


إرشادات لكّتاب املقاالت 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

acmls@acmls.org  :بريد إلكتروني



تعر يب الطب

أ. د. مرزوق يوسـف الغنيم
رئيس التحرير

غـالب علـي املـراد
مديـر التحـريـر

هيئـــــة التحريـــــــر

مجلة طبية عربية تصدر عن املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية
العدد السابع والستون ــ فبراير 2023 م
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التحــــــــــــــــريــــــــــــــــــــر  الطبـــــي :
اإلخــــــــــــراج الفنــــــــــي : 

د. هــبــة حـافـــظ الـدالي

سارة أحمد عـبـد العال



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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مجلة تعريب الطب ـ مجلة طبية عربية ـ تصدر عن املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

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

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

دولــة الكويت

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

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

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

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

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

• تشجيع التبادل الثقافي في املجاالت الطبية والصحية.	

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

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

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

)دولة  الكويت  ـ 2023 م (

تهدف املجلة إلى:
أهـداف املجـلـة ورسـالتهــا
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يأتي هذا العدد من مجلة تعريب الطب التي يصدرها 
املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية متضمًنا 
يسبب مضاعفات  قد  الذي  الدم  فقر  عن  كاماًل  ملًفا 
املشكلة ممثلة في  تلك  تكون  وقد  به،  للمصاب  كثيرة 
بسبب  انتظامها  عدم  حتى  أو  القلب  سرعة ضربات 
اضطراب القلب لضخ املزيد من الدم لتعويض نقص 
تضخم  إلى  يؤدي  مما  بالدم؛  املحمول  األكسجني 
القلب أو فشله، أو قد تكون املشكلة لدى بعض النساء 
الحوامل الالئي يرتبط فقر الدم عندهن بسبب نقص 
الحديد في غذائهن، كما قد يكون فقر الدم سبًبا في 

تأخر نمو األطفال. 
وهناك عدد من األسباب التي تؤدي إلى فقر الدم، 
من تلك األسباب: نقص الحديد في الجسم، أو نقص 
بعض الفيتامينات مثل فيتامني C، أو حمض الفوليك، 
 B12 ويكون السبب في ذلك صعوبة امتصاص فيتامني
من الطعام الذي يتم تناوله، وقد يكون سبب فقر الدم 
اإلصابة ببعض األمراض املزمنة. كما أن هناك حاالٍت 
شديدًة من حاالت فقر الدم منها فقر الدم الالتنسجي 

الذي يمكن أن ُيعالج عن طريق زرع نخاع العظم. 

وبالتأكيد فإن املوضوعات التي يتطرق لها ملف 
هذا العدد، وهي:

• فقر الدم.	
• فقر الدم املنجلي.	
• فقر الدم االنحاللي.	
• فقر الدم الناتج عن عوز الحديد والفيتامينات.	
• الثالسيمية. 	

ستكون ذات فائدة كبيرة ملن يريد معرفة املزيد عن 
َكَتَب في تلك املوضوعات  هذا املرض، حيث إن من 
مجموعُة من الزمالء املختصني في هذا املجال. كما 
طبية  بني  ما  أخرى  موضوعاٍت  العدد  هذا  يتضمن 
القارئ  منها  يستفيد  حتى  ثقافية  بني  وما  صرفة، 
غير  أو  الطبي  باملجال  املختص  أكان  سواء  الكريم 

املختص. 
وثقافًيا  علمًيا  رافًدا  العدد  هذا  يكون  أن  نرجو 

للجميع.
وهلل ولي التوفيق ...

......
كلمة العدد

أ. د. مرزوق يوسف الغنيم

رئيس التحرير
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أ. د. مازن محمد ناصر العيسى*

* استشاري طب األطفال وحديثي الوالدة، أستاذ طب األطفال ــ كلية الطب ــ جامعة الكويت.

الحياة ويدور في جميع أنحاء الجسم من خالل  الذي يحافظ على  السائل  الدم هو 
الشرايني واألوردة. وينقل الدم عديًدا من العناصر املهمة بني أنسجة الجسم من مثل: 
واألجسام  والفيتامينات،  والهرمونات،  والشوارد،  واألكسجني،  والكهارل،  املغذيات، 
املضادة، والخاليا املناعية )الخاليا التي تقاوم العدوى(، وتوزيع الحرارة، ونقل الفضالت 

إلى الرئتني والكبد والكلى ليتم التخلص منها. 
تتكون خاليا الدم في نخاع العظام. النخاع العظمي هو املادة اإلسفنجية املوجودة داخل 
نة للدم التي تصنع جميع أنواع خاليا الدم. يتم  لب العظام، وفيها الخاليا الجذعية املُكوِّ
إنتاج هرمون اإلريثروبويتني )Erythropoietin( في الغالب عن طريق الكلى وبدرجة أقل 
في الكبد، ويعمل على أسالف الكريات الُحمر في النخاع لتعزيز بقائها وتكاثرها وتمايزها.
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التي  ال��دم  خاليا  من  ال��دم  يتكون 
حيث  من  الدم  أنسجة  من   %45 تمثل 
الحجم، أما ال� 55% املتبقية من الحجم 
فتتكون من البالزما، وهي الجزء السائل 
أنواع من خاليا  الدم، وهناك ثالثة  من 
)كريات( الدم، وهي كريات الدم الُحمر 
وم��س��ؤول��ة ب��ال��درج��ة األول���ى ع��ن نقل 
األكسجني إلى أنسجة الجسم، وكريات 
املناعة  عن  املسؤولة  وهي  البيض،  الدم 
والصفيحات  بأنواعها  العدوى  ومقاومة 
الدم  تخثر  عن  املسؤولة  وهي  الدموية، 

ومنع النزف.
أو  الدم  فقر  عن  موضوعنا  وحيث 
األن�ي�م�ي�ا )Anemia( فسنذكر كريات 
الدم الُحمر، وُتعد من أكثر الخاليا وفرة 
في الدم، والكرية الحمراء هي عبارة عن 
قرص ثنائي التجويف مستدير ومسطح 
 )8.2-6.2( من  حوالي  القرص  وقطر 
ميكرومتر، وليس بها نواة، ولذلك ُتسمى 
ومركز  حاف�ة س�م�يكة  ولديها  جسيًما، 

شكلها  تغير  أن  ويمكن  رقيق،  غائر 
كرات  تستطيع  ال  تنكسر.  أن  دون 
فعمرها  نفسها.  إصالح  الُحمر  الدم 

االفتراضي يصل إلى 120 يومًا.
موجود  بروتني  هو  الهيموجلوبني 
أهم  وه��و  الُحمر،  ال��دم  كريات  داخ��ل 
يتكون  الُحمر.  الدم  كريات  في  عنصر 
يربط  ال��ذي  الهيم  يسمى  ب��روت��ني  م��ن 
استبدال  يتم  الرئتني،  في  األكسجني. 
ال��ك��رب��ون.  أكسيد  بثاني  األك��س��ج��ني 
وي��ت��ك��ون ال��ه��ي��م��وج��ل��وب��ني م��ن أرب��ع��ة 
الجلوبني(  )سالسل  بروتينية  جزيئات 
ج��زيء  ي��ح��ت��وي  ببعضها.  م��رت��ب��ط��ة 
)وُيرمز  للبالغني  الطبيعي  الهيموجلوبني 
سلسلتني  على   )A1 بالهيموجلوبني  له 
جلوبني،  بيتا  وسلسلتني  جلوبني،  ألفا 
ع سالسل بيتا ليست  وفي األجنة والرضَّ
الهيموجلوبني  ج��زيء  ويتكون  شائعة، 
وسلسلتني  ألفا  سلسلتني  من  الجنيني 
جاما )وُيرمز له بالهيموجلوبني F( ومع 

ُيعد فقر الدم من األمراض الشائعة 
البشر  من  املاليني  تصيب  التي 

حول العالم.

أو  عدد  في  نقص  هو  الدم  فقر 
الدم  كريات  وظيفة  في  اختالل 
الُحمر، وما تحمله من هيموجلوبني 
وعادة ما تظهر األعراض عند فشل 
نقص  تعويض  في  العظم  نخاع 
عدد كريات الدم الُحمر عن معدلها 

الطبيعي.

تظهر أعراض فقر الدم إما بشكل 
حاد أو تدريجي أو مزمن، وتتوقف 
املعالجة على سبب أو شدة حالة 

املصاب باملرض.

لدى  العمر  على  القائمة  الهيموجلوبني  مستويات  يوضح  جدول 
األطفال واملراهقني.

العمر
متوسط مستوى الهيموجلوبني

جرام/ ديسي لتر من الدم
16.5عند الوالدة )رضيع(

13.9عمر شهر
11.2عمر شهرين

11.5من )3-6( أشهر

12.0من 6 أشهر إلى سنتني

12.5من )2-6( سنوات

13.5من )6-12( سنة

من )12-18( سنة
14.5ذكر
14.0أنثى
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سالسل  استبدال  يتم  الرضيع  نمو 
لتشكيل  بيتا  بسالسل  تدريجًيا  جاما 
بنية الهيموجلوبني البالغ. ويوجد أيًضا 
هيموجلوبني عند البالغني، ولكن بنسبة 
على  ويحتوي   )%3-1( ج��ًدا  قل�ي�ل�ة 
سلسلتني ألفا و سلسلتني دلتا )وُيرمز 
له بالهيموجلوبني A2( وتزيد نسبته في 

أمراض وراثية سنتطرق لها الحقًا. 
دوًرا  أيًضا  الهي�م�وجلوبني  يل�ع�ب 
كريات  شكل  على  الحفاظ  في  مهمًا 
الطبيعي،  شكلها  ف��ي  الُحمر  ال���دم 
غير  الهيموجلوبني  لبنية  يمكن  لذلك، 
الطبيعية أن تؤثر في شكل كريات الدم 
عبر  وتدفقها  وظيفتها  وتعوق  الُحمر 
الهيموجلوبني  وُيقاس  الدموية.  األوعية 
الدم  تعداد  اختبار  من  كجزء  ع��ادًة 
عينة  من   )CBC( الروتيني  الكامل 
العمر  مستوياته حسب  وتختلف  الدم، 
بالجسم  أم���راض  ووج���ود  والجنس، 

وخاصة فقر الدم. 
فقر الدم )األنيميا(

فيها  تنخفض  مرضية  حالة  هي 
قدرة الدم على حمل األكسجني بسبب 
أو  الهيموجلوبني،  مستوى  انخفاض 
الُحمر.  الدم  كريات  تعداد  انخفاض 
هذا  الهيموجلوبني  مستويات  وتعكس 

العدد.
األعراض والعالمات: يمكن أن 
أجهزة  من  عديد  في  ال��دم  فقر  يؤثر 
متنوعة  مجموعة  عنه  وينتج  الجسم 
من األعراض والعالمات التي تؤثر في 
الصحة بما في ذلك الشعور بالدوخة، 
وال��ض��ع��ف، وال��ش��ح��وب، وص���داع 
والقدمني،  اليدين  وب���رودة  ال���راس، 
وال��خ��در وان��خ��ف��اض درج���ة ح��رارة 

الجسم.

)قلة  األكسجة  نقص  وج��ود  عند 
يجب على  إمداد الجسم باألكسجني( 
لتوصيل  أكبر  بجهد  يعمل  أن  القلب 
قد  الجسم.  إل��ى  الكافي  األكسجني 
األع��راض  من  عديد  في  هذا  يساهم 
ضيق  ذل��ك  في  بما  بالقلب  املتعلقة 
وانخفاض  ال��ص��در،  وأل��م  التنفس، 
ضربات  انتظام  وع��دم  ال��دم،  ضغط 
العالج  تلقي  يساعد  أن  يمكن  القلب. 

في تخفيف األعراض املتعلقة بالقلب.
أنواع فقر الدم

يمكن تقسيم أنواع  فقر الدم على 
حسب حجم كرية الدم الحمراء وتركيز 

الهيموجلوبني داخل الخلية:
الحجم . 1 صغيرة  حمراء  دم  كرية 

فقر  مثل:  الهيموجلوبني،  ناقصة 
الحديد  نقص  ع��ن  الناتج  ال��دم 
الدم  وفقر  والثالسيمية،  الغ�ذائي، 
 Sideroblastic األروم��ات  حديدي 

anemia، وتسمم الرصاص. 

الحجم . 2 طبيعية  حمراء  دم  خلية 
فقر  مثل  الهيموجلوبني،  وتركيز 
الدم الناجم عن األمراض املزمنة، 
وفقر دم األورام الخبيثة، وأمراض 
الغدد الصماء، وأمراض الكليتني، 
وفقر الدم الناتج عن اعتالل غشاء 
الُحم�ر  الك�ري�ات  )ك�ث�رة  الخلية 
 ،)Spherocytosis( ال�ك��روي��ة( 
أنيميا الفول، وتكسر الدم بواسطة 

األجسام املضادة.
خلية دم حمراء كبيرة الحجم مثل . 3

النشط  ال��دم  تكسر  ح��االت  ف��ي 
الشبكية،  الخاليا  في  وارت��ف��اع 
الفوليك  فيتامينات حمض  ونقص 
الغدة  خمول  حاالت  وفي   ،B12و

الدرقية ومتالزمة داون.
وهناك تصنيف آخر لفقر الدم تبًعا 

لألسباب، وسوف نذكره فيما يأتي:

مهًما  دوًرا  الهيموجلوبني  يلعب 
كريات  شـكـل  عـلى  الحـفـاظ  في 
وظيفتها  في  وكذلك  الُحمر،  الدم 

وتدفقها عبر األوعية الدموية.

الدم  كريات  تخليق  في  خلل  أي 
الُحمر يؤثر في وظيفتها األساسية، 
وهي حمل ونقل غاز األكسجني إلى 
أنسجة وخاليا الجسم كله، وكذلك 
أكسيد  ثـاني  غـاز  مـن  التخـلـص 

الكربون والفضالت.

األمــراض  مــن  عــديــد  هـنـاك 
واملتالزمات املرضية التي تسبب 

اإلصابة بفقر الدم.
(

)
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تصنيف أسباب فقر الدم
عدم  عن  الناتج  ــدم  ال فقر  أواًل: 

كفاية اإلنتاج
لألمراض . 1 امل�ص�احب  الدم  ف�ق�ر 

املزمنة والفشل الكلوي 
ي��ش��م��ل ف��ق��ر ال����دم ال��ن��اج��م عن 
مرض  أي  تقليديًا  املزمنة  األم���راض 
التهابي أو معٍد، أو خبيث طويل األمد، 
من مثل التهاب املفاصل الروماتويدي، 
القلب،  وأمراض  الشديدة،  والصدمات 
وداء السكري، ومرض التهاب األمعاء. 
األمراض  عن  الناجم  الدم  فقر  يتميز 
قلة  يأتي:  بما  األولى  بالدرجة  املزمنة 
ت�واف�ر الح�دي�د، وانخفاض مستويات 
وانخفاض  اإلري��ث��روب��وي��ت��ني،  ه��رم��ون 
طفيف في عمر كريات الدم الُحمر من 
بالتحكم  العالج  يوًما. يكون   )80-70(
في املرض األصلي مع إعطاء محفزات 
ه��رم��ون  مثل:  ال���دم  خ��الي��ا  لتكوين 

اإلريثروبويتني والحديد والفيتامينات.
ع . 2 فقر الدم الفيزيولوجي عند الرضَّ

ُيعد فقر الدم الفيزيولوجي استجابة 
الُحمر  الكريات  تكوين  لنظام  تطورية 
عوامل  عدة  تفاعل  بسبب  الرّضع  عند 
منها: انخفاض نسبي في نشاط تكوين 
الكريات الُحمر في نخاع العظم، وزيادة 
نسبية في معدل انحالل الدم، وتخفيف 
في حجم  السريع  التوسع  بسبب  الدم 
تكون  أن  إلى  العوامل  تميل هذه  الدم. 
منخفضي  ال��رّض��ع  عند  ش��دة  أكثر 
ال��وزن عند ال��والدة وت��ؤدي إلى درجة 
قد  مبكرة.  الدم في سن  فقر  أشد من 
تكون مستويات الهيموجلوبني منخفضة 
تصل إلى 9.5 - 10 جرام/ ديسي لتر 
ولألطفال  أسابيع،   )8-6( عمر  ف��ي 
ديسي لتر  7( جرام/  الخّدج من )6 - 

اعتبار  يجب  أسابيع.   )7-3( عمر  في 
قيم الهيموجلوبني من هذه الدرجة غير 
مرضية وال تتطلب عالًجا دموًيا خاًصا 

أو نقل دم.
فقر الدم ضخم األرومات. 3

األروم��ات  ضخم  ال��دم  فقر  يحدث 
بسبب   )Megaloblastic anemias(
حمض  نقص  أو   ،B12 فيتامني  نقص 
الُحمر  الكريات  حجم  ويكون  الفوليك 
كبيرًا. وأسباب نقص فيتامني B12 هي؛ 
نقص العامل الجوهري في املعدة، أو ما 
واستئصال  الخبيث،  الدم  بفقر  يسمى 
امل��ع��دة، وس���وء االم��ت��ص��اص امل��ع��وي، 
استئصال اللفائفي أو التهاب اللفائفي، 
االنتقائي  الكوباالمني  امتصاص  سوء 
ال�ع�دوى  أو  وال�ط�في�ل�ي�ات،  الع�ائ�لي، 
التنافسية، والدودة الشريطية، وفرط نمو 
البكتيريا في األمعاء الدقيقة  أو الحاجة 
نقص  وأســبــاب  للفيتامني.  امل��ت��زاي��دة 
املغذيات،  نقص  هي:  الفوليك  حمض 
ومرض  والدرن،  االمتصاص،  وضعف 
املمتد،  الدقيقة  األمعاء  استئصال  أو 

وأدوية الصرع، وفقر الدم االنحاللي.
فقر الدم الناجم عن نقص الحديد . 4

عند  ش��ائ��ع��ة  صحية  مشكلة  ه��و 
لفقر  شيوًعا  األكثر  والسبب  األطفال، 
كمية  على  ال��ح��ص��ول  ع��دم  ه��و  ال���دم 
املصاب  فالطفل  لذا  الحديد؛  من  كافية 
بفقر الدم ليس لديه ما يكفي من خاليا 
الكافي.  الهيموجلوبني  أو  الُحمر  الدم 
عن  الناجم  ال��دم  فقر  يحدث  أن  يمكن 
نقص الحديد، بسبب الحميات الغذائية 
منخفضة الحديد. أو أن يحصل الطفل 
نظامه  في  الطعام  من  الحديد  على 
الغذائي، لكن الجسم يمتص كمية قليلة 

فقط من الحديد املوجود في الطعام.

تختلف مؤشرات فقر الدم وأعراضه 
ال  وربما  وشدته،  سببه  باختالف 
يعاني املريض أي أعراض إذا كان 
ما  عادة  األعراض  أن  إال  خفيًفا، 

تتفاقم إذا لم ُيعالج السبب.

خاليا  على  العظم  نقي  يحتوي 
الدم،  كريات  تنتج  متـخـصـصة 
وينتج نقي العظم عادة كمية قليلة 
الجديدة؛  الُحمر  الدم  كريات  من 
تعداد  في  انخفاًضا  يسبب  مما 
الرّضع  عند  الُحمر  الدم  كريات 
الحياة،  من  شـهـرين  أول  خـالل 

وُيسمى فقر الدم الفيزيولوجي.

إلى  الدم  بفقر  اإلصابة  ترجع  قد 
حالة مرضية موجودة عند الوالدة 
)ِخْلقية(، أو نتيجة لحالة مكتسبة.
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ُيفضل العالج بمكمالت الحديد عن 
ألنه  األول؛  املقام  في  الفم  طريق 
قليلة.  جانبية  آثار  وله  اقتصادي 
الجرعة  تكون  أن  املفضل  ومن 
ساعة  ومن  باليوم،  واحدة  مرة 
أو  الوجبات،  بعد  ساعتني  إلى 
 ،)C( بفيتامني  غنية  عصائر  مع 
فحص  وُيعاد  أسابيع  ستة  وملدة 
طبيعًيا  كان  وإذا  الهيموجلوبني، 
أخرى  أسابيع  ستة  العالج  ُيمدد 
إلشباع مخزون الحديد. يمكن إعطاء 
عالج الحديد بالحقن عندما ال يمكن 

تحّمل عالج الحديد الفموي.

الدم  فقر  أسباب  تصنيف  يمكن 
على أنها ضعف في إنتاج كريات 
الدم الُحمر، أو زيادة تكسير كريات 
الدم الُحمر )فقر الدم االنحاللي(، 
وهو السبب  أو فقد الدم )النزف( 
األكثر شيوًعا، يليه فقر الدم الناتج 

عن نقص الحديد.

عادة ما يتم تشخيص اإلصابة بفقر 
الدم  تعداد  فحص  طريق  عن  الدم 
الكامل، كما يمكن أن يكون فحص 
املجهر  باسـتـخدام  الـدم  مسـحـة 

ضروريًا للتفرقة بني أنواعه.

فقد  ��ع  ال��رضَّ لألطفال  وبالنسبة 
أو  الدم  بفقر  ُيولدون ألمهات مصابات 
يجعل  مما  أخ��رى؛  صحية  مشكالت 
الحديد  م��ن  كافية  غير  كمية  لديهم 
ع الذين يولدون مبكًرا قد  املخزن. والرضَّ
ال يحصلون على ما يكفي من الحديد، 
ع بعمر )4-6( أشهر، يكون  وكذلك الرضَّ
الحمل  أثناء  في  لديهم  املخزن  الحديد 
عند مستوى منخفض. وُيستخدم املزيد 
في  كما  الرضيع.  نمو  مع  الحديد  من 
حاالت نقص الفيتامينات فإن مشكالت 
الجهاز الهضمي قد تؤدي إلى ضعف 
الحديد. وأخيًرا فإن فقدان  امتصاص 
مستوى  انخفاض  إل��ى  ي��ؤدي  ال��دم 
الحديد. قد تشمل مصادر فقدان الدم 
نزف الجهاز الهضمي، أو نزف الدورة 

الشهرية، أو اإلصابة.
األعراض األكثر شيوًعا لفقر الدم 
الناجم عن نقص الحديد هي شحوب 
وتقعر  امل��خ��اط��ي،  وال��غ��ش��اء  الجلد 
األظافر، وقدرة جهد منخفضة لعضلة 
القلب؛ مما يؤدي إلى عدم انتظام دقات 
القلب.  وفشل  القلب،  وتضخم  القلب، 
الشهية،  فقدان  أعراض  تكون  وأيضًا 
والتهاب الفم الزاوي، والتهاب اللسان 
والقطا  البلع،  وع��س��ر  ال��ض��م��وري، 
مواد  تناول  في  الرغبة  وهي   )Pica(

غريبة، وحساسية الجلوتني املعوية.  
انخفاض  أيضًا:  األع���راض  وم��ن 
 �� والتهيج  االل��ت��ه��اب��ات،  ض��د  املناعة 
الشعور بالضيق، واإلغماء، وذمة حليمة 
العصب  وش��ل��ل  ال��ب��ص��ري،  ال��ع��ص��ب 
السادس، ومتالزمة تململ الساق، ونوبة 
حبس النفس، واضطرابات النوم، ونقص 
واالضطراب  التعلم،  وصعوبة  االنتباه، 
ال��س��ل��وك��ي، وان��خ��ف��اض ف��ي وظ��ائ��ف 

اإلدراك، والنمو الحركي والعقلي.

مجموعة  إجراء  يمكن  الفحوص: 
من الفحوص في املرضى الذين يؤخذ 
لديهم،  الحديد  نقص  االعتبار  ف��ي 

ومنها:
• توزيع 	 عرض  الشامل:  الدم  فحص 

 %14  > )RDW( الحمراء  الكرية 
منخفض،  الُحمر  ال��دم  خاليا  عدد 
وحجم  ال��ه��ي��م��وج��ل��وب��ني،  ت��رك��ي��ز 
متوسط  منخفض،  املكدسة  الخاليا 
 ،)72<( منخفض  الخلية:  حجم 
متوسط هيموجلوبني الخلية: )>27( 
تركيز  ومتوسط  الجرام،  من  جزء 
 ،)%30<( الخلوي  الهيموجلوبني 
كثرة الصفيحات الدموية، ونادرًا قلة 

الصفيحات، وقلة الكريات البيض.
• الك�ريات 	 املحيط�ي�ة:  الدم  مسحة 

ال��ُح��م��ر ت��ك��ون ن��اق��ص��ة ال��ل��ون 
نسبًيا(  اللون  وعديمة  )شاحبة، 
تظهر  وقد  الحجم،  صغيرة  تكون 
شكل  ف��ي  التباين  ك��ث��رة  أي��ض��ًا 

الكريات وحجمها.
• ع������دد ال����خ����الي����ا ال��ش��ب��ك��ي��ة 	

خاليا  وهي   ،)Reticulocytes(
يكون  ن��اض��ج��ة  غ��ي��ر  ُح��م��ر  دم 

متزايًدا.
• 	 300  < وي��ك��ون  امل��ص��ل  ح��دي��د 

ميكروجرام/ لتر، سعة ربط الحديد 
الترانسفيرين   تشبع  مؤشر  الكلية، 
  %16  < يكون   )Transferrin(
والفيريتني )Ferritin( ويكون > 12 

نانو جرام/ ملي لتر.
• الترانسفيرين 	 مستقبل  م�س�ت�وى 

القابل للذوبان في املصل، ويكون 
< 480 ميكروجرام/ ديسي لتر.

لتلبية  املثلى  الطريقة  املعالجة: 
متطلبات الجسم من الحديد واملغذيات 
جودة  تحسني  هي  األخ��رى  الدقيقة 
استهالك  وزي��ادة  الغذائية،  املنتجات 

املنتجات الحيوانية بشكل خاص.



Medical Arabization, No. 67, February 202311

تتنوع عالجات فقر الدم التي تعتمد 
تناول  بني  به  اإلصابة  سبب  على 
والخضـوع  الغـذائـيـة  املـكـمـالت 
الوقاية  ويمكن  طبية،  إلجراءات 
من بعض أنواع فقر الدم عن طريق 
اتباع نظام غذائي صحي ومتنوع.

التدمير  بأنه  الدم  انحالل  ف  ُيعَرّ
الُحـمـر  الـدم  لكـريـات  املـبـكـر 
)ومن ثم قصر عمرها(. يتم إزالة 
الدورة  من  الُحـمـر  الدم  كريات 
أو  الطحال،  طريق  عن  الدموية 

داخل األوعية الدموية.

وتجدر اإلشارة إلى أن الهيموجلوبني 
يـمـنع بلمرة   )HbF( الجـنـيـنـي 
)HbS(، ولكن يجب أن يكون بتركيز 
كريات  كل  داخل  كافية  بدرجة  عاٍل 

الدم الُحمر ملنع انحالل الدم.

زيادة  الناجم عن  الدم  فقر  ثانيًا: 
)فقر  الُحمر  الــدم  كريات  تكسير 

الدم االنحاللي(
التدمير  بأنه  ال��دم  انحالل  ف  ُيعَرّ
ثم  )ومن  الُحمر  ال��دم  لكريات  املبكر 
الدم  كريات  إزالة  يتم  عمرها(.  قصر 
طريق  عن  الدموية  ال��دورة  من  الُحمر 
بالطحال  الدموية  األوعية  خارج  آليات 
)االنحالل الخارجي(، أو داخل األوعية 

الدموية )االنحالل الداخلي(. 
فقر الدم املنجلي. 1

فقر الدم املنجلي هو مرض وراثي 
الثايمني  استبدال  يتم  عندما  يحدث 
باألدينني في جني بيتا جلوبني في مركب 
الهيموجلوبني منتًجا هيموجلوبني غير 
ل�فقر  املميزة  السمة   .)HbS( طبيعي 
املزمن  الدم  انحالل  هي  املنجلي  الدم 
مع انسداد األوعية الدموية املصاحب 
الناتج عن بلمرة جزيئات هيموجلوبني 
S. تحدث البلمرة عادة في أثناء نقص 
حالة  في  أو  الحماض،  أو  األكسجة، 

الحمى، أو الجفاف.  
املنجلية  الُحمر  الدم  كريات  تعيش 
)بداًل  يوًما   )12-6( من  املتوسط  في 
ويورث مرض األنيميا  من 120 يوًما( 
املنجلية بصفة مندلية متنحية، وال ُتعد 
لجني  )حامل  املنجلية  الخاليا  سمة 
مرًضا، ولكن وجودها  واحد لألنيميا( 
يعني: أن الشخص قد ورث جني الخلية 
املنجلية من أحد والديه. عادة ال يعاني 
الخاليا  ب�سمة  املصابون  األشخاص 
فقر  مرض  أع��راض  من  أًي��ا  املنجلية 
طبيعية.  حياة  ويعيشون  املنجلي  الدم 
ب�سمة  مصاًبا  الوالدين  كال  كان  إذا 
بنسبة  املنجلية، فهناك فرصة  الخاليا 
50% أن أي طفل من أطفالهم سيكون 
الطفل  ورث  إذا  املرض،  لسمة  حاماًل 
جني الخلية املنجلية من أحد الوالدين. 
لإلصابة   %25 بنسبة  فرصة  وهناك 
وفرصة  املنجلي،  ال��دم  فقر  بمرض 
بنسبة 25% بأن يكون الطفل طبيعًيا.

وتجدر اإلشارة إلى أن الهيموجلوبني 
 ،)HbS( يمنع بلمرة  )HbF( الجنيني 
ولكن يجب أن يكون بتركيز عالٍ بدرجة 
كافية داخل كل كريات الدم الُحمر ملنع 

انحالل الدم.
املنجلية  األنيميا  أع��راض  تسمى 
بالنوبات، أو باألزمات لشدتها، وتنقسم 
إلى أزمة انسداد األوعية الدموية الذي 
يسبب نوبات اآلالم الشديدة بني فترة 
وأخرى وُتعالج هذه النوبات باملسكنات 
واألكسجني مع السوائل، وأزمة حبس 
الطحال(،  في  الدم  )انحجاز  الطحال 
وهي حالة مفاجئة لتجمع كميات كبيرة 
من الدم في الطحال. وهنا قد يتضخم 
ملء  درجة  إلى  بالدم  اململوء  الطحال 
هيموجلوبني  وينخفض  بالكامل  البطن 
الطفل بسرعة. وتكون املعالجة السريعة 
ونقل  الدم  حجم  موسعات  باستخدام 
الدم. أزمة انحالل )تكسر( الدم، وهنا 
وبنسبة  بطيًئا  انحالاًل  يكون  ما  عادًة 
املنجلية،  األنيميا  مرضى  عند  قليلة 
الدم عندما  انحالل  أزمة  ولكن تحدث 
يتم تدمير أعداد كبيرة من خاليا الدم 
الُحمر خالل فترة زمنية قصيرة. يحدث 
فقدان خاليا الدم الُحمر بشكل أسرع 
بكثير من قدرة الجسم على إنتاج خاليا 
دم ُحمر جديدة، وتكون نسبة الخاليا 
شديد  انخفاض  مع  مرتفعة  الشبكية 
بنسبة  شديد  وارتفاع  بالهيموجلوبني 
البيليروبني غير املباشر، ويكون العالج 
فقط  الُحمر  ال��دم  بكريات  ال��دم  بنقل 
الدم  فقر  أزمة  البالزما.  غير  من  أي: 
الالتنسجي، وفيها يظهر على املريض 
شحوب وضعف مفاجئ يتم تأكيده عن 
طريق االنخفاض السريع في مستويات 
ب�ن�ق�ص  املصح�وب  الهيموج�ل�وب�ي�ن 
الخاليا الشبكية. املحفز املعتاد ألزمة 
بارفو  بفيروس  اإلصابة  الالتنسج هو 
ويكون  الصغيرة(،  )الفيروسة   B19

العالج بنقل كريات الدم الُحمر.
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لألنيميا  أخ��رى  مضاعفات  وهناك 
البكتيرية،  للعدوى  كالتعّرض  املنجلية، 
وتحِص  والنضج،  النمو  على  والتأثير 
صفراوي باملرارة، تقّرحات الساق، ونخر 

ال وعائي في رأس عظم الفخذ وغيرها.
الثالسيمية وتنقسم إلى:. 2

ألفا )α( ثالسيمية: يرجع السبب أ. 
إلى تقليل تخليق سالسل جلوبني 
ألفا بسبب عيوب في الجينات التي 
الهيموجلوبني.  إنتاج  في  تتحكم 

وهناك ثالثة أنواع:
)متالزمة  – الكبرى  ثالسيمية  ألفا 

يكون  وهنا  بارت(،  هيموجلوبني 
ألفا؛  فقدان كلي لسالسل جلوبني 
تتحكم  جينات  ألربع  حذف  نتيجة 
ألفا،  جلوبني  سلسلة  إنتاج  في 
وهو شكل خطير للغاية يتطور قبل 
الجنني،  استسقاء  يسبب  ال��والدة، 
املصابني  األط��ف��ال  معظم  وُي��ول��د 
ميتني، أو يموتون بعد الوالدة بقليل.

)مرض  –  H الهيموجلوبني  مرض 
HbH(، وهنا يكون فقدان جزئي 
نتيجة  أل��ف��ا؛  جلوبني  لسالسل 
حذف الثنني من جينات تتحكم في 
إنتاج سلسلة جلوبني ألفا، ويسبب 
الدم  فقر   H الهيموجلوبني  مرض 
الذي يتراوح من خفيف إلى شديد. 
غالًبا ما تبدأ األعراض في مرحلة 
األش��خ��اص  يتعرض  ال��ط��ف��ول��ة. 
إلنجاب  متزايد  لخطر  املصابون 
طفل مصاب بالثالسيمية الكبرى.

حامل ألفا ثالسيمية، يوجد نوعان  –
فقدان  يكون  وهنا  الناقالت:  من 
ألفا  جلوبني  لسالسل  جدًا  قليل 
نتيجة واحد من جينات تتحكم في 
وقد  ألفا.  جلوبني  سلسلة  إنتاج 
يعاني املريض أعراًضا خفيفة، أو 
ال يظهر عليه املرض، ولكن يمكنه 

نقل جني املرض إلى أطفاله. 

يكون ب.  هنا  ثالسيمية:   )β( بيتا 
تقليل تخليق سالسل جلوبني بيتا 
)β( بسبب عيوب في الجينات التي 
الهيموجلوبني،  إنتاج  في  تتحكم 
م�ن  ه�يم�وجلوبني  يتك�ون  وه�ن�ا 
سالسل ألفا وجاما )α وγ(، وهو 
باألص�ل الهيم�وجل�وبني الجنيني 
الذي يختفي على عمر ستة أشهر. 
وتنقسم الثالسيمية بيتا )β( إلى: 
امل��رض  وه��و  ك��ب��رى،  ثالسيمية 
إذا   %25 بنسبة  وُيورث  األخطر 
مصابْين  واألم  األب  من  كلٌّ  كان 
بالثالسيمية الصغرى، وثالسيمية 
الشخص  يكون  وهنا  ص��غ��رى، 
بسيطة  واألعراض  املرض  حاماًل 
نسبة  ف���ي  ب��س��ي��ط  )انخفاض 

الهيموجلوبني(.
عادة ما يظهر املرض على الرضيع 
املصاب بالبيتا ثالسيمية الكبرى خالل 
السنة األولى من العمر والطفولة املبكرة 
ودرج��ة  النمو  في  وفشل  شحوب  مع 
املظهر،  وضعف  اليرقان،  من  متفاوتة 
وتضخم  املتكررة،  والعدوى  والتعب، 
والطحال،  الكبد  تضخم  بسبب  البطن 
يبلغ  البلوغ.  فترة  خ��الل  النمو  وب��طء 
حوالي  لألطفال  الهيموجلوبني  مستوى 
من )4-8( جرام/ ديسي لتر )فقر الدم(.
في  ه��ذا  الحاد  ال��دم  فقر  يتسبب 
توسع مساحة نخاع العظام والتغيرات 
الهيكلية املميزة للجمجمة وعظام الوجه 
واليد والعظام الطويلة. كما يتغير شكل 
الجمجمة. ونتيجة إلنتاج الكريات الُحمر 
املتزايد الذي يحدث أيضًا في الطحال 
والكبد يكون هناك تضخم شديد بهما.

الكبري  الثالسيمية  ع��الج  يكون 
شهرًيا،  يكون  وقد  املتكرر،  الدم  بنقل 
فقد  ال��دم  نقل  تكرار  ونتيجة  أق��ل.  أو 

)متالزمة  الكبرى  ثالسيمية  ألفا 
يكون  بارت(، وهنا  هيموجلوبني 
فقدان كلي لسالسل جلوبني ألفا، 
يتطور  للغاية  خطير  شكل  وهو 
استسقاء  ويسبب  الوالدة،  قبل 
الجنني، ومعظم األطفال املصابني 
بعد  يموتون  أو  ميتني،  ُيولدون 

الوالدة بقليل.

قــد يصبح فـقـر الـدم فـي حـاالت 
نقل  يكون  وعندئٍذ  شديًدا  نادرة 

الدم منقًذا للحياة.

لألنيميا  أخرى  مضاعفات  هناك 
التعّرض للـعـدوى  املنجلـيـة، مثل: 
البكتـيـرية، والتـأثـيـر عـلى الـنـمـو 
صـفـراوي  وتـحـِص  والـنـضـج، 
ونخر  الساق،  وتقّرحات  باملرارة، 
الفخذ  رأس عظم  فـي  وعـائي  ال 

وغيرها.
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ي���ؤدي ذل��ك إل��ى ارت��ف��اع ش��دي��د في 
يترسب  ال��ذي  بالجسم  الحديد  نسبة 
ويؤدي  كالقلب  الحيوية  األعضاء  في 
من  التخلص  يتم  فلذلك  فشلها،  إلى 
الديفيريوكسامني.  بعالج  الحديد  هذا 
مهًما  دوًرا  يلعب  الطحال  واستئصال 
في تقليل متطلبات نقل الدم في حاالت 
هو  األمثل  العالج  ولكن  الثالسيمية، 

زراعة نخاع العظم.
كروية . 3 الُحمر  الدم  كريات  كثرة 

 )Spherocytosis( الـــــشـــكـــــل 
ـــشـــكـــل  ـــــة  ال ـــــضـــــاوي ـــــي وب

)Elliptocytosis(

وهنا تكون الخاليا الُحمر كروية أو 
مما  طبيعية؛  وليست  الشكل  بيضاوية 

يؤدي إلى تكسرها وانحاللها. 
انحاللية  دم  اض��ط��راب��ات  وه��ي 
في  ملحوظ  تجانس  ع��دم  مع  وراثية 
بدًءا من حالة من  السريرية،  السمات 
الدم االنحاللي  دون أعراض إلى فقر 
قد  الشديدة  الحاالت  في  الخاطف. 
الطفولة  مرحلة  في  االضطراب  يظهر 
قد  الحاالت  بعض  في  ولكن  املبكرة، 
حياة  في  الح��ق  وق��ت  حتى  يظهر  ال 
نادر في  البلوغ. هو اضطراب وراثي 
بصفة  وي��ورث  الُحمر  الخاليا  غشاء 
من  أيٌّ  إذا  بمعنى  س��ائ��دة  مندلية 
الوالدين مصاب فيورثه لألبناء بنسبة 
بالطحال  ال��دم  انحالل  يكون   .%50
الذي يتضخم في هذه الحاالت. تشمل 
أثناء  في  تتطور  قد  التي  املضاعفات 
املرض حصوات املرارة، أزمة انحالل 
الدم، وأزمة الالتنسج، وأزمة األرومات 
الضخمة، والنقرس، وتقّرحات الساق، 
اإلض��اف��ي،  النخاعي  ال���دم  وت��ك��ّون 
واألورام الخب�ي�ث�ة الدم�وي�ة، واعتالل 
عضلة القلب، وقصور الغدد التناسلية. 
ُيعد استئصال الطحال فعااًل للغاية في 

الحد من انحالل الدم.

إنزيمية . 4 عيوب  بسبب  الدم  فقر 
داخل كرية الدم الحمراء

بسبب  االنحاللي  ال��دم  فقر  ومنها 
 Pyruvate كيناز  بيروفات  إنزيم  نقص 
شائًعا،  ليس  م��رض  وه��و   Kinase
فقر  ه��و  شيوًعا  األك��ث��ر  امل��رض  ولكن 
إنزيم  نقص  بسبب  االن��ح��الل��ي  ال���دم 
 6 ج�ل��وك��وز  هيدروج�ي�ن  ن��ازع��ة 
 Glucose 6 Phosphate ف�س��ف��ات 
 Dehydrogenase Deficiency;
املوروثة  الطفرات  ع�ن  وي�ن�ت�ج   ،G6PD
ب�الكروموسوم  املرتبط   G6PD في جني 
إلى  اإلنزيم  نقص  ي��ؤدي   .X الجنسي 
تعّرض الخاليا الُحمر للتلف التأكسدي، 

ومن ثم فهي ُعرضة النحالل الدم. 
دون  من  به  املصابني  معظم  يكون 
قد  ذلك،  ومع  حياتهم.  طوال  أع��راض 
ُيصاب أيٌّ منهم بفقر دم انحاللي حاد 
ما  تناوله  عند  الخطورة  وأحياًنا شديد 
يسمى العوامل املؤكسدة مثل: الفول، أو 
املالريا،  أدوية  )وأهمها:  األدوية  بعض 
على  تحتوي  التي  الحيوية  واملضادات 
نادرة،  في حاالت  أو  الكبريت(،  مركب 
إنزيم  نقص  يرتبط  العدوى.  طريق  عن 
توزيعه  ف��ي  ملحوظ  بشكل   G6PD
الجغرافي بتوطن املالريا قديًما وحديًثا.
شيوًعا  الدم  انحالل  أسباب  أكثر 
ل���دى األش���خ���اص ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون 
وجبة  تناول  هو   G6PD إنزيم  نقص 
شاحًبا،  يبدو  وامل��ري��ض  ال��ف��ول،  من 
مصحوًبا باليرقان، ومع ألم شديد في 
الفحص،  عند  حمى.  وأحياًنا  البطن 
يكون  ما  وعادة  الطحال،  يتضخم  قد 
لون البول داكًنا، أو يشبه لون الشاي. 
الدم  بكريات  الدم  بنقل  العالج  يكون 

الُحمر فقط.

عادة ما يظهر املرض على الرضيع 
الكبرى  ثالسيمية  بالبيتا  املصاب 
مع  العمر  من  األولى  السنة  خالل 
ودرجة  النمو  في  وفشل  شحوب، 
متفاوتة من اليرقان وتضخم البطن 

بسبب تضخم الكبد والطحال.

فقر الدم الناتج عن عوز إنزيم نازعة 
فسفات   6 ــ  جلوكوز  الهيدروجني 
الذي ُيسمى "أنيميا الفول" هو أحد 
اإلنزيمات  نقص  اضطرابات  أكثر 
مفاجًئا  تحلاًل  ويسبب  انتشارًا، 
تـنـاول  بـعـد  الُحمر  الدم  لكريات 
املصـاب الفـول أو التعّرض لحبوب 

اللقاح الخاصة بنبات الفول.

تزداد فرصة تكّون الحصى املرارية 
املصابني  عند  الطحال  وتضخم 
ببعض أنواع فقر الدم االنحاللي، 
الُحمر  الدم  كريات  كثرة  مثل  من 

كروية الشكل، بيضاوية الشكل.

)
(

)

(
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فقر الدم املنجلـي

* رئيسة قسم طب األطفال ــ مجمع السلمانية الطبي ــ مملكة البحرين.
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د. سلوى عبد الرحمن النعيمي*

فقر الدم املنجلي )Sickle cell anaemia( هو مرض وراثي ُينِتج فيه الجسم خاليا دم ُحمر 
غير طبيعية الشكل تتخذ شكل الهالل أو املنجل، ترتبط السمات الرئيسية ملرض فقر الدم 
املنجلي بفقر الدم االنحاللي وانسداد األوعية الدموية التي يمكن أن تؤدي إلى ألم حاد، 
إلى  أو ما ُيسمى باالحتشاء. ويؤدي احتشاء الطحال  أو مزمن، ونقص تروية األنسجة، 
قصور الطحال الوظيفي في وقت مبكر من الحياة؛ مما يؤدي بدوره إلى زيادة خطر اإلصابة 

بالعدوى. هذه املضاعفات لها تأثير كبير على معدالت االعتالل والوفيات.
جلوبني(  بيتا  منطقة  )في  الهيموجلوبني  تكوين  عن  املسؤول  الجني  في  الخلل  يؤدي 
إلى إنتاج هيموجلوبني غير طبيعي، والهيموجلوبني هو بروتني داخل كريات الدم الُحمر 
مسؤول عن نقل األكسجني في الدم. ويشير مرض الخاليا املنجلية إلى عدد من املتالزمات 
التي يتم فيها توريث الطفرة املنجلية، وتشمل: فقر الدم املنجلي )الطفرة املنجلية متماثلة 

الزيجوت(، الثالسيمية املنجلية بيتا، مرض الهيموجلوبني SC، وغيرها.
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واألع��راض  املظاهر  شدة  تختلف 
بشكل  املنجلي  ال��دم  لفقر  السريرية 
الرئيسية  الجينية  الطرز  بني  ملحوظ 
لديهم نفس  الذين  املرضى  وحتى بني 

النمط الجيني. 
إلى  الهيموجلوبني  بنية  تغير  يؤدي 
الُحمر  الدم  كريات  في  عديدة  تغيرات 
املنجلية منها التشوه والتغير إلى شكل 
املنجل، إضافًة إلى تأثيرات أخرى بما 
يجعلها  مما  االلتصاق؛  زيادة  ذلك  في 
صلبة ولزجة وتبطئ تدفق الدم بجدران 
األوعية الدموية، وتفعيل آليات االلتهاب 
وتخثر الدم، كل هذه التغيرات تتضافر 
الذي  الدموية  األوعية  انسداد  لتسبب 
يؤدي إلى نوبات األلم كأحد املضاعفات 

الرئيسية للمرض. 
األعراض

نوبات األلم الحادة، هي واحدة 
للمرض  ال��رئ��ي��س��ي��ة  األع�����راض  م��ن 
الدموية  األوعية  انسداد  عن  والناتجة 
في داء الكرّيات املنجلية. كانت تسمى 
املنجل�ي�ة"  ال�خ�الي�ا  "أزم�ات  س�اب�ق�ًا 
بصورة  ت�ح�دث  ك�ون�ه��ا   ،)Crisis(
دورية، إال أن مصطلح "النوبات املؤملة" 
تعب�ي�رًا  ي�ُع�د   )Painful episodes(
املناسب  العالج  تقديم  ويجب  أفضل، 
للمرضى بتلقي املسكنات املناسبة بما 
لزم  إذا  األفيونية  املسكنات  ذلك  في 

األمر.  
إن ألم انسداد األوعية الدموية في 
ويحدث  شديد،  املنجلية  الكرّيات  داء 
األوعية  عبر  الدم  تدفق  ينقطع  عندما 
الصدر  مناطق  إلى  الصغيرة  الدموية 
والبطن واملفاصل بصورة خاصة على 
كبير في شدة  تباين  الرغم من وجود 

النوبات املؤملة الحادة وتواترها. 

وعند التعّرف على  مسببات محددة 
والرياح  للبرد  التعّرض  مثل:  لأللم 
وانخفاض الرطوبة والجفاف واإلجهاد 
يتمكن  قد  والحيض  الكحول  وتعاطي 
تجنبها.  أو  النوبات  تقليل  من  املريض 
لها  ليس  املؤملة  النوبات  غالبية  أن  إال 

سبب محدد.
في  األل���م  ن��وب��ات  ت��ب��دأ  أن  يمكن 
أشهر(  ستة  عمر  )من  مبكر  عمر 
لإلصابة  ش��ي��وع��ًا  األم��اك��ن  وأك��ث��ر 
أط��راف  الصغيرة  األعمار  في  باأللم 
األصابع  التهاب  عن  الناتج  األصابع 
)ألم حاد في  أصابع    )Dactylitis(
تستمر  ما  وعادة  القدمني(،  أو  اليدين 

نوبات األلم  طوال الحياة. 
األوعية  انسداد  نوبات  تخفي  وقد 
املضاعفات  ل��ألل��م  املسببة  ال��دم��وي��ة 
تظهر  قد  الحياة.  تهدد  التي  األخ��رى 
هذه املضاعفات مع األلم، ولكنها تتطلب 
تقييمات وعالجات إضافية إضافًة إلى 

تسكني األلم  ومنها:
• متالزمة الصدر الحادة. 	
• متالزمة املوت املفاجئ.	
• )مثل: 	 ال��ح��اد  الجراحي  البطن 

التهاب املرارة(.
كبيرة  نسبة  تعاني  املزمنة،  اآلالم 
األلم  املنجلية  الكرّيات  داء  مرضى  من 
املزمن، وتختلف آليات األلم املزمن عن 
العظام  تلف  تشمل  وقد  الحاد،  األل��م 
واملفاصل، والقرحة املزمنة، والحساسية 

املركزية وفرط التألم.
قد ُيولِّد األلم املتكرر مشاعر اليأس 
تتداخل  التي  والالمباالة  واالكتئاب 
وتؤثر سلًبا على جودة الحياة اليومية. 
الــعــدوى املتكررة، ُتعد العدوى 
في  والوفيات  للمراضة  رئيسًيا  سبًبا 
الدم  فقر  داء  يعانون  الذين  املرضى 

فقر الدم املنجلي هو مرض وراثي 
يؤثر في تصنيع كريات الدم الُحمر 
بسبب خلل في الجني املسؤول عن 
ُيغيِّر  مما  الهيموجلوبني؛  تكوين 
من شكل كرية الدم الحمراء لتأخذ 
مرنة  غير  وتصبح  املنجل  شكل 
مسببة  والتخّرب  للتكسر  وقابلة 

فقر الدم.

الُحمر  الدم  كريات  الجسم  ُينِتج 
الشكل،  وقـرصية  مـرنـة  الطبيعيـة 
خالل  من  بسهولة  تتحرك  حيث 
الدم  فقر  في  أما  الدموية،  األوعية 
املنجلي تصبح جامدة ولزجة وتأخذ 
تمنع  أو  تبطىء  مما  املنجل؛  شكل 
أجزاء  إلى  واألكسجني  الدم  تدفق 

الجسم.

حوالي  الُحمر  الدم  كريات  تعيش 
120 يوًما لكن كريات الدم املنجلية 
تستمر فقط من )10-20( يوًما، ثم 

تتكسر وتموت.
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الدم  فقر  شدة  في  التفاقم  يشير 
مع  التنفس  وضيق  والحمى 
والصدر  البطن  في  الشديد  األلم 
والعظام إلى حدوث نوبة منجلية 
وانحالل شديد لكريات الدم الُحمر.

تختلف عالمات وأعراض فقر الدم 
املنجلي من شخص آلخر وتتغير 

مع مرور الوقت.

دراسة  على  التشخيص  يعتـمـد 
املـرضـي  والــتـاريـخ  األعـــراض 
الدم،  تحاليل  وإجراء  والعائلي، 
اإلضافية  االختـبـارات  وبــعــض 
الكــهــربـي  الرحـالن  مــثــل  مــن 

للهيموجلوبني.

املنجلي. تشمل اآلليات املسببة قصور 
املناعة  وضعف  الوظ�ي�في،  ال�ط�ح�ال 
ثابتة  قسطرة  ووجود  التهوية،  ونقص 
)على سبيل املثال، لنقل الدم املزمن(. 

الصغار  واألطفال  ع  الرضَّ ويكون 
ببعض  اإلص��اب��ة  لخطر  ُع��رض��ة  أكثر 
)البكتيرية(،   الجرثومية  العدوى  أنواع 
أكثر  الفيروسية  ال��ع��دوى  ت��ك��ون  ق��د 
ضراوة لدى األفراد املصابني بفقر الدم 
اإلصابة  املثال:  سبيل  )على  املنجلي 
بالفيروسة الصغيرة، وأنفلونزا الخنازير 
وفيروس  زيكا،  وف��ي��روس   ،)H1N1(
 .)SARS-CoV-2( 2 سارس �� كوف

بتجرثم  اإلصابة  العداوى:  تشمل 
ال�ع�ق�دية  بامل��ك�ورات  )وخ�اص�ة  الدم 
النزلية، اإلشريكية  الرئوية واملستدمية 
القولونية، واملكورات العنقودية الذهبية، 
والتهاب السحايا  وأنواع السلمونيلة( 
)وخاصة بالعقدية الرئوية(، وااللتهاب 
الحادة، قد  الرئوي، ومتالزمة الصدر 
البيض  الكريات  وكثرة  الحمى  تظهر 
وقد يعاني بعض املرضى قلة الكريات 
نقي  عمل  تثبيط  عن  الناجمة  الشاملة 

العظم.  
االلتهاب الرئوي/ املتالزمة التنفسية 
الحادة: ُتعد فيروسات الجهاز التنفسي 
من األسباب الشائعة للعدوى الرئوية. قد 
ُيصاب املرضى بنوع من ضيق التنفس، 
والحمى،  ال��ص��در،  وأل���م  وال��س��ع��ال، 
وتسّرع التنفس، وكثرة الكريات البيض، 
وقد يصابون بمتالزمة الصدر الحادة. 
وعدوى امليكوبالزما الرئوية، الكالميديا 
من  يقرب  ما  مًعا  تمثل  )والتي  الرئوية 

20% من الحاالت(.  

أدى االستخدام الروتيني للبنسلني 
الوقائي والتطعيم خاصة ضد املكورات 
تقليل  إلى  النزلية  واملستدمية  الرئوية 

تواتر العدوى بشكل كبير. 

مزمًنا  الدم  فقر  يكون  قد  الدم،  فقر 
املساهمة  العوامل  تشمل  ح��اداً.  أو 
تركيز  انخفاض  املزمن  الدم  فقر  في 
هرمون اإلريثروبويتني )بسبب أمراض 
و/  البالزما(  لزوجة  زيادة  أو  الكلى، 
أو نق�ص ح�م�ض الف�ول�ي�ك أو الحديد 

املصاحب. 
فأسبابه  ال��ح��اد  ال���دم  فقر  أم��ا 
التنسج  ع��دم  أزم���ة  ه��ي  الرئيسية 
انحجاز  وأزمة   ،)Aplastic crisis(
الطحال  داخ��ل  الُحمر  ال��دم  كريات 
وأزمة   ،)Splenic sequestration(
أن  املحتمل  من  وكلها  ال��دم،  انحالل 
تكون مهددة للحياة، إضافة إلى ذلك، 
غالًبا ما يرتبط االنخفاض املفاجئ في 
ملتالزمة  املبكر  بالظهور  الهيموجلوبني 

الصدر الحادة ومضاعفات أخرى. 
لعالج  امله�م�ة  ال�ج�وان�ب  ت�ش�م�ل 

النوبات )األزمات( املنجلية ما يأتي:
• إضافة حمض الفوليك. 	
• قد 	 املحتمل.  الحديد  نقص  تقييم 

يتم حجب تشخيص نقص الحديد 
في  الحديد  تركيز  ارتفاع  بسبب 
الدم املرتبط بانحالل الدم املزمن. 

• تقييم دور عمليات نقل الدم املزمنة، 	
واألدوية املعدلة للمرض بما في ذلك 
هيدروكسي ي�وري�ا، فوك�س�لوت�ور، 
الجلوتامني، كريزانليزوماب؛ وزرع 
الخاليا الجذعية املكونة للدم لتقليل 

تكرار املضاعفات. 
• لزيادة 	 املناسبة  العالجية  التدابير 

مخزون الحديد. ُيعد الحديد الزائد 
كبيرة،  مراضة  ح��دوث  في  سبًبا 
طول  زي��ادة  استمرار  مع  خاصًة 
الدم  بفقر  املصابني  األف��راد  عمر 
الحديد  يسبب  أن  يمكن  املنجلي. 
الحديد  وتراكم  الكبد  تليف  الزائد 
في القلب. وتتم املعالجة باستخالب 

 .)Chelation therapy( الحديد
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الـمـضـاعـفـات
النوبة الالتنسجية، تتميز النوبة 
الالتنسجية بانخفاض حاد في مستوى 
مؤقت  توقف  عن  الناجم  الهيموجلوبني 
نخاع  في  الُح�م�ر  الك�ري���ات  لتكوين 
السبب  ولكن  أسبابها  وتتعدد  العظام، 
تتبع  إذ  العدوى.  في  يتمثل  الرئيسي 
اإلصابة  األطفال  عند  الحاالت  معظم 
تغزو  التي   ،B19 الصغيرة  بالفيروسة 
الكريات  أس��الف  التحديد  وج��ه  على 

الُحمر املتكاثرة. 
الذين  املرضى  لدى  يكون  ما  عادة 
العابرة  الالتنسجية  األزم��ة  يعانون 
استعادة لتكوين الكريات الُحمر وعودة 
ظهور الخاليا الشبكية في الدم املحيطي 

في غضون يومني إلى 14 يومًا. 
التنسج  عدم  أزمة  تؤدي  أن  يمكن 
إلى انخفاض سريع ومهدد للحياة في 

مستوى الهيموجلوبني .
ــدم  نــوبــة انــحــجــاز كــريــات ال
)تشظي  الطحال  داخــل  الُحمر 
يحدث هذا عندما تحتبس  الطحال(، 
كريات الدم الُحمر داخل الطحال؛ مما 
الدم  حجم  نقص  صدمة  إل��ى  ي��ؤدي 
والوفاة.   )Hypovolemic shock(
تصل نسبة حدوث تشظي الطحال إلى 
املصابني  الصغار  األطفال  من   %30
من  و%20  املنجلية  ال��ك��رّي��ات  ب��داء 
معدل  ويصل  ع��ام.  بشكل  املرضى 

الوفيات إلى )10 - %15(. 
املضاعفات العصبية

من  بعدد  املنجلي  ال��دم  فقر  يرتبط 
املضاعفات الدماغية الوعائية والعصبية، 

منها: 
اإلقفارية  والنوبة  الدماغية  السكتة  ــ 
لتقليل  األولية  الوقاية  تعتمد  العابرة، 
ال�دماغية  بال�س�كت�ة  اإلصاب�ة  خ�ط�ر 
دوبلر  قياسات  استخدام  على  األولى 

املنتظ��مة ع��ب��ر الج�م�ج�م�ة لتصنيف 
املخاطر والفحص االنتقائي باستخدام 
املغناطيسي.  بالرنني  األوعية  تصوير 
ُيعد تضيق الشريان السباتي الداخلي 
شائًعا   )eICA( الجمج�م�ة  خ��ارج 
نسبًيا، ويتطلب مراقبة طبية دقيقة. يتم 
الخطر  لهذا  املعرضني  األطفال  عالج 

بنقل الدم الوقائي املزمن.
النوبات  ُتعد  العصبية،  النوبات  ــــ 
شيوًعا  أك��ث��ر  وال��ص��رع  التشنجية 
األفراد  لدى  مرات  ثالث  إلى  بمرتني 
مقارنة  املنجلي  الدم  بف�ق�ر  املصابني 

باألفراد الطبيعيني. 
الخلفي  ــدمــاغ  ال اعــتــالل  مــتــالزمــة  ـــ  ـ
ــس، ت��ت��ض��م��ن ه��ذه  ــك ــع ــل الـــقـــابـــل ل
 Posterior Reversible املتالزمة 
 Encephalopathy Syndrome;
وص��داع  بصرية  أع���راض   PRES
غير  م��سبباتها  تشنجي�ة.  ونوبات 
معروفة. وُتعد أقل شيوًعا من السكتة 
الدماغية لدى األفراد املصابني بفقر 
السكتة  تحاكي  وقد  املنجلي،  ال��دم 

الدماغية في البداية. 
املضاعفات الرئوية

تتميز الدورة الشريانية الرئوية بتوتر 
وت�دف�ق  منخ�ف�ض  أكسجي�ن  )ضغط( 
منخفض، وكالهما يسهِّل حدوث تمنجل 
الدم عند مرضى الداء املنجلي. وهناك 
الحادة  الرئوية  املضاعفات  من  عدد 
الصدر  متالزمة  ذلك  في  بما  واملزمنة، 
الحادة، والربو، واضطراب التنفس في 
ومرض  الرئوي،  والتليف  النوم،  أثناء 
االنسداد التجلطي، وارتفاع ضغط الدم 
الرئوي، يمكن أيًضا مالحظة تشوهات 
في اختبار وظائف الرئة و/ أو انخفاض 

تشبع األكسجني. 

