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مجلة دورية تعنى بشؤون التعريب فـي الطب والصحة العامة
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تعريب الطب
اقرأ في العدد القادم

الترجمة ونقل املعرفة

زراعة الدماغ

التثاؤب

ومقاالت أخــرى متنوعـــة

فيروس كورونا املستجد
nCoV-2019







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.
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لتسجيل اشتراكك باملجلة يرجى كتابة اآلتي:
)قسيمة اشتراك(
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تعريب الطب

أ. د. مرزوق يوسـف الغنيم

رئيس التحرير

غـالب علـي املـراد

مديـر التحـريـر

 هيئـــــة التحريـــــــر 

مجلة طبية عربية تصدر عن املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية
العدد الثامن والخمسون ــ فبراير 2020 م
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التحــــــــــــــــريــــــــــــــــــــر  الطبـــي :
التـد قـيـــــــق اللـغـــوي : 
اإلخــــــــــــراج الفنــــــــــي : 

الصيدالنية: شيماء يوسف ربيـــع

عــمـاد ســيـد ثـابت عـبد املقـصود  

شـيــمــاء أحمــد مصـطـفـى كـمـال



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 2020 م (

تهدف املجلة إلى:
أهـداف املجـلـة ورسـالتهــا
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املركز  عقد  )2020م(  العام  هذا  من  فبراير  شهر  في 
العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ندوتني علميتني في 
الصحة  بوزارة  للمختصني  األولى  كانت  البحرين،  مملكة 
واألخرى للمختصني في اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم 
من موجهني واختصاصيني في املناهج، وتأتي هذه الندوات 
على  التعّرف  بهدف  املركز  أمناء  مجلس  لتوصية  تحقيقًا 
العلوم  كتب  تأليف  أهمية  وبيان  ومنجزاته،  املركز  أهداف 
الصحية باللغة العربية، وكذلك أهمية ترجمة العلوم الطبية 
من اللغات األجنبية إلى اللغة العربية، وذلك ملواكبة التقدم 
في مجال الطب وحتى يستطيع الطبيب العربي متابعة تلك 

العلوم بلغته العربية.
العربية  اللغة  أن  إلى  ــ  أيضًا  ــ  األهمية  هذه  وتعود 
مشاعره  عن  العربي  اإلنسان  بها  يعبر  التي  األداة  هي 
التـعبيـر،  منهـا:  الوظـائف  مـن  عـديـد  فّللـغـة  وأحاسيسه، 
اإلنسان  سيفقد  إجادتها  دون  ومن  والتخيل،  والتواصل، 

هذه األدوات املهمة في حياته.
وقد عقد املركز ندوة مشابهة في وقت سابق بدولة قطر 
شارك فيها عدد من املختصني من األطباء واملختصني في 
اللغة العربية، ودارت في تلك الندوة مناقشات إيجابية حول 
املركز وأهدافه واّطلع املشاركون على نماذج من إصدارات 
الندوة  تلك  لنجاح  وكان  ومترجمة،  مؤلفة  كتب  من  املركز 
البحرين،  مملكة  في  التالية  الندوة  تكون  أن  للمركز  دافع 

وسيتبعها ــ بإذن اهلل ــ لقاءات في دول عربية أخرى. 

اللغة  بأهمية  املشاركني  لتعريف  ذلك  كل  ويأتي 
العربية واملحافظة عليها، فهي اللغة التي كرمها اهلل 
سبحانه وتعالى بأن أنزل كالمه الكريم بها، وُيعد هذا 
شرفًا عظيمًا لم تحظ به لغة أخرى. وال يأتي حرصنا  
نحرص  أن  يجب  بل  فقط،  نحن  العربية  اللغة  على 
على تعليم أبنائنا قواعدها الصحيحة لتعود إلى ما 
لغة  هي  كانت  عندما  املاضي  الزمن  في  عليه  كانت 
البحث والتأليف، حينما كان العلماء العرب من أمثال 
يؤلفون  وابن خلدون  والزهراوي،  الهيثم  بن  الحسن 
في الطب والرياضيات وعلم االجتماع، وكان الغرب 

يتهافتون على ترجمة هذه املؤلفات.
وال يتوقف املركز عند هذا، فهو يعقد الندوات السنوية 
املاضي  العام  في  عقد  حيث  العربية،  باللغة  تهتم  التي 
في  العربية  اللغة  استخدام  عنوان:"أهمية  تحت  ندوة 
شارك فيها ثالثة من خبراء اللغة العربية  التعليم العام" 
بحضور جمع من املهتمني، ويخطط اآلن املركز لعقد ندوة 
أخرى عن الترجمة وأهمية ترجمة كتب العلوم إلى اللغة 

العربية.
التي  العربية  للغة  إعالًء  ذلك  في  املركز  ويستمر 
الكـريم  كتـابه  أنـزل  بأن  وتعـالى  اهلل سبحـانه  كرمهـا 

"القرآن" بها.
     

......
أ.د. مرزوق يوسف الغنيم

رئيس التحرير

كلمة العدد
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حـصـى املــرارة
د. زكريا حسني النوايسه*

* استشاري جراحة عامة ــ مستشفى الكرك الحكومي ــ اململكة األردنية الهاشمية.

حصوات املرارة هي ترسبات صلبة من العصارة الهاضمة تتكّون في 
املرارة، وُتمثل 4% من أسباب انسداد األمعاء لدى عموم الناس، ولكــن ترتفع 
النسبة إلى 25% لدى املرضى فوق سن 65 سنة. ال تظهر الحصاة الصفراوية 
مع أعراض فريدة؛ مما يجعل التشخيص صعبًا. تتم معالجة الحاالت بشكل 

جراحي، لكن ال يوجد إجماع على أي من األساليب الجراحية املختلفة على أنه 
اإلجراء املفضل في الوقت الحاضر.
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األعراض:
املرارة  حصى  أعراض  أبرز  من 
الشعور بألمٍ ُمتوّسط الشدة في جوف 
البـطـن، أو الـجـهـة الـعـلـيا اليمـنى من 
البطـن. قد يكون هناك ألم في الجهـة 
اليمنى العلـوّية من الظهر، وقـد يصل 
األلم إلى الكتـف. عنـدما يكـون هـنـاك 
انسداد بالقنوات يكون األلم مصحوبًا 
بُحّمـى، وقد يتـغّيـر لـون الـجـلـد إلـى 
في  انتفاخ  يحدث  وقد  األصفر  اللون 

البنكرياس.

أنواع حصوات املرارة:
 هناك عدة أنواع لحصوات املرارة، 
ُتقسم وفق املادة املكونة لها، وذلك على 

النحو اآلتي:
• حصوات الكوليستيرول: وهي أكثر 	

أنـواع حـصـوات املـرارة شـيـوعـًا، 
مـن   %85 ُيــقــارب  مـا  وُتـشـكـّـل 
املـرارة  اإلصـابـة بحـصى  حـاالت 
في الدول الغربية، وغالبًا ما تنشأ 
من زيادة إشباع املادة الصفراوية 
ذلـك  يـنـتـج  وقـد  بالكوليستيـرول، 
الكوليستيرول  إفراز  زيادة  بسـبب 
كـمـا هـو الحـال لـدى مـرضى داء 
السكري واألشخاص الذين يعانون 

السمنة.
• الحصوات السوداء: وهي حصوات 	

صغيرة وصلبة تتكون من مركبات 
التـي  العـوامل  ومـن  الـكـالسـيـوم، 
من  النوع  هذا  ظهور  على  تساعد 
الكبد  بمرض  اإلصابة  الحصوات: 
الكـحـولـّي، وحـاالت انـحـالل الدم 

املزمنة، وعند كبار السن.

• الحصوات البنية: هي التي تتكون 	
مـن مـادة الـبيليروبني  واألحماض 
الـدهـنيـة، وتتـشكـل فـي حـاالت 
اإلصـابـة بااللتهـابـات، والعدوى، 

كالعدوى الطفيلية.

أسباب تكّون حصى املرارة:
 إن أسباب تكّون حصوات املرارة 
غير واضحة، يعتقد األطباء أنها تتكون 
على  املرارة  ُعصارة  تحتوي  عندما 
كميات كبيرة من الكوليستيرول. عادًة 
تحتوي ُعصارة املرارة على ما يكفي من 
الكوليستيرول  إلذابة  الكيميائية  املواد 
الذي يفرزه الكبد. لكن إذا كان الكبد 
تفوق  الكوليستيرول  من  كميات  يفرز 
قـدرة ُعـصـارة املـرارة علـى إذابـتـها، 
فـقـد يتـشـكـل الـكـوليستيرول الفائض 
في شكـل بلـورات، وفي نهاية املطاف 

يصبح حصى.
على  املرارة  ُعصارة  تحتوي  كما 
كميات كبيرة من الِبيليروبني، وهو مادة 
الجسم  ُيكسر  عندما  ُتنتج  كيميائية 
خاليا الدم الُحمـر. في بعض الحاالت 
كبيرة  كميات  الكبد  ُيصنع  املرضية 
تشمل  الحاالت  وتلك  الِبيليروبني،  من 
تليف الكبد، وعدوى القناة الصفراوية، 
يـسـاهـم  الـدم.  اضـطـرابـات  وبـعـض 
حصى  تكّون  في  الفائض  الِبيليروبني 
ُتفـِرغ  ال  املـرارة  كـانـت  وإذا  املـرارة. 
بشكل صحيح أو بالدرجة الكفاية، فقد 
جدًا،  ُمركزة  املرارة  ُعصارة  تصبح 
وتعد  الحصى.  تكّون  في  يساهم  مما 
العوامل التالية من أهم العوامل السببية 

في تكوين الحصى الصفراوية:
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إن مـن أبرز أعـراض حـصى املـرارة 
في  الشدة  ُمتـوّسط  بألمٍ  الشـعـور 
جوف البطن أو الجهة العليا اليمنى 

من البطن.

أكـثر  الكـولـيستيرول  تعــد حصـوات 
شـيـوعـًا  املـرارة  حـصـوات  أنـواع 
مـن   %85 ُيـقــارب  مـا  ُتـشـكـّـل  إذ 
في  املرارة  بحصى  اإلصابة  حاالت 
تنـشـأ  مـا  وغالبًا  الغـربيـة،  الـدول 
الصفـراوية  املـادة  إشبـاع  زيادة  مـن 
بالكوليستيرول، وقد ينتج ذلك بسبب 

زيادة إفراز الكوليستيرول.

ُيصّنع  املرضية  الحاالت  بعض  في 
الكبد كميات كبيرة من الِبيليروبني، 
الكبد،  تليف  تشمل  الحاالت  وتلك 
وبعض  الصفراوية،  القناة  وعدوى 

اضطرابات الدم.
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املريء

فص الكبد األيمنفص الكبد األيسر

املعدة

الحصوات الصفراوية املوجودة بني 
املرارة والقناة الصفراوية املشتركة

القناة الصفراوية 
املشتركة

حصى املرارةاإلثنا عشري

املرارة

القناة املرارية
 شكل يوضح مواضع تكّون حصوات 

املرارة، حيث يمكن أن تتكون في املرارة 
أو في القناة الصفراوية املشتركة.

العوامل االستقالبية:
الكوليستيرول هو مادة ال تذوب في 
املاء، ولكن يتم االحتفاظ به في السوائل 
بفعل األحماض الصفراوية والشحميات 
الفسفورية. والصفراء التي تحتوي على 
تحتوي  مفرطة  كوليستيرولية  حصيات 
الكـوليستيـرول  من  كـبـرى  نسبـة  على 
الصـفــراويــة  األمـالح  إلـى  بـالـنسـبـة 
والـشحميـات الـفسفـوريـة؛ ممـا يسمـح 
ويزداد  الكوليستيرول.  بلورات  بتكوين 
بتـقــدم  الصفــراء  فـي  الـكـوليستيـرول 

الـعمـر ويـرتـفـع مستواه عند النساء.

عوامل نتيجة العدوى:
باملكروبات  الدم  عدوى  دور  إن 
الصفراوية  الحصيات  لتكّون  كسبب 
غير واضح، وغالبًا ما تكون الصفراء 
لـدى مـرضـى الـحـصى الـصـفـراوي 
خالية من املكروبات، ولكن تمت زراعة 
الحـصيـات  ُمـرّكـز  من  حـيـة  كائنـات 
الشـفيف  املُـركـّز  ويمثــل  الصفراوية، 

كـثيرة  مـراريـة  حصيات  في  لألشعة 
حول  أساسًا  تكونت  مخاطية  سدادة 

جراثيم.

الركود الصفراوي:
تتدنى قلوصية )القدرة على التقلص( 
املرارة، نتيجة تأثير هرمون اإلستروجني 
العصب  الحمل، وبعد قطع جذع  وأثناء 
حدوث  يزداد  الحاالت  هذه  وفي  املبهم. 
املرضى  ويـعـانـي  املـراريـة.  الحصيـات 
لفترات  الوريدية  التغذية  يتناولون  الذين 
الكولسيستوكينني،  نسبة  ازدياد  طويلة 
املرارة،  لتقلص  الهرموني  املحفز  وهو 
ويفرز من الغشاء املخاطي لإلثنا عشري. 

مضاعفات املرض:
قد تتضمن مضاعفات حصى املرارة 

ما يلي:
• أن 	 يمكن  حيث  املرارة،  التهاب 

عنق  في  الحصى  استقرار  يؤدي 
املرارة إلى التهابها. 

التي تحتوي على حصيات  الصفراء 
كوليستيرولية مفرطة تحتوي نسبـة 
بالنسبة  الكـوليستيـرول  من  كـبـرى 
والشحميات  الصفـراويـة  األمـالح  إلى 
الفسفورية، مما يسمح بتكوين بلورات 

الكوليستيرول.

يتنــاولـون  الـذيـن  املـرضـى  يـعــانــي 
التغذية الوريدية لفترات طويلة ازدياد 
نسبة الكولسيستوكينني، وهو املحفز 

الهرموني لتقلص املرارة. 
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• انـســداد الـقـنـاة الصـفـراويـة 	
تسد حصى  أن  يـمكن  الجامعة، 
التـي  )القنـوات(  األنـابـيب  املرارة 
الصفراء  املادة  خاللها  من  تتدفق 
مـن املـرارة، أو الكـبد إلى األمعاء 
إلى  ذلك  يؤدي  أن  يمكن  الدقيقة. 

اليرقان.
• انـسـداد الـقـنـاة البنكرياسية، 	

يمتد  أنبوبًا  البنكرياسية  القناة  ُتعد 
من البنكرياس إلى القناة الصفراوية 
الجـامـعـة. ويمـكن أن تسبب حصى 
إلـى  تـؤدي  وقـد  انسـدادها،  املـرارة 
التهاب البنكرياس؛ مما ينتج عنه  ألم 
ما  وعادًة  البطن  في  ومستمر  شديد 

يتطلب األمر دخول املستشفى.
• األفـراد 	 يـعـانـي  املـرارة،  سـرطـان 

ارتـفاع  املـرارة  بـحـصى  املصـابـون 
خطر إصابتهم بسرطان املرارة، ولكن 
سرطان املرارة نادر للغاية، ولذلك مع 

زيادة خطر السرطان، إال أن احتمالية 
يـزال  ال  املـرارة  بسرطـان  اإلصـابـة 
يتناولون  الذين  لـدى  ويـكثـر  ضئيـاًل 

الدهون بشكل كبير.

طرق إزالة حصوات املرارة:
تتعدد الطرق الطبية إلزالة املرارة،  
فمن الطرق التقليدية: الجراحة املفتوحة 
التي تتميز بمضاعفات أخطر. ولقد تم 
املـرارة  استحـداث طــرق السـتئصال 
باملـنـظار،  الجراحـة  استخدام  ومنها: 
واستخدام املوجات الصوتية بالضغط 

العالي. 
مـن  باملنظـار  املرارة  عمليـة  تتم 
خالل شـق صغيـر جـدًا في البطن، 
بـإدخـال  خـالله  مـن  الـطـبيب  يقـوم 
أنبـوب دقـيـق جـدًا مـزود بـكـاميـرا 
بـرؤية  للطـبيب  تسـمـح  رأسـه،  فـي 
يقوم  وبعدها  الشاشة.  على  املرارة 

قيء وغثيان

حرقة املعدة الشحوب

اليرقان

ارتفاع درجة حرارة 
الجسم

تطبل البطن

ألم في الجهة العليا 
اليمنى من البطن

خمول
اإلصابة  أعراض  يوضح  شكل   

بحصى املرارة، ومن األعراض املميزة 
لإلصـابـة: الشـعـور بألـم فـي الـجهـة 

العليا اليمنى من البطن.

املـرارة  حـصـى  مضـاعـفـات  تتـضـمـن 
التهابها، وانـسـداد الـقـنـاة الصفـراويـة 
الجامعـة، وانسداد القناة البنكرياسية، 

وسرطان املرارة.

يعاني األفراد املصابون بحصى املرارة 
ارتفاع خطر إصابتهم بالسرطان. ولكن 

سرطان املرارة يكون نادرًا للغاية.
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حصوات املرارة

املرارة

 شكل يوضح استخدام منظار 

يقوم  حيث  املرارة،  إلزالة  البطن 
خالل  من  املـرارة  بإزالة  الطبيب 

عمل شق صغير بالبطن.

خالل  مـن  املـرارة  بإزالة  الطـبيب 
تفتيت  طريقـة  وُتعـتـبر  آخــر.  شـق 
الصوتّية  املوجات  بواسطة  الحصى 
وأحـدث  أفضـل  من  الـتـردد  عالـيـة 
الطرق املتبعة للتخّلص من حصوات 
من  وأسهل  أفضل  تعّد  بل  املرارة، 
وذلك  الـجـراحـية،  العملـيات  طريقـة 
كون طريقة املوجات الصوتية تحافظ 
على البنكرياس وخاليا النجرهانس 
كمـا  تتّم  والطريـقة  فيها،  املوجودة 
يلي: يحّدد الطبيب مكان الحصى، ثّم 
ُيسّلط املوجات فوق الصوتية لتفتيت 
الحـصـوات الـواحـدة تـلـو األخـرى، 
جلسات  لعّدة  املريض  يحتاج  وهنا 
لتفتيت الحصى. تهّز املوجات جدران 
البنكـريـاس لتفتـيـت التـكّلـس العـالق 
بأنسجة البنكرياس لتحسني مجاري 
ُتـطــَرح الــحـصــوات  الـعـصـارات. 
بعــد سـحقـها، وتفـتيتـهـا باألشـعـة 
من خـالل عصـارات الـجسم. تتمّيز 

وال  مؤملـة،  غير  بأّنها  الطريقة  هذه 
يحتاج فيها املريض للتخدير، إضافًة 
البنكـرياس،  خاليا  على  ملحافـظتـها 
حيـاته  مواصلـة  املريض  ويستطـيع 
أّن  كما  العالج،  بعد  طبيعي  بشكـل 
في  أيضًا  ُتستخـدم  الطريقـة  هذه 

عالج حصوات الكلى واملثانة.

الوقاية:
تشّكل حصوات  من  الوقاية  يمكن 

املرارة باتباع ما يلي:
• تقليل وزن الجسم.	
• على 	 تحتوي  وجبات صحية  تناول 

جميع العناصر الغذائية املهمة.
• الـدسمـة، 	 األطـعـمـة  تـنـاول  تـجـنـب 

والـحـرص عـلـى اتبـاع نـظـام غذائي 
غني باأللياف الغذائية مثل: البازالء، 

والحبوب.
• والـفـاكـهــة 	 الـخـضـراوات  تـنـاول 

الطازجة.

ُتعتـبر طريقـة تفتيت الحصى بواسطة 
مـن  التـردد  عـالية  الصوتّية  املوجات 
أفضل وأحدث الطرق املتبعة للتخّلص 

من حصوات املرارة.

تتم عملية املرارة باملنظار من خالل 
يقوم  البطـن،  في  جدًا  شـق صغـير 
أنبوب  بإدخال  خالله  من  الطبيب 
رأسه  في  بكاميرا  مزود  جدًا  دقيـق 
على  املرارة  برؤية  للطبيب  تسمح 

الشاشة. 
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الـفـرق بـني حـصـى الـكـلـى 
وحصى املرارة:

 تختلف طريقة تشكّل الحصى في 
في  تتجّمع  التي  الحصى  عن  الكلى 
تتكّون  الكلـى  فـي  فالحصى  املـرارة، 
من تجّمع األمالح، لذلك عند تحليلها 
األمـالح  مـن  األنـواع  بعـض  تـظهـر 
وحمض  الكالسيوم،  أوكزاالت  مثل: 
اليوريك، فيرجع وجود الكالسيوم إلى 
امتصاصه  على  الجسم  مقدرة  عدم 
االستقالب؛  عمليات  في  خلٍل  بسبب 
البول  مع  طرحه  إلى  يؤدي  مّما 
للتخّلص منه إلى الخارج، فيتجّمع في 
املرارة  حصى  تتشّكل  بينما  الكلى، 
من تجّمع الدهون ، كما يمكن أن تنتج 
من تجّمع الدهون واملادة الصفراوية، 
والكـالسـيـوم، والـدهـون الفـسـفورية، 
والبروتينات الدهنّية، ويطلق عليها في 

تلك الحالة اسم الحصى املزيجّية. 

عن  الناتجة  األعراض  تختلف 
اإلصابة بحصى الكلى عن األعراض 
يكون  حيث  املرارة،  لحصى  املرافقة 
الخلف  من  الكلى  حصى  في  األلم 
الجسم،  في  الكلى  وقوع  مكان  عند 
وقد يمتد هذا األلم إلى الحالب، وإذا 
نزلت الحصى في الحالب فإّن ذلك قد 

يسّبب احتباس البول.
تجّمع  من  ينتج  الذي  األلم  بينما 
املنطقة  يصيب  املرارة  في  الحصى 
من األمام إلى أعلى القفص الصدري 
منطقة  األلم  يصيب  قد  كما  واملرارة، 
ويزداد  األيمن،  والكتف  الظهر  خلف 
هذا األلم عندما يتناول املصاب مواد 
أو  اللـنب،  أو  البيـض،  مثـل:  دهنيـّـٍة 

الحليب.

الـعـالقـة بـني حصـى الكـلـى 
وحصى املرارة:

في  الحصى  تشّكل  طريقة  أّن  مع 
تشّكل  طريقة  عن  تمامًا  تختلف  الكلى 
الدراسات  أّن  إاّل  املرارة  في  الحصى 
حصى  يعاني  من  أّن  أثبتت  الحديثة 
الكلـى يـكـون أكـثـر عـرضـًة لإلصـابة 
صـحيـٌح  والـعـكـس  املـرارة،  بحصى 
أيضًا، وعزا الباحثون ذلك إلى أّنه من 
املمكن أن يكون قد حدث تغّير في نوع 
مّما  األمـعـاء؛  في  املـوجودة  البكتيريـا 
ز على اإلصابة بكال املرضني معًا.  يحِفّ

املراجع: 
•	 Baily & Love’s, Short Practice 

of Surgery,Twenty second Edi-
tion,)1997( .

•	 Valencia.P, Morales .G, , Gallstone 
ileus: An overview of the literature, 
2017 Jul - Sep;82)3(:248-254. doi: 
10.1016/j.rgmx.2016.07.006. 

•	 Grzeszewski .S, Z. Zietek, G. Ger-
lecki .M. “ Management of small 
bowel obstruction caused by a 
gallstone” . https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed ,)2012(.

•	 Warttig .S, Ward. S, Rogers. G, 
“Guideline Development Group”.
)2014(. Diagnosis and manage-
ment of gallstone disease: sum-
mary of NICE guidance. Retrived 
from : /www.uptodate.com 

•	 Mustafa. A, Arain.M , Martin. L, 
Freeman. M. “Choledocholithi-
asis: Clinical manifestations, diag-
nosis, and management'' ,)2017( .

•	 Nezam. H, Afdhal.M, FRCPIS-
alam. F. “ Gallstones: Epidemiol-
ogy, risk factors and prevention” 
Retrieved from www/pubmed.
com . )2018(.

حصوات  تشّكل  من  الوقاية  يمكن 
وجبات  تناول  طريق  عن  املرارة 
صحية تحتوي على جميع العناصر 

الغذائية املهمة.

الـكـلى  تشّكل حصى  طريقـة  تختلـف 
عن حصى املرارة، فالحصى في الكلى 
تتكون من تجمع األمالح، بينما حصى 

املرارة تتكون من تجمع الدهون. 

الـكـلى  فـي  الحصى  تشـّكل  طريقـة 
تشـّكل  طـريقــة  عـن  تمامًا  تختلـف 
الحصى في املرارة إاّل أّن الدراسات 
الحديثة أثبتت أّن من يعاني حصى 
لإلصابة  عرضًة  أكـثر  يكـون  الكلى 
بحصـى املـرارة، والـعـكس صـحـيٌح 

أيضًا.
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تكلمنا في مقالنا في العدد املاضي 
من هذه املجـلـة عـن البـكتيريا وعـالـم 
البكتيريا، وبّينا هناك أننا نحاول نشر 
ثقافـة علمـيـة مبسـطـة لغـير املختصني. 
ونستمر في موضوع الكائنات الدقيقة، 
اليوم  مقالنا  الحديث في  نتناول  حيث 

عن "الفطريات".
إن علم الفطريات من العلوم الحديثة، 
ولم يتطور بشكل واضح إال بعد تطور 
صنـاعـة املجـاهـر في نهـايـات القـرن 
السابـع عشـر، وكان أول مـن وصـف 
الجراثيم الفطرية هو جيامباتيستا ديال 
 ،)Giambattista Della Porta( بورتا
عام  في  ولكن  1588م،  عام  في  وذلك 
 Pier 1729م قدم بيير أنطونيو ميشلي
Antonio Micheli أبرز عمل في حقل 
األبحاث  في  وذلك  الفـطـريات،  تطـور 
هندريد  قام  ثم  آنــذاك،  نشـرها  التي 
مـا  الفـتـرة  في  عاش  الذي  بيرسون 
بـني )1761م - 1836م( بأول تصنيف 
للفـطـريـات، ثم جـاء إليـاس ماجـنوس 
فرايـز )Elias Magnus Fries( الـذي 
عاش في الفترة من )1794م - 1878م( 
وذلــك  الــفــطــريــات،  تصنيف  بتطوير 
والتراكيب  الجراثيـم  أنواع  علـى  بناًء 

املجهرية للفطر.
تعريف  إلــى  العلماء  توصل  وقــد 
أكثر من 120.000 نوع، وتم تصنيف 
عليها،  التعّرف  ليسهل  ــواع  األن هذه 
تايمز"  "نيويورك  مجلة  أن  والغريب 
لفطر  املجهر  عن  نقاًل  صورة  نشرت 
Ourasphaira giraldae على اعتبار 

أ. د. مرزوق يوسف الغنيم*

أنه أقدم أحفورية فطرية تم اكتشافها 
حتى اآلن، ويعود تاريخ هذا الفطر إلى 

مليار سنة، وذلك حسب كالم املجلة.
تختلف الفطريات اختالفاً أساسيًا 
التـركيـب  في  وذلــك  البـكـتيريا،  عن 
الخلوي. إذ أن املادة النووية للفطريات 
مـن  تعـد  لذلـك  نووي،  بغشـاء  تحاط 
الكائنات حقيقية النواة، إذ تتركب خلية 
ــ  الخلوي  الجدار  من  أساساً  الفطر 
السيتوبالزم  ــ  السيتوبالزمي  الغشاء 

ــ الغشاء النووي ــ املادة النووية.
الكائنات  من  كونها  مع  فهي  ولذلك 
الدقيقة، إال أنها فصلت عن البكتيريا كون 
 ،)Prokaryote( البكتيريا بدائية النواة
ــواة  ــن ــات مــن حــقــيــقــيــات ال ــطــري ــف وال

.)Eukaryote(
قديمًا  قد قسموا  العلماء  وقد كان 
هـمـا:  مملكـتني  إلى  الحية  الكائنات 
مملكة النبات ومملكة الحيوان. وكانت 
البـكتيـريا والفـطـريات ضـمـن مـمـلكة 
النبات إلى أن اخترع مجهر اإللكترون 
النووية  املـــادة  إحــاطــة  الــذي وضــح 
البكتيريا  فصلت  حيث  نووي،  بغشاء 
مملكة  وهي  بذاتها  قائمة  مملكة  إلى 
البكتيريـا. ومـع مـزيـد مـن الـدراسات 
وذلك  النبـات،  عـن  الفطريات  فصلـت 
إنها  حيث  تغذيتها،  طريقة  على  بناًء 
وأصبحت  الكلورفيل،  على  تحتوي  ال 
مملكة  وهي  بذاتها  قائمة  مملكة  في 

الفطريات.
تعد الفطريات من الكائنات الدقيقة 
ال ُترى تراكيبها إال بواسطة املجهر، وقد 

الكائنات  مــن  أنــهــا  مــع  الــفــطــريــات 
الدقيقة إال أن مادتها النووية محاطة 

بغشاء نووي خالفًا للبكتيريا. 

ال تتـغـذى الفطـريـات تغـذيـة ذاتـيـة 
الكلوروفيل؛  على  تحتوي  ال  كونهـا 

بل تتغذى إما بالتطفل أو الترمم.

تختلـف تـراكيـب الفـطـريات، فمنها ما 
يتكـون مـن خلية واحدة، أو من خيوط 

مقسمة أو خيوط ذات مدمج خلوي.

الفطريات

* األمني العام املساعد ــ املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ دولــة الكويــت.
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تكون الفطريات مكونة من خلية واحدة 
من مثل فطر الخميرة )Yeast(، أو من 
إلى  مقسمة  تكون  قد  متشابكة  خيوط 
عدد من الخاليا وفي كل خلية نواتها 
 ،)Penicillium( البنسيليوم  مثل  من 
واألنوية  خلوي،  مدمج  ذات  تكون  أو 
عفن  مثل  من  الخيط  كل  في  منتشرة 
أطوال  وتتراوح   ،)Rhizopus( الخبز 
الفطريات بني عدد قليل من املكرونات 
إلى عدة أمتار. بينما يتراوح طولها بني 

5 – 100 مكرون.
وكما ذكرنا من قبل فإن الفطريات 
النبـات  مثـل:  ذاتيـة  تغذيـة  تتغذى  ال 
الكـلـورفيل.  عـلـى  تحـتـوي  ال  لكونها 
فهي تتـغـذى إما عــن طـريـق التـرمـم 
مـن  غذائـها  علـى  بحصـولـها  وذلك 
الكـائنـات امليتة ذات األصل العضوي. 
أو متطفلة، حيث تحصل على غذائها 
من  النوع  وهذا  الحيـة،  الكائنات  من 
تطفلية  تغذية  يتغذى  الـذي  الفطريـات 
يسبب  فقد  الحياة،  في  كبير  دور  له 
وقـد  والحيـوان،  لـإلنسـان  األمراض 
الزراعية.  واملحاصيل  النباتات  يتلف 
تقوم  أنهـا  فائـدتها  فإن  املترممة  أمـا 
امليتـة، وبذلك  الكائنـات  بقايـا  بتحليـل 
املـعـادن  انطـالق  في  دور  لهـا  يكـون 
التي تحتويها الكائنات الحية وعودتها 
وهكذا  النبات،  عليها  ليتغـذى  للتربـة 

تدور سلسلة الحياة.
دوريــن  للفطريات  فــإن  نــرى  ومما 
الـحياة فهي إما  مهـمـني مـؤثـرين فـي 
أو  تسبب األمراض عن طريق تطفلها، 
تؤدي إلى تحلل الكائنات امليتة عن طرق 
تراكم  على  تقضي  بذلك  فهي  ترممها، 
الجثث واملخلفات ذات األصل العضوي، 
املعـدنـية  العنـاصـر  تنطـلـق  ثـم  ومن 
أخرى  فوائد  هناك  ولكن  التربـة،  إلى 
للفطريات في حياة اإلنسان، فعن طريق 
 )Penicillium chrysogenum( فطـر
ويـعـرف سـابـقـًا بـ )P.notatum( يـتـم 
في  مهم  حيوي  مضاد  على  الحصول 

حيـاة اإلنسـان، وهـو "البنسلني" وكـان 
1929م   عــام  في  البنسلني  الكتشاف 
اقترح  الذي  فلمنج  ألكسندر  قبل  من 
يحتوي  أن  يجب  البنسليوم  فطر  أن 
ولـذلك  للبكتيريا،  مضادة  مــادة  على 
الفطر  هذا  في  الفعالة  املادة  على  ركز 
وأطلق عليها "بنسلني". ومن ثم توالت 
تم  أن  إلى  الفطر  الدراسات حول هذا 
من  سنوات  عشر  بعد  البنسلني  إنتاج 
هذا  وألهمية  الباحثني،  من  اثنـني  قبل 
االكتشاف حصل فلمنج وهذان العاملان 

على جائزة نوبل في عام 1945م.
تتغذى جميع الفطريات تغذية غير 
التطفل  ذاتية، منها ما تكون إجبارية 
عائل  بوجود  إال  تعيش  ال  التي  وهي 
وهي  التـطفـل:  اخـتيـاريـة  أو  معـني، 
ذات  املواد  على  مترممة  تعيش  التي 
فإنها  تجد  لم  وإن  العضوي،  األصل 
تتطفل على عائل مناسب لها، وهناك 
التي  وهي  الترمم،  إجبارية  فطـريـات 
متحـللة،  عضـوية  مـواد  علـى  تعيش 
التـرمـم، وهـي  أو فطريـات اختياريـة 
التي تعيش عادًة متطفلة، وإذا لم تجد 
العائل، فإنها تترمم على مواد عضوية 
التغذية  من  آخر  نوع  وهناك  متحللة، 
تقوم به بعض الفطريات وهي املعيشة 
بعض  من  يحدث  ما  وهـو  التكافليـة، 
بعض  مـع  تتعـايش  التـي  الفطريـات 
البـكتيـريـا  أو  الخـضـر،  الطحالـب 
الخضـراء املزرقـة، إذ يـختـرق الفطر 
ليمتص  ممصات  طريق  عـن  العائـل 
أو  الطحالب  أمــا  الغذائية،  املـــواد 
فيعتـمد  املزرقـة  الخضراء  البكتيريا 
كلٌّ منهما على الفطـر فـي الحـصـول 
في  يحدث  كما  واألمــالح  املــاء  على 

األشن.
في  الـعـلماء  مـن  كـثيـر  اختـلـف  وقد 
حـدث  أنـه  حتى  الفطريات  عالم  تصنيف 
إن  حيث  املوضوع،  هذا  حول  كبير  جدل 
الظاهري  الشكل  أن  اعتبر  العلماء  بعض 

هناك بعض الفطريات تعيش معيشة 
تكافلية مع بعض البكتيريا الخضراء 
املزرقـة، أو الطحالـب الخـضر مكـونة 

.)Lichen( األشن

للفطريات دوران مهمان في الحياة 
فهي إما : تسبب األمراض عن طريق 
الكائنات  بتحلل  تقوم  أو  تطفلها، 

امليتة عن طرق ترممها.

أول مـن اقـتـرح أن فـطر البنسيليوم 
ينتج مادة تقتل البكتيريا هو فليمنج، 
إرنست تشني وهوارد  قام كلٌّ من  ثم 
الحيوي  املضاد  باستخالص  فلوري 

من الفطر. 

13
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وبعضهم  للتصنيف  أســاس  للفطريات 
هي  الفطريات  بني  العالقة  اعتمد  اآلخر 
من يحدد التصنيف، وأخيرًا اعتمد العلماء 
النيتروجينية  القواعد  وترتيب  تحليل  على 
في DNA )الحمض النووي الريبي منزوع 
فبمقارنة  التصنيف،  أساس  األكسجني( 
من  املعروفة  لــألنــواع  الــنــووي  الحمض 
الفطريات رسم العلماء شجرة التطور لها.
بعض  نــذكــر  أن  هنا  يهمنا  ــا  وم
الفطريات مضارها وفوائدها، وقيمتها 
أو  إيجابية  كانت  ســواء  االقتصادية 

سلبية.
1. فطر سنكيتريوم إندوبيوتكم
:)Synchytrium endobioticum(

إلكتريدية،  الــفــطــريــات  أحـــد  وهـــو 
وتشمل  الفطريات،  أبسط  من  تعد  وهي 
وفطر  املائية،  األحياء  على  تتطفل  أنواعًا 
 Synchytrium إندوبيوتكم  سنكيترويوم 
واحدة  خلية  من  يتكون   endobioticum
أشباه  تسمى  متفرعة  خيوط  منها  تخرج 
نبات  على  النوع  هذا  ويتطفل  الجذور، 
التثألل  يسمى  مرضًا  ويسبب  البطاطس، 
اقتصادية  خسـائر  يسبب  ممـا  األسود؛ 
من  حقاًل  الفطر  هذا  أصــاب  إذا  كبيرة 

حقول البطاطس. 

2. فطر عفن الخبز
 :)Rhizopus nigricans(

املترممة،  الفطريات  الفطر من  هذا 
الهواء،  في  بكثرة  جراثيمه  وتنتشر 
ويمكن الحصول عليه بسهولة بمجرد 
في  وحفظها  الخبز،  من  قطعة  تبليل 
تبدأ  حيث  مناسبة،  حـــرارة  درجـــة 
الجراثيم التي وقعت على قطعة الخبز 
وتنتج  اإلنبات،  في  الجوي  الهواء  من 
تسمى  مقسمة  غير  متفرعة  خيوطًا 
الغزل الفطري، ثم تبدأ الخيوط الهوائية 
بإنتاج حوامل الحوافظ الجرثومية التي 
الجراثيم  من  كبير  عدد  على  تحتوي 
أن  إلى  الهواء  في  معلقة  تبقى  التي 

 حبات البطاطس املصابة بالتثألل األسود.
flickr.com :املصدر

 عفن الخبز ناميًا على العائل.
 mawdoo3.com :املصدر

إنـدوبيـوتكـم من  فطـر سنكيتـرويـوم 
أشد الفطريات فتكًا، إذا أصاب حقول 
مرض  إلــى  يـــؤدي  فهو  البطاطس 
التثألل؛ مما يؤدي إلى خسارة فادحة.

تــتــكــون جــراثــيــم عــفــن الــخــبــز داخــل 
كـبيرة.  وبـكميـات  جرثـوميـة  حوافـظ 
فإذا انفجرت هذه الحافظة انتثرت هـذه 
الجراثيـم على مسـاحـة كبيـرة من الخبز 

ما يسبب تلفه. 

 شكل الخيوط الفطرية والحافظة 
الجرثومية لعفن الخبز.
 arabslab.com :املصدر

 الحافظة الجرثومية لعفن الخبز.
micro.magnet.fsu.edu :املصدر

تتكون  الطبيعية  غير  الظروف  في 
الخبز  عفن  فطر  من  طــرف  كل  في 
حافظة جرثومية تلتصق كل واحدة 
باألخرى لتنتج الجراثيم الزيجوتية 

التي تنبت لتعطي خيوطًا جديدة.

 شكل من أشكال التثألل األسود في البطاطس.
greenarea.me :املصدر

)
)



Medical Arabization, No. 58, February 2020تعريب الطب، العدد 58 ، فبراير 2020م 1415

وفي  لها،  املناسب  العائل  على  تقع 
الظروف غير املناسبة يحدث لها تكاثر 
وتتكون  خيطان،  يقترب  حيث  جنسـي 
جرثومية،  حافظة  خيط  كل  طرف  في 
وبعـدهـا تلتـصق كل حافظة جرثومية 
بأخرى، وتتكـون الجـراثيـم الزيـجوتية 
توافر  عند  تنبت  التي   )Zygospore(
الظروف املناسبة لتكّون خيطًا جديدًا.

  :)Penicillium( 3. فطر البنسيليوم
األسكية  الفطريات  من  الفطر  هذا 
)Ascomycete( وهي إجبارية الترمم، 
وتتميز خيوط هذا الفطر بأنها مقسمة 
تكاثـره عـن طـريـق  إلـى خاليـا، ويتم 
جراثيم غير متحركة تسمى كونيديات، 
وهي ال تتكون داخل حوافظ جرثومية، 
في  سالسل  شكل  على  تكون  وإنما 
طـرف  يكون  حيـث  الخيـوط،  أطــراف 
وتنـمـو عليـه الجراثيم،  الخيط متفرعاً 
مثاًل  فمنها  عديدة  فوائد  الفطر  ولهذا 
مثل  من  األحــيــاء  مــضــادات  ينتج  ما 
الذي   )Penicillium crysogenum(
تم إنتاج البنسيلني منه، ومنه ما يضاف 
إلى بعض األجبان ليعطيها طعماً مميزًا 

.)P.roqueforti( مثل فطر

:)Terfezia spp.( )4.الفقع )الكمأة
األسكية،  الفطريات  من  الفطر  هذا 
وتتغذى عن طريق الترمم، تنمو خيوطها 
تكاثرها  وقت  وفي  التربة،  سطح  تحت 
الكمأة  هي  التي  األسكية  الثمرة  تنمو 
هذا  أن  العلماء  بعض  ويــرى  )الفقع(، 
الفطر يعيش معيشة تكافلية حول جذور 
نبات  مثل:  الصحراوية  النباتات  بعض 
 ،)Helianthemum spp.( الــرقــروق 
دائمًا  الفقع  ــود  وج ــك  ذل يعزز  ومما 

بجانب هذا النبات.

:)Yeast(  5. الخميرة
له خيوط  ليست  الخلية  فطر وحيد 
فطـريـة، يتـكـاثر بطـريقتـني إحـداهـما 
التكاثر الالجنسي، وذلـك عـن طـريـق 

بإجراء  فلمنج  قام  فطر  البنسليوم 
ــه، واقــتــرح أن هــذا  ــحــاث حــول أب
الفطر ينتج مادة مضادة للبكتيريا، 
إنتاج  ليتم  أبحاثه  طورت  ذلك  بعد 
البشر. ماليني  أنقذ  الذي  البنسلني 
كان االسم العلمي للبنسليوم املنتج 
 Penicillium هو  الحيوي  للمضاد 
العـلمـي  االسم  وأصبـح   ،notatum

.)P.roqueforti( اآلن

يعـد الفقـع مـن أشهـى األطعمـة بعـد 
طبخـه، وهو ينمـو في الصحـراء في 

موسم معني، وفي ظروف معينة.

 شكل فطر البنسيليوم ناميًا على أطباق 

بتري في املختبر. 
Kenanaonline.com :املصدر

 خيوط البنسيليوم وهي تحمل في 

نهاياتها تفرعات عليها الجراثيم املكونيدية.
Shutterstock.com :املصدر

 الفقع )الكمأة(. 
mawdoo3.com :املصدر

 فطر الخميرة، ويبدو التبرعم الذي 

يؤدي إلى خاليا جديدة.
ar.carolchanning.net :املصدر

كبيـرة  غذائيـة  قيمـة  لهـا  الخمـيرة 
فــبــدونــهــا ال يــتــم عــمــل كــثــيــر من 
للعجينة،  تضاف  فهي  املخبوزات. 
ونتيجة لتكاثرها السريع تنتج ثاني 
أكسيد الكربون الذي يرفع العجينة.

)
)
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التبرعم، وهي الطريـقة الشائـعـة، أما 
الطريقة الثانية فهي التكاثر الجنسي، 
أسكية  أكياسًا  الخميرة  تكّون  حيث 

مفردة تكّون الثمرة األسكية.
6. فطر صدأ القمح

:)Puccinia graminis(

الغريب في هذا الفطر أنه ال يكمل 
عائلني  على  مر  إذا  إال  حياته  دورة 
ونـبات  الـقـمـح،  نبـات  همـا  مختلفـني 
آخـر صحراوي ذي فلقتني وهو نبات 
حياة  ودورة   ،)Berberis( البرباريس 
تـبـدأ بطـورين  إذ  الفطـر معقـدة،  هذا 
علـى  الجراثيـم  من  متتاليني  مختلفني 
اليوريدي  الـطـور  همـا  القـمح  نبـات 
والطور التيليتي، وهذه الجراثيم ليست 
القمح،  نبات  إصابة  على  القدرة  لها 
بل تتساقط في التربة، وتعاود اإلنبات 
يحمل  في الربيع وتعطي خيطاً فطرياً 
هـذه  تسقـط  ثـم  البـزيديـة،  الجراثيـم 
لينتج  البرباريس  نبات  على  الجراثيم 
الطور البكنيدي الذي يتحول إلى طور 
التـي  األسيدية  الجـراثيـم  ينتـج  آخر 
القمح من جديد. وقـد وصلت  تصيب 
خسائر حقول القمح من هذه اإلصابة 

إلى أرقام هائلة.
7. فطـر عـيش الغـراب )املشروم( 

:)Lentinus edodes(

التربة  في  يعيش  مترمم،  فطر  هو 
الرطبة الغنية باملواد العضوية له خيوط 
جـسمه  التـربة،  تحـت  متشابكة  فطرية 
القلنسوة  شكل  شـكـله  يكـون  الثمـري 
ولها عنق. عند فحص قطاع لها تحت 
املجهر نشاهد ثالث طبقات من الداخل 
للخارج هي )التراما(، وهي عبارة عن 
خيوط متشابكة، تليها طبقة من الخيوط 
أشـد تشــابـكـًا تسـمـى الـطبـقـة تحت 
الخصبة، وتليها الطبقة الخصبة، وهي 
تحمل  التي  الحوامل  فيها  تتكون  التي 
نضجها  عند  التي  البزيدية  الجراثيم 
لها  توافرت  إذا  لتنبت  التربة  على  تقع 

القمح دورة حياة معقدة  لفطر صدأ 
عـلـى  ثـم  القمـح،  علـى  يتطفـل  فهـو 
التربة،  علـى  ثم  البرباريـس،  نبـات 
وعند إصابته لحقل من حقول القمح 
يسبب مرض صدأ القمح الذي يؤدي 

إلى تلفه كاماًلً.

فطر عيـش الغـراب أو املشـروم مـن 
تتكاثر  التي  الـبـازيدية  الفطريـات 
عن طريق الجراثيم البازيدية، وهو 
يعد من الفطريات التي تؤكل، ولها 

طعم مميز.

عـادة ما يكـون فطـر عيـش الغـراب 
امللـون من الفطـريـات السـامـة جدًا، 

لذلك يجب الحذر من تناوله.

 أوراق القمح وهي مصابة بمرض صدأ القمح. 

ar.wikipedia.org :املصدر

 املشروم الصالح لألكل.
vetogate.com :املصدر

 شكل من أشكال الفطريات السامة.
.ariliveok :املصدر

 أوعية بكتيرية على نبات البرباريس. 

almerjia.com :املصدر
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الظروف املناسبة، ومن املفروض معرفته 
أن هنا كثيرًا من أنواع املشروم خاصة 
شديدة  تــكــون  املتميزة  األلـــوان  ذات 

السمية؛ لذا يجب الحذر من ذلك.
من  كثير  هــنــاك  الــحــال  بطبيعة 
الفطريات التي ال يمكن أن يستوعبها 
هذا املقال، منها الضار ومنها النافع، 
بعض  نستعرض  أن  هنا  أردنــا  ولكن 
حياتنا،  في  تواجهنا  التي  الفطريات 

فنتعرف على الضار منها واملفيد. 
كثير من الفطريات تعد شريكًا مهمًا 
للحيـوانـات والنـبـاتـات، فهـنـاك بعـض 

الفطريات تنمو في معدة األبقار، يساعد 
وجودها في تحلل املواد الغذائية ومنها 
السلولوز.  على  يحتوي  الذي  العشـب 
كمـا أن هناك كثيرًا من النباتات تحاط 
لهـا  ليوفـر  الفطـري  بالغـزل  جـذورهـا 
عناصر غذائيـة عن طريـق قيامه بتحليل 

املواد العضوية في التربة.
ليست كـل الفطـريـات ضـارة كمـا 
يعتـقـد بعـض الناس، ولكن هناك كثيرًا 
من الفطريات التي لها دور إيجابي في 
فقط  نعرف  أن  ويكفي  اإلنسان،  حياة 

البنسلني كمضاد حيوي.

بعـض  علـى  املقـالـة  هذه  اقتصـرت 
الفطريات التـي يبلـغ عـددهـا تقـريبًا 
1.5 مليون، ولكن في عاملنا الواسع 
الفطريات  من  كبيرة  ــداد  أع هناك 

منها النافع ومنها الضار.

األهمية االقتصادية للفطريات:
للفطريات أهمية اقتصادية إما إيجابية أو سلبية، فهي لها كثير من الفوائد، وعديد من املضار، وفي السطور 

التالية موجز لذلك:
1. الفطريات النافعة:

إنتاج بعض اإلنزيمات والفيتامينات ومضادات األحياء.  -
استغالل بعضها في صناعة بعض أنواع من األجبان.  -

بعضها يؤكل الحتوائها على نسبة عالية من البروتني مثل: الفقع، واملشروم.  -
تستغل مزارع الخميرة في صناعة الخبز.  -

يمكن عن طريق أنواع منها إنتاج الجلسرين.  -
يمكن الحصول من أنواع منها على بعض األحماض مثل: حمض الستريك، وحمض الجلوكونيك.  -

2. الفطريات الضارة:
بعضها يسبب عددًا من األمراض الجلدية لإلنسان.  -

بعضها يسبب أمراضًا مختلفة للنبات من مثل: صدأ القمح، وذبول القطن.  -
بعضها يسبب حساسية ومشكالت في الجهاز التنفسي لإلنسان.  -

املراجع:
• بهيجة 	 أ.د.  الغنيم،  يوسف  مــرزوق  أ.د. 

الثقافة  في  دراســات  بهبهاني.  إسماعيل 
العلمية، الطبعة الثالثة )2018م(.

• أ.د. مرزوق يوسف الغنيم، د. علي دياب، 	
الـدقيقـة، الطبـعـة  النبـات والكائنـات  عالم 

الثانية )2003م(.

• ديـاب، 	 علـي  د.  الغنيم،  يوسف  مرزوق  د. 
املكروبيولوجي )1997م(.

• اململكة 	 وصفي  الدين  عماد  د.  حسني،  د. 
النباتية )1987م(. دار املطبوعات الجديدة 

- اإلسكندرية.
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فيروس الهربس البسيط
د. إسالم حسني عبد املجيد أمني*
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* محرر طبي ــ املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ دولة الكويت.

إن عدوى فيروس الهربس البسيط شائعة جدًا في البشر، وتشير التقديرات إلى أن 
ثلث سكان العالم يعانون عداوى متكررة، لذلك يعد مشكلة كبيرة في مجال الصحة العامة 
الفيروسات  البسيط لعائلة أو فصيلة من  الهربس  العالم. ينتمي فيروس  على مستوى 
Herpesviridae(. وتشمل عدة  الحلئية؛  )الفيروسات  الهـربسـيـة  الفـيروسـات  تـسـمـى 
يسبب  )الذي  الحمامي  النطاقي  والفيروس  بار،   – إيبشتاين  فيروس  منها:  فيروسات 
الجدري املائي(، ومع وجود أنواع متعددة من هذه العائلة، إال أن اإلصابة بأحدها ال يعني 
فيروسية  عدوى  يسبب  البسيط  الهربس  وفيروس  بالضرورة.  األنواع  بباقي  اإلصابة 
مزمنة تصيب أي مكان من الجلد وتظهر على شكل تقرحات وبثور مؤملة، ومن الجدير 
بالذكر أن هذا الفيروس يدخل الجسم ويكمن في خاليا الجهاز العصبي ليضمن استمرار 
وجوده داخل الجسم البشري، وله قدرة على بناء مستعمرة صغيرة، ولكن مستديمة من 

الجزيئات الفيروسية داخل الجسم وتظل داخله مدى الحياة من بعد اإلصابة. 
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أنواع الهربس: 
ينقسم مرض الهربس إلى نوعني:

• النوع 	 البسيط من  الهربس  فيروس 
 .)HSV-1( األول

• النوع 	 البسيط من  الهربس  فيروس 
.)HSV-2( الثاني

الهربس  إلى  أيضًا  تقسيمه  ويمكن 
الفموي والهربس التناسلي، ولكن أغلب 
النوع  تنتج عن  الفموي  الهربس  حاالت 
األول، وأغلب حاالت الهربس التناسلي 
تنتج عن النوع الثاني، ومع ذلك فيمكن 
أن يتسبب النوعان في حدوث اإلصابة 
في أية منطقة سواء األعضاء التناسلية 

أو الفموية. 

الهربس الفموي: 
وبثور  تقرحات  شكل  على  يظهر 
تحوي سوائل داخلهـا )داخـل الفـم أو 
حوله(، ولـه نوعـان من العـدوى: عدوى 
غالبًا  ويرتبط  متكررة،  وعدوى  أولـية، 
ويـعـرف  يتبعها،  أو  أخـرى  بالتهابات 

أيضًا "بقرحة البرد". 

أعراض الهربس الفموي:
• تنميل شديد يصيب املنطقة املصابة 	

قبل ظهور البثور.

• حكة شديدة. 	

• شعور بالحرقة في املنطقة املصابة.	

• تقّرحات ونفطات داخل الفم وحوله 	
وقد تنفجر ويخرج منها قيح.

• وهناك أعراض تشبه أعراض األنفلونزا: 	
)حمى، وتورم الغدد اللمفاوية، وصداع، 

وتعب، وضعف الشهية(.

انتقال الهربس الفموي 
واإلصابة به:

األغشية  مالمسة  طريق  عن  ينتقل 
خـالل  مـن  بالفم  املوجودة  املخاطية 

التقبيل. 
وبعد النوبة أو اإلصابة األولية بهذا 
الفيـروس، قد يتعـرض املـريـض لتفشي 
متكرر )قرحات البرد، أو نفطات الحمى( 
منتظمة  غير  فترات  على  يحدث  والذي 
إلى  تؤدي  عوامل  عدة  وهناك  ومتغيرة، 

انتشار الهربس:

• فــوق 	 )األشـعـة  الــشــمــس  ضـــوء 
البنفسجية(. 

• التغيرات الهرمونية مثل، الحيض. 	
• مص الشفاه. 	
• السد أو الحاجز املطاطي )املستخدم 	

معالجة  إجراء  عند  األسنان  لعزل 
السن(.

