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من الذاكرة
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المدير الإداري والمالي

فهد اإبراهيم ال�شاعر

الم�شرف العام 

د.قا�شم بن عثمان الق�شبي

جميع المرا�شالت با�شم رئي�س التحرير على 

العنوان:

�س. ب 3354 الريا�س 11211 بريد داخلي 25

بريد اإلكتروني:

altakhassusi@kfshrc.edu.sa 

لالإعالن في المجلة

هاتف 4427562

فاك�س 4427567

التصميم واإلخراج 
الشركة السعودية للنشر المتخصص

ص.ب:65701 الرياض 11566
هاتف: 2128001 فاكس:4401367

editorial@sspc.com.sa
Toll free No: 800 758 6666

»التخ�ش�شي«  اإن مجلة  الثقة  من  ب�شيء  القول  يمكن 

اأعدادها  وعبر  المن�شرمين  العامين  خالل  ا�شتطاعت، 

الف�شلية الثمانية، مناق�شة كثير من الق�شايا، والموا�شيع 

الطبية، وال�شحية المهمة. 

فعبر ق�شية العدد تناولت المجلة ب�شكل مو�شع خارطة 

من الأمرا�س، والعناوين الطبية ذات الإ�شكاليات المتعددة، 

حيث طرقت في عددها الأول مو�شوع زراعة نخاع العظم 

والخاليا الجذعية، وفي العدد الثاني ال�شمنة، وفي العدد 

الدم،  �شغط  الرابع  العدد  وفي  الجن�س،  ت�شحيح  الثالث 

وفي العدد الخام�س ال�شرطان، وفي العدد ال�شاد�س الموت 

وم�شتجدات  القلب  اأمرا�س  ال�شابع  العدد  وفي  الدماغي، 

الإي��دز،  مر�س  الثامن  العدد  وف��ي  وع��الج��ه،  ت�شخي�شه 

المتنوعة  والأب��واب  والتحقيقات  التقارير  ف�شالاً عن  هذا 

كتابها  ح��اول  التي  ال��راأي  مقالت  اإل��ى  اإ�شافة  الأخ���رى، 

تناول ق�شايا تخت�س بال�شاأن ال�شحي ومعالجتها، وقدموا 

روؤى مختلفة في هذا ال�شاأن.

على  للح�شول  ا  متزايداً ا  طلباً ن�شهد  ي��وم  بعد  ��ا  وي��وماً

المجلة من كثير من القراء والمهتمين من مختلف مناطق 

ا للقيمة الر�شينة، ولعمق المو�شوعات التي  المملكة، نظراً

بم�شاركة  المجلة  فيه  ترحب  ال��ذي  الوقت  في  تتناولها 

المخت�شين، والأطباء، والباحثين بمختلف تخ�ش�شاتهم 

للم�شاهمة معها في دورها المعرفي والتوعوي.

على  جميعها  ال�شابقة  المجلة  اأعداد  توفير  تقرر  وقد 

التخ�ش�شي  في�شل  الملك  لم�شت�شفى  الإلكتروني  الموقع 

ومركز الأبحاث في الريا�س www.kfshrc.edu.sa في 

ن�شخته العربية، فيما �شي�شاف كل عدد جديد ي�شدر اإلى 

قائمة الأعداد ال�شابقة. 

وكل عام واأنتم بخير

حرر
ن الم

م

رئي�س التحرير  

 حمود الزيادي العتيبي

ت: 4427588 - فاك�س:4423038

هيئة التحرير

عماد عبدالعزيز المهيزع

ممدوح عبداهلل البداح 

الآراء الواردة في المجلة ل تعبر بال�شرورة 

عن وجهة نظر اإدارة الم�شت�شفى.

الهيئة الطبية ال�شت�شارية

د.عدنان عزت - رئي�شااً

التوزيع:
الشركة السعودية للتوزيع

ص.ب: 62116 الرياض: 11585
اململكة العربية السعودية

هاتف: 441-9933
فاكس: 212-1774

ل يجوز نقل اأي من مواد المجلة اإل باإذن خطي 

من جهاز   التحرير.
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د. �صالح العليان: اإنعا�س الأطفال اخلدج والعبث الطبي      �س 15

علم الأدوية نقل التخدير من البدائية اإلى الحداثة

ال�صعيرات الدموية 

�صعف ال�صمع يوؤرق الم�صنين

الت�صحم اأكثر اأمرا�ض الكبد �صيوًعا

فتق الحبل ال�صوكي 

طبيب الأ�صنان و�صرطان الفم

الهالت ال�صوداء 

ال�صمك.. م�صتودع للبروتين

البال�صتيك يهدد البيئة و�صحة الإن�صان

41636

في هذا العدد

مجلة فصلية تصدر عن 
مستشفى الملك فيصل التخصصي 

و مركز األبحاث – مؤسسة عامة

اآلم اأ�صفل الظهر.. �صبح هذا الع�صر

تعد اآلم اأ�شفل الظهر ثالث الأمرا�س 

وال�شكاوى للمرتددين على امل�شت�شفيات 

بعد نزلت الربد والإنفلونزا وال�شداع.

وبح�شب بع�س الإح�شاءات الطبية يف 

الوليات املتحدة الأمريكية، فاإن 80% من 

�شكان العامل ا�شتكوا ولو ملرة منه.

الكب�صولة الت�صويرية والت�صخي�ض 

الدقيق لالأمعاء

ثبتت فاعلية الكب�شولة الت�شويرية يف 

الك�شف عن اأمرا�س الأمعاء الدقيقة 

بن�شبة عالية تفوق 70%، مقارنة مع 

الطرق الت�شخي�شية الأخرى التي ل 

تزيد فعاليتها على %30.

التوحد.. اللغز الذي حيرّ الأطباء

ا  يزداد مر�س التوحد غمو�شاً

بتداخل العوامل الوراثية والبيئية، 

وي�شرتك يف ت�شخي�شه جمموعة من 

الأطباء، ي�شتطيع املتمر�شون منهم 

اكت�شافه يف نهاية العام الأول من 

عمر الطفل.

مقاالت رأي:

28

ال�صغوط النف�صية املدر�صية و الطالب

يعد القلق من اأهم مظاهر ال�شغوط 

النف�شية التي يتعر�س لها الطالب 

يف املدر�شة، وهو حالة توتر �شامل 

وم�شتمر نتيجة تهديد خطر فعلي اأو 

متخيل احلدوث، ي�شاحبها خوف 

غام�س واأعرا�س نف�شية وبدنية.

د. حممد القويز: ال�شيطان والقرد واملمار�شة الإدارية     �س 33

د.عبدالعزيز ال�صماري: ع�شر الدماغ.. وداء الن�شيان    �س 64
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22
24
40
44
50
54
56
60
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نف باأنه اأكثر الأمرا�ض الوراثية المعقدة جينًيا �صُ

 70٪ من الم�صابين بالتوحد لديهم تاأخر عقلي ي�صنف على اأنه اإعاقة ذهنية.

التوحد.. اللغز الذي حّير األطباء

ا بتداخل العوامل الوراثية والبيئية، وي�صرتك يف ت�صخي�صه جمموعة  يزداد مر�ض التوحد غمو�صً

من الأطباء، ي�صتطيع املتمر�صون منهم اكت�صافه يف نهاية العام الأول من عمر الطفل، علًما باأن احلالت 

التي تراجع م�صت�صفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث يف الريا�ض، حالًيا، هي 800 حالة. 

قضية  العدد

التهيئة املهنية للطفل التوحدي م�شاألة مهمة
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عن  ينتج  ��ا  وراث��ياً ��ا  م��ر���شاً ال��ت��وح��د  يعد 

عن  عبارة  وهو  والبيئي،  الوراثي  العاملين 

�شكل  على  ي��ب��دو  معقد  �شلوكي  ا���ش��ط��راب 

والت�شال  الج��ت��م��اع��ي  التفاعل  ف��ي  خلل 

قبل  اأعرا�شه  وتظهر  المتكررة.  والحركات 

�شن الثالثة من العمر، وقد حددت الجمعية 

الأمريكية للطب النف�شي العديد من ال�شمات 

الت�شخي�شية لمر�س التوحد، اإذ اإن الأطفال 

�شلوكية  ب�شفات  عادة  يتميزون  الم�شابين 

منها: ف�شل في التوا�شل الب�شري، ومقاومة 

وال�شحك  اليومي،  برنامجهم  في  التغيير 

اأ�شباب غير ظاهرة، و�شرعة  والقهقهة على 

الن�شاط  م��ن  ال��م��ع��ان��اة  ب��ج��ان��ب  ال��غ�����ش��ب، 

التفاعل  ع��ن  وال��ع��ج��ز  والن���ع���زال  ال��زائ��د، 

الجتماعي، وا�شتعانتهم بوالديهم في ق�شاء 

اأب�شط احتياجاتهم اليومية دون التعبير عنها 

ا  ا كجذب الوالدين باليد لإعطائه كاأ�شاً لفظياً

الأهل،  بمعانقة  والالمبالة   ، مثالاً الماء  من 

اإ�شافة اإلى التقليد وتكرار الأفعال، وال�شرب 

ي��ت��م��ي��زون ب�شغر  ك��م��ا  وال���ي���د،  ب��الأ���ش��اب��ع 

خطواتهم وا�شطرابها والدوران والعودة دون 

هدف، والح�شا�شية العالية والمتزايدة تجاه 

ال�شوت واللم�س، و�شعوبة في النوم، وكذلك 

بالأحداث  الهتمام  وع��دم  الذاتي  الإي���ذاء 

الكتراث  عدم  اإل��ى  اإ�شافة  بهم،  المحيطة 

بالخطر.

اأول  »ليوكانر«  الأمريكي  الدكتور  وكان 

من و�شف مر�س التوحد عام 1943، و�شّماه 

ب��م��ر���س ال��ت��وح��د ال��ط��ف��ول��ي، وو���ش��ف��ه باأنه 

»هانز  الألماني  العالم  اأم��ا  َخْلقي.  مر�س 

حالة   1944 ع���ام  ف��ي  ف��و���ش��ف  اأ���ش��ب��رج��ر« 

»�شيكوباتي«.  توحد  باأنها  م�شابهين  مر�شى 

وبح�شب الدكتورة نادية ال�شقطي، ا�شت�شارية 

الغدد ال�شماء وعلم الوراثة بق�شم الأطفال 

في�شل  الملك  م�شت�شفى  في  الوراثي  والطب 

التخ�ش�شي ومركز الأبحاث، فاإن اأول حالة 

�شخ�شت في المملكة كانت في عام 1986، 

واأن عدد الحالت التي تعالج في الم�شت�شفى 

ا، ت�شل اإلى 800 حالة.  التخ�ش�شي، حالياً

اأن  الحديثة  العالمية  الأب��ح��اث  وت��وؤك��د 

 ، طفالاً  150 كل  بين  من   1 ي�شيب  التوحد 

ا من اأنه ي�شيب  بخالف ما كان يعتقد �شابقاً

ما بين 4 حالت اإلى 5 حالت لكل 10.000 

الزيادة،  لهذه  �شبب  يعرف  اأن  دون  طفل، 

ذكور  اأربعة  اإ�شابة  في  حدوثه  ن�شبة  وتقدر 

اأخرى  درا�شة  وفي  م�شابة.  اأنثى  كل  مقابل 

عام  »برتراند«  الأمريكي  الطبيب  بها  قام 

مدينة  ف��ي  ال��م��ر���س  انت�شار  اأث��ب��ت��ت   2001

»نيوجر�شي«  ب��ولي��ة  ���ش��ي��ب«  ت���اون  »ب��ري��ك 

الأمريكية بواقع 6.7 حالة توحد لكل 1000 

�شخ�س. 

وجود  اإل��ى  ال�شقطي  ال��دك��ت��ورة  ولفتت 

يقف  جين  م��ن  اأك��ث��ر  اأن  اإل���ى  ت�شير  دلئ���ل 

تتو�شل  اأن  دون  بالتوحد،  الإ���ش��اب��ة  خلف 

قاطع  ب�شكل  تحديدها  اإلى  العلمية  الأبحاث 

الم�شببة  البيئية  العوامل  اأن  واأ�شافت  بعد، 

لالإ�شابة بالتوحد غير معروفة، كما ل يوجد 

الإ�شابة  ت��ك��رار  ت��ف��ادي  بها  يمكن  طريقة 

ن�شبة  اأن  اإل��ى  م�شيرة  ال��واح��دة،  العائلة  في 

اإلى وجود  واأ�شارت  تبلغ %4.  الإ�شابة  تكرار 

نظريات تحيل اإلى اإمكانية اأن تكون الح�شبة 

ا في حدوث المر�س، بالإ�شافة  الألمانية �شبباً

مجموعة  وه���ي   ،»MMR« التطعيم  اإل���ى 

يتم  عندما  للطفل  تعطى  التي  التطعيمات 

والح�شبة  الح�شبة  وت�شمل  الأول،  عامه 

يعتقد  ك��ان  وال���ذي  ك��ع��ب«،  و»اأب���و  الألمانية 

م�شببات  من  اأنه  الإنجليز  الأطباء  بع�س  به 

المر�س، لكن الأبحاث الحديثة التي اأجريت 

في الوليات المتحدة اأثبتت عدم �شحة ذلك 

العتقاد. و�شددت على التاأثير القوي للعامل 

زيادة  بدليل  بالتوحد،  الإ�شابة  في  الوراثي 

المعدل في التوائم المتماثلة، اإذ تبلغ ن�شبته 

60% ل�شتراكه مع العامل البيئي. 

التوحد  اأن  ال�شقطي  الدكتورة  وبينت 

في  »ي�شترك  وت�شيف:  ا،  م��ح��ي��راً ا  ل��غ��زاً يعد 

ت�شخي�شه المتخ�ش�شون في طب الأع�شاب 

عند الأطفال وعلم الوراثة والطب النف�شي، 

في  اكت�شافه  منهم  المتمر�شون  وي�شتطيع 

من   %70 اأن  ووج���د  الأول«.  ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة 

تاأخر  لديهم  بالتوحد  الم�شابين  الأطفال 

عقلي ي�شنف باأنه اإعاقة ذهنية، بينما تترافق 

نوبات ال�شرع مع 30% من الم�شابين. 
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اأن  اإل����ى  ال�شقطي  ال��دك��ت��ورة  وت�����ش��ي��ر 

معظم الأفراد الم�شابين بالتوحد عاجزون 

ا، وبالتالي لي�س  ا ول يتزوجون نهائياً اجتماعياً

الجن�شية  مقدرتهم  اأن  بيد  اأطفال،  لديهم 

طبيعية. ونفت ما كان يعتقد في اأن المر�س 

م�شكالت  الأه���ل  ل��دى  ك��ان  اإذا  فيما  ينتج 

اأ�شرية كالقلق والتوتر الناجم بين الزوجين. 

وزادت: »هذا ما لم تثبته الأبحاث الطبية«.

اأنواعه

وتو�شح الدكتورة ال�شقطي اأن المخت�شين 

الوراثية  الأم��را���س  اأكثر  من  التوحد  يعدون 

ا،  ا ع�شبياً ا نف�شياً ا، حيث يعد مر�شاً المعقدة جينياً

الجينية  المناطق  ف��ي  متداخلة  اأ���ش��ب��اب  ل��ه 

ا  ا نادراً وال�شبغية المترابطة. كما اأن هناك نوعاً

تكون   ،»Autistic Savant« ي�شمى  التوحد  من 

لدى الم�شابين به قوى عقلية خارقة في علم 

الدور الذي قام به  الإح�شاء، وظهر ذلك في 

»رجل  فيلم  في   »Dustin Hoffman« الممثل 

المطر« وج�شد فيه �شخ�شية المري�س بالتوحد 

»Raymond Babbit« الذي اأظهر قدرة فائقة 
الحفالت  وكذلك  الهواتف.  اأرق��ام  حفظ  في 

في  ليمك«  »لي�شيل  قلدتها  التي  المو�شيقية 

عمياء  كونها  من  الرغم  على  البيانو،  ع��زف 

وك�شيحة و�شعيفة في ردود اأفعالها، وذلك بعد 

ا�شتماعها لأحد اأع�شاء الفرقة المو�شيقية وهو 

يعزف قطعة مو�شيقية. 

اأما متالزمة »اأ�شبرجر«، فتتمثل في كون 

الم�شابهة  الت�شرفات  بع�س  لديه  المري�س 

في  اأو  طبيعي  ذك����اءه  اأن  ووج���د  ل��ل��ت��وح��د، 

من  اأعلى  ذكائه  معدل  يكون  الأحيان  بع�س 

النطق،  في  تاأخر  لديه  يوجد  ول  الطبيعي، 

لكن  ج��ي��دة،  ال��ك��الم  على  م��ق��درت��ه  اأن  اأي 

م�شكلته الأ�شا�شية تكمن في �شعف التوا�شل 

للعزلة.  تف�شيله  اإل��ى  اإ�شافة  الجتماعي، 

متالزمة  اأعرا�س  التوحد  اأن��واع  من  وكذلك 

حركات  في  المتمثلة   »Syndrome Rett«
ال�شنة من  اإرادية تظهر بعد �شنة ون�شف  ل 

العمر، بجانب اأعرا�س التوحد الآنفة الذكر. 

الراأ�س  محيط  اأن  النوع  ه��ذا  في  وج��د  كما 

طبيعي عند الولدة، يتبعه بطء في النمو بعد 

ذلك، وهي ت�شيب الإناث فقط.

وب��ح�����ش��ب ال���دك���ت���ورة ال�����ش��ق��ط��ي، ف���اإن 

المبكر،  ال�شلوكي  وال��ت��دخ��ل  الت�شخي�س، 

اأكثر  الأهل، هي  لدى  الوعي  م�شتوى  وزيادة 

التوحد،  مر�س  عالج  في  فعالية  الأ�شاليب 

اإ�شافة اإلى اأن ا�شتخدام العالجات الدوائية 

ا، ويتمثل في عقار  يكون في نطاق محدود جداً

 .»Resperdal«
محمد  الدكتور  يوؤكد  اآخ��ر،  جانب  من 

الدو�شري، ا�شت�شاري مخ واأع�شاب الأطفال 

التوحد  ت�شخي�س  ع��ي��ادة  على  والم�شرف 

لدى الجمعية ال�شعودية الخيرية للتوحد، اأن 

ا�شطراب طيف التوحد يطلق على مجموعة 

الع�شبية  ال��ن��م��ائ��ي��ة  ال����ش���ط���راب���ات  م���ن 

اللغوي  التوا�شل  في  �شعوبات  ت�شبب  التي 

محدودية  وف���ي  وال��ع��اط��ف��ي،  والج��ت��م��اع��ي 

الطبيعية  غير  وال�شلوكيات  اله��ت��م��ام��ات 

للطفل.

هذا  اأن  اإل��ى  الدو�شري  الدكتور  وي�شير 

ا،  حالياً ي�شتخدم،  التوحد«  »طيف  التعبير 

مثل  ال�شابقة  الم�شميات  من  للعديد  كبديل 

الكال�شيكي،  اأو  النمطي  والتوحد  التوحد، 

ومتالزمة  التوحد،  و�شبه  التوحد،  و�شمات 

»كانرز«، ومتالزمة »ا�شبرقر«.

