
املعاشرة الجنسية، لذلك نجده يصنف 
في عديــد مــن املراجع ضمن قائمــــة 
األمـــراض املنقــولــــة جنـسـيًا. ينتقل 
اســتخدام  أو  بمالمسة  كذلك  الجرب 
الفرش والبطاطني واألغطية واملالبس، 
ومناشف االستحمام التي يســتعملها 
املصاب، أو اســتخدمها خــالل ثالثة 
أيام والتي تحمل سوس الجرب، حيث 
إن الســـوس املســـبب ملرض الجـرب 
يستطيع العيـش بعيـــدًا عــــن جســـم 
 )72-48) بني  تتراوح  لفترة  اإلنسان 
انتشــار  يســبب  الــذي  األمـر  ساعة. 
املرض وســهولة إصابة أفراد األســرة 

به.
وينتشر املرض بسهولة في األماكن 
وفــي  العامــة  كالحمامــات  املزدحمة، 
دور العجزة واملسنني، وفــي الفنــادق 
تتمتــع  ال  التـــي  املفروشــة  والشــقق 

بإجراءات وقائية كافية.

ُعـــرف الجـــرب مـــنــذ 2500 
سنة، وكان الرومان القدماء 

يعالجونـه بالكبريت.

يحدث املرض نتيجة اإلصابة  
بســوس القارمــة الجــربـيـــة  

التــي تتميز بصغر حجمها 
الذي ال يجاوز ثلث امللي متر.

الجــرب مـرض معـٍد، ينتقل 
عـادة باملالمســـة املباشـرة 
لجلـد شـخص آخر مصاب 

باملرض، أو من خالل املعاشرة 
الجنسية، لذلك نجده يصنف 
في عديد املراجع ضمن قائمة 

األمراض املنقولة جنسيًا.
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حضانــة  بفتــرة  الجـــرب  ويتميـز 
يكون خاللها  الشهر،  تفوق  قد  طويلة 
للعدوى  ــاًل  ــاق ن املــصــاب  الــشــخــص 
لآلخرين دون أن تظهر عليه األعراض. 
انتقال  بني  الزمنية  الفترة  وتختلف 
فالشخص  األعراض،  وظهور  العدوى 
ستظهر  بالجرب  إصابته  سبق  الذي 
 )4-3) خــالل  مبكرًا  األعــراض  عليه 
بالجرب  املصاب  الشخص  أما  أيام، 
األعراض  ظهور  يتأخر  قد  مرة،  ألول 

لديه قرابة الشهر.

وفي حال إصابة شخص في العائلة 
ترتفع احتماليـة انتقـال العـدوى لباقـي 
العـادة  فـي  يتـم  لذلك  العائلة،  أفراد 
عالج العائلة بالكامل حتى أولئك الذين 

لم تظهر عليهم أعراض املرض بعد.

أعراض املرض:
يظهر املرض في صورة طفح جلدي 
مصحوبًا بحكة شديدة في أجزاء كثيرة 

من الجسم، خاصة بني األصابع و في 
وفي  اإلبطني،  ومقدم  الرسغني  منطقة 
منطقة الحزام والركبتني مــن الخلــف 
الطفح  يظهر  املرأة  في  السرة.  وحول 
الرجل  وفي  والصدر،  الحلمتني  على 
يظهــر علــى القضيب وكيس الخصية 
أما  بثـور حمراء.  أو  كعقـد  )الصفن( 
في األطفال تظهر أعراض املرض فــي 
صورة طفح في األطراف وعلى الوجه 
وراحة اليــد وباطــن القــدم، باإلضافة 

لألماكن املعتادة للجرب.

ال يتسبب سوس الجــرب فــي نقل 
عــدم  وفي حـال  لكن  أخرى،  أمراض 
عالج الجرب سريعًا سيتسبب الهرش 
الشديد في حدوث خدوش بالجلد؛ مما 
البكتيريــة،  لاللتهابات  يجعله عرضــة 
التي تظهر في صورة فقاقيع متقيحة. 
وتتميز الحكة املصاحبة للجرب بزيادة 
حدتهــا ليــاًل وعنـــد تدفئــة الجســم، 
إال أنه يجب مالحظة أن الحكة الليلية 
ليست مقتصرة على الجرب كما يعتقد 

السوساالتصال املباشر

الثلوثالتعرض العرضي

يتميز الجــرب بفتــرة حضانــة 
طويلة قد تفــوق الشهر، يكون 
خاللها الشخص املصاب ناقـاًل 
للعدوى لآلخرين دون أن تظهر 

عليه األعراض.

فــي حــال إصــابــة شخص في 
العائلة ترتفع احتماليـة انتقـال 
العائلة،  أفراد  لباقـي  العـدوى 
عــالج  العـــادة  فـــي  يتـم  لذلك 
العائلـــة بالكامـل حتــى أولئك 
أعراض  عليهم  تظهر  لم  الذين 

املرض بعد.

شكل يعرض طرق اإلصابة بالجرب 
سواء عن طريق االتصال املباشر أو 

السوس أو اإلصابة العرضية.
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البعض، فهناك العديـد مـــن األمــراض 
تتميز بالحكة الليلية كتلك املتأتية نتيجة 
أمراض داخلية. و في غالب األحوال ال 
تظهر الحكة املميزة للجرب إال بعد عدة 

أسابيع من انتقال العدوى.

الوقاية:
• والبطاطني 	 الفراش  مشاركة  عدم 

واملالبس و املناشف مع اآلخرين، 
أن  يمكن  الــجــرب  عــث  إن  حيث 
املالبس  في  أيــام   3 حتى  يعيش 
والفرش معتمدًا على بقايا الخاليا 

البشرية امللتصقة بهذه املالبس.

• بطانية 	 أو  فــراش  استخدام  عدم 
شخص  من  استخدامهما  سبق 

آخر.

• الفنادق 	 في  اإلقامة  عند  الحذر 
أهم  من  ألنها  املفروشة،  والشقق 
وقد  بالعدوى.  اإلصابة  مصادر 
تقييمــــات  علـــى  يفيـدك االطالع 
النزالء الذين سبق لهم اإلقامة في 
ذات الفندق الذي تنوي اإلقامة به، 
وستجد مثل هذه التقييمات متاحة 

باملواقع السياحية على اإلنترنت.

• في حال إصابتك بحكة يجب طلب 	
لتجنب  الطبية سريعًا  االستشارة 
انتقال املرض لباقي أفراد العائلة.

• في حال إصابة أحد أفراد العائلة 	
سينتقل  املــرض  ــإن  ف بــالــجــرب، 
غالب  فــي  العائلة  أفـــراد  لباقي 
الــحــاالت، لذلك وجــب عــالج كل 
يكن  لم  وإن  حتى  العائلة،  أفــراد 

لديهم أي أعراض.

• وســـريعــة 	 فعالــة  الجرب  أدوية 
املفعول بشرط التقيـــد بتعليمـــات 
الطبيب. مالبس الشخص املصاب 
يجب غليها،  طيلة فترة العالج، أما 
باملياه الساخنة فال يكفي  الغسل 
إال إذا طالت درجــة الحـــرارة 60 
درجة مئوية، ويجب كــي املالبس 
جيدًا بعــد أن تجف بمـــا فـي ذلك 

املالبس الداخلية.
• أخــذ 	 فتجنــب  إذا كنت مصـــابًا 

مالبسك للمغسلة العامــة كـــي ال 
تساهم في انتقال املرض.

• تلفهـا في 	 التــي تخـشى  املالبس 
حال غليها، يمكن عزلها بوضعها 
محكــم  بالستيكــي  كيـس  داخـل 
اإلغالق و تترك جانبًا ملدة أسبوع، 
دون  وكيها  غسلها  يتم  ذلك  بعد 

إفسادها باملاء املغلي.
• استخدام 	 قبل  االستحمام  أثنــاء 

أو  ليفـة،  العالج يجب اســتخدام 
خشنة،  قماش  قطعة  أو  أسفنجة 
بعـــد  منهــــا  التخلـــص  ويجـــب 
ملرة  تستخدم  أي:  استحمام  كل 

واحدة فقط.
• الفراش والبطاطـــني التـــي يتعذر 	

غليها يتم عزلها و عدم استخدامها 
ملدة  في أي وقت من أي شخص 

أسبوع على األقل.
• تنظيف الغرفة باملكنسة الكهربائية 	

بشـــكل دوري، ويجب أن تفـــرغ 
تمامــًا  الكهربائية  املكنسة  حقيبة 
داخــل كيــس بالســتيكي يحكــم 
إغالقـــه، وتغــسل حقيبة املكنسة 
جيدًا خارج املنزل، ويجب ارتداء 
القفازات طيلة القيام بهذه األعمال.