• العض على الشفاه املخدرة.	
• الضغط النفسي والعاطفي.	
• الـعـدوى 	 )مـثـل:  أخرى  التهابـات 

التنفسية الفيروسية(.
• العمليات الجراحية أو الليزر أيضًا 	

أخرى  مرة  الفيروس  ظهور  تسبب 
وتسبب إصابات متكررة.

الهربس التناسلي: 
وهـــذا الــنــوع مــن الــهــربــس يصيب 
األعـــضـــاء الــتــنــاســلــيــة  بــالــتــقــّرحــات 
بثور  شكل  على  ويظهر  وااللــتــهــابــات، 
ونفطـات مائـيـة علـى الجـلـد فـي منـطقة 
الـرحـم،  وعـنـق  والقـضـيـب،  األرداف، 
التناسلية  ــضــاء  األع وكــل  والــشــرج، 

الخارجية. 

األعضاء  التناسلي  الهربس  يصيب 
التناسليـة بالتقّرحات وااللتهـابـات، 
ونـفطـات  بثـور  شكل  علـى  ويظهــر 
مائية على الجلد في منطقة األرداف، 
والقضـيب، وعنـق الـرحـم، والشرج، 
وكل األعضاء التناسلية الخارجية. 

ينتقل الهـربـس الفمـوي عـن طـريـق 
مالمسة األغشية املخاطية املوجودة 

في الفم من خالل التقبيل. 

يظـهـر الهربـس الفـمـوي علـى شـكـل 
تـقـّرحـات وبـثــور )تحـوي سـوائـل 

داخلها( داخل الفم أو حوله.
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أعراض الهربس التناسلي: 
• مائية 	 وتقّرحات  جلدي  طفح  ظهور 

وبثور تشبه القروح الباردة. 
• املنطقة 	 فــي  قــويــة  ـــزات  ووخ حكة 

املصابة.
• تقّرحات جلدية في األماكن املصابة.	
• آالم في املفاصل والعضالت. 	
• التبول 	 عند  شديدة  بحرقة  شعور 

)القوباء التناسلية(. 
• توّرم الغدد اللمفاوية. 	
• حمى وتعب. 	
• والعضو 	 املهبل  إفــــرازات  زيـــادة 

الذكري.

انتقال الهربس التناسلي 
واإلصابة به:

االتصال  طريق  عن  العدوى  تنتقل 
الجنسي واالتصال املباشر من خالل 
املصاب،  الجلد  مــع  الجلد  تالمس 
بها  منطقة  التماس في  تم  إذا  خاصة 
وأنسجة  أغشية  أو  بسيطة،  شقوق 

مخاطية، وينتقل بني األزواج. 
غير  التناسلي  الهربس  يكون  وقد 
معظم  أن  حتى  بــأعــراض  مصحوب 

أصيبوا  أنهم  يدركون  ال  به  املصابني 
بهذا املرض، إال أنه يمكن أن ينتقل عن 
طريق االتصال الجنسي خالل الفترة 
الجلد  سطح  على  بها  يتواجد  التي 

حتى بدون ظهور أعراض. 

كيفية تشخيص الهربس: 
عند  الهربس  مرض  تشخيص  يتم 
االشتباه بأعراضه عن طريق أخذ عينة 
نتيجة  أنها  يشتبه  التي  التقّرحات  من 
فتؤخـذ  الهربـس،  بفيروس  لإلصابة 
في  وتحلل  املصاب  الجلد  من  مسحة 
إلى  إضافة  اإلصابة،  لتأكيد  املختبر 
خاللها  من  يتم  التي  الدم  اختبارات 
التي  املــضــادة  األجــســام  عن  البحث 
املناعي عند الشخص  الجهاز  يفرزها 

املصاب بالهربس. 

أنواع أخرى قد يسببها فيروس 
الهربس:

الهربس البسيط عند حديث 
الوالدة:

هو حالة نادرة لكن خطيرة سببها 
من  البسيط  الهربس  فيروس  انتقال 
الجلد  على  ويظهر  الطفل،  إلــى  األم 

والعينني والفم.

ألم في املنطقة حكةإرهاق
املصابة

ألم أثناء 
التبول

ظهور طفح 
جلدي

عدم ملس 
املنطقة املصابة

ارتداء مالبس 
قطنية

استخدام 
كريم مضاد 
للفيروسات

استخدام 
العالجات التي 
يصفها الطبيب

استخدام 
كمادات باردة

 شكل يوضح أعراض اإلصابة 

بفيروس الهربس التناسلي وطرق 
معالجته.

ــهــربــس الــتــنــاســلــي غير  ــون ال ــك ي
أن معظـم  بأعـراض حتـى  مصحوب 
املصابني به ال يدركون أنهم أصيبوا 

بهذا املرض.

عـنـد  الهربس  مرض  تشخيص  يتم 
االشتباه بأعراضـه عـن طـريـق أخـذ 
عينة من التقّرحات التي يشتبه أنها 

نتيجة لإلصابة بفيروس الهربس.

األعراض:

طرق املعالجة:
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التهاب القرنية الفيروسي 
الهربسي:

الخاليـا  بالتهـاب  العدوى  تبـدأ 
ما  وعادة  العني،  على سطح  الظهارية 
تظهر العدوى األولية كتوّرم في امللتحمة 
والجفـون )التـهـاب الـجـفـن السـفلـي( 
على  بيض، وصغيرة  بآفات  مصحوبًا 
وجـدير  الحكـة.  تسـبب  القرنية  سطح 
بالـذكـر أن التهاب القرنية الناجم عن 
فيـروس الهـربس البسـيط هـو السـبب 
التهاب  بسبب  للعمى  شيوعًا  األكثر 

القرنية.

عالج الهربس:
نهائي  عالج  يوجد  ال  اآلن،  حتى 
يقضي على عدوى فيروس الهربس، إذ 
القضاء  على  قادر  دواء  تطوير  يتم  لم 
فاألشخاص  الهربس،  فيروس  على 
يحملونه  بالفيروس  يصابون  الذين 
لبقية حياتهم. والعالج يرتكز على عدة 

محاور: 
• التقليل من خطر انتشار العدوى.	
• املـصاحـبـة 	 الـقـرح  من  الـتخلـص 

للعدوى. 

معالجة األعراض: 
إن القرح الناجمة عن العدوى قد تزول 
باالخـتـفـاء  البثـور  وتبدأ  الـوقـت  بـمـرور 
تـكــون  قــد  ولكـن  انـتـشـارهــا،  ويـقــل 
للفيروسات  املضادة  األدوية  أو  العوامـل 
الفــيـروس  منـع  ــي  ف مــهــم  دور  لــهــا 
زوال  سرعـة  ثم  ومــن  التـكاثـر،  مـن 
األعـراض، وتقليل حدتها وأيضًا تقليل 

األشخاص  إلى  العدوى  انتقال  خطر 
على  هــذا  يتوقف  ولــكــن  اآلخــريــن، 
فينصح  اإلصابة،  نوبة  وعلى  املريض 
حالة  فــي  الــعــوامــل  تلك  باستخدام 
كوقاية،  أو  أولية  إصابة  نوبة  حدوث 
لتقلل من  فهي تستخدم بشكل وقائي 
عـدد وشـدة اإلصابات املتكررة. ولكن 
بـشكل  استخدمت  إذا  االنتـباه  يجـب 
بسيطًا،  االستخدام  يكون  أن  وقائي 
إلى  يؤدي  قد  الزائد  االستخدام  ألن 

سالالت مقاومة من الهربس. 

بعض العالجات املستخدمة 
كمضادات للفيروس:

• 	.)Acyclovir( أسيكلوفير
• 	.)Famciclovir( فامسيكلوفير
• 	 .)Penciclovir( بنسيكلوفير
• 	.)Valacyclovir( فاالسيكلوفير
• 	.)Docosanol( دوكوسانول

املرة  في  العالجات  هذه  وتوصف 
واألعـــراض  الــعــدوى  لظهور  األولـــى 
ويكون لها فعالية كبرى إذا تم تطبيقها 
في مرحلة مبكرة من العدوى )أي عند 
الحـكـة(  ظهور األعراض األولية مثل: 
وتطبيقها يجعل األعراض بسيطة عند 

الفيروسي  القرنية  التهاب  شكل يوضح   
الهربسي كأحد أنواع اإلصابات التي يسببها 
فيروس الهربس، حيث تبدأ العدوى بالتهاب 
الخاليـا الظـهـاريـة علـى سطـح العني، وتورم 
وصغيرة  بيض  وآفـات  والجفـون،  امللتحمـة 

على سطح القرنية.

إن القـرح النـاجـمـة عـن العـدوى قـد 
البثـور  وتبدأ  الوقت  بمرور  تــزول 
ولكـن  انتشـارهـا،  ويـقـل  باالخـتـفـاء 
قـد تكـون العوامـل أو األدوية املضادة 
منـع  في  مهم  دور  لها  للفيروسات 

الفـيـروس مـن التـكاثـر. 

نهائي  عـــالج  يــوجــد  ال  اآلن  حــتــى 
يقضي على عدوى فيروس الهربس، 
والعالج يرتكز على التقليل من خطر 
انتشار العدوى والتخلص من القرح 

املصابة.
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تكرارها في النوبات املتكررة الالحقة، 
قد يحتاج بعض  أنه  يمنع  لكن هذا ال 
األشخاص إلى عالج دوري في كل مرة 

تتكرر فيها نوبة العدوى. 

ــعــالجــات املــضــادة  ــة إلـــى ال إضــاف
للفيروسات يحتاج املريض أيضًا لعالجات 
مسكنـة لتخـفيف اآلالم املـصـاحبـة للقرح 

الجلدية مثل: 

• 	.)Paracetamol( البارسيتامول

• 	.)Ibuprofen( اآليبوبروفني

العالجات املنزلية:
املـنـزلية  العـالجـات  بعـض  توجـد 
طبية  وصفة  دون  تطبيقها  يمكن  التي 
ومتاحة للجميع، وتساعد على تخفيف 
الهربس  لعدوى  املصاحبة  األعــراض 

مثل: 
• الكمادات الدافئة: 	

مع  في حال وضعها  تساعد  وهي 
تكّون  بداية  أو  األعراض،  ظهور  بداية 

القرح، إذ تعمل على تهدئة األلم. 
• بيكربونات الصودا:	

وتقليل  البثور  تجفيف  على  تساعد 
الحكة. 

• خل التفاح: 	
ملا له من خواص مضادة لاللتهابات 

والفيروسات.
• بعض األغذية: 	

للفيروسات(،  )كمضاد  الثوم  مثل: 
وزيت الزيتون )كملطف(. 

• اتباع نظام غذائي جيد: 	
ــة ويــقــاوم  ــاع ــن وهـــو يــعــزز امل

الفيروسات. 
• الصبار:	

الُقَرح  والتئام  شفاء  على  يساعد 
الجلدية.  

• بعض املكمالت الغذائية: 	
مثل: الـزنـك، والـبـروبيـوتـيـك ملقاومة 
البكتيريـا، ومـقاومـة الفيروسات وتعزيز 

املناعة. 

الـوقـايـة مـن فـيـروس 
الـهـربـس: 

ومـع تـوفـر الـعـالجات والكريمات 
واألدوية املضادة للفيروس التي يمكن 
الوقاية  أن  إال  األعـــراض،  تعالج  أن 
الـعـالج. وهناك بعض  تظـل خيـر من 
التعليمـات الـتي يـجـب اتبـاعـها لعدم 
اإلصابـة، أو لتخـفيف األعـراض ومنع 

انتقال العدوى في حال اإلصابة مثل:

• االبتعـاد عـن عـادة التقبيل خاصة 	
األطفال الصغار والرضع. 

• عدم مالمسة جلد شخص آخر في 	
حال اإلصابة، أو لنفـس الشخـص 

املـصـاب لتجنب انتقال العدوى. 

• أثـنـاء 	 الـجنـسي  االتصال  تجـنـب 
اإلصابة بالهربس التناسلي. 

• الحرص على عدم مشاركة األشياء 	
الشخصـيـة، كـاملـنـاشـف، وأدوات 
األسنان )مثل: الفرشاة(، واألكواب 
وأدوات الطعام، وأدوات التجميل. 

املـنـزلـية  العـالجـات  بعـض  تـوجـد 
وصـفـة  دون  تطبيقـهـا  يمـكـن  التـي 
طبية ومتاحة للجميع، وتساعد على 
تخفيـف األعـراض املـصـاحبة لعدوى 
الـكـمـادات الـدافـئـة،  الهربـس مـثـل: 
وبيكربونات الصودا، وخل التفاح. 

الحرص على عدم مشاركة  ينبغي 
كـاملـنـاشـف،  الشخصـيـة،  األشياء 
الفرشاة(،  )مثل:  األسنان  وأدوات 
وأدوات  الطعام،  وأدوات  األكواب 
بفـيـروس  عـنـد اإلصابـة  التجميل 

الهربس.

يساعد الصبار على شفاء والتئام 
الُقَرح الجلدية.
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• بشكل 	 اليدين  غسل  على  الحرص 
دوري.

• في حال معاناة األم الحامل عدوى 	
بعض  الطبيب  يصف  قد  الهربس 
أنواع األدوية التي تساعد على منع 

انتقال العدوى إلى الجنني. 

• عدم ملس القرح بشكل مباشر عند 	
تطبيق العالجات املوضعية. 

• محـاولـة تـجـنب األسـباب املحفزة 	
للعدوى املتكررة. 

• تـفـادي األغـذية الـتي تساعد على 	
تنشيط فيروس الهربس مثل: 

ــ األرز األسمر.

ــ الكافيني.

ــ الشكوالته.

ــ جوز الهند. 

ــ اللوز.

ــ الزبيب. 

ــ بعض البذور. 

ــ الخبز املحضر من الدقيق الكامل.

ــ الشعير.

ــ الشوفان.

املضاعفات التي يسببها فيروس 
الهربس البسيط إذا لم يتم 

عالجه:

البسيط  الهربس  فيروس  عالج  يجب 
إلى  ــؤدي  ي به حتى ال  فــور اإلصــابــة 

مضاعفات قد تكون خطيرة مثل:

• حدوث أورام وتضخم في األعضاء 	
التناسلية املصابة بفيروس.

• قد يتسبب فيروس الهربس البسيط 	
في إجهاض املرأة الحامل إن كانت 

مصابة به.

• وواضحة 	 كبيرة  تشوهات  حدوث 
في املناطق املصابة بالهربس.

• املصاب 	 تــعــّرض  فــي  يتسبب  قــد 
الـتـهـاب  ومرض  الكـبـد  اللـتـهـاب 

السحايا.

• األعـضاء 	 فـي  سرطـانـات  حـدوث 
التناسلية. 

• وإصابـة 	 العــني  التهـابـات  يسـبب 
القرنية إذا أصيبت العني بالفيروس.

املراجع : 
•	 Elena Bablenis Haveles , Applied 

Pharmacology for the dental 
hygienist , 8th  edition, Elsevier, 
2019.

•	 WWW.mwdoo3.com   

 شكل يوضح فيروس الهربس 

البسيط.

في حال معاناة األم الحامل عدوى 
بعض  الطبيب  يصف  قد  الهربس 
على  تساعد  التي  ــة  األدوي أنــواع 

منع انتقال العدوى إلى الجنني. 

قد تؤدي اإلصابة بفيروس الهربس 
إلـــى الــتــهــابــات الــعــني وإصــابــة 

القرنية.

ـــالج فـــيـــروس الــهــربــس  يــجــب ع
البسيط فـور اإلصابة بـه حـتـى ال 
يـؤدي إلـى مضــاعـفـات قــد تكــون 

خطيرة. 
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الـمخـلـفـــــات الـسـائـلـــــــةال
غـالــب علي الـمــراد*

ُيقصد باملخلفات السائلة ذلك الخليط من السوائل، أو املياه املحّملة بامللوثات التي يتم 
صرفها من املنازل، واملؤسسات، واملناطق التجارية، والصناعية، ووسائل النقل مثل: السفن 
وغيرها من أوجه الصرف مع أية مياه سطحية، أو جوفية، أو مياه أمطار قد تجد طريقها 

إليها.
واملخلفات السائلة عبارة عن محلول مخلوط قد يؤدي إلى تلوث البيئة وما بها من ماء 
وهواء، وتربة، وكائنات حية، وموارد طبيعية حية، وغير حية، وقد تتسبب هذه املخلفات 
في تلوث مصادر الطعام واألغذية واملساكن. ومن هذا املنطلق يجب العمل على معالجة هذه 
املخلفات، واتباِع األساليب املثلى للتخلص النهائي منها أو معالجتها لتفادي أية مشكالت 

صحية، أو اجتماعية، أو اقتصادية محتملة. 

* مدير تحريـر مجلة تعـريـب الـطــب ــ املركز العربي لتـأليف وترجمة العلـوم الصحية ــ دولة الكـويـت

تعريب الطب، العدد 58 ، فبراير 2020م 24
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واملخاطر  املشكالت  إيجاز  ويمكن 
النقاط  في  السائلة  باملخلفات  املتعلقة 

التالية:
• مــشــكــالت اسـتـسـاغــيـة: إذ تــأتـي 	

املخلفــات السائـلــة لـلميـاه الطـبيعـيـة 
النتـنـة،  والرائحـة  البغيـض،  بالـطعـم 
الـملـوثة، والخطـرة )مثل:  والـغـازات 
غـاز ثانـي أكسيـد الكـربـون، وكبريتيد 

الهيدروجني، وامليثان(.
• إذ ربما 	 وفيزيولوجية:  مضار صحية 

أحياء  على  السائلة  املخلفات  احتوت 
مجهرية، ومكـروبـات جـالـبة للمرض، 
احتـوائـها  احتـمال  إلى  إضافة  هذا 
على مركبات كيميائية )مواد عضوية، 
ومبيدات  كيميائيـًا،  ثـابـتـة  ومنظفـات 
عـلـى  خـطـرة  أو  سامـة،  عضـويـة( 

الصحة العامة على املدى الطويل.
• آثار بيئية: إذ تنتج املخلفات السائلة 	

قد  التي  املواد  من  كبيرة  كميات 
تتـراكـم فـي قعـر األنـهـار، والبحـار 
واملسطحات املائية، والسواحل وتؤثر 
سلـبـًا عـلـى نـوع هـذه املـيـاه. وتؤثر 
فـي  املـوجـودة  والشحـوم  الـزيـوت 
بعض املخلفات السائلة على املناظر 
املناطق  في  خـاصة  املنطقـة  وجمال 
السـياحيـة ومـناطـق الترفيـه، وتمنع 
السياحة  ملناطق  األمثل  االستخدام 
واالستجمام والترفيه، كما تؤثر سلبًا 
على عمليات املعالجة الحيوية. وربما 
أتت املخلفات السائلة ومياه املجاري 

بمشكالت التخمـة للبحـيـرات، ومـا 
تركيز  درجة  بزيادة  وذلك  شاكلها، 
مواد التغذية النباتية في املسطحات 

املائية.

مصــــادر املخلـفــــــات السائـــــلة:
• وهذه 	 وتجارية:  منزلية  فضالت 

الفضالت تضم التصاريف املنزلية 
والتجاريـة وتصـاريـف املؤسسـات، 

واملنشآت وما شاكلها.
• وهذه الفضالت 	 فضالت صناعية: 

تضم تصريف املنشآت الصناعية، 
وطبيعة  وحجم  لنوع  طبقاً  وتتغير 
املصنـع املعـني والعـوامـل املـؤثـرة 

على اإلنتاج.
• فضـالت زراعـيـة: وهذه الفضـالت 	

تضم املخلفات الزراعية.
• التسّرب واالنصباب: وهذا املصدر 	

يتعلق بتسّرب النفط بكافة أشكاله 
البحرية،  اآلبار  من  التسّرب  مثل: 
أو انفـجارهـا، أو إلـقـاء املخلفـات 
الـنفـطـيـة، أو الـحـوادث البـحـريـة 

والكوارث البيئية.
• تسّرب النفط من اآلبار البحرية: يعتبر 	

النفط واحدًا من أهم مصادر تلوث مياه 
البحـار واملحيطات مع اتساع رقعتها، 
حيث إن حوالي 20 % من النفط املنتج 
عاملـيـاً يسـتـخـرج مـن أعـماق البحار، 
وقد يحدث تلوث للمياه أثناء حفر هذه 

اآلبار.

 شكل يوضح تعّرض مياه البحار 

للتلـوث النفطـي من اآلبار النفطيـة 
وتزايد املخلفات السائلة وتلوث البيئة. 

مـن  خلـيـط  هي  السائلـة  املخلفات 
السوائل، أو املياه املحّملة بامللوثات 
مع أية مياه سطحية، أو جوفية، أو 

مياه أمطار قد تجد طريقها إليها.

تؤثـر املخـلـفـات السائلة على املناظـر 
املناطق  في  خاصـة  املنطقـة،  وجمـال 
السـياحيـة ومـناطـق الترفيـه، وتمنـع 
االستخـدام األمـثـل ملنـاطـق السياحة 

واالستجمام والترفيه.
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• انفجار آبار النفط البحرية، أو تسـّرب 	
املـجـاورة  اآلبـار  بعـض  مـن  النـفـط 

للشواطئ.
• إلقـاء املخلـفات النفطـية من ناقالت 	

النفط، خاصة مياه املوازنة.
• الحوادث البحرية التي تحدث لناقالت 	

النفط، ويتناسب هذا التلوث مع حجم 
الناقلة التي وقع لها الحادث، وكذلك 

قـربـهـا مـن الشـواطـئ واملـخـلفـات.
يتركز الناتج في منطقة محددة في املاء 
مكونًا بقعة هائلة تغطي مساحة كبيـرة مـن 
سطـح امليـاه )كثافـة النفـط أقـل مـن كثـافـة 
املـاء( مكونـة طبـقــة رقيقة طافية فوق سطح 
املاء، وتنتشر هذه البقعة تدريجيًا، وتتسع 
رقعتها بمرور الوقت بفعل األمواج والرياح 
زيت  مكونات  بعض  أبخرة  تحمل  التي 
هواء  تلوث  إلى  تؤدي  مما  الطيارة  النفط 
املنطـقـة املحيطة بمـوقـع الـحـادث، وكذلك 

هواء املدن، أو املناطق الزراعية املجاورة.
فوق  الزيت  طبقة  النتشار  ونظرًا 
مساحة كبيرة من سطح املاء، فإنها تمنع 
فتمنع  والهواء،  املاء  بني  الغازات  تبادل 
مما  البحار؛  مياه  ذوبان األكسجني في 
أنها  كما  الغازي،  االتزان  على  يؤثر 
تمنع وصول الضوء إلى األحياء املائية؛ 
الضوئي  التمثيل  عـمـلـيـات  يعـيـق  مما 
التي تعتبر املصدر الرئيسي لألكسجني 
والتنقية الذاتية؛ مما يؤدي إلى فقد كثير 

من الكائنات الحية.
• الكـوارث البيـئيـة: قـد تتعـرض آبار 	

استخراج النفط لكوارث بيئية تؤدي 
إلى تـلـوث البيئـة بالنفط الخام كما 
1990م  عام  الكويت  دولة  في  حدث 
نتيجة للغزو العراقي الغاشم، حيث 

في  النفط  ضخ  محطة  تدمير  تم 
الجيش  بواسطة  األحمدي  محافظة 
الخام  النفط  زيت  فاندفع  العراقي، 
ملوثًا مياه الخليج العربي، وأشعلت 
في  العراقي  الجيش  بواسطة  النار 
727 بئر نفط من آبار دولة الكويت؛ 

نتج عن ذلك احتراق كميات كبيرة من 
تلوث  في  تسبب  الذي  الخام  النفط 
باملواد  والتربة  املياه  َثم  الهواء، ومن 
البحـيـرات  وتكونت  الهيدروكربونية، 
النفـطـية عـلـى األراضي الصحراوية 
إلى  أدى  مـما  اآلبار  لتـلك  املجـاورة 
ذلك  بـعـد  ثـم  األراضي،  تلك  تلوث 
املياه الجوفية أسفل هـذه األراضي، 
أو املياه السطحية املجاورة أو الهواء.
البترول  زيت  فإن  معروف  هو  وكما 
زيت  من  نسبة  ولكن  املاء،  في  يذوب  ال 
البقعة تذوب فيه مكونة مستحلب وبمرور 
الوقت يمتزج هذا املستحلب باملياه تحـت 
السطحية؛ مما يؤدي إلى تلوث الطبقـات 

العميقة في البحار.

كما أن هذا املستحلب الناتج يقوم 
الثقيلة  العناصر  بعض  بامتصاص 
مثل: الرصاص، والكادميوم، والزئبـق 
من مـيـاه البـحر مكـونـًا رغـوة يـزداد 
ببقـعـة  املحيطـة  باملنطقـة  تـركيـزهـا 
جـدًا،  سامـة  العناصر  وهذه  الزيت، 
فإنها تتسبب في موت األحيـاء  لـذا؛ 
وتنتقل  الحـادث،  بمنـطقـة  البـحـرية 
هذه الرغوة السامة التي تكونت بفعل 
أخرى  أماكن  إلى  واألمواج  الرياح 
لتبيد مظاهر الحياة فيها، ولقد وجد 
أنه يصعب التخلص من هذه الرغوة 

في كثير من األحيان.

تتعرض آبار استخراج النفط لكوارث 
بالنفط  البيئة  تلوث  إلى  بيئية تؤدي 
الخام كما حدث في دولة الكويت عام 

1990م.

زيت البترول ال يذوب في املاء، ولكن 
نسبة من زيت البقعة تذوب فيه مكونة 
مستحلب، وبمرور الوقت يمتزج هذا 
املستحلب باملياه تحت السطحية؛ مما 
يؤدي إلى تلوث الطبقات العميقة في 

البحار.

من مصـادر املخلفـات السائـلـة: إلـقـاء 
املخلفات النفطيـة مـن ناقالت النـفط ، 

خاصة مياه املوازنة.
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أما املكونات الثقيلة من بقعة الزيت 
فتظل  الذوبان  أو  للتطاير،  القابلة  غير 
ثم  ما،  مدة  املاء  سـطـح  فـوق  طافـيـة 
تتحول بعدها إلى كتل سوداء متفاوتة 
الـقـار  كـرات  باسـم  تعرف  األحجام 
)Tar balls( التي تنتشر في كل مكان، 
بينما يتحول بعضها بمضي الزمن إلى 
ثقيلـة يترسـب بعضها في قاع  رواسب 
البحـر، مـمـا يـؤدي إلى تلـوثه، وبعضها 
اآلخر يذهب إلى الشاطئ ليختلط برماله 

فيتسبب في تلوثها أيضًا.

ونظرًا النتشار طبقة الزيت بصورة 
رقيقة جدًا خاصة عند أطراف البقعة، 
تخترق  ألن  عرضة  يجعلها  ذلك  فإن 
بواسطة أشعة الشمس، ومن َثم ينتشر 
األكسجني )أكسجني الهواء( فيها، ثم 
تنتج  تفاعالت كيميائية ضوئية  تحدث 
عنها مواد كيميائية مختلفة ذات أوزان 
جزيئية صغيرة بعضها يسهل ذوبانه 
في املاء، وهي مواد سامة تتسبب في 
قتل الكائنات الحية واألسماك وغيرها 

من الكائنات البحرية.

ولقد وجد أن هذه املواد الهيدروكربونية 
السامة والناتجة من بقعة الزيت عن طريق 
التفاعالت الكيميائية الضوئية لها القدرة 
وكبد  الدهنية  األنسجة  في  التراكم  على 
األسماك، ثم تنتقل بعد ذلك إلى اإلنسان، 
تأثيرات  املركبات  هذه  لبعض  تكون  وقد 

سرطانية.

طـــرق التخلص من املخلفـــات 
السائـــلة النفـطــية:

يتم  البحـريـة  للـشـواطـئ  بالـنسبـة 
تنظيفها بجرف كميات كبيرة من الرمال 
هذه  عن  بعيدًا  منها  والتخلص  امللوثة، 

البحري  للتلوث  بالنسبة  أما  الشواطئ، 
للتخلص  الطرق اآلتية  فيمكن استخدام 

من بقع الزيت:
• استخدام الحواجز املطاطية الطافية 	

فـوق سـطـح املـاء لـحـصـر الـزيـت، 
بـقـع  جـمـع  علـى  تسـاعـد  حيث 
مستحلبات  كونـت  الـتـي  الـزيـت 
كثيفة في مكان محدد، ويتم سحبه 

تدريجيًا من فوق سطح املاء.
• وهي 	 صناعـي،  إسفنـج  استخـدام 

بـقـع  عـلـى  تـرش  كيـميائيـة  مادة 
املـاء  دون  بالزيـت  فتتـشبع  الزيت، 
وتنتفـخ، وعندئذ يسهل جرفها ليعاد 
الـزيت  مـن  لـالسـتـفادة  عصـرها 
مفيـدة  طريـقـة  وهي  أخرى،  مـرة 

اقتصاديًا وبيئيًا.
• استخـدام مواد التفـتيت )مـذيـبـات 	

للرش على سطح  ومنظفـات معينة( 
البقع الزيتية فتقضي على خاصية 
التجاذب الـسـطحي بـني جـزيـئـات 
البقـعـة إلـى جـزيـئـات مـاء الـبـحر، 
وتتفتت البقع لجزيئيات دقيقة تتجمع 
سويًا مكونة جزيئات كبيرة متعددة 
الطبقات، فتزيد كثافتها وتهبط إلى 
قـاع البـحر وتتـرسـب عليه، ويعتبر 
هذا عالجًا ظاهريًا، ألن وصول تلك 
املـواد إلـى قـاع الـبحار يتسبب في 

إبادة الكائنات البحرية.
• اسـتخـدام كـاشـطـات الـنـفط الـتـي 	

فـوق  الطافـي  النفـط  بشفـط  تقـوم 
املمـلكـة  نجحـت  وقـد  املـاء،  سطـح 
العربية السعودية في شفط حوالي 
بقعة  مـن  نفـط  برمـيـل  مليون   1.5
النفط الكويتية التي نقلتها التيارات 
العربية  اململكة  شواطئ  إلى  املائية 

السعودية.

الزيت غير  الثقيلة من بقعة  املكونات 
تـظـل  الـذوبـان  أو  للتطايـر،  القـابـلـة 
طافية فـوق سطـح املـاء مـدة مـا، ثـم 
تتحول بعدها إلى كتل سوداء متفاوتة 

األحجام تعرف باسم كرات القار. 

وجد أن املواد الهيدروكربونية السامة 
والناتجـة مـن بقـعـة الـزيـت عـن طريـق 
التـفـاعـالت الكيميائـيـة الضوئيـة لها 
األنـسـجـة  فـي  التـراكـم  عـلـى  القــدرة 
الدهنية وكبـد األسـماك، ثم تنتقل بعد 
ذلك إلى اإلنـسـان، وقـد تـكـون لبعض 

هذه املركبات تأثيرات سرطانية.

يمكن استخـدام الحـواجـز املطاطيـة 
فوق سطح املاء لحصر الزيت وجمع 
مستحلبات  كونت  التي  الزيت  بقع 

كثيفة.
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هـنـاك اآلن الـسـفـن الـجـوالـة التي 
تتجـول فـي الـبـحار الستقبال مخلفات 

السفن من زيوت محترقة وغيرها.
• تزويد الناقالت بجهاز تقطير مياه 	

املوازنة، وتنقيتها من النفط املتبقي 
في  قبل ضخها  الناقلة  خزان  في 

البحار واملحيطات.
• البكتيريا 	 أنواع  بعض  استخدام 

البترولية  التي تقوم بتحليل املواد 
إلـى  لتحـويـلـهـا  والهيدروكربونية 
دقائق وجزيئات صغيرة جدًا سهلة 
الذوبان فـي املـاء، وهي مواد أقل 
األصلية،  املواد  عن  بكثير  ضررًا 
إال أن هـذه العملـية شديدة البـطء 
وتحتاج إلى وقت طويل لتفكيكها.

األهــــداف العامــــة ملعالجــــة 
املخلفـــات السائــلــــة: 

تهدف معالجة املخلفات السائلة إلى 
تفادي التلوث واجتناب املخاطر الصحية 
والبيئية، ومعالجة املواد امللوثة وتحويلها 
إلـى مـواد أخرى يمـكـن االستفادة منها 
بعـد معالجتهـا وتدويـرهـا طبقًا للتوسع 

الصناعية  والثورة  الزراعية  التنمية  في 
ولقد  الشعبي.  والوعي  العلمي  والتقدم 
مخلفات  ظهور  إلى  األوضاع  هذه  أدت 
في  ومتجددة  متعددة  ثانوية  ونواتج 
خواصها الطبيعية والكيميائية والحيوية؛ 
تفاعالتها  وأنماط  تركيبها  مما عقد من 
طـرق  في  التـعقيـد  إلـى  قـادت  بـدرجـة 
أهـم  ومـن  منهـا.  والتخلـص  معالجتها 
عمليات  إليها  تـسـعى  الـتـي  األهـداف 
والتخلـص  السائـلـة  املخـلفـات  معالجـة 

النهائي من نواتج املعالجة ما يلي:
• منع أو تقليل امللوثات التي قد تصل 	

إلى املصادر واملوارد املائية.
• املحافظة على املوارد الطبيعية.	
• التقليل من التأثيرات البيئية والصحية 	

واملحافظة على النواحي الجمالية.
• منع انتشار األمراض املعدية بإزالة، 	

املسببة  واملكروبات  الحمآت  قتل  أو 
لهـا والتي قد توجـد فـي الفضالت 

السائلة والحمأة.
• موازنة الحمأة.	
• تخفـيـف العـبء بتقلـيـل التـكاليف 	

املاليـة الالزمـة لعمليـات املعالجـة 
وخطواتها.

التربة  يـوضح تعّرض  شـكـل   

للمخلفات السائلة وتلوثها، وبيان 
كيفية معالجتها.  

يمكن استخدام بعض أنواع البكتيريا 
التـي تقـوم بتحلـيل املـواد البـتـرولية 
والـهـيـدروكـربـوتـيـة لـتـحويـلـهـا إلـى 

جزيئات صغيرة.

تهدف معالجة املخلفات السائلة إلى 
املخاطر  واجـتنـاب  التـلـوث  تفـادي 
املواد  ومـعـالجة  والبيئيـة،  الصحـية 
أخرى  مـواد  إلـى  وتحويلهـا  امللوثـة 
يمـكـن االستفادة منها بعـد معالجتهـا 

وتدويـرهـا. 
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ولتحديد عمليات املعالجة املناسبة 
للمخلفات السائلة يجب األخذ باالعتبار 

ما يلــــي:
• نوعية وطبيعة املخلفات السائلة.	
• القوانني والتشريعات البيئية.	
• املعايير والحدود املقبولة بعد عمليات 	

املعالجة.
• إمكانيات وكفاءة املرافق املتوفرة.	
• التكلفة االقتصادية واعتبارات استهالك 	

الطاقة.

طــــرق املعالجــــــة: 
• الطرق الطبيعية: ويتم في هذه الطرق 	

قـوى  مـثل:  طبيعيـة  قـوى  استـخـدام 
امللوثات،  الجاذبـيـة األرضـيـة لفصل 
ومــن أمــثـلـة هــذه الطــرق: الخـلـط، 

والطفو، والترسيب، والترشيح.
• هذه 	 في  ويتم  الكيميائية:  الطرق 

الطرق تهيئة وإعداد امللوثات لتسهل 
إزالتها، وذلك بإضافة بعض املواد 
واملركبات الكيميائية. وتنتج من هذه 
اإلضافة تفاعالت لها نواتج ثانوية 
ثابتـة وغـازات. ومثال لهذه الطرق: 
انتـشـار الـغـازات، واالمـتـصـاص، 

والتطهير، واألكسدة الكيميائية.

• الطرق الحيوية: وتتم بفضل هذه 	
الطــرق إزالــة املـلـوثات بالتفاعالت 
العـضـوية  املـواد  إلزالـة  الحيـويـة 
الغرويـة والـذائـبـة القابلة للتفسخ، 
وذلك بتـحويل هذه املواد إلى مواد 
أخـرى ثابـتـة، وعادة تنتج من هذا 
تخـفيـفـها  يمكـن  غـازات  التفسـخ 

باالنتشار في الغالف الجوي.
املراقبة  أهمية  على  نؤكد  وختامًا 
املـسـببـة  العمـلـيـات  لكافـة  املستمرة 
املـخـلـفات  خـطـر  تـزايد  ملشـكـالت 
بـقـدر  تحـد  أو  تمـنع،  الـتي  السائـلة 
اإلمـكـان مـن تـوّلـد النـفايـات، وتزايد 
كمياتها وخطرها على البيئة ومواردها.

املراجــــــــع :
• املاجد، 	 عبد  محمد  عصام  أ.د أحمد، 

املنـظـمـة  والحـلـول،  املخاطـر،  التلـوث: 
العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، 

عام 2002م.
• مجموعة من املؤلفني، اإلنسان وتلوث 	

الجـمـعيـة  ووفـاق،  البـيئـة.. صـراع 
الكويتية لحماية البيئة، دولة الكويت، 

عام 2001م.

 شكل يوضح إحدى طرق وأساليب 

املعالجة للمخالفات السائلة.  

من  للتخلص  الطبيعية  الطرق  تتمثل 
قوى  استخدام  في  السائلة  املخلفات 
قوى الجاذبية األرضية  طبيعية مثل: 

لفصل امللوثات.

يتم بالطرق الكيميائية تهيئة وإعداد 
امللوثات الناتجة عن املخلفات السائلة 
بعض  بإضافة  وذلك  إزالتها،  لتسهل 

املواد واملركبات الكيميائية.
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الغنغرينة
د.أمل عبد اهلل محمد عفيفي*

ي
طن

با
ال
ب 

ط
ال

أنواع موت  من  نوع  )Gangrene(، هي  وباإلنجليزية  اأُلكــال،  املوات أو  أو  الغنغرينة 
أي  تصيب  أن  يمكنها  خطيرة  حالة  وهي  الدم،  إمــدادات  كفاية  عن عدم  األنسجة الناجم 
جزء من الجسم خاصة األطراف مثل: القدمني، وأصابع القدمني، واليدين، وأصابع اليدين، 

ولكنها يمكن أن تصيب أيضاً الجلد، أو العضالت، أو األعضاء الداخلية.
تحدث الغنغرينة عندما يفقد جزء من الجسم ترويته الدموية، فالدم يحمل األكسجني 
األجسام املضادة  واملغذيات الالزمة لخاليا الجسم، وكذلك مكونات الجهاز املناعي مثل: 
ملحاربة العدوى. وبدون وجود إمداد كاٍف من الدم فإن الخاليا تعاني االختناق ثم تموت. 
تصلب الشرايني، وداء السكري،  يحدث هذا في حاالت اإلصابات، وبعض األمراض مثل: 
وكذلك  الجراحية.  الجروح  ذلك  في  بما  الجروح  بالتهابات  واملصابني  املدخنني،  ولدى 
الذين  أو  البشري  املناعة  نقص  فيروس  مرضى  مثل:  املناعي،  الجهاز  حاالت ضعف  في 
بالغنغرينة بسبب ضعف  أكبر لإلصابة  لخطر  فيتعرضون  الكيميائي،  للعالج  يخضعون 
أن  حالة الجهاز املناعي لديهم. كذلك يمكن للحروق الشديدة أو لسعة الصقيع )التثليج( 
تسبب الغنغرينة في أنسجة الجسم بسبب النـخـر )املـوت املـوضعي( الناتج عن مثل هذه 

اإلصابات أو الحاالت.

* حاصلة على بكالوريوس الطب والجراحة- جمهورية مصر العربية.
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أنواع الغنغرينة:
من  مختلفة  أنــــواع  عـــدة  هــنــاك 
مختلف.  سبب  منهـا  لكل  الغنغرينة، 

واألنواع الرئيسية هي:
• أكـثـر 	 الغنغرينة الجافـة: وهـي 

املصابني  األشخاص  لدى  شيوعاً 
وداء  الدموية  األوعــيــة  بــأمــراض 
الذاتية،  املناعة  وأمراض  السكري 
وعادة ما تصيب اليدين والقدمني. 
الدورة  لضعف  نتيجة  ذلك  ويكون 
الدموية؛ ومن ثم ضعف تدفق الدم 
إلى املنطقة املصابة. في هذا النوع 
اللـون  إلى  ويتحول  النسيج  يجـف 
البنـي، ثـم إلـى األزرق البنفسجي 
يسقط.  ما  وغالباً  األسود،  إلى  ثم 
وعادة ال تـحـدث العـدوى البكتيرية 
الغنغرينة، على  النوع من  في هذا 
عكس األنواع األخرى، ولكنها إذا 
ُأصيبت بالعدوى تتحول إلى النوع 

الرطب.
• العكس 	 على  الرطبة:  الغنغرينة 

من الغنغرينة الجافة، فإن الغنغرينة 
التهاب.  على  دائمًا  تحتوي  الرطبة 
فـهـي مـزيـج مـن اإلصـابة والعدوى 
البكتيرية. وتحـدث بسبب اإلصابات 
الصدمات  أو  الحروق  عن  الناتجة 
مـن  جــزء  تــمــزق  فيها  يتم  الــتــي 
الجسـم الذي يؤدي إلى قطع إمداد 
املصابة؛  املنطقة  عن  فجائيًا  الدم 
األنـسجـة.  موت  في  يتسـبب  مما 
وُسمـيت  البثور،  وظـهـور  وتوّرمهـا 
والتوّرم  القيح  بسـبب  "بـالـرطـبة" 
سماتها.  أبــرز  من  يعدان  اللذين 
مـن  الــعــدوى  تنتشر  أن  يمكن 
في  بسـرعة  الرطبة  الغنـغريـنة 
يجعلها  مما  الجسم؛  أجزاء  جميع 
الحياة  مهددة  للغاية  خطيرة  حالة 
إذا لم يتم التدخل العالجي سريعًا.

• الغنغرينة الداخلية: تحدث بسبب 	
توقف تدفق الدم  إلى عضو داخلي، 
وغالبًا ما يكـون الـزائـدة الـدودية أو 

األمعاء أو املرارة.
• الغنغرينة الغازية: نادرة الحدوث 	

ولكنها خطيرة. تحدث عندما تتعمق 
العدوى داخل أنسجة الجسم، سواء 
الداخـلية،  األعضـاء  أو  العـضـالت 
لصدمة.  نتيجة  ــك  ذل يــكــون  عـــادة 
للغنغرينة  املسببة  البكتيريا  وتسمى 
 ،)Clostridium )املطـثية  الغـازيـة 
خطرة  سمومًا  البكتيريا  هذه  تطلق 
ــ  التسمية  سبب  وهو  ــ  غــازًا  تنتج 
يبدو  قد  األنسجة.  موت  في  يتسبب 
البداية، مع  الجلد طبيعيًا في  سطح 
تقدم الحالة، وقد يصبح الجلد شاحبًا 
ورماديًا أو يتحول للون األحمر املائل 
لألرجواني. كما يمكن أن يبدو مظهر 
عليه  الضغط  وعند  فقاعيًا،  الجلد 
كالـفـرقعة  متقطـعـًا  صـوتـًا  يصـدر 
بسبب الغاز املوجود داخل األنسجة.
تستوجب الغنغرينة الغازية العالج 
الطارئ، حيث يمكن أن تحدث  الطبي 
يتم  لم  إذا  ساعة   48 خــالل  الــوفــاة 

التدخل العالجي.
• التهاب اللفافة الناخر: ويسمى 	

أيـضـًا الـبـكـتيريا اآلكــلـة اللـحـم، 
خطير  بكتيري  التهاب  عـن  ينـجـم 
ينتشر بسرعة عبر الطبقات العميقة 
في  ويدمرها  واألنسجة  الجلد  من 
غضون فترة زمنية قصيرة للغاية.

للغاية  نادر  الناخر  اللفافة  التهاب 
ولكنه خطير. وكثير من الذين يصابون 
به يتمتعون بصحة جيدة قبل اإلصابة.
األعـضاء  في  اإلصابة  تحـدث  عنـدما 
التناسلية، ُتسمى الغنغرينة )فورنييه(. 
وهي حالة نادرة، تصيب الرجال أكثر 

ُتعـد الغنـغـرينة الجافـة أكـثـر أنواع 
الغنغـرينة شيوعًا لـدى األشـخـاص 
الدموية  األوعية  بأمراض  املصابني 
املناعة  وأمــــراض  الــســكــري  وداء 
اليدين  تصيب  ما  ــادة  وع الذاتية، 

والقدمني. 

ُتعد الغنغرينة الغازية نادرة الحدوث 
عندما  تحدث  فهي  خطيرة،  ولكنها 
تتعمق العدوى داخل أنسجة الجسم، 
األعــضـــــاء  أو  الــعـــــضـــــالت  ســــواء 
نتيجة  ذلــك  يكون  عــادة  الداخـلية، 

لصدمة.

مـا  أو  الناخـر  اللفـافـة  التهـاب  ينجم 
عـن  لّلـحـم  اآلكـلـة  بالبكتيريا  يسمى 
بسرعة  ينتشر  خطير  بكتيري  التهاب 
الجلد  مــن  العميقة  الــطــبــقــات  عــبــر 
فترة  غضون  في  ويدمرها  واألنسجة 

زمنية قصيرة للغاية.
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إلى  العدوى  دخلت  وإذا  النساء.  من 
الدم،  تعفن  فإنها تسبب  الدم،  مجرى 

وقد تكون مهددة للحياة

أعراض الغنغرينة:
من  جــزء  أي  على  تؤثر  أن  يمكن 
الــجــســم، ولــكــن عـــادة مــا تــبــدأ في 
واليدين،  القدمني،  وأصابع  القدمني، 
األعـراض  وتختـلف  اليـدين.  وأصابع 
تبعًا للسبب الكامن. وتشمل األعراض 

العامة للغنغرينة:
• احمرار وتوّرم.	
• إما فقدان اإلحساس، أو ألم شديد 	

في املنطقة املصابة.
• أو 	 تـنـزف  التي  البثور  أو  القروح 

الـرائـحة   كـريـهـة  إفرازات  تطـلـق 
)صـديـد(، إذا كـانـت الـغنـغريـنة 

ناتجة عن عدوى بكتيرية.
• يصبح الجلد باردًا وشاحبًا.	
• في حاالت الغنـغرينة الـغـازيـة قد 	

الـطـرف  في  بثقـل  املريض  يشعر 
املصاب، وعند الضغط على الجلد 
تحت  ــازات  ــغ ال تــراكــم  ينتج  قــد 

الجلد.
املنطقة  ــي  ف ـــدوى  ع حــدثــت  إذا 

املصابة، فقد تظهر هذه العالمات:
• ارتــفــاع درجــة الــحــرارة من 38 	

درجة مئوية أو أعلى.
• الشعور بالحرارة ورعشة.	
• فقدان الشهية.	
• تسارع النبض ومعدل التنفس.	
• دوخة.	

إذا لم يتبادر بعالج الغنغرينة ستبدأ 
األنسجـة املـصابـة باملـوت. وعـنـدهـا، 
األحمـر  اللـون  مـن  املـنـطـقة  تتغيـر 

أو  األرجــوانــي  اللون  إلى  البني  إلى 
األسود، قبل أن تتالشى وتتساقط من 
بدأ  وكلما  املحيطة،  السليمة  األنسجة 
فعالية.  أكثر  ذلك  كان   ، مبكراً العالج 
عادة ما تظهر الغنغرينة الداخلية بألم 
في املنطقة املصابة. على سبيل املثال: 
من املتوقع أن يعاني الشخص املصاب 
أو  الــدوديــة  الــزائــدة  في  بالغنغرينة 
بالقرب  البطن  في  أملًا شديدًا  القولون 

من املكان املصاب.
ُتطلب االستشارة الطبية إذا حدث 

اآلتي:
• أي من األعراض املذكورة أعاله.	
• حمى مستمرة.	
• جرح بطيء االلتئام.	

متى ُتطلب املساعدة الطبية 
الطارئة؟

إذا دخـلـت العـدوى من الغنـغـرينة 
إلى الـدم، فـقـد يصاب املريض بعـدوى 
الدم بـاملـكروبـات ويـتـعـرض لـصـدمة. 
الحياة، حيث  وهي حالة خطيرة تهدد 
ضغط  انخفاض  إلــى  العدوى  تــؤدي 
الدم إلـى مستوى خطيـر قـد يفـضـي 
وعالمات  أعــراض  تشمل  املــوت.  إلى 

الصدمة التسممية ما يلي:
• انخفاض ضغط الدم.	
• تسـارع معـدل ضربات القلـب مع 	

ضعف قوة النبض.
• ضيق في التنفس.	
• تغير في درجة حرارة الجسم.	
• ألم بالجسم وطفح جلدي.	
• تغـيـرات فـي الـحـالـة العقلية مثل: 	

الشعور باالرتباك.
• الجلد البارد والشاحب.	
• قيء.	
• إسهال.	

يمكن أن تؤثر الغنغرينة على أي جزء 
في  تبدأ  ما  عادة  ولكن  الجسم،  من 
القدمني، واليدين،  القدمني، وأصابع 

وأصابع اليـدين.

الغنغرينة ستبدأ  لم يتبادر عالج  إذا 
األنسجـة املـصابـة باملـوت. وعـنـدهـا 
األحمـر  اللـون  مـن  املـنـطـقة  تتغيـر 
أو  األرجواني  اللون  إلى  البني  إلى 
تتـالشـى وتتـساقط  أن  قـبـل  األسود، 
من األنسجة السليمة املحيطة، وكلما 
بدأ العالج مبكرًا، كلما كان ذلك أكثر 

فعالية.

الغنـغـرينة  من  العـدوى  دخـلـت  إذا 
املريض  يــصــاب  فـقـد  ــدم،  ـــ ال إلــى 
بعـدوى الدم بـاملـكروبـات ويـتـعـرض 
تهدد  خطيرة  حالة  وهي  لـصـدمة. 

الحياة.
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الفئات األكثر ُعرضة للخطر:
األشخاص األكـثـر ُعـرضـة لخـطـر 
الغنغرينة هم األشخاص الذين يعانون 
حالة صحية تؤثر على األوعية الدموية 
والشرايني )خاصًة إذا كانوا ال يتلقون 
العالج بشكل جيد(، وكذلك األشخاص 

الذين يعانون ضعف الجهاز املناعي.

األمراض التي تؤثر على األوعية 
الدموية:

تشمل الحاالت التي يمكن أن تؤثر 
خطر  من  وتزيد  الدموية  األوعية  على 

اإلصابة بالغنغرينة اآلتي:
• يؤدي 	 مرض  وهو  السكري:  داء 

في  السكر  مستوى  ارتــفــاع  إلــى 
تلف  إلــى  ـــؤدي  ي ــد  ق مما  الـــدم؛ 
ـــة الــدمــويــة  ـــي األعـــصـــاب واألوع
وخاصة تلك املوجودة في القدمني، 
دون  إصابات  حــدوث  يسهل  مما 
األوعية  وتلف  املريض،  من  إدراك 
الدموية يؤدي إلى نقص تدفق الدم 
ثم وصول عدد  القدمني، ومن  إلى 
أقـل مـن الـخـاليا املقاومة للعدوى، 
وقتًا  تستغرق  الــجــروح  فــإن  لــذا 

أطول للشفاء.
• تضيق 	 حيث  الشرايني:  تصلب 

ــدودة  ــس ــح م الــشــرايــني وتــصــب
بسـبب تـراكـم تـرسـبـات الـدهـون 

والكوليستيرول.
• مرض الشرايني الطرفية: حيث 	

الدهنية في  الرواسب  تراكم  يؤدي 
الشرايني إلى الحد من وصول الدم 

إلى عضالت الساق.
• 	 Raynaud ريـــــنـــــو  ظــاهــرة 

phenomenon: حـيـث تـنـقـبـض 
معينة  أجــزاء  في  الدموية  األوعية 

من الجسم مثل: أصابع القدمني أو 
طبيعي  غير  بشكل  اليدين  أصابع 
الحرارة  لــدرجــات  التعّرض  عند 
تكون  الحاالت  هذه  ففي  الباردة. 
ثم  ومن  ضيـقــة،  الدموية  األوعية 
فإن أي تضرر أو تضييق إضافي 
منع  إلــى  ســيــؤدي  الشرايني  فــي 
الجسم  من  جــزء  إلــى  الــدم  تدفق 

ويتسبب في الغنغرينة.

اإلصابات والجراحة:
تزيد اإلصابات الجسيمة في الجلد 
الغنغرينة  حدوث  نسبة  من  واألنسجة 

مثل:
• إصابات حوادث السيارات.	
• الحروق.	
• لسعة الصقيع.	

تسبب هذه اإلصابات توقفًا مفاجئًا 
الجسم،  من  منطقة  إلى  الــدم  لتدفق 
املفتوحة  ــروح  ــج ال تــصــاب  ــك  وكــذل
بالعدوى البكتيرية، فتحدث الغنغرينة.

ضعف الجهاز املناعي:
قد  املناعة،  جهاز  ضعف  حالة  في 
تصبح اإلصابات الطفيفة أكثر خطورة، 
وقد تؤدي إلى الغنغرينة. يمكن أن يكون 

سبب ضعف الجهاز املناعي ما يلي:
• الــعــالج 	 أو  الــكــيــمــيــائــي  الـــعـــالج 

اإلشعاعي.
• فيروس نقص املناعة البشري.	
• داء السكري.	
• املــدى 	 على  الــكــحــول  اســتــخــدام 

الطويل.
• سوء التغذية.	
• ــن 60 عــامــًا        	 بــالــعــمــر ع ــتــقــدم  ال

)حيث تقل كفاءة نظام املناعة(.

لخطر  ُعــرضــة  األكــثــر  األشـــخـــاص 
الـذيـن  األشــخــاص  هــم  الغنغرينة، 
يعانون حالة صحية تؤثر على األوعية 
الدموية والشرايني )خاصًة إذا كانوا 
ال يتلقون العالج بشكل جيد(، وكذلك 
ــن يــعــانــون ضعف  ــذي ــاص ال ــخ األش

الجهاز املناعي.