اإليه  ت��ذه��ب  ف��ي��م��ا  ال��دو���ش��ري  وي��ت��ف��ق 

من  ال��ت��وح��د  اأن  ف��ي  ال�شقطي  ال��دك��ت��ورة 

عوامل  فيه  وتتداخل  المعقدة،  الأم��را���س 

ا من الغمو�س،  بيئية وجينية ت�شفي عليه نوعاً

ب�شبب تعدد الأ�شماء والنظريات التي حاولت 

اإل  وت�شنيفه.  ال�شطراب  ح��دوث  تف�شير 

اأنه، وبح�شب الدكتور الدو�شري، فاإن اأحدث 

التوحد«،  طيف  »ا�شطراب  هو  م�شمى  واأدق 

هذا  ف��ي  والعاملون  الباحثون  اأدرك  حيث 

ب�شكل  تختلف  التوحد  اأعرا�س  اأن  المجال 

لديه  وم��ن طفل  اآخ���ر،  اإل��ى  م��ن طفل  كبير 

عقلية  ق��درات  وذي  التوحد  اأعرا�س  جميع 

بع�س  لديه  اآخ��ر  اإل��ى طفل  ا،  ج��داً منخف�شة 

التوحد،  من  الب�شيطة  ال�شفات  اأو  ال�شمات 

ا قدرات  ويتمتع بقدرات عقلية جيدة، واأحياناً

قضية  العدد

800 حالة تراجع 
التخصصي حالًيا ونسبة 

انتشاره مرتفعة

د.ال�شقطي: التوحد ي�شيب 4 ذكور مقابل كل اأنثى م�شابة
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الذاكرة  في  وبخا�شة  الطبيعي،  من  اأعلى 

ي�شنف  الأول  فاإن  ولذلك،  الريا�شيات.  اأو 

با�شطراب طيف التوحد من النوع ال�شديد، 

بينما الآخر ي�شنف با�شطراب طيف التوحد 

من النوع الخفيف. 

تزايد في الحالت

اأ�شباب زيادة  ويعزو الدكتور الدو�شري 

لعدة  ال��ت��وح��د  طيف  لمر�س  الت�شخي�س 

عوامل منها: زيادة الوعي بهذا ال�شطراب 

اإنه في  اإذ  من قبل الأهل والخت�شا�شيين، 

التوحد  بطيف  التفكير  يتم  الحالي  الوقت 

ب�شكل مبكر وفي العديد من الأطفال الذين 

الكالم،  ف��ي  قليالاً  متاأخرين  يكونون  ق��د 

بينما  التوحد،  يعانون  اأنهم  يثبت  ل  وق��د 

في  المتاأخرون  الأط��ف��ال  ك��ان  ال�شابق  في 

بداية  ف��ي  ا  كبيراً ا  قلقاً ي�شببون  ل  ال��ك��الم 

م��ن قبل  يتم عالجهم  ق��د  وك��ذل��ك  الأم���ر. 

على  عر�شهم  دون  التخاطب  اخت�شا�شي 

وجود  عدم  من  للتاأكد  ت�شخي�شية  عيادات 

في  التو�شع  اإل���ى  اإ���ش��اف��ة  ال��ت��وح��د،  طيف 

في  ك��ان  اإن��ه  حيث  التوحد،  طيف  تعريف 

التوحد  اأو  النمطي  التوحد  يطلق  الما�شي 

فقط على الأطفال ذوي الأعرا�س ال�شديدة 

التوحد  طيف  ي�شتخدم  بينما  والمتعددة، 

الآن لي�س فقط لو�شف هذه الفئة، بل لو�شف 

زادت  ال��ت��ي  وه��ي  ��ا  اأع��را���شاً الأق���ل  الفئات 

الفترة  في  عالية  بدرجة  ت�شخي�شها  ن�شبة 

ن�شبة  العامل الآخر في زيادة  اأما  الأخيرة. 

الدو�شري،  الدكتور  بح�شب  الت�شخي�س، 

فهو اإعادة ت�شخي�س اأطفال كانوا م�شنفين 

تحت ت�شخي�س اآخر، مثل ا�شطرابات اللغة، 

وفرط الحركة، والتخلف العقلي.

وجود  ع��دم  من  بالرغم  اأن��ه  اإل��ى  وينوه 

قامت  درا�شة  اأن  اإل  دقيقة،  م�شحية  درا�شة 

ن�شبة  قدرت  للتوحد  ال�شعودية  الجمعية  بها 

الإ�شابة ب�6 حالت في كل 1000 طفل، وهي 

الطفل التوحدي يحتاج اإىل اأ�شاليب تعليمية خا�شة



العدد )9( محرم 1429هـ ـ يناير 2008م 8

العالم.  ف��ي  الإ���ش��اب��ة  ن�شب  لأع��ل��ى  مماثلة 

و�شدد على اأهمية معرفة ن�شبة نمط الإ�شابة 

معرفة  اأج��ل  من  دقيق  ب�شكل  ال�شعودية  في 

الحاجة الحالية والم�شتقبلية اإلى هذه الفئة.

نظريات متعددة

ا مع  ي��ت��ف��ق ال��دك��ت��ور ال��دو���ش��ري ك��ث��ي��راً

�شحة  ع��دم  ف��ي  ال�شقطي  ن��ادي��ة  ال��دك��ت��ورة 

باللقاحات  التوحد  ا�شطراب  عالقة  نظرية 

اللقاح  ا  خ�شو�شاً ل��الأط��ف��ال،  تعطى  ال��ت��ي 

الثالثي الفيرو�شي »MMR«، ويقول: »ال�شبب 

الذي  اللقاح  ه��ذا  م��ع  ال��رب��ط  ف��ي  الرئي�س 

توقيت  الأمر هو  بداية  ا في  كبيراً قبولاً  وجد 

اإعطائه، والذي يكون مع بلوغ العام الأول من 

العمر، وهو يوافق بداية التقدم في القدرات 

ا ي�شبق، بقليل، العمر الذي  الكالمية، واأي�شاً

يفقد فيه بع�س الأطفال القدرات الكالمية«. 

من  بالرغم  اأنه  الدو�شري  الدكتور  وي�شيف 

التعدد وفي بع�س الأحيان الت�شارب في الآراء 

والدرا�شات حول هذا الربط المفتر�س، فاإن 

هو  الت�شعينيات  ف��ي  ال��ي��اب��ان  ف��ي  ح��دث  م��ا 

عالقة  وج��ود  عدم  على  دليل  واأو�شح  اأق��وى 

حدث  وما  التوحد،  وا�شطراب  اللقاح  بين 

اأن  اإل��ى  كبير  ب�شكل  ق��ّل  اللقاح  اإع��ط��اء  اأن 

توقف في بداية الت�شعينيات في جميع اأنحاء 

اليابان، ولكن ت�شخي�س ال�شطراب لم يقل، 

ال�شطراب  هذا  ت�شخي�س  اأن  المفاجاأة  بل 

كبيرة  زي��ادة  �شهد  اليابانيين  الأط��ف��ال  في 

مماثلة لبقية اأنحاء العالم. 

اأ�شباب طيف  الدو�شري  الدكتور  ويرجع 

التوحد اإلى عدم التكون الطبيعي للدماغ، اأو 

لأ�شباب جينية مثل متالزمة »داون« ومتالزمة 

»رت«، ولكن في اأغلب الأطفال ل يوجد �شبب 

معروف، والعتقاد العلمي الحالي هو وجود 

تغيرات  عنها  ينتج  جينية  م��ورث��ات  ع��دة 

وظيفية في المو�شالت الكيميائية في الجهاز 

الع�شبي المركزي في مرحلة النمو المبكر، 

التوحد،  بطيف  لالإ�شابة  قابلية  ي�شبب  ما 

وهذه القابلية تتحول ب�شبب عوامل بيئية غير 

معروفة ب�شكل محدد في الوقت الحالي اإلى 

فيما  ويذهب  الأطفال.  بع�س  في  ا�شطراب 

اإليه الدكتورة نادية ال�شقطي في اأن  اأ�شارت 

الدليل الأكبر على وجود هذا التاأثير الجيني 

هو المالحظة الثابتة على اأن 60% من التوائم 

المتماثلة ي�شابون بطيف التوحد عند اإ�شابة 

اأن  ال��دو���ش��ري  الدكتور  وي�شيف  اأح��ده��م��ا، 

قضية  العدد

الطفل التوحدي يف�شل العزلة
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طفل  لأي  الأول��ى  الدرجة  من  قريب  اإ�شابة 

 50 من  التوحد  بطيف  الإ�شابة  ن�شبة  تزيد 

ا اإلى 100 �شعف عن بقية الأطفال. �شعفاً

اأن من  ال��دو���ش��ري  ال��دك��ت��ور  وي��و���ش��ح 

لقت  ال��ت��ي  الخاطئة  الأخ����رى  ال��ن��ظ��ري��ات 

ا  اأنحاء العالم، وخ�شو�شاً ا في مختلف  رواجاً

وت�شتند  الت�شمم،  هي  الأخيرة  ال�شنوات  في 

المالحظة  اإل��ى  الأ�شا�س  في  النظرية  ه��ذه 

بالمعادن  الت�شمم  اأن  في  والحقيقة  الثابتة 

ي�شبب  وال��زئ��ب��ق،  ال��ر���ش��ا���س  مثل  الثقيلة 

التي  الأدمغة  وبالأخ�س  الدماغ،  في  ا  �شرراً

وقد  الأط��ف��ال.  عند  كما  النمو  مرحلة  ف��ي 

ن�شرت العديد من الأبحاث التي تتحدث عن 

وجود اأو انعدام العالقة بين التوحد، وزيادة 

الت�شمم  ن�شبة  دون  الدم  في  المعادن  ن�شبة 

الآن درا�شة  اأنه ل توجد حتى  اإل  المعروفة، 

اأ�ش�س علمية تثبت وجود  م�شحية مبنية على 

العالقة حتى الآن. وبالرغم من عدم وجود 

الثقيلة  المعادن  ن�شبة  بقيا�س  تو�شية  اأي 

ح�شب  بالتوحد،  الم�شخ�شين  الأطفال  في 

العديد  ف��اإن  الأمريكية،  الجمعية  تو�شيات 

لقيا�س  تروج  الخا�شة  الطبية  المراكز  من 

ا للعالج بالأدوية  المعادن الثقيلة، وتروج اأي�شاً

ال�شموم  قيا�س  ولتكرار  لل�شموم،  ال��ط��اردة 

المعروف  ومن  الأدوي��ة.  هذه  ا�شتخدام  بعد 

لل�شموم يعمل  الطاردة  الأدوية  ا�شتخدام  اأن 

على زيادة تركيز المعادن في �شوائل الج�شم 

وال�شعر لزيادة معدل طرد هذه ال�شموم. وقد 

ا�شتخدم بع�شنا درا�شات عملت في الوليات 

المتحدة الأمريكية، وبخا�شة ولية »تك�شا�س« 

اأن  يو�شحوا  لم  اأنهم  بيد  عن وجود عالقة. 

الدرا�شات لم يتم ن�شرها في اأي مجلة علمية 

مواقع  على  ن�شرت  اإما  ولكنها  متخ�ش�شة، 

ا. الإنترنت اأو مجالت غير محكمة اإطالقاً

واأ�شار الدكتور الدو�شري اإلى رواج نتائج 

�شغيرة  عينات  على  عملت  محلية  درا�شات 

ا من القيام باأي ا�شتنتاجات  ا ل ُتمكن علمياً جداً

الم�شابين  الأط��ف��ال  على  تعميمها  يمكن 

المجالت  ف��ي  ن�شرها  يتم  ول��م  ب��ال��ت��وح��د، 

اأننا  المجردة  والحقيقة  المحكمة.  العلمية 

بهذه الطريقة نعيد تكرار التجارب ال�شغيرة 

وغير العلمية التي تم عملها في جميع اأنحاء 

مقننة  علمية  درا�شة  اأي  تثبت  ولم  العالم، 

فجميع  ذل��ك  من  العك�س  بل  العالقة،  ه��ذه 

العلمية  المجالت  في  المن�شورة  الدرا�شات 

تنفي وجود اأي دور للمعادن كم�شبب للتوحد. 

 الدراسات الموثقة تنفي 
وجود دور للمعادن في 

اإلصابة  

الدو�شري،  الدكتور  بح�شب  ذل��ك،  ويدعم 

الأمريكية  المجلة  ف��ي  المن�شورة  المقالة 

لطب مخ الأع�شاب عام 2004، والتي قامت 

ال�شعر  وفي  ال��دم،  في  الزئبق  كمية  بقيا�س 

الطبيعيين  والأطفال  التوحديين،  لالأطفال 

بين  ف��ارق  اأي  يوجد  ول��م  ك��ون��ج،  هونج  ف��ي 

المجموعتين. واأكد الحاجة الما�شة اإلى دعم 

درا�شة علمية مقننة في البيئة ال�شعودية، لأن 

ن�شبة المعادن وال�شموم في البيئة ال�شعودية 

العالم  اأج���زاء  ف��ي  عنها  مختلفة  تكون  ق��د 

وفاة  الأخ��رى. وحذر من وجود عدة حالت 

المتحدة  وال��ولي��ات  بريطانيا  ف��ي  م�شجلة 

يتناولون  كانوا  لأطفال  حدثت  الأمريكية، 

اأدوية نزع ال�شموم، ولذلك فاإن المقولة باأن 

مقولة  ا  �شاراً يكون  اأن  يمكن  ل  ال�شموم  نزع 

ثبت خطوؤها.

يوؤكد  كما  ا،  ن�شبياً الأق��دم  النظرية  اأم��ا 

التوحد  ع��الق��ة  فهي  ال��دو���ش��ري،  ال��دك��ت��ور 

الأغذية،  بع�س  م��ن  والتح�ش�س  بالتغذية، 

ا م�شتقات القمح والحليب. وي�شيف  خ�شو�شاً

النظرية  ل��ه��ذه  ت��وج��د ع���دة درا����ش���ات  اأن���ه 

فلوريدا،  في  تكتمل  لم  درا���ش��ة  اأهمها  من 

التغيرات  درا�شة  على  فيها  الباحثون  عمل 

اأطفال  من  لمجموعة  والذهنية  ال�شلوكية 

من  خالية  لحمية  اأخ�شعوا  الذين  التوحد 

حمية  تناولت  اأخرى  ومجموعة  »الغلوتين«، 

اأو  الأه��ل  معرفة  دون  عليه  تحتوي  م�شابهة 

ن�شر  وتم  لذلك،  المقيمين  الخت�شا�شيين 

المجلة  ف��ي   2006 ع��ام  المبدئية  النتائج 

وجود  نفت  التي  التوحد  لأبحاث  الأمريكية 

اأي فروقات ملمو�شة بين المجموعتين.

وي�شير الدكتور الدو�شري اإلى اأن العالج 

ا فيتامين »ب6« لم  بالفيتامينات، وخ�شو�شاً

من  الحذر  يجب  لذلك  ك��اف،  ب�شكل  يبحث 

طويلة،  لمدة  منه  عالية  كميات  ا�شتخدام 

الت�شمم  من  اأ�شرار  ح��دوث  لحتمال  ا  نظراً

بع�س  اأن  بجانب  ال��زائ��دة.  بالفيتامينات 

ا دّل��ت على اأن  ال��درا���ش��ات ال��م��ح��دودة ج��داً

د. الدو�شري: ل عالقة بني طيف التوحد واللقاح الثالثي الفريو�شي
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قضية  العدد

ا على موافقة وزارة ال�شوؤون الجتماعية، وتم بتاريخ 17 �شفر  تاأ�ش�شت الجمعية ال�شعودية الخيرية للتوحد عطفاً

اإبريل 2003م عقد اجتماع للموؤ�ش�شين جرى خالله انتخاب مجل�س الإدارة. كما تم التفاق على  1424ه� الموافق 19 

بقرار  الجتماعية  وال�شوؤون  العمل  وزارة  الجمعية تحت مظلة  و�ُشجلت  اأعمالها.  لمبا�شرة  ا  تمهيداً للجمعية  اإيجاد مقر 

معالي وزير العمل وال�شوؤون الجتماعية في 3 رجب 1424ه�.

فئة  برعاية  المعنية  القطاعات  بين جميع  التكامل  وتحقيق  الجهود،  تن�شيق  في  الم�شاهمة  اإلى  الجمعية  وتهدف 

التوحد، �شواء كانت حكومية، اأو خيرية، اأو اأهلية، واإن�شاء مراكز الرعاية المتخ�ش�شة لفئة التوحد في العديد من مناطق 

اإن�شاء  اإلى  اإ�شافة  المناطق.  في  الحالت  انت�شار  ن�شبة  تحدد  التي  البحثية  والمعطيات  الدرا�شات  على  بناءاً  المملكة، 

قاعدة معلومات حول حالت التوحد بجميع اأنواعها ومراكز الرعاية في المملكة، والعمل على رفع درجة الوعي حيال 

اإعاقة التوحد في المجتمع، بجانب ت�شجيع الدرا�شات والأبحاث المتعلقة بم�شببات التوحد واأ�شاليب العالج والرعاية 

والتاأهيل ودعمها، وتبني برامج التاأهيل والتدريب الأكاديمي والتطبيقي الهادفة اإلى اإعداد كوادر متخ�ش�شة للعمل مع 

اإلى الم�شاهمة في توفير البرامج التاأهيلية المهنية  فئة التوحد، وتطوير قدرات الكوادر العاملة. كما تهدف الجمعية 

المنا�شبة لإعداد فئة التوحد ل�شوق العمل، وحث القطاعات الحكومية والأهلية على توفير الفر�س الوظيفية المنا�شبة 

لهذه الفئة.

وبا�شرت الجمعية ال�شعودية الخيرية للتوحد رعاية الحالت من خالل مركزها الأول »اأكاديمية التربية الخا�شة« 

ا يخدم ما يزيد على  من بداية الف�شل الدرا�شي الأول لعام 1426/1425ه���. وبح�شب بيان للجمعية فاإن المركز حالياً

)70( حالة، وتم و�شع خطة عمل ت�شغيلية ت�شتهدف رفع هذا العدد للو�شول اإلى تقديم الخدمات اإلى ما يقارب )80( 

الجمعية السعودية الخيرية للتوحد
ن�شبة عن�شر الماغني�شيوم قد يكون اأقل في 

�شاع  لذلك  بالتوحد،  الم�شابين  الأط��ف��ال 

ا�شتخدام كميات عالية منه في العالج، لكن 

المفرط  ال�شتخدام  في  ا  اأي�شاً الحذر  مع 

وجود  ع��دم  عند  وب��ال��ذات  طويلة  لمدة  ل��ه 

الطفل  عند  ومتوا�شل  ملمو�س  تح�شن  اأي 

المعالج.

وي��وؤك��د ال��دك��ت��ور ال��دو���ش��ري م��ا ذهبت 

العالج  اأن  ال�شقطي في  نادية  الدكتورة  اإليه 

هو  العلمية  بالدرا�شات  اأثبت  الذي  الوحيد 

العمر،  من  الثالثة  �شن  قبل  المبكر  التدخل 

بالأطفال  وخا�س  مقنن  برنامج  طريق  عن 

تكمن  لذلك  التوحد،  طيف  يعانون  الذين 

اإ�شافة  والدقيق،  المبكر  الت�شخي�س  اأهمية 

والنتائج الجيدة  المحاولت  العديد من  اإلى 

في عالج بع�س اأعرا�س التوحد، مثل الن�شاط 

التعبيرية  ال���ق���درات  وتح�شين  ال��م��ف��رط، 

على  تعمل  عالجات  با�شتخدام  والتوا�شلية 

أعراضه تظهر خالل 
السنوات الثالث األولى من 

العمر 

الكيميائية  ال��م��و���ش��الت  م�شتويات  تغيير 

المعروف  المو�شل  ا  وخ�شو�شاً الع�شبية، 

بالدرا�شات  ثبت  »ال�شريتونين«، حيث  با�شم 

هذا  في  نق�س  وج��ود  الخا�شة  الإ�شعاعية 

الم�شابين  الأط��ف��ال  بع�س  ل��دى  المو�شل 

بطيف التوحد، في الجزء الأي�شر من الدماغ 

الم�شوؤول عن التخاطب واللغة. كما اأن نق�س 

والكثير  العزلة  في  يت�شبب  »ال�شريتونين« 

طيف  اأطفال  في  الموجودة  الأع��را���س  من 

التي  الأب��ح��اث  من  العديد  وتوجد  التوحد. 