الشخص  مالبس  غلي  يجب 
املصاب طيلـــة فتــــرة العــالج، 
أمـــا الغســـل بامليــاه الساخنة 
درجــة  إذا طالت  إال  يكفـي  فال 
مئويـــة،  درجــة   60 الحــرارة 
ويجــب كـــي املالبـــس جيــــدًا 
بعــد أن تجـــف بمـــا فــي ذلك 

املالبــس الداخلية.

والبطاطني  الفراش  عــزل  يتم 
ــي يــتــعــذر غــلــيــهــا وعـــدم  ــت ال
استخدامها في أي وقت من أي 
شخص ملدة أسبوع على األقل.

يجب  بحكة  إصابتك  حال  في 
طلب االستشارة الطبية سريعًا 
لباقي  املــرض  انتقال  لتجنب 

أفراد العائلة.
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العالج:
فــي  صعبــًا  ليس  الجرب  مرض 
عالجه، وإن وجدنا بعــض الصعوبــة 
في تنفيذ اإلجراءات املصاحبة للعالج. 
فقط قم بأخذ حمام كاملعتاد مستخدمًا 
الليفة والصابون، وبعدما تنهي حمامك 
قــم بالتنشــيف جيدًا، وادهــن جسمك 
بالعالج الذي وصفــه لك الطبيـب، من 
أعلى الرقبة وحتى أسفل القدمني دون 
أن تترك أيما نقطــة مــن جســدك بال 
دواء. نـــم بعد ذلك فــي سريرك ودع 
العالج يمــارس عمــله طيلة 12 ساعة 
بقتل كل السوس وإن كانت داخل مــا 
حفرت من أخاديد في جلدك. لكن إذا 
ُتعيد  غسلت يديك ألي سبب تذكر أن 

دهنها بالعالج من جديد.
أنهــا  شــك  ال  وفراشك  مالبســك 
لو  و  الجرب،  من سوس  عددًا  تحوي 
ارتديت  أو  الفراش،  ذات  استخدمت 
مــالبــس ســبــق أن ارتــديــتــهــا خــالل 

ــإن سوس  األربــعــة أيــام املــاضــيــة، ف
الجـرب ســـينتقل لجســـدك ويصيــبك 
باملرض من جديــد، لذا اعــزل فراشـك 
القديــم بعيدًا عـــن االستخدام ملدة ال 
تقل عن أربعة أيام، وقم بغلي املالبس 
األربعة  خالل  استخدامها  سبق  التي 
أيام املاضية. أمور قــد يراهـــا البعض 
صعبة، لكنها السبيل الوحيد لتخلصك 

من املرض.
هناك العديد من املراهم واملحاليــل 
التي يمكن استخدامها لعالج الجرب:

• مرهم الكبريت.	
• كــريـــم البيــــرمـثـــــريـــــن 5 % 	

(permethrin( ويـدهـــن بـــه كـل 
أن  ويمكن  أسبوع.  ملدة  12ساعة 
وال  والرقبــة،  الــرأس  بــه  يدهــن 
يستعمل للرضع أقل من شهرين.

• الليندان (lindane( : دواء فعـــال 	
استخدم منـذ مــدة طويلــة، لكنــه 
لم يعـــد يســتخدم اآلن ألنــه دواء 

القيام بزيارات دورية 
للمدارس

شـكل يعـرض اإلجراءات املتبعــة 
للتعامـــل مــع مرض الجرب فـــي 
األماكن  مــن  تعد  التي  املـــدارس 
التي ينتشــر فيها املرض بسهولة 
اإلجـــراءات  وتــبــدأ  الطلبة،  بــني 
بالقيام بزيارات دوريـة للمــدارس 

لتوعيـــة الطالب والعاملني . القيام بتوعية فئات 
املجتمع املدرسي عن 

املرض وأعراضه وعالجه 
وطرق الوقاية

تزويد الطالب بتقرير 
طبي يمكنه من العودة 
للمدرسة بعد التأكد من 

شفائه

التقصي الوبائي وحصر 
املخالطني في املدرسة واملنزل 
والبحث عن مصادر العدوى

اإلبالغ عن أية إصابة مشتبهة 
مؤكدة تم التعرف عليها وفق 

اإلجراءات املعمول بها

ــم  ــراه ــد مـــن امل ــدي ــع ــاك ال ــن ه
ـــل الـــتـــي يــمــكــن  ـــي ـــحـــال وامل
اســتــخــدامــهــا لــعــالج الــجــرب 
الكبريت، ومرهم  مرهم  ومنها: 

البيرمثرين.

يتميز الجــرب بفتــرة حضانــة 
طويلة قد تفــوق الشهر، يكون 
خاللها الشخص املصاب ناقـاًل 
العدوى لآلخرين دون أن تظهر 

عليه األعراض.
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مضاعفـــات  يســبب  آمــن،  غيــر 
استخدامه  ويمنع  الدمــاغ.  على 
ــال  ــع واألطــف ــرض لــلــحــوامــل وامل

مادون السنتني
• 	 )Benzyl بنزويت  البنزيل  غسول 

.Benzoate 25%)i
• 	 i)Malathion( محلــول  املاالثيـون

. % 0.5
• ــــون 	 ــــت ــــي ــــام ــــروت دهــــــــــان ك

.)Crotamiton(
• زيت شجر الشاي.	
• ـــاول أقــــــراص إفــيــرمــكــتــني 	 ـــن ت

 .)Ivermectin)

وفقــــًا لحالـــة الشــخص املصـاب 
بالجــــرب وعمــره وصحتـــه العـامـــة 
يقـــوم الطبيب بوصف الدواء املناسب. 
والعالج يكون لجميع  أفراد العائلة حتى 
ولو لم تظهر عليهم أعراض املرض. مع 
واالستحمام  العامة  النظافة  مراعـاة 
أغطية  وتغيير  والصابون  باملاء  يوميًا 
السرير وغسلها. وتنظيف املكان الذي 
والســجاد  واألثاث  املصــاب  به  ينــام 
البيــض  لتشـــفط  الكهربائية  باملكنسة 
والحشرة ويفضـــل أن ينـــام املصاب 
توضع  والغيارات  بالسرير.  وحيـــدًا 
في أكياس نايلون معزولة عن مالبس 
اآلخرين. ويجب مالحظة أن املطهرات 
ال تقتل الحشرة، ولكنها تقتل بالغليان 

والكي واملبيدات الحشرية.
• قبل الشروع في االستحمام يجب 	

إزالة أي خواتــم باليــد والســاعة 
وأية أساور حول املعصم.

• ليكون العــالج مؤثرًا يجــب دهـن 	
الجسم وهو جاف وبارد.

• الدهان يكون لكافة أجزاء الجسم 	
القدمـني،  الرقبة حتى أســفل  من 
مع التركيز على املناطق مــا بــني 
أصابع اليدين والقدمـني ومنطقــة 
التناسلية  واملناطق  واإلبط  الرسغ 

واألرداف وراحـــة اليديـــن وباطن 
القدمني. 

• يحتاج املصاب إلى شخص يعاونه 	
في دهان املناطق التــي ال يطالهـــا 
من الجسد كالظهر وبني الكتفني.

• يجـب قــص أظافــر اليدين والدعك 	
بفرشاة يوضع عليها الدواء تحت 
األظافر، لعالج و لتنظيف األظافر 
البيض،  أو  الحشرة  للتخلص من 
لكي ال تعدي آخرين باملالمسة أو 
املصافحة وحتى ال ينقل العــدوى 
ملكان آخر من الجسد عند الهرش.

• بعد وضـــع العالج علـــى كامــل 	
الجســد يجــب االنتظار (15-10(
دقيقة قبل ارتــداء املالبس لتجنب 

إزالة الدواء من بعض األماكن.
• إذا اضطررت لغسـل يديـك خالل 	

الساعات الثماني األولى بعد وضع 
العالج فذلك يستلزم إعادة وضع 
كنت  فإذا  اليديــن،  علـــى  الـدواء 
ستغسل يديك عدة مرات فيفضل 
اسـتخدام القفازات لتجنب إزالـــة 

الدواء من اليدين.
ســيزول الجــــرب بالعـالج تمامًا، 
لكـن الهـرش قــد يظل ألســبوعــني أو 
شــهر نتيجة وجود العث امليت وبرازه 
الجاف، وهذه تسبب الحساسية التي 
تــزول مـع الوقـت. فاسـتمرار الحكــة 
بعـــد اســتخدام العالج ال يعنــي عدم 
زوال املرض، فالحكة قد تستمر لشهر 
سوس  على  القضاء  بعد  حتى  كامل 

الجرب.
العـودة  ويمكن للشــخص املصاب 
إلى العمل أو املدرســة بعد يـوم واحد 
من  الخــوف  دون  العــالج،  تلقيه  من 
الجـرب   أما  لآلخرين،  العدوى  انتقال 
ينتقــل  فقــد  الحيوانـات  يصيب  الذي 
إلى اإلنسان، لكن أعراضه تكون أقل 
تـخـصــص  بســـبـب ضـعــف  شـــدة 

يجب قص أظافر اليدين والدعك 
بفرشاة يوضــع عليهــا الدواء 
تحت األظافر، لعـالج وتنظيف 
األظافر للتخلص مــن الحشرة 

أو البيض.