األوعية  على  تؤثر  التي  ــراض  األم
داء السكري، وتصلب  الدموية هي: 
ــني  ــشــراي الـــشـــرايـــني، ومــــرض ال

الطرفية، وظاهرة رينو.

في حالة ضعف جهاز املناعة قد تصبح 
اإلصابات الطفيفة أكثر خطورة، وقد 

تؤدي إلى الغنغرينة.  )
)
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• البدانة.	
• الفشل الكلوي.	

واضحة،  غير  ألسباب  ذلــك،  ومع 
بعض  في  الغنغرينة  تحدث  أن  يمكن 
مـن  وغـيرهم  الشبـاب  لـدى  األحيـان 

األشخاص األصحاء.  

التشخيص:
علـى  الغنغرينـة  يعتمـد تشخـيـص 
والفـحص  الطبـي  التاريخ  مـن  مزيـج 
الـطبيب  فيسأل  واالختبارات،  البدنـي 
أمـراض  أي  لديـه  كـانـت  إذا  املريض 
مزمنة، أو إن كان قد عانى مؤخراً أية 

إصابات قد تسبب هذه الحالة.
الطبيب  يقوم  البدني:  الفحص 
من  للتحقق  املصابة  املنطقة  بفحص 
مثل:  للغنغرينة،  واضحة  عالمات  أية 
الرائحة الكريهة، أو تـغيـر لـون الجـلد.
االختبارات  من  عــدد  ــراء  إج ويمكن 

لتأكيد تشخيص الغنغرينة. وتشمل:
• للتحقق من وجود 	 الدم:  اختبارات 

كريات  عدد  يرتفع  فغالباً  عــدوى، 
الدم البيض.

• حيث 	 مزرعة للسوائل أو األنسجة: 
يتم أخذ عينة صغيرة من األنسجة 
املصابة  املنطقة  من  السوائل  أو 
واختبارها ملعرفة البكتيريا املسؤولة 
عن الحالة، وتحديد أكثر املضادات 

الحيوية فعالية ملعالجتها.
• حـيـث يـتـم 	 فحـص مـزرعـة الـدم: 

في  ووضعها  الدم،  من  عينة  أخذ 
زجاجات خاصة توفر بيئة مناسبة 
بـحـيث  البـكتيـريا،  نمـو  لتشجيـع 
يمكن فحصها مرة أخرى ومعرفة 

نوع البكتيريا.
• اختبارات التصوير: يمكن استخدام 	

مجمـوعـة من اخـتبارات الـتصوير، 
األشعة السينية، أو التصوير  مثل: 
بالـرنـني املغنـاطيسي، أو فـحـوص 

التصوير املقطعي املحوسب لتأكيد 
مـثل:  الغـنغرينـة  وانتـشـار  وجود 
ويمكن  الجلد؛  أسفل  غازات  رؤية 
االختبارات  هذه  استخدام  أيضًا 
حيث  الدموية،  األوعــيــة  لــدراســة 
يمكن تأكيد وجود انسداد وتحديد 

مكانه بدقة.
• قد يكون الفحص الجراحي 	 الجراحة: 

تحت التخدير ضروريًا لتأكيد تشخيص 
الغنغرينة بشكل أعمق داخل الجسم.

نظرًا ألن الغنغرينة هي حالة خطيرة، 
تصبح  أن  قبل  العالج   يبدأ  قد  فعادة 

نتائج أي اختبارات متاحة.

عالج الغنغرينة: 
ال يمكن عالج النسيج الذي تعرض 
يمكن  ولكن  الغنغرينة،  بفعل  للتلف 
اتخاذ خطوات ملنع تطورها وانتشارها. 
ويمكن للطبيب املعالج اختيار واحد أو 
أكثر من هذه الخيارات العالجية وفقاً 
لشدة الحالة. ويتضمن عالج الغنغرينة 
إزالة األنسجة امليتة، ومنع العدوى أو 
ومعالجة  موجودة،  إصابة  أية  عالج 
على  حدوثها،  إلى  أدت  التي  املشكلة 
سبيل املثال، إذا كانت الغنغرينة ناتجة 
تستخدم  فقد  الدم،  إمــدادات  قلة  عن 
الـدمـوية  األوعـيـة  إلصالح  الجراحـة 
التالفـة. وإذا كـانت ناتـجة عن عدوى، 
الـحيوية  املضـادات  استخـدام  يمكـن 

القوية وكذلك الجراحة أيضًا.

تشمل طرق العالج أيًا من الطرق 
التالية:

إزالة األنسجة امليتة:
غالبًا ما تكون جراحة إزالة األنسجة 
التنضير ضرورية  باسم  املـعـروفـة  امليتة 
والـسـمـاح  الغنـغـرينـة  انتـشـار  لـوقــف 

لألنسجة السليمة املحيطة بالتعافي.

علـى  الغنغرينـة  تشخـيـص  يعتمـد 
مزيـج مـن التاريخ الطبـي والفـحص 

البدنـي واالختبارات. 

تـحـت  الجراحـي  الفـحـص  يكون  قـد 
تشخيص  لتأكـيد  ضروريًا  التخديـر 
الغنغرينة بشكل أعمق داخل الجسم.

تعرض  الــذي  النسيج  عالج  يمكن  ال 
ولكـن  الــغــنــغــريــنــة،  بــفــعــل  لــلــتــلــف 
تطورها  ملنع  خــطــوات  اتــخــاذ  يمكن 

وانتشارها.
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العالج باليرقات
)الجراحة البيولوجية(:

استخدام  الحاالت  بعض  في  يمكن 
يسمى  مـــا  أو  ــات،  ــرق ــي ــال ب الـــعـــالج 
عـن  بـديـالً  الـبـيـولوجيـة،  بـالجـراحـة 
الجراحة التقليدية إلزالة األنسجة امليتة. 
الذباب  يرقات  من  معينة  أنــواع  فهناك 
على  تتغذى  ألنها  الغرض،  لهذا  مثالية 
تترك  ولكنها  واملصابة،  امليتة  األنسجة 
األنسجـة السـلـيمة وحـدهـا. كـمـا أنـها 
طريق  عن  العدوى  مكافحة  في  تساعد 
وتحفز  البكتيريا  تقتل  ــواد  م ــالق  إط
عملية الشفاء. تربى اليرقات املستخدمة 
املختبر  في  خــاص  بشكل  العالج  في 
عالجه  تــم  الـــذي  البيض  باستخدام 
اليـرقـات  وضع  ويتـم  البكتيريا،  إلزالة 
ويثبت  بالشاش،  ويغطى  الجرح،  علـى 
بضمادة قوية، التي تبقيهم على الجرح. 
الضمادة  قطع  يتم  ــام  أي بضعة  وبعد 

وإزالة اليرقات.
الطبية  ــدراســات  ال أظــهــرت  ــد  وق
أن  يمكن  العالج  من  النوع  هــذا  أن 
العالج  من  فعالية  أكثر  نتائج  يحقق 
من  كثير  يحجم  ذلك،  ومع  الجراحي. 

الناس عن تجربته.

البتر:
الشديدة  الـحاالت  فـي  يـسـتـخـدم 
كامل  جزء  يتأثر  حيث  الغنغرينة،  من 

من الجسم، مثل إصبع القدم أو أحد 
انتشار  مـنع  للـبتر  ويـمـكن  األطراف. 
الغنغرينة إلى أجزاء أخرى من الجسم 
ويمكن استخدامه إلزالة أحد األطراف 
التالفة بشدة، بحيث يمكن تركيب طرف 

صناعي )اصطناعي( بعد الجراحة.

عالج العدوى باملضادات الحيوية:
فـي  الحيويـة  املضادات  تستخـدم 
العدوى،  تسببها  التي  الغنغرينة  حاالت 
ويمكن إعطاؤها كأقراص أو حقن. عادة 
إذا  ضرورية  الوريدية  الحقن  تكون  ما 
إلى عملية جراحية  املريض بحاجة  كان 
أو كان يعاني التهاباً شديداً. فهي تتيح 
إعطاء جرعات كبرى؛ مـمـا يجـعلـها أكثر 
قدرة على الوصول إلى املنطقة املصابة. 
كما يحتاج املريض أيضًا إلى السوائل 
)السـوائـل  الوريد  فـي  املغـذيـة  واملواد 
ملواجهة آثار العدوى وتسريع  الوريدية( 

عملية التعافي، وقد يحتاج إلى نقل دم.

استعادة تدفق الدم:
إجــراء  يمكن  الــحــاالت  بعض  في 
عملية جراحية الستعادة تدفق الدم إلى 
الـتقنـيات  وتستخدم  املصابة.  املنطقة 

اآلتية:

• جراحة مجازاة الشريان أو تحويل 	
املسار: حيث يقوم الجّراح بإعادة 
توجيه تدفق الدم وتجاوز االنسداد 
أحد  )تطعيم(  توصيل  طريق  عن 
األوردة بجزء صحي من الشريان.

• رأب األوعية الدموية: حيث يتم وضع 	
بالون صغير في الشريان الضيق أو 
لتوسيع  البالون  نفخ  ويتم  املسدود، 
إدخــال  أيــضــاً  ويمكن  الــشــريــان، 
دعامة، وهي عبارة عن أنبوب معدني 
إلبقائه  الــشــريــان  داخـــل  صغير 

مفتوحًا.
 اليرقات املستخدمة في املعالجة 

البيولوجية للغنغرينة.

استخدام  الحاالت  بعض  في  يمكن 
يسمى  مــا  أو  بــالــيــرقــات،  ــعــالج  ال
بـالجـراحـة الـبـيـولوجيـة بـديـاًل عـن 
األنسجة  إلزالــة  التقليدية  الجراحة 

امليتة.

ــاالت  ــح ــبــتــر فـــي ال يــســتــخــدم ال
الـشـديـدة مـن الـغنـغـرينة، ويمكن 
للبـتـر مـنع انتشـار الغنغرينة إلى 
ويمكن  الجسم  مـن  أخــرى  أجــزاء 
األطراف  أحد  إلزالــة  استـخـدامـه 

التالفة بشدة.

فـي  الحيويـة  املـضادات  تسـتخـدم 
تـسـببهـا  الـتـي  الغنغـرينـة  حاالت 
كأقراص  إعطاؤها  ويمكن  العدوى، 

أو حقن. 
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تشير األبحاث إلى أن كلتا التقنيتني 
لها نفس القدر من الفعالية في استعادة 
تدفق الدم ومنع الحاجة إلى البتر على 
رأب  جراحة  وتمتاز  القصير.  املــدى 
أقصر  تعافي  بوقت  الدموي  الوعاء 
من جراحة مجازاة الشريان، مع أنها 
على  الفاعلية  من  القدر  بنفس  ليست 
مجازاة  جراحة  مثل  الطويل  ــدى  امل

الشريان.

العالج باألكسجني عالي الضغط:
ــتــقــنــيــات  الــحــديــثــة   ـــو مـــن ال وه
أنـواع  لبـعـض  الـبـديـلـة  والعالجـات 
الغنغرينة، فيجلس املريض أو يستلقي 
خــاص  بشكل  مصممة  ــة  غــرف ــي  ف
ويوضع  املــضــغــوط.  بــالــهــواء  مليـئة 
لتوفير  الرأس  على  بالستيكي  غطـاء 
الستنشاق  الالزم  الـنـقي  األكسجـني 
العالج  هــذا  تقنية  تعتمـد  املــريــض. 
الدم  على رفع مستوى األكسجني في 
ووصوله إلى املناطق املصابة )حتى تلك 
التي تعاني نقص إمدادات الدم(؛ مما 
يؤدي إلى تسريع عملية الشفاء. ويمكن 
أيضاً لألكسجني في حاالت الغنغرينة 
أن  البـكتيريـة،  الـعـدوى  عـن  الناجمـة 

يوقف بعض أنواع البكتيريا )وخاصة 
الغازية(  الغنغرينة  عن  املسؤولة  تلك 
انتشار  من  وتزيد  السموم  تنتج  التي 
العدوى؛ ألنها ال تحتمل وجود تركيزات 
مرتفعة من األكسجني، مما يمنع املزيد 
عالج  أثبت  وقــد  األنسجة.  تلف  من 
في  فعاليته  الضغط  عالي  األكسجني 
تقّرحات  عن  الناجم  الغنغرينة  عالج 
القدم املصابة بداء السكري؛ مما يقلل 
من خطر البتر، ولكن فعاليته في عالج 
الغنغرينة مازالت  األنواع األخرى من 
محدودة، وتحتاج إلى مزيد من البحث.

الجراحة الترميمية أو الرأِبّية:

وهي عملية ترقيع للجلد باستخدام 
رقعة من الجلد تؤخذ من جزء آخر من 
تغطيه  جــزءًا  يكون  ما  )عادة  الجسم 
التالفة  الجلد  منطقة  لتغطية  املالبس( 

من الغنغرينة.

الوقاية:
هناك عدد من االحتياطات التي تساعد 
في تقليل خطر اإلصابة بالغنغرينة ومنها:

 شكل يوضح رأب )ترميم( األوعية 

وضع  يتم  حـيث  بالدعامة،  الدمويـة 
الضيق،  الـشـريـان  فـي  بالون صغير 
ويتم نفخ البالون لتوسيع الشريان.

يتم إدخال الدعامة 
والبالون داخل الشريان.

يعيق ترسب الكوليستيرول 
داخل الشريان تدفق الدم.

ُيزال البالون من الدعامة املتمددة. ينفخ البالون لتمديد الدعامة.

تمتـاز جـراحـة رأب الوعـاء الـدمـوي 
بوقت تعافي أقصر من جراحة مجازاة 
الشريان، مع أنها ليست بنفس القـدر 
مـن الفاعلية على املـدى الطويل مـثـل 

جراحة مجازاة الشريان.

يعد العالج باألكسجني عالي الضغط 
مـن الـتـقـنيـات الحـديثـة والـعالجات 

البديلة لبعض أنواع الغنغرينة.
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العناية بالقدم:

في  بالـقـدمني  خـاصـة  عنـايـة  يلـزم 
حاالت مرض السكري، ملنع حدوث قرحة 
يتسبب  أن  يمكن  السكرية، حيث  القدم 
الشرايني.  تصلب  فــي  السكري  داء 
ونذكر فيما يلي بعض النصائح للعناية 

بالقدم:
• عن 	 بحثًا  يــومــيــًا  ــدم  ــق ال فحص 

تغييـر  أو  الخـدر،  مثـل:  مشكـالت 
اللون أو التورم، أو رشح السوائل، 

أو األلم، أو وجود تقّرحات.
• تجنب املشي حافي القدمني وارتداء 	

أحذية بدون جوارب.
• املسـتحضـرات 	 استخـدام  تجنـب 

القدم  الكيميائية في عالج مسمار 
وظفر القدم الغائر في اللحم.

• الدافئ. 	 باملاء  يوميًا  القـدمني  غسـل 
وتجفيفهما تماماً، خاصة بني أصابع 

القدم.
• ارتداء األحذية التي تناسب القدمني 	

تتسبب  أن  فيمكن  بشكل صحيح. 
حدوث  في  املناسبة  غير  األحذية 
 )Corn( الـقـدم  مسمار  مشكالت 

والقرحة ومشكالت األظافر.
• عند 	 القدمني  فحص  إلــى  إضافًة 

الطبيب سنويًا مرة على األقل.

التدخني:
قـد يتسـبب التـدخـني فـي انـسـداد 
باسم مرض  يعرف  ما  وهو  الشرايني، 
الـدم  يقـل  حـيث  الطرفية،  الشـرايني 
انسـداد  نتيجـة  األطراف  إلى  املتدفـق 
الشرايني، فيعّرض األنسجة إلى نقص 

التروية وتبدأ األعراض بالظهور.

النظام الغذائي:
تناول نظام غذائي غير صحي  إن 
الدهون  من  عالية  نسبة  على  يحتوي 

تراكم  إلــى  سيؤدي  املشبعة  خاصة 
داخل  الدهنية  الـتـرسـبات  مـن  املزيـد 
على  األطـعمة  تلك  الحتـواء  الشرايني 
يــهــدد بخطر  مــمــا  الــكــولــيــســتــيــرول؛ 
على  األمثلة  ومن  بالغنغرينة.  اإلصابة 
األطعمة الغنية بالدهون املشبعة: اللحمة 
الصلبة،  واألجبان  واملصنعة،  الحمراء 
أو  الهند،  جوز  مثل:  النباتية  والزيوت 

زيت النخيل.

الكحوليات:
تؤدي الكميات الزائدة من الكحول 
رفع  وكذلك  الــدم،  ضغط  ارتفاع  إلى 

مستوى الكوليستيرول في الدم.

ممارسة الرياضة:
غــذائــي صحي  نــظــام  اتــبــاع  إن 
ومتوازن وممارسة التمارين الرياضية 
الدم  ضغط  يبقيان  ســوف  بانتظام 
ومستويات الكوليستيرول في مستوى 
تلف  منع  على  يساعد  مما  صحي؛ 
الحرص  ينبغي  الــدمــويــة.  األوعــيــة 
ملدة  البدنية  الرياضة  ممارسة  على 
ساعة(   2.5( األقل  على  دقيقة   150
ممارستها  عدم  حالة  وفي  أسبوعياً. 
سابقاً يتم البدء تدريجيًا وزيادتها مع 
مرور الوقت، والنشاط البدني معتدل 
معدل  من  يزيد  نشاط  أي  هو  الشدة 
املشي  مثل:  والتنفس  القلب  ضربات 
عـلـى  الــدراجــات  ــوب  ورك السريع، 

أرض مستوية، والسباحة، والتنس.

املراجع:

•	 https://www.webmd.com/skin-
problems-and-treatments/guide/
gangrene-causes -symptoms-
treatments#1

•	 https://www.nhs.uk/conditions/
gangrene/symptoms/

قـد يتسـبب التـدخـني فـي انـسـداد 
الشرايـني، وهو مـا يـعـرف بـاسـم 

مرض الشـرايني الطرفية.

تؤدي الكميات الزائدة من الكحول 
إلى ارتفاع ضغط الدم، وكذلك رفع 

مستوى الكوليستيرول في الدم.

ــي صحي  ــذائ غ نــظــام  ــاع  ــب ات إن 
الـتمـارين  ومــمــارســة  ــوازن  ــت وم
الـــريـــاضـــيـــة بـــانـــتـــظـــام ســـوف 
ومـستـويات  الدم  ضـغـط  يبقيـان 
الكوليستيرول في مستوى صحي؛ 
مما يساعد على منع تلف األوعية 

الدموية.
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انفصال شبكية العنيط

د. هبة حافظ إبراهيم الدالي*

إن الحديث عن آيات اهلل في الخلق يثير في النفس ِرعدة، ويؤجج في القلب مشاعر العظمة واالعتراف 
بقدرة اهلل وفضله على عباده، فقد خلق اهلل اإلنسان في أحسن تقويم، وأنعم علينا بنعمه العظيمة ومنها 

نعمة اإلبصار، وهي آية من آيات اهلل في خلق اإلنسان.
واإلبصار أداة التعّلم واإلدراك والتعبير ولو علم اإلنسان قيمة نعمة اإلبصار ألصبح حامدًا هلل في 
كل طرفة عني من حياته، وال يعلم قيمة النعمة إال من فقدها، فمن ُحِرم نعمة اإلبصار يود لو حصل عليها 
حتى ولو أنفق من أجل ذلك كل ما ُأوتي من مال، فليعلم كل مبصر أنه يمتلك جوهرة ثمينة تفوق كل 
كنوز األرض جميعًا ، فالعني هي العضو املسؤول عن الرؤية وتمييز األلوان والصور واألشياء بحجمها 
الطبيعي ثالثي األبعاد، فقد خلقها اهلل على هيئة عجيبة وتركيبة بديعة يعجز العلم عن محاكاتها حتى 
بأحدث وسائل اإلبصار والتصوير الحديثة من كاميرات رقمية ووسائل تكنولوجية متقدمة، فكلما تقدم 

العلم أظهر عظمة الخالق وضعف املخلوق، فتبارك اهلل أحسن الخالقني.
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* محرر طبي ــ املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ دولة الكويت.
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عـن  املسـؤول  العضـو  هـي  العـني 
وهي  اإلنسان،  لدى  اإلبصار  حاسة 
نافذة العقل البشري على العالم ، فهي 
تمكنه من إدراك ما حوله ، كما تساعده 
على التفـاعـل مـع الـعـالـم الـخـارجي، 
بالتعاون والتآزر مع الحواس األخرى، 
عظمي  تجويف  داخــل  العني  توجد 
يسمى الحجاج )Orbit(، وهي تتكون 
من ثالث طبقات مرتبة من الخارج إلى 

الداخل كاآلتي :
من . 1 وتتـكـون  الخـارجـيـة،  الطبـقـة 

أيضًا  تسمـى   :)Sclera( الصلبـة 
بياض العني، وهي طبقة غير شفافة 
تعكس الضوء بداًل من امتصاصه، 
وذلك لحماية البنية الداخلية للعني، 
الجزء األمامي منها رقيق وشفاف 
ويسمى القرنية، ووظيفتها الرئيسية 
تكمـن فـي تجـميـع وتركيز الضوء 
علـى الشبـكيـة، كما أنها املسؤولة 
عن حماية العني من العدوى بسبب 
طبقة الدموع التي تغطيها، وتعطي 
حماية للعني ضد الجراثيم واألتربة.

من . 2 وتــتــكــون  الــوســطــى،  الطبقة 
املشيمية )Choroid(: وهي الطبقة 
الـصلـبة  بـني  تـقـع  التـي  الوعائية 
والشبكية، وتحتـوي عـلـى كثـير مـن 
األوعية الدموية املسؤولة عن تغذية 
العـني بالـدم املحـمـل باألكسـجني، 
كمـا أنهـا غـنيـة بصـباغ امليـالنـني 
املسؤول عـن امتـصـاص الـفـائـض 
يمـنع  مـما  الضـوئـية؛  األشعة  من 
انعكاسهـا، ومن ثم ضمان وضوح 
الرؤية وتحتوي املشيمية في األمام 
على القزحيـة وبـها حـدقـة الـعـني، 
القـرنـية  مـن  الـضـوء  يمــر  حيـث 
في  القزحية  وتتحكم  الحدقـة  إلى 
العـني  يـدخل  الذي  الضوء  نسبة 
بمساعدة  ذلك  ويتم  لشدته،  تبعًا 

املتحكمة  للـعني  القـابـضة  العضلـة 
أو  فتح  ثم  ومن  الحدقـة،  في حجم 
الخلف  من  وتحتوي  القزحية،  غلق 
على الجسم الهدبي ويتشكل خلف 
القزحية، وتحيط به زوائد على شكل 
الخلط  إفــراز  عن  مسؤولة  أهــداب 
املائي، وهو يشغل الحجرة األمامية 
عن  املسؤول  وهو  للعني،  والخلفية 
باألكسجني،  وإمدادها  العني  تغذية 
ــو املــســؤول أيــضــًا عــن ضغط  وه
العـني، وإعـطـائـها شكلـها الـكـروي 

املميز.
مـن . 3 وتتكـون  الـداخـلـية،  الـطـبـقـة 

الشبكيـة )Retina(: وهـي الـطـبقـة 
العصبية التي تبطن الجزء الخلفي 
للعني ، وهي املسؤولة عن اإلحساس 
كهربية  إشارات  وإرسال  بالضوء، 
إلى  البصري  العصب  خالل  من 
على  الشبكية  وتحتوي  الــدمــاغ، 
مــســتــقــبــالت خــاصــة حــســاســة 
وأي  ومخاريط(،  )عصيات  للضوء 
اضطراب في الشبكية يسبب خلاًل 
في الرؤية وخيمًا، وتتكون الشبكية 
من عـشر طبقات، وهي مرتبة مـن 

الخارج إلى الداخل كما يلي:
• نسيج طالئي صبغي للشبكية.	
• عن 	 عبارة  للضوء  مستقبلة  طبقة 

العصيات واملخاريط .
• غشاء خارجي محدود، يفصل بني 	

الداخلية لألجزاء املستقبلة  القطع 
للضوء والخاليا .

• طبقة نووية خارجية.	
• طبقة خارجية ضفيرية الشكل.	
• طبقة داخليـة نوويـة )تحتـوي على 	

خاليا  وهــي  قطبني،  ذات  خاليا 
عصبية(.
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للعني  الخـارجـيـة  الطبـقـة  تتـكـون 
الصلبـة، وهي طبقة غير شفافة  من 
امتصاصه،  من  بداًل  الضوء  تعكس 
وذلك لحماية البنية الداخلية للعني.

للعني  الــداخــلــيــة  الطبقـة  تــتــكــون 
عن  املسؤولة  وهـي  الشبكـيـة،  من 
اإلحساس بالضوء، وإرسال إشارات 
البصري  العصب  خالل  من  كهربية 

إلى الدماغ. 

تـتـكـون الـطـبـقـة الـوسطى للعني من 
املشيمية التي تحتوي عـلـى كثـير مـن 
تغذية  عن  املسؤولة  الدموية  األوعية 

العـني بالـدم املحـمـل باألكسـجني.
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• طبقة داخلية ضفيرية الشكل.	
• طبقة الخاليا العقدية، حيث تساعد 	

في تكوين خاليا العصب البصري.
• طبقة نسيج عصبي.	
• غشاء داخلي محدود.	

األشـعـة  بتـحويـل  الشـبـكـية  تـقـوم 
الضوئيـة السـاقـطـة عليها إلى نبضات 
عصبية تمر خالل العصب البصري إلى 
املراكز البصرية بالدماغ، ويتم ذلك عن 
طريق املستقبالت الضوئية وهما نوعان: 
املـخــاريــط  ويـسـمـى  األول:  الـنـوع 
وعددها  النـهـاريـة  الـرؤيـة  ووظيفتهـا 
والــنــوع  خلية،  مــاليــني  ستة  حــوالــي 
الـرؤية  ووظـيفـتـهـا  النبـابيـت  الثاني: 
الـليلـية، وعددهـا حـوالـي 120 مـلـيون 
اإلشــارات  هــذه  وصــول  وبعـد  خـلية، 
البصري  العصب  العصبية عن طريق 
)الفـص  بالدماغ  اإلبصار  مركز  إلى 
بتـرجمـتها  الدمـاغ  يقـوم  القـذالـي(، 

إلـى صـور وأشكال.

انفصال شبكية العني:
هـو حـالـة مـرضـية خـطـيرة، حـيث 
تتباعد الطبقات العصبية املكونة لشبكية 
العني عن الطبقة املشيمية املسؤولة عن 
عند  ثم  ومن  للشبكية،  الدموي  اإلمداد 
عنها  ينقطع  الشبكية  فإن  االنفصال، 

الغذاء واألكسجني، فتصبح غير حيوية 
بوظيفتها  القيام  على  الــقــدرة  وتفقد 
مـا حـدث،  فـي ظـل  بصورة صحيحـة 
الـتـغـيرات  مـن  مجموعة  بهـا  وتحدث 
املرضية الضمورية؛ مما يؤدي إلى فقد 
املريض القدرة على الرؤية بشكل دائم، 
عن  االنفصال  هذا  تأخر إصالح  فإذا 
الشبكية  تنفصل  فقد  )24-27 ساعة( 
البصر  إلى فقدان  يؤدي  بالكامل؛ مما 
واإلصابة بالعمى غير القابل للمعالجة، 
ولذا فهي حالة مرضية طارئة تستدعي 

التدخل السريع لحماية العني.

األسباب وعوامل الخطر، وتشمل:
• انفصال 	 يحدث  حيث  العمر،  تقدم 

الشبكية لدى األشخاص الذين تتراوح 
أعمارهم ما بني )45-65 سنة(، ولكنه 
املصابني  لدى  مبكر  سن  في  يحدث 
بقصر النظر، أو تاليًا إلصابة رضحية 

بالعني، وهي أكثر األسباب شيوعًا.

 شكل يوضح التركيب 

التشريحي للعني.

الشبكية
املشيمية

العصب البصري
منطقة القرص 

البصري

الجسم الهدبي
القرنية

القزحية

الجسم املائي

الجسم الزجاجي

الصلبة

العدسة

قطع بالشبكية

انفصال الشبكية

العصب 
البصري

الشبكية

الحدقة

عضلة

 شكل يوضح مظهر العني في 

حالة اإلصابة بانفصال الشبكية. 

حالة  ــو  ه الــعــني  شبكية  انــفــصــال 
تتباعد  حــيــث  ــرة،  ــي ــط خ ــة  مــرضــي
لشبكية  املـكـونة  العـصبيـة  الطبقـات 
العني عن الطبقة املسؤولة عن اإلمداد 
الدموي للشبكية، فينقطع عنها الغذاء 

واألكسجني.
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• يعمل 	 حيث  الشديد،  النظر  قصر 
الشبكية، ومن  )إطالة(  على تمديد 

ثم انفصالها.
• بعد جراحة الكاتاراكت )املاء األبيض( 	

املصابني  عـــدد  ــدر  ــق وي ــعــني،  ال ــي  ف
بانفصال الشبكية بحوالي 1.5 % من 
الكاتاراكت،  لجراحة  خضعوا  الذين 
املعالجة  إذا ترافقت   %  7 إلى  ويصل 

الجراحية مع قصر النظر.
• باعتالل 	 املــصــابــون  األشــخــاص 

نظرًا  التكاثري،  السكري  الشبكية 
لنمو األوعية الدموية غير الطبيعية 
املتسعة داخل الشبكية؛ مما يعمل 
على شـد الشبكية بعيدًا عن جدار 

املشيمية.
• األشخـاص الذيـن يـعـانون ارتفاع 	

ضغط الدم الشديد.
• لرضح 	 املــعــرضــون  ــاص  ــخ األش

عينـي شـديـد والنـفـصـال الـجسم 
الزجاجي.

• ـــن تــعــرضــوا 	 ـــذي ـــاص ال ـــخ األش
النفصال الشبكية أحادي الجانب.

آلـيـة حـدوث انفـصـال شبكية 
العني:

عند حدوث رضح للعني يؤثر على 
الطبـقـة الداخليـة من الـشـبكـيـة مـمـا 
السائل  ويتسرب  تمزقها،  إلـى  يؤدي 
الزجاجـي من خـالل التمزق، ويفصل 
هـذا  ويـسـمـى  الشبكية،  طبقـتي  بني 
يـكـون  ما  وغالباً  الشبكية،  انفـصال 
عند مكان البقعة املتنكسة على الجزء 
املحيطي من الشبكية امللتصق بالسائل 
الزجاجي؛ مما يؤدي إلى قطع اإلمداد 
زادت  وكلما  الشبكية،  لخاليا  الدموي 
عالج،  دون  الشبكية  انفصال  فترة 
العني  في  البصر  فقد  احتمالية  زادت 

املصابة.

عالمات وأعراض انفصال شبكية 
العني:

انفصال الشبكية في حد ذاته غير 
الـتـحــذير  مؤلـم، ولكن تظهر عالمات 
دائماً قبل حدوثه أو تطوره، ومن هذه 

العالمات أو األعراض ما يلي:
• عني 	 فــي  ضوئية  ومــضــات  ظهور 

واحدة، أو كلتا العينني .
• )عتـامـة 	 العوائم  ظهـور كثـيـر مـن 

كبقع  الـطـائر(  الـذبـاب  أو  طائرة، 
صغيرة متحركة في مجال الرؤية.

• ظهور عتامـة تشـبـه الستـارة أمـام 	
عني املريض.

• الـرؤيـة املتــموجـة )يـرى املـريـض 	
األجسام كأنها في املاء(.

• عدم وضوح الرؤية وضعف الرؤية.	

أنواع انفصال شبكية العني:
انفصال الشبكية التمزقي "تشرمي . 1

في  تـمـزق  نتيجـة  يحـدث  املنشأ": 
الشبكية؛ مما يسمح بمرور السائل 
من حيز الجسم الزجاجي وانفصاله، 
مولدًا قوة شد تكون كافية النفصال 
االنفصال  هــذا  ويـــزداد  الشبكية، 
تدريجيًا؛ مما يجعل املريض يالحظ 
ــة شبيهة  ــرؤي عــيــوبــًا فــي مــجــال ال
بالستارة، وهبوطاً ملحوظاً في حدة 

اإلبصار.

 شكل يوضح أحد أعراض اإلصابة 

بانفصال الشبكية، وهو ظهور العوائم  
كبقع صغيرة متحركة في مجال الرؤية.

انفصال الشبكية في حد ذاتـه غـير 
مؤلـم، ولكن تظهر عالمات الـتـحــذير 

دائمًا قبل حدوثه أو تطوره.

انفصال الشبكية التمزقي "تشرمي 
املنـشـأ" يـحـدث نـتيـجـة تـمـزق فـي 
الشبكية؛ مما يسمح بمرور السائل 
من حيز الجسم الزجاجي وانفصاله 
مولدًا قوة شد تكون كافية النفصال 

الشبكية. 
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انفـصال الشبكـيـة املحـدث بـالـجـر . 2
نتيجة  النوع؛  هذا  يحدث  "الشد": 
لـدى  الـتـكاثـري  الشبكـيـة  اعتالل 
املصابـني بـداء الـسـكـري، وكـذلـك 
في األطفـال الـخدج )املبـتسـرين(، 
حيـث تسـحب الـشـبـكـية بعيدًا عن 
طبقة الظـهارة؛ نتيجة تكّون النسيج 
الليفي املنكمش على سطح الشبكية، 
ويكـون الشـد إمـا بصـورة تماسية 
تجعد  إلى  يؤدي  مما  الشبكية؛  مع 
سطحها مع تشوه األوعية الدموية، 
أو يكـون بـصـورة أمـامـيـة خـلـفيـة؛ 
نتيجة انقباض الغشاء الليفي املمتد 
مـن الـشبكيـة إلى قـاعـدة السـائـل 

الزجاجي في األمام.

انفصال الشبكية النضحي: يحدث . 3
السائل  يتراكم  عندما  النوع  هذا 
نتيجة  الشبكية؛  تحت  الفراغ  في 
املغذية  الدموية  األوعية  في  لخلل 
ارتـشـاح  إلـى  للـعـني؛ مـمـا يؤدي 
النـوع  هـذا  ويـصاحـب  السوائل، 
يـصيب  ورم  أو  التهـابـات،  وجود 

الشبكية العصبية، أو املشيمية.

تشخـيـص انفصـال شبـكـيـة 
العني:

الــنــظــر أو قــيــاس حــدة . 1 فــحــص 
مجـال  قــيـــــاس  مــع  اإلبـــصـــار 

الـرؤيـة، وتمييز األلوان.
فحص الشبكية عن طريق فحص . 2

مـن خـالل استخدام  الـعيـن  قاع 
لفـحص  الضـوئي  الـعـني  منظـار 

الجزء الخلفي من الشبكية.
التصوير باملوجات فوق الصوتية، . 3

حــدوث  عند  إليها  اللجوء  ويتم 
نزف في العني، مما يصعب رؤية 

الشبكية.
قياس ضغط العني وتدفق الدم.. 4

كلتا  الطبيب  يفحص  أن  يفضل 
في  األعــراض  كانت  إن  حتى  العينني 
التمزق،  يظهر  لم  وإذا  ــدة،  واح عني 
فيجب إعادة الفحص بعد أسابيع قليلة 
للتأكد من عدم وجود تمزق مؤجل ناتج 
عن انفصال الجسم الزجاجي وأيضاً 
فمن  جديدة،  أعــراض  أي  ظهرت  إذا 

. املهم إعادة الفحص فوراً

اعتالل الشبكية عند األطفال الـخـدج 
)املبتسـريـن(

:)Retinopathy of Prematurity; ROP(

حديثي  األطفال  يصيب  مرض  هو 
فترة  إتمام  قبل  يولدون  الذين  الوالدة 
الحمـل، والناتـج عـن النمـو غـير املنتظم 
لألوعية الدموية في شبكية العني؛ مما 
يؤدي إلى تندب وتليف، ومن ثم حدوث 
انـفصـال للشبكيـة، ويمكـن أن يـكـون 

بسيطًا ويشفى من تلقاء نفسه.
عدم  املرض  حدوث  آلية  وتفترض 
للشبكية  الدموية  األوعية  نمو  اكتمال 
مـدة  اكتـمـال  مع  نمـوها  يكتمل  التي 
األكسجني  إعــطــاء  تــم  ــإذا  ف الحمل، 
بعد  الــخــدج  لألطفال  ـــدة  زائ بكمية 
الوالدة بسبب عدم اكتمال نمو الرئتني، 
تتحلل  الطبيعية  الدموية  األوعية  فإن 
ويتوقف تطورها، وعند إزالة األكسجني 
الزائد تـبـدأ األوعـية الدموية بالتشكل 
مرة أخرى بسـرعة، وتنمو من شبكية 
الزجاجي،  الجسم  داخــل  إلى  العني 
ليفية  أنـسجة  بـتـكّون  نـمـوها  ويرتبـط 
وعـنـد انـقبـاضهـا تـؤدي إلـى حـدوث 

انفصال الشبكية.

اعتالل الشبكية السكري:
تصيب  مضاعفة  عــن  ــارة  عــب هــو 
ــني لــدى  ــع ـــة الــدمــويــة فـــي ال األوعـــي
النمطني  من  السكري  ــداء  ب املصابني 
انتـشار  معـدل  ويرتبـط  والثانـي،  األول 

ينتج انفصال الشبكية املحدث بالجر 
الشبكية  اعتالل  نـتيـجة  "الـشـد"؛ 
ــني بـــداء  ــصــاب ــري لـــدى امل ــاث ــك ــت ال
السكري، وكذلك في األطفـال الـخدج 

)املبـتسـرين(.

النـضحي  الشـبكية  انـفصـال  يحـدث 
عندما يتراكم السائل في الفراغ تحت 
األوعـية  فـي  لخـلل  نتيجة  الشبكيـة، 

الدموية املغذية للعني. 

يفضل أن يفحص الطبيب كلتا العينني 
ــي عني  حــتــى إن كــانــت األعـــــراض ف
فيجب  التمزق،  يظهر  لم  وإذا  واحدة، 
إعادة الفحص بعد أسابيع قليلة للتأكد 
عن  ناتج  مؤجل  تمزق  وجود  عدم  من 

انفصال الجسم الزجاجي. 
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السكـري  بداء  اإلصابة  بفتـرة  املرض 
يحدث  اإلصابة  من  عاماً(   20( فـبـعـد 
100-( بني  تتراوح  بنسبة  الشبكية  اعتالل 
60 %( خاصة عند عدم السيطرة على معدل 
السكر في الدم وضبطه، وُيعد هذا االعتالل 
في  بالعمى  لإلصابة  شيوعًا  األسباب  أكثر 
في  سنة(   65-30( من  العمرية  املجموعة 
على  املعالجة  وتعتمد  املتحدة،  اململكة 
التخثير الضوئي بالليزر بنسبة نجاح 

تصل إلى 50 %.

عالج انفصال شبكية العني:
لنجاح  األســاســي  ــدأ  ــب امل يكمن 
املعالجة في سرعة تقديم العالج بمجرد 
مالحظة أعراض االنفصال؛ مما يزيد 
املعالجة  وتعتـمد  الـشـفـاء،  فرص  من 
التمزقات  تلك  وإصــالح  إغــالق  على 
الشبكية عن  التي حدثت في  والثقوب 
طريق  عن  ذلك  ويتم  الجراحة،  طريق 
منطقة  في  االلتهاب  من  نوع  إحــداث 
الشبكية املصابة، إما عن طريق تقنية 
التجميد املوضعي، أو عن طريق الليزر؛ 
الشبكية  طبقة  التصاق  من  يزيد  مما 
املحيطة بالتمزق بالطبقة التي تليها، أو 
للعني  الخلفي  الجدار  دفع  طريق  عن 
بواسطة  الشبكية  باتجاه  الخارج  من 

إزالة  أو  السليكون،  من  أجــزاء  حقن 
السائل الزجاجي وحقن غاز، أو زيت 
الزجاجي،  التجويف  داخل  السليكون 
ومن املهم مالحظة محيط الشبكية في 
العني األخرى؛ حيث يمكن حدوث تمزق 
أو انـفـصال الشـبكيـة ثنـائي الجـانب 
بدون أعراض، وتساعد تلك الخيارات 
العالجيـة املتعددة على إتاحة الفرصة 
للطـبـيب، واملريض الخـتـيـار الطـريـقـة 
املناسبة وفقًا ملا تحتاجه حالة املريض 
نتائج  تكون  الحاالت  وأغلب  الصحية، 
ضرورة  مـع  إيجابيـة  معهم  املعالجـة 

اللجوء إلى عالج إضافي مساعد.
عمـلـيـة تـثـبيـت الـشـبـكـية بالتبْرد . 1

حـيـث   :)Cryopexy( )التجميـد( 
يستخدم الطبيب قطرة تحتوي على 
مسبارًا  يوجه  ثم  موضعي،  مخدر 
الخارجي  السـطـح  عـلـى  مجمـدًا 
مباشرة  الـتمـزق  فوق  العني  من 
النـتـروز  أكـسيد  غاز  باستخدام 
يحدث  ممـا  )Nitrous Oxide(؛ 
أو  الطبيعية،  تدميرًا لألنسجة غير 
املمزقة في الشبكية، ومن ثم تكّون 
الشبكية  تثبيت  على  تساعد  ندبة 
إلى جدار العني وإصالح االنفصال 

الشبكي.

أوعية دموية 
متضررة 

 اعتالل الشبكية السكري عبارة 
عن مضاعفة تصيب األوعية الدوية 
في العني لدى املصابني بداء السكري 

من النمطني األول والثاني.

الجسم الزجاجي الشبكية

نضح

نزف

أوعية دموية 
غير طبيعية

أنيورزم مجهري

يكمن املبدأ األساسي لنجاح املعالجة 
بمجرد  الــعــالج  تقديم  ســرعــة  فــي 
مالحظة أعراض االنفصال؛ مما يزيد 

من فرص الشفاء.

بالتبْرد  الـشـبـكـية  تـثـبيـت  عمـلـيـة 
إلى  الـشبكية  تثبـيت  عـلـى  تساعـد 
االنفصال  ـــالح  وإص الــعــني  جـــدار 

الشبكي.
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"التخثير . 2 بالليزر  الشبكية  تثبيت  عملية 
 Laser Photocoagulation الضوئي" 
كان  إذا  املعالجة  هــذه  تستخدم 
مـحـدودًا،  أو  صغـيـرًا  االنفصال 
الليزر  مـن  شعـاع  بتسليـط  وتتـم 
مما  الــحــدقــة؛  عبر  الــعــني  داخـــل 
بسيط  حــرق  إحـــداث  على  يعمل 
حول املكان املمزق، أو املنفصل من 
الشبكية، ومن ثم تكوين ندبة تلتحم 
مع األنسجة من تحتها، حيث تعمل 
عـلى سـد الـتـمزق، ومنع السوائل 

من التسّرب بني طبقات الشبكية.
باستخدام . 3 الشبكية  عملية إصالح 

 Scleral جـراحـة مشبـك الصـلبـة
ويطـلـق عليها   :Buckle Surgery
وهـو  العـني،  صلبـة  تحزيـم  أيضاً 
العالج األمثل، حيث يقوم الجّراح 
مـن  جدًا  رفـيعة  أشرطـة  بخياطـة 
بما  الصلبة  في  السـليكون  مــادة 
يشبه الحزام؛ مما يعمل على دفع 
تجاه  ــداخــل  ال ــى  إل العني  جــدار 
التمزق  بذلك  مغلقًا  الشبكية  ثقب 
الزجاجي  السائل  تدفق  يوقف  أو 
تأثير  مـن  يحـّد  أو  الثقب،  خالل 
مـمـا  الـزجاجـي؛  الجسم  سحـب 
يسمح بإعادة ربط الشبكية، ويظل 
مكانه  الحزام(  )أو  املشبك  هــذا 
األطفال،  في  عدا  ما  دائمة  بصفة 
نمو عني  ملواكبة  تبديله  حيث يجب 
الطفل، ومن اآلثار الجانبية األكثر 
العمليـة هو حـدوث  لـهـذه  شيـوعًا 
قصـر النـظر للـعـني املعـالجة بـعـد 
العمليـة، ألن هـذا املشـبـك يضغـط 

على العني فيزيد من طولها.
عملية تثبيت الشبكية بحقن الهواء، . 4

 Pneumatic أو الغاز داخل العني
تعالج هذه الطريقة   :Retinopexy
الشبكي  االنـفصـال  بشكل خاص 
من  العلوي  الــجــزء  فــي  الــحــادث 
العني، وتتم هذه العملية باستخدام 
التخدير املوضعي، حيث يتم حقن 

فلوريد  سداسي  غــاز  من  فقاعة 
 Sulfur Hexafluoride; الكبريت 
SF6 في الجزء املركزي من العني 
بعـد تطـبيق املـعـالـجـة بالـليـزر أو 
الشبكية،  ثقب  إلصالح  بالتجميد 
ثم يتم وضع رأس املريض، بحيث 
ألعلى  وترتفع  الفقاعة  هذه  تطفو 
الشبكية،  ثقـب  باتجـاه  وترتكـز 
رأس  وضعية  على  اإلبــقـــــاء  مــع 
للحفاظ  أيــام  لعدة  مائلة  املريض 
مع  اتصال  على  الغاز  فقاعة  على 
ثقب الشبكية، مما يعمل على سد 
الثقب املوجود في الشبكية أو يمنع 
جريان السائل الزجاجي إلى الحيز 
ثم يمتص  الشبكية،  املوجود خلف 
نفسه؛  تلقاء  من  املتسّرب  السائل 
مما يـمكـّن الشـبكية مـن رجـوعـها 
ذلك  وبعد  األصلي،  وضعها  إلى 
نفسها  تلقاء  من  الفقاعة  ستمتص 
من  أسبوعني  إلــى  أسبوع  خــالل 

الحقن.
الزجاجي . 5 الجسم  استئصال  عملية 

املعالجة  هذه  تعتبر   :)Vitrectomy(
هي األكثر استخدامًا بصورة متزايدة 
الـشـبـكـية، خـاصـة  انفـصـال  لعالج 
الزجاجي،  بالـجـسم  نـزف  وجود  مع 
ويشمل  الحجم،  كبير  االنفصال  أو 
الزجاجي  الــســائــل  ـــة  إزال اإلجــــراء 
ويتم  الــعــني،  مــن  بسحبه  الهالمي 
سداسي  غــاز  من  بفقاعة  استبداله 
السليكون  زيت  أو  الكبريت،  فلوريد 
لتلتـصـق  الشـبكيـة  على  للضغـط 
استخدام  مزايا  ومن  العني،  بجدار 
فال  النظر  على  يحافظ  ــه  أن الــغــاز 
بعد  النظر  بقصر  املــريــض  يصاب 
تلقائيًا  ُيمتص  الغاز  أن  كما  العملية، 
وبالنسبة  قليلة،  أسابيع  غضون  في 
اسـتخـدامـه  فإن  السليـكـون،  لـزيـت 
املرتبطة  ــحــاالت  ال ــالج  ع فــي  يكثر 
باعتالل الشبكية الزجاجي التكاثري، 
كـمـا يجـب على الطـبيب سـحـب هذا 

الـشـبكية  تثبيـت  عمليـة  تستخدم 
 Laser "باللـيزر "التخثـيـر الضوئي
Photocoagulation: إذا كان انفصال 

الشبكية صغيرًا أو محدودًا.

ُتعالج عملية تثبيت الشبكية بحقن 
بشكل  العني  داخل  الغاز  أو  الهواء 
خاص االنفـصـال الشـبـكي الحـادث 

في الجزء العلوي.

تعد عملية استئصال الجسم الزجاجي 
اإلجراء األكـثـر اسـتخـدامًا، خاصة مع 

وجود نزف بالجسم الزجاجي.

(
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أشهر   )8-2( بعد  العني  من  الزيت 
الشبكي،  االنفصال  مــدى  حس_ب 
الجسم  استئصال  مساوئ  عن  أما 
إلى  دائمًا  يؤدي  أنه  فهي،  الزجاجي 
مزيد من التقدم السريع في اإلصابة 
في العني  بالكاتاراكت )املاء األبيض( 
املعالجة، ومع ذلك فإنها العملية األكثر 

شيوعًا ملعالجة انفصال الشبكية.

اإلجراءات املتبعة بعد جراحات 
معالجة انفصال شبكية العني:

• واٍق 	 الجراحـة، سيـتم وضع  بـعـد 
للعني ملدة يحددها الطبيب املعالج.

• اسـتخـدام 	 إلى  املريـض  يحتاج  ال 
التالية  الليلة  في  للعني  قطرات  أية 
تعـلـيمـات  حـسـب  أو  لـلـجـراحـة، 
أن  يـجــب  كـمـا  املعـالـج،  الطبيب 
يراجع املريض الطبيب في قطرات 
قبل  يستخدمها  كــان  التي  العني 

العملية.
• منـاسـبة 	 وضـعية  الطبـيب  يعتمـد 

لرأس املريض بعـد الجـراحـة بـما 
يضمن ثباتًا أفضل للشبكية، ومن 
املهم التزام املريض بهذه الوضعية 
لفترة من الوقت لتجنب خطر إعادة 

انفصال الشبكية.
• دواء 	 بتـنـاول  الطـبيـب  ينصح  قد 

لتخفيف  مسكـن )أسـيتاميـنوفـني( 
األلم، وقـد يـوصـي الطبـيب بتـجنب 
األسبرين، أو اإليبوبروفني، ألن ذلك 

يزيد من خطر النزف.

كيفية الوقاية من انفصال 
الشبكية:

لتجنب  فعالية  األكثر  الوسيلة  تعد 
تثقيف  هي  الشبكية  بانفصال  اإلصابة 
األفراد على طلب العناية الطبية واملراجعة 
الفورية لطبيب العيون عند الشعور بأي 
أعراض توحي بحدوث االنفصال، حيث 
املبـكـر  والتشخـيص  الفحـص  يسـمـح 
والذي  بـدايته  فـي  الـتمزق  باكتشـاف 
ُيعالج بالليزر أو بالتبريد؛ مما يقلل من 

وتكون  الكامل،  الشبكية  انفصال  خطر 
الوقاية باتباع اآلتي:

• لطبيب 	 الدورية  واملـتـابـعـة  الزيـارة 
أي  واكــتــشــاف  لفحص  الــعــيــون 
أعراض مبكرة خاصة لألفراد ممن 
لديهم عوامل خطورة عالية لحدوث 

انفصال الشبكية.
• تشكل 	 أعراض  أي  مالحظة ظهور 

عامل خطورة على العني ومراجعة 
الطبيب املختص.

• من 	 عليها  واملحافظة  العني  حماية 
مخاطر فقد البصر، وتقليل التعّرض 
لإلصابات التي بدورها تؤدي إلى 
وذلك  الشبكـيـة،  انفصال  حـدوث 

باتباع إرشادات السالمة، مثل:
• عند 	 الواقية  األمان  نظارات  ارتداء 

ال  حتـى  الحـادة  اآلالت  استـخـدام 
للـعني،  املـؤذيـة  الشـظـايـا  تتطـايـر 
النارية  األلعاب  استخدام  وتجـنب 

الترفيهية.
• بالعني 	 خاصة  حماية  وسائل  ارتداء 

العـنيفة.  الـريـاضات  ممارسة  أثنـاء 
رياضة املالكمة، ولهذا السبب  مثل: 
بتجنب  توصي  املعنية  الهيئات  فإن 
النظر  قـصر  يعـانـون  مـمـن  األفراد 
الشـديـد هـذه الـرياضات التي تزيد 
ذلك  فــي  بما  الــعــني  على  الضغط 

رياضة الغوص والقفز باملظالت.
• السكري 	 داء  مـرضى  عـلـى  يجب 

مع  دوريـــة  بصفة  الــعــني  فحص 
بقدر  الدم  جلوكوز  معدالت  ضبط 

املستطاع.

املراجع:
• د.تريفر-	 )ترجمة(،  عبدالرازق  السامرائي، 

روبر )تأليف(، املوجز اإلرشادي عن أمراض 
العيون، سلسلة املوجزات اإلرشادية ــ املركز 
ـ أكملز،  العربي للوثائق واملطبوعات الصحيةـ 

الكويت، عام 1992م.
• شبكية 	 انفصال  العظيم،  عبد  محمد  حّماد، 

املركز  ــ  الصحية  الثقافة  سلسلة  العني، 
ــ  الصحية  العلوم  وترجمة  لتأليف  العربي 

دولة الكويت، عام 2019م.

منـاسـبة  وضـعية  الطبـيب  يعتمـد 
بـما  الجـراحـة  بعـد  املريض  لرأس 
ومن  للشبكية،  أفضل  ثباتًا  يضمن 
املهم التزام املريض بهذه الوضعية 
لفترة من الوقت لتجنب خطر إعادة 

انفصال الشبكية.

قد ينصح الطبيب بتناول دواء مسكـن 
)أسـيتاميـنوفـني( لتخفيف األلم، وقـد 
األسبرين،  بتـجنب  الطبـيب  يـوصـي 
من  يزيد  ذلــك  ألن  اإليبوبروفني،  أو 

خطر النزف.

لتجنب  فعالية  األكثر  الوسيلة  تعـد 
هـي  الشبكيـة  بانفـصـال  اإلصابـة 
الـعنـاية  تثـقيـف األفراد علـى طـلـب 
لطبيب  الفـورية  واملراجعـة  الطبيـة 
العيـون عند الشـعـور بـأي أعـراض 

توحي بحدوث االنفصال. 
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دراسة جديدة تكشف عن وجود عالقة بني االلتهاب وكسل الدماغ

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

الجديد فـي الطب

االستجابة املناعية ضد املالريا يمكن أن تساعد في اكتشاف عالجات جديدة 
اللتهاب الكبد c، واإليدز، والذئبة الحمراء

 كشفت دراسة جديدة أجريب بجامعة بيرمنجهام باململكة املتحدة 
بالتعاون مع جامعة أمستردام عن وجود عالقة بني االلتهاب وكسل 
على  سلبي  بشكل  يؤثر  االلتهاب  أن  الدراسة  أثبتت  حيث  الدماغ، 
وظائف الدماغ، ويؤثر على حالة التيقظ. ركزت الدراسة على منطقة 
الدماغ املسؤولة عن االنتباه البصري. تم إجراء الدراسة على 20 من 
الشباب الذكور، حيث تم إعطاؤهم لقاح الحمى التيفية الذي يسبب 
التهابًا بسيطًا، وتم إخضاعهم الختبار الوظائف املعرفية بعرض صور 
على شاشة الحاسوب لبضع ساعات وُطلب منهم التعّرف عليها، وتم 
قياس نشاط الدماغ أثناء خضوعهم لالختبار، وفي يوم آخر تم حقن 
إخضاعهم  وتم  )ماء(،  وهمية  بمادة  لالختبار  الخاضعة  املجموعة 
لنفس االختبار. وأوضحت النتائج تأثر جزء محدد من الدماغ نتيجة 

االلتهاب الحادث نتيجة إعطاء لقاح الحمى التيفية.