اأثبتت تح�شن ن�شبة جيدة من الأطفال ت�شل 

اإلى 60% بعد ا�شتخدام الأدوية التي تزيد من 

تركيز »ال�شريتونين« في الدماغ.

التطورات م�صتمرة

وي�شير الدكتور الدو�شري اإلى العديد من 

تقام  والتي  بعد،  النور  تر  لم  التي  الأبحاث 

الأمريكية  والغذاء  ال��دواء  هيئة  من  بتمويل 

الم�شابين بطيف  الأمريكيين  الأطفال  على 

الذي  »الدي�شبريل«  دواء  بجانب  التوحد. 

ا من قبل هيئة الدواء والغذاء  �شرح له ر�شمياً

ل�شتخدامه   ،2006 اأكتوبر  في  الأمريكية 

في تقليل الن�شاط الزائد والعنف كاأول دواء 

من  زاد  م��ا  ر�شمي،  ت�شريح  على  يح�شل 

هذا  في  والخت�شا�شيين  الباحثين  تفاوؤل 

المجال.

تم  اأن��ه  اإل��ى  الدو�شري  الدكتور  واأ���ش��ار 

طيف  لت�شخي�س  ال�شاملة  العيادة  تاأ�شي�س 

عام  المماثلة  النمو  وا�شطرابات  التوحد 

للتوحد،  ال�����ش��ع��ودي��ة  الجمعية  ف��ي   2005

طيف  ت�شخي�س  ع��ي��ادة  تاأ�شي�س  وك��ذل��ك 

التوحد وعالجه في م�شت�شفى الملك في�شل 

التخ�ش�شي ومركز الأبحاث في عام 2006، 

في  للتوحد  ال�شعودية  الجمعية  مع  للتعاون 
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التدخل املبكر يح�شن من حالة الطفل التوحدي

حالة من الذكور والإناث، وبما ي�شكل اأكبر مركز لرعاية هذه الحالت في المملكة والعالم العربي. كما قامت اإدارة 

الجمعية بالتعاون مع العديد من المخت�شين في مجالت الرعاية لفئة التوحد باإعداد الم�شروع الوطني للتوعية 

والتدريب حول التوحد في المملكة الذي يمثل حملة وطنية متكاملة تغطي معظم م�شاحة المملكة من خالل زيارات 

مجدولة لمدة اأ�شبوعين في كل مدينة من المدن الرئي�شة، اإ�شافة اإلى فعاليات توعوية متنوعة تهدف اإلى الرتقاء 

للحالت في �شن  المبكر  والت�شخي�س  الكت�شاف  ا على  اإيجابياً ينعك�س  التوحد، ما  الوعي حيال ا�شطراب  بدرجة 

التوحد بهدف رفع درجة  العاملة مع فئة  للكوادر  الم�شروع برامج تدريبية مكثفة  المبكرة. كما يت�شمن  الطفولة 

الكفاءة لدى هذه الكوادر في ظل نق�س المخرجات الأكاديمية في الجامعات ال�شعودية في مجال التوحد. 

ا لخريجي الثانوية العامة  وفي الإطار ذاته اأقر مجل�س اإدارة الجمعية اإن�شاء معهد غير ربحي تابع للجمعية يوفر فر�شاً

من الذكور والإناث لاللتحاق ببرنامج دبلوم للتوحد وال�شطرابات المماثلة لمدة �شنتين ون�شف، وذلك لتلبية احتياجات 

�شوق العمل المحلي في هذا المجال. اإذ ت�شير النتائج الأولية للبحث الوطني للتوحد وا�شطرابات النمو المماثلة، الذي 

ت�شرف عليه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، اإلى وجود اأكثر من مئة األف حالة توحد بالمملكة. 

وبح�شب الجمعية، فاإن عدد المراكز الحكومية والخيرية والأهلية التي ت�شرف على مثل هذه الحالت هي اأكثر 

ا لعدم وجود اأي مخرجات اأكاديمية  ا تعاني في معظمها ندرة الكوادر الموؤهلة في هذا المجال، نظراً من )50( مركزاً

في مجال رعاية هذه الفئة في اأي من الجامعات ال�شعودية، �شواء على م�شتوى الدبلوم، اأو البكالوريو�س. كما اأن كل 

مركز من هذه المراكز يحتاج اإلى عدد من 5 كوادر اإلى 10 كوادر موؤهلة للتعامل مع فئة التوحد. 

ويُعد معهد الجمعية ال�شعودية للتوحد للبنات هو الأول في مجال التوحد، لي�س على م�شتوى المملكة فح�شب، 

بل على م�شتوى العالم العربي. ومن المتوقع اأن يكون لبنة في بناء �شرح تاأهيلي في مجال التعامل مع فئة التوحد.

http:// www.saudiautism.com  موقع الجمعية الإلكتروني

وعالجهم.  متكامل  ب�شكل  الأط��ف��ال  تقييم 

طيف  ا�شطراب  ت�شخي�س  ل�شعوبة  ا  ونظراً

الأ�شغر  الأط��ف��ال  ل��دى  ا  خ�شو�شاً التوحد، 

ا، اإ�شافة اإلى اأن التدخل المبكر، وببرامج  �شناً

العالجية  الطرق  اأكثر  هو  ومقننة،  خا�شة 

وجود  لعدم  وكذلك  التوحد،  لطيف  فعالية 

اأي مقيا�س عربي مقنن. فقد قامت الجمعية 

م�شت�شفى  م��ع  بالتعاون  للتوحد  ال�شعودية 

دورة  بتنظيم  التخ�ش�شي  في�شل  الملك 

تدريبية مكثفة لجميع المخت�شين بت�شخي�س 

لت�شخي�س  والم�شت�شفى  الجمعية  التوحد في 

بمقيا�س  يعرف  عالمي  مقيا�س  على  التوحد 

المالحظة  ط��ري��ق  ع��ن  ال��ت��وح��د  ت�شخي�س 

 Autism Diagnostic Observation«

والتي   ،»ADOS« ا  اخت�شاراً اأو   ،»Schedule
مار�س  �شهر  في  الجمعية  مقر  في  اأقيمت 

�شلفانت«  »اآن  ال��دك��ت��ورة  ق��ب��ل  م��ن   2007

القليالت  الخت�شا�شيات  اإح��دى  تعد  التي 
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قضية  العدد

اأعرا�س التوحد تختلف من طفل اإىل اآخر

الم�شرح لهن بالتدريب على هذا المقيا�س. 

�شمن  م��ن  المقيا�س  ه��ذا  اإدخ���ال  ت��م  وق��د 

طرق التقييم ال�شامل لالأطفال الم�شتبه في 

�شهر  بداية  من  لديهم  التوحد  طيف  وج��ود 

اأبريل 2007، كخطوة رائدة في تقنين طرق 

اأف�شل  يماثل  بما  وتطويرها،  الت�شخي�س 

مراكز الت�شخي�س العالمية. ويتم من خالل 

عبر  الطفل  �شلوك  مالحظة  المقيا�س  هذا 

ويتم  األعاب،  �شكل  على  تبدو  ن�شاطات  عدة 

ت�شجيل ردود فعل الطفل ثم اإدخال البيانات 

في الحا�شب الآلي لتقييم ال�شلوك، والخروج 

بتقييم اأكثر دقة من الت�شخي�س عبر الأ�شئلة 

اللعب غير  اأو  اأو المالحظة  الموجهة لالأهل 

لتقييم  محدد  مقيا�س  وج��ود  ودون  المقنن 

المتبعة،  ال��ط��رق  وه��ي  الطفل،  فعل  ردود 

ا، في المملكة. حالياً

يو�شح  ال��ت��ط��وي��ر  لخطط  وا���ش��ت��ك��م��الاً 

القادمة  الخطوات  اأن  الدو�شري  الدكتور 

بالأطفال  الخا�س  الجزء  تعريب  في  تتمثل 

الناطقين، وتقنين الن�شخة المترجمة، ومن 

ثم تدريب الخت�شا�شيين العاملين في مجال 

الت�شخي�س لال�شتفادة من هذا المقيا�س. 

وجود  على  بالتاأكيد  حديثه  واخ��ت��ت��م 

الجهود من قبل مركز الأبحاث في م�شت�شفى 

الملك في�شل التخ�ش�شي بالتعاون مع مركز 

والجمعية  الإع��اق��ة  لأب��ح��اث  �شلمان  الأم��ي��ر 

للتوحد، وب�شكل متنا�شق ومتكامل  ال�شعودية 

الت�شخي�س،  طرق  ت�شمل  بحوث  عدة  لعمل 

التوحد،  بطيف  الإ���ش��اب��ة  ن�شبة  وق��ي��ا���س 

�شوف  التي  والبيئية  الجينية  والم�شببات 

ت�شاعد، باإذن اهلل، على اإخراج طيف التوحد 

م��ن دائ���رة ال��ح��ي��رة وال��غ��م��و���س اإل���ى دائ��رة 

ال�شوء والأمل. 
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اإيجابية على  اأثبت فاعلية ونتائج  يعد العالج الوحيد الذي 

التوحدي هو العالج التربوي التعليمي وتعديل ال�شلوك، من خالل 

كان  فكلما  التوحد،  بفئة  المبكر  التدخل  ببرنامج  الطفل  اإلحاق 

التحاق الطفل في �شن مبكرة، كانت نتائجه اأف�شل وتقدمه اأ�شرع. 

منذ  للطفل  المبكر  التدخل  وبرامج  خدمات  تقدم  اأن  ويف�شل 

التي  المجالت  جميع  ت�شمل  اأن  على  بالتوحد،  ت�شخي�شه  بداية 

يحتاج اإليها في هذه المرحلة العمرية.

من  الكثير  اكت�شاب  عن  التوحدي  عجز  معروف  هو  فكما 

في  لق�شور  وذل��ك  بيئته،  من  الجتماعية  وال��ع��ادات  المهارات 

قدرته على التقليد. فالطفل الطبيعي يكت�شب مهاراته الجتماعية 

وال�شتقاللية من خالل البيئة واحتكاكه وتقليده الآخرين. 

وتركز برامج التدخل المبكر على اإك�شاب الطفل التوحدي 

التي  الق�شور  نواحي  ومعالجة  الحياتية،  المهارات  من  الكثير 

يعانيها، وهي التوا�شل والمهارات الجتماعية، واللعب التخيلي، 

وكذلك المهارات ال�شتقاللية، وتعديل ال�شلوك.

فعند التحاق الطفل التوحدي بالمركز تطبق عليه مقايي�س 

اأدائه، وقدراته، وم�شتواه الحالي، ونقاط القوة وال�شعف  لتقييم 

والمهارات الجتماعية،  واللغة،  والتوا�شل،  النتباه،  في مجالت 

يعد  نتائجها  �شوء  وعلى  والحركية.  والإدراك��ي��ة  وال�شتقاللية، 

ا في المجالت ال�شابقة.  برنامجه التربوي الفردي �شامالاً اأهدافاً

ويتم اإعداده من قبل فريق متعدد الخت�شا�شات »تربية خا�شة، 

واللغة والتوا�شل، وعلم نف�س، والتربية الفنية، والتربية البدنية، 

ا في مجاله للطفل. والوالدين«، وكل مخت�س ي�شع اأهدافاً

اإك�شاب  على  وال��ت��وا���ش��ل  اللغة  م��ج��ال  ف��ي  التركيز  وي��ت��م 

التوحديين طريقة اأو بدائل للتوا�شل اإذا كان الطفل غير ناطق، اأو 

تحفيز اللغة وتوظيفها لدى الأطفال الناطقين وزيادة مفرداتهم، 

ا�شتيعابهم  وتطوير  التعليمات  ات��ب��اع  على  تدريبهم  وك��ذل��ك 

تطوير  اإل��ى  اإ�شافة  اللفظية،  والأوام��ر  للتوجيهات  وا�شتقبالهم 

واكت�شاب  المجتمع  مع  التكيف  الطفل  لي�شتطيع  التقليد  مهارة 

الكثير من المهارات، واأهمها الكالم واللعب والتفاعل الجتماعي 

وال�شتقاللية.

ا مع فئة  ا عالمياً ومن اأهم برامج التوا�شل التي حققت نجاحاً

اخت�شار  وهي   ،»PECS« ال�شور  بتبادل  التوا�شل  هي  التوحد 

 Picture Exchange Communication« للم�شطلح 

كيفية  على  البرنامج  هذا  خالل  من  الطفل  ويدرب   ،»System
التعرف على �شورة ال�شيء الذي يريده، وياأخذه ويقوم باإعطائه 

للمعلم، وبالمقابل ياأخذ هذا ال�شيء الحقيقي المو�شح بال�شورة. 

ر  وبهذه الطريقة طور التوحدي توا�شله مع الآخرين بال�شور وعبَّ

عن احتياجه. ولكل طفل مجموعته الخا�شة، �شواء بملف للتوا�شل، 

ا بالمركز وخارجه  اأو ميدالية يعلقها في جيبه، وتكون معه دائماً

ليتوا�شل من خاللها، »مثالاً قد تحتوي ميدالية اأحد الأطفال على 

و�شورة  وبطاط�س،  حلوى،  وقطعة  وم�شبح،  وماء،  حمام،  �شورة 

تعبر عن النوم، والتعب وغيرها«، فعندما ي�شعر الطفل بالعط�س 

فاإنه ي�شير ببطاقة ماء لل�شخ�س الذي اأمامه، وعلى هذا ال�شخ�س 

اأن يذهب به للحمام اأو ياأذن له اأو ي�شاعده.

تنمية  التوحدي  عليها  يتدرب  التي  الأخرى  المهارات  ومن 

والعتذار،  وال�شكر  وال�شالم  ال�شتئذان  من  الجتماعي،  تفاعله 

واللعب  الدور،  وانتظار  وا�شمه،  اأ�شرته  واأفراد  بنف�شه  والتعريف 

في  والم�شاركة  �شحيحة،  بطريقة  بالألعاب  واللعب  الجماعي، 

الأن�شطة الجتماعية، والرحالت، والزيارات.

عليها،  الطفل  تدريب  يتم  التي  ال�شرورية  المهارات  ومن 

الأكل،  واأدوات  الحمام،  ا�شتخدام  في  النف�س  على  العتماد 

ولب�س  والوجه،  اليدين  وغ�شل  الأ�شنان،  وتنظيف  وال�شتحمام، 

المالب�س.

المهارات  من  بالكثير  الإدراك��ي��ة  قدراته  تنمية  وكذلك 

والأه������داف، م��ن ال��م��ط��اب��ق��ة، وال��ت�����ش��ن��ي��ف، وال��ت��ع��رف على 

والأ�شكال،  والأل����وان  وال��ف��واك��ه،  وال��خ�����ش��راوات  ال��ح��ي��وان��ات، 

والمفاهيم، والأعداد والحروف، والكتابة والقراءة. اإ�شافة اإلى 

بالأن�شطة  الدقيقة  الحركية  تنمية مهاراته  الطفل على  تدريب 

اللتقاط  في  اأ�شابعه  وا�شتخدام  الخرز  �شم  من  المختلفة 

ا تنمية مهاراته الحركية الكبيرة  وم�شك القلم والمق�س، واأي�شاً

القدم،  وكرة  الدراجة،  ركوب  تعلم  من  الريا�شية،  بالتمارين 

وال�شلة، والقفز، والجري.

وفي مجال التربية الفنية يتدرب الطفل على الر�شم والتلوين، 

والأعمال اليدوية، والق�س، وعجن ال�شل�شال وت�شكيله.

اأهم الخدمات التي يتم العمل عليها العالج ال�شلوكي  ومن 

ا ما ت�شاحب التوحدي  لل�شلوكيات غير المرغوب فيها، والتي غالباً

وت��ت��م م��ن خ��الل مالحظة الطفل  وت��ق��دم��ه،  اأدائ����ه  ف��ي  وت��وؤث��ر 

ال�شيئ  ال�شلوك  للتخل�س من  ال�شلوك  لبرنامج تعديل  واإخ�شاعه 

اإلى  التوحدي  الطفل  يحتاج  ا  واأخ��ي��راً الجيد.  ال�شلوك  واإك�شابه 

يفاجئكم  و�شوف  والثبات،  وال�شبر  التدريب  من  طويلة  �شاعات 

فهو طفل المفاجاأة.

األساليب التعليمية والتربوية 
للطفل التوحدي

■ فاطمة حممد اآل عاي�س
من�شقة فنية للتدخل املبكر باأكادميية الرتبية اخلا�شة
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قضية  العدد

ابني التوحدي.. وسلك الهاتف!
هذه ق�شة م�شحكة ومحزنة في الوقت نف�شه، اإذ ا�شتطاع 

ا، وذلك بعد اأن  ا جديداً ا ا�شتحواذياً ابني م�شعل اأن يطور �شلوكاً

عليه  وبدت  افتقدها  بلدها حيث  اإلى  ا  نهائياً مربيته  �شافرت 

�شلك  م�شعل  وجد  يوم  وذات  وا�شحة.  ال�شطراب  عالمات 

ا متر ون�شف، اأم�شك م�شعل  هاتف لونه رمادي، وطوله تقريباً

ا، وينظر اإليه بتعجب  ا وي�شاراً ذلك ال�شلك واأخذ يلوح به يميناً

وا�شتمتاع، ثم �شمه اإلى �شدره وهو يبت�شم! كان م�شعل يلعب 

بداأ  بعد ذلك  لعبة!  ال�شلك  وكاأن  وقته،  ال�شلك معظم  بذلك 

وراءه  ي�شحبه  اأخ��رى،  اإل��ى  حجرة  من  ال�شلك  ياأخذ  م�شعل 

ا على الكر�شي، ثم يدلي بال�شلك وكاأنه ي�شطاد  ويجل�س اأحياناً

ا، وقبل اأن ينام ي�شع م�شعل ال�شلك اإلى جانبه، ويطمئن  �شمكاً

ا ليتفقده ثم يكمل نومه..  عليه لدرجة اأنه يفيق من نومه اأحياناً

وا�شتحوذ  م�شعل  حياة  في  ا  مهماً ا  �شيئاً ال�شلك  اأ�شبح  وهكذا 

على وقته! 

قررنا، اأنا والأ�شرة، ال�شفر اإلى البحرين ب�شحبة م�شعل 

يرام حتى  ما  على  �شيء  كل  وكان  الأ�شحى،  عيد  في  واأخيه 

و�شلنا اإلى منزلنا في البحرين، حينها بداأت المعاناة! م�شعل 

ا وبدت عليه نوبات الغ�شب وبداأ يزمجر! فقالت لي والدته: ما خطب م�شعل؟! لماذا هو منزعج؟  بداأ م�شطرباً

فهذه لي�شت اأول مرة ي�شافر فيها اإلى هذا المكان؟

لم ينم م�شعل طوال الليل.. يبكي تارة.. وي�شحك تارة اأخرى! وبداأت اأراقب �شلوكه وحركاته، فتيقنت 

التلفاز  اأ�شالك  يتفقد  راأيته  اأن  اإلى  اأراقبه..  واأنا  الحجر  في جميع  يدخل  م�شعل  راح  ما!  ا  �شيئاً يفتقد  اأنه 

والهاتف والثالجة!! عندها اأيقنت اأن ما يبحث عنه هو �شلك الهاتف الذي كان معه في الريا�س! 