كامل  على  الــعــالج  وضــع  بعد 
 )15-10( االنتظار  يجب  الجسد 
دقيقة قبل ارتداء املالبس لتجنب 

إزالة الدواء من بعض األماكن.

املصاب  الشخص  لحالة  وفقًا 
بالجـــرب  وعـمـــره  وصحتـــــه 
العامة يقـوم الطبيــب بوصـــف 

الدواء املناسب.
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مســبب املــرض، وتتالشـى األعراض 
بعد أسبوع دون أي عالج، وال ينتقل 
من الشخص املصاب إلى شخص آخر 

ألنه طفيل خاص بالحيوانات.

خطوات استخدام العالج :
• قبل الشروع في االستحمام يحب 	

إزالـة أي خواتـم باليـــد والسـاعة 
وأي أساور حول املعصم.

• يجب أخـذ حمــام باملـــاء الدافـئ 	
والصـابون والدعك بالليفة.

• التنشيف 	 الحمام يجب  إنهاء  بعد 
جيدًا قبل وضع العالج.

• يجب وضــع الليفــة داخــل كيس 	
بــالســــتيكـــي وإحكــام إغالقـــه 
والتخلص منـه فــي القمامة، حيث 
إن الليفة الـواحـــدة ال تــســتـخدم 

إال مـــرة واحدة.
• وضع طبقــة رقيــقــــة مـن الـدواء 	

علــى كامـــل الجســـم مـن الرقبة 
وحتى أسفل القدمني وال ننسى أن 

يصل الدواء تحت األظافر.
• تطلـب املســـاعدة من شخص آخر 	

لضمان تغطية جميع أجزاء الجسد 
ويجب أن تستخدم القفازات.

• الفم 	 إلــى  الـــدواء  وصــول  تجنب 
واألنف و العينني.

• تجنب غسل اليدين بعد وضع العالج.	
• بعـــد االســــتحمام يجـب ارتـداء 	

مالبـس نظيفة تــم غليهـــا مسـبقًا 
أو لـم تلبس خـالل األيام األربعـة 

املاضية.
• بــعــد االســتــحــمــام يــجــب غسل 	

على  والحرص  غليها  أو  املالبس 
ــاء غسل  ــن ــفــازات أث ــق ــــداء ال ارت

املالبس.
• كــل 	 الغســـيل  يشــــمل  أن  يجب 

ارتــداؤها  تم  التــــي  املالبـــس 
املاضية.  األربــعــة  األيـــام  خــالل 
الغلـي  يشـــمل  أن  يجب  كذلك 

غطـــاء الوســـادة وفرش السرير.
• األشـياء التـــي ال يمــكن غـليهـــا 	

كالفراش والبطاطــني فيتــم عزلها 
في مكان ال يصل إليه أحــد ملـــدة 

أسبوع.
• يتـــم تنـظـيــف األثــاث والفـــرش 	

بــواســـطة املكنـــسة الكهربائيــة، 
ثم التخلــص مـن محتويات حقيبة 
املكنســة بوضعهــــا فــــي كيــس 

بالستك يربط بإحكام. 
• إعادة وضع العالج بعــد أســبوع 	

أو بعد املدة التي حــددها الطبيب 
بنفس الطريقة.

حاالت من الحياة العملية:
الحالة األولى:

علي تاجر يبلغ من العمر 38 عامًا، 
يعمل في مجال التجارة، من قرابة سنة 
كان يحرص على أن يسافر بنفسه إلى 
أنواع  أفضــل  علــى  ليحصـــل  الهند 
البضاعة بأقل األسعار. وتأكيد لهدفه 
هذا كان علي يتجنب العاصمة ليصل 
املشكلة  وكانت  الداخلية،  املــدن  إلى 
في  الفنادق  قلة  دائمًا  تواجهه  التي 
املدن التي يصلها، فكان يضطر للسكن 
في أماكن ال يحبذها ــ وكل سفرة كان 
قــادرًا  على  يكن  لم  بالجرب.  يصاب 
على تجنب هذه األماكن ألن عمله كان 
يطلب  وجاء  فيها.  املبيت  عليه  يفرض 

حاًل يقيه اإلصابة بالجرب من جديد.
يتعالج  علي  واضحًا...  األمر  كان 
بطريقة  الــدواء  يستعمل  ألنه  مرة  كل 
صحيحة، لكنه يضطر كل مرة للمبيت 
في أماكن تنقل إليه العدوى من جديد. 
الوقائية،  االحتياطات  كل  علـــي  يتخذ 
لكنه خالل الرحالت التي يفرضها عليه 
الستخدام  مضطراً  نفسه  يجد  عمله 
الــعــدوى.  إليه  يعيد  الــذي  ــفــراش  ال
يســتطيع علـــي أن يحمــل معه غطاء 

الجرب الذي يصيب الحيوانات 
قــد ينتقـل إلى اإلنســان، لكـــن 

أعراضه تكون أقل شدة.

ـــرار الـــحـــكـــة بــعـــــــــــد  ـــم اســـت
اســتخدام العالج ال يعنـي عدم 
زوال املرض، فالحكة قد تستمر 
القضاء  بعد  حتى  كامل  لشهر 

على سوس الجرب.

يمكن للشخص املصاب العودة 
إلى العمل أو املدرسة بعد يوم 
دون  العالج،  تلقيه  من  واحــد 
الــعــدوى  انتقال  مــن  الــخــوف 

لآلخرين.
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تعاود  عالجها  تم  كلما  و  جــرب،  أنه 
األعراض فاطمة من جديد. الغريب في 
يصب  لم  عائلتها  من  أحــدًا  أن  األمر 
باملرض. سؤال واحد كان كاٍف إلظهار 
سبب العدوى املتكررة التي تصاب بها 
فاطمة. جواب جميع أفراد العائلة أكد 
أن الشخص الوحيد الذي يهتم بالقطة 

هو فاطمة.
بالجرب،  قطة فاطمة كانت مصابة 
و هذا املرض ينتقل لفاطمة، لكن ووفقًا 
لطبيعة الجرب الحيواني ال ينتقل هذا 
املرض من فاطمة لباقي أفراد العائلة. 
عند  قطتها  وعـــالج  فــاطــمــة  بــعــالج 
من  فاطمة  تخلصت  البيطري  الطبيب 
العدوى املتكررة. فالجرب الذي يصيب 
الــذي  ــك  ذل عــن  يختلف  الــحــيــوانــات 
انتقال  حــال  وفــي  اإلنــســان،  يصيب 
املرض من الحيوان إلى اإلنسان، فإن 
الشــخص املصـــاب يعاني األعراض، 
آخر.  إلنســان  تنتقل  لن  العدوى  لكن 
بعــد  املصـــاب سيشفى  والشـــخص 
لكنـه  عالج،  أي  يتلق  لم  وإن  أسبوع 
يظل معرضًا للعـدوى ما لم يتم عالج 

الحيوان املصاب.

