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التحــــــــــــــــريــــــــــــــــــــر  الطبـــــي :
اإلخــــــــــــراج الفنــــــــــي : 

د. هـبـــة حـافــظ الدالـي

هبــة مـحمـد إبــراهيم



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، فضالً عن إعداد 

املناهج الطبية وتقديم خدمات املعلومات األساسـية لإلنتاج الفكري الطبي العربي.

املركـز العربـــي لتأليـف وترجمــة العلــوم الصحيــة 
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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 2022 م (

تهدف املجلة إلى:
أهـداف املجـلـة ورسـالتهــا
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األحد  يوم  املتحدة  باململكة  جالسكو  مدينة  في  ُعقد 
العاملي  املؤتمر  2021م  لعام  أكتوبر  31 من شهر  املوافق 
للمناخ )كوب 26(، وذلك للبحث في مسألة احتواء االحتباس 
الحراري، وقد ضم املؤتمر حوالي 200 دولة، وألهمية هذا 
املؤتمر استمر ملدة أسبوعني، وكان العلماء قد حذروا من 
ُتتخذ  لم  إذا  العامة  الصحة  على  سيئة  عواقب  هناك  أن 
أكدت  وقد  األسوأ،  إلى  املناخ  تغير  ملنع  إجراءات سريعة 
تهديد  أكبر  ُيعتبر  املناخ  تغير  أن  العاملية  الصحة  منظمة 
للبشرية، فهو قد يؤدي إلى املوت، فتغير املناخ املتمثل في 
األمراض  انتشار  إلى  يؤدي  والفيضانات  الحر  موجات 
املدى  بعيدة  سيئة  آثــــارًا  املناخ  لتغير  أن  كما  املختلفة. 
على الصحة العامة سببها الحرارة الشديدة ونقص املياه.

وتشير تقديرات منظمة الصحة العاملية أن بني عامي 
املناخ  تغير  يتسبب  أن  املتوقع  من  2050م  و  2030م 
بوجود  مرتبطة  وفاة  حالة  ألف   250 حوالي  حدوث  في 
موجات الحر، والفيضانات،  أحداث مناخية قاسية مثل: 

والعواصف التي تعطل النظم الغذائية.
وقد ذكــر أنــدي هينــز، وهــو أستــاذ التغيـر البيئي 
االستوائي  والطب  للصحة  لندن  بكلية  العامة  والصحة 
بالفعل  يثير  املناخ  تغير  "أن   :)26 )كوب  مؤتمر  خالل 
وذكر  العالم"  أنحاء  جميع  في  متنوعة  صحية  تهديدات 
أنه خالل الفترة من 1990م إلى 2018م كان ثلث الوفيات 

سببها تغير املناخ.
وقــد وضــع مؤتمر )كوب 26( عددًا مــن الحلول التي 
يمكن أن تساعد في التخفيف من اآلثار الصحية املرتبطة 

زيادة الطاقة املتجددة، وإضافة مزيد من  باملناخ، منها: 
ذات  املناطق  في  املياه  لتمتــص  الخضراء  املساحات 
الدخل املنخفض ملعالجة الفيضانات ومخاطر الحرارة.

املناخي  للتغير  السلبية  اآلثار  معظم  أن  واملشكلة 
الصحة  منظمة  وبينت  الفقيرة،  املجتمعــات  تعانيهــا 
الخسائر  مــن   %99 تعاني  النامية  الدول  أن  العاملية 
هذه  أن  من  الرغم  وعلى  املناخي.  التغير  إلى  منسوبة 
حول  نامية  دولة   50 حوالي  تمثل  الفقيرة  املجتمعات 
1% من  ُتعد مسؤولة عن أكثر من  أنهـا ال  العالم، إال 
والتي  الحراري  لالحتباس  املسببة  الغازات  انبعاث 
تتسبب في ظاهرة ارتفاع درجة الحرارة حول العالم.  

وألهمية هذا املوضوع ُخصص هذا العدد من مجلة 
تعريب الطب حول أثر تغير املناخ على الصحة العامة، 
هذا  عن  رئيسية  موضوعات  ثالثة  العدد  تضمن  حيث 

املوضوع هي:
ــ تغير املناخ وعالقته بوباء كوفيد – 19.

ــ تغير املناخ واألمراض املعدية.
ــ التغير املناخي وتأثيره على البيئة.

وبالصحة  العربية  باللغة  تهتم  ملوضوعات  إضافة 
العامة تهم القارئ الكريم.

راجني أن يكون ما قدمناه هنا ذا منفعة عامة.

وهلل ولي التوفيق،،

......
كلمة العدد

أ. د. مرزوق يوسف الغنيم

رئيس التحرير
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ترجمة الصيدالنية: هبة إبراهيم قداد*
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تغير املناخ وعالقته بوباء كوفيد -19م

على  املناخ  تغير  يساعد  أن  يمكن 
حيوانية  األمــراض  من  عديد  انتشار 
املنشأ، أو يؤثر بطريقة ما على انتقال 
األمراض؛ لهذا على البشر أن يدركوا 
األمراض  تلك  بني  ويربطوا  ذلك،  أثر 

وتغير املناخ.
ــ19  بعـــد أن ظهـــر وبــــاء كوفيد 
والواليات  ــا،  أوروب واكتسح  بالصني، 
األولى  موجته  في  األمريكية  املتحدة 
وقت  مسألة  وكــانــت  كــارثــي،  بشكل 
منخفض  وبمستوى  يضرب  أن  قبل 
الدخل،  متوسطة  أخرى  دواًل  الخطورة 
هناك  أن  ومع  محدودة،  مــوارد  وذات 
أعدادًا من الذين القوا حتفهم في دول 
عديدة من مثل: الهند، والبرازيل، إال أن 
لم ينتشر بالسرعة نفسها  هذا املرض 
التي حدثت في أوروبا، حيث بقي معّدل 
انتشـــاره منخفضـــًا، وبقيــت املناطق 
معتدلة املناخ غير مصابة نسبيًا مقارنًة 

بالبلدان االستوائية.  
غير  االنتشار  هــذا  ُيــعــزى  ــان  وك
في  للمرض  والــَعــَرضــي  املتجانس، 
ذات  البلدان  تلك  سكان  لكون  البداية 
أصغر  عام  بشكل  االستوائي  املوقع 
سنًا، إضافة النخفاض كثافة السكان، 
واستعداد  مكتسبة،  مناعة  وجود  مع 
سابقة،  بجائحات  مــروره  بعد  مسبق 
ولم يتم أي ذكر أن للمناخ دورًا في نقل 
الوقت،  ذلك  في  ــ19  كورونا  فيروس 
الفيروس  حساسية  آلية  ــزال  ت ومــا 

للمناخ محدودة وغير مفهومة.

على  تأثيرًا  للمناخ  أن  من  وللتأكد 
حيوانية  األمـــراض  من  كثير  انتشار 
املنشأ، يجب علينا أن نعرف أثر التغير 

املناخي على ظهور املرض وانتشاره.
أمــراض  وظهــور  املنـــاخ  تغيــر 

جديدة 
املنشأ  حيوانية  األمــراض  تنتشر 
تستطيع  حيث  عديدة،  وطرق  بوسائل 
الــحــواجــز  ــن  ــــددًا م ــتــجــاوز ع ت أن 
الطبيعية، لتنتقل بعد ذلك مسببًة كثيرًا 
املرض  مسببات  ومن  ــراض،  األم من 

ذات املصدر الحيواني: 
فيروس نقص املناعة البشرية.    •	

فيروس إيبوال. •	

فيروس سارس.  •	

فيروس أنفلونزا الطيور.  •	

وتبّين لنا نظرية االنتشار الحيواني 
الحواجز الطبيعية، والتعقيدات الوبائية 
البيئية التي يجب أخذها بعني االعتبار 
للتغلب عليها خالل دراستنا؛ لتساعدنا 
يمكن  الحواجز  أيٍّ من هذه  فهم  على 
إما  تكــون  والتي  باملنــاخ  يتــأثر  أن 
ُمثبطة، أو ُمحفِّزة، ومن َثمَّ فإن تسهيل 
أمرًا  منها سيكون  الحد  أو  انتشارها 
حاسمًا ملعرفة كيفية تأثير تغير املناخ 
قد  املناخ  أن  ُوِجد  وقد  انتقالها،  على 
سّهل بقاء مسببات األمراض وتطّورها 
َثمَّ سهولة انتشارها، وهذا يؤكد  ومن 

غير  االنتشار  سبب  ُيعزى  كــان 
البداية  في  للجائحة  املتجانس 
والكثافة  املــواقــع  اخــتــالف  إلــى 

السكانية.

األمــراض  انتشـــار  عمليــة  تتعّدد 
حيــوانية املنشــأ تبعًا ملسببــاتها، 
وقدرتها في التغلب على الحواجز 
ــــواع  ـــة األن الــطــبــيــعــيــة، وإصـــاب

الحيوانية األخرى.

ببعض  ــراض  األم مسببات  تتأثر 
التي يجب فهمها ملعرفة  الحواجز 
كيفية انتقالها بسبب تغير املناخ.

* محرر طبي ــ املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ دولــة الكويــت.
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كبير  دور  لها  املناخية  التأثيرات  أن 
التغير  ويؤدي  األمــراض،  انتشار  في 
بناًء  البيئية  النظم  تغيير  إلى  املناخي 
على مؤثرات أساسها مؤثرات بشرية 
لألنواع؛  تدريجي  تغيير  إلــى  تــؤدي 
البيئية،  النظم  تقلص  عنه  ينتج  مما 
املمكن  من  للتغيرات  االتجاهات  وهذه 
انتشار  إلى  واضح  وبشكل  تؤدي  أن 
األمــــراض بــني الــحــيــوان واإلنــســان 

)شكل 1- أ، ب(. 

كما أن الظواهر املناخية قد تعمل 
على  مباشرة  غير  أو  مباشرة  بطريقة 
والجفاف،  الغــابات،  حــرائق  تكــرار 
ظهور  إلى  يــؤدي  مما  والفيضانات؛ 

املــجــاعــات، والــهــجــرات ومــثــال ذلك: 
في  الصفـراء  الحمـى  وبـاء  انتشـار 
الفصـائل غيـر البشـرية كما حدث في 
الغابات البرازيلية والـذي بدأ في عام 
2016م، حتى أنه ُوِجد نوع من القردة 
أصبح معّرضًا بشدة لإلصابة بفيروس 
فإن  الحال  وبطبيعة  الصفراء،  الحمى 
ناتج  املنشأ  وبائي حيواني  أّي مرض 
في  سيصيب  املناخية  التغيرات  عن 
الغالب اإلنسان )شكل 1- ب(، وعليه 
عامل  أنه  على  املناخ  إلى  النظر  يجب 
ولكنه  ـــراض،  األم نقل  فــي  أســاســي 
كافيًا  عاماًل  ُيعد  ال  نفسه  الوقت  في 

لظهوره. 

عدوى غير بشرية
عدوى بشرية
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املناخ عامل أساسي لنقل األمراض، 
ولكنه في الوقت نفسه ال ُيعد عاماًل 

كافيًا لظهور املرض.

أدت الظواهر املناخية في الغابات 
الحمى  انتشـــار  إلـى  البرازيليــة 
الصفراء بني نوع من أنواع القردة.

أي مرض حيواني املنشأ ناتج عن 
التغيــــرات املنــاخية سيصيب في 

الغالب اإلنسان.

يوضــح معــّدل تغــّير رطـــوبة الهــواء في العالم خالل الفترة   )شكل 1 ــ أ( 
من )1989 ــ 2019م(.

الرطوبة املطلقة

يوضح متوسط االنحرافات السنوية في درجة الحرارة خالل   )شكل 1 ــ ب( 
الفترة من )1990-2019م( في الغابة األطلسية.
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أنه في وسط  من املثير لالهتمام 
إفــريــقــيــا، وجــنــوب شــرق آسيا 

يتركز أكبر معدل رطوبة للهواء.

املناخ  اســتــقــرار  اعــتــبــار  يمكن 
االنتقال  لتعزيز  مناسبًا؛  وضعًا 

املستمر ملسببات األمراض.

ظهور جائحة الكوليرا كان نتيجة 
اللة األولية للبكتيريا  النتشار السُّ
ــة  ــمَّ ــطــلــق عــلــيــهــا الــضَّ ــي ُي ــت ال

الُكوليريَّة.

تأثير املناخ في سالسل االنتقال 
على  مباشر  بشكل  املناخ  يساعد 
من  وكان  البشر،  بني  العدوى  انتقال 
الكوليرا  جائحة  ظهــور  أن  الثــابت 
في  حدثت  التي  السادسة(  )املوجة 
نتيجة  كان  العشـرين،  القـــرن  مطلــع 
للبكتيريا  األوليـــة  ــاللة  السُّ انتشـــار 
بسبب  ظهرت  والتي  للطاعون  املسببة 
التغّير املناخي الكبير في عام 1905م، 
فيضانات  العام  ذلك  في  حدثت  فقد 
البرودة،  شديدة  شهور  تلتها  شديدة 
طبيعية  غير  تغيرات  ذلك  بعد  وحدثت 

خالل القرن العشرين. 
وقد حدث في دولة بنغالديش كثير 
من التغيرات املناخية الشديدة التي لم 
تصاحب ظهور بدائل لسالالت البكتيريا 
أن  يبدو  حني  في  للكوليرا،  املسببة 
استقرار املناخ مناسب لتعزيز االنتقال 
التطوري  التمايز  طريق  عن  املستمر 
ملسببات األمراض، وقد تعزز الظواهر 
املناخية من انتشار األمراض أيضًا عن 
النتشار  جديدة  مجاالت  إحداث  طريق 
املــضيفــات  فــي  املوجــودة  السالالت 

ذلك  ومع  املستودعات(،  )أو  الــبيئيــة 
مستوى  على  املناخ  تغير  دراســة  بعد 
الخاصة  املائية  الـــدورة  تبدو  العالم 
باملناطق املدارية مرتبطة بارتفاع درجة 
الحرارة في العالم )شكل 1- أ(، كما 
تمتص الرطوبة الحرارة بدرجة عالية، 
بمعدل  املائي  املحتوى  بذلك  ــزداد  وي

7% لكل درجة حرارة سيليزية. 

ومن املثير لالهتمام أنه في وسط 
يتركز  آسيا  شرق  وجنوب  إفريقيا، 
 )Absolute أكبر معدل رطوبة للهواء
ثالث  إلى  يصل  حيث   ،humidity(
لم  بينما  مكعب،  متر  لكل  جرامات 
يحدث أّي تغير محسوس في حوض 
األمازون، أو آسيا الوسطى أو الصني. 
إن االختالفات املناخية على مدى 30 
عامًا املاضية في معدل هطول األمطار 
)شكل 1- ج، يسار(، ومتوسط مقياس 
درجة الحرارة )شكل 1- ج، يمني( ما 
ومقـــارنتها  1989م(  ــ  )1960م  بــني 
بالفتـــرة التــي بني )1990م ــ 2019م( 
تـــوضح املقارنة بني ووهان في الصني 
)شكل 1- ج(، والكونغو )شكل 1- ج( 

األمطار

األمطار

األمطار

درجة الحرارة
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تغير متوسط درجة الحرارة في ووهان

تغير متوسط درجة الحرارة في الكونغو

تغير متوسط درجة الحرارة في األمازون

تغير هطول األمطار في ووهان

تغير هطول األمطار في الكونغو

تغير هطول األمطار في األمازون

ـ ج( يوضح متوسط تغّير درجة الحرارة الشهرية وهطول األمطار.  )شكل اـ 
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وحوض األمازون )شكل 1- ج( حيث 
يتبني ارتفاع درجات الحرارة في كلٍّ 
تغيرات  مع  والكونغو.  ــازون  األم من 
هذه  في  األمطار  هطول  في  جوهرية 
املناطق وإن كانت أصغر، كما توّضح 
هذه االختالفات التأثيرات املتباينة في 
درجات االحتباس الحراري في جميع 
أنحاء العالم خالل دراسة العالقة بني 

تغير املناخ وظهور املرض. 
علــى  االستــوائية  املناطق  تحتوي 
التي  الثدييــات  لفصيلـــة  تنّوع  أكبر 
املثال:  سبيل  )على  األمــراض  تحمل 
فـــي أمريكــا الجنوبية(.  الخفـــافيش 
بني عدد  هناك عالقة خطية  أن  وُوِجد 
وتنّوعها  املنشأ  حيوانية  األمـــراض 
املناطق  في  العدوى  مصادر  ــادة  وزي
االستوائية، وعليه يجب أن نتوقع زيادة 
أعداد مسببات األمراض حيوانية  في 
املناطق  في  العام  مــدار  على  املنشأ 
ــظــرًا لــوجــود األســـواق  املـــداريـــة، ون
املختلطة في جميع هذه املناطق يظهر 
حّده  في  للتداعيات  املرضي  التوزيع 
عرض  خطي  بني  واضــحــًا  األقصى 
نجد  ال  بينما  شمااًل   )°50 و   °30(

املناطق  في  األمراض  في  زيادة  هناك 
املدارية )شكل 1- د(، وعلى الرغم مما 
املوجودة  الكبيرة  القيود  ووجود  سبق 
حيوانية  األمراض  بيانات  قواعد  على 
عند  مستقرة  النتائج  أن  إال  املنشأ، 

قياسها مقابل الكثافة السكانية.
حيوانية  ــراض  األم توزيع  ويشير 
1940م  عام  منذ  حدثت  التي  املصدر 
إلـــى أن االنتشــــار األكبـــر لألمراض 
حدث  املنقولة(  الرئيسية  )األمراض 
ــي كـــلٍّ مــن إفــريــقــيــا االســتــوائــيــة،  ف
وجنوب شرق آسيا )شكل 2- أ( على 
والتي  الجنوبية  أمريكا  من  النقيض 
واضحـاً  تمثياًل  ممثلة  غير  أنها  تبدو 
بالنسبة  أمــا  أ(   -2( الشكــل  فـي 
البيانات  فـــإن  ــــراض  األم النــتــشــار 
الخاصة باألمراض حيوانية املنشأ في 
الفترة  من )1940 ــ 2013م( ُتبِّني أن 
حيوانية  األمــراض  في  ارتفاعًا  هناك 
والتسعينيات  الثمانينيات  في  املنشأ 
في  تركزت  حيث  املاضي،  القرن  من 
الكرة  لنصف  املعتدلة  العرض  خطوط 
في  بطيء  انخفاض  يليها  الشمالي، 
يحده  لم  إن  ثابت  ولكنه  انتشارها، 

االحتباس الحراري.

 )شكل 1 ــ د( يوضح العداوى الطارئة حيوانية املنشأ بحسب خطوط العرض، 
ومسار االنتقال، ونالحظ تغيـرًا عندما نعتبر الحرارة بمثابة معدل لإلصابة.

انتقال مباشر
النواقل
انتقال فموي
انتقال محمول بالهواء
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من  ــلٌّ  ك أخـــذت  1940م  ــام  ع فــي 
إفريـقيــا االستــوائيــة، وجنــوب 
في  األكبر  النصيب  آسيا  شــرق 

انتشار األمراض املنقولة.

األكثر  اللة  السُّ من   %87 يكون   
انتشارًا عامليًا من سالالت فيروس 

.)H3N2( أنفلونزا

تحتوي املناطق االستوائية على 
أكبر تنّوع في فصيلة الثدييات.
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أمراض الجهاز التنفسي حيوانية 
املنشـأ 

ينبغي إعطاء اهتمام خاص للمنطقة 
أدت  حيث  الصني،  بجنوب  املحيطة 
زيادة  إلى  املوسمية  األنفلونزا  أوبئة 
عام،  كل  التنفسي  الجهاز  التهابات 
من   %87 ــان  ك املثال:  سبيل  على 
من  عامليًا  انتشارًا  األكثر  الالت  السُّ
 )H3N2( األنفلونزا  فيروس  سالالت 
ـ 2010م(  وذلك في الفترة من )2000مـ 
الحادة  التنفسية  املتالزمة  تفشت  وقد 
19، لذلك  الوخيمــة سارس، وكوفيد -
فإنه من غير املنطقي أن يتركز انتشار 
التــي  املنشــــأ  حيـــوانيـــة  األمراض 
فصل  التنفسي خالل  الجهاز  تصيب 
الشمالي،  الكرة  نصف  في  الشتـــاء 
والبلدان القريبة منها مثل: الصني وما 
حولها، ومع ذلك نالحظ أيضًا أنه من 
البيولوجي  التنوع  أماكن  جميع  بني 
اإلقليمي نجد تجارة ألصناف متعدِّدة 
من الحيوانات، )جنـــوب الصــني هي 
نصف  في  الواقعـة  الوحيدة  املنطقـــة 

الكرة الشمالية )شكل 2- أ((.  

لتأثيرات  تخضع  فهي  َثــمَّ  ومــن 
قوي،  بشكل  للمناخ  املوسمي  التقلب 
سارس  فيروس  أن  بالذكر  والجدير 
فيروس  تفشي  حــاالت  مــن  ــدًا  وعــدي
الشرق  )متالزمة  التنفسيــة  كورونـــا 
واألنفـــــلـــونزا  التنفسيـــة(  األوسط 
1957م  عام  في   )H3N2( اآلسيوية 
في   )H3N2( كونج  هونج  وأنفلونزا 
 )H1N1( A  عام 1968م وأنفلــــونــزا
في عام 2009م كانت جميعها مرتبطة 
بفصل الشتاء، وجميعها ابتدأت أيضًا 
في  وليس  الشمالي،  الكرة  في نصف 
البلدان االستوائية؛ لذلك ُيعتبر الطقس 
الجهاز  التهابات  لتطور  الجاف  البارد 
عن  ومستقاًل  حاسمًا  أمرًا  التنفسي 
العدوى،  النتشار  الجغرافي  املصدر 
وهو جانب ال يجب تجاهله فعلى سبيل 
املثال: تبدأ أوبئة األنفلونزا في الطقس 
في  أمطار  وجود  مع  البارد  الجفاف 
االستوائية،  واملناطق  املعتدلة،  املناطق 
الفكرة  ــذه  ه ــط  رب يتم  لــم  ــك  ذل ــع  وم

بموسمية األنفلونزا. 

يوضـــح العـــداوى الطـــارئة حيـــوانية املنشــــأ في الفترة من   )شكل 2 ــ أ( 
)1940 ــ 2013م( والتي عرضها مستودع األمراض املعدية الناشئة.

اإلصابات البشرية
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سالالت  من  عديد  ظهور  ارتبط 
األنفلونزا بفصل الشتاء.

على  الجاف  البارد  الطقس  يؤثر 
تطّور التهابات الجهاز التنفسي.

درجة  أو  الهواء،  رطوبة  ُتعتبر 
في  املؤثرة  العوامل  من  الحرارة 

عداوى الجهاز التنفسي.
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إلى  األنفلونزا  أوبئة  تصل  ملاذا 
ذروتها بشكل مختلف في مناطق 

مختلفة على مدار العام؟

العوامل التي تؤثر على التهابات 
الجهاز التنفسي 

من العوامل التي تؤثر على التهابات 
أو  الجهاز التنفسي رطوبة الهواء و/ 
درجة الحرارة؛ وذلك ارتبط تغّير املناخ 
بكلٍّ من األنفلونزا، واالنتشار الوبائي 
لالختالفات  وبالنسبة  لها.  السريع 
في درجات الحرارة عند الحد األعلى 
تم  فقد  )أقل من 30 درجة سيليزية( 
توضيح دور انتقال الرذاذ الجوي في 
حالة فيروس األنفلونزا، ولكن ما يزال 
خطية  عالقة  وجود  عن  قائمًا  الجدل 
اآللية  واالرتباطات  الرطوبة،  بني  قوية 
ُوِجد  فقد  الواقع  وفي  املفهومة،  غير 
أن انعدام وجود الرطوبة مرتبط بشكل 
فيروس  انتشار  نمو  بمعدل  ضعيف 
يكون  الحرارية  املناطق  ففي  كورونا، 
بقاء ودرجة انتقال فيروس كورونا عن 
طريق الجو أكبر من فيروس األنفلونزا، 
وتشير الدالئل أيضًا إلى أن فيروس 
سارس إضافة إلى فيروسات كورونا 
األخرى يمكن أن تتشتت، وُيحتمل أن 
ومع  الجوي،  الرذاذ  تنتقل عن طريق 
لفيروس  املحدود  االنتشار  فإن  ذلك 
قد  االستوائية  البلدان  في  ســارس 
الهواء  رطوبة  معدل  أن  إلــى  يشير 
العالية يجعل املسار الهوائي ضعيفًا، 
الفيروس  انتقال  يكون  أن  ويمكن 
عــن طــريــق األســطــح مــســارًا مهمًا 
معدل  زيادة  إن  حيث  مراعاته،  يجب 
رطوبة الهواء ودرجة الحرارة تجعالن 
فإنه  لذلك  فّعالية؛  أكثر  املسار  هذا 

بقاء  يستمر  قد  املدارية  املناطق  في 
الفيروس على األسطح؛ مما قد يعّزز 
االتصال املباشر، واالنتقال عن طريق 
الفم عند التالمس، أو إذا كانت هناك 
إضافة  سيئة،  صحي  صرف  أنظمة 
في  الكبيرة  الزيادات  فإن  ذلك،  إلى 
معدل رطوبة الهواء كمـــا فــي الهند، 
إضافي  تأثير  لها  يكون  قد  وإفريقيا 
الزمني  االستقرار  تقليل  خالل  مـــن 
الزمن  تقييد  َثمَّ  ومن  الجوي،  للرذاذ 
يمّكنها  وغيرها  بالفيروسات  املحتمل 
أن تبقى معلقة في الهواء، وكان الدور 
موجات  تعديل  في  للمناخ  األساسي 
التي  املختلفة   19 - كوفيد  جائحة 
إلى حد  نزاع  اآلن محل  حدثت حتى 
ظهور  لالهتمام  املثيــر  ولكــــن  كبير، 
تطّور  حيث  من  جــــوهري  اختالف 
الوباء بشكل مفاجئ عند إضافة املناخ 
رياضي  نمــــوذج  فــــي  ميكــانيكيــًا 
حــــالة  ففي   ،19 - كوفيد  لجائحـــة 
انتقال  مصطلح  خالل  من  اليـــابـان 
النماذج كــانت الــذروة لهـــذا الوبـــاء 
2021م(  ــ  م   2020( شتـــاء  فـــي 

)شكل 2- ب(.  

وقد أثبت هذا النموذج في املاضي 
 ،19 نجاحه في محاكاة تطور كوفيد -
مع  املختلفة  البلدان  في  به  والتنبؤ 
مراعاة مجموعة متنوعة من التداخالت 

الصحية. 

نستعــرض هنـــا نتــــائج نموذجني 
دونه  ومــن  املناخ  تغّير  مع  للمقارنة 
)شكل 2- ب، ج(، حيث يكون املعامل 
اإلحصائي في أحد املحفزات ثابتًا من 
ولكن  الخارجية،  العوامل  تأثير  دون 
فــي األخـــرى ُتــضــاف درجــة حــرارة 

تجعل زيادة معدل رطوبة الهواء 
انتقال  مسار  ــحــرارة  ال ودرجـــة 
الــفــيــروس عــن طــريــق األســطــح 

مسارًا مهمًا يجب مراعاته.

يكون بقاء ودرجة انتقال فيروس 
كورونا عن طريق الجو أكبر من 
فــي املناطق  فيـروس األنفلــونزا 

الحرارية.

ــحــدود  ــشــار امل ــت قــد يــشــيــر االن
ــي الــبــلــدان  ـــارس ف لــفــيــروس س
رطوبة  معدل  أن  إلى  االستوائية 
املسار  يجعل  العالية  ــواء  ــه ال

الهوائي ضعيفًا.
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املكـــــوَّن  علـــى  معتمــدة  موســميـــة 
الحرارة  درجــة  وهو   Bt( املضـــاف 
الحرجة املضافة لإلحصائية في شكل 
وهذا  ج(.  ب،   -2 )شكل  و  ج(   -2
الحرارة،  يرتبط عكسيًا بدرجة  املكون 
ويتم تطبيعه مع متوسط درجة حرارة 
سابقة للمقارنة من عام 1970م. وعند 
تحليل الحساسية )شكل 2- ج( كانت 
أقل  املوسمية  النماذج  في  املؤشرات 
معدل  باستثناء  الحرجة  القيمة  من 
ويحقق   ،)b( املعتمد  الحرارة  درجــة 
بدرجة  مقارنة  كبرى  قيمة  املعدل  هذا 
الحرارة )شكل 2- ج(، ومن َثمَّ يشير 
درجة  لتأثير  العالية  األهمية  إلى   )B(
الحرارة دون أن يكون هناك تأثير أكبر 

لدرجات الحرارة املنخفضة، ويؤكد مثل 
املناخ  دور  على  النوعي  االختالف  هذا 
الكبيرة  لتداعياته  نظرًا  أساسي؛  بفعل 
مع  الحال  وكذلك  العامة،  الصحة  على 
الفيروسات األخرى من مثل التي تسبب 
مرض سارس، ومتالزمة الشرق األوسط 
التنفسية، وفيروسات الجهاز التنفسي، 
وفي فصل الشتاء يظهر دور واضح في 
SARS-COV-2، إن  فيــروس  انتقــال 
أخذ دور السلوك البشري في االستجابة 
لألوبئـــة بعــني االعتبــار يضيف أيضًا 
مجااًل مهمًا ومعقدًا؛ ليتم دمجه باملناخ 
علــى وجــه التحديد خالل تفشي مرض 
ســارس عــام 2003م ووبــاء األنفلونزا 
  )H1N1( A عام 2009م، وبدأ فيروس

العالقة  توضح  التي  البيانية  الرسوم  مــن  يوضح مجموعــة  ــ ب(  )شكل 2   
بني معدالت اإلصــابة، والتعــافي، والوفيات بيــن درجــات الحــرارة الثابتة 

واملوسمية فــي اليــابان.

املصابون )اليابان(

درجة الحرارة

درجة الحرارة

درجة الحرارة

درجة حرارة ثابتة

درجة حرارة ثابتة

درجة حرارة ثابتة

املتعافون )اليابان(

الوفيات )اليابان(

الوقت )أيام(

)x
10

4(
ان 

سك
 ال

داد
تع

)x
10

4(
ن 

سكا
 ال

داد
تع

)x
10

4(
ان 

سك
 ال

داد
تع

يوليو 2020م

يوليو 2020م

يوليو 2020م

سبتمبر 2020م

سبتمبر 2020م

سبتمبر 2020م

نوفمبر 2020م

نوفمبر 2020م

نوفمبر 2020م

يناير 2021م

يناير 2021م

يناير 2021م

يكون املعامل اإلحصائي ثابتًا في 
أحد املحفزات دون تأثير العوامل 

الخارجية.

بعني  البشري  السلوك  أخــذ  تم 
عام  ســارس  وبــاء  فــي  االعتبار 

)2003م(.

فهم  لتقييم  ماسة  حاجة  هناك 
انتشــار  فـــي  البيئيـــة  العوامل 
فيــــروس ســــارس والفيـروسات 

املماثلة.
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يوضح إحصائية تقيس مدى قرب مؤشرات التباين من التوزيع   )شكل 2 ــ ج( 
الطبيعي.

درجة 
الحرارة

وف
غر

وملو
ة ك

ائي
ص

إح

ينبه الناس في هونج كونج وبكني؛ مما 
الحد  فّعال في  و  كبير  ساعد وبشكل 
املثال  سبيل  )على  املرض  تفشي  من 
مثل:  االحترازية  لإلجراءات  االمتثال 
واالغتسال،  الوجه،  أقنعة  استخدام 
املواصالت  في  االجتماعي  والتباعد 
العامة، و تجّنب التجمعات( في الوقت 
مع  املحك  على  العالم  فيه  يكون  الذي 

حاجة  وهناك  العاملي،  التحدي  هذا 
في  البيئية  العوامل  فهم  لتقييم  ماسة 
والفيروسات  سارس  فيروس  انتشار 
املماثلة، كما أنه يجب أن يكون التعاون 
فّعااًل  املناخ  وعلماء  األوبئة  علماء  بني 
حتى  العصيبة  األوقـــات  هــذه  خــالل 
يعطي هذا التعاون نتائج لها دور في 

التصدي لألوبئة. 

هذا املقال مترجم تحت عنوان:
Changing Climate and The covid- 19 pandemic.

Nature Medicine       :اسم املجلة

جهة اإلصدار:
1 - ICREA, Barcelona, Spain Xavier Rodó. 2 - Climate and Health Program, ISGlobal, Barce-
lona, Spain Xavier Rodó, Adrià San-José & Leonardo López. 3 - Departamento de Laboratórios 
Especializados–Superintendência de Controle de Endemias, Instituto de Medicina Tropical, Uni-
versidade de São Paulo, São Paulo, Brazil Karin Kirchgatter. 4 - Research Institute for Signals, 
Systems and Computational Intelligence, UNL-CONICET, Santa Fe, Argentina Leonardo López

05, April, 2021 :تاريخ اإلصدار
املوقع اإللكتروني:

https://www.nature.com/articles/s41591-021-01303-y

االحترازية  لإلجراءات  االمتثال 
الوجه،  أقنعة  اســتــخــدام  مثل: 
ــاعــد  ـــ ـــ ــتــب ـــال، وال ــــ واالغـــتـــســــ
ــاعــي فـــي املـــواصـــالت  االجــتــمـــ
العامة، وتجّنب التجمعات ساعد 
وبشكل كبير وفّعال في الحد من 

تفشي املرض.
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ترجمة الدكتورة: جمانة ياسر األصيل*
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تغير املناخ واألمراض املعديةم

له  املــنــاخ  تغّير  أن  البشر  عــرف 
الوبائية  األمــراض  انتشار  في  تأثير 
اكتشاف  قبل  وذلك  طويلة،  فترة  منذ 
أواخــر  في  للعدوى  املؤدية  العوامل 
القرن التاســـع  عشـر، وقد كان أثرياء 
الرومان ينتقلون إلى املنتجعات الجبلية 
 ،)Malaria( كل صيف لتجنب املالريا
كما أن سكان جنوب آسيا عرفوا في 
وقت مبكر أن َمْن يتناول األطعمة التي 
تحتوي على الكاري في ذورة الصيف 

بكثرة يكون أقل ُعرضة لإلسهال. 

تختلــف العـــوامل املــؤدية للعدوى 
في الحجم، والنوع، وطريقة االنتشار، 
فهناك فيروســات، وبكتيــريا، وكائنات 
الخاليا.  متعــددة  وطفيليــات  أوليــة، 
مــن  الــعــدوى  املــكــروبــات  هــذه  تنقل 

لتتكيف  تطورت؛  وقد  آلخــر،  شخص 
مع الجنس البشري باعتباره املضيف 
الوحيد واألساسي، وُتعد هذه الكائنات 
املــؤدية  للعــوامل  الطبيعي  املستودع 
للعدوى التي تسبب األمراض حيوانية 

املنشأ.

بشكل  تنتقــــل  أمـــراض  هنـــاك 
مثـل:  آلخـــر  مـــــن شخـــــص  مباشر 
الســــــل )TB(، وفيــــــــروس نقـــــص 
املنـــــاعـة )HIV/AIDS(، والحصبــــة 
)Measles(، كمـــا أن هنـــاك أمـراضًا 

مبـــــاشر  غيـــــــر  بشكــــــل  تنتقــــــل 
آلخـر  شخــص  مــن  النـــواقل  عبـــر 
 ،)Malaria( املـــالريــــــــا  مثـــــــــل: 
 ،)Dengue Fever( الضـنـك  وحـمـى 

* محرر طبي ــ املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ دولــة الكويــت.

بشكل  األمــراض  من  كثير  تنتقل 
غير مباشر من شخص آلخر.

التي تشمل  املعدية  األمراض  من  عديد  في  ملحوظًا  ازديــادًا  وعامليًا  اليوم  نشاهد 
البشري  املناعة  نقص  مرض  مثل:  حديثًا  املنتشرة  الفيروسية  األمــراض  بعض 
 ،)Hanta virus( واملرض التنفسي الذي يسببه فيروس هانتا ،)HIV, AIDS( )اإليدز(
)Hepatitis C(، ومرض االلتهاب التنفسي الحاد ــ سارس  C ومرض التهاب الكبد
سكانية،  منها:  مترابطة  )تأثيرات(  متغيرات  عدة  ذلك  ويسبب  إلخ،   ..)SARS(

وبيئية، واجتماعية، وتكنولوجية، إضافة ملتغّيرات متعلقة بحياتنا اليومية، كما 
أن تغّير املناخ له تأثير على انتشار عدد من األمراض املعدية.



Medical Arabization, No. 64, February 202215

انتقال غير مباشر انتقال مباشر
أمراض بشرية املنشأ

أمراض حيوانية املنشأ

إنسان

إنسان

حيوان

حيوان

إنسانإنسان

إنسان

إنسان

حيوان

حيوان

ناقل
ناقل

ناقل ناقل

 شكل يوضح أربعة أنواع رئيسية لطرق انتقال األمراض املعدية.

ـــى ظــروف  ــل إل ــواق ــن تــحــتــاج ال
منــاخية مثلــى لبقــائها على قيد 

الحياة وتكاثرها.

الــعــداوى  انتقال  طــرق  تختلف 
لــإلنــســان فــقــد يــكــون االنــتــقــال 

مباشرًا أو غير مباشر.

لهطـــول األمطـار ودرجة الحرارة 
دور فــي نقل وانتشــار األمراض 
املسببة  الكائنات  ونمــو  املعدية، 

للمرض.

،)Yellow Fever( والحـمـى الصفراء
r واألمـــــراض حيـــوانية املنشــأ مثـل: 
 )Bubonic Plague( الطاعون الدبلي
اليرسينـــة  بكتـيــــريا  تسببــــه  الذي 
التي   )Yersinia pestis( الطــاعونية 
تعيـــش علــى الفئــــران، والقــوارض، 
 )Lyme Disease( اليــــم  ومـــــرض 
الــــذي تسببـــه بكتيــــريــا البــورليــة 
تنتقل  التــي   )Borrelia burgdorferi(

عن طريق القراد. 
ناقالت األمراض عن طريق املياه

في  عليها  ُيعتمد  أمور  ثالثة  هناك 
تصنيف النواقل:

نــواقــل املــرض . 1 معدل مــدة عــض 
للكائن املتطفلة عليه.

معدل حضانة املسبب للمرض.. 2
معدل حضانة املسبب للمرض. 3

تبقى مسببات األمراض من النواقل 
على قيد الحياة، وتستمر في تكاثرها 
املناسبة  املناخية  الظروف  نطاق  في 
وهي: درجة الحرارة املثلى، والرطوبة، 

وارتفاع مستوى البحر، ومدة سطوع 
أشعة الشمس، والرياح.

بأن  بينة  على  نكون  أن  املهم  ومن 
طريق  عن  للعدوى  يتعّرض  اإلنسان 
امللوثة،  املياه  بمالمسة  ســواء  املياه 
األفعال  نتيجة  امللوثة  املسابح  مياه  أو 
البشرية مثل: التخلص غير السليم من 
مياه الصرف الصحي، أو بسبب تقلُّب 

األحوال الجوية. 
على  يؤثر  األمطار  هطول  أن  كما 
نقل األمراض املعدية وانتشارها، بينما 
تؤثر درجة الحرارة على نمو الكائنات 
املسببة للمرض وبقائها على قيد الحياة.
املناخ  بيــن  املتــوقعة  الروابــط 

واألمراض املعدية
ــالث فــئــات لــلــروابــط بني  هــنــاك ث

الظروف املناخية واألمراض املعدية:
الفئـــة األولى: وجــود دليـــل من 
املاضي القريب يؤكد على وجود عالقة 
األمراض  وظهور  املناخي  التغير  بني 

املعدية
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املبكـرة  املؤشــرات  الثانية:  الفئة 
من  الناشئة  املعدية  األمــراض  آلثــار 

تغّير املناخ على املدى الطويل.
األدلة  ُتستخــدم  الثــالثة:  الفئــة 
لتقرير  متوقعة  نماذج  لوضع  السابقة 
العبء املستقبلي لألمراض املعدية في 

ظل تغّيرات املناخ املتوقعة.
بني  للعـــالقة  التــاريخية  األدلــة 
واألمــراض  املنــاخية  التغيـــرات 

املعدية
هناك كثير من األدلة على وجود 
عالقة بني التغيرات املناخية واألمراض 
التي  املالريا  ذلك  أمثلة  ومن  املعدية، 
الصحة  في  املهمة  القضايا  من  ُتعد 
التي  األمراض  أكثر  من  وهي  العامة، 
تغّير  لحساسية  تبعًا  بالنواقل  تنتقل 

املناخ على املدى الطويل.
ويختلــف معــدل انتشــار املالريــا 
موسميًا في املناطق املوبوءة، ولقد تمت 
دراسة ذلك وعالقته بالتغيرات املناخية 
منطقة  عانت  فقد  الهند،  في  الشديدة 
البنجاب في أوائل القرن املاضي وباء 
املالريا بشكل دوري خاصة في منطقة 
حيث  األنهار،  بمياه  املروية  األراضي 
والرطوبة  الغزيرة  األمطار  هطول  كان 
العوامل  أهــم  أحــد  من  ُيعد  العالية 
تكاثر  تعزيز  فــي  املــؤثــرة  الرئيسية 

البعوض وبقائه على قيد الحياة. 
أن  الحــديثة  التحليالت  وأظهــرت 
خطر وباء املالريا يزداد بنحو خمسة 
ظاهرة  يلي  الذي  العام  في  أضعاف 
ظــاهرة  )وهــي   .)El Nino( النينــو 
مناخية طبيعية تحدث كل ثالث سنوات 
تقريبًا في املحيط الهادي، وهي عبارة 
عن ارتفاع درجة حرارة املحيط حوالي 
نصف درجة سيليزية، وقد تستمر هذه 
الظاهرة حوالي خمس سنوات، وتؤدي 
تــبــدالت مناخية  ــى  إل الــظــاهــرة  ــذه  ه

الجفاف،  نتيجة  األرضية  الكــرة  فــي 
تدمير  ــى  إل ـــؤدي  وت والــفــيــضــانــات، 
املبكرة  اآلثــار  إن  حيث  املحاصيل(، 
لتغير املناخ مثل ارتفاع درجة الحرارة 

أدت إلى ظهور األمراض املعدية.
النمذجة التنبؤية

أواًل  اإلحصـائية  النمــاذج  تتطلــب 
اشتقــاق عــالقة إحصـائية )تجريبية( 
بني التوزيع الجغرافي الحالي للمرض 
والظـــروف املنـــاخية الحــالية الخاصة 
تأثير  النموذج  هذا  ويعرض  باملوقع، 
للمرض،  الفعلي  االنتشار  على  املناخ 
للتدخل  السائدة  باملستويات  مقارنة 
واإلدارة  األمراض،  )مكافحة  البشري 
البيئيـــة...إلخ(. ومـــن خـــالل تطبــيق 
سيناريوهات  علــى  إحصائية  معادلة 
االنتشار  تقدير  يتم  املستقبلية  املناخ 
الفعلي للمرض مستقباًل، مع افتراض 
منطقة  أية  في  البشري  التدخل  عدم 
هــذه  تطبيق  تم  وقد  معينــة،  مناخية 
النمــاذج علــى تأثيــرات تغيـّـر املنــاخ 
 ،)Malaria( علــى مــــرض املالريــــا
 ،)Dengue Fever( وحمــى الضنـــك
  ،)Encephalitis( الدمـــاغ  والتهـــاب 
ظهرت  حيث  املتحدة،  الواليات  داخل 
زيادة في اإلصابات خالل نصف القرن 
املاضي بالنسبة للمالريا، بينما أظهرت 
نماذج أخرى تغيرًا طفيفًا، حيث كانت 
على  وبقائها  النواقل  تكاثر  معدالت 
قيد الحياة، ومعدالت العض، ومعدالت 
حضانة الطفيليات في أبسط أشكــالها، 
املستندة  النمــاذج  ُاسُتخــدمت  وقــد 
ُوثِّقــت  التي  الرياضية  العمليات  إلى 
املتغيرات  بني  العالقة  لدراسة  علمـيًا 

املناخية والعوامل البيولوجية.
ــن خــالل  ــاذج م ــم ــن ُتــعــبــر هـــذه ال
تأثير  كيفية  املعادالت عن  مجموعة من 
النواقل  بيولوجيا  على  املناخ  متغّيرات 
والطفيليات، ومن َثمَّ على انتقـال املرض. 

ــني الــتــغــيــرات  ــــط ب تــوجــد رواب
ــتــشــار األمـــراض  املــنــاخــيــة وان

املعدية.

املــالريــا  انــتــشــار  مــعــدل  يرتبط 
بالتغيرات  املوبوءة  املناطق  في 
املناخية الشديدة من مثل هطول 
ــرطــوبــة  ــرة وال ــزي ــغ األمـــطـــار ال

العالية.

تعرض النماذج اإلحصائية تأثير 
املنــــاخ علـــى االنتشـار الفعــلي 
هــذه  تتطلب  حيـــث  للمــــرض، 
بني  إحصــائية  عالقــة  النمــاذج 
الحــالي  الجغــرافــي  التوزيــــع 
املنـــاخية  والظــروف  للمــــرض، 

الحالية الخاصة باملوقع.
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مسار التأثيراألمراض التغّيرات البيئية

السدود، والقنوات، والري
 

▲ موطن مضيف الحلزون، واالحتكاك بني البشر.داء البلهارسيات

▲ مواقع تكاثر البعوض.مالريا

▲ تالمس اليرقات بسبب التربة الرطبة.داء الديدان الطفيلية

▼ تكاثر الذبابة السوداء. العمى النهري
▼ املرض.

التكثيف الزراعي

   املبيدات الحشرية للمحاصيل.مالريا
▲ مقاومة ناقالت األمراض.

▲ كثرة القوارض، واملالمسة.الحمى النزفية الفنزويلية

التحضر، واالزدحام 
الحضاري

▼ الصرف الصحي والنظافة. كوليرا
▲ تلوث املياه.

   حاويات تجميع املياه. حمى الضنك
▲ مواقع تكاثر بعوض الزاعجة املصرية.

▲ اإلصابة بالقرب من ناقالت ذبابة الرمل.داء الليشمانيات الجلدي

إزالة الغابات، والسكن 
الجديد

▲ مواقع التكاثر والنواقل، وهجرة األفراد الـُمعرَّضني لإلصابة.مالريا

أوروبوش )Oropouche( من الفيروسات التي 
تنتقــل عــن طــريق البعوض، وتسبب الحمى، 

والطفح الجلدي، والصداع.

▲ املالمسة، وتكاثر النواقل.

▲ مالمسة نواقل ذبابة الرمل.داء الليشمانيات الحشوي.

إعادة التشجير
مرض اليم )مرض ناجم من بكتيريا البورليــة 

.)Borrelia burgdorferi(

▲ مضيفات القراد، والتعّرض للهواء الطلق.

ارتفاع درجة حرارة 
املحيط

▲ تكاثر الطحالب السامة.املد األحمر

ارتفاع الترّسب
▲ برك تكاثر البعوض.حمى الوادي املتصّدع

▲ طعام القوارض، واملوطن، ووفرة عددها.متالزمة هانتا الرئوية

جدول يوضح أمثلة على كيفية تأثير التغّيرات البيئية املتنوعة في حدوث األمراض املعدية املختلفة 
لدى البشر.

▲ زيادة ▼ نقصان
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هذا املقال ملخص عن الفصل السادس من كتاب:
Climate change and human health - RISKS AND RESPONSES

املحررون:
A.J. McMichael, D.H.Campbell-Lendrum, C.F. Corvalán, K.L. Ebi, A.K. Githeko, J.D. 
Scheraga, A. Woodward

تحت عنوان:
Climate change and infectious diseases.

جهة اإلصدار:
WORLD  HEALTH ORGANIZATION - GENEVA

تاريخ اإلصدار: 2003م
املوقع اإللكتروني:

https://www.who.int/globalchange/publications/climchange.pdf.

عن  تجيب  النماذج  هــذه  مثل  إن 
املناخية  الظروف  تغّيرت  "إذا  سؤال 
انتقال  من  ذلك  سيغير  فكيف  وحدها 
باستخدام  ــك  ذل تــم  ــد  وق املرض؟". 
لبيان  تعقيدًا  األكثر  األفقي"  "التكامل 
للتــدخالت  التكيفــية  التغيـــرات  دمج 
وتم  االجتماعية،  والسياقات  البشرية، 
بشكل  النماذج  تلك  طريقة  استخدام 
خاص للمالريا، وُيظِهر نموذج املالريا 
درجــات  فــي  الطفيفة  ــادات  ــزي ال أن 
كبير  بشكل  يؤثر  أن  يمكن  الحرارة 

على إمكانية انتقالها إلى العائل.

ســتــؤدي  الــعــاملــي  الصعيد  عــلــى 
بمقدار  الحرارة  درجات  في  الزيادات 
)2 ــ 3( درجات مئوية إلى زيادة عدد 
األشخاص الـُمعرَّضني لخطر اإلصــابة 
ـ 5%(، أي: إصابة   باملالريا بحوالي )3ـ 
مئات املاليني، وعالوة على ذلك ستزداد 
من  عديد  في  للمالريا  املوسمية  املــدة 
املناطق املوبوءة حاليًا؛ لذلك عند دراسة 
والعوامل  املناخية  العــوامل  تأثيــرات 

يجب  الصحة  علــى  األخــرى  البيئيــة 
القائمة  النماذج  بني  والجمع  االستعانة 
على دراسة املناخ تبعًا ألساليب التحليل 
املكاني )الجغرافي(، على سبيل املثال: 

)أنواع النباتات املختلفة(.

من  ــوع  ــن ال هـــذا  تطبيق  ــم  ت وقـــد 
النماذج لتقدير تأثير التغيرات املناخية 
املستقبلية في الغالف األرضي واملياه 
البعوض،  على  إفريقيا  في  املسطحة 
وذباب تسي تسي، ومن َثمَّ على املالريا 
اإلفريقي  النوم  ومرض   ،)Malaria(

.)African Sleeping Sickness(

أنماط  في  التغيرات  إن  والخالصة 
نتيجة  هي  املعدية  األمـــراض  انتقال 
محتملة لتغير املناخ، وتحتاج إلى معرفة 
واملعقدة  املسببة  العالقات  من  مزيد 
الحصول  طريق  عن  ذلك  ويأتي  لها، 
الخاصة  التنبؤات  عن  معلومات  على 
بتغيرات املناخ املستقبلية، وباستخدام 

نماذج متكاملة، وُمصدق عليها..

ــي درجـــات  ـــزيـــادات ف تــرتــبــط ال
األشخاص  عدد  بزيادة  الحرارة 

الـُمعّرضني لخطر اإلصابة.

التنبؤية  الــنــمــاذج  تطبيق  تــم 
املناخية  التغيرات  تأثير  لتقدير 
املستقبلية على النواقل، ومن َثمَّ 

على األمراض.
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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، وبناءً عليه يتم إعطاؤهم العالج الالزم لذلك.

الصحــة... سـؤال وجواب*

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

هل جرعات اللقاح املعزِّزة )التنشيطية( ضرورية ملواجهة وباء كورونا؟!

في الوقت الذي ينتشر فيه فيروس كورونا سريعًا في دول عدة، تسابق الحكومات والدول الزمن لكبح جماح 
هذا الوباء العابر للقارات، والحدود، وخاصة مع ظهور متحوِّر أوميكرون ذي االنتشار السريع.

وقد شهد العالم زيادة كبيرة في حاالت اإلصابة بفيروس كورونا )املتحوِّر أوميكرون(، وقد أكدت األبحاث 
أن انخفاض ُمعدَّل التطعيم يعطي فرصة للفيروس لكي ينتقل ويتطور من شخص آلخر؛ مما يؤدي إلى ظهور 
طفرات وسالالت جديدة خطيرة من فيروس كورونا، كما أكدت الدراسات املستخلصة من متابعة املصابني 
بفيروس كورونا واألشخاص املطعمني بجرعتني من لقاح كوفيد ــ 19 أن املناعة املتكوِّنة الناتجة من تعاطي 
اللقاح ومستويات األجسام املضادة )Antibodies( تتراجع مع مرور الوقت، وأن الحماية التي يوّفرها اللقاح 
تبدأ بالتالشي في غضون ستة أشهر، مما يشير إلى الحاجة لتلقي جرعات تنشيطية، وخلص تحليل البيانات 
ـ بيونتك( انخفضت من 88% بعد شهر  التي تم جمعها للدراسة إلى أن فاعلية اللقاح )على سبيل املثال: فايزرـ 
من تلقي الجرعة الثانية إلى 74% بعد مرور )3 ــ 4( أشهر، ومع ظهور سالالت جديدة من فيروس كورونا 
مثل "متحوِّر دلتا" و "متحوِّر أوميكرون"فهناك قلق متزايد حول تراجع املناعة مع الوقت؛ مما سيقلل من فاعلية 
اللقاح، ولذلك فإن الجرعة املعزِّزة )التنشيطية( تساعد على تحفيز املناعة ضد السالالت واملتحوِّرات الجديدة، 
وقد أكدت الدراسات أن األشخاص الذين تلقوا تلك الجرعات التنشيطية في حال إصابتهم بمتحوِّرات كورونا 
كانت أعراضهم خفيفة مقارنة باألشخاص الذين لم يتلقوا الجرعات التنشيطية، كما قل لديهم احتمالية  دخول 
املستشفيات، وخاصة لدى األشخاص الذين يعانون تثبيط املناعة، أو أصحاب األمراض املزمنة، مثل: مرضى 

السرطان، وزرع األعضاء، ومرضى الفشل الكلوي.

وكذلك من الضروري أيضًا اتخاذ عديد من اإلجراءات االحترازية لتقليل فرص اإلصابة بالعدوى من مثل: 
التباعد االجتماعي، وارتداء الكمامات.