اأخذه  واأنا فرح به.. م�شعل  اأح�شرته  ال�شلك ثم  له  الكهربائية، وا�شتريت  الأدوات  اإلى محالت  ذهبت 

وراح يزنه! ويقي�س طوله! وينظر اإلى لونه! وبداأ يلوح به يمنة وي�شرة، وجل�س على الكر�شي ثم رمى ال�شلك 

يتقبله  لم  اأخرى!  مرة  اإياه  اأعطيته  يعجبه!!«  لم  »كاأنه  به  ورمى  وبكى  بعدها �شرخ  ا..  �شمكاً ي�شطاد  كاأنه 

ا، ولم ينم في اليوم الثاني اإل ثالث  ذهبت وا�شتريت اأربع اأنواع من اأ�شالك الهاتف! فلم يقبلها! وبدا غا�شباً

�شاعات... يا ترى ما الحل؟!

قلت لأم م�شعل في اأمان اهلل! بعد اإذنك اأنا ذاهب اإلى الريا�س! تعجبت لماذا؟! قلت �شاأح�شر ال�شلك، 

اإلى الريا�س مرة  األي�س هناك حل ثان؟ قلت ل اأعتقد. �شافرت  و�شحكت ب�شوت عال من الموقف، قالت 

ا! ورجعت في اليوم نف�شه، ثم فاجاأت م�شعالاً به!. فرح وراح يرك�س  اأخرى، واأح�شرت ال�شلك الذي بدا بالياً

من الفرح ويرفرف بيديه وينط من مكانه »كل ذا ع�شان �شلك هاتف!«. واأخذ م�شعل ال�شلك، ثم بداأ يلعب 

به كما كان في منزلنا بالريا�س، وهداأ وهلل الحمد ثم نام وبجواره ال�شلك.. �شبحان اهلل.. يتعلق الأطفال 

ا، فاإنه يجب التدخل  التوحديون باأ�شياء غريبة، وت�شكل لهم �شمامات اأمان، ولكن حين ت�شتحوذ عليهم كلياً

بو�شيلة التغيير التدريجي، حتى نحد من ال�شلوك ال�شتحواذي. وبداأنا بعمل الخطة لتخلي�شه من الرتباط 

ا، وكان يقوم في  ا، فكنت اأنتظر حتى ينام واأقوم بق�س ال�شلك واأق�شره بمعدل �شبر يومياً بهذا ال�شلك تدريجياً

اليوم التالي ويلعب بما تبقى من ال�شلك، حتى لم يتبق من ال�شلك �شوى مقدار �شبر! وكان م�شعل »مب�شوط« 

ويلعب بما تبقى منه اإلى اأن اختفى ال�شلك ولم يعد يهتم م�شعل به!

د.يا�شر الفهد 

والد طفل توحدي 
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د. �شالح العليان

ا�صت�صاري طب حديثي الولدة

ola11211@yahoo.com

مقال

إنعاش األطفال الخدج والعبث 
الطبي

ا ويترك دون اإنعا�س، فيتوفاه اهلل. وبعد تطور  ا يعد �شقطاً قبل عقود كان الخديج اإذا ولد اأقل من 28 اأ�شبوعاً

الخدمات ال�شحية وا�شتخدام اأجهزة التنف�س والعناية الفائقة اأ�شبح من الممكن اأن يعي�س من هو اأقل من 28 

ا،  تقريباً الحمل  ن�شف  اأي  الحملية،  اأعمارهم  من  والع�شرين  الواحد  الأ�شبوع  في  ولدوا  اأطفالاً  اإن  بل  ا،  اأ�شبوعاً

عا�شوا ولكن لم ي�شلموا من الإعاقات الذهنية والبدنية، وهوؤلء من النوادر ول يمكن القيا�س عليهم. 

ا  ولت�شهيل العمليات الإح�شائية وتوحيدها بين الدول عامة، قامت منظمة ال�شحة العالمية بو�شع 22 اأ�شبوعاً

ا،  من الحمل اأو 500 جرام للوزن كحد اأدنى لالإنعا�س. وكذلك المنظمة العالمية لت�شنيف الأمرا�س و�شعت، اأي�شاً

 22 هو  لالإنعا�س  الأدنى  الحد  اأن  لديهم  يثبت  وهذا  الخديجية،  الفترة  بداية  ا  يوماً  154 اأي  كاملة  ا  اأ�شبوعاً  22

ا من الحمل. اأ�شبوعاً

لقد طرحت هذه الق�شية على العديد من علمائنا، وجاء ردهم باإنعا�س اأي وليد بعد تمامه ال�شهر الرابع من 

ا، لأن في هذا العمر يتم نفخ الروح فيه، وله ما لالإن�شان من اأحقية في الحياة. ول  الحمل اأي ما يعادل 19 اأ�شبوعاً

يتعدى هذا الراأي من اأنه �شرب من الم�شتحيل لأن الوليد في هذا العمر ما هو اإل جهي�س ل يمكن له اأن يعي�س.

ا ل يعتمد فقط على وجود اأع�شاء مثل القلب والرئتين وغيرهما، بل يعتمد  وللعلم اإن بقاء الطفل الخديج حياً

تكون غير مكتملة  الإن�شان  لدى  الأع�شاء  اأهم  الرئة، وهي من  فمثالاً  الأع�شاء  تلك  ن�شوج وظائف  على درجة 

اأجهزة تنف�شية ت�شارع تلك  اإلى و�شعهم على  الأطباء  ا عند هوؤلء الأطفال، لذلك ي�شطر  ا ول وظيفياً ت�شريحياً

الأكيا�س الهوائية، ول اأقول حوي�شالت هوائية لأنها لم تنم بعد، دافعة الأك�شجين ب�شغط ل تتحمله الرئة لكي 

ي�شل اإلى الدم. والنتيجة هي ت�شرر الرئة وبقية الجهاز التنف�شي، وتغيير تركيبتها الت�شريحية والف�شيولوجية. 

ا من الحمل، وت�شتمر  ا بعد 24 اأ�شبوعاً ا ووظيفياً وعلم الت�شريح والف�شيولوجيا اأثبتا اأن الرئة تبداأ بالنمو ت�شريحياً

حتى �شن الطفولة المبكرة.

ون�شبة بقاء هوؤلء الأطفال اأحياء تتفاوت من بلد اإلى اآخر، ومن مركز �شحي اإلى اآخر فهي ما بين 2% و%35 

ا، وترتفع ن�شبة البقاء اإلى  ا، وتراوح من 17% اإلى 58% عند من يولد على 24 اأ�شبوعاً عند من يولد على 23 اأ�شبوعاً

ا. وهذا الأمر �شغل الكثير من الباحثين وجعلهم في حيرة دائمة فتكاثفت الجهود  اأو اأكثر بعد 25 اأ�شبوعاً  %85

ا اأثبتت فيها اأن ن�شبة الوفاة لدى  ا اأوروبياً لمعرفة الحد الأدنى لعمر الإنعا�س. هنا اأ�شوق لكم درا�شة �شملت 21 بلداً

ا ت�شل اإلى 44%، وتختلف من بلد اأوروبي اإلى اآخر، فقد بلغت  من تراوحت اأوزانهم بين 500 جرام، و749 جراماً

90% في البلدان التي ل تحظى بخدمات طبية عالية، بينما بلغت 26% عند البلدان المتطورة. وهذه النتائج جعلت 

ا  ا اإلى 24 اأ�شبوعاً ا بتغيير عمر الإنعا�س من 22 اأ�شبوعاً 10 دول اأوروبية، �شمن 21 دولة �شملتها الدرا�شة، تبداأ فعلياً

ا من الحمل. اأو 25 اأ�شبوعاً

يبقى هوؤلء  لكي  يبذل  الذي  الجهد  اإن  بل  اأحياء،  واإبقائهم  الأطفال،  اإنعا�س هوؤلء  والق�شية ل تقف عند 

الأطفال اأحياء ل يحميهم من الإ�شابات الذهنية والبدنية. فهناك اتفاق عند العديد من الدرا�شات العلمية اأن 

ن�شبة اإبقاء هوؤلء الأطفال اأحياء ازدادت في ال�شنوات الأخيرة، ولكن �شاحبها زيادة في الإعاقات المختلفة التي 

الإعاقات  الذين �شّنفوا ب�شالمتهم من  الحياة. كذلك  اأ�شا�شيات  الكثير من  الطفل يعتمد على غيره في  تجعل 

الوا�شحة تبين اأنهم يعانون �شعوبة في التعليم عند دخولهم اإلى المدار�س النظامية، ووجدوا اأنهم بحاجة اإلى 

مدار�س خا�شة تاأهيلية لم�شاعدتهم على التعليم.

ا،  ومما �شبق يت�شح اأن ن�شبة من لديهم القدرة على البقاء اأحياء مع قلة الإعاقات الذهنية هو 25 اأ�شبوعاً

وهذا ما يثبته القراآن الكريم، ففي �شورة البقرة يق�����������ول تعالى: {والوالدات ير�شعن اأولدهن حولين كاملين 

ا حملته اأمه  لمن اأراد اأن يتم الر�شاعة...} وفي �شورة الأحقاف يقول تعالى: {وو�شينا الإن�شان بوالديه اإح�شاناً

ا ...} فهذا دليل علمي على اأن تمام الر�شاعة يكون في حولين  ا وحمله وف�شاله ثالثون �شهراً ا وو�شعته كرهاً كرهاً

ا وعند طرح اأ�شهر الر�شاعة من اأ�شهر الحمل والر�شاعة يت�شح  كاملين، واأن الحمل مع الر�شاعة ثالثون �شهراً

ا ويومان«،  ا من لحظة الإخ�شاب اأي: 25 اأ�شبوعاً ا اأن اأق�شر مدة للحمل هي �شتة اأ�شهر قمرية »اأي 177 يوماً جلياً

واأن الخديج اإذا ولد ل�شتة اأ�شهر، فاإنه يكون قابالاً للحياة اإذا لقي الرعاية الالزمة، كما اأثبتته الدرا�شات العلمية 

الآنفة الذكر.

والآن هل حان الوقت لكي نوقف العبث الطبي، ونزف الجهود والأموال، ونحدد عمر الإنعا�س لي�شبح 25 

ا، ومن يولد دون هذا العمر الحملي، يترك دون اإنعا�س ليوافيه الأجل. اأ�شبوعاً
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ينطبق القول ال�شائع »الحاجة اأم الختراع« 

على مراحل ابتكار الكب�شولة الت�شويرية. ففي 

القرون ال�شابقة كان من ال�شعب معرفة �شبب 

الدقيقة،  الأمعاء  في  المعوي  النزيف  حدوث 

جدران  من  ال�شبب  يكون  عندما  ا  وخ�شو�شاً

تلك  ف��ي  ن�����ش��اأ  ل���ورم  نتيجة  ول��ي�����س  الأم���ع���اء، 

المنطقة، حيث كانت الو�شيلة الوحيدة لمعرفة 

ملونة  اأو  نووية  اأ�شعة  اإجراء  هي  نزيف،  وجود 

تم  العلم  تقدم  ولكن مع  ول�شرايينها،  لالأمعاء 

ومناظير خا�شة  الت�شويرية  الكب�شولة  اختراع 

لت�شخي�س الأمعاء الدقيقة.

جهاز  عن  عبارة  الت�شويرية  والكب�شولة 

نواة  حجمه  يقارب  ال�شكل  اأ�شطواني  �شغير 

التمر، حيث يبلغ وزنه 4 جم، وطوله 26 ملم، 

وعر�شه 11ملم. وتحتوي الكب�شولة على عد�شة 

اإر�شال  وجهاز  لالإ�شاءة،  وم�شدر  للت�شوير، 

ت�شجيل  جهاز  بها  ويلتحق  وبطارية،  ال�شور، 

ا عبر مج�شات  خارجي ل�شتقبال ال�شور ل�شلكياً

تو�شع على البطن.

عام  منذ  الكب�شولة  اختراع  فكرة  وب��داأت 

المنا�شبة  الإمكانيات  توفر  لعدم  1981، ولكن 

ذلك  ف��ي  ال��وج��ود  اإل���ى  تظهر  ل��م  لت�شنيعها 

ال��وق��ت. وم��ع م���رور ال��وق��ت وازده����ار التطور 

التقني ظهرت الفكرة على ال�شطح من جديد، 

ت�شعينيات  ت�شنيعها خالل  البدء في  تم  حيث 

عليها  اأجريت  ثم  الما�شي،  الميالدي  القرن 

التجارب الإكلينيكية عام 2000، حتى اعترفت 

كاأداة  الأمريكية  وال��غ��ذاء  ال��دواء  جمعية  بها 

ت�شخي�شية عام 2001.

الكب�شولة  ه����ذه  ف��اع��ل��ي��ة  ث��ب��ت��ت  وق����د 

الأمعاء  اأمرا�س  عن  الك�شف  في  الت�شويرية 

مع  مقارنة   ،%70 تفوق  عالية  بن�شبة  الدقيقة 

تزيد  ل  ال��ت��ي  الأخ���رى  الت�شخي�شية  ال��ط��رق 

الكب�شولة  ت�شتطيع  حيث   ،%30 على  فعاليتها 

يفوق حجمه 0.1  تغير  اأو  اأي مر�س  اكت�شاف 

ال�شعيرات  ت�شوير  ت�شتطيع  اإن��ه��ا  ب��ل  م��ل��م، 

�صاهمت الكب�صولة في ت�صخي�ض مري�صة لم يعرف مر�صها لأكثر من 10 �صنوات 

اأكثر دقة وفعالية من و�صائل الت�صخي�ض الأخرى.

الكبسولة التصويرية تفتح المجال لتشخيص 
أمراض األمعاء الدقيقة

د.حمد الأ�شقر

ا�صت�صاري اأمرا�ض اجلهاز اله�صمي 

يعد الت�صخي�ض الدقيق حجر الزاوية يف اإيجاد العالج املنا�صب لالأمرا�ض 

اأعرا�ض  ال�صحية  للم�صكلة  يكون  ل  عندما  الت�صخي�ض  تعقيد  ويزداد  املختلفة، 

الدقيقة، والتي  الأمعاء  التي ت�صيب  الأمرا�ض  املجردة، ومن ذلك  ظاهرة للعني 

الت�صويرية  الكب�صولة  ا�صتخدام  البدء يف  اأ�صرارها من خالل  على  التعرف  اأمكن 

مطلع القرن امليالدي احلايل. 

جديد الطب

د.الأ�شقر مم�شكااً بالكب�شولة
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 يبتلعها المريض لمدة 8 
ساعات لتخرج مع الفضالت

 ال تناسب ذوي األمعاء 
الضيقة وحاملي منظمات 

القلب

 استخدمت لتشخيص 
نصف مليون مريض حول 

العالم 

الدموية الدقيقة. وت�شتخدم هذه الكب�شولة في 

الك�شف عن اأمرا�س الأمعاء الدقيقة كالنزيف، 

خا�س  نوع  يوجد  كما  والتقرحات،  والأورام، 

وتتميز  المريء،  بتنظير  يقوم  الكب�شولت  من 

العمرية  الفئات  جميع  بمالءمتها  الكب�شولة 

التي تفوق 10 �شنوات.

باختيار  الكب�شولة  ا�شتخدام  عملية  وتبداأ 

حيث  فائقة،  بعناية  اإليها  المحتاج  المري�س 

المري�س  بحالة  ت��ام��ة  معرفة  ذل��ك  يتطلب 

ا�شتخدامها.  وموانع  الكب�شولة،  وخ�شائ�س 

يتم  للمري�س،  مالءمتها  م��ن  ال��ت��اأك��د  وب��ع��د 

ا�شتخدامها،  طريقة  ع��ن  تعليمات  اإع��ط��اوؤه 

منظف  وم��ح��ل��ول  �شافية  ب�����ش��وائ��ل  وت���زوي���ده 

لالأمعاء قبل اإجراء الفح�س بيوم واحد. ويجب 

الطعام  ت��ن��اول  ع��ن  يمتنع  اأن  المري�س  على 

ما  ا،  تقريباً �شاعات   8 بمدة  الكب�شولة  بلع  قبل 

ُيطلب من  وقد  الماء،  وقليالاً من  الأدوي��ة  عدا 

ال�شرة  منطقة  ح��ول  ال�شعر  اإزال���ة  المري�س 

وارتداء مالب�س وا�شعة.

اليوم  في  للعيادة  المري�س  ح�شور  وعند 

جهاز  على  يحتوي  ا  حزاماً اإلبا�شه  يتم  التالي، 

ت�شجيل بحجم راحة اليد، ي�شتقبل ال�شور عبر 

من  التاأكد  وبعد  البطن،  على  تو�شع  مج�شات 

بلعها  المري�س  من  يطلب  الكب�شولة،  جاهزية 

الذهاب  بعدها  وي�شتطيع  الماء،  من  قليل  مع 

لمزاولة حياته الطبيعية في المنزل اأو العمل.

حركة  بو�شاطة  ا  تلقائياً الكب�شولة  وتنتقل 

الوقت،  لبع�س  المعدة  في  تبقى  وقد  الأمعاء، 

للعيادة،  المري�س  يعود  �شاعات   8 وبعد م�شي 

ليتم  خ�شره،  عن  الت�شجيل  جهاز  يزال  حيث 

ال�شور  بعر�س  يقوم  حا�شوب  بجهاز  تو�شيله 

على �شكل فيديو. وي�شتغرق فح�س ال�شور نحو 

الطبيب  خاللها  ي�شتطيع  �شاعتين،  اإلى  �شاعة 

يتعرف  حتى  اأخ��رى،  اإل��ى  �شورة  من  النتقال 

المري�س  يعانيها  التي  الإ���ش��اب��ة  �شبب  على 

وموقعها. والجدير بالذكر اأن الكب�شولة تخرج 

عادة في الو�شع الطبيعي مع اإخراج الف�شالت، 

ولذلك فاإنها ل ت�شتخدم اإل مرة واحدة فقط.

ت�شيب  التي  المر�شية  ال��ح��الت  وتتعدد 

الأمعاء الدقيقة وتحتاج اإلى ا�شتخدام الكب�شولة، 

ومنها نزيف الأمعاء الدقيقة ودواليها، ومر�س 

الدقيقة،  الأمعاء  اأورام  وت�شخي�س  )كرونز(، 

وح�شا�شية  الأدوي���ة،  عن  الناتجة  واللتهابات 

بروتين القمح المعروفة با�شم مر�س )�شلياك(، 

وت�شخي�س اآلم البطن الع�شوية وغير الع�شوية، 

كالرف�س  الدقيقة  الأمعاء  اأمرا�س  وت�شخي�س 

الذي يح�شل في بع�س حالت زراعة الأمعاء اأو 

زراعة نخاع العظم.