املراجع:
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خاصًا به، لكنه ال يستطيع حمل فراش 
معه أو شراء فراش في كل مكان يحل 
به، حيث إن مبيته في املكان الواحد ال 

يتجاوز الليلة الواحدة.
يحمل  بأن  كان  علي  ملشكلة  الحل 
معه كيسًا كبيرًا من البالستيك يتسع 
حجز  فــإذا  طبية،  وقــفــازات  للفراش 
يقوم  ثم  القفازات  ارتداء  عليه  غرفة، 
بتغليـــف الفــراش بكيــس البالستيك، 
القفازات داخل  يقوم بعد ذلك بوضع 
الحـرص  مـــــع  جيدًا.  وربطــه  كيس 
على عدم اســتخدام أي مـــن األدوات 
املوجودة بالغرفة. نجحت هذه الطريقة 
مع على ألنه لم يكن يسـتخدم الغرفة 

التي يحجزها سوى للنوم
الحالة الثانية:

بالجرب،  بالعدوى  أصيبت  ساملة 
الــعــدوى  كــانــت  منه  عولجت  وكلما 
تعاودها من جديد. كانت تقوم بوضع 
والبطاطني  ــراش  ــف ال وعـــزل  الــــدواء 
من  الرغم  على  لكن  املالبس.  وغلي 
مرة.  كل  تعاودها  العدوى  كانت  ذلك 
تأكد  على ساملة  األسئلة  بعض  بطرح 
فساملة  لها،  املرض  معاودة  سبب  لنا 
خشية  املالبس  بعض  بغلي  تقم  لم 
لم  ساملة  إذًا  بالحرارة.  تفسدها  أن 
لحل  سليمة.  بطريقة  العالج  تطبق 
وضع  عليها  اقترحنا  ساملة  مشكلة 
من  فسادها  تخشى  التي  املــالبــس 
الحرارة داخل كيس بالستيكي محكم 
اإلغالق ووضعها في مكان جاف ملدة 
خمسة أيام. طبقت ساملة هذا اإلجراء 
تفسد  أن  دون  العدوى  من  وتخلصت 

مالبسها.
الحالة الثالثة:

فاطمة طفلة صغيرة تدرس بالصف 
الرابع لديها قطة جميلة ترعاها وتهتم 
تتعـرض  شـهرين  منــذ  يوم.  كل  بها 
فاطمة لظهور طفح جلدي ُشِخَص على 

أفــراد  فــي حــال إصــابــة أحــد 
العائلــة بالجـــرب، فإن املـرض 
سينتقـل لباقــي أفـــراد العائلة 
لذلك وجب  الحاالت،  غالب  في 
العائلــة، حتـى  أفراد  عالج كل 
وإن لم يكن لديهم أي أعراض.

ــــاث  ُيــنــصــح بــتــنــظــيــف األث
واملفروشـــات بواسطة املكنسة 
الكهربائية، ثم التخلص من 
املحتويات بوضعهـا في كيــس 

بالستيك ُيربط بإحكام.

قبـل الشـــروع فـــي االســـتحمام 
يجب إزالة أي خواتم باليد وأية 

أساور حول املعصم.
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أ. سومية محمود مصطفى
مدقـق لغـوي 

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية 
 دولة الكويت

هو أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي، يعد أحد أعظم الجراحني واألطباء العرب واملسلمني 
الذين عاشوا في األندلس والذي ُلقب بأبي الجراحة الحديثة، حيث إن له العديد من اإلنجازات 
أثرها حتى  وبقي  العالم،  نهضة  في  التي ساهمت  والعلمية  الطبية  املجاالت  في  واالبتكارات 
يومنا هذا. ألَّف الزهراوي العديد من الكتب واملجلدات التي َأْثَرت عالم الطب باملعلومات الثمينة. 
وكانت ملساهماته سواًء في التقنيات الطبية املستخدمة، أو األجهزة التي صنعها تأثيرها الكبير 

في الشرق والغرب، وما زالت اختراعاته تستخدم في الطب حتى اليوم.

سيرته:
ُولد الزهراوي عام 936م في مدينة 
وُيعتقد  األندلس،  في  الواقعة  الزهراء 
ثم  األنــصــار،  إلــى  ترجع  أصوله  أن 
انتقل إلى مدينــة قرطبـــة حيث تعلـــم 
تمت  فيهــا.  والجراحـة  الطب  ومارس 
ــراوي مــن خالل  ــزه ــى ال اإلشـــارة إل

كتابات »ابن حزم« الذي عدَّه من ضمن 
أعظم أطباء وجراحي األندلس، ثم قام 
في  »الحميدي«  الذاتية  بكتابة سيرته 
علماء  ذكر  في  املقتبس  )جذوة  كتابه 
عامًا  ستني  بعد  كتبه  الذي  األندلس( 
من وفاة الزهراوي، حيث قال عنه إنه : 

)من أهل الفضل والدين والعلم(.

»أبو القاســم الـزهــراوي«
العلماء العــرب

936م في  ــام  ع الــزهــراوي  ُولـــد 
مدينـة الزهراء الواقعة باألندلس. 
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أعماله وإنجازاته :
ســجل الــزهـــراوي العديـــد مــن 
اإلنجازات الطبيـــة حيث كـــان يمتــلك 
وُيعـــد  لذلك.  الكافية  واملهارة  الجرأة 
أول من ابتكر العديد من اآلالت الطبية 
املستخدمة فــي الجراحــــة الحديثـــة، 
وكان قد استخدمها في عصره إلجراء 
عمليات خطيرة عجز غيره عن إجرائها.
من أبــرز اآلالت التــي ابتكــرهـــا 
الزهراوي واســتخدمهـا هــي خيـــوط 
الجراحة التي تستخدم لربط ومعالجة 

األعضاء الداخلية.
عالج  فــي  الـــزهـــراوي  تخصص 
األمراض بالكي، كما أنه أول من وصف 
وكان  الرحم(،  )خارج  املنتبذ  الحمل 
ذلك عام 963م. كان الزهراوي أول من 
عالج الثؤلول باستخدام أنبوب حديدي 
ومادة كاوية، وأيضاً استخدم خطافات 
وقد  الجراحية،  العمليات  في  مزدوجة 
توصل إلى طريقة ناجحة لوقف النزف 
الكبيرة.  الــشــرايــني  ــط  رب خــالل  مــن 
والحقنة  العادية  الحقنة  وصف  أيضًا 
الشرجية، ومالعـق خاصـــة لخفـــض 
اللسان، وفحص الفم، وكالليب خلـــع 
واملكاوي،  العظام،  ومناشير  األسنان، 
واملشارط الجراحيـــة علـــى اختـــالف 

أنواعها واستخداماتها.
أضاف الزهراوي إضافـــات مهمـة 
في علم طب األسنان وجراحة الفكني، 
ــي تــشــوهــات الــفــم وسقف  وكــتــب ف
الحلق، وقـد أفـرد لهــذا االختصاص 
فصاًل كامـالً شرح فيــه كيفيـــة خلــع 
األسنان بلطف، وأسباب كســـور الفك 
أثناء الخلع، وطـرق استخراج جــذور 
طــرق  وأيضــاً  واألضراس،  األسنان 

تنظيف األسنان.
والــجــراحــة  التوليد  مــجــال  ــي  وف
وتدبير  التوليد  طرق  النسائية، وصف 
إخراج  وكيفيــة  العســرة،  ــوالدات  ال
خارج  والحمـــل  امللتصقـة،  املشيمــة 
الرحم، وطرق عالج اإلجهاض، وابتكر 
كمـا  الرحٍم،  ُعنق  لتوسيع  خاصة  آلة 

استخدم آالت الستئصال أورام األنف 
تشبه السنارة، وأيضًا آالت الستخراج 
حصاة املثانة بالشق والتفتيت عن طريق 
استخدام  إلى  أيضًا  وأشــار  املهبل، 
من  أول  وهــو  التمريض،  في  النساء 
استخدم القطن إليقاف النزيف، وصنع 
ال  الــذي  الطبي  الالصق  أشكال  أول 
حتى  املستشفيات  في  يستخدم  يزال 

يومنا هذا.
قام أبو القاسم الزهراوي بوصف 
فكرتها  صاحب  وهو  القثطرة  عملية 
واملبتكر ألدواتها. ولقد أجرى عمليات 
صعبة في شق القصبة الهوائية، وكان 
قد أحجما عن  »ابن سينا، والرازي« 
الزهراوي  وابتكر  إجرائها لخطورتها. 
انسداد  ملعالجة  جدًا  دقيقة  آلة  أيضًا 
فتحة البول الخارجية عنـــد األطفــــال 
حديثــــي الـوالدة لتسهيل مرور البول، 
كما أنــه استعمل قوالب خاصة لصنع 

األقراص الدوائية.

كتاب التصريف :
أتم الزهراوي كتابه )التصريف ملن 
عجـز عــن التأليف( عام 1000م، وكان 
يضم ثالثـني مجلــدًا مـــن املمارســات 
الطبية والذي جمع فيه العلــوم الطبية 
والصيدالنية في زمانه. لقد وضع في 
كتابه خبرة 50 عامًا في مجال الطب، 
وكان املحتوى األبرز في الكتاب يتمثل 
في الجراحة. ويعد هذا الكتاب املصدر 
األساسي للمعرفـــة الطبيـــة بأوروبــا، 
وظل يستخدم لخمسة قرون وذلك في 
العصور الوسطى. وللزهراوي مؤلفات 
أخرى مثل: )مقالــة فــي عمـــل اليـد(

و)مختصر املفردات وخواصها(.