بني  بالربط  بأستراليا  وإليزا  والتر  بمؤسسة  العلماء  قام 
باملالريا،  اإلصابة  عند  الجسم  يحدثها  التي  املناعية  االستجابة 
ــدز،  واإلي  ،c الكبد  اللتهاب  جديدة  عالجات  تطوير  وإمكانية 
والذئبة الحمراء، حيث وضحت النماذج املختبرية أن اإلشارات 
االلتهابية القوية الناتجة عن اإلصابة باملالريا تعمل على تنشيط 
املرض،  تحارب  قوية  مضادة  أجسام  إنتاج  تستهدف  جزيئات 
ويمكن االستفادة من ذلك في تطوير لقاحات وعالجات قادرة على 
محاربة العداوى الناتجة عن التهاب الكبد c، واإليدز، ومعالجة 

بعض األمراض مثل: الذئبة الحمراء.

46
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األلم الناتج عن التهاب املفاصل الروماتويدي قد يكون بسبب األجسام املضادة

ل  اإلكثار من تناول األطعمة املقلية في زيوت نباتية ُيَعجِّ
من اإلصابة بسرطان القولون

وضحت دراسة جديدة أجريت بمعهد كارولينسكا بالسويد 
املفاصل قد تسبب األلم  املوجودة في  أن األجسام املضادة 
الناتج عن مرض التهاب املفاصل الروماتويدي حتى قبل بدء 
حدوث املرض، وقد يساعد اكتشاف هذه اآللية على تطوير أدوية 
جديدة لتقليل األلم الناتج عن التهاب املفاصل الروماتويدي، 
وهو مرض مناعة ذاتية يحدث عندما تهاجم الخاليا املناعية 
غضاريف وعظام املفاصل، وتتمثل األعراض في حدوث ألم 
بإنتاج  الجسم  يبدأ  أن  يمكن  األلم  حدوث  ووقت  باملفاصل، 
أجسام مضادة مناعية ضد البروتينات املوجودة في املفاصل، 
وقام فريق البحث بدراسة كيفية تسبب هذه األجسام املضادة 
في حدوث األلم. قام الباحثون بحقن فئران التجارب باألجسام 
لأللم  تحسسًا  أكثر  أصبحت  الفئران  أن  ووجدوا  املضادة 

حتى قبل مالحظة حدوث أية عالمات اللتهاب املفاصل.

اإلكثار من  أن  األمريكية  املتحدة  بالواليات  بأمهرست  التغذية بجامعة ماساتشوستس  وضح علماء 
تناول األطعمة املقلية في الزيوت النباتية يحفز تطور الخاليا السرطانية بالقولون، ويسمح بوصول املواد 

البكتيرية السامة إلى مجرى الدم.
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استعمال  تسيء  التي  الشعوب  أكثر  من  العربية  املنطقة  في  أننا  فيه  شك  ال  مما   
ارتفاع درجة الحرارة، أو السعال،  املضادات الحيوية، فبمجرد اإلصابة بأي َعَرض مثل: 
أو غيره من األعراض، فإننا نلجأ إلى املضاد الحيوي بدون الذهاب إلى الطبيب القادر 
على تشخيص ومعرفة أسباب األعراض املرضية التي من املمكن أن تسببها أنواع كثيرة 
من هذه  نوع  لكل  العالج  يختلف  وبالطبع  الفطريات،  أو  البكتيريا،  أو  الفيروسات،  من 
األنواع. ويتم التعّرف على مسبب املرض عن طريق عمل التحاليل التي يطلبها الطبيب، 

وكذلك من األعراض الظاهرة على املريض التي تساعد الطبيب على التشخيص السليم.

سوء استعمال املضادات الحيوية
سحر فتحي صديق*

  
ة
ي
و
د
أل
 ا

م
عل

* اختصاصية تحاليل طبية مكروبيولوجية ــ جمهورية مصر العربية. 
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تعريف املضادات الحيوية:
ــة الــخــاصــة  ــوي ــحــي املـــضـــادات ال
بالبكتيـريـا هـي مـركـبـات تتـداخـل مـع 
تركـيب البكتيريـا، أو تتـداخـل مع عملية 
مهمة لنمو البكتيريا، أو بقاؤها بدون أن 
تؤذي املصاب بهذه البكتيريا. يمكن أن 
تكون املضادات الحيوية مركبات مثبطة 
للبكتيريا )تمنع نمو البكتيريا(، أو قاتلة 

للبكتيريا.

أنواع املضادات الحيوية:       
1. مضادات حيوية طبيعية:

الحيوية  املـضادات  مـن  عـديـدًا  إن 
تكون  اإلنـــســـان  ــالج  ــع ل املــســتــخــدمــة 
مـن  أنـــواع  مــن  تفرز  طبيعية  منتجات 
كـأســلـحـة  الـبكـتيـريـا  أو  الفطــريـات، 
وتقتل  نفسها،  عن  بها  لتدافع  كيميائية 
البيئة  في  لها  املجـاورة  املكروبـات  بهـا 
مضادات  تفرز  فالفطريات  املزدحمة. 
 )Penicillin( الـبنسـلني  مثـل:  حيـويـة 
 .)Cephalosporin( والسيفالوسبورين 
أيضًا  فتفـرز  الخـيطيـة  البكتـيـريـا  أما 
الستربتومايسني  مثل:  حيوية  مضادات 
واإلريـثــرومـيـسـني   ،)Streptomycin(

.)Erythromycin(
شــبــه  حـــيـــويـــة  ــــضــــادات  م  .2

اصطناعية:
ــــــك هــمــا  ــــة عـــلـــى ذل ــــل األمــــث
 )Clarithromycin( الكالريثروميسني
الذي يستخدم لعالج العداوى املختلفة، 
قرحة  ــالج  ع فــي  أيــضــًا  ويستخدم 
اإلصابة  عن  النـاتـجة  عـشـري  اإلثنـا 
املـعـدة(  )جـرثـومـة  البوابيـة  باملـلـوية 

.)Azithromycin( واألزيثروميسني
3. مضادات حيـوية اصـطناعية 

بالكامل:
 اعتبارًا من نهاية عام 1999م تم تصنيع 
وهي  بـالكـامل،  اصطناعية  حيوية  مضادات 

 )Flouroquinolones( الفلوروكـينـولونـات 
 .)Ciprofloxacin( مثل:  سيبروفلوكساسني

 
تقسيـم املضــادات الحـيـويـة 

املضادة للبكتيريا:
تنقسم املضادات الحيوية املضادة 

للبكتيريا عادة على أساسني هما:

آلية العمل: 
ويقصد بها تداخل هذه املضادات 
تركيـبـات  مـن  تركـيـب  مـع  الحـيـويـة 
تستهـدف  بهـا.  عمليـة  أو  البكتيـريـا، 
الفئـات الرئيسـية من األدوية املضادة 
للبكتيريا أربع عمليات، وهي كالتالي :

التخليق الحيوي للجدار الخلوي . 1
البكتيـري، وذلـك مثـل: البنسـلني 
والفانكومايسني   ،)Penicillin(

.)Vancomycin(
ــلــبــروتــني . 2 ــيــق الـــحـــيـــوي ل ــتــخــل ال

األمينوجليكـوزيد  مثــل:  البكتيــري 
)Aminoglycoside( واملـاكرواليـد 

.)Macrolide(
ــحــمــض الــنــووي . 3 ــضــاعــف ال ت

ـــووي الــريــبــي  ـــن ــض ال ــم ــح وال
ســيــبــروفــلــوكــســاســني  مـثـل: 
)Ciprofloxacin( وريـفــامــبـني 

.)Rifampin(
حـمـض . 4 إلنزيـم  الحيـوي  التخليق 

الفوليك، مثـل:  سـلـفـامـيثـوكسازول 
.)Sulfamethoxazole(

تأثير املضادات الحيوية على 
البكتيريا )واسعة املدى، أو 

التخصصية(:
املــدى . 1 واســعــة  حيوية  مــضــادات 

وتشمل التأثير على كل من البكتيريا 
إيجـابيـة الجـرام، وسـالبـة الجـرام 

.)Ampicillin( مثل: األمبيسلني

ــة الــخــاصــة  ــوي ــحــي املــــضــــادات ال
بالبكتيـريـا هـي مـركـبـات تتـداخـل 
تتـداخـل  أو  البكتيريـا،  تركـيب  مـع 

مع عملية مهمة لنمو البكتيريا.

الحيوية  املـضادات  مـن  عـديـدًا  إن 
تكــّون  املستخدمـة لعـالج اإلنـسـان 
أنـواع  مـن  ُتفـَرز  طبيعيـة  منتجات 
مـن الفطريات، أو البكتيريا كأسلحة 

كيميائية لتدافع بها عن نفسها. 

تـم  1999م  نـهـايـة عـام  اعتبارًا مـن 
تصنيع مضادات حيوية اصطناعية 

بالكامل، وهي الفلوروكينولونات.



Medical Arabization, No. 58, February 2020تعريب الطب، العدد 58 ، فبراير 2020م 5051

املــدى . 2 ضيقة  حيوية  ــضــادات  م
عائالت  ضد  تعمل  )متخصصة( 

معينة من البكتيريا.

األشــــكــــال املــخــتــلــفــة لــســوء 
استعمال املضادات الحيوية:

ــضــادات . 1 ــاول امل ــن ــي ت ــــراط ف اإلف
أو  بدون تشخيص سليم،  الحيوية 

بدون داع.
فإن . 2 السليم  التشخيص  حالة  في 

باملضادات  الــعــالج  إكــمــال  عــدم 
الحيوية يكون أيضًا ضارًا.

املضادات . 3 استعمال  في  ــراط  اإلف
والدواجن  الحيوانات،  مع  الحيوية 
من  الــوقــايــة  لــغــرض  داع  بـــدون 

األمراض وللتسمني.

مخاطر سوء استعمال املضادات 
الحيوية:

إنه مع الفوائـد الكبيـرة للمضادات 
الحيويـة عنـد اسـتخـدامهـا االستخدام 
األمـراض  مـن  التقليـل  في  الصحيح 
ومضاعفات  البكتيـريا  تسـببها  الـتي 
من  التقليل  وأيضًا  األمـــراض،  هــذه 
أعداد الوفيات إال أنها ال تقضي تمامًا 
مخاطر  ولها  البكتيرية  األمراض  على 
وتشمل  استعمالها،  سوء  عند  عديدة 

اآلتي:
إن اإلفراط في تناول املضادات الحيوية . 1

إلــى  ـــؤدي  ي سليم  تشخيص  ـــدون  ب
اكتساب البكتيريا قدرة على مـقـاومـة 
هـذه املـضـادات الحيوية. وُتعد الفئـات 
بالبكتيـريـا  لإلصابة  عـرضة  األكـثـر 
هـم  الحيـويـة  للــمـضـادات  املـقـاومـة 
باملستشفيـات،  املحجوزون  املرضـى 

وكبـار الـسن من الذكور واإلناث.

فإن . 2 السليم،  التشخيص  حالة  في 
باملضادات  الــعــالج  اكــمــال  عــدم 
اكـتسـاب  أيضًا  يــؤدي  الحيويـة 

البكتيريا قدرة على مقاومتها.
ــضــادات . 3 ــاول امل ــن ــي ت ــــراط ف اإلف

أيضًا  يــؤدي  داع  بــدون  الحيوية 
املوجودة  البكتيريا  اكتساب  إلى 
اإلنسان صفات  في جسم  طبيعيًا 
يؤد  لم  إذا  اإلنسان  تضر  جديدة 
إلى قتلها، أو التقليل من أعدادها، 
طبيعيًا  املوجودة  البكتيريا  خاصة 
مهمًا  دورًا  تلعب  التي  األمعاء  في 
في امتصاص الفيتامينات، وتعمل 
في  الــتــوازن  من  حالة  خلق  على 
األمعاء لتحافظ عليها من املكروبات 

املمرضة.
يؤدي اإلفراط في تناول املضادات . 4

الحيوية أيضًا إلى سهولة اإلصابة 
املُبيضة  وخــاصــة  بــالــفــطــريــات، 

.)Candida(

تناول لحوم الحيوانات، والـدواجـن . 5
مضادات  على  املحتوية  واألسماك 
حيوية بكميات كبيرة وغير ضرورية 
يؤدي أيضًا إلى اكتساب البكتيريا 
الحيـوانـات  هذه  بأمعاء  املوجودة 
هذه  مقاومة  على  قدرة  والدواجن 
يسـهـل  الـتـي  الحيوية  املـضادات 

انتقالها إلى اإلنسان. 
وفي النهاية فإن كل ما سبق يؤدي 
على  قـــدرة  البكتيريا  اكتساب  ــى  إل
الحيوية   املضادات  من  عديد  مقاومة 
التي تسمى بالعامية البكتيريا الخارقة 
كارثة  إلــى  بها  اإلصــابــة  ــؤدي  ت التي 
صحية، وقد تؤدي إلى الوفاة في حالة 
أنــواع  من  نــوع  ألي  استجابتها  عــدم 

املضادات الحيوية.

من األشكال املختلفة لسوء استعمال 
املضادات الحيوية اإلفراط في تناول 
بدون تشخيص  الحيوية  املضادات 

سليم، أو بدون داع.

إن اإلفـــراط فــي تــنــاول املــضــادات 
سـلـيـم  تشـخـيـص  بدون  الحيـويـة 
قدرة  البكتيريا  اكتساب  إلى  يؤدي 
ــذه املـــــضـــــادات  عــلــى مــقــاومـــــة هـــ

الحيوية.

املضادات  تناول  في  اإلفــراط  يؤدي 
الحيوية أيضًا إلى سهولة اإلصابة 
املُبيضة  وخــاصــة  بــالــفـــــطــريــات، 

.)Candida(
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تعريف البكتيريا املقاومة 
لعديد من املضادات الحيوية:

واحد  لنوع  املقاومة  البكتيريا  هي 
في  الحيوية  املضادات  من  األقل  على 
املضادات  من  أكثر  أو  عائالت،  ثالث 
باألمراض  تأثير اإلصابة  الحيوية. إن 
لعديد  املقاومة  البكتيريا  تسببها  التي 
أسوأ  يكون  الحيوية  املــضــادات  من 
الدخول  ذات  النامية  الدول  في  بكثير 
بخطورة  الوعي  قلة  بسبب  املنخفضة 
هذه البكتيريا، وإمكانية انتقال الجينات 
املسؤولة عن مقاومة املضادات الحيوية 
من بكتيريا إلى أخرى؛ مما يؤدي إلى 
زيادة انتشار األمراض صعبة العالج؛ 
ممـا يـؤدي إلـى زيـادة مـدة املـكوث في 
الـعـالج  تكلـفـة  املستـشـفيات، وزيادة 

وزيادة معدالت الوفيات.

أكثر األنواع الشائعـة مـن البكتيريا 
املقاومة لعديد من املضادات الحيوية: 

البكتيريا العنقودية الذهبية املقاومة . 1
للميثيسيلني.

ــة . 2 ــاوم ــق ــــورات املـــعـــويـــة امل ــــك امل
للفانكوميسني.

إلنزيم . 3 املــفــرزة  املعوية  البكتيريا 
الكاربابيناماز.

تفاقم  ــدم  ع فــي  للمساعدة  حــلــول 
للمضادات  البكتيريا  أزمـة مقـاومـة 

الحيوية:
املشكالت . 1 بخطورة  الوعي  ــادة  زي

البـكتيـريا  تسـببـها  التـي  الكبيـرة 
املــضــادات  مــن  لعديد  املــقــاومــة 
لألطباء  وخــصــوصــًا  الــحــيــويــة، 

والصيادلة.
وخبير . 2 ماهر  طبيب  ــى  إل الــذهــاب 

التي تسهل  الالزمة  التحاليل  وعمل 
ضـروريًا  ذلـك  وُيـعـد  التشخيص، 
مثل:  الحيوي  املضـاد  وصـف  قـبل 
وحسـاسية  مـزرعـة  تحـليـل  عـمـل 
مسبب  ــوع  ن على  يتعرف  ـــذي  وال
املرض، ويحدد أيضاً أفضل مضاد 
حساسية  ألن  وذلك  للعالج،  حيوي 
تختلف  الحيوي  للمضاد  البكتيريا 

 شكل يوضح املخاطر الناتجة عن 

سوء استعمال املضادات الحيوية، وبعض 
النصائح لتقليل هذه املشكلة.

ــة لــعــديــد من  ــاوم ــق الــبــكــتــيــريــا امل
البكتـيريا  هـي  الحيوية  املضـادات 
من  األقل  على  واحد  لنوع  املقاومة 
املضادات الحيوية في ثالث عائالت.

التي  باألمراض  اإلصابة  تـأثير  إن 
لعديد  املقاومة  البكتـيريا  تسببهـا 
أسوأ  يكون  الحيوية  املضادات  من 
ذات  الــنــامــيــة  ــــدول  ال ــي  ف بكثير 
الدخول املنخفضة بسبب قلة الوعي 

بخطورة هذه البكتيريا. 

تناول املضادات الحيوية 
من دون الحاجة إليها 

يعجل من مقاومة 
البكتيريا 

عندما تقاوم البكتيريا 
املضادات الحيوية تصبح 
االلتهابات الشائعة غير 
. قابلة للعالج مستقبالً

مقاومة املضادات 
الحيوية تؤدي إلى 
إطالة فترة العالج 

وزيادة الوفيات.

كيف يمكن املساعدة في تقليل مقاومة 
املضادات الحيوية؟

ال تستخدمها 
بدون وصفة طبية

ال تشاركها 
مع أشخاص 

آخرين

استمر في تناول 
املضاد الحيوي 
حتى وإن اختفت 

األعراض
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املنطقـة  وباختـالف  الزمـن،  بمرور 
نمط  معرفة  يجب  كذلك  الجغرافية. 
املقاومة البكتيرية للمضادات الحيوية 

لوضع الخطة املناسبة للعالج.
من . 3 أي مضاد حيوي  عدم صرف 

من  طبية  بوصفة  إال  الصيدليات، 
طبيب.

ــاول املضاد . 4 ــن ت إكــمــال  البــد مــن 
التي وصفها  املدة  الحيوي حسب 
التحسن  حالة  في  حتى  الطبيب 
باملضاد  العالج  خطة  اكتمال  قبل 
تختلف  العالج  مدة  ألن  الحيوي، 
من مرض آلخر ومن نوع  من أنواع 
البكـتيريا  فمثـالً  آلخر،  البكتيـريا 
املسببة ملرض الدرن قد تصل مدة 

تناول العالج لعام.
الصحي . 5 الصرف  مياه  منع صرف 

من  بــالــقــرب  الــزراعــة  ومخلفات 
خزانات مياه الشرب.

ــادي واملــحــتــوي على . 6 ــزب تــنــاول ال
لعمـل  لإلنسان  املفيـدة  البكتيـريا 

توازن في الجهاز الهضمي.

من . 7 جيدًا  املــزارع  مراقبة  من  البد 
السماح  وعـــدم  مــحــايــدة،  هيئات 
ألصحاب املزارع بإعطاء املضادات 
والـدواجـن  للحيـوانـات  الـحيويـة 
واألسماك بدون داع، وكذلك البد من 
عزل الحيوانات املصابة وعالجها. 

القضاء  ملحاولة  ُتستخدم  حلول 
على البكتيريا املقاومة لعديد من 
بعض  لــدى  الحيوية  املــضــادات 

املرضى:
• قد يتم استخدام خليط من املضادات 	

الحيوية بنسب معينة والبد أن يكون 
للقضاء  عملها  في  تجانس  هناك 
من  لعديد  املقاومة  الـبكتيريا  على 
ــد قمت  ــادات الــحــيــويــة. وق ــض امل
املوضوع  بهذا  خاص  بحث  بعمل 
من  أكثر  على  تــجــارب  وأجــريــت 
وتم  الحيوية،  املضادات  من  خليط 
البيئة  علم  مجلة  في  البحث  نشر 

للصحة والبيئة.

 شكل يوضح بعض الخطوات التي 

تساعد في الحد من مقاومة البكتيريا 
للمضادات الحيوية.

استخدام املضادات الحيوية 
وفق تعليمات الطبيب فقط.

تناول جرعة العالج اليومية املناسبة 
وأكمل مسار العالج لنهايته.

استشر الطبيب عما يجب فعله إذا 
نسيت تناول إحدى الجرعات.

ال تتناول املضادات الحيوية 
املتبقية ملرض الحق.

ال تتناول املضادات الحيوية 
املوصوفة لشخص آخر مطلقًا.

اسأل الطبيب عن نصيحته 
في كيفية عالج األعراض.

مارس عادات صحية جيدة.

تأكد من تناولك أنت وأطفالك 
التطعيمات املوصى بها.

تحدث مع الطبيب بشأن إجراء 
اختبار حساسية الجلد.

البد من إكمال تناول املضاد الحيوي 
الطبيب  وصفها  التي  املــدة  حسب 
حتى في حالة التحسن قبل اكتمال 

خطة العالج باملضاد الحيوي. 

من  جيدًا  املـــزارع  مراقبة  من  البــد 
السماح  وعـــدم  مــحــايــدة،  هيئات 
املضادات  بإعطاء  املزارع  ألصحاب 
والـدواجـن  للحيـوانـات  الـحيويـة 
واألسماك بدون داع، وكذلك البد من 
عزل الحيوانات املصابة وعالجها. 
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• التي 	 الفيروسات  يتم استخدام  قد 
واملـعـروفة  فـقـط،  البكتيريا  تهاجم 
 )Bacteriophage( باسم العـاثـيـة
للقضاء على البكتيريا املمرضة في 
حـالـة أنهـا مقـاومـة لكل أو أغلبية 

املضادات الحيوية.
• دواء 	 إلــــى  ــون  ــث ــاح ــب ال تـــوصـــل 

)InnovoSep( يـمـنـع تطور مرض 
التسمم الدموي الذي تسببه البكتيريا 
)حتى لو كانت بكتيريا مقاومة لعديد 
ويمنع  الحيوية(،  املــضــادات  مــن 
الرئيسية  الجسم  ألعضاء  وصوله 

الذي يسبب الوفاة.
إن زيادة انتشار البكتيريا املقاومة 
هـي  الحيوية  املضادات  مـن  لعـديـد 
قـامـت  ولـذلك  عاملية،  صحية  مشكلة 
يـوم  بعـمـل  العامليـة  الصحة  منظمـة 
سوء  مــن  للتحذير  عــام  كــل  تــوعــوي 
إن  الحيوية،  ــضــادات  امل استعمال 
معرفة نمط املقاومة للسالالت البكتيرية 
في منطقة جغرافية معينة سوف يؤدي 
إلى املساعدة في االستعمال املناسب 
والصحيح للمضادات الحيوية، وكذلك 
مـدروسة  عـالجية  خـطط  عـمـل  فـإن 
مناسبة  حيوية  مضادات  على  تحتوي 
التحكم  إلى  سيؤدي  املستشفيات  في 
في هذه العدوى، ومن املحتمل أن يؤدي 

ذلك إلى تقليل فشل العالج وتكلفته.
الصحة  وزراء  أناشد  النهاية  وفي 
هيئة  لعمل  املسؤولني  والسادة  العرب 
ــدراســة أنــمــاط مــقــاومــة املــضــادات  ل
ألهميتها  وذلك  البكتيريا،  في  الحيوية 
توجد  كالتي  سابقًا  ذكر  كما  الكبرى 
بالدول األخرى، ولن يكلف ذلك كثيرًا، 
واملختبرات  املعامل  إلزام  مثاًل  فيمكن 
سواء امللحقة باملستشفيات، أو املنفصلة 
بتحـاليل  الـخـاصة  التـقـاريـر  بإرسال 

املزرعـة والحساسيـة عـن طـريق الـبريد 
اإللكتروني للهيئة والتي ستقوم بدراسة 
والبيانات  بالنتائج  والخروج  التقارير 
بعمل  أناشدهم  كما  معرفتها.  املطلوب 
هيئة أخرى تكون مهمتها عمل نشرات 
األمـراض  مـن  الـوقـايـة  عـن  تـوعـويـة 
الـتـي تسببهـا الكائنات الدقيـقـة مـثـل: 
الـفـيروسات، والبـكتـيـريـا، والفـطـريات 
وسائل  في  ونشرها  الطفيليات  وأيضًا 

اإلعالم املختلفة.
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التي  الفيروسات  استخدام  يتم  قد 
واملـعـروفة  فـقـط،  البكتيريا  تهاجم 
 )Bacteriophage( بـاسـم العــاثــيـة
للقضاء على البكتيريا املمرضة في 
حـالـة أنهـا مقـاومـة لكل أو أغلبية 

املضادات الحيوية.

دواء  ــــى  إل الـــبـــاحـــثـــون  تـــوصـــل 
مرض  تطور  يـمـنـع   )InnovoSep(

تسببه  الــــذي  الـــدمـــوي  الــتــســمــم 
بكتيريا  كانت  لو  )حتى  البكتيريا 
ــد مـــن املـــضـــادات  ــعــدي ــة ل ــاوم ــق م
ألعضاء  وصوله  ويمنع  الحيوية(، 
يسبب  ـــذي  ال الرئيسية  الــجــســم 

الوفاة.

إن زيادة انتشار البكتيريا املقاومة 
لعـديـد مـن املضادات الحيوية هـي 
مشكلة صحية عاملية، ولـذلك قـامـت 
منظمـة الصحة العامليـة بعـمـل يـوم 
سوء  من  للتحذير  عام  كل  توعوي 

استعمال املضادات الحيوية.
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األدوية الخافضة لسكر الدمعل

الصيدالنية: شيماء يوسف ربيع*

داء السكري هو مرض مزمن يصيب كثيرًا من الناس في مختلف األعمار، ويتسبب في مشكالت 
عديدة وهو عبارة عن متالزمة تتصف باضطراب االستقالب الناتج عن عدم قدرة البنكرياس على 
إفراز األنسولني بنسبته الطبيعية، أو عدم قدرة الجسم على االستجابة لألنسولني املفرز؛ نتيجة 
انخفاض حساسية األنسجة له، ونتيجة وجود خلل في املستقبالت الخاصة به في الخاليا، أو 
كال األمرين؛ مما يجعل الجسم غير قادر على استهالك الجلوكوز، ومن ثم يرتفع تركيزه في الدم؛ 
مما يسبب عديدًا من املشكالت في أجهزة الجسم املختلفة. والجلوكوز نوع من الكربوهيدرات 
املوجودة في كثير من األطعمة مثل: الخبز، واألرز، واملعكرونة، والفاكهة، وعند تناول هذه األطعمة 
يحتاج الجسم إلى هرمون األنسولني لتوزيع الجلوكوز على كل الخاليا، حيث يعد الوقود الالزم 
مستوى  ارتفاع  إلى  املستقبالت  في  الخلل  أو  األنسولني،  نقص  ويؤدي  بوظائفها،  للقيام  لها 
األعراض  تكون  حيث  صدفة،  ذلك  ويكتشف  السكري،  بداء  اإلصابة  ثم  ومن  بالدم،  الجلوكوز 
خفيفة وغير واضحة؛ مما يتسبب في حدوث املضاعفات على املدى الطويل، مثل: فقدان الرؤية، 

أو أمراض القلب الوعائية وغيرها.

*  محرر طبي ــ املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ دولة الكويت.
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األنماط املختلفة لداء السكري:
يوجد نمطان من داء السكري وهما 
وسوف  الثاني،  والنمط  األول،  النمط 

نتاولهما بإيجاز فيما يلي:

النمط األول:
النوع  مــن  السكري  ــداء  ب يعرف 
األول، وقديمًا كان ُيعرف بداء السكري 
املعتمد على األنسـولـني، ويـقـصـد بـه 
الـذين يعتمدون  مرضى داء السـكري 
على األنسولني في عالجهم. وكان هذا 
النوع يسمى أيضًا بسكري اليافعني؛ 
سن  في  أعراضه  تظهر  ما  عادة  ألنه 
الخامسة عشر، ولكن هذه التسمية لم 
يصيب  األول  النمط  ألن  معتمدة؛  تعد 
الشباب واملسنني على حد سواء، وهذا 
األطفال،  يصيب  الغالب  في  النوع 
لكنه  عامًا،  ثالثني  من  األقل  والبالغني 
فيها  بما  عمرية  فئة  أية  في  يبدأ  قد 

الشيخوخة.
هذا  في  املــرض  أعــراض  وتحدث 
وتبول  عطش،  حدوث  مع  فجأة  النوع 
خـالل  املفاجئ  الــوزن  ونقص  كثيـر، 
أيام قليلة، وتزيد معه احتمالية حدوث 
املضـاعـفـات مثـل: الحماض الكيتوني 
السكري )Ketoacidosis(، والغيبوبة 

.)Diabetic Coma( السكرية

النمط الثاني:
بـــداء الــســكــري مــن النمط  يــعــرف 
املعتمـد  غـير  الـسـكري  داء  أو  الثاني، 
ال  املرضى  ألن  وذلــك  األنسولني؛  على 
عالجهم.  في  األنسولني  على  يعتمدون 
بشكل  ــوع  ــن ال هــذا  أعـــراض  وتظهر 
الغيبوبة  حــدوث  واحتماالت  تدريجي، 
النمط  من  أقل  واملضاعفات  السكرية 
األول، وغالبًا ما يتم اكتشاف هذا النوع 

الروتينية،  الطبية  التحاليل  إجراء  عند 
وفي هذا النوع يفرز البنكرياس كمية من 
األنسولني، ولكنها قد تكون غير كافية، 
أو أن هناك مقاومة من األنسجة والخاليا 
بالجسم تعوق وظيفة األنسولني؛ بسبب 
وجود  أو  األنسولني،  مستقبالت  نقص 
تمنع  املستقبالت  لهذه  مضادة  أجسام 
األنسولني، وتنافسه على الوصول إليها؛ 

مما يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم.

تشخيــص ارتـفـاع مـسـتـوى 
السكـر بـالـدم:

أحيانًا  الــدم  الطـبيب  يفحـص  قد 
الـسكري  داء  عن  خصيصًا  للكشف 
استنادًا  املــرض  وجــود  في  شك  إذا 
الخطورة،  عوامل  أو  أعـــراض،  إلــى 
ويتم تحديد اإلصابة بداء السكري من 

خالل االختبارات التالية:

1. فحص سكر الدم بوخز اإلصبع:
يتم فحص سكر الدم، وذلك بوخز 
اإلصبع، حيث يتم الحصول على قطرة 
الشريحة  على  الدم  عينة  وتوضع  دم، 
إلى  إدخالها  قبل  كيمـيائيـًا  املعالجـة 
السكر،  مستوى  يحدد  صغير  جهـاز 
شـاشـة  عـلى  النتيجـة  عــرض  ويتم 
من  أعلى  النتيجة  كانت  إذا  صغيرة، 
ينبغي  لتر  ديسي  جرام/  ملي   126
أثناء  ــدم  ال سكر  الختبار  الخضوع 

الصيام.

2. االختبار العشوائي لسكر الدم:
يعد هذا االختبار جزءًا من اختبار 
أثناء  يــجــرى  الـــذي  الروتيني  الـــدم 
سحب  يتم  حيث  الــطــبــي،  الفحص 
أي  بدون  الوريد  خالل  من  الدم  عينة 
تحضير مسبق للمريض مثل: الصوم، 

داء  من  األول  النمط  أعراض  تحدث 
السكري فجأة مع حدوث عطش، وتبول 
كثير، ونقص الوزن املفاجئ خالل أيام 

قليلة. 

داء  من  الثاني  النمط  أعراض  تحدث 
واحتـماالت  تدريجي،  بشـكـل  السكري 
حدوث الغيبوبة السكرية واملضاعفات 
مـا  وغـالـبًا  األول،  الـنـمـط  مـن  أقــل 
إجراء  عنـد  النوع  هذا  اكتشاف  يتم 

التحاليل الطبية الروتينية. 

الدم  يعد االختبار العشوائي لسكر 
جزءًا من اختبار الدم الروتيني الذي 

يجرى أثناء الفحص الطبي.
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السكر  مستوى  يتعدى  أال  ويفترض 
ديسي لتر(،  بالدم )200 ملي جرام / 
ولكن إذا تعدت هذه النسبة، فالبد من 
إجراء اختبار سكر الدم أثناء الصيام.

3. اختبار سكر الدم أثناء الصيام:
بالدم ذروته  السكر  يصل مستوى 
تنـاول وجـبـة طـعام، ويعطي هذا  بعد 
االختبار أفضل النتائج بعد صيام مدة 
ويتراوح معدل  األقل.  8 ساعات على 
معظم  لــدى  الصيام  بعد  ــدم  ال سكر 
ملي   )110  -  70( بــني  األشــخــاص 

جرام/ديسي لتر.

4. اختبار البول:
تخزين  عــن  الجسم  يعجز  حــني 
يترسب  مالئمة  بطريقة  ــدم  ال سكر 
السكر الفائض في البول. والواقع أن 
البول  في  للسكر  املرتفعة  املستويات 
تشكل دلياًل على معاناة داء السكري، 
عمومًا  يستخدم  ال  البول  اختبار  لكن 
ألن  ــك  وذل السكري،  داء  لتشخيص 

تحاليل الدم أكثر دقة.

أعراض ارتفاع سكر الدم: 
نسـتعـرض فـيــما يـلـي الـعـالمـات 
املبكـرة على ارتفـاع نسبة السكر في 

الدم :

1. الشعور بالتعب:
أن  الدم  في  السكر  الرتفاع  يمكن 
الشخص،  طاقة  مستويات  على  يؤثر 

ويسبب له التعب، أو التعب الشديد.

2. كثرة التبول:
في  السكر  مستويات  تكون  عندما 
الدم مرتفعة، يمكن أن يؤثر الجلوكوز 

إن وجود  حيث  الكلى،  على  اإلضافي 
الدم  في  الجلوكوز  من  كبيرة  كمية 
الدموية  األوعية  تلف  إلــى  يــؤدي  قد 
الترشيح  الكلى؛ مما يجعل عملية  في 
التبول بشكل  ذلك  كفاءة، ويسبب  أقل 

متكرر، وخاصة أثناء الليل.

3. زيادة العطش:
يعد ذلك عرضًا طبيعيًا نتيجة كثرة 

التبول.

4.  الشعور الدائم بالجوع:
العطش  أو  الجوع  يكون  أن  يمكن 
املستمر من عالمات ارتفاع السكر في 
الدم، ويقسم الجهاز الهضمي الطعام 
الجلوكوز  يسمى  بسيط  سكر  إلــى 
والذي يستخدمه الجسم كوقود. وفي 
حالة ارتفاع السكر الشديد، وال ينتقل 
ما يكفي من الجلوكوز من مجرى الدم 
إلى خاليا الجسم؛ يشعر األشخاص، 
خاصة املصابني بداء السكري بالجوع 
الذي  الوقت  النظر عن  املستمر بغض 

أكلوا فيه مؤخرًا.

 شكـل يوضح أعراض 

الـسـكـر  ارتفــاع مسـتـوى 
بالدم، والتصرف الصحيح 
عـنـد التعامـل مـع املريض 

في هذه الحالة.

الصيام  بعد  الدم  سكر  معدل  يتراوح 
)110 لدى معظم األشخاص بني )70 - 

ملي جرام/ ديسي لتر.

يمـكـن أن يـكـون الجوع أو العطش 
املستمر مـن عالمـات ارتفـاع السكر 

في الدم. 

كثرة التبولجفاف الفمالعطش

آالم حادة الصداعالغثيان
في البطن

بنشاط شرب املاء القيام 
حركي

أخذ جرعة األنسولني 
حسب تعليمات الطبيب

في  الصحيح  التصرف 
حال ارتفاع السكر:
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5. عدم وضوح الرؤية:
من  ــدة  ــزائ ال الكميات  تـــؤدي  قــد 
على  التأثير  إلــى  الــدم  في  الجلوكوز 
حالة  فــي  يتسبب  مما  الــعــني؛  شبكية 
تسمى اعتالل الـشـبكـية السكري؛ نتيجة 
الرؤية،  وضــوح  عــدم  ُيالحظ  قد  لذلك 
ويمكن أن يؤدي ارتفاع السكر في الدم 
في  الدقيقـة  الدمويـة  األوعية  تلف  إلى 

العينني؛ ممـا قـد يسبب ضبابية الرؤية.
6. بطء الشفاء من الجروح:

السكر  مستويات  تؤدي  أن  يمكن 
أعصاب  تلف  إلــى  ــدم  ال في  العالية 
قد  مما  الــدمــويــة؛  واألوعــيــة  الجسم 
لذلك،  نتيجة  الدموية؛  الدورة  يضعف 
حتى الجروح الصـغيرة قــد تسـتغـرق 

أسابيع أو شهورًا للشفاء.

التـدبير العـالجـي لـخـفـض 
مستوى السكر بالدم:

يعانون  الذين  املرضى  يخضع  قد 
إما  بــالــدم  السكر  مستوى  ارتــفــاع 
باألقراص  أو  باألنسولني،  للعالج  إلى 

الخافضة للسكر.

األنسولني:
يعد نقص األنسولني سببًا مباشرًا 
وظيفة  ألن  السكري؛  داء  حــدوث  في 
األنسولني األساسية هي إدخال السكر 
العضالت،  واألنسجة،  الخاليا،  إلى 
عـــادة ال يؤخذ  ــاب.  ــص ـــخ، واألع وامل
األنسولني عن طريق الفم، ولكنه يؤخذ 
كحقن، ويوجد منه أنسولني قصير، أو 
املفعول،  ممتد  أو  طويل،  أو  متوسط، 
وأفضل موضع المتصاص األنسولني 
يكون عن طريق حقنه في منطقة البطن.

األقراص الخافضة لسكر الدم:
1 . :)Sulphonylurea(  سلفونيل  يوريا

حيث تعمل هذه األدوية على زيادة 
للمرضى  بالدم، وتعطى  األنسولني 
كيتونية  أجسام  لديهم  ليس  الذين 
في  زيــادة  تصاحبها  وقد  بالبول. 
داء  مرضى  مع  تفيد  وال  الــوزن. 
وال  األول،  النـمـط  من  السـكـري 
حالة  في  أو  األطفال  مع  تستعمل 
أو  السكر،  في  الشديد  االرتــفــاع 
في حالة غيبوبة داء السكري، ومن 

 شكل يعرض بعض النصائح 
التي ينبغي اتباعها عند تخزين 

األنسولني واستعماله.

قد تؤدي الكميات الزائدة من الجلوكوز 
في الدم إلى التأثير على شبكية العني؛ 
يتـسـبب في حالـة تسـمى اعتالل  مما 

الشبكية السكري.

يعـد نـقـص األنـسـولـني سـببًا مباشرًا 
وظيفة  ألن  السـكري؛  داء  حـدوث  فـي 
األنسولني األساسية هي إدخال السكر 
إلى الخاليا، واألنسـجـة، والعضالت، 

واملخ، واألعصاب.

بعد فتح عبوات األنسولني يمكن 
فقـط،  يـوم   28 ملـدة  استعمالها 
لألقالم  بالنسبة  املدة  وتختلف 

حسب كل نوع.

بعد فتح أقالم األنسولني يمكن 
حفظها في درجة حرارة الغرفة 
على  صممت  ولذلك  العادية، 

شكل قلم.

عـبـوات  تتعـرض  ال  أن  يجـب 
األنسولني لضوء الشمس أبدًا.

األفضل حفظ العبوة، أو 
القلم قبل فتحها بالثالجة 
للحرارة  تعرضها  وعدم 

أو البرودة الشديدة.

يمكن استعمال العبوات 
واألقـالم غـيـر املـفتوحة 
مـدة  حـتـى  )الجـديـدة( 

االنتهاء املدونة عليها.

ال تضع األنسولني في الفريزر 
فيجب  وضع  ما  ومتى  أبدًا، 

التخلص منه فورًا.
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في  سيما  وال  الجانبية  تأثيراتها 
حالة الصيام: خفض معدل السكر، 
والتـعـّرق،  باالنتـفـاض،  والشعـور 
واالضطرابات،  والجوع  واإلرهاق، 
الحساسية  بــعــض  تــظــهــر  ـــد  وق

والهرش.
2 . :)Metformin( أقراص ميتفورمني

داء  ملــرضــى  إعــطــاؤهــا  ويفضل 
فـشـل  بـعـد  البـدينـني  السكـري 
ضبـط النظـام الغـذائي والرياضي 
في خفض الوزن، وتعمل على تقليل 
مقاومة الخاليا لألنسولني، وال تقلل 
البنكرياس،  من  األنسولني  إفــراز 
نقص  غيبوبة  ظــهــور  تسبب  وال 
كما  بالدم،  الدهون  وتقلل  السكر، 
تقلل انطالق الجلوكوز من الكبد أو 
امتصاصه من األمعاء. ومن آثارها 
والشعور  الشهية،  فقدان  الجانبية 
والغثيان،  الفم،  في  معدني  بطعم 
والقيء، وتقل هذه اآلثار مع الوقت.

3 . Thiazolidin- ثيـازولـيديـنيـديـون
edione: ويعمل على زيادة حساسية 
الجسم لألنسولني فيساعد األنسجة 
من  الجلوكوز  أخذ  على  والعضالت 
التي  الجلوكوز  كمية  ويقلل  ــدم،  ال

يصنعها الكبد من الجليكوجني.
ــداز    . 4 ــوزي ــوك ــل ــاج ــف ــطــات أل ــب مــث

تـعمل   :)Alpha glucosidase(
املسؤول  اإلنزيم  عمل  تقليل  على 
والـنـشـويات  السكـر  تكسير  عـن 
إلى  وتحويلها  الــصــيــام،  أثــنــاء 
لهذا  باألمعاء،  ُيمتص  جلوكوز 
ليقلل  مباشرة  األكــل  قبل  يؤخذ 
مفعول  ويقل  السكر،  امتصاص 
ــدرات  ــذا الــنــوع عند تــنــاول م ه
الدرقية،  الــغــدة  ـــة  وأدوي الــبــول، 

وحبوب منع الحمل.

ــة  األدوي تستعمل  ال  عــام  وبشكل 
أو  الحمل  أثناء  الدم  لسكر  الخافضة 
الرضاعة، وفي حاالت األمراض املعدية 
والعمليـات الجـراحـيـة، أو الحساسية 
ضد مركبات السلفا ومشتقاتها، أو مع 
تناول الكورتيزونات، أو الستيرويدات.

اعتبارات عامـة ينبـغي أخـذها 
باالعتبار عند املعالجة بأقراص 
األدوية الخافضة لسكر الدم عن 

طريق الفم:
من املهم معرفة أن أقراص األدوية 
الفم  طريق  عن  الدم  لسكر  الخافضة 
العالجية  االخــتــيــارات  عــن  تغني  ال 
شبهًا  أكثر  ولعلها  األخرى،  الرئيسية 
الغذائي  النظام  تكمل  التي  باملعالجة 
وممارسة الرياضة. وفي بعض األوقات 
األدويـــة  ــراص  ــأق ب املعالجة  تصبح 
غير  الفم  طريق  عن  للسكر  الخافضة 
املرضى،  بعض  حالة  ملعالجة  كافية 
الذي  املرضى  أن نصف  ويقدر حالياً 
الخافضة  األدويــة  بأقراص  يعالجون 
إلى  يأخذون  الفم  طريق  عن  للسكر 
األطـبـاء  ويشـيـر  األنسـولـني،  جانبهـا 
الفشل  بأنها حاالت  الحاالت  تلك  إلى 
األدويـة  بأقـراص  للمعـالـجـة  الثانـوي 
الفم،  الدم عن طريق  الخافضة لسكر 
بأقراص  للمعالجة  األولي  الفشل  أما 
الدم عن  األدوية الخافضة للسكر في 
طريق الفم، فيعني أن مستويات سكر 
مع  شهر  ملدة  مرتفعة  بقـيت  قد  الدم 

استخدام األدوية األولية.
وينبغي أن تستخدم أقراص األدوية 
الفم  طريق  عن  الدم  لسكر  الخافضة 
التفاعالت  إليه  تؤدي  ملا  نظرًا  بحذر، 
املتبادلة بني األدوية املتنوعة والجرعات 
وفـق  األدوية  تـلك  تعمـل  إذ  املتعـددة. 

تعمل األقراص الخافضة لسكـر الـدم 
من نوع السلفونيل يوريا على زيادة 
األنسولـني بالـدم وتعـطى للمـرضى 
كيتونية  أجسام  لديهم  ليس  الذين 

بالبول.

املـيتفـورمني  أقـراص  إعـطـاء  يفضـل 
للمرضى البـدينـني بـعـد فـشـل ضبـط 
فـي  والـريـاضـي  الـغــذائـي  النظــام 

خفض الوزن.

األدوية  أقراص  أن تستخدم  ينبغي 
الخافضة لسكر الدم عن طريق الفم 
بحذر، نظرًا ملا تؤدي إليه التفاعالت 
املـتـنـوعـة  األدويـة  بيـن  املـتبـادلـة 

والجرعات املتعددة.

(
(
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يوصي  قد  ولذا  التنوع؛  كثيرة  آليات 
األطباء بإضافة األنسولني إلى أقراص 
األدوية الخافضة لسكر الدم عن طريق 
النمط  من  السكري  داء  ملعالجة  الفم 
من  كثير  هناك  يزال  ال  ولكن  الثاني، 

األسئلة التي تحتاج إلى إجابات.

غيبوبة ارتفاع مستوى السكر 
بالدم:

للمرضى  تحدث  التي  الغيبوبة  هي 
عالجهم  ــاول  ــن ت فــي  تهاونهم  بسبب 
الخاص بداء السكري؛ مما ينتج عن ذلك 

ارتفاع مستوى السكر بالدم.

أعراض وعالمات الغيبوبة:
• شعـور املـريــض بالـحـر والعـطـش 	

الشديـد، ثـم يشـعر بفتور وقصور 
في وعيه والتباس يتزايد حتى يفقد 

الوعي.
• يكون جلد املريض جافًا، وساخنًا، 	

ووجهه محتقنًا.
• يصبح النفس ضحاًل ومتالحقًا.	
• يكـون اللـسان جـافـًا، وكـذلـك الـفم 	

وتنبعـث منـه رائحـة األسيتون التي 
تشبه رائحة الفاكهة.

• يفقد الجلد مرونته عند قرصه.	
• مئة 	 إلــى  ليصـل  النبـض  تسارع 

نبضة في الدقيقة.

اإلسعافات األولية لغيبوبة ارتفاع 
مستوى السكر بالدم:

ُينقل املريض إلى املستشفى، ويتم 
به،  الخاصة  األنسولني  إعطاؤه جرعة 
الحالة،  لهذه  الرئيسي  العالج  فهو 

وإجراء فحوص، وإعطاؤه وجبة خفيفة 
من  نشويات  من  مكونة  الطعام  من 
الشـوفـان،  ويفـضـل  الكامـلة  الحبوب 
وإعطـاؤه عصائر الخـضراوات واملـاء 
حتى  املـستشـفى  في  بقـاؤه  ويفضـل 
بـالـدم،  الـسـكر  توازن مسـتوى  يعـاد 
ويـعـاد ضـبـط جـرعـات عالج تخفيض 
االلـتـزام  مع  بالـدم  السكر  مسـتـوى 
بالحمية الغذائية الخاصة بمرضى داء 

السكري.

اليوم العاملي لداء السكري:
بمخاطر  للتوعّية  عاملي  يــوم  هــو 
الّرابع  في  به  وُيحتفل  الّسكري،  داء 
عام،  كل  مـن  نوفمبـر  من شهر  عشر 
تخليدًاَ  املوعد  هــذا  اختيار  تم  وقــد 
بانتنغ  فردريك  الّطبيب  ميـالد  لذكرى 
األنسولني  اكتشاف  في  شارك  الـذي 
مع تشارلز بست عام 1922م، وتعود 
فكرة تخصيص يوم محّدد من كل عام؛ 
لتسليط الّضوء على داء الّسكري لعام 
الفيدرالّية  من  مشترك  بجهد  1991م 
الّدولية لداء السكري، ومنظمة الصحة 
الـعـاملـي  الـيـوم  أصبح  وقد  العاملّيـة، 
عام  في  رسمياً  يـوماً  الـسكـري  لداء 
املتحدة. األمـــم  مــن  بــقــرار   2006م 

املراجع:
• الــداء 	 كمال،  نسرين  اهلل،  د.عبد  تأليف 

الـسكري، الطـبعـة األولى، املركـز الـعـربي 
دولة  الصحية،  العلوم  وترجمة  لتـألـيف 

الكويت، عام 2016م.

• تأليف د.عطوه، عبد املنعم محمد، املـرشـد 	
فـي اإلسـعـافـات األوليـة، الطبعة األولى، 
العلوم  وترجمة  لتأليف  العربي  املركز 

الصحية، دولة الكويت، عام 2019م.

السكر  ارتفاع مستوى  تحدث غيبوبة 
بالدم بسبب تهاون املرضى في تناول 
مما  الـسـكري؛  بـداء  الخاص  العالج 
ينـتـج عـن ذلـك ارتفـاع مستوى السكر 

بالدم.

تتمثـل اإلسعافـات األولـيـة لـغيبـوبة 
ارتفاع مستوى السكر بالدم في نقل 
املريض إلى املستشفى، ويتم إعطاؤه 

جرعة األنسولني الخاصة به. 

14 نوفمبر

اليوم العاملي لداء السكري
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)nCoV- 2019( فيروس كورونا املستجد
الصيدالنية: أمنية حسني محمد شمس الدين*

ماهية فيروس الصني الغامض: 
العام املاضي إصابة عدد من األشخاص بفيروس غامض  منذ إعالن الصني في أواخر 
)يشار إليه حاليًا بــ: nCoV- 2019(، فقد أثيرت حالة من الذعر والقلق بني السكان واملسؤولني 
ومدى خطورته  الفيروس  معرفة حقيقة  في  الفشل  بعد  العالم وخاصة  أنحاء  مختلف  في 
وطريقة انتشاره. ويرجح املسؤولون في الصني ومنظمة الصحة العاملية أن ذلك الفيروس 
هو أحد فيروسات مجموعة كورونا الفيروسية )Coronaviruses(، وهي مجموعة كبيرة تشمل 
فيروسات قد تسبب طائفة من األمراض لإلنسان تتراوح بني نزالت البرد الشائعة وأمراض 
أخرى خطيرة مثل: املتالزمة التنفسية الحادة الشديدة وهي ما عرفت بمرض سارس القاتل 
الذي ظهر في السنوات املاضية أيضاً بالصني، وحصد أرواح املئات من املصابني في العامني 
)2002 م و2003م(. كما تسبب أيضاً الفيروسات املنتمية إلى هذه املجموعة عددًا من األمراض 
لدى الحيوانات، بل ويستطيع بعضها االنتقال من الحيوانات إلى البشر، مثل ذلك الفيروس 

الغامض الذي نتناول الحديث عنه في هذا املقال.

*  محرر طبي ــ املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ دولة الكويت.
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تاريخ ظهور الفيروس: 
يجدر بالذكر أن الفيروس الصيني 
ــي الــظــهــور في  ــد بــدأ ف الــغــامــض ق
ورواد  العاملني  بني  املاضي  ديسمبر 
في  البحرية  املــأكــوالت  أســواق  أحــد 
الواقعة  هوبى  بمقاطعة  ووهان  مدينة 
في وسط الصني، إذ يعد ذلك السوق 
مركزًا لبيع األسماك والحيوانات البرية 
وصفته  ــد  وق الــبــشــري.  لالستهالك 
بأنه فوضوي  الصينية  أجهزة اإلعالم 
النظافة، وتم  ودون املستوى من حيث 
هـذا  من  يناير  أول  وإغـالقـه  تعـقيمه 
العـام. وبعد ظهور ذلك الفيروس، فقد 
إلى دول آسيوية أخرى  تسلل سريعًا 
وتايالند،  واليابان،  كونج،  هونج  مثل: 
وتايوان،  وفيتنام،  الجنوبية،  وكوريا 
إلى  ووصل  بل  ونبيال،  وسنغافورة، 
األمريكية،  املتحدة  والواليات  فرنسا 
بشكل  املخاوف  وتزايدت  وأستراليا. 
تسـجيـل  فـي  التسـارع  بسـبب  كبيـر 
ــاالت اإلصــابــة والــوفــيــات، وكذلك  ح
بسبـب عدم تـوفـر املـعـلـومات الطبيـة 
الفيروس  سلوك  عن  الكافية  والعلمية 
في االنتشار واالنتقال من شخص إلى 
املرض  أعــراض  تشابه  وكذلك  آخــر، 
وصعـوبـة  والسـعـال  الحمـى  )مـثـل: 
أخرى  أمراض  أعراض  مع  التنفس( 
االلتهاب  أو  املوسمية،  األنفلونزا  مثل: 
في  وخــاصــة  النمطي  غير  ــوي  ــرئ ال
والتنقالت  السفر،  حركة  ازدياد  وقت 
العام  احتفاالت  بمناسبة  البالد  داخل 
الصيني الجديد التي ُتقام في الخامس 
والعشرين من يناير والتي يشارك فيها 
من  شخص  مليون   400 مــن  أكــثــر 

مختلف أنحاء العالم. 