وت��وج��د م��وان��ع م��ح��ددة ل يمكن ف��ي حال 

وجود  م��ث��ل  الكب�شولة،  ا���ش��ت��خ��دام  وج��وده��ا 

الأمعاء، كما ل يمكن  اأو خراجات في  ان�شداد 

يحملون  الذين  القلب  لمر�شى  ا�شتخدامها 

الذين  والأ���ش��خ��ا���س  ال��ق��ل��ب،  تنظيم  اأج��ه��زة 

يعانون �شعوبة في البلع، اأو م�شاكل في المريء، 

الجراحة  اإج��راء  يرف�شون  الذين  والمر�شى 

اإلى  اإ�شافة  ذلك،  اإلى  الحاجة  دعت  حال  في 

الحالت التي تعاني بطء حركة الأمعاء.

اأن  اإل  للكب�شولة،  الكبيرة  الفوائد  ورغ��م 

في  تبقى  فقد  الجانبية،  الأ���ش��رار  بع�س  لها 

ا لمن  الأمعاء ول تخرج من الج�شم، وخ�شو�شاً

اللجوء  يتم  وبذلك  الأم��ع��اء،  في  ت�شيق  عنده 

ولتجنب  ل�شتخراجها.  جراحية  عملية  اإل��ى 

حدوث ذلك يقوم الطبيب عادة قبل ا�شتخدام 

بو�شاطة  للمري�س  فح�س  ب��اإج��راء  الكب�شولة 

كب�شولة  المري�س  اإعطاء  اأو  الملونة،  الأ�شعة 

الت�شويرية،  للكب�شولة  م�شابهة  تجريبية  مرور 

بجهاز  الأمعاء حتى خروجها  داخل  ومتابعتها 

خا�س. وفي حال بقاء هذه الكب�شولة التجريبية 

 ، مثالاً الأم��ع��اء  �شيق  ب�شبب  خروجها  وع��دم 

فاإنها تذوب مع مرور الوقت وتخرج مع ف�شالت 

مالءمة  عدم  من  التاأكد  يتم  وبذلك  الطعام، 

الكب�شولة الت�شويرية لهذا المري�س.

في�شل  ال��م��ل��ك  م�شت�شفى  اأدخ�����ل  وق���د 

التقنية  ه��ذه  الأب��ح��اث  وم��رك��ز  التخ�ش�شي 

على  ا�شتخدامها  تم  حيث  ا،  موؤخراً المتطورة 

ت�شخي�س  اأهمها  وم��ن  الآن،  حتى  حالة   18

مر�س )كرونز( في مري�شة لم ت�شتطع الطرق 

معاناتها  �شبب  اكت�شاف  الأخرى  الت�شخي�شية 

م�شتوى  على  اأما  �شنوات.   10 على  تزيد  لمدة 

العالم فقد ا�شتخدمت الكب�شولة في ت�شخي�س 

دول  في  الآن  حتى  مري�س  مليون  ن�شف  نحو 

مختلفة. 

ولكن ما يعيب الكب�شولة الت�شويرية كلفتها 

ا، حيث يقدر �شعر الكب�شولة فقط  العالية ن�شبياً

ت�شغيل  تكلفة  اإلى ذلك  ي�شاف  ريال،  ب� 2500 

الأجهزة الأخرى واأجور الأيدي العاملة.

الكب�شولت  م��ن  ن��وع��ان  ��ا،  ح��ال��ياً وي��وج��د، 

بالمريء،  خا�شة  كب�شولة  فهناك  الت�شويرية، 

في  ويتوقع  الدقيقة.  بالأمعاء  خا�شة  واأخ��رى 

ليكون  الكب�شولة،  حجم  ي�شغر  اأن  الم�شتقبل 

الحالت  ومختلف  الأع��م��ار  لجميع  ا  منا�شباً

تطورات  بوجود  المخت�شون  ويتنباأ  المر�شية، 

كبيرة تنتظر الكب�شولة، حيث �شيكون بالإمكان 

المنا�شب  ال��ع��الج  لإر���ش��ال��ه��ا  ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا 

عينة  اأخذ  اأو  الأمعاء،  من  الم�شابة  للمنطقة 

من الأمعاء، اأو حتى عالج المر�س. 
جهاز الت�شجيل ي�شتقبل ال�شور عرب املج�شاتد.الأ�شقر ي�شتعر�س ال�شور التي التقطتها الكب�شولة
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تقرير

د. نزار مع اأحد الأطفال يف  اأثناء التخدير
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المخف�شة  الأدوي����ة  اإن��ت��اج  ف��ي  ال��ت��اأخ��ي��ر 

ا في  لالألم، مرده اإلى العتقاد الذي كان �شائداً

الغرب، وهو اأن الألم والمعاناة هما الثمن الذي 

خطاياه.  عن  ليكفر  الإن�شان  يدفعه  اأن  يجب 

الجراحة،  الم�شلمون  الأط���ب���اء  ع���رف  وق���د 

التي  الجراحية  المداخالت  مختلف  ومار�شوا 

ا�شتئ�شال  الوقت، من  كانت معروفة في ذلك 

اللوزتين وبتر الأورام. 

ولوج  على  الم�شلمين  �شاعد  الذي  والأم��ر 

اأن  ه��و  تطويره،  على  والعمل  التخدير  حقل 

اأ�شل  ل  الإلهي  الجزاء  من  كنوع  الأل��م  ق�شة 

لها في معتقداتهم وتقاليدهم. وهناك قرائن 

ي�شتعملون  ك��ان��وا  الم�شلمين  اأن  اإل���ى  ت�شير 

العمل  قبل  لالألم  مزيلة  وخالئط  المهدئات، 

ا�شتعملها  ال��ت��ي  ال��ن��ب��ات��ات  وم���ن  ال��ج��راح��ي. 

الهندي  القنب  نبات  نف�شه،  للهدف  الم�شلمون 

»الخ�شخا�س«،  الأفيون  وفقاعات  »الح�شي�س«، 

و�شت الح�شن. 

يرجع الف�شل كذلك لعلماء الم�شلمين في 

ا�شتعمال التخدير ال�شتن�شاقي، عن طريق ما 

دعي بالأ�شفنجة المرقدة اأو الأ�شفنجة المنومة، 

فقد ذكرت »زيغريد هونكه« في كتابها: »حقق 

ا،  مهماً ��ا  واك��ت�����ش��افاً ا  ك��ب��ي��راً ا  ك�شباً ال��ط��ب  علم 

العمليات  في  العام  التخدير  با�شتعمال  وذلك 

فعالاً  الم�شلمين  تخدير  كان  وكم  الجراحية، 

يتناولونه، وهو يختلف  ا بكل من  ا ورحيماً فريداً

كل الختالف عن الم�شروبات الم�شكرة، التي 

ك��ان ال��ه��ن��ود، وال��ي��ون��ان، وال��روم��ان يجبرون 

تخفيف  اأرادوا  كلما  تناولها  على  مر�شاهم 

والتاريخ  تقول  الحقيقة  اأن  حين  في  اآلمهم، 

المخدرة  الأ�شفنجة  ا�شتعمال  فن  اأن  ي�شهد 

وكانت  قبل،  من  يعرف  لم  بحت  اإ�شالمي  فن 

من  مزيج  في  المخدرة  الأ�شفنجة  هذه  تو�شع 

الح�شي�س والأفيون و�شت الح�شن والزواأن«. 

»ويل�س«،  الأمريكي  الأ�شنان  طبيب  ويعد 

اأول من ا�شتخدم »النيتر�س اأوك�شيد«، اأو الغاز 

عام  اأ�شنان  خلع  عملية  لإج���راء  الم�شحك، 

1844، ومن ثم قام الطبيب الإنجليزي »ويليام 

مورتن« بعدها ب�شنتين في عام 1846 بالتحديد 

بمدينة بو�شطن، بعمل اأول جهاز تخدير بدائي 

اأوك�شيد«  »النيتر�س  فيه كالاً من غاز  ا�شتخدم 

ل�شاب  جراحية  عملية  لإج��راء  »الأي��ث��ر«  وغ��از 

 1847 ع��ام  وف��ي  ��ا.  ع��اماً  20 العمر  م��ن  يبلغ 

»�شيم�شون«  الأ�شكتلندي  ال��دك��ت��ور  اكت�شف 

مرة  لأول  ا�شتخدامه  وتم  »الكلورفورم«،  غاز 

لتخفيف اآلم الولدة. 

العلمية  الكت�شافات  ذلك  بعد  توالت  وقد 

ال��ت��ي ���ش��اع��دت ف��ي ال��ت��ط��ور ال��ه��ائ��ل ف��ي علم 

الأدوي��ة،  علم  في  التطور  وبخا�شة  التخدير، 

جديدة  ن��وع��ي��ات  اك��ت�����ش��اف  اإل���ى  اأدى  ال���ذي 

وفعال  �شريع  تاأثير  ذات  التخدير  اأدوي���ة  من 

ا،  وباأعرا�س جانبية محدودة، حيث توجد، حالياً

ثالث مجموعات من اأدوية التخدير، وهي: 

غياب  ت�شبب  التي  وه��ي  المنومة،  الأدوي���ة   •

له  اإعطاوؤها  ويمكن  المري�س،  لدى  الوعي 

عن طريق الوريد مثل عقار »البروبوفول«، اأو 

ا ما ت�شتخدم  عن طريق ال�شتن�شاق التي غالباً

اأو  »ال�شيفوفلورين«  غاز  مثل  الأطفال،  في 

غاز »الد�شفلورين«. 

ع�شالت  ارتخاء  على  تحافظ  التي  الأدوي��ة   •
التخدير  طبيب  يقوم  ث��م  وم��ن  المري�س، 

الق�شبة  ف��ي  بال�شتيكية  اأن��ب��وب��ة  ب��و���ش��ع 

�شناعي  تنف�س  بجهاز  واإي�شالها  الهوائية، 

خ���ارج���ي، ل��ك��ي ي�����ش��اع��د ال��م��ري�����س على 

مثل  متوفرة  اأدوي���ة  ع��دة  وت��وج��د  التنف�س، 

يقوم  و»الأتراكيريم«، حيث  »الروكيرونيم«، 

طبيب التخدير بالختيار بينها ح�شب حالة 

المري�س وطبيعة العملية الجراحية. 

العديد  وي��وج��د  ل���الآلم،  الم�شكنة  الأدوي���ة   •
و»الفنتانيل«،  »ال��م��ورف��ي��ن«،  م��ث��ل  م��ن��ه��ا 

التخدير  طبيب  وي��ق��وم  و»ال�شوفنتانيل«، 

بح�شاب الجرعة المحددة على اأ�شا�س عمر 

المري�س ووزنه ونوعية العملية الجراحية. 

اأجهزة  مجال  ف��ي  الهائل  التطور  واأدى 

ال��ت��خ��دي��ر وال��م��راق��ب��ة ال��ط��ب��ي��ة والأج���ه���زة 

التخدير  اأج���ه���زة  ت��ط��ور  اإل���ى  الإل��ك��ت��رون��ي��ة، 

تخدير الأطفال يخ�صع لمعايير دقيقة

خم�ض حالت وفاة في كل مليون حالة تخدير في العالم.

علم األدوية نقل التخدير من البدائية 
إلى الحداثة

د.نزار خليفة

 ا�صت�صاري طب التخدير

غيابه  اأو  الإح�صا�ض  فقدان  تعني  اإغريقية  كلمة   )Anesthesia( التخدير 

الع�صور  اإىل  تاريخه  ويرجع  الطب،  يف  امل�صتحدثة  العلوم  من  ويعد  املوؤقت، 

الإ�صالمية عندما �صاهمت بن�صيب وافر يف تقدم خمتلف جمالت العلم والطب، 

عليها  تقوم  التي  الأ�ص�ض  وو�صعت  التخدير،  حقل  يف  حتققت  التي  واملنجزات 

املمار�صة احلديثة يف هذا املجال. 

 الدراسات العلمية أثبتت 
عدم وجود آثار جانبية 
طويلة المدى للتخدير 
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الدقة  ف��ي  غاية  اأج��ه��زة  لت�شبح  العتيادية 

ن�شبة  اإي�����ش��ال  خاللها  م��ن  يمكن  والأم�����ان، 

الأدوية المخدرة ومراقبتها، وفي الوقت نف�شه 

في  للمري�س  الحيوية  الوظائف  جميع  مراقبة 

اأثناء العملية. 

مراحل التخدير

المري�س  ب��زي��ارة  التخدير  طبيب  يقوم 

تعريفه  بغر�س  الجراحية،  العملية  اإجراء  قبل 

اأي  وطلب  المري�س،  فح�س  ثم   ، اأولاً بنف�شه 

العملية،  اإج���راء  قبل  لزم��ة  طبية  فحو�شات 

بعدها يقوم بتحديد نوعية التخدير المنا�شبة 

ومن ثم مناق�شتها مع المري�س. 

ويمر التخدير بمراحل عدة، وعادة ما يبداأ 

طبيب التخدير بو�شع اأجهزة المراقبة الطبية، 

و�شربات  ال���دم  �شغط  م��راق��ب��ة  ج��ه��از  م��ث��ل 

الدم،  في  الأك�شجين  ن�شبة  ومراقبة  القلب، 

تحتوي  المري�س  وج��ه  على  كمامة  ي�شع  ث��م 

الأدوية  بحقن  عندها  ويقوم  الأك�شجين،  على 

و�شعه  يتم  ال��ذي  ال��وري��د،  بو�شاطة  المخدرة 

عادة في ظهر اليد، وخالل دقائق معدودة يبداأ 

اأثر المخدر الذي يوؤدي اإلى نوم المري�س. 

بمراقبة  التخدير  طبيب  يقوم  ذلك  بعد 

الجراحية،  العملية  اأثناء  في  المري�س  حالة 

مثل معدل كفاءة �شربات القلب و�شغط الدم 

ون�شبة الأك�شجين في الدم، كما يقوم باإ�شافة 

لحالة  ا  تبعاً تعديلها  اأو  التخدير  اأدوي���ة  كمية 

المري�س وعالماته الحيوية. 

وفي النهاية يقوم طبيب التخدير باإيقاف 

التي  الأدوي��ة  واإعطاء بع�س  المخدرة،  الأدوي��ة 

ويبداأ  التخدير،  مفعول  عك�س  على  ت�شاعد 

الج�شم في العودة اإلى الحالة الطبيعية بهدوء 

بعد انتهاء العملية، ومن ثم ي�شتيقظ المري�س. 

وفي حالت معينة قد ي�شتخدم طبيب التخدير 

اأكثر من نوع للتخدير في الوقت نف�شه، وذلك 

لتقليل كمية المخدر الم�شتخدمة. 

التطور  ف��ي  الكلي  التخدير  �شاهم  وق��د 

والتقدم  التخدير،  اأدوي���ة  نوعية  ف��ي  الكبير 

الهائل في مجال تقنية اأجهزة المراقبة الطبية، 

ا،  و�شل�شاً ا  اآمناً التخدير  علم  جعل  ال��ذي  الأم��ر 

واأ�شبحت الم�شاكل الناجمة عن التخدير قليلة 

ومحدودة. 

ويخت�س التخدير الجزئي بمنطقة معينة 

بع�س  ففي  الن�شفي،  التخدير  مثل  بالج�شم، 

ا على نوع العملية التي تجرى  الحالت واعتماداً

للمري�س وحالته ال�شحية، يقرر طبيب التخدير 

الآثار  لتجنب  الجزئي، وذلك  التخدير  اختيار 

وهو  الج�شم،  على  الكلي  للتخدير  الجانبية 

ينق�شم اإلى ثالثة اأنواع وهي: 

 ،)Spinal Anesthesia( النخاعي • التخدير 
التخدير الجزئي، حيث  اأنواع  اأهم  وهو من 

تحقن المواد المخدرة في ال�شائل المحيط 

للنخاع،  ال�شفلي  ال��ج��زء  ف��ي  ب��الأع�����ش��اب 

بمنطقة  ت��و���ش��ع  ���ش��غ��ي��رة  اإب����رة  ب��و���ش��اط��ة 

ي�شتخدم  التخدير  من  النوع  وهذا  الظهر. 

تقرير
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ومنطقة  بالخ�شر،  الخا�شة  العمليات  في 

الحو�س، والجزء ال�شفلي من الج�شم، حيث 

لمدة  ال�شفلي  بالجزء  ي�شعر  ل  المري�س  اإن 

نوع  على  ا  اع��ت��م��اداً ا،  تقريباً �شاعات  ث��الث 

المخدر الم�شتخدم.

 Epidural( المنطقة الفوق جافية •  تخدير 
النوع  ه��ذا  في  وي�شتخدم   ،)Analgesia
النخاعي،  التخدير  اأ�شلوب  التخدير  من 

قرب  ا  ج��داً رفيعة  ق�شطرة  بو�شاطة  ولكن 

وي��ت��م تخدير  ال��خ��ل��ف،  م���ن  الأع�������ش���اب 

النوع  ه��ذا  وي�شتخدم  ال��م��رادة.  المنطقة 

ومن  الطويلة.  العمليات  في  التخدير  من 

المنطقة  في  الأنبوبة  تترك  اأن  الممكن 

المراد تخديرها عدة اأيام. 

م�شاحة  تخدير  وهو  المو�شعي،  التخدير   •
�شغيرة  منطقة  بحقن  الج�شم  من  �شغيرة 

العملية  تكون  الحالة  ه��ذه  وف��ي  بالمخدر، 

ق�شيرة ومحدودة. 

ت�صاوؤلت مهمة

يخ�شعون  ال���ذي���ن  الأ���ش��خ��ا���س  م��ع��ظ��م 

اإن  اإذ  �شحية،  م�شاكل  اأي  يعانون  ل  للتخدير 

معظم الم�شاعفات التي قد تح�شل، ترجع اإلى 

العملية،  اإجراء  الحالة ال�شحية للمري�س قبل 

مثل  خطيرة  م�شاعفات  حدوث  ن�شبة  اأن  كما 

المملكة  م�شتوى  على  التخدير  ب�شبب  الوفاة 

والعالم، تبلغ خم�س حالت في كل مليون حالة 

بعد  لما  الجانبية  الآث���ار  واأ�شبحت  تخدير. 

الجراحة كالغثيان والقيء قليلة، ب�شبب الأدوية 

م�شاعفات  حدوث  اأن  كما  الحديثة.  المخدرة 

ع�شبية بعد التخدير الن�شفي اأمر نادر، وتمثل 

كل  في   1 الم�شاعفات  هذه  مثل  حدوث  ن�شبة 

معظم  في  وتكون  ن�شفي،  تخدير  حالة   1000

الأحيان موؤقتة. 

�شعور  ع��ن  المر�شى  يت�شاءل  م��ا  ا  وك��ث��ي��راً

اأن  والحقيقة  التخدير؟  تاأثير  تحت  المري�س 

وتدخل  المخ،  ن�شاط  من  تقلل  التخدير  اأدوي��ة 

المري�س في حالة �شبات عميق، ل ي�شعر خاللها 

ا، ل يرى  ا. كما اأنه، اأي�شاً المري�س اأو ي�شمع �شيئاً

اأي اأحالم في اأثناء وجوده تحت تاأثير التخدير. 

قد  التخدير  اأدوي��ة  من  العديد  اأن  من  وبالرغم 

التنف�س  مثل  الحيوية،  الوظائف  بع�س  في  توؤثر 

وبا�شتخدام  الطبيب،  اأن  اإل  ال���دم،  و�شغط 

اإبقاء  على  يحافظ  الحديثة،  والأجهزة  الأدوي��ة 

عمل  حالة  في  الحيوية  الج�شم  وظائف  جميع 

اإلى جهاز  المري�س  اإي�شال  يتم  فمثالاً  طبيعية، 

تنف�س خارجي كبديل لجهاز المري�س التنف�شي. 