الطبي  الفحص  بإجراء  االلتزام 
على  يساعد  الزواج  قبل  الشامل 
الدم  فقر  مرض  انتقال  من  الحد 
املنجلي بني األجيال وخاصة إذا 
كان أحد الزوجني حاماًل للمرض.

لدى  املرض  يتطور  أن  يمكن  ال 
الخاليا  ملرض  الحامل  الشخص 
املنجلية إلى مصاب به، لكن حاملي 
الجيـن  تـمــريــر  يمكنهم  املـرض 

ألطفالهم.

ينتج فقر الدم املنجلي عند وراثة 
جني املرض من كال الوالدين، بينما 
املنجلي  الدم  فقر  مرض  حامل 
من  واحدة  نسخة  وراثة  بسبب 
أحد  من  للمرض  املسبب  الجني 

الوالدين.

)

(
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ــصــدر الـــحـــادة، تشير  ـــ مــتــالزمــة ال ـ
 Acute Chest الحادة  متالزمة الصدر 
Syndrome; ACS إلى متالزمة الحمى، 
في  األكسجة  نقص  أو  ال��ص��در  وأل��م 
الضائقة  أو  السعال،  أو  واألزيز،  الدم، 
التنفسية في حالة حدوث ارتشاح رئوي 
الحادة  الصدر  متالزمة  تحدث  جديد. 
في حوالي نصف املرضى املصابني بداء 
األسباب  أحد  وهي  املنجلية،  الكرّيات 
وسبب  املستشفى  ل��دخ��ول  الرئيسية 
السبب  يكون  ما  غالبًا  للوفاة.  رئيسي 
العدوى،  ويتض�م�ن:  الع�وام�ل  متعدد 
ال��دم��وي��ة، ونقص  وان��س��داد األوع��ي��ة 
والتخثر،  الرئة،  وان�خ�م�اص  التهوي�ة، 

واالنصمام الخثاري.
تشمل املعالجة: استخدام املسكنات 
واألكسجني، وقياس التنفس التحفيزي 
)Incentive spirometry( وموسعات 
الشعب الهوائية، واملضادات الحيوية، 

ونقل الدم.
على  الربو  تشخيص  يعتمد  الــربــو،  ــ 
قياس معدالت التنفس قبل إعطاء موسع 
األسباب  واستبعاد  وبعده،  القصبات 
وُيعد  الصدر.  أزيز  أو  لصفير  األخرى 
 Hyper الهواء  مجرى  استجابة  فرط 
reactive airways �� املسبب الرئيسي 
األف���راد  ل��دى  أك��ث��ر ش��ي��وع��ًا   ���� للربو 

املصابني بفقر الدم املنجلي. 
ــ اضطراب التنفس في أثناء النوم ونقص 
الدراسات  معظم  تشير  الليلي،  األكسجة 
إلى أن األفراد املصابني بفقر الدم املنجلي 
متالزمات  لحدوث  أعلى  معدل  لديهم 
اضطراب التنفس في أثناء النوم، ولهما 
عواقب وخيمة على املدى الطويل، بما في 
انسداد  نوبات  حدوث  خطر  زي��ادة  ذلك 
القلبية،  واملضاعفات  الدموية،  األوعية 

واألمراض العصبية.

التقييم  إج����راء  ي��ت��م  م��ا  ع����ادًة 
للمرضى  النوم  تخطيط  باستخدام 
اللهاث  أو  الش�خ�ي�ر،  يعان�ون  الذين 
الليلي، أو االختناق، أو انقطاع النفس 
في  فرط  أو  النوم،  أثناء  في  املالحظ 

النوم أثناء النهار. 
الــرئــوي، يشير  ــدم  ال ــــ ارتــفــاع ضغط 
 Pulmonary ارتفاع ضغط الدم الرئوي
ضغط  ارتفاع  إل��ى   Hypertension
الدم في الشريان الرئوي، ويحدث في 
األع��راض  أن  إال  حوالي)%10-6(، 
التنفس  )ضيق  محددة  وغير  متنوعة 
وانخفاض  الصدر،  في  وأل��م  املزمن، 
تحّمل التمرين، أو مجرد تقليل األنشطة 

اليومية دون أعراض محددة(. 
املضاعفات الكلوية

داء  في  شائعة  الكلى  إصابة  إن 
الكرّيات املنجلية ، حيث ُيصاب ُخمس 
بقصور  املطاف  نهاية  في  املرضى 
كلوي، تشمل املظاهر الكلوية ما يأتي: 

• انخفاض 	 الصغار  املرضى  يعاني 
وخ�ل�ل  الكب�ي�بي،  الترشيح  معدل 
تركيز البول. وقد يسبب هذا سلس 

البول.
• إصابة الكلى الحادة، وارتفاع في 	

كرياتينني املصل، وبيلة دموية غير 
حليمية  احتشاءات  بسبب  مؤملة 

كلوية.
• تكون 	 ما  وغالبًا  ب�روت�ين�ي�ة،  بيل�ة 

مقدمة ملرض كلوي مترٍق.
• واحتشاء 	 ال���دم،  ضغط  ارت��ف��اع 

كلوي ونخر حليمي ومغص كلوي.
• داء السكري الكاذب كلوي املنشأ 	

مع كثرة التبول، وتصلب الكبيبات 
أن  يمكن  ال��ذي  البؤري  القطعي 
يؤدي إلى فشل الكلى في املرحلة 

النهائية.

يمكن أن يؤدي فقر الدم املنجلي إلى 
مجموعة من املضاعفات الخطيرة 
من مثل: السكتة الدماغية، وارتفاع 
الكلى  وفشل  الرئوي،  الدم  ضغط 

والكبد والطحال.

يجب على املصاب بفقر الدم املنجلي 
اإلكثار من السوائل، واتباع حمية 
صحية، وعدم التعّرض للحرارة أو 
البرودة الشديدة، وتجنب األماكن 
املستوى  تـجـاوز  وعـدم  املرتفعة 

املحدد من التمارين الرياضية.

مكمالت  اسـتـخـدام  عـدم  يـجـب 
الحديد ملعالجة فقر الدم املنجلي 
قد  ألنها  الطبيب،  استشارة  دون 

تسبب ضررًا جسيمًا للمريض.

(
)

(
)

(
)
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• تجنب 	 املهم  م��ن  األدوي����ة،  سمية 
لألدوية  الضروري  غير  التعّرض 
املزمن  واالستخدام  للكلية،  السامة 
ملضادات االلتهاب غير الستيرويدية، 
ومعالجة ارتفاع ضغط الدم بعوامل 
)التي قد تسبب  البول  غير مدرات 
انسداد  وتعجيل  الحجم،  استنفاد 
على  واملحافظة  الدموية(،  األوعية 
اإلماهة الكافية في أثناء االستشفاء 
دراس��ات  إج���راء  عند  أو  ال��ح��اد، 
التصوير التي تتطلب عوامل تباين.

املضاعفات الهيكلية
الهيكلي  الجهاز  يتأثر  ما  كثيرًا 
بفقر الدم املنجلي. وتشمل اإلصابات 

الشائعة ما يأتي: 
ــ التهاب األصابع وألم انسداد األوعية 
ــة، ي��ح��دث ال��ت��ه��اب األص��اب��ع  ــوي ــدم ال
العظام  في  الدموية  األوعية  وانسداد 
عند  والقدمني  اليدين  ف��ي  الصغيرة 
الدم  بفقر  املصابني  واألطفال  ع  الرضَّ
املنجلي حتى سن أربع سنوات تقريًبا، 
التشخيص  يتم  شديًدا،  األل��م  ويكون 
بشكل عام من خالل التاريخ والفحص 
التصوير  ُي��ظ��ِه��ر  ال  ح��ي��ث  ال��ب��دن��ي، 

الشعاعي عادة أي تغييرات.  
ال��دم  فقر  ي��ؤدي  الــعــظــام،  هشاشة  ــــ 
االن��ح��الل��ي امل��زم��ن ال��ح��ادث ف��ي فقر 
في  تعويضية  زيادة  إلى  املنجلي  الدم 
نشاط تكوين الكريات الُحمر؛ مما يؤدي 
للدم  املكون  العظم  نخاع  تضخم  إلى 
من  عدد  ثم  ومن  الطويلة،  العظام  في 
عظام  ذلك  في  بما  الهيكلية  التغييرات 
وتشوه  الجبهة،  ومقدمة  الجمجمة، 
الفقرات، وتؤدي هذه التأثيرات بدورها 
وترقق  النخاعي،  الحيز  اتساع  إل��ى 
قشرة العظام، وهشاشة العظام ونقص 

 .D فيتامني

العظم  والتهاب  الالوعائي  النخر  ــ 
ال��الوع��ائ��ي  ال��ن��خ��ر  ينتج  ــي،  ــق ــن وال
عن  للعظام،   )Avascular necrosis(
احتشاء )نقص التروية الدموية( ترابيق 
الفخذ  رأس  يتأثر  ما  غالًبا  العظام. 
تدريجي  تدمير  وي��ح��دث  وال��ع��ض��د. 
ملفصل رأس الفخد نتيجة لتحّمل الوزن 
املزمن. قد يكون النخر الالوعائي سبًبا 
أساسًيا لأللم املزمن. يتم الكشف عن 
طريق  عن  أفضل  بشكل  التغي�ي�رات 
  .)MRI( التصوير بالرنني املغناطيسي

املضاعفات القلبية
ُتعد املضاعفات القلبية سبًبا شائًعا 
الكرّيات  داء  في  والوفيات  للمراضة 
املنجلية، وهي سبب رئيسي للوفاة لدى 

املرضى البالغني.
القلب،  وفشل  القلب  عضلة  اعتالل  ــ 
قد تشمل العوامل املساهمة املحتملة ما 

يأتي:
• وضغط 	 العام  الدم  ارتفاع ضغط 

الشريان الرئوي.
• الدم املزمن ونقص األكسجة 	 فقر 

واتساع  القلبي،  النتاج  زيادة  مع 
البطني األيسر.

• نقل 	 تكرار  بسبب  الحديد  زي��ادة 
الدم.

• االع��ت��الل ال��وع��ائ��ي وال��ق��ص��ور 	
الكلوي.

الوظيفي  الخلل  على  التعّرف  يتم 
للقلب  األي�س��ر  للجان�ب  االنبساطي 
الذين  امل��رض��ى  ف��ي  متزايد  بشكل 

يعانون ارتفاع ضغط الدم الرئوي. 
القلب،  عضلة  )موت(  احــتــشــاء  ـــ  ـ
واملوت  القلب،  ضربات  انتظام  وعدم 
عضلة  احتشاء  يعكس  قد  املفاجئ، 
القلب لدى األفراد املصابني بفقر الدم 
األكسجني  على  الطلب  زيادة  املنجلي 

لصحة  تقـيـيـم  إجـراء  املهم  من 
العظام في كل زيارة للطبيب بما 
في ذلك قياس مستوى الكالسيوم 
وفيتامني D، وقياس كثافة العظام 

عند سن 12 عاًما.

ينتج النخر الالوعائي للعظام عن 
الدموية(  التروية  )نقص  احتشاء 
يتأثر  ما  وغالًبا  العظام،  ترابيق 
يكون  وقد  والعضد،  الفخذ  رأس 
أساسًيا  سبًبا  الالوعائي  النخر 

لأللم املزمن.

وانسداد  األصابع  التهاب  يحدث 
العـظـام  فـي  الدمــويـة  األوعـيـة 
الصغيرة في اليدين والقدمني عند 
بفقر  املصابني  واألطفال  الرّضع 
الدم املنجلي، ويكون األلم شديًدا.
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على  املحدودة  القدرة  يتجاوز  ال��ذي 
الدموية  األوعية  من  األكسجني  حمل 

الدقيقة غير الطبيعية لعضلة القلب.
تشوهات  األف����راد  ي��ع��ان��ي  ك��م��ا 
مثل:  القلب  في  الكهربائي  التوصيل 
ضربات  انتظام  وع��دم   ،QT إط��ال��ة 
البطيني  األذيني  واإلحصار  البطني، 
غير  وتغيرات  األول���ى،  ال��درج��ة  م��ن 

 .]ST[ محددة في القطعة
املضاعفات الكبدية

الكبد  )اعتالل  الــكــبــدي  الــخــلــل  ـــ  ـ
املنجلي(، هناك أسباب متعددة للخلل 
الكبدي على سبيل املثال: نقص التروية 
ونوبة  الصف�راوي،  وال�رك��ود  الحاد، 
الكبد،  داخ��ل  ال��دم  كريات  انحباس 
الحديد  خالبات  من  األدوي��ة  وسمية 
واألدوي���ة األخ���رى، وع���دوى فيروس 

التهاب الكبد، وتليف الكبد.

بسبب  الصباغية،  ــرارة  امل حصوات  ــ 
ما  وغالًبا  املزمن  االنحاللي  الدم  فقر 
تكون من دون أعراض. يمكن أن تظهر 
امل��رارة  التهاب  مع  امل���رارة  حصوات 
امل�غص  أو  البنك�ري�اس،  الت�ه�اب  أو 
الصفراوي، أو آالم البطن الحادة التي 
يمكن أن ُتعزى بشكل غير صحيح إلى 
انسداد األوعية الدموية. ُيعد التصوير 
عام  بشكل  الصوتية  ف�وق  بامل�وج�ات 
امل��رارة.  لحصى  فّعال  فحص  اختبار 
الجهاز  نظام  تقييم  ف��إن  ذل��ك،  وم��ع 
للتقييم  ض��روري  الشامل  الصفراوي 
املهم  من  الجراحي.  والتخطيط  الكامل 
والقنوات  البنكرياس  تصوير  إج��راء 
ت�ص�وي�ر  أو  و/  باملن�ظ�ار  الصفراوي�ة 
البنكرياس والقنوات الصفراوية بالرنني 
القناة  حصوات  لتحديد  املغناطيسي 

الصفراوية.

غالبًا ما يكون املوت املفاجئ متعدد 
الخلل  من  مزيج  بسبب  العوامل 
الوظيفي القلبي الرئوي والصمات 
ضغط  وارتفاع  الرئوية  الدهنية 
الدم الرئوي املفاجئ ونوبة تشظي 
حادة غير متوقعة و/ أو نزف داخل 
عضلة  اعتالل  أن  كما  الجمجمة. 
Restrictive car- الحاصر  القلب 
diomyopathy، الذي قد يترافق مع 
تضخم القلب، وارتفاع ضغط الدم 
املرضى  يعرِّض  الخفيف  الرئوي 

لخطر املوت املفاجئ.

! شكل يوضح مضاعفات فقر الدم المنجلي.

اعتالل الشبكية

انسداد الشريان الشبكي

ارتفاع ضغط الشريان الرئوي
متالزمة الصدر الحادة 

ألم صدري شديد

تأخر النمو
ضعف االنتصاب

القساح

النخر الالوعائي
فشل نقي العظم
هشاشة العظام

تضخم القلب
فشل القلب االنبساطي

فقر الدم
زيادة كريات الدم البيض

تسمم الدم

فشل الطحال الوظيفي
نوبات انحجاز كريات الدم 

الُحمر داخل الطحال

مضاعفات 
تخص الحمل

قّرحات الساق

ألم مزمن

اعتالالت عصبية
التهاب السحايا 
السكتة الدماغية

ارتفاع بيليروبني الدم
اعتالل الكبد املنجلي

حصوات املرارة

بيلة بروتينية
تلف الكلية

النخر الحليمي

(
)

مضاعفات حادة

مضاعفات مزمنة
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تظهر قرحات الساق عادة بعد سن 
شيوعًا  أكثر  وتكون  سنوات،   10
القرحة  تـتـطور  قـد  الذكـور.  عند 
الرضح.  بـعـد  أو  عـفـوي  بشـكـل 
واملواقع النموذجية لإلصابة هي 
تكون  والوحشي.  اإلنسي  الكعب 
اآلفات عادة بطيئة الشفاء وغالًبا 

ما تكون متكررة.

ليس هناك عالج نهائي لفقر الدم 
املنجلي، ولكن هناك أدوية يمكن 
أن تخفف األلم وتساعد على الحد 

من مضاعفات املرض.

نتائج  الحديثة  الدراسات  أثبتت 
واعدة للعالج الجيني، وزرع نخاع 
العظم في معالجة مرض فقر الدم 

املنجلي.

املضاعفات األخرى
يؤدي  أن  يمكن  الــســاق،  تقّرحات  ــ 
انسداد األوعية الدموية في الجلد إلى 
حدوث تقّرحات في الساق ومتالزمات 
داء  مرضى  ف�ي  العض�لي�ة  الل�ف�اف�ة 
ضعف  أن  ُيعت�ق�د  املنجلية.  الك�رّيات 
كلها  وااللتهاب،  والتخثر،  الدم،  تدفق 
الساق.  قّرحات  ح��دوث  في  تتسبَّب 
أملًا  األع��راض  ه��ذه  تسبب  أن  يمكن 
شديًدا وإعاقة جسدية وتأثيرات نفسية 

واجتماعية سلبية. 
يكون  أن  يمكن  الشبكية،  اعتالل  ــ 
الشبكي  ال��ش��ري��ان  ان��س��داد  نتيجة 
اعتالل  ويصاحبه  ال��ت��روي��ة،  ونقص 
الشبكية التكاثري، والنزف الزجاجي، 
بالعمى  اإلصابة  الشبكية.  وانفصال 
غير شائعة ولكن قد يحدث فقدان في 

حدة البصر. 
ُوِجد أن التخثير الضوئي بالليزر، 
على غرار املستخدم في أشكال أخرى 
مثل:  التكاثري  الشبكية  اعتالل  من 
من  وقائي  تأثير  له  السكري،  مرض 
الزجاجي،  النزف  حدوث  تقليل  حيث 
أنه ال  إال  الرؤية،  الحفاظ على  وزيادة 

يمنع ظهور اعتالالت جديدة. 
يرتبط  الحمل،  أثناء  في  املضاعفات  ــ 
لدى  واألم  الجنني  بمضاعفات  الحمل 
األفراد املصابني بفقر الدم املنجلي، بما 
في ذلك تقييد النمو داخل الرحم، ووفاة 
الوالدة؛  الوزن عند  الجنني، وانخفاض 
وااللتهابات،  الحادة  الصدر  ومتالزمة 
االنصمام  وأح��داث  الح�م�ل  وت�س�م�م 

الخثاري. 
ــ القساح )االنتصاب دون وجود رغبة 
جنسية أو تحفيز(، هو مشكلة شائعة 
وخطيرة قد تؤدي النوبات املطولة إلى 

تغيرات نسيجية غير معكوسة بما في 
والتليف، وضعف  األنسجة،  ذلك نخر 
ُيع�د االن�ت�ص�اب املستمر  االنت�صاب. 
ساعات  أربع  إلى  ساعتني  من  ألكثر 

حالة طبية طارئة تتطلب عناية فورية. 

ُيعد  الــوريــدي،  الخثاري  االنصمام  ــ 
اإلصابة  لخطر  ُعرضة  أكثر  املرضى 
بالجلطات الوريدية واالنسداد الرئوي، 
خاصًة البالغني في حال وجود قسطرة 
ثابتة، أو عدم الحركة، أو العدوى، أو 

الجراحة، أو الحمل. 

ُيعد ضعف  والتطور،  النمو  ــ ضعف 
لدى  شائًعا  أمًرا  البلوغ  وتأخر  النمو 
املنجلي،  الدم  بفقر  املصابني  األطفال 
إذ إن معظمهم لديه انخفاض في النمو 
قد  الطول.  من  أكثر  ال��وزن  في  يؤثر 
تشمل األسباب قصور الغدد التناسلية 
النخامية،  ال��غ��دة  وق��ص��ور  األول���ي، 

وقصور تحت املهاد.

واالجتماعية،  النفسية  املشكالت  ــ 
يثير ضغط العيش مع حالة طبية مزمنة 
احترام  تدني  تشمل:  متعددة  قضايا 
الذات، والعزلة االجتماعية، والعالقات 
السيئة، واالنسحاب من الحياة اليومية 
أن  ال��دراس��ات  بينت  وق��د  ال��ع��ادي��ة. 
أكثر  أو  أل��م،  نوبات  لثالث  التعّرض 
بضعف  اإلصابة  خطر  بزيادة  ارتبط 
وظيفي، أو فقدان العمل، أو املدرسة. 
املعرفة  ع��دم  املشكالت:  تشمل  ق��د 
التعامل  إلس�ت�راتيجيات  الصح�ي�ح�ة 
الحياة،  نوعية  وانخفاض  األل��م،  مع 
والقلق، واالكتئاب، والضعف اإلدراكي 
املشكالت  هذه  ت�ت�فاقم  ق�د  العصبي. 
الناجمة  العصبية  املضاعفات  بسبب 

مع تأخر النضج العصبي. 
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ِم االْنِحالِلّي َفْقُر الدَّ
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د. محمد جابر لطفي*

ِم االْنِحالِلّي )Hemolytic anemia( هو تعبير غامض لكثير من الناس، لكنه ببساطة  َفْقُر الدَّ
مكون من فقر الدم الذي يعني: نقصان في عدد  كريات الدم الُحمر )Red blood cells(، ومن 
من وإلى الرئتني،  ثم اختالل في وظيفتها لنقل الغازات )األكسجني وثاني أكسيد الكربون( 
الُحمر قبل اكتمال فترة عمرها  الدم  تكّسر كريات  فيعني:   )Hemolytic( أما لفظ االنحاللي 
الطبيعية التي تبلغ حوالي أربعة أشهر )تقريبًا 120 يومًا( وفقر الدم االنحاللي هو مجموعة 
األمراض  بعض  وجود  بسبب  يحدث  أن  ويمكن  مختلفة  أسباب  لها  األمراض  من  متنوعة 
الوراثية أو الِخْلقية، أو نتيجة لعوامل بيئية كالتعّرض لعقاقير مؤكسدة، أو لتناول بعض 
الذاتية  املناعة  لخلل  نتيجة  أو  املعدية،  األمراض  ببعض  اإلصابة  أو  كالبقوليات،  األطعمة 
الدم  خاليا  نقص  تعويض  في  العظم  نخاع  فشل  عند  االنحاللي  الدم  فقر  أعراض  وتظهر 
الُحمر؛ نتيجة التكسر وتتباين أعراض فقر الدم االنحاللي؛ نتيجة ظهورها إما بشكل سريع 
وحاد أو متدرج ومزمن، ومن ثم فإن العالج قد يختلف بناًء على سبب املرض وشدته. وسوف 

نستعرض فيما يأتي بعض تلك األسباب ونبذة مختصرة عن كل نوع.

* اختصاصي أمراض الدم ــ وحدة فصل الدم العالجي ــ بنك الدم املركزي ــ وزارة الصحة ــ دولة الكويت.
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فقر  أن  التنويه  يجب  البداية  في 
أن يكون مرضًا  الدم االنحاللي يمكن 
وراثيًا )Inherited( أي: ينتقل من أحد 
األبوين أو كليهما إلى أبنائهما، أو يظهر 
العوامل  من  ملجموعة  مباشرة  كنتيجة 
البيئية أو املكتسبة )Acquired(، وفي 
بعض الحاالت ال يمكن معرفة  السبب 

املباشر لحدوث املرض.
فقر الدم االنحاللي الوراثي  أواًل: 

Inherited hemolytic anemias

في أثناء تكّون كريات الدم الُحمر في 
نخاع العظام يمكن أن يحدث اختالل 
)الجني(  امل��ورث  في  عيب  بسبب  ما 
املسؤول عن هذه العملية، وهذا الخلل 
يمكن أن يؤثر في تكوين غشاء الخلية، 
حتى  أو  داخلها  اإلنزيمات  بعض  أو 
أو  ال��دم  خضاب  ج��زيء  تركيب  في 
مما  )Hemoglobin(؛  الهيموجلوبني 
إلى اضطراب في وظيفة كرات  يؤدي 
الدم الُحمر، وهناك عديد من األمراض 
ال��دم  فقر  تسبب  ق��د  التي  ال��وراث��ي��ة 

االنحاللي الوراثي الناتج عن:
تركيب   فـــي  وراثـــــي  اخـــتـــالل   .1

هيموجلوبني الدم، ومنها:

 )Thalasemia( أ. الثالسيمية

في هذا املرض يحدث خلل في تكّون 
الدم  كريات  داخل  الدم  هيموجلوبني 
الُحمر؛ لذا فإن قدرتها على نقل الغازات 
تضعف ويقل عمرها االفتراضي، ويقوم 
ال��دورة  من  بإزالتها  والطحال  الكبد 
الدموية وتظهر أعراض املرض بصورة 
املتكرر  والتعّرض  واصفرار،  شحوب 
الطحال  لاللتهابات، وأحيانًا يتضخم  
إلى  املريض  يحتاج  الدم  لفقر  ونتيجة 

نقل الدم بشكل دوري.

        )Sickle cell anemia( ب. فقر الدم املنجلى

ع��ن��دم��ا ي��ح��دث خ��ل��ل ف��ي ت��ك��ّون  
الهيموجلوبني داخل كريات الدم الُحمر 
وتصبح غير طبيعية الشكل فتأخذ شكل 
العوامل  لبعض  تعّرضها  عند  املنجل 
وبعض  والحمى،  كالعدوى،  البيئية، 
االنسياب،  في  قدرتها  وتفقد  األدوي��ة، 
مما  الدموية؛  األوعية  داخ��ل  والتدفق 
األوعية  هذه  انسداد  حدوث  إلى  يؤدي 
الجسم.  في  شديدة  ب��آالم  والشعور 
وظهور باقي أعراض  فقر الدم وقصور 
املناعة،  وضعف  الطحال  وظائف  في 
جلطات  وح��دوث  ال��ورك  مفصل  وتلف 
باملخ والرئة وغيرهما، وتقّرحات األطراف 
وتلف في شبكية العني، وُيستخدم نقل 
للمرضى  رئيسي  كعالج  ال��دوري  الدم 

وأحياًنا الفرز العالجي للدم.

2. اختالل في غشاء كرية الدم الُحمر

ــة  ــَرِويَّ ــُك ــِر ال ــْم ــُح ـــاِت ال كـــْثـــَرُة الـــُكـــَريَّ
)Spherocytosis( َوكْثَرُة الُكَريَّاِت الُحْمِر 

)Elliptocytosis( البيضاوية

الُحمر عبارة عن قرص  الدم  كرية 
مرن  مقّعر السطحني ال يحتوي على 
مساحة  يمنح  وهذا  أو عضيات،  نواة 
للهيموجلوبني داخل كرية الدم، ونتيجة 
لوجود خلل وراثي فإن شكل كرية الدم  
يتغير ويصبح إما كرويًا أو بيضاويًا؛ 
مما يسرِّع من تكسرها، وإزالتها من 
الدورة الدموية بواسطة الكبد والطحال، 
وتظهر أعراض املرض مبكرًا باصفرار 
يضطر  وأح�ي�ان�ًا  والجلد،  العني  في 
الطبيب املعالج إلى استئصال الطحال.

اضطراب  هو  االنحاللي  الدم  فقر 
الدم  كريات  تكّسر  عن  الناتج  الدم 
الُحمر، بمعدل يفوق معدل تخليقها، 
عمرها  فترة  اكتمال  قبل  وذلك 

الطبيعية )أقل من 120 يومًا(.

يمكن أن يحدث فقر الدم االنحاللي 
كمرض وراثي )ينتقل من األبوين(، 
خــارجـية  لعــوامــل  نـتـيــجــة  أو 

مكتسبة.

ينشأ فقر الدم االنحاللي الوراثي 
مـرضية  جـيـنـات  وراثـة  نتيجة 
مسؤولة عن إنتاج كريات دم ُحمر 
القيام  عن  وعاجزة  سليمة  غير 

بوظيفتها.
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من  معينة  ـــواع  أن فــي  اخــتــالل   .3
إنزيمات كرية الدم الُحمر

أ. انحالل الدم الفولي )الفوال( 

وفيه يحدث خلل في الجني املسؤول 
هيدروجني   نازعة  إنزيم  تصنيع  عن 
ال��ن��ازع  ف��س��ف��ات   -  6  - ال��ج��ل��وك��وز 
Glucose-6- )إنزيم(  لله�ي�دروج�ي�ن 
في   phosphate dehydrogenase
كريات الدم الُحمر، ونقص في مستوى 
سرعة   معدل  في  وزي��ادة  اإلنزيم  هذا 
وخاصة  الُحمر،  ال��دم  كريات  تكّسر 
بعد اإلصابة بالعدوى، أو تناول بعض 
البقوليات  وأك��ل  املؤكسدة،  األدوي���ة 
املرض  أعراض  وتظهر  الفول.  ومنها 
وظهور  والظهر  البطن  في  ألم  بنوبات 
الدم في البول ومثل باقي أمراض فقر 
على  واالصفرار  الشحوب  يظهر  الدم 
الجلد، وُينصح املريض بتناول حمض 
الفوليك، وكذلك تجنب تناول البقوليات 
ال��ح��االت  وف��ي  األدوي����ة،  بعض  أو 

الشديدة يتم نقل الدم.
ب. نقص إنزيم الكيناز بيروفات

خلل  فيه  يحدث  وراث��ي  مرض  هو 

في أحد الجينات املسؤولة عن تصنيع 
 Pyruvate البيروفات  الكيناز  إنزيم 
مما  الُحمر؛  الدم  كريات  في   kinase
وتظهر  بها،  تكّسر  حدوث  إلى  يؤدي 
الوالدة  بعد  دم شديد  بفقر  األعراض 
أو فقر دم بسيط يمكن أن ُيكتشف في 
بنقل  املرضى  وُيعالج  متاخرة.  مرحلة 

الدم حسب الحاجة.
4. مرض ويلسون

 )Wilson disease( مرض ويلسون
إلى  ي��ؤدي  أن  يمكن  ن��ادر  م��رض  هو 
حدوث فقر الدم االنحاللي؛  نتيجة وجود 
 Inorganic العضوي  غ�ي�ر  الن�ح�اس 
ر  يكسِّ الذي  ال�دم  ف�ي  الزائ�د   copper

كريات الدم الُحمر.  
5. زيادة نشاط الطحال 

الطحال  نشاط  زي���ادة  يصاحب 
 Portal البابي  ال��دم  ضغط  ارت��ف��اع 

.Hypertension

ونتيجة  الــحــروق  حــاالت  بعض   .6
لبعض أنواع العدوى )مثل: املالريا(.
ثانيًا: فقر الدم االنحاللي املكتسب 
    )Acquired hemolytic anemia(
ف��ي ه���ذه امل��ج��م��وع��ة امل��ت��ن��وع��ة من 

يظهر فقر الدم االنحاللي الوراثي 
غالبًا بعد الوالدة مباشرة أو خالل 

الشهور األولى من عمر الطفل.

االنحاللي  الدم  فـقـر  يـنـشـأ  قد 
املكتسب في أي مرحلة عمرية.

! شكل يوضح آلية حدوث فقر الدم االنحاللي.

انحالل الدم داخل األوعية الدمويةانحالل الدم خارج األوعية الدموية

كريات الدم الُحمر

الكبدالطحال

يتسرَّب الهيموجلوبني من 
الطحال والكبد

الهيموجلوبني

الكلية

البيلة الهيموجلوبينية

الهابتوجلوبني منخفض

تحلل

البيلة الهيموجلوبينية

كريات الدم الُحمر

الكلية
الهيموجلوبني

(
)

(
)

(
)

(
)
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الُحمر  ال��دم  كريات  تتكّسر  األم��راض 
السليمة؛ نتيجة تعّرضها لعوامل خارجية 
أو مكتسبة مثل: اإلصابة بأمراض معينة، 

ومن أمثلة ذلك:
باملَناعة  االنــحــاللــي  ـــدَّم  ال فــقــُر   .1

الذاتيَّة
قد  األم����راض  م��ن  مجموعٌة  ه��و 
النساَء  وُتصيب  سن،  أيِّ  في  تحدث 
يمكن  ال  وأحيانًا،  الرجال.  من  أكثر 
الحاالت  هذه  وُتسمى  السبب،  معرفة 
السبب  مجهول  االنحاللي  ال��دَّم  بفقر 
 idiopathic ال�ذاتيَّة  املَن�اعة  ب�س�ب�ب 
  .autoimmune hemolytic anemia

نستطيع  الحاالت  بعض  في  لكن 
معرفة السبب، ومنها: 

أ. فقر الدم االنحاللي باملناعة املتباينة

وفيه تقوم األجسام املضادة داخل 
الدم  كريات  بتكسير  املريض  جسم 
إنسان  من  للمريض  املنقولة  الُحمر 
الدم  زمرة  تطابق  عدم  نتيجة  آلخر؛ 

وهناك عديد من األمثلة، منها:
• الوالدة 	 حديثي  لدى  الدم  انحالل 

إلى  األم  دم  بعض  انتقال  بسبب 
في  معها  املتوافق  غير  الجن�ي�ن 
أو   ،)ABO group( الدم  زمرة 

.)Rh group( عامل ريسوس
• من 	 الدم  متلقي  لدى  الدم  انحالل 

متوافق معه في  آخر غير  شخص 
فصيلة الدم، أو في عامل ريسوس 
الدم  نقل  )تفاعالت  أيضًا  وُتسمى 
في  األعراض  وتظهر  االنحاللية(، 
بعده وتضم  أو  الدم  نقل  أثناء  في 
احمرار الوجه، وحرقة بطول الوريد 
الذي ُنقل فيه الدم، وآالم شديدة في 
البطن والصدر، وكذلك ارتفاع في 

درجة الحرارة واحمرار البول.
زيادة  نتيجة  االنحاللي؛  الدم  فقر  ب. 

نشاط  جهاز  املناعة

بسبب العدوى بفيروسات متنوعة أو 

يفرز  وفيه  ذاتية،  أمراض مناعية  وجود 
على  تعمل  مضادة  أجسامًا  الجسم 
تكسير كريات الدم الُحمر بعد اإلصابة 
بعدة فيروسات منها: الفيروس املضخم 
أو   ،)Cytomegalovirus( لل�خ�الي��ا 
 Epstein-Barr فيروس إيبشتاين �� بار
virus، أو فيروس نقص املناعة املكتسبة 
)HIV(، أو الفيروسات املسببة لاللتهاب 
الكبدي، وأحيانًا عقب زرع نخاع العظام 
أو   ،)Bone marrow transplant(
 Stem cell الجذعية  الخاليا  زرع 
الدم  فقر  يحدث  وأحياًنا   ،transplant
املصاحبة   األع��راض  كأحد  االنحاللي 
الذاتية،  املناعية  األم��راض  من  لعديد 
مرض الذئبة الُحماميَّة الجهازيَّة  ومنها: 
 ،)Systemic lupus erythematosus(
الروماتويدي  املفاصل  التهاب  وكذلك 
)Rheumatoid arthritis(، والليمفوما  

.)Lymphoma(
ج. فقر الدم االنحاللي؛ نتيجة التعّرض 

لألدوية

نتيجة  الُحمر؛  الدم  كرات  تتكسر 
كالبنسلني،  األدوي��ة  لبعض  تعرضها 
والعقاقير املضادة للمالريا، والعقاقير 
املضادة لاللتهابات، وبعض املسكنات 
والعقاقير  املستخدمة في عالج األورام 
وغيرها، الجدير بالذكر أن هناك نوعني  
من فقر الدَّم االنحاللي باملَناعة الذاتيَّة: 
فقِر الدَّم االنحاللي باألضداد الدفيئة، 
حيث ترتبط األضداُد الذاتيَّة بالكريَّات 
حرارة  درجاٍت  في  وتكسرها  الُحمر، 
مماثلة لحرارة الجسم الطبيعيَّة. وفقر 
الباردة،    ب��األض��داد  االنحاللي  ال��دَّم 
لتهاجم  الذاتيَّة  األض��داُد  تنشط  وفيه 
الكريَّات الُحمر، وتكسرها في درجاٍت 
حرارة أقل من حرارة الجسم الطبيعيَّة.

2. فقر الدم االنحاللي امليكانيكي
الُحمر   ال��دم  كريات  تتكسر  وفيه 
بسبب املشي والجري كما في فقر دم 
عدائي املاراثون، أو بعد عمليات زرع 

صمامات القلب الصناعية.

قد  الوراثي  االنحاللي  الدم  فقر 
في  خلل  وجود  نتيجة  يحدث 
الجني املسؤول عن عملية تخليق 
هذا  يكون  قد  الُحمر،  الدم  كريات 
الخلل في تصنيع غشاء الخلية أو 
بعض اإلنزيمات، أو بسبب اعتالل 

الهيموجلوبني.

عندما تبدأ مؤشرات وأعراض فقر 
الدم في الظهور على املريض، فمن 
املمكن أن تتطور بشكل سريع أو 
بطيء تبعًا لسبب املرض الكامن.

فقر الدم االنحاللي باملناعة الذاتية 
هو مجموعة من االضطرابات التي 
املناعة  جهاز  وظيفة  بخلل  تتميز 
بحيث ينتج أضدادًا ذاتية تهاجم 
وتــســبـب  الُحـمــر  الـدم  كـريـات 

تكسرها وانحاللها.

(
)

(
)

(
)
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3. الـبـيـلـة الهـيـموجلوبينية االنتيابية 
الليلية

هو مرض نادر، وفيه تتكسر كريات 
الدم الُحمر داخل األوعية الدموية؛ مما 
ينتج عنه ظهور الهيموجلوبني في البول 

و كذلك تجلط الدم.
أعراض فقر الدم االنحاللي

األع��راض  من  عديد  مالحظة  يمكن 
وصعوبة  العام،  واإلعياء  اإلجهاد  منها: 
والش�ح�وب،  بال�ص�در،  وآالم  التنف�س، 
وب��رودة األط��راف، وال��ص��داع، وال��دوار، 
عدم  وأحيانًا  التركيز،  على  القدرة  وعدم 
انتظام ضربات القلب، أو فشل القلب، ولون 
 )Jaundice( البول الداكن وكذلك اليرقان
وهو اصطباغ ملتحمة العني والجلد باللون 
الدم  كريات  انحالل  عن  الناتج  األصفر 

الُحمر، وزيادة تركيز البيليروبني.  
مضاعفات فقر الدم االنحاللي
في  االنحاللي  الدم  فقر  يتسبب  قد 
حدوث عدد من املضاعفات منها: ضعف 
عضلة القلب، وعدم انتظام ضربات القلب 

وأحيانًا الوفاة في حاالت فقر الدم الشديد 
هذا غير املضاعفات الناشئة عن نقل الدم 
املتكرر، وكذلك استخدام العقاقير املثبطة 

للمناعة كالكورتيزون وغيره.
التشخيص 

يعتمد التشخ�ي�ص ع�لى م�راج�ع�ة 
ال�ت�اريخ ال�مرضي واألع�راض الطب�ي�ة، 
وكذلك بالفحص السريري، وهناك عديد 

من الفحوص منها:
• تشمل 	 التي  الكاملة  ال��دم  ص��ورة 

 Blood smear  اختبار لطخة الدم
الُحمر  الدم  كريات  شكل  لفحص 
دم  ك��ري��ات  وج��ود  أو  وحجمها، 
ُحمر غير طبيعية )ذات أنوية( وعد 

الخاليا الشبكية.  
• للهيموجلوبني 	 الكهربائي  الفصل 

)Hb electrophoresis( واختبار 
قياس  واختبار  املنجلية،  الخاليا 
ال��دم  ك��ري��ات  إن��زي��م��ات  مستوى 
إنزيم البيروفات  الُحمر )من مثل: 
كيناز، ونازعة هيدروجني جلوكوز 

.)G6PD 6 - فسفات -

قد يكون فقر الدم االنحاللي باملناعة 
الذاتية مجهول السبب، وقد يكون 
املناعة  أمراض  مترافقًا مع بعض 
الحمامية  الذئبة  مثل:  من  الذاتية 
الجهازية، أو الـتـهــاب املــفـاصـل 
الروماتويدي، وفي حاالت نادرة قد 
يــحدث بعد استخدام أدوية معينة 

مثل: البنسلني.

الــدم  فـقر  أعـراض  تشـمـل  قـد 
الجلد  )اصفرار  اليرقان  االنحاللي 
الصـدر  وألـم  العيـنـيـن(،  وبياض 
وقـد  القـلـب،  وقـصـور  واإلغماء 

يتضخم الكبد والطحال.

يعتمد تشخيص فقر الدم االنحاللي 
زيادة  وجود  على  الذاتية  باملناعة 
في مستوى بعض األجسام املضادة 
بكريات  املرتبطة  سواء  )األضداد( 
كـومــس  )اختـبـار  الُحمر  الدم 
املباشر(، أو املوجودة في البالزما 

)اختبار كومس غير املباشر(.
! شكل يوضح أعراض فقر الدم.

التعب واألرهاقصداعاصفرار الجلد

ضربات قلب غير منتظمةألم الصدربرودة األطراف

الدوارتقلصات بالقدماألرق

()
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• الَه�ب��ُت��وج�ل�وب�ي�ن 	 مستوى  فحص 
)Haptoglobin( واله�ي�م�وب�ك�س�ني 
م��ادت��ان  وه��م��ا   )Hemopexin(
بالهيموجلوبني  يرتبطان  ال��دم  في 
الدم،  تكّسر  عملية  عن  ينتج  الذي 
الب�ي�ل�ي�روبني  مس�ت��وى  وك�ذل�ك 

.)Bilirubin(
• الذاتيَّة، 	 باملَناعة  خاصة  اختبارات 

من مثل: اختبار أضداد الجلوبولني 
الذي يشمل نوع�ني: اختبار كومس 
 ،)Direct coombs( امل���ب���اش��ر
امل�ب�اش�ر  غير  ك�وم�س  واخت�ب�ار 
)Indirect coombs(. وقد تجرى 
السبب  لتحديد  خاصة  فحوص 
ك��اخ��ت��ب��ارات    ال����دم،   تكسر  ف��ي 
الذئبة  أو  املالريا،  أو  الفيروسات، 
الحمام�ي�ة الج�ه�ازي�ة، أو األورام 

كاللمفومة وغيرها.
عالج فقر الدم االنحاللي  

ال��دم  فقر  ح���االت  ع��الج  يتوقف 
الحالة،  وشدة  سبب  على  االنحاللي 
املرضي  وت��اري��خ��ه  امل��ري��ض،  وع��م��ر 
ومدى تطور الحالة، وفي حاالت  فقر 
الدم االنحاللي املكتسب يمكن أحيانًا  
إزال�ت�ه،  أو  املسب�ب  على  السيطرة 
حاالت  في  لكن   األع��راض،  فتختفي 
فإن  ال��وراث��ي،  االنحاللي  ال��دم  فقر 
األعراض  تستمر طوال حياة املريض.  
يهدف العالج بوجه عام إلى  زيادة 
الحد  إل��ى  الُحمر  ال��دم  كريات  ع��دد 
تكّسر  إيقاف  أو  تقليل،  بعد  املطلوب 
كرات الدم الُحمر، وكذلك عالج السبب 

إن أمكن. 
يشتمل العالج على ما يأتي:

• إج��راء 	 يجب  لكن  ال����دم،   نقل 
 Cross اختبارات التطابق والتوافق
 match and compatibility
واملتبرع.  املريض  بني  ال��الزم��ة 

الحديد  مستوى  تقليل  وك��ذل��ك 
امل��رت��ف��ع  ب��دم امل��ري��ض، خاصة 
االنحاللي  ال��دم  فقر  ح��االت  في 
الدم  نقل  تتطلب  التي  الوراثية 

بشكل مستمر كالثالسيمية.

• 	 Cortical القشرية  الستيرويدات 
steroids التي تعمل  على تثبيط 
يصنع  الذي  املناعة  جهاز  نشاط 
تكسر  التي  امل��ض��ادة  األج��س��ام 
كريات الدم الُحمر. ويمكن أيضًا 
الريتوكسيماب  عقار  استخدام 

.)Rituximab(

• لتسريع 	 وذل��ك  الفوليك،  حمض 
تكوين كريات الدم الُحمر الجديدة 

الذي ُيستهلك في أثناء تكّونها.

• ه��رم��ون اإلري��ث��روب��وي��ت��ني ال��ذي 	
الُحمر  الدم  كريات  تكوين  ط  ينشِّ
بهدف تقليل الحاجة إلى نقل الدم 

وأفضَل عالج.

• بيلة الهيموجلوبني الَبرديَّة االنتيابيَّة، 	
يجب تجنُّب التعرُّض للبرد.

• اس�����ت�����ئ�����ص�����ال ال����ط����ح����ال 	
)Splenectomy( في بعض حاالت 
كثرة  مثل:  االنحاللي  ال��دم  فقر 
وبعض  الكروية،  الُحمر  الكريات 
مرضى فقر الدم االنحاللي املناعي 
األخرى،  العالجات  تفشل  عندما 
إن املريض الذي  لكن يجب القول: 
ُيعالج باستئصال الطحال )له دور 
عليه  يجب  املناعة(  جهاز  في  مهم 
أنواع  التطعيمات ضد  بعض  أخذ 
تحدث  التي  ال��ع��دوى  م��ن  معينة 
نتيجة  العملية  بعد  متزايد  بشكل 

قلة املناعة.

ــ  األحيان  ــ في بعض  قد تساعد 
بـعـض االخـتـبـارات التشـخيصية 
النوعية في تحديد سبب التفـاعل 
إلـى  أدى  الـذي  الـذاتـي  املنـاعـي 

تخرب كريات الدم الُحمر.

البردية  الهيموجلوبني  بيلة  ُتعد 
االنتيابية نوعًا نادرًا من فقر الدم 
االنحاللي، حيث يحدث تدمير أو 
عند  الُحمر  الدم  لكريات  تكسير 

التعّرض للبرد.

جهاز  تثبيط  على  املعالجة  تعتمد 
تكّسر  إيقاف  على  للعمل  املناعة 
كريات الدم الُحمر، وكذلك تنشيط 
ُحـمـر  دم  كريـات  تكـويـن  عملية 

جديدة لتعويض الفقد. (
)

(
)
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فقر الدم الناتج عن عوز الحديد 
والفيتامينات

ـ الجمهورية العربية السورية. ـ دمشقـ  ـ كلية الطب ومشفى املواساة الجامعيـ  * مشرفة تدريس ملادة املهارات السريرية وأمراض الدمـ 
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ُيعد فقر الدم من األمراض املنتشرة في العالم، فهو اضطراب الدم األكثر شيوعًا، حيث 
يشكل  مشكلة صحية عامة عاملية خطيرة تؤثر خاصة في األطفال والنساء الحوامل، حيث 
تقدر منظمة الصحة العاملية أن 42% من األطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات، 

و40% من النساء الحوامل في كافة أنحاء العالم يعانون فقر الدم. 
الهيموجلوبني عن  كمية  أو  الُحمر،  الدم  كريات  عدد  في  انخفاض  بأنه  الدم  فقر  ُيعرَّف 
املستوى الطبيعي املوافق لكل عمر. هناك عديد من التصنيفات لفقر الدم التي تهدف إلى 
وضع فقر الدم في أصناف، بحيث يسهل معرفة سبب فقر الدم والتشخيص والعالج. ُتعد 
أبرز التصنيفات لفقر الدم التي تعتمد على متوسط حجم كرية الدم الحمراء ]الحجم الكروي 
الوسطي )MCV([ والذي تبلغ قيمته الطبيعية 80-100 فيمتولتر. ويمكن معرفتها من اختبار 
فقر الدم كبير الكريات، وفقر  تعداد الدم الكامل، بذلك توجد ثالثة أنواع رئيسية لفقر الدم: 
الدم سوي الكريات، وفقر الدم صغير الكريات. كما يوجد هناك تصنيفات أخرى لفقر الدم. 
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األمـراض  مـن  الــدم  فـقـر  ُيـعـد 
املنتشرة في العالم، فهو اضطراب 
يشكل   حيث  شيوعًا،  األكثر  الدم 
مشكلة صحية عامة عاملية خطيرة 
تؤثر خاصة في األطفال والنساء 

الحوامل. 

بناء  في  كبيرة  أهمية  للحـديـد 
بناء  وخاصًة  الُحمر،  الدم  كريات 
الهيموجلوبني وهو البروتني الذي 
يحمل األكسجني داخل كريات الدم 
الُحمر، وينقلها إلى خاليا وأنسجة 

الجسم املختلفة.

األكثر  السبب  الحديد  نقص  ُيعد 
يحتاج  حيث  الدم،  لفقر  شيوعًا 
الحديد  من  قليل  إلى  الشخص 
اليومي؛  الغذائي  نظامه  في  فقط 
استخدام  يعيد  الجسم  ألَنّ  وذلك 
الُحمر  م  الَدّ كريَّات  من  الحديد 
ُحمر  دم  كريات  لصنع  القديمة 

جديدة.

في  الُحمر  ال��دم  كريات  إنتاج  يتم 
العملية  ه��ذه  وتتطلب  العظم،  نخاع 
توافر املعادن املختلفة )أهمها: الحديد( 
 ،B12 فيتامني  )أهمها:  والفيتامينات 
بها  ي��ت��زود  ال��ت��ي  الفوليك(  وح��م��ض 

الجسم عن طريق الغذاء.
فقر الدم الناتج عن عوز املغذيات 

)فقر الدم العوزي(
حالة  في  العوزي  ال��دم  فقر  يحدث 
عدم احتواء الدم على كميات كافية من 
حمض  أو   ،B12 فيتامني  أو  الحديد، 
الجسم  يستطع  ل��م  إذا  أو  الفوليك، 
بصورة  الغذائية  املواد  هذه  امتصاص 
املغذية  امل��واد  ه��ذه  ُتعد  حيث  جيدة، 
جوهرية إلنتاج كريات الدم الُحمر، وفي 

كلتا الحالتني تظهر أعراض فقر الدم.
أواًل: فقر الدم بعوز الحديد
)Iron deficiency anemia(

للحديد أهمية كبيرة في بناء كريات 
الدم الُحمر، وخاصًة بناء الهيموجلوبني، 
األكسجني  يحمل  ال��ذي  البروتني  وهو 
وينقلها  الُحمر،  ال��دم  ك��ري��ات  داخ��ل 
املختلفة  الجسم  وأنسجة  خاليا  إلى 
الوتيرة.  ومنتظمة  مستمرة  عملية  في 
بناء  في  خلل  يوجد  الحديد  نقص  عند 
في  نسبته  تقل  ولذلك  الهيموجلوبني، 
الدم، ومن ثم تقل كمية األكسجني التي 
تحملها كريات الدم الُحمر؛ مما يؤدي 
ُيعتبر  ال��دم.  فقر  أع��راض  ظهور  إلى 
شيوعًا  األكثر  السبب  الحديد  نقص 
الشخص  يحتاج  حيث  ال���دم،  لفقر 
إلى القليل من الحديد فقط في نظامه 
الجسم  ألَنّ  وذل��ك  اليومي،  الغذائي 
كريَّات  من  الحديد  استخدام  يعيد 
دم  كريات  لصنع  القديمة  الُحمر  م  الَدّ
ُحمر جديدة، تبلغ متوسط كمية الحديد 
 20-15( البالغ  الشخص  وجبة  في 
فقط   %10 منها  يمتص  ملجرام( 
تتزايد  قد  ولكن  الطبيعية،  الحالة  في 

نسبة الجزء املمتص حتى )%30-20( 
في  الحديد  ُيمتص  مثاًل.  الحمل  في 
الجسم بعملية معقدة تتأثر بعدة عوامل 
مستوى  ويبقى  امل��ع��دة،  كحموضة 
الحديد في الجسم ضمن مجال محدد 
وارد  بني  ت��وازن  وهناك  ج��دًا،  ضيق 

الحديد وما يطرحه الجسم منه.
األسباب األكثر شيوعًا لفقر الدم بعوز 

الحديد

• السبب 	 ه��و  الدم(  )فقد  ال��ن��زف 
َأسَباب  وتختلف  ُشُيوعًا  األكثر 
الشخص  ُع��م��ر  ح��س��ب  ال��ن��زف 
وج��ن��س��ه، ف��م��ث��اًل ف���ي ال��ن��س��اء 
اليافعات قد ترجع أسباب النزف 
التالي  والنزف  الطمث  إلى غزارة 
لل�والدة، واإلجه�اضات املت�ك�ررة 
ورم  لوجود  الرحم  من  وال��ن��زف 
ورم خبيث خاصة  أو  مثاًل،  ليفي 
وهناك  امل��س��ن��ات،  النساء  ل��دى 
من  املزمن  الداخلي  النزف  أيضًا 
املعدة،  )قرحة  الهضمي  السبيل 
املفرط  واالستخدام  األمعاء(،  أو 
لألسبرين، والنزف البولي بأسبابه 

املختلفة. 
• زيادة الحاجة إلى الحديد كما في 	

بداية  ومرحلة  واإلرضاع،  الحمل 
الطفولة والنمو. 

• )بعد 	 الح�دي�د  امت�ص�اص  نقص 
سوء  أو  مثاًل(،  املعدة  استئصال 

االمتصاص )داء السيلياك(.
• بفيتامني 	 الغنية  األغذية  تناول  قلة 

C )مهم المتصاص الحديد(.
• اإلفراط في تناول العناصر املعدنية 	

كالكالسيوم، والزنك، واملنجنيز.
• تناول القهوة والشاي بكثرة اللذّين 	

التي  التانني  مادة  على  يحتويان 
تعوق امتصاص الحديد. 
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وهو أحد أمراض  فقر الدم الوبيل: 
املناعة الذاتية، حيث يهاجم الجهاز 
املـنـاعـي العـامـل الداخـلـي املـفـرز 
تسهيل  عن  واملسؤول  املعدة  من 

.B12 امتصاص فيتامني

عن  الحديد  بعوز  الدم  فقر  ينتج 
نقص أو نضوب مخزون الحديد 
ُيعد ضروريًا إلنتاج كريات  الذي 

الدم الُحمر.

بناء  في   B12 الفيتامني  يشترك 
الجسم،  في  الخاليا  من  عديد 
البشر  الدم. يعتمد  وخاصًة خاليا 

.B12 على الغذاء مصدرًا لڤيتامني

• الغذائي 	 النظام  الحديد في  نقص 
وال سيما عند النباتيني.