طريقة انتقال الفيروس:
الــفــيــروس  أن  الــتــقــاريــر  تــرجــح 
التعّرض  طريق  عن  البشر  إلى  ينتقل 
للحيوانات املصابة، أو لرذاذ املرضى 
عن  أو  والسعال،  العطس  خالل  من 
بالفيروس،  امللوثة  طريق ملس األسطح 
العني  أو  األنف  أو  الفم  ملس  ثم  ومن 
البراز  عبر  ونادرًا  األيدي،  غسل  قبل 
امللوث،  وأنه قد يكون انتقل إلى البشر 
الثدييات  بعض  من  األول  املقام  في 
مثل  كــورونــا  فيروسات  تحمل  التي 
الخفافيش،  أو  الحيتان  ــواع  أن أحــد 
ســارس  ــيــروس  ف خطى  على  ـــك  وذل
حيوان  من  البشر  إلــى  انتقل  ــذي  ال
أشارت  قد  ولكن  والخفافيش،  الزباد 
إحدى الدراسات املنشورة في جريدة 
 Journal of الطبية  الفيروسات  علم 
إلـى احـتـماليـة   Medical Virology
أن يكون الثعبان هو العائل، واقترحت 
أن هناك طفرة حدثت، ونتج عنها تغير 
الفيروسية  البروتينات  أحد  في  بسيط 
لذلك الفيروس؛ مما سمح له بالتّعرف 
جسم  فــي  مــحــددة  مستقبالت  على 
اإلنسان واالرتباط بفعالية، وهي خطوة 
حرجة في عملية غزو الفيروس لخاليا 
العائل. يرجح الباحثون أن هذا التغير 
البروتيني بالتحديد قد ساعد الفيروس 

على االنتقال إلى اإلنسان.
الصيني  كورونا  فيروس  ويستطيع 
الغامض أن ينتقل بني البشر وبعضهم، 
وفق  اآلن  حتى  محدودة  حاالت  ولكنها 
األمــراض  مكافـحـة  مــراكــز  تصريح 
)CDC(، أما الطريقة الشائعة والرئيسية 
لالنتقال فتبـدو بأنهـا مـن الحيـوان إلـى 
اإلنسان، وال يزال االستقصاء حول هذا 

األمر قائمًا.

)
)

الصــيـنـي  كــورونـا  فــيـروس  ظـهـر 
الـعـامـلني  بني  املاضي  ديسمبر  في 
ورواد أحد أسواق املأكوالت البحرية 
هوبى  بمقاطعة  ووهان  مدينة  في 

الواقعة في وسط الصني.

)الحـمـى،  املـرض  أعـراض  تتـشـابـه 
مـع  التنـفـس(  وصعوبـة  والسعال، 
أعراض أمراض أخرى مثل: األنفلونزا 
غير  الرئوي  االلتـهاب  أو  املوسميـة، 

النمطي.

الصيني  كورونا  فيروس  يستطيـع 
البـشــر  بـني  ينتـقــل  أن  الغـامـض 
محــدودة  حـاالت  ولكـنهـا  وبعضهم، 
حتى اآلن وفق تصريح مراكز مكافحة 

األمراض.
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األعراض:
نشرته  ما  وفــق  ــراض  األع تشمل 

منظمة الصحة العاملية ما يلي: 
• صعوبة التنفس.	
• السعال .	
• الحمى.	

وفي الحاالت املتقدمة، يصاب املريض 
التنفسية  واملتـالزمة  الرئـوي،  بااللتهـاب 
وقد  الكلوي،  والفشل  الشديدة  الحادة 

يتطور األمر إلى الوفاة.

اإلجراءات الوقائية:
العـاملـية   الصـحـة  منظمـة  تـراقـب 
بشكل  وتتواصل  كثب  عــن  الــوضــع 
منتظم مع السلطات الوطنية في الصني 
من أجل تقديم الدعم الالزم. كما اعّدت 
الوقاية من ذلك  إرشادية بشأن  دالئل 
باستمرار  بتحديثها  وتقـوم  الفيروس، 
بهذا  إضافية  معلومات  توفرت  كلما 

الشأن. وتتابع السلطات الصحية في 
دول العالم أيضًا تفشي ذلك الفيروس 
يكون  أن  من  مخاوف  وسط  الغامض 
ذلك الفيروس الجديد أسوأ من فيروس 
عـاملـيـًا  الحـكـومـات  وتكثف  سارس، 
مراقبة املسافرين على رحالت الطيران 
القادمة من الصني، وتتخذ اإلجراءات 
السيطرة  ملحاولة  املــشــددة  الوقائية 
على انتشار العدوى. وقد بدأت بعض 
الدول العربية أيضًا في اتخاذ التدابير 
إخـضـاع  عـلـى  والتشـديد  الوقائيـة، 

القادمني من الصني للفحص الطبي. 

هل هناك أي تطعيمات أو عالجات 
متاحة للفيروس؟

حاليًا  تتوفر  ال  فإنه  عــام،  بشكل 
أي تطعيمات مؤكدة تقي من اإلصابة 
حاليًا  املتاح  الفيروس، والعالج  بذلك 
على  يعمل  داعـــم  ــالج  ع إال  هــو  مــا 
الجسم  وترطيب  األعـــراض  تخفيف 
املريض  حالة  على  ويعتمد  بالسوائل 

 شكل يوضح أعراض اإلصابة 

بعدوى فيروس كورونا الصيني.

صداع

عطس

سعال

حمى

ضيق وصعوبة 
في التنفس

تبدأ العدوى على هيئة حمى يعقبها سعال فشل كلوي
يصاب  أسبوع  حوالي  مــرور  وبعد  جــاف، 
التنفس؛ مما  املرضى بضيق وصعوبة في 
يتطلب حجزهم باملستشفى والحصول على 
العالج الالزم سعياً وراء تجنب املضاعفات 

مثل: الفشل الكلوي، والوفاة.

تراقب منظمة الصحة العاملية  الوضع 
مع  منتظم  بشكل  وتتواصل  كثب  عن 
السلطات الوطنية في الصني من أجل 

تقديم الدعم الالزم.

تكثـف الحـكـومـات عـاملـيًا مـراقـبة 
الطـيـران  رحـالت  علـى  املسافريـن 
القادمة من الصني وتتخذ اإلجراءات 
الوقائية املشددة ملحاولة السيطرة 

على انتشار العدوى.
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السريرية، وغالبًا مـا تـزول اإلصـابـة 
أن  املـختـصـون  يرى  لكـن  تلقـائـيـًا، 
عـقـار  مـن  املكونـة  الدوائية  التوليفـة 
اللوبينافير )Lopinavir( والريتونافير 
قـد تـكـون مـفـيـدة في   )Ritonavir(
وتجعل  اإلصابة،  شدة  من  التخفيف 

حالة املريض تحت السيطرة. 

نتيجة  املسجلة  الوفيات  أن  ومع 
اإلصابة بالفيروس كانت ملرضى أكبر 
مرضية  ظروفًا  ويعانون  عامًا   60 من 
وأمراض  السكري  داء  مثل:  متزامنة 
الوفاة  حــاالت  إحــدى  أن  إال  القلب، 
كانت لشاب صغير السن يتمتع بصحة 
جيدة؛ مما يشير إلى أن الفيروس قد 
نتصور.  ما  فوق  جــدًا  خطيرًا  يكون 
ونظرًا لخطورة األمر، فإننا نستعرض 
الوقائية  اإلجـــراءات  بعض  يلي  فيما 
التي يمكن من خاللها التقليل من خطر 

اإلصابة بالعدوى:

• غسل األيدي باملاء والصابون قبل 	
تناول الطعام.

• تجنب مخالطة املرضى، أو السفر 	
إلى األماكن املوبوءة قدر اإلمكان.

• تجنب ملس العني، أو األنف، أو الفم  	
بأيدي غير مغسولة.

• واملنتجات 	 والبيض  اللحوم  طهي 
مخالطة  وتجنب  جيدًا،  الحيوانية 

الحيوانات املحتمل إصابتها.

• ارتداء كمامة، أو غطاء للفم واألنف 	
التواجد في األماكن املنتشرة  عند 

بها العدوى، أو املزدحمة. 

• عند 	 والتقبيل  العناق  عن  االبتعاد 
التحية.

• ورقي 	 بمنديل  والفم  األنف  تغطية 
عند السعال، أو العطس والتخلص 
من ذلك املنديل في القمامة، وغسل 

األيدي  فورًا.

• ومقر 	 املنزل  نظافة  على  الحرص 
العمل.

• لألسطـح 	 املستمر  والتطهير  التنظيف 
مـثـل: دورات املـيـاه، ومقابض األبواب 

وغيرها.

• الشعور 	 عند  املــنــزل  فــي  البقاء 
الطبي على  بالتعب، وطلب النصح 

الفور. 

شفاء  يتم  أن  نأمل  الختام،  وفي 
من  مزيد  هناك  يقع  وأال  املصابني، 
العالم. وأن  والوفيات حول  اإلصابات 
الغامض  الفيروس  ذلــك  احتواء  يتم 
كنظيره  صفحته  وتــنــطــوي  ســريــعــًا 

سارس. 

املراجع:
• ـ الصني"، املوقع 	 "فيروس كورونا املستجدـ 

اإللكتروني ملنظـمـة الصحة العاملية، أخبار 
 12 املعلومات،  أحدث  األمراض:  فاشيات 

يناير 2020م.
	 •https://www.who.int/csr/don/12-

january-2020-novel-coronavirus-

./china/ar

• فيروس كورونا الصيني: "مازال من املمكن 	
على  مقال  عليه"،  والسيطرة  منه  الوقاية 
BBC https:// املوقع اإللكتـروني لوكالـة
www.bbc.com/arabic/science-and-

.tech-51168994

ُينصـح بتجـنـب مخـالطـة املـرضـى، 
أو السفر إلى األمـاكـن املوبوءة قدر 

اإلمكان.

والـبيـض  الـلـحـوم  بـطــهـي  ُينصــح 
واملنتجات الحيوانية جيـداً، وتجنب 
مخالطة الحيوانات املحتمل إصابتها.

ُينصــح بتغطيـة األنف والفم بمنـديل 
الـعـطــس  أو  الـسـعـال،  عـنـد  ورقـي 
والتخلص من ذلك املنديل في القمامة، 

وغسل األيدي  فورًا.
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بالدخول  األطباء  األخوة  فليسمح 
بها  اختصوا  الــتــي  ميادينهم  ــى  إل
لن  أنني  وأعدهم  فرسانها.  وصــاروا 
التي درسوها  الطب  أتحدث في علوم 
ومارسوها، ولكنني سوف أتحدث في 
للشعر  قــارئ  فأنا  أعــرف.  ما  حــدود 
أن  وأستطيع  وحديثه،  قديمه  العربي 
ِلع  يطَّ أن  للطبيب  يمكن  ما  فيه  أالحظ 
يحتوي  أقــرأه  ما  إن  حيث  من  عليه، 
املرضية  الحاالت  بعض  وصف  على 
أجد  الذين  الشعراء  منها  عانى  التي 

شعرهم منشورًا فيما أقرأه عادة.
نماذج  هنا  القارئ  يــرى  وســوف 
مما  اآلخــر  وبعضها  قديمًا  بعضها 
ُيَعدُّ حديثًا، ولكنها كلها تصف حاالت 
مرضية عانى منها الشعراء الذين نقلت 
بعض شعرهم، ولكن ما ينبغي أن نذكر 
هنا كثيرًا، ألن الشاعر عندما يعبر عمَّا 
في نفسه فإنه يصور كافة أحاسيسه، 
ومن هذه األحاسيس الشعور بالصحة 

والشعور باملرض.
ولقد كان الشاعر الشهير أبو الطيب 
بشعرهم  عبَّروا  الذين  أولئك  من  املتنبي 
وجميلة  طويلة  قصيدة  في  املــرض  عن 
على الرغم من أنها كانت تصور معاناته، 
مطلعها  كان  التي  هي  القصيدة  وهذه 

قوله: 
َمُلوُمكما َيِجلُّ عن املالِم

         ووقـع فَعاِلِه فـوق الكالِم
سنة  في  هــذه  قصيدته  قــال  وقــد 
رفيقي  إلى  بالحديث  وبدأها  959م، 
يلومانـه على عـدم  كـانا  اللّذين  رحلته 
شـديـد  بتكبـده  وذلــك  نفسه،  إراحــة 

املشاق، وهو في هذا يقول لهم:
ذرانــي والفالَة بال دليــل

ووجهي والهجيَر بال لثاِم
فإنـي استريح بــذا وهـذا

وأتعب باإلنــاخة واملُـَقاِم
هذا  على  معتاد  إنه  يقول  أن  ُيريد 
النوع من الترحال ال ترده البوادي، وال 
رمالها وال ما يصادفه فيها من أهوال. 

الشعر و األسقام
د. يعقوب يوسف الغنيم*

 * وزير التربية األسبق ــ دولة الكويت.

 املتنبي.

ال ينـفـع اللـوم مع أبـي الطـيب 
كلها  اعتـاد حيـاة  فقـد  املتنبـي 

ِحلٌّ وترحال.

يسير في الفالة بال دليل يهديه، وال 
لثام يقي وجهه الهجير.
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وزائــرتي كــأن بــها حيــــاًء
    فليس تــزور إال فــي الظـالِم

بذلت لهــا املطارف و الحشـايا
فعافتها وباتت فــي عظـــامي

يضيق الجلد عــن نفسي وعنها
ــــقاِم فتــوسعه بــــأنــواع السِّ

كأنَّ الصبح يطـُرُدها فتـــجري
مــدامـــعها بـــأربعة ِسحـــاِم

ُأراقب وقتــها مـن غيــر شـوٍق
مــراقبة املشــــوق املستـهام

دُق شرٌّ ويصدق وعُدها والصِّ
إذا ألقــاك فــي الُكَرِب الِعظاِم
ثم يوجه املتنبي حديثه إلى الحمى 
فيقول  بدأه.  الذي  غير  جديد  بمدخل 

لها :
أِبْنَت الدْهــِر عنــدي ُكلُّ بنٍت

فكيف أتيت أنت من الزحاِم
َجــرحِت ُمجّرحـــًا لم يبق فيه

هــاِم مكــان للســيوِف و ِللسِّ
ببنت  يقصد  ــه  أن املــعــروف  ــن  وم
البالـغ، وبـنـات  الـدهر الشـدة واألذى 

الدهر يقصد بهن الشدائد.
 وهو يقول لها إنني أعجب لتخطيك 
الزحام ووثوبك إلى فراشي، ثم دخولك 
فـي  وذلك  عظـامي،  بيـن  جسـدي  في 

ثم انتقل من هنا لكي يتحدث عن حالَه 
عندما كان يقيم في مصر قبل رحلته 

هذه فقال:

أقمت بأرض مصر فال ورائي

تخبُّ بــه الـركاب وال أمامي
)تخب من الَخبب وهو نوع من سير اإلبل(.

في  اإلقامة  على  معتاد  غير  وألنه 
ولكن  األسفار،  متواصل  فهو  املــدن، 
السقام حلَّ به بسبب بقائه مدة طويلة 
ا  دون ذهاب و إياب كما هي عادته ِممَّ
يمـل هـو  بـل إن  يملـه،  الفراش  جعـل 

فراشه.
 ويصف حالته هذه بعد أن أدركه 

املرض فقال:

قليــل عــائدي َسِقٌم فــؤادي

كثيٌر حاسدي صعٌب مرامي

عليــل الِجسـم ممتنع القيــام

ْكِر مـن غير املُداِم شديد السَّ
 ثم يدخل على حديث الحمَّى التي 
َفَيْذُكُر   ، تلك  به وهو على حالته  حلَّت 
أنها ذات حياء، فهي تخجل أن ُتِلمَّ به 
لياًل،  تأتيه  ولكنها  النهار  ساعات  في 
الفراش  ولها صفة أخرى، فهي تترك 
في  املـبيت  إال  ترتـضي  وال  وأغطيتـه، 
تلـسعـه  فـي جسـمـه  وتبـقى  عظـامـه، 
وتؤذيه إلى الصباح الذي ما أن يلوح 
نوره حتى تجري عنه بعد أن أصابت 
منه ما أصابت، وهو بعد ذلك ال يقدر 
كما  عودتها  يراقب  بل  نسيانها،  على 
إليه، ويهيم  يراقب املشوق من يشتاق 
به. وكأن عودتها في ليلة قادمة قد تمت 
صادقة  وهــي  سابق،  وعــٍد  على  بناء 
أبدًا،  تخلفه  يراها  ال  املوعد،  هذا  في 

ومجمل األبيات يقول:

 ديوان املتنبي.

الزيارة  لها  يالها من زائرة ال تحلو 
تجلب  زيارة  ولكنها  الظالم،  في  إال 

األلم.

أتوقع مجيؤهـا وأنـا غـيـر مشتاق 
بـل  فـزيـارتهـا ال تطـرينـي  إلـيهــا، 

تعذبني.

فهي  ينتهي عجبي من تصرفاتها  ال 
إلى  فتثب  الظلماء  فجأة وسط  تأتي 

فراشي وتنغرس في جسمي.

Medical Arabization, No. 58, February 2020
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الـوقت الذي عنـدي فيـه مـن الشدائد ما 
في  ويستمر  بنت(،  كلُّ  )عندي  يكفيني 
هذه  بفعل  عليه  وقَع  الذي  االبتالء  ذكر 
الحمُّى، حتى ليظن أنه سوف ال يستطيع 
يقدر  وال  قدميه،  أو  يديه  تحريك  بعدها 
ولن  نوعه،  كان  أّيــًا  السالح  حمل  على 
ولذا  نفسه،  الدفاع عن  من  يومًا  يتمكن 
الطبيب  على  نفسه  بعرض  عّجل  فقد 
القصيدة  الذي عاينه، وهذا ما جاء في 

بعد املعاينة الطبية:
يقول لـي الطبيب أكلت شيئًا

عاِم وداُؤَك في شرابك و الطَّ
ـــي جــواٌد ومــا فــي ِطبِّه َأنَّ

أضـر بجسمه طـــول الجماِم
)الجواد: الفرس الكريم، الجمام: الراحة(.

ــــوَد أن ُيَغيََّر فـــي الســرايـــا َتعَّ
وُيــدخل مـــن قتام فــي قتــاِم

فـــأمسَك ال يطــال لـــه فيـــرعى
وال هــو فــي العليق وال اللجاِم

فإن أمَرض فما مرض اصطباري
وإن ُأْحَمْم فمــا ُحمَّ اعتـــزامي
تواقة  عظيمة  نفس  للمتنبي  كانت 
وقد  املنزلة،  علو  راغبة في  الجد،  إلى 
إليه من هذه  رأى أن الطبيب لم ينظر 
بها  تميز  قد  نفسه  يرى  التي  الناحية 
من دون خلق اهلل، فعالجه كما يعالج 

غيره من املرضى.
  ويقول آخر أمره إن سالمته من 
هي  وليست  نهائية،  تكون  لن  الحمى 
سالمته من املوت )الحمام(. وما على 
اليقظة  حالتي  في  يتمتع  أن  إال  املرء 
فهي  الثالثة  الحالة  في  أمــا  والــنــوم، 

املوت الذي ال ُمْتَعَة فيه.
الناس  ينته  ولم  القصيدة،  وانتهت 
من  فهي  هذا،  يومنا  إلى  روايتها  من 

أجمل قصائد هذا الشاعر العبقري.

 ومن الشعراء الذين ذكروا مرضهم 
شاعـر قديـم لـم أستطـع أن أعثر على 
سيرته الذاتية، ولكن أسلوب أبياته يدل 
على قدمه، اسمه في كتاب الوحشيات 
كنان  بــن  محصن  هـو:  تمـام  ــي  ألب
الذي  هو  الوحشيات  وكتاب  القريعي، 
سماه جاِمُعه الحماسة الصغرى، وقد 
جمعه بعد أن انتهى من كتابه اآلخر: 
شهرة  نــال  ــذي  ال الكبرى  الحماسة 
اليوم.  إلى  الشعرية  املجموعاِت  بني 
العزيز  عبد  األستاذ  بتحقيقه  قام  وقد 
شـيخنا  حـواشـيه  في  وزاد  امليمني، 
األستاذ محمود محمد شاكر، وطبعته 
دار املعارف بمصر سنة 1940م ضمن 
سلسلـتهـا الـتـي أطلقـت عليـهـا اسم: 

ذخائر العرب.

 ديوان الحماسة.

 األستاذ محمود شاكر مع كاتب املقال.

التراث الشعري العربي غني بالحديث 
عن الداء والدواء.

ديوان الحماسـة من خـير امللتـقطات 
الشعرية التي التقطها األدباء العرب 

وكتاب الوحشيات تكملة له.

مـحمد  مـحمـود  شيخنـا  اهلل  رحـم 
املعارف  من  كثيرًا  علمنا  فقد  شاكر 

الشعرية وغيرها.
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إليها  أشـرنا  التي  األبيات  وردت   
منسـوبة  الكتاب  مـن   138 صــ  في 
كنان  بن  ُمْحِصن  يدعى:  شـاعر  إلـى 
القريعي، وفـي العنـوان بعد ذكر اسم 

الشاعر: 
قالها  أنه  أي  املاء"  عينه  "وأصاب 

بعد أن أصيبت عينه باملاء.
  وهناك اختالف في اسمه، وفي 
فـإن  لـذا  وروايتـه  إليه،  الشعـر  نسبة 
الرجـوع إلـى أصـل الكتـاب قـد يعـود 

على القارئ بتفصيالت مهمة.
العني  على  ـــاء  امل ـــزول  ن ومـــرض 
منتشر  ــروف  ــع م مـــرض  ــاصــرة  ــب ال
عالجه  أصبح  وقد  هــذا،  يومنا  حتى 
ــ  ولكنه  الحاضر،  الوقت  في  رًا  متيسِّ
ُوِجَد  وإن  صعبًا،  كان  ــ  املاضي  في 
ــ  قديمًا  ــ  املاء  إزالة  بمهمة  يقوم  من 
فإنه البد وأن يكون من املتمكنني على 
يقول  األبــيــات؛  بينتها  التي  الطريقة 
باحثًا  كلها  البالد  طاف  إنه  الشاعر 
بالطب،  متمكن  هو  من  أو  بٍِّب،  ُمطَّ عن 
إسماعيل  اسمه:  شخصًا  له  فذكروا 
متخصصًا  زمنه،  في  مشهورًا  كان 
في إزالة املاء من العني )ثقَّاُب أعني(، 
ويقول وأنا ال أطمئن لذلك فال خير في 

عني بعد أن ُتثقب.
لقد قالوا إنه ماء طيب، ولكنه خان 
أنُه  أرى  وأنا  فيها،  كان  الذي  العني 
الخير في ماٍء خان العني، ولكني أتذكر 
أزمانًا كنت فيها وَما ِبعينيَّ عيب، وكنت 

أرى بعيني صقر اعتلى مرقبًا عاليًا. 
ذكر  )وهو  يعسوبًا  فكأن  اآلن  أما 
إنساني  على  جناحه  مد  قد  النحل( 
املاء  وهذا  املاء،  َغيَّبهما  اللذين  عيني 
صار جاريًا على إنسانيهما كما يجري 

الطحلب على سطح بركة املاء. 
وهذا الذي قدمناه هو تعبير صادق 

عينيه، وشكه في  عن شعوره بخسارة 
إمكان عودتهما إلى ما كانتا عليه، وهذا 
شعور إنساني عادي. ولكنه متمكن منه 
بسبب ظروف الطب واألطباء في زمنه.

 أما األبيات فهي تقول :
لقد ُطْفُت َشـْرقيَّ البـالِد َوَغْربـهـا

بِّ و املَُتطبِِّب ُأَسِاُيُل َعْن ِذي الطِّ
َيُقــوُلــون إسـماعيُل َثّقــاب َأْعُيٍن

َوَمـا خيـُر َعْيٍن َبْعد َثْقٍب ِبِمْثَقِب
َيُقــوُلــون مــاٌء َطيٌِّب خــاَن َعيـَْنـُه

َوَما َمـاُء َعْيٍن خـاَن َعْينًاَ ِبطيِِّب
ـٌِب ولكـنـــــُه أْزَمــــاَن َأْنــُظــــُر َطّيـ

ِبَعْيَنْي ُقطـاِميٍّ َعال َفْوَق َمْرَقِب
كأنَّ ابــن َجْحٍل َمـدَّ َفْضَل َجَناِحِه

علــــيَّ بـــإنساَنْيهما املتـــغيِِّب
جــــرى َفــْوَق إْنَسـاَنيِهما َفكَأنَّــما

َجَرى َفْوَق إْنَساَنيِهما َماُء ُطْحُلِب

)الجحل: بتقديم الجيم، اليعسوب الكبير(.

هذا ومن املعروف أن اإلصابة بالعني 
أنه ومن املعروف  للمصاب، كما  مؤملة 
أن إصابتها متعددة منها:  ــ  أيضًا  ــ 
نزول املاء ومنها غيره. وإذا كانت مؤملة 
لكل البشر فإنها للشاعر أشد إيالمًا، 
ولذا عبر الشاعر محصن بن كنان عن 
وإذا  واليأس،  األسف  بلهجة  مأساته 
شاعر  فهذا  ذلــك،  على  تأكيدًا  أردنــا 
بسبب  عينيه  في  بمرض  أصيب  آخر 
العالج،  أنواع  وجرَّب  املاء،  غير  آخر 
ولكنه فقد في نهاية األمر بصره، وهو 
كبقية الشعراء يلتمس الجمال في كل 
الطبيعة  يرى جمال  أن  ويتمنى  شيء، 
ُحِرَم  ولكنه  والبشر،  األشكال  وجمال 
من ذلك. إنه الشاعر الكويتي املعروف 
فهد صالح العسكر الذي فقد بصره، 
وأصبح ُيطلق اآلهات في شعره متذكرًا 

أغلى ما في اإلنسان عينه وال خير 
في عني ُتثقب هكذا قال الشاعر.

عانى الشاعر كثيرًا من اآلالم، وشعر 
كثيرًا بالضيق ملا أصاب عينيه.

أصعـب مـا عـلى الشـاعر فقده النظر 
إلى الجمال. 
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وقتما كان مبصرًا يرى الدنيا ، ويتمتع 
بجمال الكون.

 له قصيدة جميلة، وطويلة، يخاطب 
وقد  )َمّي(  اسمها  امــرأة  بدايتها  في 
نسمع  لم  ألننا  فقط،  خياله  في  تكون 
فهـو  ما،  بخليـلة  إنـه كان مرتبطـًا  عنه 
كثير الجلوس مع أصحابه من الشعراء 
ــه صور  ول مــعــروف  وكلهم  واألدبــــاء، 
الشاعر  خيال  ولكن  وإيَّــاه.  تجمعهم 
يأخذه إلى حيث يريد، فهو ـ دائمًا ـ في 

عالم آخر.
 يقول في البداية:

يا َمْي ناَب السمع عن بصري
فــي الليلة الظلمـــاء من صفِر

ذهبت ، فــال رجعت، ُمَخـََلفًة
َوِر في غور روحي َأْسَوَأ الصُّ

مـــاذا أقول ؟ وإن َشَكْوَت فِمْن
جــور القضــاء وقســوة الَقـَدِر

الصــدر منقبــٌض وال َعَجـــٌب 
ـــَجِر  والنفس نهُب الهمِّ والضَّ
لكل  ذاكرًا  آهاته،  ُمــَردِّدًا  ويمضي 
الذي صار  الزمان  هذا  في  يعانيه  ما 
مظلمًا أمام عينيه إلى أن ينهي قصيدته 

بقول يعود به إلى البداية :
ال َتُعَجبي ممــا صـدعُت بــه

ــرِر فالنــار ال تخلو مــن الشَّ
يــا مي واألّجَفــاُن قــد َثُقَلْت

لي بصري هاتي الدواء َوَكحِّ
ولقد وردت هذه القصيدة في كتاب 
ألفه األستاذ عبداهلل زكريا األنصاري 
بعنوان: فهد العسكر، حياته، وشعره، 
األولى  كانت  طبعات  عدة  في  وطبعه 
سنة  القاهرة  فــي  صــدرت  قــد  منها 
اهلل  عبد  لألستاذ  ونحتفظ  1956م، 
زكريا بعظيم التقدير لقيامه بهذا العمل 

شعر  بموجبه  وثَّق  الذي  املهم  األدبي 
العسكر، وَدوَّن تاريخ حياته.

وهذا نموذج آخر من نماذج الشعر 
منه.  والعالُج  املــرض  فيه  ذكر  الــذي 
ويتمثل هذا النموذج في قصيدة جديرة 
التالي  الشعراء  أمير  قالها  باالهتمام 
وكان  شوقي.  أحمد  بعد  جــاء  الــذي 
األمير  على  العرب  الشعراء  اْجَماُع 
في  مكانته  على  يدل  إجماعًا  الثاني 

 الشاعر فهد العسكر.

 صورة غالف كتاب فهد العسكر   

حياته وشعره.

 األستاذ عبد اهلل زكريا األنصاري.

لي بصري. ال غنى عن الدواء فكحِّ

من أهم ما يصاب به املريض بعينيه 
انقباض الصدر والهم والضجر. 

كان األستاذ عبد اهلل زكريا موفقًا في 
الشاعر  تراث  لنا  حفظ  حني  عمله 

فهد العسكر.
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يستحق  الواقع  في  وهو  الشعر،  دنيا 
ذلك اللقب، إنه الشاعر بشارة الخوري 

املعروف باسم األخطل الصغير.
"املسـلـول"  هـو:  القصيـدة  عنـوان 
بداء  مصاب  فتى  حكاية  تحكي  وهي 
ُعب أن  ل، وكان ذلك في وقت َيْصُ السِّ
وهي  َيشفيه،  عالجًا  به  املريض  يجد 
وأن  طويلة،  أنها  في  امللحمات  تشبه 
مختلفة  وأجــزاء  متعددة،  جوانب  لها 
تدل على التفات الشاعر إلى كثير من 
من  أن  يرى  التي  اإلنسانية  القضايا 
فالشاعر  شعره،  ُيَضمِّنها  أن  واجبه 
في  مشاهداته  عن  للناس  املعبر  هو 
دنياه، وما يحس به تجاه املهمومني من 

البشر.  
القصيدة ـ قلنا ـ تكاد تكون ملحمة 
حسـناء  عن  بالـحـديث  تـبـدأ  كامـلـة 
ثم  بفتنتها،  وتغريهم  الفتيان  تصطاد 
حتى  ومالها  بجمالها  عليهم  تسيطر 
يكون الواحد منهم ملك يمينها، ويبقى 
إلى  وتحيله  فتوته  تمتص  حتى  معها 
شيخ مريـض ال فـائـدة منـه، ثم تتركه 
لحاله يعاني هموم مرضه وفقره وشدة 
كان  الذي  للنعيم  فقده  ومن  حاجته، 

يعيش فيه. وفي أول القصيدة:
حسناُء أيَّ َفتًى رأت َتصيِد

قتلى الهـوى فيها بال عدِد
َبُصرت به َرثَّ الثِّيـاب بال

مــأوى بـال أهٍل بـــال بَلِد
ـــَرْتُه وكــان شــــافعه  َفَتَخيَّ

لطف الغزال وقـوة األسِد 
كـان فـقـيـرًا مـنبـوذًا، فـانقلب على 
يديها إلى غني تجري النقود بني يديه، 
أن  إلى  يديها  بني  النعيم  في  ويتقلب 
تحول ذلك الفتى من القوة إلى الضعف 
ومن الصحة إلى املرض، فقد أودت به 

حياته معها إلى مصير أسود فأصابه 
السل املميت.

يمشي ِبِعلَّتـــه علــى َمَهٍل
فكأنه يمشي علـى َقَصِد

َوَيُمجُّ أحيـانـــًا َدمًا َفَعَلى
منــديلِه ِقَطٌع مــن الَكبِد

ِقَطٌع تـقــوُل َله تموُت غدًا 
وإذا َتِرُق تقول َبْعَد َغِد 

واملوت أرحم زائر لفتًى 
اِء ُمْغَتِمِد  ٍل بــالــــدَّ ٌمَتَزمِّ
ولقد جاءه أرحم زائر، فمات نتيجة ملا 
عاناه في أخريات أيامه. وأنهى الشاعر 
للشباب  قصيدته بنصيحة مهمة، قدمها 
بعد أن لقي هذا الفتى مصيره املحتوم، 

فقال :
كتبــوا على َحَجراته بــدم

سطرًا َبه ِعَظٌة لذي َرَشِد
هذا قتيل هوًى ببنت هوى

فإذا مــررت بمثلهــا َفِحِد
مثل  فتًى  لكل  مهمة  نصيحة  وهي 

فتى هذه القصيدة.
ولكني  أثقلت،  قد  أكون  أال  أرجو 
في  للمشاركة  مضطرًا  نفسي  وجدت 
تقديم ما يمكن تقديمه من الشعر الذي 
وهذا  األمـــراض،  من  ــواع  أن في  قيل 
العربية.  األشـعـار  تنـوع  علـى  للداللة 
جوانب  بكل  العرب  الشعراء  واهتمام 

الحياة ومنها الصحة وضدها. 

املراجع:
• ديوان املتنبي.	
• فهد العسكر حياته وشعره.	
• ديوان الحماسة.	
• ديوان األخطل الصغير.	
• كتاب الوحشيات.	

وحديثًا  قديمًا  العـربي  الشعـر  يـزال  ال 
يمـدنا بكـل ما نـرتاح إلى قراءته وحفظه.

كل ما حلَّ بهذا الفتـى كـانت بدايته 
وقوعه تحت سطوة الهوى.

ما أقسى الحياة على املصاب بمرض 
لم يكن له في وقته عالج.
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إن اللغة العربية أعظم ِمنًة َمنَّ بها اهلل على اإلنسان، لتميزه عن سائر مخلوقاته، فكانت 
والتطور،  واالبتكار  واإلمتاع  والعطاء  اإلبداع  على  القدرة  لها  وعصرية  عذبة  جميلة  لغة 
العربية، وبعض  البالد  لتعلمها كأصحاب املصالح واألعمال في  العرب  إليها غير  فجذبت 

املستشرقني والباحثني.

ومما تتميز به اللغة العربية عن سائر اللغات األخرى ثباتها املتعلق بثبات القرآن الكريم، 
ِفُظوَن{، "آية رقم 9، سورة الحجر"،  ۡكَر َوِإنَّا َلُهۥ َلَحٰ ۡلَنا ٱلذِّ وتجسد ذلك في قوله تعالى : }ِإنَّا َنۡحُن َنزَّ
ومن املعروف أنه لوال اللغة العربية والحضارة اإلسالمية ملا ُحفظت الحضارات القديمة، وملا 

استفاد منها الغرب بعد ذلك.

ة
ي
رب

ع
ال
ة 

غ
لل
اللغة مقياس الشعوب ا

عماد سيد ثابت* 

* مدقق لغوي ــ املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ دولة الكويت. 
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اللغة العربية وعصر النهضة          
مـجـرد  العربيـة  اللغـة  تكـن  لم 
الحضارات،  لحمل  حضاري  وعـاء 
وطـورتها  مـعها  وتفـاعلـت  نقلتـها  بـل 
والطب  العلوم  أساطني  عليها  وزادت 
وابـن  حـيـان،  بـن  )كجابـر  والفلسفـة 
سينا، والفارابي، والكندي(، وهذا خير 
دليل على كمال العربية وبلوغها أرقى 
الدرجات. ومع ذلك فإن العربية تواجه 
بالقصور،  واتهامات  شرسًا،  هجومًا 
مواكبة  علـى  القـدرة  وعدم  والجمود، 
عصر الثورة العلمية كاإلنجليزية مثاًل. 
إن هذا االتهام زيغ عن الحقيقة، وجهل 
التطور  حيث  من  اللغات  مفهوم  في 

والثبات.
إن كثيرًا من أبناء اإلنجليزية اليوم ال 
يفهمون اللغة التي كتب بها الفيلسوف 
واألديب )شكسبير(، وهذا ابتعاد عن 
أصول اللغة تاريخًا وأسلوبًا ومنهجًا، 
ودلياًل على عـدم تكـامـل هـذه اللـغـة. 
املصطلحات  إضافة  عمليات  تزال  وال 
العصرية تضاف إلى اللغة اإلنجليزية،   
تميزت  التي  العربية  اللغة  عكس  على 
باملرونة والنحت، واالشتقاق، والقياس، 

والقلب، واالفتراض، والتعريب.
ليس  العربية  الـلغة  عـلـى  فالهجوم 
مـر  علـى  امتصتـه  فقد  عليهـا،  بجديد 
مفهوم  صحة  على  يؤكد  مما  العصور؛ 
حـيـة  وبأنـهـا  العربـي،  اللـغـوي  الثـراء 
الذي  الحضاري  الوعاء  وهي  ومتطورة، 
ينضح بلغة العصر، ولغة التقدم العلمي، 
تـكـرر  وقـد  بأسـرهـا.  الحـيـاة  ولـغـة 
اللـغة العربية ما قدمه األجـداد من تأثر 
وتأثير في الحضارات املعـاصـرة، حـيـث 
بروكلمان:  األملـاني  املستشـرق  يـقـول 
من  القرآن  بفضل  العربية  اللغة  )بلغت 
لغة  أية  تعرفه  تكاد  ال  مدى  االتساع 

واملسلمون  الدنيا،  لغات  من  أخرى 
جميعًا مؤمنون بأن اللغة العربية وحدها 
هي اللسان الذي أحل لهم أن يستعملوه 

في صالتهم(.
اّلتي  الّلغة  معاجم  إلى  عدنا  ولو 
اّللغة  بالغة  أسرار  متونها  في  تحوي 
إليه  وصل  ما  مدى  ألدركنا  العربية 
الفروق  إدراك  في  العرب  أجدادنا 
بينها  والّتفريق  املعاني،  بني  الّدقيقة 
عن طريق املترادفات. ففي الّداللة على 
الّرؤية بالعني استعملوا ألفاظًا متعّددة 
قد تبدو متشابهة في معانيها العامة إاّل 
أّنها تختلف في مدلوالتها الّدقيقة في 
الّتعبير عن جانب من جوانب اإلبصار 

بالعني، ومن هذه األلفاظ ما يلي : 
رأى: وتعني النظر بالعني أو بالعقل . 1

على  تدل  صيغ  )رأى(  من  وتشتق 
ُرواٌء:  امرأٌة لها  حسن املنظر، يقال: 
إذا كانت حسنة املرآة واملرأى، كقولك 
)الـجـوهري(  وعـن  واملنظر.  املنظرة 
واملنظر  مفعـلٍة،  على  بـالفـتح  املـرآة 
امـرأٌة حسنـة املرآِة  الحسـن، يقـال: 
الـعـنَي،  مـرآة  في  وفـالن  واملـرَأى، 
أي: فـي النظـر. وفي املثـل تخبر عن 
ظاهره يدل على  مجهوله مرآته أي : 

باطنه. 
رمَق الّشْيَء رْمقًا: أي: لحظه لْحظًا . 2

رَمقه  إليه،  الّنظر  أطال  أو  خفيفًا، 
ِإلـيه.  نظـر  وراَمقـَـه:  َرْمقـًا  َيْرُمقـه 
ورمْقُتـه ببصـري وراَمـْقتـُه: َأْتَبـْعَته 
بَصرك تتعهَّده وتنظر إلـيه وَترُقبه. 

َق َتْرِميقًا َأداَم النظر. ورمَّ
لحظ الّشْيَء لْحظـًا: نظـر إلـيـه بمؤّخر . 3

من  النظرة  هي  اّللحظة  وقيل  عينه، 
اّللحاظ  األزهري:  وقال  األذن،  جانب 
دغ،  الصُّ يلي  ما  العني  مؤّخر  هو 
ولََحظانًا  لَْحظاً  َيلَْحُظه  لَحَظه  ولحظ: 

اللغات  العربية عن سائر  اللغة  تتميز 
القرآن  بثبات  املتعلق  بثباتها  األخرى 

الكريم.

واللغة  اإلســالمــيــة  الــحــضــارة  لـــوال 
العربية ملا ُحفظت الحضارات القديمة، 

وملا استفاد منها الغرب بعد ذلك.

وعـاء  مــجـرد  الـعربيــة  اللـغــة  تـكــن  لـم 
نقلتـها  بـل  الحضارات،  لحمل  حضاري 
عليها  وزادت  وطـورتها  مـعها  وتفـاعلـت 
أساطني العلوم والطب والفلسفـة )كجابـر 
والــفــارابــي،  سينا،  وابـــــن  حـيـان،  بـن 
كمال  على  دليل  خير  وهــذا  والكندي(، 

العربية وبلوغها أرقى الدرجات.
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من  عيِنه  بمؤِخِر  نظره  ِإليه:  ولََحَظ 
َأو شمااًل،  يمينًا  كان،  َأي جانبـيه 
وهو َأشّد التفاتًا من الشْزر؛ قال: 

الشاعر أبو مزاحم السعدي:

َلَحْظناُهُم حتى كَأن ُعيوَننا

ِة اللََّحظاِن بها َلْقوٌة من ِشدَّ

وقيل: اللْحظة هي النْظرة من جانب 
اأُلذن؛ ومنه قول الشاعر:

ا َتَلْته الخيُل، وهو ُمثاِبٌر  فلمَّ

ْكِب، ُيْخفـي َنظرًة وُيعيُدها علـى الرَّ

املُالَحظُة: هي َأن  يقول األزهري: 
الشيء  ِإلى  عينه  بلَحاظ  الرجل  َيْنُظر 
يلـي  الذي  العني  ِشقُّ  وهو  َشْزرًا، 
للداللة  اللفظ  استعير  ومنها  الصدغ. 
يوليها  أن  يجب  التي  العبارة  على 
إليها  بالنظر  خاصة  أهمية  القارئ 

والتدقيق فيها.

الّنظر . 4 وأدام  أطال  ترميقًا:  َق  رمَّ
إليه.

رنا رنّوًا: أدام الّنظر إليه بسكون . 5
الّطرف.

حّدق تحديـقًا إليه: حـّدد الـّنـظـر . 6
الّنظـر  شـّدة  هـو  والتـّحديق  إليـه، 
نظر  في:  الّنظر  وحّدق  بالحدقة، 

بإمعان إلى.

يـقـال: . 7 حّدج تحـديـجـًا بـبـصـره: 
حّدجه ببصره إذا أحّد الّنظر إليه. 
وحَدَجه ببصره وَحَدج إليه إذا رماه 
بـه. وروي عـن ابـن مـسـعـود قـال: 
حّدث القوم ما حَدجوك بأبصارهم 
)أي: ما أحّدوا الّنظر إليك، يعني ما 
داموا مقبلني عليك نشيطني لسماع 
ويرمونك  حديثك  يشتهون  حديثك، 

مـّلوا  قـد  رأيتـهم  فإذا  بَأبصارهم، 
َيْحِدُجُه  ببصره  َحَدَجُه  فدعهم(. 
نظر إليه  َجُه:  َحْدجًا وُحُدوجًا، وَحدَّ
ويستنكره؛  اآلخُر  به  يرتاب  نظرًا 
وقـيل: هو شدَّة النظر وِحدَّته. يقال: 
َحدََّجُه ببصره ِإذا َأَحدَّ النظر إلـيه؛ 
إليه  وَحَدَج  ببصره  َحَدَجه  وقـيل: 

رماه به. 

وتأّمله . 8 أبصره  نَظـرًا:  إلـيـه  نـظـَر 
والبصيرة،  البصر  والّنظر:  بعينه، 
ِإلـيه  نظرت  ما  والـَمْنَظَرُة:  والـَمْنَظُر 
التهذيب:  وفـي  ساءك،  َأو  فَأعجبك 
ِإذا   الـرجـل  َمـْنظـَُر  هـي  الـَمْنَظـَرُة 
نظرت ِإلـيه فَأعجبك، وامرَأة َحَسَنُة  
الـَمْنَظِر والـَمْنَظرة َأيضًا. ويقال: ِإنه 
والـَمْنَظـُر:  َمْخبـََرٍة.  َمْنظـََرٍة بال  لـذو 
الشيء الذي يعجب الناظر ِإذا نظر 
الّنـاظـور:  أخـذ  ومـن  ه،  وَيُسـرُّ ِإلـيه 
وهو اآللة التي ينظر بها إلى الشيء 
الـتي  وهـي  )النـظـّارة(  أو  البـعيـد، 

يستعان بها في القراءة.

أو . 9 خفيـٍف،  بنظٍر  أبصر  َلْمحًا:  ملََح 
الـشيء  وملـح  إليه،  الّنـظـر  اختلـس 
وقرأ  إليه،  بصره  صّوب  بالبصر: 
ِإالَّ  َأۡمُرَنآ  }َوَمآ  تعالى:  قوله  الفّراء 
َواِحَدٌة َكلَۡمِحۭ ِبٱۡلَبَصِر{ "اآلية رقم 50، 
سورة القمر". )قال: كخطفٍة بالبصر(.

10. أبصَر الّشْيَء: رآه ونظر إليه بعينه، 
وباصرته أي: إذا أشرفت تنظر إليه 
بصر:  األَثـير  ابن  يقول  بعيد،  من 
الَبِصيُر،  تعالـى  اهلل  َأسماء  فـي 
كلها  األَشياء  يشاهد  الذي  هو 
جارحـة.  بغـيـر  وخافـيها  ظاهرها 
الَبَصـُر هـو الـَعْيُن ِإالَّ  يقـول اللـيث: 
حـاسة  الَبَصـُر  وقـيـل:  مـذكـر،  َأنـه 

إن كثيرًا من أبناء اإلنجليزية اليوم ال 
يفهمون اللغة التي كتب بها الفيلسوف 
عن  ابتعاد  وهذا  )شكسبير(،  واألديب 
أصول اللغة تاريخًا وأسلوبًا ومنهجًا، 

ودلياًل على عـدم تكـامـل هـذه اللـغة.

إن الهجـوم عـلى اللـغـة الـعـربيـة ليـس 
مـر  علـى  امتصتـه  فقد  عليهـا،  بجديد 
العصور؛ مما يؤكد على صحة مفهوم 
الثراء اللغـوي العربـي، وبأنـهـا حـيـة 
الـذي  الحضـاري  والوعـاء  ومتطورة، 
التقدم  ولــغــة  الــعــصــر،  بلغة  ينضح 

العلمي، ولغة الحياة بأسرها. 

لو عدنا إلى معاجم الّلغة اّلتي تحوي 
في متونها أسرار بالغة اّللغة العربية 
أجدادنا  إليـه  وصل  مـا  مدى  ألدركنا 
الّدقيقـة بني  الفروق  إدراك  في  العـرب 
طـريق  عـن  بينـها  والّتفـريق  املعاني، 

املترادفات.  
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الـرْؤيـة. وحكـاه الّلـحيـاني َبِصَر به، 
بكسر الصاد، َأي َأْبَصَرُه. وَأْبَصْرُت 
معـه  نظـر  وباَصَره:  رَأيته.  الشيَء: 
قـبــل  َأيــهـمــا ُيْبِصُره  شـيء  ِإلــى 
أْبَصَرُه؛  َأيضـًا:  وباَصـَره  صاحبـه. 
َفِبتُّ  الَبَجلي:  َنْصَرَة  بُن  ُسَكْيُن  قال 
َعلـى َرْحِلـي، وباَت َمكاَنُه ُأراقُب ِرْد 
ِفـي تاَرًة، وُأباِصُره، يقول الجوهري: 
من  ِإليه  تنظر  َأْشَرفَت  ِإذا  باَصْرَته 
َأْبَصَر بعضهم  بعيد وَتَباَصَر القوُم: 

بعضًا.
يقول ابن اأَلعرابي: َأْبَصَر الرجُل ِإذا 
اإِليمان؛  ِإلـى بصـيرة  الـكـفر  مـن  خـرج 
لم  وِإن  ِإسالمها،  أي:  بصائرها  قال: 
تبصر فـي كفرها. وقوله تعالى: }َوَءاَتۡيَنا 
"سـورة   59 رقم  آيـة  ُمۡبِصَرٗة{  ٱلنَّاَقَة  َثُموَد 
اإلسـراء"؛ قـال الـفـّراء: جعـل الفعـَل لـهـا، 
ومعـنـى ُمْبـِصـَرة مضيئة، كما قال عّز من 
قائل: }ُهَو ٱلَّـِذي َجَعَل لَـُكـُم ٱلَّۡيَل ِلَتۡسُكُنواْ 
ٖت لَِّقۡوٖم  ِلَك آَلَيٰ ِفيِه َوٱلنََّهاَر ُمۡبِصًرۚا ِإنَّ ِفي َذٰ
َأي  يونس"؛  67"سورة  رقم  آية  َيۡسَمُعوَن{ 
معنى ُمْبِصَرة  مضيئًا. وقال َأبو ِإسحق: 
ُرهم َأي ُتَبيُِّن لهم، ومن قرَأ ُمْبِصَرًة  ُتَبصِّ

فاملعنى َبيَِّنة.
باّلليل  َعْشوًا: ساء بصره  11. عشا 
ولـم  بالّنهار،  أبصر  أو  والّنهـار، 
الَعشا يكوُن  يبصر باّلليل، وقـيل: 
ُسوَء الَبَصِر من غير َعمًى، ويكوُن 
ُر  وُيْبصـِ باللَّـْيِل  ُيْبـِصـُر  ال  الـذي 
َعْشوًا،  َيْعُشو  َعشا  وقد  بالنَّهاِر، 
قـولـه  ومـنـه  َبَصـِره،  َأْدَنـى  وهـو 
َعـْن ِذْكـِر  َيــْعــُش  }َوَمــْن  تـعـالـى: 
ْحـَمـِن ُنَقِيّْض لَُه َشْيَطاًنا َفُهَو لَُه  الـَرّ
36،"سورة الزخرف"،  رقم  آية  َقِريٌن{ 
قـال الفـّراء: معناه من ُيْعرْض عن 
ذكر الرحمـن، قـال: ومن قرَأ: }َوَمْن 
فمعناه  ْحَمِن{  الَرّ َعْن ِذْكِر  َيْعُش 
معنى  الُقتيبي:  وقال  عنه،  َيْعَم  َمْن 

َعْن ِذْكِر  َيْعُش  }َوَمْن  تعالى:  قوله 
ْحَمِن{، َأي: ُيْظِلـْم َبَصُره، وَخْبَط  الَرّ
وفالٌن  ْده.  َيَتَعمَّ لـم  أي  َعْشواء: 
من  وَأْصُله  َعْشواء،  َخْبَط   خابٌط 
ُتْبِصر  ال  ألَنـها  الَعْشواء،  الناقِة  
ِبَيَدْيها،  َتـْخِبـُط  فـهـي  َأماَمهـا  ما 
ُد  َتَتَعهَّ َتْرَفُع رأَْسها فال  َأنها  وذلك 
بن  زهـير  قـال  َأْخفاِفها؛  َمواِضَع 

أبي سلمى: 
رَأْيُت املَناَيا َخْبَط َعْشواَء، َمْن ُتِصْب

ْر َفـَيْهَرِم     ُتِمْتُه، وَمْن ُتـْخِطْئ ُيَعمَّ

أو  الجـَفـن،  أو  بـالـعـني،  غـَمـَزه   .12
الحاجب: أشار إليه بها، وقد فسر 
الغمز في بعض األَحاديث باإِلشارة 
مثل: الرَّمِز بالعني والحاجب واليد.

أغالط شائعة:
الّلغة العربّية في تطّور مستمّر  إن 
عبر العصور، ونحن نعلم أّن كثيرًا من 
مهجورة  أصبحت  الجاهلية  ألفاظها 
النعدام الحاجة إليها، كما أّن الّلغويني 
جديدة   ألفاظ  اشتقاق  إلى  انصرفوا 
مالئمة لحاجة الّتطّور الذي يشهده هذا 
العصر، فقد عمد الكثيرون إلى ترجمة 
األجنبّية،  الّلغات  عن  واملعارف  العلوم 
كثيرًا  الـعربّية  الّلغـة  هنـا عرفـت  ومن 
مـن املصطـلـحات الجـديدة، والّتراكيب 
غيـر املـألـوفة، واأللفـاظ ذات املـدلـوالت 
املغايرة ملا ُوضعت له، ويعود ذلك إلى 

أسباب عديدة أهّمها:
لترجمة . 1 يتصـّدى  مـن  تمـّكن  عـدم 

الّلـغة  ملكـة  من  األجنبـّي  الّنـص 
العربّية، واألخذ بناصيتها، واإلملام 
بقواعدها الّنحوّية، وجهله بالفصيح 
الّلفظ  تقّصي  وعدم  ألفاظها،  من 
األجنبّي ومدلوله، بل نقل هذا الّلفظ 

على  تــدل  صيغ  )رأى(  مــن  تشتق 
امرأٌة لها ُرواٌء:  حسن املنظر، يقال: 
إذا كانت حسنة املرآة واملرأى، كقولك 
املنظرة واملنظر. وعـن )الـجـوهري( 
املـرآة بـالفـتح على مفعـلة، واملنظر 
املرآِة  امـرأٌة حسنة  يقـال:  الحسـن، 
الـعـنَي:  مـرآة  في  وفـالن  واملـرَأى، 
أي فـي النظـر. وفي املثـل تخبر عن 
مجهوله مرآته أي : ظاهره يدل على 

باطنه. 

َيْنُظر  َأن  هي  املُالَحظُة:  األزهري:  يقول 
َشْزرًا،  الشيء  ِإلى  عينه  بَلحاظ  الرجل 
وهو ِشقُّ العني الذي يلـي الصدغ. ومنها 
استعير اللفظ للداللة على العبارة التي 
خاصة  أهمية  القارئ  يوليها  أن  يجب 

بالنظر إليها والتدقيق فيها.