وفاته :
توفـــي أبـــو القاسـم الزهراوي عام 

1013م.

املراجع :

• https://ar.wikipedia.org
• https://mawdoo3.com

)التصريف  كتابه  الزهراوي  أتم 
لـــمن عـجــــز عــن التأليــف( عام 
1000م، وكان يضم ثالثني مجلدًا 

من املمارسات الطبية.

فـــي  مهمـة  إضافات  وللزهراوي 
علــم طـــب األســنان وجــراحــــة 
الفكني، وكتب في تشــوهات الفم 

وسقف الحلق. 

تخصص الزهراوي فــــي عـــالج 
األمــراض بـالكــــي، كمــا أنــه أول 
مـــن وصف الحمل املنتبذ )خارج 

الرحم(، وكان ذلك عام 963م. 
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اإلعجـاز العلمـي فـي القرآن الكريم
إعداد: املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

دولة الكويت

ا الَِّذيَن َآَمُنوا َفَيْعَلُموَن  َ اَل َيْسَتْحِيي َأْن َيْضِرَب َمَثاًل َما َبُعوَضًة َفَما َفْوَقَها َفَأمَّ ﴿ِإنَّ هللَّ
َكِثيًرا  ِبِه  ُيِضلُّ  َمَثاًل  ِبَهَذا   ُ َأَراَد هللَّ َماَذا  َفَيُقوُلوَن  َكَفُروا  الَِّذيَن  ا  َوَأمَّ َربِِّهْم  ِمْن  اْلَحقُّ  َأنَُّه 

َوَيْهِدي ِبِه َكِثيًرا َوَما ُيِضلُّ ِبِه ِإالَّ اْلَفاِسِقنيَ﴾ }البقرة: آية 26{.

َها النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل َفاْسَتِمُعوا َلُه ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن  ملا ذكر هلل آلهة املشركني فقال تعالى : ﴿َيا َأيُّ
اِلُب  َباُب َشْيًئا اَل َيْسَتْنِقُذوُه ِمْنُه َضُعَف الطَّ ِ َلْن َيْخُلُقوا ُذَباًبا َوَلِو اْجَتَمُعوا َلُه َوِإْن َيْسُلْبُهُم الذُّ ُدوِن هللَّ

َواْلَمْطُلوُب﴾ }احلج: آية 73{.
وعندما ذكر هلل كيد اآللهة جعله كبيت العنكبوت. قالوا: أرأيت حيث ذكر هلل الذباب والعنكبوت فيما أنزل من 
َ اَل َيْسَتْحِيي َأْن َيْضِرَب َمَثاًل َما َبُعوَضًة  القرآن على محمد، أي شيء  يصنع؟  فأنزل هلل هذه اآلية ﴿ِإنَّ هللَّ

الفكرية التي شغلت بال العلماء واملفكرين  العلمية  تعد قضية اإلعجاز العلمي من أهم القضايا 
من  سالم  بالتحدي،  مقرون  للعادة،  خارق  أمر  العلماء  اصطالح  في  واملعجزة  ومازالت.  طويلة  قرونًا 
املعارضة. ويكُمن اإلعجاز العلمي للقرآن الكريم في كثير من الحقائق العلمية والظواهر الكونية التي لم 
يستطع اإلنسان إثباتها وفهمها قديمًا، حيث تم إثباتها بالعلم التجريبي الحديث بعد مرور قرون مديدة 

من تنزل القرآن الكريم، ومن ثم ُتعد هذه اإلثباتات تصديقًا لرسالة نبينا ومعلمنا ملسو هيلع هللا ىلص.

$
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َآَمُنــوا  الَِّذيـَن  ــا  َفَأمَّ َفْوَقَهـــا  َفَمــا 
ْم  ـِ َربِّه ِمــْن  اْلحــَقُّ  َأّنــَُه  َفَيْعَلُمـوَن 
ــا الَِّذيـَن َكَفُروا َفَيُقوُلوَن َماَذا  َوَأمَّ
ُ ِبَهَذا َمَثاًل ُيِضلُّ ِبِه َكِثيًرا  َأَراَد هللَّ
َوَيْهِدي ِبِه َكِثيًرا َوَما ُيِضلُّ ِبِه ِإالَّ 
 ،}26 آيــة  }البقرة:  اْلَفاِسِقنَي﴾ 
وعندمــا ضــرب هلل مثاًل بالبعوضـة، 
استقبلـه الكفـــار باملعنــى الدنيـــوي 
دون أن يفطـنـــوا للمعنـــــى الحقيقي، 
كيــف يضـــرب هلل  قالوا  إنهـم  حيث 
الذي  الضعيف  املخلوق  بهذا  مثاًل 
يكفيه ضربة من كف تسقطه ميتًا. لم 
يفطن الكافرون أن هذه البعوضة دقيقة 
الحجم خلقها هلل معجزة، ألن في هذا 
وتعالى  الدقيق وضع سبحانه  الحجم 
حياتها.  في  لها  الالزمة  األجهزة  كل 
اآلية  هــذه  في  العلمي  اإلعجاز  ومــن 
الكريمة أنه تم اكتشاف وجود حشرات 
تعيش  املجردة  بالعني  ُتــرى  ال  دقيقة 
فوق البعوضة وتتغذى عليها، وال يمكن 
رؤية ِهذه الحشرات التي تدعى سوس 
)Mites( إال باملجاهـــر املكبــرة. فمــن 
لنا  وصف  الكريم  القرآن  أن  العجيب 
علماء  يكتشفها  أن  قبل  الكائنات  هذه 

األحياء بأربعة عشر قرنًا.

تركيب جسم البعوضة:
يتكون جسم البعوضة مــن ثالثــة 

أجزاء : الرأس، والصدر، والبطن.

الرأس: هو جــزء مستديــــر الشــكل 
يحمـل األعني املركبة التي تصـــل إلى 
بواسـطتها  تشـــاهد  مئة عني صغيرة 
مسامات الجلــد غيــر املرئيـــة بالعـني 
املجــدة. ويحتـــوي الرأس أيضــًا على 
الهوائيـات، وكذلك الفــم الذي يحتوي 
على ثماٍن وأربعني سنًا صغيـرة تسهل 
عليها ثقب الجلد ل استرداد الدم في 

أنثى البعوض، أما فــي الذكــور فإنـه 
مجهز ليقوم باسترداد الرحيق فقط.

إلى  الــجــزء  ــذا  ه ينقسم   : الــصــدر 
ثالثة أجزاء يحمل كل منها زوجًا من 
األوسط  الجزء  يحمل  كما  السيقان، 
زوجـــًا من األجنحة، ويحتــوي الجــزء 
الفتحــات  علـــى  الرأس  مـــن  القريب 
التنفسية، حيث يحتوي جسم البعوضة 
على القصبات الهوائية التي تتنفس من 
خاللها إذ ال يحتوي جسمها على رئة.

البطن : ينقسم هذا الجزء إلى عشرة 
أجزاء تحتوي سبعة منها على الفتحات 

التنفسية.
فـي  قلـوب  ثالثــة  البعوضة  تمتلك 
جوفها موزعــة جميعهـــا فـــي أنحـاء 
جسمها، كما تحمل في خرطومها ست 
وظيفتها  واحــدٍة  لكل  حــادة،  سكاكني 
الخاصة، أيضــًا لديها جهاز حــراري 
في جسمها يشبه عملــه نظام األشعة 
تحت الحمراء، حيث يعكـس لها لــون 
الجلد البشــري في الظالم إلى اللون 
رؤيته. تســـتطيع  حتــــى  البنفسـجي 
كما أنها تمتلك جهاز تخدير موضعي 
فـــي جلـد  إبرتها  يساعدها على غرز 

اإلنسان دون أن يشعر بذلك.
إن اآليـات التــي ضــــرب هلل بهــا 
األمثال تدلنــا إلــى أن جميع مخلوقات 
هلل سبحانه وتعالى من أصغرها إلى 
أكبرها هي آية دالة على وجود هلل وإن 
فيها  شأنه  جل  أودع  فقد  تافهة  بدت 
العقول.  به  تتحير  ما  آياته وقدرته  من 
ِ َفَأُروِني َماَذا َخَلَق  ﴿َهَذا َخْلُق هللَّ
اِلُمــوَن ِفي  الَِّذيَن ِمْن ُدوِنِه َبِل الظَّ

َضاَلٍل ُمِبنٍي﴾ }لقمان : آية 11{.
املراجع:

• www.quran-m.com
• mawdoo3.com
• www.masrawy.com

ــن اإلعـــجـــاز الــعــلــمــي أنـــه تم  م
اكتشــاف وجـــود حشرات دقيقة 
تعيـش  املجردة  بالعـني  ُتـــرى  ال 
فـــوق البعوضــة وتتغـذى عليها، 
وال يمكن رؤية ِهذه الحشرات إال 
باملجاهـــر املكبـرة. فمـن العجيب 
لنا هذه  الكريم وصف  القرآن  أن 
الكائنات قبل أن يكتشفها علماء 

األحياء بأربعة عشر قرنًا.