ما املتحور دلتا كرون )Deltacron Covid(؟

تم اإلعالن عن اكتشاف ساللة جديدة لفيروس كورونا تحتوي على مزيج من متحوري )دلتا( و )أوميكرون(، 
وُيطلق عليها "دلتا كرون"، وقد أوضح الباحثون أن هذا املتحوِّر الجديد )دلتا كرون( يشترك في التركيب الجيني 
وعدد كبير من الطفرات املوجودة سابقًا في متحوِّر )أوميكرون(، حيث يحتوي على "30"  مع متحوِّر )دلتا( 
طفرة، وتبعًا للدراسات القليلة املتوفرة فقد ارتبط هذا املتحوِّر بزيادة حاالت دخول املستشفى، إال أنه لم يتم التأكد 
من إذا كان املتحوِّر دلتا كرون أشد قوة من متحوِّر"دلتا" أو متحوِّر "أوميكرون"، كما شكك بعض الخبراء في 
حقيقة هذه الساللة الجديدة؛ لوجود أدلة تشير إلى أنه من املرجح أن يكون ذلك تلوثًا معمليًا بني دلتا وأوميكرون.
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التغير املناخي وتأثيره على البيئة
غالـــب علـــي الـمــراد*

ة
ئ
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و
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* مدير تحرير مجلة تعريب الطب ــ املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ دولــة الكويــت.

إن الواقع البيئي العاملي يزداد سوءًا بسبب التدهور املستمر للبيئة، وتؤكد منظمات األمم 
املتحدة يومًا بعد يوم استمرارية هذا التدهور، وتفاقم التداعيات االقتصادية واالجتماعية 
والصحية، وغيرها على الناس في كل مكان؛ بسبب قلة االهتمام في اتخاذ القرارات التي 
ُتجنِّب كل ما يؤثر في بيئة األرض ويؤدي إلى تغيرات مناخية متطرفة، فالخالفات الدولية 
املتسببة  الدفيئة  الغازات  انبعاث  معدالت  في خفض  االلتزام  مسألة  حول  قائمة  مازالت 
إذا  معالجتها  السهل  من  ليس  كمشكلة عصرية  الحراري  واالحتباس  الجو،  في سخونة 
اعتمدت على اإلطار الدولي فقط، وإنما البد من مشاركة الحكومات، بحيث تضع كل دولة 
استراتيجية، وتخفض من الغازات امللوثة والدفيئة، وتلتزم باالتفاقيات الدولية حول املناخ، 

وُتطبِّق غرامات مالية على كل َمْن يخالف ذلك.
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مفهــوم املنــاخ

الـمناخ )Climate( مصطلح أساسه 
 )Klima( الكلمــة اإلغريقيــة "كليــمــا" 
أنها  بمعنى  الشمـس،  زاوية  تعني  التي 
الزاوية التي تحدد حالة البيئة االعتيادية 
من خالل املؤشرات القياسية كالحرارة، 
والرطوبة، والريح .....إلــخ،  واملنــاخ ال 
الحرارة  أو  الرياح،  أو  األمطار،  يعني 
فقط، وإنما هو أيضاً العواصف، والرعد، 
الهواء،  واتجاهات  والبــرودة،  والبــرق، 
واملكونات الغازية، وحركة األرض، وأثر 
األخرى  والكـواكب  والشمــس،  القمــر، 
تأثير هذه  على جو األرض، فضالً عن 

العناصر املناخية على الحياة.

مفهوم التغير املناخي

أي  بأنه:  املناخي  التغير  ُيــعــرَّف 
تغير مؤثر وطويل املدى في معدل حالة 
الطقس )معدل درجات الحرارة، ومعدل 
الرياح( والذي  وحالة  املطر،  تساقط 

التغيرات  وهذه  معينة،  ملنطقة  يحدث 
العمـليات  بســبب  تحــدث  أن  يمكــن 
أو  كالبراكني،  ــألرض  ل الديناميكية 
بسبب قوى خارجية كالتغير في شدة 
األشعة الشمسية مثالً، ومؤخراً بسبب 
حرق  مثل  )من  اإلنــســان  نشاطات 
الوقــود األحفــوري(، ويحــدث التغير 
البشري  النشاط  رفع  بسبب  املناخي 
الغالف  في  الدفيئة  الــغــازات  لنسب 
والتي تسبب حبس مزيد من  الجوي، 
باالحتباس  ُيعرف  ما  وهو  الحرارة، 

الحراري.

يتم التعبير عن االحتباس الحراري 
نسبــــة إلــى الفتـــرة )1850-1900م( 
والتي ُتستخدم كتقدير لدرجات حرارة 
تقدير  وتم  الصناعي،  العصر  قبل  ما 
ما  مستويات  من  الحراري  االحتباس 
بالعقد  مقارنة  الصناعي  العصر  قبل 
0.87 درجة  أنه  على  )2006-2015م( 

مئوية منذ عام 2000م. 

مــــن  عـــديــــد  عن  الناتجة  املناخــــي  التغيـــــر  ظاهرة  توضح  صورة   
العوامـــــل البــيئـــيـــة،  والنشاطــــات البشريـــة.

على  الــطــقــس  مصطلح  ُيــطــلــق 
تقلبات  عن  الناتجة  الجو  حالة 
القريبة  الــجــوي  الــغــالف  طبقة 
زمنية  فــتــرة  خــالل  األرض  مــن 
قصيرة، وهو يؤثر بشكل مباشر 
ومن  اليومية،  البشر  حياة  على 
والرياح،  الطقس: املطر،  مظاهر 
واألعاصير، والبرودة، والحرارة، 

والرطوبة، والضغط الجوي.

الطقس  ملظاهر  املناخ هو وصف 
ملنطقة  طــويــلــة  زمــنــيــة  لــفــتــرة 
هطول  معدالت  حيث  من  معينة 
العظمى  الحرارة  ودرجات  املطر، 
والصغرى، ونمط الرياح السائدة، 

إضافة إلى نسب الرطوبة.

يتم تحديد مظاهر الغطاء النباتي 
املناخ  عناصر  بحسب  وأنواعه 
ملنطقــة جغــرافيــة معينــة؛ ممــا 
نمط  على  مباشر  بشكل  ينعكس 
واالجتماعية  االقتصادية  الحياة 

لهذه املنطقة.
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البشري  بــني الــنــشــاط  الــعــالقــة 
والتغير املناخي

إن التغير في درجة حرارة األرض 
املؤثرة  البشرية  النشاطات  إلى  يعود 
في الغالف الجوي الذي بدوره يؤدي 
إلى تغيرات مناخية غير طبيعية تنعكس 
النشاطات  لكن  الحية،  الكائنات  على 
الحرارة  فــي  املؤثرة سلبــاً  البشــرية 
ناتجة  ليست  األرض  لسطح  املرتفعة 
فقط من الجانب البشري، وإنما هناك 
عوامل طبيعية يمكنها أيضاً أن تضيف 
مزيداً من التعقيدات لسخونة األرض. 
والطبيعية  البشرية  العوامل  أن  ومع 
البيئيني،  اهتمام  محل  ومازالت  كانت 
إال أن التركيز أصبح اليوم أكثر على 
املناخ  تغير  في  الدفيئة   الغازات  دور 
العاملي، والغازات الدفيئة هي مجموعة 
الوقود  من حرق  الناتجة  الغازات  من 
األحفوري والغابات ، إضافة إلى غازات 
امليثان  مثل:  محبوسة  حرارية  أخرى 
الناتج عن استخراج النفط، ومخلفات 
املـــزارع،  وري  األليفــة،  الحيــوانات 

من  كبيرة  ومجموعة  النترات  وأكسيد 
)الهالوكربون(  املُهلجنــة  الكربونــات 
املصنَّعة، لذلك فاالعتقاد قائم بأن هذه 
الغازات واملركبات الكربونية املوجودة 
في طبقة الهواء املالمس لسطح األرض 
ارتفاع متوسط درجة  السبب في  هي 
حرارة األرض، ويصف التقرير الثالث 
أن  املناخية  للتغيرات  الدوليـة  للهيئــة 
السخونة  غالبية  بأن  قوياً  دليالً  هناك 
ال  األعوام  مدى  على  فعلياً  امللحوظة 
)50( األخيرة الناتجة بفعل النشاطات 
األرض  لحرارة  والـــدارس  البشرية، 
يجد أنه من بداية القرن العشرين زاد 
بمقدار  األرض  سطح  حــرارة  معدل 
أن  البعض  ويرى  مئوية،  درجة   )0.6(
سبب ذلك يعود إلى العوامل الطبيعية 
في  خاصة  البركانية،  األنشطة  مثل 
انفجر  عندما  )1960-1991م(  الفترة 
ُيطلق عليه جبل  بيناتوبو أو ما  بركان 
بيناتوبــو )Mount Pinatubo( ونتــج 
عنه إصدارمواد مشعة في الهواء ظلت 

تأثيراتها ألكثر من حقبتني. 
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العلماء قدروا ارتفاع درجة الحرارة نهاية القرن الحالي بـ 1.4 إلى5.8 م

تقدير عاٍل

تقدير منخفض

 التقدير الوسطي الرتفاع درجة الحرارة العاملي خالل
القرن الحالي 2.5 م

شريط التغيرات املناخية عبر التاريخ
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 )Fossil األحفوري  الوقود  ُيعرف 
عضوية  بقايا  ــه  أن على   fuel(
أصلها نباتات وحيوانات متحللة 
في  الصخور  طبقات  تحت  ُدفنت 
الــســنــني،  آلالف  األرض  ــاطــن  ب
بمركبات  غنية  ــواد  مل وتحولت 
الهيدروكربون، وُيصنف على أنه 
املتجددة  غير  الطاقة  من مصادر 
الفحم،  ويشتمل على أنواع هي: 

والنفط، والغاز الطبيعي.

ُيقصد بالتغير املناخي: التحوالت 
الحرارة  املدى في درجات  طويلة 
و أنماط الطقس، وقد تكون هذه 
التحوالت طبيعية تحدث من خالل 
الشمسية،  الــدورة  في  التغيرات 
وقد تكون بفعل األنشطة البشرية 

املدمرة.

 شكــــل يوضــــح االتجاهــــات األخيرة في  معدالت درجة حرارة العالم، 
ومعدالت االحترار )االحتباس الحراري( املفترضة الناتجة عن التأثيرات 

البشرية في القرن املقبل.

 2050 م    

األرض  ــة  ســخــون أن  ــد  ــق ــعــت ُي
السبعينيات بمقدار  ارتفعت منذ 
 )6/5( وأن  مئوية،  درجــات   )0.4(
ــراري سببه  ــح ــاع ال ــف ــذا االرت ه

النشاطات البشرية.
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التغير البيئي العاملي املعاصر
نواجه اليوم مشكالت غير اعتيادية 
العاملية،  البيئية  التغيرات  عن  ناتجة 
التغير  هــي  املشكالت  تلك  وأشــهــر 

نتيجة  يحدث  الــذي  العاملي  املناخي 
الدفيئة،  للغازات  الزائدة  لالنبعاثات 
الطبقة  في  الزجاجية  البيوت  وغازات 

السفلى من الغالف الجوي األدنى.

  الغــــــازات الدفيئـــة.

أمثلة للتغيرات البيئية العاملية 
• ينتج 	 وما  الدفيئة  الغازات  تراكم 

عنه من تبدالت مناخية.
• استنفـــاد األوزون مـــــن طبقـات 	

الغالف الجوي العليا.
• تغيرات في دورات عناصر الكرة 	

األرضية )النيتروجني، والفسفور، 
والكربون، ... إلخ(.

• تغيرات في التنوع البيولوجي :	
ــ انقـراض بعض أنواع األحياء.

األنـواع   بعض  تمركز  إعــادة  ــ 
البيولوجية )الغزو(.

• الغذاء 	 إنتاج  أنظمة  في  تغيرات 
البيئية :

ــ الغطاء األرضي وتراجع خصوبة 
التربة.

 العالقـة بيـن التغيـر املناخــي وقضايـا البيئـة األخـرى.

تآكل طبقة األوزون

التنوع الحيوي

 التغيُّر املناخي

نوعية الهواء

الغابـــات
املـــاء

التصحر

ينتج عن حرق الوقود األحفوري 
التي  الدفيئة  الغازات  انبعاثات 
الكرة  حــول  غطاء  بمثابة  تعمل 
حبس  إلى  يــؤدي  مما  األرضية؛ 
ـــع درجــة  حــــرارة الــشــمــس، ورف

حرارة األرض.

ُتعرف ظاهرة االحتباس الحراري 
على  العاملي  االحترار  ظاهرة  أو 
ــاع فــي مــعــدل درجــة  ــف أنــهــا ارت
نتيجة المتصاص  األرض  حرارة 
ثاني  مثل  )من  الدفيئة  الغازات 
الشمس؛  لطاقة  الكربون(  أكسيد 
على  الــحــفــاظ  عــلــى  يعمل  مــمــا 
ليناسب  األرض  كــوكــب  درجـــة 
قدرة الكائنات الحية للعيش على 
نسبتها  ــادة  زي أن  إال  سطحها، 
بيئياً  خلالً  ُتحِدث  كبير  بشكل 

نتيجة التغير املناخي.

الغازات  انبعاثات  أمثلة  تشمل 
الدفيئة التي تسبب تغير املناخ: 

ثاني أكسيد الكربون، وامليثان.

حافة الغالف الجوي

تسرب اإلشعاع الشمسي
األشعة التي امتصت

 انعكاس أشعة
الشمس

 اإلشعاعات التي تمتصها
 الغازات املسببة لالحتباس

الحراري

 غازات االحتباس
 الحراري والوقود

األحفوري

محركات البنزين
مركبات الكلوروفلوروكربون

 اإلشعاعات التي يمتصها
الغالف الجوي واألرض

 إزالة الغابات
التصحر
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الــبــحــريــة  الــبــيــئــيــة  ــة  ــم ــظ األن ـ 
والساحلية.

• التصحر.	
• ــرات فـــي الــــــدورة املــائــيــة 	 ــي ــغ ت

واستنزاف إمدادات املياه العذبة.
• الثابتة 	 العضوية  امللوثات  انتشار 

على املستوى  )غير قابلة للتحلل( 
العاملي.

• التمـدن )مثل: استنزاف األراضي، 	
البيئية  األنــظــمــة  على  والــضــغــط 
اإلقليمية، والتوليد الزائد للنفايات(.

على  املــتــرتــبــة  السلبية  اآلثــــار 
النشاطات البشرية املدمرة للبيئة

كوكب  طبيعة  بتغيير  البشر  يقوم 
وقد  ومتزايدة،  كبيرة  بصورة  األرض 
تسبب النشاط البشري في تحوير ما 
يتراوح بني ثلث ونصف سطح األرض، 
الكربون  أكسيد  ثاني  تركيز  وازداد 
في الغالف الجوي بنسبة 30 % منذ 
بداية الثورة الصناعية، وتسبب البشر 
الجوي  الغالف  نيتروجني  تثبيت  في 
املــصــادر  عــن جميع  كــبــرى  بــدرجــة 
يزيد  ما  األرضية مجتمعة، وتم وضع 

على نصف املياه العذبة السطحية التي 
االستعمال  قيد  إليها  الوصول  يمكن 
حوالي  ذلــك  عــرَّض  وقــد  الناس،  من 
ربع أنواع الطيور على كوكب األرض 

تقريباً لالنقراض.
املختلفة  ــوثــات  املــل انــتــشــار  إن 
فجعلته  بيئته،  اإلنــســان  على  أفسد 
فساد  نتيجة  واألمراض؛  العلل  يعاني 
وانتشار  والهواء،  املاء،  وتلوث  الغذاء 
السمـوم، فضــالً عن أمراض عصرية 
الذاكرة،  وضعف  كاالكتئاب،  أخرى، 
دائــرة  في  والتوغل  العنف،  وتــزايــد 

تعاطي املسكرات واملخدرات.

في  البشرية  األنشطة  أصبحت 
العصر الحديث املسبب الرئيسي 

لتغير املناخ.

مصدراً  القمامــة  مدافـــن  ُتعتبــر 
رئيسيـــاً النبعاثــات غـاز امليثان، 
كما ُيعد إنتاج واستهالك الطاقة 
ــة مـــن بـــني مــصــادر  ــاع ــصــن وال
الدفيئة  ـــازات  ـــغ ال انــبــعــاثــات 

الرئيسية.

 تراكم النفايات يمثل ضغطاً على أنظمة البيئة اإليكولوجية.

إنتاج  على  اليوم  العالم  يتسابق 
الدول  وتسعى  أنواعه،  بكل  السالح 
غير املنتجة له إلى إهدار اقتصادياتها 
في شراء هذه األسلحة إما خوفاً من 
عدوان متوّقع عليها، أو رغبة في شن 
طمعًا  املجاورة  الــدول  على  العدوان 
طبيعية  ـــوارد  م على  حصولها  فــي 
جديدة، أو احتالل أراضي غيرها، أو 
ألغراض سياسّية وعسكرّية تحّقق لها 
القوة  مقومات  المتالكها  دولية  مكانة 
االقتصادية، والسياسية، والعسكرية.

من  والحد  البيئة  حماية  تمثل 
املناخي  للتغير  السلبية  ــار  اآلث

أحد أهداف التنمية املستدامة.
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دورة الكربون والتغيرات البيئية 
الكربون  دورة  إلى  النظر  ويمكننا 
للطبيعة  أعمق  فهم  لتحقيق  الكون  في 
كما  البيئية،  التغيرات  لتلك  املنظمة 
الحياة  أساس  هو  الذي  الكربون  أن 
دورة  في  ينتقل  األرض  كوكب  على 
مستمرة بني الهواء، والنبات، والتربة، 
تستقر  نفسه  الوقت  وفي  واملحيطات، 
من  أساساً  وثابتة  هائلة  مخزونات 
على شكل  األرض  باطن  في  الكربون 
الفحم،  من  قديمة  أحفورية  رسوبيات 
والنفط، وغاز امليثان، وتحت املحيطات 
جيرية،  حجرية  رواســب  شكل  على 
بليون   )8-7( اليــوم  البشـــر  ويطلـــق 
إلى  لتضاف  سنوياً  الكربون  من  طن 
الكربون  أطنان  باليني  من  مئات  عدة 
الجوي،  الغالف  في  أصالً  املوجودة 
ــوقــود  ــن خـــالل احــتــراق ال ـــك م وذل
األحفوري وإزالة الغابات  )يعادل ذلك 
1.3 طن من الكربون اإلضافي لكل فرد 
(، وال يتوزع  على الكرة األرضية سنوياً
فالفــرد  متســاٍو،  بشكــل  املعدل  ذلك 
يساهم  وكندا  وأستراليا،  أمريكا،  في 
فيما  سنوياً،  أطنان  سبعة  يعادل  بما 
يساهم الفرد في إفريقيا، وجنوب آسيا 
امتصاص  ويتم  واحــد،  طن  من  بأقل 
بعض من ذلك الكربون اإلضافي عبر 
“مصارف” األرض الطبيعية )الغابات 
ُيقدر  يتبقـى  ما  أن  إال  واملحيطـات(، 
يتراكم  الكربون  من  طن  باليني  بثالثة 
في الطبقات الدنيا من الغالف الجوي، 
ويغّير من قدرة الغالف الجوي السفلي 
على االحتفاظ بالحرارة ، مما تنتج عنه 

سخونة سطح األرض. 
املشكالت  مع  التعامل  أن  الشــك 
الدراسات  من  كثيراً  يتطلب  البيئية 
عن  البعيدة  املوضوعية  ــحــاث  واألب
واألمــنــيــة،  السياسية،  ــارات  ــب ــت االع
البيئة،  فاختالل  وغيرها،  واالقتصادية 

مناخية  تــغــيــرات  حـــدوث  ــاصــة  وخ
له  املدمرة  البشرية  النشاطات  بسبب 
انعكاسات خطيرة على الصحة والبيئة. 
وما يؤكد هذا الواقع أن منظمة الصحة 
العالم  في  الوفيات  عدد  قدَّرت  العاملية 
املاضي  القرن  من  التسعينيات  خالل 
عددهم  بأن  املناخية  املشكالت  بسبب 
يتجاوز )600( ألف شخص، أما اآلن 
 )150( حدود  في  تقع  التقديرات  فإن 
بسبب  سنوياً  تحدث  وفاة  حالة  ألف 
تشير  كما  السيئة،  املناخية  األحــوال 
بعض الدراسات  إلى أن حوالي )250( 
التغذية  سوء  يعانون  إفريقي  مليون 
املناخية،  التقلبات  بسبب  املياه  وندرة 

ناهيك عن اإلصابة بأمراض عديدة. 
لألنشطة  السلبية  اآلثــــار  ومـــن 
البشرية بسبب إزالة الغابات أو تغيير 
تغيرات  حــدوث  األراضــي  استخدام 
أمــراض  وانتقال  ــال  إدخ إلــى  ــؤدي  ت
الــوادي  "حمى  مــرض  مثل:  معدية 
)Rift Valley Fever( إلى  املتصدع" 
فيروسي  مرض  وهو  جديدة،  مناطق 
الحيوانات  يصيب  املنشأ  حيواني 
إلى  العدوى  وتنتقل  األول،  املقام  في 
من  البعوض  لدغات  طريق  عن  البشر 
)Aedes(، كما تسبب  الزاعجة  جنس 
العدوى مرضاً شديداً لكلٍّ من الحيوان 
واإلنسان، وتنجم العدوى التي تصيب 
غير  أو  املباشر  التماس  من  البشر 
بعض  وُتعتبر  الحيوانات،  مع  املباشر 
الفئات املهنية ُمعرَّضة أكثر من غيرها 
للعدوى، من مثل: املزارعني، والعاملني 
ومع  البيطريني،  واألطباء  املجازر،  في 
تغيير  مالحظة  يمكن  الفصول  تغيير 
وُتعتبر  ومدتها،  الطيور  هجرة  أنماط 
الطيور املائية البرية املستودع الطبيعي 
 (Influenza الطيور  أنفلونزا  لفيروس 
الطيور  هذه  أن  ثبت  وقد   ،A virus(
املدى  طويلة  كنواقل  تعمل  املهاجرة 

  .)H5N1( ألنفلونزا الطيور

املختلفة   امللوثات  انتشار  يؤدي 
إلى إفساد بيئة اإلنسان، فيجعله 
يعاني العلل واألمراض املختلفة.

حدوث  عن  الناتج  البيئي  الخلل 
تغيرات مناخية بسبب النشاطات 
انعكاسات  له  املــدمــرة  البشرية 

خطيرة على الصحة والبيئة.

لألنشطة  السلبية  اآلثــــار  ــن  م
بسبب  للبيئة  املــدمــرة  البشرية 
استخدام  وتغير  الغابات،  إزالــة 
تؤدي  تغيرات  حدوث  األراضي: 
ــتــقــال أمـــراض  إلـــى إدخــــال وان

معدية.
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والــتــقــاريــر  ـــدراســـات  ال تكشف 
املعنية  الدولية  املنظمات  عن  الصادرة 
مخاطر  والتنمية  البيئة  شــؤون  فــي 
على  وتأثيرها  األرض  حــرارة  ارتفاع 
البحرية  فالحياة  البحرية،  األحــيــاء 
تتمثل  بشرية  تهديدات  حالياً  تعاني 
البيئي،  بالنظام  مخّلة  نشاطات  في 
األســمــاك،  صــيــد  عــشــوائــيــة  مثل: 
تلويث  وخاصة  املائية،  امللوثات  وتزايد 
نحٍو  وعلى  مختلفة  بملوثات  السواحل 
املائية  املحيطات  تصبح  أن  إلى  يؤدي 
مناطق أو "أحزمة ميتة"،  وإن ارتفاع 
حرارة البحر يدمر التنوع الحيوي في 
قلة  منها  كثيرة،  ألسباب  املائية  البيئة 
عليه  تعتمد  الــذي  البحار  في  الغذاء 
الطيور والحيوانات، مثل: الدب القطبي، 
وطيور البطريق، والفقمة، وغيرها، كما 
ونباتية  حيوانية،  )أحياء  العوالق  أن 
دقيقة تعيش طافية على سطوح املياه( 
دورة  وتختل  املائية،  بامللوثات  تتأثر 
حياة الطحالب ومعدالت تكاثرها، فلقد 
الطيور  عدد  في  نقصاً  هناك  أن  ُوِجد 
البحرية، والبطريق في القطب الجنوبي، 
الفقمة  حيوان  عدد  في  تناقص  وكذلك 
بسبب تجمد املياه والترسبات الجليدية.

املنظمات  تقارير  من  ــد  ُوِج كذلك 
البيئية أن هناك نزوحاً ألسماك الحيد 
جداً  كبير  ع  تجمُّ عن  )عبارة  البحري 
حاجزاً  يشكل  املرجانية  الشعاب  من 
بالقرب  الضحلة  املــيــاه  فــي  كبيراً 
فيما  والــالفــقــاريــات  الشاطىء(  مــن 
النعمان  شقائق  مثل:  املــد،  مياه  بني 
والحلزون في كاليفورنيا، وُرِصدت في 
درجة  ارتفاع  بسبب  القطبية  املناطق 
معينة  أنــواع  نــزوح  حــاالت  املحيطات 
من الفراشات والطيور في أوروبا إلى 
الشمال األوروبي إلتمام دورة الحياة.

على  املرجانية  الشعب  كائنات  إن 
وجه الخصوص لديها حساسية تجاه 
أنه  ُوِجــد  فلقد  املياه،  حــرارة  ارتفاع 
كلما ارتفعت حرارة سطح البحر تغير 
اللون  فاقداً  البياض  إلى  املرجان  لون 
الطحلبي الضروري إلنتاج الغذاء الذي 
استمرار  ومع  املرجان.  عليه  يعيش 
البياض  ــادة  وزي املــاء  حــرارة  ارتفاع 
موت  النتيجة  تكون  املرجان،  لون  في 
املرجان، كذلك ُوِجد أن سمك السلمون 
الباسيفيكي عندما يتعرض للتغير في 
عملية  في  يؤثر  ذلك  فإن  املاء،  حرارة 
انقراض  إلى  يــؤدي  قد  مما  األيــض؛ 

سمك السلمون بمرور الزمن.

عوامل  حدوثها  في  يتسبب  التي  األسماك  نفوق  ظاهرة  توضح  صورة   
التغير املناخي.

ُتعد الشعاب املرجانية من النظم 
تعقيدًا؛  ــر  األكــث اإليــكــولــوجــيــة 
املرجان  حيوان  لحساسية  نظراً 
ببيئة  الغذائية  السلسلة  وتعّقد 
الشعاب املرجانية، والتي تخضع 
حيث  من  محددة  نمو  لضوابط 
وحركة  والضوء،  الحرارة،  درجة 

وملوحة املياه.

تهديدات  البحرية  الحياة  تعاني 
بشرية تتمثل في نشاطات مخلة 
تلــوث  خــاصة  البيئي،  بالنظــام 
يــؤدي  نحـــــٍو  على  الــســواحــل 
املائية  املحيطات  تصبح  أن  إلى 

"مناطق أو أحزمة ميتة".

يدمر  البحر  مياه  حــرارة  ارتفاع 
التنوع الحيوي في البيئة املائية 

ألسباب كثيرة.
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ال  البشرية  النشاطات  أن  الشــك 
تؤدي فقط إلى ارتفاع حرارة األرض، 
وإنما هناك اختالالت بيئية ناجمة عن 
هذه النشاطات يمكن وصفها في ثالثة 

قطاعات أساسية وهي:
أوالً:

تلوث الهواء بثاني أكسيد الكربون، . 1
والغازات  الكبريت،  أكسيد  وثاني 

األخرى.
تراكم النفايات املنزلية.. 2
تلوث املياه بالجراثيم.. 3

ثانياً:
تزايد ملوثات الهواء مثل أكاسيد . 1

النيتروجني والجزيــئـات األخرى.
مثل . 2 الثقيلة  بــاملــعــادن  الــتــلــوث 

الرصاص.
انــبــعــاثــات الــكــلــوروفــلــوروكــربــون . 3

.)CFCs(
ثالثاً:

تزايد معدالت الضغط على املوارد . 1
البيئية الحيوية.

تدهور التربة.. 2
فقدان التنوع الحيوي.. 3
االستهالك للطاقة.. 4

ــجــاالت، إال  ــذه امل ــع تــداخــل ه وم
مختلف  يمارس  ــازال  م اإلنسان  أن 
األنشطة التي تؤدي إلى استمرارية هذه 
الظواهر رغم وضع التشريعات، وعقد 
اللقاءات الدولية، وضغوطات املنظمات 
الحكومية واألهلية ملنع التعامل السلبي 
مع البيئة، ولقد أكدت التقارير الدولية 
فداحة األخطار من املدخالت البشرية 

في البيئة.   

إن التغيرات املناخية ضارة وأحياناً 
املقبولة،  حدودها  تجاوزت  إذا  قاتلة 
البيئية  املشكالت  وحجم  نوع  ما  لكن 

الناتجة عن هذه التغيرات؟.

التي  ــدراســات  ال من  كثير  هناك 
البيئية  التداعيات  وحجم  نوع  ُتظِهر 
بسبب االضطرابات املناخية في العالم 
رغم تفاوت آثارها من بيئة ألخرى، ومن 
اختالف  ومــن  آلخــر  سكاني  مجتمع 
تنامي  مثل:  من  وغيرها  طبوجرافي 
ظهور أمراض جديدة وانتشارها عبر 
الحدود. كما أن التغير املفاجىء يؤدي 

إلى تداعيات بيئية وصحية كثيرة.

دور املؤسسات الدولية في الحد من النشاطات البشرية التي تؤدي إلى االختالالت املناخية 
هذه  لكن  املناخية،  االختالالت  إلى  تؤدي  التي  البشرية  النشاطات  من  للحد  تسعى  زالت  وما  الدول  من  كثير  سعت 
املساعي تظل تصطدم بعديد من العقبات أمام املوجة العارمة للتدخالت اإلنسانية الضارة للبيئة، وتتناول كثير من الدراسات 
ارتفاع معدالت املخاطر البيئية من زوايا مختلفة، وخاصة تلك التي لها عالقة بالتغّيرات املناخّية مثل: االحتباس الحراري، 
واألعاصير املدمرة ، وارتفاع منسوب سطح البحار بسبب ذوبان جليد الجبال في القطبني الشمالي والجنوبي، ومواصلة 

البشر في إقامة املصانع التي تبعث بالغازات فتلوث الهواء الجوي، واملياه، والتربة.
ال شك أن البعد البشري في التغّيرات املناخية أو النشاطات العبثية املدمرة للبيئة ُيعتبر من أبرز العوامل املؤثرة في 
طبيعة  من  ويغيرون  األرض،  موارد  يستنزفون  اقتصادية  ولدوافع  البشر،  زال  فما  مكان،  كل  في  البيئية  األحوال  تردي 
األرض ومسطحاتها بتغيير واقعها الطبيعي ومكوناتها من ماء، وتربة، وهواء، ونبات، وحيوان؛ لذلك البد من أن تتوجه أنظار 
املؤسسات التربوية والثقافية والدينية واألسرية واإلعالمية إلى إيجاد حلول ناجحة لألزمة البيئية من خالل تعميق الفهم 
اإلنساني وترسيخ القيم والسلوك اإليجابي نحو التفاعل األمثل مع البيئة، وهذا يتطلب تعاوناً دولياً، وإطاراً استراتيجياً فاعالً 

ينبغي أن تشارك فيه كافة الدول مادياً ومعنوياً، خصوصاً الدول التي تتسبب بدرجة كبيرة في التغيرات املناخية.

ــادة  ــى زي هــنــاك حــاجــة مــاســة إل
املستقبلية  اآلثار  لتقليل  الجهود 
ــطــة بــالــتــغــيــر املــنــاخــي  ــب ــرت امل
التي  الفقيرة  الــدول  ومساعدة 
التغيرات من مثل:  تضررت بتلك 

الفيضانات، والنزوح الجماعي.

العديدة  الحلول  تحقق  أن  يمكن 
اقتصادية  فــوائد  املنــاخ  لتغيــر 
ضــخــمــة مــع تــحــســني وحــمــايــة 
البيئة، وذلك عن طريق مجموعة 
الــدولــيــة تتمثل  مــن اإلجــــراءات 
والتكيف  االنبعاثات،  خفض  في: 
وتمويل  ــاخ،  ــن امل تــأثــيــرات  مــع 

التعديالت املطلوبة.
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للنبــات أهميــة كبيــرة فــي الحياة 
مصدر  هــي  فالنباتات  ــام،  ع بشكل 
يأكل  فاإلنسان  الغذاء لجميع األحياء، 
الحية  الكائنات  على  يتغذى  أو  النبات 
فغذاء  منتجاته،  أو  النبات،  تأكل  التي 
اإلنسان بشكل مباشر أو غير مباشر 
تم  أنــه  عــرف  وقــد  النباتات،  تلك  من 
استخدام ما َيْقُرُب من 7000 نوع من 
ولم  لإلنسان،  كغذاء  مختلفة  نباتات 
تتوقف فوائد النبات على الغذاء بل إن 
بسبب  الطب  في  كبيرًا  دورًا  للنباتات 
احتوائها على مشتقات عالجية صنعت 
منها عقاقير طبية، كما أن من الفوائد 
البيئية للنباتات أنها تساعد على تثبيت 

التربة ومنع انجرافها.

إن من أكثر ما يقدمه النبات للحياة 
الذي   )O2( األكسجني  غاز  إنتاج  هو 
يتكون نتيجة للبناء الضوئي. فكما هو 
ذاتيًا  غذاءها  تبني  النباتات  أن  معلوم 
ثاني  غــاز  على  حصولها  طريق  عن 
الهواء  مـن   )CO2( الكربـون  أكسيد 
الجوي الذي يتفاعل مع املاء املمتص عن 
طريق الجذور بوجود الضوء الخارجي 
خاليا  داخــل  املــوجــود  والكلوروفيل 
لنا  لينتج  النبات كعامل مساعد؛  ورقة 
الكـربـوهـيـدرات، واألكـسـجني، واملاء، 

غذاء اإلنسان بشكل مباشر أو غير 
مباشر مصدره النبات، وُعرف أنه 
 7000 من  َيْقرُب  ما  استخدام  تم 

نوع من النباتات كغذاء لإلنسان.

من  عددًا  لغذائه  النبات  يحتاج 
كبرى  عناصر  املختلفة:  العناصر 
عليها  ويحصل  صغرى،  وأخرى 

مع  املاء من الجذور.

                                6CO2 + 6H2O C6H12O6 + 6O2

كلوروفيل + ضوء

  
C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O + طاقة

نالحــظ هنـــا النتيجــة: األكسجني 
الذي هو غاز الحياة، وسكر الجلوكوز 
يعطي  الذي  املركب  وهو   ،C6H12O6

أو  اإلنسان  أو  للنبات  ســواء  الطاقة 
الحيوان، حيث تنطلق الطاقة عن طريق 
تنفس الكائن األكسجني، وتبني املعادلة 

التالية النتيجة النهائية:

داخل  يحدث  ما  التالية  املعادلة  وتبني 
ورقة النبات:

هذه الطاقة الناتجة هي التي تجعل 
جميع الكائنات حية. ولكن هل تتوقف 
هو  الذي  فقط  املنتج  هذا  على  الحياة 
الكائنات  جميع  إن  الجلوكوز؟  سكر 
ومنها  مختلفة  عناصر  إلــى  تحتاج 
بتلك  اإلنسان  بدوره  يمد  الذي  النبات 
مباشرة  ــك  ذل كــان  ســـواًء  العناصر 
طريق  عن  َأْم  النبات  أكل  طريق  عن 
وألبان.  لحوم،  من  اإلنسان  يأكله  ما 
يحتاجها  التي  العناصر  تلك  وتنقسم 
مغذيات  هما:  قسمني  ــى  إل النبات 
ومغذيات   )Marconutrients( كبرى 
وبعض   ،)Micronutrients( صغرى 
العنـــاصر مــــن مثـــل: النيتــــروجني، 
والفسفات، والبوتاسـيـوم، والـحـديـد، 
حيــــــث  والكبــريـــت  واملغـنيزيـــوم، 

عجـائب النبـات
أ. د . مرزوق يوسف الغنيم*

* األمني العام املساعد ــ املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ دولة الكويت.
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الجذور  طريق  عن  النبات  يمتصها 
عــلــى شــكــل أيـــونـــات إضــافــة إلــى 
ـــك، والــنــحــــــــاس،  ـــزن املــنــجــنــيــز، وال
ــورون، واملــولــيــبــديــنــوم، وهي  ـــ ـــ ــب وال
لكــي  املطلوبة؛  الصغــرى  العناصــر 
النبات  أوراق  إلى  املعادن  هذه  تصل 
)معادن  متكاماًل  النبات  غذاء  ليكون 
يحتاجه  ما  وهــذا  كربوهيدرات(،   +
نقص  حدث  وإذا  والحيوان،  اإلنسان 
مظاهره  ظهرت  املعادن  تلك  أحد  في 
على النبات إما باصفرار األوراق، أو 
تبّقعها، أو حروق على حواف األوراق، 

أو َضْعف للنمو الطردي لألوراق.
املاء  توافر  في  الحياة  سر  ويكمن 
املحتوى  انخفض  فــإذا  الخاليا،  في 
املائي انخفض النشاط في بروتوبالزم 
النبات بشكل عام وتبدأ مظاهر الحياة 

في التردي إلى أن يموت.
القديم قد  الزمن  كان اإلنسان في 
هما:  مملكتني  إلــى  الكائنات  صنف 
النبات، وكان  الحيوان، ومملكة  مملكة 
أهم ما اعتمد عليه في ذلك الوقت هو 
أن الحيوان يتحرك، والنبات ال يتحرك، 
يتنفس،  ال  والنبات  يتنفس،  والحيوان 
ولكن مع تقدم املعرفة وجد أن النبات 
يتحرك وذلك عن طريق االنتحاء، وأنه 
األكسجني  يأخذ  حيث  يتنفس  أيضًا 
ويطرد ثاني أكسيد الكربون، ووجد أن 
النبات والحيوان هو أن  أهم فرق بني 
األول تغذيته ذاتية أي: أنه يصنع غذاءه 
عن طريق البناء الضوئي؛ ليكّون النشا 
التغذية  ذاتي  غير  فإنه  الحيوان  أما 
فهو يأخذ غذاءه جاهزًا ثم يقوم بعملية 
التمثيل الغذائي داخل جسمه ليتحّول 
حيواني،  مركب  إلى  نباتي  مركب  من 
)الجاليكوجني(  الحيواني  النشا  ومنه 
يبلغ  ذاتيًا  تتغذى  التي  النباتات  هذه 
العدد املعروف منها حتى عام 2004م 
منها  نباتيًا،  نــوعــًا   287655 نحو 

الــزهــرية،  النــباتــات  مــن   258650
و 15000 نوع من النباتات الالوعائية، 
وجميع هذه النباتات منتشرة في البر 

والبحر.
بني  الكائنات  هذه  تقع  أين  ولكن 
سبق  فكما  األخــرى؟  الحية  الكائنات 
السابق  في  العلماء  م  قسَّ ذكرنا  أن 
مملكة  هما:  مملكتني  إلــى  الكائنات 
مع  ولكن  الحيوان،  ومملكة  النبات، 
تقدم العلم وجد أن هناك فروقًا كبيرة 
الواحدة،  اململكة  كائنات  بني  توجد 
فمثاًل: كانت البكتيريا والفطريات تحت 
اختراع  وبعد  ولكن  النبات،  مملكة 
مجهر اإللكترون َوِجد أن املادة النووية 
واحد  جزيء  من  تتكون  البكتيريا  في 
نووي،  بها غشاء  DNA ال يحاط  من 
حقيقية  ــواة  ن بها  يوجد  ال  ثــم  ومــن 
وسميت  األخرى  الخاليا  أنوية  تماثل 
 )Prokaryote( النواة  بدائية  بذلك 
بعكس بقية الكائنات التي تحاط مادتها 
سميت  والتي  نــووي  بغشاء  النووية 

عند حدوث أي نقص من العناصر 
املعدنية يظهر ذلك على النبات إما 
أو  تبّقعها،  أو  األوراق،  باصفرار 

َضْعف للنمو الطردي لألوراق.

تركيب  في  أساسية  فروق  هناك 
الخلية البكتيرية وأية خلية أخرى، 
نـووي  غـالف  وجـود  عـدم  أهمهـا 
البـكتيـريـا،  فـي  الـنـوويـة  للـمـادة 
جـميع  فـي  الغـالف  هـذا  ووجـود 

الكائنات األخرى.

عندما يتغذى اإلنسان على النبات 
التـمثيـل  بعمـليـة  جسمــه  يقـــوم 
النشــا  يتحــول  ومنهــا  الغــذائي، 

النباتي إلى نشا حيواني.

 المادة النووية للخلية البكتيرية غير 
محاطة بغشاء نووي.        

 المادة النووية لخلية حيوانية محاطة 
بغشاء نووي.       
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الحيــة  الكائنــات  تقسيــم  تطــّور 
النبات،  مملكة  هما:  مملكتني  من 
أصبحت  أن  إلى  الحيوان  ومملكة 

ست ممالك.

مملكة  هي  الحديثة  املمالك  من 
نوعًا  )أركيا(، وهي تضم  العتائق 
قريبًا من البكتيريا، ولكنها تختلف 
وصفاتها  الظـاهـري  شكلهــا  فــي 

الفيزيولوجية.

نباتات  هناك  أن  الباحثون  وجد 
زهرية تضم 600 نوع تتغذى على 
الحيوانات  بعض  أو  الحشرات، 
الصغيرة، وُسميت هذه النباتات 

بآكلة اللحوم البدائية.

ووجد   ،)Eukaryota( النواة  حقيقية 
ذاتية،  تغذية  تتغذى  ال  الفطريات  أن 
أنواع  وبعض  الطحالب  أن  وجد  كما 
بدائية  ولكنها  النواة  حقيقية  األعفان 
بجذور،  تتمّيز  ال  أنها  أي:  التركيب 
وسيقان، وأوراق، وعليه تم إخراج هذه 
املجموعات من مملكة النبات، وأصبح 

تصنيف الكائنات الحية كما يلي:
• 	 )Kingdom البدائيـــات.  مملكـــة 

Monera(

• مملكة الطالئعيات )وتضم الطحالب 	
)Kingdom Protista( .)واألعفان

• 	 )Kingdom .مملكــــة الفطــريـات
Fungi(

• 	 )Kingdom .مملكـــــــة النـبــــــات
Plantae(

• 	 )Kingdom الحيــــوان.  مملكــــة 
Animalia(

هي  أخـــرى  مملكة  وُاســُتــحــدثــت 
وهـي   ،)Archaea( العتــائق  مملكـــة 
تضم نوعًا قريبًا من البكتيريا، ولكنها 
تختلف في شكلها الظاهري وصفاتها 
الفيزيولوجية عن البكتيريا، حيث إنها 
درجة  مثل:  قاسية  بيئات  في  تعيش 
الحمضيـة  والينـابيع  العـالية،  امللوحـة 
)النبات  اململكتان  وتحّولت  الساخنة، 
وذلك  ممالك؛  ست  إلــى  والحيوان( 

بفضل التطور العلمي.
وكــمــا هــو مــعــروف فـــإن الــغــذاء 
املتكامل ضروريُّ لكل الكائنات الحية 
على  يحصل  فالحيوان  استثناء،  بال 
ُمولِّدة  مواد  من  فيه  بما  كاماًل  غذائه 
للطاقة مثل: الكربوهيدرات، والعناصر 
األخرى التي امتصها النبات، والنبات 
البناء  عملية  من  غذائه  على  يحصل 
الضوئي إضافة المتصاصه العناصر 

وهذا  التربة،  مــن  إليها  يحتــاج  التي 
لدى  متكاماًل  يكون  الغذاء  أن  يعني 
ومملكة  الحيـــوان،  مملكــة  اململكتني: 
النبات إضافة ململكة الطالئعيات التي 
تضم الطحالب، أما بقية الكائنات مثل: 
فإنها  والفطريات  والبكتيريا،  العتائق، 
تعيش إما مترممة، أو متطفلة أي: أنها 
تحصل على غذائها جاهزًا سواء من 

كائن ميت أو آخر حي.
من  نــبــاٍت  أيَّ  أن  لــو  ــاذا  م ولكن 
الضوئي،  البناء  بعملية  قام  النباتات 
ولكن جذوره لم تحصل على النيتروجني 
وبعض العناصر األخرى، وهو من أهم 
ما يحتاجه النبات من العناصر، وذلك 
لكونه في تربة فقيرة من عناصر الغذاء 
املهمة للنبات؛  لذا فقد تم تحوير بعض 
فخًا  لتكون  األوراق  مثل  منها  أجزاء 
لم  ما  على  منها  لتحصل  للحشرات؛ 

تحصل عليه من التربة.
النباتات  من  النوع  هذا  تطور  وقد 
جنسًا،   12 تحت  يأتي  وهــو  الزهرية، 
باإلنجليزية  وتسمى  نــوع،   600 تضم 
ــوم الــبــدائــيــة  ــح ــل ــات آكــلــة ال ــات ــب ــن ال
)Protocarnivorous Plant(، وال يمتلك 
هذا النبات الالحم جهازًا هضميًا، إال أنه 
يحتوي  حيواني  جسم  هضم  على  قادر 
على بروتني ودهون، فمعظم هذه النباتات 
إفراز  خالل  من  بهضم ضحاياها  تقوم 
النبات  يمتص  وبعدها  ُمحلَّلة،  إنزيمات 

الجزيئات الـُمتحللة.
ــا تــكــون فــرائــســهــا من  وعــــادة م
ــديــدان،  وال والعناكـب،  الــحــشــرات، 
وبــعــضــهــا يــتــغــذى عــلــى الــثــديــيــات 
الصغيرة من مثل: الضفادع، والفئران، 
والسحالي، وقد تحورت هذه النباتات 
لتصبح لها أوراق دبقة؛ وذلك الصطياد 
الكــائنــات الحيــة، كمـــا أن بعضهــا 
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بإفراز  اللحوم  آكلة  النباتات  تقوم 
الـورقة  داخـل  هـاضـمـة  إنزيمـات 

املتحورة لهضم الفريسة.

تأتي عملية صيد الحشرة نتيجة 
التبــدل املفــاجئ فــي ضغـط املاء 
للجــزء الــذي يقتنــص الفـريسة، 
الجدار  مــن  املــاء  ينتقــل  حيــث 
الـجـدار  إلـى  للـورقـــة  الـداخـلـي 

الخارجي.
 شكل عام لنبات َخنَّاق الذباب.        

تتحّور أوراق بعض هذه النباتات 
على شكل فخ لصيد الحشرات.

لجذب  الطيارة،  الروائح  بعض  يصدر 
أوراقها  وتحورت  إليها،  الحشرات 
سوائل  فيها  تفرز  مؤقتة  بطون  إلــى 
حمضية ُتحلِّل الحشرات، وتمتص بعد 
األساسية  املــواد  من  محتوياتها  ذلك 
الروائح  أن  والغريب  يحتاجها.  التي 
النباتات  هذه  تفرزها  التي  العطرية 
تختلف باختالف موقع إفرازها، فالتي 
تفرزها األزهار لها رائحة تختلف عن 
حكمة  وهذه  األوراق،  من  تنبعث  التي 
تقوم  حتى  وتعالى  سبحانه  هلل  من 
الحشرة الحاملة لحبوب اللقاح بنقلها 
هذه  أن  والغريب  بأمان،  الزهرة  إلى 
عضلية  أنسجة  لديها  ليس  النباتات 
الصطياد الحشرات، بل عملية الصيد 
تأتي نتيجة التبّدل املفاجئ في ضغط 
الفريسة  يقتنص  ــذي  ال للجزء  ــاء  امل
الجدار  من  املاء  ينتقل  حيث  )الفخ(، 
الداخلي للورقة  إلى الجدار الخارجي 
سريع  تقلص  يحدث  وعندها  لها، 
على  فتطبق  )الفخ(،  للورقة  ومفاجئ 
النباتات  تتعرف  كيف  ولكن  الحشرة. 
كما  الفريسة؟  على  الحشرات  آكلة 
الخارجية  الهياكل  ــِإنَّ  َف معروف  هو 
الكيتني  عــلــى  تــحــتــوي  لــلــحــشــرات 
وعند  سكــاريد(،  )عــديد   )Chitin(
يعرف  النبات  لورقة  الحشرة  تالمس 
أن هناك  خطرًا عليه، أي: أن الحشرة 
ستأكله؛ لذا طّور النبات طرق الكشف 
عن  التالمس،  طريق  عن  الكيتني  عن 
الهاضمة  اإلنــزيــمــات  تنظيم  طــريــق 

املوجودة في الورقة املتحوِّرة )الفخ(.
يتبع هذا النوع من النباتات مملكة 
وهي   )Kingdom Plantae( النبات 

تنقسم إلى طائفتني هما:
• 	 )Dicotyledon ; طائفة      ثنائية    الفلقة

Magnoliopsida(

• ــة 	 ـــ ــق ــل ــف ـــــة ال ـــــادي ـــة أح ـــف ـــائ ط
 Monocotyledon;Liliopsida
رتبـــــًا  طائفـــــة  كـــــــل  ويتبـــــع 

مختلفــة.
وكما سبق أن ذكرنا أن عدد هذه 
أننا  إال  نــوع،   600 يتجاوز  النباتات 
منها  ــواع  أن بعض  عن  نتكلم  ســوف 

كمثال لهذا النبات العجيب.
به  يتمّيز  بما  النباتات  هذه  تتمّيز 
أّي نوع آخر من النبات من خصائص 
هذه  ولكن  وفيزيولوجية،  مورفولوجية، 
األنواع كما ذكرنا سابقًا حورت أجزاء 
الحشرات،  لصيد  فخًا  لتصبح  منها 
وبعض الحيوانات، ومن هذه النباتات:

 (Dionaea نبــات َخنَّــاق الذبــاب  .1
(muscipula وله اســم دارج هــو 
 ،)Venus flytrap( مصيدة فينوس
ينمو هذا النبات مثل أي نبات آخر 
بالخصائص  معه  يشترك  حيث 
واألزهــار،  )األوراق،  املورفولوجية 
النوع  هذا  لكون  ولكن  والجذور(، 
املغذيات  من  فقيرة  بيئة  في  يعيش 
بعض  ــورت  ُط فقد  )النيتروجني( 
متخصصًا  فخًا  لتصبح  أوراقها 
تحورت  حيث  الحشــرات،  لصيـد 
من  املكونة  النبات  أوراق  بعــض 
يكون  فخ  بمثــابة  لتكــون  فصني 
بأوبار  مغطى  له  الداخلي  السطح 
حساسة، وحوافها محاطة بأشواك 
باإلطباق  اِن  الفصَّ ويقوم  ــادة،  ح

) (
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تحــورت ورقــة َخنَّــاق الذباب إلى 
أطــرافهـا  فـــي  وتكــونت  فصــني، 
أشواك، وعند إطباق الفصني تمنع 

األشواك الفريسة من الهرب.

نـدى  نبــات  أوراق  علــى  تـتكـــون 
تـجـذب  نــدى  قـطـــرات  الشمـــس 

الحشرات إليها.

الفريسة على شعيرات  تقع  عندما 
تقوم  الشمس،  نــدى  نبــات  ورقــة 
وإفـراز  عليهـا،  بااللتفـاف  الورقــة 
مواد ُتحــلِّلها، وتحّولها إلى غذاء.

 حشرة وهي داخل ورقة )الفخ( نبات 
خناق الذباب.        

 الفخ بعد أن أطبق على الحشرة.        

 زهرة نبات ندى الشمس.        

 ورقة نبات ندى الشمس ُتطبق على 
حشرة.        

بمجرد تالمس الحشرة معها، ويمر 
األولى  اللمسة  مرحلتني:  في  ذلك 
االنتباه،  وضعية  في  الفخ  تجعل 
إغالقًا  فتسبب  الثانية  اللمسة  أما 
سريعًا للورقة؛ مما يؤدي إلى حصر 
الحشرة بني فصي الورقة، ثم يبدأ 
هاضمة  عصارات  فرز  في  النبات 
على  والحصول  الفريسة،  اللتهام 

مركباتها بما فيها النيتروجني.
 (Drosera الشمــس  نــدى  نبــات   .2
النبـــات  هـــذا  ُسمي   capensis)
على  سائل  لــوجــود  االســم  بهذا 
ويشبه  صــبــاحــًا  يظهر  ــــه  أوراق
السائل  هـــذا  ــذب  ــج وي الـــنـــدى، 
معمر،  النبات  وهــذا  الحشرات، 
 150 طوُلُه  ويبلغ  الخضرة،  ودائم 
ملي متر، وأوراقه مستطيلة، وتبدأ 
َأزهاُرُه في الظهور في شهر يناير، 
تاون في  له كيب  واملوطن األصلي 
أحياناً  ويتواجد  إفريقيا،  جنوب 
في املناطق الرطبة، وحول مجاري 
رائحة  بإفراز  النبات  ويقوم  املياه، 
تجذب الفريسة )الحشرات(، وعند 
الشعيرات  على  الفريسة  ــوع  وق
ُترَسُل إشارات إلى الورقة  )الفخ( 
تقوم  عندها  فريسة،  هناك  ــأن  ب
الورقة بااللتفاف على الفريسة، ثم 
الفريسة  ُتحلِّل  مواد  بإفراز  تقوم 
غــذاء،  إلــى  وتحولها  )الحشرة(، 
األولى  مرحلتني:  على  ذلك  ويأتي 
عندما تلمس الفريسة الفخ )الورقة( 
الداخلية  الجدر  خاليا  تقوم  َحيُث 
الخارجية،  الجدر  إلى  املــاء  بنقل 
للورقة  حاد  تقلص  يحدث  عندها 
املرحلة  أما  الفريسة،  على  فتطبق 
لنمو  نتيجة  تحدث  فهي  الثانية 
الورقة  جوانب  أحد  على  الخاليا 
إطباق  إلى  يــؤدي  مما  )املجس(؛ 
الجانب النامي على الجانب اآلخر 

وبذلك يتم اإلطباق على الفريسة.