• ف��ق��د ال��ح��دي��د ف��ي االن��ح��الالت 	
البيلة  مرض  مثل:  األوعية  داخل 

الهيموجلوبينية االنتيابية الليلية.
B12 ثانيًا: فقر الدم بعوز فيتامني

)Vitamin B12 deficiency anemia(

يشترك فيتامني B12 في بناء عديد 
وخ��اص��ًة  الجسم،  ف��ي  الخاليا  م��ن 
الغذاء  البشر على  يعتمد  الدم.  خاليا 
واالحتياج   ،B12 لڤيتامني  م��ص��درًا 
اليومي املمتص من ڤيتامني B12 عند 
ولتوفير  ميكروجرام،   0.1 هي  البالغ 
الحاجة  تكون  الكمية  هذه  امتصاص 
ڤ�يتامني  م�ن  به�ا  املنصوح  اليومية 
B12 2 ميكروجرام، حيث يؤدي نقص 
نتيجة  ال��دم؛  فقر  إلى   B12 فيتامني 
خلل في إنتاج كريات الدم الُحمر في 
فإن  لذلك  إضافًة  العظمي،  النخاع 
لديه  يوجد  قد  النقص  هذا  يعاني  من 
البيض  ال��دم  كريات  إنتاج  في  خلل 
أعراض  توجد  الدموية.  والصفيحات 
أخرى لنقص فيتامني B12 التي تتعلق 
نقص  أن  أي:  الفيتامني  نقص  بسبب 
مرضًا  ليس  ذات��ه  بحد   B12 فيتامني 
إنما يدل على وجود مرض آخر يجب 

تشخيصه وعالجه.
  B12 أسباب نقص )عوز( فيتامني

فقر الدم الوبيل: وهو أحد أمراض 
الجهاز  يهاجم  حيث  الذاتية،  املناعة 
من  املفرز  ال�داخ�لي  ال�ع�ام�ل  املناعي 
املعدة واملسؤول عن تسهيل امتصاص 

.B12 فيتامني
عن  والناتج  الخبيث:  ال��دم  فقر 
بسبب   B12 فيتامني  امتصاص  سوء 
األطعمة  تناول  عدم  منها:  عوامل  عدة 

الغنية بفيتامني B12 كاللحوم الحمراء، 
واإلصابة بداء كرون، والعدوى الطفيلية، 
من  ج��زء  واستئصال  واالل��ت��ه��اب��ات، 
املعدة، أو األمعاء، أو اإلصابة بفيروس 

نقص املناعة البشرية )اإليدز(. 
الناتج  األرومات:  ضخم  الدم  فقر 
حمض  أو   ،B12 فيتامني  نقص  عن 
الفوليك، أو كالهما معًا. الحادث نتيجة 
بفيتامني  الغنية  األطعمة  تناول  لعدم 

B12 كاللحوم الحمراء.

ثالثًا: فقر الدم بنقص حمض الفوليك
)Folic Acid deficiency anemia(

في  الفوالت  مخزون  يكون  ع��ادة 
بعد  أشهر   )4-2( ملدة  كافيًا  الجسم 
يستمر  حني  في  القوتي،  العوز  ب��دء 
مخزون ڤيتامني B12 عدة سنوات، ومع 
الحرمان من الفوالت، فإن التبدل األول 
هو نقص تركيز فوالت املصل، ويحدث 
فوالت  وتنخفض  فقط،  أسبوعني  بعد 
الكريات الُحمر بعد نحو )17( أسبوعًا، 
ويظهر فقر الدم في األسبوع ال� )20(. 
 ،B12 كما هو الحال في نقص فيتامني
عرض  هو  الفوليك  حمض  نقص  فإن 
ملرض آخر ويجب تشخيصه وعالجه. 
يدخل حمض الفوليك في بناء الخاليا 
بحيث  نقصه،  من  الدم  كريات  وتتأثر 
يقل إنتاجها في النخاع العظمي؛ مما 
يسبب فقر الدم. كذلك نالحظ أعراض 
في  الدم  فقر  ألعراض  مرافقة  أخرى 
حال نقص حمض الفوليك. التظاهرات 
الڤيتامني  وعوز  الفوالت  لعوز  الدموية 
ضخم  ال��دم  فقر  أي:  متماثلة؛   B12
العصبية  التظاهرات  ُتعد  األروم��ات. 
الرئيسي  السريري  الفرق  والنفسية 
وع��وز   ،B12 ال��ڤ��ي��ت��ام��ني  ع���وز  ب��ني 
تشخيص  بقوة  تدعم  فهي  ال��ف��والت، 
في  يتسبب  قد   .B12 الڤيتامني  عوز 
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أثناء  في  أنه  إلى  االنتباه   يجب 
األم  وعلى  املبكرة،  الحمل  فترات 
الحصول على ما يكفي من حمض 
يحمي  أن  يمكن  الذي  الفوليك 
التشوهات  بـعـض  مـن  الجنني 
العصبية )مثل: عيوب األنبوب(.

األكثر  األسباب  أحد  الحديد  عوز 
شيوعًا لفقر الدم، كما أن فقد الدم 
لعوز  شيوعًا  األكثر  السبب  هو 
ما  وغالبًا  البالغني،  في  الحديد 
يعاني األفراد الذين يتبعون حمية 
غذائية نباتية نقص الحديد، وفقر 

الدم الناتج عن نقصه.

إلى  الحديد  بعوز  الدم  فقر  يؤدي 
صغيرة  ُحمر  دم  كريات  إنتاج 
بينما  اللون،  وشـاحـبة  الحجـم 
 B12 يؤدي فقر الدم بعوز فيتامني
والفوالت إلى إنتاج كريات دم ُحمر 

كبيرة الحجم وغير طبيعية. 

حدوث نقص حمض الفوليك عدم تناول 
الفوليك  بحمض  الغنية  الخضراوات 
التمادي في طهيها. كما قد تحدث  أو 
بسبب ازدياد الحاجة لحمض الفوليك، 
والرضاعة،  الحمل،  عند  وخصوصًا 
النمو  وم��راح��ل  امل��راه��ق��ة،  وم��رح��ل��ة 
السريع عند األطفال، أو اإلصابة بأحد 
أنواع فقر الدم االنحاللي. وقد يحدث 
أيضًا نتيجة لسوء امتصاص العناصر 
والفيتامينات بسبب اضطرابات الجهاز 
أو  التغذية،  سوء  بسبب  أو  الهضمي، 

بسبب بعض األدوية.
أعراض فقر الدَّم الناتج عن عوز 

املغذيات 
غير  ال��دم  فقر  أع��راض  تكون  قد 
وترجع  البداية،  في  قليلة  أو  واضحة، 
أو  نفسه،  ال��دم  فقر  إل��ى  األع���راض 
ظهور  إل��ى  ي��ؤدي  قد  مما  ملسبباته؛ 
املشكالت  أو  املسببات  لتلك  أعراض 
الصحية أواًل. بشكل عام جميع املرضى 
يعانون أعراضًا مشتركة مثل: اإلرهاق 
والشحوب  العام،  والتعب  السريع، 
وأح�يانًا صع�وبة  واليرق�ان  الشدي�د 
وتشنجات  واألرق،  والدوخة،  التركيز 
التنفس،  ف��ي  وض��ي��ق  ال��س��اق،  ف��ي 
وصداع، وزيادة معدل ضربات القلب 
وخاصة في أثناء التمارين الرياضية. 
بكل  الخاصة  األع��راض  بعض  هناك 
تظهر  حيث  الدم،  فقر  أنواع  من  نوع 
م��ع االن��خ��ف��اض ال��ش��دي��د ج���ًدا في 
مثل  من  وأعراض  الحديد،  مستويات 
اشتهاء  وهو   )Pica( الغرائب  شهوة 
مثل  الطعام  غير  أخ��رى  أشياء  أك��ل 
والعشب،  والشمع،  وال��ورق،  التراب، 
ال��دم  فقر  ي���ؤدي  ق��د  كما  والجليد، 
عند  سلوكية  اضطرابات  إلى  املزمن 
نمو  لضعف  مباشرة  كنتيجة  األطفال 
وانخفاض  للرضيع،  العصبي  الجهاز 

في سن  األطفال  لدى  املدرسي  األداء 
وتقعر  الشعر،  وتقصف  ال��دراس��ة، 
زاوي��ة  والتهاب  وتقصفها.  األظ��ف��ار 
اللسان،  والتهاب  البلع،  وعسر  الفم. 
وضمور الحليمات اللسانية. وهي من 
مميزات فقر الدم بعوز B12 أو الفوالت 
الدم  فقر  أعراض  أحيانًا  يسبق  الذي 
ويكون  سنوات،  أو  بأشهر  ومظاهره 
بشكل هجمات من تقّرح اللسان، وألم 
عصبية  وتظاهرات  البلع،  عند  حارق 
التظاهرة  تكون  وقد  شائعة،  ونفسية 
األولى للمرض، وليس هناك عالقة بني 
العصبية،  والتغيرات  الدم،  فقر  شدة 
)اعتالل األعصاب الطرفية يحدث في 

حوالي 40% من املرضى(.
التشخيص

يتم إجراء تعداد الدم الكامل وقياس 
الدم  كريات  ع��دد  هي  معايير  أربعة 
)أهمها(  الهيموجلوبني  وتركيز  الُحمر 
وم��ت��وس��ط حجم  وال��ه��ي��م��ات��وك��ري��ت، 
كمية   )MCV(الوسطي الُحمر  الكرية 
الَحمراء  الدم  كريَّة  في  الهيُموجُلوبني 
في  الهيموجلوبني  وتركيز   ،)MCH(
تباُين   )MCHC( الَحمراء  الدم  كريَّة 
 )RDW( الُحم�ر  ال�دم  كري�ات  َحجم 
كريات  مناسيب  جميع  قيمة  تختلف 

الدم حسب نوع فقر الدم.
الهيموجلوبني  مستوى  ينخفض 
والهيماتوكريت في كل حاالت فقر الدم،  
حيث يعتمد التشخيص على تركيز نسبة 
هيموجلوبني الدم أقل من املعدل املسموح 
به تبعًا ملنظمة الصحة العاملية. والجدير 
لتركيز  املثلى  القيمة  تختلف  أنه  بالذكر 
الهيموجلوبني الالزمة لتلبية االحتياجات 
والجنس  العمر  حسب  الفيزيولوجية 
وارتفاع مكان اإلقامة عن سطح األرض 

وعادات التدخني، ووجود الحمل.
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ي��ج��ب إج����راء اخ��ت��ب��ارات أخ��رى 
لطاخة  الدم، مثل:  فقر  لتشخيص سبب 
تشخيصية  وسيلة  فهي  املحيطية،  الدم 
األشكال  عن  للبحث  وأساسية  مهمة 
نمط  لتحديد  الدم  لكريات  الطبيعية  غير 
في  الُحمر  الكريات  تكون  ال��دم.  فقر 
الحجم  صغيرة  الحديد  بعوز  الدم  فقر 
ناقصة الصباغ مع وجود بعض الكريات 
العصوية، أو الكريات الهدفية، أما في فقر 
الدم بعوز فيتامني B12 أو الفوالت غالًبا 
تكون هناك عالمتان مهمتان هما: الكريات 
الكبيرة البيضوية اململوءة بالهيموجلوبني 
وغالًبا ما ينقص فيها الشحوب املركزي، 
)نوع  العدالت  تفصص  وفرط  يغيب،  أو 

من الكريات البيض(.
املصل  ف��ي��ري��ت��ني  م��ع��اي��رة  ت��ف��ي��د 
وحديد املصل والسعة الرابطة ونسبة 
تشخيص  في  الترانسفيرين  إشباع 
مستويات  معايرة  وتفيد  الحديد،  عوز 
املصل  في  والفوالت   ،B12 الڤيتامني 
الكلى،  الُحمر، ووظائف  الكريات  وفي 
من  وغيرها  العظمي،  النخاع  وخزعة 
تبًعا  لها  الحاجة  تتحدد  اختبارات 

لسبب فقر الدم املشكوك فيه.  
يعتمد التشخيص أيضًا على حسب 
والفحص  املرضية  القصة  موجودات 
األم��ر  يتطّلب  م��ا  وك��ث��ي��رًا  ال��ب��دن��ي، 
بالتنظير  الهضمي  السبيل  استقصاء 

املتعلق  الدم  فقر  عالج  يعتمد 
بعوز B12، أو الفوالت على عالج 
املسبب أواًل. توجد أدوية مختلفة 
العالج  ويعتمد  الدم،  فقر  لعالج 

على شدة املرض وسببه.

الحديد  نقص  تعويض  يمكن  ال 
الناتج عن النزف املزمن من خالل 
نظرًا  الطبيعي،  الغذائي  النظام 
لكون مخزون الحديد في الجسم 
مـن  البـد  ولذلـك  جـدًا؛  صغيرًا 
تعويض الحديد املفقود من خالل 

تناول مستحضراته الدوائية.

الحديد  مكمالت  إعطاء  يستمر 
ستة أشهر عادة بعد عودة تعداد 
الدم إلى طبيعته، وذلك الستعادة 

مخزون الجسم.

االست�ش�ارة  أو  والسف�لي،  العل�وي 
فوق  باملوجات  والتصوير  النسائية 

الصوتية واملسح الشعاعي.
العالج

زيادة  إلى  ال��دم  فقر  عالج  يهدف 
وتستِنُد  الُحمر،  ال��دم  ك��ري��ات  ع��دد 
وكذلك  ال��دَّم،  فقر  نوع  إلى  املعالجة 

معالجة أسبابه.
يعتمد  الــحــديــد،  نــقــص  معالجة 
الدم  لفقر  الصحيح  العالجي  التدبير 
السبب  إي��ج��اد  على  ال��ح��دي��د  ب��ع��وز 
الحديد  وإع��ط��اء  ومعالجته،  املؤهب 
مخزون  وم��لء  ال���دم،  فقر  لتصحيح 
املفضلة  املعالجة  تتضمن  الحديد. 
السائل  أو  الحديد  أق���راص  ت��ن��اول 
لألطفال املحتوية على عنصر الحديد، 
 )200-100( الكلية  اليومية  وجرعته 
ُيفضل  دفعات،  على  مقسمة  ملجرام 
تناولها في الصباح قبل تناول الطعام 
فيتامني  أو قرص  البرتقال  مع عصير 
األطباُء  ُيعطي  ن��ادرة،  ح��االٍت  في   ،C
هذا  ولكَنّ  الوريد،  طريق  عن  الحديد 
املُعالجة  .تحتاج  عادًة  ضروريًا  ليس 
أسابيع.   )6-3( بني  تتراوح  مدَّة  إلى 
د من  يتم إجراء اختباراٍت دموَيّة للتأُكّ

نجاح املعالجة. 

! أعراض فقر الدم الناتج عن عوز المغذيات والفيتامينات.       

التعب - الصداع - عدم القدرة على التركيز

- تسرُّع ضربات القلب
- عدم انتظام ضربات القلب

 تقصف وتقعر األظفار

تقصف وفقد الشعر

ضمور   - الفم  زاوية  التهاب   -
الحليمات اللسانية - تقّرح اللسان

حرقة املعدة - فقد الشهية
- اضطرابات معدية معوية  

- شحوب - جفاف الجلد - الشعور بالبرودة



Medical Arabization, No. 67, February 202333

والحبوب  الخبز،  مثل:  املعززة 
واملعكرونة، واألرز.

اللحوم،  – تشمل:   :B12 فيتامني 
والحبوب  الحليب،  ومشتقات 
الغنية ومنتجات فول الصويا.

الفواكه،  – ويشمل:   :C فيتامني 
وال���ع���ص���ائ���ر ال��ح��م��ض��ي��ة، 
)القرنبيط  والبروكلي  والفلفل، 
األخضر(، والطماطم، والفراولة 
والبطيخ التي تساعد أيضاً على 

امتصاص الحديد.
• هناك 	 كان  إذا  الطبيب  استشارة 

ملرض  العائلة  في  مرضي  تاريخ 
فقر الدم.

• التي 	 العوامل  بعض  عن  االبتعاد 
ت��ع��وق ام��ت��ص��اص ال��ح��دي��د أو 

الفيتامينات مثل:
العناصر  – تناول  في  اإلف��راط 

والزنك،  كالكالسيوم،  املعدنية 
األط�ع�مة  وت�ن�اول  واملنجنيز 
عالية  املحتوى في الكالسيوم، 
مثل:  األلياف  عالية  واألطعمة 
الحبوب الكاملة بشكل منفصل 

عن األطعمة الغنية بالحديد.
ت��ج��ن��ب األط���ع���م���ة ال��غ��ن��ي��ة  –

بالجلوتني، مثل: املعكرونة. 
ي��ن��ب��غ��ي ع��ل��ى األش���خ���اص  –

النباتيني أن يكونوا أكثر حذرًا 
على  جسمهم  لقدرة  بالنسبة 
امتصاص الحديد، ألن مصدر 
لهم  بالنسبة  الرئيسي  الحديد 
ال  ال��ذي  النباتي  الحديد  هو 
مقارنة  كاماًل  الجسم  يمتصه 

مع الحديد الحيواني.
املعرضون  – األشخاص  ُينصح 

لخطر نقص الحديد بعدم شرب 
الشاي، أو القهوة مع الوجبات، و 
بشربه بني الوجبات، أو االنتظار 
األق��ل  على  واح���دة  ساعة  مل��دة 
بعد تناول الوجبة، أو شربه قبل 

الوجبات بساعة واحدة.

عن   B12 فيتامني  نقص  ُيعالج 
ألنه  نظرًا  عادة؛  الحقن  طريق 
يكون ناتجًا عن نقص امتصاص 
الهضمية،  القناة  من  الفيتامني 
يجب أن تتم املعالجة طول الحياة.

األمريكية،  املتحدة  الواليات  في 
تندر اإلصابة بفقر الدم الناتج عن 
عديدًا  ألن  الحديد،  تناول  نقص 

من األطعمة مدعمة به.

بعوز  املتعلق  الدم  فقر  يعتمد عالج 
B12 أو الفوالت على عالج املسبب أوالً. 
الدم  فقر  لعالج  مختلفة  أدوي��ة  توجد 
ويعتمد العالج على شدة املرض وسببه.

معالجة نقص الڤيتامني B12: الدعامة 
الڤيتامني  إعطاء  هي  للمعالجة  الرئيسية 
B12 حقنًا عضليًا بجرعات كافية، ضمن 
جرعات محددة من الطبيب حتى الوصول 
طبيعي  نحو  على  الدموية  الصورة  إلى 
الڤيتامني  من  الجسم  مخازن  وتعوِّض 
نحو  على  األع���راض  وتتحسن   ،B12
أيام، وقد ُتعطى جرعة   )3-2( جيد بعد 
البوتاسيوم  ينقص  الحياة.  مدى  داعمة 
بعد املعالجة؛ لذلك يجب تقييم بوتاسيوم 
تعطى  ال��ع��الج.  في  البدء  قبل  املصل 
طريق  عن  الفوليك  حمض  من  جرعات 
التي  األغذية  من  باإلكثار  وُينصح  الفم 
تحتوي على حمض الفوليك مثل: الفطر، 

والكبد، والبقوليات، وغيرها.
الوقاية من فقر الدم العوزي

الناتج  الدم  فقر  من  الوقاية  يمكن 
عن نقص الحديد، وفقر الدم الناتج عن 

نقص الفيتامينات عن طريق:
• على 	 تحتوي  غذائية  وجبة  تناُول 

واملعادن،  الفيتامينات  من  عديد 
بما في ذلك:

األط��ع��م��ة  – ت��ش��م��ل  الحديد: 
الُحمر  اللحوم  بالحديد  الغنية 
وحبوب  والعدس،  والبقوليات، 
بالحديد  ال��غ��ن��ي��ة  اإلف���ط���ار 
ذات  الورقية  وال��خ��ض��راوات 
ال���ل���ون األخ���ض���ر ال���داك���ن، 

والفاكهة املجفَّفة.
)الفوالت(:  – الفوليك  حمض 

يمكن العثور على هذا العنصر 
املغذي، وشكله املصنع "حمض 
وعصير  الفواكه  في  الفوليك" 
الورقية  والخضراوات  الفواكه 
الداكن  األخضر  اللون  ذات 
والبازالء الخضراء، والحمراء، 
الحبوب  ومن�ت�ج�ات  والفستق، 

إنقاذًا  الدم  بنقل  املعالجة  ُتعد 
من  الشديدة  الحاالت  في  للحياة 

النزف الحاد.
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الـثـالسـيـمـيـة
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د. نور محمد سامر العبد هلل *

* محرر طبي ــ املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ دولة الكويت. 

الَثاَلسيِميَّة )الثالسيميا: Thalassemia(:  هو اضطراب وراثي في الدم )أي: 
وهو يحدث بسبب طفرات  ينتقل من اآلباء إلى األطفال من خالل الجينات( 
في الحمض النووي لكريات الدم الُحمر؛ مما يؤدي إلى حدوث اضطراب في 
 ،)Hemoglobin :تكوين الجسم لبروتني ُيعرف بالهيموجلوبني )خضاب الدم
وهو جزء مهم من تركيب كريات الدم الُحمر، حيث ُيمكِّنها من حمل األكسجني 
ونقله إلى سائر أنسجة الجسم. يمكن أن يسبب مرض الثالسيمية فقر الدم؛ 
مما يجعل املصاب به مرهقًا دومًا، ويمكن عالج وتخفيف أعراض هذا املرض 

من خالل اإلدارة العالجية الجيدة له.
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الهيموجلوبني في نقي  يتم تصنيع 
العظم و يتكون كل جزيء هيموجلوبني 
من أربع مجموعات هيم )والتي تحتوي 
ي�ح�ي�ط ب�ها الجلوبني  ع�ل�ى الح�دي�د( 
املكون من أربع سالسل من األحماض 
ألفا  النوع  من  سلسلتان   �� األمينية 
 .)β( بيتا  النوع  من  وسلسلتان   )α(
وفي حالة الثالسيمية يحدث عيب في  
إنتاج الجلوبني سواء ألفا أو بيتا، إال 
أن الخلل في سلسلة الجلوبني بيتا هو 
األكثر شيوعًا في منطقة البحر املتوسط 
والشرق األوسط؛ لذا ُيطلق عليه فقر دم 
حوض البحر األبيض املتوسط، تعتمد 
على  ألفا  ثالسيمية  في  املرض  شدة 
فكلما  املوروثة،  الجينية  الطفرات  عدد 
زادت الطف�رات الجي�ن�ي�ة زادت ش�دة 
أعراض الثالسيمية، أما في ثالسيمية 
الجزء  على  املرض  شدة  فتعتمد  بيتا 

املتأثر من الهيموجلوبني.

ظاهرة على الشخص املصاب، إال 
)وفي  امل��رض  ح��ام��اًل  يكون  أن��ه 
لدى  يكون  القليلة  الحاالت  بعض 
لفقر  خفيفة  أع���راض  امل��ص��اب 
املرض  هذا  انتقال  ويمكن  الدم(، 
األب  كان  حالة  ففي  األبناء.  إلى 
صغرى  ثالسيمية  لديهما  واألم 
تكون احتمالية والدة طفل مصاب 
بالثالسيمية الكبرى 25%، وتكون 
احتمالية والدة طفل حاماًل املرض 
أما   ،%50 صغرى(  )ثالسيمية 
احتمالية والدة طفل طبيعي فتكون 
25%، وي�م�ك�ن ع�م�ل اخت�ب�ارات 
الدم لتحليل الحمض النووي قبل 
الزواج ملعرفة ما إذا كان الشخص 

حامالً املرض أم ال.
• َثالسيمية ُوْسَطى : تكون األعراض 	

في هذه الحالة متوسطة الشدة.
• األعراض 	 تكون  ُكْبَرى :  َثالسيمية 

شديدة وتظهر خالل السنة األولى 
يتطلب  مما  اإلن��س��ان؛  حياة  من 

تدخاًل سريعًا ومتكررًا.

ُيَعدُّ الهيموجلوبني جـزءًا مـهـمـًا 
الُحمر  الدم  كريات  تركيب  من 
الذي يمكنِّها من حمل األكسجني 

ونقله إلى سائر أنسجة الجسم.

ينتقل داء الثالسيمية من الوالدين 
إلى األبناء عن طريق الجينات.

يحدث داء الثالسيمية؛ نتيجة طفرة 
في  خلل  حدوث  إلى  تؤدي  جينية 

تكوين الهيموجلوبني.

! شكل يوضح تركيب الهيموجلوبين.

سالسل بيتا

الحديد
هيم

سالسل ألفا

إلى  الثالسيمية  تقسيم  يـمـكـن 
ــاء عــلــى شــدة  ــن ــــواع ب ــة أن ثــالث

األعراض
•  َثالسيمية ُصْغَرى )َخلٌَّة َثالسيِميَّة(: 	

في هذه الحالة تكون األعراض غير 

أب لديه ثالسيمية 
صغرى

أم لديها ثالسيمية 
صغرى

 %25 
طفل سليم

%50 
طفل 

مصاب 
بثالسيمية 

صغرى

%25 
طفل 

مصاب 
بثالسيمية 

كبرى

! شكل يوضح احتمالية إصابة األبناء 

ثالسيمية  لديهما  لوالدين  بالثالسيمية 
صغرى )خلة ثالسيمية(.
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األعراض
يؤدي الخلل في تكوين الهيموجلوبني 
الدم  ك�ريات  ع�م�ر  في  انخ�ف�اض  إلى 
وانحاللها،  تدميرها  وزي��ادة  الُحمر، 
وعدم قدرة نقي العظم على تعويض هذا 
أعراض  ظهور  إلى  يؤدي  مما  النقص؛ 

فقر الدم، وأعراض انحالل الدم.
وتشمل أعراض فقر الدم ما يأتي:

التعب واإلرهاق.. 1
وتأخر . 2 األط��ف��ال  عند  النمو  ب��طء 

البلوغ.
الشعور بالدوار، وتشوش الرؤية، . 3

وطنني  التركيز،  وقلة  والصداع، 
األذن.

ض��ي��ق ال��ت��ن��ف��س، وال��خ��ف��ق��ان، . 4
واإلغماء.

أما أعراض انحالل الدم فتشمل ما 
يأتي:

اليرقان أو االصفرار، وهو عبارة . 1
العني  وب��ي��اض  الجلد  تلون  ع��ن 

باللون األصفر.

انتفاخ البطن نتيجة تضخم الكبد . 2
بسب محاولت�ه ت�ع�وي�ض الن�ق�ص 
في عدد كريات الدم الُحمر، وكذلك 
تضخم الطحال غالبًا بسبب تدمير 
الُحمر  الدم  كبير من كريات  عدد 
في الطحال والعمل بجهد أكبر من 
تضخم  يؤدي  أن  ويمكن  املعتاد، 
فقر  أع��راض  تفاقم  إلى  الطحال 

الدم.

الوجه؛ . 3 عظام  في  تشوهات  حدوث 
إحداث  العظم  نقي  محاولة  نتيجة 
الُحمر؛  ال��دم  كريات  إنتاج  زي��ادة 
مما يؤدي إلى توسع العظم ويصبح 
العظم رقيقاً وهشاً، وهذا يزيد من 

فرصة حدوث كسور في العظم.

تكّون حصوات املرارة.. 4

يصبح لون البول داكنًا.. 5

ُع��رض��ة . 6 أك��ث��ر  امل��ري��ض  يصبح 
للعداوى املختلفة.

تختلف أعراض الثالسيمية حسب 
شدتها، ويمكن تقسيم املرض إلى: 
ثالسيمية صغرى )خلة ثالسيمية(، 
وثالسيمية وسـطـى، وثـالسـيـمـية 

كبرى.

تظهر األعراض في حالة الثالسيمية 
خـالل  غالـبـًا  والكبـرى  الوسـطـى 

العامني األوليني من حياة الطفل.

يعاني مريض الثالسيـمـيـة أعراض 
فقر الدم وانحالله.

! شكل يوضح أعراض مرض الثالسيمية.

بطء النمو

لون البول داكن

زيادة العرضة 
للعداوى

الصداع

اصفرار الجلد

تشوهات في 
عظم الوجه

التعب واإلرهاق
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التشخيص
• يتم تشخيص الثالسيمية من خالل 	

الفح�ص الس�ري�ري، ح�ي�ث تظهر 
معظم  على  واألع��راض  العالمات 
بالثالسيمية  امل�ص�ابني  األط�ف�ال 
ال��وس��ط��ى وال��ك��ب��رى خ��الل أول 

عامني من حياتهم. 
• خالل 	 من  التشخيص  تأكيد  يمكن 

الت�ع�داد  م�ث�ل:  الدم،  اخت�ب�ارات 
الدموي الكامل )صورة دم كاملة(، 
واختبارات الهيموجلوبني والحديد، 
ه��ذه  ت��ك��ش��ف  أن  ي��م��ك��ن  ح��ي��ث 
عدد  في  النقص  عن  االختبارات 
كريات الدم الُحمر، والتشوهات في 
اللون، كما  أو  الشكل،  أو  الحجم، 
يمكن أن تكشف عن زيادة الحديد 
وانحالل  تدمير،  زيادة  عن  الناتج 

كريات الدم الُحمر.

من  الثالسيمية  داء  تشخيص  يتم 
خالل الفحص السريري واختبارات 

الدم.

إلى  الثالسيـمـيـة  عـالج  يهـدف 
تحسني أعراض فقر الدم وتثبيط 
غير  الُحمر  الدم  كريات  تكّون 

الفّعالة.

يمكن عمل اختبارات ما قبل الوالدة 
مصابًا  الجـنـيـن  كـان  إذا  ملـعـرفـة 

بالثالسيمية أم ال.

! ُتظِهر اختبارات الدم حدوث تشوه في كريات الدم الُحمر في مرض الثالسيمية.

دم لمصاب بالثالسيمية

كريات دم ُحمر مشوهة

دم طبيعي

كريات الدم الُحمر

كريات الدم 
البيض

صفيحات 
دموية

كريات الدم 
البيض

صفيحات 
دموية

• اختبارات 	 استخدام  أيضًا  يمكن 
ال�ن�ووي  الح�م�ض  لتح�ل�ي�ل  الدم 
عن  للبحث   )DNA analysis(

الطفرات في الجينات.
• قبل 	 ما  اختبارات  إج��راء  يمكن 

إذا كان الجنني  الوالدة ملعرفة ما 
مصابًا بالثالسيمية وتحديد مدى 
شدته، وتشمل هذه االختبارات:   

اْعِت�ي��ان م�ن ال�زُّغ�اب�اِت املَشي�م�اِئيَّة . 1
 ،)Chorionic villus sampling(
عينة  أخ��ذ  االختبار  ه��ذا  ويتضمن 
باستخدام  املش�ي�م�ة  م�ن  صغ�ي�رة 
هذا  إجراء  ويتم  للتقييم.  رفيعة  إبرة 
الفحص عادة بني األسابيع )14-11( 

من الحمل. 
ف��ح��ص ال���س���ائ���ل األم��ن��ي��وس��ي . 2

)Amniocentesis(، ويتضمن هذا 
السائل  من  عينة  فحص  االختبار 
الذي يحيط بالجنني في رحم األم، 
من  ابتداًء  االختبار  هذا  عمل  ويتم 

األسبوع ال� 15 من الحمل.
العالج

يهدف العالج إلى تثبيط تكّون كريات 
والسماح  الفّعالة،  غير  الُحمر  ال��دم 
تتطلب  حيث  لألطفال،  الطبيعي  بالنمو 
العالج  والشديدة  املتوسطة  الحاالت 

الذي يشمل ما يأتي:

1 . Frequent blood نقل الدم املتكرر
تتطل�ب  م�ا  غال�ب�ًا   :transfusion
ال��ح��االت األك��ث��ر ش��دة نقل ال��دم 
بضعة  كل  ربما  متكررة،  بصورة 
نظرًا  ال��وق��ت،  وب��م��رور  أس��اب��ي��ع، 
كمية   على  الهيموجلوبني  الحتواء 
الدم  كبيرة من الحديد يتسبب نقل 
بالدم،  الحديد  تراكم  في  املتكرر 

(
)
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في  الـثالسيمية  مريــض  يحـتـاج 
بعض الحاالت إلى إجراء استئصال 

جراحي للطحال.

واعدًا  حاًل  الجينية  املعالجة  ُتعد 
لداء الثالسيمية، وللحاجة املتكررة 
إلى نقل الدم وما يترتب عليه من 

مضاعفات.

الـثـالسـيـمية  داء  يتضمن عـالج 
نقل الدم املتكرر، والعالج بالخلب 

وزرع الخاليا الجذعية.

ومن ثم في أعضاء الجسم املختلفة؛ 
مما قد يؤدي إلى تلف القلب والكبد 
واألعضاء األخرى؛ مما يهدد حياة 

املصاب.
2 . Chelation بال�َخ��ل���ب  ال��ع��الج 

إزال��ة  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��و   :therapy
م��ع��دن ال��ح��دي��د ال��زائ��د م��ن ال��دم 
لنقل  نتيجة  يتراكم؛  أن  يمكن  الذي 
العالج  أمثلة  وم��ن  املنتظم،  ال��دم 
دي��ف��ي��راسي�روكس  دواء  بال�خ�ل�ب: 
)Deferasirox(، أو دواء  ديفيربرون 
)Deferiprone( الل�ذان ي�ؤخ�ذان عن 
دي�ف�ي�روكسامني  أو دواء  الفم  طريق 
ُيعطى عن  الذي   )Deferoxamine(

طريق الحقن تحت الجلد.
3 . Stem الجذع�ي�ة  الخ�الي�ا  زرع 

cells transplant: قد يكون زرع 
ُيسمى  ال��ذي  الجذعية  الخاليا 
خياراً  العظم  نقي  ب��زرع  أيضًا 
في بعض الحاالت كما في بعض 
األط��ف�ال امل�ص�اب�ني بالثالسيمية 
الشديدة، حيث يمكن أن تلغي زرع 
الخاليا الجذعية الحاجة إلى نقل 
مدى  الخلب  وأدوي��ة  املتكرر  الدم 
اإلج��راء  ه��ذا  ويتضمن  الحياة، 
تلقي الخاليا الجذعية على دفعات 
لديه  يكون  أن  يجب  متبرع  من 
توافق في الخاليا مع املتلقي الذي 

يكون عادة أحد األشقاء.

دواء . 4 الطب�ي�ب  ي�ص��ف  أن  يمك�ن 
 ،)Hydroxyurea( هيدروكسي يوريا
الس�����ب�����ات��ي�����رس�����ب�����ت  دواء  أو 
ي�ح�فزان  الل�ذي�ن   )Luspatercept(
نقي العظم على إنتاج كريات دم ُحمر 
نقل  إلى  الحاجة  يقلل  مما  ناضجة؛ 

الدم املتكرر.
����ح����ال . 5 اس�����ِت�����ْئ�����ص�����ال ال����طِّ

ف��ي  ي�ح�دث   :)Splenectomy(
نشاط  في  فرط  الحاالت  ب��ع��ض 
زي��ادة  إل��ى  ي��ؤدي  مما  الطحال؛ 
انحالل كريات الدم الُحمر وزيادة 
هذه  في  ُينصح  لذلك  األع��راض، 
ال��ح��ال��ة ب��اس��ت��ئ��ص��ال ال��ط��ح��ال 
دورًا  للطحال  أن  وبما  جراحيًا، 
مهمًا في وقاية الجسم من العداوى 
الطفل  حماية  يجب  لذا  املختلفة؛ 
من  طحاله  استئصال  يتم  ال��ذي 
إعطائه  طريق  عن  ال��ع��داوى  ه��ذه 

اللقاحات الوقائية.
6 . : Gene therapy املعالجة الجينية

وتتم هذه املعالجة عن طريق استبدال 
الجني املعيب بجني سليم، وما تزال 
هذه املعالجة قيد الدراسة، إال أنها 

ُتظِهر نتائج واعدة.

)
(

)
(

) (

! يحتاج الطفل المصاب بالثالسيمية إلى نقل الدم المتكرر لتثبيط تكّون كريات 
الدم الُحمر غير الفّعالة، والسماح بالنمو الطبيعي للطفل.
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ُتعنى هذه الصفحة بطرح أسئلة 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.

ماذا يكشف تحليل صورة الدم الشاملة؟ وكيف يساعد في تشخيص األمراض؟ 
من املعروف طبًيا أن تحليل صورة الدم الشاملة )CBC(، أو ما ُيسمى تعداد الدم الكامل هو أكثر تحليل مختبري، 
األمراض  من  عديد  في تشخيص  ويساعد  الحيوية،  الجسم  وظائف  من  كثير  عن  فكرة  عامة  يعطي بصورة  إنه  حيث 

واالضطرابات، وبصورة عامة ُيطلب هذا التحليل بشكل روتيني في عديد من الحاالت، ومنها: 
• الفحص الروتيني لالطمئنان على الصحة العامة.	
• حالة اصفرار أو شحوب لون الجلد والبشرة )الشك في فقر الدم(.	
• الشعور بالدوخة والهبوط.	
• النزف املتكرر، أو ظهور كدمات زرقاء بالجسم تحت الجلد. 	
• متابعة املرضى املصابني بأمراض واستجابتهم للعالج .	
• متابعة مرضى األورام الذين يتلقون املعالجة الكيميائية لرصد تأثير املعالجة على نخاع العظم )مكان تصنيع خاليا 	

الدم(. 
• في أغلب املختبرات ُيظهر تحليل صورة  الدم عدد كريات الدم الُحمر )RBCs( والبيض )WBCs(، والصفيحات الدموية 	

)Platelets(، ونسبة الهيموجلوبني )Hb(، والخاليا الشبكية )Reticulocytes(، وأحجام الخاليا الدموية والهيماتوكريت. 
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يمكن أن تع�طي�نا صورة الدم 
ما  إذا  املؤشرات  بعض  الشاملة 
ق�ورن�ت م�ع األع�راض لإلص�ابة 
ب�ب�ع��ض األمراض مثل: العداوى 
19( ع�ب�ر  ب�ف�ي�روس )ك�وف�ي�د - 
التغيرات التي تطرأ على ت��ع���داد 
ك�ري�ات ال�دم الب�ي�ض الت�ف�ريقي، 
ع�دد  ف�ي  االن�خ�ف�اض  وخ�اص�ة 

الخاليا اللمفاوية. 

 القيم الطبيعية لتعداد الدم الكامل

كريات الدم 
البيض

هيماتوكريت

كريات الدم 
الُحمر

الصفيحات الدموية

الهيموجلوبني

  3,500-11,000 خلية/ ملى لتر

34.9-44.5% في اإلناث

38.8-50% في اإلناث

  150,500-450,000 ملى لتر
4.3-5.7 مليون خلية/ ملي لتر

في الرجال
3.9-5.1 مليون خلية/ ملي لتر

في اإلناث
13-17 جرام/ ديسي لتر في الرجال

11.5-15.5 جرام/ ديسي لتر في اإلناث
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هل نستطيع أن نصنع دواءنا؟ )4-1(
1. عالجات روحانية

* األمني العام املساعد للمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ دولة الكويت.

أ. د. مرزوق يوسف الغنيم *

عادة ما يستهدف الدواء موقع املرض بشكل دقيق، ومن املفروض أال يكون لذلك الدواء أي 
تأثيرات جانبية على متعاطيه، ولكننا نجد أن كثيرًا من األدوية قد يكون لها تأثيرات ضارة 
على صحة اإلنسان، فمثاًل مضادات الهستامني مع أن لها دورًا في ضبط أعراض الحساسية 
فإنها ُتسبب النعاس، وهذا ُيَعدُّ شيئًا غير مرغوب فيه خصوصاً عند تعاطي هذا النوع من 
7 %( من حاالت دخول املستشفى  الدواء في أثناء النهار، وقد أثبتت الدراسات أن من )3 - 
في الواليات املتحدة هي حاالت يرجع سببها إلى التأثيرات الجانبية لألدوية، وأنَّ حوالي 

)10 - 20 %( من حاالت التأثر الجانبي لبعض األدوية كان شديدًا.

وتتمثل معظم التأثيرات الجانبية والشائعة في اضطرابات الجهاز الهضمي، والغثيان 
من  آخر  لعدد  تظهر  قد  أنه  إال  الفم،  ُتتناول عن طريق  األدوية  لكون  وذلك  الشهية؛  ونقص 

األدوية تأثيرات جانبية من مثل: النعاس والتخليط الذهني.

ي
ح
ص

ال
ف 

ي
ق
ث
ت
ال
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ت��ب��دأ عملية  ال����دواء  ت��ن��اول  ع��ن��د 
وه��ي   ،)Absorption( االمت��ص��اص 
عملية نقل املادة الفّعالة في الدواء من 
الجسم إلى الدم. وتتم عملية االمتصاص 
حسب طريقة تعاطيها، فهو سريع وتام 
الوريد،  طريق  عن  الدواء  ُيعطى  عندما 
بينما يكون أبطأ عند تعاطيه عن طريق 
الفم، فهو هنا يحتاج إلى أن يتفكك، ثم 
، ثم ُيمَتصَّ عن طريق األمعاء، ثم  ينحلَّ
الدم،  مجرى  إلى  يدخل  أن  قبل  الكبد 
يسمح  الذي  األساس  هو  الكبد  وُيَعدُّ 
إلى  ثم  ال��دم  إل��ى  ال���دواء  ذل��ك  بمرور 

مواقع املرض. 

واملشكلة األخرى تتمثل في أن غالبية 
استشارة  دون  األدوي��ة  تتناول  الناس 
احتمالية  ت���زداد  وع��ن��ده��ا  الطبيب، 
اإلصابة باآلثار الجانبية لهذه العقاقير 
التي قد تؤدي إلى كثير من املضاعفات 
ومنها على سبيل املثال: اإلصابة بقرحة 
أن  كما  وال��ص��داع،  وال��دوخ��ة  املعدة، 
الخلط بني بعض األدوية مثل: تناول دواء 
 )Ibuprofen( ايبروفني  م�ث�ل  مسكن 
مع دواء آخر مضاد لاللتهاب قد يؤدي 
إلى تليف خاليا الكبد أو الكلى كونهما 
يحتويان على املواد النشطة نفسها؛ مما 
يسبب عبئًا شديدًا على تلك الخاليا أو 
األجهزة، فكما أن لكل دواء فائدة فإن 
له ضررًا أيضًا إذا ُأِخَذ دون استشارة 
يحسب  لم  الطبيب  كان  إذا  أو  طبية، 
الدواء  من  باملخاطر  ويقارنها  الفوائد 

املوصوف.

أن  الباحثني  من  كثير  وجد  وقد 
أخرى  أشياء  في  يوجد  قد  ال���دواء 
حتى  أو  والزجاجات  الحبوب  غير 

في  ال��دواء  هذا  ويتمثل  التطعيمات، 
املركبات  عن  بعيدة  طبيعية  أشياء 
على  الناس  ت��داول  فقد  الكيميائية، 
رسالة  االجتماعي  التواصل  وسائل 
في  م��وج��ودًا  ليس  ال��دواء  إن  تقول: 
اللقاحات،  أو  الحبوب  أو  الزجاجات 
دعنا  الرسالة:  تلك  عنوانات  وتقول 
عام  ف��ي  دواء  أف��ض��َل  على  نتعرْف 
ح�وال�ي  الرس�ال�ة  وع��ددت  2022م. 
ليس  الدواء  من مصادر  32 مصدرًا 
وهي  الدوائية  بالتركيبات  عالقة  لها 
هذه  ومن  نصائح صحية.  عن  عبارة 
من  السموم  إزال��ة  كيفية  النصائح 
الجسم، والتمارين الرياضية، وتناول 
الفواكه، والخضراوات، واإلقالع عن 
إلى  أضفُت  وقد  السريعة.  الوجبات 
تلك األدوية الصالة والصيام والدعاء 
في  طيبة  آث��ار  من  لهم  ملا  والقناعة؛ 
ُتجمع  أن  رأيت  وقد  اإلنسان،  صحة 
هذه األدوية املقترحة في كتاب يشرح 
اإلنسان،  جسم  صحة  على  تأثيرها 
العربي  امل��رك��ز  ع��ن  ص��در  وبالفعل 
لتأليف وترجمة العلوم الصحية كت�اب 
نصنع  أن  نستطيع  "هل  ب�ع�ن�وان: 
الثقافة  كتب  سلسلة  من  وهو  دواءنا؟" 
ويقع   .174 رقم  اإلص��دار  الصحية، 
الكتاب في فصول أربعة هي: عالجات 
روحانية، عالجات مرتبطة بتعديل نمط 
باملفاهيم  مرت�ب�ط�ة  عالج�ات  الحياة، 
مرتبطة  ع��الج��ات  وأخ��ي��رًا  وال��ق��ي��م، 

بالطبيعة.

اقتراحها  تم  التي  املقترحات  إن 
التي  الطبيعة  من  هي  املقالة  هذه  في 
أو سلوكياتنا  أو من تصرفاتنا  حولنا 
بوصفنا بشرًا، فهي تشرح كيف نطرد 

عملية  بعد  دواء  أي  تأثير  يبدأ 
املادة  نقل  عملية  وهي  امتصاصه، 
إلى  الجسم  من  الدواء  في  الفّعالة 
الـدم، وذلك بـعـد تفكـكـه وانحاللـه، 
وُيَعدُّ الكبد هو األساس الذي يسمح 
بمرور الدواء إلى الدم، ثم إلى موقع 

املرض.

الدراسات  من  كثير  خالل  من  ثبت 
مختصون  بها  قام  التي  والبحوث 
متوافرًا  يكون  أن  يمكن  الدواء  أن 
الحـبـوب  غـيـر  أخـرى  أشـيـاء  في 
والزجاجات أو التطعيمات، ويتمثل 
هذا الدواء في أشياء طبيعية بعيدة 

عن املركبات الدوائية.

األدوية  بـعـض  بـيـن  الخلط  إن 
الكبد  خاليا  تلف  إلى  يؤدي  قد 
فائدة  للدواء  أن  وكما  الكلى،  أو 
فإن له ضررًا أيضًا إذا أخذ دون 

استشارة طبية.
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السموم من أجسامنا دون دواء؟ وكيف 
األص��دق��اء؟  مع  سعيدة  حياة  نعيش 
وكيف يكون الحب غير املشروط وسيلة 
لالكتئاب؟  وعالج�ًا  والفرح  للسعادة 
إذا قمنا  إلى مقترحات أخرى  إضافة 
قد  حياتنا  أن  نجد  فسوف  بتطبيقها 
تغيَّرت إلى األحسن، وأن حاجتنا إلى 
صورة  في  تناوله  أكان  سواء  ال��دواء 
لقاحات ال حاجة  أو  أو حبوب  شراب 

لنا بها، أو تقل الحاجة إليها.

نستعرض  سوف  العدد  هذا  وفي 
تمثل  وهي  الروحانية  العالجات  معًا 
أن  على  الكتاب،  من  األول  الفصل 
نستعرض بإذن اهلل في األعداد القادمة 

العالجات األخرى. 

1. الصالة ... دواء: عندما يقف 
وتعالى  سبحانه  اهلل  يدي  بني  املسلم 
فريضة  ليؤدي  اليوم  في  خمس مرات 
مباهج  كل  من  يتجرد  فإنه  الصالة، 
الدنيا وأكدارها، ونحن هنا ال نتكلم عن 
مشروعية الصالة، فهذا أمر ال يحتاج 
الصالة  عن  نتكلم  ولكننا  بيان،  إلى 
كونها غذاًء روحيًا عميقًا، وألنها ركٌن 
من األركان األساسية التي بني عليها 
اهلل صلى  رس��ول  قال  فقد  اإلس��الم، 
على  اإلس��الم  "ُبني  وسلم:  عليه  اهلل 

خمس، شهادة أن ال إله إال هلل، وأن 
الصالة،  وإق��ام  هلل،  رس��ول  محمدًا 
وحج  رمضان،  وصوم  الزكاة،  وإيتاء 

البيت" )رواه البخاري ومسلم(.

إن للصالة مردودًا صحيًا متنوعًا، 
ففي تنوع الحركات من اعتدال وركوع 
أخ��رى،  م��رة  وقيام  وجلوس  وسجود 

اليوم، ما  وتكرار ذلك خمس مرات في 
تحقق  ال  الرياضية  التمارين  بأن  يؤكد 
وهذا  مستمرة،  كانت  إذا  إال  فائدتها 
الحركات  وُتعد هذه  ما تحققه الصالة، 
متوائمة مع ما يحتاج إليه اإلنسان من 
جميع  تتحرك  ففيها  جسمية  رياضة 
والباسطة  القابضة  الجسم  عضالت 
وخ��اص��ة  امل��ف��اص��ل  جميع  وت��ت��ح��رك 
يقي  ما  وه��و  الفقري،  العمود  فقرات 
خطر أمراض الظهر وأشهرها االنزالق 
الصالة  ُط  ُتَنشِّ وم�ث�ل�ما  الغضروفي، 
العقل، حيث  ُط  ُتَنشِّ أيضًا  فهي  الجسم 
والطمأن�ي�ن�ة  النفس�ي�ة  الراحة  تتحقق 
املرء  يكون  عندما  الداخلي  وال��س��الم 
أن  كما  وتعالى.  سبحانه  هلل  خاشعًا 
غسل  م��ن  فيه  وم��ا  للصالة  ال��وض��وء 
لليدين واملضمضة واالستنشاق وغسل 
الوجه والرجلني كل ذلك يؤدي إلى نظافة 
والبكتيريا  األوساخ  وإزالة  كاملة  بدنية 
ما  واألن��ف  والفم  بالوجه  تعلق  التي 
مردودًا  ُيَعدٌّ  وهذا  الصالة،  فترات  بني 
سبحانه  هلل  يق�ول  عظ�ي�م�ًا.  صح�ي�ًا 
وتعالى في سورة املعارج: "ِإنَّ اإِلنَساَن 
رُّ َجُزوعًا  ُه الشَّ ُخِلَق َهُلوعًا )19( ِإَذا َمسَّ
ِإالَّ   )21( َمُنوعًا  اْلَخْيُر  ُه  َمسَّ َوِإَذا   )20(
الَِّذيَن ُهْم َعَلى َصالِتِهْم   )22( اْلُمَصلِّنَي 
َداِئُموَن )23(. فاإلنسان إذا الح له في 
الجزع  كثير  أصبح  يهدده  خطٌر  األفق 
فيصاب بالخوف. إال املصل�ي�ن. إننا 
عندما نعطي الصالة املكانة األولى في 
تأخذ  كلها  الباق�ي�ة  األمور  فإن  حياتنا 

مكانها الصحيح.

استرخاء  على  تساعد  فالصالة 
السلبية   األفكار  وطرد  والعقل  الفكر 

املوجودة في جسم اإلنسان.

في  املقـتـرحة  العـالجات  تـتـمـحـور 
الحياة،  في  وسلوكياتـنـا  تصرفاتنا 
هــذه  أن  وكـيـف  بــشـرًا،  بصـفـتـنا 
التـصـرفات إذا قمنا بتطبيقها فسـوف 
نـجـد أن حـياتنا تغيرت إلى األحسن.

تحقق  ال  البدنية  الرياضة  أن  تبني 
فائدتها إال إذا كانت مستمرة، وهذا 
مــا تـحـقــقــه الـحــركــة فــي أثـنـاء 
املصلي  يقوم  الصالة  ففي  الصالة، 
جـمـيـع  فيـها  تشـتـرك  بـحـركـات 
عـضـالت ومفاصل الجسم، وهذا ما 
مـثـل  مـن  الظـهـر  أمـراض  من  يقي 

االنـزالق الغضروفي.

مـشـروعية  عـن  نـتكـلم  ال  هنـا  نحـن 
الصالة فهذا أمر ال يحتاج إلى بيان، 
ولكن إذا نظرنا إلى الوضوء مثالً وما 
واملضـمـضـة،  اليدين،  غسل  من  فيه 
واالستنشاق، وغسل الوجه، والرجلني 
كل ذلك يؤدي إلى نظافة بدنية وإزالة 
تعـلـق  التـي  والبـكتـيـريـا  األوسـاخ 

بالوجه والفم واألنف. 
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أن  الدراسات  بعض  وأثبتت  الجسم، 
االلتهابات  عالج  على  يساعد  الصيام 
واألمراض الجلدية، ويقلل من مستويات 
السكر في الدم؛ مما يحافظ على سالمة 
البنكرياس إضافة لتعزيز جهاز املناعة.

مجال  ف��ي  املختصون  انتبه  وق��د 
لذلك  أهمية  من  للصيام  ما  التغذية 
طبية  عاملية  مصحات  بإن�ش�اء  قاموا 
ما  طريق  عن  املزمنة  األم��راض  لعالج 
الطبي  أو  العالجي،  بالصيام  ُيعرف 
الذي يمتنع فيه الشخص عن كل أنواع 
على  تحتوي  التي  وال��ش��راب  الطعام 
زمنية  لفترة  مرتفعة  حرارية  سع�رات 
أن��واع  ببعض  التعويض  مع  مح�ددة 
األطعمة الصحية من مثل: الخضراوات، 

والفواكه، واملكمالت الغذائية.
تجارب  العلماء  بعض  أجرى  كما 
وغير  الصائمني  من  عدد  على  علمية 
األداء  كفاءة  أن  لهم  وثبت  الصائمني، 
التجارب  هذه  في  للصائمني  العضلي 
 %30 20% عند  قد تحسنت بمقدار 
دقات  وتحسنت  التجربة،  أف��راد  من 
القلب بمقدار 6%، وضغط الدم بمقدار 
12%، وتحسنت درجة الشعور بضيق 
تحسنت  كما   ،%9 بمقدار  التنفس 
درجة الشعور بإرهاق الساقني بمقدار 

 .%11

عندما يأكل الناس أكثر مـن حاجتهم 
للـطـعـام إلرضـاء شهواتهم يتراكــم 
والسموم  الطعام  مــن  الفــائــض 
مـن  كـثـيـر  أكـد  وقد  الجسم،  في 
على  الطعام  إدخال  أن  الـعـلماء 
الطعام ُيعد عبئًا ثقياًل على الجهاز 

الهضمي بأكمله.

مـن  عـالمـة  وهـو  عـبـادة،  الـدعـاء 
عالمات التواصل بني هلل واإلنسان، 
الـتي  األسـالـيـب  أقـوى  مـن  وُيَعـدُّ 
البالء  ليدفع  املـسـلـم  يستخـدمهـا 

واملرض عن نفسه.

! الفوائــــد الصحيــــة للصـــوم.       

أب�ي  ف�ع�ن  دواء:   .. الصيـام   .2
هريرة رضي هلل عنه، عن النبي صلى 
هلل عليه وسلم أنه قال: "الصيام ُجنة" 
)رواه البخاري ومسلم(، وكل�م�ة ُجَنة تعني: 
يهذِّب  الصوم  كون  والستر،  الوقاية 
معجزة  ُيعد  الصيام  أن  كما  النفس، 
علمية. فاإلنسان بطبيعته قد يأكل أكثر 
الناس  من  فكثير  للطعام،  حاجته  من 
وبذا  فقط.  شهواتهم  ليرضوا  يأكلون 
والسموم  الطعام  من  الفائض  يتراكم 
في الجسم، وقد أكد العلماء أن إدخال 
الطعام على الطعام ُيعد عبئًا ثقياًل على 
املعدة وعلى الجهاز الهضمي بأكمله. 

أه�م�ها  ك�ث�ي�رة  ف�وائد  وللص�ي�ام 
كما  وتعالى،  سبحانه  إلى هلل  التقرب 
أن للصيام فوائد روحية ونفسية إضافة 
ن  ُيحسِّ منها:  عديدة  صحية  لفوائد 
إلى  املناعة  لجهاز  الوظيفي  املؤشر 
مقارنة  الصائمني  عند  عشرة أضعاف 
بغير الصائمني، كما ثبت أن األجسام 
املضادة التي تدمر الكائنات التي تهاجم 
قد  والفيروسات  البكتيريا  مثل  الجسم 
إزالة  على  املساعدة  زادت  كما  زادت. 
السموم عن طريق حرق الدهون املخزنة 
أيضًا  الصيام  ويساعد  السموم.  لتلك 
في  السوائل  توازن  على  الحفاظ  على 

إذا أعطينا الصالة املكانة األولى في 
حياتنا فإن األمور الباقية كلها تأخذ 
مكانها الصحيح تلقائيًا. فهي تساعد 
على االسترخاء والتفكير بهدوء وطرد 

األفكار السلبية من اإلنسان املصلي.

لل�صوم فوائد �صحية متعددة من هذه 

الفوائد اأنه:

م عمليات التمثيل  ُيدعِّ
الغذائي.

يعزز من جهاز 
املناعة بالجسم.

يعمل على تجديد 
الخاليا.

يخفِّض سكر الدم.

ن من صحة القلب  ُيَحسِّ
واألوعية الدموية. 

يزيد من حساسية 
الجسم لألنسولني.
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هو  ال��دع��اء  الدعاء...دواء:   .3
لطلب  إم���ا   ... ل��رب��ه  ال��ع��ب��د  س���ؤال 
الرزق.  أو  األوالد  صالح  أو  الصحة 
الطبيب  يصفه  الذي  ال��دواء  يغني  وال 
سبحانه  اهلل  من  راج��ني  ال��دع��اء  عن 
وتعالى الشفاء، وهو عالمة من عالمات 
التواصل بني اهلل واإلنسان، وقال اهلل 
سبحانه وتعالى في سورة غافر "َوَقاَل 
الَِّذيَن  ِإنَّ  َلُكْم  َأْسَتِجْب  اْدُعوِني  ُكْم  َربُّ
َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم 
عندما  أيوب  وسيدنا   .")60( َداِخِريَن 
أصابه البالء في ماله وولده وجسمه لم 
يكن له إال دعاء واحد وهو: "َوَأيُّوَب ِإْذ 
رُّ َوَأْنَت َأْرَحُم  ِني الضُّ ُه َأنِّي َمسَّ َناَدى َربَّ
الرَّاِحِمنَي )83(" )سورة األنبياء(، فالدعاء 
هو من أقوى األساليب التي يستخدمها 
املسلم ليدفع عن نفسه البالء واملرض، 
واملصائب،  املحن  لرفع  وسيلته  وهو 

وجلب الخير.
قد تتأخر االستجابة ولكن اإللحاح 
في الدعاء يجعله محققًا، قال ابن تيمية: 
الورعة  واألدعية  الصادقة  القلوب  "إن 

هي جنود ال يمكن هزيمتهم أبدًا".
بقضاء  والــرضــا  القناعة   .4
هلل ... دواء: القناعة في اللغة تعني: 
هذه  ف��ي  لنا  اهلل  يسره  بما  ال��رض��ا 
وإن  صبرنا،  قلياًل  كان  إن  الحياة... 
القناعة راحة  كان كثيرًا شكرنا. وفي 
الراحة  ذلك  عن  وينتج  وللنفس  للبدن 
نكون  أن  وعلينا  لإلنسان.  والسكينة 
على ثقة بأنه ال يوجد إنسان سعيد طول 
قال  وقد  عمره،  طول  حزين  أو  حياته 
اهلل سبحانه وتعالى: "َمْن َعِمَل َصاِلحًا 

َفَلُنْحِيَينَُّه  ُمْؤِمٌن  َوُهَو  ُأنَثى  َأْو  َذَكٍر  ِمْن 
َبًة َوَلَنْجِزَينَُّهْم َأْجَرُهْم ِبَأْحَسِن  َحَياًة َطيِّ
َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن )97(" )سورة النحل(، 
هي  طيبة  حياة  معنى  املفسرون  وقال 

القناعة والرضا. 