يحتـــوي جســـم البعوضة علـى 
القصبـات الهوائية التي تتنفــس 
من خاللها إذ ال يحتوي جسمها 

على رئة.

قلـوب  ثالثــــة  البعوضــة  تمتلك 
فـي جوفها موزعــة جميعها فـــي 

أنحـاء جسمها.
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األهداف
• تحقيق العربيَّة لغة إعالمية عاملية.	
• الخطاب 	 مجال  في  والبحوث  الدراسات  تشجيع 

اإلعالمي.
• بيان دور الخطاب اإلعالمّي في تشكيل الفكر لدى 	

امللتقى في عصر العوملة.
• تحقيق االتصال العلمي والشراكات األكاديمية بني 	

محيطها  في  األخــرى  والجامعات  الجوف  جامعة 
الوطني والدولي.

املحاور 
• هة.	 مواجهة الحمالت اإلعالميَّة املوجَّ

• يعود 	 مما  والدوليَّة،  واإلقليميَّة  املحليَّة  املشاركة 
على الجامعة بالفائدة العلميَّة.

• محاولة الكشف عن نمط صورة اإلنسان العربي في 	
الخطاب اإلعالمي الغربي.

• بيان كيفية معالجات اإلعالم للقضايا الثقافية.	

جامعة الجوف  ــ  اململكة العربية السعودية ــ نوڤمبر 2019م

مؤتمر اللغة العربية الثاني
) الخطاب اإلعالمي : جدلية اللغة والفكر(

باململكة  الجوف  جامعة  تعقد  املعطاء  الوطن  تجاه  بواجبه  العربية  اللغة  قسم  إيمان  من  انطالقًا 
في نوفمبر من  جدلية اللغة والفكر(  العربية السعودية مؤتمر اللغة العربية الثاني )الخطاب اإلعالمي: 
للملتقى أهمية الخطاب اإلعالمي في تشكيل وتغيير  لتقديم دراسات علمية رصينة توضح  العام،  هذا 

الكثير من القيم واملعتقدات واألخالق.

أخبــار تعريب الطب
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دراسات  نظم مركز ضياء للمؤتمرات واألبحاث بعمان ــ األردن في يوليو املاضي املؤتمر الدولي » 
وآدابها،  العربية  اللغة  بدراسات  مباشر  بشكل  الصلة  ذات  القضايا  ملناقشة  وآدابها«  العربية  اللغة 

واملشكالت التي تواجه اللغة مع العلوم ذات العالقة بها.

املؤتمر الدولي : دراسات اللغة العربية وآدابها

عمان ــ األردن

 يوليو ــ  2019 م

أهداف املؤتمر
• اللغــة 	 بها  تمــرُّ  التي  التحديات  معالم  استشراف 

العربيَّة.

• دراسة مشروعات تطوير مناهج العربية.	

• إبراز أثر الجهود العلميَّة في خدمة اللغة العربيَّة.	

• التجديد في مناهج اللغة العربيَّة.	

• اللغة 	 تعليم  في  والخبرات  التجارب  من  ــادة  اإلف
العربية.

• العربية 	 اللغة  خدمة  في  الناجحة  التجارب  عرض 
علميًا وإعالميًا.

• عرض أحدث األبحاث في محاور املؤتمر.	

• جلسات 	 في  والعلمية  البحثية  الخبرات  تبادل 
ونقاشات املؤتمر.

• اإلفادة من التقنيات الحديثة في خدمة العربية.	

• عرض وتحليل القضايا ذات االهتمام باللغة العربية 	
وآدابها من منظور علمي.

محاور املؤتمر
• تاريخ اللغة وواقعها.	

• املعاجم.	

• اللهجات العربية.	

• التنشئة اللغوية.	

• الفصحى والعامية.	

• املناهج التعليمية للغة العربية في التعليم العام.	

• تدريــس تخصصـــات اللغـــة العربيــة في املراحل 	
الجامعية.

• األصوات العربية.	

• أساليب تدريس اللغة العربية.	

• تعليم اللغة لغير الناطقني بها.	

• التكنولوجيا واللغة.	

• التجديد في الدراسات النحوية والصرفية.	
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gamete                                 )عرس )ج: أعراس
1 ــ خلية تكاثرية فردانية )الخلية البيضة أو النطفة(  

ويكون اتحادهما هامًا لتكّون الزيجوت.
ـ في التكاثر الجنسي؛ الستحداث تنامي فرد جديد. 2ـ 
معى  في  الجنسية  صيغته  في  مالري  طفيل  ــ   3
ُصغروي(  )ُعرس  ذكرًا  إما  ويكون  الناقل،  البعوض 
لُينتج  ُيلقح األول  أو أنثوّي )ُعرس كبروي(، واألخير 

البيضة املُتحركة.
 gametic                                              عرسي

متعلق باألمشاج أو العناصر الجنسية البدائية.
gameto-                 )ـ سابقة بمعنى الزواج )في البشر 1ـ 

2 ــ سابقة بمعنى الزواج )في املكروبات(
سابقة تدل على التعلق باألمشاج.

 gametoblast                                              أرومة عرسية
بوغ بدائي لم يخضع للتمايز بعد.

gametocidal                               ُمبيد األْعراس
قادر على تدمير األمشاج أو العْرسّيات.

gametocide                               ُمبيد األْعراس
عامل يدمر األمشاج أو العْرسّيات.

gametocyst                              كيَسة األْعراس
الُقطعانية  العْرسّيات  من  زوج  حول  تتشكل  كيسة 

املتحدة التي تنتج داخلها األعراس.
gametocyste                 )العرسية )ج:العرسيات
1 ــ خلية قادرة على االنقسام )بويضة أو خلية نطفية( 

لتكوين األمشاج.

يقوم املركز حاليًا بتنفيذ مشروع املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية باللغة العربية، وهو أحد املشاريع الضخمة التي 
تمثل أهم ركائز حركة الترجمة باللغة العربية فــي مجــال الطب، حيث يحتوي على (140000( )مئة وأربعني ألف مصطلح 
طبي( باللغة اإلنجليزية ومقابلها املصطلح باللغة العربية مع التفسير، والشرح لكل مصطلح، ويهدف هذا املشروع إليجاد أداة 

موحدة للمصطلحات الطبية العربية لتكون املرجعية الوحيدة املعتمدة على مستوى الوطن العربي.
وقد أنجز املركز وضع الشروح لكافة املصطلحات، وجاري العمل في عملية املراجعة النهائية لكل حرف ونشره أواًل 

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

املعجـم املفســر للطب والعلـوم الصحيــة

gamete )عرس )ج: أعراس

زيجوت ضعفاني

النديد األموميالنديد األبوي

نطفة فردانية

بيضة فردانية
Haploid egg

Haploid sperm

Diploid zygote

Maternal homologue Paternal homologue
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إعداد: هيئة التحرير
املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

دولة الكويت

حياة  دورة  في  الجنسية  املرحلة  وهي  العرسية،  ــ   2
أو  التعرسي من األتروفة  التوالد  ينتجها  التي  البوائغ 

األقسومة.
gametocytemia              ُوجود العْرسّيات في الدم

)املالريا(
جود أمشاج املالريا في الدم املصاب.

gametogenesis                          ن األْعراس تكُوّ
تطور الخاليا أو األمشاج الجنسية الذكرية واألنثوية.

gametogenic لألْعراس                     ُمكوٌن 
إنتاج أو تحفيز إنتاج الخاليا التناسلية.

gametogony َتَعرُّسّي                   توالٌد  ــ   1
2 ــ تكون األعراس )في املالريا(

والبوائــغ  املالريَّة  املتصــورات  أقاســيم  تنامـي  ــ   1
األخرى إلــى أعراس ذكريــة وأنثويــة تتحــد فيما بعد 

لتكوين الالقحة.
2 ــ التكاثر بواسطة األعراس )خلية تكاثرية فرادنية 

سواء الخلية البيضية أو النطفية(.
gametoid                                  شبيه العرسية