مستمّر  تـطـّور  فـي  العـربّية  الّلغـة  إن 
عبر العصور، ونحن نعلم أّن كثيرًا من 
مهجورة  أصبحت  الجاهلية  ألفاظها 
النعدام الحاجة إليها، كما أّن الّلغويني 
جديدة   ألفاظ  اشتقاق  إلى  انصرفوا 
يشهده  الــذي  الّتطّور  لحاجة  مالئمة 

هذا العصر.
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لجهله  العـربّية  لغتنـا  إلى  هو  كما 
فيما  خاّصة  العربّية،  في  بمرادفه 

يخّص املصطلحات العلمّية.
كثـرة العنـصر األعـجمّي في بعض . 2

أطـراف  فـي  املـوجـودة  املـجتمعـات 
في  الحال  هو  كما  العـربّي  الوطـن 
أو جنوبي  أوروبا  القريبة من  الدول 
شرق آسيا، حيث نلمس بوضوح أثر 
اإلنـجلـيزية،  اللغـات األوروبية مثـل: 
والفرنسية، واألسبانية، وبعض لغات 
جنوبي شرق آسيا في مفردات اللغة 
العربية املتداولة في هذه املجتمعات، 
تحـوي  لغـة  نشأت  فقـد  هنـا  ومـن 
مفردات عربية ممزوجة بمفردات من 

اللغات الدخيلة.
التـاسع عشر  القـرن  مطلـع  ومنـذ 
دخلت األمة العربية مرحلة جديدة من 
التوقف  مرحلة  بعد  والنشاط  اليقظة 
والجمود، لـتـدرك مـا فـاتـهـا وتـواكـب 
النشر  فأعادت  العلمي،  التقدم  عصر 
الـعـلـوم   ونـقـل  والـترجمة  واإلصدار، 
األجنبية  اللغات  من  الحديثة  واآلداب 
بقـواعـدها  أرسـت  كمـا  الـعربية،  إلى 
على شبكـات املعلـوماتية، والحـاسـوب 
أن  فلـيس غريبـًا  اإللكتروني،  والـبريد 
نجد العربية لغة الحاسوب في العمليات 
التجارية، والعلمية املستقبلية.             

 تسود العالم تغيرات كثيرة، سريعة 
صراعات  وكأنها  ومتالحقة  ومتدفقة 
هي  ما  الحقيقة  في  لكنها  حضارية، 
إال مخرجات الثورة العلمية املعاصرة 
وقـد  األخيرة.  اآلونة  في  حدثت  التي 
الحـضـارة  التـغيـرات  هـذه  عرّضت 
العربية اإلسالمية إلى هجمات شرسة 
لهذه  لكنها تصدت  وضغوط  شديدة، 
تمتلكه من غنى وحيوية  بما  الهجمات 

ومرونة، وما تمتاز به لغتها األم.

قـدرة  تتعـاظـم  الحـضـارة  فبتقـدم 
اإلنسان على مواكبة الركب الحضاري، 
والنمو الحضاري يعتمد بالدرجة األولى 
َثمَّ  الناس، ومن  املتداولة بني  اللغة  على 
تقاس قوة اللغة وحيويتها بقدرتها على 
املشاركـة في حـركـة النـمـو الحضاري 
أن  على  العلماء  يتفق  كما  للمجتمعات، 
اللغة رباط مادي ومعنوي تقاس به قدرة 
الحضارات على مواجهة املتغيرات التي 
وإن  واآلخر.  الحني  بني  عليهـا  تطـرأ 
تضاؤل أية لغة على استيعاب متطلبات 
يؤدي  عنها  والتعبير  الحضاري  النمو 
وقد  الحضارة.  تلك  أصول  إلى  دائمًا 
مرت على اللغة العربية قرون عديدة من 
الزمان قبل اإلسـالم وبعـده اسـتطـاعـت 
كـما  التـحـديـات،  كـل  أمـام  أن تصمـد 
تـخرج  بـل  تستـوعبـها،  أن  استطاعـت 
بنتاج مفيد ومنير، ألن اللغة العربية لغة 

حية وغنية قادرة على التطور. 

تـألـقـت  الوسطـى  العصـور  ففـي 
اللغات  العربية من  اللغة  إلى  الترجمة 
القديمة مثل: اللغة املصرية، أو اللغات 
السامية، أو اللغة الفارسية، أو الهندية، 
تم  كما  اإلغريقـية.  أو  الرومانـيـة،  أو 
توثيق  في  العلمي  املنهج  استنباط 
تمهيدًا  ذلك  فكان  املعلومات.  وتبويب 
ملرحلة جديدة لعصر النهضة  الحديثة، 
والـتـأليف  التـرجمـة  انتقـلت  ثـم  ومـن 
إلـى العـصـر الـذهبي، فكتب أجدادنا 
والعـلوم  املعرفة،  أبواب  مختلف  في 
الفلك،  وعلوم  والفنون،  اآلداب،  مثل: 
والطب، والتاريخ، واملجتمع، والفلسفة، 
والريـاضيات،  والـفـيزيـاء،  والكيميـاء، 
وعلوم الشـريـعـة، واستـخـدمـوا اللـغة 
العربية في ذلك، ألنها غنية قادرة على 

التعبير دون عجز أو قصور.     

جديدة  مرحلـة  العربية  األمــة  دخلـت 
من اليقظـة والـنشـاط منذ مطلع القرن 
التـوقف  مرحـلة  بعـد  عـشر  التاسع 
وتواكب  فاتـها  مـا  لـتدرك  والجمـود، 
النشر  فأعادت  العلمي،  التقدم  عصر 
العلوم   ونقل  والترجمة  واإلصــــدار، 
األجنبية  اللغات  من  الحديثة  واآلداب 

إلى العربية.

 تسود العالم تغيرات كثيرة، سريعة 
ومتدفقة ومتالحقة وكأنها صراعات 
ما  الحقيقــة  فـي  لكنـهـا  حضارية، 
العـلمـية  الثـورة  مخـرجات  إال  هـي 
اآلونـة  فـي  حدثـت  التـي  املعاصـرة 

األخيرة. 

قــدرة  تتعاظم  الــحــضــارة  فبتقدم 
ــركــب  ــة ال ــب ــواك ــى م ـــســـان عــل اإلن
الحضاري، والنمو الحضاري يعتمد 
بالدرجة األولى على اللغة املتداولة 
بني الناس، ومن َثمَّ تقاس قوة اللغة 
وحيويتها بقدرتها على املشاركة في 
حركة النمو الحضاري للمجتمعات.
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اللغة العربية والتعليم:
عصر  في  العربي  الـوطـن  يواجـه 
وأكـثرها  مـشـكـلـة  أكـبر  املعـلـومـات 
صعوبة، أال وهي مسألـة إقصاء اللغة 
العربية عن تدريس العلوم الطبية باللغة 
واملسألة  أقطاره،  معظم  في  العربية 
ليست مستحيلة الحل بقدر ما يتوافر 
التصميم والعزم على حلها، ولن يكون 
أن  العالم  بيـن دول  أبدعوا  قد  العرب 
التدريس  لغة  تكون  بأن  قرارًا  اتخذوا 
الجامعي باللغة العربية، فاألمم سلكت 
بأن من ال  أيقنت  الطريق بعد أن  هذا 
يدرس علومه بلغته األم سيصاغ فكرًا 
بـها،  درس  التـي  لّلغـة  ووالء  وثقافـة 
والعرب إن دعوا للتعريب فإنهم يدعون 
دون  املـعاصرة  بالـعـلـوم  لالتصـال 
الهوية  على  حفاظًا  بالغرب  االنصهار 
الغرب  فعل  كما  الضياع  من  القومية 
العرب  عن  أخذوا  حني  السابق  في 

علومهم وفنونهم وآدابهم.
إن العلوم الطبية ُتدرس في معظم 
اإلنجليزية،  باللغة  العربية  الجامعات 
أو الفرنسية باستثناء سورية، وبعض 
بتنفيذ  بدأت  التي  العربية  الجامعات 
العربية،  باللغة  الطبية  العلوم  تعليم 
ُتدرس  كانت  الطبية  العلوم  بأن  علمًا 
نشأت  لقد  صرفة.  عربية  بلغة  سابقًا 
بغير  الطبية  العلوم  تدريس  ظاهرة 
قاسية  ظروف  ظل  في  العربية  اللغة 
القـرار  حرية  تـمـلك  البالد  تـكـن  لـم 
الطب  دُرس  فمثاًل  املستقلة،  واإلرادة 
اإلنجليزية  باللغة  القاهرة  جامعة  في 
تحت ضغط كرومر ودانلوب مع جودة 
األعمال وضخامتها التي قدمها علماء 
العرب ورواد التعريب في تلك الفترة، 
في  فّعال  دور  له  السياسي  فالضغط 
الطبية  العلوم  وتعليم  العملية،  هذه 
باللغة العربية عملية ناجحة، وقد أثبت 
من  تخّرجوا  الذين  األطباء  جدارتها 

الجامعات السورية.

واضحة  سـهـلة  العـربية  اللغة  إن 
أو  الـطـب،  طالـب  فهمها  في  يتعثر  ال 
املريض مع طبيبه فلنفخر بلغتنا ونعتز 
العلوم  تعريب  مسيرة  ولنشجع  بها، 
الطبية، ونزيل كل العقبات التي تعرقل 
باإلنجازات  ونفخر  وتطورها،  تقدمها 
علومه  درس  من  يقدمها  التي  العلمية 

بلغته األم.    

هل اللغة العربية لغة علم وتعلم ؟
هناك من يتآمر على اللغة العربية، 
يقول  من  وهناك  بالقصور،  ويتهمها 
كونها  لعدم  فانية  لغة  دفينة،  لغة  إنها 
اإلنجليزية،  اللغة  مثل:  العاملية  اللغة 

وبأنها ليست لغة علم وتعلم!
وهذه االتهامات باطلة ومبالغ فيها 
فاللغة  الحقيقة،  عن  البعد  كل  وبعيدة 
العربية مـرنـة تتـكيـف مع كـل اللـغات 
بحروفها  وغنية  األخرى،  واألجناس 
العلم  تفيد  التي  اللـغـوية  وبمفرداتهـا 
اللغة  حروف  من  حرف  فكل  وتطوره. 
العربية له وظيفة لغوية تؤدي إلى الدقة 
تقدمه  في  اليوم  العالم  يحتاجها  التي 

العلمي.
واللغة العربية هي لغة علم توارثتها 
تتوارث  ولن  الزمان،  مر  على  األجيال 
لغـة  طـريـق  عـن  إال  علومها  األجيال 
يسيرة، لغة حية ومتجددة غير راقدة، 
لغة تسبح في بحور العلوم لتصل إلى 
مفاهيم هذه العلوم والتقنيات املتطورة 
مـفـردات  إلـى  دائـمـًا  تحتاج  والتي 
إليصـال  معـها  تتـفاعل  ومصـطلحات 
العـالم  أرجـاء  إلـى  العلـمـيـة  الرسالة 

قاطبة. 
واللغة املعطاءة تحمل شعاع العلم 
العالية  ومكانتها  بديمومتها،  واملعرفة 
كانت  إذ  الحية،  اللغات  تتصدر  التي 
كانت  حني  ألوروبا  واملاء  الزاد  تمثل 
العلوم  ونور  الظالم،  غياهب  في  تقبع 

عصر  فــي  الــعــربــي  الـوطـن  يــواجـــــه 
وأكـثرها  مـشـكـلـة  أكـبر  املعـلـومـات 
صعوبة، أال وهي مسألـة إقصاء اللغة 
الطبية  العلوم  تدريس  عن  العربية 

باللغة العربية في معظم أقطاره.

معظم  في  ُتدَّرس  الطبية  العلوم  إن 
الجامعات العربية باللغة اإلنجليزية، 
أو الـفرنسـيـة بـاسـتـثنـاء سـوريـة، 
وبعـض الجـامـعــات العـربيــة الـتي 
بدأت بـتنفيـذ تـعليـم العلـوم الطبية 

باللغة العربية.

إن اللغة العـربية سـهـلة واضحة ال 
أو  الـطـب،  طالـب  فهمها  في  يتعثر 
بلغتنا  فلنفخر  طبيبه  مع  املريض 
ونعتز بها، ولنشجع مسيرة تعريب 
العقبات  كل  ونزيل  الطبية،  العلوم 
وتــطــورهــا،  تقدمها  تعرقل  الــتــي 
التي  العلمية  باإلنجازات  ونفخر 
يقدمها من درس علومه بلغته األم.    
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للحضارات، ومن يتشدق باتهام اللغة 
إال  هـو  مـا  والقصور  بالعجز  العربية 
جاهاًل ملا يقول ويهاتر، وهو عدو لهذه 
التغـريب. كما  اللغـة، مشبـع بسياسة 
مـكانة  عـن  العـالم  يضـلل  أن  يحـاول 
اللغة العربية وأهميتها وغنى مفرداتها 
ومعانيهـا، وتكيفـها مع علوم عصرها 

ومواكبة هذه العلوم.
الـعلم  لغـة  إحـياء  مـن  البد  وهنـا 
والتعلم، إحياء لغة األجداد ذات العلم 
مع  ومتـفاعـل  مطـور  بشكـل  الراجح 
وذلك  العصر،  وميكنة  والتقنية  التقدم 

من خالل ما يأتي:
• لـجـعـل 	 الـتعليـم  بتقنيـات  االهتمـام 

عملية التعليم أكثر جاذبية، وإدخال 
والتـأكيد  إليـهـا،  التـشـويق  عنصر 
التقنيـات  استـخدام  مـراقـبـة  علـى 
ــ   الحـاسـوب  ــ وخاصـة  املخـتلفـة 
اللغة  تعليم  املدارس خاصة في  في 
العربية وقواعدها، واالهتمام بتدريب 
أن  على  استخدامه،  على  املدرسني 
يكون استعمال الحاسوب واحداً من 

شروط تعيني املدرسني.
• الـعـامـية 	 بـدراسـة مفـردات  االهتمام 

القريبة من الفصحى، أو االهتمام بما 
فيها من فصيح األلفاظ وتهذيبها حتى 
تصبـح أقـرب إلـى الـلـغة الفصيحـة، 
بحيث يؤدي ذلك إلى تضاؤل الفروق 
بني العامية والفصحى؛ مما يؤدي إلى 
انتشـار الفـصـحى املبـسطة املنـاسبة 
بعيـدًا عـن اإلغراق  اليومـي  للحديـث 
مسؤولية  وهذه  اللفظي،  التقعـر  فـي 
الوزارات  إلى  اإلعالم، إضافة  وزارة 
إلى  التوجـيه  يتـم  بحـيث  املختصة، 
سـواء  اإلعـالم  حـقـل  في  العاملـني 
واملـسمـوعـة  املـقروءة  وسـائله  في 

العـامية  اللهـجـات  عـن  باالبتعاد 
أو  اإلذاعــي،  الحـديث  فـي  سـواء 
املـذاعـة،  الـتمثيـليات  أو  الـدعـايـات، 
الفصحى  أو  بالفصحى،  واالهتمام 
بداًل  انتشارها  على  للعمـل  املبسطـة 
أبعد  والسـير  العامـية،  اللهجـات  من 
هذا  في  العاملني  نظر  بلفت  ذلك  من 
املجال إلى أن مقياس درجة نجاحهم 
في عملهم سيقاس استنادًا إلى مدى 
حرصـهم على االلتـزام بـهـذا الجـانب 

اللـغوي، ومحاسبة املقصرين بشدة.
• بتدريس 	 العربية  الجامعات  اهتمام 

كليـاتـها  جمـيع  في  العربيـة  اللغـة 
إضافة  دورها،  وتفعيل  ومعاهدها، 
إلى دور مجامع اللغة ليس في رفد 
املـصطلحـات  مـن  بالجـديـد  لغتنـا 
واألساليب واملفردات، وإنماء العمل 
العـالقة  ذات  الوزارات  قبـل  من 
محـاسـبة  مبـدأ  على  التأكيد  على 
لتوصيات  واملـخالفـني  املقصـرين 
املجامع، واملؤسسات صاحبة الرأي 
العربية، ليكون لها  اللغة  في مجال 
الدور الـفـعـال، واملـؤثـر في مواجهة 

الخطر الّداهم.
قيل قديمًا : درهـم وقـاية خير من 
بذل  على  كلنا  فلنعمل  عـالج،  قنطـار 
هذا الدرهم، أو االنتفاع بما يوازيه من 
على  األمر  يستعصي  أن  قبل  الفائدة 

العالج.

املراجع:
• أبحاث عن اللغة العربية مقدمة للندوات 	

العربي  املركز  يصدرها  التي  الثقافية 
ــ  الصحية  العـلـوم  وتـرجـمـة  لـتـأليـف 
ــ جامعة  العرب  الصحة  وزراء  مجلس 

الدول العربية.  

هناك من يتآمر على اللغة العربية، 
ويتهمها بالقصور، وهناك من يقول 
إنها لغة دفينة، لغة فانية لعدم كونها 
اللغة العاملية مثل: اللغة اإلنجليزية، 
وبأنها ليست لغة علم وتعلم! وهذه 
بــاطــلــة ومــبــالــغ فيها  ــات  ــام ــه االت

وبعيدة كل البعد عن الحقيقة.

إن اللغة العربية مرنة تتكيف مع كل 
اللغـات واألجنـاس األخـرى، وغـنية 
التي  اللغوية  وبمفرداتها  بحروفها 
تفيـد العلـم وتطـوره. فكل حرف من 
وظـيفـة  لـه  العربـيـة  اللغة  حـروف 
لغوية تؤدي إلى الدقة التي يحتاجها 

العالم اليوم في تقدمه العلمي.

املعطاءة  اللـغة  هي  الـعـربـيـة  اللـغـة 
واملعـرفـة  العـلم  شعاع  تحمل  الـتي 
التي  العالية  ومكانتها  بـديموميتـهـا 
تتصدر اللغات الحيـة، إذ كـانت تمثـل 
تقبع  كانت  حني  ألوروبا  واملاء  الزاد 
العلوم  نور  الظالم، وهي  في غياهب 

للحضارات.
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استراحة العدد
ساعات النهار:

من عظمة اللغة العربية:

وهو ضوء الشمس.الشروق 

أول النهار قبل طلوع الشمس.البكور

ما بني صالة الفجر و طلوع الشمس.الغدوة

من طلوع الشمس إلى أن يرتفع النهار وتبيض الشمس.الضحى

شدة الحر نصف النهار.الظهيرة 

وهو اسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل.الرواح  
الوقت في آخر النهار إلى احمرار الشمس.العصر 
ظل الزوال أي: الظل الذي تزول الشمس عن وسط السماء.القصر  
الوقت بعد العصر إلى املغرب.األصيل 
 ما بني زوال الشمس إلى وقت غروبها.العشى  
 غيوب الشمس.الغروب

معناهاالكلمة

جاء من مكان قريب.أَتي 

جاء من مكان بعيد.َقِدَم

.أَْقَبلَ جاء راغباً متحمساً

جاء تلبيًة لدعوة.َحَضَر

جاء بقصد التواصل والبر.َزاَر 
َرق .طَ جاء ليالً
جاء صدفة دون ِعلم.َغِشي
جاء والتقى باملقصود في الطريق.واَفى
جاء بقصد التزود باملاء.َوَرَد

جاء مع جماعة.َوَفَد
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أبرز اإلنجازات الطبية لعام 2019م*

ة
ي
طب
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ت
ك
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ا

ها نحن اآلن قد بدأنا عامًا جديدًا بعد أن رحل عنا عام 2019م الذي شهد مجموعة من اإلنجازات 
العظيمة في امليادين املختلفة والتي كانت حصيلة لجهد متواصل وتفاِن في العمل ورغبة جامحة 
نحو الغوص في بحور العلم، واكتشاف الجديد بهدف االرتقاء بمستوى الحضارة اإلنسانية. وكان 
للمجال الطبي بالطبع نصيب من تلك اإلنجازات الفريدة، وفيما يلي استعراض ألبرز اإلنجازات 

الطبية التي تحققت في عام 2019م:

يعد تشخيص السرطان بوجه عام 
واحدًا من األمور املعقدة التي تستغرق 
يتم  وقــد  والجهد،  الوقت  من  مزيدًا 
باالستعـانـة باإلجـراءات التـشـخيصية 
باحـثـني مـن مـعهـد  الجراحيـة. ولكن 
والكـلية  للتكـنولوجيا،  ماساشوستـس 

اإلمبريالة بلندن باململكة املتحدة أعلنوا 
للبول  اختبار  بتطوير  قاموا  قد  أنهم 
حيث  السرطان،  عن  الكشف  بإمكانه 
تغير  خــالل  من  االختبار  هــذا  يعمل 
بجسيمات  الحقن  عقب  الــبــول  لــون 
الذهب فائقة الصغر، حيث ترتبط تلك 

* إعداد املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ دولة الكويت.

تطوير اختبار للبول للكشف عن السرطان

ـــن بـــاحـــثـــون مـــــــن مــعـــــهــد  ـــل أع
للـتـكـنــولـوجيـا،  مـاسـاشـوسـتـس 
والكلـيـة اإلمـبـريالة بلندن باململكة 
املتـحـدة أنهم قـد قـامـوا بتـطويـر 
اختبـار للـبـول بإمكانه الكشف عن 

السرطان.

للسرطان  الجديد  االختبار  يعتمد 
على تغير لون البـول عقب الحقن 

بجسيمات الذهب فائقة الصغر. 
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ثم  ومن  معينة،  ببروتينات  الجسيمات 
تكوين ُمعّقد من البروتني والذهب يكون 
حاّلة  مخصوصة  إلنزيمات  حساسًا 
للبروتينات، تتواجد بكثرة عند اإلصابة 
وعندما  الــســرطــان.  ـــواع  أن ببعض 
في  بكثرة  الذهب  جسيمات  تتواجد 
األزرق؛  اللون  إلى  لونه  يتحول  البول 

من  عال  تركيز  وجود  إلى  يشير  مما 
قامت  للبروتني  الــحــاّلــة  اإلنــزيــمــات 
بتفكيك ُمعقد البروتني والذهب وتحرير 
جسيمات الذهب فائقة الصغر. ويجدر 
التقنية  تلك  نجاح  ثبت  قد  أنه  بالذكر 
في  القولون  سرطان  عن  الكشف  في 

الفئران.

ببريطانيا،  نـوتنـجـهام  جامـعـة  في 
اكتشفت مجموعة من الباحثني اختبارًا 
بما  الثدي  بسرطان  التنبؤ  يمكنه  للدم 
يقرب من خمس سنوات قبل ظهور أية 
ويقوم  للمرض.  أعراض  أو  ورمية  كتل 
ذلك االختبار الذي بالطبع سيكون أقل 
تكلفًة وأكثر سهولة في اإلجراء بالبحث 
التي  الذاتية  املــضــادة  األجــســام  عن 
الجسم  ينتجها  والتي  الدم  في  تسري 

كرد فعل ملحاربة الخاليا السرطانية.

وقد صرح هؤالء الباحثون أيضًا بأن 
هناك دراسة موسعة في هذا الشأن يتم 
األمور  إن سارت  بحيث  لها،  التخطيط 

على ما يرام، فمن املمكن أن يتم اعتماد 
السريـرية  املمارسة  في  االختبار  ذلك 

خالل السنـوات الخمـس القادمة.

عرض  تم  قد  أنه  بالذكر  ويجدر 
السنوي  املؤتمر  في  االكتشاف  هذا 
باململكة  الــســرطــان  أبــحــاث  ملعهد 
املتحدة الذي انعقد في أوائل نوفمبر 
أبــرز  تــنــاول  ـــذي  وال 2019م  ــام  ع
اإلنجازات العاملية في مجال مكافحة 
دراسة  حاليًا  ُتجرى  كما  السرطان. 
مشابهة حول اختبار آخر للدم يمكنه 
التنبؤ بسرطان الرئة قبل اإلصابة به 

في سكوتلندا.

تطوير اختبار للدم للتنبؤ بسرطان الثدي

في  الباحثني  من  مجموعة  اكتشفت 
جامعة نوتنجهام ببريطانيا اختبارًا 
للدم للتنبؤ بسرطان الثدي بما يقرب 
كتل  أية  ظهـور  قـبل  سنوات   5 من 

ورمية.

تمثل الوراثة )5 - 10 %( من حاالت 
اإلصابة بسرطان الثدي.

ينصح األطباء بإجراء الفحص الذاتي 
من  بــدءًا  ومنتظم  دائم  بشكل  للثدي 

سن 20 عامًا.
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أماًل جديد يلوح في األفق ملرضى 
التليف الكيسي، فبعد إجراء تجربتني 
سريريتني حول أحد األدوية الجديدة، 
 ،)Trikafta( "أال وهو عقار " ترايكافتا
ُوجد  أنه يؤدي إلى تحسن ملحوظ في 
وخصوصًا  املرضى  لــدى  ــراض  األع
ووظيفة  بالتنفس  املتعلق  الجانب  في 
الجهاز التنفسي؛ مما أدى إلى اعتماد 
ذلك  األمريكية  واألدوية  األغذية  إدارة 
الدواء لالستخدام البشري في أكتوبر 
من عام 2019م. والبد من اإلشارة إلى 
مرضًا  يعد  الكيسي  التليف  داء  أن 
في  لزج  مخاط  تراكم  يسبب  وراثيًا 

الجسم؛ مما يؤدي إلى ظهور مشكالت 
الجسم  مــن  الداخلية  األعــضــاء  فــي 

وخاصة الرئتني والبنكرياس.
التجربتني  هاتني  نتائج  نشر  تم  وقد 
مجلة  في  ذكرهما  السابق  السريريتني 
النسيت )Lancet( وجريدة نيو إنجالند 
 .)New England Medicine( للطب 
ويتوفر اآلن عقار الترايكافتا لالستخدام 
من قبل املرضى البالغني 12 عامًا فأكثر 
الوراثية  الطفرات  أكثر  لديهن  ممن 
شيوعًا التي تسبب داء التليف الكيسي 
املصابني  من   %  90 لدى  توجد  والتي 

باملرض.

اعتماد دواء جديد ملرضى التليف الكيسي

محاوالت  دومــًا  هناك  كانت  لقد 
يقضي  فعال  عالج  الكتشاف  دؤوبــة 
املحاوالت  تلك  ولكن  ألزهايمر،  على 
غير  بنتائج  تنتهي  مــا  غالباً  كانت 
حمل  قد  2019م  عام  ولكن  ُمرضية. 
العقار  أثــار  حيث  جديدًا،  أمــاًل  معه 

 )Aducanumab نيوماب") "أدوكا
بعد  أنه  الحظوا  إذ  الباحثني،  انتباه 
 18 ملدة  العقار  لذلك  املرضى  تعاطي 
شهًرا أنهم أظهروا تحسنًا ملحوظًا في 
الوظائف املعرفية )بحوالي 15 - 27 %(، 
وذلك عند خضوعهم الختبارات الذاكرة 

اكتشاف عالج واعد لأللزهايمر

ــو اضــطــراب  الــتــلــيــف الــكــيــســي ه
موروث يلحق ضرراً شديدًا بالرئتني 
أخرى  وأعضاء  الهضمي  والجهاز 

بالجسم.

اعتمدت إدارة األغذية واألدوية عقار 
ترايكافتا )Trikafta( بعد أن  ُوجد 
في  ملحوظ  تحسن  إلى  يــؤدي  أنه 

أعراض مرض التليف الكيسي.

تسعى حاليًا الجهة املصنعة لدواء  
 )Aducanumab( "أدوكـانيـوماب" 
للحصول على تصريح إدارة األغذية 
واألدوية العتماده كدواء يعالج داء 
ألزهايمـر بعـد أن الحـظـوا تـحسـن 
الوظائف املعرفية لدى املرضى بعد 

تعاطيه ملدة 18 شهرًا.
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والقدرات املعرفية مقارنًة باملرضى الذين 
نشر  تم  وقد  الزائف.  العالج  يتعاطون 
أكتوبر  أواخــر  في  الـدراسة  تـلك  نتائج 
وعــقــب   .)Nature( نيـتــشــر  بجـريـدة 

املصنعة  الجهة  فإن  النتائج،  تلك  صدور 
على  للحصول  حاليًا  تسعى  الدواء  لهذا 
تصريح إدارة األغذية واألدوية األمريكية 

العتماده كدواء يعالج داء ألزهايمر.

حديثة  أداة  كريسبر  تقنية  تمثل 
القيام  من  العلماء  خاللها  من  يتمكن 
الدنا  وجـزيـئات  الـجـينـات  بتـعـديـل 
تلك  استخدام  ازداد  وقد   .)DNA(
البحث  من  عديدة  مجاالت  في  التقنية 
ويعتقد  املحاصيل.  زراعة  إلى  الطبي 
القضاء  نتائج واعدة مثل:  أنها تحمل 
ــة، والــشــفــاء  ــي ــزراع عــلــى اآلفــــات ال
ذلــك من  واإليـــدز، وغير  املــالريــا  من 
2019م  عام  وفي  املختلفة.  األمراض 
تمت االستعانة بتلك التقنية في تحقيق 

البشر،  عالج  في  مرة  ألول  إنجازات 
املنجلي،  الــدم  فقر  من  الشفاء  وهي 
والشفاء من العمى الوراثي. ولكن مع 
التقنية قد تحمل بعض  تلك  ذلك، فإن 
غـيـر  التـغييـر  مـثـل  الخطر  احتماالت 
املقصود ملواضع معينة في الدنا، األمر 
وأمــراض  طفرات  عنه  تنتج  قد  الــذي 
خالل  من  املثال  سبيل  على  خطيرة، 
أو  ــألورام،  ل املثبطة  الجينات  إخماد 

تنشيط الجينات املسببة لألورام.

استخدام تقنية كريسبر في عالج البشر

اكتشاف دواء تجريبي يشفي من املالريا

2019م تم  11 مارس من عام  في 
ُأجريت  سريرية  لتجربة  نتائج  نشر 
لدراسة  أصحاء  متطوعني  سبعة  على 
تأثير أحد األدوية التجريبية وهو عقار  

DSM265 على عالج مرض املالريا. 
هؤالء  حقن  تم  التجربة  تلك  وخــالل 
املتطوعني األصحاء بطفيل املالريا في 
 DSM265 عقار  وإعطاؤهم  دمائهم، 

أداة حـديثـة  كـريسـبر  تقنيـة  تمثـل 
يتمكن من خاللها العلماء من القيام 
بتـعـديـل الـجـينـات وجـزيـئات الدنا 
واعــدة  نتائج  تحمل  أنها  ويعتقد 
الزراعية،  اآلفات  على  القضاء  مثل: 
والشفاء من املالريا واإليدز، وغيرها 

من األمراض املختلفة. 

تمت االستعانة بتقنية كريسبر عام 
2019م في تحقيق أول إنجاز لعالج 
فقر  من  الشفاء  في  املتمثل  البشر 

الدم املنجلي، والعمى الوراثي.

تم  عــام 2019م  مــن  ــارس  م  11 فــي 
اكـتـشـاف عـقـار )DSM265( لعالج 
تثبيط  على  ــدواء  ال يعمل  املالريا، 
أحــد اإلنــزيــمــات الــضــروريــة لبقاء 

طفيل املالريا على قيد الحياة. 
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بعد  الــعــدوى  من  السابع  اليوم  في 
أنه  واملثير  باملالريا،  إصابتهم  ثبوت 
تمامًا  السبعة  املتطوعني  شفاء  تم  قد 

الدواء  يثبط  حيث  املالريا،  مرض  من 
أحد اإلنزيمات الضرورية إلبقاء طفيل 

املالريا على قيد الحياة.

استطاعت مجموعة من العلماء في 
في  نجاحًا  إحــراز  بنسلفانيا  جامعة 
التوصل إلى طريقة ُتمكن املرضى من 
نتيجة  املتضررة  املخ  وظيفة  استعادة 
املخ،  إصابات  أو  الدماغية،  السكتات 
أو الحاالت املرضية مثل: داء ألزهايمر. 
توليفة  خالل  من  ذلك  تحقيق  تم  وقد 

دوائية مكونة من أربعة جزيئات، حيث 
الدبقية في  الخاليا  تعمل على تحويل 
يمكنها  فعالة  عصبية  خاليا  إلى  املخ 
الطبيعية،  العمل بمثابة الخاليا املخية 
تواصلية  تكوين شبكات  تستطيع  كما 
بينها وبني الخاليا األخرى عن طريق 

اإلشارات الكيميائية والكهربية. 

ابتكار تركيبة دوائية تعمل على تجديد خاليا املخ

توصل علماء من جامعة كاليفورنيا، 
وجـامـعة  فرانسيسكو،  سان  وجامـعـة 
عـقـب  أنـجـلـوس  لـوس  ــ  كاليفورنيـا 
حول  الكبرى  الدراسات  من  مجموعة 
أن  إلى  املـخ  في  اإلستـروجني  وظيفـة 
غـلق، أو إعاقـة مستقبالت اإلستروجني 

في املخ يؤدي إلى إحداث نمو واضح 
لعظام قوية. فقد الحظوا أنه عند إعاقة 
مستقبالت اإلستروجني في مخ حيوانات 
في  الحيوانات  تلك  ازدادت  التجارب 
الوزن وأصبحت أقل نشاطاً. في بادئ 
كانت  تلك  الوزن  زيادة  أن  ظنوا  األمر 

اكتشاف طريقة جديدة لعالج هشاشة العظام
العظم في حالة اإلصابة 

بهشاشة العظام
عظم طبيعي

في  العلماء  من  مجموعة  استطاعت 
نجـاًحا  إحــراز  بنسلفـانيا  جـامعـة 
املتضررة  املــخ  وظــائــف  الســتــعــادة 
من  مكونة  دوائية  توليفة  طريق  عن 

أربعة جزيئات.

ــعــظــام ضعف  تــســبــب هــشــاشــة ال
حتى  انكسارها،  وسهولة  العظام، 
أو  االنحناء،  البسيط مثل:  املجهود 

السعال يمكن أن يسبب الكسور.

توصل العلماء إلى أن غلق أو إعاقـة 
املخ  فــي  اإلســتــروجــني  مستقبالت 
يؤدي إلى إحداث نمو واضح لعظام 

قوية.
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أو  الدهنية  الكتلة  ازديــاد  عن  ناتجة 
العضلية بالجسم، ولكن عقب الفحص 
الوزن  زيادة  أن منشأ  اتضح  واملعاينة 
هو ازدياد الكتلة )أو الكثافة( العظمية، 
لدى  العظمية  الكثافة  ارتفعت  حيث 
هذه الحيوانات بنسبة 800 %، وكانت 

ويعتقد  اختبارها.  عند  قوية  عظامهم 
هؤالء الباحثون أن اكتشافهم هذا يعد 
أدوية  البتكار  الطريق  تمهد  انطالقة 
إعطاؤها  ويمكن  اآللية،  تلك  على  تقوم 
وخصوصًا  الـعظام،  هشاشة  ملرضى 

النساء بعد انقطاع الطمث.

ابتكار تركيبة دوائية تعمل على تجديد الخاليا املنتجة لألنسولني

أجرى باحثون في كلية آيكان للطب 
دراسة  بنيويورك  سيناي  ماونت  في 
تناولت تركيبة دوائية تستطيع استعادة 
األنسولني،  تخليق  على  الجسم  قدرة 
خاليا  تجديد  تحفيز  خالل  من  وذلك 
)وهي:  لألنسولني  املنتجة  البنكرياس 
خاليا بيتا β-Cells( بالدرجة الكافية؛ 
مـمـا يـسـمـح بـاسـتخدام تــلك اآللـية 
لدى  السكري  لـداء  عالجـية  كوسيـلة 
البشر، وقد أثبتت تلك التركيبة الدوائية 
فعاليتها، حيث تعمل على زيادة معدل 
تضاعف خاليا بيتا بمعدل)5 - 8 %( 
األنسولني  يصبح  ثم  ومــن  ــوم،  ي كل 
ذاتي  وبشكل  الكافي،  بالقدر  متوفرًا 
الحقن  إلى  الحاجة  املريض دون  لدى 

باألنسولني الخارجي.
وختامًا، فالبد من اإلشارة إلى أن ما 
تم تناوله في هذا املقال ما هو إال مجرد  
التي  الطبية  اإلنجازات  أبرز  على  أمثلة 
تمت في عام 2019م وليس حصرًا لها، 
قائمة  والعلمية  الطبية  اإلنجازات  وأن 

في  والباحثون  العلماء  ويستمر  دومــًا، 
واضعني  لها،  حدود  ال  التي  إبداعاتهم 
ُنِصب أعينهم إيجاد حلول لكل املشكالت 

التي تعترض طريق البشرية.

املراجع:
•	 https://www.mdlinx.com/internal-

medicine/article/4673
•	 https ://www .proclinical .com/

b l o g s / 2 0 1 9 - 2 / t o p - 1 0 - n e w -
medical-technologies-of-2019

•	 https://nypost.com/2019/11/18/
t h e -m o s t -a m a z i n g -m e d i c a l -
breakthroughs-of-2019/

•	 https://bestlifeonline.com/biggest-
medical-advances/

•	 https://newsroom.clevelandclinic.
o r g / 2 0 1 8 / 1 0 / 2 4 / c l e v e l a n d -
clinic-unveils-top-10-medical-
=innovations-for-2019/

•	 https://www.technologynetworks.
c o m / d r u g - d i s c o v e r y / n e w s /
experimental-drug-cures-seven-
volunteers-infected-with-malaria-
parasite-316568

أجرى باحثون في كلية آيكان للطب 
في ماونت سيناي بنيويورك دراسة 
تستطيع  دوائــيــة  تركيبة  تناولت 
تخليق  على  الجسم  قدرة  استعادة 
تحفيز  خالل  من  وذلــك  األنسولني، 
املنتجة  البنكرياس  خاليا  تجديد 

لألنسولني. 

داء السكري هو أحد األمراض التي 
عن  البنكرياس  عجز  نتيجة  تحدث 
يعجز  عندما  أو  األنسولني،  إنتاج 
األنسولني  اســتــخــدام  عــن  الجسم 

بالشكل املطلوب.

ينظم  هـــرمـــون  هـــو  األنـــســـولـــني 
استخدام الجسم للسكر، وينتج من 

خاليا متخصصة بالبنكرياس.
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الَتَصلُُّب املَتَعّدد
د. محمود هشام مندو*
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*  اختصاصي باألمراض العصبّية - مملكة البحرين.

يعد التصلب املتعدد مرضًا مزمنًا ينجم عن اضطرب مناعي ذاتي يصيب الجهاز العصبي املركزي، 
فيروس أو  حيث تهاجم الخاليا املناعية األنسجة السليمة كما لو أنها تهاجم جسمًا أجنبيًا مثل: 
بكتيريا. في حالة التصلب املتعدد تهاجم الخاليا املناعية غمَد امليالني الذي يحيط باأللياف العصبية 
ويحميها ويساعد أيضًا على نقل اإلشارات العصبية بسرعة وكفاءة؛ مما يسبب أذية والتهابًا في 
)plaques(، أو  اللويحات  اسم  املناطق  هذه  على  ُيطلق  وتصّلب.  ندبات  وتشكل  متعددة،  مناطق 
اآلفات )lesions( التي تصيب بشكل رئيسي كاًل من املادة البيضاء في املخ ، والعصبني البصريّين، 
واملخيخ، وجذع املخ، والحبل الشوكي. مع زيادة عدد وحجم اآلفات تتأذى أيضًا األلياف العصبية 
إلى توّلد نبضات أو سّياالت كهربائية ال تنتقل بسهولة  امليالني؛ مما يؤدي  املوجودة تحت غمد 
عبر العصب املستهدف الذي أضحى ُمَعرَّى من غمد امليالني، ومن ثم ال يمكن للجسم أن ينفذ بعض 

الوظائف املحّددة. يوجد حوالي 2.5 مليون مصاب حول العالم بهذا املرض. 
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األسباب وعوامل الخطورة: 
األسباب  حقيقًة  العلماء  يعرف  ال 
التي تؤدي إلى التصّلب املتعدد، حيث 
ال يوجد عامل ُمحّرض واحد لإلصابة، 
بذلك،  تساهم  مــتــعــّددة  عــوامــل  بــل 

وتتضمن عوامل الخطورة كاًل من: 

العمر: معظم املرضى الذين تتراوح . 1
أعمارهم من )20 – 40( سنة.

في معظم أشكال املرض . 2 الجنس: 
تكون اإلصابة لدى النساء ضعفي 

اإلصابة لدى الرجال.

الجينات . 3 تنقل  قد  الوراثّية:  العوامل 
استعداد اإلصابة باملرض إلى الجيل 
مـن  عـديـد  يوجـد  باملقابـل  الـقـادم. 
الـحـمـر،  الـهـنـود  )مـثـل:  العرقيـات 
واألمريـكـان، واألفارقـة، واآلسـيـويـني 
مقـاومة  لديهـم  أمريكـا(  شمـال  في 
لإلصابة باملرض. يذكر حوالي 20 % 
من املرضى وجود قريٍب لهم مصاب 

باملرض نفسه.      

احتمااًل . 4 املدخنون  ُيبدي  التدخني: 
املتعدد،  بالتصلب  لإلصابة  أعلى 
من  أكثر  آفات  لديهم  تكون  حيث 

غير املدخنني .

بـبـعـض . 5 اإلصابة  إن  الـعـدوى: 
فيروس  مثل:  الفيروسات  ــواع  أن
إيبشتاين- بار، أو الهربس البشري 
من النمط – 6 أو الـبكتيـريـا مثـل: 
قــد   )Mycoplasma( املـفطــورة 
بالتصلب  اإلصابة  خطر  من  تزيد 

املتعدد.

املتعدد . 6 التصلب   :D فيتامني  نقـص 
األقل  األشخاص  لدى  شيوعًا  أكثر 
الضرورية  الشمس  ألشعة  تعرضًا 
لتكوين فيتامني D، لذا نجد أن املرض 
ــا  أوروب شمال  فــي  انــتــشــارًا  أكثر 
وأمريكا؛ مما هو عليه في مناطق خط 
املشمسة  األيام  لقلة  نظرًا  االستواء، 
في تلك املناطق )عمومـًا يوجـد تدّرج 
في انتشـار املرض، حيث يزداد من 
الجنوب إلى الشمال في نصف الكرة 
الشمالي، ومن الشمال إلى الجنوب 
ُيعتقد  الـكـرة الجنوبي(.  في نصـف 
أن املستويات املنخفضة من فيتامني 
D تؤثر على الطريقة التي يعمل بها 

الجهاز املناعي. 

نقص فيتامني B12: يستعمل الجسم . 7
فيتامني B12 لتصنيع امليالني ونقصه 
يزيد من خطر تطور بعض األمراض 

العصبّية مثل: التصلب املتعدد. 

أنماط التصلب املتعدد:  
توجـد أربـعـة أنـمـاط رئـيسيـة مـن 

التصّلب املتعدد:  

• املتالزمـة السـريرية املعـزولـة: وهـي 	
الوحيدة  األولى  الهجمة  عن  عبارة 
من املرض. تظهر على شكل أعراض 
عصبّية تستمر ملدة 24 ساعة على 
في  ثانية  هجمة  وإذا حدثت  األقل. 
الطـبيب  سيقوم  فعندئذ  آخر،  وقت 
املتعدد  التصلـب  تشخيص  بوضع 

الناكس الهاجع. 

ُيــبــدي املــدخــنــون احــتــمــااًل أعلى 
لإلصابة بالتصلب املتعدد.

إن اإلصابة ببعض أنواع الفيروسات 
أو  بــار،   - إيبشتاين  فيروس  مثل: 
من خطر  تزيد  قد  البشري  الهربس 

اإلصابة بالتصلب املتعدد.

لدى  شيـوعـًا  أكـثـر  املتعـدد  التصـلب 
األشخاص األقل تعرضًا ألشعة الشمس 

.D الضرورية لتكوين فيتامني
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• الهاجع: 	 الناكس  املتعدد  التصلب 
يعد الشكل األكثر شيوعًا للمرض، 
املرضى.  من   %  85 يصيب  حيث 
هجمات  الــشــكــل  هـــذا  يتضمن 
)انتكاسات( من األعراض الجديدة، 
أو زيادة في شدة األعراض القديمة، 
تزول  الهجوع  من  فترات  تتلوها 

خاللها األعراض كليًا أو جزئيًا.
• الثانوي: 	 املترقي  املتعدد  التصلب 

في البداية يعاني املريض هجمات 
ــرات من  ــت ــع ف ــاس م ــك ــت ــن االن م
الهجوع، لكن فيما بعد يبدأ املرض 

بالترقي بشكل ثابت. 
• البدئي: 	 املترقي  املتعدد  التصلب   

تتدهور األعراض هنا تدريجيًا دون 
أية هجمات نكس أو فترات هجوع. 
فتـرات مـن  يبـدي بعـض املرضى 
االستقرار، حيث تتحسن األعراض 
نسبيًا. يصيب هذا الشكل حوالي 
15 % من مرضى التصلب املتعدد. 

األعراض: 
يمكن لألعراض أن تصيب أي جزء 
من الجسم، وذلك ألن التصلب املتعدد 

املـركـزي  العصـبي  الجـهـاز  يصـيب 
الذي يتحكم في جميع وظائف الجسم. 
إلى  خفيفة  من  األعـــراض  وتــتــراوح 
لديهم  تبقى  املرضى  فبعض  شديدة، 
الرؤية  تشوش  مثل:  خفيفة  أعــراض 
األطــراف،  أحد  في  وتنميل  خدر،  أو 
النادرة،  الشديدة  الحاالت  في  أمــا 
وفقد  بالشـلل  املريـض  يصـاب  فقـد 
وتتضمن  الحركة.  واضطراب  الرؤية 

األعراض األكثر شيوعًا ما يلي :
الضعف العضلي: قد يحدث لدى . 1

املريض ضعف بالعضالت بسبب 
نقص التنبيهات العصبّية الواصلة 

إليها من األعصاب املتأذّية. 

تشنج العضالت: إن أذية األعصاب . 2
في الدماغ والحبل الشوكي يمكن أن 
تسبب تشّنجات مؤملة في العضالت، 

وخصوصًا في الرجلني. 

يصـيب . 3 قـد  والتـنـميـل:  الَخـَدر 
الوجه، أو الذارعـني، أو الرجلـني، 
أو سـائر أجـزاء الجسـم، ويعتبر 
للمرض،  املبكرة  األعــراض  من 
وقد يحدث إحساس بوخز يشبه 

وخز الدبابيس واإلبر.

 شكل يوضح أعراض وعالمات 

اإلصابة بالتصلب املتعدد.

حركات مترنحة

إحساس وتصرفات غريبة

فقد الوعي واإلدراك

التباس

أورة

سقوط مفاجيء

إعياء

يعـد التصلـب املتـعدد النـاكـس الهـاجع 
للمرض، حيث  األكثـر شيوعـًا  الـشـكــل 

يصيب 85 % من املرضى. 

جزء  أي  تصيب  أن  لألعراض  يمكن 
من الجسم، وذلك ألن التصلب املتعدد 
يصيب الجهاز العصبي املركزي الذي 

يتحكم في جميع وظائف الجسم.
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من األعراض الشائعة لدى . 4 األلم: 
مرضى التصّلب املتعدد، وهو ألم 
أنماط  تحدث  وقد  املنشأ،  عصبي 
الضعف  بسبب  األلــم  من  أخــرى 

وتشنج العضالت.
املرضى . 5 بعض  يعاني  الرجفان: 

حركات رجفانية الإرادية. 
تغيرات املشي والحركة: قد ُيغّير . 6

بها  يمشي  التي  الطريقَة  املــرُض 
العضلي  الضعف  بسبب  املريض 
ــــدوار  ـــوازن وال ـــت ومــشــكــالت ال

والتعب. 
اضطـرابات الــرؤيـــة: يــعـــانــي . 7

الرؤية، أو  بعض املرضى تشوش 
ازدواجيتها، أو فقد البصر الكلي أو 
الرؤية  اضطراب  يصـيب  الجزئي. 
عادًة عينًا واحدة في الوقت الواحد. 
البصري  العصب  التهاب  يؤدي  قد 
وقد  العني.  حركات  أثناء  ألم  إلى 
املـقـلتـني  )تـذبـذب  الرأرأة  تـحـدث 
ويعتبر  ـــــــالإرادي(،  ال ــع  ــســري ال
العالمات  مــن  ــة  ــرؤي ال اضــطــراب 

الباكرة للتصلب املتعدد. 
األعـراض . 8 مـن  الـدُّوار والطنـني: 

املـتـعدد  الـتـصلب  فـي  الشـائعـة 
ويترافـقان مـع اضـطـراب التـوازن 

وانعدام التناسق الحركي.
التعب: هـو أحـد األسبـاب املـهمـة . 9

عـلـى  املرضى  ويـصفـه  للعجــز، 
أو  الطاقة،  في  مزمن  نقص  شكل 
وهن عام، وقد يكون شديدًا بحيث 
وتكون  املنزلية،  النشاطات  يعيق 
لكـن  بدقة،  معروفـة  غـير  أسبابه 
االكتئـاب،  مـن:  كل  فيـه  يسـاهـم 
والتأثيرات  الــنــوم،  واضــطـــــراب 
أخرى  وحاالت  لألدوية،  الجانبّية 
ونقص  الـــدم  فقر  مثل:  شائعة 

نشاط الغدة الدرقية.

 التغيرات العاطفية واالكتئاب . 10
التغيرات  تـتـحفز  قـد  والقـلـق: 
امليالني  زوال  بـتأثيـر  العاطفية 

وأذّية األعصاب.
والتعّلم: . 11 ــرة  ــذاك ال اضــطــراب   

التركيز  في  تحـدث صعوبات  قـد 
ــرة  ــذاك وال والــتــعــّلــم  والتخطيط 

ووظائف الدماغ األخرى. 
12 .  Lhermitte's لـيـرمـيت   عـالمـة 

املريـض  لدى  يحـدث  قـد   :  Sign

ــاس يــشــبـــــه الــصـــــدمــة  ـــ ــس إح
عند  الظهر  إلى  ينتشر  الكهربائية 

تحريك العنق. 
 مشكالت املثانة: قد تحدث صعوبة . 13

في تفريغ املثانة، أو تبّول متكـرر، أو 
سـلـس بـولـي، ويحدث فـقـد القـدرة 
علـى التـحـكـم في املثـانـة هـو عـالمة 
مبكرة من عالمات التصلب املتعدد.

 مشكالت األمعاء: قد يحدث إمساك . 14

أو سلس ُبرازي. 
تتضمن األعراض األقل شيوعًا كاًل 
الّصداع، وفقد السمع، والحكة،  من : 
واضطـراب التنـفـس، ونوب تشنجات، 
واضطراب البـلـع، واضطـراب الكـالم، 
وفـقـد الحـركـة. قـد يعاني املريض في 
تغيرات  املرض  من  املتقـّدمـة  املـراحل 
والحساسية  والتفكـيـر،  اإلدراك،  في 
للحرارة وقد يصل إلى العجز الكلي، 
أو الجزئي في حال عدم تناول العالج. 
يـؤثـر التصـّلب املـتـعدد على املرضى 
لبـعـض  فبـالنسبـة  مختـلـف،  بشكــل 
األشخاص يبدأ املرض بشكل مخاتل، 
وأعراضه ال تتطور ألشهر، أو لسنوات، 
وتبقى األعراض خفيفة، أما في أحيان 
أخرى فتسوء األعراض بسرعة خالل 
يـؤدي  ممـا  قليـلة؛  أو أشهـر  أسابيع، 

قد ُيغّير املرُض الطريقَة التي يمشي 
بها املريض بسبب الضعف العضلي 
ومشكالت التوازن والدوار والتعب. 

تشوش  املــرضــى  بعض  يـعــانـي 
فقد  أو  ازدواجــيــتــهــا،  أو  ــة،  ــرؤي ال

البصر الكلي أو الجزئي. 

قـد يحـدث لدى املريـض إحسـاس 
يشبـه الصـدمة الكهربائية ينتشر 

إلى الظهر عند تحريك العنق. 

)
)
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املهنّية  الحياة  تتأثر  وقد  العجز،  إلى 
عـمومًا  لكـن  للمريض،  واالجتماعّيـة 
من  فترات  عليهم  تمّر  املرضى  معظم 

تتدهور فيها األعراض ثم تتحسن. 

التشخيص:
عند زيارة الطبيب سيسأل املريَض 
ثم  املرضي،  والتاريخ  األعــراض  عن 
يقوم بإجراء فحص سريري وعصبي. 
واحـد  فـحــص  يـوجـد  ال  الحقـيـقـة 
يؤكد التشخيص. لـقـد طـّور الباحثـون 
تساعـد  التي  املعـايير  مـن  مجموعـة 
التاريخ  على  اعتمادًا  التشخيـص  فـي 
املرضي، والعالمات السريرية، إضافة 

إلى الفحوص التالية التي تتضمن: 
املغناطيسي . 1 بــالــرنــني  الــتــصــويــر 

قد  الذي  الشوكي  والحبل  للدماغ 
ُيظِهر آفات التصلب املتعدد.

الشوكي . 2 الدماغي  السائل  تحليل 
عـبر البـزل القطـنـي )إبـرة الظهر( 
ـــداد  األّض وجـــود  يكشف  الـــذي 
التـي تشـيـر  )األجسام املضـادة( 

إلى استجابة مناعية شاّذة.
الـُمثارة . 3 العصبية  الخاليا  فحص 

الـكـهربائي  النشـاط  يدرس  الذي 
ملـنّبه  العصبيـة اسـتجـابـًة  للُسُبـل 

معني. 

ال يوجد تحليل دموي يؤكد املرض، 
دموية  تحاليل  الطبيب  يطلب  قد  لكن 
آخر  بمرض  اإلصابة  احتمال  لنفي 
ذي أعراض مشابهة ألعراض التصلب 
مثل:  آخر  بمرض  الشك  عند  املتعدد 
أو  واملعادن،  الفيتامينات  بعض  نقص 
ــراض مناعية  أم أو  ــراض وراثــيــة،  أم

ذاتية معينة، أو غيرها. 

العالج:
الـتشخيـص سـيعمل  يتـأكد  حاملـا 
الطبيب على معرفة نمط املرض ومدى 
فعاليته، ومن ثم إيجاد العالج املناسب 
يـوجـد عالج  أنـه ال  مبكرًا. والحقيقـة 
كشأن  شأنه  املتعدد،  للتصّلب  نهائي 
ّداء  مـثـل:  األخــرى  ــراض  األم بعض 
تضبط  عالجات  تتوفر  لكن  كري،  السُّ
ـــطـــّوره، كما  ــن ت املــــرض وتــبــطــئ م
االنتكـاسات  وشـدة  عـدد  من  تنقص 
حـدوث  تمنـع  ثم  ومن  )الهـجمـات(، 
عــالجــات  ــضــًا  أي تـوجـد  الــعــجـــــز. 