حياة  في  كبيرًا  أث��رًا  للقناعة  إن 
له  تحققت  اقتنع  م��ا  ف��إذا  اإلن��س��ان، 
الراحة النفسية والطمأنينة. فالقناعة تمدُّ 
النافذة،  وبالبصيرة  بالصفاء  الشخص 
والهدوء  السعادة  بداية  هي  فالقناعة 
النفسي، فالقانع ال يفكر بما في يد غيره 
ويفكر  يده  في  ما  إلى  دائمًا  ينظر  فهو 
في  تؤثر   �� القناعة   �� فهي  ينميه.  كيف 
صحة الجسم كاماًل وتؤدي إلى اعتدال 

املزاج واطمئنان الروح. 
عن أبي هريرة رضي هلل عنه قال: 
وسلم:  عليه  رسول هلل صلى هلل  قال 
ولكن  ال��َع��َرِض،  كثرة  عن  الغنى  "ليس 
البخاري(،  )أخرجه  النفس"  غنى  الغنى 
هذا الحديث الكريم يحوي معنى كبيرًا 
يجب أن يتدبره اإلنسان، فبعض الناس 
ما  دائمًا  ولكن  الكثير،  الشيء  يملكون 
الكثيرين  إن  يطاردهم.  الفقر  أن  يرون 
كل  وبيدهم  ويزيد،  يكفيهم  ما  يملكون 
لديهم  تكون  أن  يجب  ولكن  يكفيهم،  ما 
من  الفقر  وطرد  القلق،  وترك  القناعة، 
قلوبنا. كما أن رسول هلل صلى هلل عليه 
وسلم قال عن ابن مسعود مرفوعًا: "من 
جعل الهموم همًا واحدًا هم آخرته كفاه 
هلل هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في 
أحوال الدنيا لم يبال هلل في أي أوديتها 

هلك" )أخرجه ابن ماجة(.
الوجودية  اإلنثروبولوجيا  عالم  يقول 
داخل  الحياة  إن  جاكسون":  "مايكل 
الشمالية  أمريكا  أو  األوروب��ي  االتحاد 
من  أفضل   �� بالضرورة   �� ليست  مثاًل 
في  فكرنا  إذا  ما،  بلد  أي  في  الحياة 
وتطلعاته  الف�رد  مس�ت�وى  على  األم��ر 
وإحباطاته، بمعنى إن الوجود اإلنساني 
إذا كان هو املقياس لجودة الحياة، فال 
مواطن  بني  وال  وفقير،  غني  بني  ف��ارق 
يعمل  وآخر  نيويورك  مدينة  في  يعيش 
مزارعًا في قرية إفريقية، بل ربما كانت 
حياة الفالح أفضل إذا عرفنا أن رضا 
الفالح عن حياته أكبر من رضا املواطن 

األمريكي عن حياته.

والنفس،  للـبـدن  راحـة  القناعـة  في 
فللقناعة أثر كبير في حياة اإلنسان، 
فهي التي تحقق لـه الـراحة النفسية 
السـعادة  بـدايـة  والطمأنـيـنـة وهـي 

والهدوء النفسي.

كيف نبعد األشياء السلبية من مثل: 
القلق، والضغط النفسي من حياتنا؟ 
الطبيعة  التأمل في  أن  العلماء  وجد 
وإطالق العنان لألمور اإليجابية هو 
وسيلة سهلة وبسيطة للحد من ذلك.

يعد كثير من املختصني أن التأمل من 
الطب التكميلي، حيث ثبت أنه يجمع 
بني العقل والجسم، فعن طريق التأمل 
من  عمـيقة  حـالـة  في  الجسم  يكون 

االسترخاء والشعور بالطمأنينة.



Medical Arabization, No. 67, February 202345

كث�ي�ر  يشعر  .. دواء:  التأمل   .5
م�ن�ا بالتوتر والقلق والضغط النفسي، 
فعلينا عندها محاولة إبعاد تلك األشياء 
من  الشعور  وهذا  حياتنا  من  السلبية 
التأمل  أن  العلماء  وجد  وقد  أنفسنا. 
ُيعد طريقة سهلة وبسيطة للحد من ذلك. 
ومن املمكن ألي فرد أن يمارس التأمل 
رياضة  إال  التأمل  ما  وقت.  أي  وفي 
ذهنية بسيطة من املمكن ممارستها في 
أي مكان، وقد َعدَّ كثير من املختصني 
أنه من الطب التكميلي، حيث وجد أنه 
يجمع بني العقل والجسم، فعن طريقه 
من  عميقة  حالة  ف��ي  الجسم  يكون 
وقد  بالطمأنينة،  والشعور  االسترخاء 
ُوِجد أن للتأمل فوائد عديدة منها: بناء 
والتركيز  التوتر  مع  التعامل  مهارات 
على الحاضر وتقليل املشاعر السلبية 
والتعامل مع املواقف الصعبة بمنظور 
للتأمل  جيد، وقد أثبتت الدراسات أن 
القلب  دورًا في خفض معدل ضربات 

وخفض ضغط الدم املرتفع.
ويستطيع املتأمل أن يالحظ كيف يتم 
تأثير ذلك في الجسم، حيث سيالحظ 
الفرق في أنه كلما كرر لحظات التأمل 
وتحسني  التوتر،  مستوى  تقليل  يبدأ 
تشنج  م��ن  والتقل�ي�ل  القلب  صح�ة 
العضالت وتقوية الجهاز املناعي، مع 
والقدرة  القرارات  اتخاذ  في  ن  تحسُّ

على التعامل مع املشكالت وحلها.

التأمل  ملمارسة  ط��رق  ع��دة  وهناك 
تعتمد على: التركيز والتنفس باسترخاء 
أن  كما  ه���ادئ.  مكان  ف��ي  والجلوس 
تأماًل  ُيعد  ال  الصالة  عند  الخشوع 
مترافق  تأمل  عن  عبارة  هو  بل  عاديًا، 
سبحانه  اهلل  عظمة  ف��ي  التفكير  م��ع 
هموم  ونسيان  اآلخ��رة  وتذكر  وتعالى 
والتسامح،  العفو  ذلك  ويشمل  الدنيا 
ويأتي  املجتمع،  سلبيات  من  والتخلص 
ذلك من خالل التركيز على معاني آيات 
القرآن الكريم التي نتلوها من مثل عند 
ذكر الصبر نعقد في أنفسنا أن نتجمل 
بالعفو  تأمرنا  آية  قراءة  وعند  بالصبر، 
نسامح  أن  على  العزم  نعقد  والتسامح 
في  الكريم  القرآن  ذكر  وقد  اآلخرين، 
َلُه  90: "َفاْسَتَجْبَنا  اآلية  األنبياء  سورة 
َزْوَجُه  َلُه  َوَأْصَلْحَنا  َيْحَيى  َلُه  َوَوَهْبَنا 
اْلَخْيَراِت  ِفي  ُيَساِرُعوَن  َكاُنوا  ِإنَُّهْم 
َلَنا  َوَكــاُنــوا  َوَرَهــبــًا  َرَغــبــًا  َوَيْدُعوَنَنا 
مشاعر  على  والتركيز   ")90( َخاِشِعنَي 
والتفكير  اآلخ�ري�ن  ت�ج�اه  والود  الحب 

في عظمة هلل سبحانه وتعالى. 
وقد تالحظ كيف يتم تأثير التأمل في 
جسمك، مع االستمرار  في تطبيق مهارة 
بمنظور  الصع�ب�ة  املواق�ف  مع  التعامل 
إيجابي بحت، وتقل�ي�ل املشاعر السلبية 
والتسامح  الصبر،  طريق  عن  كانت  أيًا 

ورفع مستوى التخيل واالبداع.

كيف  التأمل  يمارس  من  سيالحظ 
حيث  الجسم،  في  ذلك  تأثير  يتم 
يبدأ مستوى التوتر في االنخفاض، 
والتقليل من  القلب  وتحسني صحة 
الجـهـاز  وتـقـويـة  العضالت  تشنج 

املناعي.

ُيَعدُّ  ال  الـصـالة  أداء  عـنـد  الخـشـوع 
تأمل  عن  عبارة  هـو  بل  عاديًا،  تأماًل 
التفـكـيـر في عظمة هلل  مـع  متـرافـق 
يـرافـق ذلك  كـمـا  سـبحانـه وتـعـالى، 
التركيز في معاني آيات القرآن الكريم 

التي نسمعها أو نتلوها خاشعني.

من �لفو�ئــد �ل�سحيــة ملم�ر�ســة �لت�أمــل �أنه:

يعطي الشعور بالراحة 
والهدوء النفسي واالتزان.

يزيد معدل تدفق الدم ويخفض 
معدل ضربات القلب.

يقلل الشعور باالكتئاب والقلق 
والغضب وعدم القدرة على التركيز.

يقلل الشعور باأللم ويعزز 
مناعة الجسم.

يخفض القلق. يزيد طاقة الجسم. كم  يزيد قدرة التحُّ
اإليجابي في النفس.

يقي القلب من األمراض.
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التطور التاريخي ملفهوم املعالجة باللعب

ل
ف
ط

ال
س 

ف
ن
م 

عل

الباحثة: سلمى عادل سالم *

اللعب هو عالم الطفل الطبيعي، فاللعب نشاط تلقائي ومحبب لدى الطفل، وليست فائدته 
فقط للتسلية، ولكنه يلعب دورًا مهمًا جدًا في النمو السوي للطفل في مسارات نمائه املختلفة 
أمر  اللعب  أن  كما  للطفل.  والحركي  واالجتماعي  والنفسي،  واللغوي،  املعرفي،  التطور  مثل 
بالغ األهمية إلبداع األطفال، واالستكشاف، وتعزيز املهارات البدنية، والتنظيم الذاتي، وتنمية 

العالقات الشخصية، والتعلم االجتماعي، إذن ال يمكن إنكار ضرورة اللعب لنمو الطفل.
إن اللعب ليس ضروريًا فقط لتعزيز نمو الطفل الطبيعي، لكن له عديدًا من القوى العالجية، 
فإنه يتم استخدام اللعب في العالج من املعالجني باللعب واألطباء النفسيني لألطفال بمثابة 
باللعب  املعالجة  والسلوكية.  االنفعالية  املشكالت  مع  التعامل  على  لألطفال  مساعدة  وسيلة 
)Play therapy( هي طريقة عالجية، حيث يكون اللعب هو العامل العالجي األساسي، ألن اللعب 
هو الوسيلة الطبيعية للتواصل لدى الطفل، فإن املعالجة باللعب هي طريقة مثالية للسماح 
لألطفال بالتعبير عن مشاعرهم والتعامل مع مشكالتهم االنفعالية، فاملعالجة باللعب لألطفال 

هي بمثابة العالج بالحوار للبالغني.

* باحثة دكتوراه عن املعالجة باللعب ــ قسم علم النفس ــ كلية اآلداب ــ جامعة عني شمس ــ جمهورية مصر العربية.
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ُيعد اللعب من األنشطة التي يمكن 
توظيفها لتؤدي أهدافًا تشخيصية 
قـدرة  خـالل  مـن  وذلـك  وعـالجـيـة، 
اللعب على خلق تواصل بني الطفل 
واالجـتـمـاعي،  املــادي  ومـحـيـطـه 
الكتساب  أمامه  الفـرصـة  وإتاحـة 
الجـديـدة من  الخـبـرات واملـهـارات 
خالل عمليات التخيل واالستكشاف.

تشكيل  إعـادة  فـي  اللـعـب  يسهم 
االنفعالية  الطفل وتجاربه  خبرات 
وتنمية قدراته وإتاحة املجال أمامه 

لتحقيق ذاته بصورة معتدلة.

وسـيـلة  باللـعـب  املعـالجة  ُتعـد 
الـذيـن  لألطـفـال  مفـيدة  عالجية 
يعانون مجموعة من االضطرابات 

السلوكية املختلفة.

منذ م��ا ي��ق��رب م��ن م��ائ��ة ع��ام تم 
باللعب  للعالج  األول��ى  األمثلة  نشر 
نفسيني،  مح�للني  بواس�ط�ة  لألط�ف�ال 
فقد شجع سيجموند فرويد "1908م" 
األوائل  املحللني   )Sigmund Freud(
اختبار  أجل  من  األطفال  عالج  على 
وذكر  النفسي،  التحليل  نظرية  وتقييم 
فرويد أن "كل طفل في اللعب يتصرف 
مثل الكاتب املبدع، من حيث إنه يخلق 
عاملًا خاصًا به، أو باألحرى يعيد ترتيب 
ترضيه"،  جديدة  بطريقة  عامله  أشياء 
لألطفال  املحللني  م��ن  األوائ���ل  ك��ان 
ينظرون إلى اللعب على أنه ُيعد طريقًا 
إلى الالشعور )Unconscious( لدى 
التي  الطريقة  نفس  وه��ي  األط��ف��ال، 
بها األحالم بصورة عالجية  َتستخدم 
إضافة  اللعب  واعتبروا  البالغني،  لدى 
إلى أنه وسيلة الستكشاف الالشعور، 
اللعب مفيد كوسيلة لعالج  ُيعد أيضًا 
من  مجموعة  يعانون  الذين  األطفال 

االضطرابات املختلفة.
التاريخي  التطور  معرفة  إن  إذن 
للجذور  فهمنا  تعمق  باللعب  للمعالجة 
النماذج  منها  انبثقت  ال��ذي  النظرية 
وال�ت�ق�ن�ي�ات املختلفة للمعالجة باللعب 
أنه  ك�م�ا  الحالي،  بشكلها  املوجودة 
يوسع من آفاقنا تجاه املعالجة باللعب 
املمارسات  يثري  مما  ع��ام؛  بشكل 
العمل�ي�ة، وك�ذل�ك املنط�ل�ق�ات الن�ظ�رية 

الخاصة بهذا املجال.
التي  املنشورة  األول��ى  الحالة  إن 
باللعب  املعالجة  استخدام  وصفت 
من   )1909( لفرويد  كان  األطفال  مع 
الذي  الصغير"  "هانز  مقاله  خ��الل 
يعاني  صغير  طفل  حالة  فيه  وصف 
املرضي  الخوف  أو  ]الرهاب  الفوبيا 
)Phobia([، وهذا على الرغم من أن 

فرويد لم يَر هانز إال مرة واحدة، فإنه 
اعتمد على رسائل والد هانز الذي كان 
يرسلها لفرويد واصفًا تطور أعراضه 

إلى وصف أنماط ألعابه املختلفة.
هيلميوث"   �� ه��وج  "هيرمني  ُتعد 
)Hermine Hug - Hellmuth( رائدة 
لألطفال،  النفسي  التحليل  رواد  من 
النفسي  التحليل  تقنيات  ط��ورت  فقد 
أن  ض��رورة  ف��رأت  األطفال،  لتناسب 
عن  يختلف  لألطفال  النفسي  العالج 
طريقة عالج البالغني، وقدمت أول ورقة 
بحثية لها إلى جمعية التحليل النفسي 
عرضت  وال��ت��ي  )1913م(  ع��ام  ف��ي 
خاللها عديد من املالحظات على لعب 
ثم نشرت دراسة أخرى في  األطفال، 
عن مالحظاتها ملحتوى  عام )1919م( 
لعب األطفال والتي دمجت فيها بعض 
مالحظاتها  مع  النظرية  فرويد  آراء 
املباشرة للعب األطفال، ثم نشرت مقااًل 
آخر عام )1921م( خلصت فيه من خالل 
تلك املالحظات إلى استنتاج مفاده أنه 
لفهم  باللعب  املعالجة  استخدام  يمكن 

األعراض املرضية عند األطفال.
وجد  العشرين  القرن  بداية  في 
الذين  األطفال  أن  النفسيون  املحللون 
يعانوا اضطرابات نفسية يصعب عليهم 
وصف ما يشعرون به من مخاوف أو 
قلق بصورة لفظية مثلما يفعل الكبار، 
واملساهمات  البحوث  توالت  ثم  ومن 
في  الصغار  ه��ؤالء  ملساعدة  العلمية 
الكشف عن معاناتهم الداخلية ومن ثم 

إتمام عملية شفائهم النفسي.
ومن ضمن هؤالء املحللني النفسيني 
 "Melanie Klein" كالين  ميالني 
املحلليني  أب��رز  من  واح��دة  ُتعد  التي 
النفسيني األوائل الذين عالجوا األطفال 
1919م  سنة  وف��ي  اللعب،  خ��الل  من 
اللعب  على  االعتماد  في  كالين  بدأت 
لألطفال،  النفسي  للتحليل  كوسيلة 
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يكمن دور املعالج النفسي للطفل 
باللعب  املعالجة  غرفة  تهيئة  في 
لتسمح للطفل بحرية اختيار نوع 

اللعب ونمطه.

يمثل اللعب إحدى وسائل التعبير 
يكافئ  فهو  األطفال،  عند  املهمة 

التعبير بالكلمات عند الكبار.

أسـالـيـب  كـأحـد  اللعـب  استخدم 
األطـفـال  مــع  العالجية  التداخالت 
الذين يعانون من مشكالت انفعالية، 
أو سلوكية، نظرًا ملا يتمتع به اللعب 

من خصائص تفاعلية.

اللعب  بتفسير  غيرها  من  أكثر  اهتمت 
"كالين"  وكانت  الجلسات،  أثناء  في 
للتداعي  املكافئ  يمثل  اللعب  أن  تعتقد 
)بمعنى   "free Association" الحر 
التعبير بالحديث أو الكتابة عن محتوى 
أنها  كما  الكبار،  تحليل  في  الوعي( 
عناصر  جانب  إل��ى  اللعب  أن  أك��دت 
أخرى في سلوكيات األطفال هو واحد 
األطفال،  عند  التعبير  وسائل  أهم  من 

فهي تكافئ الكلمات عند البالغني. 
تقريبًا على عكس  الوقت  وفي نفس 
 Anna فرويد  أن��ا  رك��زت  كالين  آراء 
Freud" على أهمية تكوين عالقة عالجية 
بني الطفل واملعالج النفسي قبل التسرع 
الالشعورية  للدوافع  تفسيرات  وإعطاء 
خلف نمط لعب األطفال في أثناء جلسات 

العالج النفسي. 
ثم نأتي لذكر أحد رائدات املعالجة 
بالغًا  أث��رًا  أحدثت  التي  بل  باللعب، 
وهي  هذا،  يومنا  إلى  املجال  هذا  في 
 "Virginia Axline" فرجينيا أكسلني
التي ساهمت في دمج أساليب مدرسة 
العالج املتمركز حول الفرد في مجال 
نموذج  ط��ورت  فقد  باللعب،  املعالجة 
املتمركز حول  باللعب  املعالجة  يسمى 
 "Child-centered therapy" الطفل 
باللعب  املعالجة  أيضًا  عليه  ُيطلق  أو 
 Non directive play املوجه  غير 
النموذج  ه��ذا  يهتم  وال   ،therapy
بإحداث تغيير أو تعديل لسلوك الطفل، 
للوعي  الطفل  مساعدة  إلى  يهدف  بل 
بذاته وبقدرته على التوجيه الذاتي، تلك 
القدرات التي تقوده إلى تعديل مساره 
من  وإيجابي  تلقائي  بشكل  وسلوكه 
وهنا  املعالج،  من  مباشر  تدّخل  دون 
تهيئة  في  النفسي  املعالج  دور  يكمن 
للطفل  لتسمح  باللعب  املعالجة  غرفة 

بحرية اختيار نوع اللعب ونمطه.

العشرين  ال��ق��رن  ستينيات  وف��ي 
اتسع مجال اهتمام العلماء املنشغلني 
ليشمل  لألط�ف�ال  النف�س�ي  بالعالج 
على  االقتصار  وع��دم  ككل،  األس��ر 
إنه  حيث  فقط،  لألطفال  العالج  تقديم 
وجد  ال��دراس��ات  من  عديد  على  بناًء 
العلماء أن مشكالت الوالدين النفسية 
وكذلك أنماط تعاملهم مع أبنائهم كانت 
عوامل مسببة لالضطرابات االنفعالية 
وجب  مما  األب��ن��اء؛  ل��دى  والسلوكية 
الب�ح�ث ع�ن وس�ائ�ل لتدع�ي�م العالقة 
نمط  وتحسني  اإلي��ج��اب��ي��ة  ال��وال��دي��ة 
وهنا  واألبناء،  الوالدين  بني  التواصل 
ظهر ما ُيسمى بنموذج املعالجة البنوية 
قام  الذي   "Filial Therapy" باللعب 
  "Bernard Guerney" بيرنارد جيرني
بني  العالقة  تقوية  بهدف  بتأسسه 
الوالدين والطفل، فقد اعتقد أن إذا ما 
أنفسهم ليصبحوا  الوالدين  تدريب  تم 
سوف  هذا  ألبنائهم  باللعب  معالجني 
أكثر  بصورة  الوالدين  تواصل  يدعم 

إيجابية مع أطفالهم.
املعرفي  ال��ع��الج  ذل��ك  بعد  وظ��ه��ر 
 Cognitive ب��ال��ل��ع�����ب  ال��س��ل��وك��ي 
Behavioural Play Therapy هو نتاج 
بيك  آرون  تصوره  كما  املعرفي  للعالج 
إن   ،)1976  ،1964( "Aroan Beck"
االضطرابات  لتفسير  املعرفي  النموذج 
بني  التفاعل  على  ينطوي  النفسية 
والسلوك  واملشاعر،  األفكار،  من  كلٍّ 
واالستجابات الفيزيولوجية، وعلى مدار 
العالج  كان  املاضية،  األربعني  األعوام 
املعرفي السلوكي ُيطبق على نطاق واسع 
على نسبة كبيرة من املرضى النفسيني، 
باالكت�ئ�اب،  املص�ابي�ن  األف�راد  م�ث�ل: 
والقلق، واضطرابات الشخصية، ولكن 

(
)

"
"

"
"



Medical Arabization, No. 67, February 202349

البنوية  املعالجة  نموذج  يهدف 
بـيـن  العالقـة  تـقـويـة  إلى  باللعب 
أكثر  وجـعـلها  والطـفـل،  الوالدين 
الوالدين  ايجابية وفيه يتم تدريب 
أنفسهم ليصبحوا معالجني باللعب 

ألبنائهم.

ُيعد أسلوب املعالجة باللعب من 
عند  العالجية  األسالـيـب  أفضل 

التعامل مع األطفال.

خالل  من  النفسي  املعالج  يهدف 
في  االنتـقـائـي  األسـلــوب  اتـبـاع 
املعالجة )وهو األسلوب األكثر نفعاً 
يتناسب  ما  اختيار  إلى  للطفل( 
ونوعية  الفردية  الطـفـل  حـالـة  مع 

املشكالت التي يعاينها.

طبيعة العالج املعرفي السلوكي للبالغني 
الفرد  أن  يفترض  التفكير  على  القائم 
التفكير  بني  التمييز  على  القدرة  لديه 
)املنطقي  الع�ق�الن�ي  وغ�ي�ر  العقالني 
ُيعد غير مناسب  املنطقي(، وهذا  وغير 
لالستخدام مع األطفال الذين ما يزالون 
النمو ولم يكتمل نمو قدراتهم  في طور 
املعرفية، فكان من الضروري اتباع نهج 
عند  التنموية  الناحية  من  مالءمة  أكثر 

التعامل مع األطفال.

نماذج  ظهرت  ال�وق�ت  بم�رور  لكن 
لتقديمه  النموذج  هذا  لتط�وي�ر  هدفت 
جمعت  املثال،  سبيل  على  لألطفال، 
1993م  "Susan Knell" سوزان كنيل
املعرفي  العالج  وتقنيات  نظرية  بني 
باللعب  املعالجة  مبادئ  مع  السلوكي 
باللعب  املعالجة  يسمى:  ما  لتكوين 
من  عدلت  فقد  السلوكية،  املعرفية 
بالعالج  الخاصة  العالجية  التدخالت 
لتتناسب  للبالغني  السلوكي  املعرفي 
الذين  لألطفال  التنموية   الناحية  من 
 )21 إل��ى   6( بني  أعمارهم  ت��ت��راوح 
القائمة  األنشطة  ابُتِكرت  فقد  سنة، 
على اللعب إلنجاز التدخالت العالجية 
املنتظم،  التحسس  إزالة  مثل  املختلفة 

والتعزيز اإليجابي، والتشكيل.

ه��ن��اك بعض  ي���زال  م��ا  ك��ان  وإن 
التحفظات لتقديم هذا النمط العالجي 
الذي  املدرسة  سن  قبل  ما  لألطفال 
أنواعًا  لهم  يقدم  أن��ه  العلماء  يرجح 
مختلفة من املعالجة باللعب التي تعتمد 
أكثر على التقنيات غير اللفظية  وغير 
باللعب  املعالجة  تفعل  بينما  املوجهة، 
القائمة على النظرية املعرفية السلوكية 

لألطفال األكبر سنًا أو املراهقني.

معظم  أصبح  األخيرة  اآلونة  وفي 
املشتغلني في العالج النفسي لألطفال 
االنتقائي،  اتباع األسلوب  إلى  يميلون 
حيث يختار املعالج ما يتناسب مع حالة 
الطفل الفردية، ونوعية املشكالت التي 
املوجهة  األساليب  فيستخدم  يعانيها، 
في  املوجهة  وغير  األحيان  بعض  في 
أحيان أخرى، وهذا األسلوب االنتقائي 
أكثر  إن  إذن  للطفل،  نفعًا  األكثر  ُيعد 
التوجهات واآلراء املعاصرة تؤكد قدرة 
النفسي على االختيار من بني  املعالج 
املعالجة  توجهات  من  الواسع  امل��دى 
التطبيقية  واألساليب  املختلفة  باللعب 
نتيجة  أفضل  توفير  بهدف  له  املتاحة 
ممكنة مع الطفل بأكثر الوسائل فاعلية.

اتضح من سرد النظريات النفسية 
املختلفة التي تبنى  عديدًا من العلماء  
مبادئ  توفيق  على  العمل  لها  املنتمني 
النظرية التي يعمل وفق قواعدها لتالئم 
األطفال من حيث تقديم العالج النفسي 
املختلفة،  النمائية   لقدراتهم  املناسب 
الحل  باللعب  املعالجة  في  ف��وج��دوا 
املناسب ملساعدة األطفال الذين يعانون 

صعوبات نفسية وسلوكية مختلفة.

بداية من التحليل النفسي ثم املدارس 
ذات التوجه اإلنساني مثل: نظرية عالج 
بالنظرية  ختامًا  الطفل،  حول  املتمركز 
علماء  س��ارع  ق�د  السلوكية،  املعرفية 
لتوفيق  لن�ظ�ريته  كلٌّ  ينت�م�ى  مختلفون 
لألطفال  لتقديمه  وتقنياتها  مبادئها 
إنهم  حيث  باللعب،  املعالجة  خالل  من 
وجدوا أنها من أفضل السبل العالجية 

عند التعامل مع األطفال.
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الطـب مـنـذ األزل

إن  قلنا:  إن  نذكر شيًئا جديًدا  لن 
اهتمام  موضع  كان  وإنه  قديم،  الطب 
اإلش���ارات  وإن  األزل،  منذ  البشر 
ض��رورة  وإل��ى  أهميته  إل��ى  الدينية 
التداوي إشارات واضحة يعرفها اآلن 
والسنة  الكريم  للقرآن  املتابعني  جميع 

املحمدية الشريفة.
ويدخل الطب في األحاديث القديمة 
للعرب، ويتمثلون به في أشعارهم. ومن 
بن  كعب  اإلسالمي  الشاعر  قول  ذلك 

سعد الغنوي في قصيدة له:
تقول ُسليمى ما لجسمك شاحًبا

كأنــك يحميــك الشــراَب طـبـيـُب

فقلُت ولم َأْعـَي الجـواَب ولـم ُألْح

وللدهر في الصم الصالب َنِصيُب

َتَتــابُع أحـداث تخــرْمَن إخوتــي

ْبَن َرأِســي والخطــوب ُتِشيُب وشيَّ

ـ ُأِلُح: أثقل في  )تخرمن: استأصلنـ 
الرَّد(.

الشاعر،  ه��ذا  جسم  شحب  لقد 
املريض  كأنه  لونه حتى صار  وشحب 
الخاضع ملعالجة الطبيب. وهذه زوجته 
وتسأله ألن خبر  ذلك،  سليمى تالحظ 
يصل  لم  ومقتلهم  الحرب  في  إخوته 
استنكرت  فقد  ذلك  أجل  ومن  إليها، 

حال الشاعر. 

وقد اهتمت كتب اللغة العربية ببيان 
معاني لفظ الطب، فقال محمد بن مكرم 

)ابن منُظوْر(:
"الـطـب: عـالج الجســم والـنــفــس"
و"املَتطبِّب: الذي يعمـل فـي الطــب"

و"قولهم: جاء رجل َيَتَطبَُّب لوجعه، 
أي جاء يستوصف الدَّواَء لدائه".

)الطب(  وه��و  اللفظ  لهذا  وذك��ر 
لذلك  وتمثل  السحر،  هو:  آخر  معنًى 

بقول الشاعر:
ـاِن عني أال َمـْن ُمْبلٌغ حسَّ

أطبٌّ كان داؤك أم جنوُن

وقال املطبوب هو املسحور. والطب 
بهذا املعنى مما هو معروف في لهجة 

الكويت.
ولو  وطبيب،  َطبٌّ  رجٌل  له:  ويقال 
كان في غير العالج من املرض. ومما 
يذكر: قولهم؛ أنا ِطبٌّ بكذا. أي حاذق، 
قال الشاعر املعروف عنترة بن شداد:

إن ُتْغِدفي دوني القناع فإنني

َطبٌّ بأخذ الفــارس املْسَتْلِئِم

الخبرة  معنى  هنا  باللفظ  ويقصد 
واإلدراك ملا وراء األمور، فال تغيب عن 
املرء غائبة. قال الشاعر القديم علقمة 

بن َعبده التميمي:

* وزير التربية األسبق ــ دولة الكويت.

اهتمام كتب األدب العربي بالطب. 
وذكرها لألطباء.

عنترة  األسطوري  العربي  البطل 
معاني  من  معنى  يذكر  شداد،  ابن 

لفظ الطب.

د. يعقوب يوسف الغنيم *

ي
طب

ال
ث 

را
ت
ال
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فــإن تسأليني بالنِّسـاِء فـإنني
خبــيـر بــَأْدَواِء النساِء طبيُب

إذا قلِّ ماُل املرِء أو شاَب رأُسُه
ِهــنَّ نصــيُب فليس لــه مــن ُودِّ

ًدا  ثم يسرد خبرته في النساء، ُمَعدَّ
رغبات  من  عليه  ُفِطَرت  وما  َطَبائْعُهنَّ 
أهمها: حب املال، والنظر إلى الشباب.
يلجؤون  القدماء  العرب  وك��ان    
بمعرفة  اتََّسُموا  الناس  من  فئة  إلى 
ومنها  والكشف عن األسرار،  الطالع، 
أنَّ  كما  والحاضر،  املاضي  أس��رار 
و  ُيَعالَج،  وكيف  املرض  أس��رار  منها 
كان اللجوء إلى مثل هؤالء هو آخر ما 
يقوم به املريض أو أهله األدنون، بعد 
اشتداد اليأس من العالج املعتاد عند 

بِّ في زمنهم. من عرفوا بالطِّ
  وقد شهد بذلك شعر قاله عروة 
بن حزام وهو شاعر إسالمي معروف، 
في  ونشأ  صغيًرا،  أباه  فقد  قد  كان 
اسمها  ابنة  للَعمِّ  وكانت  عمه،  كنف 
عفراء، وهي في سن الشاعر، فمضى 
ابنة  مًعا، وقد أحبَّ عروة  العمر  بهما 
الزواج  على  وعزم  شديًدا،  حبّاً  عمه 
ذلك.  عليهما  أبى  أباها  ولكن  منها، 
وقال  بها،  ِهَياًما  عروة  قلب  فاحترق 
شعرًا كثيرًا في ذلك. ومات في نهاية 

األمر َوْجدًا.
  وقد قال قصيدة بمناسبة الفراق، 
وقد  نفسه،  على  ذلك  آث��ار  فيها  ذكر 
من  األلم  من  كثيرًا  قصيدته  تضمنت 
أجل ما يحس به من حرمان وقع عليه 
من  الرغم  على  لها  فراقه  إلى  ف��أدى 
صلة القربى بينهما، وهو يقول في ذلك 

من قصيدته هذه:
َلَعْمِرَي إني يوم ُبْصـَرى وناقتي

ملختلفــا األهـــواء مصــطـحباِن

فلو تــركتني نــاقتي من حنينها

وما ِبـَي مـن وجٍد إذْن لكفــانـي

متى تجمعي شوقي وشوقك ُتْفَدحي

ومالــِك بــالعبِء الثـقـيِل يـــداِن

فيا كبدينا من مخافة لوعة الفــ

ــراق ومن َصْرِف النَّوَى َتِجَفاِن

ثم قال:
ْلُت من عفراء ما ليَس لي بِه َتَحمَّ

وال للجبـال الــراســيات يـــداِن

كــأنَّ قـطـــاًة ُعلَِّقْت بجنــاحـــهـــا

ِة الخفقاِن علـى كبدي مــن ِشــدَّ

جعلت لعــراِف اليــمامــِة ُحكـَمـُه

وَعـرَّاِف نجــد إْن همــا َشَفَياني

حزام  بن  عروة  الشاعر  يتحدث 
ناقته، ويبثها وجده وشوقه  إلى 

إلى ابنة عمه.

أمـام  حـزام  بـن  عـروة  الشـاعـر 
عّراف اليمامة وعّراف نجد يبثهما 
من  لـه  حـدث  مـا  تـجـاه  مشاعـره 

حرمان.

متى كان قدماء العرب يعودون إلى 
العرافني؟ من هنا نعرف أن عودتهم 

إلى هؤالء تتم بعد اليأس.
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فقــاال نعم نشــفي مــن الداء كلِِّه

وقـامـا مــع العــــواد يـبـتـدراِن

فمــا تــركـا مــن ُرقيــة يعلمـانهـا

وال شــــربٍة إال وقــْد َســَقيــاني

فقـــاال شـــفـاك اهلل واهلل مــا لنـــا

لوُع يداِن َنْت منك الضُّ وما ُضمِّ

ولقد أطلنا فيما أوردناه من قصيدة 
تستحق  ألنها  وذل��ك  الشاعر،  ه��ذا 
من  فيها  ما  وروع��ة  لجمالها  الذكر 
الوقت  في   �� وهي  وأحاسيس.  أفكار 
من  إليه  أشرنا  ما  على  دال��ة   �� ذات��ه 
اهتمام بعض قدماء العرب باللجوء إلى 
العرَّافني حني يرون أن الطب لم ُيِفْدهم 
في شيء كما ظنوا وهم معذورون في 
لم يصل  في عصرهم  الطب  فإن  ذلك 
فيما  عليه  ص��ار  ال��ذي  املستوى  إل��ى 
بعد. وألن األمر في حال شاعرنا هذا 
يعالجون  ال  فاألطباء  له وضع خاص، 
آثار املحبة التي تؤثر في نفوس الناس 

وتستهوي قلوبهم. 
ما  إل��ى  نضيف  أن  واجبنا  وم��ن   
اليمامة الذي ذكره  تقدم بشأن عّراف 
الشاعر عروة بن حزام، فنقول: إنه قد 
َظَهر لنا من مطالعات أخرى أن عّراف 
في  مشهوًرا  رجاًل  كان  هذا  اليمامة 
ذكره  لقد  حتى  بعمله،  مشهوًرا  َفنِِّه، 
في  ذكره  من  ومنهم  شاعر.  من  أكثر 
عم  بنت  لعفراء  بأنها  اشتبه  قصيدة 

عروة وقد جاء فيها:
حلفت بربِّ الرَّاكعني لـربِّهــم

ُخشوًعا، وفوق الراكعني رقيُب

وقلت لعّراف اليمامة داوني

فــإنــــك إن أبــــرأتنــي لطبيُب

ال   �� لعروة  أنها  على  يدل  ومما   
غيُرُه - هو ما جاء بعد هذين البيتني:

فما ِبَي من ُسْقم وال طيف ِجنة

ولكنَّ عّمي الحميـري كـذوُب

عشـية ال عــفــراء داٍن مـزاُرهـا

فُترَجى وال عفراَء منك قـريُب

ولقد كان عروة شاعًرا مجيًدا كما 
رأينا؛ وكان يقول القصائد الطوال فقد 
كانت قصيدته األولى مكوَّنة من أربعة 
وستني بيتًا، وكان إلى جانب ذلك محبًَّا 
بسبب  األخيرة  أنفاسه  لفظ  صادقًا، 

ذلك. 
* * *

الشغل  وه���و  م��ع��ج��زة،  وال��ط��ب 
الشاغل للمجتمعات البشرية منذ خلق 
اهلل الخلق. ولقد عني الناس بهذا األمر 

وَن  ُيِحسُّ َص��اروا  منذ  شديدة  عناية 
باآلالم، وتسابقوا إلى اإلجادة فيه.

قديمه   �� التاريخ  لنا  حفظ  ولقد 
األطباء  م��ن  ع��دد  أس��م��اء   ���� وحديثه 
دافًعا  وجودهم  كان  الذين  الحاذقني 
الطب  علم  في  البحث  من  مزيد  إلى 
أمثالهم  زال  وال  األدوي��ة،  واكتشاف 
حتى  العظ�ي�م�ة  املهمة  بهذه  يقومون 
يومنا هذا. وسوف تستمر ما استمرت 

الحياة.
العلماء  م��ن  ع���دد  رص���د  ول��ق��د 
الطب،  علم  سيرة  الُقدامى  املسلمني 
األطباء،  من  املتمكنني  أعالمه  وذكروا 
فألفوا في هذا الشأن كتًبا مهمة منها 
كتاب كبير الحجم وعظيم الفائدة تناول 
حاجة الناس إلى العالج وكيف حصلوا 
عليه، كما تناول ذكر النشاط البشري 
في الدنيا كلها فيما يخص هذه الناحية 
املهمة التي تأمل منها البشرية صالح 

أبدانها. 

من  كبيرة  أعداًدا  التاريخ  يشهد 
الـعرب  عـنـد  الحـاذقـني  األطـبـاء 

وغيرهم.

في  األنباء  عـيـون  كـتـاب  عـرض 
األطـبـاء معلومات وافرة  طبقـات 
عن األطباء وضـم معلومات قّيمة 

عنهم وعن سيرهم.

ابن أبي أصيبعة؟ وكيف  من هو 
ماهًرا،  طبيًبا  وصار  نفسه  كّون 

ومؤرًخا للطب عالي الشهرة؟
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الكتاب الذي نشير إليه هو املسمَّى: 
األطباء"  طبقات  ف��ي  األن��ب��اء  "عيون 
ومؤلفه هو أحمد بن القاسم الخزرجي 

املعروف بابن أبي أصيبعة.
واملؤلف من مواليد دمشق في سنة 
بيت  في  نشأ  وقد  )1203م(  ه�   600
علم، وكان والده من أمهر أطباء العيون.

وقد تلقى العلوم عن أبيه، ثم اكتشف 
في نفسه الحاجة إلى مزيد من العلم، 
وبخاصة في مجال العيون، فانتقل إلى 
مصر وصارت له مكانة هناك، ثم دعي 
إلى الشام فانتقل إليها وحلَّ في مدينة 
هناك  وعاش  حوران،  صرخد شماليَّ 

إلى أن توفي سنة 668ه� )1269م(.
جليل  بعمل  أصيبعة  أبي  ابن  قام 
الدنيا  ف��ي  الطب  ت��اري��خ  مجال  ف��ي 
بأجمعها، وذلك عن طريق تأليف كتابه 
خالله  قدم  وقد  ذكرناه،  الذي  الكبير 
زمن  منذ  األطباء  عن  وافرة  معلومات 
اإلغريق، ولم يقف عندهم فذكر األطباء 
للجميع.   وت��رج��م  والهنود  ال��روم��ان 
فذكر كافة أحوالهم من حيث نشأتهم 
ومؤلفاتهم  وأعمالهم  للعلم  واكتسابهم 
وقد بلغ عدد هؤالء الذين ترجم لهم ما 
يزيد عن أربعمائة ترجمة. وكان جهًدا 
الشهرة  عليه  به ويستحق  يذكر  رائًعا 

التي نالها.
ولفت كتابه هذا نظر الكّتاب األجانب 
من الفرنجة، فاهتموا به، وقام املستشرق 
األملاني مولر )Müller( بنشره معتمدًا 
ذلك  وكان  وجدهما،  مخطوطتني  على 
1299ه�  سنة  وفي  1884م،  سنة  في 
مصر  في  الكتاب  هذا  طبع  )1878م( 
نقاًل عن الطبعة األولى. وبني يديَّ اآلن 
بيروت من  ُطبعت في  ُتَعدُّ حديثة  طبعة 
بشرح  الحياة.  مكتبة  دار  منشورات 

وتحقيق الدكتور نزار رضا.

وقد بدأ كتابه الكبير بمقدمة موجزة 
ولكنها مهمة للغاية، فيها ثناء على علم 
البشر،  في حياة  وبيان ألهميته  الطب 
وفيه ذكر لدور األطباء في حياتنا، ومن 
األمور التي تدفُعنا إلى نقل ما ذكر أنه 
ولكنه استوعب  املقدمة  أوجز في هذه 
َأْوَرَد  كل ما أراد أن يذكرُه، حتى لقد 
هذا  في  يقال  أن  يجب  ما  كل  فيها 

املجال، ومن ذلك قوله:
»وبعد، فإنه ملا كانت صناعة الطب 
البضائع،  وأربح  الصنائع  أشرف  من 
اإللهية  الكتب  في  تفصيلها  ورد  وقد 
علم  جعل  حتى  الشرعية،  واألوام���ر 
قالت  وقد  األديان.  لعلم  قريًنا  األبدان 
الحكماء: إن املطالب نوعان: خير ولذة، 
حصولهما  يتم  إنما  الشيئان  وه��ذان 
اللذة  ألن  الصحة؛  بوجود  لإلنسان 
املستفادة من الدنيا، والخير املرجو في 
الدار األخرى، ال يصل الواصل إليهما 
وذلك  بنيته.  وق��وة  صحته  ب��دوام  إال 
إنما يتم بالصناعة الطبية ألنها حافظة 
لل�ص�ح�ة  وراّدة  امل��وج��ودة،  للصحة 
املفقودة، فوجب، إذ كانت صناعة الطب 
من الشرف بهذا املكان وعموم الحاجة 
إليه داعية في كل وقت وزمان، أن يكون 
االعتناء بها أشد، والرغبة في تحصيل 
قوانينها الشكلية والجزئية أكد وأجد. 
من  كثير  ِذْك���ُر  ورد  قد  ك��ان  ملا  وإن��ه 

نموذج من حديث ابن أبي أصيبعة 
عن الصحة واملرض وعن العالج 
واملعالجني، وهو حديث يعبر عن 

تجربة الكاتب العميقة.

يوضح هذا الكتاب صفـات األطـبـاء 
عـصـر  شهـدهم  الـذيـن  املاهريـن 
وكـيـف  سـبـقـوه،  والـذين  املـؤلـف 
مـا  بـكـل  تـامـة  دراية  على  كانوا 

يـتـعـلق بعملهم اإلنساني. 

نظرة على الكتاب من حيث أقسامه، 
بيان  مع  إليها  تفرع  التي  وفروعه 

أهمية كل فرع. 



تعريب الطب، العدد 67، فبراير 2023م 54

مباحث  في  والراغبني  بها  املشتغلني 
أصولها وتطلبها، منذ أول ظهورها وإلى 
وقتنا هذا، وكان فيهم جماعة من أكابر 
والبراعة،  النظر  وأولي  الصناعة،  أهل 
ممن قد تواترْت األخبار بفضلهم، ونقلت 
اآلثار بعلو قدرهم  ونبلهم، وشهدت لهم 
بذلك مصنفاتهم، ودلت عليهم مؤلفاتهم، 
انعم  ولم أجد ألحد من أربابها وال من 
االعتناء بها كتاًبا جامًعا في معرفة طبقة 
الوالء،  على  أحوالهم  ذكر  وفي  األطباء 
نكًتا  الكتاب  ه��ذا  في  أذك��ر  أن  رأي��ت 
وعيونًا في مراتب املتميزين من األطباء 
القدماء واملحدثني، ومعرفة طبقاتهم على 
أودعه  وأن  وأوقاتهم،  أزمنتهم  توالي 
وحكاياتهم،  أقوالهم  من  ن�ب�ًذا  أي�ًض�ا 
ونوادرهم ومحاوراتهم، وذكر شيء من 
أسماء كتبهم، ليستدل القارئ بذلك على 

ما خصهم".  
خمسة  من  ه��ذا  كتابه  جعل  وق��د 
بذكر  منها  األول  الباب  بدأ  باًبا  عشر 
وأول  ال��ط��ب  صناعة  وج���ود  كيفية 
حدوثها، وهذا هو ما يعنينا هنا، وذلك 
ألن أبواب الكتاب األخرى تتعلق بذكر 
العصور  األطباء على اختالف  طبقات 

التي كان َمْنَشُؤهم بها. 
األول  القسم  في  املؤلف  يتحدث 
من كتابه عن أوَّليات علم الطب ويذهب 
حتى  ذلك  عن  الكشف  محاواًل  بعيدًا 
عليه  آدم  أبينا  إل��ى  بحثه  في  وص��ل 
السالم، ثم ما عثر عليه من معلومات 
أن  تدل على  التي  املصادر  في بعض 
معلومات طبية كانت مكتوبة قديًما في 
ولكنه  املاضني.  من  عدد  آث��ار  بعض 
عن  البحث  ف��ي  َطبيعتِه  إل��ى  يرجع 

الحقائق فيذكر ما يلي:
أمر  ال��ت��داوي  على  اإلق��ب��ال  إن  أواًل: 
أسامة  حديث  وفي  شرع�ًا،  مطلوب 
بن شريك "تداووا يا عباد هلل، فإن 

هلل لم يضع داًء إال وضع له شفاًء، 
إال داًء واحدًا الَهَرم" أخرجه البخاري. 
ولقد عرفنا بذلك أن الجانب الديني 
مهم في مسألة اإلقبال على دراسة 

الطب ومعالجة املرضى.
ذكر بعض الدالئل األولى التي  ثانًيا: 
دلت على طريق الطب ومنها اإللهام 
أمثلة  قدم  وقد  املنامية.  الرؤيا  أو 
على ذلك تدل على أن بعض املرضى 
يخطر لهم في املنام ما يدلهم على 
عالج ما بهم من مرض مهما كان 
فقد  "وبالجملة  يقول  وهو  َصْعبًا. 
يوجد في جميع الهياكل لليونانيني 
الشفاء  الناس؛  سائر  من  وغيرهم 
تأتي  التي  الصعبة  األم��راض  من 

باألحالم وبالرؤيا".
اكتشاف بعض وسائل العالج  ثالًثا: 
في  يورد  وهو  املحضة،  بالصدفة 
هذا الشأن عدًدا من األحداث التي 
دور  لها  املصادفات  أن  على  تدل 

في اكتشاف بعض األدوية.
األدوية  بعض  على  االستدالل  رابًعا: 
الطبَعة  ف��ي  ال��ن��اس  يشاهده  مما 
وبخاصة في الطير وسائر الحيوان، 
ومما ذكره من ذلك نقاًل عن الرازي 
طائر  عن  قال  أنه  الشهير  الطبيب 
بفراخه  وق��ع  "إذا  إنه:  اف:  الخطَّ
اليرقان، مضى فجاء بحجر اليرقان 

أوليات الطب عند ابن أبي أصيبعة، 
الفن  بهـذا  املـعـرفة  لـتـطور  وذكره 

املهم من األعمال النافعة للبشر.

استشهـاد املـؤلف بكبـار األطـباء 
الـرازي  الشهيـر  الطبـيب  ومنهم 
إحـدى  املـؤلف  عـنـه  نـقـل  الـذي 

املعلومات املهمة.

من أسس الطب املهمة املشاهدات، 
وكلها  اإلنسانية  التجارب  ومعها 
تجتمع ثم يتم تصنيفها واالستفادة 

منها.
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يعرفه،  صغير  أبيض  حجر  وه��و 
ِه فيبرأوا،  ثم يضيف  فيجعله في ُعِشّ
ذلك  أراد  إذا  اإلنسان  أن  ذلك  إلى 
للغرض  الحجر، من أجل استعماله 
الخطاف  ف���راخ  يطلي  ف��إن��ه  ذات���ه 
قد  أن��ه  الطائر  فيظن  بالزعفران، 
ويجيء  فيمضي  اليرقان،  أصابهم 
ويعلق  الحجر  ذلك  ِمْنُه  فيؤخذ  به، 
على من به يرقان فينتفع به". وهذا 
البشر من  استفادة  دليل على مدى 
له  ما  كل  في  املخلوقات  من  غيرهم 

صلة بالعالج.
املشاهدات،  في  يجري  ما  خامًسا: 
أمور  من  التجارب  به  تحدث  وما 
هذه  فإن  باالستطباب،  عالقة  ذات 
املشاهدات والتجارب واملصادفات 
أهمية  اكتشاف  في  كبير  أثر  ذات 
العالج إضافة إلى اكتشاف األدوية 

املفيدة لكثير من األمراض.
وبعد هذه املقدمات الشافية الوافية 
نشأة  تاريخ  إلى  بأيدينا  أخذت  التي 
الطب، وتطور العمل به منذ كان إلهاًما 
إلى أن صار دراسة لها أصولها ولها 
أعداد  تخدمها  وعلماؤها،  مدارسها 
هائلة من املؤلفات وصلت إلينا على مر 
األطباء  أوائل  تدوين  بدأ  منذ  التاريخ 

ملالحظاتهم وتجاربهم.
كله  قوله  أصيبعة  أبي  ابن  أجمل 
بعد أن عرض َمْوُضوَعُه عرًضا كاماًل 

على الصورة التي ذكرناها فقال:
وقع  ومما  ه��ذا،  م��ن  يكون  "وقد 
بالتجربة واالتفاق واملصادفة أكثر مما 
تكاثر  ثم  الصناعة.  هذه  من  حصلوه 
ذلك بينهم وعضدهم القياس بحسب ما 
شاهدوه، وأدتهم إليه فطرتهم، فاجتمع 
لهم من جميع تلك األجزاء التي حصلت 
لهم بهذه الطرق املتفننة املختلفة أشياء 

األشياء  تلك  تأملوا  أنهم  ثم  كثيرة. 
التي  واملناسبات  عللها  واستخرجوا 
َل لهم من ذلك قوانني كلية  بينها، َفَتَحصَّ
والتعليم،  التعلم  يبتدئ  منها  ومبادئ 
وإلى ما أدركوه منها أواًل ينتهي. فعند 
التعليم من الكليات  الكمال يتدرج في 
إلى الجزئيات، وعند استنباطها يتدرج 
وأق��ول  الكليات،  إل��ى  الجزئيات  من 
أيًضا وقد أشرنا إلى ذلك من قبل، أنه 
أول هذا مختصًا  يكون  أن  يلزم  ليس 
َيقوُم  بفرد  وال  موضع،  دون  بموضع 
األكثر  بحسب  إال  آخ��ري��ن  دون  ب��ه 
ولهذا  املداواة.  تنوع  واألقل، وبحسب 
فإن كل قوم هم مصطلحون على أدوية 
يألفونها ويتداوون بها، وأرى أنهم إنما 
إلى  الطب  صناعة  نسبة  في  اختلفوا 
قوم بحسب ما قد كان يتجدد عند قوم 

فينسب إليهم".
أن  اآلن  لنا  ب��دا  قد  فإنه  وأخ��ي��ًرا 
أعظم  م��ن   ���� زال  وم��ا   ���� ك��ان  الطب 
وأكثرها  وأرقاها  اإلنسانية  األعمال 
كان  الطبي  العالج  وأن  لألمم،  فائدة 
موضع اهتمام الدين، وموضع اهتمام 
تبذل  اليوم  واألم��م  الخاص.  البشر 
كثيًرا من جهودها وأموالها في تطوير 
كافة جهاته، من حيث  العمل في  هذا 
العالج  دور  وتهيئة  األم��راض  ع��الج 
وغير  األدوي��ة،  وصناعة  واملختبرات، 
درِء  حيث  من  البشرية  يفيد  مما  ذلك 

األمراض عنها.  
املراجع

• كتاب "لسان العرب" البن منظور.	
• كتاب "االختيارين" لألخفش.	
• كتاب "األغاني" ألبي الفرج األصفهاني.	
• األطباء" 	 األنباء في طبقات  "عيون  كتاب 

البن أبي أصيبعة. 

بالطب من األعمال  ليس االشتغال 
التي  األمور  من  هو  وال  السهلة 
فقد  تجاهلها.  البشرية  حق  من 
كبار  به  واهتم  للعالج،  الدين  دعا 

العلماء.

على  تدل  ال  األربعة  املراجع  هذه 
مجال  في  األطباء  أنتجه  ما  حجم 
عملهم اإلنساني هذا، وسوف يجد 
ُتعنى  التي  الكتب  مئات  املتتبع 

بهذا العمل.
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* مدير تحرير مجلة تعريب الطب ــ املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ دولـة الكويـت.

غالـــب علـــي الـمــراد *

ارتبط نمط الحياة االستهالكي خالل العقود والسنوات األخيرة ببروز أزمات بيئية خطيرة، 
وتؤكد الدراسات أن البشرية تواجه في الوقت الحاضر مشكلتني حادتني : األولى أن كثيرًا من 
رضة للنفاد في املستقبل القريب، أما الثانية فتتعلق  املوارد التي ُيعد وجودها من املسلمات ُمعَّ
بالتلوث املتزايد التي تعانيه بيئتنا في الوقت الحاضر، ونتيجة لذلك فقد أسهمت الضغوط 
املشتركة  لكل  من  ازدياد  الوعي  بالندرة  القائمة  وتفاقم  مشكالت التلوث في العالم إلى بروز 
بوصفه موضوعًا  الطاقة  استهالك  ترشيد  من خالل  واستدامتها  البيئة  على  الحفاظ  مسألة 
مهمًا سواًء في مجال الفكر أو السياسة ومؤخرًا بمجال العمارة، حيث يميل اهتمام العالم في 
الوقت الحاضر إلى الحفاظ على البيئة واستدامتها، فاالستخدام املنطقي للموارد الطبيعية 
واإلدارة املالئمة للمباني تسهم في إنقاذ املوارد الطبيعية املحدودة، وتقلل من استهالك الطاقة 
العمارة  مع  تتوافق  مباٍن  وتنفيذ  بواسطة تصميم  العامة  الصحة  واملوارد وتحسني  واملياه 

التقليدية باستخدام نظم ووسائل تكنولوجية حديثة.
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"املباني  مصطلح  ح��دي��ث��ًا  ب���رز 
 Green املستدامة(  )املباني  الخضراء" 
الهياكل،  إن��ش��اء  وه��ي   Building

املسؤولة  والوسائل  الطرق  واستخدام 
استخدام  ف��ي  ال��ك��ف��اءة  وذات  بيئيًا 
من  املبنى  حياة  دورة  ط��وال  امل���وارد 
والبناء،  التصميم،  إلى  املوقع  تح�دي�د 
والت�ج�ديد،  والصي��ان���ة،  والتش�غ�ي�ل، 
املباني  تصميم  من  والغرض  والتفكيك، 
الخضراء هو تقليل التأثير العام للمبنى 
الطبيعية،  والبيئة  اإلنسان  على صحة 
أحيانًا  ُتسمى  ما  أو  الخضراء  فاملباني 
من   النوع  ذلك  هي  املستدامة  باملباني 
الوظيفية  املتطلبات  يحقق  الذي  املباني 
ممكن  قدر  بأقل  للمستفيد  والجمالية 
دون  ومن  الطبيعية،  للبيئة  الضرر  من 
إسراف وهدر للموارد الطبيعية املحددة 
مع بيئة داخلية ال تعرِّض صحة وسالمة 

اإلنسان البدنية والنفسية للخطر.

وظ���ه���رت م��ج��م��وع��ة ك��ب��ي��رة من 
البناء  ملمارسات  الخضراء  املعايير 
سواء للمنازل العائلية، أو األحياء، أو 
املباني  إنشاء  أو  الداخلية،  التصاميم 
القديمة،  املباني  تعديل  أو  الجديدة، 
مختلفة  برامج  عدة  مظلة  تحت  وذلك 
وطرقت  صحية  متطلبات  منها  ولكل 
برنامج  كل  يرّكز  حيث  مختلفة،  قييم 
إعادة تدوير  على أولويات معينة مثل: 
درج��ات  ف��ي  التحّكم  أو  ال��ن��ف��اي��ات، 
الحرارة، أو استخدام الطاقة املتجّددة، 

أو توفير املياه. 
غالبًا ما يكون الحفاظ على الطاقة هو 
القوة الدافعة وراء اعتماد معايير املباني 
السكنية،  للمباني  بالنسبة  الخضراء 
بإضافة  املعايير  تلك  تعزيز  تم  ولكن 
الصحية  الفوائد  على  ترّكز  معايير 
إن  املثال:  سبيل  على  املبنى،  لساكني 
في  والتدفئة  التبريد  أساليب  تحسني 
املنازل من خالل اإلصالح، أو استبدال 
معدات التدفئة، والتبريد لزيادة الكفاءة، 
أول  غ��از  مثل:  امللوثات  توليد  وتقليل 
أكسيد الكربون، وتحسني التهوية إلزالة 
للتقليل  املباني  الجيد  والعزل  امللوثات، 
الخارجية  الجوية  العوامل  تأثير  من 
والرطوبة يمكن أن يوفر الطاقة، وله أيضًا 
آثار إيجابية على صحة الساكنني، ومن 
جهة أخرى فإن ترشيد استهالك الطاقة 
الطاقة  تكاليف  في  تخفيضات  يعني: 
الدخل  من  مزيدًا  يوّفر  مما  املنزلية؛ 
لإلنفاق على الضروريات األخرى مثل:  

الغذاء، والدواء. 
أهداف املباني الخضراء

• واملياه 	 للطاقة،  الفّعال  االستخدام 
واملوارد األخرى.