 (Nepenthes الــجــــــــرة  نــبـــــات   .3
النبــات  هـــذا  يــمتلك   ventrata)
األخرى،  النباتات  خصائص  نفس 
ولكن لكونها تعيُش في تربة فقيرة 
إنها  حيث  الغذائية،  العناصر  من 
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دائمًا ما تنمو النباتات آكلة اللحوم 
في البيئـات الفـقيـرة من العـناصر 

الغذائية.

يوجد داخل الجرة )الفخ( حوالي 
6000 غدة تفرز سائاًل يمأل جزءاً 
السائل على  منها، ويحتوي هذا 

إنزيمات هاضمة للبروتني.

 مجموعة من الجرار على غصن من 
النبات.        

 نبــات زنبقـــة الكوبرا.        

 شكل الجرة )الفخ( في نبات الجرة.        

الحمضية،  املستنقعات  في  تنمو 
البيئـات  وهذه  السربنتني،  وصخور 
ــذي  ال النيتروجـني  ــن  م فقـيـرة 
هضم  عند  النبات  هـذا  يعـوضـه 
أو  الحشرات  من  البروتينية  املواد 
الحيوانات الصغيرة، واملواطن التي 
جنوب  النبات  هــذا  فيها  يتواجد 
وماليـزيـا،  وإنـدونيسيـــا،  الصــني، 
والـهـنـــد،  والفـلـــبـني، وأستــراليا، 
وسيريالنـكـا، وُيعد هذا الجنس من 
النباتات الالحمة لكونها تستطيع أن 
أن  يمكنها  كما  الحشرات  تفترس 
تصطاد الفئران، والسحالي، وبعض 
الطيور والضفادع، وشجيراته قائمة، 
وبعضها متسلق، ودائمة الخضرة، 
النبات  أوراق  بعــض  وتتحــــّور 
الورقة  طول  يصل  جرة  شكل  على 
املتحوِّرة إلى حوالي 30 سنتي متر، 
وعرضها يصل إلى 12 سنتي متر، 
القائم  الوضع  في  محمولة  وتكون 
بداخل  ويوجد  الساق،  طرف  على 
مما  زكية؛  رائحة  ذو  سائل  الجرة 
غطاء  ولها  للفريسة،  يجعلها جاذبة 
أساسيتني  بوظيفتني  يقوم  شمعي 
هما: حماية الجرة من مياه األمطار، 
وجود  بسبب  الحشرات  واجتذاب 
غدد تفرز رحيقـًا جاذبًا، وللجرة من 
الداخل شعيرات متجهة إلى أسفل؛ 
لتمنع خروج الحشرات عند دخولها 
إلى الداخل، وفي أسفل الجرة توجد 
حوالي 6000 غدة تفرز سائاًل يمأل 
جزءًا من الجرة يحتوي على إنزيمات 
هاضمة للبروتني وماء، والغريب أن 
لها  الداخلي  والجزء  الجرة  حافة 
فرصة  توجد  ال  وبالتالي  أملسان؛ 
من  الــهــرب  أو  للوقوف  للحشرة 
الجرة، فتسقط في الداخل لتقع في 
الجرة  أسفل  فـــي  املوجود  السائل 
وُتهَضم،  فتمــوت،  الغطـاء  وينغلق 

وتتحول إلى غذاء لذلك النبات. 

 (Darlingtonia 4. نبات زنبقة الكوبرا
إبـــريق  نبــــات  أو  Californica)
آكلة  الــنــبــاتــات  ــن  م كــالــيــفــورنــيــا 
الــحــشــرات، وســمــي بــهــذا االســم 
لوجود شبه بينه وبني أفعى الكوبرا، 
وهذا الشكل عبارة عن ورقة متحورة 
الحشرات  يجذب  برحيق  تمتلىء 
خالل فتحة في طرفه، ويحتوي هذا 
بتحليل  تقوم  بكتيريا  على  الرحيق 
الحشرات ليمتصها النبات كنوع من 
النبات في جبال  وينمو هذا  الغذاء. 
شمال كاليفورنيا، ويزدهر نموها في 
التربة املحتوية على السربنتني، وهي 
صخور نارية إضافة إلى املستنقعات 

التي تنمو فيها الطحالب. 

يعتمــد نبــات زنبقــة الكــوبرا في 
على  غذائه  على  حصــوله  طريقــة 
يقــوم  التكــافلية، حيــث  البكتيريا 
بتحليــل الحشـرات )الفريسة( إلى 
من  النبات  يتمكن  مهضومة  مواد 

االستفادة منها.
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الصحـــة الواحـــدة
أ. د. شعبان صابر خلف هلل*
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* أستاذ الصحة والوبائيات ــ كلية الطب البيطري، جامعة بنها ــ جمهورية مصر العربية. 

كان العالم األملاني رودولف فيرشو )Rudolf Virchow( في منتصف القرن التاسع عشر، من أوائل 
املؤيدين لتطبيق مفهوم الصحة الواحدة )One Health(، حيث ذكر أنه "ال يوجد خط فاصل بني طب 
الحيوان، والطب البشري، وال يجب أن يكون". وخالل العقود الثالثة املاضية كان ما يقرب من 75% من 
األمراض املعدية الناشئة بني البشر من األمراض حيوانية املصدر، وقد شجع هذا املؤيدين املعاصرين 
كالفن شواب  البيطرية  األوبئة  عالم  دعا  املاضي، حيث  القرن  ثمانينيات  في  الواحدة  الصحة  لنهج 
د ملكافحة األمراض حيوانية املصدر، وتوفير األساس الحديث  )Calvin Schwabe( إلى اتباع نهج موحَّ
ملفهوم الصحة الواحدة، وقد تطور املفهوم أكثر عندما استضافت جمعية الحفاظ على الحياة البرية 
األمراض  ملناقشة  والحيوان  اإلنسان،  من خبراء صحة  دولية  ندوة ضمت مجموعة  2004م  عام  في 
املشتركة بني البشر، والحيوانات األليفة، والبرية، حيث تم صياغة مفهوم "عالم واحد، صحة واحدة"، 
الذي يؤسس لنظام ونهج متعدد القطاعات والتخصصات، للوقاية من األمراض الوبائية التي تصيب 

اإلنسان، والحيوان، ومكافحة التهديدات املشتركة، والحفاظ على سالمة النظام البيئي. 

صحة البيئة

الصحة الواحدة

صحة اإلنسانصحة الحيوان
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الواحدة  الصحة  مفهوم  ويلخص 
منــذ  معروفــة  كانت  فكــرة  باختصار 
أكثر من قرن، وهي أن صحة اإلنسان 
كما  معًا،  مترابطتان  الحيوان  وصحة 
البيئية  النظم  بصحة  مرتبطتان  أنهما 
التــي يعيــش فيهــا كـــلٌّ من اإلنسان 
املفهوم  هذا  تصور  وتم  والحيوان، 
للصحة  العاملية  املنظمة  من  وتنفيذه 
تعاوني  عاملي  كنهج   "OIE" الحيوانية 
لفهم املخاطر الصحية التي تهدد صحة 
اإلنســان، والحيــوان، وصحــة النظـام 
املفهــوم عددًا من  البيئــي، ويتضمـــن 
املبادئ املعروفة باسم "مبادئ مانهاتن" 
)Manhattan Principles( التي تحدد 
التي  األمراض  تجاه  الشامل  النهج 
تصيب اإلنسان، والحيوان. وبناًء على 
هذا املفهوم، فقد قامت في عام 2008م 
منظمـــة األغذيـــة والزراعــة، واملنظمة 
ومنظمة  الحيــوان،  لصحـــة  العامليـــة 
الصحة العاملية، ومنظمة األمم املتحدة 
وثيقة  بإصدار  الدولي  والبنك  للطفولة 
تحت عنوان "املساهمة في عالم واحد 
وصحة واحدة: إطار استراتيجي للحد 
على  املعدية  األمراض  مخاطـــر  مــن 
البيئية؛  والنظم  والحيــوان  اإلنســان 
للتأكيد على أهمية تقوية هذا املفهوم".

األصــل  ذات  األمـــراض  تشّكـــل 
الحيوانــي التي يمكـن أن تنتقــل إلى 
الصحة  على  عاملية  مخاطر  اإلنسان 
املخاطر  هذه  وتزداد  لإلنسان،  العامة 
تنقالت  وسهولة  العوملة،  ظاهرة  مع 
البشر بني قارات دول العالم املختلفة، 
وتغيــر املنــاخ، والتغيرات في السلوك 
البشري؛ مما يمنح مسببات األمراض 
فرصًا عديدة الستعمار مناطق جديدة 
جديدة.  مرضية  أشكال  إلى  والتطور 
 %60 حوالي  أن  اليوم  العلماء  يقدر 
هي  البشرية  املعدية  األمـــراض  مــن 
أمراض حيوانية املنشأ، وأن 75% من 

األمراض الناشئة التي تصيب اإلنسان 
هي أمراض من أصل حيواني. 

الواحدة"  "الصحة  مفهوم  يكتسب 
الحاضر،  الوقت  فـي  كبيــرة  أهميــة 
األمراض  حدوث  معدل  زيادة  بسبب 
 ،)Emerging diseases( النــاشئــــــة
املنبعثــة  األمــــراض  ظهـــور  وعـــودة 
)Re-Emerging diseases( الـــتــــي 
املصدر،  حيوانيـــة  معظمها  فــي  هي 
املهن  بني  الــوثيق  التعــاون  وُيعتبر 
لتشخيص  ضروريًا  والبيطرية  الطبية 
تلك األمراض ومكافحتها، ويلعب تغير 
املناخ أيضًا دورًا مهمًا، حيث تم العثور 
في  لألمراض  الناقلة  الحشرات  على 
خالية  السابق  في  كانت  التي  املناطق 
من هذه النواقل ألسباب مختلفة مثل: 
والتغيرات  الحرارة،  درجات  ارتفاع 
في املناخ املحلي.... إلخ، وقد أدت هذه 
جديدة  أمراض  ظهور  إلى  التغيرات 
موجودة  كانت  أمراض  ظهور  وإعادة 
أمراض  مثل:  جديد  من  السابق  في 
أنفلونزا الطيور عالية الضراوة، وحمى 
واملتالزمة  اإليبوال،  وداء  النيل،  غرب 
)سارس(،  الوخيمة  الحادة  التنفسية 
التنفسية،  األوسط  الشرق  ومتالزمة 

ومرض كوفيد -19.
أهمية مفهوم الصحة الواحدة

تــواجهها  التــي  التحــديات  أحــد 
هو  الحــاضر  الــوقت  فــي  البشــرية 
خطــر انتشار األمراض املعديـــة التي 
تظهر بسبب التفاعالت بني الحيوانات، 
يعيشون  التي  البيئية  والنظم  والبشر، 
فيها، ويزداد هذا الخطر بسبب عديد 
الهــائل  النمــو  أهمها:  األسبــاب  من 
البشــر واملاشية، وزيادة  أعــداد  فــي 
الزراعية  والنظم  الســريع،  التحّضــر 
والتكــامل  كبيــرة،  بســرعة  املتغيــرة 
والحياة  الحيوانية  الثروة  بني  الوثيق 
الغابات،  على  التعدي  وزيادة  البرية، 

الواحدة  الصحة  مفهوم  يلخص 
باختصار فكرة أن صحة اإلنسان 
وصحة الحيوان مترابطتان معًا، 
بصحة  مــرتبطتان  أنهمــا  كمــا 
فيها  يعيش  التي  البيئية  النظم 

كلٌّ من اإلنسان، والحيوان.

األصــل  ذات  األمــراض  تشّكــل 
تنتقل  أن  يمكن  التي  الحيواني 
على  عاملية  مخاطر  اإلنسان  إلى 

الصحة العامة.

تــزداد مخــاطر األمـــراض املنقـولة 
لإلنسان ذات املنشأ الحيواني مع 
ظاهرة العوملة، وسهولة التنقل بني 
قـــارات العـــالم، والتغــير املناخي، 

والتغيرات في السلوك البشري.
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والتغيــرات فــي النظــم البيئية، وعوملة 
وقد  الحيوانية،  املنتجات  في  التجارة 
تطور تطبيق مفهوم "الصحة الواحدة" 
خالل العقد املاضي؛ نتيجة مجهودات 
متعددة التخصصات، وخاصة أصحاب 
صحة  مجـاالت  فــي  الصحيــة  املهــن 
اإلنسـان، والحيـوان، والبيئــة، وغيرها 
االعتراف  خالل  من  التخصصات  من 
بالحاجــة إلــى التفكيــر املنظومــي، وقد 
الصحية  "املخاطر  عبارة  تمت صياغة 
والحيــوان،  اإلنســان،  واجهــة  فــي 
أهمية  على  الضوء  لتسليط  والبيئة" 
إلى  يهدف  الذي  الضخم  العمل  هذا 
العامة لدى اإلنسان،  تحسني الصحة 
الدوافع  ومعالجة  والبيئة،  والحيوان، 
والتغيرات التي تهدد الصحة العاملية، 
وتحسني فّعالية نظم الصحة العامة في 
تحقيق تلك األهداف، وفي ضوء تحديد 
"الصحة  ملفهـــوم  األساسيــة  املبادئ 
الواحدة" فـي هذا اإلطــار، فإنه يمكن 
أخرى  استخــدام مصطلحــات  أيضًا 
مــرادفة لهــذا املفهــوم مثــل: الصحة 
البيئية  )Ecohealth( أو الصحة على 
 )Planetary Health( األرض  كوكب 
متكاماًل  فهمًا  أن يصف  يمكن  والذي 
للصحة، وليس مفهومًا محدودًا بحدود 
إلــى الجمــع  األنواع فقــط، ويسعــى 
اآلثار  ملعالجة  املختلفة  القطاعات  بني 
البيئي  للتغير  النطاق  الصحية واسعة 
بشكل  البشري  النشاط  عن  الناتج 
أفضل، وقد أظهرت األزمات الصحية 
األخيرة التي حدثت في العالم أن ذلك 
التواصـل بشأن الجاهزيــة ضــد تلك 
األوبئة والجوائح هو واحد من أضعف 
النقــاط في برامــج الترصد واملكافحة 
معالجة  إلـــى  تحتــاج  والتي  بأكملها 
الخسائر  عن  النظر  وبصرف  عاجلة، 
األوبئة  فإن  األرواح،  في  تحدث  التي 
حدوث  إلى  تؤدي  أن  يمكن  الكبيرة 

خسائر اقتصادية فادحة في املاشية، 
ومع أن بعض األمراض الحيوانية، ال 
يمكن أن تنتقل إلى البشر، إال أنها ما 
مشكالت  تسبب  أن  املمكن  من  تزال 
البلدان  في  خاصة  العامة،  للصحة 
تؤدي  أن  يمكن  حيث  نموًا،  األقل 
الحيواني،  اإلنتاج  في  انخفاض  إلى 
ذات  البروتينية  األغذية  في  وتناقص 
األصـــل الحيـــوانــي مثـــل: اللحــوم، 
وحركة  العوملة  تخلق  وقد  والحليب. 
الحية  الحيوانات  في  العاملية  التجارة 
ومنتجاتها، والتغيرات املناخية عوامل 
العامــة  الصحــة  على  جديــدة  خطر 
وقد  الحيوانيــة،  والصحـــة  لإلنسان، 
والحيوانات،  املاشية  استيراد  يشّكل 
خاصة  البرية،  والحيوانــات  الداجنة، 
تلك التي يتم إدخالها إلى البالد بشكل 
صحة  على  كبيرُا  خطرًا  قانوني  غير 
مفهوم  أن  ومــع  والحيــوان،  اإلنسان، 
الصحة  حول  يدور  الواحدة  الصحة 
العامة كما نعرفها اليوم، إال أنها تمس 
واملتنوعة  املختلفة  املجاالت  من  عددًا 
مثل: الصحة العامة البيطرية، وسالمة 
والتنــوع  البيئـــــة،  الغـــذاء، وصحـــة 
وكـــذلك  املنـــاخ،  وتغّير  البيولوجي، 
واالقتصادية  االجتمـــاعية  الجــــوانب 
لبرامج الوقاية وعالج األمراض املعدية 
الوعي  يقودنا  وقد  املنشأ،  حيوانية 
باملخاطر املحتملة لألمراض التي تنتقل 
من الحيوانات إلى البشر نحو الحد من 
الخوف  بسبب  بالحيوانات  االحتكاك 
إلى  الحيوانية  األمراض  انتقال  من 
البشر، ومع ذلك، فإن مثل هذا اإلجراء 
هو إجراء غير ممكن عمليًا بسبب عدد 
ذلك  عن  وبدياًل  املختلفة،  العوامل  من 
فإنه يجب أن نفهم بشكل أفضل كيفية 
مشاركة املنظومة البيئية في الوقاية من 

تلك األمراض بطريقة أكثر أمانًا.

يدور مفهوم الصحة الواحدة حول 
الصحة العامة، كما أنها تهتم بعدد 
مثل:  من  املختلفــة  املجـــاالت  مــن 
وسالمة  البيطرية،  العامة  الصحة 
البيئة، والتنوع  الغـــذاء، وصحــة 

البيولوجي، وتغير املناخ.

األخيرة  الصحية  األزمات  أظهرت 
ذلك  أن  العالـــم،  في  حدثــت  التي 
التواصل بشأن الجاهزية ضد تلك 
من  واحد  هو  والجوائح  األوبئة 
الترّصد  برامج  في  النقاط  أضعف 
تحتاج  والتي  بأكملها  واملكافحة 

إلى معالجة عاجلة.

يمكن أن يؤدي انتشار األوبئة إلى 
فادحة؛  اقتصادية  خسائر  حدوث 
أفضل  بشكل  نفهم  أن  يجب  لذلك 
كيفية مشاركة املنظومة البيئية في 
بطريقة  األمراض  تلك  من  الوقاية 

أكثر أمانًا.
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 تشكل صحة الحيوان أحد أضالع نهج الصحة الواحدة.

تعاوني  نهــج  إلــى  الحــاجة 
في  الصحية  األنظمة  لتعزيز 
سياق مفهوم الصحة الواحدة

التي  هنــاك عــديد مـــن األسبـاب 
تلخص الحاجة إلى نهج تعاوني لتعزيز 
مفهوم  سياق  في  الصحية  األنظمة 

الصحة الواحدة أهمها:
والبيئة  واإلنسان  الحيوان  صحة   ∗
بعضها،  مع  أساسي  بشكل  مرتبطة 
العامة  الصحة  نتائج  في  وتشارك 
مثل: حدوث األمراض حيوانية املنشأ، 

ومقاومة املكروبات لألدوية... إلخ.
الهــــائلة  االقتصـــــادية  الخســــائر   ∗
حيوانية  األمــراض  بحــدوث  املرتبطـــة 
فقد تجاوزت  املنشأ، على سبيل املثال: 
الخســائر املبــاشرة لفيــروس أنفلونزا 
 )H5N1( الضراوة  عــالية  الطيــور 
منذ ظهوره األول في دول جنوب شرق 
 20 يزيد عن  ما  2003م  آسيا في عام 
مرض  انتشار  أدى  كما  دوالر،  مليار 
سارس )SARS( في دول شرق آسيا، 
بنحو  ُتقدَّر  خسائر  حدوث  إلى  وكندا 
41.5 مليار دوالر طبقًا لتقديرات البنك 

الدولي. 

∗ مــع اآلثــار واسعــة النطاق للنهــج 
أن  إال  العامة،  الصحة  على  التعاوني 
النمــوذج الحالــي للتصـدي لفاشيات 
األمراض حيوانية املنشأ عادة ما يكون 
أقل فاعلية، مع الحاجة إلى مزيد من 
الجهود الكتشاف األمراض ومكافحتها 

لدى كلٍّ من اإلنسان، والحيوان. 
الصحيـــة  اآلثـــار  حـــدوث  منــع   ∗
يجـب  فـــإنه  الالحقــة،  واالقتصـــادية 
والــــروابط  العـــــالقات  علــى  التعّرف 
واإلنســان،  الحيــوان،  بيــن  األساسية 
فــي  املنبــع  مــن  ومعالجتهــا  والبيئــة، 
زيادة  ومنها:  العامة،  الصحية  األنظمة 
انتشار عوامل الخطر األساسية لـظهور 
املرض )األمــراض النــاشئة(، أو عودة 
والعوامل  املنبعثة(،  )األمراض  ظهوره 
املقام  في  ترتبط  انتشاره  تسهل  التي 
اإلنسان،  يحركها  التي  بالقوى  األول 
الديناميكيات  في  التغيرات  تقود  والتي 
املثال:  على سبيل  واالجتماعية،  البيئية 
التغيــــرات فـــي استخـــدام األراضي، 
الطلب  وتزايد  السكاني،  النمو  وزيادة 
نظم  وتحويل  الحيوانية،  املنتجات  على 

تعاوني  نهج  تبنــي  فوائــد  مــن 
األداء  توحيد  القطاعات:  متعدد 
فــي مجــال الصحة العامة )نهج 
آليات  لبنـاء  الواحــدة(  الصحــة 
للتهديـــدات  للتصـــدي  تسعـــــى 

الصحية العاملية .

د  ُموحَّ صحي  نهج  تبني  ُيعتبر 
أمرًا  الواحدة"  "الصحة  ملفهوم 
العــاملي؛  الصحــي  لألمــن  مهمًا 
التي  املخــاطر الصحية  ملعالجــة 

تواجه اإلنسان.

املنظمــات  بني  الشــراكة  ُتعتبــر 
الصحة  منظمة  مثل:  من  املختلفة 
لصحة  العاملية  واملنظمة  العاملية، 
تبني  في  ناجحة  شراكة  الحيوان 
تحديات  مع  للتعامل  د  ُموحَّ نهج 
الحيوان،  وصحة  العامة،  الصحة 
العالم  تواجه  التي  البيئة  وصحة 

حاليًا.
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الثروة الحيوانية دون إحداث تحسينات 
والحيوي،  الغـــذائي  لألمـــن  كافيـــة 

والتحّضر السريع.
الصحة  مفهوم  ُيعّد  عام  بشكل   ∗
الواحدة نهجًا إداريًا سليمًا، ومتوافقًا 
"للصحة"،  العام  التعريف  مع  تمامًا 
املوارد  الستخدام  الجيدة  واملمارسة 
بشكل متزايد، ومن َثمَّ تتحسن الكفاءة 

والفاعلية.
في  الصحيـــة  األنظمـــة  تحسني 

سياق مفهوم الصحة الواحدة
بني صحة  الترابــط  تعقيــد  جعــل 
اإلنسان، والحيوان، والعوامل البيئية، 
جنبــًا إلى جنــب مع تغير االتجاهــات 
الدولية، من  والتجــارة  الديموجــرافية 
املعقــدة  التفاعالت  الصعب دمج هذه 
بسهولــة فــي مشــروع لتنمية األنظمة 
وتقييم  ترّصد  خــالل  مــن  الصحيــة 
هذه  معالجة  وتتطلب  التفاعالت،  تلك 
للصحة  تحديات  باعتبارها  العوامل 
من  مدخالت  مع  نظميًا  نهجًا  العامة 
عديــد مــن القطــاعات املتعلقة بصحة 
اإلنســان، والحيــوان، والبيئــة، وخطة 
األمم  أهداف  وتـدعو  بينهــا،  للجمــع 
املتحدة للتنمية املستدامة إلى التكامل 
أنظمة  وتتطلب فحص  القطاعات،  عبر 

أوسع،  سياق  فــي  العامــة  الصحــة 
تتجاوز  التي  االرتباطات  إلى  والنظر 
وصحة  العــامة  الصحــة  قطاعــات 
بتخطيط  وترتبط  والبيئــة،  الحيــوان، 
للمواد  والتعــّرض  واألراضي،  املدن 
أماكن  وفي  املنــزل،  فــي  الكيميائية 
الحياة  وأنماط  واملجتمعـات،  العمـــل، 
إضافة  الغذائية،  والنظم  الصحية  غير 
األنظمة  واضطرابات  املناخ  تغير  إلى 
البيئية، ويجب أن توازن قطاعات صحة 
االعتبــارات  بني  والحيــوان  اإلنســان 
للتهديدات  بفاعلية  للتصدي  البيئية 
املدارية  األمراض  وتشّكل  املشتركة، 
الوبائية،  والتهديدات  املنشأ،  حيوانية 
وغيرها  املكروبات،  مضادات  ومقاومة 
تواجه  التي  والتحديات  األمراض  من 
صحــة اإلنســان، والحيــوان، والبيئــة 
واملواد  العامة،  الصحة  على  تهديدات 

االقتصادية في البلدان النامية. 
وضــع إطــار عمــل تنفيذي لألمم 
الصحية  النظم  لتحسني  املتحدة 

في العالم
قامت منظمات األمم املتحدة املعنية 
لتحسني  تنفيذي  عمــل  إطــار  بوضع 
نهجــًا  تقــدم  الصحية، حيــث  النظــم 
تطوير  إلى  يهدف  القطاعــات  متعــدد 

 صحة النظم البيئية أحد أضالع ثالوث الصحة الواحدة.

املتحدة  األمــم  أهــــداف  تدعــــو 
للتنميــة املستــدامة إلــى التكامل 
عبـــر القطـــاعات املتعلقة بصحة 

اإلنسان، والحيوان، والبيئة.

قطــــاعات  تــــــوازن  أن  يجـــــب 
بني  والحيوان  اإلنســان  صحــة 
للتصدي  البيئيــة؛  االعتبـــارات 

بفاعلية للتهديدات املشتركة.

تشّكل األمراض املدارية حيوانية 
الوبــائية،  والتهــديدات  املنشــأ، 
ومقــاومة مضــادات املـكــروبات، 
التي  التحــديات  مــن  وغيــرهــا 
تواجه صحة اإلنسان، والحيوان، 
الصحــة  على  تهديــدات  والبيئة 

العامة.
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لدى  العامة  الصحية  األنظمة  وتعزيز 
اإلنسان، والحيوان، وفي نهاية املطاف 
والحيوان،  اإلنسان،  صحــة  حمايــة 
وضمان  البيئية،  النظم  على  والحفاظ 
التوزيــع العـــادل للمكاسب الصحية، 
وقد نشأ االستعداد الفّعال لتنفيذ إطار 
العمل كنقطة ارتكاز رئيسية في مرحلة 
ويوفر  اإليبوال،  فاشية  حدوث  بعد  ما 
تعزيز  إلى  يهدف  الذي  العمل  إطار 
والبيئة،  والحيوان،  اإلنسان،  صحة 
إلى  الحاجة  ملعالجة  تنفيذيًا  دلياًل 
االستثمارات املستهدفة بشكل مباشر؛ 
مخاطر  واكتشاف  منع  على  للعمل 
التي من املحتمل أن تشكل  األمراض 
جائحات في املستقبل، والتعافي منها، 
من  األمد  قريبة  األهداف  تحقيق  ومع 
خطط تعزيز أنظمة الصحة العامة في 
اإلطار  هذا  فإن  والحيوان،  اإلنسان، 
يمكن أن يوفر بشكل مشترك مكاسب 
طويلة األجل في إدارة اإلنتاج الحيواني 
تحسني  املطاف  نهاية  وفي  والبيئي، 
صحة اإلنسان، والحيوان، ويحدد هذا 
اإلطار األنشطة والتدخالت التي يمكن 
الصحة  مفهوم  سياق  في  اتخاذها 
الواحدة، ويسلط الضوء على األساليب 
والفني،  املؤسسي،  لـلتنفيذ  املقترحة 
وتمكني آليات التنسيق والشراكة لبناء 
مزيد من أنظمة الصحة العامة بشكل 
توجيهيًا  دلياًل  اإلطار  ويقدم  تعاوني، 
الواحدة، مثل:  لتطبيق مفهوم الصحة 
العمل،  لبرنامج  األساسيــة  القواعـــد 
وإجراءات التطبيق والتنفيذ، واجراءات 
الترّصــد، واملراقبـــة، ويشمــل اإلطار 
أيضـــًا األدوات واملمارســات األخرى 
برامج  لتنفيذ  استخدامها  يمكن  التي 
وتعزيزها  ودعمها،  الصحية  األنظمة 
التي  واإلقليمية  القطــرية  املستويــات 
وتوفر  الدولية،  املعايير  مــع  تنسجــم 
في  للتنفيذ  مدخالت  األولية  األهداف 

يمكن  أنظمة  لبناء  املستهدفة  البلدان 
األساسية  الوظائف  تنفيذ  خاللها  من 
ويمكن  أفضل،  بشكل  العامة  للصحة 
متعددة  برامج صحية  يوفر وضع  أن 
مكافــحـة  برامــج  إلدارة  القطاعــات؛ 
املصدر،  حيوانية  املتوطنة  األمراض 
السريعة  لالستجابة  أساسية  ركيزة 
لظهور األمراض وتفشي األوبئة، ويمكن 
الصحة  مفهوم  استخدام  يساعد  أن 
الواحدة في االستجابة بشكل سريع، 
ومنع كثير من الفاشيات قبل حدوثها 
أو تقليل تأثيراتها الضارة بشكل كبير 
واتخاذ  املبكر،  االكتشاف  خالل  من 

إجراءات املكافحة الفّعالة. 

تأتــي النتائــج املثلى فــي تحسيــن 
النظم الصحية في بعض األحيان من 
تبني مزيج من النهج العمودي )مرض، 
األفقي  والنهج  ُمحدَّدة(،  أمراض  أو 
الصحة  لخــدمات  محــددة  )وظائــف 
أفقي  نهج  اعتماد  العامة(، وقد يؤدي 
ملموسة  نتائج  وجود  عدم  إلى  فقط 
لتبرير  مفيدة  وتكون  للقياس،  وقابلة 
وتحديثها،  املتزايدة  التكاليف  تمويل 
وتمويل ابتكاراتها الالزمة للحفاظ على 
وباملقابل  وتحسينها،  الصحية  النظم 
فإن اعتماد نهج عمودي خاص بمرض 
في  فشل  إلى  يؤدي  أن  يمكن  معني 
الصحية  املشكالت  من  عديد  معالجة 
األخرى التي قد يواجهها اإلنسان، أو 
البيئية في بلد  الحيوان، أو املشكالت 
أو منطقة معينة والتي يمكن منعها أو 
هياكل  نفس  باستخدام  فيها  التحكم 
واملهارات  العاملة،  والقوى  التخطيط، 
واآلليات بتكلفة إضافية محدودة؛ مما 
يوفر تكاليف اقتصادية كبيرة لتحقيق 

نتائج صحية واسعة. 

توفــر األهــداف األوليــة مدخــالت 
املستهدفة  البلــدان  فــي  للتنفيــذ 
مــن خاللها  يمكــن  أنظمــة  لبناء 
تنفيذ الوظائف األساسية للصحة 

العامة بشكل أفضل.

برامج  وضــع  يوفــر  أن  يمكــن 
إلدارة  القطاعات  متعددة  صحية 
برامج مكافحة األمراض املتوطنة 
أساسية  ركيزة  املصدر  حيوانية 
لظهــور  الســـريعة  لالستجـــابــة 

األمــراض وتفشــي األوبئــة.

يمكن أن يساعد استخدام مفهوم 
الصحة الواحدة فـــي االستجابة 
مــن  كثيــر  ومنــع  بشكل سريــع، 
الفاشيات قبل حدوثها، أو تقليل 
تأثيراتها الضارة بشكل كبير من 
خالل االكتشــاف املبكــر، واتخــاذ 

إجراءات املكافحة الفّعالة.
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طرق وأدوات تفعيل نهج الصحة 
الواحدة

الصحة  نهج  تفعيل  عملية  تعتمد 
الواحــدة علــى عديــد مــن العوامــل، 
على سبيــل املثــال: القــدرات الحاليــة، 
واحتـيـــاجات  املصلحـــة،  وأصحـــاب 
الخصوص  وجه  وعلى  التحتية،  البنية 
القطري، ومع  األولويات على املستوى 
ذلك فإن بعض املكونات من املرجح أن 
تدعم عملية تفعيل نهج الصحة الواحدة 
خطوات  يلي  وفيما  النقاط،  بعض  في 
الواحدة  الصحة  نهج  لتفعيل  رئيسية 

عمليًا بني الدول والوكاالت الدولية:
على املستوى املحلي

ــ تحديــد املشاركني الرئيسييــن علــى 
املستوى املحلي.

ــ التعّرف املبكر على األمراض حيوانية 
املنشأ، واتخاذ إجراءات مكافحتها.

الخدمات الصحية  تقييم احتياجات  ــ 
البيطرية والبشرية.

وخطط  املشتركة،  األولويات  تحديد  ــ 
التأهب، واالستعداد ملواجهة الطوارئ.
ــ تأسيس الظروف التنظيمية والسياسية 
بني  وتكاملها  املناسبة،  واملؤسسية 

بصحة  املعنيــة  الثــالثة  القطــاعات 
اإلنسان، والحيوان، والبيئة.

ــ تطوير املناهج التعليمية وخاصة على 
املستوى الجامعي والتي تعمل على 
دمج برامج الصحة العامة، والصحة 

البيطرية، وصحة النظم البيئية.
ــ وضع اإلمكانيات املالية املناسبة.

على املستوى الدولي
ــ زيادة الوعي وإثارة قضية "الصحة 
التأثيرات  من خالل إبراز  الواحدة" 
االقتصادية لألمراض، وتعزيز آليات 

املكافحة.
ــ تحسني التعاون بني الوكاالت الدولية، 
بما في ذلـــك الوكـــاالت التنظيميـــة، 

والسياسية، واملؤسسية.
صحة  قطاعات  بني  املالي  التكامل  ــ 

اإلنسان، والحيوان، والبيئة.
أنظمة تمويل مستدامة لدعم  ــ تحديد 
الدول محدودة الدخل؛ لتغطية تكلفة 
االستثمار في القطاعــات الصحيـــة 

املختلفة.
دول  في  البحثية  القدرات  تعزيز  ــ 

العالم املختلفة.

يجب تطويـــر املناهـــج التعليمية 
وخاصة على املستوى الجامعــي، 
برامــج  دمج  تعمـــل على  حيـــث 
والصحـــة  العامــــــة،  الصحـــــة 
البيطرية، وصحة النظم البيئية.

يجب العمـــل على زيـــادة الوعي 
وإثارة قضية "الصحة الواحدة" 
التـــأثيــرات  إبــراز  خــالل  مــــن 
وتعــزيز  لألمــراض،  االقتصادية 

آليات املكافحة.

يتم تضمني نهج الصحة الواحدة 
واتخاذ  الصحية  البــرامج  فـــي 
القــرارات؛ ملــواجهـــة املخــاطــــر 
اإلنسان،  ُتــهدِّد  الــتي  الصحيــة 

والحيوان.
 تفيــد اللقاحات في تحصني أفراد املجتمع من العداوى املختلفة، وخــــاصة 
في حــال األوبئـــة، مما يقلل من انتشار املرض، ويساعد على املناعة الجماعية 

)مناعة القطيع(.
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الفّعــالة  التــدخالت  تكــــون  قــــد 
ملكافحة األمراض املعدية في اإلنسان 
أو  تنفيذها  ولكن  متاحة،  والحيوان 
في  يزال ضعيفًا  ما  الفعلي  مردودها 
يظل  بعض البلدان، على سبيل املثال: 
داء الَكلَب )Rabies( وداء البروسيالت 
والحيوانات  البشر،  في   )Brucella(
في  الصحية  التحديــات  أهـــم  مــن 
العامة  االستراتيجيات  أن  مع  العالم، 
ملكافحــة األمراض معروفة، في حني أن 
الهــدف النهائي هو تنفيذ تلك التدخالت 
حيث  املختلفة،  األنظمة  مستوى  على 
الواحدة في  يتم تضمني نهج الصحة 
القرارات؛  واتخاذ  الصحية  البرامج 
تهدد  التي  الصحية  املخاطر  ملواجهة 
تعزيز  ويتــم  والحيــوان،  اإلنســـان، 
القدرات الصحية للتعامل مع الحاالت 
الوقاية  وسائل  تشمل  والتي  املرضية 
حدوثها  ومنع  املعدية،  األمراض  من 
وانتشارها، وطرق اكتشافها، ووسائل 
لتهــديداتها  واالستجــابة  السيطـــرة 
أن  ويمكن  منها،  والتعافي  املحتملة، 
تحسن أيضًا من القدرة على التعامل 
وقد  األخرى،  الصحية  التهديدات  مع 
يعود ذلك بفوائد متعددة على املجتمع 
تتجاوز مفهوم الصحة العامة، إضافة 
إلى أن تطبيــق نهــج الصحة الواحــدة 
على أمراض معينـة قد يوّفـر خطـوات 
تعزيز  على  يساعد  مما  مغزى؛  ذات 
التعاون عبر القطاعات، وتطوير اآلليات 
املـوارد،  املعلومات، ومشاركــة  لتبادل 
عليها  املتحصل  النتائج  قيمة  وإظهار 
برنامج مكافحة مرض معني، كما  من 
مرض  بمكافحة  الخاص  التعاون  أن 
معني، قد يفيد في االستجابة لتهديدات 
األمراض األخرى الناشئة أو الجديدة. 
عمليات املراقبة والترصد والتشخيص 
واإلجراءات الناشئة من مكافحة مرض 
للتعامــل مــع  معيــن يمكــن أن ُتطبَّق 

أمراض أخرى مشابهة. 

مفهوم  بشأن  العاملية  املؤتمرات 
والتعـــاون  الـــواحـــدة  الصحــة 

املشترك بني املهن الصحية
أوصت الجمعية الطبية العاملية في 
اجتماعها الــــذى ُعِقد في أكتوبر عــام 
املشترك  التعــــاون  بضرورة  2008م، 
والطـــب  البشري،  الطب  قطاعي  بني 
البيطري، ودعم مفهوم التعاون املشترك 
في الجهــود التعليمـية بيــن الكليــات 
تعزيز  على  والعمل  املجالني،  كال  في 
وقد  الصحية،  املجاالت  فــي  التعاون 
في  إسبانيا  في  عاملي  مؤتمر  عقد  تم 
الواحدة،  الصحة  بشأن  2015م  مايو 
وقد تركزت األهداف الرئيسية للمؤتمر 
على تحسني الجوانب املختلفة لصحة 

اإلنسان، والحيوان، والبيئة. 
التعاون  شـــراكات  علــى  أمثلـــة 
مفهوم  حــول  والدوليــة  املحليــة 

الصحة الواحدة 
هناك عديد من األمثلة على التعاون 
املشترك حول مفهوم الصحة الواحدة، 
وطنية،  غير  أو  وطنية،  شراكات  كونها 
تعمل  التي  الشراكة  مثل:  عاملية،  أو 
منطقــة  فــي  الَكلَب  داء  مكافحــة  على 
على  تعمل  التي  وتلك  بإندونيسيا  بالي 
املجهولة  الحمى  مرض  تفشي  مكافحة 
في هولندا، ومجموعة املراقبة والترصد 
والحيوانية  البشرية  اإلصابات  ملخاطر 
 ،)HAIRS( املتحــــدة  اململكـــــة  فـــي 
الســاملونيال  داء  مكافحــة  ومجموعة 
فــي  بالغــذاء  املنقولة   )Salmonella(
الثالثــي  والتعاون  األوروبي،  االتحاد 
الذي تشكل في عام )2010م( بني قائمة 
واملنظمة  والزراعة،  األغــذية  منظمــة 
ومنظمة  الحيوانية،  للصحــة  العــاملية 
رئيسية  كــأولويات  العــاملية  الصحـــة 
ملكافحة داء الَكلَب، واألنفلونزا حيوانية 
املصدر، ومقاومة مضادات املكروبات. 

حيـــوانيـــة  األمـــراض  تشــمـــل 
جميع  في  األولوية  ذات  املنشأ 
وداء  الَكَلب،  داء  العالم:  أنحـــاء 
البروسيــالت، وفيــروس اإليبوال، 

واألنفلونزا.

قد يفيد التعاون الخاص بمكافحة 
االستجابة  فـــي  معـــني  مــــرض 
األخــــرى  األمـــراض  لتهــــديدات 

الناشئة، أو الجديدة.

منصة الصحة الواحدة هي شبكة 
للباحثني  توفر  علميــة  مراجعـــة 
واملهتمني فــي هــذا املجــال فهمًا 
عــلى  وتعمـل  لألمراض،  أفضـل 
وضــع االستراتيجيــات ملــواجهة 
املنشأ،  حيوانية  األمراض  تفشي 
وكذلك مقاومة مضادات املكروبات.
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تعزيز املناعة الطبيعية
د. هبة حافظ إبراهيم الدالي*

تتعّرض أجسامنا طوال اليوم لعديد من مسببات األمراض من كائنات مجهرية 
دقيقة، وفيروسات، وبكتيريا، فيقوم الجهاز املناعي )Immunity system( في 
لنا  ويسبب  الجسم،  يدخل  غريب  جسم  أّي  ضد  والحماية  بالدفاع  أجسامنا 
التي  الحيوية  العمليات  من  منظومة  بأنه  املناعي  الجهاز  وُيعرَّف  األمراض، 
يتم  التي  واملــواد  واألعضاء،  واألنسجة،  الخاليا،  من  معقدة  شبكة  بها  تقوم 
إفرازها ملساعدة الجسم على مكافحة العدوى وغيرها من األمراض، والخاليا 
السرطانية، ويشمل الجهاز املناعي بصفة أساسية ما يلي: خاليا الدم البيضاء، 
غدة التوتة، والطحال، واللوزتني، والغدد  وأنسجة الجهاز اللمفاوي من مثل: 

واألوعية اللمفاوية، ونخاع العظم. 

* محرر طبي ــ املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ دولة الكويت. 
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ويمكن تقسيم املناعة إلى:

أو  الطبيــعـــيــــة  الــمنــاعـــــة  ــ 
 )Innate immunity( الفطـــريــــة
اإلنسان،  بهــا  ُيولَد  التي  املناعة  هي 
وُتعد خط الدفاع األول ضد العـــدوى، 
ســريعـــة  اســـتجــابة  ُتحِدث  حيـــث 
للجســم خــالل دقائق، كما أنها ليست 
الجســم  تمنح  وال  للمــرض،  نوعية 
حصانـــة طويلــــة األمـــد ضـد مسبب 
املرض، وليست لهــا ذاكــرة، ومن أهم 

مكونات املناعة الطبيعية ما يلي:

• الطبيــعيـــة 	 الجــســـم  حـــواجـــز 
والفيــزيولوجية مــن مثــل: الجلد، 
واألغشيـــة املخــاطية، واإلنزيمات، 
املعـــدة، ومستعمرات  وأحمـــاض 
داخل  املوجودة  النافعة  البكتيريا 

الجسم )األمعاء(.

• املواد الكيميائية املوجودة في الدم 	
مثل: السيتوكينني، واإلنترفيرون.

• الدم 	 كريات  مثل:  املناعية  الخاليا 
البــلعميـــة  والخـــاليا  البيضـــاء، 
)Phagocytes(، وبعض الجزيئات 
على  التعّرف  في  القدرة  لها  التي 
مواد بروتينية معينة موجودة على 
والتي  الغريبة،  األجسام  سطح 
املستـــضــدات  علــيهـــا  ُيطلــــق 

.)Antigens(

 )Acquired املكتسبة  املنــاعة  ــ 
مناعية  استجابة  وهي   immunity(
مسببــات  تجـــاه  ومــوجهة  ُمحــدَّدة 
الجسيـــمات  أو  النـــوعية،  األمـــراض 
الغريبة، ولديها قدرة على التمييز بينها 
التعّرض  فبعد  الجسم،  مكونات  وبني 

أحد  أو  األمـــراض  مسببـــات  ألحـــد 
تقضي  أولية  استجابة  ُتحِدث  العوامل 
على هذه الجسيمات الغريبة، وفي حال 
يحدث  العامل  لنفس  التعّرض  تكرار 
تحفيز واستجابة للذاكرة املناعية بشكل 
للمرض،  املسبب،  العامل  أسرع إلزالة 

وتنقسم املناعة املكتسبة إلى قسمني: 

• املنــــــاعــــة الخــلــوية	
)Cell Mediated immunity(

التائية  الخاليا  على  تعتمد  وهي 
هذا  ويلعب   ،CD4 ،CD8 مثل 
في  مهمًا  دورًا  املناعة  من  النوع 
الفيروسية،  للعدوى  االستجابات 
ورفض الجسم لزراعة األعضــاء، 
واملناعة  املـــزمنة،  وااللتهــابــات 

تجاه  الخاليا السرطانية.

• املناعـــة الخـلطية: 	
 )Humoral immunity(
املضــــادة  األجــســام  مــــن  وتتكـــون 
)Antibody( وهي عبارة عن بروتينات 
)الخاليا  الجسم  ينتجها  متخصصة 
ُيسمى  ما  تجـــاه  البـــائية(  اللمفـــاوية 
من  النوع  هذا  ويـــدافع  باملستضــد، 
املناعة عن الجسم ضد معظم مسببات 
التي  والفيروسات  البكتيرية،  األمراض 
تصيب الجهاز التنفسي، واألمعاء غالبًا.

تعزيز املناعة الطبيعية
دورًا مهمًا في  املناعة  يلعب جهاز 
حماية الجسم من األمراض، والسموم، 
والجسيمات  الســـرطانية،  والخاليـــا 
املناعة  جهاز  يستطيع  كمــا  الغريبــة، 
الجسم  خاليا  بني  يمّيز  أن  السليم 
الحيـــوية، وبني  السليمـــة وأنسجتـــه 
الجسيمـــات الغــريبة املسببة للمرض، 

جهـــاز  هـــو  املنــاعــي  الجهـــاز 
متخّصص في الدفاع عن الجسم 
الخطيرة،  املمرضة  العوامل  ضد 

أو الجسيمات الغريبة.

الغـــريبة  الجسيمـــات  تشمــــــل 
تحــفز  والتــي  الجســـــم  عــــن 
الجهاز املناعي ما يلي: الكائنات 
البكتيريا،  )مثل:  الدقيقة  الحية 
والفيــروســـات، والفطــــريــات(، 
والطفيليــــات )مثـــل: الديــدان(، 
والخـاليا السرطانية، واألعضاء 

واألنسجة املزروعة.

من  املناعي  الجهاز  يتمكن  لكي 
الدفاع عن الجسم يجب أن يكون 
قادرًا على التمييز بني: ما ينتمي 
إلى الجسم )ذاتي(، وما ال ينتمي 

إليه )غير ذاتي أو غريب(.
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قويًا  عليه  نحافظ  أن  علينا  يجب  لذا 
على  مهمته  ُيكِمل  أن  يستطيع  حتى 
األمور  من  كثير  ويوجد  وجه،  أكمل 
التي يجب علينا اتباعها لحماية جهاز 
بعمله  القيام  يستطيع  حتى  املناعة 
يحدث  التي  الحاالت  في  خصوصًا 
فيها َضْعف في الجهاز املناعي، أو في 
حالة التعّرض لعديد من العداوى منها: 
ظهرت  التي  كورونا  فيروس  عدوى 
مؤخرًا، وهناك عدد من النصائح التي 
الروتني  من  جزءًا  تصبح  أن  ينبغي 
الجسم،  صحة  على  للحفاظ  اليومي؛ 
وأهمها  املناعي،  الجهاز  عمل  وتعزيز 

ما يلي:
نظام . 1 تناول  علــى  املحــافظــة 

إن  حيث  غذائي صحي ومفيد، 
اتباع نظام غذائي صحي متكامل 
على  ويحتوي  الغذائية،  العناصر 
التي من  الفيتامينات  عديـــد مــن 
أهمهـــا فيتــــامني C املوجود في 
والسبانخ،  الحمضيـــة،  الفاكهـــة 
املــوجود   E فيتــــامني  وكـــذلك 
فــي عديــد مــن األغذية من مثل: 
البروكلــي، واألفـــوكادو، وزيــــت 
علــى  يحـــــافظ  والذي  الزيتــون، 
كمضـــادات  ويعمـــــل  الجســم، 
لألكسدة تقاوم التلف الذي تخلفه 
الشوارد الحرة في خاليا الجسم، 
ولـــذا يـــؤكد األطبــاء على أهمية 
اعتماد النظام الغذائي على تناول 
كل ما هو مفيد وصحي، وتجنب 
واألطعمــة  الســـريعة،  الوجبـــات 
طــرق  عــن  واالبتعـــاد  الدسمـة، 
طهــي الطعــام التي تفقد األغذية 
فيتــاميناتهــا وقيمتهــا الغــذائية، 
الفــواكه  تنـــاول  علــى  والتــأكيد 
وأنها  الطـــازجة،  والخضــراوات 

نظامنا  مـن   %50 حـــوالي  تمثل 
من  كثير  من  تحتويه  ملا  الغذائي 
تحتاجها  التي  الغذائية  العناصر 
سليمة  لتكون  املنــاعية  الخـــاليا 
البقوليات  ُتعـــد  كمـــا  ومتعافية، 
الزنك،  مثل:  مـــن  باملعادن  الغنية 
مفيـــدة  والسيلينيوم  والنحـــاس، 
يجب  كما  املناعة،  لجهاز  أيضًا 
كبيرة  كميات  شرب  على  التأكيد 
ألنه  اليوم(  في  )لترين  املاء  مــن 
من  الجســم  تنقية  علــــى  يعمل 
العوامل املمرضة، وذلك عبر إفراز 
البول، والعرق، كما أن املاء عنصر 
الحيوية  الوظائف  لجميع  أساسي 
في الجسم، وينصح خبراء التغذية 
بتناول األطعمة الغنية بالبروبيوتيك 
عنصر حيوي  وهو   ،)Probiotic(
في عمل جهاز املناعة، حيث يعمل 
على تعزيز نمو البكتيريا املفيدة في 
األمعاء والتي تحفز بدورها إنتاج 
السيتوكينات املضادة لاللتهابات، 
وتعزز مناعة الجسم، وهو موجود 
في عديد من األطعمة مثل: البصل، 

والثوم، واملوز.
هـــي  املثلى  الصحيـة  فالتغــذية 
وظــائف  تــدعم  التــي  التغذيــة 
ببدء  يسمح  بما  املناعية  الخاليا 
ضد  وسريعة  فّعالة  استجابات 
مسببات األمراض، وتجنب نشوء 
تطوير  وكذلك  مزمن،  التهاب  أي 
فّعال طوال  وصيانة نظام مناعي 
االلتهابات  مــن  والحــد  الوقــت، 

املزمنة، والعداوى املكتسبة.
تـــؤكد . 2 ممــارســـة الريـــاضــة، 

الرياضة  ممارسة  أن  الدراسات 
على  تساعد  يوميًا  دقيقة   30 ملدة 
بالسرطان،  اإلصابة  خطر  تقليل 

يؤدي سوء التغذية ونقص بعض 
نقص  إلى  واملعادن  الفيتامينات 
اإلفراط  أن  كما  املكتسبة،  املناعة 
)السمنة(  الطعـــام  تنـــاول  فـــي 
يرتبط بأمراض مثل: داء السكري، 
بدورها  والتي  الشرايني  وتصلب 
الجهاز  وظيفة  على  أيضًا  تؤثر 

املناعي.

تدعم  املثلــى  الصحيــة  التغــذية 
بما  املناعية  الخــاليا  وظــائــف 
فّعالة  استجــابات  ببدء  يسمـــح 
وسريعة ضد مسببات األمراض، 
نظــام  وصيــانة  تطــوير  كــذلك 
مناعي فّعال طوال الوقت، والحد 
من االلتهابات املزمنة، والعداوى 

املكتسبة.

الـدراســات أن للتمـــارين  تؤكـــد 
للجهاز  متعددة  فوائد  الرياضية 
الجسم  تنشيط  منهـــا:  املنـــاعي 
وتحفيزه إلفراز األجسام املضادة، 
هرمونات  إفراز  معدالت  وإبطــاء 

التوتر.
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وأمراض القلب، واألوعية الدموية، 
على  تساعد  الرياضة  إن  حيث 
حرق الدهون غير الصحية، وكذلك 
إطالق عديد من الجزيئات الوقائية 
للجسم، ومن املالحظ أن عمر هذه 
ساعة،   24 يتجاوز  ال  الجزيئات 
الرياضة  ممارسة  يستدعي  مما 
للتمارين  أن  كما  يومي،  بشكل 
للجهاز  متعددة  فوائد  الرياضية 
الرئتني،  تنقية  تشمــل:  املنــاعى 
البكتيريا،  من  الهوائية  واملسالك 
البيضاء،  الـــدم  خاليــا  وتنشيط 
هرمونات  إفراز  معدالت  وإبطـــاء 
االلتهابات،  مــن  وتقلــل  التوتــر، 

وتساعد على تأخير الشيخوخة.
من . 3 كاٍف  قسط  على  الحصول 

يكون  بأن  ُيوصى  الجيد،  النوم 
من  يتراوح  النـوم  عــدد ســاعات 
ويكون  يوميًا،  ســاعات   )9 ــ   7(
وعدم  ُمحدَّدة،  أوقات  فـــي  النوم 
اإللكترونية  األجهـــزة  استخـــدام 
لياًل، وعدم تناول الوجبات الثقيلة 
إن  حيث  النوم،  من  ساعتني  قبل 
بني  ربطت  األبحاث  من  عديدًا 

خطر  وزيادة  النوم  اضطـــرابات 
مـثل:  مــن  باألمــراض  اإلصـابة 
القـــلب،  وأمـــراض  الســــرطان، 

والخرف.
التعـــّرض ألشعـــة الشــمــس . 4

مكمـــالت  علــى  والحصـــول 
حيث أكد عديد من   ،D فيتامني 
من   D فيتامني  أن  التغذية  خبراء 
لصحة  الالزمة  الفيتامينات  أهم 
التعّرض  وُيعد  املناعي،  الجهاز 
ألشعة الشمس ملدة 15 دقيقة يوميًا 
الفيتامني،  لهذا  مصدر  أفضل 
فقد  الحالي  الحياة  لنمط  ونظرًا 
الحصول  الضروري  من  أصبح 
املكمالت  مــن   D فيتــامني  علــى 

الغذائية، واألطعمة املحتوية عليه.
الصيام املتقطع، يساعد الصوم . 5

على تعزيز جهاز املناعة عن طريق 
فالصيــام  السموم،  من  التخلص 
تتــراوح  فتــــرة  الطعـــــام  عـــــن 
ساعة، واالكتفاء   )16 ــ   14( بني 
على  يقضــي  الســـوائل  بشــرب 
وخاصة  السليمة  غيــر  الخاليـــا 

السرطانية.