لألعراض املرافقة. 

1. األدوية املعّدلة للمرض: 
املعّدلة  األدويــــة  مــن  عــديــد  تــوجــد 
قـبـل  من  اعتمـادهـا  تـم  التي  للـمـرض 
األشـكـال  لعـالج  والدواء  الغـذاء  هيئـة 
االنتكاسـية من التصلب املتعدد، وتعمل 

 شكل يوضح العصب في الحالة 

الطبيعية، وفي حالة اإلصابة 
بالتصلب املتعدد.

عقدة رانفير

عصب طبيعي

ليف مكشوف

عصب مصاب

خلية شفان
ليف عصبي

ميالني متضرر

ال يوجد تحليل دموي يؤكد املرض، 
لكن قد يطلب الطبيب تحاليل دموية 
بمرض  اإلصـــابـــة  احــتــمــال  لنفي 
ألعراض  مشابهة  أعــراض  ذي  آخر 
بمرض  الشك  عند  املتعدد  التصلب 
الفيتامينات  بعض  نقص  مثل  آخر 

واملعادن.

املـعـّدلـة  األدوية  مـن  عـديـد  توجد 
مـن  اعتمـادهـا  تـم  التي  للـمــرض 
قـبـل هيئـة الغـذاء والدواء لعـالج 
التصلب  االنتكاسـية من  األشـكـال 

املتعدد.
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عبر تغيير الطريقة التي يعمل بها الجهاز 
املناعـي، ومـن ثـم تبطئ تـرقـي املـرض 
عبـر إنقـاص عـدد الهـجـمات السريرية، 
التصوير  على  اآلفــات  عــدد  وإنــقــاص 
هذه  بعض  ُتعطى  املغناطيسي.  بالرنني 
عبر  اآلخر  وبعضها  الفم،  عبر  األدويــة 
الحقن العضلي، أو تحت الجلد، أو عبر 
التسريب الوريدي. إن عدد مرات تناول 
العالج، أو إمكانية أخذه في املنزل، أو 
الدواء  يعتمد على شكل  في املستشفى 

املختار. 

تم اعتماد األدوية املعّدلة للمرض 
وهي كالتالي: 

أدوية الحقن: أضحت هذه األشكال 
الشركات  قبل  من  بمحقن خاص  مــزّودة 
واضـحـة،  إرشــادات  دلـيـل  مع  املـنتجـة 
لتسهيل استعمالها من قبل املريض ذاتيًا.

• 	 interferon إنـتـرفـيـرون بـيـتـا 1 أ -
أفـونكـس  وتـتـضـمـن:   ،beta-1a
)Avonex( بالحقن العضلي، وريبيف 

)Rebif( بالحقن تحت الجلد. 

• 	 interferon 1 ب- بـيـتـا  إنتـرفـيـرون 
بـيتـافيـرون  وتـتـضـمـن:   ،beta-1b

)Betaferon( بالحقن تحت الجلد. 
• 	 Glatiramer أستيات الجالتيرامير

كوبـاكـسـون  مــثــل:   acetate
)Copaxone( بالحقن تحت الجلد. 

• ومنها ثنائي ميثيل 	 األدوية الفموية: 
. Dimethyl Fumarate  الفومارات
توصي التعليمات الحديثة باستعمال 
هذه األدوية منذ املراحل األولى للمرض، 
إلبطاء  جيدة  فرصة  توجد  أنه  باعتبار 
تناولها  إذا  وخصوصًا  املرض،  ترقي 
غير  األعـــراض  تكون  عندما  املريض 
في  أكثر  ــة  األدوي بعض  تفيد  شديدة. 

الطبيب  يصف  قد  فمثاًل  معينة،  مراحل 
فـي   )Mitoxantrone( ميتـوكسـانـتـرون 
مراحل متأخرة وشديدة من ترقي املرض. 
يختار الطبيب الدواء املناسب لكل مريض، 
جميع  يناسب  ال  قــد  الــواحــد  ــدواء  ــال ف
املرضى. إن خيارات األدوية الجديدة ذات 
القديمة.  األدويــة  من  أكثر  وفعالية  أمان 
تتضمن التأثيرات الجانبية األكثر احتمااًل 
كاًل من: الخطر العالي لإلصابة بالعدوى، 
الحـظ  إذا  الكـبـد.  وظائـف  واضـطـراب 
املريض أي آثـار جانـبية، أو تـدهـورًا فـي 
األعراض فعـليـه مراجـعـة الطبيب ليتخذ 

التدبير املناسب. 

2. األدوية التي تعالج الهجمة:
يعاني  عندما  أخــرى  ــة  أدوي تفيد 
املريض تدهـورًا مفاجئـًا فـي أعـراض 
املـرض أثنـاء حـدوث الهجمـة، وال يلزم 

استخدام هذه األدوية بشكل دائم. 
• الـــكـــورتـــيـــكـــوســـتـــيـــرويـــدات 	

تــخــفــف   :)Corticosteroids(
ــط الــجــهــاز  ــّب ــث ــاب وت ــه ــت مــن االل
هجمة  تعالج  أن  يمكنها  املناعي، 
معينة  أنماط  في  الحادة  األعراض 
تسبب  ــد  ق املــتــعــدد.  التصلب  ــن  م
جانبية  تأثيرات  الكورتيكوستيرويدات 
متكرر  بشكل  املريض  استعملها  إذا 

وقد تفقد فائدتها مع الوقت. 
• تقنية 	 عبارة عن  البالزما:  تبديل 

تشبه غسيل الكلى يتم فيها سحب 
البالزما  ــة  وإزال املريض  من  الدم 
منه؛ ليتم استبدالها ببالزما جديدة، 
جسم  إلــى  تسريبها  إعـــادة  ــم  ث
تتم  التقنية  بهذه  مجددًا.  املريض 
إزالة األضداد )األجسام املضادة( 
التي  املــريــض  دم  فــي  ــوجــودة  امل
املحيط  امليالني  غمد  تهاجم  كانت 

ــيــمــات الــحــديــثــة  ــتــعــل تـــوصـــي ال
للمرض  املعدلة  األدويــة  باستعمال 
أنـه  باعتبار  ــى  األول املراحل  منـذ 
ترقي  إلبطـاء  جيـدة  فـرصـة  تـوجـد 

املرض.

من  الــكــورتــيــكــوســتــيــرويــدات  تخفف 
املـنـاعي،  الـجـهـاز  وتـثـّبـط  االلتهـاب 
األعراض  هجـمة  تعـالج  أن  ويمكنهـا 
التصلب  من  معينة  أنماط  في  الحادة 

املتعدد. 

تـقـنيـة  عـن  عـبـارة  البالزما  تبديـل 
تشـبه غسيل الكلى يتم فيها سحب 
الدم من املريض وإزالة البالزما منه؛ 
ثم  جديدة،  ببالزما  استبدالها  ليتم 
املريض  إلى جسـم  إعادة تسريبهـا 

مجددًا.

)
(

)
(

)
(

) ( 
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تبديل  يستخدم  عادًة  باألعصاب. 
البالزما في تدبير هجمات التصلب 
تستجب  لم  التي  الشديدة  املتعدد 

للعالج بالكورتيكوستيرويدات.
 

3. األدوية التي تعالج األعراض:
• اضطراب الحركة والتوازن: يفيد 	

املشي  ووسائل  الفيزيائي  العالج 
استخدام العصا،  املساعدة مـثـل: 
وقد يفيد أيضًا دواء دالفامبريدين 

.)Dalfampridine(
• الرجفان: قد تفيد الوسائل الداعمة، 	

بغيـة  لألطـراف  أوزان  تركيـب  أو 
فائدة  عن  فضاًل  الرجفان،  إنقاص 
بـروبـرانـولـول  مثل:  األدوية  بعض 

 .)Propranolol(
• فترات 	 فيه  تفيد  واإلنهاك:  التعب 

الـراحـة وتـجنب الحرارة والسخونة. 
كمـا تفـيـد املـعالجـة الفيـزيائيـة في 
تعليم املريض طرق الراحة اإلضافّية 
لعـمـل املـهـّمات املـطـلــوبة مع اتـباع 
الوسائل الداعمة للحفاظ على الطاقة 
استخدام الـدّراجة الكهربائية،  مثل: 
ـن  ُتحسِّ التـي  األدوية  إلـى  إضافـة 
أمـانتـادين  مـثـل:  بـالـطـاقـة  التـزود 

.)Amantadine(
• األدوية 	 الطبيب  يـصـف  قـد  األلم: 

أو لتحسني اآلالم  املضادة للصرع، 
العصب  ألـم  مثـل:  املنشـأ  عصبية 
كهربائي  حاد  )ألم  التوائم  ثالثي 
مثل:  الوجه(  نصف  يصيب  الشكل 
 )Carbamazepine( كـاربـامازيبني 
 .)Gabapentine( جـابـابـنـتـني  أو 
لتشنج  املــضــادة  ــة  ـــ األدوي تفـيـد 
بــاكـــــلــوفــني  مـثــل:  ــضــالت  ــع ال
)Baclofen( عند وجود آالم ناجمة 

عن التشنج العضلي.

• واألمعاء: 	 املــثــانــة  مــشــكــالت 
متكررة  بولية  قثطرة  إجــراء  يلزم 
تفيد  كما  املــرضــى.  بعض  ــدى  ل
الغذائية  الحميات  واتّباع  األدويــة 
ــذه املــشــكــالت. يمكن  فــي حــل ه
البولية،  املسالك  طبيب  استشارة 
الحاجة  عند  الهضمي  الجهاز  أو 
على  بناًء  املناسب  العالج  الختيار 
لالضـطــراب  الدقيـق  التشـخيص 

املوجود.  
• االكتئاب: قد يصف الطبيب األدوية 	

املضـادة لالكتئاب من نوع مثبطات 
استـرداد السـيروتـونـني االنتقـائيـة  
باعتـبار أنها أقـل إحداثًا للتأثيرات 
ــن األدويــــة األخـــرى  الــجــانــبــيــة م

املضادة لالكتئاب.
• الـذاكـرة: 	 واضطـراب  النسـيـان 

 )Donepezil( يفيد دواء دونيبيزيل
بعض  لدى  ألزهايمر  لداء  املضاد 
املعّدلة  ــة  األدوي أن  كما  املرضى، 

للمرض تحّد من تدهور الحالة.

العالجات البديلة والتكميلية: 
تحسني  في  التالية  التدابير  تفيد 

املظاهر املختلفة للتصلب املتعدد: 
العالج بالتنبيه الكهربائي واملساج . 1

لتدبير األلم. 
الوخز باإلبر الصينّية.  . 2
تدبير الّتوتر لتحسني املزاج.. 3
على . 4 للحفـاظ  الرياضية  التمـارين 

التشنـج  وإنقـاص  واملـرونة،  القـوة 
وتحسني املزاج.

الحمية الصحّية املعتمدة على الفاكهة . 5
والخضراوات الطازجة، واأللياف مع 
التركيز على األطعمة الغنّية بفيتامني 
الّساملون والّسردين،  سمك  D مثل: 

في  البالزما  تبديل  يستخدم  عادًة 
املتـعـدد  التصلـب  هجمـات  تـدبير 
للعالج  تستجب  لم  التي  الشديدة 

بالكورتيكوستيرويدات.

ووسـائل  الفيـزيائي  العـالج  يفيـد 
استـخـدام  مثـل:  املسـاعدة  املشي 
ــعــصــا فـــي مــعــالــجــة أعــــراض  ال

التصلب املتعدد.

 )Donepezil( دونيبيزيل  دواء  يفيد 
املضـاد لـداء ألـزهايمـر لـدى بعـض 
املعّدلة  األدويـــة  أن  كـما  املــرضــى، 

للمرض تحّد من تدهور الحالة.
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والــحــلــيــب، والــبــيــض، وحــبــوب زيت 
التـعـّرض ألشـعـة  عن  السمك، فضاًل 

الشمس واإلكثار من شرب املاء.  
االمتناع عن التدخني. . 6

إعادة التأهيل والعالج الفيزيائي:
الـعالج الفيـزيـائـي: يسـاعـد فـي . 1

ويـهدف  واملـرونة،  القـوة  تحسني 
إلى تـزويـد املـريـض بـاملـهـارات، 
على  للمحافظة  الوظيفية  والقدرة 
الحركة القصوى، أو استعادتها.

تحسـني . 2 يعنـي  الـوظـيفي:  الـعـالج 
ــة  ــاي ــرع ــى ال ــل قــــدرة املـــريـــض ع
الشخصّية؛ مما يساعد في الحفاظ 

على الوظائف الجسدية والعقلية.
عالج الكالم والبلع: إن اختصاصي . 3

الـكـالم سيـطّبـق تـدريـبات خاصة 
للمرضى الـذيـن لديهم اضطرابات 

في الكالم أو البلع.
إعادة التأهـيـل املعـرفي: تسـاعـد . 4

املـشـكالت  تـدبيـر  على  املـريض 
الخاصة بالتفكير والذاكرة.

تسـاعــد . 5 املـهنـي:  الـتـأهيـل  إعادة 
مهنية؛  مهارات  تعّلم  على  املريض 
ممـا يحّسن، ويحـافظ على قدراته 
إلنجاز املهّمـات بكفـاءة فـي املنـزل 

والعمل. 

العالج بالخاليا الجذعّية:
الجذعّية  بالخاليا  العالج  ُيستعمل 
عمومًا لتوليد أشكال معينة من الخاليا 
العضو  وظائف  واستعادة  الجسدّية، 
حالة  بسبب  خسرها  التي  املستهدف 
ما  يومًا  الباحثون  يأمل  ما.  مرضية 

بالخاليا  املعالجة  تقنيات  تكون  أن 
الضرر  معاكسة  على  قادرة  الجذعّية 
الناجم عن التصلب املتعدد واستعادة 

الخاليا العصبية لوظائفها. 
بهـا  يتطـور  التي  الطريقـة  تختلف 
املتـعدد مـن مـريـض آلخـر،  التصلـب 
بما سيحدث،  بدقة  التنّبؤ  يصعب  لذا 
عجزًا  يعانوا  لن  املرضى  معظم  لكن 
قاتاًل.  مـرضًا  ليـس  أنـه  كما  شديدًا، 
حــدث فــي الــســنــوات األخــيــرة تقّدم 
ممتاز في مجال أدوية وعالج التصلب 
الجديـدة  األدوية  إن  حـيـث  املتـعـدد، 
أنها  إلى  إضافة  وفعالية،  أمانًا  أكثر 
بشكل  ــرض  امل تطور  بإبطاء  ُتبّشر 
لتمكني  جيد. التزال األبحاث مستمرة 
أكثر سهولة  بشكل  التنّبؤ  من  العلماء 
الذي سيصيب  املتعدد  التصلب  بنمط 
العالج  معرفة  ثم  ومن  معينًا،  مريضًا 
األكثر فعالّية منذ مراحل املرض املبكرة 
إن  الحياة.  جودة  على  املحافظة  بغية 
املناسب  العالج  يتلقى  الذي  املريض 
له  ُيتوقع  الصحي  الحياة  نـمـط  ويتّبع 
ُعمر يعادل ُعمر شخص آخر ُمعافى.  

املراجع:
•	 Karl E. Misulis , E. Lee Murray 

)Editors(, Essentials of Hospital 
Neurology, Oxford University Press, 
2017.

•	 Martin Samuels, Allan Ropper 
)Authors( , Samuel’s Manual of 
Neurologic Therapeutics, gth edition, 
wolters kluwer Health , 2016.

•	 https://www.medicalnewstoday.
com/articles/37556.php?fbclid=Iw
AR3yZNI5lxE7lbn8bajtNSBUuJ
OWEDNtQv6R1lLJLWDsEMH-
OHT93f0xVPY Samuels’s Manual 
of neurologic Therapeutics, 9th 
Edition by Martin Samuels. 

الـعالج الفيـزيـائـي يسـاعـد فـي تحسني 
ــى تزويد  ــة، ويــهــدف إل ــرون الــقــوة وامل
الـوظيفية  والـقـدرة  باملهـارات،  املريض 
أو  القصـوى،  الحركة  على  للمحافـظـة 

استعادتها.

تسـاعـد  املعـرفي  التـأهيـل  إعادة 
املــريـض على تـدبيــر املـشــكـالت 

الخاصة بالتفكير والذاكرة.

تكون  أن  ما  يومًا  الباحثون  يأمل 
تقنيات املعالجة بالخاليا الجذعّية 
قادرة على معاكسـة الضرر الناجـم 
عـن التـصلــب املتــعدد واسـتـعادة 

الخاليا العصبية لوظائفها. 
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ببعض  اإلصابة  ملحوظ خالل  تنخفض بشكل  قد  الطعام  لتناول  الشهية  أن  املعروف  من 
األمراض املعدية. ولعل أبرز األسباب التي قد تكمن وراء انخفاض تناول كميات الغذاء التي 
يحتاجها الجسم في املرضى الذين يعانون العدوى، هو فقدان الشهية. وُيعرف فقدان الشهية 
بأنه استجابة سلوكية شائعة وأحد األعراض املهمة في حاالت األمراض املعدية بشكل عام وفي 
التهابات الجهاز التنفسي العلوي بشكل خاص، وهذه االستجابة الطبيعية قد أوحت باملثل 
الشعبي كنصيحة يتداولها عامة الناس "أطعم البرد وَجَوْع الحمى". كما أن من أكثر عالمات 
اإلصابة باألمراض املعدية شيوعًا انخفاض الشهية وقلة تناول الغذاء واملاء. وفي حني أنه 
من املعروف أن العدوى باألمراض املعدية بشكٍل عام قد تقلل من شهية املريض، إال أن األسباب 
واآلليات وراء هذه املالحظة ال تزال مجهولة. وسوف نسلط الضوء في هذا املقال على اآلليات 

واألسباب العلمية املحتملة الرتباط العداوى بشكل عام بفقدان الشهية.

العداوى املرتبطة بفقدان الشهية 
د. عبد الرحمن لطفي أمني*

* اختصاصي الصحة العامة والوبائيات ــ وزارة الصحة ــ دولة الكويت.
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أهم أسباب فقدان الشهية:
ُتعد العداوى من أهم أسباب فقدان 
البكـتيرية  العدوى  تمـثـل  إذ  الشـهيـة 
 %  22 إلـى  تصـل  نسـبـة  والفيروسـيـة 
عند  الشهية  فقدان  أسباب  إجمالي  من 

األطفال والكبار على حد سواء.
أن  إلــى  الحديثـة  الــدالئــل  وتشـير 
األمراض املعدية قد تسبب أو تساهم في 
ارتباط  النفسية. وفكرة  بعض األمراض 
االضطرابات النفسية باألمراض املعدية 
مرض  يعامل  كان  فقد  بجديدة.  ليست 
 )Neurosyphilis( العصـبي  الـزهـري 
في كثير من األحيان على أنه اضطراب 
القرن  مــن  األربــعــيــنــيــات  حتى  عقلي 
البنسلني  تـم اكتـشـاف  إلى أن  املاضي 
البكتيريا  قادرًا على عالج  الذي أصبح 
أن  يعتـقـد  كان  كما  للمـرض.  املسببة 
أو  اإلجــهــاد،  عــن  ناتجة  املــعــدة  قرحة 
الثمانينيات  حتى  الحار  الطعام  تناول 
من القرن املاضي، حتى تبني أن عـديدًا 
من أنـواع قرحـة املعدة تكـون ناتجة عن 
البوابية  امللوية  بكتيريا  بعدوى  اإلصابة 
يمـكـن  الـتـي   )Helicobacter Pylori(
عالجهـا باملـضـادات الحيـوية. كمـا أنه 
صدرت عديد من تقارير األبحاث الطبية 
لعقود تشير إلى إمكانية ربط التشنجات 

الالإرادية بالعدوى املكروبية.

أمراض معدية تؤدي إلى فقدان 
الشهية:

هـنـاك أسـباب طبّيـة عـديدة تؤدي 
إلى فقدان الشهية، بعضها مؤقت كأن 
لألعراض  نتيجة  الشهّية  فقدان  يكون 
الجانبية لبعض األدوية التي تزول مع 
بسبب  يكون  وبعضها  الــدواء،  إيقاف 
طويلة.  لفترة  تستمّر  صحيـة  مشكلـة 
التي  املعدية  األمــراض  بعض  وهنـاك 
يكون من أعراضها الجانبية األساسية 
الجـهاز  عـدوى  مثل:  الشهـّية  فـقـدان 

التنفسي البكتيرية والفيروسية.

اضطرابات األكل وعالقتها 
بالتهاب الحلق:

2019م نشرت مجلة  في أكتوبر عام 
مجلة  وهي   )The Atlantic( أتالنتك  ذا 
"املتهم  بعنوان  مقااًل  شهرية  أمريكية 
الجديد الغريب وراء اضطرابات األكل"، 
حيث تقول كاتبـة املقال إن أحد األطبـاء 
غـير  مرضية  حالـة  عـالج  هاليفاكس  في 
معتادة لطفل يبلغ من العمر ثمانية أعوام 
اعتقد في بعض املعتقدات الغريبة، ومنها 
على  يعملن  كن  الالئي  املمرضات  أن 
بعد  فقد  وقد  "شريرات"،  كلهن  عالجه 
ذلك من وزنه حوالي ثمانية كيلوجرامات.

عدوى الجهاز التنفسي 
البكتيرية والفيروسية. 

األمعاء  يصيب  التهاب  وهــو  الــزحــار، 
خاصة القولون، وعادًة ما يسبب إسهااًل 
شديدًا يصاحبه دم ومخاط ويؤدي إلى 
شعور املريض بالغثيان وفقدن الشهية.

التهاب شغاف القلب، هو عدوى 
نادرة وخطرة على الحياة، تصيب 
الطبقة أو البطانة الداخلة للقلب.

.C التهاب الكبد الفيروسي

داء الجيارديات، وهو يسبب 
التهاب األمعاء الدقيقة. 

ــم،  ــف ــد والـــقـــدم وال ــي مـــرض ال
نتيجة  املـــرض  هـــذا  ويــحــدث 
عدوى فيروسية تسبب تقرحات 
في الفم وعلى اليدين والقدمني. 

 شكل يعرض بعض األمراض 

املعدية التي تسبب فقدان الشهية.

ُتعد العداوى من أهم أسباب فقدان 
الشـهيـة إذ تمـثـل العدوى البكـتيرية 
والفيروسية نسبة تصل إلى 22 % 
الشهية  فقدان  أسباب  إجمالي  من 
عند األطفال والكبار على حد سواء.

تؤدي  عـديدة  طبّيـة  أسـباب  هـنـاك 
إلى فقدان الشهية، بعضها مؤقت كأن 
يكون فقدان الشهّية نتيجة لألعراض 
تزول  التي  األدوية  لبعض  الجانبية 
يكون  وبعضها  الـــدواء،  إيقاف  مع 
بسبب مشكلـة صحيـة تستمّر لفترة 

طويلة. 
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وقد بدأت األعراض على الصبي ـ  
ــ قبل بضعة  للغاية  الذي كان سمينًا 
أن  بعد  للطبيب  مراجعته  من  أشهر 
عن  ــًا  درس بإعطائه  ُمــَدِرســتــه  قامت 
األكل الصحي، بدأ بعدها بالتدقيق في 
ملصقات األغذية التي يتناولها، وتجنب 
تناول الدهون والكربوهيدرات. وازداد 
يفحص  كان  أنه  لدرجة  الصبي  قلق 
بطنه في املرآة طوال اليوم، وكان يشك 
في أن والدته تضع له ما يجعله سمينًا 
في طعامـه؛ مـمـا اضـطـره إلى إعداد 
جميع وجبات الطعام بنفسه ووصل به 
الحال أنه كان يتناول فقط 200 سعرة 
أصيب  ذلــك  بعد  اليوم؛  في  حرارية 
الطفل بتشنجات الإرادية غريبة، حيث 
كان يغلق فمه بشدة ليمتنع عن تناول 

الطعام الذي كان يعتبره "ملوثًا". 
لألطـباء  تبـني  املـرضـي  وبالتاريـخ 
املعالجني أن الصبي كان يعاني نوبات 
عدوى باملكورات العقدية بالحلق، لكن 
األعراض املرتبطة بالغذاء فاقت بكثير 
عــادة.  القلق  يصاحب  أن  يمكن  ما 
حيث  املستشفى،  الصبي  إدخــال  تم 
بنجاح.  لعالجه  أشهر  األمر  استغرق 
الـنهـايـة تم استئصـال اللـوزتني  وفي 
التني كانتا تسببان له العدوى املتكررة 
الوقت  نفس  وفي  العقدية،  باملكورات 
تقريبًا، توقفت مشكلة اضطراب األكل 
إن  األطباء  يقول  نهائي.  بشكل  لديه 
يسمى  بمرض  مصابًا  كــان  الصبي 
اضطرابات نفسية وعصبية في املناعة 
بالـعـدوى  مـرتـبطـة  لـألطفال  الـذاتـيـة 
مـن  نوع  وهو  العـقـديـة،  باملكورات 
الذي  القهري  الــوســواس  اضــطــراب 
يحدث أحيـاًنا عـنـد األطـفـال بعد نوبة 
هذا  أن  حني  في  الحلق.  التهاب  من 
حد  إلى  معروفة  حالة  هو  االضطراب 
ما ، إال أنه من غير املعتاد أن تسبب 

األعراض النفسية الناجمة عن العدوى 
اضطرابًا في األكل.

وفي أواخر التسعينيات من القرن 
املاضي أبلغ باحثون آخرون عن حاالت 
ألطـفـال مصابـني باضطـرابات األكـل 
بعــد إصابتـهم بالعـدوى. وقـد وصـف 
الدكـتور مـاي سـوكـول، أستـاذ الـطـب 
النفسي بجامعة كريتون عالجًا لعديد 
اضطرابات  عانوا  الذين  املرضى  من 
األكل بعد إصابتهم بالعدوى البكتيرية. 
12 عامًا  وقد فقد أحد األطفال عمره 
أن خشي  بعد  كيلو جرام   14 حوالي 
والسوائل،  الدهون  تناول  من  فجأة 
الجهاز  في  بعدوى  أصيب  قد  وكــان 
التنفسي العلوي قبل شهر واحد فقط 
من بدء األعراض. وأصيب أيضًا شاب 
من  بسلسلة  عامًا   16 العمر  من  يبلغ 
التهابات الجهاز التنفسي العلوي، ثم 
زيادة  بشأن  قلقًا  فجأة  بعدها  أصبح 

الوزن.
عـالقـة  الحاالت وجود  هذه  وتثبت 
بني الـعـدوى املـكـروبيـة واضـطـرابات 
األكل املتالحقة. وبما أن العداوى في 
مرحلة الطفولة تكون شائعة جدًا، كما 
أن اضطرابات األكل قد تكون متعددة 
قد  علميًا  بينهما  الربط  فإن  الجوانب، 
قـد  الـواقـع  فـي  ولكـن  يكـون صعبًا. 
تسبب العدوى اضطرابات األكل لدى 

بعض األشخاص.
وفي هذا الصدد قامت لورين بريثوبت، 
مستشفى  في  سريرية  نفس  عاملة  وهــي 
دراسـة  بإجـراء  وآخـرون  ماساتشوستس 
مـراهـقـة  فـتـاة   525,643 علـى  موسعـة 
دنماركية، وذلك بتتبع تاريخهم الطبي. وقد 
فحص الباحثون السجالت الطبية للفتيات 
ملعرفة ما إذا كن قد ُأدخلن املستشفى من 
قبل ملجموعة متنوعة من االلتهابات، بما 

القرن  مــن  التسعينيات  أواخـــر  فــي 
املــاضــي أبــلــغ بــاحــثــون عــن حــاالت 
األكـل  باضطـرابات  مصابـني  ألطـفـال 

بعــد إصابتـهم بالعـدوى. 

بما أن العداوى في مرحلة الطفولة 
تكون شائعة جدًا، كما أن اضطرابات 
األكل قد تكون متعددة الجوانب، فإن 
الربط بينهما علميًا قد يكـون صعبًا.

ــال بــاالضــطــرابــات  قــد يــصــاب األطــف
النفسية والعصبية في املناعة الذاتية 
باملكـورات  بالعـدوى  مرتبطـة  وتكـون 
الــعــقــديــة، وهــو نــوع مــن اضــطــراب 

الوسواس القهري.
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والـتهاب  الروماتزمية،  الحمى  ذلك  في 
الفـيروسي،  الحلق، والتهـاب السـحايـا 
وااللــتــهــاب الــرئــوي بــاملــفــطــورات، داء 
األكريات )Coccidiosis(، أو األنفلونزا، 
وكذلك ما إذا كان قد تم تشخيص مرض 

اضطراب األكل لديهن.
وكانت العالقة بني األمرين واضحة 
على الفور، حيث كان العدد اإلجمالي 
األكل  باضطرابات  املصابات  للفتيات 
صغيرًا نسبيًا. لكـن املراهقـات الـالئي 
ُأدخـلن املستشـفى مـصـابـات بعدوى 
 %  22 بنسبة  عرضة  أكثر  كن  حادة 
أكـثـر  كن   % و35  الشهـيـة،  لفقـدان 
ُعرضة لـتـشخـيص الـشـره املـرضـي، 
لــإلصــابــة  ُعـــرضـــة  ــر  ــث أك  % و39 
ــــل. وقـــد كــان  ــي األك ــاضــطــراب ف ب
فترة  بعد  األكــل  اضطراب  تشخيص 
وجيزة من حدوث العدوى ، حيث كانت 
بفقدان  لإلصابة  ُعرضة  أكثر  الفتيات 
األولى  الثالثة  األشهر  خالل  الشهية 
من دخولهن املستشفى بسبب العدوى 
املكروبية. وهذه الدراسة املوسعة تبلور 
الصلة الوثيقة بني االلتهابات املكروبية 
والسلوك الهوسي واضطرابات األكل.

آلية العالقة بني العدوى املكروبية 
وفقدان الشهية:

ُيعـتـبـر فـقـدان الـشهية النـاجـم عـن 
استجابة  من  جــزءًا  املكروبية  الـعـدوى 
للـمرحـلة  املـضـيف  أو  الـعـائـل  جسـم 
ــع كــون هذه  ــعــدوى. وم الــحــادة مــن ال
أن  إال  البداية،  في  مفيدًة  االستجابة 
يؤخر  قد  طوياًل  دام  إذا  الشهية  فقدان 
عن  الناتجة  املــواد  إن  الشفاء.  مرحلة 
جــدار  مركبات  مثل:  املــكــروبــات  هــذه 
املثال،  سبيل  )علـى  البكتيـريـة  الخلـيـة 
الدهنية  السكاريدات  عـديـدة  املركـبـات 
ومركبـات الببتيـدوجليكان(، واألحماض 
الـحمـض  )مـثـل:  املكـروبـيـة  الـنـوويـة 
الجـرثـومـي والحـمض  الـريـبي  النـووي 
املـزدوج(،  الفـيروسي  الريبـي  النووي 
تؤدي  الفيروسية  السكرية  والبروتينات 
أو  العائل،  جسم  استجابة  تحفيز  إلى 
العدوى،  من  الحادة  للمرحلة  املضيف 
أثناء  الشهية  فقدان  إلى  تؤدي  ثم  ومن 
املنتجات  وتــقــوم  املــكــروبــيــة.  ــعــدوى  ال
السيتوكينات  إنتاج  بتحفـيز  املكروبيـة 
كوسيط  تعمل  التي  لاللتهابات  املسببة 
داخلي. وقد أثبتت التجارب املختبرية أنه 

تقييم غير 
منطقي للوزن

هوس اتباع اضطراب النوم
الحميات الغذائية

الخوف املرضي ضعف

اضطراب نظم 
القلب

اضطرابات 
الحيض لدى اإلناث

مشكالت التغذية

 شكل يوضح أعرض فقدان 

الشهية العصبي.

عن  النـاجم  الشـهـية  فقـدان  ُيعتبـر 
العدوى املكروبية جزءًا من استجابة 
جسـم الـعـائـل أو املـضـيف للـمرحـلة 

الحادة من العدوى. 

املكروبات  عــن  الناتجة  املـــواد  إن 
جسم  استجابة  تحفيز  إلــى  تــؤدي 
الحادة  للمرحلة  املضيف  أو  العائل، 
من العدوى، ومن ثم تؤدي إلى فقدان 

الشهية أثناء العدوى املكروبية.
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املكروبية  املنتجات  عند حقن عديد من 
املختبرية  التجارب  في  والسيتوكينات 
لتناول  الشهية  تقليل  على  تعمل  فإنها 
الطعام؛ مما يشير إلى دور هذه املواد 

في فقدان الشهية أثناء العدوى.
وقد ثبت أن هذه املنتجات املكروبية 
السيتوكينات  وكذلك  رئيسي،  بشكل 
يتم إنتاجها في األطراف خالل معظم 
تثبيط  على  تعمل  حيث  الــعــداوى، 
العصبية  املسارات  خالل  من  التغذية 
بفعلها  تنشيطها  يتم  التي  والخلطية 
إفراز  السيتوكينات من  تزيد  الطرفي. 
الدهنية،  األنسجة  في  الليبتني  هرمون 
وقد يسهم هرمون الليبتني  في تأثيرات 
املـكـروبية  للمنتـجـات  الشهـيـة  فقدان 
من  ذلك،  إلى  إضافة  والسيتوكينات، 
املفترض أن يكون هناك نشاط مباشر 
من السيتوكينات، واملنتجات املكروبية 
في  املــركــزي  العصبي  الجهاز  على 
حيث  الــعــدوى،  أثناء  الشهية  فقدان 
إلـى  الـسيتـوكينـات  تـصـل  أن  يمكـن 
املركزي  العصبي  الجهاز  مستقبالت 
من خالل أعضاء محيطية ومن خالل 
آليات نقل نشطة، أو سلبية، أو يمكنها 
أن تعمل من خالل مستقبالت موجودة 
في  الدموية  األوعية  بطانة  على خاليا 
وسـيطـة  مواد  إطالق  وتحفز  الدماغ 

مثل: اإليكوسانويدات.
الجديدة  للسيتوكينات  تخليق  يحدث 
كـنـوع  املــركــزي  العصبي  الجهاز  فــي 
هذه  دور  لـكـن  للعدوى،  االستجـابـة  من 
السيتوكينات في فقدان الشهية املصاحـب 
الوساطة  أن  يبدو  نقاش.  محل  يــزال  ال 
العدوى هي  أثناء  الشهية  لفقدان  املركزية 
تشارك  عصبية  كيميائية  مواد  عن  عبارة 
مثل:  التغذية،  في  الطبيعي  التحكم  في 
والهستامني،  والـدوبـامـني،  السيروتونني، 
مـادة  إطالق  في  يساعد  الـذي  والعامـل 

العصـبيـة،  والببتـيـدات  الكورتيكوتروبني، 
 .α الصباغية  للخاليـا  املنشط  والهرمون 
تـشـكـل التـفـاعـالت املـتبـادلـة، والتآزرية، 
والعدائية بني السيتوكينات العديدة املختلفة، 
شبـكـة  العصبية  الكيميائيـة  املــواد  وبني 
معقدة تتوسط إلحداث فقدان الشهية أثناء 
العدوى. وتشير املعرفة الحالية لتلك اآلليات 
قد  العالجية.  الخيارات  بعض  إلى  املعنية 
تعمل املواد التي تثبط الخطوات األساسية 
في تخليق السيتوكينات، أو مثبطات تخليق 
اإليكوسانويد على تحقيق املزيد من األمل 
أكثر من استخدام مضادات السيتوكينات. 
ومن ثـم فـإن استـهـداف الوساطة الكيميائية 
العـدوى  أثنـاء  الشهية  لفـقـدان  العصبية 
أن  العلماء  ويأمل  فعالية.  أكثر  يكون  قد 
تتناول األبحاث املسـتقـبليـة هـذه اآللـيـات 
الكـيميـائية العصبية وفعـل السيتـوكينـات 

وتأثـيرها على الحائل الدموي الدماغي. 
من  فريق  قــام  السياق  هــذا  وفــي 
اململكة  في  البارزين  الطبيني  الباحثني 
أن  ــى  إل يشير  بحث  بنشر  املتحدة 
فقدان الشهية ينشأ من عدوى بكتيرية، 
بداًل من كونه حالة نفسية بحتة. ويعتقد 
ومتالزمة  املزمن  التعـب  أن  الباحثون 
القولون العصبي يمكن أن يكون سببها 

العدوى أيضًا.
مقنـعـًا  تفسـيرًا  الباحـثـون  ويقدم 
املناعي  الجهاز  أن  وهــو  ــك  ذل بعد 
مضـادة  أجسامـًا  يخـلـق  للمريض 
تلك  لكن  البكتيرية،  العدوى  ملحاربة 
مشوشة  تصبح  املضادة  األجسام 
ثم تبدأ في مهاجمة الخاليا العصبية 
أن  ويمكن  ــك.  ذل من  ــداًل  ب للمريض 
الذاتي  املناعي  الهجوم  هــذا  يفسر 
األشخاص  يعانيها  التي  ــراض  األع
الثـالث:  املرضية  الحاالت  جميع  في 
القولون  ومتـالزمة  الـشـهـية  فقـدان 

العصبي والتعب املزمن. 

ــة إنــتــاج  ــي تــحــفــز املـــــواد املــكــروب
السيتوكينات املسببة لاللتهاب.

تعمل السيتوكينات على تثبيط التغذية 
من خالل املسارات العصبية والخلطية 

التي يتم تنشيطها.

لفقدان  املركزية  الوساطة  أن  يبدو 
الشهية أثناء العدوى هي عبارة عن 
في  تشارك  عصبية  كيميائية  مواد 

التحكم الطبيعي في التغذية.
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تفسيـرات أخرى للعالقة بني فقدان 
الشهية والعدوى املكروبية:

يوجد تفسير آخر توصل إليه العلماء 
حول آلية العالقة: وهو أن االضطرابات 
في مكروبيوم )Microbiome( األمعاء 
قد  األمعاء(  داخل  املكروبات  )مجموع 
امللحوظة  التغيرات  عن  مسؤولة  تكون 
وأخذ  بعدوى  فاإلصابة  السلوك.  في 
عامل مضاد للعدوى يغير من استقرار 
العالقة  أن  أمعائنا. كما  املكروبات في 
يسمى  ما  وهو  والدماغ،  األمعاء  بني 
محور األمعاء ــ املخ، تعتبر عالقة قوية؛ 
التي تحدث قد تؤثر  التغيرات  لذا فإن 
على السلوكيات عبر خط االتصال هذا.
2015م  عام  ُأجريت  دراســة  وفي 
على  أدلــة  وزمــالؤهــا  بوليك  حــددت 
تغير  أن  يمكن  األكل  اضطرابـات  أن 
املكروبيـوم الهضمـي. وأثـبتـت بـولـيـك 
مرض  يعانون  الذين  األشخاص  أن 
أعداد  لديهم  العصبي  الشهية  فقدان 
من املكروبات املعوية أقل بكثير مقارنة 
استعادة  تم  حيث  األصحاء،  باألفراد 
العالج.  بعد  جزئيًا  الطبيعي  املستوى 
وتفسيـر ذلك أنـه قـد تطـور الـبـكتيريا 
التي  الجزيئات  أجسامًا مضادة ضد 
تؤثـر علـى الشـهـية. واالحتمال اآلخر 
يمكن  بعمق  املتغير  املكروبيوم  أن  هو 
)تسّرب  بـ  يسمى  ما  إلــى  يــؤدي  أن 
تتسرب  حيث   ،)leaky gut األمعـاء 
املواد املرضية عبر األمعاء إلى األوعية 
الدموية؛ مما يثير استجابة مناعية في 
املخ  ومنها  الجسم  من  أخرى  أماكن 

فتسبب فقدان الشهية.

هل هناك عالقة بني بعض أنواع 
اللقاحات وفقدان الشهية؟

وجــــود عالقة  األبـــحـــاث  أثــبــتــت 
وفـقدان  اللقاحات  ــواع  أن بعض  بني 
بني  العـالقة  يعـزز  ما  وهو  الشهيـة 
الـعـدوى املـكـروبيـة وفقـدان الشهيـة. 

حول  األبحاث  من  عديد  نتائج  توفر 
هذه العالقة دلياًل وبائيًا أوليًا على أن 
العصبية  االضطرابات  بعـض  ظهـور 
ذلك  في  بما  األطــفــال،  في  والنفسية 
واضطرابات  العصبي،  الشهية  فقدان 
الالإرادي،  التشنج  القلق واضطرابات 
قد يكون مرتبطًا ارتباطًا مؤقتًا بسابقة 
االضطرابات  هــذه  أن  ومــع  التطعيم. 
غير متجانسة من حيث األسباب، فإنه 
املرتبطة  العوامل  تلعب  أن  املرجح  من 
بالعائل املضيف دورًا مهمًا في مجموعة 
صغيرة من األفراد املعرضني للعدوى. 
لو  النتائج حتى  هــذه  فــإن  ذلــك،  ومــع 
تــكــررت فــي دراســـات قــادمــة، فإنها 
في  التسبب  في  التطعيم  دور  تثبت  ال 
إحداث هذه االضطرابات، ولكن الثابت 
هو أن العدوى نفسها هي التي قد تزيد 
هذه  من  أكثر  أو  واحـــدة،  حــدوث  من 
املعرضني  ــراد  األف لدى  االضطرابات 

للخطر.
آليات  نفهم  أن  املهم  من  وأخيرًا، 
مرض فقدان الشهية وعالقته بالعدوى 
املكروبية من أجل تصميم عالجي ذي 
نهج مؤثر لهذه املشكلة املهمة سريرياً. 
ومع التقدم الكبير في فهم هذه اآلليات 
خالل السنوات القليلة املاضية، إال أن 
أنه من الضروري إجراء  العلماء يرون 
إلى  للتوصل  ــدراســات  ال مــن  املــزيــد 
العالجـات الـفعـالـة واملـحـددة ملخـتلف 

أشكال فقدان الشهية.

املـراجــع:
•	 Current concept in clinical nutrition, 

Anorexia during acute and chronic 
disease. Carlos R.Plata-SalamánMD, 
DSc. Nutrition Volume 12, Issue 2, 
February 1996, Pages 69-78.

•	 Ingestive behaviour and obesity. 
Anorexia of infection: current 
prospects. WolfgangLanghansDVMa. 
Nutrition, Volume 16, Issue 10, 
October 2000, Pages 996-1005.

األمـعـاء  مـكـروبـيـوم  فـي  االضطرابـات 
قد  )مجـمـوع املـكروبـات داخل األمعاء( 
امللحوظة  التغيرات  عن  مسؤولة  تكون 

في السلوك.

مـضـاد  عـامـل  وأخـذ  بعـدوى  اإلصـابـة 
للعدوى يغير من استقرار املكروبات في 

أمعائنا.

ضد  مضادة  أجسامًا  الـبـكتيريا  ُتطـور 
الجزيئات التي تؤثـر علـى الشـهـية.
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التي  املزمنة  األمراض  أهم  السكري واحدًا من  داء  يعد 
تصيب األطفال خاصًة في عمر الدراسة، وأهم ما يميز هذا 
من  عديد  عنه  فينتج  الدم،  سكر  مستوى  ارتفاع  هو  الداء 
املضاعفات التي قد تهدد حياة الطفل، وقد تؤدي في بعض 
ينتبها  أن  الوالدين  على  يجب  لذلك  الوفاة،  إلى  األحيان 
له  ممكنة  رعاية  أقصى  وتوفير  املصاب  إلى طفلهما  جيداً 

للحفاظ على حياته من مضاعفات هذا املرض.
العالج  خطوات  وأهم  أول  هي  املعرفة  أن  منا  وإيمانًا 
ألي مرض، فسنتناول  كل ما يخص داء السكري من حيث: 
تشخيصه  طرق  كما سنتناول  وأسبابه،  أنواعه  التعريف، 

والوقاية منه وأيضًا عالجه.

ما داء السكري؟ وكيف يصيب األطفال؟
داء السكري: هو مرض ينتج عن خلل في إفراز، أو عمل هرمون 
إلى  الجلوكوز  دخول سكر  عن  املسؤول  الهرمون  )وهو  األنسولني 
لسكر  الجسم  خاليا  استخدام  كيفية  على  فيؤثر  الجسم(،  خاليا 

الجلوكوز؛ مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة سكر الدم. 

داء السكري لدى األطفال
الصيدالنية: بسمة إبراهيم محمد رشاد*

* صيدالنية  ــ دولة الكويت.
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أنواع داء السكري لدى األطفال وأسبابه:

داء السكري لدى األطفال نوعان:
• داء السكري من النوع األول: وهو النوع الشائع لدى األطفال، وفيه ال يستطيع الجسم إفراز هرمون األنسولني 	

من البنكرياس نتيجة لوجود خلل ما في الجهاز املناعي للطفل، فبدل أن تهاجم خاليا الجهاز املناعي البكتيريا 
واألجسام الضارة، فإنها تهاجم خاليا البنكرياس املسؤولة عن إفراز األنسولني والتي تسمى خاليا بيتا؛ 
مما يؤدي إلى عدم قدرة الجلوكوز على الدخول إلى الخاليا، ومن ثم ارتفاع نسبة الجلوكوز في مجرى الدم 
باستمرار. وحتى اآلن ال يوجد سبب واضح لحدوث هذا الخلل، ولكن يرجح العلماء أن للجينات دورًا في ذلك.
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• داء الـسكـري مـن النـوع الثـانـي: 	
األنسولني  هرمون  إفراز  يتم  وفيه 
من البنـكريـاس، ولكن ال يستطيـع 
بفـاعلية  بدوره  القيـام  األنسوليـن 
في إدخـال الجلـوكوز إلى الخاليا؛ 
ممـا يـؤدي إلى ارتفاع نسبة سكر 

الجلوكوز في الدم.
النوع  مــن  الــســكــري  داء  ويــعــد 
إال  البالغني،  لدى  أكثر شيوعًا  الثاني 
أن نسبة اإلصابة به عند األطفال في 
السنوات األخيرة قد ازدادت، وخاصًة 
في املناطق التي تعاني السمنة املفرطة 
لدى األطفال. وهناك عوامل قد تساعد 
بـداء  اإلصـابة  علـى  مبـاشر  بشكـل 
العوامل  السكـري، ولكن تختلف هذه 
باختالف نوع الداء )األول، أو الثاني( 
من  السكري  بداء  اإلصابة  أن  فنجد 
النوع األول تتأثر بعوامل عديدة مثل: 

• التاريخ العائلي لداء السكري.	
• قابلية جينات الطفل لداء السكري.	
• الِعرق.	
• عمل 	 على  تؤثر  معينة  فيروسات 

خاليا الجهاز املناعي.
• التغذية والتي تلعب دورًا مهمًا في 	

تطور داء السكري، وسوف نتطرق 
إليها الحقًا.

أما داء السكري من النوع الثاني 
فيتأثر بعوامل مثل:

• زيادة الوزن: فكلما زادت األنسجة 	
الدهنية في جسم الطفل، وخاصًة 
في العضالت والجلد حول منطقة 
البطن، زادت مقاومة خاليا الجسم 

لألنسولني.
• العمر والجنس: حيث تزداد فرص 	

اإلصابة عند البلوغ وخاصًة  لدى 
اإلناث في مرحلة املراهقة.

• للـجسم: 	 الـحـركي  النـشـاط  قـلــة 
لجسم  الحركي  النشاط  قل  فكلما 
بـداء  اإلصـابـة  خطـر  زاد  الطـفـل، 
السكري، فمن املعروف أن األنشطة 
استخـدام  علـى  تسـاعـد  الرياضيـة 
للطاقة،  كمصدر  للجلوكوز  الجسم 
وأيضًا تـزيـد مـن استجـابة الخاليا 

لألنسولني.

أعـراض داء الـسـكري لـدى األطفال:
مع اختـالف أسبـاب داء السـكـري 
إال  الثـاني،  والنـوع  األول  النـوع  مـن 
تكون متشابهة  ما  غالبًا  أن األعراض 

وتتمثل في:
اإلحـــســـاس بــالــعــطــش الــشــديــد . 1

فـتـزايـد  دوريــة:  بـصـفة  والـتبـول 
مستوى السكر بجسم الطفل يؤدي 
السـوائـل مـن خاليـا  إلـى سحـب 
األنسجـة، فيشعر الطفـل بالعـطش، 
ويشرب كمـية كبيـرة من السوائل، 

فيحتاج إلى التبول باستمرار.
نقص الوزن: نتيجة غياب الطاقة . 2

التي يحتاجها الجسم من سكر 
الـخـاليـا  فتـضـطر  الجـلـوكـوز، 
للجـوء إلـى مخـزون الطـاقـة مـن 
الدهون والعضالت لتعويض هذا 
الـنقـص. ولكـن يجــب التنـويـه أن 
نقص الوزن من األعراض الشائعة 

في داء السـكري من النوع األول.
الـرؤيـة املـزدوجـة: فـعنـدمـا تـكـون . 3

نسبة الجلـوكـوز مرتفعـة جـدًا في 
دم الـطـفـل، تسـحـب السـوائل من 
عدسات العني؛ مما يؤثر على رؤية 

الطفل.
اإلحساس بالتعب الشديد واإلعياء . 4

نتيجة نقص سكر الجلوكوز داخل 
الخاليـا، وغـيـاب الطـاقـة الـالزمـة 
للقيـام بالعمليات الحيوية املختلفة.

داء الـسـكــري مـن الـنـوع الثـانـي 
األنسولني  هرمون  إفــراز  فيه  يتم 
من البنـكريـاس، ولكن ال يستطيـع 
بفـاعلية  بدوره  القيـام  األنسوليـن 
في إدخـال الجلـوكوز إلى الخاليا.

في  الدهنيـة  األنـسجة  زادت  كلما 
جسم الطفل، وخاصًة في العضالت 
زادت  البطن،  منطقة  والجلد حول 

مقاومة خاليا الجسم لألنسولني.

لجسم  الحركي  النشـاط  قـل  كلمـا 
بـداء  اإلصـابـة  خطـر  زاد  الطـفـل، 

السكري.
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اإلحساس بالجوع نتيجة استهالك . 5
ــون  ــده مـــخـــزون الــجــســم مـــن ال

والعضالت بشكل كبير.
تخرج . 6 الفاكهة  تشبه  رائحة  وجود 

نتيجة لحرق الدهون بدالً  من الفم: 
من السكـر؛ ممـا يـؤدي إلـى إنـتـاج 
 )ketones( مواد تسمى الكيتونات

التي تشبه رائحتها الفاكهة.
اليومي؛ . 7 والسلوك  املزاج  في  تغير 

مما قد يؤثر على املستوى الدراسي 
للطفل.

ومع تشابه األعراض، إال أنه يجب 
التنويه أن ظهور األعراض يتم بطريقة 
سريعة ومفاجئة في النوع األول، بينما 
يتم تدريجيًا في داء السكري من النوع 

الثاني.

مضاعفات اإلصابة بداء السكري:
لدى  املضاعفات  من  عديد  تظهـر 
تتم  ــم  ل إذا  الــســكــري  داء  مــرضــى 
الجلوكوز  ارتفاع نسبة  السيطرة على 

بالدم، ومن أهم هذه املضاعفات:
أمـراض القـلـب واألوعيـة الدمـويـة: . 1

مثـل: الـذبحة الصدرية، والجـلطات، 
واألزمات القلبية.

تلف الخاليا العصبية.. 2
تلف الكلى.. 3
تلف العينني: الذي يؤدي إلى ضعف . 4

الرؤيـة، وفـي بعـض األحـيان فقدان 
البصر.

التهابات جلدية عديدة، نتيجة قابلية . 5
التعّرض ألنواع مختلفة من العدوى.

هشاشة العظام: وتظهر بشكل ملحوظ . 6
في مرحلة املراهقة.

ويجب توخي الحذر عند ظهور هذه 
املضاعفات وسرعة التوجه إلى الطبيب 
املعالج، حيث إنها تهدد حياة األطفال 

املصابني، وإذا لم تعالج بشكل فوري، 
فإنها قد تؤدي إلى الوفاة.

تشخيـص داء الـسـكـري لـدى 
األطفال:

ـــة بـــداء  ــد اإلصـــاب ــأكــي ــم ت ــت ال ي
األعراض،  ظهور  طريق  عن  السكري 
من  عديد  فهناك  فقط،  املضاعفات  أو 
االختبارات الطبية التي يجب القيام بها 
الداء عند األطفال  فور ظهور أعراض 
االختبارات  أهــم  ومــن  البالغني.  أو 
داء  حالتي  في  سواء  عملها  يتم  التي 

السكري األول والثاني:
الدم . 1 في  السكر  مستوى  اختبار 

بعد الصيام ثماني ساعات أو فترة 
النوم كاملة.

2 . )A1C( الهيمـوجـلـوبني  اختبـار 
املحمل بالسكر. 

العشوائي . 3 السكر  مستوى  اختبار 
بالدم. 

تناولنا سابقًا عديدًا من االختبارات 
التي تشير نتائجها إلى اإلصابة بداء 
كيف  ولكن  األطــفــال،  لــدى  السكري 
بداء  اإلصابة  بني  نميز  أن  نستطيع 

السكري من النوع األول والثاني؟
يتم التمييز بني نوعي داء السكري 
اختبارين  طريق  عن  والثاني  األول 

أساسني وهما:
اختبار الدم:

وفيه تظهر األجسام املضادة التي 
تكون شائعة في حالة داء السكري من 

النوع األول.
اختبار البول:

وفيـه يـتـم التـحـري عـن األجسـام 
دلـياًل  وجـودهـا  يعـد  التـي  الكيتونية 
مـن  السـكـري  بـداء  لإلصـابـة  كافيـاً 

النوع األول.

لـدى  املضـاعفـات  مـن  عــديـد  تظـهــر 
تـتـم  لـم  إذا  الـسـكري  داء  مــرضـى 
السيطرة علـى ارتفاع نسبـة الجلوكوز 

بالدم.