• مثل: 	 املتجددة  الطاقة  استخدام 
الطاقة الشمسية، والهوائية.

ُتسمى  ما  أو  الخضراء  فاملباني 
هي  املستدامة  باملبـانـي  أحيانًا 
ذلك النوع من املباني الذي يحقق 
والجمالية  الوظيفية  املتطلبات 
من  ممكن  قدر  بأقل  للمستفيد 
الضرر للبيئة الطبيعية، ومن دون 
الطبيعية  للموارد  وهدر  إسراف 
املحددة مع بيئة داخلية ال تعرِّض 
البدنية  اإلنسان  وسالمة  صحة 

والنفسية للخطر.

تسبب املباني عامليًا ما يقرب من 
املسببة  الغازية  االنبعاثات  ثلث 

لظاهرة االحتباس الحراري.

الغازية  االنبعاثات  خفض  يمكن 
املسبب الرئيسي لظاهرة االحتباس 
الحراري من خالل تحسني الكفاءة 
املباني  عـلـى  تحسـيـنـات  وإجراء 
والتحّول إلى األبنية التي تتفق مع 

معايير االستدامة البيئية.

(
)

! يهدف البناء األخضر إلى التقليل 
من اآلثار البيئية السلبية.
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• الحد من التلوث والنفايات، وتمكني 	
إعادة االستخدام وإعادة التدوير.

• تحسني جودة الهواء الداخلي.	

• اس��ت��خ��دام م����واد غ��ي��ر س��ام��ة 	
مستدامة.

• مراعاة البيئة في التصميم والبناء 	
والتشغيل.

• في 	 السكان  حياة  جودة  مراعاة 
التصميم والبناء والتشغيل.

• مع 	 التكيف  يتيح  تصميم  إيجاد 
بيئة متغيرة.

خصائص املباني الخضراء 
• حماية  املوارد الطبيعية واملحافظة 	

عليها؛ لتسهيل التفاعل مع الطبيعة 
وتقليل التلوث.

• تقليل من استخدام املياه في أثناء 	
البناء.

• تقليل استخدام الطاقة، واستخدام 	
كفاءة  وزي��ادة  املتجددة،  الطاقة 

الطاقة للحد من التلوث.

• دم���ج أن��ظ��م��ة إع����ادة ال��ت��دوي��ر، 	
املستدامة،  امل���واد  واس��ت��خ��دام 
وتوفير أكبر عدد ممكن من املوارد 

في أثناء البناء.

• باملباني 	 البيئية  الجودة  معالجة 
الهواء،  نظافة  مثل:  ملستخدميها، 
وال��ت��ح��ك��م ال���ح���راري، وال��ت��ل��وث 

الضوضائي.

• الذي 	 للمكان  التحسينات  تحقيق 
يوجد فيه من حيث البيئة، والعدالة 

االجتماعية، والصحة العامة.

أبعاد املباني الخضراء 
• تفي 	 ملباٍن  التصميم  بنهج  األخذ 

بمتطل�بات وح�اج�ات املست�ف�يد، 
وف��ق  نبني  أن  أواًل  وامل��ط��ل��وب 
إلى  ننظر  أن  بعد  وم��ن  حاجتنا 
رغباتنا، فهناك خلط بني الحاجات 
والرغبات، وقد يعتقد بعض الناس 
أن هناك عالقة طردية بني كبر حجم 
املكان وراحة اإلنسان، وأن هناك 
عالقة طردية بني الشعور بالسعة 
كل  األشياء،  اقتناء  في  والكثرة 
هذه األوهام واالعتقادات الخاطئة 
أنتجت لنا مباني ومساكن متوَّرمة 
بفعل ما فيها من مساحات زائدة 
وأماكن  مطلوبة،  غير  وارتفاعات 

ليس لها وظيفة حقيقية.

• الترشيد في استخدام مواد البناء: 	
في  دائمًا  مطلوبة  حالة  الترشيد 
تعني:  ألنها  اإلنسان،  سلوكيات 
الحكمة والتوازن في حياته، وهذا 
إلى  تسعى  وم��ا  عليه،  تؤكد  ما 
الخضراء،  املباني  فكرة  إنجازه 
أقل  بناء  مواد  استخدمنا  فكلما 
املباني  بجودة  املساس  دون  ومن 
وديمومتيها فهذا يعني: بقاء أطول 
امل��واد  لهذه  الطبيعية  للمصادر 
ونقلها  لتصنيعها  أقل  طاقة  مع 

حملة  األرض  يوم  منظمة  أطلقت 
في  الخـضراء"  "املـدن  بـعـنـوان 
في  املدن  ملساعدة  2013م؛  خريف 
أنحاء العالم لتصبح أكثر استدامة 

والحد من االنبعاثات الكربونية.

البد من االعتماد على تقنيات البناء 
الحديثة التي تراعي البيئة سواء 
والحفاظ  املستخدمة  املواد  في 
باستخدام  وتوليدها  الطاقة  على 
الطاقة  على  تعتمد  متقدمة  حلول 
الشمـسـيـة، أو املـيـاه أو مـصـادر 

الطاقة املتجددة.

يسهم االستخدام املنطقي للموارد 
الـمـالئـمـة  واإلدارة  الطبـيـعـيـة 
للمباني في إنقاذ املوارد الطبيعية 
املحدودة، والتقـليـل مـن اسـتهالك 
الطاقة واملياه واملوارد، وتحسني 
تصميم  بواسطة  العامة  الصحة 
العمارة  تتوافق مع  وتنفيذ مبانٍ 
التقليدية باستخدام نظم ووسائل 

تكنولوجية حديثة. 

! االستدامة البيئية أسلوب حياة.
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مخلفات  يعني:  وكذلك  وتركيبها، 
واستخدامها،  إنتاجها  في  أقل 
والترشيد في املباني له مصاديق 
كثيرة، فاستخدام مواد بناء تمتاز 
أقل  حاجة  يفي  أط��ول  بديمومة 
تأكيد  وهناك  جديدة،  أولية  ملواد 
على استخدام مواد تحتوي نسبة 
وهذا  تصنيعها،  ُأعيد  ملواد  أعلى 
حفظ  مل��ح��اوالت  دع��م  بالنتيجة 
املصادر الطبيعية التي تدخل في 
صناعة هذه املواد، وتبقى الكفاءة 
والدقة  التصميم،  في  والبساطة 
واعتماد مواصفات متعارف عليها 
األمثل  الخيار  ه��و  التنفيذ  ف��ي 
لترشيد ما نحتاجه من مواد بناء.

• ممكن 	 قدر  بأقل  طاقة  استهالك 
يستهلك  البناء  قطاع  أن  باعتبار 
فهو  ثم  وم��ن  الطاقة،  من  كثيرًا 
ي��ت��ح��م��ل م��س��ؤول��ي��ة ك��ث��ي��ر من 
املشكالت البيئية، وهناك خيارات 
املباني  في  تأخذ  ومتعددة  كثيرة 
من  التقليل  أج��ل  من  الخضراء 
استهالك الطاقة، فاستخدام أنظمة 
والتهوية  والتدفئة  للتبريد  طبيعية 
تطبيقًا  كان  وإن  اإلض��اءة  وحتى 

استهالك  بالنتيجة  فهو  جزئيًا، 
األمثل  واالستخدام  للطاقة،  أقل 
واألسطح  الجدران  في  للعوازل 
الحلول  أفضل  ع��ن  البحث  م��ع 
وموقعه  املبنى  شكل  لتصميم 
النهاية  في  تساعد  كلها  واتجاهه 
الطاقة،  استهالك  ترشيد  على 
الطاقة  اس��ت��خ��دام  إل��ى  إض��اف��ة 
للحد  منها  واالستفادة  الشمسية 

من استهالك الطاقة وترشيدها.
• ال��ف��راغ��ات 	 تصميم  ف��ي  ال��ك��ف��اءة 

الحيز  واألماكن واملقصود هنا هو 
الذي يتحرك فيه اإلنسان ممارسًا 
لوظيفة  ومؤديًا  معينًا  نشاطًا  فيه 
هذا  بأبعاد  اإلنسان  ويتأثر  معينة، 
الفراغ واملكان والوظيفة والجمالية. 
مقدار  تعني:  لل�م�ك�ان  فال�ك�ف�اءة 
املعماري  والفراغ  املكان  استجابة 
لنشاطنا بوصفنا مستخدمني فليس 
املطلوب منا أن نلبي ونستجيب ملا 
نشغل  أن  ينبغي  وال  املكان،  يطلبه 
ألن  نحتاج  مما  أكثر  بأثاث  املكان 
املكان األكبر مما نحتاج، وال ينبغي 
ملجرد  أك��ب��ر  مسافات  نقطع  أن 
االنتقال من مكان آلخر، أما البعد 

استخدام  إمكانية  مراعاة  يجب 
املـبـانـي  ومـواصـفـات  شـروط 
االعتبار  بعني  واألخذ  الخضراء 
للبيئة  صديقة  مواد  استخدام 
املبنى  وجودة  أداء  من  ن  تحسِّ
بما ال يتعارض مع سالمة البناء 
كفاءة  تحسني  عـلى  والحـرص 

استهالك الطاقة.

يؤدي الحد من التلوث الناتج عن 
إلى  املختلفة  البشرية  األنشطة 
الهواء؛ مما يؤثر  تحسني نوعية 
إيجابيًا على الصحة العامة ورفع 

اإلنتاجية. 

إن إعادة تدوير املخلفات يحد من 
مشكالت تراكم وانتشار النفايات 

وكذلك الحد من التلوث.

! مخطط لفكرة المباني الخضراء.

توليد طاقة شمسيةزراعة أسطح

عزل نظام تهوية آلي تحسين 
الحرارة

ضوء يعمل مع الشمس

اضاءة حساسة للحركة

خزان الستخدام ماء المطراجهزة تدفئة عالية الكفاءة

حجب 
الحرارة
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البس�اط�ة،  ب�ه  فُيق�ص�د  الجمالي 
مكونات  في  والتناغم  والتناسق 

املكان.
• إنتاج أقل من املخلفات واالنبعاثات 	

البناء،  عملية  يصاحب  الضارة، 
ومن ثم التشغيل والصيانة كثيرًا 
امللوثة  واالنبعاثات  املخلفات  من 
املخلفات  هذه  من  وقليل  للبيئة، 
منها،  واالستفادة  تصنيعها  يعاد 
إلى  طريقه  فيأخذ  الباقي  أم��ا 

الهواء، أو التربة، أو املاء.
• من خالل 	 املياه  استهالك  ترشيد 

األخذ ببعض التقنيات في املباني 
جذرية  معالجة  ُي�ع�د  الخض�راء 
وتعاماًل مباشرًا مع مشكلة الهدر 

في املياه.
ــة لــلــمــبــانــي  ــي ــامل ـــاذج ع ـــم ن

الخضراء 
• ــز الــبــحــريــن الــتــجــاري 	 مــرك

العاملي 1 و2 )املنامة ــ مملكة 
البحرين(

ارتفاع األبراج ملجمع مركز  يصل 
البحرين التجاري العاملي في البحرين 
ق��دم��ًا. وه��ي ف��ي وضع   )787( إل��ى 
مثالي لالستفادة من الرياح، مع ثالثة 

املـيـاه  استـهـالك  ترشـيـد  يـُعـد 
بتطبيق معايير املباني الخضراء 
معالجة جذرية ملشكلة هدر املياه. 

املـبـاني  إشكـالـيـة  مع  التعامل 
مـجـاالت  مـن  وغـيـرها  الخضراء 
االستدامة يحظى بمستوى كبير من 
املستويات  مختلف  عـلى  األولويـة 

القيادية.

البناء  ممارسات  أن  الواضح  من 
األخضر األكثر كفاءة في استخدام 
مصادر الطاقة املستدامة سيصبح 
التي  امللحة  األساسية  الصناعة 
السياسات  وتدعمها  إليها  تدعو 

العاملية املستقبلية. 

توربينات )مولدات( مثبتة على جسور 
وتساعد  الكهرباء،  لتوليد  األبراج  بني 
باملراكب  رنا  تذكِّ التي  األبراج  أشكال 
الرياح  توجيه  في  العربية  الشراعية 
إلى املولدات التي توفر حوالي )%15( 
املسابح  وتساعد  املباني،  كهرباء  من 
العاكسة في قاعدة األبراج في التبريد 

عن طريق البخر.

! نموذج للمباني الخضراء أو المباني الصديقة للبيئة.

• ــ 	 )ملبرون  بــكــســل  مــبــنــى 
أستراليا(

 �� )ملبرون  ب��ك��س��ل  م��ب��ن��ى  ُي��ع��د 
الكربون  من  مبنى خاٍل  أول  أستراليا( 
الطاقة،  كل  ُيولدِّ  حيث  أستراليا،  في 
واملياه في املوقع. من بني ميزات املبنى: 

! مركز البحرين التجاري العالمي.



Medical Arabization, No. 67, February 202361

النـبـاتي  الغـطـاء  زيـادة  تـؤدي 
في  انخفاض  إلى   %10 بنسبة 
احتياجات التدفئة أو التبريد بني 

5-10% تقريبًا.

املباني  بمبادئ  الوعي  تنمية  إن 
الخضراء املستدامة يعزز تطبيق 
هذه املمارسات والسلوكيات لدى 
على  أيضًا  ويـعـمـل  بـل  األفراد، 
نشرها خالل املجتمعات األخرى. 

ليست  األخضر  البناء  سياسات 
ذاتها،  بحد  منفصلة  سياسات 
بـل هـي جـزء مـن خـطـط عـمـلـيـة 

مستدامة أكثر شمولية.

• ــ 	 )سيدني  بارك  سنترال  ون 
أستراليا(

العاملية  األب��راج  من  واح��دًا  يضم 
التصميم،  ف��ي  أعجوبة  ُي��ع��د  ال���ذي 
بنسبة  أقل  للطاقة  إن استهالكه  حيث 
)25%(، مقارنة بمبنى تقليدي بحجمه، 
وهذا املبنى تغطيه النباتات املكونة من 
والزهور  النباتات  من  نوعًا   )250(

األسترالية.

ملونة،  لوحات  طريق  عن  الطاقة  توفير 
والفته للنظر توفر الظل وتزيد من ضوء 
في  وتساعد  الحاجة،  حسب  النهار 
معالجة مياه الصرف الصحي، وسقف 
املبنى يلتقط مياه األمطار، وسلسلة من 

توربينات )مولِّدات( الرياح العمودية.

• ــ 	 )شنغهاي  شنغهاي  بــرج 
الصني(

أط��ول  ثاني  شنغهاي  ب��رج  ُيعد 
مبنى في العالم على ارتفاع )2.073( 
ُصمم  رائعة  معمارية  تحفة  وهو  قدم 
ليكون  باملبنى  ث��انٍ  شفاف  غالف  له 
يعمل  الذي  امللتقط  الهواء  من  حاجزًا 
بمثابة تهوية طبيعية، ويقلل من تكاليف 
الط�اق�ة و)270( تورب�ي�ن�ات )مولدات( 
على  تعمل  الواجهة  في  مدمجة  رياح 

تشغيل األضواء الخارجية.

املباني الخضراء هي دعوة صادقة 
مع  عالقته  لتصحيح  اإلن��س��ان  إل��ى 
اكتراثه  وعدم  اإلنسان  فأنانية  البيئة، 
بفعل  أض��رار  من  بالبيئة  يلحق  بما 
إصراره على استهالك املوارد الطبيعية 
النابضة، وبوتيرة تتجاوز كثيرًا ما هو 
حاجته  إلش��ب��اع  وض���روري  مطلوب 
ومقومات وجوده، واستهالك يصاحبه 
واملاء  والهواء  األرض  بقدرة  مباالة  ال 
من  يطرحه  م��ا  الستيعاب  امل��ح��دود 
كل  متنوعة،  وملوثات  ضارة  مخلفات 
إلى  بحاجة  والالمباالة  األنانية  هذه 
وقفة تعيد اإلنسان إلى رشده حتى ال 
يكون في النهاية ضحية ظلمه وجهله. 

! مبنى بكسل ــ استراليا.

! برج شنغهاي ــ الصين.

! ون سنترال بارك ــ أستراليا.
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امليكروبات ومقاومة املضادات امليكروبية

* صيدالنية بإدارة تسجيل ومراقبة األدوية الطبية والنباتية ــ وزارة الصحة ــ دولة الكويت.
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الصيدالنية. أمنية حسني شمس الدين *

على مدار 70 عاًما مضت، قام األطباء ــ وما يزالون يقومون ـــ بوصف أدوية طبية ُتسمى بـ "مضادات 
امليكروبات" لعالج األمراض املُعدية التي تحدث بواسطة البكتيريا، والفيروسات، والطفيليات، والفطريات. 
ومع كثرة استخدام هذه األدوية بدرجة كبيرة تكيفت معها امليكروبات، بل وبدأت تقاومها. ومن املحتمل 
أن تؤثر مقاومة مضادات امليكروبات في األشخاص في أي مرحلة من مراحل الحياة، فضاًل عن قطاعات 
الرعاية الصحية والبيطرية والزراعية. وهذا يجعلها واحدة من أكثر مشكالت الصحة العامة إلحاًحا في 
العالم. ومن املعروف أن العدوى املُقاومة ملضادات امليكروبات )Antimicrobial Resistance( التي تتطلب 
استخدام عالجات الخط الثاني والثالث قد ُتلِحق الضرر باملرضى من خالل التسبب في آثار جانبية شديدة 
ومضاعفات خطيرة لديهم، مثل: فشل أعضاء الجسم، وإطالة فترة الرعاية والتعافي. ونظًرا ألن عديدًا من 
التطورات والجراحات الطبية تعتمد على القدرة على مكافحة العدوى باستخدام املضادات الحيوية، بما 
داء السكري،  في ذلك جراحات استبدال املفاصل وزرع األعضاء وعالج السرطان واألمراض املزمنة مثل: 
والربو، والتهاب املفاصل الروماتويدي، ففي بعض الحاالت ــ بسبب مقاومة املضادات الحيوية ــ قد ال 
توجد خيارات عالجية للعداوى املصاحبة لتلك اإلجراءات. ومن ثم إذا فقدت املضادات امليكروبية فعاليتها، 

فإننا نفقد القدرة على عالج العدوى والسيطرة على تهديدات الصحة العامة.
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آخذة  الحيوية  املضادات  مقاومة 
في االرتفاع والتزايد إلى مستويات 

خطيرة على مستوى العالم كافة.

لتطوير  جاهدين  العلماء  يسعى 
مواجهة  ملحاولة  جديدة  عالجات 

مقاومة مضادات امليكروبات.

ربما تقود هذه املقاومة امليكروبية 
انعدام  من  جديد  عصر  خلق  إلى 
فعالية املضادات الحيوية بأكملها.

ملكافحة  األمريكية  للمراكز  ووفقًا 
 ،)CDC( منها  وال��وق��اي��ة  األم���راض 
فإن حوالي مليوني شخص على األقل 
يصابون بالبكتيريا املقاومة للمضادات 
 )Antibiotic Resistance( الحيوية 
وحدها  األمريكية  املتحدة  الواليات  في 
كل عام. وحوالي 23000 منهم يموتون 
جّراء ذلك. وإضافًة لذلك، فإن مريًضا 
واحدًا من كل 25 مريًضا من املرضى 
بواحدة  ُيصاب  باملستشفيات  املقيمني 
باملستشفيات  املرتبطة  ال��ع��داوى  من 
وفي  باملستشفى.  اإلقامة  أي��ام  خالل 
أسباب  على  سنتعرف  امل��ق��ال  ه��ذا 
وسوف  امليكروبات،  مضادات  مقاومة 
نخص بالذكر مقاومة املضادات الحيوية 
وخيارات  النماذج  بعض  وسنعرض 

املعالجة األخرى املتاحة.
ــــا مـــقـــاومـــة مــــضــــادات  م

امليكروبات؟
امليكروبات  مقاومة مضادات  تتطور 
)مثل:  امل��ي��ك��روب��ات  ت��ت��وق��ف  ع��ن��دم��ا 
عن  وغيرها(  والفطريات،  البكتيريا 
كانت تستطيع  التي  لألدوية  االستجابة 
يعني:  عليها. وهذا  التغلب  السابق  في 
الصعب  من  يصبح  امليكروبات  تلك  أن 
إبادتها والقضاء عليها، ومن ثم تستمر 
فيكون عالج  وعليه  والتكاثر.  النمو  في 
العدوى املُقاومة أمًرا صعًبا ومستحياًل 
في بعض األحيان، وهو أمر خطير للغاية، 
إذ ربما تقود هذه املقاومة امليكروبية إلى 
فّعالية  انعدام  من  جديد  عصر  خلق 
يعني  مما  بأكملها؛  الحيوية  املضادات 
أن تتحول العداوى الشائعة الناتجة عن 
اإلصابات البسيطة التي كان من املمكن 
السيطرة عليها بفعل املضادات الحيوية 
للحياة،  م��ه��ددة  خطيرة  ع���داوى  إل��ى 
ولذلك يعمل العلماء على تطوير عالجات 
جديدة ملحاولة مواجهة مقاومة مضادات 

امليكروبات، حيث يمكن أن تؤدي إلى: 

• ص��ع��وب��ة ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى بعض 	
داخل  بقائها  مدة  وطول  العداوى 
الجسم، ومن ثم زيادة املضاعفات 

واملخاطر والوفيات.

• باملستشفيات؛ 	 الب�ق�اء  م�دة  ط�ول 
االقتصادية  األع��ب��اء  ي��زي��د  مما 

واالجتماعية.

• زيادة خطر انتشار األمراض.	

املضادات  مقاومة  أسباب  ما 
امليكروبية؟

املضادات  مقاومة  تتطور  أن  يمكن 
امليكروبية؛ نتيجة عوامل بيولوجية وبيئية 

نوضح منها ما يأتي:

فعالية  تقل  امليكروبي:  السلوك 
العقاٍر املُقاوم للميكروبات بمرور الوقت، 
إلى  أساسية  بصفة  هذا  يرجع  حيث 
التغيرات التي تحدث داخل امليكروبات 

التي تحدث بطرق مختلفة منها:

• ت�ت�كاثر 	 ع�ن�دم�ا  ح�ي�ث  الطفرات: 
امليكروبات تحدث طفرات وراثية قد 
تؤدي في بعض األحيان إلى خلق 
ميكروبات جديدة لديها جينات لها 
املضادات  من  النجاة  على  القدرة 

امليكروبية.

• تكون 	 حيث  الطبيعي:  االنــتــقــاء 
امليكروبات الجديدة الحاملة للجينات 
املقاومة للمضادات امليكروبية قادرة 
وتصبح  والتكاثر،  النجاة  على 
األن�����واع امل��ق��اوم��ة ل��ل��م��ض��ادات 

امليكروبية هي األنواع السائدة.

• تستطيع 	 ح��ي��ث  الجينات:  نــقــل 
الجينات  تلتقط  أن  امل��ي��ك��روب��ات 
من  امليكروبية  للمضادات  املقاومة 

ميكروبات أخرى.
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• الظاهري: 	 الشكل  فــي  التغيير 
بعض  تغيير  امليكروبات  تستطيع 
الظاهرية  أشكالها  خ��واص  من 
ل��ل��م��ض��ادات  ُم��ق��اوم��ة  لتصبح 

امليكروبية الشائعة.
يكون  وهنا  األشخاص:  سلوك 
للمضادات  األش��خ��اص  اس��ت��خ��دام 
في  كبيًرا  مساهًما  عاماًل  امليكروبية 
املقاومة امليكروبية، وذلك يحدث بسبب:

• يقوم 	 قد  الخاطيء:  التشخيص 
املضادات  بوصف  األطباء  بعض 
ًبا  تحسُّ أعمى  بشكل  امليكروبية 
أو  املريض،  ل��دى  ع��دوى  لوجود 
ميكروبية  مضادات  يصفون  ربما 
من  ال��رغ��م  على  الطيف  واس��ع��ة 
تناسًبا  أكثر  بعينها  أدوية  وجود 
تلك  وف��ي  املرضية.  الحالة  م��ع 
ال��ح��ال��ة ت��زي��د ه��ذه األدوي����ة من 

مقاومة املضادات امليكروبية.
• يلتزم 	 لم  إذا  الخاطئ:  االستخدام 

امل��ري��ض ب��إك��م��ال م��ق��رر األدوي���ة 
بعض  ف��إن  للميكروبات،  املضادة 
النجاة  تستطيع  ق��د  امل��ي��ك��روب��ات 
املضاد  هذا  ضد  مقاومة  وتطوير 
إلى  وإضافة  املُستخدم،  امليكروبي 

األغذية  إدارة  أش��ارت  فقد  ذل��ك، 
األطباء  أن  إلى  األمريكية  واألدوي��ة 
عادة ما يقومون بوصف املضادات 
على  الحلق  التهاب  لعالج  الحيوية 
الرغم من أن 15 % فقط من حاالت 
التهاب الحلق تكون بسبب البكتيريا 
املضادات  تقدم  ال  الحاالت  وباقي 
مثال  تأثير، وهذا  أي  فيها  الحيوية 
الخاطيء  االس��ت��خ��دام  على  ح��ي 

للمضادات امليكروبية.
• يعزز 	 ق��د  الزراعي:  االســتــخــدام 

إع���ط���اء امل����ض����ادات ال��ح��ي��وي��ة 
مقاومة  تطوير  املزارع  لحيوانات 
وجد  وقد  امليكروبية.  املضادات 
املقاومة  البكتيريا  بعض  العلماء 
اللحوم  في  الحيوية  للمضادات 
واملحاصيل الغذائية التي تعرضت 
ألسمدة، أو مياه محتوية على تلك 

األدوية. 
• ــــرة االســـــتـــــخـــــدام داخـــــل 	 ــــث ك

يتلقى  م��ا  ع���ادة  املستشفيات: 
الحرجة  ال��ح��االت  ذوو  املرضى 
امل��ض��ادات  م��ن  عالية  ج��رع��ات 
إلى  ي��ؤدي  قد  وه��ذا  امليكروبية، 
تعزيز انتشار امليكروبات املُقاومة، 
تنتشر  التي  البيئات  في  وخاصة 

فيها عداوى متعددة. 

تؤدي مقاومة املضادات الحيوية 
في  املكوث  فترة  إطالة  إلى 
من  مزيد  ثم  ومن  املستشفيات، 
املجتمع  على  االقتصادي  العبء 

وأيضًا زيادة معدل الوفيات.

ُتعد مقاومة املضادات امليكروبية 
من  الحيوية  املضادات  وخاصة 
الصحة  تهدد  التي  املخاطر  أكبر 
العاملية واألمن الغذائي والتنمية.

البكتيريا املسببة 
للعدوى

تحدث بعض الطفرات؛ مما 
يجعل البكتيريا مضادة 

للمضادات الحيوية

تتكاثر وتنقسم 
البكتيريا داخل الجسم 

بأعداد كبيرة

تتضاعف البكتيريا 
املقاومة للمضادات 
الحيوية وتتعايش

يتولَّد عدد من الطفرات 
داخل بعض البكتيريا

تعيش وتنقسم البكتيريا املقاومة 
للمضادات الحيوية على الرغم من 

تعاطي املريض املضاد الحيوي

DNA طفرة في

الطفرات الجينية املسببة ملقاومة األدوية
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املقاومة  العداوى  على  أمثلة 
للمضادات امليكروبية

الذهبية  العنقودية  املــكــورات  •	
Methicillin- للميثيسيلني  املقاومة 
 resistant staphylococcus aureus;

MRSA

وهي عدوى بكتيرية قد تكون مميتة. 
بهذه  األش��خ��اص  ُيصاب  ما  وع���ادًة 
باملستشفيات.  إقامتهم  عند  البكتيريا 
على  السيطرة  تتم  كانت  املاضي  في 
الوقت  في  ولكن  جيًدا،  العدوى  تلك 
األمريكية  امل��راك��ز  تصنفها  الحالي 
بأنها مصدر  األمراض  على  للسيطرة 
بسبب  ال��ع��ام��ة  للصحة  كبير  ق��ل��ق 

مقاومتها للمضادات الحيوية.
ــة  ــي ــون ــول ــق ال ـــة  ـــي ـــك اإلشـــري •	

)Escherichia Coli; E. coli(
شائًعا  سبًبا  البكتيريا  هذه  ُتعد 
اللتهابات املسالك البولية. وفي الوقت 
املضادات  مقاومة  معدل  فإن  الحالي، 
يتزايد  القولونية  لإلشريكية  الحيوية 

بسرعة.

)Tuberculosis; TB( )السل )الدرن•	

املحمول  الرئوي  املرض  هذا  ينُتج 
كان  وقد  بكتيرية.  عدوى  عن  بالهواء 
أن  قبل  الفتاكة  األم��راض  من  قديًما 
تصبح املضادات الحيوية متاحة. ولكن 
مع األسف، ظهرت في اآلونة األخيرة 
مقاومة  ال��س��ل  بكتيريا  م��ن  أن���واع 
وال  العالم.  أنحاء  جميع  في  لألدوية 
باملضادات  القياسية  العالجات  تعمل 
ومن  البكتيريا.  ه��ذه  ض��د  الحيوية 
املعروف أن الشخص املصاب بالسل 
غير املقاوم لألدوية قد يحتاج إلى عالج 
يومي بعديد من األدوية ملدة )6 إلى 9( 
املقاوم  السل  حالة  في  ولكن  أشهر. 
إذ  تعقيًدا،  أكثر  العالج  يكون  لألدوية 
األدوي��ة  تناول  إلى  الشخص  يحتاج 
لفترة أطول وتحت إشراف طبي دقيق، 
املرض  إدارة  أن يؤدي سوء  يمكن  إذ 

إلى الوفاة.

أدوية  هي  امليكروبية  املضادات 
ُتستعمل لعالج العداوى االلتهابية 
البكتيرية، والفيروسية، والطفيلية، 
والفطرية وتحدث مقاومة املضادات 
املضـــادات  وخاصــة  امليكروبــية، 
البكتيريا  تغير  عنــدمــا  الحيوية 
هذه  الستخدام  استجابة  نفسها 

األدوية.

العدواي  من  متزايدة  قائمة  يوجد 
االلتهابية الخطيرة من مثل االلتهاب 
السيالن  ومرض  والسل  الرئوي 
والتي أصبح عالجها صعب بسبب 
الحيوية  املضادات  نجاعة  تدني 

بسبب مقاومة امليكروبات لها.

العاملية  الصحة  منظمة  تواصل 
شعار  تحت  عاملية  حملة  قيادة 
تعاملوا   ... الحيوية  "املضادات 
التوعية  بغرض  بحرص"  معها 
للمضادات  األمثل  باالستخدام 
األسـبـاب  ومعالـجـة  الحـيـويـة 
مقاومة  وراء  تقف  التي  الجذرية 
امليكروبات عبر قطاعات متعددة 
والحيوان  اإلنسان  بصحة  تهتم 

والزراعة.

(

)
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)Gonorrhea( السيالن•	

ُيعد مرض السيالن إحدى العداوى 
البكتيرية التي تنتقل عن طريق االتصال 
السيالن  حاالت  بدأت  وقد  الجنسي. 
املقاوم لألدوية في االنتشار في بعض 
تهديدات  أح��د  يجعله  مما  ال��ب��ل��دان؛ 

الصحة العامة.

)Malaria( املالريا•	

هذا  نقل  ف��ي  ال��ب��ع��وض  يتسبب 
حوالي  أب��اد  ال��ذي  الطفيلي  امل��رض 
أنحاء  جميع  من  شخص   445000
األسف  ومع  2016م.  عام  في  العالم 
فإنه في أجزاء كثيرة من العالم تطورت 
هناك طفيليات املالريا املقاومة لألدوية، 
بحيث أصبحت بعض األدوية املضادة 

لها غير فعالة في وقتنا الحاضر. 

الحلول والبدائل
عن  امليكروبات  بعض  توقف  م��ع 
االستجابة لألدوية، فهناك بالطبع حاجة 
ملحة إليجاد بدائل. وفي بعض الحاالت، 
فإن هذا يعني: استخدام مجموعات من 
العلماء  يحاول  كما  املختلفة.  األدوي��ة 
من  جديدة  أشكال  إلى  التوصل  أيًضا 
املختلفة  األن��واع  ذلك  في  بما  العالج، 
البديلة  واألدوية  الحيوية  املضادات  من 
يبحث  املثال:  سبيل  فعلى  األخ���رى. 
العسيرة  املطثية  بكتيريا  عالج  العلماء 
باستخدام   )Clostridium difficile(
فيروسات يمكنها أن تقضي عليها ُتعرف 
 ،)Bacteriophages( باس�م الع�اث�ي�ات
شكل  في  الجسم  إدخالها  يتم  حيث 
األجسام  استخدام  كذلك  أو  دواء، 
أن  التي يمكن  النسيلة  املضادة وحيدة 
هذه  تنتجها  التي  السموم  آثار  تحارب 

الُبرازية،  الجراثيم  أو زرع  امليكروبات، 
من  النافعة  البكتيريا  أخ��ذ  خ��الل  من 
في  وزرع��ه��ا  السليم  الشخص  أمعاء 
أو استخدام  إليها،  يفتقر  الذي  املتلقي 
املعوية  البكتيريا  الستعادة  البروبيوتيك 
إج��راء  ال��ض��روري  من  ولكن  النافعة. 
املزيد من األبحاث حول هذه العالجات 

لتأكيد فعاليتها.

طرق منع مقاومة امليكروبات 
للمضادات امليكروبية

تعتمد الخطوات التي يجب اتخاذها 
للمساعدة في تقليل مقاومة امليكروبات 
من  عديد  جهود  تضافر  على  لألدوية 
فيما  ذل��ك  ويتضح  املجتمع،  أط��راف 

يأتي:

بالنسبة لألفراد

• اس��ت��خ��دم األدوي������ة امل���ض���ادة 	
يصفها  عندما  فقط  للميكروبات 
املقرر  بإكمال  وااللتزام  الطبيب، 
ولو  حتى  امل��وص��وف  ال��ع��الج��ي 

خفت األعراض.

• عدم مشاركة مضادات امليكروبات 	
مع اآلخرين، أو استخدام األدوية 
الطبية  ال��وص��ف��ات  م��ن  املتبقية 
السابقة، فقد ال تكون هذه األدوية 
مناسبة ألنواع مختلفة من العدوى.

• عدم الضغط على األطباء لوصف 	
ال  عندما  امليكروبات  م��ض��ادات 

تكون ضرورية.

• اتباع 	 ط��ري��ق  ع��ن  ال��ع��دوى  منع 
مثل:  الجيدة  النظافة  ممارسات 
وإع��داد  بانتظام،  اليدين  غسل 
وتجنب  صحية،  بطريقة  الطعام 

االتصال الوثيق مع املرضى.

ال بد من تضافر جهود عديد من 
تأثير  من  للحد  املجتمع  أطراف 
املـيـكروبية  املـضـادات  مـقـاومة 

وتقييد نطاق انتشارها.

املضادات  مقاومة  ظاهرة  تزداد 
الحيوية في البلدان التي يتسنى 
الحيوية  املضادات  شراء  فيها 
دون وصفة طبية والتي ال تطبق 
في  معـيارية  توجيـهـيـة  مبادئ 

مجال العالج.

املضادات  استخدام  إساءة  تؤدي 
امليكــروبـيـة )وخـاصـة الحيوية( 
واإلفراط في استعمالها إلى تسريع 

وتيرة مقاومتها. 
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• صحية، 	 بطريقة  الطعام  إع��داد 
وفصل  ن�ظ�افته،  ع�لى  والحف�اظ 
الطعام النيء عن املطبوخ، والطهي 
في  بالطعام  واالحتفاظ  الجيد، 
واستخدم  آمنة،  ح��رارة  درج��ات 
والطهي،  للشرب  الصالحة  املياه 
وكل ذلك إلى جانب الحرص على 
إنتاجها  تم  التي  األطعمة  اختيار 
دون استخدام املضادات الحيوية. 

• الحصول على التطعيمات املوصى  	
خطر  من  سيقلل  ه��ذا  ألن  بها، 

الحاجة إلى تناول الدواء.

بالنسبة للمسؤولني وصّناع القرار

• وطنية 	 عمل  خطة  وج��ود  ضمان 
املضادات  ملقاومة  للتصدي  قوية 

الحيوية.

• املقاومة 	 العدوى  مراقبة  تحسني 
للمضادات الحيوية.

• ت��ع��زي��ز ال��س��ي��اس��ات وال��ب��رام��ج 	
العدوى  الوقاية من  وتنفيذ تدابير 

ومكافحتها.

• تنظيم وتعزيز االستخدام املناسب 	
لألدوية والتخلص منها.

• مقاومة 	 تأثير  عن  املعلومات  نشر 
املضادات الحيوية.

• والتطوير 	 البحث  في  االستثمار 
بشأن املضادات الحيوية الجديدة 
وال��ل��ق��اح��ات وال��ت��ش��خ��ي��ص��ات 

واألدوات األخرى.

بالنسبة ملهني الرعاية الصحية

• منع العدوى عن طريق التأكد من 	
الطبية  واألدوات  األي��دي  نظافة 

والبيئة املهنية املحيطة.

• الحيوية 	 امل��ض��ادات  ع��دم وص��ف 
املريض  حاجة  عند  إال  وصرفها 
إليها، وذلك وفًقا للدالئل اإلرشادية 

الحالية.

• العدوى 	 عن  املراقبة  فرق  إب��الغ 
املقاومة للمضادات الحيوية.

• كيفية 	 املرضى حول  إلى  التحدث 
بشكل  الحيوية  املضادات  تناول 
مقاومة  ماهية  وش��رح  صح�ي�ح 
املضادات الحيوية إليهم ومخاطر 

سوء االستخدام.

• تثقيف املرضى حول طرق الوقاية 	
املثال:  سبيل  )على  ال�ع�دوى  من 
وتغطية  اليدين،  وغسل  التطعيم، 

األنف والفم عند العطس(.

بالنسبة لقطاع البيطرة والزراعة

• الحيوية 	 امل��ض��ادات  إعطاء  ع��دم 
ت��ح��ت إش���راف  إال  ل��ل��ح��ي��وان��ات 

بيطري.

• عدم استخدام املضادات الحيوية 	
من  لل�وق�اية  أو  الن�م�و،  لتعزيز 
األمراض في الحيوانات السليمة.

• الحاجة 	 لتقليل  الحيوانات  تطعيم 
إلى املضادات الحيوية، واستخدام 
بدائ�ل لل�م��ضادات ال�ح�ي�وية عند 

توفرها.

• الجيدة 	 املمارسات  وتطبيق  تعزيز 
ومعالجة  إنتاج  مراحل  جميع  في 
الحيوانية  امل��ص��ادر  من  األغ��ذي��ة 

والنباتية.

• في 	 البيولوجي  األم���ن  تحسني 
خالل  من  العدوى  ومنع  امل��زارع 

تحسني النظافة ورعاية الحيوان.

ل في اتخاذ إجراءات  إذا لم نعجِّ
حاسمة، فإننا مقدمون على عصر 
الذي  الحيوية  املضادات  بعد  ما 
من املمكن أن تصبح فيه العداوى 
الشائعـة واإلصابات  االلتهابـيـة 

الطفيفة قاتلة.

ال بـد مـن نـشـر الـوعـي لتغيير 
طريقة وصف املضادات الحيوية 

واستعمالها.

ومجموعة  إجراءات  اتخاذ  يجب 
تحد  التي  الصحية  التدابير  من 
من انتشار العداوى االلتهابية من 
التطعيمات، واملداومة على  مثل : 
غسل اليدين، والنظافة الشخصية 

واالعتناء بنظافة األغذية.
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الصـداع النـصـفـي

ب
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د . رحاب محمد شاش*

الصداع النصفي أو الشقيقة )Migrane( مصطلح مصدره من اللغة اليونانية مشتق من 
الكلمة )Hemicrania(، وتعني بالترجمة الحرفية نصف الجمجمة. إذ إنه عادًة ألم شديد 
يصيب نصف الرأس )جانب واحد من الرأس(، وهو اضطراب عصبي مزمن يتميز بتكرار 
حالة اإلصابة بالصداع )تتراوح شدته من املتوسط إلى الشديد( مصحوًبا بظواهر جسدية 
من مثل: الغثيان، والقيء، والحساسية املفرطة للضوء والصوت، وكذلك نفسية، وهو شائع 
عاًما. يمكن أن يبدأ في مرحلة   )55 – 15( لدى حوالي 12 % من األشخاص ما بني عمر 
تعّرًضا  أكثر  السيدات  ُتعد  البلوغ.  مرحلة  بداية  في  حتى  يحدث  أال  يمكن  أو  الطفولة، 
إذ يصيب واحدة من بني كل خمس  الرجال.  أكبر من  النصفي بشكل  لإلصابة بالصداع 
سيدات، بينما يصيب واحًدا من بني كل 15 رجاًل. يمكن لنوبات الصداع أن تسبب أملًا شديًدا 
لساعات أو أيام، وقد يتعارض هذا األلم مع ممارسة املريض ألنشطته الحياتية اليومية.

*  استشاري التحاليل الطبية وأمراض الدم ــ وزارة الصحة ــ جمهورية مصر العربية.
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أو  النصفي  ال��ص��داع  ي��م��ر  ق��د 
الشقيقة بأربع مراحل: البادرة واألورة 
ليس  ولكن  النوبة.  بعد  وم��ا  والنوبة 
بجميع  يمر  بالشقيقة  ُأصيب  من  كل 

املراحل.
البادرة                                  . 1

من مرضى   )%60-40( ُيصاب من 
ال��ب��ادرة  بمرحلة  النصفي  ال��ص��داع 
طفيفة  تغييرات  وه��ي   )Prodrome(
ن  يتضَمّ قد  يومني.  أو  يوم  قبل  تحدث 
)تغيرات  االكتئاب  أو  اإلمساك،  ذلك: 
أو  النعاس،  أو  اإلسهال،  أو  مزاجية(، 
اشتهاء الطعام، أو فرط النشاط والتهُيّج. 

مرحلة األورة          . 2
• م��ن أع���راض م��ق��دم��ات ال��ص��داع 	

األورة  ي��ُس���م��ى  م��ا  النصفي 
في  تحدث  م��ا  وع���ادًة   ،)Aura(
آالم  ل��ح��دوث  السابقة  ال��س��اع��ة 
الصداع، وال تزيد بصفة عامة عن 
60 دقيقة، وهي اضطرابات بصرية 
للض�وء،  الحس�اس�ي�ة  مع  مؤقتة 
الرؤية،  في  تغييرات  أو  والصوت، 
رؤية  أو  اللحظي  البصر  فقدان  أو 
أن  ويمكن  ال��ض��وء،  من  ومضات 
أخ��رى  اض��ط��راب��ات  على  تنطوي 

مصاحبة )مثل: الغثيان(.
• النصفي  	 للصداع  السابقة  األورة 

تنتج عن موجة كهربية، أو كيميائية 
تنتقل عبر الدماغ في املناطق التي 
تعالج اإلشارات الحسية، أو مراكز 
في  املتحكمة  امل��راك��ز  أو  ال��ك��الم، 
الحركة. وأكثر أنواع األورة شيوًعا 
تحدث  التي  البصرية  األورة  هي 
النشاط  م��ن  موجة  تنتقل  عندما 
البصرية  الق�ش�رة  عبر  الكهربي 

مسببة أعراًضا بصرية.

الــصــداع . 3 ــة  ــوب ن أو  مــرحــلــة 
النصفي

• النصفي 	 ال��ص��داع  نوبات  معظم 
تستمر لنحو أربع ساعات. في حالة 
استجابتها  عدم  أو  عالجها  عدم 
للعالج يمكن أن تستمر لنحو ثالثة 
أيام وقد تحدث  أيام وحتى سبعة 

عدة مرات في الشهر.
• ما 	 غالًبا  النصفي  الصداع  ألم 

ما  عادة  الجبهة.  منطقة  في  يؤثر 
من  فقط  واح��د  جانب  في  يحدث 
الرأس، لكن من املمكن أن يحدث 
من  ينتقل  أو  الجانبني،  كال  في 

جانب آلخر.
• يعانون 	 الذين  األشخاص  يصف 

على  األل���م  النصفي  ال��ص��داع 
منهك   �� ثاقب   �� نابض  ألم  أنه: 
ومضعف �� أو قد يكون أملًا شديًدا 
بسيًطا  األلم  يبدأ  قد  ومستمًرا. 
وخفيًفا لكن من دون عالج سوف 
يصبح متوسًطا إلى شديد. وغالًبا 
ما يصحبه غثيان وقيء وحساسية 

مفرطة للضوء والصوت.
مرحلة ما بعد النوبة . 4

ملدة  املرحلة  هذه  تستمر  أن  يمكن 
وقد  ال��ص��داع.  بعد  ي��وم  إل��ى  تصل 

تشمل األعراض ما يأتي:
• أو 	 اإلره���اق،  أو  بالتعب  الشعور 

قد  أحياًنا،  العكس  على  أو  القلق، 
يشعر بعض األشخاص باالنتعاش، 

أو السعادة بشكل غير عادي.
• الرغبة الشديدة في الطعام، أو قلة 	

الشهية.
• آالم أو ضعف في العضالت.	

الصداع النصفي أو الشقيقة هو 
ما  عادة  شـديـد،  أو  متوسط  ألم 
الرأس  جانبي  أحد  على  يقتصر 
وغالًبا ما يصاحبه غثيان وقيء 
الصوت،  أو  للضوء،  وحساسية 
ما  وغالًبا  النفاذة،  الروائح  أو 
املحفزات  بـعـض  بسـبـب  يتفاقم 
البدني، أو الضوء  النشاط  مثل: 
العـالية،  أو األصـوات  الشـديـد، 
ويحدث في شكل نوبات يمكن أن 

تستمر لساعات وأحياًنا أيام.

الصـداع  ألـم  يـكـون  أن  يـمـكـن 
تتعارض  بدرجة  النصفي شديًدا 
ألنشطته  الشخص  ممارسة  مع 

اليومية.

قد تحدث أعراض تحذيرية قبل نوبة 
وتشتمل  باألورة،  تسمى  الصداع 
باضطرابات  الشخص  شعور  على: 
بصرية من مثل: ومضات ضوئية، أو 
الشعور بتنميل أحد جانبي الوجه، 
وصعوبة  الساق،  أو  الذراع،  أو 

التحدث.
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الصداع  ومــحــفــزات  أســبــاب 
النصفي                

غير  النصفي  ال��ص��داع  أس��ب��اب 
أنها  ُيعتقد  لكن  اآلن.  حتى  معروفة 
نتيجة لنشاط غير طبيعي في املخ؛ مما 
يؤثر في تهيج األعصاب، ويؤثر كذلك 
في األوعية الدموية والكيمياء املوجودة 
نواقل  نسب  وان��خ��ف��اض  امل���خ.  ف��ي 
أيونات )شوارد( الصوديوم واآلليات، 
وأيونات  البروتونات،  نقل  تنظم  التي 
وإذا  الخاليا.  أغشية  عبر  الصوديوم 
النواقل،  ه��ذه  مستويات  انخفضت 
يرسلها  التي  األل��م  إش��ارات  ستزيد 

الجسم للدماغ.
من أهم محفزات الصداع النصفي 

وأشهرها: 
• والتي تحدث 	 الهرمونية:  التغيرات 

مستوى  تغير  مثل  السيدات  عند 

اإلستروجني والبروجسترون وتغير 
مستوياتهم في الدم في أثناء الدورة 
الشهرية أو الحمل أو بعد انقطاع 
العالج  ع�ق�اق�ي�ر  وأيًض��ا  الط�م�ث 

الهرموني وحبوب منع الحمل.
• الضغط 	 مثل:  النفسية:  العوامل 

والقلق،  واالك��ت��ئ��اب،  العصبي، 
والصدمات النفسية.

• وعدم 	 التعب  الجسدية:  العوامل 
النوم،  م��ن  الكافي  ال��ق��در  أخ��ذ 
انتظام  وعدم  الشديد،  واإلره��اق 

مواعيد األكل، وقلة شرب املاء
• وقد يتسبب أيًضا انخفاض ضغط 	

الدم، واضطراب الرحالت الجوية 
الساعة  على  وتأثيرها  الطوي�ل�ة، 
البيولوجية في اإلصابة بالصداع 

النصفي.

قد يحدث الصداع النصفي بسبب 
قلة النوم، أو تغيرات في الطقس أو 
الجوع أو التنبيه املفرط للحواس، 
أو القلق، أو عوامل أخرى عديدة.

! شكل يوضح أهم أعراض ومحفزات الصداع النصفي.

صداع متوسط إلى شديد
قيءتيبس في الرقبة

الضوء الساطع

الروائح النفاذة

قلة النوم

الغثيان
القلق

تشوش الرؤية

تغيرات الطقس

األصوات 
العالية

التدخني 
والكحول

الصداع النصفي 
األعراض واملحفزات
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• تحمل 	 كما  الغذائية:  الــعــوامــل 
التأثير،  ذلك  نفس  األطعمة  بعض 
وال��ج��ن،  ال��ش��وك��والت��ة،  ومنها: 
والفواكه الحامضة، والكحوليات.

• تتسبب 	 ق��د  البيئية:  ــعــوامــل  ال
واألض��واء  الوامضة،  الشاشات 
ال��س��اط��ع��ة، وال���روائ���ح ال��ق��وي��ة، 
واألب����خ����رة، وال���ض���وض���اء في 
كما  النصفي.  بالصداع  اإلصابة 
قد تكون الغرف الضيقة واألماكن 
املغلقة والتغير في درجات الحرارة 

عوامل مساعدة.
• يمكن أن تجعل 	 العوامل الوراثية: 

شخًصا  الوراثية  العوامل  بعض 
ما أكثر ُعرضة لإلصابة باألسباب 

املؤدية للصداع النصفي.
تشخيص الصداع النصفي 

الصداع  بتشخيص  الطبيب  يقوم 
النصفي عن طريق االستماع لألعراض 
وأخذ تاريخ مرضي كامل وتاريخ عائلي، 
والقيام بفحص جسماني الستبعاد أي 
لنفس  مسببة  تكون  قد  أخرى  أسباب 

األعراض.
التصوير  يمكن أن تستبعد فحوص 
مثل  م��ن  العصبي  وال��ج��ه��از  للدماغ 
إجراء األشعة املقطعية، أو أشعة الرنني 
األخ��رى  األسباب  بعض  املغناطيسي 
الخطيرة مثل: األورام، وتشوهات الدماغ 
الصدغي( الشريان  )التهاب  الِخلْقية، 

والصداع  )الجلطة(،  الدماغية  السكتة 
العنقودي.

للصداع  الوقائية  العالجات 
النصفي املزمن  

أصبحت  األدوي��ة  من  عديد  هناك 
متاحة للمساعدة في الوقاية من تواتر 
وشدة نوبات الصداع النصفي. أثبتت 

تقلل  األدوي��ة  هذه  مثل  أن  الدراسات 
النصفي  الصداع  هجمات  فرص  من 

شهرًيا بنحو النصف.
من هذه األدوية الفّعالة:

• حاصرات مستقبالت بيتا.	
• بعض األدوية املضادة للتشنجات.	
• حاصرات قنوات الكالسيوم.	
• حقن البوتوكس )سم البوتولينيوم( 	

كما  أو   ،)Botulinum toxin(
 ،)Botox( بالبوت�وك�س  ُيعرف 
الذي ُيعد أحد الحلول املُستخدمة 
حيث  النصفي،  الصداع  لعالج 
السموم  من  نوًعا  البوتوكس  ُيعد 
األعصاب  عمل  يوقف  العصبية 
إف���راز  م��ن  منعها  ط��ري��ق  ع��ن 
كولني  أستيل  العصبي  الناقل 
يعني:  وهذا   ،)Acetylcholine(
جعل  من  األع��ص��اب  تمّكن  ع��دم 
ال��ع��ض��الت ت��ن��ق��ب��ض؛ ل���ذا عند 
من  للوقاية  البوتوكس  استخدام 
حجب  على  يعمل  فهو  الصداع 
تسبب  التي  العصبية  اإلش��ارات 

األلم.
• استخدام 	 على  املوافقة  تمت  قد 

البوتوكس من إدارة الغذاء والدواء 
للوقاية من الصداع لدى البالغني 
النصفي  ب��ال��ص��داع  امل��ص��اب��ني 
نوبات  تكون  أن  بشرط  املزمن، 
ذلك  في  )بما  بالصداع  اإلصابة 
أكثر  أو  يوًما   15 التوتر(  صداع 

من كل شهر.
للصداع  البوتوكس  حقن  كيفية 

النصفي
يمكن عمل هذا اإلجراء في العيادة 
إذ  دق��ي��ق��ة،   15 وي��س��ت��غ��رق ح��وال��ي 

هرمون اإلستروجني والبروجيسترون 
لدى  الرئيسيان  الهرمونـان  وهما: 
اإلناث يمثالن أحد العوامل املحرضة، 
الصداع  نوبات  لحدوث  املحفزة  أو 
السبب  يـفـسـر  مـا  وهـذا  النصفي، 
أكثر  يكون  النصفي  الصداع  أن  في 

شيوًعا عند النساء.

قد تستمر نوبات الصداع النصفي 
من ساعات إلى بضعة أيام.

بتحفيز  األطعمة  من  عديد  ارتبط 
مثل:  النـصفـي،  الصـداع  نوبات 
األجبان القديمة، ومنتجات الصويا، 

والنقانق، واللحوم املصنَّعة.
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جًدا،  صغيرة  حقًنا  الطبيب  يستخدم 
يتم حقنها في سبع  31 حقنة  حوالي 
والرقبة،  ال��رأس  من  عضلية  مناطق 
جسر   �� الجبهة  اآلتي:  تشمل  وه��ي 
�� مؤخرة  الرقبة   �� �� الصدغني  األنف 
الرأس  �� فوق الكتفني في أعلى الظهر.

 4 املريض  حقن  يتم  ع��ام  بشكل 
توجيهات  أو حسب  السنة،  في  مرات 

الطبيب املختص.

ال��ح��وام��ل  ت��ت��ج��ن��ب  أن  ي��ج��ب 
وكذلك  البوتوكس،  حقن  واملرضعات 
حساسية  يعانون  الذين  األشخاص 

تجاه البروتينات في حليب البقر.

عالج الصداع النصفي
ال��ص��داع  م��ن  ال��ش��ف��اء  يمكن  ال 
عليه  السيطرة  يمكن  ولكن  النصفي، 
وعلى أعراضه. يمكن أن يساعد العالج 
أيًضا في تخفيف حدة وشدة هجمات 
الصداع النصفي عند حدوثها، وكذلك 

محاولة منع حدوثها في املستقبل.

خطـــــوات  النصفـي:  الصداع 
بسيطة للتخلص من األلم

األدوية  بني  الجمع  يكون  ما  غالًبا 
وبعض التدابير السلوكية ونمط الحياة 
التعامل  الجيد أكثر الطرق فعالية في 
الشعور  فعند  النصفي،  الصداع  مع 
اتباع  يجب  النصفي  الصداع  ب��أورة 

اآلتي:

• البحث عن مكان هادئ عند ظهور 	
النصفي،  الصداع  عالمات  أولى 
وأخذ استراحة والتوقف عن فعل 

أي شيء إن أمكن ذلك.

• يؤدي 	 ما  غالًبا  األن���وار.  إطفاء 
زي��ادة  إل��ى  النصفي  ال��ص��داع 

وال��ص��وت.  للضوء  الحساسية 
في  االسترخاء  إلى  اللجوء  يجب 
غرفة مظلمة وهادئة. والخلود إلى 

النوم إذا أمكن ذلك.

• وذلك 	 بالحرارة.  العالج  محاولة 
باردة  بوضع كمادات ساخنة، أو 
فأكياس  العنق.  أو  ال��رأس  على 
الثلج ُتحِدث شعوًرا بالخدر، وربما 
حدة  تخفيف  إلى  ذلك  ي��ؤدي  أن 
الكمادات  وتعمل  باأللم،  الشعور 
الحرارية  وال��وس��ادات  الساخنة 
املشدودة.  العضالت  إرخاء  على 
بمياه  االستحمام  ي��ؤدي  وربما 

ساخنة إلى تأثير مشابه.

• ت��ن��اول م��ش��روب ي��ح��ت��وي على 	
الكافيني،  مادة  الكافيني. تستطيع 
بكميات  وحدها  تناولها  تم  إذا 
صغيرة تخفيف حدة ألم الصداع 

النصفي في مراحله األولى .

• يمكن عالج بعض أنواع الصداع 	
مثل:  األدوي���ة  ببعض  النصفي 
أسيتامينوفني،  أو  اإليبوبروفني، 
عند  تناولها  تم  إذا  األسبرين،  أو 
لحدوث  األول��ى  العالمات  ظهور 

الصداع النصفي.