بالن�شبة  التخدير  يختلف  ل  ع��ام  ب�شكل 

اأكثر  الن�شاء  تكون  ولكن  الن�شاء،  اأو  للرجال 

عر�شة لالإ�شابة بالغثيان والقيء بعد التخدير 

ا ب�شكل  الكامل. فيما يعد تخدير الأطفال مغايراً

لدى  الحيوية  الأجهزة  لح�شا�شية  ا  نظراً كبير، 

الأطفال، وعدم اكتمال نمو العديد من وظائف 

الج�شم، ولذلك يقوم طبيب التخدير بح�شاب 

على  ا  اع��ت��م��اداً ب��دق��ة،  التخدير  اأدوي���ة  جرعة 

ا في  وزن الطفل. وفي حالت كثيرة وخ�شو�شاً

طبيب  يقرر  قد  فاإنه  الطويلة،  العمليات  اأثناء 

التخدير اإبقاء الطفل تحت تاأثير التخدير ليوم 

اأو اأكثر، حتى ت�شتقر حالة الطفل، ومن ثم يتم 

ا.  اإيقاظ الطفل من تاأثير المخدر تدريجياً

والعتقادات  الت�شاوؤلت  من  الرغم  وعلى 

العديدة عن الآثار الجانبية لما بعد التخدير، 

ال�شعر،  ت�شاقط  كثرة  اأو  الذاكرة،  فقدان  مثل 

ا  اأياً اأن الدرا�شات العلمية العديدة لم تثبت  اإل 

جانبية  اآث��ار  اأي  تظهر  لم  اأنها  كما  ه��ذا،  من 

طويلة المدى. 

وطبيب التخدير هو طبيب متخ�ش�س في 

هذا المجال، اأم�شى خم�س �شنوات تخ�ش�شية 

على الأقل في مجال التخدير، بعد انتهائه من 

وخبرة  دراي��ة  له  اأن  كما  العام،  الطب  درا�شة 

بالرعاية المركزة وطرق اإزالة الآلم. وت�شتمل 

على  الحديثة  الدقيقة  التخدير  تخ�ش�شات 

وتخدير  ال�شدرية،  والأمرا�س  القلب،  تخدير 

وكذلك  وال���ولدة،  الن�شاء  وتخدير  الأط��ف��ال، 

عالج  وتخ�ش�س  الأع�شاب،  جراحة  تخدير 

الآلم المزمنة.  
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أسرار  الجسد

تختلف طبًقا لوظيفة الع�صو الذي تت�صل به

يحتوي ج�صم الإن�صان على 10 باليين �صعيرة دموية. 

الشعيرات الدموية وسيلة إليصال الغذاء 
والهواء للخاليا

د.�شعد القرين 

ا�صت�صاري جراحة الأوعية الدموية

ال�صعيات الدموية هي اأ�صغر وعاء دموي يف ج�صم الإن�صان، والذي يتم من 

وتختلف  املختلفة.  الدم واخلاليا  والف�صالت بني  والهواء،  الغذاء،  تبادل  خالله 

ال�صعيات من ناحية حجم الفتحات بني خالياها بح�صب الع�صو الذي تت�صل به 

ووظيفته.

دموي  وعاء  اأ�شغر  الدموية  ال�شعيرة  تعد 

واآخره تنتهي اإليه الأوعية الدموية في الج�شم، 

الغذائية  ال��م��واد  تبادل  خالله  من  يتم  ال��ذي 

بين  وال�شوديوم  والجلوكوز،  وال�شكر،  كالماء، 

في  يتحكم  �شمام  بوجود  وتتميز  الأن�شجة. 

عدد  ويبلغ  ا.  ونق�شاناً زي��ادةاً  اإليها  الدم  تدفق 

ال�شعيرات الدموية في الج�شم نحو 10 باليين 

الإجمالية  الم�شاحة  وتتراوح  دموية،  �شعيرة 

اإلى  متر   500 بين  م��ا  ال��دم��وي��ة  لل�شعيرات 

من  الدموية  ال�شعيرة  وتتكون  مربع.  متر   700

التي  »الإندوثيليام«،  خاليا  من  واح��دة  طبقة 

وتوجد  ا،  ج��داً رفيع  قاعدي  ج��دار  اإل��ى  ت�شتند 

من  بالعبور  للمواد  ت�شمح  ثقوب  الخاليا  بين 

ال�شعيرة الدموية واإليها. ول يوجد اختالف في 

حجم ال�شعيرات الدموية و�شكلها بين الأطفال 
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والبالغين، اأو بين الذكور والإناث.

في  ال��دم��وي��ة  ال�شعيرات  وظيفة  وتتمثل 

الخاليا  وم��خ��ل��ف��ات  وال���ه���واء  ال��غ��ذاء  ت��ب��ادل 

بالأك�شجين  المحمل  ال��دم  اإن  اإذ  والأن�شجة، 

ومن  ال�شعيرة،  اإل��ى  ي�شل  والأدوي���ة  والأغ��ذي��ة 

اإلى الأن�شجة والخاليا عن  اإفرازه  خاللها يتم 

ال�شعيرة،  بين خاليا  الموجودة  الثقوب  طريق 

نف�شها،  ال�شعيرية  الخلية  جدار  خالل  من  اأو 

ال�شعيرة،  الدم في  وذلك بفعل م�شتوى �شغط 

ا، وب�شبب �شغط  والذي ل يتجاوز 17 ملم زئبقياً

ي�شحب  ال��ذي  و�شوائلها  الأن�شجة  بروتينات 

ال�شوائل من داخل ال�شعيرة اإلى خارجها. 

والأن�شجة  بالج�شم  الخاليا  مخلفات  اأما 

والأمالح وغيرهما،  الكربون  اأك�شيد  ثاني  مثل 

فيتم اإدخالها اإلى ال�شعيرة في جانبها القريب 

من الوريد بفعل عاملين، الأول �شغط بروتينات 

على  ي�شاعد  ال��ذي  الأم��ر  ال�شعيرة،  في  ال��دم 

اإلى  ال��خ��الي��ا  م��ن  و�شحبها  ال�����ش��وائ��ل  ج���ذب 

�شغط  ف��ي  يتمثل  الآخ���ر  وال��ع��ام��ل  ال�شعيرة. 

ال�شوائل في تجويفات الأن�شجة خارج الخاليا، 

اإلى ال�شعيرة الدموية  ال�شوائل عائدة  ما يدفع 

ومنها اإلى الوريد ثم الرئة والكلية، لت�شفيتها 

وتحميلها بالأك�شجين والغذاء والدواء.

كذلك  الدموية  ال�شعيرات  وظائف  وم��ن 

ح��رارة  درج���ة  ف��ي  التحكم  على  الم�شاعدة 

تقوم  الحرارة،  �شديدة  الأج��واء  ففي  الج�شم. 

ال�شعيرة باإفراز كميات كبيرة من ال�شوائل اإلى 

الجلد، ومنه اإلى خارج الج�شم على هيئة عرق، 

ما يخفف درجة حرارة الج�شم، وعلى العك�س 

ا في حالة البرودة ال�شديدة.  من ذلك تماماً

وظيفة  في  توؤثر  وم��واد  هرمونات  وتوجد 

ال�شعيرة الدموية، وبالذات التحكم في �شمام 

ما قبل ال�شعيرة وهي:

�شمام  ق��ب�����س  ع��ل��ى  ت�����ش��اع��د  ه��رم��ون��ات   •
وب��ال��ت��ال��ي تخفف من  ال�����ش��ع��ي��رة،  ق��ب��ل  م��ا 

مثل  ال�شعيرة،  خ��ارج  اإل��ى  ال�شوائل  ت�شرب 

و»الأيبنقرين«،  »نورايبنفرين«،  هرمونات 

و»الجيوتن�شين«،  و»ال���ق���ازوب���ر����ش���ي���ن«، 

و»الأندوثلين«.

قبل  ما  ب�شط �شمام  ت�شاعد على  • هرمونات 
كميات  فقد  اإل��ى  ت��وؤدي  وبالتالي  ال�شعيرة، 

مثل  الدموية،  ال�شعيرة  عبر  ال�شوائل  من 

»البرديكايتين«، و»اله�شتامين«.

قبل  ما  �شمام  انقبا�س  في  الأم��الح  توؤثر   •
ال�شعيرة وانب�شاطه، حيث ي�شاهم الكال�شيوم 

في انقبا�شه، بينما ي�شاهم ملح البوتا�شيوم 

والمغنيزيوم في انب�شاطه. 

في  الدموية  ال�شعيرات  بين  فروق  وتوجد 

خاليا  اإن  اإذ  الع�شو،  لوظيفة  ا  طبقاً الج�شم 

ال�شعيرات الدموية في الدماغ تكون مر�شو�شة 

ال�شعيرات  خاليا  بين  الفتحات  وتكون  بقوة، 

اإل لمواد  ت�شمح  ا، بحيث ل  الدموية �شيقة جداً

قليلة في العبور اإلى المخ، الأمر الذي يوؤدي اإلى  

تفادي التاأثير في وظائف الدماغ. بينما نجد اأن 

خاليا ال�شعيرات الدموية في الكبد تتميز بكبر 

حجم الفتحات بينها، بحيث ت�شمح للدم العائد 

من الأمعاء المحمل بالغذاء وال�شموم اأن يدخل 

  تساعد على التحكم 
في حرارة الجسم 

الرياضة، واالهتمام 
بالوزن، والضغط، والسكري 

تساهم في حمايتها  

وبالتالي   ، ك��ام��الاً ي�شفى  لكي  الكبد،  لخاليا 

المواد  اإل  الكبد  اأوردة  من  الدم  اإلى  يدخل  ل 

النافعة للج�شم. بينما يقل مثل ذلك في خاليا 

المواد  ت��دع  التي  للكلية  الدموية  ال�شعيرات 

وبع�س  و»ال��ي��وري��ا«،  »البولينا«،  مثل  ال�شارة 

الأمالح اأن ت�شفى من الدم وتخرج مع البول. 

على  الدموية  ال�شعيرات  اأمرا�س  وتظهر 

دفع  ب�شبب  ال�شعيرة،  في  ال�شغط  زيادة  �شكل 

الأن�شجة،  اإل���ى  ال�شوائل  م��ن  كبيرة  كميات 

الكلوي،  والف�شل  ال���دم،  �شغط  مر�شى  مثل 

الع�شو  في  تورم  يظهر  وبالتالي  القلب،  وف�شل 

الأخرى  الأمرا�س  ومن  ال�شفلية.  كالأطراف 

اختالل وظيفة خلية ال�شعيرة، ب�شبب اللتهابات 

التي ي�شاحبها ت�شمم في الدم، �شواء الناتجة 

اأو �شموم بكتيرية داخلية،  عن �شموم خارجية 

ما يوؤدي اإلى عدم مقدرة ال�شعيرة على التحكم 

ال�شوائل الخارجة منها، والذي ينتج  في كمية 

في �شغط  وانخفا�س  الأط��راف  في  تورم  عنه 

اإذا لم ُيعجل بالعالج  اإلى الوفاة  الدم، ويوؤدي 

المكثف.

ا،  اأي�شاً الدموية،  ال�شعيرات  اأمرا�س  ومن 

خلقي  ت�شوه  وه��و  لل�شعيرة،  الخلقي  التك�شر 

عبارة عن �شعف في جدار ال�شعيرة، ما يوؤدي 

اإلى تحطمها، وعادة ل ي�شاحبها اأعرا�س �شوى 

ظهور بقع زرقاء تحت الجلد �شرعان ما تختفي 

بعد عدة اأيام، وهذا �شائع في كثير من الن�شاء 

ولي�س له اآثار جانبية.

ال�شعيرات  ���ش��الم��ة  ع��ل��ى  ول��ل��م��ح��اف��ظ��ة 

الدموية ُين�شح بممار�شة التمرينات الريا�شية، 

الدم،  و�شغط  ال�شكر  م�شتوى  ف��ي  والتحكم 

تجنب  اإل��ى  اإ�شافة  الج�شم،  ب��وزن  والهتمام 

الوقوف الطويل. 
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ما  بعد  األربعين

قد تظهر اأعرا�صه في �صن الأربعين

تغيرات القوقعة الداخلية واختالل الع�صب ال�صمعي وال�صجيج الم�صتمر والوراثة اأبرز م�صبباته.

ضعف السمع يؤرق المسنين

يبداأ الإن�صان رحلة احلياة بقدرات ج�صدية وح�صية �صعيفة اأثناء فرتة الطفولة، وتطور هذه القدرات واحلوا�ض 

مع مرور الزمن وتعدد اخلربات، لت�صل اإىل درجة الكمال يف مرحلة �صنية معينة ت�صتمر ملدة طويلة باإذن اهلل، اإىل اأن 

جتتاح عوامل ال�صيخوخة ج�صده م�صببة �صعًفا عاًما يوؤثر على احلوا�ض اخلم�ض، ومنها اجلهاز ال�صمعي.
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تبداأ ال�شكوى عند الم�شابين بنق�س ال�شمع 

التردد،  العالية  الذبذبات  في  ال�شيخوخة  ب�شبب 

عدم  اأو  الع�شافير  زق��زق��ة  اأو  الهاتف  ك�شوت 

�شكوى  ت��وج��د  ل  المقابل  وف��ي  ال��ك��الم.  و���ش��وح 

المتدنية،  الذبذبات  ذات  الأ���ش��وات  �شماع  من 

كال�شو�شاء التي تحدثها ال�شيارات. ويعد النق�س 

الإن�شان  تقدم  على  دلل��ة  الكبار  ل��دى  ال�شمعي 

بين  ما  عادة  يبداأ  اإذ  تدريجي،  ب�شكل  العمر  في 

وال�شبعين في  والخام�شة  وال�شتين  الخام�شة  �شن 

وال�شبعين  الخام�شة  فوق  وما  النا�س،  عند   %30

عند 50% من النا�س، فيما تظهر اأعرا�س الفقد 

ال�شمعي عند البع�س في �شن الأربعين.

عند  ال�شمم  لحدوث  اأ�شباب  عدة  وهناك 

التغير  هو  الأ�شباب  تلك  اأهم  ومن  العمر،  تقدم 

نتيجة  الداخلية  الأذن  الذي يحدث داخل قوقعة 

لتقدم العمر، حيث يقل في البداية عدد الخاليا 

ال�شوتية  للموجات  الم�شتقبلة  الع�شبية  الح�شية 

منطقة  ف��ي  الداخلية  الأذن  بدهليز  ال��م��وج��ود 

ا  الذبذبات العليا، ثم يتناق�س العدد الموجود تباعاً

الح�شية  الخاليا  جميع  بداخل  العمر  تقدم  مع 

في قوقعة الأذن الداخلية. وقد يكون ال�شبب في 

الع�شب  كفاءة  لنق�س  نتيجة  ال�شمعي  النق�س 

الع�شبية  الكهربائية  لالإ�شارات  الناقل  ال�شمعي 

ال�شمعية  العليا  المراكز  اإل��ى  الأذن  قوقعة  من 

اأقل قد يكون النق�س ال�شمعي  في المخ. وبن�شبة 

نتيجة للتعر�س الم�شتمر لل�شو�شاء ولفترة زمنية 

طويلة لعدة �شاعات في اليوم، كالعمل في �شجيج 

اأو �شماع المو�شيقى ال�شاخبة اأو ممار�شة الرماية 

ومالئمة،  كافية  لالأذنين  حماية  وجود  عدم  مع 

اأثار الفقد ال�شمعي مع تقدم العمر.  حيث تظهر 

وبالإ�شافة اإلى ذلك هنالك العامل الوراثي الذي 

مع  النا�س  بع�س  عند  ال�شمعي  النق�س  ي�شبب 

�شن  في  غيرهم  من  اأ�شرع  بطريقة  العمر  تقدم 

مبكرة. كما يجب التنويه اإلى اأن نق�س ال�شمع قد 

يكون ب�شبب وجود ال�شمع اأو ال�شماخ بقناة الأذن 

ال�شيخوخة  ب�شبب  ال�شمعي  والنق�س  الخارجية. 

ا، ومن غير اإدراك  عادة ما يكون في الأذنين معاً

يالحظ  اإنما  البداية،  في  النق�س  لهذا  الم�شن 

ذلك المحيطين به في الأ�شرة اأو العمل. 

كيف ن�صمع؟

كموؤثر  الأ�شوات  بالتقاط  ال�شمع  عملية  تتم 

والقناة  الأذن  �شوان  طريق  عن  خارجي،  ح�شي 

الخارجية على هيئة موجات �شوتية عبر الهواء، 

وبالتالي اهتزاز طبلة الأذن الرقيقة بنهاية قناة 

الأذن، وتقوم العظيمات في الأذن الو�شطى التي 

بنقل  بالغة،  مف�شلية  وح�شا�شية  بدقة  تتميز 

اإلى  بالعظيمات  الملتحقة  الطبلة  اه��ت��زازات 

الداخلية.  الأذن  دهاليز  في  الموجود  ال�شائل 

وبعد ذلك تتحول الهتزازات الناتجة من حركة 

الطبلة والعظيمات اإلى الخاليا الح�شية في الأذن 

تنتقل  كهربائية،  اإ���ش��ارات  �شكل  على  الداخلية 

بعدها عن طريق ع�شب ال�شمع اإلى المراكز العليا 

للمخ، والتي تتدرب وتتاأقلم منذ تكوين الأذن في 

الموؤثرات  ا�شتقبال  على  للحمل  الأول��ى  ال�شهور 

ال�شوتية، وربطها بعد الولدة بالموؤثرات الح�شية 

اللغة  اإلى فهم الكالم وتكوين  والحركية الأخرى 

والتجارب والمعارف المكت�شبة لالإن�شان على مدى 

العمر. ومن هنا يت�شح مدى اأهمية حا�شة ال�شمع 

على الم�شار المعرفي والتوا�شلي لالإن�شان.

اأعرا�ض �صعف ال�صمع

يظهر على الم�شن عادة عدم و�شوح ال�شمع 

ويتم  للكالم،  فهمه  وع���دم  درج��ت��ه  وانخفا�س 

حيث  به،  المحيطين  طريق  عن  ذلك  مالحظة 

يحدث في كثير من الأحيان اأن يرفع المحيطين 

بالم�شن اأ�شواتهم حتى يتمكن من �شماع ما يقال 

مزعجة،  اأ�شواتهم  اأن  بقوله  يتفاجئون  وقد  له، 

توؤدي  التي  ال�شمعي  الفقد  لظاهرة  نتيجة  وهذا 

الحروف  بع�س  اأن  ب�شبب  الجمل،  اإلى عدم فهم 

كحرف ال�شين اأو التاء والتي ت�شمع في الذبذبات 

الم�شن  من  ت�شمع  ول  الكلمة  من  ت�شقط  العليا 

ب��ال��ح��روف الأخ����رى، فت�شبح  ب��و���ش��وح م��ق��ارن��ة 

اإلى  اأو من غير معنى. بالإ�شافة  الجملة ناق�شة 

زيادة ح�شا�شية الع�شب ال�شمعي لدرجة ال�شوت، 

تعر�شه  ع��ن��د  للمري�س  ���ا  اإزع���اجاً ي�شبب  م��م��ا 

الحديث،  اأث��ن��اء  ال�شوت  رف��ع  مثل  لل�شو�شاء، 

�شو�شاء  اأو  الم�شجد،  في  ال�شوت  مكبر  وكذلك 

�شكوى  تكون  وق��د  العامة.  الأم��اك��ن  اأو  الأط��ف��ال 

الطنين  اأو  الرنين  في  متمثلة  الأ�شا�شية  الم�شن 

في الأذنين اأو اأحداهما.