ال يتم تأكيد اإلصابة بداء السكري 
عــن طــريــق ظــهــور األعــــراض، أو 
املضاعفات فقط، فهناك عـديـد مـن 
يـجـب  الـتـي  الطبيـة  االختبـارات 
القيام بها فور ظهور أعراض الداء 

عند األطفال أو البالغني.

يتم التمييز بني نوعي داء السكري 
األول والثاني عن طريق اختبارين 
الـــدم،  اخــتــبــار  وهما:  أســاســني 

واختبار البول.
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العالج:
السكري  داء  عالج  طرق  تختلف 
لدى األطفال باختالف نوعه، ففي حالة 
من  السكري  بداء  اإلصابة  من  التأكد 
النوع األول، تحتوي خطة العالج التي 
يحـددهـا الطبيب املختـص عديـدًا مـن 

الخطوات، أهمها:

مراقبة مستوى سكر الدم بشكل منتظم:
أهمية  األكـثـر  الطريقـة  هذه  وتعد 
وفـاعلية في الوقت الحالي للحفاظ على 
بما  له  الطبيعي  املعدل  في  الدم  سكر 
يناسب نمو الطفل والتغيرات التي قد 
تطرأ عليه، حيث يتم تسجيل قياسات 
أو  يوميًا  مرات  أربع  الطفل  دم  سكر 
دوري  بشكل  النتائج  عرض  ثم  أكثر، 

على الطبيب املختص.

األنسولني:
 وهو العقار الوحيد املستخدم في 
حالة اإلصابة بداء السكري من النوع 
عقار  من  عديدة  أنواع  وهناك  األول، 
األنسولني، ولكن الطبيب هو الشخص 
نــوع وجرعة  يــحــدد  ـــذي  ال الــوحــيــد 
الدم،  سكر  لقياسات  طبقاً  األنسولني 

وعمر الطفل واحتياجاته.

النظام الغذائي:
وتعتبر هذه الخطوة من أهم مراحل 
من  السكري  داء  في  خاصًة  العالج 
النوع األول، ويجب التنوع في الوجبات 
الغذائية بشكل مستمر حتى ال يشعر 
غذائي  نظام  اتباع  من  بامللل  الطفل 
موحد، وفي جميع األحوال اإلكثار من 
تناول الخضراوات والفاكهة الطازجة، 
والحبوب الكامـلـة، واستهـالك وجبات 
ذات سعـرات حرارية قليلـة، تـسـاعـد 
الطفـل علـى النمـو بشكل صحي دون 
تناول  بعدم  يوصى  كما  مضاعفات، 
منتجات  واستهالك  نادرًا  إال  الحلوى 

حيوانية أقل.

األنشطة الرياضية:
يفضل تشجـيـع الطفـل املـصاب 
بـداء السكـري من النوع األول على 
العـنيفـة،  غـيـر  الرياضة  ممارسة 
الرياضات  هذه  تكون  أن  واألفضل 
جزءًا من روتينه اليومي، مع مراعاة 
أنه عادًة ما يصاب الطفل بانخفاض 
في مستويات سكر الدم بعد ممارسة 
األنشطة الرياضية، وفي هذه الحالة 
يجب قياس مستوى سكر الدم قبل 
وبعـد النـشـاط، لتـجنب الـهبـوط فـي 
مستوى سكـر الدم، وتـنـاول جرعة 

األنسولني في الوقت املناسب. 
أما في حالة اإلصابة بداء السكري 
من النوع الثاني، فإضافة إلى مراقبة 
مستويات السكر باستمرار، وااللتزام 
في  واملشاركة  متوازن،  غذائي  بنظام 
الطفل  فسيحتاج  الرياضية،  األنشطة 
من  للحد  معينة  ـــة  أدوي تــنــاول  ــى  إل
عقار  الدم مثل:  ارتفاع مستوى سكر 
امليتفورمني )Metformin( والذي يقلل 
من كمية السكر التي ينتجها كبد الطفل 
في الدم، ولكن يجب التنويه على اآلثار 
الجانبية لعقار امليتفورمني كاضطرابات 
بالغثيان، اإلسهال،  املعدة، واإلحساس 

والصداع في بعض األحيان.
عــقــار  ــدام  ــخ ــت ــاس ب يــوصــى  ال 
امليتفورمني في حاالت: الفشل الكلوي، 

فشل الكبد، وأمراض القلب املزمنة.
األطفال  توعية  فإن  الحالتني،  وفي 
بداء السكري، وأعراضه، وأسبابه وأيضًا 

طرق عالجه، من أهم خطوات العالج.

املراجع:
•	 ADA ; American Diabetes Association.
•	 WebMD.com.
•	 My. Cleveland clinic.org

•	 mayoclinic.com

•	 Nemours Kids Health.org.

الدم  سـكـر  مسـتـوى  مراقـبـة  ُتعد 
بشكل منتظم الطـريقـة األكثر أهمية 
وفـاعـلية في الـوقت الحالي للحفاظ 
على سـكـر الـدم في املـعدل الطبيعي 

له.

الــوحــيد  العــقــار  هـو  األنـسولـيـن 
بداء  اإلصابة  حـالـة  فـي  املستخدم 

السكري من النوع األول.

يفـضل تشجيع الطفـل املصاب بداء 
السكري من النوع األول على ممارسة 
واألفضـل  العنيفـة،  غـير  الـريـاضـة 
أن تكـون هـذه الـرياضات جـزءًا من 

روتينه اليومي.
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سومية محمود مصطفى*

نشأته:
حجر أحمد حجر البنعلي  الدكتور/ 
والشـاعـر،  القـطـري  القلـب  هـو طـبيب 
ووزيـر الحكـومـة القطرية الـسـابق. وقـد 
تضمنت  التي  األعمال  من  عديدًا  ألَّـف 
نشر  كما  األدبية،  والدراسات  الديوان 
أمراض  مجال  في  املقاالت  من  عــددًا 
مناصب  حجر  الدكتور  وشغل  القلب، 
منـها:  منظـمـات،  عــدة  فــي  رئاسية 
قلب  وجمعية  الـطـبـيـة،  حـمـد  مؤسسة 
عام  في  أسسها  منظمة  وهي  الخليج، 
للجمـعية  تـابـعـة  هـي  وأيضًا  2002م، 
أول  وكــان  القلب،  األوروبــيــة ألمــراض 
الطب  لتاريخ  الدولية  للجمعية  رئيس 

اإلسالمي في عام 2000م.
حجر  أحمد  حجر  الدكتور/  ولــد 
نشأته  وكانت  1942م،  عام  قطر  في 
القاضي  والــده  كنف  في  دينية  نشأة 
يعده  وكان  حجر،  بن  أحمد  الشرعي 
تـغـير  ثــــم  قاضيًا،  ليـصـبـح  والده 
اتجاه حجر ليدرس الطب في أمريـكـا، 
وليتخصص في أمراض القلب، ويعود 
إلى قطر ليؤسس أول قسم للقلب في 
مستشفى الرميلة، ثم تطرق إلى ذهنه 
فكرة الحملة التي نفذها إعالمياً ضد 
التبـغ والـتـدخـني فـي الثـمـانـينيات من 

القرن املاضي.

مـؤهـالتـه العـلـمـية ومـشـواره 
األكـاديمي:

تخّرج الدكتور/ حجر أحـمد حجر 
في  كولورادو  بجامعة  الطب  كلية  في 
عـام  األمـريكيــة،  املتـحـدة  الواليات 
الدكتوراه  منها على  1969م، وحصل 
عـمـل  حـيـث  1973م،  عام  الطب،  في 
طبـيب امتيـاز فـي جـامـعـة )ميزوري( 
الباطني  الطب  مقيماً في قسم  وطبيباً 
في جامعة )األوريجون(، حيث حصل 
الطب  في  األمريكي  البورد  على  منها 
على  وحصل  1977م،  عام  الباطني، 
القلب  األمريكية ألمراض  الكلية  زمالة 
عام 1980م، وعلى زمالة الكلية الدولية 
لتصوير األوعية الدموية، عام 1985م، 
وعلى زمالة الجمعية األوروبية ألمراض 

الدكتور/ حجر أحمد حجر البنعلي
العلماء العــرب

* مدقـق لغـوي  ــ املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ دولة الكويت.

حجر أحمد حجر البنعلي  الدكتور/ 
ــو طـــــبــيــب الــقــلـــــب الــقـــــطـــــري  هـــ
الحكـومـة  ووزيـــــر  والــشـــــاعـــــر، 
عديدًا  ألَّـف  وقـد  الـسـابق.  القطرية 
الديوان  تضمنت  التي  األعمال  من 

والدراسات األدبية.

حجـر أحـمـد حـجـر  تخّرج الدكتـور/ 
كولورادو  بجامعة  الـطـب  كـلـيـة  في 
في الواليات املتحدة األمريكيـة، عـام 
1969م، وحصل منها على الدكتوراه 

في الطب، عام 1973م.
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عام  حصل  كما  1990م،  عام  القلب، 
من  وميدالية  شــهــادة،  على  1993م 
منظمة الصحة العاملية تقديراً لجهوده 

في مكافحة التدخني.
لوزارة  وكياًل  حجر  الدكتور  ُعني 
1981م،  عام  القطرية،  العامة  الصحة 
وظـل فيـهـا إلـى عـام 1993م، ثـم ُعـني 
مديراً عاماً ملؤسسة حمد الطبية، عام 
1991م، ثم رئيسًا ملجلس إدارتها، عام 
ُعني  1999م  عام  يناير،  وفي  1998م، 

وزيرًا للصحة في قطر.
مع  بالشعر  تعلقه  بالذكر  وجدير 
كوزير،  والتنفيذية  العلمية  املهام  كثرة 
ربط  التي  األدبية  مؤلفاته  إلى  إضافة 
فيها بني الطب واألدب، كتلك التي اتبع 
فيها أعراض املرض القلبي لدى مجنون 
ليلى، و)معاناة الداء والعذاب في أشعار 
السيـاب(، فهـو ال يـرى تـعـارضـًا بـني 
الشعر والطب، ويقول "الشـعـر يسـاعـد 
على العـالج" و"الطـبيب مـرهف الحس 
إلى  يتملكه شعور جياش، وهو ينصت 
الشعرية  ودواويــنــه  املريض"  شجون 
)المـيـة الـخلـيج(، وغـالـبـًا ما  أهمـهـا: 
تتعلق  مواضيع  على  حجر  شعر  يركز 
الشعر  إلــى  ينظر  أنــه  كما  بطفولته، 

كوسيلة للحفاظ على الثقافة القطرية. 

إنتاجه األدبي: 
حجر  أحمد  حجر  الدكتور  أصدر 
بعنوان  له  شعري  ديــوان  أول  البنعلي 
وهي عبارة عن قصيدة  )المية الخليج( 
في  كتابتها  حجر  بــدأ  طويلة،  واحــدة 
القصيدة  وتضم  1992م،  عام  مــارس، 
إلى  الحنني  بني  تــتــراوح  بيت،   1045
والـليل  والــبــحــر  واألطــــالل  ــاضــي  امل
والنخيل وأيام الدراسة، والتحوالت التي 
عـلى  ويغلـب  الشاعـر،  الطبيب  عاشها 
الديوان طبع وصف العادات والتقـالـيـد 
الخـمسينيات  في  السائدة  الخـلـيجـيـة 
والستينيات. كمـا صـدر لـه في التـاسع 
الثاني  الجزء  2004م  عام  أكتوبر،  من 
بديوان  املعروف  الشعري  ديوانه  من 

حجر، وقد أطلق على هذا الجزء اسم 
)القصيدة الحجـريـة(. ويشكل ديـوان 
حكائياً  معجماً  الحجرية  القـصـيدة 
لغوياً وشعريًا، استطاع فيه الشاعر أن 
يطوِّع صالبة الحجر ليكوِّن موضوعًا 
والـوصـف  للغـزل  صالحًا  شعرياً 
بأسلوب  الوطنية  والقصيدة  والـفـخر، 
اذ، بذل فيه الشاعـر جهداً  جمالي أخَّ

. عظيماً
الــديــوان  أبــيــات  مجمـوع  ويبلغ 
الجـديـد مـائتيـن وواحـد وسـتني بيت 
شعري تنتهي جميعاً بكلمة حجر، وفي 
كلمة حجر  الشاعر  يستخدم  بيت  كل 
بمعنى جديد ومختلف؛ مما يكسب هذه 
كونها  جديدًا،  بعدًا  الشعرية  التجربة 
تحديداً حقيقياً ألي شاعر، إضافة إلى 
كونه من الدواوين الشعرية النادرة في 
الشعر العربي. ويعد هذا اإلصدار هو 
الثالث بعد ) المية الخليج( وهو ديوانه 
األول، ثـم ديـوانـه الثانـي )دمـوع عـلى 
فيها  تحدث  التي  أبياته  ومن  بغداد(. 

عن الطب والشعر: 
إني سلكُت طريــَق العلِم من  صغري

كي ال ُيقـاَل بـأن العــــقَل من  َحَجِر
فصاَر ِعلمي وِحلـمي والِحجى ِسَمًة

والطبُّ والشعــــُر طارا بي عن الَحَجِر
والناُس قد سِمعوا مــا ُصغُتُه َغَزاًل

والَمسـوا ِرقََّة اإلنســــاِن في َحـَجِر
فقلـُت ال تعَجبوا ممـــا سأنشُدكْم

فاهلل َزفَّ َصفـــــاَء الـروِح للَحـَجِر

إليَك طبِّـي وآدابـي  ومـعــرفتي
وال تـقْل غيــــبًة يـا بؤَس للَحـَجرِ
بارز  طبيب  حول  نكتب  نحن  إذًا 
الدموية،  واألوعية  القلب  أمراض  في 
وزراء  أبــرز  من  بأنه  وصــف  وأيضًا 
ومع  للتدخني،  مقاومة  العرب  الصحة 
كل ذلك فهو شاعر يتحفنا من آٍن آلخر 

بقصائده العذبة.

املراجع:
•	 https://ar.wikipedia.org/w/

index.php?title=حجر أحمد حجر 
&oldid=35464556.

من رباعيات حجر التي يتحدث فيها 
عن التدخني:

ال تقتِل النفَس بالتدخنِي واْحترِس
         واْهنأ بعيِش رغيٍد طيٍِّب سِلِس.
إدماُنُه خانٌق للقلب والنفِس                  
لم يترك الداُء عضوًا غيَر ُمنَدِرِس.

فاملوُت من دائِه يأتي كمُخَتِلِس            
لينسِلَ الروحَ في اإلصباحِ والَغَلِس.
) َترجو الّنجاَة َولم َتسُلْك َمساِلَكها          
فيَنَة ال َتجري على الَيَبِس(. إن السَّ

حجر  أحمد  حجر  الدكتور/  أصــدر 
له  ــري  شــع ديـــــوان  أول  الــبــنــعــلــي 
عبارة  وهي  الخليج(  )المية  بعنوان 
بدأ حجر  طويلة،  واحدة  قصيدة  عن 
كتابتها في مارس، عام 1992م، وتضم 

القصيدة 1045 بيت.

حجر  أحــمــد  حجر  للدكتور/  صــدر 
أكتوبر،  مــن  الــتــاســع  فــي  البنعلي 
ديوانه  من  الثاني  الجزء  2004م  عام 
وقد  بديوان حجر،  املعروف  الشعري 
أطلق على هذا الجزء اسم )القصيدة 

الحجرية(.
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اإلعجـاز العلمـي فـي القرآن الكريم*

ـِٰرِبيَن﴾  ا ِفي ُبُطوِنِهۦ ِمۢن َبۡيِن َفۡرٍث َوَدٍم لََّبًنا َخاِلٗصًا َسآِئغًا لِّلشَّ مَّ ۡسِقيُكم مِّ ـِٰم َلِعۡبَرٗةۖ نُّ ﴿َوِإنَّ َلُكۡم ِفي ٱأۡلَۡنَع
}سورة النحل: آية 66{.

    اختلف املفسرون في معنى اآلية الكريمة بسبب اختالفهم في فهم مدلوالت بعض األلفاظ ، فتصور بعضُهم 
أن "من بني" جاءت للتبعيض أي: من بعض الفرث، أو من بعض الدم ، بينما رأى آخرون أنها مكانية أي: من 
)وإن لكم في األنعام لعبرة(، فقد ذُكرت  مكاٍن بني الدم والفرث. أما بالنسبة لإلعجاز الُلغوي في قوله تعالى: 
)ِعْبرة( هنا بصيغة "نكرة"، حيث تعتبر دلياًل على أهميته الفائقة . وكما يقول الراغب في كتاب املفردات "ِعْبرة" 

من مادة َعْبر وتعني: العبور واالنتقال من حالة إلى ُأخرى.

تعد قضية اإلعجاز العلمي من أهم القضايا العلمية الفكرية التي شغلت بال العلماء واملفكرين قرونًا طويلة ومازالت. 
واملعجزة في اصطالح العلماء أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم من 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.

بسم الله الرحمن الرحيم

التركيب التشريحي للضرع:
إن اهلل تعالى صمَّم ضروع األنعام 
بحكمة  الثديية  الحيوانات  من  وغيرها 
اللنب  إنــتــاج  مــن  يمكـْنها  كــي  بالغة 
إلرضاع صغارها، وأيـضـًا اسـتـفـادة 
رباعية  األنعام  فضروع  منه.  اإلنسان 
من  خاصة  أربـطـة  وتتـدلى  التركـيب، 
الحوض لرفعها وحمايتها مما تتعرض 
تمتلئ  عندما  خاصة  من صدمات،  له 

باللنب، ويثقل وزنها.
كيفية  معرفة  العلماء حديثًا  استطاع 
تكوُّن اللنب في بطون األنعام بعد اكتشاف 
أسرار الجهاز الهضمي ومعرفة وظائف 
الدموية  الدورة  اكتشاف  وبعد  أعضائه، 
املـــواد  امــتــصــاص  بعملية  وعــالقــتــهــا 
الدم،  في  ودخولها  األمعاء  من  الغذائية 
وقد استغرق ذلك فترة من الزمن لتطوير 
استمرت  األســرار  واكتشاف  األجهزة 

قرابة خمسة قرون.

بني  مـن  الـلـنب  ن  تـكـوُّ مـراحـل 
الفرِث والدم:

يتم تكوين اللنب في األنعام بالتنسيق 
املحكـم والتـدرج الـدقيـق بـني الـجهـاز 
الهضمـي، والجهـاز الـدوري والجهاز 
التناسلـي عـن طريق الغدد اللبنية في 
الضروع وغيرها من األجهـزة، حـيث 
اهلل جل شأنه لكل جهاز وظيفة  جعل 
وأعمااًل خاصة يقوم بها ليتكوَّن ــ في 
ـ اللـنب الخـالـص السائغ  نهاية املطافـ 
للـشـاربني. ويمـكـن أن ُنـجـمل مراحل 

تكوُّن اللنب في النقاط التالية:
عمليـة الهضم في الكـرش )تحـوُّل . 1

العلف إلى فرث(.
عمـليـة استخالص األحماض الدهنية . 2

من بني الفرث.
عملية استخالص من بني الدم.. 3

* إعداد: املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ دولة الكويت.

يتم تكوين اللنب في األنعام بالتنسيق 
الجهاز  بني  الدقيق  والتدرج  املحكم 
الهضمي، والجهاز الدوري والجهاز 
التناسلي عن طريق الغدد اللبنية في 

الضروع. 

استطاع العلماء حديثًا معرفة كيفية 
بعد  األنعام  بطون  في  اللنب  ن  تكوُّ
الهضمي  الجهاز  أســرار  اكتشاف 
ومــعــرفــة وظــائــف أعــضــائــه، وبعد 
وعالقتها  الدموية  الــدورة  اكتشاف 
بعملية امتصاص املواد الغذائية من 

األمعاء ودخولها في الدم.
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ويتـم تكويـن اللـنب بواسـطـة الـغـدد 
الثديية، أو الضرع عن طريق عمليتني 

حيويتني:
• املرحلـة األولـى: تـرشـيـح بعض 	

مكونات اللنب من مجرى الدم.
• تركيب مكونات 	 املرحلة األخرى: 

الـتـمثـيـل  بـواسطة  األخرى  الـلـنب 
الغذائي الخـلوي.

ويكفي أن نعلم أنه من أجل إنتاج 
لتر واحد من الحليب في ثدي الحيوان 
خمسمائة  يــقــارب  مــا  يمر  أن  يجب 
كي  العضو  هذا  خالل  الدم  مـن  لتـر 
ــة من  ــالزم ال ـــواد  امل امــتــصــاص  يتم 
البروتينات، والكربوهيدرات، والدهون، 
والعناصـر والـفيتـامـينـات والهرمونات 

الالزمة لتكوين ذلك اللتر من اللنب.

مميزات لنب اإلبل وأهميته:
يتميز لـنب اإلبـل بصـفـات خاصـة، 
إضافة لكونه مادة غذائية ممتازة، حيث 
ثبت أنه غذاء ودواء؛ ألنه يحتوي على 
مواٍد مثبطة لنشاط البكتيريا، ويحتوي 
على نسبة كبيرة من األجسام املضادة 
املقاومـة لألمراض، خاصـة لـألطـفـال 
حديثي الوالدة. ويحتوي لنب اإلبل على 
كمية عاليـة مـن فيتـامـني )C(، مـقـارنة 
بأنـواع الحـليب اأُلخـرى، وهـذه رحمـة 
املناطق  في  البدو  تعويض  في  ربانيـة 
الصحراويـة، حـيث إنه ال تتـوفـر لديهم 
الخضـراوات والفـاكـهة التي بـدورهـا 

.)C( تحتوي على فيتامني
ـــل أســــرار عظيمة  اإلب ــنب  ل وفـــي 
وإعجاز إلهي بديع إذ ُيعد دواًء و شفاًء 
السكري،  وداء  الــربــو،  أمــراض  من 
الشعبية،  ــزالت  ــن وال الــبــرد  ـــزالت  ون
وسرعة التئام الجروح، وقرحة املعدة، 
ودواًء ملرض السرطان، وأيضًا أمراض 
تراكيز  على  والتهاباته الحتوائه  الكبد 
واألمالح   ،"C" فيتـامـني  من  عــاليـة 

املعدنية املهمة لحيوية الجسم، فهو واق 
من كثير من أمراض الجهاز التنفسي، 
وال تترسب دهونه على جدران األوعية 
مشكالت  ــى  إل تـــؤدي  وال  الــدمــويــة، 
صحيـة، كــما أن تـركيـب األحـمـاض 
األمينيـة في لـنب النـوق يشـبه تـركـيب 
هرمون األنسولني؛ مما يجعله ذا فائدة 
ملرضى داء السكري، ويحتوي لنب اإلبل 
على عنصر الحديد الذي يحوي عشرة 
أضعاف ما في غيره من األلبان، كما 
. وسبحان من تجلت  قوياً يعد منشطاً 

عظمته في خلقه.

املراجع:
•	 https://www.eajaz.org/index.php/

Encyclopedias/Research-Scientific-
Miracles-Encyclopedia/Medicine-
and-Life-Sciences/75-%D8%A5%
D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%
A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B9
%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9
%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-
%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%-
8A%D9%86-
%D9%84%D8%A8%D9%86-%D8%A
7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B
9%D8%A7%D9%85

بروتني       %10
بوتاسيوم   %11 
فسفور       %15

كالسيوم     %30 
%70  B1 فيتامني

دهون مشبعة أقل من لنب البقر.

دهون أقل من لنب البقر وفقًا لوزارة 
الزراعة بالواليات املتحدة.

 الحقائق الغذائية للنب اإلبل.

لتر واحــد مــن الحليب  إنــتــاج  مــن أجــل 
ما  يمـر  أن  يجب  الــحــيــوان  ثـــــدي  فــي 
خالل  ــدم  ال مـن  لتـر  خمسمائة  يــقــارب 
املــواد  امتصاص  يتم  كــي  العضو  هــذا 
الالزمة من البروتينات، والكربوهيدرات، 
والدهون، والـعـنـاصـــر والفــيتـامــينــات 
والهرمونات الالزمة لتكوين ذلك اللتر من 

اللنب.

يحتوي لنب اإلبل على مواد مثبطة 
لنشـاط البكتيريـا، ويـحتـوي عـلـى 
نسبـة كـبيرة مـن األجـسـام املضادة 

املقاومة لعديد من األمراض.

في لنب اإلبل أسرار عظيمة وإعجاز 
إلهـي بـديـع إذ ُيـعـد دواًء وشـفاًء 
السكري،  وداء  الربو،  أمراض  من 
الشعبية،  والنزالت  البرد  ونزالت 

وسرعة التئام الجروح.
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ُتعنى هذه الصفحة بطرح األسئلة حول بعض املشكالت الصحية الشائعة واإلجابة عنها 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.

يعاني بعض األشخاص حساسية الضوء، أو فيما يعرف برهاب الضوء، حيث تصبح . 2
وأشعة  الداخلية،  واألضواء  الشوارع،  أضواء  من  بدءًا  للضوء  متحسستني  العينان 

الشمس، مما يسبب تهيجًا شديدًا وأملًا في العني....فما مسببات رهاب الضوء؟

توجد عدة أسباب لحدوث رهاب الضوء ومنها: اإلصابة بالصداع النصفي، أو الشقيقة، حيث يؤدي إلى 
حساسية للضوء، وحاالت التهاب القزحية والتهاب الجفن، وجفاف العني، وخلل التوتر العضلي الذي يسبب 
تأثير كبير في  له  العني  لون  أن  الدراسات  العني. وتقترح بعض  نتيجة تقلص العضالت حول  أملًا ال يطاق 
حدوث هذه الحالة، فاألشخاص ذوو العيون الفاتحة يكونون أكثر عرضة للتأثر، حيث تكون لديهم كمية صبغة 
أقل تؤدي إلى تشتت غير فعال لحزم الضوء، وهذا العجز يجعل العني أكثر حساسية للضوء. ويكمن عالج 
هذه الحالة في عالج السبب الكامن، وبمجرد أن يشعر الشخص بالتحسس للضوء، فمن األفضل استشارة 

الطبيب املختص لفحص العني وتقييم حالة املريض.

الصحــة... سـؤال وجواب*

قد يعاني بعض األشخاص مشكلة زيادة التعّرق....فما أسبابها، وطرق عالجها؟. 1
ُيعد التعّرق ظاهرة فيزيولوجية طبيعية يقوم بها الجسم لتنظيم درجة حرارته وتخليصه من السموم، ومن 
الطبيعي أن تزداد نسبة اإلفرازات العرقية في املناطق الحارة وعند زيادة املجهود البدني كممارسة الرياضة، أو 
حتى عند الغضب، أو الخوف، أو التوتر، ولكن قد تحدث زيادة التعّرق بشكل موضعي، وفي هذه الحالة يكون 
السبب غير معروف، ويعرف ذلك بزيادة التعّرق األولية، وغالبًا يكون 50 % من املرضى املصابني لديهم أقارب 
يعانون نفس املشكلة، وقد ترجع زيادة التعّرق إلى زيادة إفراز الغدة العرقية، وأمراض الغدد الصماء مثل: داء 
السكري، أو نتيجة زيادة إفراز الغدة النخامية، أو كعرض جانبي لبعض العقاقير والعالجات مثل: عالجات 
إلى عدة خيارات  املعالج  الطبيب  الثانوية. وقد يلجأ  التعّرق  الحالة بزيادة  البروستاتة، وتعرف هذه  سرطان 
للمعالجة منها استخدام حقن البوتولينيوم )البوتوكس Botox(، حيث يتم حقن هذه املادة تحت اإلبط، وفي 
راحة اليد وباطن القدم، أو استخدام العالجات املوضعية املضادة للتعّرق، أو استخدام األدوية التي تؤخذ عن 
طريق الفم، وقد يلجأ الطبيب إلى املعالجة الجراحية إلزالة الغدد العرقية )في حالة زيادة التعّرق اإلبطي فقط(.

* إعداد: املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ دولة الكويت.
تعريب الطب، العدد 58 ، فبراير 2020م 106
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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:

سبب الخطأ الصواب الخطأ

كسر همزة إن بعد القول. قال إنه لن يذهب اليوم. قال أنه لن يذهب اليوم.

سوف للزمن البعيد ، والسني للزمن القريب. بعد لحظات سنبدأ. بعد لحظات سوف نبدأ.

ال تكرر )بني( إال إذا اتصل بها ضمير مثل: 
)جلست بينك و بني فالن(.

جلست بني فالن و فالن. جلست بني فالن وبني فالن.

الفعل )يحتاج( يتعدى بحرف الجر )إلى(. احتاج الطالب إلى كتاب. احتاج الطالب كتابًا.

شبه جملة ركيكة جدًا شاعت شيوعًا واسعًا 
يستبدل بها أحد التعابير السابقة.

ِمن ثّم ؛ لذا ، وعلى هذا ، وبذلك ، 
إذن ، أي ، نجد ، نرى أن ...... بالتالي!

أكد الشيء: وثقه وأحكمه وقرره. أكد الشيء فتأكد. أكد على الشيء.

ال تستعمل )الرغم( إال في معنى الكره، وعدم 
الرغبة، أو القسر، أو املغالبة. ومع أن هذه املسألة ليست.... على الرغم من أن هذه املسألة 

ليست... 

ال تضاف "ال" التعريف إلى "املضاف" . غير املهم. الغير مهم.

نفد: مضى ، ونفذ السهم تعني: اخترق. نفد الوقود من السيارة. نفذ الوقود من السيارة.

تدخل “ال” النافية على املضارع. ال يزال الهواء باردًا.  الزال الهواء باردًا.

ألن الفعل )احذر( يتعدى إلى مفعوله بدون 
حرف جر. احذر عدوك.  احذر من عدوك.

األخطاء الشائعة في اللغة العربية*

* إعداد: املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ دولة الكويت.
Medical Arabization, No. 58, February 2020107



Medical Arabization, No. 58, February 2020تعريب الطب، العدد 58 ، فبراير 2020م 108109

الشارقة – دولة اإلمارات العربية املتحدة – يناير 2020م

مؤتمر اللغة العربية الدولي الرابع                                                        

"تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها" 

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتـور/ سلطان 
حاكم  ـ  األعلى  املجلس  )عضو  القاسمي  محمد  بن 
التربوي  املركز  ينظم  ويرعاه(  اهلل  يحفظـه  ـ  الشـارقـة 
مع  بالتعاون  بالـشـارقـة  الخليج  لدول  العـربية  لّلغـة 
وزارة التربية والتعليم وجامعة الشارقة ــ قسم اللغة 
العربية ــ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية 
تحت  بالشارقة  الرابع  الدولي  العربية  اللغة  مؤتمر 
عنوان )تطوير تعليم اللغة العربية وتعّلمها: املتطلبات، 

واألبعاد، واآلفاق( تحت شعار "بالعربية نبدع".

أهداف املؤتمر:
• تشخيص واقع تعليم اللغة العربية وتعّلمها على 	

املستويني اإلقليمي والعاملي.
• األكاديمية 	 والــبــحــوث  ــدراســات  ال أحــدث  عــرض 

تعليم  تطوير  حول  والرؤى  واألفكار  والتطبيقية، 
اللغة العربية وتعلمها.

• استشراف معالم التحديات والقضايا املعاصرة التي 	
تواجه اللغة العربية، وتقديم املقترحات والحلول لها.

• اإلفادة من البرمجيات والتقنيات الحديثة في تطوير 	
تعليم اللغة العربية وتعلمها.

• اإلفــادة مـن التجـارب والخـبــرات بيــن مؤسســات 	
التعليــم بالعالــم العربــي فــي تطويــر تعليم اللغة 

العربية وتعلمها.

• حلـــول 	 طـــرح  فــي  واملبدعيــن  اإلبــداع  تشــجيع 
للمشـــكالت التـــي تواجـــه تعليــم اللغــة العربيــة 
عبــر  معـهـا  للـتـعـامـل  جـديــدة  ورؤى  وتعّلمهــا، 
مجـــاالت علميـــة وتطبيقيـــة بمؤسســات التعليــم.

املحاور: 
أ. تطوير مناهج اللغة العربية لتعزيز الهوية.

الـحـادي  الـقـرن  فـي  الـعـربيـة  اللـغـة  معـلم  إعداد  ب. 
والعشرين.

جـ. اتجاهات حديثة في تقويم تعليم اللغة العربية.
د.  استراتيجيات تدريس اللغة العربية.

هــ . توظيف التقنيات الحـديـثـة فـي تعليـم الـلـغة 
العربية وتعلمها.
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تعقد جامعة )SAYBILDIR( بالتعاون العلمي مع جامعة هيتيت وجامعة توقات غازي عثمان باشا 
بتركيا، املؤتمر الدولي الثاني عشر للغات واآلداب والدراسات الثقافية، وذلك في مارس من هذا العام، 

بحضور نخبة من العلماء والباحثني وأساتذة الجامعات من دول عديدة، ملناقشة أهداف املؤتمر. 

أهداف املؤتمر:
• تعزيز العالقة بني اللغة العربية والترجمة والعلوم املختلفة.	
• نشر الوعي بأهمية اللغة العربية على مستوى الفرد واألسرة واملؤسسات الحكومية واألهلية.	
• تأكيد أهمية التدريس والتعليم باللغة العربية في جميع املراحل الدراسية. 	
• زيادة املحتوى العربي عبر اإلنترنت وتعزيزه ونشره.	

محاور املؤتمر: 
• اللسانيات وفقه اللغة واألدب.	
• علم الترجمة: اللغات واللهجات الحديثة، واملثاقفة واألدب. 	
• املناهج النقدية واألدبية: النظرية األدبية، واملكتبات.	

املؤتمر الدولي الثاني عشر للغات واآلداب والدراسات الثقافية
تركيا ــ مارس 2020م

محمد حسني املحرصاوي )رئيس جامعة األزهر( تعقد  برعاية كريمة من فضيلة األستاذ الدكتور/ 
الثاني تحت عنوان  الدولي  العلمي  املؤتمر  العربية،  ــ جمهورية مصر  املنصورة  ــ  العربية  اللغة  كلية 

)املصطلح في العربية: املنجزات واملشكالت( في مارس من هذا العام، وذلك ملناقشة أهداف املؤتمر. 

أهداف املؤتمر:
• تحقيق املنهجية في مجال البحث العلمي الرصني. 	
• اإلسهام في تكوين البناء املعرفي والثقافي الذي تؤسسه وتنميه إبداعات األمم. 	
• تحقيق عديد من املنجزات مع تسارع وتيرة التقدم العلمي والحضاري. 	

املحاور: 
• نشأة املصطلح اللغوي ومراحل تطوره.	
• املعاجم املصطلحية التراثية واملعاصرة. 	
• التوليد املصطلحي وآلياته عند اللغويني قديمًا وحديثًا.	

املؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية اللغة العربية
املصطلح في العربية )املنجزات واملشكالت(

املنصورة – جمهورية مصر العربية ــ مارس 2020م
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يقوم املركز حاليًا بتنفيذ مشروع املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية باللغة العربية، وهو أحد املشاريع الضخمة التي 
تمثل أهم ركائز حركة 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 بأول. 

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

املعجـم املفســر للطب والعلـوم الصحيــة

jungle                                                                              َدْغل
تتمثل في أرض تمتلئ باألشجار كبيرة الحجم مفرطة 
ذات  للغابات  أقرب  بشكل  تنمو  إنها  حيث  النمو، 
النباتات  النباتية املدارية، وفيها تنوع كبير من  الحياة 

والحيوانات املوجودة بها.
jungle fever                                ى اأَلْدغال ُحمَّ
مـن  عـديـد  فـي  املستوطنـة  للمـالريا  القديم  االسـم 
داخل  طفيل  يسببها  العالم،  من  الـدافـئـة  املنـاطـق 
الخاليـا مـن جـنس املتصوَّرة، ينتقل عادة عن طريق 
يتميز  بالعدوى.  املصابة  األنوفيلة  بعوض  عضـة من 
وفقر  وتعرُّق  راجفة  ونفضات  مرتفعة  بحمَّى  املرض 
الوفاة غالبًا من  دم وتضخم الطحال، قد يؤدي إلى 
مضاعفات خطيرة مثل: املالريا الدماغية، أو فقر الدم 

الشديد.
juniper                                                                             1. الَعْرَعر

2. َثَمَرُة الَعْرَعر.
أية شجرة، أو شجيرة من جنس العرعر.

Juniperus                                                  الَعْرَعر
)شجر َحَرجي من الفصيلة الصنوبرية( 

الخضرة   دائمة  والشجيرات  األشجار  أجناس  أحد   
التي تنتمي إلى الفصيلة الصنوبرية. وشجرة العرعر 

يستخلص منها زيت العرعر. 
jurisprudence                                                            1. َشْرِعّي

2. َتْشريع
يقصد به الدراسة العلمية، أو التطبيق ملبادىء القانون 

والعدالة.

dental                                                             ِطبُّ اأَلْسناِن
jurisprudence                                                  ْرِعّي الشَّ
يتعلق  فيما  والـعـدالة  الـقـانـون  مبـادىء  تطبيـق   .1
بالتزامات  يتعلق  وفيـما  األسـنـان،  طـب  بممـارسـة 
املمارسني لهذا التخصص تجاه مرضاهم، إلى جانب 
عالقـة أطبـاء األسـنان ببعضهم، وعالقتهم باملجتمع 
الذي يعيشون فيه بشكل عام. وتنظر بعض السلطات 
إلى طب األسنان الشرعي باعتباره فرعًا من القانون.
العلم الذي يبحث في تطبيقات علم األسنان في   .2

قضايا القانون املدني والقانون الجنائي.
medical jurisprudence                   ْرِعّي بُّ الشَّ الطِّ
فيما  والعدالة  القانون  مبادىء  تطبيق  في  يتمثل   .1
يتعلق باملمارسة الطبية، وفيما يتعلق بالتزامات األطباء 
عالقتهم  وكذلك  ببعضهم،  وعالقتهم  مرضاهم  تجاه 
باملجتمع الذي يعيشون فيه بشكل عام، وتنظر بعض 
السلطات إلى الطب الشرعي باعتباره فرعًا من فروع 

القانون.
2. أو هو تخصص طبي فرعي يركز على تحديد سبب 
الوفاة من خالل الفحص الدقيق للجثة، للمساعدة في 
الوصول للجاني، خاصة في قضايا القانون الجنائي، 
وكذلك لتحديد هوية القتيل، وفي قضايا إثبات النسب.

 juscul.                                                            مختصر ِحساء
)=Jusculum(
أو شوربة، وهو  للداللة على حساء  مصطلح يستخدم 
، ويمكن  غذاء سائل يستخلص من مكونات بروتينية غالباً

أن تضاف إليه لحوم، أو أسماك، أو خضراوات. 
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إعداد: هيئة التحرير
املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

دولة الكويت

jusculum                                                                    ِحساء
أو شوربة، وهو  للداللة على حساء  مصطلح يستخدم 
غذاء سائل يستخلص من مكونات بروتينية غالبًا، ويمكن 

أن تضاف إليه لحوم، أو أسماك، أو خضراوات. 
just noticeable                              َأْصَغُر َفْرٍق
difference                                                             َمْلحوظ
يوجد في الفيزياء النسبية، هو أقل فرق يمكن اكتشافه 
بني مستوى البدء واملستوى الثانوي ملنبه حسي معني، 

يعرف أيضاً بعتبة الفارق، أو عتبة التفريق.
justification                                                       َتْسِوْيغ؛ َتْبِرْيٌر
1. العمل على التوضيح، واإلثبات، أو التبرئة، أو إظهار 

أن أمرًا ما هو صحيح ومعقول. 
2. ذكر سبب وجيه أو تفسير لشيء ما. 

3. سبب معقول يبرر الفعل، أو طريقة التصرف.
justo major                      َحوٌض كبيٌر ُمَتناَسق         
عظام حوضيـة ذات حجـم أكبـر مـن الطبيعـي، حـيث 
تتساوى في الزيادة جميع أبعادها مثل، حوض أنثواني 

)أنثى(.
justo minor                       َحوٌض صغيٌر ُمَتناِسق     
ويكون عبارة عن عظام حوضية ذات حجم أصغر من 
الطبيعـي، حـيث تتسـاوى في النقصان جميع أبعادها 

مثل: الحوض الذكراني )ذكر(.
jute                                                  الِقنَُّب الِهْنِدّي

)جنس نبات من الفصيلة الخبازية( 
هو أحد نوعني من النبات العشبي في العالم القديم من 
زراعته  يتم  وذو زهرة صفراء  البذور،  جنس كاسيات 
صنع  في  استعمالها  يتم  األلياف  هذه  القوية.  ألليافه 

الحبال، وهو نبات عالجي له تأثير مخدر.
 juvantia                                            ِعاَلٌج ُمساِعد

عـالج يسـاعـد، أو يكثـف عمـل غيـره مـن املعالجـات 
الرئيسية.  

   justo major     َحوٌض كبيٌر ُمَتناَسق
                           justo minor   َحوٌض صغيٌر ُمَتناِسق

Justo major )Gynecoid( حوض كبير متناسق
   )أنثوي(

Justo minor )Android( حوض صغير متناسق
   )ذكري(

Anthropoid حوض شبيه بالبشر

Playpelloid حوض مفلطح
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النظم الصحية والصحة والثروة والرفاهية االجتماعية 
)تقييم الحالة لالستثمار في النظم الصحية(

عدد الصفحات: 360 ــ سنة النشر: 2015 م 
الناشر: املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

دولة الكويت

النظم الصحية هي جزء من عملية تحسني  إن 
تعد  حيث  أفضل،  اقتصادي  نمو  وتحقيق  الصحة 
العالقة بني النظم الصحية، والصحة والثروة عالقة 
قوية، ويرتبط كل منها ارتباطًا وثيقًا باآلخر، ومن ثم 
يسهم االستثمار الفّعال من حيث التكلفة في بلوغ 
االجتماعي.  الصالح  تحقيق  في  النهائي  الهدف 
للنظم  املباشرة  التعريفات  من  عديد  وضع  تم  وقد 
الصحية من قبل املحلِّلني، واملنظمات، حيث تختلف 
بشكل هائل باألخص في طرق تحديد حدود للنظام 
الصحي. إن الكتاب الذي بني أيـديـنـا يحتـوي على 
أحد عشر فصاًل، يعرض الفصل األول مقدمة عن 
النظم الصحيـة، والـثـروة، والرفـاهـيـة االجتمـاعية، 
النظم الصحية،  الثاني كيفية فهم  الفصل  ويعرض 
ويتحـدث الفصـل الثـالث عن إعادة فحص ضغوط 
التكاليـف عـلـى النـظـم الصحيـة، ويعرض الفصل 
في  الصحي  لالعـتالل  االقتـصادية  الكلـفـة  الرابع 
املنظمة األوروبية، ثم يناقش الفصل الخامس كيفية 
إنقاذ األرواح، وإسهام الرعاية الصحية في صحة 
من  املشاركة  السادس  الفصل  ويتناول  السكان، 
النظر  وجهة  منظور  من  العامة  الصحة  تدخالت 
بنظرة عامة  الفصل  يزودنا هذا  االقتصادية، حيث 
عن الـجـدل االقـتـصـادي لـالستـثمـار فـي الـصـحة 
العامة وتدخالت تعزيز الصحة. كما يوضح الفصل 
لتخفيض  وذلك  لالستراتيجيـات،  البنية  السابع 

الصحة  في  االقتصادية  االجتماعية  املساواة  عدم 
أن  كيفية  إلى  الثامن  الفصل  ثم يشير  أوروبا،  في 
الخدمات  املواطنني، ودور  لتوقعات  تكون مستجيبًا 
الصحية في االستجابة والرضا. أما الفصل التاسع 
فيقّيم التوجيهات اإلصالحية الصحية في أوروبا، ثم 
يشرح الفصل العاشر قياس األداء لتحسني النظام 
الصحي من حيث الخبرات والتحديات والتوقعات. 
وُيختتم الكتاب بالفصل الحادي عشر وذلك بعرض 
الدروس  وتخطيط  الصحية  النظم  في  االستثمار 
إضافة  الكتاب  هذا  يكون  أن  نأمل  بها.  الخاصة 
جديدة للمكتبة العربية، ويستفيد منه جميع العاملني.

  املكتبــة الطبيـــة  
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تعود أصول الطب الصيني إلى آالف السنني، حيث 
قام العاملون على العالج باالعتماد في ممارستهم على 
التشخيص عن طريق عدة عالمات حيوية مثل: النبض 
وشكل اللسان، ثم رسم خارطة خاصة للجسم مكونة 
من عدة نقاط، أو قنوات خارجية مقسمة إلى مجموعات 
من  أعضاء  عدة  أو  بعضو،  منها  واحدة  كل  تختص 

الجسم. 
املركب  الفن  مثل:  الصيني  الطب  ممارسات  تعتبر 
الذي يتطلب الصبر والقدرة على التكيف. ويعتمد أيضًا 
ومن  الحياتية،  للطاقة  التوازن  استعادة  مفهوم  على 
الطبيعة.  على  مقترنًا  متوازنًا  غذائيًا  نظامًا  يتطلب  ثم 
بالطب الصيني في  العالج  ثبتت فعالية ممارسات  لقد 
عالج عديد من األمراض، مثل: الصداع، وآالم املفاصل 
القلب سواء  العقم واألورام، وأمراض  وغيرها كعالج 
من  عالج  بأساليب  مقترنًا  أو  مساعدًا،  عالجًا  أكان 
الطب الغربي، أو معتمداً بالكامل على الطب الصيني. 
في  املذكورة  الصيني  الطب  أساليب  معظم  إن 
من  قليالً  إال  ليست  الصيني"  "الطب  الكتاب  هذا 
كثير، فالطب الصيني يعتبر علمًا مستقاًل، وفي الطب 
مختلفة  مسميات  تحت  للعالج  أخرى  طرق  الصيني 
مثل: طب االنعكاسات مثاًل، والعالج بالطاقة الذي وجد 
الصينية  والتمارين  العربي،  العالم  في  كبيرًا  صدى 
على  تقوم  التي  شوان"  شي  التاي   " مثاًل  الشهيرة 
استقامة العمود الفقري مع مستوى الرأس واملعدة عند 

املريض في اعتدال، حيث ُتجرى الحركات باسترخاء 
يقظ نشط وحاضر. 

ثالثة  إلى  الصيني"  "الطب  الكتاب  هذا  ويقسم 
فصول، يبدأ الفصل األول بمقدمة عن الطب الصيني، 
الطب  من  عملية  ممارسات  الثاني  الفصل  يشرح  ثم 
الصيني، كما يوضح الفصل الثالث بعض التطبيقات 

العملية عن الطب الصيني. 
سلسلة  قّراء  إعجاب  الكتاب  هذا  ينال  أن  نأمل 

الثقافة الصحية، ويفيد جميع املهتمني بهذا املجال. 

الطب الصيني

عدد الصفحات:  88 ــ سنة النشر: 2015 م 
الناشر: املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

دولة الكويت

  املكتبــة الطبيـــة
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   Dimethyl fumarate                            ثنائي ميثيل الفومارات؛

دواء يستخدم لعالج التصلب املتعدد 

Donepezil دونيبيزيل 

 Dysentry ُزحاُر  

             Dopamine ُدوباِمني  

Epstein-Barr virus                           فيروس إيبشتاين - بار

 Endocarditis                          غاف الِْتهاُب الشَّ

 Flatulence الَبْطن                             َتَطبُُّل 

Gallstones                            حصوات املرارة

   Gallbladder املَراَرة  

Glatiramer acetate                أسيتات الغالتيرامير؛

دواء يستخدم لعالج التصلب املتعدد

Gabapentin جابابنتني   

   Giardiasis                             داُء الِجياْرِديَّات 

Hepatic duct الكبدية                         القناة 

 Heartburn                                  ُحْرَقُة الُفؤاد 

Helicobacter pylori                           املَلِْويَّة الَبوَّابية

        Histamine هيستامني  

Amantadine أمانتادين          

 Aura َأْوَرة     

      Bilirubin ِبيليروبني  

Bile stasis ركود صفراوي                          

 Blurred vision                                 ْؤَية  َتَغيُُّم الرُّ

Betaferon بيتافيرون ؛ دواء يستخدم لعالج التصلب املتعدد

      Blood brain barrier              الحاِئُل الدََّمِويُّ الدِّماِغّي

 Cholecystokinin     ُكوِليِسيْستوِكينني: هرمون ببتيدي 

Cystic duct                               القناة الصفراوية

   Cryopexy                             َبِكيَِّة بالَبْرِد َتْثبيُت الشَّ

 Corticosteroid                       كورتيكوستيرويد

 Cornea الَقْرِنيَّة                                   

Carbamazepine كاربامازيبني 

  Confusion                            الِْتباس، َتْخليٌط 

 Coccidiosis اأُلْكِريَّات                            داُء 

   Cytokine ِسيتوكني                          

   Corticotropin                             َهُة الِقْشِريَّة املَُوجِّ

 

 Duodenum                             اإِلْثنا َعَشِرّي

 Diabetic coma ِريَّة                      ُسكَّ َغيبوَبٌة 

Diabetes mellitus                        داء السكري

Diabetic retinopathy                    ِرّي كَّ َبِكيَِّة السُّ اْعِتاَلُل الشَّ
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I

J

Islands of Langerhans                          ُجُزُر النغرهانس
                  Iris الُقَزِحيَّة 

 Jaundice                                       َيَرقان

 Ketoacidosis                                            ُحماٌض كيتوِنّي

 Laparoscope                فاق ِمْنظاُر الَبْطن، ِمْنظاُر الصِّ
Laser Photocoagulation                    التخثير الضوئي
 Lesion آفة                                        
  Lhermitte’s sign                    َعاَلَمُة ليرميت: في أمراض النخاع 

 Melanoma                          مياَلُنوم، َوَرٌم ميالنينّي
  Metformin           ِر الدَّم ميتفورمني: دواء خاِفٌض ِلُسكَّ
 Multiple sclerosis                          َتَصلٌُّب ُمَتَعدِّد 

  Mycoplasma     املَْفطوَرة: ِجْنُس َجراثيم ِمْن َفصيلَِة املَْفطورات 

Nitrous Oxide                              أكسيد النتروز
  Nystagmus                                     َرأَْرَأة
  Neurosyphilis          ْهِريُّ الَعَصِبّي: اإِلْفَرْنِجيُّ الَعَصِبّي الزُّ
Node of Ranvier                             ُعْقَدُة راْنِفييه

Optic nerve                                  العصب البصري

Pancreatic duct                        الَقناُة الَبْنكرياِسيَّة
Pneumatic Retinopexy    تثبيت الشبكية بحقن الهواء

أو الغاز داخل العني
   Pupil                                                  الحدقة
              Plaque ُلَوْيَحة   
Propranolol بروبرانولول 

Retinopathy of Prematurity; ROP   اعتالل الشبكية
عند األطفال الخدج )املبتسرين(

Retina الشبكية 
Rebif        ريبيف؛ دواء يستخدم لعالج التصلب املتعدد

         Sepsis ِإْنتان    
     Steroid                                            ستيرويد
Scleral Buckle                           إصالح الشبكية

Surgery                        باستخدام جراحة مشبك
Sulfur	Hexafluoride           سداسي فلوريد الكبريت
Schwann-cell                            َخاليا شفان
Streptococcal infection                  عدوى بالعقديات
  Serotonin الة في األوعية    مادة عصبية فعَّ  سيُروُتونني: 

Vitrectomy                           استئصال الجسم الزجاجي
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411 العدد الحادي واألربعون »يونيو 2014«.

421 العدد الثاني واألربعون »أكتوبر 2014«.

431 العدد الثالث واألربعون »فبراير 2015«  .

    

441 العدد الرابع  واألربعون »يونيو  2015« .

 

451 العدد الخامس واألربعون  »أكتوبر 2015«  .

    

461 العدد السادس واألربعون »فبراير 2016« .

471 العدد السابع واألربعون »يونيو 2016«.

481 العدد الثامن واألربعون »أكتوبر 2016«.

491 العدد التاسع واألربعون »فبراير 2017«.

501 العدد الخمسون »يونيو 2017«.

511 العدد الحادي والخمسون »أكتوبر 2017«.

521 العدد الثاني والخمسون »فبراير 2018«.

531 العدد الثالث والخمسون »يونيو 2018«.

طب األعماق  ..  العالج باألكسجني املضغوط

االستعداد لقضاء عطلة صيفية بدون أمراض

تغير الساعة البيولوجية في املسافات الطويلة

عالج بال دواء ...  عالج أمراضك بالغذاء

عالج بال دواء ...  العالج بالرياضة

عالج بال دواء ...  املعالجة النفسية

جراحــات إنقاص الوزن: عملية تكميـــم املعـدة ... 

    ما لها وما عليها

جراحـات إنقاص الوزن: جراحة تطويق املعدة

    )ربط املعدة(

جراحـات إنقاص الوزن: عملية تحويل املسار

   )املجازة املعدية(

أمراض الشيخوخة العصبية: التصلب املتعدد

أمراض الشيخوخة العصبية: الخرف املبكر

أمراض الشيخوخة العصبية: الشلل الرعاش

حقـن التجميــل ... الخطر في ثوب الحسن

السيجارة اإللكترونية ... خطر يجب التصدي له

النحافـة ..... األسباب والحلول

تغذية الرياضيني

البهاق



541 العدد الرابع والخمسون »أكتوبر 2018«.

551 العدد الخامس والخمسون »فبراير 2019«.

561 العدد السادس والخمسون »يونيو 2019«.

571 العدد السابع والخمسون »أكتوبر 2019«.

581 العدد الثامن والخمسون »فبراير 2020«.

متالزمة املبيض متعدد الكيسات

هاتفك يهدم بشرتك

أحــدث املســتجدات فــي جراحــة األورام
   )سرطان القولون واملستقيم(

البكتيريا والحياة

فيروس كورونا املستجد
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تعريب الطب
اقرأ في العدد القادم

الترجمة ونقل املعرفة

زراعة الدماغ

التثاؤب

ومقاالت أخــرى متنوعـــة

فيروس كورونا املستجد
nCoV-2019
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