ــعــالجــات املــنــزلــيــة لــلــصــداع  ال
النصفي

أيضًا  األش��خ��اص  من  عديد  ق��ام 
في  العشبية  العالجات  بعض  بتجربة 
النصفي  ال��ص��داع  لتخفيف  امل��ن��زل 

ومنها: 

الكافيني. 1

يساعد الكافيني في عالج الصداع 
ووتيرة  حدة  من  والتخفيف  النصفي 

نوبات  قبل  البادرة  مرحلة  تحدث 
وهي  غالبًا،  النصفي  الصداع 
التي  األحاسيس  من  مجموعة 
يشعر بها املريض وتحذره من بدء 
وتشتمل  النصفي،  الصداع  نوبة 
تغيرات  على:  األحاسيس  هذه 

املزاج، ونقص الشهية والغثيان.

نوبات  األورة  مـرحـلـة  تسـبـق 
تنطوي  وهي  النصفي،  الصداع 
على اضطرابات مؤقتة في الرؤية 
واإلحساس أو التوازن أو التناسق 
مدة  وتستمر  الكالم،  أو  العضلي 
إلى ساعة قبل  تتراوح بني دقائق 

بداية الصداع.

من  للشفاء  محدد  عالج  يوجد  ال 
ُتستخدم  ولكن  النصفي،  الصداع 
األدوية إليقاف النوبة عندما تبدأ، 
واألعراض  األلم  لتخفيف  وكذلك 
والتقليل من عدد النوبات وشدتها.
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األل����م، ول��ك��ن ف��ي ن��ف��س ال��وق��ت قد 
يسبب الصداع إذا ما تم اإلفراط في 
انسحابية  نتائج  سيعطي  فهو  تناوله، 
الشاي  ف��ي  متوفر  وه��و  ك��اإلدم��ان، 

والقهوة والشيكوالتة.

 املغنيزيوم. 2

في  رئيسًيا  دوًرا  املغنيزيوم  يلعب 
األيض وتنظيم ضغط الدم. وقد تكون 
املغنيزيوم  مكمالت  من  مختلفة  أنواع 
في  مفيدة  الصيدليات  في  تباع  التي 
تقليل شدة الصداع النصفي وتكراره.

يمكن الح��ص��ول ع��لى املغ�ن�يزيوم 
الطبيعي من اللوز، والسمسم، والبطيخ، 
والبامية، والسبانخ، والكرات، والشبت، 

والكاكاو.

امليالتونني. 3

هو   )Melatonin( امليالت��ون��ي���ن 
واليقظة،  النوم  ح��االت  ينظم  هرمون 
ويحمي من اإلجهاد التأكسدي �� وهي 
عملية يمكن أن تؤدي إلى تلف الخاليا 
وتشير  الشيخوخة.  عالمات  وتسريع 
بعض األبحاث إلى أنه يمكن أن يكون 
فّعااًل في الوقاية من الصداع النصفي، 
ويمكن أن يكون أكثر فائدة من األدوية 
آث��اًرا  له  إن  حيث  األخ��رى،  الوقائية 

جانبية أقل.

والكاكاو  امل���وز،  في  متوف���ر  وهو 
والبن�دورة،  الداكن��ة،  الشوكوالت��ة  أو 
واألرز،  والذرة،  والشوفان،  والزنجبيل، 
والشعير، ويمكن أن نشجع الجسم على 
إنتاج امليالتونني بالنوم املنتظم ما ال يقل 

عن 8 ساعات.

النصفي  الصداع  عالج  وصفات 
باألعشاب

• الزنجبيل	

للفيروسات  مضاًدا  الزنجبيل  ُيعد 
البكتيريا  أن��واع  وبعض  والفطريات، 
ال���ض���ارة، ك��م��ا أن���ه ي��ح��ت��وي على 
ف�ي  ُيس�تخ�دم  ال��ذي  “امليالتونني” 
على:  يساعد  وه��و  ال��ص��داع،  ع��الج 
عالج الصداع النصفي ويقلل الغثيان 
يساعد  أن��ه  كما  املصاحب،  وال��ق��يء 
البرد  على االسترخاء، ويقلل أعراض 

واألنفلونزا.
• بذور الكزبرة 	

اسُتخدمت بذور الكزبرة في الطب 
الهندي القديم لحل عديد من املشكالت 
الصحية، وهي ُتستخدم أيًضا لتخفيف 

أعراض الصداع النصفي.
ُتستخدم الكزبرة في عالج الصداع 
وغليها  املاء  في  البذور  نقع  عن طريق 
مثل:  ُتشرب  أو  البخار،  واستنشاق 

الشاي.
• النعناع، وزيت النعناع	

في عالج  النعناع  استخدام  يمكن 
شرب  طريق  عن  النصفي  ال��ص��داع 
بعسل  املحلى  املغلي  النعناع  أوراق 
بزيت  الجبهة  ودهان  الطبيعي،  النحل 

النعناع.
التدخل الجراحي لعالج الصداع 

النصفي
العصبي  التحفيز  عمليات  وتشمل 
مواقع  على  من  الضغط  إزالة  وعملية 
وه��ذه  ال��ن��ص��ف��ي،  ال��ص��داع  تحفيز 
العالجات لم يتم اعتمادها أو إقرارها 
 )FDA( وال��غ��ذاء  ال��دواء  منظمة  من 

حتى اآلن.

دون  الـدوائية  املعالـجـة  تحـّول 
النصفي،  الصداع  نوبات  تفاقم 
ويمكن أخذ بعض األدوية للتحكم 
للوقاية  أخرى  وأدوية  األلم،  في 

من حدوث النوبات.

على  املـرضـى  األطـبـاء  يشـجع 
لتدوين  يومية  بمذكرة  االحتفاظ 
عدد وتوقيت النوبات واملحرضات 
املحتملة، واستجابتهم للمعالجة، 
وبذلك يشارك املريض في املعالجة 
كما  املحفزات،  تجنب  طريق  عن 
وضبط  تخطيط  للطبيب  يمكن 

املعالجة بشكل أفضل.

يكون الجمع بني األدوية املناسبة 
وطرق املساعدة أو الوقاية الذاتية 
عوامل  الحـياة  أنـمـاط  وتغيـيـر 
الصداع  عـلى  للتغـلب  مساعدة 

النصفي.
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ظهور دواء جديد لعالج الصداع 
النصفي يعطي نتائج واعدة  

واسعة  سريرية  تجربة  خ��الل  من 
إي��ب��روج��ب��ان��ت  دواء  أظ��ه��ر  ال��ن��ط��اق 
في  أعلى  م��ع��دالت   "Ubrogepant"
تخفيف ألم وأعراض الصداع النصفي 
مقارنًة بالعالج البديل، حيث أبلغ أكثر من 
20% من املشاركني أن الدواء ساعدهم 
غضون  ف��ي  األل���م  م��ن  التخلص  ف��ي 
إن   :%34 من  أكثر  قال  فيما  ساعتني، 
الدواء أزال عنهم أكثر األعراض املزعجة 
املرتبطة بالصداع النصفي التي تشمل: 
ولكنه  والضوضاء.  الضوء  حساسية 
مازال ينتظر حالًيا موافقة "إدارة الغذاء 

والدواء األمريكية". 
كيفية تجنب الصداع النصفي  

• أخذ قسط كافٍ من النوم وتنظيم 	
عدد ساعاته .  

• في 	 الطعام  تناول  أوق��ات  تنظيم 
الوقت نفسه كل يوم تقريًبا، وعدم 
الصيام  يزيد  الوجبات.  تجاهل 
بالصداع  اإلص��اب��ة  خطورة  من 

النصفي.
• غرفة 	 عن  املحمول  الهاتف  إبعاد 

النوم في أثناء النوم.
• تحفز 	 ق��د  التي  األطعمة  تجنب 

الجن  مثل:  النصفي.  الصداع 
القديم، أو الشوكوالتة، أو الكافيني 

املتكرر أو الكحوليات .
• تجنب السمنة، وممارسة الرياضة 	

والسباحة  املشي،  مثل  بانتظام، 
ورك���وب ال��دراج��ات. وال ب��د من  
إذ  تدريجًيا،  التمارين  ممارسة 
إن ممارستها بعنف قد يسهم في 

حدوث الصداع النصفي.

• والصداع 	 التوتر  يكون  ما  كثيًرا 
تجنب  يجب  متالزمني.  النصفي 
قدر  والتوتر  العصبي،  الضغط 
من  مؤملة  نوبة  لتجنب  اإلم��ك��ان 

الصداع النصفي.

• االحتفاظ بدفتر يوميات )للصداع 	
النصفي( ملعرفة ما يحفز اإلصابة 
ومتى  استمر  وكم  بدأ  ومتى  به، 

كانت آخر نوبة .

• دفتر تدوين الصداع النصفي.	

التعايش مع الصداع النصفي 
ال��ص��داع  م��ح��ف��زات  تجنب  ك��ان 
النصفي النصيحة الفضلى حتى وقت 
الحديثة  األبحاث  تشير  لكن  قريب، 
من  الواقع  في  يزيد  قد  هذا  أن  إلى 

الحساسية للمحفزات املحتملة.

هو  فائدة  األكثر  النهج  يكون  قد 
الصداع  ملحفزات  تدريجًيا  التعريض 
باستخدام  معها  التكيف  كيفية  وتعلُّم 
تشمل  وقد  السلوك.  إدارة  أساليب 
تحديد األفكار السلبية  تلك األساليب: 
ومواجهتها، والتدريب على االسترخاء، 

والحد من التوتر. 

فالتعايش مع الصداع النصفي هو 
تحدٍ يومي، لكن اتخاذ قرارات باتباع 
نمط حياة صحي من شأنه أن يساعد 

من يعاني الصداع النصفي. 

ال��ص��داع  يعاني  م��ن  ك��ان  وإذا 
النصفي يشعر بالقلق أو االكتئاب، فمن 
املمكن االنضمام ملجموعة دعم أو طلب 
االستشارة. يجب أن يثق الشخص في 

قدرته على السيطرة على األلم.

تجنب محفزات الصداع النصفي 
وقـت  حـتـى  الفـضلى  النصيحـة 
قريب، لكن تشير األبحاث الحديثة 
إلى أن هذا قد يزيد في الواقع من 

الحساسية للمحفزات املحتملة.

املحمـول عن غرفة  الهاتف  إبعاد 
النوم في أثناء النوم، ويساعد في 

تجنب الصداع النصفي. 

النصفي  الصداع  مع  التـعـايـش 
هو تحٍد يومي، لكن اتخاذ قرارات 
باتباع نمط حياة صحي من شأنه 
الصداع  يعاني  من  يســاعـــد  أن 

النصفي.
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حدائق اللّغة: حركات ُتغيِّر املعنى

• ـــّر ـــ البـــُّر: الَبّر هو اليابسة، والِبّر هو اإلحسان، والُبّر هو القمح.	 ـِ الَبـــّر ـــ الب

• الِخّلة ـــ الَخّلة ـــ الُخّلة: الِخّلة ما يبقي بني األسنان، والَخّلة هي الثقبة الصغيرة، 	
والُخّلة هي الصداقة، وُخلة اإلنسان: أهل مودته. 

• ــ الُجّد: الَجّد هو أبو األب، الِجّد هو االجتهاد، الُجّد هو ساحل البحر. 	 ــ الِجّدـ  الَجّدـ 

• ُة بالضم: اللؤلؤة 	 رَّ رَّة: الدِّرَّة بالكسر: اللنب إذا كثر وسال واستدار، والدُّ الدِّرَّة ـــ الدُّ
العظيمة. 

• ــ الُحرَّة: الَحرَُّة هي الحجارة، والِحرَّة هي الحرارة، والُحرَّة هي 	 ـــ الِحرَّة  ُة  الَحرَّ
املختارة من ُمحصنات العرب.

• امليم هو صغير 	 واملُْهُر بضم  الزوجة،  امليم هو صداق  بفتح  املَْهُر  املُْهُر:  ـــ  املَْهُر 
الحصان.

• الثواب، 	 وعكسه:  السوء،  فعل  جزاء  هو  العني  بكسر  الِعَقاُب  الُعقاُب:  ـــ  الِعَقاُب 
والُعَقاُب بضم العني هو طائر من الجوارح. 

• الَقَصص ـــ الِقَصص: الَقَصص بفتح القاف هو ما كان حقًا، ويشمل رواية الخبر 	
وباطاًل،  حقًا  كان  ما  يشمل  القاف  بكسر  والِقَصص  واألثر،  املقصوص،  والخبر 
ومفردها: قصة، وهي  حكاية نثرية ُتستمد من الخيال، أو الواقع، أو منهما معًا. 

• َقَدُم ـــ ِقَدُم ـــ ُقُدُم: َقَدُم بالفتح ما يطأ األرض من ِرجل اإلنسان، وِقدُم بالكسر، أي: 	
منذ زمن بعيد "منذ الِقَدم" وُقُدُم بالضم بمعنى إلى األمام "نمضي ُقدمًا". 
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اللغة العربية لغة مقدَّســة؛ ألنهـا 
لغة القرآن الكريم التي اختصهـا 
هلل لتحمـل رسـالة اإلســالم إلــى 

الناس كاّفة. 

ة
ي
رب

ع
ال

ة 
غ
لل

طرائق تعليم اللغة العربيةا
للمبتدئني
مهدي محمد عبد العليم *

* موجه فني للغة العربية )سابقًا( ــ وزارة التربية ــ دولة الكويت.

اللغات  أقدم  من  العربية  اللغة  إن 
من  وهي  وأبقاها،  وأخلدها  وأعرقها 
مستوى  على  املنتشرة  اللغات  أكثر 
لغة  ألنها  ُمق�دَّسة؛  لغٌة  وهي  العالم، 
القرآن الكريم التي اختصها هلل لتحمل 
رسالة اإلسالم إلى الناس كاّفة، وهي 
وبياناً  وفصاحة  بالغة  اللغات  أكثر 
وِسَعَتها  أسرارها  يدرك  وال  وجمااًل، 
وتميَُّزها إال َمْن خبرها من أهلها أو من 
وغيرهم،  املستشرقني  من  أهلها  غير 
أرجاء  في  اإلسالمي  الدين  وبانتشار 
األرض انتشرت اللغة العربية، وازداد 
العالم،  عل��ى مستوى  به��ا  املتحدثون 
اللغة  اعتماد  تم  البالغة  األهمية  ولتلك 
العربية لغًة رسمية في األم��م املتحدة 
واملنظمات التابعة لها ، وفي املؤتمرات 

الدولية. 

اللغة  أن  العرب   �� نحن   �� ونفخر 
العربية نقلت إلينا منجزاتنا الحضارية 
فجر  منذ  والفنون  العل��وم  ش��تى  في 
يتجزأ  ال  جزء  فه���ي  ولذا  التاري��خ؛ 
واإلسالمية،  العربية  الحضارتني  من 
الفخ��ر  يتواص���ل  أن  نري��د  ونح���ن 
بها لدى أبنائن��ا واألجي���ال املتعاقب��ة،  

لتعلمه�ا  الحماس���ة  لديه���م  وتك���ون 
وظيفتها  لتؤدي  بها؛  والتعلق  وحبها 
فكرهم  وعاء  ولتكون  أواًل،  االجتماعية 
وأداة تعلُِّمهم في مسيرة حياتهم ثانيًا.

وعلى عاتق التربويني وخبراء اللغة 
العربية تقع مسؤولية تعليمها للصغار 
املبتدئني، وتلك  ُمِهّم��ة ليست س�هل��ة،

ب���ل تحت��اج إل���ى اس���تعداد وإع��داد 
بني  م��ن  املناس���بة  الطريق��ة  الختيار 
بها  يتحقق  الت��ي  املتواف���رة  الطرائق 
اكتساب املبتدئني هذه اللغة في سهولة 
في�س�تطيعون  ممكن���ة،  وسرعة  ويسر 
أن يعّبروا عن أنفسهم بتعبير صحيح 
وظيفتها  اللغة  لتؤدي  سليم؛  وأسلوب 
االجتماعية ف���ي ت�واصله�م وتفاعله��م 
اللغة  هذه  من  ِنهم  وَتَمكُّ اآلخرين،  م�ع 
قراءًة وكتابًة وتحدثًا؛ لتكون عونًا له��م 
في مسيرتهم الدراسية؛ إذ إنها وعاء 

فكرهم وأداة َتَعلُّمهم. 

للمبتدئني،  اللغة  تعليم  طرائق  في 
ف��ي  األج���الء  التربي���ة  علم�اء  يسهب 
ف���ي  التربوي���ة  وأبحاثه���م  مؤلفاته���م 
عليها؛  وما  لها  ما  طريقة  كل  تفصيل 
بناًء  املناسبة  الطريق�ة  اختي�ار  ليك�ون 

للتربويني وخبراء اللغة العربية 
جهوٌد مشكورٌة في اقترح الطرائق 
املناســبة لتعليـــم اللغــة العربية 

للمبتدئني.
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الطـريقــة التركيبيــة )الجزئيــة( 
تبدأ بالجزء )حرف من الحروف( 
الحروف  أصوات  من  ُتركَّب  ثم 

كلماٌت لها معنى .

طريقتان  لها  التركيبية  الطريقة 
فــرعيتــان: الطــريقـــة الهجائيـة، 

والطريقة الصوتية.

أسماء  تعلِّم  الهجائية  الطريقة 
بالحركات  وأصواتها  الحروف 
لتكويـن  مّد  وبحروف  الثــالث، 
كلمــات، ثم تكويـن الجمـل، ولها 

مزايا، وعليها مآخذ. 

على املبررات واألس��باب الت���ي تقن��ع 
باختيارها منطلقًا لتعليم ه���ذه اللغ���ة 
للمبتدئ��ني ، وه��ذا بياٌن تفصيلي بهذه 

الطرائق :  

أواًلـ ـ الطريقة التركيبية )الجزئية(

وُت�س�ّمى الط�ري�ق�ة الجزئ�ي�ة؛ ألنها 
منها  تتألف  التي  األجزاء  بتعليم  تبدأ 
تسميتها  أما  الحروف،  وهي  الكلمات 
التي  العقلي��ة  العملية  فألن  بالتركيبية 
الكلم��ة  َتَع���رُّف  ف��ي  املتعلم  بها  يقوم 
ه���ي تركيب أصواته���ا م��ن أصوات 
الحروف الت��ي تعّلمه���ا وَحِفَظها م����ن 
الحروف  من  الكلمات  تركيب  أو  قبل، 
متى َتعلَّمها، وتنقسم هذه الطريقة في 

داخلها إلى طريقتني فرعيتني:

األولى: الهجائية

في  املستعملة  الطرق  أقدم  وهي 
أساس  عل��ى  وتق���وم  القراءة،  تعليم 
الهج��ائي���ة  الح��روف  أشكال  تحفيظ 
الحروف  هذه  أسماء  وتعلُّم  مسلسلة، 
الثالث ورسمها  بالحركات  وأصواتها 
بأحد حروف  منتهية  تكوين مقاطع  ثم 
املد الثالثة، ثم كلمات هذه املقاطع أو 

الحروف ثم تكوين الجمل.

املفهوم  على  الطريقة  هذه  وتعتمد 
البسيط للقراءة وهو القدرة على تعرُّف 
الحروف والكلمات والنطق بها، وتتناول 
الكلمة،  أول  في  الحرف  رسم  الطريقة 
صوَت  تتناول  كما  وآخرها،  ووسطها، 
كلِّ ح�رف إذا صح�ب�ت�ه الف�ت�ح�ة، أو 

الضمة، أو الكسرة، أو السكون.

وأنصار هذه الطريقة يذكرون 
لها بعض املزايا منها:

• أنها وسيلة سهلة في التعليم؛ ألن 	
ورسمها  محدود  الحروف  عدد 
وم���ن  ثابت���ة،  وأصواته��ا  بسيط 
يحف����ظ  أن  املتعّلم  عل��ى  الس�هل 
أشكال الحروف ويربط بينها وبني 

أصواتها.

• تت��درج باملتعل��م تدرج��ًا ميسورًا 	
من الحروف إلى الكلمات ثم إلى 
خطواتها  في  فالت��درج  الجم��ل، 
يتق��ن  أن  فَبْع���َد   ، وطبيعيٌّ سهٌل 
املتعّلم الحروف يستطيع بعد ذلك 

أن يقرأ أّي كلمة تقابله .

• تساعد الدارس على حسن النطق 	
ب�الك�ل�م�ة وإخ�راج الح�روف م�ن 

مخارجها.

• التالميذ؛ 	 أمور  أولياء  بها  تعلَّم 
ولذلك لقيت تأثيرًا وقبواًل من اآلباء .

ولكنها لقيت كثيرًا من املعارضة 
َهْت إليها انتقادات  من املربني ، وُوجِّ

يمكن إجمالها فيما يأتي :

• ال تتماشى مع حقائق علم النفس في 	
إدراك الكل قبل الجزء سواء أكان 
املعاني  أو  املحس�وس�ات  في  ذلك 
ي�درك�ون  األط�ف�ال  ألن  امل�ج�ردة؛ 
األشياء إدراكًا كليًا إجماليًا قبل أن 
ويحللوها  فًا ج�زئ�ي�ًا  تعرُّ يتعرفوها 

إلى عناصرها املختلفة.

• قد تكون وسيلة سهلة على املعلم ؛ 	
ألن عدد الحروف محدوٌد ورسمها 
حد  إلى  ثابتة  وأصواتها  بسيٌط، 
سهلة  وسيلة  ليس��ت  ولكنها  ما، 
فه���ي  للطفل  وبالنس��بة  للمتعلم. 
عند  لها  معنى  ال  مجردة  رموز 
ألنه��ا  مبتدئًا؛  الق��راءة  يتعلم  َمْن 
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ال ُترض���ي حاج���ًة م�ن حاجاته، 
لذلك  بخبراته؛  صلة  لها  وليست 
الذي  الدافع  ويفق�د  بامللل،  يحس 
شروط  من  أساسيًا  شرطًا  ُيَع�دُّ 

التعّلم.

• إن هذه الطريقة تؤدي إلى إضاعة 	
ألنهم  جدوى؛  بال  األطفال  أوقات 
األم�ر  ب���ادئ  الح�روف  يتعلَّمون 
يتمكنون  فال  رابط���ة،  غي��ر  م���ن 
كبي�رة،  بصعوبة  إال  حفظها  من 
بضع�ة  بحف�ظ  يشتغلون  وعندم��ا 
حروف جديدة َيْنَسْوَن ما كانوا قد 
تعلَّموه من ذي قبل ، وال يتوصلون 
حفظًا  الحروف  صور  حفظ  إلى 
جيدًا إال بعد أن يباشروا تركيبها، 

وتأليف كلمات منها.

• من 	 علي��ه  تقوم  م��ا  بسبب  أنه��ا 
املعنى،  تهمل  بالحروف  االهتمام 
عملية  من  الرئيسي  الهدف  وهو 
يبدأ  الذي  أن  ذلك  وآية  القراءة. 
التعلم بهذه الطريقة قد ينجح في 
قراءة كلمات الجملة حتى إذا ُسِئل 
عن معناها طلب أن يعيد قراءتها 

ليفهم معناها.

• وأن�ه���ا لل��س���بب الساب���ق ُتَعوُِّد 	
ح���رفًا  الكلم��ة  يق�رأ  أن  الدارس 
حرفًا، وهذه العملية الهجائية هي 
أساس البطء في التعلُّم، كما أنها 

أساُس االنصراِف عن املعنى.

• الكتب 	 مؤلفي  الطريقة  هذه  تدفع 
إلى  عل�ى أساس��ها  ُتوض�ع  التي 
تكون  وق��د  غريبة،  بألفاظ  اإلتيان 
تشتمل  دامت  ما  معنى  ذات  غير 
أن  يري��دون  الذي  الح��رف  على 

يتعلم الدارس قراءته.

• املع��روف 	 الح���روف  ترتي��ب  أن 
خ،           ح،  ج،  ث،  ت،  ب،  )أ، 
إلخ...( املستخدم في هذه الطريقة 
من  التعليم  ق�واني�ن  يساي�ر  ال 
إلى  والتدرج  بالسهل  البدء  حيث 
على  الحروف  فترتيب  الصعب، 
الحروف  بعض  يقدم  النسق  هذا 
الصعبة واملتصلة مثل ج، ح على 
الح��روف السهلة واملنفصلة مثل: 
ر، ز، و، كما أنه يقدمها على كثير 
من الحروف التي هي أسهل منها 

بكثير مثل: ط ، ل.

الثانية: الصوتية 

وهي تتفق مع الطريقة األبجدية في 
األساس الذي تقوم عليه وفي الخطوات 
املتبعة، ولكنها تختلف عنها في خطوة 
واحدة من خطواتها، وهي خطوة حفظ 
ه��ذه  ف���ي  فينبغ��ي  الحروف.  أسماء 
تتركب  التي  األصوات  تعليم  الطريقة 
أشكال  تعرُّف  طريق  عن  الكلمة  منها 
االهتمام  غير  من  وأصواتها  الحروف 
هذه  أسماء  معرفة  إن  بل  بأسمائها، 
أثناء  في  املتعلم  تعوق  قد  الحروف 
ه�ذه  وفي  بها.  والنطق  الكلمة  تحليل 
تعلُّم  القراءة  تعليم  يصاحب  الطريقة 

الكتابة .

لهــذه  املتحمـســون  بـيََّن  وقـــد 
الطريقة مزاياها وفوائدها فقالوا:

• لتعلُّم 	 إنه��ا الطريق����ة الطبيعي����ة 
الق���راءة؛ ألنه���ا ُتعن��ى بالص�وت 
وتربط بين���ه وب��ني الرمز املكتوب 
صوتية  العربي�ة  واللغة  مباشرًة. 
ش��أنه�ا ف���ي ذلك ش���أن جمي���ع 
اللغات، والصوت عنصر أساسي 
م��ن  وعام��ل  اللغة،  عناصر  من 

الطريقـة الصوتيـة لهـا خطـوات 
الطريقـــة )الهجائية( نفســها مـع 
على  تركز  الصوتية  أن  اختالف 
من  وأصواتها  الحروف  أشكال 

غير اهتمام بأسمائها .  

أنها  الصوتية  الطريقة  من مزايا 
ُتعنى بالصوت وتربط بينه وبني 

الرمز املكتوب مباشرة.

اللغـــة العربيـــة صوتيـة شـأنها 
جميعها،  اللغات  شأن  ذلك  في 
مـــن  أســـاسـي  عـامـل  والصـوت 

عوامل تسهيل القراءة والكتابة.



Medical Arabization, No. 67, February 202379

• يركز املتعّلم في هذه الطريقة على 	
ونطقها  الحروف  أشكال  تعرُّف 
ُيَع�دُّ  الذي  باملعنى  االهتمام  دون 
القراءة؛  في  األساسيَّ  العنصَر 
بهذه  تعلموا  الذين  نجد  لذلك 
الطريقة يميلون إلى تجزيء الكلمة 
عند القراءة، كما يميلون إلى قراءة 
حرفًا  والكلمة  كلمة،  كلمة  الجملة 
والتردد  بالبطء  ويتصفون  حرفًا، 
في قراءتهم وهما عيبان جوهريان.

• تفتقر إلى عنصر التشويق إلهمالها 	
حاجات املتعلم وميوله ورغباته.

• إنَّ حصر جهود املعلم في ترديد 	
واملقاط����ع،  الح�روف،  أص�وات 
ُد ولَع الطفل، وُتميُت  والكلمات ُتَجمِّ
رغبَته في تعّلم القراءة. وال يخفى 
في  صعوبة  من  الطفل  يلقاه  ما 
منفصلة  الحروف  ببعض  النطق 

عن غيرها أو في وسط الكالم.

ـ الطريقة التحليلية )الكلية( ثانيًاـ 

يسير التعليم بها سيرًا تحليليًا من 
املركب إلى البسيط  فاأليسر، أي: من 
فالحرف.  فاملقطع  الكلمة  إلى  الجملة 
ومعنى هذا أن التعليم يسير فيها على 
تبدأ  ألنها  التركي�ب�ي�ة؛  الطريقة  عكس 

بتعليم الكل ثم تنتقل منه إلى الجزء.

الجمل؛  طريقة  بعضهم  ويسميها 
والعبارات  الجمل  بتعليم  تبتدئ  ألنها 
التربويني  بعض  يسميها  وقد  التامة 
الطريقة البصرية؛ ألنها تستمد قوتها 
ويس���ميها  البصري��ة،  الحاف�ظ��ة  م�ن 
كونه��ا  الطبيعيـــة  الطريقـة  آخرون 
الطريقة التي يتعلم بها األطفال التكلم 

في أحضان أمهاتهم. 

عوام�ل تس��هيل الق���راءة والكتابة 
فيه��ا، ك�م���ا أن هج��اءها م�وافق 

لنطقها بوجه عام .

• يتمّكن عن طريقها األطفال من إجادة 	
ُتدرك  فالحروف  بسرعة،  القراءة 
بيسر،  أصواتها  وُتنطق  بسهولة 
كما  أسمائها،  بمعرفة  اهتمام  دون 

هو متبع في الطريقة الهجائية.

• إن هذه الطريقة كس��ابقتها سهلة 	
مح��دودُة  فالح���روف  التعلُّم،  في 
��كِل، ولك��ل  الع���دِد، بس��يطُة الشَّ
وم�ن  ثابٌت،  ص�وٌت  منه�ا  حرف 
الحروِف  أش���كاِل  الس�هل حف��ُظ 

والربط بينها وبني أصواتها .

• األذن 	 الطريقة  هذه  في  تتعاون 
التعلُّم،  عملية  إلتمام  واليد  والعني 
الكتابُة  ُتَعلَُّم  ال  الطريقة  هذه  ففي 
منفصلًة عن القراءة كما هو الحال 
يقترن  إنما  السابقة،  الطريقة  في 
تعلُّم مبادئ القراءِة بتعلُِّم الكتابِة.

لهـذه  املعارضـــون  يســـكت  ولم 
مساوئها  وبيان  نقدها  من  الطريقة 

وعيوبها فقالوا:

• بتعليم 	 تبدأ  الحرفية  كأختها  إنها 
القارئ أصواتَا ال معنى لها يفتقد 
أو  القراءة  بلذة  الشعور  معها 

إدراك املعاني.

• عكس 	 في  تسير  كسابقتها  إنها 
الطري��ق الت�ي يس����ير فيه��ا عق�ل 
قب���ل  الكل  يدرك  فاملتعّلم  املتعلِّم، 
الكلمة،  قب�ل  الجمل��ة  أي:  الجزء، 

والكلمة قبل الحرف. 

ومن أبرز مزايا الطريقة الصوتية 
أن األطفــال يتمكنـون مــن إجـادة 

القراءة بها بسرعة ملحوظة.

الطريقة التحليلية )الكلية( يسير 
التعليـم بهـا ســيرًا تحليليــًا مــن 
املركب إلى البسيط أي: من الجملة 
إلى الكلمة ، فاملقطع فالحرف أي: 

من )الكل إلى الجزء(. 

ومــن أبرز املآخذ علــى الطريقــة 
الصوتية أنهــا تركز علـى تعرُّف 
أشكال الحروف ونطقها من دون 
االهتمام باملعنى الذي يتحقق به 
حاجات  وتلبية  الالزم  التشويق 

املتعلم .
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إلى  تتف�رع  التحليلي���ة  والطريق���ة 
وطريقـة  الكلمـة  طريقــة  طريقت�ني: 

الجملة.

تقديم  على  الكلمة  طريقة  وتعتمد 
كلمة من الكلمات املألوفة للتلميذ يعرف 
يعرف شكلها،  ال  لكن  ومعناها  لفظها 
وبالتكرار يحفظ شكلها ويتعلم��ه، ث��م 
ورابعة  وثالثة  ثانية  كلمة  عليه  ُتعرض 
وهلم جرا، ثم يتم إدخال الكلمات في 
الجمل  ه��ذه  م��ن  ُيستفاد  كما  جمل، 
إذا  حت���ى  جدي�دة  كلمات  تعرُّف  في 
أصبح لدى املتعلم رصيٌد من الكلمات 
الشبه  أوجه  يالحظ  وأخذ  املتشابهة، 
واالختالف بينها، انتقلت ب���ه الطريقة 
تحليل  وه��ي  الجدي�دة  الخطوة  إلى 
الكلمة إلى حروفها، وتعرُّف كل حرف 

إما باسمه أو صوته أو بهما معًا.

   وكثير من املعلمني يلجأ في هذه 
الطريقة إلى الصورة وبأسفلها الكلمة، 
الص�ورة  إل�ى  ينظ��ر  أن  الطفل  وعلى 
وينطق اللفظ املعبر عنها دفعة واحدة، 
ولكن بعد أن يتعرف التلميذ الكلمة يتم 
التلميذ  وعلى  الصورة،  االستغناء عن 
أن يقرأ الكلمة من دونها، وأخيرًا تأتي 
مرحلة تحليل اللفظ واستخراج حروفه.

وأنصار هـذه الطريقـة يعــددون 
املزايا اآلتية :

• تتفق مع قوانني التعّلم التي تذهب 	
األشياء  يدرك  اإلنسان  أن  إلى 
إدراكًا كليًا قبل أن يدرك األجزاء 

التي يتكون منها هذا الشكل.

• تعليم 	 الكلمة في  استخدام طريقة 
الق���راءة يش��ّوق التالمي���ذ إل���ى 
النشاط،  فيه�م  وي�ب�ع�ث  الدروس، 

فقراءة بضع كلمات، ثم قراءة عدة 
كلمات أخرى، ثم بعض العبارات 
البسيطة في دروس تالية يجعلهم 

متفاعلني مع ما فهموا من معاٍن.

• تساعد ه���ذه الطريق��ة على تنمي��ة 	
الثروة اللغوية للتلميذ.

• املتعلم 	 دواف����ع  الطريق���ة  تراعي 
وخبراته، خاصة إذا أشرك املعلم 
األطفال في اختيار الكلمات التي 

يجعل منها مادة لدرسه.

• سبب 	 وهذا  باملعنى  الطريقة  تهتم 
ال  فالقراءة  نجاحها،  أسباب  من 
الكلمة  التلميذ  تعّرف  إذا  إال  تتم 
منذ  يشعر  فالطفل  معناها،  وفهم 
البداية أنه يقرأ كلمات لها معنى، 
ويخرج من قراءته بمعنى أو أكثر.

• بهذه 	 املتعلم  استطاعة  في  يكون 
القراءة  الربط بني دروس  الطريقة 
عندما  فاألطفال  اإلمالء،  ودروس 
يتعلمون الكلمات مباشرة ال يبقى 
ثمة حاجة إلعطائهم دروس إمالء 
القراءة  يتعلمون  ألن�ه�م  خاص�ة؛ 
واإلم�الء م�ع�ًا، وب�صورة متوازية 

تمامًا.

الطريقة  هـذه  معارضـــو  ويذكر 
بعض املآخذ عليها، منها:

• أن هذه الطريقة ُيعزى إليها عجز 	
الكثير م��ن التالمي���ذ ع����ن قراءة 
كلمات جديدة غير التي مرت بهم 

سابقًا.

• ال يتمكن املتعلم بهذه الطريقة من 	
في  السرعة  مهارة  إلى  الوصول 
إلى  القراءة بسهولة؛ ألنه مضطر 

)الكليــة(  التحليليـــة  للطــريقة 
الكلمة،  طريقة  فرعيتان:  طريقتان 

وطريقة الجملة.

طريقة الكلمة تعتمد علــى تقديــم 
كلمة مألوفة للتلميذ يعرف لفظها 
شكلها،  يعرف  ال  ولكن  ومعناها 
وبالتكرار يحفظ شكلها ويتعلمه. 

من أبـرز مزايـا طريقــة )الكلمـة( 
أنها تتفق وقانون التعلم بإدراك 
أبرز  ومــن  الجــــزء،  قبـل  الكل 
مآخذها عجز الكثير من التالميذ 

عن قراءة كلمات جديدة.
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إلى  وتحليلها  الكلمات  تجزيء 
حروفها وتعرُّف معانيها، وكل ذلك 

يعطل سرعة القراءة عنده.

• يلجأ بعض املعلمني رغبة في إثراء 	
حصيلة التالميذ اللغوية إلى مّدهم 
بكلمات غريبة عنهم ال تحرك في 

نفوسهم شوقًا أو عاطفة نحوها.

مع  فتتفق  الجمـلـة:  طريـقـة  أما 
تقوم  الذي  األساس  في  الكلمة  طريقة 
ولكنه���ا  باملعن��ى،  االهتمام  وهو  عليه 
الكلية  الوحدة  تفسير  في  عنها  تختلف 
وي���رى  الكلم���ة،  ال  الجمل�ة  فتجعلها 
يمكن  الكلمة  أن  الطريقة  هذه  أصحاب 
يتحدد  ولكن  عديدة،  معاني  تعطي  أن 
معناها الصحيح عندما ُتوضع في سياق 
جملة من الجمل. ونتيجة لهذا االختالف 
الكلي��ة  الوح�دة  معن��ى  تحديد  ف��ي 
الطريقة.  في  الس�ير  خط��وات  اختلفت 
الجمل�ة  للتلميذ هي  تقّدم  التي  فالوحدة 
ذات املعنى ويحس��ن أن تكون الجمل���ة 

مس���تمدة م���ن خبرات التلميذ.

املعلم  يعرض  أن  الضروري  ومن 
تثبت  حتى  مرة  من  أكثر  الجمل  هذه 
وفي  كلماتها،  املتعلم صورة  ذهن  في 
عملية  خطوة   .. خطوة  تأتي  األخير 
تحليل الجملة إلى الكلمات التي تتكون 
حروفها  إلى  الكلمات  وتحليل  منها 

وأصواتها.

الجمل  املعلم  يعرض  أال  وينبغي 
التالميذ؛  مكتوبة ومهيأة من قبل على 
ألن ما يؤثر في التلميذ هو رؤية الجملة 
عند تولدها وارتسام�ه�ا أم�ام عين�ي�ه؛ 

على  والكلمات  الجمل  كتابة  يجب  لذا 
السبورة أمام التالميذ، وتمرينهم على 

قراءتها.

ولهذه الطريقة كثير من األنصار 
واملؤيدين الذين يــرون فيهــا كثيرًا 

من املزايا، مثل :

• بها 	 الطفل  يتعلم  أن  السهل  من 
القراءة؛ ألنها تتماشى مع الطريقة 
الطبيعية في اإلدراك والتعلم وهي 

إدراك الكل قبل الجزء.

• أنها تتماشى مع ما أثبته العلم من 	
أن العني وهي تسير على السطر 
املكتوب تبصر مجموعات من املادة 
امل�ك�ت�وب�ة وال تبصر حرفًا حرفًا، 
تماثلها في ذلك آلة التصوير التي 
دفعة  األفراد  من  تصور مجموعة 

واحدة، وال تصورهم فردًا فردًا.

• ألنه�ا 	 التش��وي��ق؛  بأسلوب  تأخذ 
ودوافعه،   املتعلم  خب��رات  تراعي 
وما عنده م�ن طاقة ونش��اط بم��ا 
تقدم إليه من جمل قد تك��ون م�ن 
إمالئه أو تتص�ل بخبراته وتتالءم 

مع قدراته واستعداده.

• باملعن��ى 	 الطريق���ة  هذه  تحتف��ل 
احتف�ااًل كبي��رًا يتض��ح ذلك ف���ي 
أن الوحدة الكلية ذات املعنى التي 
تستخدمها في التعليم هي الجملة 

التامة.

• أساس 	 على  تقوم  وهي   �� أنها 
تمييز الكلمات والجمل وقراءتها �� 

تتميز بسرعة في القراءة.

تتفق مع طريقة  )الجملة(  طريقة 
تقوم  الذي  األساس  في  الكلمة 
لكن  باملعنى  االهتمام  وهـو  عليه 
وحـدتهــا الكليـــة هـــي الجملـــة     

ال الكلمة.

الجملـة  طريقة  مزايــا  أبـرز  مــن 
احتفالها باملعنى احتفـااًل كبيرًا، 
التشويق  عنصر  يحقق  ما  وهو 
ومراعاة خبرات املتعلم ودوافعه.

املعلم  يعرض  أن  الضروري  من 
أكثر  بالتدريب  املقصودة  الجملة 
ذهــن  فـــي  تثبت  حتى  مـرة  مـن 
ثم  ومــن  كلماتها،  املتعلم صورة 
وتحليــــل  كلمــات،  إلـى  تحليلها 

الكلمات إلى حروف.
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• االلتقاط 	 عل���ى  الطريق��ة  تعتم���د 
القابالت  أن  ومعروف  البصري، 
قبل  األطفال  عند  تنمو  البصرية 
أوفق  وهذا  السمعية،  القابليات 

ملطالب علم النفس.

• "التكلم" 	 يتعلمون  األطفال  أن 
يسمعونه  الذي  "الكالم"  بتقليد 
ينبغي  وكذلك  بهم،  املحيطني  من 
أن يتعلموا القراءة بطريقة مماثلة.

وأما مــا يأخـذه معارضــو هـــذه 
الطريقة عليها فيتلخص في:

• أن األطفال ليسوا كلهم بصريني ، 	
بل منهم َمْن تكون سامعت�ه أقوى 
املعقول  م��ن  فلي�س  باصرته،  َمْن 
ونوّجه  جانب�ًا،  السامعة  نترك  أن 
اس���تغالل  نح���و  مجهوداتنا  كل 

الباصرة وحدها.

• على الرغم من أن األطفال يتعلمون 	
الكالم بتقليد املحيطني بهم، إال أنه 
يتعلمون  أنهم  بالضرورة  ليس 

القراءة على املنوال نفسه.

• املهارات 	 بتكوين  الطريقة  ُتعنى  ال 
الجديدة  الكلمات  لتعرف  الالزمة 
إلهماله��ا تدريب األطف���ال عل����ى 
ومعرفة  الجديدة  الكلمات  تحليل 

حروفها وأصواتها.

• ُأِعدَّ 	 معلمًا  الطريقة  هذه  تتطلب 
إعدادًا خاصًا، وُدرِّب تدريبًا كافيًا 
على استعمالها ليتمكن من التعليم 

على نهجها.

ثالثًا ــ الطريقة التوليفية

كم��ا  التوفيقية،  الطريقة  ُتس�مى 
املـزدوجـة  الطـريـقـة  أحياناً  ُتسمى 

و"الطريقة التركيبية التحليلية".

املعتمدة على ما ُيسمى املنهج التكاملي، 
الطريقة  أن هذه  توحي  وهذه األسماء 
بحيث  املتقدمة  الطرق  ببعض  تستعني 
سابقة،  طريقة  كل  مميزات  تقطف 
الطرق  إيجابيات  تقوم على مزج  فهي 

واألساليب املختلفة .

التـوليفيـــة  الطـــريقـــــة  وتــُعــد 
هـــي الطريقـة  )بمنهجها التكاملي( 
السائدة التي تأخذ بها غالبية البالد 
القراءة والكتابة؛  العربية في تعليم 
ألنها تجمع بني مزايا الطرق الجزئية 
والكلية. وفي هذه الطريقة يقدم املعلم 
م��ن  جماًل  أو  كلم���ات  األطف�ال  إلى 
خبرات التالميذ، وفي ذلك إفادة م��ن 
طريقتي الكلمة والجملة، ومن ثم تكرر 
بأصواتها وأشكالها  والجمل  الكلمات 
ف��ي  تترس���خ صوره��ا  العام�ة حت�ى 
برموزها، وفي  أذهان األطفال وترتبط 
ثم  الصوتية،  الطريقة  من  إفادة  ذلك 
تحلل الجمل إلى كلماتها والكلمة إلى 
مقاطعها واملقطع إلى حروفه بحيث يتم 
وفي  ورس��مًا،  اسمًا  الح�روف  تعرف 
ذلك إفادة من مزايا الطريقة الهجائية.

وتمتاز هذه الطريقة بعدة مميزات 
منها:

• تتالفى الثغرات في كل طريقة من 	
الطرائق السابقة.

)الجملة(  طريقة  على  املآخذ  من 
أنها تعتمد على االلتقاط البصري، 
بصريني،  كلهم  ليسوا  واألطفال 
أقوى  سامعته  تكون  َمْن  فمنهم 

من باصرته.

الطريقـــة التـوليفيـة )التوفيقية( 
ُتســمى  ولهــذا  مزدوجة؛  طريقة 

"الطريقة التركيبية التحليلية" .

الطريقة التـوليفية تأخذ مزايا كلٍّ 
من الطريقة التركيبية )الجزئية( 

والطريقة التحليلية )الكلية( .
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• ُتعنى بتدريب املتعلم على استخدام 	
إليه في فتح  التي تصل  الحروف 
مغاليق الكلمات التي لم تمر به من 

قبل، وتركيب كلمات جديدة.

• تحرص على تنمية بعض املهارات 	
القراءة،  إلى  كامل�ي�ل  املتعلم  لدى 
واالنطالق فيها، والف�ه�م، والبحث 
عن املعنى، وزيادة الثروة اللفظية، 

وصحة النطق، وحسن األداء.

• الدارس، 	 بيئة  من  الكلمات  تختار 
الحياة،  في  بنشاطه  يتصل  ومما 
لسانه،  على  دورانه  يكثر  ومما 

وبذلك تنتفع من الطريقة الكلية.

كثيٌر  لها  يتحمس  الطريقة  وهذه 
أن  عل��ى  وخبرائه�ا  التربية  علماء  من 
يتوافر لها ما يضمن نجاحها باستيفاء 

املطالب اآلتية:

• واقع 	 من  الدروس  جمل  اختيار 
أن  على  املحيطة  وبيئته  الطفل 
تكون  مدخاًل مشوقًا لتعلم اللغة.

• العناية بتكوين حصيلة من الكلمات 	
ويكتبه���ا  الطف�ل،  يقرؤها  الت�ي 

قب��ل تعّرف أصوات حروفها. 
• الحصيل��ة 	 ه����ذه  بتكوين  العناية 

م�ع  التعام�ل  أرج�أ  إليه�ا  املشار 
الدرس  إل��ى  الح�روف  أص�وات 

الثالث.
• األصوات 	 من  صوت  كل  تجريد 

توافر  يأتي بعد  للحرف  القصيرة 
أكثر  ف��ي  وتكراره  الص�وت  ه�ذا 
الطفل  وَتَصوََّرها  م�رت  كلمة  من 

بصريًا. 

• تأخير تعرف أسماء الحروف إلى 	
ما بعد تعرف أصواتها القصيرة 
والكتابة  الق��راءة  ألن  والطويل��ة؛ 
ال  الحروف  أصوات  على  تعتمد 

أسمائها.

• الكل أس��بق من 	 إدراك  أن  تأكيد 
إدراك الجزء.

• تأكي��د أن استيعاب م���ا ل��ه داللة 	
معنوية واضحة أيسر مما ليس له 

داللة معنوية مفهومة.
• تأكيد أن الربط بني الجزء املجرد 	

وماله داللة معنوي���ة ييس���ر أم��ر 
ِره وتعلمه. تصوُّ

• يراد 	 التي  الكلمات  ورود  تكرار 
وتك���رار  اكتسابه����ا،  للمتعّل���م 
التعامل معها رؤية ونطقًا وإدراكًا 

وكتابتها.

املراجع

• تدريس اللغة العربية في املرحلة االبتدائية �� 	
أ. د. محمد صالح الدين �� مجاور دار القلم �� 

دولة الكويت �� ط 4 �� عام 1983م.  
• تدريس اللغة العربية للمرحلة االبتدائية 	

8 د �� عبد هلل عبد الرحمن الكندري،  

 ��  1 ط   �� ع�ط�ا  م�ح�م�د  إبراه�يم  ود. 
ع�ام 1993م �� مكتبة الفالح.  

• 	 �� للمبتدئني  العربية  اللغة  تعليم  طرق 
د. محم�د ع�ب�د الق�ادر أح�م�د �� مكتبة 

النهضة املصرية �� عام  1982م.
• تدريس اللغة العربية وفقًا ألحدث الطرائق 	

التربوية، د. علوي عبد هلل طاهر �� دار 
املسيرة للطباعة والنشر �� عام 2010م.

• دراسات تربوية في طرائق تدريس اللغة 	
العربية �� د. نجم عبد هلل املوسوي �� دار 
�� ط 1 �� عام  الرضوان للنشر والتوزيع 

2019م.

الطريقـة التـوليفية هــي الطريقة 
غالبية  بهــا  تأخذ  التـي  السائدة 
الدول العربيــة فـــي تعليم اللغـة 

العربية للمبتدئني . 

لنجاح الطريقـة التـوليفية مطالب 
ال بد أن ُتستوفى، منها: العنايــة 
الطفل  بيئة  من  الجمــل  باختيار 
املحيطة؛ لتحقيق التشويق الالزم 

ومطالب أخرى مهمة. 

مزايا الطريقـة التـوليفيــة كثيــرة 
أبـــرزها أنهـــا تتالفـــى الثغرات 

واملآخذ على الطرائق األخرى.
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نشأة اللغة العربية وتطورها

عماد سيد ثابت عبد املقصود *

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

ة
ي
رب

ع
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ا

أصوات  بأنها  اللغة  القدماء  عرَّف 
ولم  أغراضهم،  عن  قوم  كل  بها  ُيعبِّر 
أن  للُّغ�ة  الح�دي�ث�ة  التعري�ف�ات  تستطع 
غير  املوضوعي،  التعريف  هذا  تتجاوز 
عن  يختلف  بوظيفتها  اللغة  تعريف  أن 
باإلنسان .   وعالقتها  بحقيقتها  تعريفها 
فاللغة هي اإلنسان،  وهي الوطن واألهل،  
التفكير ،  هي ما  التي هي نتيجة  واللغة 
ثمرة  وهي  الحيوان،  اإلنسان عن  يميز 

العقل.

بدايات اللغة العربية
التي  اللغات  أقدم  العربية هي  اللغة 
ألفاظ،  من  بخصائصها  تتمتع  مازالت 
وتراكيب، وصرف، ونحو، وأدب، وخيال 
مدارك  عن  التعبير  على  االستطاعة  مع 
العلم املختلفة. وال شك أن اللغة اليونانية، 
قد  والالتينية  والسنسكريتية  والعبرية، 
بدأ تدوينها كلها قبل اللغة العربية بقرون 
كثيرة، وما يزال في الحياة إلى اليوم لغة 
يونانية، وعبرية وسنسكريتية، ولكن هذه 
اللغات فقدت كثيرًا من ألفاظها، وقواعد 

الصرف والنحو فيها.

لغة  ي�ت�كلم  ال  الي�وم  اليونان�ي  إن 
هوميروس، أو لغة أرسطو، وأفالطون، 
في  حية  زالت  ما  الالتينية  اللغة  وإن 

عدد من املواعظ الدينية فقط، ولم يبق 
العربية  اللغة  ولكن  بالحياة.  لها صلة 
اليوم مازالت لغة القرآن الكريم، ولغة 
الشعر الجاهلي في صرفها ونحوها، 
إال أن بعض األلفاظ كانت ُتستخدم في 
املاضي، ولكنها اآلن لم تُعد ُتستخدم 

إال في نطاق ضيق.

يقس�م�ون  اللغ�ات  علماء  كان  وقد 
سام�ي�ة،  أق�س�ام:  ثالثة  العالم  لغات 
نوح  أوالد  إلى  نسبة  ويافثية  وحامية، 
وهذا  وي�اف�ث،  وح�ام،  س�ام،  الثالثة: 
إخوة،  ثالثة  ينشأ  كيف  إذ  ُيعقل  ال 
وكل واحد يتكلم بلغة ال يفهمها اآلخر. 
األع�راب�ي�ة  اللغ�ات  ُتسمى  أن  واألولى 
والحميرية،  العربية،  اللغة  تشمل  وهي 

والعبرية، واآلرامية، والبابلية.

للغاية  مدهش  أمر  ثمة  هناك  ولكن 
وهو أن الباحثني في تاريخ اللغة العربية 
يجزمون بأنه ال ُيعرف عن طفولة اللغة 
منها  ُيعرف  ما  وأقدم  شيء.  العربية 
يصل إلى القرن الخامس امليالدي على 
األدبية  النصوص  وهذه  تقدير.  أبعد 
عنفوان  في  العربية  اللغة  تمثل  املروية 

اكتمالها.

أصوات  بأنها  اللغة  القدماء  عرَّف 
ُيعبِّر بها كل قوم عن أغراضهم، ولم 
تستطع التعريفات الحديثة للُّغة أن 

تتجاوز هذا التعريف املوضوعي.

اللغة العربية هي أقدم اللغات التي 
من  بخصائصها  تتمتع  مازالت 
ألفاظ، وتراكيب، وصرف، ونحو، 
وأدب، وخيال مع االستطاعة على 
التعبير عن مدارك العلم املختلفة.
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هو أصوات املسموعات كدوي البحر، 
وخرير املاء، ونعي���ق الغراب.. ثم وِلَدت 
اللغات ع�ن ذل�ك فيما بعد(، وقد كان 
حيث  النظرية،  بهذه  معجبًا  جني  ابن 

أفرد لها بابًا في كتاب الخص�ائص.

نظرية االتفاق واملواضعة واالصطالح
ال�ل�غة  أن  النظري���ة  ه���ذه  تقرر 
بال�ت��واض�ع  واس�ُت�ح��دث��ت  ابُتِدع��ت 
ارتجااًل،  ألفاظه���ا  واالتفاق، وارتجلت 
ومال كثير من العلماء واملفكرين له�ذه 
الي�ون�اني  الفيل�س�وف  منهم  النظري�ة 
ديموقريط وأرس�ط�و، واملع�ت�زل�ة، وقال 
سميث  آدم  أيضًا  املحدثين  من  بها 

اإلنجليزي.
س���ند  أي  النظري���ة  له�ذه  وليس 
ب���ل  ت���اريخي،  أو  نقل���ي  أو  عقل�ي 
إن م���ا تقرره يتعارض مع الن��واميس 
النظم  عليه��ا  تسير  التي  العام��ة 
النظم  به��ذه  وعه��دنا  االجتماعي��ة، 
تتكون  بل  خلق��ًا،  تخلق  ال  أنه��ا 
بالتدريج من تلقاء نفسها، إضافة إلى 
ذلك، فالتواضع عل�ى التس�مية يتوق�ف 
ف�ي كثي�ر من مظاهره على لغة صوتية 
لغة  فبأي  املتواضعون،  بها  يتفاهم 

تواصل هؤالء؟.
نظرية  توجد  ال  فإنه  هن���ا  ومن 
اللغ���ة  نشأة  تفسر  أن  يمكن  واح���دة 
متكاملة  نظريات  ثالث  وأن  اإلنسانية، 
سبحانه  فا�  ذل�ك.  تفسر  أن  يمكن 
وأع���ط��اه  اإلن�س��ان  ���َل  َأهَّ وتع�ال�ى 
الق���درات الخاصة، فألهم���ه لكي ينطق 
الق���درة استطاع  اللغة، وبهذه  وينشئ 
اإلنسان األول أن يصنع كلماته وجمله 
األولى، باإلص�غاء واملالحظ��ة والتقلي�د 
مل��ا يوج��د حوله ف��ي الكون، ومل�ا تق��دم 

اختلـف الباحثـون قـديمًا وحديـثًا 
اإلنسانية  اللغة  نشأة  موضوع  في 
األولى، وقد تعددت اآلراء والفرضيات 

التي تفسر نشأتها.

ال توجد نظرية واحـــدة يمـكـن أن 
اإلنسانـيـة  الـلغـــة  نشأة  تفسر 
نظريـات  ثــالث  وهناك  األولى، 

متكاملة يمكن أن تفسر ذلـك.

اللغة  تاريخ  في  الباحثون  يجزم 
طفولة  عن  ُيعرف  ال  بأنه  العربية 
ما  وأقـدم  شيء.  العربية  اللغة 
القـرن  إلـى  يـصـل  منها  ُيعـرف 
الخامس امليالدي على أبعد تقدير، 
املروية  األدبية  النصوص  وهذه 
عنفوان  في  العربية  اللغة  تمثل 

اكتمالها.

نظريات نشأة اللغة اإلنسانية 
األولى

اختلف الباحثون قديمًا وحديثًا في 
موضوع نشأة اللغة اإلنسانية األولى، 
التي  والفرضيات  اآلراء  تعددت  وقد 
تف�س�ر نش�أة اللغ�ة اإلنسان�ي�ة األولى 

ومن أهمها:

نظرية اإللهام والوحي والتوقيف
هلل  أن  إلى  النظرية  هذه  وتذهب 
الخالق أوحى إلى اإلنسان األول، وأوقفه 
على أسماء األشياء بعد أن علَّمه النطق، 
وقد ذهب إلى هذا الرأي في العصور 
علماء  دونالك، ومن  الفيلسوف  القديمة 
أبو  الوس�ط�ى  العصور  في  املسلمني 
وأب�و  )ت255ه�(،  الج�اح�ظ  ع�ث�م�ان 
وأح�مد  )ت324(،  الشع�ري  الحس�ن 
بن فارس )ت 395( الذي يرى أن لغة 

العرب توقيفية. 
قال ع�ب�د املال�ك ب�ن حب�ي�ب: )كان 
من  آدم  به  نزل  الذي  األول  اللسان 
الجنة عربيًا، إلى أن َبُعد العهد وطال 
اللسان  يشاكل  وكان  سريانيًا،  صار 

العربي، إال أنه ُمحرَّف(.

نظرية محاكاة أصوات الطبيعة
أن  إل�ى  الن�ظ�ري��ة  ه�ذه  وت�ذه�ب 
الطبيعة  أصوات  محاكاة  اللغة  أصل 
كأصوات الحيوانات، وأصوات مظاهر 
عن�د  األفع�ال  ُتحِدثها  والتي  الطبيعة 
الدالة  األلف�اظ  تط�ورت  ث�م  وقوعه�ا، 
ارتقاء  بفعل  وارتقت  املحاكاة،  عل�ى 

العقلية اإلنسانية وتقدم الحضارة.
جني  ابن  النظرية  هذه  إلى  وذهب 
قديمًا، وويتني حديثًا في القرن التاسع 
)وذهب  ابن جني:  عشر، حي��ث يقول 
بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها، إنما 
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بدأ  التفكير  ف���ي  وارتق���ي  اإلنسان 
ب���التواطؤ  جدي���دة  كلم���ات  بوض���ع 
مستمرًا  م���ازال  الذي  واالصطالح 

إلى يومنا هذا، بل إلى قيام الساعة. 