يــؤدي التــوتر املــزمن إلى زيادة 
إفراز هــرمون الكــورتيزول الذي 

يؤدي إلى إضعاف املناعة.

الوجبــات  عـــن  االبتعـــاد  يجـــب 
الدسمــة،  واألطعمــة  الســـريعـــة، 
وأســاليب طهــي الطعام التي تفقد 

املواد الغذائية قيمتها. 

الخضـــراوات  ـــــل  تمثِّ أن  يجـــب 
والفواكه الطازجة 50% من نظامنا 
على  الحتوائها  اليومي؛  الغذائي 
الالزمة  الغذائية  العناصر  معظم 

لسالمة الجهاز املناعي.

 ُيعد الغذاء الصحي وممارسة الرياضة والنوم الكافي من أهم معززات 
املناعة الطبيعية.
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التـــغلـــب على القلــق وإدارة . 6
التوتر، يـــؤدي التـــوتر الشــديد 
الكـورتيزول  هـــرمون  إفـــراز  إلى 
هرمون  وهو  عـــالية،  بمستويـــات 
في  السلبية  اآلثار  من  كثير  له 
إضعــاف  ذلك  في  بمــا  الجســم 
يساعد  النقيض  وعلــى  املنـــاعة، 
الهـــدوء والطمــأنينة علــى إفــراز 
الــذي  الدوبامني  لهرمون  الجســم 
ويقوي  بالسعادة،  الشعور  يعــزز 
الشديد  اإلجهـاد  ويسبب  املناعة، 
)Chronic stress( إفـــراز عـــدد 
من الهرمونات التي تقلل من قدرة 
الفيروسات،  محاربة  على  الجسم 

والبكتيريا الضارة.
تؤكد . 7 التـــدخني،  عــن  اإلقــالع 

مــن  يــزيد  التدخني  أن  األبحاث 
وذلك  بالعدوى،  اإلصــابة  خطـــر 
املضادة  األجســام  تدميــر  عبــر 
يدمر  التدخني  أن  كما  الدم،  من 
قدرتها  من  ويقلل  الرئة،  أنسجة 
يجعل  مما  العدوى؛  مقاومة  على 
لإلصابة  ُعرضًة  أكثر  املدخنني 
مثل:  التنفسي  الجهاز  بأمراض 

نزالت البرد، واألنفلونزا، وفيروس 
كورونا.

االلتزام بالسلوكيات الصحية . 8
والنظافة العامة، من مثل: غسل 
ثانية،   20 ملدة  باستمرار  اليدين 
املدمرة  السلوكيات  عن  واالبتعاد 

للصحة من مثل: اإلدمان.
اللقـــاحات . 9 تعمــل  اللقــاحــات، 

مكتسبة  مناعة  بناء  على  املعتمدة 
ضد أمراض معينة.

ومن خالل ما سبق يتضح لنا أنه 
املناعة  جهاز  يعزز  أن  املرء  بإمكان 
أن  في  تكمن  األولى  الخطوة  ولعل 
يكون لديه الرغبة في اختيار نمط حياة 
الصحية   اإلرشادات  واتباع  صحي، 
العامة لكي يعمل جهاز املناعة بشكل 
طريق  هناك  فليس  الوقت،  طوال  جيد 
تناول بعض  يعتمـــد علــى  مختصـــر 
املكمالت  أو  الدوائية  املستحضرات 
الغذائية لتقوية املناعة، بل األمر يتطلب 
بني  واالنسجام"  "التوازن  من  حالة 
الحياة  لسلوكيات  الصحية  املمارسة 
اليومية من جهة، وحفظ صحة أعضاء 

الجسم كافة من جهة أخرى.

خفض مستويات 
اإلجهاد. 

نصائح لتعزيز املناعة 
في مواجهة 

فيروس كورونا

تناول األعشاب 
واملكمالت الغذائية.

النوم الصحي. ممارسة الرياضة.

تناول الخضراوات تناول الفيتامينات. 
والفواكه الغنية بالعناصر 

الغذائية الضرورية.

يتطلب تعزيز جهاز املناعة حالة 
التـــوازن واالنسجـــام بيــن  مــن 
لسلوكيــات  الصحيـــة  املمارســة 
الحيــاة اليومية، وحفــظ الصحة 

العامة.
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في هذه الصفحة نلقي الضوء على بعض األخطاء الشائعة والدارجة أحياناً على اللسان، وهي كثيرة ومفهومة 
املضمون بني الناس الذين ألفوا سماع هذه الكلمات، ونعرض هنا بعضاً من هذه األخطاء اللغوية وصوابها في 

اللغة العربية، ومن األخطاء الدارجة ما يلي:

سبب الخطأ الصواب الخطأ

ــ ألن كلمة مدير ُتجمع جمع مذكر سالم. ــ وافق املديرون على الخطة. ــ وافق املدراء على الخطة. 

ــ ألن مؤخرًا تعني حدوث األمر بعد تأخير. ــ حدث هذا األمر أخيرًا. ــ حدث هذا األمر مؤخرًا.

ــ ألن سوف ال تدخل إال على جملة مثبتة. ــ لن أذهب. ــ سوف لن أذهب.

ــ ألن نفذ الشيء معناها: فني وذهب. ــ نفد الوقود من السيارة. ــ نفذ الوقود من السيارة.

مشددة  غير  بفاء  أي:  بالتخفيف،  ُتلفظ  )حافة(  ألن  ــ 
وُتجمع على )حافات(.

ــ حافات املربع. ــ حواف املربع.

ــ ألن كلمة )بئر( مؤنثة. ــ هذه البئر عميقة. ــ هذا البئر عميق.

ــ لم يأت الفعل )دهس( بمعنى دعس في اللغة العربية. ــ داسته السيارة. ــ دهسته السيارة.

ــ ُيجمع الجواز على )أجوزة( كما في املعاجم. ــ أجوزة السفر. ــ جوازات السفر.

ــ ال ُتجمع »سيد« على »أسياد«. ــ سادة القوم. ــ أسياد القوم.

ــ ألن الفعل »اشتاق« يتعدى بحرف الجر »إلى«. ــ اشتقت إليك. ــ اشتقت لك.

البالد:  وداخ  ذل وخضع،  داخ:  معاني  من  وذلك ألن  ــ 
قهرها.

ــ ُأصيب فالن بدوار. ــ ُأصيب فالن بدوخة.

األخطاء الشائعة في اللغة العربية*

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



تعريب الطب ، العدد 64 ، فبراير 2022م 48

الطب والحيوان
 د. يعقوب يوسف الغنيم*

ي
طب

ال
ث 

را
ت
ال

* وزير التربية األسبق ــ دولة الكويت ــ كاتب ومؤرخ.

خلـق هلل ــ سبحــانه ــ إلى جانب 
لها  كثيرة،  أخرى  مخلوقات  اإلنسان 
جميعـًا،  النـاس  حياة  في  مهم  دور 
وهي متنوعة بحيث نجد آثارها في كل 
ومنها  البري،  الحيوان  فمنها  مكان، 
وغيرها،  كاألسماك  البحري  الحيوان 
ــواز  أج فــي  املحلقة  الــطــيــور  ومنها 
أو  األرض،  على  الدراجة  أو  الفضاء، 

املغردة على أغصان األشجار.
اهلل هذه في عدة  وقد وردت نعمة 
مواضع من القرآن الكريم، وهذه بعض 

أمثلة ذلك:
قوله   ،38 رقم  اآلية  األنعام،  في سورة  •	
﴿َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي اأْلَْرِض  عز وَجّل: 
َواَل َطاِئٍر َيِطيُر ِبَجَناَحْيِه ِإالَّ ُأَمٌم َأْمَثاُلُكْم 
َما َفرَّْطَنا ِفي الِْكَتاِب ِمْن َشْيٍء ُثمَّ ِإلَى 

َربِِّهْم ُيْحَشُروَن﴾.
ســورة  في  وتعالى  سبحانه  ــال  وق •	
ــِذي  الَّ ـــَو  ﴿َوُه  :14 رقــم  ــة  اآلي النحل 
َطِرّيًا  لَْحًما  ِمْنُه  ِلَتأُْكُلوا  الَْبْحَر  َر  َسخَّ
َوَتْسَتْخِرُجوا ِمْنُه ِحلَْيًة َتلَْبُسوَنَها َوَتَرى 
َفْضِلِه  ِمْن  َوِلَتْبَتُغوا  ِفيِه  َمَواِخَر  الُْفلَْك 

َولََعلَُّكْم َتْشُكُروَن﴾.
وفي سورة النحلـ  أيضًاـ  تأتي اآليات  •	
من 5 إلى 9 ونصها: ﴿َواأْلَْنَعاَم َخلََقَها 
َتأُْكُلوَن﴾  َوِمْنَها  َوَمَناِفُع  ِدْفٌء  ِفيَها  لَُكْم 
َقْصُد  اهللِ  ﴿َوَعلَى  تعالى  قوله  إلى 
لََهَداُكْم  َولَْو َشاَء  َوِمْنَها َجاِئٌر  ِبيِل  السَّ

َأْجَمِعنَي﴾.

وهكذا يتبني لنا عالم الحيوان الذي 
خلقه هلل سبحانه؛ لكي يكون فيه نفع 
ولكي  األرض؛  عمران  وتمام  البشر، 
حياتهم.  أمور  على  البشر  به  يستعني 
القرآنية  األدلــة  هذه  من  لنا  تبني  وقد 
الكريمة ما في هذا الخلق املسّخر من 

منافع.
كثيرًا  ــ  اإلنسانية  استفادت  ولقد 
يمكنها  مجال  كل  في  الحيوان  من  ــ 
أن تجد منفعتها فيه، من استغالله في 
األماكن  بني  والتنقل  لألسفار  الركوب 
وحمل  للحروب،  واالنطالق  املختلفة، 
األثقال واألكل من اللحوم، واألسماك، 
وكثير غير ذلك، ومن أشهر الحيوانات 
واألغنام،  اإلبــل  القدماء  العرب  عند 
وُيعَرف  يملكها،  َمــْن  مال  رأس  وهي 
من  يملكون  ما  بمقدار  منهم  األغنياء 
منها  حصلوا  وقــد  الحيوانات،  هــذه 
على فوائد كثيرة متنوعة أشارت إليها 
اآليات الكريمة التي ذكرناها آنفًا؛ ولذا 
أولئك  عند  باألنعام  العناية  كانت  فقد 
إكثارها  بقصد  كبيرة  عناية  العــرب 
حيث  مـــن  لقدرتهـــا  عليها  واملحافظة 
أعمال،  من  إليه  يحتاجون  بما  قيامها 
واإلبل،  بالخيل  يتعلق  فيما  وبخاصة 
وقد عرف هؤالء كثيرًا مما يطرُأ عليها 
على  وحرصوا  مرضية،  أعــراض  من 
تقديم العالج الشافي ألمراضها؛ وذلك 

باالستعانة بمتخصصني في ذلك.

خلق هلل سبحانه وتعالى الحيوان 
على  ومســاعدتهم  النـــاس،  لنفـــع 
عمـــران  األرض، ودوام املنـافع التي 
يبحثــون عنهــا، ويريدون الوصول 

إلى تحقيقها.

اهتم العرب القدماء بتربية املاشية، 
واالستفادة منها في شتى املجاالت 
التي يحتاج إليها اإلنسان، ولذا فقد 
وجدناهم يهتمون باإلبل لالستفادة 
من  انتقالهم  في  األخص  على  منها 
لالستفادة  واألغنام  آخر،  إلى  مكان 

من لحومها، وألبانها.
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الذي  )البيطرة(  لفظ  عرفنا  ومنهم 
يدل على عالج الحيوانات بشكل عام، 
وقد ورد في كتاب لسان العرب ما يُدّل 
لفظ  منظور  ابــن  ذكــر  ذلــك حني  على 

)َبَطَر( في َأَحِد أجزاِئِه فقال:

الدواب،  معالج  واملبيطر  "والبيطار 
واملعالجــة هــي البيطرة، قال الشاعر 

الجاهلي النابغة الذبياني: 

شكَّ الَفريصَة بامِلْدرى، فأنَفَذها،

َطعَن املَُبيِطِر، إذ َيشفي من الَعَضِد 

بن  زيــاد  هو:  الشاعر  هذا  واســم 
عن  هذا  بيته  في  تحدَّث  وقد  معاوية، 
فريصة  )املدرى(  بقرنه  ضــرب  ثــور 
تحت  تقع  التي  اللحمة  وهــي  الكلب 
فيها  أنفذ  أن  بعد  ترتعد  وهي  كتفه، 
يأُخُذ  داٌء  بالفتح:  والعضد  الطعنة، 
أضاف  ثم  الضاد(  )بضم  بالعضد. 
َيبطُر   : "قالوا  يلي:  ما  منظور  ابــن 

الدواب، أي: يعالجها".

وبيت النابغة الذبياني الذي ذكرناه 
ُعــدَّت  له  قصيدة  من  كــان  قليل  قبل 
العرب،  لدى  املشهورة  املعلقات  من 

ومطلعها:

ـَة ِبالَعلياِء َفالَســَنِد يا داَر َمَيّ

َأقَوت َوطـاَل َعَليها ساِلُف اأَلَبِد

َوَقفُت فيها ُأَصيالنًا ُأساِئُلها

َعيَّت َجوابًا َوما ِبالَربِع ِمن َأَحِد

وقد قالها معتذرًا للنعمان بن املنذر 
امللك عندما سمع الشاعر بغضب هذا 
امللك عليه ِلَسَبٍب ما، والقصيدة طويلة، 
واالستشهاد  الوصف،  من  كثير  فيها 
يتم  آخرها  وفي  املاضني،  بحكايات 

التعريج على االعتذار املقصود.

وقد وجدنا اهتمام القدماء بوصف 
خيلهم اهتمامًا كبيرًا، وذلك ألن الخيل 
عندهــم ــ كمــا هو معــروف ــ وسيلة 
ونقل  والــحــرب،  والنزهة،  االنتقال، 
يحتاجون  ما  بكل  تقوم  فهي  األثقال، 
كلِّ  عند  عزيزًا  الحصان  وكان  إليه، 
عربي يملكه، ولذا فقد وجدنا الشاعر 
ويصفه  حصانه  يذكر  القيس  امــرؤ 

قائاًل:
ْيُر ِفي ُوُكَناِتَها          َوَقْد أْغَتِدي والَطّ

ـُمـْنــَجِرٍد َقــْيــِد اأَلَواِبـــِد َهـــْيــَكِل ـِ ب

ٍر َمعــًا  ـِ ِمَكـــرٍّ ِمـَفـــرٍّّ ُمـْقِبـٍل ُمـْدبــ

ْيُل ِمْن َعِل ُه الَسّ َكُجْلُمْوِد َصْخٍر َحَطّ

معلقته  في  الوصف  هذا  ورد  وقد 
مغامراته  فيـــها  ذكر  التـــي  الشهيرة 
ورحالته، وما جرى له في ِحلِّه وترحاله 

على حصانه هذا.
الباكر،  الصباح  في  َأخرج  )أغتدي:  ــ 
عش  وهــي  وكــنــة  جمع  وُكناتها: 
ــطــيــور في  ــر، ووجـــــود  ال ــائ ــط ال
ــل عــلــى الــبــكــور،  ــي أعــشــاشــهــا دل
املنجرد: السريع في سيره، األوابد: 
يلحق  والحصان  البرية،  الوحوش 
إليها  لوصوله  يقيدها  وكأنه  بها 

سريعًا(.

حيواناتهم،  القدماء  العرب  الحظ 
وحرصوا على صحتها، وظهر َمْن هو 
بارع في عالج أمراضها، وقد ُأطلق 
الحيوانات  عالج  في  العاملني  على 
البيطار،  وواحدهم:  البياطرة،  اسم 
هي  التي  البيطرة  عرفنا  ذلك  ومن 

طب الحيوان.

كان اهتمام العلماء القدماء بالخيل 
كبيرًا، سواء َأكان ذلك في تربيتها، أم 
العناية بصحتها، وقد زاد اهتمامهم 
حني صاروا يهتمون بذكر أنسابها، 
الجيدة منها  السالالت  وذلك ملعرفة 
والحرص على توالد هذه السالالت.

شعره  في  الحيــوان  ذكــر  وممـــن 
القيس  امــرؤ  الجـــاهلي  الشــاعر 
رحلته  في  حصانه  وصف  حني 
عندما يصبح الصباح قبل أن تطير 

األطيار من أعشاشها.
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يهتمون  القدماء  العرب  يكن  ولم 
بوصف الخيل، أو عالجها، أو ذكر كل 
فوق  إنهم  بل  بها فحسب،  يتعلق  مــا 
من  وذلك  بأنسابها،  يهتمون  كلِّه  ذلك 
الكريمة  السالالت  املحافظة على  أجل 
منها، ولذلك فقد جاءت في هذا املجال 
من  الخيل  عن  تتحدث  عــدة  مؤلفات 
"عبد  ألفه  كتاب  منها  أصولها  حيث 
امللك بن قريب األصمعي"، وهو كتاب 
من  كثيرًا  يذكر  ولكنه  الحجم،  صغير 
األمور التي تتعلق بالخيل في مختلف 
أحد  املـــذكور  واألصمعــي  النواحي، 
اللغة واألدب، وكان غزير الحفظ  أئمة 
والـِملَح  ولألخبار  اللغة،  لغريب  راويًا 
في  التجول  كثير  وكــان  والــنــوادر، 
البادية من أجل االزدياد من معرفة كل 
وغالبًا  واشُتهر،  به  اخُتصَّ  الذي  هذا 
كل  من  نافعة  بحصيلة  يعود  كان  ما 
جولة يجولها، وُنقلت عنه أخبار كثيرة، 
إال  منها  إلينا  يصل  لم  كتبًا  وكتب 
القليل، وكانت وفاته في سنة 216 هـ، 

عن ثماٍن وثمانني سنة.
كتاب  فهو  الخيل،  عن  كتابه  أما 
مطبوع  الفائدة  جليل  الحجم  صغير 
بتحقيق رجل حاذق هو الدكتور حاتـم 
جهـداً  فيه  بذل  وقد  الضامن،  صالح 
طيبًا، وكانت الطباعة في سنة 2005م.
لجسم  كامل  وصف  الكتاب  وفي 
فيه  نجد  كما  أجزائه،  بكافة  الحصان 
على  منها  أخــرى  متنوعة  معلومات 

سبيل املثال: 
حمل ونتاج الخيل، وأسنان الخيل 
وأعضاء أجسامها، وما ُيستحب منها 
هذه  وعيوب  حوافرها  في:  يرى  وما 
وصفات  مشيها،  وصفات  الحوافر، 
َعدوها، وألوان الخيل، وصفاتها التي 
املنسوب  بيان  ثم  شكاًل...  بها  ُتعرف 
من الخيل ، وقد تحدث عن كل ذلك عن 

علم واسع، وثقة عظيمة بما يعلم.

ُعنيت  التي  القديمة  الكتب  ومــن 
محمد  بن  هشام  ألفه  كتاب  بالخيل 
وهو  الكلبي،  بشر  بــن  السائب  بــن 
الجاهلية  في  الخيل  "أنساب   : كتاب 
بتحقيقه  قام  وقد  وأخبارها"  واإلسالم 
العالم القدير أحمد زكي باشا، وقامت 
ُعرفت  التي  املصرية  الكتب  دار  بطبعه 
املخطوطة  الكتب  من  إنتاجها  بجودة 
املحققة، وكان نشره في سنة 1946م، 
ليدن  مدينة  في  ذلك  قبل  مطبوع  وهو 
ــ  وُطبع  1928م،  سنة  في  الهولندية 
كتاب  مع  واحــد  مجلد  في  ــ  ــذاك  آن
آخر خاص بالخيل، هو كتاب: "أسماء 
خيل العرب وفرسانها" وهو من تأليف 
محمد بن زياد بن األعرابي، املولود في 
845م،  767م، واملتوفى في سنة  سنة 
وكان عاملًا باللغة العربية وآدابها، وله 
العلم  من طالب  عدد  يحضره  مجلس 
لالستفادة من علمه، وله عدة مؤلفات.

الكلبي  ابن  كتاب  اآلن  يدي  وبني 
الذي أشرت إليه قبل قليل، وهو ُمحقَّق 

احتفــظ أبنــاء أولئــك القــدماء بكل 
وكان  الخيل،  بسـالالت  يتعـلـق  مــا 
لنا  أبقى  الذي  هو  بذلك  احتفاظهم 
ذكر املعلومات الكاملة عنها، وقد تم 
الكتب  تأليف  طريق  عن  احتفاظهم 

في هذا الغرض.

"أسماء  كتاب  الخيل  كتب  أهم  من 
تأليف  من  وفرسانها"  العرب  خيل 

محمد بن زياد األعرابي.

من تلك الكتب، كتاب مشهور مطبوع 
في مصر، وكان قد ُطبع قبل ذلك في 
هولندا سنة  في  وبالتحديد  أوروبا 
1928م، أما في مصر فُطبع في سنة 

1946م، ونشرته دار الكتب املصرية، 

تأليف عالم عربي  الكتاب من  وهذا 
قديم جليل هو املعروف بابن الكلبي.
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قام  َمْن  قدرة  على  ويدل  جيد،  بشكل 
العرب  أن  فيه  املؤلف  وذكر  بتحقيقه، 
الجاهلية  في  الخيل  تربط  ال  كانت 
جعله  وملا  بفضلها،  اعترافًا  واإلسالم 
اهلل تعالى فيها من العز، وتشّرفًا بها، 

والولد،  األهل  على  يؤثرونها  وكانوا 
ويفتخرون بها.

صلى  هلل  ــول  رس اهتمام  ــر  وذك
في  جاء  حني  بالخيل  وسلم  عليه  هلل 
معقود  الخيل  قوله:"  الشريف  حديثه 
في نواصيها الخير إلى يوم القيامة". 

رواه البخاري ومسلم

كثيرة  أخبار  ذكر  في  استمر  ثم 
عن الخيل معرجـــًا بعد ذلك على بيان 

أنساب بعضها.
محمد  بن  هشام  فهو  املؤلف  أما 
من  وهــو  الكلبي،  بشر  بــن  السائب 
امليالدي،  الثامن  القرن  أواخر  مواليد 
بأنه  وُنِعت  819م،  ُتوفِّي في سنة  وقد 
العرب  بأنساب  تامة  دراية  له  مؤرخ، 

وأخبارهم، واألحداث التي مرت بهم.
وكان كثير التأليف في املوضوعات 
التي ذكرناها هنا وبينا مدى اهتمامه 
الكوفة  مدينة  سكان  مــن  وهــو  بها، 
وُتوفِّي بها، وقد كان له من املؤلفات ما 
منها  مؤلفًا،  وخمسني  مائة  على  يربو 

إلى جانب هذا الكتاب:
• الديباج.	
• صفات الخلفاء.	
• األقاليم.	
• أسواق العرب.	

عالقة  له  آخر  عربي  نموذج  وهذا 
عما  مختلف  ولكنه  البيطري،  بالطب 
سبقه، فالذي سوف نذكره هنا ال يعمل 
ولكنَّه  األعــمــال،  من  املجال  هــذا  في 
يقوم بعالج حيواناته الخاصة بنفسه، 
ويصف ألصحابه عمله هذا، كما أنه ال 

ــ مثلما يفعل غيره ممن  يعالج الخيل 
ما  ــ  فقط  ــ  يعالج  ولكنه  إليه،  أشرنا 
تحت يديه من صغار الحيوانات، كما 

سوف يأتي.
أديب وشاعر  هذا النموذج املعنّي: 
معروف جدًا، هو "أبو الفرج علي بن 
كتاب  صاحب  األصفهاني"،  الحسني 
األغاني الشهير الذي جمع فيه شعرًا 
عن  َجمَّة  ومعلومات  وأخبارًا،  كثيرًا، 
اختالف  على  املاضني  من  كبير  عدد 
وتنوع مقاماتهم وأعمالهم، وأنشطتهم 
في املجال الثقافي، وكتاُبُه هذا يتكون 
من عدة مجلدات، وهو مطبوع في عدة 
أو  عامة  مكتبة  تخلو  تكاد  وال  طبعات 

خاصة من نسخة منه.
وليس األصفهاني من أصل فارسي 
قد  هذا  لقبه  ولكن  البعض،  يظن  كما 
لحق له إثر عودته من مدينة أصفهان 
في  استقر  وبعودته  فيهــا،  ُولــد  التي 
مدينة بغداد إلى أن مات، وكل نشاطه 
الذائع إلى يومنا هذا هو ما كان يقوم 

به في بالد العرب.
ــن أحــمــد بن  ــدي ـــره شــمــس ال ذك
)ج  خلكان في كتابه "وفيات األعيان" 
عنه:  فقال  بعدها(  ومــا   307 ص   3
كتاب  صاحب  ــوي  األم القرشي  إنــه 
آخر  محمد  بن  مروان  وجـدُّه  األغاني 
خلفاء بني أمية. وكان من أعيان أدباء 
بغداد وكبار كّتابها وقال: "كان يحفظ 
واآلثار  واألخبار  واألغاني  الشعر  من 
أر  لم  ما  والنسب  املسندة  واألحاديث 

قط َمْن يحفظ مثله".
هـ   284 سنة  في  األصفهاني  ُوِلد 
وعاش  وفاته،  تاريخ  على  ُيتَّفق  ولــم 
وصفها  بدار  بغداد  في  حياته  معظم 
وعنه  عنها  فذكر  الحموي،  يــاقــوت 
غير  ــرى  أخ وأشــيــاء  جميلة،  أشــيــاء 

الشهير  األغاني  كتاب  مؤلف  كــان 
من  األصفهاني  الــفــرج  ــو  أب ــو  وه
ُيعنى  وكان  الكبار  الرواة  و  األدباء 
في  معه  تعيش  التي  بالحيوانات 
حني  بعالجها  القيام  د  وتعوَّ بيته، 
هذا  فــي  ولــه  مــا  مــرض  بها  يحل 

الصدد حكايات كثيرة.

إلى  أصله  يعود  ال  واألصفهاني 
أصفهان الفارسية كما يدل على ذلك 
لقبه. ولكنه من أصول عربية راسخة، 
فهو قرشي األصل، من أسرة عريقة، 
ويكفي أن نقول: إن جده كان مروان 

بن محمد آخر خلفاء بني أمية.

األصفهاني  كان  التي  الدار  وصفت 
من  عاد  أن  بعد  بغداد  في  يسكنها 
أصفهان، فقيل: إنها دار واسعة تقع 
يعيش  وكان  دجلة.  نهر  جوار  إلى 
حيواناته  وفيها  يحب،  كما  فيها 

األليفة، وفيها يستقبل أصحابه. 
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فكانت  الجميلة  األشــيــاء  ــا  أم ذلــك. 
تتمّثل في حافظته القوية وإملامه بشعر 
نالت  التي  وبكتبه  وأخبارهم.  العرب 
األغاني  كتاب  ومنها  كبيرة،  شهرة 
الجامع  الذي ذكرناه فيما سبق، وهو 
لتراث العرب الشعري مما جعله يغني 
مقاتل  وكتاب  املؤلفات.  من  كثير  عن 

الطالبيني، وغيرهما من الكتب املهمة.
أن  فهي  الجميلة  غير  األشياء  أما 
لها  يكن  لم  داره  في  الخاصة  عيشته 
من النظافة نصيب، فقد ذكروا أنه كان 
بالقطط،  ويأنس  الفئران،  أذى  يشكو 
وكان ملحبته لهذه املخلوقات يعتني بها 
عناية خاصة حتى تعلَّم من أجلها فن 
املريضة  قططه  يعالج  فصار  البيطرة، 
قالوا:  عليها.  وشفقة  لها  منه  محبة 
كان  )قولنج(  منها  قطة  لحق  "وإذا 
معوي  مرض  )القولنج:  بيده"  يحقنها 
استدل  وقد  القولون(.  التهاب  ُيَسبُبُه 
النُّقَّاد على محبته للحيوانات بعامة بما 
للمرضى ممن  به من عالج  يقوم  كان 
يحيط به منهم، وبالشعر الغزير الذي 
كتبه حول هذه الحيوانات، فقد وصف 
الهر وصفًا شعريًا جمياًل رقيقًا، ورثى 
بيته بعد أن كان يأنس  ديكًا مات في 
تعلقه  يــدل على  ذلــك  بــوجــوده، وكــل 
الشديد بالحيوان، وعنايته بما في بيته 

من هذه املخلوقات.
ولقد وصف الفئران في بيته فقال:

يـا َلُحـْدب الظـهـور ُقعــِس الرقـاب

لـدقــاق الخـرطــوم واألذنـاِب

ـَِق الـخــل ُخِلَقـت للفــســاد مــذ ُخـل

ق، ولـلعيث واألذى والخراب

ناقباٍت في األرض والسقف والحا

ئـِط، نـقـبـًا أعـيـا علـى النقَّاب

عنده  األثير  ديكه  في  قاله  ما  أما 
في  جــاء  فقد  ــات  م عندما  لــه  راثــيــًا 
قصيدة طويلة طريفة، َجيِّدة السبك تدل 
على محبته لهذا الديك، وأسفه لفراقه 

يقول:
لهفــي عليـك أبـا النذيـر لو أنــه

دفــع املـنـايـا عـنـك لهـف شـفـيِق

وعلى شمائلَك اللواتي ما سمت

حتى ذوت من بعد حسن سموِق

ملا َيَفـعـَت وصـرت عـلـَق مضـنـة

ونـشـأت نـشــأ املـقـبـل املومـوِق

وتكاملت جمل الجمال بأسـرهــا

لــك مــن جــلـيــل واضــح ودقيق

وُكسيت كالطاووس ريشًا المـعـًا 

مـــتـــأللــئــًا ذا رونــــق وبــريــق

ثم ينطلق في وصف الديك الراحل، 
صوته  ثم  البدنية،  صفاته  كافة  مبينًا 
موسيقية  رنَّة  له  كانت  الذي  الجميل 
في ُأُذني صاحبه، وبعد هذا يأتي إلى 
يثيرها  التي  الفراق  آثار  عن  الحديث 
في نفسه ما يسمعه من صياح الديكة 

في جواره، فيقول:
َأْبِكي ِإَذا َأْبَصْرُت َرْبَعَك ُمْوِحشًا

ـٍف َوَشـِهـْيِق ـٍن َوَتــَأسُّ َتـَحـنُّ ـِ ب

ويـزيدنــي جزعـًا لفقـدك صـاِدٌح

في مـنزل داٍن إلــيَّ لــصـيــِق

قــرع الفـــؤاد وقــد زقــا فـكـأنــه

نـادى ببني أو نـعـّي شــقيـق

فتأسـفـي أبـدًا علـــيـك مواصــل

بسواد ليل أو بياض شروق

وإذا أفـاق ذوو املصائب سلوة

وَتـَصبَّروا أمسيت غير مفيِق

ـــــبَّ أبـــو الـــفـــرج األصــفــهــانــي  أَح
كبيرًا،  حبًا  والطيور  الحيوانات 
ديك  يموت  أن  جــدًا  آمله  فقد  ولذلك 
طويلة،  بقصيدة  يبكيه  فأخذ  لــه، 
لذلك  رائــع  وصــف  وفيها  وجميلة، 

الديك، وأسف شديد على فقده.

في  األصفهاني  انطــالقة  هنــا  مــن 
باملقدمات  لها  قدم  أن  بعد  قصيدته 
وحان  األنني،  دوُر  وجاء  الوصفية، 
لقد  حتى  الفقيد.  على  البكاء  زمن 
أن أسفه عليه وحزنه متصالن  ذكر 

لياًل ونهارًا. 

الــخــارجــي  بــالــوصــف  يكتف  ولـــم 
يتحدث  صــار  لقد  بل  الــديــك،  لهذا 
الباكر،  الصباح  فــي  صياحه  عــن 
وجــمــال صــوتــه، لــدرجــة أن صوت 
ديك الجيران عندما يصيح من بعيد 
فكَأن  املفقود،  ديكه  يذكر  فيسمعه 

هذا الديك الحي يقرع فؤاده.
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األصفهاني،  الفرج  أبــو  هو  هــذا 
األديب الراوية صاحب املؤلفات النافعة 
الذي ُيذكرنا به ـ دائمًا ـ كتابه الكبير 
)األغاني( . ونحن هنا نراه إلى جانب 
في بيته يعالج حيواناته  ذلك )بيطارًا( 
البيطرة  بعمل  يهتم  أن  دون  الخاصة. 
في خارج نطاق البيت. ولكنه معروف 
يهوى  املهنة،  لهذه  املجيدين  من  بأنه 
والديكة  للقطط  ملحبته  تبعًا  بها  القيام 
وبــاقي الحيــوانات البيتيــة الصغيــرة 

التي يألفها.
إن  هذا ونحن في غنى عن القول: 
الحيوانات ُعرضًة لألمراض كاإلنسان 
بعالج  يهتمون  القدماء  وكان  تمامًا، 
املريض منها، ويحرصون على سالمة 
كانت  ألنها  دواب؛  من  يمتلُكونه  ما 
رأس مالهم، وكانت تنفعهم في مجاالت 

حياتهم كلها.
إلى  نضيف  أن  لنستطيع  إننا  بل 
في  تعيش  التي  الحيوانات  أن  ذلــك 
الغابات والبوادي تدرك ما ينفعها، وما 
املحيطة  األعشاب  من  مرضها  يزيل 
بها. ولقد ألف العالمة "عمرو بن بحر 
جاء  الذي  "الحيوان"  كتاب  الجاحظ" 
في سبعة مجلدات كبيرة ذكر فيها كل 
وصف  فيه  بما  األمــر  هذا  عن  شيء 
حاالت بعض الحيوانات حني تلجأ إلى 
أعشاب معينة فتأكل منها طلبًا للشفاء 
من مرض َألَمَّ بها، حتى لكأنها تعرف 
داءها ودواءها، ولقد ُطبع هذا الكتاب 
السالم  عبد  األستاذ  شيخي  بتحقيق 
محمد هـــارون، وهــذا اســم المــع في 

مجال تحقيق املخطوطات العربية.
من  كثيرًا  فإن  ذلك  إلى  وإضافة 
الكتب العربية قد تناولت مسألة الطب 
البيطـــري والعنـــاية بالحيــوان، ولكن 

مخطوطًا  يــزال  ال  الكتب  هــذه  بعض 
بدأ  وقد  وينُشُره،  يحقُقُه  َمْن  نجد  لم 
وقد  قديمًا،  الفن  بهذا  العرب  اهتمام 
أفراسهم  له  تتعرض  ما  عليه  دلَُّهم 
نفر  فتخصص  وأمراض،  حوادث  من 
وا  ُسمُّ الحاالت  هذه  مثل  بعالج  منهم 
وهذا  )بيطار(،  جمع  في  )البياطرة( 
االسم هو الذي انتقل إلى فرع الطب 
الحيوانات،  كافة  بعالج  ُيعنى  الــذي 
بهذا  معروفًا  البيطري  الطب  فصار 
االسم، وصارت له كليات خاصة تقوم 

بتدريسه، وتخريج متخصصني فيه.

ومما تم تأليفه في املاضي حول فن 
البيطرة كتاب اسمه "كامل الصناعتني" 
وُيقصد بهما صناعة البيطرة، وصناعة 
العناية العامة بالحيوان، وللكتاب اسم 
لنا  يتبني  الناصري، وسوف  آخر هو: 

فيما بعد سبب هذه التسمية.

وألهمية هذا الكتاب فقد ُترجم إلى 
اللغة الفرنسية، وتم عليه تعليق باللغة 
األملانية فيه انتقاد لبعض املعلومات التي 
املعلق  ذكر  وقد  يجب،  كما  ُتترجم  لم 
املترجم  أن  يأسف  إنه  قال:  حني  ذلك 
الفرنسي لم يستعن في عمله بشخص 

مهني يجنبه كثيرًا من األخطاء.

ــرج  ــف ال ــا نــعــرف أن أبــــا  مـــن هــن
وأكبر  أشمل  صاحب  األصفهاني 
كتاب جامع للشعر العربي وألخبار 
اهتمام  له  "األغاني"  وهــو  العرب 
وعالج  الحيوانات  برعاية  خــاص 
السقيم منها، ولكنه لم يكن يهتم إال 

بالحيوانات الصغيرة الخاصة به.

ــادات املــتــقــدِّمــة  ــه ــت ــالج نــتــيــجــة ل
ورعايته،  الحيوان،  لعالج  الخاصة 
فقد تخصص أناس بهذا الحقل من 
حقول املعالجة، وصار هؤالء ُيدعون 
بالبياطرة، وهم أطباء متخصصون 
عملهم  واتسع  الحيوانات،  بعالج 

اليوم أكثر من ذي قبل.

بيطار  ألفه  كتاب  عــرض  يبدأ  هنا 
شهير وعنوانه: " كامل الصناعتني" 
وله اسم آخر هو: "الناصري" تفاؤاًل 
بسلطان زمان تأليفه، وهو كتاب مهم 
في مجاله لدرجة أنه ُعرف ــ قديمًا ــ 

في أوروبا، وُترِجم للغة الفرنسية.
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ولكـــن الكتــاب ُطبــع محققًا بلغته 
بتحقيق  1989م،  سنــة  فــي  العربية 
الدكتـــور عـبد هلل أبــريق، وهو أستاذ 

بجامعة حلب السورية.

البدر  بن  بكر  أبو  فهو  املؤلف  أما 
بن البيطار، والبيطار اسم مشهور في 
كثيرة  أخرى  أعمال  وله  البيطرة،  علم 
عن  تحدثت  وقد  املجال،  هذا  غير  في 
هذا املؤلف عدة مراجع، ذكرت بيانات 
عنه، كما ذكرت أنه كان صاحب َخْيل 
وكبير  قــالوون،  بن  الناصر  السلطان 
هذا  لوالد  كذلك  كــان  وقــد  بياطرته، 
الناصر  وللسلطان  قبله،  السلطان من 
ألف ابن البيطار كتابه هذا وأطلق عليه 

اسم الناصري لذلك.

كان املؤلف رجاًل حصيفًا، ودقيقًا 
وكتابته، وكان  في عمله، وفي وصفه، 
أمينًا يعتمد عليه في البيطرة، وقد قال 

عنه محقق الكتاب:

ما  يذكر  مــمــارس،  بيطريُّ  "فهو 
وما  رأى،  وما  ُجرب،  وما  اسُتْحِسن 
قبله،  والده من  رآه  وما  بنفسه.  جربه 
مصر  في  نَّاع  الصُّ من  هو  رآه  ومــا 

والشام، نقاًل، أو عماًل، أو خبــرًا".

للسلطان  كتابه  ــف  أل قــد  وكـــان 
املنصور سيف الدين بن قالوون وهو 
من أشهر ملوك املماليك الذين حكموا 
مصر فترة من الزمن ، وقد ولي الحكم 

في سنة 678 م.

وقد كتب املؤلف تحت عنوان الكتاب 
فقال  الصناعتني  بقوله  املقصود  بيان 
إنهما : البيطرة والزردقة ، فأما البيطرة 
فهي  الزردقة  وأما  اآلن،  معروفة  فهي 
علم سياسة الخيل، وتدريبها، ورعايتها.

من  يهمنا  ما  إلى  ندخل  أن  وقبل 
هذا الكتاب فإن من الواجب أن نشيد 
عماًل  أنجز  فقد  فيه،  املحقق  بجهد 
الجودة،  غاية  في  مقدمة  وكتب  مهمًا، 

وُعني باألصل عناية تاَمة.

فروع  خمسة  من  الكتاب  ويتكون 
َسمَّى ابن البيطار كل فرع منها: مقالة 
بابًا  عشرين  من  األولى  املقالة  تتكون 
كلها يختص  بالخيل بدايتها في فضل 
الجهاد، وتشابه أعضاء الحصان مع 
يتصل  ومــا  اإلنــســان،  أعضاء  بعض 
إلى  وما  عامة  بصورة  الفرس  بشكل 

ذلك.

عشرة  من  الثانية  املقالة  وتتكون 
حيث  من  الخيل  صفات  فيها  أبــواب 
ــ  فهي  الثالثة  املقالة  وأمــا  األلـــوان، 
أبواب تتضمن ما  ــ من عشرة  أيضًا 
الخيل،  أنواع  من  يستحب  وما  يكره 
وفي  أوصــافــهــا،  مــن  كثير  بيان  مــع 
عن  أحــدهــمــا  بحثان  يــأتــي  النهاية 
إنتاج  عن  والثاني  املخالف  اإلنتاج 
البغل والحمير. واملقالة الرابعة تحتوي 
بابًا كلها عن العيوب  على اثنى عشر 
التي تعترض الخيل، واملقالة الخامسة 
فهي  بحثًا  املقاالت  أوســع  من  وهــي 

ــًا عــلــى خمس  ــوزع كـــان الــكــتــاب م
فرعًا  منها  واحدة  كل  تمّثل  مقاالت 
من فروع املعرفة املتعلقة بالبيطرة، 
مكونة  الخامسة  املقالة  كانت  ولقد 
باب  كل  يتضمن  أبــواب  عشرة  من 
بوصف  يتعلق  مما  جـــزءًا  منها 
منها،  ُيستحب  ما  أمثال  من  الخيل 

وما هي خصائصه، وغير ذلك.

كان املؤلف هو أبو بكر بن بدر الدين 
البيطار، وهو رجل مشهور في فنه 
ُكتبت عنه مراجع كثيرة منها ما ورد 
لشمس  األعيان"  "وفيات  كتاب  في 
عند  أثيرًا  وكــان  خلكان.  بن  الدين 
كثير  عنده،  ُمَقرَّبًا  وقته،  سلطان 

الحصول على املغانم. 

كتاب ابن البيطار هو كتاب مهم في 
تخصصه، وله تميز في ترتيبه، وقد 
بقراءة  مختص  رجل  بتحقيقه  قام 
فجاء  القديمة،  النصوص  وتحقيق 
عمله متقنًا، وقد قدم للكتاب بمقدمة 

وافية وَعرَّف باملؤلف. 
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تتعلق  بــابــًا  وثــالثــني  أربــعــة  تتضمن 
كلها بما تتعرض له الخيل من العلل، 
أجزاء  على مختلف  األبواب  وزع  وقد 
والدماغ،  الجلد،  من  ابتداء  الحصان 
وباقي األجزاء إلى أن يصل في الباب 
الرابع والثالثني إلى بحث ذكره بقوله: 
التي تحدث عما  األعــالل  "في أسماء 
يأكله الحيوان من النباتات القاتلة، وما 

ُيسَقى له من القواتل".

فإننا  هـــذا  إلـــى  نــصــل  وعــنــدمــا 
الكتاب  على  االطالع  أنهينا  قد  نكون 
أن  قرأناه  ما  ضمن  ووجدنا  كاماًل، 
بالتحديد  تناولت  وقد  الخامسة  املقالة 
وطرق  الخيل  تنتاب  التي  العلل  ذكر 
األخرى.  املقاالت  كانت  بينما  عالجها 
التي  بالصفات  تتعلق  ما  أكثر  تتعلق 
تطرأ على الفرس أو الحصان، وطرق 
أية مخاطر قد  لتدارك  الالزمة  العناية 

يتعّرض لها أي واحد منهما.

وقد اخترنا مثااًل يدل على وصف 
املؤلف لحالة مرضية من حاالت الخيل 
أورد ذكرها في املقالة الخامسة، وقد 
من  والثالثون  الحادي  الباب  تناولها 
أسماء  "في  عنوانها:  وكــان  الكتاب، 
األعالل التي َتخَتُص بالرئة، وأسبابها، 

وعالماتها".

ــذا هــو نــص املــؤلــف وهــو يدل  وه
املقالة  هذه  أفرد  أنه  هما:  أمرين  على 
لبيان أنواع البيطرة، وأنه على إحاطة 
التي تصيب  بكل ما يتعلق باألمراض 
الذي وصفه فقال:  الخيل، ومنها هذا 
فهي  بالرئة  تختص  التي  األعالل  أما 
مرضان: أحدهما قرحة الرئة، والثاني 

الربو وضيق النفس.

فهو  الرئة:  في  القرحة  عالمة  أما 
الفرس يسعل سعااًل عظيمًا،  ترى  أن 
العلف  وقــت  سعاله  يكون  ما  وأكثر 
نزل على  إذا  العلف  املاء، ألن  وشرب 
خرج  وربما  وحركها،  أنكاها  القرحة 
من فم الحيوان في وقت السعال شيء 
وهي  باملدة،  أو  السمك،  بقشور  شبيه 

علة صعبة.
فهو أن  وأما الربو وضيق النفس: 
يضيق  سعاله  وقت  في  الفرس  ترى 
وربما  متواترًا،  نهيجًا  وينهج  نفسه 
شخر من مناخيره من ضيق منافسه، 
وقت  في  مناخيره  من  يرمي  وتــراه 
السعال دمًا، وربما خرج من فمه رغوة 
من  أصعب  صعبة  علة  وهو  بيضاء، 

قرحة الرئة، فافهم ذلك وهلل أعلم".
ــذا نــمــوذج مــن الــنــمــاذج التي  ه
فيما  العرب  العلماء  قدماء  صنعها 
مدى  لنا  ظهر  وقــد  بالبيطرة،  يتعلق 
لنا  ظهر  كما  الــفــن،  بهذا  االهتمام 
اهتمام اآلخرين من خارج بالد العرب 
واملسلمني بكل ما أنجزه علماؤنا، وهذا 
هو ما تبني فيما سلف من هذا املقال.

املــــراجــع
وفيات األعيان البن خلكان بتحقيق . 1

الدكتور إحسان عباس.
شرح املعلقات العشر للزوزني.. 2
كامــل الصناعتني البن بيطار.. 3
بتحقيق . 4 للجاحظ  الحيوان  كتاب 

األستاذ عبد السالم هارون.
كتاب نسب الخيل البن الكلبي.. 5
كتاب األعالم للزركلي .. 6
أبــو الفــرج األصفهانــي لشفيــق . 7

جـبري.

وعندما آن للمؤلف أن َيْذُكَر أمراض 
القرحة  ذكـــر  منها  أورد  الــخــيــل 
مظاهر  وما  الرئة،  في  تحدث  التي 
كثرة  من  عليها  يــدل  ومــا  مرضها، 
ورغبته  الفرس،  أو  الحصان  سعال 
وُيضاف  املــاء،  من  مزيد  شــرب  في 

إليه مرض الربو، وضيق النفس.

فــي هــذا املــوقــع نــكــون قــد وصلنا 
ــا نــريــد ذكـــره عن  ــل م إلـــى ذكـــر ك
على  والحرص  بالحيوان،  العناية 
العلم  أن رجال هذا  عالجه، وعرفنا 
القدماء من العرب تركوا تراثًا مهمًا 
استفادت منه أوروبا يوم كانت في 
حاجة إليه، ولم ُتدرك علمها إال به.   
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* اختصاصي أول جراحة األنف واألذن والحنجرة ــ مستشفى الفروانية ــ وزارة الصحة ــ دولــة الكويــت.
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التهاب األذن الوسطى )Otitis media( عبارة عن عدوى تصيب األذن الوسطى، وهي املساحة اململوءة 
بالهواء والتي تقع خلف طبلة األذن، وتحتوي على عظام األذن االهتزازية الصغيرة، ويكون األطفال أكثر 
ُعرضًة لإلصابة بعدوى األذن من البالغني، ويبدأ العالج بالسيطرة على األلم ومراقبة املشكلة خاصة وأن 
األلم يزول غالبًا من دون عالج، وفي بعض األحيان ُتستخَدم املضادات الحيوية لعالج العدوى، ويكون بعض 
األشخاص أكثر ُعرضًة لإلصابة بعداوى متعدِّدة في األذن، ومن املمكن أن ُيسبِّب ذلك مشكالت في السمع 
وغيرها من املضاعفات الخطيرة، ويحدث التهاب األذن الوسطى في معظم األحيان بسبب عدوى بكتيرية 
أو فيروسية تؤثر في األذن الوسطى؛ مما يؤدي إلى تراكم السوائل خلف طبلة األذن، ويكون األطفال أكثر 
ُعرضًة لإلصابة، ويرجع السبب في ذلك إلى عدة عوامل منها: ِقَصر قناة أستاكيوس، ومن َثمَّ سهولة انتقال 
الفيروسات والبكتيريا من األنف أو البلعوم إلى األذن الوسطى؛ مما يؤدي إلى حدوث االلتهاب، وكذلك نقص 
املناعة لدى األطفال مقارنة بالبالغني يجعلهم أكثر ُعرضة لإلصابة باألمراض املعدية عمومًا، وُيعد إرضاع 
الطفل وهو في وضعية االستلقاء من عوامل الخطورة األكثر شيوعًا اللتهاب األذن الوسطى، ويختلف العالج 
بحسب نوع االلتهاب، وشدته، واملسبِّب له، وتسبب اضطرابات األذن الوسطى والداخلية عددًا من األعراض 

نفسها، وقد يسبب االضطراب في األذن الوسطى اضطرابًا في األذن الداخلية، والعكس صحيح.

التهاب األذن الوسطى 
د. سليمان عبد هلل الحمد*
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ــ َضْعف وظيفة قناة أستاكيوس، وعادة 
الحنك  حاالت  بسبب  ذلك  يكون  ما 
أو  املتكررة،  البرد  نزالت  أو  املشقوق، 

صدمة الضغط الجوي.
• التهاب األذن الوسطى املزمن	

يستمر هذا النوع من التهاب األذن 
ويكون  األقــل،  على  أسابيع  ستة  ملدة 
عنه  وينتج  أذنــي،  بسيالن  مصحوبًا 
ويحدث  األذن،  طبلة  في  ثقب  أو  شق 
حاالت  عالج  تأّخر  نتيجة  النوع  هذا 
االلتهاب الحاد في األذن والذي يؤدي 
ملدة  ــرازات  واإلف السوائل  تجّمع  إلى 
تتكون  ــّم  َث ومــن  أكثر،  أو  أسبوعني 
إلى  تصل  قد  التي  السوائل  تجّمعات 
إلى  زيادتها  تــؤدي  وقد  األذن،  طبلة 

خروج إفرازات من األذن. 
أسباب التهاب األذن الوسطى
نظرًا  أستاكيوس،  قناة  انسداد  ــ 
ألن قناة أستاكيوس هي املسؤولة عن 
تعديل ضغط الهواء في األذن الوسطى، 

وتصريف اإلفرازات الطبيعية منها.
ــاة أســتــاكــيــوس  ــن ــــوّرم ق يــــؤدي ت
نتيجة  بها؛  مخــاط  ووجود  والتهــابها 
التنفسي  الجهــاز  بالتهــاب  لإلصــابة 
واألنفلونزا،  البرد،  نزالت  مثل:  العلوي 
أو الحساسية، أو عدوى الجيوب األنفية، 

أنواع التهاب األذن الوسطى
األذن  اللتهاب  ــواع  أن عــدة  هناك 

الوسطى وتشمل ما يلي:
• التهاب األذن الوسطى الحاد	

تكون االلتهابات ذات وتيرة سريعة، 
وهي  األعراض،  من  بكثير  ومصحوبة 
كبير  عدد  بها  وُيصاب  متكررة  حالة 
من األطفال قبل بلوغهم سن السابعة، 
عدوى  وجود  بسبب  االلتهاب  ويحدث 
بكتيرية، أو فيروسية في أغلب الحاالت، 
وقد يكون ناتجًا عن مضاعفات لعدوى 
أصــابت الجهــاز التنفســي العلــوي، 
أو الجيــوب األنفيـة، مثــل: الزكــام، أو 

حساسية األنف املوسمية.
• التهاب األذن الوسطى  اإلفرازي	

تنتج هذه الحالة عن تجّمع السوائل 
بعد  عــادة  يحدث  ــذي  وال األذن،  في 
الحاد،  األذن  بالتهاب  املريض  إصابة 
بهذا  اإلصابة  في  األساسي  والسبب 
وإفـــرازات  سوائل  تجّمع  هو  النوع 
لعدة  نتيجة  داخلها  املخاطية  األذن 

أسباب منها:
ــ انسداد قناة أستاكيوس بعد اإلصابة 
العلوي،  التنفسي  الجهاز  في  بعدوى 
اإلفرازات  وتجّمع  الرشح،  وحدوث 

املخاطية داخل األذن.

الــوسطى  التهــاب األذن  يحــدث 
عدوى  بسبب  األحيان  معظم  في 
بكتيرية أو فيروسية؛ مما يؤدي 
طبلة  خلف  السوائل  تراكم  إلى 
األمــراض  أكثر  من  وُيعد  األذن، 

شيوعًا بني األطفال.

أستــاكيوس  قنــاة  ِقَصــر  يمّثل 
األذن  مــن  يمتد  رقــيــق  )أنبوب 
من  الخلفي  الجزء  إلى  الوسطى 
أهم  أحــد  األطــفــال  عند  األنف( 
عوامل الخطورة التي تساعد على 
والبكتيريا  الفيــروسـات  انتقــال 
األذن  إلــى  والبلعوم  ــف  األن مــن 

الوسطى.