تشبه األمشاج أو الخاليا اإلنجابية والتناسلية.
gametophagia                            ابتالع عرسي
)gamophagia=(                                         
اختفاء عنصـر الذكـــور واإلنـــاث عنـد اقتران الكائنات 

وحيدة الخاليا.
gametophyte                            النابتة العْرسّية
الطـور الفردانـي أو الجنسي فـي الكائنـــات املشــتملــة 
على تناوب األجيــال، وقد تكون أنثويـــة )النابتة العْرسّية 

الكبروية( أو ذكرية )النَّاَبتُة العْرسّية الصغروية(.
gametotropic                   1 ــ ُمتوجٌه لألْعراس

2 ــ ُموجه لألْعراس
gamic           )اغتراسي )ُمتعّلق بالبيضة بعد اإلخصاب
بمعني جنسي، وتطبق على البيضات التــي تتنامى فقط 

بعد التلقيح.

gaminy                                              تحايل
شخص لعوب أو متحايل ويطلق أحيانًا على الطفل 

املشاغب.
gamma-benzene         جاما بنزين هيكساكلوريد
)hexachloride(                                )مبيد حشري(
)lindane=(                                             )ليندان=(
نظير جاما من البنزين السداسي، وهو أكثر فعالية من 
املبيد الحشري )DDT(، واستعمل كمبيد للقمل وعند 

مكافحة الجرب، ويستعمل موضعيًا على الجلد
.lindane انظر تحت

gammacism                                        َغْمَغَمة
الكالم  املعيب لصوت  التلفظ  بالكالم يشمل  اضطراُب 

الشراعي مثل حرف الكاف، ويسمى كذلك بالَتختخة.
gamm-globulin                             ا جلوبولني جامَّ
جلوبولني له قدرة أقل للهجرة الكهربية السريعة وبما أن 
مصل الجلوبولني يتألف بالكامل تقريبًا من الجلوبولني 
املناعي، فإنه يستخدم كمرادف الجلوبولني املناعي ألن 
التنقل  لديها خاصية  املناعي  الجلوبولني  أنواع  بعض 
غير  االستخدام  وهذا  وبيتا،  ألفا  الرحالني  الكهربي 

دقيق وآخذ في االنخفاض.
gammaglobulinopathy                      ا  جلوبولينّي اعتالٌل  جامَّ

حالٌة تتميز باضطراب تكوين الجلوبولني املناعي.
gammagram ائّي                 جامَّ مخطط 

)مخطط األشعة جاما(
تسجيُل تخطيطيُّ ألشعة جامـــا املُنبعثــة بواسطة شيء 

أو مادة.
gammagraphic                ائّي متعلق بالتخطيط الجامَّ
تسجيُل تخطيطيُّ ألشعة جامـــا املُنبعثــة بواسطة شيء 

أو مادة.
gamma-latone                                       ـ الكتون اـ  جامَّ
مركب لـــه بنيـــة حلقيـــة خماسية يتكـــون بالتفاعـــل 
الداخلـــي ملجموعـة حمض الكربوكسيليك مع مجموعة 
الهيدروكسيل عند الكربون جاما من السلسلة الكربونية.
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تمريض الحاالت الحادة للبالغني
)كتاب حاالت مرضية(

عدد الصفحات: 332 ــ سنة النشر: 2015 م 
الناشر: املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

دولة الكويت
حادة  بأمراض  املصابني  البالغني  تمريض  يعد 
يجب  التي  التمريض  مهنة  في  الضرورية  األهداف  من 
تسليط الضوء عليها للتدخل الفعال واملوجه في الوقت 
املناسب، حيث يناقش هذا الكتاب استخدام نهج دراسة 
الحالة والسماح للممارسني بذلك لتأخير معرفتهم وفهم 
املالئمة التي تقوم عليها األسس النظرية إلى املمارسة 
اإلكلينيكية. كما أن الدراســات املختلفـــة للحالـة تسعى 

إلى تعزيز ما يلي:
• التعّرف على أهمية التقييم املنهجي للمريض بمرض 	

حاد.
• التعّرف علــى العالقة بــني الفيزيولوجيــا املرضيـــة 	

الكامنة، واألعراض اإلكلينيكية الحاضرة.
• إدماج املعرفـة للفيزيولوجيــا املرضيــة مـع األساس 	

املنطقي ملجموعة من الفحوص اإلكلينيكية، والرعاية 
بأمــراض  املصابــني  للبالغــني  املطلوبة  التمريضية 

حادة.
يتم وضع مزيد مــن التركيز على تطوير املهــارات 
واملعرفة فيمــا يتعلق برعاية املريض بمرض حــاد فــي 
بعد  التدريب  وبرامج  التخرج،  قبل  التمريــض  مناهــج 
التسجيل، حيث إن هــؤالء املرضــى ال يتم رعايتهم فقط 
في العناية املركزة، أو وحدة االعتماد العالية ولكن في 
كثير من األحيان يمكن العثور عليهم في أقسام الحوادث 
والطوارئ، أو في األجنحــة الطبيــة وأقســام الجراحــة 
العامة. في هذه الظروف تكــون املمرضــات فـي وضــع 

ممتاز لتحديد املرضى املصابني بأمراض حادة.
إن العالمات اإلكلينيكية للمرض الحاد، أو تدهور 
كان  مهما  متشابهة  تكون  ما  غالبًا  التمريض  حالة  في 

السبب الدفني للمرض، ألنها تعكس تدهور القلب واألوعية 
العصبي،  الجهاز  ووظيفة  التنفسي  والجهاز  الدموية 
ولهذا تم تصميم أساليب وأنظمة لرصد وتقييم املرضى 
املبكرة  العالمات  إلى  والتمريض  الطبي  الطاقم  وتنبيه 

للمرض الحاد، أو اختطار تدهور في حالة املريض. 
تعطي دراسة هذه الحاالت القارئ فرصة للمضي 
واإلجراءات  املمارسات  من  لهم  املعرفة  وتحديث  قدمًا، 
من  املبكرة  للمؤشرات  واالستجابة  للتعرف  املستخدمة 

التغيرات الفيزيولوجية ودعم املهارات اإلكلينيكية.
على  والقدرة  الثقة  الكتاب  هذا  يعزز  أن  نأمل 
الحادة  الرعاية  حاالت  في  مناسب  بشكل  االستجابة 

وتسهيل مهارات اتخاذ قرارت إكلينيكية سليمة.

  املكتبــة الطبيـــة  
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ممـــا ال شك فيـــــه أن املاء ضـروري للكائن 
الحي، وال يمكنه العيش بدونه مصداقًا لقوله تعالى 
َماَواِت َواأْلَْرَض َكاَنَتا  َ﴿َأَولَْم َيَر الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ السَّ
َرْتًقا َفَفَتْقَناُهَما َوَجَعلَْنا ِمَن الَْماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ َأَفاَل 
﴾ آية (30( سورة األنبياء. واملاء له أهمية كبيرة  ُيْؤِمُنوَنَ
وترطيب  الخاليـــا،  وبناء  الهضم  عمليات  إلتمام 
أنسجـــة الجسم وحماية املفاصل مــــن الصدمات 
كمـــا  الطبيعيـة،  الجسم  حرارة  على  والحفاظ 
البروتينات  يساعـــد في عمليات امتصاص، ونقل 
من  والتخلص  املعدنية  واألمالح  والڤيتامينات 
السموم. إن تناول كميات من السوائل هــو عامـــل 
بينهم  الناس ومن  النمو ومعظم  أساسي من أجل 
املثقفني والرياضيني ال يعيرون أهمية كافية للماء أو 
السوائل التي يجب تناولها يوميًا. فاملاء هـو ســر 
من  الجسم  بناء  على  أخطر  هناك  وليس  النجاح، 

الجفاف.
كافية  كمية  الستهالك  أعضائنا  كل  تحتاج 
من السوائل، واألكثر احتياجــًا لها الكليتان اللتان 
عن  الجسم  نفايات  من  التخلص  بمهمة  تقومان 
طريق طرحها مع املاء في البول. إضافة ألهميته في 
الدوران  لجهــاز  ضــروري  فاملاء  الكليتني،  وظيفة 
الدم،  حجم  في  النقص  لتجنب  واألوعية(  )القلب 
ولإلبقاء على رطوبـة املمـــرات الهوائيـــة بالرئتني، 
في  الطعام  ولتمرير  املفاصل،  حركة  ولتسهيل 

الدماغ  وللحفاظ على وظائف  الهضمي،  بالجهاز  األمعاء 
واألعصاب الحساسة، ومنها تنظيم حرارة الجسم.