لغة الشمال ولغة الجنوب 
تعددها  على  العرب  لغات  ترجع 
واختالفها إلى لغتني أصليتين: هما لغة 
ال�شمال ول�غة الج�نوب، وبين اللغ�ت�ين 
بون  بعيد  في  اإلعراب، وال�ضمائر، 
وال��ت�ص��ري��ف،   االشت�ق�اق،  وأح�وال 
ح�ت�ى  قال  أبو ع�مرو بن  العالء:  )ما  
لسان حمير بلساننا وال  لغتهم بلغتنا(، 
تكن  ل�م  اختلفتا  وإن  الل�غتين  أن  على 

إحداهما بمعزل عن األخرى.

ديارهم  عن  جلوا  القحطانيين  فإن 
عام  حدث  والذي  ال�عرم  سيل  بعد 
الجزيرة،  شمال  في  وتفرقوا  447م، 
وبما  قوة  من  لديهم  بما  واستطاعوا 
ُيخِضعوا  أن  رقي  من  عليه  كانوا 
العراق  في  لسلط�ان�ه�م  العدناني�ي�ن 
والشام، فكان إذن بني الشعبني اتصال 
سياسي وتجاري ُيقرِّب بني اللغتني في 
في  اللهجتني  بني  ويجانس  األلفاظ، 
عن  إحداهما  تتغلب  أن  دون  املنطق، 
جهة  من  القحطانيين  لقوة  األخرى، 
بالصح�راء   ال�ع�دن�انيني  والعت�ص�ام 
على   األمد  وتط�اول  ثانية،  جهة  من 
ال�سادس   ال�ق�رن  حتى  الحال  ه�ذه 
ال�حم�ي�ريين  دول��ة  فأخ�ذت  لل�مي�الد، 
وسلطانهم يزول بتغلب األحباش على  
ال�يمن  طورًا، وتسلُّط  ال�فرس  عليهم  
على  ال�ع�دنانيون  وكان  آخر،  ط��ورًا 
نقيض هؤالء تتهيأ ل�هم أسباب ال�نهضة 
ب�ف�ض�ل  واالستقالل،  والوحدة  واألل�فة 
األسواق وال�حج ومنافستهم  ل�لحميريين 

وال�فرس، واختالطهم  بال�روم وال�حبشة  
ففرضوا   وال�تجارة،  الحرب  طريق  من  
الذل�يل�ة  ل�غتهم وأدب�ه�م ع�ل�ى  ح�م�ي�ر  
فساعدت  اإلسالم،  جاء  ثم  ال�مغلوبة، 
ال�عوامل  ال�متقدمة على  محو الل�هجات 
الي�م�ن�ي�ة،   ال�قوم�ي�ة  وذه�اب  الج�نوبية 
فاندثرت لغ�ة  حمير، وآدابهم، وأخبارهم 

حتى ال�يوم.

الكتابة العربية 
م�ع�رفة  ف�ي  ش�ك  هناك  َيعد  لم 
ال  والتدوين،  للكتاب�ة  الجاهلية  عرب 
الجزيرة  كشمال  الحواضر  في  سيما 
العربية وجنوبها، حيث تتوفر األحجار 
كوسائل  استخدموها  التي  والصخور 
عن  فضاًل  التدوين،  عملية  لهم  سّهلت 
عظام أكتاف اإلبل، والخشب، واألديم، 
على  يقتصر  التدوين  وكان  وال�رق�اع، 
كتدوين  االجتماعية  الحياة  مقتضيات 
الصكوك والعهود واألحالف، واملواثيق، 

وغيرها. 
ويرى فريق من املؤلفني أن الكتابة 
املسند  الخط  عن  انبثقت  قد  العربية 
بالخط  أيضًا  ُيعرف  الذي  الحميري 
الجنوبي، وأن هذا الخط قد وصل إلى 
موطن املناذرة وبالد الشام عن طريق 
القوافل التجارية التي كانت تنتقل بني 
وشماليها،  العربية  الجزيرة  جنوبي 
بقية  إلى  الحجاز  طريق  عن  انتقل  ثم 

الجزيرة. 
الكتابة  أن  آخر  فريق  يرى  بينما 
للكتابة  متطور  استمرار  هي  العربية 
الكتابة  م�ن  ان�ح�درت  التي  النبطية 
األرامية املتطورة عن الكتابة الفينيقية. 
هذا  رأيه  في  الفريق  هذا  اعتمد  وقد 
على النقوش واملكتشفات األثرية التي 

يرى فريق من املؤلفني أن الكتابة 
العربية قد انبثقت عن الخط املسند 
الحميري الذي ُيعرف أيضًا بالخط 
الجنوبي، وأن هذا الخط قد وصل 
الشام  وبالد  املناذرة  موطن  إلى 
التي  التجارية  القوافل  عن طريق 
الجزيرة  تنتقل بني جنوبي  كانت 
عن  انتقل  ثم  وشماليها،  العربية 

طريق الحجاز إلى بقية الجزيرة.

ترجع لغات العــرب عــلى تــعــددها 
أصليتين:  لغتني  إلى  واختالفها 
الجـنوب،  ولـغة  الـشمال  لغة  هما 
فـي   بـعـيــد  بـون   اللغـتـيـن  وبين 
وأحــوال  والـضمـائــر،  اإلعـراب، 

االشتقاق، والــتـصـريـف.

سـاعـدت  اإلسـالم  جـاء  عـنـدمـا 
مـحـو  عـلى  املتقـدمـة  العوامل 
وذهـاب  الجـنـوبـيــة  اللهجـات 
لغة  فاندثرت  اليمنية،  القومية 
حتى  وأخبارهم  وآدابهم  حمير 

اليوم.
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تألفت  التي  العناصر  مجموعة  حملت 
منها الكتابة العربية في الرسم واإلمالء 

واتصال الحروف وانفصالها. 
وكانت الكتابة العربية آنذاك عارية 
من النقط، خالية من الشكل، شأنها في 
ذلك شأن الكتابة النبطية التي اشُتقت 
منها، وقد ُوِجَدت كتابات على األحجار 
األولى  الثالثة  فالنصوص  وصورها، 
بني  مؤرخة  وهي  سيناء  في  ُوِجَدت 
سنتي 210 و253م، والنص الرابع ُوِجد 
في الِحْجِر وهي مدائن نبي هلل صالح، 
وتاريخه 267م، وذكر هذا الفريق كذلك 
مؤرخ  غير  حوران  في  خامسًا  نقشًا 
ولكن املستشرقْين إينوليتمان، والكونت 
دي فوج يرجحان أن تاريخه يرجع إلى 
إلى  ترجع  نصوص  كلها  هذه  270م، 
نصوص  وهي  امليالدي،  الثالث  القرن 
تقترب  أشكالها  ولكن  القراءة،  عسيرة 
من هيئة الخط العربي، وكلها دون نقط 

أو إعجام. 
إن أقدم نص ُوِجَد مكتوبًا بالعربية 
الفصيحة هو نقش النَّمارة الذي ُوِجَد 
الذي  عمرو  بن  القيس  امرؤ  قبر  على 
ارة  النمَّ في  العرب  ملك  بأنه  يوصف 
في إقليم حوران بجنوب فلسطني، وهو 
في  الكتابة  وهيئة  328م،  سنة  مؤرخ 
الحروف  هيئات  من  قريبة  النص  هذا 
اإلس�الم�ي�ة  الكتاب�ات  في  والكلمات 
األولى، وهو يمثل مرحلة واضحة من 
العربي؛  الخط  نشوء  تطور  مراحل 
ألن الكلمات عربية، وأشكال الحروف 

عربية تقريبًا.   

تطور العربية قبل اإلسالم
ل�ق�د ك�ان ل�ع�رب الجاه�ل�ي�ة األولى 
في  يعقدونه في كل عام  لغوي  مؤتمر 
الحجاز بني نخلة والطائف يجتمع فيه 
شعراؤهم وخطباؤهم لتناشد األشعار، 
األدبية  املساب�ق�ات  يع�ق�دون  إنهم  بل 

منهم  قضاة  على  أنفسهم  ويعرضون 
ملبرزهم على  فيحكمون  بينهم،  للموازنة 
ُيعارض.  وال  ُيرد  ال  حكمًا  مقصرهم 
إنما  املؤتمرات  بهذه  الكبير  واهتمامهم 
هو بسبب شعورهم بضرورتها لتشعب 
لغتهم بني اليمن، والشام، ونجد، وتهامة؛ 
لصعوبة التواصل في تلك البقاع وُبعد 
مطمع  فكان  ودانيها،  قاصيها  بني  ما 
أنظارهم في ذلك املجتمع توحيد لغتهم 
لغة  إلى  بها  والرجوع  شتاتهم،  وجمع 
قريش التي هي أفصح اللغات وأقربها 
مأخذًا وأسه�ل�ه�ا م�س�اغ�ًا وأح�س�نها  

بيانًا. 

تطور العربية بعد نزول القرآن 
الكريم

بالعربية  الكريم  القرآن  نزول  كان 
مراحل  في  َح�َدث  أه�م  الفص�ح�ى 
َد لهجاتها املختلفة في  تطوُّرها، فقد َوحَّ
لغة فصيحة واحدة قائمة في األساس 
إل�ى  وأض�اف  قري�ش،  لهج��ة  ع�ل�ى 
وأعطى أللفاٍظ  كثيرة،  أل�فاظًا  معجمها 
أخرى دالالت جديدة. كما ارتقى ببالغة 
التراكيب العربية. وكان سببًا في نشأة 
علوم اللغة العربية، كالنحو، والصرف، 
وال�ب�الغ�ة،  ال�ل�غ�ة،  وف�ق�ه  واألصوات، 
فضاًل عن العلوم الشرعية، ثم إنه حقق 

للعربية سعة االنتشار والعاملية. 

القرآن  الفصيحة  العرب�ي�ة  وحم�ل�ت 
انتشار  خالل  من  واستطاعت  الكريم، 
لتحلَّ  جنوبًا  زحفها  تبدأ  أن  اإلسالم 
محلَّ العربية الجنوبية القديمة، ثم عبرت 
ال�ب�ح�ر األح�م�ر إل�ى ش�رق�ي إفريقيا، 
اآلرامية  على  فقضت  شماالً  واتج�ه�ت 
في فلسطني وسوريا والعراق، ثم زحفت 
مصر.  في  القبطية  محلَّ  فحلَّت  غربًا 

بالعربية  الكريم  القرآن  نزول  كان 
مـراحـل  فـي  َحَدث  أهـم  الفصحـى 
َد لهجاتها املختلفة  رها، فقد َوحَّ تطوُّ
في  قائمة  واحدة  فصيحة  لغة  في 
األساس على لهجة قريش، وأضاف 
إلى معجمها ألفاظًا كثيرة، وأعطى 

أللفاٍظ أخرى دالالت جديدة.

إن أقدم نص ُوِجَد مكتوبًا بالعربية 
الفصيحة هو نقش النَّمارة الذي 
بن  القيس  امرؤ  قبر  على  ُوِجَد 
مـلـك  بـأنـه  يـوصف  الذي  عمرو 
إقـليم  فـي  ـارة  النـمَّ في  العرب 
وهـو  فلسـطـيـن،  بجنوب  حوران 
الكتابة  وهيئة  328م،  مؤرخ سنة 
هيئات  من  قريبة  النص  هذا  في 
الكتابات  في  والكلمات  الحروف، 

اإلسالمية األولى.

األولى  الجاهلية  لعرب  كان  لقد 
مؤتمر لغوي يعقدونه في كل عام 
والطائف  نخلة  بني  الحجاز  في 
يجتمع فيه شعراؤهم وخطباؤهم 

لتناشد األشعار. 
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لهجات  إفريقيا  شمال  في  وانتشرت 
غرب  إلى  الطريق  لها  وانفتح  البربر، 
إفريقيا والسودان، ومن شمال إفريقيا 
البحر  وجزر  أسب�ان�ي�ا  إلى  انت�ق�ل�ت 

املتوسط.  

تـطـور العـربـيـة في العـصـر 
األموي

)غي��ر  معجمة  ُتكت�ب  العربية  ظلت 
األول  القرن  منتصف  حت��ى  منقوط��ة( 
مشكولة  غ�ي��ر  ظ�ل�ت  ك�م�ا  الهجري، 
دخ�ل  فح�ين  والسكنات،  بالحركات 
أه�ل األمص�ار ف�ي اإلس�الم واخ��تلط 
العرب بهم، ظهر اللحن عل��ى األلسنة، 
وخي��ف عل��ى القرآن الكريم أن يتطرَّق 
أب�و  توصل  حينئ�ذ  اللحن  ذلك  إليه 
لضبط  طريق�ة  إلى  ال�دؤلي  األس�ود 
كلم�ات املصحف فوضع بلون مخالف 
للداللة  الحرف  فوق  نقطة  املداد  من 
على  للداللة  تحته  ونقطة  الفتحة،  على 
الكسرة، ونقطة عن شماله للداللة على 
أو  تحته،  أو  فوقه،  ونقطتني  ة،  مَّ الضَّ
وترك  التنوين،  على  للداللة  عن شماله 
إال  النقط،  من  خاليًا  الساكن  الحرف 
أن هذا الضبط لم يكن ُيستعمل إال في 
املصحف، وفي القرن الثاني الهجري 
بن أحمد طريقة أخرى،  الخليل  وضع 
بأن جعل للفتحة ألفًا صغيرة مضطجعة 
صغيرة  ياًء  وللكسرة  الحرف،  فوق 
فوقه،  صغيرة  واوًا  ة  وللضمَّ تحته، 
حالة  في  الصغير  الحرف  يكرر  وكان 
إلى  الطريقة  هذه  تطوَّرت  ثم  التنوين، 
ما هو شائع اليوم. أما إعجام الحروف 
بن  امللك  عبد  زمن  في  فتم  )تنقيطها( 
مروان، وق�ام به نصر بن عاصم الليثي 
ويحي��ى بن يعمر العدواني، كما قام��ا 
ح�س��ب  ه�ج�ائيًا  الح�روف  بترت�ي�ب 
الترتيب  وتركا  اليوم،  شائع  ه��و  م��ا 

األبجدي القديم )أبجد هوز(.

وخطت العربية خطواتها األولى نحو 
القرن  م�ن  األخي�ر  الثلث  في  العاملية 
أخ���ذت  ح���ين  وذلك  الهجري،  األول 
املن�اط�ق  إل�ى  اإلس���الم  مع  تن�ت�ق���ل 
وف���ي  العرب�ي�ة.  بالجزيرة  املحيطة 
العرب�ي��ة  أص���بحت  األمص���ار  تلك 
وأص�ب��ح  لل�دول�ة،  الرسم�ي�ة  الل�غ�ة 
الرُّقي  ع�ل���ى  دل�ي�اًل  استخدام�ه�ا 
واملكانة االجتماعية. وظلَّت لغة البادية 
حتى القرن الثاني الهجري الحجة عند 
الفخر  دواعي  من  وكان  اختالف.  كل 
بالعربية  التحدُّث  على  القدرة  للعرب�ي 
أما  البادية.  أبناء  كأحد  الفصح�ى 
ُسكان األمصار اإلسالمية، فقد بدأت 
صلتهم بلغاتهم األصلية تضعف شيئًا 
عربية  يتكلَّم  بعضهم  وأخذ  فش�ي�ئًا، 

ُمولَّدة متأثرة باللغات األم.
أهل  ل�ه�ج�ات  اخ�ت�الف  وُي�الح�ظ 
الختالف  تبعًا  العربية  في  األمصار 
القبائل العربية الوافدة، ومن هنا كان 
وال�ب�ص�رة  الكوفة،  لهجات  اختالف 
والشام، والعراق، ومصر بعضها عن 
األموي،  العصر  نهاية  وقبيل  بعض. 
التأليف  مجال  تدخل  العربية  بدأت 
مقصورًا  تراثها  كان  أن  بعد  العلمي 

واة.  على شْعر وأمثال ألسنة الرُّ

تـطـور الـعـربـيـة في العصر 
العباسي 

شهد العصر العباسي األول مرحلة 
ازدهار الحضارة اإلسالمية في مشرق 
وفي  مغربه،  وفي  اإلسالمي،  العالم 
األندلس، وبدأت تلك املرحلة بالترجمة، 
ثم  والفارسية،  اليونانية  من  وخاصة 
دخلت  ثم  اللغة،  وتطويع  االستيعاب 
طور التأليف واالبتكار. ولم يُعد معجم 
لغة البادية قادرًا وحده على التعبير عن 

شهد العصر العباسي األول مرحلة 
في  اإلسالمية  الحضارة  ازدهار 
وفـي  اإلسالمـي،  العـالـم  مشرق 
وبـدأت  األنـدلـس،  وفي  مغربه، 
وخـاصة  بالترجمة،  املرحلة  تلك 
ثـم  والـفارسية،  اليونـانـيـة  مـن 
ثـم  اللـغـة،  وتطويـع  االستيعاب 

دخلت طور التأليف واالبتكار.

األولى  خطواتها  العربية  خطت 
األخيـر  الثلث  في  العاملية  نحو 
مـن القـرن األول الهـجـري، وذلك 
حـــين أخـــذت تنتقل مع اإلســـالم 
بالجزيرة  املحيـطـة  املناطق  إلى 

العربيـــة.

ظلت العربية ُتكتـب معجمة )غيــر 
القرن  منتصف  حتــى  منقوطــة( 
غـيـر  ظـلـت  كـما  الهجري،  األول 
والسكـنات  بالحركـات  مشـكـولة 
حتى توصـل أبـو األسـود الـدؤلي 
كـلـمـات  لـضـبـط  طـريـقـة  إلـى 
املصحف، وجاء من بعده الخليل 
بن أحمد فوضع طريقة أخرى، أما 
الحروف فتم في زمن عبد  تنقيط 

امللك بن مروان.
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العلماء  فحمل  الحضارة،  تلك  معاني 
تعريب مصطلحات  ة  عاتقهم مهمَّ على 
ملصطلحات  صيغ  وتوليد  عربية،  غير 
ذات  عربية  صيغ  وتح�مي�ل  أخ�رى، 
أرادوا  معاني  لتؤدي  ج�دي�دة  دالالت 
التعبير عنها، وبهذا استطاعت العربية 
التعبير عن أدق املعاني في علوم تلك 

الحضارة الشامخة وآدابها. 

وفي مطلع ذلك العصر بدأ التأليف 
في تعليم العربية، فدخلت العربية مرحلة 
هو  هذا  وكان  الكتاب،  بطريق  تعلُّمها 
العلوم  عليه صْرح  قام  الذي  األساس 
اللغوية كالنحو، والصرف، واألصوات 

وفقه اللغة، والبالغة، واملعاجم. 

العالم  انقسام  م�ن  ال�رغ�م  وع�ل�ى 
العصر  في  دوي�الت  إلى  اإلسالمي 
لغات أخرى  واتخاذ  الثاني،  العباسي 
لإلدارة كالفارسية والتركية، فإن اللغة 
العربية بقيت لغًة للعلوم واآلداب، ونمت 
الثقافية والعلمية في حواضر  الحركة 
والقيروان،  كالقاهرة، وحلب،  متعدِّدة، 

وقرطبة. 

يتضح  لنا مما سبق  حول  نشأة  
اللغة العربية  أن هنالك  ع�دي�دًا  من 
اآلراء حول أصل العربية  لدى  قدامى  
إلى   بعضهم  فيذهب  العرب  اللغويين 
َي�ع�ُرب  ك�ان  أول  م�ن  أع�رب   أن  
العربي  اللسان  بهذا  وتكلم  في لسانه 
في  وورد  باس�م�ه،  ال�لغ�ة  فُسمي�ت 
الحديث النبوي أن نبي هلل إسماعيل 
بن إبراهيم أول من ُفتَق لسانه بالعربية 
سنة،  عشرة  أربع  ابن  وهو  املبينة، 
بن  علي  فعن  أبيه،  لسان  نسي  بينما 
أبي طالب �� رضي هلل عنه �� قال: قال 
 �� عليه وسلم  �� صلى هلل  رسول هلل 

املبينة  بالعربية  لسانه  ُفتَق  من  "أول   :
إسماعيل، وهو ابن أربع عشرة سنة" 
اآلخر  بعضهم  أما  الجامع(،  )صحيح 
فيذهب إلى القول: إن العربية كانت لغة 
آدم في الجنة، إال أنه ال وجود لبراهني 
ح أيًِّا  علمية أو أحاديث نبوية ثابتة ترجِّ

من تلك االدعاءات.
ما  على  العلمي  املنهج  اعُتمد  ولو 
واآلثار  اللساّنيات  علوم  إليه  توصلت 
والتاريخ، فإن ُجّل م�ا ي�م�ك�ن قوله إن: 
اللغة العربية بج�م�ي�ع لهج�اتها انبثقت 
من مجموعة من اللهجات  التي ُتسمى 
بلهجات شمال الجزيرة العربية  القديمة. 
أما ل�غ�ات جنوب الجزيرة  العربية، أو 
ما ُيسمى اآلن باليمن، وأجزاء من عمان 
الشمالية  العربية  اللغة  عن  فتختلف 
ال�ت�ي انبثق�ت  م�ن�ها  اللغة العربية، وال 
تشترك معها إال في ك�ونها من اللغات 
املسلمني  علماء  كان  وقد  السامية، 
أبو  قال  حتى  ذلك  يدركون  املتقدمني 
لسان  "ما  )770م(:   العالء  بن  عمرو 

حمير بلساننا وال عربيتهم بعربيتنا".
اللغات السامية  العربية من  واللغة 
في  وتغيرًا  كبيرًا  تطورًا  شهدت  التي 
فضل  وللقرآن  الداخ�ل�ي��ة،  مراحلها 
عظيم عليها، حيث بسببه أصبحت هذه 
اللغة الفرع الوحيد من اللغات السامية 
في  وعامليته،  توجهه  على  حافظ  الذي 
السامية،  اللغات  معظم  اندثرت  حني 
ذات  محلية  لغات  عدا  منها  بقي  وما 
واألمهرية  العبرية،  مثل:  ضيق  نطاق 
)لغة أهل الحبشة، أي: ما ُيعرف اليوم 
بإثيوبيا(، واللغة العربية يتكلم بها اآلن 
قرابة 422 مليون نسمة كلغة أم، كما 
العرب  غير  املسلمني  من  بها  يتحدث 

قرابة العدد نفسه كلغة ثانية. 

العالم  انقسام  مـن  الـرغــم  عـلى 
العصر  في  دويـالت  إلى  اإلسالمي 
لغات  واتخاذ  الـثــانـي،  العبـاسي 
أخرى لإلدارة كالفارسية، والتركية، 
فإن اللغة العربية بقيت لغًة للعلوم 
الثقافية  الحركة  ونمت  واآلداب، 
متـعـدِّدة،  حـواضر  فـي  والعلمـيـة 
والقـيـروان،  وحــلــب،  كالـقـاهـرة، 

وقرطبة.

اللغات  من  العربية  اللغة  ُتعد 
السامية التي شهدت تطورًا كبيرًا 
الداخلية،  مراحلها  في  وتغيرًا 
وللقرآن فضل عظيم عليها، حيث 
أصبحت بسببه هذه اللغة الفرع 
الوحيد من اللغات السامية الذي 

حافظ على توجهه وعامليته.

بدأ التأليف في تعليم اللغة العربية 
في مطلع العصر العباسي، فدخلت 
بطـريـق  تعلُّــمـهـا  مرحلة  العربية 
األسـاس  هـو  هـذا  وكـان  الكتاب، 
الذي قام عليه صْرح العلوم اللغوية 
واألصـوات  والـصـرف،  كالـنـحـو، 

وفقه اللغة، والبالغة، واملعاجم.
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التركيبات السنية
د. جمانة ياسر األصيل*

ن
نا

س
أل
وا

م 
ف
ال

ب 
ط

بین  تجمع  التي  التجمیلي  األسنان  طب  تقنیات  من  واحدة  السنية  التركیبات  ُتعد 
التقنیات الحدیثة والتقلیدیة بغیة الحصول على عالج مختلف وآمن قادر على منح أفضل 
النتائج المطلوبة. ُتستخدم التركیبات السنیة من أجل إصالح عیوب ومشكالت األسنان 
ومنح ابتسامة جذابة تعزز ثقة المریض بنفسه. وفي وقتنا الحالي یتم استخدام أنواع 
مختلفة من التركیبات السنیة، وتكمن الوظیفة الرئیسیة للتركيبات السنیة في تعویض 
فراغات األسنان المفقودة، كما یمكن أیضًا االستفادة من التركیبات السنیة في الحاالت  
التي یحدث فیھا  تسوس شدید في األسنان. ُتعد صحة الفم واألسنان ضروریة للصحة 
العامة في كل مرحلة من مراحل الحیاة، فأهمية صحة الفم واألسنان ال تتوقف فقط عند 
نافذة  الفم  ُیعد  كما  الذات،  واحترام  االجتماعي  التفاعل  تعزز  بل  والكالم،  الجسم  تغذیة 
لبقیة الجسم؛ مما یوفر إشارات لالضطرابات التي تحدث في الجسم، ومن ثم فإن اإلهمال 
في صحة الفم واألسنان ال يؤثر فيها فقط، بل قد یؤثر أيضًا في أعضاء أخرى بالجسم، 

خاصة في حالة المرضى ضعیفي المناعة.

* محرر طبي ــ املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ دولة الكويت. 
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لها بعض النواحي السلبیة أیضًا، فقد 
تكون هذه التركیبات غیر مریحة لبعض 
الناس، بحیث تسبب لهم آالًما والتهابات 
بسبب الضغط على اللثة، وتكون أحیاًنا 
معرَّضة للكسر؛ نتیجة لعدم ثباتها في 
الفم، إضافة إلى أنها تحتاج إلى العنایة 

والحفظ بشكل دقیق. 
• تركیبــات أســـنان متحــركة جزئیة	

هي تركيبات تمتلك نف�س مواصف���ات 
یمكن  أنها  إال  تقریبًا  الكاملة  األطق��م 
على  تساعد  معدنی��ة  دعامة  تحوي  أن 
أفضل،  بشكل  الجزئ�ي  الطقم  تثبیت 
لتعویض عدد  التركیبات  ُتستخدم هذه 
وت�ت�شابه  املفقودة،  األسنان  من  معین 
بشكل عام بالنواحي اإلیجابیة والسلبیة 
إضافة  الكاملة،  المتحركة  األطقم  مع 
فترة  یحتاج  وتركيبها  إزالتها  أن  إلى 
من التدریب ریثما یتم التعّود على ذلك 

والتمّكن من وضعها بشكل مریح.
منھا  ُتصنع  التي  المادة  تختلف 
تركیبات األسنان المتحركة، ومن هذه 

المواد: 
• المتــحـركة 	 األســــنان  تركیـبـــات 

املصنــوعـــة مــــن اإلكــریـلیــــك

بالست�ی�ك�یة  م�ادة  ھ��و  اإلكریل�ی�ك 
أطقم  قاعدة  صناعة  ف�ي  ُتستخدم 
وردي،  ب�ل���ون  الم�ت�حركة  األسن�ان 
ع�ل���ى  الط�ق��م  لتثب�ي�ت  وُتس����تخدم 
ال�ل�ث����ة، وت�ت�م�ی����ز بأن�ها غ�ی�ر مكل�ف�ة، 
ل�ذل�ك  األخ���رى،  باألن�واع  م��ق��ارن�ة 
الختیارها،  المرضى  من  كثیر  یمی����ل 
ل�ك�ن ال يخلو األمر من بعض ال�ن�واحي 
السلبیة، مثل: تعرضها للتآكل مع مرور 
الوقت فيتشوه شكلها وت�ف�ق�د فاع�ليتها، 
وق����د تتع���رض للكسر فهي غیر متینة 
بما یكفي، وتحتاج إلى الرعایة الدقیقة 
واالنتباه؛ ألن إهمال نظافتها يمكن أن 

یؤدي إلى اإلصابة بالتهاب اللثة.

استخدام  يتم  الحالي  وقتنا  في 
السنية  التركيبات  من  مختلفة  أنواع 
عالج  في  مهمًا  دورًا  تلعب  التي 
مشكالت وعیوب األسنان التي تختلف 

من حيث القوة، والتناسب والجمال.
تركيبات األسنان المتحركة

هي  المتحركة  األسنان  تركیبات 
أن  للمريض  یمكن  التي  التركیبات 
ولها  تركيبها،  ویعید  بنفسه  يزيلها 
المواد  حسب  تختلف  عديدة  أنواع 
كمادة  صناعتها  في  تدخل  التي 
الشكل  ناحیة  من  وكذلك  أساسیة، 
ثم  ومن  االستخدام،  طريقة  أو  مثاًل 
على  حالة  كل  متطلبات  تلبي  فإنها 
حدة، ونستعرص فيما يأتي بعض هذه 

األنواع:
• تركیبات أسنان متحركة كاملة	

حاجة  لتلبية  النوع  هذا  ُیصمم 
مريض فاقد لجميع أس��نانه ف��ي أحد 
كبار  ويتعرض  كليهم��ا،  أو  الفكني 
السن لهذه املشكلة بنسبة كبیرة مقارنة 
مع أي فئة عمریة أخرى، وتكون ھذه 
التركیبات مكونة من قاعدة وردیة تشبه 
اللثة، وفوقها یوج��د طقم كام��ل م���ن 
على  یثّبت  الذي  الصناعیة  األسنان 
أحد الفكین أو كليهما، ویكون املريض 
قادرًا على إزالته، وإعادة تركيبه بنفسه  

بسهولة.
مدة  خالل  األطقم  هذه  تركیب  یتم 
أشهر  أربعة  إلى  شهرين  من  تستغرق 
وذلك  فقدانها،  أو  األسنان  خلع  بعد 
كامل،  بشكل  اللثة  شفاء  یتم  ریثما 
وتملك ھذه التركیبات عدًدا من النواحي 
مقبولة  مثاًل  تكلفتها  فتكون  اإلیجابیة، 
أو  الثابتة  الجسور  تكلفة  من  أكثر 
تركیبات  كذلك  وُتعد  األسنان،  زرعات 
بشكل  عليها  التعدیالت  إلجراء  قابلة 
سهل وبسیط. وعلى الرغم من ذلك یكون 

تؤدي النخور الشديدة إلى تدمير 
هيكل السن.

بوجود  التسوس  خطر  ـــزداد  ي
عوامل مختلفة.

على  األســنــان  عالجات  تختلف 
حسب حالة املريض.
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• المـتـحـركـة 	 األســنـان  تركـیـبـات 
المصنوعة من األكریلیك والمعدن

في  التركیبة  ھذه  ُتستخدم  غالبًا 
المتحركة  األس�نان  أط�ق�م  صن�اع�ة 
ال�ن�وع  ه�ذه  ی�وف�ر  ح�ی�ث  الجزئية، 
ویدعم  األسنان،  ألطقم  ومتانة  قوة 

أیضًا األسنان المجاورة.
تركيبات األسنان الثابتة

الث�اب�تة  األسن�ان  تركي�ب�ات  ُتعرف 
السنية،  الجسور  أو  التيجان،  باسم 
واحدة  ملرة  تثبيتها  يتم  تركيبات  وهي 
بعد  إزالتها  يمكن  وال  الطبيب،  من 
ولهذه  السنية.  العيادات  في  إال  ذلك 
التركيبات عدد من األنواع نستعرضها 

فيما يأتي: 
• الــثـابـتـة 	 األســنــان  تـركــیــبـات 

المصـنـوعــة مــن البورســـلین

قالب  من  التركيبات  ه�ذه  تتك��ون 
م�ن  بط�ب�ق�ة  خارجیًا  مغطى  معدني 
م��ادة  وه��و  األبیض،  الب�ورس�ل�ی�ن 
تشبه  شفافة  بیضاء  س�ی�رام�ی�ك�ّی�ة 
الزجاج، فینتج عن ذلك تركیبات سنّیة 
الطبیعیة،  لألسنان  قریب  مظھر  لها 
أفضل  حاًل  البورسلین  تركیبات  ُتعد 
لتعویض األسنان المفقودة من ناحیتي 
تكلفة،  أكثر  أنها  إال  والمتانة،  الشكل 
للكسر  ُمعّرضة  فهي  حساسیة  وأكثر 
والتآكل بشكل كبیر، لذلك تتطلب العنایة 
والحذر من الضغط عليها بشكل زائد.

• تركیبات األسنان الثابتة املصنوعة 	
من الزیركون

معدن  من  مصنوعة  تركیبات  وهي 
الزیركون داخلیًا وخارجیًا وتغطى غالبًا 
بالبورسلین لتحسین مظھرھا الجمالي، 
تكون أكثر متانة من تركیبات البورسلین 
مع القالب المعدني وتركیبات اإليماكس 
استخدامها  ُیفضل  لذلك  )E-Max(؛ 

خلوها  وُيَعد  األضراس،  تلبیس  في 
يميزها، حيث  ما  أهم  المعادن من  من 
املشكالت  تفادي عديد من  یساعد في 
التحسسیة وااللتهابات، وتكون تكلفتها 
مرتفعة أكثر من غيرها. ُيعد عدم تناسق 
األسنان  مع  التركيبات  هذه  ألوان 
الطبیعیة واحتمالیة احتكاكها معها أحد 

عيوب هذا النوع من التركيبات.
• 	 )E-Max( تركیبات اإلیماكس

زجاجیة  خامة  لها  تركیبات  هي 
جدًا،  طبيعيًا  شكلها  فیكون  شفافة 
وتكون أضعف م�ن تركیب��ات الزیركون؛ 
ع�ل�ى  استخ�دام�ها  ُیست�ح�س�ن  لذا 
األسنان األمامیة، ُیصن��ع منه�ا قشور 
ُتغطى بها األسنان بشكل خارجي، أو 
ُتعد  كاملة،  تلبیسات  تكون  أن  یمكن 
مكلفة  عام  بشكل  اإلیماكس  تركیبات 
جدًا وتحتاج إلى رعایة واهتمام كبیرین.
كاملـــــة  أســـــنان  تــركـيبــات 

مدعومة بالزرع
یتم فيها تركیب قوس سني كامل في 
الفك العلوي أو السفلي عن طریق زرع 
دعامات معدنیة من معدن التیتانیوم في 
غرسات  أربع  عددها  یكون  الفك  عظم 
في  غرسات  وست  السفلي،  الفك  في 
وتختلف  األحیان  أغلب  العلوي  الفك 
االنتهاء من غرس  بعد  الحالة،  بحسب 
تلك الدعامات يجب االنتظار لعدة أشهر 
حتى یتم االندماج ما بین العظم الفكي 
والغرسات، ومن بعدها یتم تثبیت طقم 
كامل من األسنان فوق تلك الغرسات إما 
بشكل دائم غیر قابل لإلزالة أو بشكل 
قابل لإلزالة، وذلك وفقًا للحاجة ورغبة 
التركیب�ات  ه���ذه  توفر  المریض، حيث 
راحة كبیرة للمریض؛ نتیجة ملتانتها إال 
أن عيوبها الوحیدة هي التكلفة العالیة 
من  طویلة  مدة  لالنتظار  واالضطرار 

الزمن لحین االنتهاء من عملياتها.

تكون التركيبات السنية املتحركة 
قابلة لإلزالة.

أحد  السنية  التركيبات  ُتــعــد 
إلصــالح  الشائعة  الحلول  أهــم 

مشكالت وعيوب األسنان.

املفقودة  األســنــان  تعويض  يتم 
بعدة طرق.
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جسور األسنان
األسنان  ج�سور  أن�واع  تخ�ت�ل�ف 
وتتعدد حسب كل حالة على حدة، وعلى 

حسب رغبة املريض، ومنها ما يأتي:
• جسر سني مدعوم بالزرع	

ُتستخدم عند الحاجة لتعویض عدد 
من األسنان المفقودة التي تكون مجاورة 
لبعضها، فیتم تشكیل جسر مكّون من 
ووضع  المفقودة،  األسنان  عدد  نفس 
غرسات معدنیة بشكل طرفي في اثنین 
الصناعیة،  األسنان  تلك  من  أكثر  أو 
جسر  النهاي�ة  ف���ي  یتشكل  بحیث 

مدع���وم بالغرسات م���ن أطراف����ه.
• جسر ثابت مدعوم باألسنان	

تاجین  من  مكون  جسر  عن  عبارة 
كامل  بدیل  سن  وبينهما  سنیین، 
التركیبات  من  األنواع  هذه  ُتستخدم 
واحد  سن  لتعویض  الحاجة  عند 
تكون  أن  ویجب  دائم،  وبشكل  مفقود 
ومتینة،  قویة  له  المجاورة  األسنان 
حجمھا  وتصغیر  تحضير  سیتم  حیث 
التیجان  تركیب  باإلمكان  لیصبح 
ومن  فوقها،  الجسر  تثبت  التي  السنیة 
تسبب  قد  أنها  التركیبات  هذه  عیوب 
ضررًا لألسنان الداعمة للجسر بسبب 
إضعافها وتخریب بنيتها في أثناء عملیة 

التحضير.
ُیفضل اللجوء إلى التركيبات الثابتة 
في بعض الحاالت مثل: فقد سن دائم، 
أو فقد أحد األسنان اللبنیة. سواء كان 
فقد السن ناتجًا عن إحدى الحوادث، 
األسنان  فإن  األسنان  تسوس  عن  أو 
الدائمة تمثل العالج المناسب. یختار 
الطبیب الطریقة المناسبة للعالج سواء 
األسنان  العالج بجسور  أو  بالزراعة، 

الثابتة )حسب حالة املريض(.
ممیزات التركیبات الثابتة

• ومنح 	 المفقودة  األسنان  تعویض 
املظهر المطلوب.

• نظرًا 	 تغييرها؛  إلى  الحاجة  عدم 
لثباتها وطول عمرها.

• تكون قريبة الشبه لألسنان الطبیعیة 	
في الشكل واللون والوظيفة.

• الحفاظ على األس�ن�ان الم�ت�ب�ق�یة 	
وحمايتها من التآکل والتلف.

عیوب التركیبات الثابتة
• التكلفة المرتفعة مقارنًة بالتركیبات 	

المتحركة.
• یعاني المریض أحيانًا صعوبة في 	

النطق والكالم والبلع لفترة مؤقتة.
كیفیة العنایة بالفم واألسنان

• ع��ل����ى 	 مرتی���ن  األسنان  تنظیف 
فرشاة  باس���تخدام  یومی��ًا  األقل 
ناعمة باستخدام معج��ون أسنان 

يحتوي على الفلورايد.
• لتنظیف 	 األس�نان  خیط  استخدام 

األماكن الضيقة بني األسنان.
• إلزالة 	 الف��م  غس����ول  اس��تخدام 

جزیئات الطعام الت�ي تركت بع��د 
تنظیف األسنان بالفرشاة.

• مت���وازن، 	 صح��ي  طع�ام  تناول 
والتقلیل من تناول السكریات.

• تجنب التدخین.	
• لطبیب 	 دوریة  زیارة  على  الحفاظ 

األسنان لالطمئنان عل�ى األس��نان 
وتنظيفها.

• االبتعاد ع��ن المش��روبات الغازیة 	
فهي تؤدي إلى تآكل األسنان.

• شرب كثیر من الماء للحفاظ على 	
رطوبة الفم والحلق، ومنع البكتیریا 
األس�ن�ان،  ع�لى  االلت�ص�اق  م�ن 
واألغشیة المخاطیة الداخلیة للفم.

• والسوائل 	 األطعمة  تناول  تجنب 
الساخنة جدًا؛ ألنها تتل��ف براع���م 

الت��ذوق الموجودة في اللسان.

منها  ُتصنع  التي  املادة  تختلف 
دواعي  حسب  األسنان  تركيبات 

استعمالها.

تختلف تركيبات األسنان الثابتة 
قابلة  أنها غير  املتحركة في  عن 

لإلزالة، مثل املتحركة.

يجب االهتمام بنظافة التركيبات 
بشكل دائم.
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ابيضاض الحدقة عند الطفل
األسباب، التشخيص والعالج

* طبيبة مقيمة بمصلحة طب العيون ــ مستشفى 20 غشت ــ الدار البيضاء ــ اململكة املغربية.
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ابيضاض الحدقة )ابيضاض بؤبؤ العني( )Leukocoria( هو عبارة عن انعكاس 
حدقي أبيض )White pupillary reflex( غير طبيعي من شبكية العني، وهو عالمة 
سريرية قد تدل على مرض بصري خطير وُيعد طارئًا تشخيصيًا. ويجب لزومًا 
أواًل   )Retinoblastoma( الشبكي  األرومي  الورم  تشخيص  )استبعاد(  إقصاء 
وذلك ألن املآل في هذا املرض يكون خطيرًا ومهددًا للحياة. كما أن هناك عديدًا من 
واألخرى األقل شيوعًا  )الكاتاراكت(  الساد  األسباب األخرى منها الشائعة مثل: 

.)Coatsʼ disease( )مثل: مرض كوتس )تسّرب في األوعية الدموية الشبكية
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)املـنـعكس  الـحـدقـة  ابـيـضـاض   
طبية  هو عالمة  األبيض(  الحدقي 
تدل على اإلصابة بعدد من الحاالت 
األرومـي  الـورم  أخطـرها  املرضية 

الشبكي لحياة الطفل.

األحمر  الحدقي  "املنعكس  يعتمد 
الطبيعي" عند فحص العني بمنظار 
العـيـن عــلـى شــفـافــيـة الوسـائـط 
العني،  وعدسة  )القرنية،  البصرية 
الشبكية(،  أمام  الزجاجي  السائل 
وأي تغيير في طبيعة تلك الوسائط 

يجعل هذا املنعكس غير طبيعي.

الشـبـكي هـو روم  الـورم األرومـي 
النـمـو،  سـريـع  سرطـانـي  عصبي 
يصيب شبكية العني، وهي املنطقة 
في  الواقـعـــة  للضوء  الحساسة 

الجزء الخلفي من العني.

ال�عي�ن  ب�ؤب�ؤ  أو   )Pupil( الح�دق�ة 
داخل  املوجودة  الصغيرة  الفتحة  هو 
القزحية، ويعمل البؤبؤ على تمرير الضوء 
وتوصيله إلى عدسة العني وتركيزه على 
في  التحّكم  هو  الحدقة  ودور  الشبكية. 

مقدار الّضوء الّساقط عليها.

التشخيص  
"ابيضاض  تشخيص  رصد  يمكن 
من خالل فحص العني بمنظار  الحدقة" 
التي  وبعده  الحدقة  توسع  قبل  العني 
ومضة  أو  بيضاء،  حدقة  فيها  يالحظ 
من  بداًل  الطبيعية  غير  الحدقة  )بريق( 
الحمراء  العني  منعكس  لديهم  يظهر  أن 
الروتيني.  العيني  الفحص  في  املألوف 
يتم  ما  غالًبا  سهاًل.  التشخيص  وُيعد 
تحت  لفحص  األط��ف��ال  عند  ال��ل��ج��وء 
التخدير للتكمن من القيام بفحص شامل 
ودقيق للعني. كما أنه في أغلب الحاالت 
يتم اللجوء لفحوص تكميلية مثل: تخطيط 
الصدى للعني الذي يسمح برؤية الجزء 
بواسطة  مرئيًا  يكون  ال  عندما  الخلفي 
عند  )مثاًل:  الشقي  باملصباح  الفحص 
مفراس  أو  الكلي(  بالساد  اإلص��اب��ة 
العني، أو التصوير بالرنني املغناطيسي. 
التفريقية  ال��ت��ش��خ��ي��ص��ات  ب��ني  م��ن 
ابيضاض  نجد:  قد  الحدقة  البيضاض 
 ،)Hypopyon( قيحيًا  القرنية، وغميرًا 
النسيجي،  الحدقة  غشاء  واستمرارية 

والورم القزحي.

األسباب ووسائل العالج  
• الشبكي 	 األرومــــــي  الـــــورم 

 )Retinoblastoma(

التي  األسباب  وأول  أهم  من  ُيعد 
يجب التفكير فيها وتأكيده أو إقصاؤه. 

ُيعد ورًما خبيًثا جًدا، يصيب األطفال 
ما  وع��ادة  وراثيًا  يكون  قد  والرّضع، 
كلما  الجانب.  ثنائي  أو  أحادي  يكون 
كان  مبكًرا  وعالجه  تشخيصه  ك��ان 
األحيان  غالب  في  يكون  أفضل.  املآل 
بيضاء  كتل  ع��دة  أو  كتلة  عن  عبارة 
البقعة  منطقة  تصيب  قد  الشبكية  في 
حافة  على  أو  البصري،  القرص  أو 
الشبكية. يكون العالج كيميائًيا سواًء 
بالحقن الوريدي، أو عبر الشريان، أو 
الغرفة  أو  الزجاجي،  الجسم  داخ��ل 
األمامية، أو إشعاعًيا أو موضعًيا عبر 
أو  الليزر،  بأشعة  ال��ح��راري  العالج 
بالتبريد )التجميد(، وقد يقتضي األمر 
العني.  استئصال  األحيان  بعض  في 

تتم مراقبة الطفل مدى الحياة.
• 	 )Cararact( الساد العيني

ُيعد الساد من أحد األسباب األولية 
البيضاض الحدقة لدى األطفال وأكثرها 
شيوعًا، وتختلف أنواع الساد الذي قد 
يكون ِخلْقًيا، نتيجة إصابة رضحية أو 
بسبب بعض األدوية املستعملة بطريقة 
الطبيب  اس��ت��ش��ارة  دون  عشوائية 
وظيفيًا؛  املرض  مآل  يكون  املختص. 
عليه  ُيطلق  ما  )أو  الغمش  يسبب  ألنه 
في  يكون سبًبا  الذي  الكسولة(  العني 
الطفل.  عند  الالرجعي  الرؤية  ضعف 
ثنائي  أو  أح��ادي  الساد  يكون  وق��د 
الجانب، يعتمد التشخيص على فحص 
اختصاصي  من  الطفل  لعني  كامل 
العني،  أم��راض  ومعالجة  تقييم  في 
غياب  أو  وج��ود،  تقييم  يجب  وكذلك 
يكون  للعني.  مرافقة  أخرى  إصابات 
العالج جراحًيا ويتبعه معالجة الغمش 
الدماغ  لتجاهل  نظًرا  الرؤية؛  )ضعف 
للصورة التي يتلقاها من عني واحدة(.
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فحص  هو  العني  منعكس  فحص 
موصى به من األكاديمية األمريكية 
على  إجراؤه  يـتـم  األطـفـال  لطـب 
بهدف  الوالدة  وحـديـثـي  األطفـال 
أمراض  بعض  عن  املبكر  الكشف 
التدخل  إلى  تحتـاج  التي  العني 
املبكر، واإلحالة إلى طبيب العيون 
ملنع املضاعفات البصرية الخطيرة.

يمثل الورم األرومي الشبكي حوالي 
3% من سرطانات مرحلة الطفولة، 
الـطـفـل عـامـه  بـلـوغ  قـبـل  ويحدث 
الثاني عادة، وغالًبا ما يكون ثنائي 

الجانب.

للـورم  املـبـكر  التشخـيـص  ُيـعـد 
الحفاظ  مفتاح  الشبكي  األرومي 
على الحياة والرؤية السليمة لدى 

الطفل.

• 	 )Coatʼs( مرض كوتس
العني،  في  وراثي  غير  مرض  وهو 
من   %95( الجانب  أح���ادي  غالًبا 
في  اإلصابة  سن  ويكون  الحاالت(، 
املتوسط 10 سنوات،  وغالبية اإلصابات 
لدى الذكور )75% من الحاالت(. وهو 
الشبكية  شعيرات  توسع  عن  عبارة 
ويكون  شبكي.  ون��زف  نضاحات  مع 
بالل�ي�زر،  الض�وئ�ي  بالت�خ��ث�ر  العالج 
نمو  عوامل  مضادات  مع  بالتبريد  أو 
األوعية البطانية، وفي حاالت نادرة يتم 

استئصال العني.
• اعتالل الشبكية للخدَّج	

)Retinopathy of prematurity(

عبارة عن مرض يصيب العني عند 
اإلصابة  خطر  عوامل  من  أو  الخدَّج، 
وعمر  املنخفض،  ال��والدة  وزن  هو  به 
تنفسية،  بضائقة  واإلص��اب��ة  الحمل، 
واالستشفاء في العناية املركزة لحديثي 
الوالدة مع تلقي العالج باألكسجني. تتم 
املعالجة بالليزر ومضادات عوامل نمو 

مهمة  الوقاية  أن  إال  البطانية،  األوعية 
مع  بحذر  باألكسجني  بالعالج  وتكون 
مراقبة إلزامية لألطفال ذوي الخطورة 
العني  قاع  تنظير  خالل  من  املحتملة 

وحواف الشبكية.  
إن ال��خ��ط��ر األك��ب��ر ع��ن��د وج��ود 
ابيضاض حدقي لدى الطفل هو تأخير 
الشبكي؛  األروم��ي  ال��ورم  تشخ�ي�ص 
عند  حدقي  ابيضاض  كل  ُيعد  ول��ذا 
الشبكي  األروم���ي  ال��ورم  هو  الطفل 
حتى يثبت العكس، وهو اعتبار سديد؛ 
تضمن  التي  الوحيدة  الوسيلة  ألن��ه 
ثم  ومن  مبكرين،  وعالًجا  تشخ�ي�ص�ًا 
التي يهددها  الطفل  نحافظ على حياة 
التشخيص  أن  ك��م��ا  امل����رض.  ه���ذا 
والعالج املبكر لباقي األمراض املسببة 
البيضاض الحدقة مثل الساد ومرض 
كوتس واالعتالل الشبكي للخدج يبقى 
وصحة  سالمة  على  للحفاظ  مهًما 
البصر، وألن املآل البصري يكون في 

خطر حقيقي.

! صورة تشريحية للعين الطبيعية، وعين مصابة بالورم األرومي الشبكي.

الجسم الزجاجي

العصب البصري

الشريان الشبكي املركزي

العدسة
القزحية

القرنية
الحجرة األمامية

الورم األرومي الشبكي

الشبكية
املشيمية
الصلبة

تشريح العني الطبيعية

السائل تحت الشبكية
جزء من الورم منتشر في خاليا الورم

السائل الزجاجي

العصب البصري
الشريان العيني
الشريان السباتي الغائر

الشريان الهدبي 
الخلفي

الشريان الشبكي 
املركزي
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في هذه الصفحة نلقي الضوء على بعض األخطاء الشائعة والدارجة أحياناً على اللسان، وهي كثيرة 
األخطاء  من هذه  هنا بعضاً  الكلمات، ونعرض  ألفوا سماع هذه  الذين  الناس  بني  املضمون  ومفهومة 

اللغوية وصوابها في اللغة العربية، ومن األخطاء الدارجة ما يأتي:

سبب الخطأ الصواب الخطأ

• َر" ال يتعدى بحرف الجر "على".	 ألن الفعل "َأثَّ • هذا األمر َأثََّر فيه أو به.	 • هذا األمر َأثََّر عليه.	

• سوف للزمن البعيد، والسني للزمن القريب.	 • بعد لحظات سنبدأ.	 • ــحــظــات ســوف 	 ــعــد ل ب
نبدأ.

• ال تكرر )بني( إال إذا اتصل بها ضمير مثل: )جلست 	
بينك وبني فالن(.

• جلست بني فالن وفالن.	 • وبني 	 فالن  بني  جلست 
فالن.

• الفعل )يحتاج( يتعدى بحرف الجر )إلى(.	 • احتاج الطالب إلى كتاب.	 • احتاج الطالب كتابًا.	

• واسعًا 	 شيوعًا  شاعت  جــدًا  ركيكة  جملة  شبه 
ُيستبدل بها أحد التعابير السابقة.

• هذا، 	 ــذا، وعلى  ل ــّم،  ث ِمــن 
نجد،  أي،  إذن،  ــك،  ــذل وب

نرى أن ......

• بالتالي! 	

• أكد الشيء: وثقه و أحكمه و قرره.	 • أكد الشيء فتأكد الشيء.	 • أكد على الشيء.	

• ألن )حاز( فعل يتعدى بنفسه.	 • حاز فالن األموال.	 • حاز فالن على األموال.	

• الدليل جاء في قول هلل تعالى: )فتبسم ضاحكًا من 	
ـ آية 19(. قولها( )سورة النملـ 

• ضحك الجميع منه.	 • ضحك الجميع عليه. 	

• ألن الفعل )تعود( يتعدى بنفسه.	 • دت القراءة .	 تعوَّ • دت على القراءة. 	 تعوَّ

• جمعها 	 يجوز  فال  فحص،  مفردها  )فحوص(  ألن 
التي هي جمع مؤنث سالم، وألن  إلى )فحوصات( 

ليس مفردها مؤنثًا.

• أجــــــــــريــــــــــت بــــعــــض 	
الفحوص. 

• أجــــــــريــــــــت بـــعـــض 	
الفحوصات.  

• ألن الفعل )احذر( يتعدى إلى مفعوله من دون حرف 	
جر.

• احذر عدوك.	 •  احذر من عدوك. 	

األخطاء الشائعة في اللغة العربية*

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

﴿َوِفي َأنُفِسُكْم َأَفاَل ُتْبِصُرون﴾
اآلية )21(، "سورة الذاريات" 

$

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

ُسمية محمود مصطفى *

تعالى:  فيقول  آيـات هلل  في  ن  والتـمعُّ ر  التـفكُّ إلى ضـرورة  الكـريـمـة  اآلية  تشير 
الناس آيات وِعَبر تدّلكم على  وفي أنفسكم أيها  ُتْبِصُرون"، أي:  َأَفاَل  َأنُفِسُكْم  "َوِفي 
أن يخلق مثل  يْقِدر على  إذ كان ال شيء  لكم سواه،  إله  وجود خالق عظيم، وأنه ال 
أفال تنظرون في ذلك فتتفكرون فيه،  أي:  خلق هلل لكم فيقول تعالى: )أفال تبصرون( 
فتعلمون حقيقة وحدانية خالقكم، فهذا قلب ينبض، وهذا عقل يفكر ويدبر، وهذا لسان 

ينطق، وهذه عني ُتبِصر، فتبارك هلل أحسن الخالقني. 
سنتناول في هذه املقالة الحديث حول الجهاز الدوري الذي يتكون من ثالثة مكونات 
رئيسية وهي القلب، واألوعية الدموية، والدم. إن من يدرس تركيب القلب والطريقة التي 
يعمل من خاللها، فال بد له أن يتعرَّف إلى وجود صانع ال حدود لعلمه وقدرته يقف وراء 
التي ال يتجاوز وزنها ثلث كيلو  امليكانيكية  القلب األعجوبة، فهذه املضخة  تصنيع هذا 

جرام تعمل على ضخ الدم إلى مختلف أنحاء الجسم من دون توقف.
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في  القص  عظمة  خلف  القلب  يقع 
ميالن  مع  الصدري  القفص  منتصف 
من  اليسرى  الجهة  إلى  ألعاله  قليل 
إن  وحيث  الرئتني،  بني  فيما  القفص 
النبضية  الحركة  دائم  عضو  القلب 
فإنه يلزم إيجاد طريقة ذكية تمّكن من 
وضعه فيما بني األعضاء، لكن دون أن 
يحتك بها؛ ألن هذا االحتكاك سيحول 
دون عمل القلب بالشكل املطلوب، وكان 
على  بغالف  إحاطته  هو  الفريد  الحل 
شكل كيس ُيسمى غشاء التأمور الذي 
خاصة  ناعمني،  جدارين  من  يتكون 
بينهما سائل  الداخلي منها، ويمأل ما 
تامة  بالنبض بحرية  للقلب  لزج يسمح 
به،  املحيطة  باألعضاء  االحتكاك  دون 
بإن�ه  الغشاء  هذا  أهمية  على  ونستدل 
فإنه يسبب  بالتهاب بسيط  إذا أصيب 

ة للشخص املريض. مشكالت جمَّ
عضلي  نسيج  عن  عبارة  القلب  إن 
يفصل  تجويفني  إلى  مقسوم  مجوَّف 
بينهما حاجز سميك، خاصة عند جزئه 
السفلي، ويوجد في كل تجويف حجرتان، 
وحجرة  اأُلذين،  تسمى  علوية  حجرة 
في  يوجد  وبهذا  الُبطني،  تسمى  سفلية 
القلب أربع حجرات )أذينان، وبطينان(، 
إن سماكة جدار البطني األيسر قد تصل 
البطني  جدار  سماكة  أضعاف  لثالثة 
األيمن، وتنفتح حجرتا النصف األيمن، 
وحجرتا النصف األيسر على بعضهما 
من خالل صمام يسمح بمرور الدم من 
األذين إلى البطني فقط، ويسمى الصمام 
في  يقعان  اللََّذْين  والبطني  األذين  بني 
رف،  الجهة اليمنى بالصمام الثالثي الشُّ
بينما يسمى الصمام بني األذين األيسر 
أو  التاجي،  بالصمام  األيسر  والبطني 
رف. ويتكون هذان الصماِمان  ثنائي الشُّ
في  ُمثبتة  حة  مسطَّ غضروفية  قطع  من 
وترتبط  القلب،  ج�دار  ف�ي  ليفي�ة  حلقة 

األطراف الُحرَّة لهذه القطع بحبال وترية 
تمتد داخل البطينني، وفي حالة انبساط 
البطينني فإن هذه الحبال تكون مشدودة، 
حالة  في  أما  الصمامات،  بفتح  وتقوم 
ترتخي  الحبال  فإن  البطينني  انقباض 

وتعود الصمامات لوضع اإلغالق.
هذه  استخدام  في  السبب  يعود 
لكون  الصمامني  هذين  لفتح  الحبال 
ضغط الدم في االذينني عند انقباضهما 
يمثل  الحل  وهذا  لفتحهما،  يكفي  ال 
كبرى  تعجز  حيث  اإلبداع،  منتهى 
وتنفتح  إليه.  االهتداء  من  العقول 
األربع  الحجرات  هذه  من  حجرة  كل 
ُيطلق  حيث  أكثر  أو  دموي،  وعاء  على 
اسم  بالبطينني  املتصلة  األوعية  على 
املتصلة  األوعية  كما تسمى  الشرايني، 
البطني  ينفتح  األوردة.  باسم  باألذينني 
األيسر على شريان واحد هو الشريان 
األورطي، وذلك من خالل صمام يسمح 
إلى  األيسر  البطني  من  الدم  بمرور 

األورطي.
أما البطني األيمن فينفتح على شريان 
من  الرئوي  الشريان  وهو  أيضاً  واحد 
من  الدم  بمرور  يسمح  صمام  خالل 
الرئوي  الشريان  إلى  األيمن  البطني 
هذان  ويتكون  الرئوي.  الصمام  وهو 
غضروفية  قطع  ثالث  من  الصمامان 
الوضع  في  مغلقاً  يكون  قرصًا  ُتشكِّل 
الضغط  عند  إال  ينفتح  وال  الطبيعي، 
األيسر  األذين  ينفتح  كما  للدم.  العالي 
دون صمامات،  ومن  أوردة  أربعة  على 
من  يخرج  حيث  الرئوية،  األوردة  وهي 
يمني األذين وريدان يذهبان للرئة اليمنى، 
ويخرج من اليسار وريدان يذهبان للرئة 
الُيسرى، وبناًء على هذا فإنه يوجد في 
وأربعة صمامات  حجرات،  أربع  القلب 
منها  دموية،  أوعية  ثمانية  منه  ويخرج 

ستة أوردة، وشريانان.
تعريب  مجلة  من  القادم  العدد  في 
نتناول  �� سوف  بمشيئة هلل    �� الطب 
الحديث حول املكوِّن الثاني من الجهاز 

الدوري أال وهو األوعية الدموية.