لإلصابة  ُعــرضــة  أكثر  األطــفــال 
بعدوى األذن بسبب حجم وشكل 

قناة أستاكيوس.

أذن وسطى ملتهبة أذن وسطى طبيعية

طبلة األذن

سائل
انسداد قناة 
أستاكيوس
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أو التدخني، أو الشرب في وضع النوم 
القناة؛  إلى انسداد تلك  ع(  )عند الرضَّ
داخل  السوائل  تراكم  في  يتسبب  مما 
األذن الوسطى، ويسبب التهابها، ويشيع 
ألن  األطفال؛  لدى  املشكلة  هذه  حدوث 
أضيق،  تكون  لديهم  أستاكيوس  قناة 
وفي وضع أفقي؛ مما يزيد من صعوبة 
تصريف اإلفرازات من خاللها، وزيادة 

احتمالية تعّرضها لالنسداد.

ثقب  يحدث  األذن،  طبلة  انثقاب  ــ 

قناة  بني  الفاصل  الرقيق  النسيج  في 
الوسطى؛  واألذن  الخارجية،  األذن 
لإلصابة  ُعرضًة  األخيرة  يجعـل  مّمــا 
التمزُّق  ويحدث  وااللتهابات،  بالعدوى 
ألسباب عدة، منها: التعّرض لألصوات 
بسبب  أو  كــاالنــفــجــارات،  املرتفعــة 
إدخال أجـســـام غـــريبـــة فـي األذن، 

ُيصاب  ــذي  ال الطفل  يحتاج  قد 
األذن  بــالــتــهــاب  مــتــكــرر  بشكل 
اختبار  إجــــراء  إلـــى  الــوســطــى 

للسمع، أو مهارات الكالم.

ـــة بـــنـــزالت الــبــرد  عــنــد اإلصـــاب
املصاب  عــالج  ُيفضل  املــتــكــررة 
وخــاصــة األطــفــال وعــدم إهمال 
املعالجة؛ حتى ال تتطور اإلصابة 

إلى التهاب باألذن الوسطى.

بناًء  األذن  التهاب  يتم تشخيص 
ومن  املوصوفة،  األعــراض  على 
الطبيب  يستخدم  أن  الـُمرجح 

منظار األذن لتأكيد التشخيص.

 ارتشاح السائل داخل األذن امللتهبة.

ــ توّرم اللحمية، اللحمية هي عبارة عن  
كتلتـــني صغيـــرتني مـــن األنســجـــة 
أعلى الجزء الخلفي من األنف، وُيعتقد 
الجهاز  نشاط  في  دورًا  تلعبان  أنهما 
مــن  قريبـــة  اللحميــة  املنـــاعي، وألن 
توّرمها  فإن  أستاكيوس،  قناة  فتحــة 
قـــد يـــؤدي إلـــى سّد تلك القناة؛ مما 
قـــد يـؤدي إلى إصابة األذن الوسطى 
بااللتهاب، ومن املرجح أن يلعب توّرم 
اإلصابة  في  دورًا  وتهيجها  اللحمية 
ألن  األطــفــال؛  لــدى  األذن  بالتهابات 
مقارنة  نسبيًا  كبيرة  لحميات  لديهم 

بالبالغني.

ويجدر بالذكر أنه يمكن أن تنثقب األذن 
الضغط،  في  املفاجئ  التغّير  نتيجة 

وذلك على النَّحو التالي:
يحدث . 1 مثلما  الضغط،  في  زيــادة 

تصيب  شديدة  صفعة  تلقِّي  عند 
األذن، أو الغوص تحت املاء.

مثلما . 2 الــضــغــط،  فــي  انــخــفــاض 
يحدث في أثناء ركوب الطائرة، أو 
عند تعرُّض القناة السمعيَّة  لفرق 

كبير في الضغط )شفط قوي(.
الشديدة . 3 ــة  اإلصــاب ُتــســبِّــب  قــد 

األذن،  طبلة  انثقاب  ــرأس  ال في 
قاعدة  تعرَّضــت  إذا  ُخُصوصــًا 

الجمجمة ُقرب األذن إلى كسٍر.

طبلة األذن

سائل داخل األذن
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عــوامـــــل الخــطــــــر التــــي 
تــزيد مــن احتمــالية اإلصابة 

بالتهـــاب األذن الوسطى
• العمر: خاصة لدى األطفال الذين 	

أشهر  ستة  بني  أعمارهم  تتراوح 
وسنتني، فهم أكثر ُعرضًة لإلصابة 
بعدوى األذن بسبب حجم وشكل 
أن  إلى  إضافة  أستاكيوس،  قناة 
أجهزتهم املناعية ما تزال في طور 

النمو.
• الحساسية، والتـعــّرض ملهيـجـــات 	

الجهـــــاز التنفسي.
• التدخني. 	
• تشــوهات الوجـــه الِخلْقية مثـــل: 	

الحنـك املشقوق.
• نقص املناعة.	
• إن 	 حيث  االصطناعية  الرضاعة 

األطفال الذين يشربون الحليب من 
خالل زجاجات الرضاعة وخاصة 
ُيصابون  قد  االستلقاء  وضع  في 
بعــدوى األذن أكثــر مــن األطفال 

الذين يرضعون رضاعة طبيعية.
• التهابات الجهاز التنفسي العلوي.	

األعراض
ــ ألم باألذن خاصة عند االستلقاء.

ــ ضغط في األذن والشعور بامتالئها.
ــ صعوبة في النوم.

ــ التهيُّج والبكاء أكثر من املعتاد )لدى 
ع، واألطفال الصغار(. الرضَّ

ــ صعوبـــة الســـمــع أو االســـتجابة 
لألصوات.

ــ فقدان التوازن.
ــ الُحمَّى بدرجة حرارة تصل إلى 38 

درجة مئوية أو أكثر.
ــ خروج إفرازات من األذن.

التشخيص
اإلصابة  بتشخيص  الطبيب  يقوم 
بالتهــاب األذن الوســـطى باسـتخدام 
رؤية  على  يساعد  الذي  األذن  منظار 
قناة األذن وطبلة األذن،  ما في داخل 
توّرم،  أو  والتحري عن وجود احمرار 
أو تراكم القيح، وعندها يأخذ األطبَّاء 
لعمل  األذن  من  املفرزات  من  عيِّنات 
البكتيريا  على  للتعرُّف  بكتيرية  مزرعة 

التي تسبب العدوى.

العدوى  حــاالت  معالجة  تعتمد 
األذن  ــاب  ــه ــت ال مـــن  الــشــديــدة 
الحيوية  بــاملــضــادات  الوسطى 
تبعًا لحساسية العامل الجرثومي 

املسبِّب.

األذن  التهاب  خطر  تقليل  يمكن 
أخذ  طريق  عن  الحاد  الوسطى 

اللقاحات الروتينية لألطفال.

الوسطى  األذن  تختلف معالجات 
وشــدتــه،  االلــتــهــاب  ــوع  ن بسبب 

والعامل املسبِّب له.

 فحـــــص األذن.
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اإلصابة  فــي  األطبـــاء  اشـتبه  إذا 
غيــر  )تجّمــع  الكوليستيرولّي  بالــورم 
طبيعي لخاليا جلدية داخل األذن(، فقد 
ينصحون بالتصوير املقطعّي املُحوَسب، 

أو التصوير بالرَّنني املغناطيسّي.

وإذا ُلوحظ تأّثر حالة السمع، فإن 
الختبار  بالخضوع  ينصحون  األطباء 

السمع.

املعالجة
• الوسطى 	 األذن  التهاب  عالج 

الحاد

يقوم األطباء بتنظيف القناة السمعيَّة 
ووصف قطراٍت مطهرة لألذن ومسكنة 
لآلالم، وقد ُتوصف املُضادَّات الحيويَّة 
ما  وعادة  الشديدة،  للحاالت  الفموية 
ُيوصــى بالعــالجات املنــزلیة البسيطة 
الوسطى  األذن  التهاب  آالم  لتخفیف 

وتشمل ما يلي:

ــ وضع كمادات دافئة رطبة فوق األذن 
املصابة.

لتخفيف  األذن  قطرات  استخدام  ــ 
األلم.

مثل:  الفموية  األلم  مسكنات  تناول  ــ 
الباراسيتامول، واإليبوبروفني.

ــ إبقــاء الــرأس مستقيمــًا، أو بشكل 
عمودي في أثناء الجلوس.

ــ الغرغرة باستخدام املياه املالحة. 

• الوسطى 	 األذن  التهاب  عالج 
املزمن

األذن  التهاب  أهداف عالج  تشمل 
الوسطى املزمن ما يلي:

ــ منع العدوى املتكررة للمساعدة على 
تجّنب املضاعفات.

ــ تصريف السائل املحتبس من األذن.
ــ شفاء طبلة األذن )التي انثقبت بسبب 

العدوى، واحتباس السوائل(.
يتــم  الحــاالت  مــــن  كثير  وفــي 
استخدام املضادات الحيوية املوضعية 
الفلـــوروكينـولون،  مثــــل:  مــــن  أواًل، 
ُيعطى  الشديدة  العدوى  حالة  وفي 
املريض مضادًا حيويًا عن طريق الفم 
يوصي  وقد  سيبروفلوكساسني،  مثل: 
لم  إذا  جراحية  عملية  بإجراء  الطبيب 
تستجب العدوى للعالج، أو إذا كانت 
األذن،  فــي  متكـــررة  التهابات  هناك 

وتشمل العمليات الجراحية ما يلي:
لدى  اللحمية، خصوصًا  ــ استئصال 
الطفل  وكان  إذا تضخمت،  األطفال 
ُيصــاب بالتهابــات مــزمنة ومتكررة 

باألذن الوسطى.
باألذن.  ــ إدخال أنابيب )فغر الطبلة( 
قد يقترح الطبيب أن يخضع املريض 
إلجراء جراحــي يهــدف إلى إدخال 
األذن،  فــي  صغيــرة  أنــابيب 
كمجرى  األنابيب  تلك  تعمل  بحيــث 
األذن  الهواء في  بديل إلبقاء  هوائي 
الوسطى متجددًا، وتسمح بتصريفه، 
مع  األذن  بداخل  الضغط  ومعادلة 
كما  الجسم،  خارج  الهواء  ضغط 
التخلص  أيضًا  األنابيب  تلك  تتيح 
األذن  من  املحتبسة  السوائل  من  
أيضًا  ويمكن عن طريقها  الوسطى، 
املحتبس  السائل  من  عينة  أخذ 
إلرساله لعمل مزرعة لتحديد املضاد 
الحيوي األنسب، وعادة ما تتحسن 
عدوى التهاب األذن الوسطى دون أي 
املــريض  يعـــاني  وقد  مضاعفات، 
لفترة  املؤقت  السمع  فقــدان  أيضًا 
السمع  يعود  غــــالبًا  قصيرة، ولكن 

بسرعة بعد العالج.

قد يحتاج املرضى الذين يعانون 
األذن  اللتهاب  متكررة  نــوبــات 
أنابيب  تثبيت  إلــى  الــوســطــى 
املنحبسة  الــســوائــل  تــصــريــف 
بطبلة األذن )أنابيب فغر الطبلة(.

وهو  الطفل  إرضــاع  عدم  ينبغي 
هذا  ألن  االستلقاء؛  وضعية  في 
السائل  مــرور  السهل  من  يجعل 
داخل  إلى  أستاكيوس  قناة  عبر 

األذن الوسطى مسببًا التهابها.

األذن  من  إفــرازات  خــروج  يشير 
إلى اإلصابة بعدوى داخل األذن؛ 
الطبيب  استشارة  يستدعي  مما 

املختص.
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املمكن  مــن  أنــه  بالذكــر  والجدير 
أستاكيوس  قنــاة  التهــابات  معالجــة 
عــن طــريق بخاخات األنف واألدوية، 
ولكن عند فشل استرجاع وظيفة قناة 
العالج  استخــدام  بعــد  أستــاكيوس 
ُينصح  أشهر   )6 ــ   4( مـــن  ألكثــر 
عندئٍذ بوضع أنابيب األذن، وعادة ما 
ُتستخدم تلك األنابيب عند األطفال في 

إحدى الحاالت التالية:

املُحتبس  السائل  عن  ينتج  عندما   ∗
وتــراكم  التهــاب  األذن  طبلــة  خلــف 
أو  مع  الوسطى  األذن  في  للسوائل 
فيروسية،  أو  بكتيرية،  من دون عدوى 
استمرار  بسبب  هــذا  يحــدث  وقــد 
تراكم السوائل حتى بعد زوال عدوى 
وقد يحدث كذلك بسبب بعض  األذن، 
غير  أو  الــوظيفية  غيــر  االنســدادات 

املعدية لقناة أستاكيوس.

∗  عند فقدان السمع الذي يحدث عادًة 
نتيجة التهاب األذن الوسطى بالسائل 
فقدان  يــؤدي  أن  ويمكــن  املُحتبـس، 
الكالم،  تطور  في  تــأّخر  إلى  السمـع 
والتواصل،  السلــوك  فــي  ومشكالت 

وَضْعف األداء الدراسي.

األذن  عــــدوى  تـكـــــرار  عنــــد   ∗
الوسطى ثالث مرات على األقل خالل 
أكثر  أو  مرات  أربع  أو  أشهر،  ستة 

خالل عام.
الوسطى  األذن  عـدوى  حـــدوث   ∗
للمضادات  املستجيبـــة  غير  املزمنــــة 

الحيوية.
الوسطى  األذن  التهاب  حالة  في   ∗
املتقيح املزمن، وهو عدوى مستمرة في 
األذن الوسطى قد ينتج عنها تمّزق، أو 

ثقب في طبلة األذن.
عملية  بإجراء  الطبيب  يوصي  قد 
طبلة  في  دائم  ثقب  إلصالح  جراحية 
األذن، ومع ذلك، يتم في بعض الحاالت 
ترك الثقب مفتوحًا، ألنه يمكن أن يعمل 
مثل أنبوب فغر الطبلة؛ للسماح للهواء 
بالتدّفق عبر األذن الوسطى، وربما ملنع 

مزيد من العدوى.
املزمنة  األذن  عدوى  تنتقل  عندما 
خارج األذن الوسطى إلى عظم الخشاء 
)جزء من العظم خلف األذن الوسطى( 
يمكن أن تحدث عدوى خطيرة تسّمى 
يمكــن  ما  وغالبــًا  الخشــاء،  التهاب 
عن  ُتعطى  التي  الحيوية  للمضادات 
العدوى،  هذه  تزيل  أن  الوريد  طريق 

ولكن الجراحة قد تكون ضرورية.

ُيصاب بعض مرضى التهاب األذن 
أو  السحايا،  بالتهاب  الوسطى 
يحدث لهم تجّمع للقيح )الخّراج( 

في داخل الدماغ.

التهاب  ينتقــل  نادرة،  في حاالت 
إلـى  البكتيـــري  الـوسطــى  األذن 
مثل:  القــريبة  العظميــة  البنــى 
العظــم الخشـــائي خلـــف األذن، 
بإعطــاء  الحــاالت  تلك  وُتعـــالج 
املضــادات الحيـوية عبر الوريد.

يجب الحرص على متابعة صحة 
وخاصة  باستمـــرار،  الطفـــل 
متكررة  التهــابات  له  حدثت  إذا 

باألذن الــوسطى.

 املعالجة بإدخال أنابيب )فغر الطبلة( باألذن.

أنبوب فغر الطبلة

إدخال أنبوب فغر الطبلة 
املؤقت

نزح السائل إلى 
قناة األذن
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املضاعفات
انثقاب طبلة األذن

تتجّمع  عندما  الحاالت  بعض  في 
السوائل باألذن الوسطى فإنها تضغط 
انثقابها،  وتسبب  األذن  طبلة  على 
وعندما تتطور هذه الحالة فإنها تؤدي 
إلى فقدان السمع، ومن أعراض تمزُّق 

طبلة األذن ما يأتي:
• فقدان السمع. 	
• الشعور بالدُّوار. 	
• الغثيان، أو القيء. 	
• سماع صوت طنني باألذن. 	
• األلم الشديد.	

تسّوس األذن 
في  يؤثر  التهاب  عن  عبارة  وهو 
املوجودة  )الجيوب(  الهوائية  الخاليا 
هذا  وُيعتبر  الصــدغي،  العظـــم  فـــي 
األذن  التهاب  مضاعفات  أحد  املرض 
على  يترتب  وقـــد  الحـــاد،  الوســطى 
خطر  زيادة  األذن  بتسوس  اإلصـــابة 
اإلصابة ببعـــض املضــاعفات ومنها: 
عظــام  التهــاب  أو  السمــع،  فقــدان 
الوجهي،  العصب  شلل  أو  الجمجمة، 
يشعر  ما  وعادًة  السحايا،  التهاب  أو 
املريض بارتفاع درجة حرارة الجسم، 

وألم في األذن.
هذا  عالج  يتــم  أن  املهــم  ومـــن 
من  ُتِرك  إذا  ألنه  االلتهاب؛  من  النوع 
مضاعفات  إلى  فسيؤدي  عالج  دون 
ويتضمن  سابقًا،  ذكرنا  كما  خطيرة 
العالج األساسي لتسّوس األذن إعطاء 
طريقة  وتختلف  الحيــوية  املضــادات 
فإذا  االلتهاب،  لنوع  تبعًا  إعطائها 
كان االلتهاب حادًا يتطلب ذلك إدخال 
املريض املستشفى، وإعطاءه املضادات 
أخذ  بعد  الوريد،  طريق  عن  الحيوية 

لعمل  وذلك  األذن،  سوائل  من  عينة 
ومعرفة  وفحصها،  بكتيرية،  مـزرعة 
نوع البكتيريا املسببة، ووصف املضاد 
مزمنًا  كان  إن  أما  املناسب،  الحيوي 
مضادات  املريض  ُيعطى  ما  فعادًة 
قطرات  شكل  على  أو  فموية  حيوية 
عملية  إجراء  املحتمل  ومن  األذن،  في 
وتخفيف  الســوائل  إلزالــة  جراحيــة؛ 

الضغط في األذن.
تصلب عظمة الركاب باألذن 

توجد عظمة الركاب باألذن الوسطى، 
وهـي عظـــمة مــن بيــن ثـالث عظــام  
وهذه  الوسطى،  األذن  داخل  موجودة 
 ،)Malleus( املطـــرقة  هـــي  العظـــام 
والــــركــــاب   ،)Incus( والــسنــــدان 
عظمة  هي  الركاب  وعظمة   ،)Stapes(
إلى  الذبذبات  تنقل  وصغيرة  رقيقة 
العظام  هذه  وتقوم  مباشرة،  القوقعة 
على  بعضها  مــع  بالتحــّرك  الثــالث 
مفصالت، ووظيفة هذه املفصالت تقوية 
ومضاعفة الصوت 17 مرة، وفي حالة 
تصّلب عظمة الركاب فإن املفصالت ال 

تعمل؛ مما يؤدي إلى َضْعف السمع.
وتتمــّيز عظمـــة الــركاب بطبيعتها 
بحرية الحركة لنقل الذبذبات، وعندما 
حركتها  تصبح  للعظمة  تصّلب  يحدث 
نقل  على  قادرة  تكون  وال  محدودة، 
الذبذبات الصوتية إلى األذن الداخلية، 
وأهم األعراض التي قد تحدث للمريض 
الذي ُيصاب بتصّلب عظمة الركاب هي 
فقدان السمع الذي يحدث تدريجيًا في 
ُيسمع  وقد  كلتيهما،  أو  واحدة،  أذن 
يحدث  األذن،  أو  في  ضوضاء  أيضًا 

شعور بالدوار.
يحتاج عالج تصّلب عظمة الركاب 
اإلصابة  وملنع  جراحي،  تدّخل  إلى 
عالج  يجب  الركاب  عظمة  بتصّلب 

التهاب األذن الوسطى دون تأخير.

تسوس األذن هو عدوى بكتيرية 
يحتاج إلى معالجة فورية؛ تجنبًا 

للمضاعفات املرضية الخطيرة.

بــاألذن  السوائل  تتجّمع  عندما 
الوسطى، فإنها تضغط على طبلة 
وعندما  انثقابها،  وتسبب  األذن، 
تؤدي  فإنها  الحالة،  هذه  تتطور 

إلى فقدان السمع.

األعـــراض  ــم  أه مــن  السمع  فقد 
التي قد يعانيها املريض املصاب 

بتصلب عظمة الركاب.
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استراحة العدد
أوائل األشياء

الصبـح: أول النهـــار.
الغســق: أول الليـــــل.
اللََّبـــــــأ: أول اللـــــنب.
الباكورة: أول الفاكهة.
الَوْسِمي: أول املـطــــر.
الطليعـة: أول الجيش.
النهــــــل: أول الشرب.
النعــاس: أول النـــوم.
الوخــــط: أول الشيب.

أبو مـــــــــرة: إبليـــس.

أبو الفنـــون: املســرح.

أبو الصخب: املزمـــار.

أبو ِفـــــَراس: األســـــد.
أبو جعــــــار: الضبـــع.
أبو يقظــــان: الديـــــك.
أبو مزاحــــم: الفيـــــل.
أبو أيــــــوب: الجمـــل.
أبو األبــــــرد: النمــــر.
أبو األخطـــل: البغـــل.

أم الكتــــاب: الفاتحة.

أم القــــــرى: مكــــــــة.

أم الحــــرب: الرايــــة.

أم سمحـــــة: العنــــز.
أم األشعـــث: الشـــاة.
أم الندامــــة: العجلــة.
أم الطعـــــام: الحنطـة.
أم عـــــــــوف: الجرادة.
أم عريــــــــط: العقــرب.
أم قشعـــــــم: املنيــــــة.

من غرائب األسماء
معاذ: هو الشخص املحصن بذكر هلل.

أسيـــل: وجه القمر أو ضوء القمر.
َمَهــــــا: البقرة الوحشية.

أم كلثوم: املرأة ذات الوجة املمتلىء.
جعفـــر: النهر الصغير.
أروى: أنثـــى الــوعـــل.
حسني: الجبل العـالي.

ياسني: يا إنسان بالحبشية.
هيثــم: ابن الصقر.
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 )Candidemia( )ات )وجود املبيضات في الدم ُيعتبر التهاب الدم الفطري بالـُمبَيضَّ
عدوى فطرية مكتسبة من املستشفيات، وقد أخذ اهتمامًا متزايدًا من املختصني في 
األمراض املعدية؛ نظرًا لتزايد حاالت اإلصابة به بني الكبار والصغار، السيما املرضى 
الذين يتطلب وضعهم دخول وحدات العناية املركزة، ويتم التشخيص عادة بالتعّرف 
على فطر املبيضات )Candida( في عينة من مزرعة الدم، ويجب التعامل مع نمو فطر 
املبيضات بصرامة وعدم النظر إليه كتلوث من الجلد حدث عند سحب العينة، وأخذ 

الخطوات الالزمة للتعّرف على مصدر االلتهاب والبدء بالعالج بصورة فورية. 

التهاب الدم الفطري باملبيضات
د. سلوى عبد الرحمن النعيمي *

* رئيسة قسم طب األطفال بمجمع السلمانية الطبي ــ مملكة البحرين.
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ــات  أنــــواع فطــر الـُمبَيـضَّ
فطـر  هـــو  شـيوعًا  األنـواع  أكثر 
 )Candida البيـضـــــــاء  ـة  الـُمبِيـضَّ
األخرى  األنــواع  لكـــن   ،albicans(
آخذة في االزديــــاد كعوامــل ُمســبِّبة 
فــي   )Candidosis( املبيضـــات           لــداء 
العقود األخيرة، ومنها املبيضة املرطية
واملبيضـة   ،Candida parapsilosis( 
)Candida glabrata(، واملبيضة  امللساء 
 ،)Candida tropicalis( املــــداريـــة 

. )Candida krusei( واملبيضة كروسي
إن اختالف العامل املسـبب للمرض 
يترتب عليه اختالف الخيارات العالجية، 
حيث ال تسـتجيب أنواع فطـر املبيضـات 
لألدوية  نفســهـــا  بالدرجـــة  املختلفـــة 
املضادة للفطريات، فغـــالبًا ما تستجيب 
لـــــدواء  مثــــاًل  البيضـاء  املبيضــــات 
)Fluconazole( بصورة  الفلوكونازول 
جيدة، بينمـــا ال يـــؤثر هــذا املضــاد 
نوع  من  املبيضــات  علــى  الفطــــري 
يلـعب  وقـــد   ،)Krusei( كــروسي 
دور  املستخدم  الفطري  املضاد  نوع 
)االنــتقــائي(  االصــطفــائي  العامل 
للســـالالت املقاومة من فطر املبيضات. 
ظهـــور املبيضـــــات مـــن النــوع 

 )Candida auris(

في عام 2016م أصدر كلٌّ من  مركز 
 )CDC( مراقبة األمراض والوقاية منها
العامة  والصحة  املتحدة  الواليات  في 
نوع  ظهور  حول  تحذيرًا  البريطانية 
جديد من فطر املبيضات املقاوم لعديد 
 )Multi من األدوية املضادة للفطريات
ُأطلق   Drug Resistant Candida(
وارتبط  ،)Candida auris( اسم  عليه 
بإصابة  املبيضات  فطر  من  النوع  هذا 
باملستشفيات  داخليًا  املنومني  املرضى 

واملؤسسات الصحية بالتهابات شديدة 
للغاية  مرتفعة  وفيات  بنسبة  مترافقة 
جائحات  وحدوث  مألوفة  غير  بصورة 
على  التعرف  وتم  املستشفيات،  داخل 
هذا النوع من املبيضات ألول مرة فــي 
توثيق  وتــم  2009م،  عــام  اليابــان 
اإلصابات به في 30 بلدًا حول العالم 

حتى اآلن. 
بالتهاب  لإلصابة  الخطورة  عوامل   ∗
 )Candida وخاصة  باملبيضات  الدم 

 auris(

ــ وجود قسطرة وريدية مركزية.
ــ التغذية الوريدية الكاملة.

ــ تعاطي املخدرات عن طريق الوريد. 
ــ االستخدام غير املنضبط للمضادات 

الحيوية واسعة الطيف.
ــ مرضى العناية املركزة ذوو التصنيف 
.)APACHE Score( عالي الخطورة
ــ  الحاد  الكلوي  الفشل  مرضى  ــ 
خاصة الحاالت التي تتطلب إجراء 

غسيل كلوي دموي. 
ــ العمليات الجراحية خاصة البطنية. 

ــ حـــاالت انثقـــاب الجهـــاز الهضمي، 
مواقع  من  التســــريب  وحـــــــــاالت 
 )Anastomosis املفاغرات الجراحية

.leak(

املناعة،  بنقص  املصابون  املرضى  ــ 
الدم،  أورام  مرضى  ذلك  ويشمل 
الخاليا  زراعة  أو  األعضاء  وزراعة 
الجذعية بعد تلقي األدوية الكيميائية 
)بشكل خاص تلك التي تسبب ضررًا 

شديدًا ملخاطية الجهاز الهضمي. 
عمومــًا أصبـــح العـــالج الوقائــي 
عليه  متعارفًا  الفطريــات  بمضــادات 

فطر املبيضة )Candida( هو أحد 
أنواع الفطريات، ويوجد كثير من 
داخل  متعايشًا  الفطريات  هــذه 
اآلخر  وبعضها  الحية،  الكائنات 

يكون ضارًا تحت ظروف معينة.

البيضاء هو أشهر  املبيضة  فطر 
أنواع فطر املبيضات التي توجد 
متعايشــة فــي الجهـاز التنفسي 
العلوي، والفم، واألمعاء، واملهبل. 

ـــواع أخـــرى مــن جنس  هــنــاك أن
ـــاد  االزدي فــي  أخـــذت  املبيضات 
املبيضات  لــداء  مسببة  كعوامل 

في اآلونة األخيرة.
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املصابني  املرضى  عند  كبير  بشكل 
في  إيجابيًا  أثر  مما  املناعة،  بنقص 
الدم  بالتهاب  اإلصابة  حاالت  تقليل 
جهة  من  أنه  إال  باملبيضات،  الفطري 
حاالت  في  ازديادًا  يسبب  بدأ  أخرى 
لهذه  املقاومـــة  الفطــرية  االلتهابـات 
األدوية بسبب الضغط االصطفائي أو 

 .)Selective pressure( االنتقائي
اإلمراضية

تصل املبيضات إلى الدم عبر هذه 
الطرق: 
• عبـــر الغشـــــاء املخاطي للجهاز 	

الطـــــريق  وهـــــــو  الهضمـــــي: 
فــــي  األكثــــر شيـوعــــًا ســـواًء 
املنــاعة  منقــــوصي  املـــــــرضى 
العــدالت  نقــص  يعــانون  الذين 
)Neutropenia(، ومرضى العناية 
املبيضات  فطر  ألن  نظرًا  املركزة، 
املوجود  الطبيعي  النبيت  من  جزء 
عدة  وتتدخل  اإلنسان،  أمعاء  في 
عوامل لتسبب تكاثرًا مفرطًا لفطر 
ثم  ومن  األمعاء،  في  املبيضات 
وتلعب  الدم،  مجرى  إلى  خروجها 
في  مهمًا  دورًا  الكيميائية  األدوية 
أذية الغشاء املخاطي املعوي؛ مما 
يسمح لفطريات املبيضات بالعبور 
إلى  األمعاء  من  وسهولة  بحرية 

مجرى الدم.
• املركزية، 	 الوريدية  القسطرة  عبر 

استخـــدامها  حـــال  في  خاصــة 
الكاملة،  الوريدية  التغذية  لتسريب 
في  الدهني  املكون  أن  ُيعتقد  إذ 
الـُمغذِّي يعزز تكوُّن البطانة املنتنة 
 )Infected biofilm( )املنعدية( 
للقسطرة  الداخلية  الجدران  على 
الوريدية  املصنوعة من  السيليكون. 

• عبـــر بــــؤرة التهــابية مثاًل: التهاب 	
 ،)Pyelonephritis( الكلية  حويضة 
وهو من الطرق غير الشائعة، وقد 
بسبب  داخلي  بانسداد  يترافق 
انسداد  أو  فطرية،  تشكُّل حصاة 
جريان  انسياب  يعيق  خارجي 

البول.

بعض  جلد  املبيضات  تستعمر 
املرضى )Colonization(، ولكن هذا 
ال يسبب مرضًا بالضرورة إذ البد من 
ترافقه مع أحد عوامل الخطورة لُيحِدث 

التهاب الدم الفطري باملبيضات. 

املظاهر الســـريرية اللتهـــاب الدم 
الفطري باملبيضات 

ُيعد التهاب الدم الفطري باملبيضات 
املظهر األكثر شيوعًا لحاالت العداوى 
م  ُيقسَّ وهو  املبيضات،  بأنواع  الغازية 
كلٌّ  يمثل  فرعية  مجموعات  ثالث  إلى 

منها ثلث الحاالت تقريبًا وهي:

باملبيضات . 1 الفطري  الدم  التهاب 
إصابة  أو  عميق،  تمركز  دون 

حشوية )األعضاء الداخلية(.

التهاب الدم الفطري باملبيضات مع . 2
تمركز عميق أو إصابة حشوية.

عميق( . 3 )تمركز  حشوية  إصابة 
باملبيضات دون التهاب الدم. 

وجود  حال  في  التشخيص  يسهل 
مزرعة  أن  مع  إيجابية،  دم  مزرعة 
لكشف  منخفضة  حساسية  ذات  الدم 
االلتهاب؛ مما يؤثر سلبًا في القدرة على 
صحيحة  بصورة  اإلصابة  تشخيص 
من البداية، لذا فإن كثيرًا من الجهود 
دقة  أكثر  أساليب  لتطوير  حاليًا  ُتبَذل 
للتشخيص غير معتمدة على زرع الدم. 

ُتعد وحدة العناية املركزة واحدة 
من أكثر األماكن شيوعًا في نسب 
من  املكتسبة  ــعــداوى  ال حـــدوث 

املستشفيات.

العداوى املكتسبة من املستشفيات 
به  ُيصاب  التهاب  أو  عدوى  هي 
الشخص خالل وجوده في مرافق 

الرعاية الصحية املختلفة.

األمـــراض  مراقبة  مــركــز  أصـــدر 
والوقاية منها تحذيرًا حول ظهور 
نـوع جديد مـــن فطـــر املبيضات 
املقاوم لعديد من األدوية املضادة 

للفطريات.
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اللتهاب  السريرية  املظاهر  تتنوع 
بني  وتتراوح  باملبيضات  الفطري  الدم 
ارتفاع بسيط في درجة حرارة الجسم 
مشابهة  شديدة  ُسمية  متالزمة  إلى 
إلنتان الدم الجرثومي، حيث يحدث ما 
ُيسمــى بالتهـــاب املبيضــــات الغـازي 
)Invasive candidiasis(، وهــــــــــو 
أعضاء  إلى  الدم  عبر  العدوى  انتقال 
ــ  العني  مثل:  )من  متعدِّدة  جهازية 

الكلى ــ صمامات القلب ــ الدماغ(.
• نسبة 	 تتــفاوت  العينية:  اإلصـــابة 

حاالت  في  العينية  اآلفات  حدوث 
باملبيضات  الفطري  الدم  التهـــاب 
بني الدراسات املختلفة، حيث كانت 
إلى نسب  تشير  الدراسات سابقًا 
إصابة تصل إلى ما يقارب %20، 
الحديثة  الدراسات  تذكر  بينما 
نسبًا أقل بكثير )ال تتجاوز %2(، 
إلى اختالف  يعود  أن هذا  وُيعتقد 
السريرية واختالف وقت  املمارسة 
أصبح  حيث  الفحــص،  إجـــراء 
من  جزءًا  للعني  املبكر  الفحص 
املعتمـــدة  الســـريرية  املمارسة 
الفطري  الدم  التهاب  حــاالت  في 

باملبيضات.
• اإلصابة الجلدية: تظهر اإلصابات 	

شكل  على  مبــاشرة  الجلـــدية 
مجمـــوعــــات )Clusters( مـــــن 
قاعدة  على  تظهر  مؤملة  غير  بثور 
 )Erythematous base( ُحمامية
ويتراوح حجم اآلفات الجلدية من 
كبيرة  آفات  إلى  الصغر  متناهية 
قطرها  يصل   )Nodular( عقدية 
إلى عدة سنتيمترات، وقد تترافق 
مع نخر مركزي، وقد تكون اآلفات 
لدى  بثرية  غير  حطاطية  الجلدية 

املرضى منقوصي املناعة.

اإلصابة  تشخيص  يتطلب  وقد 
في  الجلد  من  خزعة  إجراء  الجلدية 
الحاالت التي يكون فيها فحص مزرعة 

الدم سلبيًا.
• تحدث 	 العضــــلية:  الخــــراجات 

الخراجات الفطرية في العضالت 
بشكل أقل شيوعًا، وتظهر سريريًا 
ألم، وتورم، وحرارة موضعية  مع 

في املجموعة العضلية املصابة.
• اإلصابة الجهازية املتعدِّدة: قد يظهر 	

التهاب الدم الفطري باملبيضات مع 
ــ  )الكلى  متعددة  جهازية  إصابة 
الرئة  ــ  الطحال  ــ  الكبد  ــ  القلب 

ــ الدماغ(. 
التشخيص 

• املعيار 	 الدم  ُتعتبر إيجابية مزرعة 
كثير  وفي  للتشخيص،  األساسي 
بناًء  التشخيص  يتم  الحاالت  من 
عدم  رغم  الدم  زراعة  نتيجة  على 
مســبق  ســـريري  شـــك  وجود 
أن  مع  باملبيضــات،  باإلصـــابة 
لـــم  الدم  مزرعة  فحص  إيجابية 
املرضى  لــدى    %50 الـ  تتجاوز 
إصـابتهم  تشخيــص  تـــم  الذين 

بالعدوى بعد الوفاة.
• في حال وجود إصابة بؤرية )آفة 	

الضروري  يكون من  مثاًل(  جلدية 
أخذ خزعة إلجراء فحوص التلوين 
والتقييم  والـــزرع،  النسيجـــي، 
النسيجية  للتغيـــرات  املجهــــري 

املصاحبة للمرض.
• ـ جلوكان 	 ـ Dـ  معايرة )مقايسة( بيتاـ 

 :)Beta – D – glucan assay(
في  فاعليتها  املعايرة  هذه  أثبتت 
باملبيضات،  اإلصـــابة  تشخيــص 
إال أن مادة D- جلوكان توجد في 

املكتسبة  العداوى  خطورة  تكمن 
ترتبط  أنها  في  املستشفيات  من 
ــدالت أمــــــراض، ووفــيــات  ــع ــم ب
التكلفة  زيـــادة  وكــذلــك  مرتفعة، 

الصحية.

ــــــادة مـــقـــاومـــة املـــكـــروبـــات  زي
والجــراثيم للمضــادات الحيوية 
يواجه  تــحــديــًا خــطــيــرًا  أصــبــح 

منظومة الرعاية الصحية.

أحد مسببات  املبيضات  داء  ُيعد 
)التي  ــة  ــازي ــه ــت االن ـــداوى  ـــع ال
من  املكتسبة  ــدوى  ــع ال تسبب 
خاصة لدى األفراد  املستشفيات( 

منقوصي املناعة.
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جدار الخاليا في كثير من الفطريات 
األخرى، ومن َثمَّ فهي ليست نوعية 
لذا  املبيضات؛  عدوى  لتشخيص 
هذا  بإجراء  االكتفاء  عدم  يجب 
الفحص للتشخيص؛ إذ إنه من املهم 
السـريرية  باملعطيات  االســـتعانة 
وُيعتبر  األخرى،  واملكروبيولوجيــة 
هـذا الفحـص عالــي الحسـاســية 
تصـل  إذ   ،)High sensitivity(
ولكنـه   ،%81 إلى  حــسـاسـيتـه 
 )Low مــنخـــفــــــض النــوعـــيـة
أنه  بمعنى   %60  specificity)
املبيضات  عدوى  على  يقتصر  ال 

وحدها. 
فإن سلبية فحص  من جهة أخرى 
جلوكان لها داللة مهمة على عدم   -D
وجود التهاب فطري؛ إذ يمكن االستناد 
قرار  ألخذ  الفحص  هذا  سلبية  إلى 
بمضادات  التجريبي  العالج  بإيقاف 

الفطريات.
• فــــحــــــص فــطــــــر املبيــضــــة 	

:)T2 Candida(

أقــــرت هيئـــــة الـــدواء والغـــــــذاء 
فـــي  الفحـــص  هــــذا  األمريكيــــة 
عـــام 2014م، وهو ُيستخدم لتشخيص 
باملبيضات  معينة  بأنواع  الدم  التهاب 
 )krosei, glabrata, parapsilosis,
)tropicalis, albicans ، ويمـــتــــــــاز 
بقدرته على تحري كميات قليلة جدًا من 
الفطر في عينة الدم تصل من )1 ــ 3( 
ملي لتر cfu/ ml( خالل  وحدة فطر/ 
فترة تتراوح بني )3 ــ 5( ساعات فقط، 
وُيعتبر هذا زمنًا قياسيًا مقارنة بالزمن 
الذي يستغرقه زرع الدم )5 ــ 7 أيام(. 
الفحـــص  هـــذا  تقنـيــة  وتعتمـــد 
على مضاعفة الحمض النووي )الدنا( 
الفطــر،  بخاليـــا  الخــاص   )DNA(

الرنني  تقنيات  باستخدام  كشفها  ثم 
املغناطيسي، وتصــل حساســـية هــذا 
الفحص إلى 91%، ويمكن أن يكتشف 
عن  تزيد  بنسبة  الدم  في  املبيضات 
الدم  مزرعة  بفحص  مقارنة  ْعف  الضِّ

)50% مقابل %21(.

• البوليميراز 	 سلسلة  تفاعل  تقنية 
:)PCR(

ُتبذل  التي  الجهود  من  كثير  هناك 
املستنــدة  الفحــوص  لتطـــوير  حــاليًا 
البوليميراز  سلسلة  تفاعل  تقنية  إلــى 
)PCR(، إال أنه ال يوجد فحص معتمد 

حتى اآلن. 
التقييم السريري 

إجراء  من  البد  التشخيص  بعد 
انتشار  مدى  لتحديد  سريري  تقييم 

املرض ويتضمن ذلك: 
• فحــص العني: 	

للعني  فحص  إجراء  مـــن  البــد 
بصورة روتينية عند تشخيص اإلصابة 
بالتهاب الدم الفطري باملبيضات؛ وذلك 
بالتهاب  إصابة  هناك  كانت  إن  ملعرفة 

 .)Endophthalmitis( باطن العني
منقوصـي  املرضــى  حــاالت  فـــي 
العدالت   خاليا  نقـص  مــــع  املناعـــة 
ل تأجيل فحص العني إلى ما بعد  ُيفضَّ
األسبوع األول؛ وذلك الرتفاع مستوى 
العالمات  تغيب  إذ  الدم،  في  العدالت 
االلتهابية املشخصة بالتزامن مع نقص 

العدالت. 
البد من االنتباه إلى وجود اختالف 
إجراء  ضرورة  حول  املختصني  بني 
هذا الفحص بصورة روتينية للمرضى 
الفطري  الـــدم  بالتهـــاب  املصــــابني 
أطباء  جمعية  تنصح  إذ  باملبيضات، 

ــاب الــــدم الــفــطــري  ــه ــت ُيــعــد ال
األكثر شيوعًا  املظهر  باملبيضات 
بأنواع  الغازية  العداوى  لحاالت 

املبيضات.

تـــزداد حــاالت اإلصــابــة بعدوى 
املفرط  املبيضات عند االستخدام 
وغير السليم للمضادات الحيوية؛ 
املقاومة  الفطريات  لظهور  نظرًا 

للمضادات املختلفة.

إيجابية  دم  مزرعة  وجود  ل  ُيسهِّ
لنمو فطر املبيضة من التشخيص، 

ولكنه ذو حساسية منخفضة.
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)تقرير2021م(  األمـــريكية  العيـــون 
بإجراء الفحص في حال وجود أعراض 
غير  املريض  كون  حال  في  أو  عينية، 
بسبب  ذلك  عن  التعبير  على  قادر 
مؤيدو  يعتقد  بينما  السريري،  وضعه 
الجمعيــة  فــــي  الروتينـــي  الفحص 
 )IDSA( املعدية  لألمراض  األمريكية 
الضئيلة  اإلصابة  نسبة  رغم  مهم  أنه 
وذلك بسبب خطورتها،  )حوالي %2( 
وضرورة تشخيصها، وعالجها مبكرًا 
املناسب،  الفطري  املضاد  باستخدام 
كل  كافية،  لفترة  بالعالج  واالستمرار 
النتائج  أفضل  على  للحصول  ذلك 

لحماية العني، والحفاظ على البصر. 
• الصوت 	 بفائق  القلــب  فحــــص 

القــــلـــب(  صـــدى  )تخـــطيـــط 
 :)Echocardiography(

من الضروري إجراء فحص القلب 
بفائق الصوت عند الشك في احتمال 
القلب  شغـــاف  بالتهـــاب  اإلصـــابة 
وذلـــك   ،)Infective endocarditis(
في حال استمرار إيجابية زرع الدم. 

لإلصابـــة  الخطـــورة  عوامــل  إن 
بالتهاب شغاف القلب باملبيضات هي: 
بالتهاب  مماثلة  سابقة  إصابة  وجود 
بالحقن  املخدرات  وتعاطي  الشغاف، 
الوريدي، أما فيما عدا هاتني الحالتني 
روتيني  فحص  بإجراء  ُينصح  فال 
مع  بالتزامن  الصوت  بفائق  للقلب 
تقييم التهاب الدم الفطري باملبيضات؛ 
النادرة  اإلصابات  من  ُتعتبر  إنها  إذ 

عمومًا. 
• التصوير الشعاعي للبطن: 	

في  فطرية  بخراجات  اإلصابة  إن 
غير  ولكنها  ممكنة،  والطحال  الكبد 
تصوير  بإجراء  ُينصح  لذا  شائعة؛ 
بطنية،  أعراض  للبطن في حال وجود 
إنزيمات  مستوى  ارتفاع  حال  في  أو 

درجة  في  مستمر  ارتفاع  أو  الكبد، 
ويتم  السبب،  معرفة  دون  الحرارة 
التصوير باستخدام التصوير املقطعي 

.)C-T-scan( املحوسب
أن  إلى  التنــويه  املهـــم  مــن 
باملبيضات  والطحال  الكبـد  إصابتهما 
املنتشر  املبيضات  بداء  املسمــــاة 
 )Chronic Disseminated املزمن 
عن  تمامًا  مختلف   Candidiasis(
الدم  التهاب  مع  بالتزامن  إصابتهما 
الفطري باملبيضات، إذ إن داء املبيضات 
قائمة  متالزمة  هو  املزمن  املنتشر 
منقوصي  املرضى  لدى  تحدث  بذاتها 
وتظهر  العدالت،  نقص  مع  املناعة 
نتيجة تلف مخاطية الجهاز الهضمي، 
والذي ينجم عنه غزو املبيضات للوريد 
وال   ،)Portal vien( الكبدي  البابي 
يترافق مع حدوث التهاب دموي فطري 

باملبيضات. 
املعالجة 

تتضمــــن البروتوكــــالت العالجية 
باملبيضـــات  الدم  التهــاب  ملرضى 
اسـتخدام األدوية املضـادة للفطريــات، 
القسطـــرة  إلزالـــة  الحاجـــة  وتقييــم 
على  مريض  لكل  ــ  املركزية  الوريديـة 
حدة ــ علمًا بأن إزالة القسطرة وحدها 
غير كافية كإجراء عالجي ما لم تقترن 
لفترة  الفطريات  بمضادات  بالعالج 

كافية. 
من املهم جدًا إعادة فحص مزرعة 
بعد  يومني  كل  أو  يومي،  بشكل  الدم 
بدء العالج باملضادات الفطرية، وإزالة 
القسطرة الوريدية املركزية؛ للتأكد من 
القضاء على العدوى في مجرى الدم، 
وفي حال استمرار إيجابية زرع الدم 
عن  البحث  من  البد  املعالجة  بدء  بعد 
التهاب  مثل:  للعدوى  املسببة  البؤرة 
شغاف القلب، أو وجود خراج فطري. 

الدم  في  املبيضات  وجــود  ُيعد 
وتــزداد  الخطيرة،  الــعــداوى  من 
خالل  من  العدوى  بهذه  اإلصابة 
وجود  مثل:  من  معينة  إجــراءات 

قسطرة وريدية مركزية.

البد من إجراء تقييم سريري بعد 
تأكيد تشخيص اإلصابة؛ لتحديد 
ذلك:  ويتضمن  انتشارها،  مدى 
وإجــراء  والقلب،  العني،  فحص 

تصوير شعاعي للبطن.

العالجية  البروتوكالت  تتضمن 
باملبيضات  الــدم  التهاب  ملرضى 
اســـتـــخـــدام األدويــــــة املــضــادة 
إلزالة  الحاجة  وتقييم  للفطريات، 

القسطرة الوريدية املركزية.
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• 	 )Initial املبــــدئــــي  العـــــالج 
.treatment(

عاجلة  بصورة  البدء  من  البد  ــ 
تتضمن  التي  الفطرية  باملضادات 

عدة مجموعات: 

 .)Echinocandins( إكينوكاندين ∗

.)Azoles( األزول ∗

.)Amphotrecin B( B أمفوتيريسني ∗

فحوص  بإجــــراء  دائمًا  وُينصح 
ملعرفة مـــدى فـــاعلية هـــذه األدويـــة 
على الفطـــر الـــــذي تــم التعّرف عليه 
الحســاسية(  اختبـــار  طريــــق  )عن 
بشكــــل   )Susceptibility testing(
 Echinocandin خاص لألدوية من فئة

 .Azole وفئة

فطري  بمضاد  عمومًا  املعالجة  تتم  ــ 
واحد )Monotherapy( إذ لم يثبت 
أن تعدد األدوية املضادة للفطريات له 
باملعالجة  مقارنة  إضافية  فائدة  أية 

بدواء واحد. 

أحــــــــد  باستخـــدام  ُينصــــح  ــ 
اإلكينــــوكاندين  مجموعـــــة  أدويـــة 
يمــــكن  كمــــا   ،)Echinocandin(
مجمــوعة  أدويــة  أحـــد  استخدام 
)Azole( للمرضى ما لم يكونوا في 
حالة سريرية حرجة، أو ُيتوقع أن يكون 
أحد  عندهم  للمرض  املسبب  العامل 
بالـ  للعالج  املقاومة  املبيضات  أنواع 
)Azole(، ويمكن استخدام مركبات 
للعالجات  كبديل   B األمفوتيريسني 
السابقة في حال عدم تحملها، أو في 
حال عدم توفرها، أو في حال أثبتت 
الفحوص املخبرية مقاومتها ملضادات 

الفطريات األخرى.

منقوصي  املرضى  حالة  في  ُينصح  ــ 
باستخدام  العدالت  نقص  مع  املناعة 
أحد أدوية مجموعة اإلكينوكاندين، أو 
 B البديل في مركبات األمفوتيريسني
ية، وأقل فاعلية(. )وهو دواء أكثر ُسمِّ

 )Azole( ــ أما أدوية مجموعة األزول
بهـــا  البـــدء  عــــــدم  فُيفضــــــل 
املناعة؛  منقوصي  املرضــى  فــــي 
هؤالء  عند  ُتستعمل  ما  غالبًا  ألنها 
لفتــرات  وقـــائي  بشكـــل  املرضى 
انتقائيًا  ضغطًا  يسبب  مما  طويلة؛ 
عنه  تنجم   )Selective pressure(
 Azole سيطرة املبيضات املقاومة للـ

عند أولئك املرضى.

من  باملبيضات  اإلصابة  حاالت 
)Candida auris( نوع

املبيضات  من  النوع  هذا  يمتاز 
بقدرته السريعة على اكتساب مقاومة 
لألدوية املضادة للفطريات؛ مما يتطلب 
متابعة لصيقة للمرضى املصابني بهذا 
للعالج.  للتأكد من استجابتهم  النوع؛ 
بأحد  املفضل  املبدئي  العالج  ويكون 
أدويـــة مجمـــوعة اإلكينوكاندين، وفي 
سريريًا،  املريض  استجابة  عدم  حال 
لعدة  الدم  زرع  إيجابية  استمرار  أو 
تغيير  يمكن  العالج  بدء  بعد  أيام 
مركبات  أحد  إلى  الفطري  املضاد 
ُتعتبر  ال  بينما   ،B األمفوتيريسني 
األدوية  من   )Azole( األزول  مجموعة 
الفعالة ضد هذا النوع من املبيضات، 
وعليه يجب تجنب استخدامها كعالج 

مبدئي. 

يمكن الختبارات التحسس الدوائي 
أن تساعد في اختيار املضاد الفطري 
هذه  بإجراء  وُينصح  فّعالية،  األكثر 

تتم املعالجة عمومًا بمضاد فطري 
لم  إذ   )Immunotherapy( واحد 
املضادة  ــة  األدوي تعدد  أن  يثبت 
إضافية  فائدة  أية  له  للفطريات 

مقارنة باملعالجة بدواء واحد.

ــاب الــــدم الــفــطــري  ــه ــت ُيــعــد ال
ُتجر  لــم  إذا  قــاتــاًل  باملبيضات 

معالجته على الفور.

ــات  ــب ــرك ــن اســـتـــخـــدام م ــك ــم ي
كــبــديــل في   B األمــفــوتــيــريــســني 
املخبرية  الفحوص  أثبتت  حال 
الفطــريات  مقاومتهــا ملضـــادات 

األخرى.
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الدم  التهاب  حاالت  لكل  االختبارات 
نــوع  مـــن  باملبيضـــات  الفطـــري 
عــادة  إنهـــا  إذ  )Candida auris(؛ 
ما تكــون مقاومة لعديد من مضادات 
الفطريات، وعلى رأسها أدوية مجموعة 
يكـــون  وبعضهـــا   ،)Azole( األزول 
املضادة  األدوية  أنواع  لكل  مقاومًا 
بـ  إصـــــابة  فظهـــــور  للفطـــريـات، 
تطبيقــــًا  يتطلـــب   )Candida auris(
العدوى؛  مكافحة  إلجراءات  صارمًا 

ملنع انتشارها في املستشفيات.
ــ يجب االستمرار في العالج لفترة ال 
إثبات سلبية  بعد  تقل عن أسبوعني 
زوال  أيضًا  وُيشترط  الدم،  زرع 
الدم  بالتهاب  املــرتبطة  األعــراض 
التعافي  باملبيضات، وكذلك  الفطري 
 )Resolution العدالت  نقص  من 
أن  )ومعياره:   of neutropenia(
الدم  في  العدالت  عدد  يتجــاوز 
)500 خلية لكل مكرولتر(، مع وجود 

ازدياد مضطرد في هذا العدد(. 
إزالة القسطرة الوريدية املركزية 

• منقوصي 	 غير  املرضى  لدى 
القسطرة  إزالة  ل  ُيفضَّ املناعة: 
الوريدية املركزية في أقرب فرصة 

ممكنة. 
• املناعة: 	 منقوصي  املرضى  لدى 

الفائدة  بني  املوازنة  مــــن  البد 
الحاالت؛  هذه  مثل  في  والضرر 
على  مريض  كل  حالة  ُتدرس  لذا 
بصورة  القـــرار  وُيؤخذ  حـــدة، 
فردية؛ لصعوبة وضع معيار عام 
للجميع، مع األخذ باالعتبار تحديد 
املصدر األرجح لإلصابة بالتهاب 
)هل  باملبيضات  الفطري  الدم 
مصدر اإلصابة القسطرة الوريدية 

املركزية، أم الجهاز الهضمي عبر 
األغشية املخاطية املتأذية بالعالج 
الكيميائي؟(، كما ُيؤخذ باالعتبار 
مثل:  مهمة  أخرى  عوامل  أيضًا 
الوريدية  القسطرة  إزالة  خطورة 
مثاًل،  للنزف  التعّرض  الحتمال 
مجرى  على  الحصول  وصعوبة 
وريدي مناسب لضمان استمرارية 
 )Loss of intravenous العالج 

 .access(

املحصلة النهائية

تصل نسبة الوفاة في حاالت التهاب 
الدم الفطري باملبيضات في حال عدم 
تلقي العالج إلى 60%، وتنخفض هذه 
النسبة مع العالج، ولكنها تبقى مرتفعة 

وتتراوح بني )25 ــ %40(.