والأذن  الأن��ف  لعيادة  الم�شن  زي��ارة  وعند 

يت�شح  الإكلينيكي،  الفح�س  واإج��راء  والحنجرة 

ولكن  ا.  تماماً �شليمة  الأذن  وطبلة  الأذن��ي��ن  اأن 

ال�شمعية  المقدرة  فح�س  اأجهزة  ا�شتخدام  عند 

ويتم  الخلل  يكت�شف  ال�شمع،  اأخ�شائي  بوا�شطة 

عن  ناتجة  �شمعي  فقد  باأنها  الحالة  ت�شخي�س 

الطنين  اأن  اإلى  هنا  الإ�شارة  ويجب  ال�شيخوخة. 

الح�شي  للفقد  نتيجة  ه��و  الأذن  ف��ي  الرنين  اأو 

ذاتية  ا  اأ�شواتاً الأذن  قوقعة  فُت�شدر  الع�شبي، 

داخلية تر�شل اإلى المراكز العليا، ول يوجد حتى 

واإزعاج  ح��دة  اأن  غير  الحالة،  لهذه  ع��الج  الآن 

هذه الظاهرة تزداد في الأماكن الهادئة، وتخف 

با�شتعمال  اأو  بالم�شن،  محيطة  �شو�شاء  بوجود 

المعينات ال�شمعية نتيجة لحجب �شوت الطنين اأو 

الرنين بالأ�شوات الخارجية.

تقدم  ب�شبب  ال�شمعي  الفقد  ي�شاحب  وقد 

مختلفة،  ب��درج��ات  ال��ت��وازن  ف��ي  اخ��ت��الل  ال�شن 

بجهاز  الخا�شة  الح�شية  الخاليا  �شعف  نتيجة 

ال��ت��وازن، وال��ذي هو في حقيقة الأم��ر ج��زء من 

الحلزون  اأو  فالقوقعة  التوازني،  ال�شمعي  الجهاز 

تعد جزء خا�س بالجهاز ال�شمعي، وهي متال�شقة 

ب��ال��ق��ن��وات الهاللية  ع��ن ط��ري��ق غ��رف��ة وده��ل��ي��ز 

الخا�شة بجهاز التوازن. 

كيف نحمي جهازنا ال�صمعي؟

لالأ�شوات  التعر�س  ف��اإن  ذك��ره،  �شبق  كما 

ال�شاخبة وبدرجة عالية لمدة طويلة يتلف خاليا 

ا، ويظهر اأثر ذلك مع تقدم العمر،  ال�شمع تدريجياً

اأو  طنين  عن  عبارة  الأولية  الأعرا�س  تكون  وقد 

اأماكن  في  الأم��ر  هذا  ويحدث  الأذن.  في  رنين 

وجود  مع  العمل  في  اأو  الرماية  ون��وادي  الترفيه 

اإر���ش��ادات  وت��وج��د  وم�شتمرة.  عالية  �شو�شاء 

وو�شائل حماية خا�شة يجب اأن تتوفر للعاملين في 

ال�شمعي،  الجهاز  لحماية  والمطارات  الم�شانع 

مثل و�شع �شدادات خا�شة بفتحة الأذن تو�شع 

   المحيطون بالمسن 
يالحظون ضعف سمعه 

قبل أن يدركه بنفسه 

 زراعة القوقعة 
اإللكترونية هي أفضل 

الحلول لمن أصيب 
بالصمم 

 د. خالد طيبة 

ا�صت�صاري اأنف واأذن وحنجرة 

وزراعة قوقعة الأذن الداخلية 
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اإلى  بالإ�شافة  الخارجية،  الأذن  مدخل  في 

�شوان  على  تو�شع  الأ���ش��وات  من  حماية  جهاز 

الأذن كالتي ت�شتخدم من قبل العاملين في مدارج 

الطائرات. 

كما يجب التنويه اإلى اأن الم�شن الذي يعاني 

عند  يحر�س  اأن  يجب  ال�شمع،  ف��ي  نق�س  م��ن 

ا في  ا�شتخدام الأدوية التي قد يكون بع�شها �شبباً

تدهور ال�شمع، كتناول كميات كبيرة من الأ�شبرين 

ا، اأو بع�س الأدوية التي ت�شتخدم في العالج  يومياً

ومن  )ال�شي�شبالتنم(.  كدواء  لالأورام  الكيماوي 

ا، حيث يجب الحذر من  هنا تت�شح ال�شورة جيداً

الطبية  والعقاقير  العالية  والأ�شوات  ال�شو�شاء 

تدهور  لتفادي  ال�شمع،  حا�شة  على  ت��وؤث��ر  التي 

ال�شمع في كل الأوقات.

الحلول والعالجات

في البدء يجب اإي�شاح اأن الطنين اأو الرنين 

يمكن  ل  ال�شمعي،  ال��ف��ق��د  ب�شب  الأذن���ي���ن  ف��ي 

اإنما  الجراحية،  بالعمليات  اأو  ب��الأدوي��ة  عالجه 

وال�شتماع  ال�شوتي  الحاجز  اأو  الغطاء  ي�شتخدم 

لموؤثرات �شوتية مريحة لتغطي على الأثر المزعج 

للرنين في الأذنين، ك�شماع القراآن اأو المو�شيقى 

الهادئة. 

ا�شتخدام  عند  م��زدوج��ة  ال��ف��ائ��دة  وت��ك��ون 

ال�شمعية،  المعينات  اأجهزة  ال�شوتي مع  الحاجز 

ال�شمع  لفاقد  ال�شمعية  المعينات  تعطى  حيث 

خا�شة  غ��رف��ة  ف��ي  ال�شمع  فح�س  اإج����راء  ب��ع��د 

ال�شمع،  اأخ�شائي  به  يقوم  الغر�س  لهذا  مجهزة 

اإلى  ال�شمع  بقيا�س  الخا�شة  الو�شفة  تعطى  ثم 

ال�شمعية،  المعينات  اأجهزة  في  المتخ�ش�شين 

ال�شمعي  المعين  وخا�شية  نوع  تحديد  يتم  حيث 

على �شوء درجة الفقد ال�شمعي ورغبة المري�س. 

ويوجد اأنواع متعددة من المعينات ال�شمعية، مثل 

الأذن،  قناة  بداخل  الرقمية  ال�شماعة  ا�شتخدام 

ومنها اأنواع تو�شع عند فتحة الأذن وخلف �شوان 

 »FM« الأذن. كما يمكن ال�شتفادة من تكنولوجيا

بحيث  ال��رادي��و،  كموجات  ال��ذب��ذب��ات  تعديل  اأو 

الأخرى،  بالأجهزة  ال�شمعي  المعين  ربط  يمكن 

كالتلفاز اأو الم�شجل، حيث ينقل ال�شوت بو�شوح 

ا، دون اأن ي�شبب  للمري�س ومن م�شافة بعيدة ن�شبياً

اإزعاج للحا�شرين. وبوا�شطة نف�س التقنية اأ�شبح 

ا  اأم���راً الج��ت��م��اع��ات  ف��ي  الآخ��ري��ن  م��ع  التوا�شل 

طاولة  على   »FM« لقط  يو�شع  بحيث  ا،  ممكنناً

ا�شتقبال  ج��ه��از  الم�شن  وي�شتخدم  الج��ت��م��اع، 

الموجات ال�شوتية المت�شل بال�شماعة.

ال�شمم،  اإل���ى ح��د  ال�����ش��م��ع  ت��ده��ور  وع��ن��د 

الأذن  قوقعة  زراع���ة  عملية  اإج���راء  يمكن  ف��اإن��ه 

للم�شن  ال�شحية  الحالة  كانت  اإذا  الإلكترونية، 

ت�شمح له بذلك، وتزرع الغر�شة الإلكترونية كجهاز 

بدورها  والتي  القوقعة،  دهاليز  بداخل  م�شتقبل 

جهاز  من  الكهرومغناطي�شية  الإ���ش��ارات  تنقل 

الموؤثرات  ي�شتقبل  الذي  الخارجي  الكالم  معالج 

ال�شمعي  اإلى الع�شب  ال�شوتية والكالم وير�شلها 

المخ.  في  العليا  المراكز  اإلى  ثم  ومن  مبا�شرة، 

المري�س  يعطى  الجراحية،  العملية  اإجراء  وبعد 

�شغير  حا�شوبي  وهو جهاز  الكالم،  معالج  جهاز 

اأ�شابيع من  يو�شع خلف �شوان الإذن، وبعد عدة 

وي�شتعيد  البرمجة،  عملية  تتم  الجراحة،  اإجراء 

اأخ��رى  م��رة  ال�شمعية  مقدرته  الأ���ش��م  الم�شن 

الذين  الأطفال  مع  بالمقارنة  �شريعة،  وبطريقة 

تتم لهم عملية زراعة القوقعة، لأن الم�شن اأكت�شب 

ول�شنين  ال�شوتية  ب��ال��م��وؤث��رات  وال��خ��ب��رة  اللغة 

طويلة. وي�شتطيع بع�س المر�شى الكبار ا�شتخدام 

اأ�شابيع  اأو  اأ�شهر  عدة  بعد  ب�شكل طبيعي  الهاتف 

من ا�شتخدام المعين ال�شمعي ومعالج الكالم بعد 

اإجراء العملية الجراحية.

كيف ن�صاعد الم�صنين فاقدي ال�صمع

بتاأني  ال�شن  كبار  اإلى  الحديث  توجيه  يجب 

من  ي�شتفيدوا  لكي  مبا�شرة،  اإليهم  النظر  اأثناء 

الوجه  حركة  دللت  ومالحظة  ال�شفاه،  ق��راءة 

ال�شمعي،  المعين  ا�شتخدام  مع  حتى  والإ���ش��ارة، 

ومحددة  ق�شيرة  دالة  جمل  با�شتخدام  وين�شح 

للمعنى المطلوب.

خف�س تاأثير ال�شو�شاء المحيطة، لأنها تكون 

في  وخا�شة  الحديث،  فهم  على  وتاأثر  مزعجة 

كالحفالت  الحديث  فيها  يختلط  التي  المجال�س 

وب�شكل  مهمة،  الم�شن  حالة  فمراعاة  العامة، 

خا�س الجانب النف�شي والجتماعي لمن هم في 

وواجب  حق  من  علينا  لهم  ولما  متاأخرة،  �شن 

ديني واجتماعي.

بقليل،  الطبيعي  من  اأعلى  بدرجة  التحدث 

ولكن من غير رفع ال�شوت ب�شكل كبير، لأنه كما 

ذكرنا ي�شبح الحديث اأو ال�شوت مزعج للم�شن.

ب�شبب  ال�شمعي  ال�شعف  يعد  الختام  وف��ي 

تقدم العمر م�شار محتوم عند الكثيرين. 

ما  بعد  األربعين
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د.ال�شباحي يجري مترينات عالجية مل�شاب

د.�شمري ال�شباحي 

خمت�ض يف العالج الطبيعي

مما ل �صك فيه اأن لتقنيات الع�صر احلديث، كاحلا�صوب، والتلفاز، وو�صائل 

املوا�صالت فوائد جمة، اإل اأن لها اأثًرا �صلبًيا على �صحة اجل�صم، عند الإفراط يف 

ا�صتخدامها لعدة �صاعات يومًيا، مع البتعاد عن احلركة والن�صاط الريا�صي، ومن 

اأهم تلك الآثار الإ�صابة باأمل اأ�صفل الظهر.

ا لصحة  ا لرياضية

نمط الحياة الع�صرية من اأ�صباب الإ�صابة الرئي�صة.

80٪ من �صكان العالم يعانونه

آالم أسفل الظهر.. شبح هذا العصر
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 الرياضة واالمتناع عن 
التدخين والكحول يقون 

منه 

اأ���ش��ف��ل ال��ظ��ه��ر ث��ال��ث الأم��را���س  ت��ع��د اآلم 

وال�شكاوى للمترددين على العيادات والم�شت�شفيات 

وال�شداع.وبح�شب  والإنفلونزا  البرد  نزلت  بعد 

المتحدة  الوليات  بع�س الإح�شاءات الطبية في 

ا�شتكوا  العالم  �شكان  من   %80 ف��اإن  الأمريكية، 

غياب  في  المر�س  هذا  ويت�شبب  منه.  لمرة  ولو 

ا  خ�شو�شاً اأعمالهم،  عن  الم�شابين  من  كثير 

العام  الناتج  في  بالتالي  اأث��ر  ما  الم�شانع،  في 

العلمية  الأبحاث  كثرة  من  وبالرغم  والقت�شاد، 

اأنه ل توجد و�شيلة قاطعة  اإل  في هذا الم�شمار، 

للق�شاء عليه اأو التحكم فيه.

ولآلم الظهر تاريخ مع الب�شرية، فمما يذكر 

ا اأن الفراعنة ا�شتخدموا التدليك اليدوي  تاريخياً

اليدوية  المعالجة  ال�شينيون  وا�شتخدم  للعالج، 

�شعد  الجليل  ال�شحابي  وك��ذل��ك  لمر�شاهم، 

من  ي�شكو  كان  عنه،  اهلل  ر�شي  وقا�س،  اأب��ي  بن 

انزلق غ�شروفي قطني في اأثناء اإدارة معركة مع 

ا على  المعركة منبطحاً الفر�س، فكان يدير رحى 

جواده. 

عوام  بين  الخاطئة  المفاهيم  بع�س  وتكثر 

فمنهم  الَن�شا،  وع��رق  الظهر  اآلم  ع��ن  النا�س 

القدرة  ب�شعف  الَن�شا  ع��رق  التهاب  يربط  من 

الجن�شية عند الم�شاب، وت�شحيح هذا المفهوم 

ياأتي من النطق ال�شليم لكلمة الَن�شا بفتح النون. 

اأنه العالج  ا  النا�س من يذهب للكي، معتقداً ومن 

الأمثل، وقد ياأتي هذا باآثار �شلبية على المري�س. 

اأ�صبابه واأنواعه

بالآلم  لالإ�شابة  �شبب  مئة  من  اأكثر  هناك 

ا لذلك، تختلف و�شيلة العالج،  اأ�شفل الظهر، وتبعاً

ا  و �شنتناول في هذا المقال الحالت الأكثر �شيوعاً

الم�شببة للمر�س:

النزلق الغ�صروفي

اآلم الظهر، وينتج في  اأ�شباب  اأهم  يعد من 

بطريقة  الثقيلة  الأ�شياء  رفع  عن  الحالت  اأكثر 

العمود  فيها  يكون  بحركة  القيام  اأو  خاطئة، 

الفقري في و�شع غير �شليم، وفي معظم الحالت 

يحدث النزلق بين الفقرتين الرابعة والخام�شة 

القطنية، وكذلك بين القطنية الخام�شة والعجزية 

الأولى. وهو باخت�شار انزلق نواة الغ�شروف من 

حيث  النخاعية،  القناة  في  الخلف  اإل��ى  موقعها 

م�شببة  المنطقة،  تلك  في  الع�شب  على  ت�شغط 

ا �شديدة تحد من حركة الم�شاب، وفي بع�س  اآلماً

الحالت يعاني �شعف التح�ش�س في القدم وال�شاق، 

اإذا  والقدم  ال�شاق  ع�شالت  ب�شمور  ي�شاب  وقد 

ا ما يكون الألم في  لم يتلق العالج الالزم، وغالباً

اأ�شفل الظهر وخلف الفخذ وال�شاق والقدم، وربما 

ي�شعر الم�شاب بتنميل في القدم وهذا ما يطلق 

ا كل حالة  عليه بِعرق الن�َ�شا، والذي يعني تحديداً

ا كما في  توؤثر في ع�شب الَن�شا، �شواء كانت �شغطاً

حالة النزلق، اأو في حالة التهاب اأو غيرها.

ال�شريري،  بالفح�س  الحالة  ت�شخي�س  ويتم 

كاأجهزة  ال��م��ت��ط��ورة  الأ���ش��ع��ة  ب��اأج��ه��زة  وك��ذل��ك 

اإلى  المري�س  الأحيان يحتاج  اأغلب  الرنين، وفي 

الراحة، وا�شتخدام م�شكنات الألم، والأدوية التي 

تجعل الع�شالت في حالة ا�شترخاء. اأما التدخل 

الجراحي فيتم باإزالة الغ�شروف المنزلق، ولكنه 

يبقى الخيار الأخير في حالة عدم تح�شن الحالة، 

اأو حينما ت�شتجد م�شاعفات. 

التمزق والتقل�ض الع�صلي

الأحيان  م��ن  الكثير  ف��ي  ال��ظ��ه��ر  يتعر�س 

واأ�شباب  الرابطة،  بالأن�شجة  تمزق  حالة  اإل��ى 

الحركة  منها  كثيرة،  التقل�س  اأو  التمزق  ه��ذا 

اأو ب�شبب �شّدة  اأو نوبة �شعال �شديدة،  المفاجئة، 

الأحيان  اأغلب  في  الم�شاب  ويعاني  خارجية. 

في  و�شعوبة  طويلة،  لفترة  ت�شتمر  �شديدة  ��ا  اآلماً

بتدفئة  الأح��وال  هذه  مثل  في  وين�شح  التنف�س، 

الظهر،  ل�شقات  وا�شتخدام  الم�شابة،  المنطقة 

مع العالجات الم�شكّنة.

اإ�صابات العمود الفقري

الرئي�شة،  الأ���ش��ب��اب  م��ن  تعد  ك��ذل��ك  وه��ي 

اأو  ر�شو�س  اإل��ى  الفقري  العمود  يتعر�س  حيث 

التواءات، وكذلك الك�شور التي في اأغلب الأحيان 

تكون نتيجة حوادث ال�شيارات، وتعتمد مدة الألم 

وال�شتجابة للعالج على طبيعة الإ�شابة وموقعها 

وتم  العامة،  ال�شحية  وحالته  الم�شاب  عمر  و 

لدى  الفقري  العمود  اإ�شابات  من  ن�شبة  ت�شجيل 

ا الن�شاء الم�شابات  المتقدمين بالعمر، خ�شو�شاً

به�شا�شة العظام. 

ه�صا�صة العظام واآلم الظهر

اأن�شجة  من  حي  ن�شيج  عن  عبارة  العظام 

تمتاز  فهي  ك��ذل��ك  وكونها  المختلفة،  الج�شم 

با�شتمرارية عملية الهدم والبناء، وتبقى العظام 

الطبيعية،  وحالتها  وقوامها  ب�شكلها  محتفظة 

ول��ك��ن ي��ح��دث اأن ت��ك��ون ح��ال��ة ال��ه��دم اأك��ث��ر من 

وت�شعف  العظمية،  ال��م��ادة  كمية  فتقل  البناء، 

العظام  به�شا�شة  عليه  يطلق  ما  وهذا  �شالبتها، 

ا  اآلماً المري�س  اأو وهنها. وعليه يعاني  اأو ترققها 

في العظام والمفا�شل المرتبطة بها، اإ�شافة اإلى 

عنق  ك�شر  واأهمها  بالك�شور،  اأ�شابته  احتمالية 

ال�شدرية  الفقرات  الفخذ. وكذلك ك�شور  عظمة 

تقو�س  المري�س  يعاني  م��ا  ��ا  وغ��ال��باً والقَطنية، 

ا  تبعاً فتزداد  الحالة،  هذه  ب�شبب  الفقري  العمود 

لذلك اآلم الظهر.