تشير اآليات الكريمة إلى ضرورة 
هلل  ــات  آي فــي  والتمُعن  ر  التفكُّ
التي تدل على حقيقة وحدانيته؛ 
فهذا قلب ينبض، وهذا عقل يفكر 
ينطق، وهذه  لسان  ويدبر، وهذا 
أحسن  هلل  فتبارك  تبصر،  عني 

الخالقني.

ثالثة  من  الدوري  الجهاز  يتكون 
الـقـلـب، واألوعـيـة  مكونات هـي: 

الدموية، والدم.

الحركة  دائـــم  عــضــٌو  القلَب  إن 
إيجاد  يـلـزمه  لذلك  النبضـيـة؛ 
وضعه  مــن  تمكِّن  ذكــيــة  طريقة 
دون  من  لكن  األعضاء،  بني  فيما 
االحتكاك  هذا  ألن  بها؛  يحتك  أن 

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

الجديد فـي الطب

"الحبة املتعددة" نهج جديد لحماية مرضى القلب
نهج عالجي جديد  إلى  القلب  أمراض  الباحثون في مجال  توصل 
يسمى بالحبة املتعددة )Polypill( التي تجمع بني ثالثة أدوية ضرورية 
تجربة  خالل  من  وذلك  الدموية،  واألوعية  القلب  مشكالت  من  للوقاية 
بحثية كبيرة متعددة الجنسيات شملت مرضى ناجني من نوبات قلبية، 
ثبت أن تناول املرضى لهذه الحبة املتعددة في غضون ستة أشهر قد 
أولئك  من  أكثر  الدماغية  والسكتات  القلبية  النوبات  من  مزيًدا  منعت 
املرضى الذين يتلقون التوليفة املعتادة من الحبوب، ُنشرت الدراسة في 

الجينات والشباب الدائم 
جامعة  من  باحثني  بني  بالتعاون  حديثة  بحثية  دراسة  توصلت 
نورثويسترون األمريكية إلى أن هناك عالقة بني الجينات التي تلعب دوًرا 
االكتشاف  وهذا  اإلنسان،  عمر  وبني  خاليانا  مكونات  بناء  في  أساسًيا 
البحثي من شأنه أن يمهد الطريق لتطوير أول دواء يحافظ على الشباب 
لسنوات أطول ويؤخر الشيخوخة، فقد الحظ العلماء أن هناك عالقة طردية 
بني طول السلسلة الجينية )DNA( وبني طول عمر الشخص، وقد خلص 
العلماء إلى هذا االستنتاج من خالل دراسة موسعة على جينات عديد من 

تكون أفضل كلما طالت  البيولوجي والصحة  العمر  زيادة  أن  )بشر، وفئران تجارب، وأسماك(، والحظوا  الحية  الكائنات 
سلسلة جينات الكائن الحي، بينما يقصر العمر وتتدهور الصحة كلما كانت تلك السلسلة قصيرة، وقال أحد املشاركني في 
الدراسة: "إنه من املدهش حًقا اكتشافنا أن عنصًرا واحًدا كطول الجينات هو املسؤول عن التغييرات التي تطرأ على الكائن 
الحي خالل تقدمه في العمر"، وعلى هذا األساس أوضح العلماء أنهم إذا استطاعوا السيطرة على هذه اآللية البيولوجية 

فسيكون بمقدورهم ابتكار أدوية تساعد على تأخير الشيخوخة، وإطالة العمر واملحافظة على الشباب لسنوات كثيرة. 
وقد خلص العلماء من هذه الدراسة إلى أن "سر طول العمر يكمن في طول السلسلة الجينية، ومن ثم فمن شأن التمّكن 

في التحكم في طول تلك السلسلة يؤدي إلى ابتكار أدوية تحافظ على الشباب وتؤخر الشيخوخة ألطول مدة ممكنة".

مجلة "نيو إنجالند الطبية"، حيث قال أحد األطباء املشاركني: "من األسهل تناول حبة واحدة مقابل حبات عدة أنه، كما 
من األسهل تناولها مرة واحدة يومًيا. تجمع تلك الحبة بني دواء لخفض ضغط الدم املرتفع، ودواء لخفض الكوليستيرول 
واألسبرين ملنع تجلط الدم، وقد تم طرح هذا النهج إلعطاء "الحبة املتعددة" يومًيا كعالج لألشخاص بمجرد بلوغهم 55 
عاًما خاصة ممن لديهم عوامل خطورة لإلصابة بأمراض القلب، ومن املتوقع أن تخفض األعراض القلبية والوعائية بنسبة 
كبيرة على مستوى العالم، وقد يكون هناك بعض القلق من اآلثار الجانبية لهذه األدوية أكثر من تناولها كلٌّ على حدة، 
ولكن التجارب السريرية أظهرت معدالت منخفضة لتلك اآلثار الجانبية، شملت اآلثار الجانبية املحتملة أنه ال يمكن تعديل 

جرعات الدواء فيها، ويمكن التغلب على هذا التأثير بالحصول على أكثر من نوع تركيزات مختلفة لألدوية بداخلها.
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أثر  املفيدة  البكتيريا  أنواع  لبعض  يكون  قد  أنه  بريطانيون  باحثون  أعلن 
إيجابي في عالج مرض التوحد )Autism( أو ما ُيطلق عليه اضطراب طيف 
التوحد الذي يصيب طفاًل واحًدا من بني كل 100 طفل في العالم وفًقا لتقديرات 
منظمة الصحة العاملية، وأشار الباحثون إلى أنه في اآلونة األخيرة ظهر نهج 
جديد لعالج األعراض املرتبطة باضطراب طيف التوحد، وذلك بفضل األبحاث 
على الكائنات الحية الدقيقة النافعة التي تعيش داخل الجهاز الهضمي لإلنسان 
واملعروفة باسم "ميكروبيوم األمعاء" )Intestinal Microbiome(، وتتلخص 

"نقل الجراثيم" لعالج األطفال املصابني بالتوحد

املعالجة باستخدام تقنية حيوية تعتمد على نقل بكتيريا األمعاء النافعة إلى األطفال املصابني بالتوحد. 
وهذا ما أثبتته مؤخًرا أيًضا دراسة جديدة بأن املكمالت الغذائية أو الدوائية املحتوية على أنواع من البكتيريا املفيدة 
يمكن أن يكون لها دور عالجي فّعال، فعادة ما يعاني مرضى التوحد اضطرابات معدية مثل: االنتفاخ واإلسهال، ويرجع 
ذلك بسبب النمو املفرط لنوع من البكتيريا الضارة، تسمى املطثية )Clostridium( وليس معنى ذلك أنها سبب مرض 
التوحد، ولكن سموم هذه البكتيريا ربما تساهم في تفاقم حالة التوحد لديهم، ومن هنا جاءت افتراضية تزويد الجسم 
بنوع من البكتيريا املفيدة مثل: امللبنة األخمصية "Lactobacillus planetarium" التي تخفف من سموم املطثية؛ ألنها 
تلتصق بالبطانة الداخلية لألمعاء وتقويها وتدعم مناعتها ضد االختراق، واكتشف الباحثون عن طريق استخدام تسلسل 
الجينوم الكامل ملراقبة التغيرات في األنواع البكتيرية التحسن في األعراض الجسدية والسلوكية ملرضى اضطراب طيف 

التوحد بعد العالج بنقل الجراثيم أو البكتيريا النافعة. 
وُتعد تلك النتائج مشجعة؛ ألن شدة الخلل الوظيفي املعدي املعوي لدى األطفال املصابني بالتوحد تبدو متناسبة مع 
درجة املشكالت السلوكية واملعرفية؛ مما يبرز أهمية محور الصلة بني األمعاء والدماغ وهو موضوع يحظى باهتمام كبير 

في مجال املعالجة بالكائنات الحية الدقيقة النافعة.

قفزة ثورية في عالج السرطان ... إعادة تعديل 
جهاز املناعة حسب الحاجة

تجري مجموعة من العلماء تجربة إلعادة تصميم جهاز املناعة ملرضى 
السرطان لتمكينه من مهاجمة األورام بحسب الحاجة الخاصة لكل جسم، 
وتناولت التجربة عدًدا من األفراد املصابني بالسرطان يحصل فيها كل 
فرد على عالج مصمم خصيًصا لجهازه املناعي، ويستهدف نقاط ضعف 
محددة في الورم املصاب به، وهذه الخاليا التائية املعدلة تتحرك داخل 
الجسم وتفحص خالياه بحًثا عن أي اختالالت أو مؤشرات تدل على 
وتتمثل  "املستقبالت"،  باسم  ُيعرف  ما  طريق  عن  السرطانية  اإلصابة 

فكرة هذا العالج في تعزيز وتعديل الخاليا التائية بحسب خصائص كل ورم سرطاني، حيث يفحص الباحثون دم املريض 
للوصول إلى الخاليا التائية التي تملك مستقبالت تستطيع اكتشاف السرطان، وبحسبها يعيدون تعديل الخاليا التائية 
التي ليس لها تلك املستقبالت وينزعون منها مستقبالتها األصلية، وُتستبدل بمستقبالت السرطان، ثم يتم زرع الخاليا 
التائية املعدلة في دم املريض مرة أخرى لتهاجم الورم وتقضي على الخاليا السرطانية، وأصبح هذا العالج ممكًنا بفضل 
القولون،  بأمراض سرطان  التجربة مصابني  النووي، وشملت  للحمض  الوراثي  التعديل  تقنية  الهائل في مجال  التقدم 
والثدي، والرئة، وتمثل هذه الدراسة قفزة ثورية في عالج السرطان، ولكنها تحتاج إلى إمكانيات تقنية وتكلفة ضخمة، 

وكذلك الوقت إلنجازها بشكل صحيح.
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أنه  الكحال  إنجازات  أهم  من  إن 
قام بإنشاء منهج جديد في البحث 
العلمي وفي تأليف كتبه وبخاصة 
له  وضع  الذي  الكحالني(  )تذكرة 
القواعد العلمية الدقيقة املنطقية.

العلمـاء العـرب*

* إعداد املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ دولة الكويت.
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علي بن عيسى الكحال..
مؤسس طب العيون

ُيعدُّ الكحال مؤسس طب العيون 
الكحالني  وأشــهــر  بــل  الــعــربــي، 
وأوسعهم  اإلطــالق  على  العرب 
املتأخرين،  املؤلفني  في  تأثيرًا 
الطب مع تخصصه  مارس فروع 
فيه  نبغ  الذي  العيون  مجال  في 
بعد ما استوعب قدرًا كبيرًا مما 
عرفته البشرية من التراث الطبي.

بلغ طب العيون ذروته بجهود عديٍد 
أبحاثهم  وظلت  املسلمني،  األطباء  من 
فيه الحجر األساسي له خالل عصور 
طويلة، وكان من بني هؤالء األطباء علي 
الذي  البغدادي  الكحال  عيسى  بن 
اشتهر إلى جانب حذقه مهنة الكحالة 
بك�ت�اب�ه امل�ع�روف "بتذكرة الكحالني"، 
طبيب  أكبر  املستشرقون  ُيعدِّه  الذي 
الوسطى  الع�ص�ور  أنج�ب�ت�ه  للع�ي�ون 
املعروف  األملاني  املستشرق  بشهادة 

.)Hirschberg( هيرشبرج
في  الكحال  عيسى  بن  علي  ولد 
ولقد  فريدًا،  نابغًا  طبيبًا  وكان  بغداد، 
أطباء  من  وهو  الدين،  بشرف  ُلقب 
ُيعرف  وكان  الهجري،  الرابع  القرن 
باسم جيزوهالي  األوروبي  الغرب  في 
)Jesyhaly(، كما ُيعدُّ الكحال مؤسس 
طب العيون العربي، بل وأشهر الكحالني 
العرب على اإلطالق وأوسعهم تأثيرًا في 
املؤلفني املتأخرين، مارس فروع الطب 
مع تخصصه في مجال العيون الذي 
كبيراً  قدراً  استوعب  ما  بعد  فيه  نبغ 
مما عرفته البشرية من التراث الطبي، 
الطيب،  الفرج  أبي  يد  تتلمذ على  فقد 
املستشفى   �� البيمارستات  في  وعمل 
اطالعه  على  كتاباته  وتدل   �� حاليًا 
الواسع على جهود أبقراط وجالينوس 

وغيرهما، كما تسفر عن منهج علمي 
نه من  صارم اتسم به أسلوبه حيث مكَّ
طب  في  واضح  علمي  تصوُّر  تقديم 
يعتني  فهو  التسلسل،  منطقي  العيون 
بداية بتوضيح ماهية املرض، ثم يذكر 
وبعدها  ومميزاته،  وعالماته  أعراضه 
وصف  إلى  ويخُلص  أسبابه،  يذكر 
املؤرخ  الطبيب  ذلك جعل  العالج، كل 
ابن أبي ُأصيبعة يقرر أن كتاب "تذكرة 
يمارس طب  لكل من  بد  ال  الكحالني" 

العيون أن يحفظه.
أعماله

أنه  الكحال  إنجازات  أهم  من  إن 
البحث  في  جديد  منهج  بإنشاء  قام 
وبخاصة  كتبه  تأليف  وفي  العلمي 
له  وضع  الذي  الكحالني(  )تذكرة 
التي  املنطقية  الدقيقة  العلمية  القواعد 
التقليدية  التأليف  قواعد  عن  تميَّزت 
التي كان يتبعها من سبقه من األطباء 
كذلك  إسحاق،  بن  ُحنني  مثل:  من 
ظهرت إبداعات ابن الكحال في وصف 
)التهاب الشريان الصدغي والقحفي( 
االل�ت�هاب�ي�ن  ه�ذي�ن  ب�ي�ن  والع�الق�ة 
الشقيقة  في مرض  الرؤية  واضطراب 
)الصداع النصفي(، كما بيَّن العالقة 
بني الشرايني امللتهبة وأعراض الرؤية، 
وذلك في أثناء بحثه عن سل الشرايني 
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من  ــددًا  ع عيسى  بن  علي  وضــع 
املؤلفات في طب العيون ُتعدُّ حتى 
كثيرون  إليه  يرجع  مصدرًا  اآلن 
وغــيــره،  العيون  طــب  طلبة  مــن 
اإلطــالق  على  مؤلفاته  وأشهر 

كتاب )تذكرة الكحالني(. 

الكحالني"  "تذكرة  كـتاب  ُترجم 
1904م  عــام  وفــي  التركية،  إلــى 
ترجمه إلى األملانية املستـشـرقـان 
)هيرشبرغ، وليبرت( ونشـراه مع 
مستفيضة  ودراسة  رائعة  مقدمة 
ملا جاء فيه من معطيات وإبداعات 

جديدة.

بأنه  للكتاب  )هيرشبرغ(  يشهد 
التي  الــكــتــب  وأدق  أصـــح  "من 
وقد   .... الفنِّ  هــذا  في  وصلتنا 
وصل إلينا على ما كان عليه في 
اللسان العربي، وإننا ال نجد في 
الثامن  القرن  بداية  قبل  أوروبــا 
إلى  يرقى  كتابًا  املــيــالدي  عشر 

مستوى هذا الكتاب".

وكيِّها، إذ قال ابن الكحال: "قد تعالج 
والذين  والصداع،  الشقيقة  أوجاع 
العيون،  في  مزمنة  لنزالت  يتعرضون 
ربما خيف  نزالت األصداغ، حتى  أو 

على البصر من التلف".
مؤلفاته

من  عددًا  عيسى  بن  علي  وضع 
املؤلفات في طب العيون ُتعدُّ حتى اآلن 
طلبة  من  كثيرون  إليه  يرجع  مصدرًا 
مؤلفاته  وأشهر  وغيره،  العيون  طب 
على اإلطالق كتاب )تذكرة الكحالني( 
تدور  الذي يحتوي على ثالث مقاالت 
ويقول  الع�يون.  ط�ب  حول  جم�ي�ع�ها 
جمال الدين القفطي في كتابه )تاريخ 
الكحالني  تذكرة  كتاب  "إن  الحكماء(: 
املصادر  من  كان  عيسى  بن  لعلي 
أمدًا  بقي  لذا  العيون،  في طب  املهمة 
طوياًل جدًا كتابًا معتمدًا في يد أطباء 
أفضل  الكتاب  هذا  ُيعدُّ  كما  العيون، 
وأكمل كتاب ُألِّف في طب العيون حتى 
القرن الثالث عشر الهجري، والحقيقة 
قدمه  ما  بجميع  تاريخية  وثيقة  أنه 
األوائل في هذا امليدان، وترجع أهمية 
ر  لنظرية تفسِّ إلى وضعه  الكتاب  هذا 
كتاب  الكحال  م  قسَّ اإلبصار.  عملية 

تذكرة الكحالني كاآلتي:
املقالة األولى: وهي في تشريح طبقات 
والع�ضالت،  األع�ص�اب،  وف��ي  العني، 
فيها،  التي  الدموية  واألوعية  واألربطة، 

وكيفية حدوث البصر بها.
املقالة الثانية: وتتحدث عن أمراض 
ر،  والتحجُّ الَجَرْب،  م�ث�ل:  م�ن  الجفن 
والحكة، وفي ارتخاء الجفن وانقالبها، 
والقروح، والدمعة، واللحم الزائد عليها، 
وبثور القرنية، ودبيالتها، وسرطاناتها 
وتغيُّر لونها، وأمراض الحدقة وضيقها 

وانخراقها.
املقالة الثالثة: وتبحث عن األمراض 
الخفية عن الحسِّ وأسبابها وعالجها، 

وأمراض الروح الباصر، ومن يرى من 
بعيد وال يرى من قريب، وتبحث في من 
ي�ب�ص�ر ن�هارًا وال ي�ب�صر لياًل، وكذلك 
العصب  وأمراض  الشبكية،  أمراض 
البصري، وهزال العني، وأمراض الطبقة 
كما  للعني،  رك  املحِّ والعضل  املشيمية، 
األدوية  وقوى  العني،  في صحة  تبحث 
املفردة املستعملة فيها. وبلغ مجموع ما 
وصفه من أمراض العيون 130 مرضًا. 

شهادات لكتاب ابن الكحال
 George سارتون  جورج  يقول 
"إنه  ب� )مؤرخ العلم(:  Sarton امللقب 
أقدم مؤلف في العني في اللغة العربية 
في  العشر  )املقاالت  استثنينا  إذا 
العني( لحنني بن إسحاق". كما يشهد 
أصح  "من  بأنه  للكتاب  )هيرشبرغ( 
وأدق الكتب التي وصلتنا في هذا الفنِّ 
.... وقد وصل إلينا على ما كان عليه 
في  نجد  وإننا ال  العربي،  اللسان  في 
عشر  الثامن  القرن  بداية  قبل  أوروبا 
امليالدي كتابًا يرقى إلى مستوى هذا 
الكتاب  أهمية  أن  شك  وال  الكتاب". 
الالتينية  اللغة  إلى  ترجمته  إلى  أدَّت 
في مطالع القرون الوسطى، كما ُترجم 
بن  الدين  شمس  بقلم  الفارسية  إلى 
ية  خطِّ ترجمة  وهي  الجرجاني،  علي 
بحيدر  مكتبة ساالرجنك  في  محفوظة 
التركية،  إلى  الكتاب  ُترجم  كما  آباد، 
األملانية  إلى  ترجمه  1904م  عام  وفي 
وليبرت(  )ه�ي�رشبرغ،  املست�ش�رق�ان 
ودراسة  رائعة  مقدمة  م�ع  ون�ش�راه 
معطيات  من  فيه  جاء  ملا  مستفيضة 
معطيات  مع  مقارنة  جديدة  وإبداعات 
بن  علي  تجاوزها  التي  اليونان  أطباء 
ثم ترجمه كيسي  التذكرة،  عيسى في 
وود )C.Wood( إلى اللغة اإلنجليزية، 
 )Meyerhof( مايرهوف  ترجم  كما 
عن  بكتابه  وألحقها  فصوله  بعض 

)التراخوما(.

(
)
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والخبراء  واملوزعني  للناشرين  الدولي  املؤتمر  حضور  في  الصحية،  العلوم  وترجمة  لتاليف  العربي  املركز  شارك 
واملتخصصني والسفراء الثقافيني والذي ُعقد باململكة العربية السعودية، وذلك تمهيدًا ألكبر حدث محوره الكتاب والقراءة 

في اململكة العربية السعودية.
تناولت الجلسات الحوارية مسارين اثنني: املسار األول سلط الضوء على األهمية الثقافية للحكايات والكتب واملعرفة بصفة 

عامة، وفي الوقت ذاته ركز في املسار الثاني على املتطلبات العملية لصناعة كتاب مناسب، وإتاحة محتوى متنوع للقّراء.
شهد املؤتمر 8 جلسات حوارية و6 ورش عمل، تضمنت لقاءات بني الخبراء اإلقليميني والدوليني املعتمدين واملهنيني، 
ملناقشة جميع الجوانب الرئيسية لصناعة الكتاب والنشر هذا وقد شارك في حضور الجلسة الثانية من املؤتمر السيد 

غالب علي املراد ممثاًل عن املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية.

املؤتـمـر الدولي للـنـاشـريـن واملوزعني والخبراء واملتخصصني 
والسفراء الثقافيني

الرياض ــ اململكة العربية السعودية
27-28 سبتمبر ــ عام 2022م

مشاركة املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية
في معرض الريــــاض الدولي للكتـــــاب

الرياض- اململكة العربية السعودية  

29 سبتمبر حتى 8 أكتوبر ــ عام 2022م   
شارك املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية �� مجلس 
وزراء الصحة العرب �� جامعة الدول العربية، في معرض الرياض 
الدولي للكتاب الذي بدأت فعالياته في 29 سبتمبر حتى 8 أكتوبر 
من عام 2022 م، جاءت مشاركة املركز حرصًا منه على املشاركة 
في املعارض املقامة بالدول العربية بعرض إصداراته بهدف توعية 
املجتمع العربي واالهتمام باستخدام اللغة العربية في التعليم العام 
دار نشر ودور   )1200( املعرض  في  وقد شارك  هذا  والجامعي، 
دولة، هذا وقد شارك السيد غالب علي املراد  بالوكالة تمثل )32( 
)املدير اإلداري واملالي للمركز(، والسيد عصام وليد العبدلي في 

فعاليات املعرض.
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جامعة  الصحية  العلوم  وترجمة  لتأليف  العربي  املركز  شارك 
الدول العربية �� في فعاليات الدورة ال� )45( ملعرض الكويت الدولي 
للكتاب الذي ينظمه املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب �� وبدأت 
فعاليات املعرض يوم األربعاء املوافق 16 /11 /2022م بعد انقطاع 
املركز  ملدة عامني بسبب جائحة كورونا، وجاءت مشاركة  استمر 
في  واملشاركة  اإلعالمية  الساحة  على  التواجد  على  منه  حرصًا 
معارض الكتب للدول العربية، وخاصة معارض الكتب التي تخدم 
الوطني  املجلس  وقد خصص  منه،  واالستفادة  التعريب  موضوع 

مشاركة املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية
في فعاليات الدورة )45( ملعرض الكويت الدولي للكتاب

دولة الكويت
16-26 نوفمبر ــ عام 2022م

مع  الزوار  من  وتفاعاًل  كبيرًا  إقبااًل  املشاركة  أيام  وقد شهدت  هذا  إصداراته،  لعرض  للمركز  والفنون جناحًا  للثقافة 
إصدارات املركز، وخاصة كتب الثقافة الصحية التي تهم القارىء العادي وتفيد املجتمع، وذات التخصصات الطبية املهمة 
والتي يسعى إليها كثير من األطباء. هذا وقد شهد فعاليات هذه الدورة ملعرض الكويت األستاذ الدكتور مرزوق يوسف 
الغنيم )األمني العام املساعد للمركز(، كما شارك كلٌّ من السيد غالب علي املراد )املدير اإلداري واملالي للمركز( والسيد 
عصام العبدلي، والسيد رضا عبد العال، والسيد محمد جابر، والسيدة أمل محي الدين أغا، والسيدة خلود قاسم عمار.

املؤتمر العلمي الدولي الثالث للغة العربية
التعريف بعوامل قوتها ووسائل انتشارها ودورها في حفظ هوية األمة املسلمة 

وخدمة العلم النافع لإلنسانية جمعاء

دولة ماليزيا
سبتمبر ــ عام 2022م

نظم املركز األكاديمي للمؤتمرات والنشر العلمي بماليزيا في سبتمبر من عام 2022م عبر برنامج )Zoom( املؤتمر 
العلمي الدولي الثالث للغة العربية، تحت عنوان: "التعريف بعوامل قوتها ووسائل انتشارها، ودورها في حفظ هوية األمة 

املسلمة وخدمة العلم النافع لإلنسانية جمعاء". 

أهداف املؤتمر
• دراسة وسائل وآليات نشر اللغة العربية، وبيان معالم قوتها، ودورها املستقبلي.	
• تنفيذ تجربة علمية متقدمة للتعريف بعوامل قوة اللغة العربية، وتأثير هذه العوامل في الحركة العلمية.	
• تعزيز دور خبراء اللغة العربية في قيادة مشروع نشرها والتصدي ملحاوالت تهميشها.	
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مؤتمر مكة الدولي الرابع للُّغة العربية وآدابها
اللغة العربية والهوية
مكة ــ اململكة العربية السعودية

29 ديسمبر ــ عام 2022م
م في مكة املكرمة مؤتمر مكة الدولي الرابع للغة العربية و آدابها تحت عنوان: "اللغة العربية والهوية"، وذلك في  ُنظِّ

ديسمبر من عام 2022م وكان من أهدافه:
• التقني، وتبادل 	 املناهج، وفي املجال  العربية، وفي  اللغة  الباحثني واألكاديميني املختصني في  التواصل بني  تحقيق 

الخبرات بينهم.
• عرض أحدث الدراسات والبحوث العلمية في الحقول االختصاصية التي تعالجها محاور  املؤتمر.	
• تعزيز شعور أفراد املجتمع باالنتماء إلى اللغة العربية الشريفة لغة القران الكريم.	
• إبراز جهود األفراد، واملؤسسات، والهيئات، والحكومات في مجال تعلُّم اللغة العربية، وتعليمها واقعيًَّا وافتراضيًَّا.	
• إبراز دور التقنيات في التغلب على العوارض واألزمات العاملية.	
• تمكني تعليم اللغة العربية عن ُبعد، واستثمار مختلف طاقات التقنية الحديثة لذلك.	
• تطوير مهارات معلمي اللغة العربية في التعليم العام والتعليم العالي، وفي معاهد تعليم اللغة العربية للناطقني بغيرها.	

في إطار دعمه لتعريب الطب في البالد العربية أسوة ببقية دول العالم قام اتحاد األطباء العرب الذي يمثل الجمعيات والروابط 
واللجان العامة في املجال الطبي والعلمي بتشكيل لجنة تضم سبعة عشر عضوًا من الكفاءات املعنية بالتعريب في الدول العربية، 
وتم تكليف الدكتور خالد أحمد الصالح من دولة الكويت برئاسة اللجنة، واألعضاء الذين تم اختيارهم هم:  أ. د. مرزوق يوسف 
الغنيم )األمني العام املساعد للمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية( من دولة الكويت، د. محمد إياد الشطي، د. يوسف 
بركات، د. محمد قادري من سوريا، د. محمد الحمالوي، د. محمد البتانوني، د. خالد عمارة، د. عصام السيد من جمهورية 
مصر العربية، د. صالح بلعيد، د. إسماعيل اروينه من الجزائر، د. عبد اللطيف عبيد، د. أحمد ذياب من تونس، أ. د. أمني 

كشميري من اململكة العربية السعودية، أ. د. عبد هلل الصاعدي من اليمن، أ. د. إدريس أبو الحسن من املغرب.

وقال د. خالد أحمد الصالح الذي تم تكليفه من دولة الكويت برئاسة لجنة التعريب: إن االتحاد أعاد تشكيل اللجنة بناء 
على نظامه األساسي والئحته الداخلية واجتماعات املجلس األعلى لالتحاد، حيث تم اختيار د. قاسم طه الساره الرئيس 

السابق لقسم الترجمة في منظمة الصحة العاملية من الجمهورية العربية السورية مقرًرا عاًما لها.

وذكر الصالح أن اجتماعات اللجنة التمهيدية تهدف إلى وضع الرؤية والرسالة واألهداف الخاصة بها، تمهيًدا لوضع 
اإلستراتيجية التنفيذية وخطة العمل، شاكًرا لكل الجهود العربية التي عملت وأسست بهذا املجال، متمنًيا كل التوفيق 

والسداد للجهود التي ستستمر في إحراز اإلنجازات.

اتحاد األطباء العرب يشكل لجنة تضم سبعة عشر عضوًا من الكفاءات املعنية 
بالتعريب في الدول العربية

3 يناير ــ عام 2023م
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الدورة الثانية والعشرون من اجتماع مجلس املركز العربي لتأليف 
وترجمة العلوم الصحية

دولة الكويت
24 يناير ــ عام 2023م 

نظم املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية اجتماعه بدورته الثانية والعشرون في 24 يناير من هذا العام بمقر 
املركز )دولة الكويت(، وذلك في إطار تحديد السياسة العامة والخطط الرئيسية لعمل املركز وفقًا للبرنامج الزمني الذي 
يضعه لتحقيق أهدافه، وبحضور ممثلني من الدول األعضاء )الدكتورة سلوى عبد الرحمن النعيمي من مملكة البحرين، 
الدكتور نزيه القوارطي من اململكة املغربية، الدكتور ماجد الزمني من الجمهورية التونسية، الدكتور زكريا حسني النوايسة 
العاملية املكتب  الكويت(، ومراقبني عن منظمة الصحة  الوطيان من دولة  رحاب عبد هلل  الدكتورة:  اململكة األردنية،  من 
اإلقليمي لشرق املتوسط )السيد إدريس أبو الحسني(، ومن جامعة الدول العربية )املستشارة ميساء عرفات سليم هدمي(. 

ترأس االجتماع معالي وزير الصحة الكويتي رئيس مجلس األمناء وعضو املجلس الدكتور أحمد عبد الوهاب العوضي 
وبحضور األستاذ الدكتور مرزوق يوسف الغنيم األمني العام املساعد للمركز(، هذا وناقش املجلس عددًا من املوضوعات املهمة 

منها: وضع خطة مستقبلية ملشروعات املركز، والتأكيد على أهمية اللغة العربية. 

عقد املركز ندوة ثقافية في مساء يوم األربعاء املوافق 2023/1/25م تحت عنوان )القراءة تأصيل للشخصية(، ُدعي إلى 
هذه األمسية نخبة من األطباء وأساتذة اللغة العربية واملهتمني بقضايا اللغة العربية، وذلك في إطار اهتمام املركز بقضايا 

اللغة العربية واملحافظة على الهوية، ونشر الثقافة الصحية باللغة العربية. 

تحت رعاية سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح �� حفظه هلل �� )رئيس املنظمة اإلسالمية للعلوم 
عقدت املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية مؤتمرها العاملي الثالث عشر في 15-17 يناير 2023م برئاسة الدكتور  الطبية( 
محمد أحمد الجار هلل، حيث اجتمع فيه كبار املتخصصني في املجالني الطبي والفقهي والعلوم الطبية املرتبطة بهما معًا، 
تحت مظلة دولية في فندق كراون بالزا بدولة الكويت املعروفة، وكذلك ُعِقدت بعض الجلسات أونالين. واستهدف مؤتمر 
هذا العام دراسة األمراض املنقولة جنسًيا التي تصيب ربع سكان املعمورة تقريًبا، بهدف مواجهتها وكبح جماحها وتعزيز 
صحة املسلمني والبشرية جمعاء، كما شارك املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية في عرض إصداراته في هذا 

املؤتمر، وشارك في املؤتمر السيد مهدي محمد عبد العليم.

أهم محاور املؤتمر

• وبائيات األمراض املنقولة جنسيًا في دول العالم الغربي واإلسالمي وبني األقليات املسلمة.	

• أحدث طرق التشخيص ومعوقاته.	

• جدري القرود.. حالة طوارئ صحية تستدعي قلًقا عاملًيا.	

• دور املجتمع املدني وأهمية التطوع وتكوين شراكات محلية وعاملية.	

املؤتمر الدولي الثالث عشر للمنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية
دولة الكويت

15-17 يناير ــ عام 2023م
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cortical labyrinth                                 التِّيُه القشري

)في الكلية(

شبكة من األنابيب واألوعية الدموية في قشرة الكلى.
endolymphatic                                  تيِه اللَّْمِف الباِطن

labyrinth    

)= labyrinthus                                 )التِّيُه الِغشاِئّي =(

membranaceus(

تشمل  اتصالية  ظهارية  وقنوات  أكياس  من  جهاز 
قناة اللمف الباطنة والقناة القوقعية والقريبة والكيس 
نقاط  عند  وتلتصق  تستقر  التي  الهاللية  والقنوات 
عن  منفصل  لكنه  العظمّي،  التِّيه  جدار   إلى  معينة 
اللمفّي  الحيِّز  بواسطة  العظمّي  للتِّيه  الكبير  الجزء 
إلى  ينقسم  الجواني.  اللمف  على  ويحتوي  املحيطي 

جزأين: الدهليزي، والقوقعي.
ethmoidal labyrinth                               التِّيُه الِغْرباِلّي

الغربالي  للعظم  املقترنة  )الوحشية(  الجانبية  الكتل 
رقيقة  الخلوية  األجواف  من  عديد  من  تتكون  التي 

الجدران والخاليا الغربالية.
labyrinth of ethmoid                               ّالتِّيُه الِغْرباِلي

الغربالي  للعظم  املقترنة  )الوحشية(  الجانبية  الكتل 
رقيقة  الخلوية  األجواف  من  عديد  من  تتكون  التي 

الجدران والخاليا الغربالية.

laburnum                                                    قوُطيس؛ َسْوَقم
توجد  الصفراء،  األزهار  ذات  الشجيرات  من  جنس 
في أوروبا وآسيا، وتحتوي أزهارها وبذورها والجزء 
السفلي منها على السيستني، وتتسبب هذه النباتات 
اإلنسان  في  السيستني  اختزان  بداء  اإلصابة  في 

والحيوان بعد تناولها.
labyrinth                                                                       ]تيه ]ج: َأْتياه
)=labyrinthus TA( 

القنوات  أو  التجاويف  من  لنظام  عام  مصطلح   .1
املتصلة فيما بينها. 

2. األذن الباطنة وفيها التِّيه: يتضمن الدهليز، القوقعة، 
والقنوات الهاللية.

acoustic labyrinth                                  التِّيُه الَسْمِعّي
)= cochlea(                                             )الَقوَقَعة =(

الجزء املسؤول عن السمع واملوجود في األذن الباطنة 
ضمن العظم الصدغي داخل التيه العظمي.

bony labyrinth                           ّالتِّيُه الَعْظِمي 
طبقة من عظم كثيف في الجزء الصخرّي من العظم 
واملسال  الغشائي  التِّيه  فيه  يستودع  الذي  الصدغّي 
أجزاء  ثالثة  من  يتكون  القوقعي.  واملسال  الدهليزي 

هي: الدهليز، والقنوات الهاللية، والقوقعة.
cochlear labyrinth                         ّالتِّيُه الَقوَقِعي
اللمف  حيِّز  يشمل  الذي  الغشائي  التِّيه  من  الجزء 

املحيطي في األذن الباطنة والقناة القوقعية.

ح
طل

ص
مل

 ا
م

عل

يقوم املركز حالياً بتنفيذ مشروع املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية باللغة العربية، وهو أحد املشاريع الضخمة التي 
تمثل أهم ركائز حركة الترجمة باللغة العربية ف��ي مج��ال 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
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إعداد: املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية
دولة الكويت

رقيقة  الخلوية  األجواف  من  عديد  من  تتكون  التي 
الجدران والخاليا الغربالية.

osseous labyrinth                             ّالتِّيُه الَعْظِمي

طبقة من عظم كثيف في الجزء الصخرّي من العظم 
واملسال  الغشائي  التِّيه  فيه  يستودع  الذي  الصدغّي 
أجزاء  ثالثة  من  يتكون  القوقعي.  واملسال  الدهليزي 

هي: الدهليز، والقنوات الهاللية، والقوقعة.

perilymphatic labyrinth                 التِّيُه املُحيُط باللِّْمف

)= spatium                                        َحيُِّز اللِّْمِف =(

perilymphaticum(                            )املُحيِطّي

الحيز اململوء بالسائل الذي يفصل التِّيه الغشائي عن 
التِّيه العظمي.

Ludwig’s labyrinth                                أتياه لودفيغ
)في الكلوة(

الكلوية(  )األعمدة  بيرتان  أعمدة  بني  املسافات  هي 
واألقواس القشرية.

membranous labyrinth                   التِّيُه الِغشاِئّي
تشمل  اتصالية  ظهارية  وقنوات  أكياس  من  جهاز 
قناة اللمف الباطنة والقناة القوقعية والقريبة والكيس 
نقاط  عند  وتلتصق  تستقر،  التي  الهاللية  والقنوات 
معينة إلى جدار التِّيه العظمّي، لكنه منفصل عن الجزء 
الكبير للتِّيه العظمّي بواسطة الحيِّز اللمفّي املحيطي، 
جزأين  إلى  ينقسم  الجواني.  اللمف  على  ويحتوي 

الدهليزي والقوقعي.
olfactory labyrinth                               ّي مِّ التِّيُه الشَّ

)= ethmoidal labyrinth(             )التَّيُه الِغْرباِلّي =( 
الغربالي  للعظم  املقترنة  )الوحشية(  الجانبية  الكتل 

Endolymphatic labyrinth                                                      ْمِف الباِطن تيِه اللَّ
)= labyrinthus membranaceus(                                )يُه الِغشائِّي )= التِّ

Superior canal
القناة العلوية

Posterior canal
القناة اخللفية 

Endolymphatic sac
الكيس اللمفي الباطن

Horizontal 
canal

القناة 
األفقية

Utricular and saccular maculae
البقعة 
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Ductus 
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ب

ج
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  املكتبــة الطبيـــة
صحة الفم واألسنان

ُتعد صحة الفم واألسنان من املؤشرات الرئيسية للصحة العامة وجودة 
الحياة، فصحة الفم هي البوابة الرئيسية للجس��م.

وقد جاء اختيار هذا الكتاب "صحة الفم واألسنان" تحقيقًا ألهداف املركز 
في رفع مستوى الوعي بني أفراد املجتمع العربي، والنهوض بالصحة الفموية 
التي تؤثر  العادات السيئة  التوعية الصحية والتشجيع على تغيير  من خالل 
م إلى تسعة فصول يبدأ  في صحة الفم. وهو ما احتواه هذا الكتاب، حيث ُقسِّ
الفصل األول بمقدمة عن صحة الفم واألسنان ُشِرح من خالله تركيب الفم 
واألسنان، ثم عرض الفصل الثاني الفئات األكثر ُعرضة لإلصابة بمشكالت 
الفم واألسنان، ثم تحدث الفصل الثالث عن أكثر أمراض األسنان شيوعًا 
وهو تسوس األسنان، وُخصص الفصل الرابع عن رائحة الفم الكريهة، ووضح 
الفصل الخامس أسباب تصبغ األسنان وطرق عالجها، واستعرض الفصل 
السادس الحديث عن فقدان األسنان، وتحدث الفصل السابع عن فلح الشفة 
الفم  على  املكتسب  املناعة  نقص  متالزمة  أثر  الثامن  الفصل  وبيَّن  والحنك، 
واألسنان، واختتم الكتاب بالفصل التاسع الذي استفاض بالحديث عن طرق 

ووسائل العناية بالفم واألسنان.

الدواء هو أي مادة ُتستخدم ملعالجة، أو تشخيص، أو الوقاية من مرض 
ما أو حالة غير طبيعية، وقد اهتم علم األدوية بدراسة املركبات الكيميائية التي 
تتفاعل مع األنظمة الحية؛ لتعطي التأثير العالجي خاصة عن طريق االرتباط 
باملستقبالت والجزيئات املختلفة، أو لتحفيز أو تثبيط عمليات الجسم الطبيعية.

م هذا الكتاب )علم األدوية والعالج( إلى ثمانية فصول بدأ الفصل  ُقسِّ
للحديث  الثاني  الفصل  تطرق  ثم  والعالج،  األدوية  علم  عن  بنبذة  األول 
العصبي  الجهاز  الثالث  الفصل  واستعرض  العامة،  الفارماكولوجيا  عن 
الالإرادي واألدوية املؤثرة فيه، ثم عرض الفصل الرابع األدوية املؤثرة في 
الجهاز القلبي الوعائي، وتناول الفصل الخامس األدوية التلقائية، وتحدث 
الفصل السادس عن األدوية املؤثرة في الجهاز العصبي املركزي، واستعرض 
الفصل السابع األدوية الكيميائية وُاختتم الكتاب بفصله الثامن بالحديث عن 

مجموعات متنوعة من األدوية.

علم األدوية والعالج
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منة هي البدانة، لكن هذا غير صحيح، حيث  يعتقد كثير من الناس أن السِّ
العلمية  الدراسات  بعض  أثبتت  فقد  بينهما،  االختالفات  من  عديد  توجد  إنه 
زيادة نسبة الدهون في الجسم  منة تعني:  التي ُأُجريت على اإلنسان أن السِّ
عرات الحرارية التي تعود إلى  والتي تكون بسبب تناول كميات كبيرة من السُّ
تناول األغذية والوجبات غير الصحية؛ مما يؤدي إلى تراكم الدهون واإلصابة 

منة املُفرطة.  بالسِّ
ونظرًا ألهمية هذا املوضوع فقد جاء اختيار املركز العربي لتأليف وترجمة 
العلوم الصحية لتأليف هذا الكتاب "كيف تتخلص من الوزن الزائد؟" ليكون 
م الكتاب إلى أربعة فصول، تناول  ضمن سلسلة الثقافة الصحية، وقد ُقسِّ
منة و أسبابها، ثم وضح الفصل الثاني االضطرابات  الفصل األول ماهية السِّ
منة، كما استعرض الفصل الثالث الطعام  النفسية والجسدية الناجمة عن السِّ
بني الحقيقة والخرافة، واخُتتم الكتاب بفصله الرابع بالحديث حول معركة 

إنقاص الوزن.

كيف تتخلص من الوزن الزائد؟

  املكتبــة الطبيـــة  
أّنها  كما  واالجتماعي،  والعقلي،  البدني،  الكمال  من  الصحة حالًة  ُتَعدُّ 
ُتَعدُّ املصدر الداعم لوظيفة الفرد في املجتمع، حيث يوفر نمط الحياة الصحي 
تحقيق  في  مهّمًا  دورًا  تمثل  فهي  وبذلك  متكاملة،  الفرد حياة  ليعيش  وسيلًة 
التنمية املستدامة؛ لذا لكي ندرك املقصود بالصحة املستدامة يجب النظر أواًل 
إلى اإلطار األشمل الذي ورد هذا املصطلح من خالله وهو "التنمية املستدامة".

يحتوي هذا الكتاب )الصحة املستدامة( على سبعة فصول، بدأ الفصل 
املبادئ  إلى  الثاني  الفصل  تطرق  ثم  املستدامة،  الصحة  إلى  بمدخل  األول 
األساسية للحفاظ على الصحة العامة والرعاية الصحية األولية، وتناول الفصل 
الثالث أنشطة الرعاية الصحية والرعاية املجتمعية، وشرح الفصل الرابع املبادئ 
التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية للغذاء واإلسكان الصحي والصحة املستدامة، 
وتحدث الفصل الخامس عن املجتمعات واملدن الصحية، واستعرض الفصل 
تناول  الذي  السابع  بالفصل  الكتاب  وُاختتم  الصحة،  تعزيز  مفهوم  السادس 
نماذج مختلفة للحفاظ على الصحة املستدامة لبعض الدول املتقدمة ومجاالت 

تطبيقها في الدول العربية.

الصحة املستدامة
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  املكتبــة الطبيـــة

ُتعّد األشعة التشخيصية أو التصوير التشخيصي باألشعة تخصصًا 
طبيًا يقوم على استخدام أنواع مختلفة من اإلشعاع إلنتاج صور ألعضاء 
الجسم الداخلية؛ بغرض التشخيص الدقيق لبعض األمراض املختلفة مثل: 
الكشف عن كسور وهشاشة العظام، أو تحديد مواقع األجسام الصلبة مثل: 
الشظايا وطلقات الرصاص في الجسم، وكذلك متابعة حالة املريض الصحية، 
كما أن تطبيقات األشعة قد تطّورت وص�ارت ُتستخدم في املجال العالجي 

خاصة في عالج األورام السرطانية فضاًل عن مجال التشخيص.
عن  الكشف  في  ودورها  التشخيصية  )األشعة  الكتاب  هذا  يحتوي 
األشعة  مفهوم  منها  األول  الفصل  تناول  فصول،  خمسة  على  األمراض( 
التشخيصية، وعرض الفصل الثاني فحوص التصوير التشخيصي املختلفة، 
واستعرض الفصل الثالث تطبيقات األشعة ووسائل استخدامها في الكشف 
أحدث  الرابع  الفصل  وقّدم  والسرطانات،  املزمنة  األمراض  عن  املبكر 
املستجدات الخاصة بتقنيات األشعة التشخيصية وتطبيقاتها الطبية، وُاختتم 
عن  الشائعة  األسئلة  بعض  عن  اإلجابة  متناواًل  الخامس  بالفصل  الكتاب 

األشعة التشخيصية وفحوصها. 

األشعة التشخيصية ... ودورها في الكشف 
عن األمراض

املتعددة،  املعرفة  ومواكبة  الثقافة،  روافد  من  رافداً  الترجمة  تشكل 
املعلومات  هذه  إنتاج  معدالت  وزيادة  املعلومات  ثورة  تفجر  وأن  خصوصاً 
في  فقط  ليس  العلمية  الترجمة  على  ضغطاً  يشكل  مختلفة  وبلغات  يومياً 
الحاجة إلى مواكبة الترجمة مع تفجر املعرفة، وإنما أيضاً في تطوير آليات 

الترجمة ونطاقها وفاعليتها باختالف اللغات وتنوع األلسن.
فيها،  التطبيقي  الجانَب  التطبيقية(  الطبية  )الترجمة  الكتاب  هذا  يتناول 
ُمرّكزين على ال�مشكالت التي تعتري العاملني فيها وأساليب تجّنبها، مع نشر 
بعض الترجمات الدقيقة، وتصحيح بعضها اآلخر ال�َمشوب بمالحظات وعيوب، 
فقد ارتأينا أن ُنْدِرج نصوصاً مترجمة مع مرادفاتها األجنبيَّة، ونستنتج ال�معالَم 
م الكتاب إلى أربعة  منها، بعَد َعْنونة الفقرات ذات الصلة بتلك القواعد، حيث ُقسِّ
ويستعرض  للترجمة،  العامة  املبادئ  عن  منها  األول  الفصل  يتحدث  فصول 
بعد ذلك  ثم  الطبي،  وبناء املصطلح  الطبية  الترجمة  الثاني خصائص  الفصل 
بفصله  الكتاب  وُيختتم  الطبية،  للترجمة  العامة  القواعد  الثالث  الفصل  يقدم 

الرابع بعرض نماذج تطبيقية للترجمة الطبية.

الترجمة الطبية التطبيقية
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املنشأ  حيواني  فيروسياً  مرضاً   )Monkeypox( القردة  جدري  ُيعد 
)ينتقل من الحيوان إلى اإلنسان( له أعراض مشابهة ملرض الجدري البشري 
اكتشاف  تم  وقد  أقل حدة،  تكون  السريرية  األعراض  أن  إال   ،)Smallpox(
ُتستخدم  التي  القردة  مستعمرات  في  1958م  عام  مرة  ألول  القردة  جدري 
بهذا  القردة  العلمي، ومن هنا جاءت تسمية فيروس جدري  البحث  ألغراض 

االس��م.
يحت��وي ه��ذا الكتاب )جدري القردة( على ستة فصول، تناول الفصل 
الثاني  الفصل  وشرح  القردة،  جدري  لفيروس  العامة  الخصائص  األول 
الثالث  العالم، واستعرض الفصل  وبائيات املرض وانتشاره الجغرافي في 
العالمات واألعراض السريرية ملرض جدري القردة، ومصادر وطرق انتقال 
املختبري ملرض جدري  التشخيص  الرابع وسائل  الفصل  العدوى، ووّضح 
املصابني  لألشخاص  العالجية  التدابير  الخامس  الفصل  وسرد  القردة، 
بمرض جدرى القردة، وُاختتم الكتاب بفصله السادس مبيناً كيفية الوقاية من 
عدوى جدري القردة وطرق مكافحتها في املجتمع ومرافق الرعاية الصحية.

جدري القردة

  املكتبــة الطبيـــة  

إن املقترحات التي يقترحها هذا الكتاب أن األدوية هي من الطبيعة التي 
نطرد  كيف  لنا  يشرح  َبَشراً،  بوصفنا  وسلوكياتنا  تصرفاتنا  من  أو  حولنا 
السموم من أجسامنا من دون دواء، وكيف نعيش حياة سعيدة مع األصدقاء، 
وكيف يكون الحب غير املشروط وسيلةً للسعادة والفرح وعالجاً لالكتئاب، 
وكيف يؤدي النشاط العضلي وممارسة الرياضة وصعود الدرج )الساللم( 
إلى تنشيط الدورة الدموية، وكيف يؤدي ذلك إلى زيادة فعالية الجهاز املناعي، 
وكيف يكون إحساسنا ونحن نتمتع بالعيش في الوقت الحاضر، وكيف نكون 
أكثَر سعادةً وَبعيديَن عن القلق والتوتر، إضافة إلى مقترحات أخرى إذا قمنا 
بتطبيقها، فسوف نجد أن حياتنا قد تغيََّرْت إلى األحسن، وأن حاجتنا إلى 
الدواء سواء أكان تناوله في صورة شراب أو حبوب أو لقاحات ال حاجة لنا 

بها، أو على األقل تقل الحاجة إليها.
وقد تم تقسيم الكتاب إلى مدخل وأربعة فصول هي:

• عالجات روحانية.	
• عالجات مرتبطة بتعديل نمط الحياة.	
• عالجات مرتبطة باملفاهيم والقيم.	
• عالجات مرتبطة بالطبيعة.	

هل نستطيع أن نصنع دواءنا؟
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املصطلحات الواردة في هذا العدد

Ferritin                                                الفيريتني
Filial therapy                        املعالجة البنوية باللعب
Folic acid                                      حمض الفوليك
Free association                            التداعي الحر

A

Bacteriophages                                     العاثيات
Bilirubin                                           البيليروبني
Blood smear                                     لطاخة الدم
Bone marrow transplant               زرع نخاع العظم
Botulinum toxin             )سم البوتولينوم )البوتوكس

Chelation therapy                    العالج باالستخالب
Child – centered                 املعالجة باللعب املرتكزة
playing therapy                               حول الطفل

Clostridium difficile                     املطثية العسيرة
Coat’s disease              )مرض كوتس )تسّرب األوعية
Cognitive behavioral                      العالج املعرفي
play therapy                              السلوكي باللعب

Complete blood count               صورة الدم الكاملة
Crisis                                          أزمات أو نوبات
Cytomegalovirus              الفيروس املضخم للخاليا

Electrophoresis                          الفصل الكهربائي
Eliptocytosis                              بيضاوية الشكل
Epstein – Barr Virus            فيروس إيبشتاين �� بار
Erythropoietin                   )اإلريثروبويتني )هرمون

G

Gonorrhea                                            السيالن
Glucose 6 phosphate                نقص نازعة هيدروجني
 Dehydrogenase                   الجلوكوز �� 6 �� فسفات
deficiency; G6PD                                                  

B

C

E

F

Acetylcholine               )أستيل كولني )ناقل عصبي 
Acute chest syndrome          متالزمة الصدر الحادة
Anemia                                    فقر الدم، األنيميا
 Anisocytosis                                  تباين الحجم
Antibiotic resistance            مقاومة املضاد الحيوي
Antimicrobial                           مضاد امليكروبات
Aplastric crisis                          النوبة الالتنسجية
Aura                                          الهالة أو األورة
Avasculas necrosis                       النخر الالوعائي

D

Dactylitis                                   التهاب األصابع
Dental prosthesis                                بدلة سنية
Direct coombs test               اختبار كومبس املباشر
Drug – Mediated                         متواسط باألدوية

Haptaglobin                                      الهبتوجلوبني
Hemoglobin                                     هيموجلوبني
Hemolytic anemia                     فقر الدم االنحاللي
Hemopexin                                      الهيموبكسني
Hepatitis                                         التهاب الكبد
Hyper reactive airway      فرط استجابة مجرى الهواء
Hypersplenism                          زيادة نشاط الطحال
Hypopyon                                          غمير قيحي
Hypovolemic shock              صدمة نقص حجم الدم

H
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املصطلحات الواردة في هذا العدد
I

  Incentive spirometry            قياس التنفس التحفيزي
Indirect coombs test         اختبار كومبس غير املباشر
Inherited                                               وراثي
Iron deficiency anemia             فقر الدم بعوز الحديد

Red Blood cells                       كريات الدم الُحمر
Restrictive                                     اعتالل عضلة
cardiomyopathy                            القلب الحاصر

Reticulocytes                          عدد الخاليا الشبكية
Retinoblastoma                    الورم األرومي الشبكي
Rheumatoid arthritis       التهاب املفاصل الروماتويدي

M

R

Malaria                                                  املالريا
Megaloblastic anemia         فقر الدم ضخم األرومات
Methicillin – resistant       املكورات العنقودية الذهبية
staphylococcus aureus;            املقاومة للميثيسيلني
MRSA

Migraine                                     الصداع النصفي

Painful episodes                              النوبات املؤملة
  Pica                        )القطا )اشتهاء املأكوالت الغريبة
 Play therapy                                 املعالجة باللعب
Poikilocytosis                                 تباين الشكل
Portal hypertension             ارتفاع ضغط الدم البابي
Posterior reversible              متالزمة اعتالل الدماغ
encephalopathy syndrome;    الخلفي القابل للعكس
PRES  

Prodrome                                               البادرة
Pulmonary hypertension    ارتفاع ضغط الدم الرئوي
Pupillary reflex                            املنعكس الحدقي

P

Sickle cell anemia                       فقر الدم املنجلي
Sideroplastic anemia          فقر الدم حديدي األرومات
Spherocytosis           خاليا الدم الُحمر كروية الشكل
Splenectomy                              استئصال الطحال
Splenic sequestration crisis      أزمة تشظي الطحال
stem cell transplant                زرع الخاليا الجذعية
systemic lupus                                الذئبة الحمامية
erythematosus                                     الجهازية

S

Transferring                                     ترانسفيرين
Tuberculosis; TB                                     السل

T

Leukocoria                   تبيض، أو ابيضاض حدقة العني 

L

J

Jaundice                                                 اليرقان

K

Koilonychias                                                 تقّعر األظافر

Non directive                                املعالجة باللعب
play therapy                                      غير املوجه

N
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تطبيق التقنية الرقمية والذكاء االصطناعي في مكافحة

)COVID-19(  19 - جائحة كوفيد  

الجديد في لقاحات كورونا

التصلُّب العصبي املتعدد

مشكالت مرحلة الطفولة

الساعة البيولوجية ومنظومة الحياة

التغيُّر املناخي وانتشار األمراض واألوبئة

أمراض املناعة الذاتية

األم�راض املزمنة .. أمراض العص�ر

األنيميا .. فقر الدم

ص.ب: 5225 الصفاة 13053 ــ دولة الكويت ــ هاتف 0096525338610/1 ــ فاكس: 0096525338618 
acmls @ acmls.org : البريد اإللكتروني

/acmlskuwait/acmlskuwait /acmlskuwait

 www.acmls.org : املوقع اإللكتروني
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