إن التأخر في املعالجة من أسباب 
بينت  )حيث  الوفيات  نسبة  ارتفاع 
بني  تناسب  وجود  الدراسات  إحدى 
التشخيص  بني  )الفاصلة  األيام  عدد 
وبدء العالج( ونسبة الوفيات كما يلي:

نسبة الوفياتعدد األيام
0% 15 
1% 24

2% 37

3% 41

التحسس  الخـــتـــبـــارات  يــمــكــن 
فــي  تـــســـاعـــد  أن  الـــــدوائـــــي 
األكثر  الفطري  املضاد  اختيار 
هذه  بــإجــراء  وُينصح  فعالية، 
التهاب  حــاالت  لكل  االختبارات 
مــــن  باملبيضـــات  الفطري  الدم 
إنها  إذ  )Candida auris(؛  نـوع 
من  لعديد  مقاومة  تكون  ما  عادة 

مضادات الفطريات.

لفترة  بالعالج  االستمرار  يجب 
إثبات  بعد  أسبوعني  عن  تقل  ال 
ســلــبــيــة فــحــص مـــزرعـــة الـــدم، 
األعــراض  زوال  أيضًا  ويشترط 
الفطري  الــدم  بالتهاب  املرتبطة 
من  التعافي  وكذلك  باملبيضات، 

نقص العدالت.

حــاالت  فــي  الــوفــاة  نسبة  تصل 
باملبيضات  الفطري  الدم  التهاب 
إلى  العالج  تلقي  عــدم  حــال  في 
النسبة  ــذه  ه وتنخفض   ،%60
تبقى مرتفعة  العالج، ولكنها  مع 

وتتراوح بني )25 ــ %40(.

املــــــــرض  إنــــــــذار  ويصبـــــــح 
حـــاالت  فــــي  أســـوأ   )Prognosis(
 )Septic Shock( الصدمـــة اإلنتانيــة
السيطرة  فيها  تتم  ال  التــي  والحـاالت 
على مصــدر االلتهاب، حيث قــد تصل 
من  العــالج  رغـــم  الوفيــات  نســبة 

)60% ــ %98(. 
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االضطرابات  أن  أجرتها  دراسة  في  العاملية  الصحة  منظمة  قدرت 
املرتبطة بالقلق، واالكتئاب تكلف االقتصاد العاملي خسائر ُتقدَّر بحوالي 
مقدار  كبر  إلى  يشير  مما  اإلنتاجية،  قلة  بسبب  سنويًا  دوالر  تريليون 
الخسائر في بيئات العمل السلبية، حيث تتسبب هذه البيئات في رفع 
نسبة عوامل الخطر التي تهدِّد الصحة النفسية، والبدنية للعاملني فيها 
غياب  نسبة  وكذلك  العمل،  في  التركيز  على  مباشر  بشكل  تؤثر  والتي 

املوظفني عن العمل، مما يؤثر بالسلب على حالة اإلنتاج.

الصحة النفسية في بيئة العمل
الصيدالنية: نرمني مصطفى عبد هلل *

* صيدلي أول ــ وزارة الصحة ــ دولــة الكويــت.
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إن العاملني هم أساس اإلنتاج في 
أّي مجتمع يريد التقّدم والتطّور؛ لذلك 
يجب التركيز على تطوير أداء ومهارات 
العاملني وتحقيق متطلباتهم، وفي ذات 
الوقت يجب مراعاة الضغوط الحياتية 
فحالة  لها،  يتعرضون  التي  والعملية 
املديرين  بعض  يبديها  التي  الالمباالة 
تجاه الصحة البدنية والنفسية للعاملني 
سيعــود  وإال  تنتهي،  أن  يجب  لديهم 
بالسلب  نفسها  املؤسسة  علـى  ذلــك 
للعاملني  اإلنتاجية  مستوى  حيث  من 
التي  املادية  املكاسب  ومقدار  لديهـــا، 
تحققها إدارة مؤسستهم، فهناك فرق 
العادية،  الوظيفة  ضغوطات  بني  كبير 
فمن  املستمرة،  العمــل  وضغوطــات 
العمل  بيئة  فـــي  يكـــون  أن  الطبيعي 
لتحفيز  الضغوطات  من  معتدلة  نسبة 
وتساعدهم  اإلنجـــاز،  علـــى  العاملني 
في التغلب على التحديات، وذلك على 
سبيل املثال: بوضع خطة زمنية ُمحدَّدة 
هذا  شأن  فمن  ُمحدَّد،  عمل  إلنجاز 
النوع من الضغوط أن يثمر عن نتائج 
إيجابية عن طريق تحفيز العاملني على 
املطلوب  العمل  أكبر إلنجاز  بذل جهد 
كانت  إذا  بينما  املحدد،  الوقت  في 
الضغوطات التي يتعّرض لها العاملون 
يومي  بشكل  مستمرة  عملهم  بيئة  في 
من املحيطني بهم من املديرين والزمالء 
وأيضًا مهام العمل نفسها فذلك يهدد 
الصحة النفسية للعاملني؛ مما يصيبهم 
باإلحباط، واالكتئاب، والقلق؛ مما يؤثر 

على إنجاز مهامهم في العمل.

تكمن مشكلة بيئات العمل السلبية 
تتجاوز  النفسية  الضغوطات  أن  في 
املهام الوظيفية، فالعمل بحد ذاته ليس 
هو املشكلة، لكن بيئة العمل نفسها لم 
النفسية، حيث  الناحية  ُتحَتمل من  َتعد 
واالنفعالية  الشعورية  الحالة  أصبحت 
للمكان مختلة، ففي كل مؤسسة نجد أن 

أنواع من األشخاص وهم:  هناك ثالثة 
إلى  يسعـون  الذين  املــاهرون  القــادة 
واالنسجام  التحفيز  من  حالة  إحداث 
املؤذون  واألشخــاص  العامــلني،  بني 
اآلخرين  إيذاء  في  أن  يعتقدون  الذين 
نجاحــــًا ورفعـــة لهـــم، واألشخــاص 
أن  املؤسف  التيار، ومن  املنقادون مع 
العمل غير الصحية  بيئات  اإليذاء في 
هناك  فدائمًا  متعددة،  بمستويات  يقع 
النفسي  اإليذاء  مــن  أعلــى  مستــوى 
هذه  في  العاملني  على  يقع  أن  يمكن 
وعدم  الشفافية،  غياب  وُيعد  األماكن، 
املديرين  بني  الفّعال  التواصل  وجود 
أنفسهم  العاملني  وبني  والعاملني، 
بيئة  سلبية  على  العالمات  أبرز  من 
مؤكدة  معلومات  هناك  فليس  العمل، 
وال مسؤوليات محددة لكل عامل، بينما 
يساعد التواصل الفّعال بمكان العمل 
األمور  وتسيير  األهداف،  إنجاز  على 

بشكل سلس.

العوامـل املؤثـرة فــــي بيئــة 
النفسية  الصحة  على  العمل 

للعاملني 
أية مؤسسة مهنية بشـــكل  تنقسم 
هي:  أقسام  ثالثة  إلــــى  أســـاسي 
املبـــاشر،  واملديـــــر  العليــا،  اإلدارة 
العوامل  وتتمّثل  باملؤسسة،  والعاملون 
للعاملني  النفسية  الصحة  على  املؤثرة 
واإلدارية،  التنظيمية  العمل  بيئة  في: 
والدعم املتاح للعاملني من املديرين ألداء 

مهامهم، ومهارات العاملني وكفاءتهم.

• التنظيميــــة  	 العـمــــل  بيـئـــة 
واإلدارية

إذا كانت املؤسسة توّفر للعاملني بها 
حياة  يعيشون  تجعلهم  مجزية  رواتب 
مادية  حوافز  للعاملني  وتضع  كريمة، 

إن العاملني هم أساس اإلنتاج في 
أّي مجتمع يريد التقّدم والتطّور؛ 
تطوير  على  التركيز  يجب  لذلك 
أداء ومهارات العاملني، وتحقيق 
الـــوقت  ذات  وفـــي  متطلبــاتهم، 
الحياتية  الضغوط  مراعاة  يجب 

والعملية التي يتعّرضون لها.

ُيعد غياب الشفافية وعدم وجود 
التــواصل الفّعــال بني املديـــرين 
والعاملني، وبني العاملني أنفسهم 
مــن أبــرز العــالمات على سلبية 

بيئة العمل.

بمكان  الفّعال  التواصل  يساعد 
األهداف،  إنجـــاز  علــــى  العمــل 

وتسيير األمور بشكل سلس.
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ومعنوية تشجعهم على إنجاز أكبر قدر 
للحصول  جيدة؛  بصورة  األعمال  من 
سياسات  وتضع  الحوافز،  تلك  على 
واضحة للوصول إلى السالمة البدنية 
والنفسية للعاملني، وتسعى إلى تكوين 
عالقات صحية وإيجابية بني العاملني 
سياسات  ووضع  املديرين،  من  بدعم 
والدعم  املتبادل  االحترام  على  قائمة 
اإليجابي بهدف نجاح املؤسسة وتقوية 
كــانت  وإذا  األفــراد،  بني  العالقــات 
فرصًا  بها  للعاملني  توفر  املؤسسة 
للتطوير، وخلق تنافسية إيجابية بينهم 
للترقية حسب السلم الوظيفي، وتسمح 
بني  القــرارات  اتخـــاذ  في  باملشاركة 
فـــي  وخاصـــة  واملديرين،  العاملني 
بيئة  في  بالعاملني  املتعلقة  القــرارات 
بيئة  توفر  أمور  جميعها  فهذه  العمل، 
عمل إيجابية باملؤسسة ترفع من الروح 
املعنوية للعاملني، مما يؤدي إلى زيادة 

اإلنتاج، وتطوير املؤسسة.

• املديرين 	 مــن  املتـــاح  الدعـــم 
للعاملني

يستطيع أن يقدم املديرون للعاملني 
وضوح  منها:  أشكال  عدة  في  الدعم 
املباشر  املدير  بها  يكلف  التي  املهام 
أدائها  كيفية  على  وتدريبهم  موظفيه، 
بالشكـــل املنــاسب، ووضوح األهداف 
سليمة  نفسية  بيئة  يوّفر  مما  والرؤية؛ 
من  تمّكنهم  حيث  التوتر،  مــن  خالــية 
الهدف  على  مباشر  بشكل  التركيز 
ل  ُيفضَّ كما  إلــيه،  يســـعون  الـــذي 
املديرين  بني  دورية  اجتماعات  عقد 
تلك  على  التركيز  إلعــادة  والعاملني 
التقدم  مستــوى  ورؤيـــة  األهـــداف، 
وطرح  إليها،  الوصول  في  واإلنجاز 
في  األداء  لرفع مستوى  خطط جديدة 
بيئة العمل، والتأكيد على فكرة وجوب 
االحترام املتبادل والعمل بروح الفريق 

بني العاملني.

ولسالمة الصحة النفسية في بيئة 
أو  تمييز  هناك  يكون  أال  يجب  العمل 
هو  فالتمييز  اآلخرين،  لحقوق  انتهاك 
النفسية  املشكالت  من  عديد  سبب 
كثيرًا  يجعل  حيث  العمل،  مكان  في 
باالضطهاد،  يشعرون  العاملـــني  من 
والخـــوف مــن فقدان وظيفتهم، وعدم 
حصولهم على املكافآت املادية والترقية 

الوظيفية. 

• مهارات العاملني وكفاءتهم	
يجب على العاملني أن يطوروا من 
مهام  أداء  في  كفاءاتهم  لرفع  أنفسهم 
بأنفسهم  ثقتهم  تزيد  وبذلك  العمل، 
الصعبة  املهام  أداء حتى  ويستطيعون 

في بيئة عملهم.
إلى  الناس يذهبون  نجد أن بعض 
عملهم وهم في حالة نفسية جيدة مع أن 
طبيعة عملهم صعبة، وقد تكون رواتبهم 
منخفضـــة، لكـــن عــالقتهم بزمالئهم 
عملهم  يوم  ويسير  جيدة،  العمل  في 
بشكل جيد، في حني أننا نرى آخرين 
ورواتبهم  عليا،  مناصب  في  يعملون 
على أفضل حال، لكنهم مستاؤون من 
بنفوس  إليها  ويذهبون  عملهم،  أماكن 
واليأس،  بالبغض،  شاعرين  مستاءة، 
الحقد،  يسودها  عملهم  بيئة  إن  حيث 
النفسي  األمان  وانعدام  والكراهية، 
بني العاملني، واملديرين، وبني العاملني 
أنفسهم، فسبب السعادة في العمل ال 
بل  واملال،  املنصب،  فقط على  يقتصر 
دورًا  يلعب  أساسيًا  عاماًل  هناك  إن 
للموظفني  الشعورية  الحالة  في  كبيرًا 
وهـــو "استقـــرار العالقــات السليمة 
ثقافة  مؤسسة  فلكل  املوظفني"،  بيــن 
أفرادها  بني  تسود  تنظيمية  وأعراف 
تتعلق باملشاعر التي يتم الترويج لها، 

أو تثبيطها بني املوظفني.

املــؤثرة علــى  العــوامــل  تتمّثــل 
الصحــة النفسيــة للعــاملني في: 
التنظيمية واإلدارية،  العمل  بيئة 
من  للعــاملني  املتـــاح  والدعـــم 
ومهارات  مهامهم،  ألداء  املديرين 

العاملني وكفاءتهم.

الصحيــــة  املمــارســــات  تـــوفر 
باملؤسسة؛  إيجابية  عمل  بيئـــة 
لرفـــع الروح املعنــوية للعاملني، 
ممـــا يـــؤدي إلى زيادة اإلنتاجية، 

وتطويرها.

الدعم  يستطيع أن يقدم املديرون 
وضع  منها:  أشكـــال  عـــدة  فـــي 
املؤسسة،  ألهداف  واضحة  رؤية 
بها  ُيكلف  التي  املهام  وتوضيح 

املوظف. 
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بني  العالقات  هذه  تكون  فأحيانًا 
األفراد متوترة، حيث يتعّرض العاملون 
إلى مشاعر سلبية إما بالنقد املستمر، 
فيصابون  النفسي،  الدعم  بغياب  أو 
متردية  بصورة  ويعملون  باإلحباط، 
حالتهم  على  السلبي  التأثير  نتيجة 
املؤســـسة  توّفـــر  وأحيانًا  النفسية، 
للعاملني بها آليات فّعالة للدعم النفسي 
العاملون  يتعــّرض  عندمــا  والتعافي 

إلى مشكالت تتعلق ببيئة العمل.

اآلليات الفّعالة للدعم النفسي 
للعاملني

ُتعتبــر سالمة الصحة النفســــية، 
والعالقات االجتماعية للعاملــني أمـــرًا 
مؤسسة،  أية  نجاح  لتحقيق  ضروريًا 
كمـــا  موظفيها،  لدى  التطور  ولتعزيز 
أنهما تؤثران تأثيرًا ملحوظًا في رسم 
عمل؛  نظام  أّي  لدى  املستقبل  خطط 
العاملني  على  إيجابيًا  ينعكس  مما 
باملؤسسة، وعلى املجتمع بشكل عام، 
على  الحديثة  الدراسات  ركزت  وقد 
أهمية تأمني البيئة النفسية واالجتماعية 
للعاملني، فكل بيئة عمل تمر بكثير من 
بشكل  تؤثر  أن  يمكن  التي  األزمات 
كبيـــر فـــي سيـــاستها، ومن َثمَّ على 

الدعـــم  برامـــج  وتســاعد  موظفيها، 
النفســي واالجتماعي على التوازن في 
شخصية العاملني؛ مما يوفر لهم بيئة 

آمنة ومستقرة.
إن ازديــاد املشكــالت والضغــوط 
العاملني  عند  واالجتماعية  النفسية 
واألزمات  كورونا  جائحة  انتشار  إثر 
األعمال  قطاع  بها  مر  التي  املتتالية 
في العالم كله يجعل من برامج الدعم 
النفسي واالجتماعي ضرورة أساسية، 
جوهريـة  قاعدة  أبعـــاده  تشكـــل  إذ 
جســدية  بصحــة  العـاملــني  لتــزويد 
على  إيجابيًا  تنعكس  متوازنة  ونفسية 
ومجتمعاتهم،  أعمالهم،  في  نجاحهم 
الذاتية،  فاعليتهم  مستوى  رفع  وعلى 
املشكالت،  وحل  األزمات،  وتخـــطي 
نحو  إيجابية  نظرة  ينظرون  وتجعلهم 
تحسني  في  يساعد  ممــا  املستقبل؛ 
والعملية،  والحياتية،  النفسية،  حالتهم 
لتحقيق  وقائية  مقاربات  بمثابة  فهي 
للفرد،  واالجتماعي  النفسي  التوافق 
مع  التكيف  على  قـــادرًا  ليصبـــح 
املســـتجــدة،  واملـــواقف  التغيـــرات، 
للوصــول  الضغوطـــات  ومـواجهــــة 
التي  الجيدة  النفسية  الصحة  إلــــى 
بدورها تحد من التوتر، والقلق، وتعزز 

الشعور بالطمأنينة، واألمان.

 تحسني الحالة الشعورية للعاملني عامل مهم لزيادة إنتاجية املؤسسة.

النفسي  الدعــم  برامــج  تســـاعد 
في  التـــوازن  علـــى  واالجتماعي 
شخصية العاملني؛ مما يوفر لهم 

بيئة عمل آمنة، ومستقرة.

ُتعتبر الصحة النفسية والعالقات 
االجتماعية السليمة بني العاملني 
أمرًا ضروريًا لنجاح أية مؤسسة.

تمر بيئة العمل بكثير من األزمات 
التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير في 
سياستها، ومن َثمَّ على موظفيها.
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األخالقيات الطبية 

ة
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ال

د. قاسم طه الساره*

األخالقيات مفهوم قديم عرفته الحضارات القديمة، ورسخته في املجتمعات بني أرباب املهن 
شريعة  عليها  نصت  فقد  وحضورًا،  وضوحًا  أكثر  الطب  في  وهي  فيها،  األساسية  والحرف 
حمورابي قبل سبعة آالف سنة، وأكد عليها اإلسالم عندما حدَّد مبادئ األخالقيات الطبية بأن 
 َ ْمَنا َبِني آَدَم﴾، "سورة اإلسراء"، اآلية )20(، و﴿ِإنَّ هللَّ اإلنسان ُمَكرَّم، فقد جاء في التنزيل العزيز ﴿َوَلَقْد َكرَّ
ُروَن﴾ "سورة  َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواإِلْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َوَيْنَهى َعْن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَّ
ِإالَّ   ُ الَِّتي َحرََّم هللَّ َتْقُتُلوا النَّْفَس  ﴿َوال  النحل"، آية )90(، وأن حق الحياة مكفول لكل إنسان، قال تعالى: 

﴾، "سورة اإلسراء"، آية )33(. كما أوضح الهدي النبوي أن من آداب زيارة املريض أن يهّون الزائر  ِباْلَحقِّ
على املريض مرضه، ويطمئنه ويدعو له بالخير، وأجمع الفقهاء أن على الطبيب أن يكون شفوقًا 
م شكواه، ويحترم رأيه، ومنذ بداية عهد الخلفاء الراشدين ظهرت  بمريضه وينصت إليه، ويتفهَّ
الِحْسَبة، وكان القائم بها "الـُمْحَتِسب" ُيْلِزم كل َمْن يتصدى ملمارسة الطب بتوفير شروط واضحة 
ر في أدائه، أو إذا كان  ال غنى عن تحقيقها، ويفرض العقوبات على َمْن تصدى للتطبيب إذا قصَّ

مدَّعيًا ولم ُيعَرف عنه التطبيب، أو لم يحصل على اإلجازة ملمارسة املهنة.

* طبيب اختصاصي في األمراض الداخلية )الباطنية( ــ الجمهورية العربية السورية.
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أهمية  الطبية  األخالقيات  ولدراسة 
العلوم  دراسة  أهمية عن  تقل  ال  كبيرة 
التشريح  مثـل:  األخـــرى،  األســاسية 
لوظائفها  األعضاء  أداء  كيفية  ومعرفة 
العلـوم  ومعرفة  واملرض،  الصحـة  في 
الطبيـــة التشخيصية والعالجية؛ بسبب 
القــانونيـــة،  اآلثــــار  الطبيــب  ــل  تحمُّ
واألخالقيــة  واالجتماعيـة،  واملهنيــــة، 
ملهنته، وبسبب ضــرورة تعرُّف الطبيب 
فــي  تســود  التــي  األعــراف  علــى 

املجتمعات، ومراعاتها.
التــي  املؤســـسات  تعــددت  ولقــد 
في  الطبـية  األخالقيــات  بمبحث  تهتم 
منظمـــة  وأهمهـــا  العــربيـة،  البلـــدان 
واليـــونسكو،  العـــامليـــة،  الصحــــــة 
الطبية  للعلوم  الدولية  املنظمات  ومجلس 
اإلســـالميــة  واملنــظمـــة   ،)CIOMS(
للعلوم الطبية التي كانت برعاية املغفور 
عبد  الدكتـــور  معالي  ــ  هلل  بإذن  له 
]األمني  الَعـــَوِضّي  الرحمـــن عبــد هلل 
لتأليف  العربي  للمركز  األسبق  العام 
والرئيس  الصحيــة،  العلــــوم  وترجمة 
األسبق لتحرير مجلـة )تعريب الطب([. 

 )Medical الطبيــة  واألخالقيـــات 
مجموعة  هي   ethics; Deontology(
من املفاهيم واملبادئ التـي تسـود بني 
األطباء، واملرضـى، واملجتمـع بأســره، 
يتقّبلها  املجتمع  أن  فــرد  كل  ويشعر 
ويستحسنها، وأنها تستند إلى العقل 
تستند  كما  السليم،  والحس  واملنطق، 
عليها  يتفق  التي  املهنية  املعايير  إلى 
الحلول  أفضل  اختيار  في  األطّباء 
واجتناب  السلوكيات،  وأنسب  املتاحة 
أقــل مقــدار مــن الخطأ قدر املستطاع. 
نتــائج  األخــالقيات  تتفّهـــم  وهكــذا 
وتحّث  ملريضه،  الرعاية  الطبيب  تقديم 
احتمـــال  إلـى  اإلشارة  على  األطباء 
الخطــة  بـــدء  قبــل  األخطـــاء  وقـــوع 
العالجيــة، وتطلب من املرضى تقّبلها 
أمثالهم  بني  الحدوث  دامت شائعة  ما 
األخالقيات  تقتصر  وال  املرضى،  من 
الطبية على عالقـة الطبيب باملريض، بل 
الطبيب  عالقة  ليشمل  نطاقـها  يّتســع 
في  له  واملساعدين  األطباء،  بزمالئه 
القطاعــات  فـــي  والعـــاملني  مهنتـــه، 

األخـرى، وباملجتمع بأسره.

سائر  عن  فريدة  الطبيـــة  املهنـــة 
االعتبارات  عن  وســامية  املهـــن، 
من  مجموعة  تحكمها  واألعراف، 

األخالقيات والقيم.

األخالقيات الطبية )آداب الطبيب( 
هــــي مجمــوعة مـــن األخالقيات 
واملبـــادىء املتعــارف عليها طبيًا 

خالل ممارسة مهنة الطب.

الطبية  األخالقيات  اكتساب  تم 
من الهيئات الطبية استنادًا لقيم 
دينية، وإنسانية تدعمها مجموعة 

من القوانني واللوائح املنظمة.

 معالي الدكتور عبد الرحمن عبد هلل الَعَوِضّي ــ رحمه هلل ــ أثناء مشاركته في أحد 
مؤتمرات املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية عن األخالقيات الطبية.
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ُتعد السرية والحفاظ على أسرار 
املرضى قضية مهمة في أخالقيات 

الرعاية الصحية.

الطبيــب  بيــن  العــالقة  تتشكــل 
الطبيب  يلبي  عنــدما  واملريــض 
في  للمريض  الطبية  االحتياجات 

نطاق املوافقة.

الطبيـــب  بيـــن  العـــالقة  ُتبنـــى 
واملريـــض علـى الثقة، واالحترام، 

والتواصل، والتفاهم املشترك.

للعلوم  اإلسالمية  املنظمة  عقدت  وقد 
في  تجمع  علميًا،  لقاًء  ثالثني  الطبية 
متخصصني  علماء  منها  لقاء  كل 
بالطب، والبيولوجيا، والقانون، وفقهاء 
الفّياضـــة،  باملعـــرفة  لهـــم  مشهودًا 
والَوَرع، والتقوى، فيدرسون املواضيع 
الناس حّلها في  التي استعصى على 
اليومية، وال سيما ما استجّد  حياتهم 
منها، ولم يكن معروفًا من قبل، فعلى 
عقدت املنظمة اإلسالمية  سبيل املثال: 
للعلوم الطبية في شهر ديسمبر 2004م 
مؤتمــرًا خاصـــًا باألخالقيات الطبية، 
العاملية،  الصحة  منظمة  فيه  شاركت 
والتكنولوجيا،  للعلوم  عجمان  وشبكة 
للعلــوم  الدوليــة  املنظمــات  ومجلس 
الطبيــة )CIOMS(، وزاد عدد العلماء 
املشـــاركني فيــه علــى املائتني، جاؤوا 
ودرسوا  دولة،  وعشــرين  اثنتني  من 
الرؤية  أولها:  أساسية،  محاور  ثالثة 
املهن  وأخــالقيات  آلداب  اإلســالمية 
امليثاق  إصدار  عن  ض  وتمخَّ الطبية، 
الطبية  لألخالقيات  العاملي  اإلسالمي 
والصحية، وثانيها: القواعد اإلرشادية 
الطب  ألبحــاث  العــاملية  األخــالقية 
الحيـــوي، وثــالثها: الـرؤية اإلسالمية 

لبعض املستجدات الطبية.

األخالقيات الطبية عبر التاريخ 

ُتعـتـبــــر شـــريعـــة حـمــــورابـــي 
)1727–1686 قبل امليالد( أول وثيقة 
رســمية أشــارت إلــى العالقـــة بــني 
الطبيب واملريض، ثم جاء َقَسم أبقراط 
امليـــالد( ليخص  )460 ــ 377 قبـــل 
الذين  لألساتذة  الوفـاء  علـى  األطبــاء 
على  والعـطـف  املهنة،  هذه  علموهم 
وعدم  مصالحهم،  وإيثار  املرضى، 
دواء  إعطاء  وعدم  أسرارهم،  إفشاء 
مع  السيرة  وُحْسن  اإلضرار،  بقصد 

زمالئهم، واإلخالص في العمل. 

مبادئ األخالقيات الطبية

األخالقيات  مبادئ  تلخيص  يمكن 
في  املريض  بحقوق  الخاصة  الطبية 
تقـــديم الـــرعاية الطبية، وبمسؤوليات 
الطبيب عن تقديم أفضل رعاية ممكنة 
مهنة  في  السائدة  املعايير  مع  تتفق 
الطب، ولضمان حقوق املريض ينبغي 
التشخيص،  توضيح  الطبيــــب  علـــى 
تفاصيل  وتقديم  العــالجية،  والخطـــة 
نجاحها،  ونسب  اإلجراءات،  تلك  عن 
واحتماالت ضررها، مع إعطاء فرصة 
لطرح األسئلة للحصول على معلومات 
ل  تحمُّ الطبيب  يستطيع  ولكي  كافية، 
قلبه  يمتلئ  أن  ينبغي  مسؤولياته، 
فهم  إلى  املستندة  والرحمة  بالشفقة 
بمعاناته،  املريض، واإلحساس  حـــالة 
وأن يكون لدى الطبيب القدر الكافي من 
املؤهالت  وتحصيل  واملقدرة،  الكفاءة 
الكافية،  الخبرة  واكتساب  الالزمة، 
وأن يحترم الطبيب استقاللية املريض 
التامة في اتخاذ القرار النهائي بقبول 
بعض  أو  املعالجة،  خطة  رفض  أو 

مكوناتها.   كتـــاب امليثـــاق اإلســالمي العاملي 
لألخالقيات الطبية والصحية.
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الطبية  التخصصات  بعض  تؤكد 
الطـــب النفسي، وطب  مـــن مـثل: 
األسرة على أهمية العالقة الطيبة 

بني الطبيب واملريض.

الطبيب  تـــواصل  طــريقة  ُتعـــد 
األهمية  بالــــغ  أمرًا  املريض  مع 
لجودة وقوة العالقة بني الطبيب، 

واملريض.

العالقة بني الطبيب واملريض هي 
جزء أساسي من الرعاية الصحية، 
وهي ضرورية للحفاظ على جودة 
األداء  الصحية، وضمان  الرعاية 

األفضل لعمل الطبيب.

الِقَيــم األســاسية فــي األخالقيات 
الطبية

تكاد القيم األساسية في األخالقيات 
كاملة  اإلنسان  حقوق  تشمل  الطبية 

فمثاًل: 
األخالقيات الطبية ُتْعلي من شأن . 1

في  الحق  وتعطيه  املريض،  حرية 
التي  املعالجة  رفــض  أو  اختيــار 
ينصح بها الطبيب، حتى إن كان 
رفضه سيؤدي إلى موته، أو وقوعه 
واألمـراض  العجــز،  بــراثن  فــي 
املـــزمنة، وتعتمــد علـى الحصول 
على اإلقرار الحر املستنير بأكبر 

قدر من الشفافية.
األخــالقيات الطبيــة تــؤكد علــى . 2

إلحاق  وعدم  الحســنة،  املعــاملة 
الضرر بأحد.

األخالقيــات الطبيــة تحرص على . 3
واملساواة  واإلنصــاف،  العــدالة، 
في توزيع املنافع، وإتاحة الفرص 
للمرضى دون تفريق بينهم بسبب 
الِعْرق، أو العمــر، أو الجنــس، أو 

الطبقة االجتماعية.

األخالقـيات الطبية ضمـان لحفظ . 4
وخصوصيته،  املريـــــض  كرامــة 
بالقــدر الذي تحفـــظ به كــــرامـــة 
وخصوصيـــة الطبيب والعاملـــني 

معه.
تــلتـــزم . 5 الطــبيـــــة  األخالقيـــات 

مـع  التعامل  في  واألمانة  الصدق 
املشكالت، وتشترط غياب تضارب 

املصالح.
املــوضوعات األســــاســــية فــــي 

األخالقيات الطبية
بمريضه،  الطبيب  عالقــات  ُتعتبــر 
الــذي  الطبـــي  والفريـــق  وزمالئـــه، 
يعمـــل معــه، وشركات صناعة األدوية 
بأسره  واملجتمـــع  الطبيـــة،  واألدوات 
تتناولها  التي  املوضــوعات  أهـــم  من 
إليها  وُيضاف  الطبيــة،  األخالقيـــات 
العصر  في  تستجّد  التـــي  املسائـــل 
الذي يعيش فيه الطبيب، ولم يصادفها 

األطباء الذين سبقوه. 
العالقة بني الطبيب واملريض

الطــب في العالقة  يكمـــن جـــوهر 
وتركز  واملريض،  الطبيب  بني  السليمة 
الحديث  العصر  في  الصحية  الرعاية 

 يتضمن َقَسم أبقراط بعض املبادىء للعالقة بني الطبيب واملريض.
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ثبت أن التـــواصل املتمحـور حول 
املريـــض والــذي يتضــمن طــــرح 
األسئلة، والتشجيع على التعبير، 
وإظهــــار االهتمام بحياة املريض 
يؤثر بصورة إيجابية على العالقة 

بني الطبيب واملريض.

مع  للطبيب  الجيــد  السلــوك  إن 
مع  ملريضه  مطمئن  أمر  املريض 

التزام الصدق في التشخيص.

األول  املقصــد  يكــون  أن  يجــب 
للطبيــــب هــو تقـــديم الــرعـــاية 
واالستقامة،  والصدق،  للمرضى، 
معـــــامــلتــهم،  فــــي  واألمــــانـــة 
كـــــرامتهم،  علـــــى  واملحـــافظــة 

وخصوصيتهم، وأسرارهم.

على حقوق املريض أكثر من ذي قبل، 
ثقته،  الطبيب  يمنح  َمْن  هو  فاملريض 
من  كبير  قدر  عن  يتنازل  الذي  وهو 
لديه،  املعلومات  وسرّية  خصوصيته 
الذي  وهو  للطبيب،  بإرادته  فيتيحها 
يزيد من فرص نجاح املعالجة باالمتثال 
الذي  وحده  وهو  الطبيب،  لتعليمات 
عالجي  نهج  اتباع  حول  القرار  يملك 
أو االمتناع عنه، واالستمرار في عالقته 

مع الطبيب، أو قطع عالقته به.   
وباملقابل ترى الرعاية الصحية أن 
مسؤولية الطبيب ال تكتمل إال بنجاحه 
التواصل مع املريض، وبمحافظته  في 
حول  معه  وجيدة  قوية  عالقة  على 
مرضه، وتعرُّفه على تفاصيل شكــايته، 
للعالج،  االمتثال  علــى  وتشجيعـــه 
وتجاوزه عن املواقف السلبية للمريض 
وذويه، ومنحه الفرصة لالشتراك معه 
ل قدر كبير  في رعاية نفسه، وفي تحمُّ
إلى  الوصول  حتى  املسؤولية،  من 

األهداف املرجّوة من خطة الرعاية.

وفــي كـــل األحــوال يحق للمريض 
التــعرُّف علــى الخيـــارات العـــالجية 
املتاحة، وجوانبها السلبية، واإليجابية، 
ويتحمل  له،  مناسبًا  يراه  ما  وانتقاء 
الخيار  احتــرام  مســـؤولية  الطبيــب 
العالجي الذي ارتضاه املريض لحالته، 
وعلى الطبيب أن يقدم املعلومات الكافية 
عنه ملريضه، حتى لو كان من الخيارات 

غير املفضلة لديه.
بعضهم  األطباء  يوصي  ما  وكثيرًا 
بأن يضع كل واحد منهم نفسه موضع 
املريض، فيستعرض الخصائص التي 
وال  طبيب،  أّي  في  بتوفرها  يرغب 
والكفاءة،  اإلنسانّي،  التعاطف  سيما 
املسؤولية،  ل  وتحمُّ واالنفتاح،  والدقة، 

وحسن االستجابــة، وإتــاحة الفرصة 
عملية صنع  فــي  املـــريض  ملشاركـــة 
القـــرار، واملـــوثوقية، وتـــوفير الوقت 
كل  وفي  للمريض،  لإلصغاء  الكافي 
األحوال يجب أن يكون املقصد األول 
للمرضى،  الرعاية  تقديم  هو  للطبيب 
في  واألمانة  واالستقامة،  والصـــدق، 
كرامتهم،  على  واملحافظة  معاملتهم، 

وخصوصيتهم، وأسرارهم. 
العالقة بني الطبيب وزمالئه

ُيحِسن  أن  الدوام  على  املفيد  من 
وأن  زمالئه،  مع  التصرف  طبيب  كل 
املتبادلة،  الثقة  على  بهم  عالقته  يبني 
نقدهم  يتجنب  وأن  البّناء،  والتعاون 
املباشر أمام املرضى، وأن يبذل جهده 
وأن  يدربهم،  الذين  األطباء  تعليم  في 
يبدي رأيه لزمالئه مشافهة وسـراً. وأال 
زمالئه،  عالج  مقابل  أجرًا  يتقاضى 
ُدعي  وإذا  العمل،  في  يزاحمهم  وال 
لعالج مريض يتولى عالجه طبيب آخر 
لزميله  املعالجة  إتمام  يترك  أن  فعليه 
اتخذه  بما  يبّلغه  وأن  عودته،  بمجرد 
على  ويجب  غيابه،  في  إجراءات  من 
ويوّقرهم،  زمالءه،  يحترم  أن  الطبيب 
ونقدهم  مالحظاتهم  إلى  يستمع  وأن 
وتحفظاتهم بالنسبة لتعليماته العالجية 

دون تكّبر، وأن يساعدهم ما أمكن. 
والفـريق  الطبيـــب  بني  العالقـــة 

الطبي الذي يعمل معه
علـــى الطبيـــب أن يحـــرص على 
نشـــر املـــودة واملحبة وروح التعاطف 
يعمل  الــذي  الفـــريق  أعضـــاء  بني 
في  مناسبة  كل  في  يترّدد  وأال  معه، 
إظهـــار احتــرامه، وتقديره لكلٍّ منهم، 
ومخاطبتهم بأرّق العبارات التي تدخل 
السرور على قلوبهم، ومساعدتهم في 
عليهم،  استعالء  دون  وظائفهم  أداء 
وباملقابل ينبغي على الطبيب أن يحذر 
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ُيحِسن  أن  الدوام  على  املفيد  من 
زمالئه،  مع  التصرف  طبيب  كل 
أمام  املباشر  نقدهم  يتجنب  وأن 
في  جهده  يبذل  وأن  املرضى، 

تعليم األطباء الذين يدربهم. 

الطبيب  ينظر  أن  الضروري  من 
في  شريك  أنه  على  مريضه  إلى 
يضع  وأن  يتلقها،  التي  الرعاية 

صحة املريض قبل كل شيء.

ينبغي على الطبيب أن َيْحَذر من 
توجيه املرضى إلى جهات ُيَعيِّنها 
املختبرات،  لهم دون غيرها، مثل: 
أو الصيـــدليــات، أو عـــيـــــادات 
وصف  على  يقتصر  أو  األشعة، 
أدوية من صناعة شركات معينة.

ُيَعيِّنها  إلى جهات  من توجيه املرضى 
أو  املختبرات،  مثل:  غيرها،  دون  لهم 
أو  األشعة،  عيادات  أو  الصيدليات، 
يقتصر على وصف أدوية من صناعة 
الهدايا  يقبل  وأال  معينــة،  شركــات 
البحوث  نشر  وتسهــيل  والعيِّنـــات، 
واالشتــراك باملؤتمــرات مــن شركات 

صناعة الدواء.
واملجتمــع  الطبيب  بني  العـــالقة 

بأسره
لعــل مــن أهم واجبات الطبيب نحو 
الصحي  الوعي  نشر  هــي  املجتمــع 
والتشجيع على أسلوب الحياة الصحية، 
تعّرض  التي  السلوكيات  من  والتحذير 
الحياة،  في كل مجاالت  للخطر  الناس 
مستفيدًا من نظرة املجتمع إليه باعتباره 
النطاق في  واسعة  ومن عالقاته  قدوة، 
مثل:  املدنيــة  ومؤسســاته  املجتمـــع، 
الصحية،  واملراكز  واملعامل،  املدارس، 
ومنها  الرسمية،  واملجالس  واللجان، 
على سبيل املثال: لجان األخالقيات في 
املؤسسات الطبية التي كثيرًا ما يحتل 
مسؤوليته  وتتسم  فيها،  مقعدًا  الطبيب 
اآلخرين  اللجنـــة  أعضـــاء  بتذكيـــر 
بالتطورات الحديثة، والقيم األصيلة في 

البحوث النافعة.
ُجُدد  ومشاركون  متغيرة،  أدوار 

في ميدان األخالقيات الطبية
لقد تغيرت الصورة التقليدية للطبيب 
في العصر الحاضر، وتضاءل شعور 
الناس في أن يجدوا في الطبيب األب 
أن  يستطيع  وأنه  لهم،  األكبر  األخ  أو 
يشفيهم من كل داء، ويعود هذا التغير 
إلى التطـــورات التكنـــولوجية الحالية 
الحياة،  جوانب  جميع  تشهدها  التي 
والعالجي،  التشخيصي،  الطب  ومنها 
االجتماعي  التواصل  وانتشار وسائل 

بسهولة  املعلومات  عبرها  تتدفق  التي 
يمارس  الطبيب  أصبح  كما  ويسر، 
اإلداريني  من  متكامل  فريق  في  مهنته 
اطالع  وزاد  الطبيني،  واملساعدين 
التي  األمراض  تفاصيل  على  الناس 
الطبيب،  إلى  يذهبوا  أن  قبل  يعانونها 
وزادت آمال الناس في الحصول على 
أفضل النتائج رغم إصابتهم بمراحل 
تستعصي  التي  األمراض  من  متقدمة 
تعبير  وتيرة  وزادت  الشفــاء،  علــى 
أداء  عن  رضاهم  عدم  عن  املرضى 
األطباء، وقد أدى ذلك كلــه إلى زيادة 
الحاجة إلى التزام األطباء باألخالقيات 

الطبية في سلوكهم اليومي.     
في  وظهـــرت مســـائل مستجـــدة 
عن  التطبيب  مثل:  الطبية،  األخالقيات 
ُبعد عبر وسائل التواصل االجتماعي، 
النانو  وتكنولوجيا  الجذعية،  والخاليا 
والفيمتو، والعدالة في توزيع اللقاحات 
بني الدول التي تنتجها والدول الفقيرة 
فـــي جائحة  تنتجهــا، كمـــا  التــي ال 

كوفيد ــ 19.
شـــابت  التـــي  التعقيــدات  وأدت 
مسائل  ظهور  إلى  االجتماعية  الحياة 
اإلنجاب  مثل:  الحياة،  ببداية  تتعلــق 
األنابيب،  )أطفال  الطبية  باملساعدة 
والتبرع  الرحم(،  خارج  التلقيح  أو 
وزرع  الـــرحم،  واستئجــار  باملني، 
والبنــــوك  الرحـــم،  وزرع  الخصية، 
البيولوجية، وحفظ النطاف والبيضات، 
بنهاية  تتعلق  مسائل  ظهرت  كما 
القتل  أو  املوت،  تيسير  مثل:  الحياة 
السريري،  املوت  وتشخيص  الرحيم، 
ألخـــذ  الوقــت  تحديد  من  يتبعه  وما 
مسائل  وظهرت  وزراعتها.  األعضــاء 
وتحويرهــا،  الجينات  بهندسة  تتصل 
النســب،  وإثبات  بهــا،  واملعالجــة 
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ُتولي املؤسسات الصحية في جميع أنحاء العالم اهتمامًا كبيرًا باملريض وحقوقه تماشيًا مع املعايير العاملية، وتهدف 
وثيقة حقوق املرضى إلى رفع مستوى وعي األفراد بحقوق املريض، والرعاية الصحية املقدمة له، وغرس ثقافة االهتمام 

بحقوقه لتحقيق أعلى مستويات من الرضا للمرضى وذويهم عن الخدمات الصحية املقدمة لهم. 

حقوق وواجبات املرضى .. وثيقة تضمن السعادة للجميع

مناقشة الرعاية والخدمات التي يتلقاها 

املريض والتعليق عليها.

احترام خصوصية وسرية 

املعلومات الخاصة باملريض.

الحصول على خدمة الترجمة 

عند اللزوم.

الحصول على املعلومات املختصة 

باألبحاث التي قد ُيعَرض عليك 

املشاركة بها.

تزويد املريض باألدوية 

املناسبة ومواعيد املتابعة. 

طلب رأي طبيب آخر لتشخيص الحالة 

من داخل أو خارج املستشفى.

تقديم رعاية طبية من فريق 

طبي كفء ومتخصص.

تلقي رعاية تتسم 

باإلنسانية واالحترام.

زيارة الطبيب االستشاري خالل 

24 ساعة من دخول املستشفى.

معرفة اسم الطبيب املعالج 

والفريق الطبي.

االلتزام 
بجميع أنظمة 

وقوانني 
الهيئات 
الصحية.

 االمتناع عن 
التدخني داخل 
املستشفيات 

ومراكز الرعاية 
الصحية. 

التقيد بنظام 
الزيارة لضمان 
حقوق وراحة 
جميع املرضى.

التعامل 
باحترام مع 

جميع املوظفني 
وعدم التعدي 

عليهم.

إخبار 
الطبيب 
املعالج 

باملعلومات 
التي تخّص 

املريض. 

واجبات املرضى

االلتزام 
بتعليمات 

الطبيب املعالج، 
وأفراد الفريق 

الطبي.

على الزوار 
واملرافقني 

اتباع تعليمات 
األمن، 

والسالمة.

املحافظة 
على ممتلكات 

املنشأة 
الصحية.

 إعطاء 
األولوية 
للحاالت 
املرضية 
الحرجة 
والطارئة.

توضيح 
التاريخ 

املرضي لألسرة 
للطبيب.

االطالع على التشخيص، وخطة 

العالج، واملضاعفات، أو اآلثار 

الجانبية املحتملة.

إعطاء املعلومات الكافية والضرورية 

عن الوضع الصحي للمريض.
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التــوجيهية  املبـــادئ  تستهـــدف 
التي تضمـن االستفادة من الذكاء 
االصطناعي فـــي الرعاية الطبية: 
اإلنســـــان،  استقالليـــة  حمايـــة 
وســـالمته،  رفـــاهيته،  وتعـــزيز 

ومصلحته العامة.

فــي  مستجـــدة  مســائل  ظهـــرت 
التطيب  مثل:  الطبية  األخالقيات 
التواصل  وسائل  عـــبر  ُبعد  عــن 

االجتماعي.

التقنيات  في  املذهل  التطور  أدى 
الطبية الحديثة إلى ظهور تقنيات 
معضلة  تشكل  أصبحت  جديدة 
على  االعتماد  مثل:  )مـــن  طبيـــة 
الذكاء االصطناعي والروبوتات(، 
دون  حلهـــا  األطبـــاء  ويحـــاول 

تعريض حقوق املرضى للخطر.

ظهـرت  املجتمعـي  الصعيــد  وعلـــى 
من  األطفال  أخذ  في  تبحث  مسائل 
بيوت والديهم إليداعهم في مؤسسات 
تحميهم، والتعامل مع املجرمني الذين 
أو  الجينات،  في  شذوذات  لديهم 
)الكروموسومات(،  الصبغيــات  فـــي 
والتعامــــل مـــــع األمـــراض الوبائية 
املستجدة مثل: العدوى بفيروس زيكا، 
اإليدز،  وفيروس  كورونا،  وفيروس 
الصحيني  واملوظفني  األطباء  ودور 
من  واملحتجزين  املساجني  حماية  في 
التعذيب، واملعاملة القاسية، أو املهينة 

لكرامتهم.
املستقبل القريب

التي  يتوالى ظهور املسائل الشائكة 
والناس  واملشــرعون،  األطبــاء،  ينتظـــر 
باألخالقيات  املهتميــن  مــن  أجمعــون 
ومنها  لها،  حلول  إيجاد  في  املساعدة 
الذكاء  على  االعتمــاد  فــي  التوســع 
املجاالت  في  والروبوتات  االصطناعي، 
طبية  معضلة  أصبحت  والتي  الطبية 
جديدة يحاول األطباء واملشرِّعون حّلها 
للخطر،  املرضى  حقوق  تعريض  دون 
االصطناعي  الذكاء  من  االستفادة  مع 
التشخيصات،  ودقة  تحسني سرعة  في 
واملساعدة  األمراض،  عن  الكشف  وفي 
وتعزيز  السريرية،  الرعاية  تقديم  على 
األدوية،  وتطوير  الصحيــة،  البحــوث 
املتنوعة،  العامة  الصحة  تدخالت  ودعم 
واالستجــابة  املـــرضى،  مراقبـــة  مثل: 
الوبائية،  األمراض  لتفشـــي  السريعـــة 
سيما  وال  الصحية،  األنظمة  وإدارة 
يتعذَّر  أو  يصعب  التــي  املنــاطق  فــي 
في  العاملني  إلى  فيها  املرضى  وصول 
األطبــاء  أو  الصحيــة،  الرعاية  مجال 
املقاربات  جميع  فــي  وكمــا  املهنيني، 
املبادئ  تستهدف  املستجدة،  للمسائل 
االستفادة  تضمـــن  التــي  التوجيهيـــة 
الرعاية  فـــي  االصطناعي  الذكــاء  مــن 

حمــاية استقالليـــة اإلنســان،  الطبيــة: 
ومصلحته  وسالمته،  رفاهيته،  وتعــزيز 
والوضوح،  الشفافية  وضمان  العامة، 
وضمان  واملساءلة،  املسؤولية  وتعــزيز 
فــي  واإلنصــاف  التغطيــــة  شــــمولية 
يلبي  الذي  املستدام  والتعزيز  التوزيع، 
وُيعتبر  واملجتمعات،  األفراد  احتياجات 
بعض  وقبول  جنسيًا،  املتحّولني  ظهور 
مجتمعات  ترفضـها  لقيم  املجتمعــات 
املمارسات  استبـــاحة  مثــل:  أخـــرى، 
الواحد  الجنس  أصحاب  بني  الجنسية 
الوقت  في  تعترض  التي  املسائل  من 

الحالي األخالقيات الطبية. 

املــــراجــع
املبادئ . 1 العاملية:  الصحة  منظمة 

https://www.who. األخالقية 
int/ar/about/ethics/ethical-

principles

جمعيـــة الطــــب العـــاملية: كـتــاب . 2
األخالقيات الطبية:

https ://www.wma.net/wp-
content/uploads/2016/11/eth-
ics_manual_arabic.pdf

للتخصصات . 3 السعــودية  الهيئـــة 
املمـــارس  أخـــالقيات  الطبيــة، 

الصحي، 1434هـ
https ://www .scfhs .org .sa/
Media/DigitalLibrary/Docu-
mentLibrary/OtherPublica-
tions/Documents.pdf

مجلــــس املنظمــات الدولية للعلوم . 4
الصحيــــة بالتعـــاون مــع منظمة 
الصحة العاملية: املبادئ التوجيهية 
األخالقية الدولية للبحوث املتعلقة 

بالبشر.
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طبيب  إلى  للذهاب  يدفعنا  مما  األسنان،  ألم  ــ  يكن جميعنا  لم  إن  ــ  منا  كثير  يعاني 
األسنان؛ لتخفيف األلم، أو معالجة أسبابه )تسوس األسنان(، ولكن هل تؤثر درجة وشدة 
األلم ومكان التسوس ومدى عمقه على عملية املعالجة؟ بالطبع نعم، فالسن تحتوي على 
املينا  تراكيب تشريحية هستولوجية مختلفة، وتحتوي األسنان على طبقة خارجية من 
يمتد  رخو  داخلي  لب  إلى  إضافة  العاج،  من  طبقة  تليها  األسنان،  تراكيب  أقوى  وهي 
داخل تجويف الجذر إلى عظام الفك، ويتكون من أعصاب، وأوعية دموية، وأنسجة ضامة، 
وعندما يصل التسّوس إلى هذا اللب الرخو يصبح ملتهبًا أو مصابًا وربما ميتًا فيسبب 
أملًا شديدًا، وهنا يحتاج إلى عالج جذور األسنان )حشو العصب(، وُيقصد بعالج جذور 
املعالجة السنية التي تهدف إلى تنظيف وتطهير التسوس والنخر الذي يوجد  األسنان: 
داخل لب السن وجذرها، ولكن هل هناك عالمات ُمنبِّهة؟ وكيف تعرف أنك بحاجة إلى عالج 
قناة الجذر؟ سنتطرق في هذا املقال إلى تلك املؤشرات والدالئل التي تحتم عالج التهاب 
العصب أو ما ُيطلق عليه حشو العصب، وبعض التساؤالت والنصائح عن ذلك املوضوع.

ن
نا

س
أل
وا

م 
ف
ال

ب 
عـــالج جـــذور األسنــانط

حشو العصب
د. إسالم حسني عبد املجيد أمني *

* محرر طبي ــ املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ دولة الكويت.
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• الحساسية للحرارة والبرودة 	

تناول  عند  بألـــم  اإلحســـاس  إن 
الطعام الساخن أو تنــــاول املشروبات 
الساخنة، أو حتى مع األشياء شديدة 
يكون  قد  كريم،  اآليس  مثل:  البرودة 
إذا  خاصة  العصب،  اللتهاب  مؤشرًا 
التوقف  بعد  طويلة  لفترة  األلم  استمر 

عن األكل أو الشرب.

• تلّون األسنان	

يمكن أن تؤدي العدوى التي تحدث 
في لب األسنان إلى تغّير لونها، حيث 
تسبــب رضـــوح األسنــان وإصابتها 
تدمير األنسجة الداخلية، وتتسبب في 
تلف الجذور، ومن ثم تعطي السن لونًا 
أسود مائاًل للرمادي، وغالبًا ما يسهل 
رؤية هذا التلون في األسنان األمامية، 
ومع أن تلّون األسنان يمكن أن يكون 
أنه من األفضل  له أسباب أخرى، إال 
ُلوحظ  إذا  زيارة طبيب األسنان  دائمًا 

تغّير في لون السن.

عالج  ُتحتِّم  ودالئل  مؤشرات 
الجذور السنية

يوجد عديد من العالمات التحذيرية 
العصب،  لحشو  الحاجة  تؤكد  التي 
وسرعة  إليها،  االنتباه  يجب  والتي 
العصب  حشو  الختصاصي  التوجه 
العالج  ليتم  ممكن  وقت  أسرع  في 

بشكل سريع، ومن هذه األعراض:

• األلم املستمر	

ُيعــــد ألـــم األسنــان املستمر أحد 
العالمات التي تدل على إصابة عصب 
وقت  من  األلم  زال  إذا  حتى  السن، 
آلخر فإنه دائمًا ما يعود، وربما يشعر 
 "Referred Pain" املريض بألم َرُجوع
)هو ألم يتم الشعور به في مكان آخر 
غير املوقع األصلي لأللم؛ نتيجة لشبكة 
التي  املترابطة  الحسية  األعصاب  من 
تزود عديدًا من األنسجة املختلفة( في 
الوجه، أو الفك، أو ألم عميق في داخل 

عظام األسنان األخرى.