لذلك يخطئ من يظن أن املحافظة على املاء خاصة، 
اختصاص  صميم  من  عمل  هو  عامة  بالبيئة  والعناية 
املسؤولني واألجهزة اإلدارية فقط ؛ بل  هي أيضًا مسؤولية 
كل مواطن، فبدون تضافر الجهود جميعها يصعب إيجاد 
حل ناجح لهذه املعضلة مهما كانت الجهود الرسمية في 

هذا املجال.
نأمل أن يستفيد القارئ العربي من هذا الكتاب، وأن 

يقدم له املعلومات الكافية التي يحتاج إليها.

املـــاء والصحــــة
عدد الصفحات:  76 ــ سنة النشر: 2015 م 

الناشر: املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية
دولة الكويت

  املكتبــة الطبيـــة
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Desipramine             ِديِسيبراِمني: َدواء مضادٌّ لاِلْكِتئاب 
Diphtheria                                                       ُخناق 
Doxepin                 ُدوكِسيِبني: ُمضادٌّ ِلالْكِتئاِب والَقلَق 

Ebola virus                                     َفيُروُس إيبوال 
Encephalitis                                   الِْتهاُب الدِّماغ 
Erythrocyte Sedimentation          ِمختصر ُسْرَعُة َتَثفُّل
 Rate; ESR                                          الُكَريَّاِت الُحْمر 

Escherichia coli                            اإلشريكية القولونية

Gangrene                                                     َغْنَغريَنة 
Gas gangrene                                 َغْنغريَنٌة غاِزيَّة 
Gut                                                        ِمَعى 

Haemophilus influenzae                   املُْسَتْدِمَيُة النَّْزِليَّة
Helicobacter pylori                              :املَلِْويَّة الَبوَّابية

 نوع من الجراثيم  
Hemiplegia                                      فاِلج؛ َشلٌَل ِنْصِفّي 
Herpes                                                          ِهْرِبس
Hippocampus          الُحَصني: بنية تشريحية في الدماغ 
Histamine                                         هيستامني 
Hyperhidrosis                                   َفْرُط التََّعرُّق 
Hyperopia                                         َمدُّ الَبَصر 
Hypersomnia                                             َفْرُط النَّوم 

Imipramine                 إيميبرامني: َدواٌء مضاد لالكتئاب 
Incontinence of urine                        َسلَُس الَبول 
Infarction                                            اْحِتشاء 
Insomnia                                                           َأَرق 
Iproniazid                     إيبرونيازيد: دواٌء ُمضادٌّ ِللَتَدرُّن 
Isocarboxazid                               إيزوكربوكسازيد 

Japanese B Encephalitis        B  ُّالِْتهاُب الدِّماِغ الياباِني

Alzheimer's disease  داُء ألزهايَمر 
Allergy                            َأَرِجيَّة: فرط التحسس للُمْسَتِضّد 
Amitriptyline            أميتريبتيلني: َدواٌء ُمضادٌّ لالكِتئاب 
Amputation                                                         َبْتر 
Angina                                                              َذْبَحة 
Angioplasty                                              َرأُْب الِوعاء 
Antigen                                                        ُمْسَتِضّد 
Atherosclerosis                                  تصلب الشرايني

Bacillus Anthracis                          الَعَصِويَُّة الَجْمِريَّة 
Blister                                                     َنْفَطة 
Bradycardia                                        ُبْطُء الَقلْب

Callus                                                                َثَفن
Cataract                                        كاتاراكت، ساّد 
Cellulitis                      الِْتهاُب الَهلَل: الِْتهاب النسيج

 الضام الرخو الخاللي
Chagas Disease                                داء شاجاس 
Chemotherapy                             ُمعالََجُة ِكيْمياِئيَّة 
Chickenpox                                                    ُحماق 
Chikungunya Virus                  :َفيُروُس تشيكونغوانيا 

 جنوب شرق آسيا
Clostridium botulinum                   امِلَطثِّيَُّة الَوِشْيِقيَّة 
Corn                                   ِمْسماٌر في جلد القدم 
C-reactive protein; CRP    C  مختصر البروتني املتفاعل
Computed Tomography;CT               مختصر َتْصويٌر

 َمْقَطِعيٌّ ُمَحوَسب  
Cytokine                                                      ِسيتوكني 

DDT                             مختصر د د ت: ُمبيد للحشرات 
Dementia                                               َخَرف 
Dengue Fever                                    ُحمَّى الدَّْنك 
Depression                                            اْكِتئاب 

B

A

C

D

E

املصطلحات الواردة في هذا العدد

G

I

H

J
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Leishmaniasis                               داُء اللِّيْشماِنيَّات 

Macrophage                                                      َبلَْعم 
Mast Cells                                                َخاَليا َبِدْيَنة 
Metabolism                              األَيض، االْسِتْقالب 
Mite                    ُسْوس: أحد املفصليات من رتبة الحلم 
Magnetic Resonance                        التصوير بالرنني 
Imaging; MRI                                      املغناطيسي  

Mumps                                                            ُنكاف 

Neisseria Gonorrhoeae                      ،النَّيَسِريَُّة الُبنِّيَّة
 املَُكوََّرُة الُبنِّيَّة

Nervousness                                         َعَصِبيَّة
Neurotransmitter                              ناِقٌل َعَصِبّي 
Neutrophil                                                      الَعِدلَة 
Noradrenaline                                          ُنوْرَأْدِرنالني 
Nortriptyline           ُنوْرتِريْبِتيلني: َدواٌء ُمضادٌّ ِلاِلْكِتئاب 
Numbness                                        َنَمل؛ اْخِدرار 

Osteoarthritis                                          ُفَصاٌل َعْظِمّي 
Osteoporosis                                         َتَخلُْخُل الَعْظم 

Pap Smear                                      ُلطاَخُة بابا نيكوالو
Parkinson's Disease                           مرض باكنسون
Phenelzine                     فينيلزين: َدواٌء ُمضادٌّ ِلالْكِتئاب 
Plasmodium                   املَُتَصوَِّرة: ِجْنُس ُطَفيِليَّاٍت َدَمِويٍَّة 

ِمْن َفصيلَِة املَُتَصوِّرات
Pneumococcus                                  ُمَكوََّرٌة ِرَئِويَّة 
Poliomyelitis                                  َشلَُل األَْطفال 
Polyneuralgia                                   َألَُم األَْعصاب 

Protriptyline             بروتريبتيلني: َدواٌء ُمضادٌّ ِلاِلْكِتئاب 
Pseudomonas Aeruginosa               اِئَفُة الزِّْنجاِريَّة  الزَّ
Psoralen        ُسَورالني: مستخلص نباتي محسس للشمس 
Pyoderma                                         َتَقيُُّح الِجلْد 

Sarcoptes scabiei                                  القاِرَمُة الَجَرِبيَّة 
Scabies                                                            َجَرب 
Sensitivity                                س  َحَساِسيَّة، َتَحسُّ
Serotonin        الة في األوعية  سيُروُتونني: مادة عصبية فعَّ
Staphylococcus Aureus                   َهِبيَّة  الُعْنقوِديَُّة الذَّ
Streptobacillus moniliformis           ُْوِقيَّة لِْسِليَُّة الطَّ   السِّ

ِكل  الشَّ
Streptococcus Pyogenes                    الِعْقِديَُّة املَُقيَِّحة 
Suicide                                                            اْنِتحار 

Tachycardia                                             ُع الَقلْب  َتَسرُّ
Tetanus                                                   ُكزاٌز
Toxoplasmosis                                 داُء املَُقوَّسات 
Tranylcypromine                        ترانيلسيبرومني: دواء 

 مضاد لالكتئاب
Tremor                                                            ُرعاش 
Treponema pallidum                     اِحَبة  اللَّولَِبيَُّة الشَّ
Trimipramine              تريميبرامني: دواء مضاد للكآبة 
Tuberculosis                                             ُسّل، َتَدرُّن 
Tyramine                تيرامني: من مضاهئات اإلبينفرين 

Vibrio                            ة: جنس من الجراثيم مَّ  الضَّ
Vibrio Cholerae                            ُة الُكوليريَّة مَّ  الضَّ
Vitiligo                                                   ُبَهاق

Whooping cough               عاُل الدِّيِكّي اهوق، السُّ  الشَّ
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البكتيريـا والحيـــــاة

اقرأ في العدد القادم

انفصال شبكية العني 

الغنغرينـــة

االٔدوية الخافضة لسكرالدم
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