جذر األسنــان أحـــد أهــم األجزاء 
إنه يحتوي  بالفم، حيث  املوجودة 
تمتد  وأنسجة  دموية  أوعية  على 

إلى عظم الفك.

املمكـــن أن تظهــر مشكـالت  مــن 
األسنــــان حتـــى مـــــع تنظيفــها 
ويمكــــن  والخيــــط،  بالفرشـــاة، 
عمر  أي  في  األسنان  تتلف  أن 
بسبب التسوس، أو اإلصابة، أو 
العدوى، بغض النظر عن السبب.

ُيعــد ألـــم األسنان املستمر أحـــد 
إصابة  على  تدل  التي  العالمات 
األلم  زال  إذا  حتى  السن،  عصب 
من وقت آلخر فإنه دائمًا ما يعود.

التاج

عنق السن

الجذر

املينا

العاج

اللثة

لب السن 
)أوعية دموية(

املالط

عظم الفك

 التركيب التشريحي للسن.
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• توّرم اللثة	

يمكــن أن يكــون تــوّرم اللثة حول 
وجود  على  عالمـــة  املؤملـــة  األسنــان 
مشكلة تتطلب حشو قناة السن، وهذا 
التوّرم قد يكون مؤملًا عند ملسه، أو غير 
ويختفي  التوّرم  هذا  يظهر  وقد  مؤلم، 
قيحًا  إفــرازه  ونتيجة  آلخر،  وقت  من 
النفــس  رائحـة  يجعل  صديــدًا  أو 

كريهــة.

• األلم عند األكل أو ملس السن	

إذا كانت األسنان شديدة الحساسية 
عند األكل أو اللمس فقد يكون هذا دلياًل 
على شدة تسّوس السن؛ مما قد يحتاج 
إلى عالج جذورها، وقد تصبح األربطة 
حول السن املصابة شديدة الحساسية 
اللب املصاب؛  املفرزة من  املواد  نتيجة 
وتهيجها  األربطة،  التهاب  يسبب  مما 
عند  الضغط  مع  األلم  حدوث  ثم  ومن 

السن مع األكل، أو اللمس.

• األسنان املكسورة أو املتشققة	
إذا حدثت كسور في األسنان نتيجة 
أو  رياضة،  ممارسة  أثناء  أو  حادث، 
مضغ شيء صلب فإن احتمالية وصول 
البكتيريا للب السن تكون كبيرة، ومن 
َثمَّ تزيــد مــن فرص حدوث االلتهابات 
والعــدوى، حتى إذا لـــم تتشقق السن 
فإن اإلصابة تسبب تلفًا في األعصاب، 
والتهابــات، وأملـــًا، وحساسية، األمــر 

الذي يتطلب عالج قناة الجذر.

• حركة األسنان )تقلقل السن(	
وحـدوث  األسنــان  تــلــف  يسبــب 
وموت  اللب،  في  نخرًا  بها  العدوى 
إلى  تؤدي  مواد  ُينِتج  مما  األعصاب؛ 
تلني العظام حول السن املصابة، مما 
من  أنه  ومع  السن،  في  حركة  ُيحِدث 
املحتمل أن يكون لحركة األسنان سبب 
آخر غير املشكلة التي قد تحتاج إلى 
دائمًا يجب  أنه  إال  الجذر،  قناة  عالج 
األسنان  في  بحركة  الشعور  في حال 

التوجه إلى طبيب األسنان.

عند إصابة السن بعدوى بكتيرية 
ُتصاب بااللتهاب فيزداد الشعور 

باأللم.

باألسنـــان  ألم  هناك  كــــان  إذا 
عند األكل أو اللمس فقد يكون هذا 

دلياًل على شدة تسّوس السن.

أعراض
تدل على التهاب عصب األسنان

الشعـور بوخـز أو نبضـات 
باألسنان في منطقة أسفل 

اللثة.

الشعـور بصــداع مســتمر لفترات 
طويلة وخاصة إذا كان الصداع 

في نصف الوجه.

في حال التهاب عصب ضرس 
العقل يشعر املريض بآالم في 

األذن وخلفها.

صعوبة في التركيز بالعني في 
حالة كان عصب السن امللتهب 

في الفك العلوي.

آالم شديدة باألسنان في أثناء 
تناول املشروبات الباردة 

والساخنة.

آالم شديدة تزداد لياًل وقد توقظ 
املريض من النوم، أو يجد 
صعوبة في النوم بسببها.
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طريقة حشو العصب
يتم إجراء عملية حشو العصب في 
ثالث  إلى  جلسة  خالل  خطوات  عدة 
األسنان،  حالة  حسب  على  جلسات 
بعض  في  إنه  حيث  املريض،  وظروف 
وقد  قنوات،  للسن عدة  تكون  األحيان 
توجــد قنــوات منحنيــة، وربما يوجــد 
واألنسجة  السن  في  شديد  التهاب 
الداعمة فيحتاج إلى جلسات إضافية 
عن الحاالت البسيطة، وتشمل خطوات 

حشو العصب التالي:
تنطيف قناة الجذر

عالج  اختصـاصي  يقـــوم  حيــث 
قناة  بداخل  ما  كل  بإزالة  الجــذور 
املخدر  تأثير  تحت  وبالطبــع  الجــذر، 
املوضعي، وتبدأ عملية التنظيف بفتحة 
ُيحِدثهــا الطبيــب على سطــح السـن؛ 
للوصول ملحتوياتها الداخلية، ثم ُيزال 
نسيج اللب املصاب وامليت باستخدام 

أدوات دقيقة.
ملء قناة الجذر

الجذر  قناة  وتشكيل  تطهير  بعد 
التي أصبحت ُمجوَّفة فإن اختصاصي 

قــد تتطلب عمليــة حشـو العصب 
عمل جلســة إلى ثـــالث جلســات 

حسب حالة السن واملريض.

إن معالجــة قنـــاة الجـــذر هـــي 
األلم  يخفف  جراحي  غير  إجراء 
واملخاطر املصاحبة للعدوى دون 

الحاجة إلى خلع السن.

تنظيف األسنان أسنان مصابة وخّراج.
وقنوات السن.

استبدال حشوة 
الجذر.

ملء الحشو الدائم، 
وعمل تاج للسن.

 خطوات حشو العصب

 استخدام الخيط السني في تنظيف
     األسنــــان يعمــــل علــــى حمايتهــا

     مــن التسوس.

عالج العصب يقوم بحشو السن بمادة 
أخرى  مواد  مستخدمًا  املطاط  تشبه 
تحافظ على التصاق تلك املادة املطاطة، 
وفي هذه املرحلة ال يكون هناك ألم لدى 
املريض بسبب إزالة األنسجة العصبية 

من السن وعالج االلتهاب.

إضافة حشوة أو تاج للسن

نظرًا ألن السن تصبح أكثر هشاشة 
مما كانت عليه قبل حشو العصب، فإنه 
يتم عمل تاج وحشوة للسن لحمايتها، 
املريض  يستطيع  التاج  تركيب  وبعد 
استخدام السن كما كانت عليه من قبل.
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نصـــائح مهمـــة بعـــد حشو 
العصب

لعملية  خضعت  التي  السن  تكون 
حشو العصب هشة وأضعف مما كانت 
عليه قبل حشو العصب، ولذا يجب عمل 
تاج لحماية السن، وينبغي على املريض 
عدم املضغ أو العض على السن بشدة 
تركيب  وبعد  السن،  تاج  تجهيز  لحني 
التاج يستطيع املريض استخدام السن 

كما كانت عليه من قبل.

أثناء  في  للجذر  تشقق  يحدث  قد  ــ 
تنكسر  ربما  أو  الجذور،  عالج 
قناة  داخل  املستخدمة  األدوات 
عملية  يجعل  الذي  األمر  الجذر، 
صعبًا،  أمرًا  بالحشو  السن  ملء 

وقد يؤدي إلى فشل العالج.

حشو العصب واأللم
حشو  مع  ألم  حدوث  الشائع  من 
األلم  إن  الواقع  في  ولكن  العصب، 
هو  العصب  حشو  عملية  عن  الناتج 
أقل بكثير من ألم اإلصابة، وااللتهاب 
يختلف  ال  وقد  النوم،  يمنع  قد  الذي 
عند  األلم  ذلك  عن  كثيرًا  املعالجة  ألم 
حشو األسنان ذات التسوس العميق، 
وقد يكون األلم بسيطًا نتيجة استخدام 

الطبيب التخدير املوضعي.

املعالجة  قبل  األلم  أن  ُوجد  وقد 
يكون شديدًا، ولكنه يقل بشكل معتدل 
يقل  ثم  العالج،  من  واحد  يوم  خالل 
في  مستوياته  أدنى  إلى  كبير  بشكل 

غضون أسبوع.

املرضى  أذهان  إلى  يتبادر  ولكن 
تساؤل حــول استمـرار األلم حتى بعد 
املعالجة، في الحقيقة أنه يستمر، وقد 
يكون هناك ألم في سن كانت بها حشو 
لعدة  ذلك  ويرجع  الجذر،  لقناة  سابق 

أسباب منها:

بشكل  الجــذر  قنـــاة  التئــام  عــدم  ــ 
صحيح.

ــ عدم تطهير قناة الجذر بشكل كامل 
بسبب تشريح الجذر املعقد.

في  إصابة جديدة  احتمالية حدوث  ــ 
الجذور؛ مما يتسبــب فــي عــدوى 

جديدة.

يبقيـك  أن  األسنـــان  أللــم  يمكــن 
مستيقظًا طــوال الليل، فاحــرص 
الرعايــــة  علــــى  الحصـــول  على 
الالزمـــة مـــن اختصاصي عــالج 

جذور األسنان.

عند تناول الوجبات التي تحتوي 
على نسبـة عالية مــن السكريــات 
تتحول إلى أحماض تدمر األسنان 

وتسّرع التسوس.

حشو العصب هو الخيار األفضل  
ويجنبك  الجذور،  التهاب  لعــالج 

اللجوء لخلع الضرس.

األسنان  تحمي  السنية  التركيبات   
بعد حشو العصب.

املضاعفات
قد تحدث املضاعفات في الحاالت 

اآلتية:
من  يختلف  الجذور  قنوات  عدد  إن  ــ 
إجراء  أثناء  وفي  ألخرى،  سن 
الطبيب  يجد  ال  قد  الجذور  عالج 
للسن،  الجذرية  القنوات  جميع 
فربما يجد ثالث قنوات للسن التي 
لها أربعة جذور، وفي هذه الحالة 
الجذر  قناة  من  العدوى  ستنتشر 

املصابة إلى العظام.
ــ قد ال يوجد تناسب بني حجم الحشوة 
وحجم قناة الجذر، مما يتسبب في 
انتقال البكتيريا إلى السن، ويتكرر 

االلتهاب مرة أخرى.
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ــ حدوث رضح أو إصابة في السن؛ 
جديد  تسوس  بحدوث  يسمح  مما 

بالسن.
أي:  ــ  العالج  إعادة  فإن  َثمَّ  ومن 
حشو عصب جديد ــ هو أفضل خيار 

لعالج األلم، وأي أعراض أخرى.
نصائـــح ملنـــع التهـــاب قناة 

الجذر
والحفاظ  الصحــية  العـــادات  إن 
شأنها  من  واألسنان  الفم  نظافة  على 
اإلصابة  من  األسنان  على  تحافظ  أن 

والتسوس، ومن املهم اتباع التالي:
ــ غسل األسنان مرتني في اليوم على 

األقل.
ــ استخدام خيط األسنان لتنظيف ما 
على  اليوم  في  مرة  األسنان  حول 

األقل.

نصائح
لضمان نجاح حشو العصب

ــ استخدام معجــون أسنــان يحتوي 
على الفلورايد، أو غسول األسنان.

ــ مراجعــة طبــيب األسنــان إلجــراء 
الفحوص والكشف كل ستة أشهر.

احترافي  بشكل  األسنان  تنظيف  ــ 
عند طبيب األسنان مرة واحدة في 

السنة على األقل.
ــ محاولة تقليل تناول األطعمة السكرية 
تناول  حال  وفي  والكربوهيدرات، 
تلــك النوعيــة مــن األطعمــة يجــب 
وإزالة  الفور،  على  األسنان  غسل 

ما التصق منها باألسنان.

املــــراجــع

• American Association of endo-

dontics.

• Webteb.com.

وضـــع تاج علـى السن بعد 
الحشو حتى ال ُتصاب بكسر.

عدم تناول األطعمة الصعبة في 
الكسر )مثل: املكسرات( على 

الضرس املحشو.

عدم تناول املشروبات الساخنة 
أو املثلجات خالل ثالثة أيام من 

الحشو.

عدم تناول أي أطعمة 
أو  مشروبات ساخنة بعد  
الحشو بساعتني على األقل.

عــدم الضغــط على 
األسـنان.

ممارســـة العـــــادات الصحــــــية 
والحفاظ على نظافة الفم واألسنان 
من شأنها أن تحافظ على األسنان 

من اإلصابة والتسوس.



تعريب الطب ، العدد 64 ، فبراير 2022م 90

ن
نا

س
أل
وا

م 
ف
ال

ب 
تبييــض األسنــانط

د. ملى أحمد عربي كاتبي *

* طبيبة أسنان.

األسنان  على  للحفاظ  اليومية  الطرق  من  والخيط  بالفرشاة  التنظيف  ُيعتبر 
بعض  إلى  تفتقر  أسنانك  أن  شعرت  إذا  ذلك  ومع  وصحية،  وبيضاء،  ناصعة، 
األكاديمية  فأنت لست وحدك، وعندما سألت  قبل،  كانت  عليه من  ما  أو  التألق، 
تحسينه  في  يرغبون  ما  أكثر  عن  األشخاص  التجميلي  األسنان  لطب  األمريكية 
عندما يبتسمون، كانت اإلجابة هي أن تبدو أسنانهم ناصعة البياض، كما وجدت 
الجمعية األمريكية لتقويم األسنان أن ما يقرب من 90% من املرضى أبدوا رغبتهم 
بالحاجة إلى تبييض األسنان )Tooth Whitening(، وُيعد تبييض األسنان واحدًا 

من العالجات التجميلية األكثر استخدامًا في ممارسات طب األسنان.
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تبييض  في  تفكر  كنت  إذا 
بعض  تعرف  أن  فالبد  أسنانك، 
الحقائق أواًل، والتي سوف نستعرضها 
من خالل اإلجابة عن خمسة من أكثر 

االسئلة شيوعًا حول هذا املوضوع.

ملاذا يتغير لون األسنان؟
تحدث  أن  يمكــن  الــوقت  بمـــرور 
أسباب،  لعدة  األسنان  على  تصبغات 

منها:

• تناول طعام أو شراب معني	

مـــن  والشـــاي  القهــــوة  ُتعتبـــر 
املسببــات الرئيـسـية لتصبـّغ األسنان، 
ُتسمى  مكثفــة  ملونة  أصباغ  فهنـاك 
الكروموجينات )Chromogen( والتـي 
الطبقة  تمّثل  التي  املينا  بطبقة  تلتصق 

الخارجية لألسنان.

• تعاطي التبغ )تدخني السجائر(	

هناك مادتان كيميائيتان موجودتان 
في التبغ تخلقان بقعًا مستعصية على 
والنيكوتني.  القطران،  هما:  األسنان، 
طبيعي،  بشكل  داكن  لونه  فالقطران 
بينما يكون النيكوتني عديم اللون حتى 
مادة  إلى  فيتحول  باألكسجني  يختلط 

صفراء تقوم بتصّبغ سطح السن.

• التقّدم في العمر	

الخارجية  القشــرة  تحــت  توجـــد 
)املينا(  البيضـــاء لألسنـان  الصلبـــة 
نعــــومـــة  أكثـــر  منطقـــة   )Enamel(

)يميل   )Dentin( العــــاج  ُتســــــمى 
لونه لالصفرار(، وبمرور الوقت تصبح 
َثمَّ  ومن  رقيقة،  الخارجية  املينا  طبقة 

يظهر العاج الـُمصِفر من خاللها.

 تركيــــب الســـــن.

لب السن املينا

العاج

• الرضوض	

الفم  في  لـــرّض  التعـــّرض  عنــد 
مع  يتفاعل  ألنه  السن؛  لون  يتغير  قد 
اإلصـــابة عـــن طريق تكّون مزيد من 
املينا  تحت  أغمق  طبقة  وهو  العـــاج، 

)يميل لونه لالصفرار(.
• تناول بعض األدوية	

يمكن أن يكون لون األسنان الداكنة 
ببعض  للمعالجة  الجانبية  اآلثـــار  مــن 
ومضـــادات  الحســـاسية،  مضـــادات 
الدم،  ضغط  ارتفاع  وأدوية  االكتئاب، 
يتعّرضون  الذين  الصغـــار  فاألطفــال 
التتراسيكلني  للمضادات الحيوية مثل: 
)Tetracycline(، والدوكــسيســـيكلني 
)Doxycycline( عنــدمــــا تتشكــــــل 
عندما  أو  الرحم،  في  )سواء  أسنانهم 
قد تتلون أسنانهم في  يكونون رضعًا( 
وقت الحق من الحياة عند وصولهم عمر 
البلوغ، ويمكن أيضًا أن يؤدي العالج 
على  لإلشعاع  والتعّرض  الكيميائي، 

الرأس والرقبة إلى تصّبغ األسنان.

ما آلية عمل تبييض األسنان؟
 )Tooth األســــنـــان  تبـــيــيـــض 
بسيـــطة  عمليـــة  هــو   Whitening(
التعامل  في  وتســاعد  لونها،  لتفتيح 

طــريقة  هــو  األسنـــان  تبييــض 
أكثر  األسنــان  لجعــل  ُتستخــدم 
األسنان  لون  لتفتيح  أو  بياضًا، 

املتصّبغة.

األسنان  تبييض  عمليـــة  ُتعتبــر 
تطبيقها  عند  مؤذية  وغير  فّعالة 

تحت إشراف طبيب مختص.

تقّدم  مع  األسنــان  لـــون  يتغـــير 
العمر.



تعريب الطب ، العدد 64 ، فبراير 2022م 92

األسنـــان،  علــى  تظهر  التي  البقع  مع 
وتغّيــــر لونهـــا. وتحتـــوي منتجـــــات 
اثنـــــني  مـــــن  واحد  على  التبييـض 
مــــن مبيضـــات األسنـــــان ]بيروكسيد 
  ،)Hydrogen peroxide( الهيدروجني 
الكــــــارباميـــــد  بيـــــروكــسيــــد  أو 
وتؤثر   ،])Carbamide peroxide(
البقع، وتقوم  هذه املبيضات على هذه  
بتجزئتها  إلى قطع أصغر، مما يجعل 
واألسنان  تركيزًا،  أقل  األصفر  اللون 

أكثر إشراقًا.

األسنان  تبييض  يصلح  هل 
لجميع األسنان؟

اإلجابة: ال، ولهذا السبب من املهم 
التحدث إلى طبيب األسنان قبل اتخاذ 
املبيضات  القرار، فقد ال تصّحح  هذا 
سبيل  على  اللون،  تغير  أنواع  جميع 
تبييض  سيكون  األرجح  على  املثال: 
باللون  تصّبغها  حال  في  األسنان 
األصفر حـــاًل جيدًا لتفتيح لونها، من 
األسنان  تستجيب  ال  قد  آخر  جانب 
األسنان  تبييض  يتم  ال  وقد  البنية، 
اإلطالق،  على  الرمادية  األلوان  ذات 
تركيبات  على  التبييض  يعمل  ولن 
األسنان )التيجان، والجسور السنية(، 
الحشوات،  أو  التجميلية،  القشور  أو 
تلّون  كان  إذا  فّعااًل  يكون  لن  أنه  كما 
إصابة  أو  األدوية  عن  ناتجًا  األسنان 

سابقة باألسنان.

ما خيارات تبييض األسنان؟
يجب أن تتحدث إلى طبيب األسنان 
األسنان،  تبييض  البدء في عملية  قبل 
طرق  عدة  فهناك  مؤهاًل،  كنت  فإذا 

لتبييض األسنان، منها ما يلي:

• املنتجــات التـــي ال تســـتلزم 	
وصفة طبية

البقــع  إلزالــة  األسنــان  معاجني  ــ 
والتصّبغات

تساعد جميع معاجني األسنان في 
إزالة البقع السطحية ألنها تحتوي على 
بعض املواد الكاشطة الخفيفة التي تحك 
األسنان، لذا يجب البحث عن معاجني 
على  حصلت  التي  الـُمبيِّضة  األسنان 
الطبيـــة  الجمعيـــة  مـــــن  املوافقــــة 
األســـنــــان  لــطــــــــب  األمـريكـــــية 
 )American Dental Association;
األسنان  معاجني  وتحتوي   .ADA(
على مواد تلميع إضافية آمنة لألسنان، 
وتقوم بإزالة البقع بفاعلية. على عكس 
األنواع  هذه  فإن  التبييض،  مواد 
من  الـُمعتمدة  األسنان  معاجني  من 
الجمعية الطبية األمريكية لطب األسنان 
أن  يمكن  ألنها  األسنان؛  لون  تغير  ال 

تزيل البقع فقط من على السطح.

ــ شرائط التبييض

تحتوي شرائط التبييض على طبقة 
التبييض  في  الفّعالة  املادة  من  رقيقة 
)جل البيروكسيد( التي ُتوضع بشكل 
ما  وعادة  األسنان.  لسطــح  مالمس 
التبييض  شــرائط  استخـــدام  يعتمد 
على ترك الشريط على األسنان لبضع 
أو  أسبوع  مدار  على  يوميًا  ساعات 
وجود  من  التأكد  ويجـب  أسبوعني. 
الجمعيـة  عــــن  الصـــادرة  املوافقـــة 
األمريكية لطب األسنان )ADA( على 

هذه الشرائط.
• التبييض في العيادة	

زيارة  التبييض  عملية  تتطلب  عادًة 
حيث  األسنان،  طبيب  لعيادة  واحدة 

قد تتصبغ األسنان بفعل األصباغ 
الطعـــام،  وبــقـــايا  البكتيـــرية، 
أنواع معينة  إلى  والتبغ، إضافة 
)مثل:  الحيوية  املضــادات  مـــن 

التتراسيكلني(.

هناك عدة طرق لتبييض األسنان 
الكيميائي،  التبييض  مثل:  مـــن 
وأشرطة  معاجني  باستخدام  أو 

التبييض.

قـــد يسبــب التطبيــق الخــاطىء 
لألسنان  املبيضة  املواد  لبعــض 

تأكاًل فيها.
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 ُيعد التبييض الذي يقوم به طبيب 
للحصول  الطرق  أسرع  من  األسنان 

على نتائج ملحوظة.

يضع الطبيب إما جاًل واقيًا على اللثة، 
يتم  ثم  اللثة،  لحماية  مطاطيًا  واقيًا  أو 
وضع الـُمبِّيض على األسنان، وُتعد هذه 
أسرع  أنها  إال  تكلفة،  األكثر  الطريقة 

الطرق للحصول على نتائج ملحوظة.

 قوالب تبييض األسنان في املنزل.

هــــل هنـــاك آثــــار جانبيـــة 
لتبييض األسنان؟

هناك بعض اآلثار الجانبية لتبييض 
األسنان منها ما يلي:

حاًل  األسنان  تبييــض  يشـــّكل  ال  ــ 
من  لتظهر  تعود  البقع  إن  إذ  دائمًا، 
العوامل  تجنب  عدم  حال  في  جديد 

املسببة لتصّبغ األسنان.
الذين  األشخاص  بعض  يعاني  قد  ــ 
األسنــان  مبيــضــات  يستخــدمـــون 
حساسية األسنان، ويحدث ذلك عندما 
فـي  املوجــود  البيروكســـيد  يـمـر 
اللينة  الطبقة  إلى  املينا  عبر  املبيض 
األسنان،  عصب  ويهيج  العاج،  من 
الحساسية  تكون  الحاالت  معظم  وفي 
يمكن  الحالة  هذه  مثل  وفي  مؤقتة، 
تأخير العالج، ثم املحاولة مرة أخرى.

فــي  اإلفـــراط  يـــؤدي  أن  يمكن  ــ 
استخدام املبيضات أيضًا إلى إتالف 
من  تأكد  لذا  اللثة؛  أو  األسنان،  مينا 
طبيب  واستشارة  التعليمــات،  اتبـــاع 

األسنان.
ُيمنع القيام بتبييض األسنان خالل  ــ 
فترة الحمل، حيث من املمكن أن تؤثر 
املواد املبيضة على تطور ونمو الجنني، 

ل تأجيله إلى ما بعد الوالدة وُيفضَّ

• تبييض األسنان املنزلي تحت 	
إشراف طبيب األسنان

يمكـــن لطبيب األسنــان أن يزودك 
لتبييض  خصيصًا  مصنــوعة  بقوالب 
الحالة  هذه  وفي  املنزل،  في  األسنان 
سوف يعطيك طبيب األسنان تعليمات 
التبييض  محلول  وضع  كيفية  حول 
زمنية،  مدة  وألية  التبييض  قوالب  في 
األسنان  على  القوالب  ُتوضع  وعادًة 
لياًل حتى صباح اليوم التالي. قد يكون 
هذا هو الخيار املفضل إذا كنت تشعر 
املنزل  في  التبييض  في  أكثر  براحة 
اتباع  إلى  تحتاج  ولكنك  أبطأ،  بوتيرة 
توجيهات طبيب األسنان، وقد يستغرق 
التبييض خارج العيادة من بضعة أيام 

إلى بضعة أسابيع.

قوالب  األسنان  طبيب  ُيصمم 
أسنان  ملقاسات  تبعًا  مخصصة 
كمية  وضع  ويتم  شخــص،  كــل 
مــن بيروكسيد الكــارباميد فيها، 
زمنية  ملدة  الشخــص  ويضعهــا 
على  لتعمل  الطبيــب؛  يحددهـــا 

تبييض األسنان في املنزل.

داخل  األسنــان  تبييــض  ُيعــد 
أكثر  من  املتخصصــة  العيــادات 
املمارســات الشــائعة، وأفضلها، 
اللون،  لثبــات  وذلك  وأسرعهــا، 
وانخفــاض مستــويات حساسية 

األسنان.

أسنان  طبيب  باستشارة  ينصح 
مختــص قبـــل البدء في عمليات 

تبييض األسنان.
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عبد  محمد  أبو  الدين  ضياء  هو 
هلل بـــن أحمـــد املالقي املعروف بابن 
اب،  والعشَّ بالنبــاتي  وامللقَّب  البيطار، 
ُوِلــد فــي مدينة مالقة باألندلس )إسبانيا 
حاليًا( )593 هـ ــ 646 هـ( )1197م ــ 
إلى  الدين  ضياء  وُينسب  م(،   1248
باسم  املدينة  هذه  في  مشهورة  أسرة 
بهذا  تسميتها  ترجع  وربما  البيطار، 
بالبيطرة،  اشتغالها  كثرة  إلى  االسم 

خاصة أن أباه كان بيطريًا حاذقًا.
بل  نباتيًا،  عاملًا  البيطار  ابن  وُيعد 
إنه من أعظم العلماء الذين ظهروا في 
في  عصره  وعالم  الوسطى،  القرون 
والصيدالني  والعقاقير،  النبات  علوم 
األول في تراكيب الدواء، كما أنه كان 
علومه  تلقى  الكيميائي.  العالج  رائد 
من  علمائها  أيدي  على  إشبيلية  في 
أبي العباس بن الرومية النباتي،  مثل: 
وكان  الكتامي،  صالح  بن  هلل  وعبد 
ابن الرومية صاحب ُشهرة عظيمة في 
علم النبات، حيث إنه ألَّف كتاب الرحلة 
عالم  في  الكبيــر  املـــرجع  ظل  الذي 
النبات لعدة قرون، فورث ابن البيطار 
بل  أستاذه،  عن  الجيدة  السمعة  هذه 
إن صيته فاق أستاذه فيما بعد ملوهبته 

ودأبه على طلب العلم.
لع ابن البيطار على كل ما ُترِجم  اطَّ
األوائل  وعلوم  اليونانيني،  كتــب  مــن 

العلمـــاء العـــرب*

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

ب
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ء 
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على  ساعده  وقــد  العــرب،  غير  مــن 
مثل:  اللغات  مــن  بعدد  معــرفته  ذلك 
درس  إنه  حيث  واليونانية،  الفارسية، 
كتب الطبيب اليونــاني ديسقــوريدس، 
سينــا،  وابن  وأبقــراط،  وجــالينوس، 
النبــاتي  العبـــاس  وأبي  واإلدريسي، 
دراسًة ُمستفيضــًة حتى أتقنها تماماً، 
وعلَّق  فيها،  الغامضة  النقاط  وشرح 

على مآثرها.
رحالته العلمية

كان ابن البيطار كثير الترحال إلى 
بالد اليونان والروم، وجميع بالد العالم 
تلك  علماء  مع  يجتمع  اإلسالمي، حيث 
النبات،  أنواع  في  ويدارسهم  البالد 
بقراءة  مكتٍف  غير  وفوائده  وخواصه، 
ترحاله  في  وكان  واملصنفات،  الكتــب 
يدرس  بل  منابته،  فــي  النبــات  يدرس 
خبرة  وجمع  فيها،  ينمو  التي  التربة 
طويلــة مستنــدًا إلى املالحظة الدقيقة، 
وبذلك استطاع تأليف كتابني مشهورين 
هما: املُغني في األدوية املفردة، والجامع 

ملفردات األدوية واألغذية.
غــادر ابن البيطــار بــالد األندلس 
بال رجعة في سن العشرين  في رحلة 
ببالد  خاللها  مــن  مــر  طويلة،  علمية 
وتونس،  فالجــزائر،  األقصى،  املغرب 
نحو  طريقه  وأخذ  وبرقة،  طرابلس  ثم 
ووصل  اليونان  وزار  الصغرى،  آسيا 

ابن البيطار

في  عصره  عالم  البيطار  ابن  ُيعد 
أنه  كما  والعقاقير،  النبات  علوم 
ُيعتبر الصيدالني األول في تراكيب 

الدواء، ورائد العالج الكيميائي.

لع ابن البيطار على كل ما ُترجم  اطَّ
األوائل  وعلوم  اليونانيني  كتب  من 

من غير العرب.

استطاع ابن البيطار تأليف كتابني 
األدوية  في  املغني  هما:  مشهورين 
األدوية  ملفردات  والجامع  الـُمفردة، 

واألغذية.
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به املطاف إلى بالد الروم، ثم اتجه إلى 
فارس  بالد  فزار  اإلسالمي  املشرق 
ولم  ومصر.  الشام  بالد  ثم  والعراق، 
بل  عابرًا،  البلدان  بهذه  مروره  يكن 
كان يقيم بكل بلدة مدة يبحث فيها عن 
منبته،  نبات في  ويدرس كلَّ  النباتات، 
وكان كذلك يصطحب رسامًا معه لكي 
يرسم له كل نبات بدقة، ثم يجتمع مع 
علماء تلك البالد فيأخذ عنهم ويتدارس 
له ذلك  النبات؛ مما هيأ  معهم مسائل 
معرفة معمقة بالنبــات املــوجــود فــي 
البيئة العربية، وآسيا الصغرى، وصار 
النبات  تحقيق  في  زمانه  أوحد  حينها 
على  أسمائه  ونعــت  منابته،  ومواضع 
اختــالفها وتنوعهــا. ثــم استقــر ابن 
البيطار في مصر وحظي بمنزلة رفيعة 
الكامل  امللك  األيوبي  سلطانها  عند 
الذي ألحقه بخدمته وجعله رئيسًا على 

سائر العشابني.
تـــأثر ابن البيطـــار خــالل رحلته 
في  عاش  الذي  أبقراط  بآراء  العلمية 
القرن الخامس قبل امليالد، وقد استفاد 
اتبعه، وكذلك  الذي  العلمي  املنهج  من 
ووظائف  التشريح،  علم  في  كتاباته 
بديسقوريدس  تأثر  أنه  كما  األعضاء، 
الذي عاش في القرن األول قبل امليالد 
وقارن  الحشائش،  كتاب  له  وشرح 
جالينوس  ومعلـــومات  معلوماته  بني 
البيطار  ابن  تأثر  كذلك  العرب،  وعلم 
القرن  في  عــاش  الــذي  بجالينــوس 
املهمة، وكان  امليالد وكتبه  قبل  الثاني 
سامية،  أخالق  صاحب  البيطار  ابن 
وكان  غزير،  وعلم  كاملة،  ومروءة 
صاحب قوة ذاكرة أعانته على تصنيف 
األدوية التي قــرأ عنهــا، واستخلــص 
فلم  املتنوعة  العقــاقير  النبــاتات  مــن 
طبقها،  إال  كبيــرة  وال  صغيرة  يدع 

وذلك بعد تحقيقات طويلة.

إسهاماته العلمية
مجال  في  رائدًا  البيطار  ابن  ُيعد 
فقد  الكيميـــائي،  الضـــوئي  العـــالج 
عالج  في  الِخلة  نبات  بذور  استخدم 
يخلــط  وكــان   ،)Vitiligo( البهـــاق 
بذور الخلة مع عسل النحل، ويقدمها 
للشمس  يتعرض  يجعله  ثم  للمريض، 
ساعة أو ساعتني حتى يتصبب عرقًا، 
أن  وذكر  بدقة،  مرضاه  يتابع  وكان 
بها  وتظهر  تتأثر،  املصـــابة  البقـــع 
فقاعات، بينما الجلد السليم ال يتأثر، 

ثم تكتسب اللون الطبيعي للجلد.
ولم تقتصر جهود ابن البيطار على 
ذكر مئات األدوية والعقاقير، وإضافة 
األصول  ذات  األصناف  من  عشرات 
لم  التي  واملعدنية  والحيوانية  النباتية 
في  شارك  بل  قبل،  من  معروفة  تكن 
استقـــرار املصطلــح الطبــي العــربي 
بعده  من  أصبح  الذي  معجمه  وأثرى 
مصدرًا ثريًا لكل أطباء أوروبا والغرب

كتبه
األدوية  ملفردات  الجامع  كتاب  ُيعد 
البيطار  ابن  مؤلفات  أهم  واألغذية من 
مفردات  أيضًا  ويسمــى  وأشهرها، 
األدوية  في  الجامع  أو  البيطار،  ابن 
الصيدلة،  الـُمفردة، وهو موسوعة في 
حيث يحتوي على وصف مفصل ألكثر 
من 1400 نوع من األعشاب، واألطعمة، 

والعقاقير الطبية.
وفاته

عام  دمشق  في  البيطار  ابن  ُتوفِّي 
646 هـ، املــوافق 1248م، وهـــو فــي 
حيث  عمره،  من  والخمسني  الحــادية 
اختباره  أثناء  في  م  السُّ إليه  تسرَّب 

لنبتة حاول ُصنع دواء منها.

مجال  في  رائــدًا  البيطار  ابــن  كــان 
بل  الكيميــائي،  الضــوئي  العالج 
ومشــاركًا فــي استقــرار املصطلــح 

الطبي العربي.

أعظم  من  النباتي  العباس  أبو  ُيعد 
التقاهم  الذين  البيطار  ابن  أساتذة 
طبيبًا  كان  حيث  األندلس،  بالد  في 
ــًا في  ــارع ونــبــاتــيــًا وصــيــدالنــيــًا ب

إشبيلية، وله ُشهرة عظيمة.

ــي الــقــاهــرة  كـــان البـــن الــبــيــطــار ف
الطب  عنه  أخــذوا  تالميذ  ودمشق 
بن  أحمد  مثل:  مــن  النبات  وعلم 
القاسم بن أبي أصيبعة الذي التقاه 

ألول مرة في دمشق.
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الطــــب واللغــــةا

 الفقــــه الطبــــي

* مدقق لغوي ــ املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ دولة الكويت. 

لقد أثبتت اللغة العربية قدرتها على 
البقاء والوجود على مر العصور، وذلك 
مذهلة  وحيوية  مرونة  من  تملكه  بما 
والتكيف  التطور  على  عالية  وقدرة 
األساسية،  مقوماتها  تفقد  أن  دون 
األم  اللغة  هي  العربية  اللغة  فمازالت 
الباقية  املتطورة  الحية  واللغة  الدفاقة، 
على أمد الدهر دون كل اللغات القديمة 
التي اندثرت وانتهت، وإذا كانت اللغة 
قد صمدت على مر هذه العصور فإن 
العلمية  املجاالت  في  استعماالتها 
أدى  خاصة  والطب  عامة  والتقنية 
إمكانياتها  وإبراز  وجودها  إثبات  إلى 
الخالقة واملبدعة التي قّلما توفرت في 
لغة لها نفس الجذور والِقَدم، وتتابعت 

عليها مختلف العصور والحضارات.

مفهوم الطب لغًة واصطالحًا
علم . 1 بأنه  اللغة  في  الطب  ُيعرَّف 

بقوانني ُيعرف بها حاالت الصحة 
وعلم  األدويــة،  وتــأثير  واملــرض 
الطب هو دراسة أسباب األمراض 
ذلك  في  بما  ومعالجتها  البشرية 
املتعلقة  والشفاء  املداواة،  طرق 
الطبيب  يعالجها  التي  باألمراض 

أو الجّراح.

عماد سيد ثابت* 

اصطـــــالحًا . 2 الطـــــــب  ُيعـــرَّف 
بدن  أحوال  منه  ُيتعرف  علم  بأنه 
اإلنسان من جهة ما يصح ويزول 
الصحــة  ليحفــظ  الصحــة؛  عــن 
هو  أو  زائلة،  ويستردها  حاصلة، 
على  باملحافظة  يتعلق  وفن  علم 
األمراض  من  والوقاية  الصحة 

وتخفيفها وعالجها. 

مفهوم الفقه الطبي
بأنه:  الطبي  الفقه  ُيَعرَّف  أن  يمكن 
الشرعية  والقواعد  الفقهية  األحكام 

املتعلقة بامِلَهن الصحية. 

اهتمام املسلمني األوائل بعلم 
الطب 

لقد َحِظَي علم الطب باهتمام بالغ من 
املسلمني في ظل الحضارة اإلسالمية، 
ولَِقَي تشجيعًا كبيرًا وعنايًة واسعًة من 
َمرِّ  على  وسالطينهم  املسلمني  خلفاء 

العصور اإلسالمية، تجلَّى ذلك في: 
تعلُّمًا . 1 العلم  بهذا  الكبير  االهتمام 

اآلثار  بتعــريب  وعنـــايًة  وتعليمــًا 
العلم  هذا  وتطوير  لهــم،  السابقــة 
بمداِرِسه وفروِعِه، وتشجيع املنتمني 

له، ومن مظاهر التشجيع: 

ما زالت اللغة العربية هي اللغة األم 
الدفاقة علــى مـــر العصــور، واللغة 
املتطورة الباقية على أمد الدهر دون 
كــل اللغــات القديمــة التــي اندثرت 

وانتهت.

في  العربية  اللغــة  استعماالت  أدت 
عــامة  والتقنيــة  العلميــة  املجاالت 
والطب خاصة إلى إثبات وجودها، 
وإبراز إمكانياتها الخالقة واملبدعة 

دون سائر اللغات.

الفقــه الطبــي هــو األحكام الفقهية 
باملهن  املتعلقة  الشرعية  والقواعد 

الصحية.
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الدموية  الــدورة  املسلمون  اكتشف 
الصغرى على يد ابن النفيس.

قوانني  َسن  من  أول  هم  املسلمون 
ملــمــارســة عــلــوم الــطــب، ووضــعــوا 

االختبارات لطالب الطب.

من  بالغ  باهتمام  الطب  علم  َحِظَي 
املسلمني في ظل الحضارة اإلسالمية 
ولقي تشجيعًا كبيرًا وعناية واسعة 
من خلفاء املسلمني وسالطينهم على 

َمرِّ العصور اإلسالمية.

التعليم  ُدور  الكبير بإنشاء  ــ االهتمام 
التي ُتْعَنى بتدريس العلوم الطبية، وفي 
في  للتدريس  املبَرِزين  األطباء  اختيار 
حيث  عليها،  واإلشراف  املراكز،  هذه 
َفُدِرَس  وتنوعت،  املراكز  تلك  تعدََّدت 
علُم الطب في املساجد ومنازل العلماء، 

ة. ومجالس طبِّيَّة عامَّ
خصيصًا  ُأنِشَئت  مدارس  ظهور  ــ 
لها غرض  يكن  لم  العلم  لتدريس هذا 
آخر غير تدريس الطب، ُيشِرف عليها 
فيها  وُيَدرُِّس  متخصصون،  أساتذة 
فيها  ويطبَّق  املتميُِّزون،  الطب  رؤساُء 
األثر  له  كان  مما  دقيق،  تعليمي  نظام 
الطبية  الدراسات  تطور  في  الواضح 

وارتقائها.
الطب عند األمم  االنفتاح على مآثر  ــ 
اليوناني،  الطب  وبخاصة  السابقة، 
كبيرة  مجموعات  نقل  على  والعمل 
من املؤلَّفات الطبية اليونانية إلى اللغة 

العربية في مختلف فروع العلم.
البحــوث  مـــن  كثيـــر  إضـافــة  ــ 
الشخصيــة  والتجــارب  واالبتكــارات 
واقع  من  الشروح  فَكُثَرت  الطب،  في 
املشاهدة، وازدادت عناية املسلمني في 
من  عاليًة  درجًة  بلغ  حتى  العلم،  هذا 
التطور، وسار به العلماء شوطًا كبيرًا، 
نظرية،  ومناهَج  أصواًل  له  فوضعوا 
مختلف  في  كثيرًة  كتبًا  فيه  وَألَُّفوا 

التخصصات الطبية. 

أهــم إنجــازات املســلمني في 
الطب 
• املسلمون هم أول َمن َسنَّ قواننَي 	

ووضعوا  الطب،  علوم  ملمارسة 

اختباراٍت لطالب الطب، وظهر لنا 
أعظم طبيب مسلم في العالم، وهو 

أبو القاسم الزهراوي.
• اخترع 	 من  أول  هــم  املسلمــون 

املستشفيات  في  الجراحة  خيوط 
على يد أبي بكر الرازي.

• اكتشف املسلمون الدورة الدموية 	
غَرى على يد ابن النفيس. الصُّ

• املستشفيــات 	 املسلمــون  أنشــأ 
كانوا  إنهم  حتى  بهــا،  واهتمــوا 
جديدًة  مالبَس  للمريض  ُيعُطون 
ومبلغًا من املال ألسرته طوال فترة 

تمريضه.
• الطب 	 في  املسلمني  ُكُتــُب  َظلَّــت 

قرونًا  أوروبا  في جامعات  ُتَدرَّس 
التاسع  القرن  أواخر  إلى  عديدًة 
)القـانون  عشــــر، مثــــل كــتاب: 
والحاوي  سينا،  البن  الطب  في 

للرازي(، وغيرها من الكتب.
• اخترع املسلمون آالت الجراحة في 	

أطباء  يد  على  العالم  مستشفيات 
املسلمني في الدولة اإلسالمية.

• املسلمون هو أول من أرَسى قواعد 	
الطب الجراحي، وجعلوا له أصواًل 
وقواعــد ثــابتــة، وكــانت مدارس 
األندلس الطبية هــي الوحيدة في 
ِلني  مؤهَّ أطباء  ُتخرِّج  التي  أوروبا 

للجراحة في خياطة الجروح.

حكم تعلُّم الطب 
يحتاج الناس في مختلف العصور 
الــذي  الطبيب  وجــود  ــى  إل ــة  ــن واألزم
وتختلف  مرضاهم،  ملعالجة  يسعى 
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الحاجة إليه بحسب اختالف الظروف 
واألحوال، وإذا لم ُتَسّد حاجة املجتمع 
من األطباء، فإن حياة الناس وأرواحهم 
ـــراض  األم بخطر  ُمــهــددة  ســتــكــون 
التي  والحوادث  الحروب  وِجراحات 
في  والــهــالك  املــوت  إلــى  بهم  ُتفضي 
الغالب؛ لذا فالطب من فروض الكفاية، 
وهو من الِحَرف والصناعات التي البد 

للناس منها في َمعاِيِشهم. 
هو  وُيقصــد بفــرض الكفــاية: 
الذي إذا قام به َمن يكفي سقط اإلثم 
عن الباقني، وإن لم َيُقم به من يكفي َأِثَم 

الناُس ُكـــلُُّهم. 
وأئمته  اإلســالم  فقهاء  نص  وقــد 
فرضية  حكم  على  كتبهم  في  األعالم 
يقف  لم  بل  الكفاية،  على  الطب  تعلُّم 
َحثِّ  إلى  تعدَّاه  وإنما  ذلك،  عند  األمر 
لتعلُّمه،  النفوَس  وتشجيعهُم  الهمم 
أعلُم  )ال  الشافعي:  ــام  اإلم قال  حتى 
من  أنبل  والحرام  الحالل  بعد  علمًا 
بالطب  وإملــاٌم  عنايٌة  له  وكان  الطب(. 
علم  في  مع عظمته  )كان  قيل:  حتى 
العربية  فــي  وبــراعــتــه  الشريعة، 

بصيرًا بالطب(. 

تعلُّم  أن  على  به  ُيــســَتــَدلُّ  ومما 
الطب من فروض الكفاية ما يأتي: 

ــك، فــِمــَن . 1 ــذل حــاجــة املــســلــمــني ل
جاءت  التي  الخمس  الضرورات 
عليها:  للمحافظة  الشرائع  جميع 
حاجة  في  وهما  والعقل،  النفس، 
ودراسته  الطب  تعلُّم  إلى  ة  ماسَّ
يتم  فــمــا ال  فــيــه،  والــتــخــصــص 
الواجب  إال به، وما ال تتم الحاجة 
فــروض  مــن  فهو  بــه  إال  ــة  املــاسَّ

الكفاية.

وسلم . 2 عليه  هلل  صلى  النبي  أن 
فعن  بالتداوي،  البادية  أهل  أمر 
ِعْنَد  ُكْنُت  قال:  شريك  بن  أسامة 
وسلم،  عليه  هلل  صلى  ــِبــيِّ  الــنَّ
يا َرُسوَل  َوَجاَءِت األَْعَراُب َفَقاُلوا: 
هلِل َأَنَتَداَوى؟ َفَقاَل: »َنَعْم، َيا ِعَباَد 
هلِل، َتَداَوْوا، َفِإنَّ هلَل عز وجل لم 
َيَضْع َداًء ِإال َوَضَع لَُه ِشَفاًء، َغير 
َقاَل:  ُهَو؟  َما  َقاُلوا:  َواِحٍد«.  َداٍء 

"الِهَرم" صحيح ابن ماجة.
بالنسبة  قليلة  ِقلَّة  البادية  وأهــل 
ُعرَضًة  َأَقّل  هم  وكذلك  الحضر،  ألهل 
لألمراض عن غيرهم، فإذا ُأِمُروا بذلك، 
فمن باب أولى أهل املدن والحواضر، 
بكثير  وابتالهم هلل  األمــة،  ِقــَوام  فهم 
إلى  فحاجتهم  الحادثة،  األمراض  من 

التداوي ال تداني حاجة أهل البادية.
وسلم . 3 عليه  هلل  صلى  النبي  أن 

بإحضار  وأمـــر  ـــدواء  ال تعاطى 
من  ولغيره  له  األطباء  من  عديد 
الصحابة، وهذا دليل على أن تعلُّم 

الطب من فروض الكفايات.
أهداف دراسة الفقه الطبي

الطبي  الفقه  دراســـة  تستهدف 
األطـــبـــاء،  مثل:  ــددة  ــع ــت م شـــرائـــح 
والبــاحثني  يِّــني،  ــحِّ الصِّ واملمــارسني 
إال  والُقرَّاء،  الناس  وعامة  الشرِعيِّني، 
تدريسه  أهــداف  بيان  هنا  ــراد  امل أن 
وطالب  البشري،  الطب  كليات  لطالب 
هذه  ومن  األخــرى،  الصحيَّة  الكليات 

األهداف:  
ــ يجد فيه الطبيب الحلَّ ملا ُيْعَرض عليه 
من نوازل طبية، ويستطيع الحكم عليها، 
دينه،  أحكام  معرفة  إلــى  طريق  وهــو 
الشرع  بأحكام  بااللتزام  مأمور  وهو 
لعقيــدته  بهــا؛ تصحيحًا  واالعتصــام 

وعبادته، ومعامالته، وكافَّة تعامالته.

العصور  الناس في مختلف  يحتاج 
الذي  الطبيب  وجود  إلى  واألزمنة 

يسعى ملعالجة مرضاهم.

تستهدف دراسة الفقه الطبي شرائح 
واملمارسني  األطباء،  مثل:  متعددة 
يِّــني، والبــاحثني الشــرِعيِّني،  حِّ الصِّ

وعامة الناس والُقرَّاء.

الطب  تعلُّم  أن  على  به  ُيسَتَدلُّ  مما 
ودراســـتـــه والــتــخــصــص فــيــه من 
املسلمني  الكفاية هو حاجة  فروض 
لذلك، فِمَن الضرورات الخمس التي 
للمحافظة  الشرائع  جميع  جــاءت 
في  وهما  والعقل،  النفس،  عليها: 

ة إلى تعلُّم الطب. حاجة ماسَّ
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الفقه  لتعلُّم  الشرعي  الحكم  إبــراز  ــ 
على  ينطوي  الطبيب  فعمل  الطبي، 
شرعية  أحكام  لها  كثيرة  ممارسات 
على  يجب  لذا  االستنباط؛  أو  بالنص 
يعِرف  أن  الــطــب  ومتعلم  الطبيب، 
األحكام الشرعية املتصلة بعمله؛ حتى 

ال يقع في مخالفة شرعية دون علمه.
اإلسالمية  الشريعة  كمال  إبــراز  ــ 
وصــالحــيــتــهــا لــكــل مــكــان وزمـــان، 
الفقهية  األحكام  من  لكثير  وشمولها 
ومنها  املــجــاالت،  شتى  في  للنوازل 

املجال الطبي. 
من  يكون  قد  الطبي  الفقه  تعلُّم  أن  ــ 
ــذي  ال التخصص  اخــتــيــار  معايير 
حكَم  َعِلم  فــإذا  الطب،  طالب  يختاره 
ال  قد  فإنه  الطبية  املمارسات  بعض 
تنطوي  قد  التي  التخصصات  يختار 

على ممارسات محرََّمة. 

حكم التداوي مع األدلة
ــي حــكــم الـــتـــداوي أنــه  األصـــل ف
مشروع؛ ملا ورد في شأنه في القرآن 
وملا  والفعلية،  القولية  والسنة  الكريم، 
أحد  هو  ــذي  ال النفس  حفظ  من  فيه 

املقاصد الكلية من التشريع.
ـــداوي  ـــت ـــام ال ــلــف أحـــك وتــخــت
بــاخــتــالف األحــــوال واألشــخــاص. 
يفضي  تركه  كان  إذا  واجبًا:  فيكون 
أو  أعضائه،  أحِد  أو  نفسه،  تلِف  إلى 
عجزه، أو كان املرض ينتقل ضرره إلى 

غيره، كاألمراض املعِدَية.
ــ ويكون مندوبًا: إذا كان تركه يؤدي 
ما  عليه  يترتب  البدن، وال  إلى ضعف 

سبق في الحالة األولى.
في  يندرج  لم  إذا  مباحًا:  ويكون  ــ 

الحالتني السابقتني. 

بفعل  كــان  إذا  مكروهًا:  ويــكــون  ــــ 
ُيخاف منه حدوُث مضاعفات أشد من 

العلة املراد إزالتها.
األدلة

 وُيسَتَدل باألدلة الدالة على إباحة 
التداوي على العموم، ومنها: 

َعِن  عنه  ُهَرْيَرَة رضي هلل  أبي  َعْن  ــ 
َقــاَل:  وسلــم  عليــه  هلل  صلى  النَِّبيِّ 
ِشَفاًء(.  لَُه  َأْنَزَل  ِإال  َداًء  َأْنَزَل هلُل  )َما 

رواه البخاري.

الحث  على  الحديث  دل  الداللة:  وجه 
واإلرشاد إلى التداوي.

عليه  َرُســوُل هلل صلى هلل  اْحَتَجَم  ــ 
ــاُه  ــَط َوَأْع َطْيَبَة،  ــو  َأُب َحَجَمُه  وسلم، 
َصـاَعني ِمْن َطَعام، َوَكلََّم َمَواِلَيُه َفَخفَُّفوا 
َعْنُه، َوَقــــَاَل: »ِإنَّ َأْمَثَل َما َتَداَوْيُتْم ِبِه 

الِحَجاَمُة« أخرجه البخاري ومسلم.
وجه الداللة

وسلم  عليه  هلل  صلى  النبي  كان 
َهدِيه،  من  وكان  التداوي،  على  يداوم 
أهله  ـــْن  ِم َمــــِرَض  ـــْن  َم ــه  ب أمــر  كما 

وأصحابه. 
بقواعد  أيضًا:  لــهــذا  ــَدل  ــســَت وُي
الشريعة العامة ومقاصدها الكلية، فقد 
وجوُب  الشرعية  النصوص  في  تقرر 
بدفِع  وتقــريرها  املصــالح  تحصيــل 
املفاسد أو تخفيفها، وأن حفظ النفس 
َمقَصد من مقاصد الشريعة؛ وألن من 
قواعد الشريعة أن: األصل في املنافع 
اإلباحة، واألصل في املضارِّ التحريم. 
وأن الضرر ُيزال. فكل ضرر يقع على 
عليه  ــ  املرض  ومنه  ــ  اإلنسان  نفس 

إزالته بالطرق املشروعة.
أولــويــة الـــتـــداوي عــنــد تــزاحــم 

املرضى
إذا تعدد املرضى في وقت واحد، 
نقل  على ضـــرورة  يــتــزاحــمــوا  ــأن  ك
املوجود  بينما  إليهم،  دم  أو  عضو 

الفقه  فــروع  من  الطبي  الفقه  ُيعد 
اإلسالمي، وفــي تعلُّمه عناية بالفقه 
الذي جاء الَحثُّ عليه واألمُر بتعلمه.

األصل في حكم التداوي أنه مشروع، 
ملا ورد في شأنه في القرآن الكريم، 
وملــا  والفعليــة،  القوليــة  والسنــة 
أحد  هو  الذي  النفس  من حفظ  فيه 

املقاصد الكلية من التشريع.

باختالف  الــتــداوي  أحكام  تختلف 
األحوال واألشخاص فيكون واجبًا، 
مــبــاحــًا، أو  ــًا، أو  ــدوب ــن م ــكــون  وي

مكروهًا.
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إال  تكفي  َكمية دم ال  أو  عضو واحد، 
لواحد منهم، أو يتزاحموا على أجهزة 
ال  األجهزة  تكون  بأن  املركزة  العناية 
تكفي إلنقاذ الجميع، فإنه على الطبيب 
واملمارسة  التجــربة  بحكــم  املختــص 
بعِضهم  إيثار  ــ  الطبية  املهنة  وقواعد 

بذلك، على التفصيل التالي:
ــ إذا غلب على ظن الطبيب أن أحَدهم 
الدم،  أو  )كالجهاز،  بالتداوي  ينتفع 
أو العضو( أكثر من غيره فإنه ُيقدَّم. 

ودليل ذلك: 
املصالح:  بني  املوازنة  قاعدة 
أنه إذا تعارضت مصلحتان وازدَحَمَتا، 
وكان  بينهما،  الجمُع  يمكن  لم  بحيث 
لإلتيان  منهما  واحــدة  تــرك  من  البــد 
مصلحته  ما  فعل  فاملتعني  باألخرى، 

أرجح وترك ما مصلحته أقل.
فإنه  سواًء:  االنتفاع  في  كانوا  إذا  ــ 
تفضيل  ودليل  أواًل،  جاء  من  ُيقدَّم 
قول النبي صلى هلل  السابق منهما: 
عليه وسلم: َمْن َسَبَق ِإلى َما لم َيْسِبْقُه 

ِإلَْيِه ُمْسِلٌم َفُهَو لَُه. أخرجه أبو داود.
ــ إذا اسَتَوْوا في كل شيء فإنه ُيلجأ 
جمهور  أقــر  وقــد  للُقرَعة،  حينئٍذ 
وعدوها  الجملة،  في  الُقرَعة  الفقهاء 
الشرعية؛  ُتبَنى عليه األحكام  أصاًل 
القلوب،  وتطييب  امليل،  تهمة  إلزاحة 
ومن ثم فالُقرَعة جائزة شرعًا، لقوله 
ُهْم  َأيُّ َأْقالَمـُهْم  ُيْلُقــوَن  ﴿ِإْذ  تعــالى: 
َيْكُفــُل َمــْرَيَم﴾ سورة آل عمران: آية 44.

املعِدَية  األمراض  معالجة  أحكام 
والوباِئيَّة

األصل عدم جواز املعالجة للمريض 
الحاجة،  عند  َوِليِِّه  إذن  أو  بإذنه،  إال 
وُيستثنــى مــن ذلك الحــاالُت الخطرة 
التي ال يمكن فيها أخُذ إذن املريِض وال 
املعِدَية،  وليِّه، وكذلك حاالت األمراض 
فالبد من عالجها ولو بغير إذن املريض 

كالجذام.

ويجب العالج في حاالت األمراض 
بالتداوي  اإللزام  األمر  ولولي  املعِدَية، 
ودليل  ــك،  ذل عن  املريض  امتنع  إذا 

الوجوب هو كما يلي:
ــ أن عدم التداوي في مثل هذه الحاالت 
التي يتوفر دواؤها هو نوع من اإللقاء 
بالنفس إلى التهلكة، وهو أمر منهي 
عنه، قال تعالى: ﴿َوال ُتْلُقوا ِبَأْيِديُكْم 

ِإَلى التَّْهُلَكِة﴾ سورة البقرة، آية 195.

اآلخرين  إلى  سيتعدى  الضرر  أن  ــ 
كما  باملريض،  واملحيطني  األهل  من 
يمكن أن يتعدى الضرر إلى املجتمع 
الصريح  النهي  ورد  وقــد  بأسره، 
قوله  في  باملسلمني  اإلضـــرار  عن 
صلى هلل عليه وسلم: )ال َضرَر َوال 

ِضراَر(. أخرجه أحمد وابن ماجة.
ــ أن تمريَضه سيشق على أهله، أو َمن 

يقوم بتمريضه وتلبية حاجاته.

األمــراض  في  ــواردة  ال األحاديث 
املعِدَية والوباِئيَّة، والجمع بينها 

)املوقف الشرعي( 
تنفي  التي  األحاديث  بعض  وردت 
النبي صلى  العدوى، مثل قول  انتقال 
هلل عليه وسلم: )ال َعْدَوى َوال ِطيرَة، َوال 
َهاَمَة، َوال َصَفَر(. أخرجه البخاري ومسلم. 
وأحاديث أخرى تثبُت انتقال العدوى، 
وتحذِّر من االقتراب من املريض، كقول 
)ال ُيوِرُد  النبي صلى هلل عليه وسلم: 
(. أخرجه مسلم. وقوله  ممِرٌض َعلى ُمِصحٍّ
ُذوِم  صلى هلل عليه وسلم: )ِفرَّ ِمَن املَجْ
فرارك ِمَن األََسد(. أخرجه مسلم. فأرشد 
الضرر  َمْن حصل  مجاَنَبة  إلى  فيهما 
تعالى  هلل  بفعل  ــ  العادة  في  عنده 
ـ فنفى في الحديث األول العدوى  وقَدِرهـ 
بطبِعها، ولم ينِف حصول الضرر عند 

وسلم  عليه  هلل  صلى  النبي  كــان 
ـــان من  يــــداوم عــلــى الـــتـــداوي، وك
َهدِيه، كما أمر به َمْن َمِرَض ِمْن أهله 

وأصحابه.

باالنفتاح  ــل  األوائ املسلمون  اهتم 
على مآثر الطب عند األمم السابقة، 
والعمل  اليوناني،  الطب  وبخاصة 
عــلــى نــقــل مــجــمــوعــات كــبــيــرة من 
املؤلفات الطبية اليونانية إلى اللغة 

العربية في مختلف فروع العلم.

األمــراض  حــاالت  في  العالج  يجب 
املعِدَية، ولولي األمر اإللزام بالتداوي 

إذا امتنع املريض عن ذلك.
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ذلك بقدر هلل تعالى وفعله، وأرشد في 
الثاني والثالث إلى االحتراز مما حصل 
عنده الضرر بفعل هلل وإرادته وقدره.

وسائل الوقاية من املرض املعدي، 
وحكمها:

التحصنُي )التطعيم( . 1
يجوز التداوي بالتطعيم إذا ُخشي 
أسباب  أو  وبــاء،  لوجود  الــداء  وقــوُع 
أخرى ُيخَشى من وقوع الداء بسببها، 
البالء  لدفع  الــدواء  بتعاطي  بأس  فال 
صلى  النبي  لقول  منه؛  ُيخَشى  الذي 
ِبَسْبِع  َتَصبََّح  )َمْن  وسلم:  عليه  هلل 
تمرات َعْجَوًة لم َيضره َذِلَك الَْيْوَم ُسمٌّ 

َوال ِسْحٌر(. أخرجه مسلم.
وجــه الداللـــة: الحــديث ظــاهر 
الداللة على مشروعية اتخاذ األسباب 
التي حصل بها ــ بإذن هلل ــ السالمة 
من األمراض قبل وقوعها. وَعْن َعاِئَشَة  
َرُسوُل هلل  »َكاَن  َقالَْت:  عنها.  رضي هلل 

ِإلى  َأَوى  ِإَذا  وسلم  عليه  هلل  صلى 
ِفَراِشِه َنَفَث في َكفَّْيِه ِبُقْل ُهَو هلل َأَحٌد، 
بهما  َيْمَسُح  ُثمَّ  ِجميعًا،  َوِباملَعوَِّذَتني 
َوْجَهُه، َوَما َبلََغْت َيَداُه ِمْن َجَسِدِه. َفلَما 
اْشَتَكى َكاَن َيأُْمُرني َأْن َأْفَعَل َذِلَك ِبِه(. 

أخرجه البخاري.

ــواز  ــل عــلــى ج ــي ــي الــحــديــث دل ف
االسترقاء للصحيح؛ ملا عساه يخشاه 
من هوام الليل، وغير ذلك مما ُيسترَقى 
فكما  الدفاع،  باِب  من  أيضًا  وهو  له. 
ُيعالَج املرض النازل بالدواء ُيعالَج أيضًا 
حدث  وإذا  منه.  ُيخَشى  الذي  املرض 
ضرر ملن يتناول بعض التطعيمات من 
مثل إصابة املتناول لها بالحمَّى، وبعض 
األعراض الوقتية، فإن مثل هذا الضرر 
ُمغَتَفر ومتجاَوز عنه في مقابل املفسدة 

الشريعة  وقاعدة  تندفع،  التي  الكبيرة 
املفسَدَتني  »أدنى  أنَّ  هذا  في  العامة 
ُيرتكب من أجل دفع أعالهما، إذا كان 
البد من موافقة إحداهما«. أما إذا ثبت 
بالطب أن تطعيمات معينة ُتحِدث ضررًا 
بجسم اإلنسان، أو أن نسبة تأثيراتها 
من  تدفعه  ما  نسبة  من  أكثر  الضارة 
األمراض، فال يجوز استعمالها حينئٍذ؛ 
لقــول النبــي صلـى هلل عليـه وسلم : 

»ال َضرَر َوال ضراَر«.
الَحْجر الصحي. 2

إن من أهم وسائل مقاومة انتشار 
األمراض الوباِئيَّة هو منع انتقال الناس 
إلى مكاٍن فيه الوباء، وعدم خروج َمن 
كانوا في مكاِن الوباء إلى غيره، وفي 
عليه  النبي صلى هلل  أن  الصحيحني 
اُعوِن  ِبالطَّ َسِمْعُتْم  »إَذا  قال:  وسلم 
َوَقَع  َوِإَذا  َعلَْيِه،  تْقدُموا  َفال  ــَأْرٍض  ِب
ِفَرارًا  تْخُرُجوا  َفال  ِفيَها  َوَأْنُتْم  ِبَأْرٍض 
املريض  َيعِزل  أن  األمــر  ولولي  ِمْنُه( 
قهرًا عنه في مستشفياٍت خاصة لذلك؛ 
حتى ال يضر غيره، وقد توصل العلماء 
في الطبِّ الحديث إلى أن حصر املرض 
في مكان محدود يتحقق بإذن هلل بمنع 
الخروج من األرض املوبوءة. وهذا أمير 
هلل  رضي  الخطاب  بن  عمر  املؤمنني 
الشام،  في  الطاعون  ظهر  عندما  عنه 
َحلُّوا  بلد  أهل  كل  أمر  خالفته،  أثناء 
به أال يخرج منه أحد، وأال يدخل إليه 
أحد، استنادًا لحديث النبي صلى هلل 
النبي  فطبَّق  الطاعون،  في  عليه وسلم 
صلى هلل عليه وسلم الَحْجر الصحي 
من قبل أكثر من ألف وأربعمائة سنة، 
وعلينا االقتداء بمن علم البشرية الخير، 
فيه  الذي  الصحيح  املنهج  لهم  ورسم 
الطرق  واتباع  ودنياهم،  دينهم  سالمة 

الصحيحة للوقاية من األمراض.

انتشار  مقاومة  وســائــل  أهــم  مــن 
انتقال  منع  هو  الوباِئيَّة  األمراض 
وعدم  الوباء،  فيه  مكاٍن  إلى  الناس 
خروج َمْن كانوا في مكاِن الوباء إلى 

غيره.

الحديث  الطبِّ  في  العلماء  توصل   
مكان  ــي  ف ـــرض  امل أن حــصــر  إلـــى 
بمنع  هلل  ـــإذن  ب يتحقق  مــحــدود 

الخروج من األرض املوبوءة. 

وسلم  عليه  هلل  صلى  النبي  طبق 
ألف  من  أكثر  قبل  الصحّي  الَحْجر 

وأربعمائة سنة.
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اإلعجـاز العلمـي فـي القرآن الكريم*

ُتعد قضية اإلعجاز العلمي من أهم القضايا العلمية الفكرية التي شغلت بال العلماء واملفكرين قروناً 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 قديماً، حيث تم إثباتها بالعلم التجريبي 
الحديث بعد مرور قرون مديدة من تنزُّل القرآن الكريم، ومن َثمَّ ُتعد هذه اإلثباتات تصديقاً لرسالة نبينا ومعلِّمنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص.

ْيُتوِن )1( َوُطوِر ِسيِننَي )2( َوَهَذا اْلَبَلِد اأَلِمنِي )3( َلَقْد َخَلْقَنا اإِلنَساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِويٍم )4( ُثمَّ َرَدْدَناُه  ﴿َوالتِّنِي َوالزَّ
َأْسَفَل َساِفِلنَي )5(﴾ "سورة التني"، اآليات من: )5-1(.

$

* مدقـق لغـوي  ــ املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ دولة الكويت.

ُسمية محمود مصطفى *

إذا تأملنا في اآليات الكريمة نجد 
بالتني  ُيقِسم  وتعالى  سبحانه  هلل  أن 
إال  يكون  ال  هلل  قسم  وأن  والزيتون، 
أهميتهما  على  يدل  مما  بشيء عظيم؛ 

بالنسبة لإلنسان. 
إن الحقيقة الرئيسية التي تعرضها 
الفطرة  الكريمة هي حقيقة  اآليات  هذه 
عليها،  اإلنسان  فطر هلل  التي  القويمة 
اإليمان،  طبيعة  مع  طبيعتها  واستقامة 
املُقدَّر  كمالها  إلى  معه  بها  والوصول 
لها، ثم النظر إلى حال اإلنسان وسفوله 
حني  الِهَرم(  أو  العمر  أرذل  إلى  )قيل: 
واستقامة  السليمة  الفطرة  عن  ينحرف 
ـ  ـ سبحانه وتعالىـ  اإليمان، وُيقِسم هللـ 
على هذه الحقيقة بالتني والزيتون، وطور 

سينني، وهذا البلد األمني. 
التني  أن  القرآني  اإلعجاز  ومن 
الكريم،  القرآن  في  واحدًة  مرًة  ُذكر 
أما الزيتون فُذِكَر ست مرات صريحة، 
عز  قال  حيث  ُمبهمة،  واحدة  ومرة 
وجل: ﴿َوَشَجَرًة َتْخُرُج ِمْن ُطوِر َسْيَناَء 
"سورة  ِلألِكِلنَي﴾  َوِصْبٍغ  ْهِن  ِبالدُّ َتْنُبُت 
بالشجرة  وُيقَصد   )20( اآلية  املؤمنون": 

أن  ذلك  ومعنى  الزيتون،  شجرة  هنا: 
القرآن  في  مرات  سبع  ُذكر  الزيتون 

الكريم. 
لقــــد توصـــل العلمــاء اليابانيون 
مادة  أن  إلى  الحــديث  العصــر  فــي 
يكون  ال  التني  في  الة  الفعَّ امليثالونيدز 
تأثيرها فعااًل إال إذا تم خلطها باملادة 
املعدل  وأن  الــزيتون،  فــي  املوجودة 
الذي يعطي نتيجة ُفضلى هو حبة تني 

واحدة وسبع حبات من الزيتون. 
مادة امليثالونيدز 

هــي املــادة املســؤولة عــن نضارة 
من  دائمة  حالة  في  ليصبح  الجسم 
بإفراز  املخ  ويقوم  والحيوية،  النشاط 
هذه املادة في جسم اإلنسان بداية من 
إفراز  ثم تقل نسبة   ،)35 ــ   15( عمر 
 ،40 الــ  بعد سن  تدريجيًا  املادة  هذه 
في  أيضًا  املادة  هذه  فائدة  وتتمثل 
الدم،  في  الكوليستيرول  نسبة  خفض 
والتمثيل الغذائي، وتقوية القلب، وإزالة 
أعراض الشيخوخة من الجسم، وكذلك 

ضبط النفس. 

ُيقِسم هلل تعالى بالتني والزيتون، 
بشيء  إال  هلل  قــســم  يــكــون  وال 
أهميتهما  على  يــدل  مما  عظيم؛ 

بالنسبة لإلنسان.

مرة  الكريم  القرآن  في  التني  ُذكر 
سبع  فُذكر  الزيتون  أما  واحــدة، 

مرات، وُيعد ذلك إعجازًا قرآنيًا.
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أواًل: فوائد التني
• يعمل التني على تنظيم ضغط الدم؛ 	

البوتاسيوم  مادة  على  يحتوي  ألنه 
خفض  على  تعمل  بدورها  التي 
ضغط الدم املرتفع، وأيضًا يحتوي 
على مادة الصوديوم بنسبة قليلة. 

• كما 	 الوزن،  إنقاص  على  يساعد 
وزن  على  الحفاظ  في  يساعد  أنه 
باأللياف  ثابت وصحي؛ ألنه غني 
بع،  بالشِّ اإلنســان  ُتشِعــر  التــي 
في  الرغبة  تقليل  علــى  وتســاعد 

تناول الطعام. 
• ــــن مــــن عمليـــــة الهضم، 	 ُيحسِّ

حدة  مــن  تخفــف  األليــاف  ألن 
ــم  وُتنظِّ الهضمية،  االضطرابــات 

حركة األمعاء، وتعالج اإلمساك. 
• الـــوقاية مــن مرض 	 يساعد فــي 

بعد  النساء  لدى  الثدي  سرطان 
سن اليأس. 

• يقي من أمراض هشاشة العظام، 	
الكالسيوم  بمادة  غني  إنه  حيث 
وبنائها  لتقويتها  الالزمة  واملعادن 

بناًء قويًا. 
• يحتــوي التني علــى نسبــة عاليـة 	

يســاعد  الــذي   A فيتــامني  من 
على تحسني حاسة اإلبصار. 

• ثانيًا: فوائد الزيتون 	
ُيعد الزيتون من أهم أنواع الفاكهة 
أنحاء  جميع  في  واسعة  ُشهرة  وله 
العالم، كما أن شجرة الزيتون شجرة 
كثيرة  فوائد  الزيتون  ولزيت  مباركة، 

ومتعددة منها: 
• في 	 للمرأة  جــدًا  مفيــدًا  ُيعـــد 

الحصول على بشرة ناعمة وشعر 
صحي المع؛ ألنه غني باألحماض 
األكســدة،  ومضــادات  الدهنيــة، 
العنـــاصر  وهــذه   ،E وفيتــامني 

فيتامني  إن  حيث  جدًا،  ضرورية 
E يحمي البشرة من األشعة فوق 
البنفسجيــة، ويحمــي الجــلد من 
يمنع  أنه  كما  املبكرة،  الشيخوخة 

اإلصابة بسرطان الجلد. 
• ألنه 	 لآلالم،  وخافضًا  ُيعد مسكنًا 

يحتوي على مادة األوليكثال التي 
تعمل على مقاومة األلم في جسم 

اإلنسان. 
• يحمي جسم اإلنسان من اإلصابة 	

بمرض السرطان، وذلك ألنه يعمل 
وااللتهــابات  لألكســدة  كمضــاد 
الجسم  حماية  على  تعمـل  التــي 
تؤدي  التي  املزمنة  األكسدة  من 
بالسرطان،  الجسم  إصابة  إلى 
)عديد  البوليفينول  مادة  أن  كما 
زيت  فــي  املوجــــودة  الفينـــول( 
السرطان  تكوُّن  تمنــع  الزيتــون 
توجد  وأيضـــًا  البطــــن،  داخـــل 
تمنع  التي  الليقينان  مـــادة  بـــه 
والرئة،  الثدي،  بسرطان  اإلصابة 
مـادة  أن  كما  والقولون،  والجلد، 
التاموكسيــفني املوجودة بالزيتون 

تعالج سرطان الثدي. 
• ألنه 	 الــوزن  فقــدان  علــى  يعمل 

الخاليا  في  الدهون  بحرق  يقوم 
التخلص  على  ويساعد  الدهنية، 
يعمل  أنه  كما  البطن،  دهون  من 
على زيادة  بعض الهرمونات التي 
ثمَّ  ومن  بالشبع،  الشعور  تحفز 

فإنه ال يجعلنا نشعر بالجوع. 
• جيدًا 	 مصــدرًا  الزيتــون  ُيعتبــر 

لعنصر الحديد الالزم لبناء خاليا 
الدم الُحمر. 

• يعمل على تحسني الرؤية ويحمي 	
من  بعديٍد  اإلصــابة  مــن  العــني 
األمراض مثل: إعتام عدسة العني، 

مور، وتكوُّن املياه الزرقاء.  والضُّ

ــراض  يقي تــنــاول الــتــني مــن أم
غني  إنه  حيث  العظام،  هشاشة 
ــادن  ــع ــادة الــكــالــســيــوم، وامل ــم ب

الالزمة لتقويتها.

ُيعــد الزيتــون مسكنــًا وخافضًا 
مــادة  على  يحتوي  ألنــه  لـــآالم؛ 
ــتــي تــعــمــل على  ــال ال ــكــث ــي األول

مقاومة األلم في جسم اإلنسان.

ُيعـــد الزيتون مفيــدًا جــدًا للمرأة 
ناعمة  بشرة  على  الحصول  في 
غني  ــه  ألن المـــع؛  وشــعــر صحي 
باألحماض الدهنيــة، ومضــادات 

.E األكســدة، وفيتــامني



تعريب الطب ، العدد 64 ، فبراير 2022م 104

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

الجديد فـي الطب

قامت مجموعة من العلماء من "معهد طوكيو للعلوم الطبية " بتركيب 
اإلنسان  أن يحمي  يمكن   )Corona Virus( كورونا  فيروس  لقاح ضد 
من اإلصابة بهذا الفيروس طوال الحياة، وقد اعتمدت مجموعة العلماء 
التي يقودها البروفيسور ميتينوري كوهارا )Mitenori Kuhara( اللقاح 
 Edward( املضاد للجدري الذي صممه الطبيب البريطاني إدوارد جينر
Jenner(  في القرن الثامن عشر كأساس لعمله، حيث تتلخص فكرة عمل 
  )Recombinant Vaccine( املأشوب  اللقاح  الحصول على  اللقاح في 
لفيروس الجدري الذي يحتوي على بروتني سبايك لفيروس كوفيد -19 
)SARS-COV-2(؛ مما يحفز الجسم لتطوير مناعة خلوية ضد فيروس 

كورونا مدى الحياة.
الطيور  أنفلونزا  ُيشفِّر جني  الذي  املأشوب  اللقاح  فيروس  باستخدام  الفئران  على  ُأجريت  التي  التجارب  وأظهرت 
مستويات عالية من األجسام املضادة التي استمرت أكثر من 20 شهراً )مدة بقاء الفئران على قيد الحياة(، كما قام 
فريق العمل باختبار تقنيات لقاحات مختلفة بما في ذلك لقاحات الفيروس الغدي، الرنا املرسال )RNA(، ولكن ثبت أن 
اللقاح املأشوب لفيروس الجدري هو األقوى بينها، كما أن آثاره الجانبية قليلة وال يحتاج إلى وسائل نقل وتخزين خاصة، 
وتفيد األنباء بأن الشركة املسؤولة عن إنتاج اللقاح تعتزم تنفيذ املرحلتني األولى والثانية من التجارب السريرية للقاح في 

النصف األول من عام 2023م.

ابتكار أول دواء في تاريخ الطب يعالج داء السكري جذرياً

اكتشاف لقاح ضد فيروسات كورونا يعطي مناعة مدى الحياة

توّصل فريق من الباحثني األمريكيني تحت قيادة بروفيسور من أصول عربية 
إلى اكتشاف دواء جديد ُيستخَدم عن طريق الفم، وهذا الدواء من املتوقع أنه 
سيكون العالج "الثوري" الذي قد يضع نهاية ملرض السكري، وأظهرت النتائج 
األستاذ  فهمي،  طارق  البروفيسور  إشراف  تحت  ُأجريت  التي  الدراسة  وفق 
)Na- ونشرتها دورية )Yale(  املشارك للهندسة الطبية الحيوية في جامعة ييل
الدواء يحفز  في منهاتن بنيويورك، أن ذلك   ture Biomedical Enginering(
في  املوجودة  بيتا  بخاليا  واملعروفة  األنسولني،  لهرمون  املعزِّزة  الخاليا  تكاثر 

البنكرياس الذي قد يساعد على معالجة داء السكري.
وقد أشار الباحثون أن هذا الدواء يمكن أن يحفز خاليا البنكرياس إلنتاج عشرة أضعاف األنسولني املُفَرز يومياً؛ مما 
ينبئ بأن هذا الدواء قد يتسبب بحدوث طفرة كبرى في عالج داء السكري بنمطيه األول والثاني، مما ينقذ حياة مرضى 
داء السكري من التداعيات الخطيرة لهذا املرض التي من بينها: حدوث فشل كلوي، وانفصال شبكية العني، وفقد البصر، 
والسكتة الدماغية، والتهاب األعصاب الطرفية، والقدم السكري، ومن املقرر أن تبدأ التجارب السريرية على هذا الدواء 

قريباً تمهيداً العتماده من هيئة الغذاء والدواء األمريكية )FDA( وتتم املوافقة على بدء تسويقه.
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خنزير  كلية  زرع  في  كبيراً  علمياً  نجاحاً  أمريكيون  جراحون  حّقق 
آمااًل كبيرة في  وكذلك زرع قلب خنزير في جسم إنسان،  وبعث ذلك 
نفوس املاليني حول العالم من مرضى فشل األعضاء )فشل الُكلْية، أو 
نجح  فقد  املتبرعني،  أعضاء  في  النقص  التقنية  هذه  تحل  بأن  القلب( 
تعديل  تم  خنازير  قلب(  ــ  )ُكـــلْية  أعضاء  استخدام  في  الطبي  الفريق 
جيناتها، بحيث يتم التغلب على رفض الجسم البشري للعضو املزروع، 
أو  الكلوي،  بالفشل  مصابني  مرضى  أجسام  داخل  زراعتها  َثمَّ  ومن 

الفشل القلبي، وقد تباينت ردود األفعال بني أطباء جراحات الزرع ما بني التفاؤل الحذر إلى الفرحة العارمة؛ نظراً ألن 
نجاح هذه الجراحة ُتعد تغييراً جذرياً في مجال زرع األعضاء، فقد صرح الجّراح املسؤول عن هذه الجراحة روبرت 
ومتجدداً  مستداماً  مصدراً  تصبح  أن  املمكن  من  وراثياً  املعدَّلة  الخنازير  بأن   )Robert Montgomery( مونتغومري 

لألعضاء البشرية كما هو الحال في مجال الطاقة املستدامة )الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح(.
وقد حّذر بعض العلماء من رفض الجسم البشري طويل األمد للعضو املزروع، إضافة إلى الخوف من انتقال فيروسات 
العلماء بوالية ماساتشوستس األمريكية لتخليق أعضاء خنازير آمنة  الزرع، ولذا يسعى  التي تصيب متلقي  الخنازير 
الرفض  تخلو من جينات  الوراثي، واالستنساخ إلنتاج خنازير  التعديل  تقنيات  لزرعها في أجساد بشرية مستخدمني 

املناعي، والفيروسات االرتجاعية الخطيرة.
أن هذه   )E-Genesis( العلميني في مؤسسة  املسؤولني  كبير   )Luhan Yang( يانج  لوهان  العلماء ومنهم  أكد  وقد 
التقنية والتي ُيطلق عليها )CRISPR/Cas9( وتعمل كمقص لتسلسالت الحمض النــووي ُتعد تقدماً مهماً في مجال زرع 
األعضاء لتقليل املخاوف املتعلقة باألمان وسالمة املرضى، وُاعتبرت الخنازير مصدراً قابالً الستخدام هذه التقنية في 

عمليات زرع األعضاء؛ نظراً لتشابه أعضائها مع أعضاء اإلنسان.

ثورة طبية...... نجاح زرع أعضاء الحيوانات املعدَّلة وراثياً في البشر

 طّور العلماء نظاماً يجمع بني التعلُّم اآللي وما ُيسمى بواجهة 
الدماغ والحاسوب )Brain-Computer interface; BCI( }وهي 
عبارة عن طريقة لالتصال املباشر بني دماغ اإلنسان والحاسوب 
دون الحاجة الستخدام أعضاء الجسد مثل: األطراف، حيث تسمح 
جهاز  ألي  أوامر  يصدر  أن  لإلنسان  والحاسوب  الدماغ  واجهة 
إلكتروني باستخدام نشاط الدماغ فقط{ لقراءة األفكار التي تحدث 

في الدماغ وترجمتها كتابياً.

  ابتكار شريحة ُتزرع في الدماغ تتيح للمصابني بالشلل الكتابة باستخدام األفكار فقط

عمل فريق من العلماء مع رجل يبلغ من العمر 65 عاماً مصاباً بالشلل إثر إصابة في النخاع الشوكي باستخدام 
أجهزة استشعار مزروعة في دماغه الستكشاف النشاط العصبي املرتبط بالكتابة، ويتم تغذية هذا النظام بخوارزمية تقوم 
بترجمة هذا النشاط العصبي في الوقت الفعلي إلى نص معروض على شاشة الحاسوب، ويسمح هذا النظام لألشخاص 

املصابني بالشلل الكتابة والتواصل بكفاءة دون استخدام أيديهم، وتشتهر شركة )Neuralink( بابتكار هذه التقنية. 
وقد وردت تفاصيل هذه التجربة في تقرير ُنِشر في مجلة )Nature(، ويقول الباحث املشارك في هذه التجربة كريشينا 
شينوي )Krishna Shenoy( الذي يعمل في معهد هوارد الطبي في جامعة ستانفورد: إن هذه الطريقة تبدو أقوى من 

الدراسات املماثلة التي حاولت ترجمة الكالم بدالً من الكتابة.
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زيارة وفد املركز العربي لتأليف وترجمة العوم الصحية 
ملركز البحوث والدراسات الكويتية

 الثالثاء ــ 11 يناير 2022 م ــ دولـــة الكويــــت

 Google meet امللتقى االفتراضي الوطني األول عبر تقنية
تحت عنوان: إسهامات علم اللغة الحديث في تيسير النحو العربي

الواقع واملأمول
يناير 2022 م ــ جمهورية الجزائر

قام وفد من املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ مجلس وزراء الصحة العرب ــ جامعة الدول العربية، 
بزيارة مركز البحوث والدراسات الكويتية ــ دولة الكويت، وذلك في صباح يوم الثالثاء املوافق 11 من يناير 2022 م.

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون بني املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ومركز البحوث والدراسات 
الكويتية، وتستهدف الزيارة تحقيق األهداف التالية:

ــ االطالِّع على املشروعات واألنشطة التي يقوم بها مركز البحوث والدراسات الكويتية.
التي يصدرها مركز البحوث  العربية، وال سيما اإلصدارات  باللغة  ــ تيسير االنتفاع باملعلومات واملعارف ذات الصلة 

والدراسات الكويتية.
ــ توسيع دائرة املستفيدين إلصدارات املركز من خالل عرض إصداراته بمعرض مركز البحوث والدراسات الكويتية.

ــ  العربي  واألدب  اللغة  قسم  ــ  والفنون  واللغات  اآلداب  كلية  ــ  بلعباس  ــ سيدي  اليابس  الجياللي  نظمت جامعة 
جمهورية الجزائر ــ امللتقى االفتراضي الوطني األول عبر تقنية Google meet تحت عنوان: إسهامات علم اللغة الحديث 

في تيسير النحو العربي ــ الواقع واملأمول ــ وذلك في يناير 2022م.
أهداف امللتقى

ــ إبراز دور املجامع اللغوية ومجالس اللغة العربية في حل مشكالت تعليم النحو.
ــ الدعوة إلى تكثيف الجهود في تيسير تعليمية النحو وتجديد سبلها وطرائقها.

ــ تقييم مدى فاعلية تكنولوجيا التعليم في تيسير تعليمية النحو العربي.
محاور امللتقى 

ــ منهج القدماء في تأليف وتصنيف كتب النحو العربي.
ــ تكنولوجيا التعليم وآفاق تعليمية النحو العربي.
ــ إيجابيات وسلبيات وسائل تكنولوجيا التعليم.
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مؤتمر: اللغة العربية وإشكاالت العوملة
مارس 2022 م ــ اململكــــة املغربيــــة

ــ مؤتمرًا عن اللغة العربية  ــ اململكة املغربية  ــ جامعة محمد الخامس بالرباط  تنظم كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
وإشكاالت العوملة، وذلك في مارس 2022 م.

أهداف املؤتمر
ــ رصد مدى حضور اللغة العربية في املحافل الدولية.

ــ النظر في عالقة اللغة العربية بالتطور التكنولوجي.
ــ  دعم الجهود التي تعمل على املعالجة اآللية للغة العربية وربطها بمجال الصناعة اللغوية الرقمية.

ــ االهتمام بتعليم اللغة العربية للناطقني بغيرها وفق تقنيات وأساليب حديثة.
محاور املؤتمر

ــ املحور األول: اللغة العربية واملحافل الدولية.
ــ املحور الثاني: اللغة العربية والتكنولوجيا. 

ــ املحور الثالث: البحث العلمي واللغة العربية.

املؤتمر العلمي املحكم الدولي السادس
 "اللغة العربية وآدابها هوية حضارية ثقافية علمية معاصرة"

مارس  2022 م ــ اململكة األردنية الهاشمية

لألكاديميني ورواد العلم العربي والناطقني بلغتهم ــ لندن ــ اململكة املتحدة ــ بالشراكة مع  ينظم االتحاد "العاملي" 
جمعية أصدقاء البرملان األردني، وأكاديمية بالد الشام للتدريب املجتمعي، وبالتعاون مع جامعات ومراكز أبحاث علمية: 

املؤتمر العلمي املحكم الدولي السادس: "اللغة العربية وآدابها هوية حضارية ثقافية علمية معاصرة"

أهداف املؤتمر

ــ وضع استراتيجية لترجمة العلوم واآلداب وفق معايير لغوية عربية فصيحة.
ــ تعميق صلة لغتنا بالرقمية، ووسائل التواصل االجتماعي املتعددة.

ــ تسخير اإلعالم لخدمة اللغة العربية الوسطى؛ للحد من اللهجات الدارجة )العامية(.
محاور املؤتمر 

ــ الترجمة إلى العربية: بني العلوم اإلنسانية، والعلوم الطبيعية.
ــ إثراء املحتوى العربي الرقمي بني الواقع واملأمول.

ــ جائحة كورونا: من العزلة املكتبية إلى االنفتاح اللغوي.
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يقوم املركز حالياً 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 أوالً بأول. 

الع القّراء عليها. ونحن هنا نختار بعض املصطلحات وتفسيرها الطِّ

املعجـم املفســر للطب والعلـوم الصحيــة

laryngoplasty                                                َرْأُب الَحْنَجَرة
بعد  يحدث  ما  عادة  للحنجرة،  استبنائي  رأب  عملية 

اإلصابة بالورم، أو أية آفة مدمرة لألنسجة. 
laryngoplegia                                                 َشَلُل الَحْنَجَرة

شلل إحدى عضالت الحنجرة، يحدث عادة بسبب آفة 
تصيب العصب املبهم )Vagus nerve(، أو العصب 
مثل:  اضطرابات  في  وُيشاَهد  الــراجع،  الحنجــري 
شلل  وهو   ،)Avellis syndrome( أفيليس  متالزمة 
آفــات  فــي  أعــراض حسيــة  مـع  الصوتية  الحبــال 
 Jackson’s جاكســـون  ومتالزمـــة  الدمـاغ،  جــذع 
syndrome وهو شلل بسبب احتشاء جذع الدماغ، 
ومتالزمة فيرنيه )Vernet’s syndrome( وهو إصابة 
عشر  والحادي  والعاشر  التاسع  القحفية  األعصاب 

بورم الثقبة الوداجية.  
laryngoptosis                                            َتَدلِّي الَحْنَجَرة

عبارة عن خفض مع تحريك الحنجرة من موضعها، 
وقد يحدث ذلك إما كعيب ِخلْقي، أو نتيجة التشيُّخ. 

laryngopyocele                           ِقيَلٌة َحْنَجِريٌَّة َقيِحيَّة
كيسة حنجرية تحتوي على القيح. 

laryngorhinology                          ِطبُّ الَحْنَجَرِة واأَلْنف
فرع من فروع الطب يتناول بالدراسة األمراض املعنية 

بالحنجرة، واألنف.
laryngorrhagia                                            َنْزُف الَحْنَجَرة
laryngorrhaphy                                           َرْفُو الَحْنَجَرة

عملية جراحية تستهدف خياطة الحنجرة.

laryngorrhea                                                  َثرُّ الَحْنَجَرة
إفراز زائد للمخاط عند الكالم، أو إصدار الصوت.

laryngoscleroma                         ْلُب الَحْنَجِرّي الَوَرُم الصَّ
laryngoscope                                             ِمْنظاُر الَحْنَجَرة

هـــو منظــار ُيستخــدم فــي الفحــص العيني املبــاشر 
للحنجرة.   

laryngoscopic                          متعلق بَتْنظيِر الَحْنَجَرة
laryngoscopist                    ِاْخِتَصاِصيُّ َتْنِظْيِر الَحْنَجَرة

الشخص املتدرب والخبير في تنظير وفحص الحنجرة 
داخليًا.

laryngoscopy                                            َتْنظيُر الَحْنَجَرة
فحص الحنجرة من الداخل، وبصفة خاصة باستخدام 

منظار الحنجرة، وُيسمى )تنظير الحنجرة املباشر(.
direct laryngoscopy            َتْنظيُر الَحْنَجَرِة املُباِشر
يتم  والذي  الحنجرة  داخل  املباشر  العيني  الفحص 
الحنجرة؛ بهدف االستقصاء  عمله باستخدام منظار 

والفحص.
fiberoptic                                                 َتْنظيُر الَحْنَجَرِة 

laryngoscopy                                    بامِلْنظاِر اأَلْلياِفّي
الحنجرة  منظار  طريق  عن  للحنجرة  داخلي  فحص 
على  الصورة  بنقل  يسمح  الذي  األليافي  البصري 
بالستيكية  بألياف  مغـــلَّفة  مــرنة  أحزمة  امتداد 
بواسطة  الضوء  تنشر  والتي  متوازية  زجاجية  أو 

االنعكاس الداخلي.
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إعداد: املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية
دولة الكويت

laryngospasm                                          ُج الَحْنَجَرة َتَشنُّ
االنسداد أو الغلق التشنجي للحنجرة، ويسمى أيضًا: 

تشنجًا مزماريًا.  
 laryngostasis                                                           خاُنوق

)=croup(

حاد  جزئي  انسداد  عن  تنتج  طارئة  إسعافية  حالة 
بشكل  مشاهدته  وتتم  العلــوي،  الهــوائي  للمســلك 
تشمل:  وأعراضه  واألطفال،  ع  الرضَّ فــــي  رئيســي 
ة الصوت وصريرًا مستمرًا،  سعااًل نباحيًا رنَّانًا وبحَّ
وقد تحدث هذه الحالة بسبب عدوى فيروسية )نظيرة 
الجرثومة  )عادة  جرثومية  عدوى  أو  الوافدة(  النزلة 
أو   ،)Staphylococcus aureus( الذهبية  العنقودية 
 ،)Streptococcus pneumonia( الرئــوية  العقــدية 
أو العقدية املقيِّحة )Streptococcus pyogens(، أو 

حساسية، أو  جســم غريب، أو نمو جديد )ورم(.

indirect                                                 َتْنظيُر الَحْنَجَرِة َغْيُر

laryngoscopy                                                      املُباِشر

هو فحص داخل الحنجرة، وذلك عن طريق مشاهدة 
انعكاسها باملرآة الحنجرية. 

 mirror laryngoscopy            َتْنظيُر الَحْنَجَرِة بامِلْرآة

)indirect laryngoscopy(

هو فحص داخل الحنجرة، وذلك عن طريق مشاهدة 
انعكاسها باملرآة الحنجرية. 

suspension                                                   َتْنظيُر الَحْنَجَرِة

laryngoscopy                                               التَّْعليِقّي

منظار  بواسطة  إجراؤه  يتم  الذي  الحنجرة  فحص 
حنجري مباشر يتم تعليقه بحيث تكون يدا َمْن يقوم 

بالفحص )الفاحص( حرتني. 

ً
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خطورة بعض األدوية على الحامل واملرضع

االنزالق الغضروفي

  املكتبــة الطبيـــة

األحيان،  بعض  في  واملرضع ضروريًا  للحامل  األدوية  استعمال  يكون 
واملعادن  الفيتــامينــات  بعــض  باستعمــال  املختص  الطبيب  يوصي  وقد 
خطورًة  األدوية  بعض  استعمال  عدم  يشكل  قد  بينما  حملها،  فترة  خالل 
ولديهن بعض  الحمل  فترة  يبدأن  األمهات  عليها وعلى جنينها؛ ألن بعض 
الحاالت املرضية املزمنة التي تستدعي املعالجة الدوائية املستمرة من مثل : 

الربو، أو ارتفاع ضغط الدم، أو داء السكري.

والـُمرضع(  الحامل  على  األدويــة  بعض  )خطورة  الكتاب  هذا  يناقش 
الدَّواء.. أهميته وكيفية استخدامه، كما يوضح   : الثالثة  فصوله  من خالل 
استخدام األدوية خالل فترة الحمل، ثم يتناول بالتفصيل استخدام األدوية 

خالل فترة الرضاعة الطبيعية.

لدى  والشائع  الفقري وأشهرها  العمود  التي تصيب  األمراض  تختلف 
الناس هو االنزالق الغضروفي، ولكن هناك بعض املفاهيم الخاطئة واألمور 
وسائل  في  وأيضًا   ، ذاتــه  حد  في  كمرض  به  خاصة  واملغلوطة  املبهمة 
التشخيص والعالج، تلك املفاهيم الخاطئة ليست فقط لدى املرضى، ولكن 
أيضاً بني بعض األطباء غير املتخصصني بمعالجة االنزالقات الغضروفية أو 

مشكالت العمود الفقري بشكل عام.

يقوم  أن  جاهدًا  املؤلف  حاول  الغضروفي(  )االنزالق  الكتاب  هذا  وفي 
الغضروفي  االنزالق  مرض  بطبيعة  اإلمكان  بقدر  الكاملة  املعلومة  بتوصيل 
وطرق التشخيص والعالج الصحيح لكل شكل أو مرحلة من املرض، وذلك 
بلغة عربية سهلة الفهم للقارىء غير املتخصص، واملعلومات العلمية الواردة 
في الكتاب هي معلومات مجردة قائمة على الدليل العلمي تبعًا ألحدث األبحاث 

والدوريات العلمية.   
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بني  خاصة  واملنتشرة  الشائعة  الصحية  املشكالت  من  األذن  ألم  ُيعد 
األطفال، وقد يكون السبب الرئيسي في الشعور بألم األذن هو وجود التهاب 
الداخلية، وقد يكون هذا االلتهاب  سواء باألذن الخارجية، أو الوسطى، أو 

مصحوبًا بخروج سوائل مائية أو مادة قيحية.

األمراض االلتهابية لألذن والعداوى  يتناول هذا الكتاب )التهاب األذن( 
التي تصيبها، حيث شرح التركيب التشريحي والوظيفي لألذن، ثم استعرض 
األمراض االلتهابية لألذن، ثم تحدث عن أمراض أخرى شائعة تصيب األذن، 

وقدم بعض النصائح العامة للحفاظ على سالمة األذن.

  املكتبــة الطبيـــة  

املسببة  الرئيسية  األمــراض  أحد  الروماتويدي  املفاصل  التهاب  ُيعتبر 
الدقيق  التشخيص  أن  انطالقًا من  التي ال يجب تجاهلها،  الحركية  لإلعاقة 
هو أفضل الطرق ملعالجة تلك الحاالت، فقد قامت عديد من املراكز واملشافي 
لتشخيص  متخصصة  طبية  كوادر  بها  تعمل  متكاملة  وحدات  بتخصيص 
جهاز  يهاجم  عندما  الروماتيزم  مرض  ويحدث  الروماتيزم.  أمراض  وعالج 

املناعة الغشاء الزليلي. 

حيث  فصول،  خمسة  إلى  الروماتويدي(  املفاصل  )التهاب  كتاب  ُيقسم 
استعرض مقدمة عن التركيب التشريحي للمفصل وأسباب التهابه، وناقش 
تشخيص  عن  وتحدث  ومضاعفاته،  الروماتويدي  املفاصل  التهاب  أعراض 
املرض، ثم عرض طرق عالج التهاب املفاصل الروماتويدي، وُاختتم الكتاب 

بتساؤالت شائعة حول املرض.

التهاب األذن

التهاب املفاصل الروماتويدي
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  املكتبــة الطبيـــة

تناول هذا الكتاب مدخاًل عن علم النفس الصحي شاماًل تعريفه وتحديد 
في  الصحي  النفس  علم  يستخدمها  التي  الركائز  استعرض  كما  مجاالته، 
دراسة القضايا الصحية املتمثلة في نمط الحياة، والنموذج البيولوجي النفسي 
ومحدداتها،  مفهومها،  حيث  من  النفسية  الصحة  عرض  كما  االجتماعي، 
إضافة إلى تعريف علم الصحة النفسية واهتماماته، وما أحرزه من تقدم في 
ظل العلوم العصبية، وتطرق إلى ماهية السلوك الصحي، وأبعاده، ونظرياته 
مع تحديد العوامل املؤثرة في سلوكيات نمط الحياة وتعديلها، وتناول كذلك 
اإلسهامات النفسية في تحسني الصحة وتعزيزها، وشرح التعب العصبي، 
ومفهومه، وأنواعه، وأسبابه، وأعراضه، وُاختتم الكتاب بالحديث عن الكاروشي 

كنتيجة للتعب العصبي إذا استمر واشتد.

في عاملنا الحالي ُطّورت عديد من العالجات لكثير من الحاالت املرضية 
التي بدت في املاضي غير قابلة للمعالجة، حيث تساعد العالجات الدوائية 
املرضى على البقاء بصحة ُفضلى، إال أّنه عند تناول أكثر من دواء أو حتى 
عند خلط الدواء مع طعام، أو شراب معني، أو تناول األدوية التي ُتصرف دون 
وصفة طبية، فإّن ذلك قد ُيعرِّض املريض لحدوث ما ُيسمى بالتداخل الدوائي.

على خمسة فصول، يتحدث  يحتوي هذا الكتاب )التداخالت الدوائية( 
من خاللها عن مفهوم التداخالت الدوائية وآلية حدوثها، وأنواعها، ويوضح 
كيفية تداخل دواء مع بعض األدوية األخرى، ويستعرض تداخل الدواء مع 
الطعام، ثم يناقش موضوع تداخل الدواء مع بعض األمراض، وُيختتم الكتاب 

بالحديث عن قواعد السالمة في استخدام الدواء.

علم النفس الصحي من التعب العصبي إلى الكاروشي 
)املوت املفاجىء(

التداخالت الدوائية
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ُتعرَّف حساسية األغذية بأنها حالة يقوم فيها جهاز املناعة برد فعل بشكل 
غير معتاد؛ نتيجة تناول نوع واحد أو أكثر من األغذية التي تحتوي على مواد 
تسبب الحساسية، ومع أن ردود فعل الحساسية غالبــــًا ما تكون خفيفة وال 
تدعو للقلق، إال أنها في أحيان أخرى قد تكون خطيرة جدًا، ويمكن أن تتسبب 
في الوفاة، وهناك عدة أغذية تتسبب في 90% من حاالت الحساسية منها: 
البيض، والفول السوداني، والجوز، وفول الصويا، واألسماك واملحار، والقمح، 

واللنب.

تناول هذا الكتاب )حساسية األلبان( حساسية األغذية، خاصة حساسية  
األلبان، ووضح بعض بدائل الحليب، ثم عرض بعض الحاالت املرضية التي 

تشابه أعراضها حساسية الحليب.

  املكتبــة الطبيـــة

من  عددًا  تفزر  التي  الغدد  من  مجموعة  من  الصماء  الغدد  جهاز  يتكون 
كافة،  الجسم  ألنسجة  الدم  عبر  الهرمونات  هذه  تنتقل  حيث  الهرمونات، 
وبدورها تحفز تلك األنسجة املستهدفة كي تقوم بالوظيفة الخاصة بها، ومن 

أبرز الغدد الصماء "الغدة الدرقية".

التشريحي  التركيب  نبذة عن  الدرقية(  الغدة  )أمراض  الكتاب  تناول هذا 
الغدة  لهرمونات  الفيزيولوجية  للتأثيرات  تطرق  ثم  الدرقية،  للغدة  والوظيفي 
وشرح  األخــرى،  الصماء  الغدد  هرمونات  مع  الهرموني  والتنظيم  الدرقية، 
طرق تشخيص أمراض الغدة الدرقية، ثم ناقش األمراض الشائعة في الغدة 
مثل:  الخاصة  الفئات  بعض  في  الدرقية  الغدة  أمراض  واستعرض  الدرقية، 
النساء الحوامل، وغيرهن، وشرح تأثير األدوية والعالجات على وظائف الغدة 
من  الوقاية  كيفية  بالحديث عن  وُاختتم  والنشاط،  الخمول،  في حالة  الدرقية 

أمراض الغدة الدرقية، وكيفية التعايش معها. 

حساسية األلبان

أمراض الغدة الدرقية
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A

املصطلحات الواردة في هذا العدد

 Absolute humidity                       الرطوبة الـمُطلَقة
Acquired immunity                         مناعة مكتسبة
African sleeping sickness       مرض النوم اإلفريقي
 Amphotrecin B                              B أمفوتيريسني
Antibody                                               الضد
Antigen                                            املستضد
Archaea                                              العتائق

Blood culture                                           مزرعة الدم
Borrelia burgdorferi                             بوريليا برجدورفيرية
  Brain-computer                            واجهة الدماغ

interface; BCI                                والحاسوب

Candida albicans                        ة البيضاء الـُمبيضَّ
                                 Candidemia              ات التهاب الدم الفطري بالـُمبيضَّ
Cell mediated                           متواسط بالخلية
Chronic stress                             اإلجهاد املزمن
Climate change املناخي             التغّير 
Clinical data                             معلومات سريرية
Clusters                                           تجمعات عنقودية

Echocardiography    تخطيط صدى القلب 
Enamel    مينا السن
Encephalitis   التهاب الدماغ
Erythematous base   قاعدة حمامية  
Eukaryote    حقيقة النواة 

Dentin                                             عاج السن
Dengue fever                                 حمى الضنك
Diagnosis                                        التشخيص
     Dicotyledons                          طائفة ثنائية الفلقة
Dionaea muscipula                   نبات خانق الذباب
Disseminated  candidiasis      ات املنتشر داء الـُمبيضَّ

F

 Fluconazole      )الفلوكونازول )دواء مضاد للفطريات

D

B

C

Hanta virus    فيروس هانتا
Hepatitis C   C التهاب الكبد
Humoral immunity     املناعة الخلطية 

H

E

I

Immune system   جهاز املناعة 
Incus    السندان
Infective endocarditis                 التهاب شغاف القلب  
Inflammation    التهاب 
Intravenous   داخل الوريد
Innate immunity    املناعة الفطرية 

Kingdom Animalia  مملكة الحيوان   
Kingdom Monera  مملكة الطالئعيات 
Kingdom Plantae    مملكة النبات 
Kingdom Protista    مملكة األوليات

K
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املصطلحات الواردة في هذا العدد

Lyme disease                                   مرض اليم 

Thymus gland                                 غدة التوتة
Tooth whitening                   تبييض األسنان
Treatment                                      املعالجة

Pathogenesis     اإلمراضية 
Phagocytes  الخاليا البلعمية 
Portal vien  الوريد البابي 
Prognosis  )املآل )اإلنذار
Prokaryote  بدائية النواة 
Protocarnivorous plant             النباتات آكلة اللحوم  

   البدائية
Pyelonephritis   التهاب حويضة الكلية 

   SARS )Sever Acute       سارس )املتالزمـة التنفسية
)Respiratory Syndrome          )الحادة الوخيمة

Selective pressure  الضغط االنتقائي 
Sensitivity  الحساسية 
Septic shock  صدمة ُسمية
Specificity  النوعية 
Susceptabitity testing  اختبار قابلية الحساسية

Magnoliopsida                                                    طائفة املغنوليات
Malaria  املالريا 

Measles     الحصبة 
Medical ethics   األخالقيات الطبية
Metastatic focus   البؤرة النقيلية
Monotherapy                              معالجة بدواء واحد 
Multi-drug resistant    ُمقاِوم للدواء املتعدِّد 

Recombinant vaccine             اللقاح املأشوب
Relative humidity                       الرطوبة النسبية
Ribonucleic acid; RNA    ناقلة النوكليوتيديل الرناوية

L

M

T

P

R

O

S

N

Nepenthes ventricosa نبات الجرة
Neutropenia نقص العدالت                         
Nodular lesion  آفة عقيدية

Otitis media    التهاب األذن الوسطى

Yellow fever                                         الحمى الصفراء 
Yersinia pestis                                              اليرسنية الطاعونية   

Y

Vaccine                                                اللقاح 
Vector                                               الناقل   
Venus flytrap                        )مصيدة فينوس )نبات
Vertical transmission العمودي           االنتقال 
Virus فيروس 

V
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