اإلى  العظام  ه�شا�شة  اأ�شباب  اأه��م  وترجع 

التقّدم في العمر، حيث تكون عملية فقدان المادة 

المادة  وتتكون  البناء،  عملية  من  اأكثر  العظمية 

فالمواد  ع�شوية،  ول  ع�شوية  مواد  من  العظمية 

الع�شوية ت�شّكل ن�شبة 35% وهي البروتين الغروي 

»كولجين«، ومادة ت�شبه الزلل ت�شيل من العظم 

اأما  »ميوكل«.  وت�شمى  للك�شر،  تعر�شه  حالة  في 

الالع�شوية فن�شبتها 65%، واأهمها »الفو�شفات«، 

الكال�شيوم«،  و»فلورايد  الكال�شيوم«،  و»كربونات 

و»فو�شفات المنغنيز«، و»كلوريد ال�شوديوم«، ومن 

هذا يت�شح اأن حدوث خلل في توازن هذه المواد 

الكيماوية، يوؤدي اإلى ه�شا�شة العظام. 

انقطاع الدورة ال�صهرية ب�صبب الختالل 

الهرموني

الهرموني  الختالل  هذا  يحدث  ما  ا  وغالباً

وهو  الأن��ث��ى،  ج�شد  ل��دى  ف�شيولوجية  لأ���ش��ب��اب 

ب�شبب  اأو  العمر،  لتقدم  بالن�شبة  الطبيعي  الأمر 

وجود  اأو  المباي�س،  رفع  اإلى  اأدت  مر�شية  حالة 

اختالل هرموني في الغدد ال�شماء الم�شوؤولة عن 

الهرمون الأنثوي. والربط بين هذا الهرمون وبين 

الذي  الدور  �شببه  الن�شاء،  لدى  العظام  ه�شا�شة 

يلعبه في عملية بناء المادة العظمية. 

املعاجلة اليدوية للفقرات القطنية لإراحة الع�شالت املتقل�شة
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زيادة الوزن وعدم مزاولة الريا�صة

تعد من اأهم اأ�شباب اآلم الظهر لدى الن�شاء 

تقدم  مع  ا  وخ�شو�شاً ���ش��واء،  حد  على  وال��رج��ال 

من  ال�شتفادة  يمكن  ل  اأن��ه  يذكر  ومما  العمر، 

للبدين عدا بتخفيف  و�شائل العالج لآلم الظهر 

منطقة  عند  ال�شحوم  تراكم  زي��ادة  لأن  ال��وزن، 

ي�شع  الرجال،  عند  ا  خ�شو�شاً »الكر�س«،  الو�شط 

القطنية  الفقرات  ات�شال  منطقة  على  ا  �شغوطاً

الفقرات،  غ�شاريف  تاآكل  ي�شبب  ما  بالعجزية، 

ا على الأع�شاب الطرفية »عرق الَن�شا«.  و�شغطاً

اللتهاب المف�صلي للفقرات

العمر  تقدم  مع  الظهر  غ�شاريف  ت�شاب 

مفا�شل  غ�شاريف  كباقي  وال�شمور،  بالنحالل 

اأنه  اإل  ال���ح���دوث،  طبيعي  اأم���ر  وه���و  ال��ج�����ش��م، 

حيث  وال�����ش��ّدة،  ال��وق��ت  ف��ي  النا�س  بين  يتفاوت 

الحالة،  ه��ذه  في  دوره��ا  التالية  العوامل  تلعب 

وانقطاع  ال��وزن،  وزي��ادة  ال��وراث��ي،  العامل  وه��ي 

الدورة ال�شهرية، ونوعية العمل وغيرها. ويتحول 

اإلى  ال�شمور والنحالل الذي ي�شيب الغ�شاريف 

ن�شيج ليفي، ما يفقدها الليونة ووظيفتها كو�شائد 

بين  الم�شافة  �شتقل  وبالتالي  ال��ف��ق��رات،  بين 

ا اإلى  الفقرات، ويزداد ال�شغط والحتكاك، موؤدياً

الناتجة  الآلم  اأطرافها. وهذه  نتوءات في  ظهور 

ممتدة  اأو  الظهر،  اأ�شفل  في  مو�شعية  تكون  اإم��ا 

مع  وال�شاق،  الفخذ  خلف  اإلى  الظهر  اأ�شفل  من 

ا ما ت�شاحب هذه  وجود تنميل في القدم، وغالباً

ا  الحالة تقل�شات في ع�شالت الظهر م�شببة اآلماً

اإ�شافية، وتكون هذه الآلم على حدتها في ف�شل 

ال�شتاء، اأو في حالة انخفا�س درجة الحرارة، كما 

تزداد عقب ال�شتيقاظ من النوم. وتقل هذه الآلم 

المري�س  وين�شح  الحركة،  اأث��ن��اء  في  ا  تدريجياً

بالركون اإلى الراحة، وا�شتعمال الكمادات الحارة 

حزام  ا�شتخدام  اإلى  اإ�شافة  الألم،  م�شكنات  مع 

الظهر ال�شاند.

العيوب الخلقية

يوجد نوعان �شائعان من هذه العيوب وهما:

• العوجاج في العمود الفقري
الفقرات،  تكوين  اأو جانبي في    وهو خلل خلفي 

ا، ويزداد الإح�شا�س  واأ�شبابه غير معروفة تماماً

ا  وغالباً العمر،  ت��ق��دم  م��ع  والع��وج��اج  ب��الأل��م 

الرئتين  في  م�شاكل  الحالة  هذه  ت�شاحب  ما 

المبكر  ال�شتخدام  ف��اإن  ذل��ك  وم��ع  وال��ق��ل��ب، 

تمارين  ومزاولة  الخا�شة،  الداعمة  لالأحزمة 

تدهور  م��ن  ال��ح��د  ف��ي  ي�شهم  للظهر  معينة 

الحالة، وفي بع�س الأحيان يتم اللجوء للتداخل 

الجراحي. 

الفقرات  ف���ي  ال��خ��ل��ف��ي  الأم���ام���ي  ال��ت��زح��زح   •
القَطنية

الفقرة  زحزحة  في  ويتمثل  ا،  �شيوعاً الأكثر  ويعد 

القَطنية الخام�شة عن الفقرة العجزية الأولى، 

الطفل،  نمو  مع  بالألم  الإح�شا�س  ي��زداد  حيث 

دور  الجراحي  التدخل  عبر  الفقرات  ولتثبيت 

اإيجابي في معالجة الحالة.

التيب�ض العظمي للعمود الفقري

الإناث  من  اأكثر  الذكور  ي�شيب  مر�س  وهو 

العمر، ولم تحدد  اإلى 30 �شنة من  بين 20 �شنة 

الآن،  حتى  قطعي  ب�شكل  ب��ه  الإ���ش��اب��ة  اأ���ش��ب��اب 

هيئة  على  بطيئة  ب�شورة  الأع��را���س  تبداأ  حيث 

من  واح��دة  جهة  في  اإما  الحو�س،  بمف�شل  اآلم 

اأ�شفل  وكذلك  الجهتين،  في  اأو  الفقري،  العمود 

الظهر. ويكون الألم على اأ�شّده في ال�شباح، ويقّل 

لفترة  بالجلو�س  الزدي��اد  يعاود  ولكنه  بالحركة، 

طويلة، وقد يمتد الألم اإلى خلف الفخذ وال�شاق. 

اأن�شجة  ت��ت��ح��ول  ال��م��ر���ش��ي��ة،  ال��ح��ال��ة  وف���ي ه���ذه 

حيث  عظمية،  تراكيب  اإلى  واأربطتها  المفا�شل 

ا  �شوءاً الحالة  وتزداد  الوقت،  بمرور  الألم  يزداد 

اإذا لم تعالج في وقت مبكر. 

�صيق القناة النخاعية

لآلم  الم�شببة  المهمة  ال��ح��الت  م��ن  وه��ي 

ا لصحة  ا لرياضية

د. ال�شباحي وجهاز �شد الظهر



31 العدد )9( محرم 1429هـ ـ يناير 2008م 

الفخذ  خ��ل��ف  اإل���ى  تمتد  الآلم  وه���ذه  ال��ظ��ه��ر، 

تقل�س  �شكل  على  تظهر  بكونها  وتمتاز  وال�شاق، 

وتقل  الم�شي،  اأث��ن��اء  ف��ي  ال�����ش��اق  ع�شالت  ف��ي 

الحالة  هذه  وعالج  بالراحة،  اأو  بالتوقف  حدتها 

التدخل  عدا  الغ�شروفي،  الن��زلق  عالج  ي�شبه 

الجراحي.

اأورام العمود الفقري

تكون  اأم  اإم���ا  الأورام،  اأن���واع  كباقي  وه��ي 

الظهر مع  اآلم في  اإلى  وتوؤدي  اأو خبيثة،  حميدة 

م�شاعفاتها  وت��زداد  مو�شعها،  وح�شب  تقدمها، 

كلما زادت �شّدة �شغطها على الجذور الع�شبية.

الظهر  اأ�شفل  لأل��م  الأخ��رى  الأ�شباب  وم��ن 

التغذية،  و���ش��وء  ال��درق��ي��ة،  ال��غ��دة  ن�شاط  زي���ادة 

وفقدان المواد ال�شرورية لعملية البناء العظمي، 

مر�شية  وح��الت  والبدنية،  النف�شية  وال�شغوط 

الكلوي،  والف�شل  الفقري  العمود  في  ال�شل  مثل 

حيث  الكحول،  وتناول  التدخين،  في  والإف���راط 

يلعبه  ال��ذي  ال�شلبي  ال���دور  ال��درا���ش��ات  ك�شفت 

الكحول في عملية  والقطران، وكذلك  النيكوتين 

البناء  عملية  ف��ي  وبالتالي  ال��غ��ذائ��ي،  التمثيل 

العظمي.

اآلم الظهر الخا�صة بالن�صاء

هناك اأ�شباب لآلم الظهر الخا�شة بالن�شاء، 

في  وال��ح��الت  الأ���ش��ب��اب  ه��ذه  تلخي�س  ويمكن 

الأمور التالية:

الكعب الحذاء ذي  • ا�صتخدام 
      ثبت بما ل يقبل ال�شك، اأن الحذاء ذا الكعب 

في  ويت�شبب  الفقري،  العمود  ب��ت��وازن  يخل 

والع�شالت  ال��ف��ق��رات  ع��ل��ى  ال�����ش��د  ح���دوث 

والأن�شجة الرابطة للظهر.

ال�صهرية الدورة  • اآلم 
      وهي جزء من ال�شورة الف�شيولوجية في ج�شد 

المراأة تنتهي بانتهاء الطمث.

• الحمل
يتقو�س  الأخيرة، حيث  الأ�شهر  في  ا      خ�شو�شاً

كو�شيلة  الفقري  العمود  من  الأ�شفل  الجزء 

على  ال�شغط  م��ن  فيزيد  ال���ت���وازن،  لحفظ 

العمود  ف��ت��ح��ات  م��ن  ال��خ��ارج��ة  الأع�����ش��اب 

يكون  الأل���م حينما  ح��دة  وت���زداد  ال��ف��ق��ري، 

ا.  الحمل تواأماً

• ا�صتخدام حبوب منع الحمل
     تعمل الت�شكيلة الهرمونية لحبوب منع الحمل 

على احتجاز الماء داخل الأن�شجة، ما ي�شبب 

زيادة ال�شغط على الأع�شاب متمثلة باألم في 

كل المفا�شل والظهر. 

• اللتهابات
ا التهابات عنق الرحم والمبي�شين.      وخ�شو�شاً

العالج باملوجات فوق ال�شوتية

• هبوط اأو انقالب الرحم
ويح�شل  ال��ح��دوث،  قليلة  لي�شت  حالة  وه��ي      

الأن�شجة  لخ��ت��الل  كنتيجة  ال��رح��م  ه��ب��وط 

الرحمية الرابطة. 

نمط الحياة واآلم الظهر

الأ�شباب  اأح��د  المعا�شرة  الحياة  نمط  يمثل      

الظهر،  اأ���ش��ف��ل  اآلم  اإح����داث  ف��ي  الرئي�شة 

للموظفين  بالن�شبة  المكاتب  على  فالجلو�س 

ع�شالت  ف��ي  ا  �شعفاً ت�شبب  الحركة  وع��دم 

وجهان،  الحديثة  وللتقنية  الظهر.  اأ�شفل 

والم�شتلزمات  كالأجهزة  اإيجابي  اأحدهما 

الطبية، التي ت�شاعد على الوقاية من الإ�شابة 

وعالج الم�شابين باآلم اأ�شفل الظهر، والآخر 

ا  كثيراً تحد  التي  الأدوات  ف��ي  يتمثل  �شلبي 

واأدوات  ال�شيارة  مثل  الإن�����ش��ان،  حركة  م��ن 

ومن  المنزلية.  والأج��ه��زة  بعد  عن  التحكم 

نمط الحياة المعتاد عند الكثيرين ا�شتخدام 

التلفاز والحا�شوب لأوقات طويلة، وبهذا يكون 

مما  بكثير  اأق��ل  الحركة  من  اليومي  الناتج 

كان عليه في الما�شي. اأما الريا�شة التي قد 

ن�شيبها  فاإن  الحركة،  قلة  عن  ا  عو�شاً تكون 

قليل ونادر عند الغالبية. ول نن�شى ال�شيارات 

الطرق  ا�شتخدام  ا  خ�شو�شاً بها،  وال�شفر 

ا  رئي�شاً ا  �شبباً الهتزازات  تمثل  حيث  الوعرة، 

في الإ�شابة باآلم اأ�شفل الظهر. ولالإن�شاف، 

في  كبير  ب��دور  اأت��ت  المعا�شرة  التقنية  ف��اإن 

فهناك  وعالجه،  الظهر  اأ�شفل  اآلم  تخفيف 

الألم،  تثبيط  في  ا�شتخدمت  كثيرة  اأجهزة 

وعالج النزلقات الغ�شروفية وت�شخي�شها.

اأعرا�صه

من الأعرا�س التي ي�شتكي منها مري�س اآلم 

الظهر،  اأ�شفل  في  ب��اآلم  ال�شعور  الظهر،  اأ�شفل 

درجة  ت�شل  وقد  ال�شفلية،  بالع�شالت  وتقل�س 

وعدم  نومه،  من  المري�س  اإيقاظ  حد  اإلى  الأل��م 

اإ�شافة  لفترات،  الجلو�س  اأو  و�شع  اأي  في  راحته 

اإلى تنميل الأطراف ال�شفلية، وعدم القدرة على 

اأو النحناء لالأمام، وعدم  اأداء حركات ال�شالة 

القدرة على الم�شي لم�شافات طويلة.

طرق ت�صخي�صه

اإلى  الظهر  اأ�شفل  باألم  الم�شاب  قد يخ�شع 

اإجراء فحو�شات طبية متعددة لت�شخي�س حالته، 

ومن بين هذه الفحو�شات، الفح�س الإكلينيكي، 

المقطعية  الأ���ش��ع��ة  مثل  الإ���ش��ع��اع��ي  والفح�س 

بال�شبغة.  الأ�شعة  اأو  المغناطي�شي  الرنين  اأو 

ا يكون لجهاز ر�شم الع�شالت والأع�شاب  واأحياناً

في  م���ه���م  دور  ال���ك���ه���رب���ائ���ي 

الطرفية.  الأع�����ش��اب  فح�س 

ت�شتمر  كم  بع�شهم  ي�شاأل  وقد 

فاإذا  والمزمنة؟  الحادة  الآلم 

الظهر  اأ���ش��ف��ل  اآلم  ا�شتمرت 

لأكثر من �شهرين، تنتقل الحالة 

من الحادة اإلى المزمنة، ولكن 

في كثير من الأحوال ت�شتجيب 

للعالج التحفظي.

العالج 

التحفظي  العالج  ي�شتمل 

العالج  ه��م��ا  ج���زءي���ن،  ع��ل��ى 

الطبيعي،  وال��ع��الج  ال��دوائ��ي 

ا ما يكون اللبنة الأ�شا�شية  وغالباً

الحادة،  للحالت  العالج  في 

مع الراحة في المنزل، وعدم 

اأ�شياء ثقيلة، وا�شتخدام  حمل 

اإلى  اإ���ش��اف��ة  ح���زام ال��ظ��ه��ر، 

وم�شادات  ل��الآلم  المثبطة  الأدوي��ة  ا�شتخدام 

التنبيه  من  بد  ول  المهدئات.  مع  اللتهابات 

مثل  النا�س  بين  ال�شائعة  ال��ع��الج��ات  اأن  اإل��ى 

و»بروفين«،  و»دايوك�س«،  »فولتارين«،  عقارات 

مواد  الحقيقة  في  هي  و»موبك«،  و»اأ�شبجك«، 

جانبية،  تاأثيرات  ذات  لالآلم  م�شكنة  كيميائية 

ع�شوائي،  اأو  كيفي  ب�شكل  ا�شتخدامها  يجوز  ول 

اأو  القرحة  اأو  ال��رب��و  مر�شى  ل��دى  ا  وخ�شو�شاً

ين�شح  ما  واإن  بالكليتين.  م�شاكل  يعانون  ممن 

به هو ا�شتخدام المراهم الخارجية والل�شقات، 

اإ�شافة اإلى بع�س م�شتح�شرات الأع�شاب الطبية 

التي يمكنها تخفيف الألم، ولكن يجب اأن توؤخذ 

من مراكزها العلمية المجازة.
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ا لصحة  ا لرياضية

التمرينات العالجية تهدف اإىل ا�شرتخاء الع�شالت املتقل�شة

اأما العالج الطبيعي فيكون ال�شق الآخر 

ما  ��ا  وغ��ال��باً التحفظي،  ال��ع��الج  ف��ي  والأه���م 

العالج  م��ع  ال�شاخنة  ال��ك��م��ادات  ي�شتخدم 

الكهربائي، لإحداث ا�شترخاء في الع�شالت 

حركة  وتيب�س  الألم،  ت�شبب  التي  المتقل�شة 

الظهر، وللموجات فوق ال�شوتية اأثر اإيجابي 

للتقل�شات،  وم��ث��ب��ط  ل��الل��ت��ه��اب��ات  م�����ش��اد 

القطنية  ال��ف��ق��رات  ���ش��ّد  ��ا،  اأي�����شاً وه��ن��اك، 

على  ال�شغط  رفع  ت�شبب  كهربائية  باأجهزة 

ويقوم  ا.  وقتياً المري�س  يريح  ما  الع�شب، 

و�شائل  ببع�س  الطبيعي  العالج  اخت�شا�شي 

ميكانيكية  اأ���ش�����س  ع��ل��ى  المبنية  ال��ع��الج 

واإزاحة  كانت،  كما  الفقرات  و�شع  ل�شبط 

الغ�شروف  من  المنبثقة  الهالمية  ال��م��ادة 

بين  الع�شب. ومن  ال�شاغطة على  المتمزق 

للفقرات  اليدوية  المعالجة  الو�شائل  ه��ذه 

تهدف  التي  العالجية  التمرينات  القطنية 

اإلى ا�شترخاء الع�شالت المتقل�شة، اأو تقوية 

الأ�شا�س  في  تعمل  التي  ال�شعيفة  الع�شالت 

ذلك  بعد  وتاأتي  القطنية،  المنطقة  لثبات 

الجلو�س  نوعية  ف��ي  العالجية  الإر���ش��ادات 

حياتنا  في  نفعلها  ما  ا  غالباً التي  والحركات 

اليومية.

اأما العالج الجراحي فهو اآخر خيار بين 

اإذا  ��ا  لزماً يكون  حيث  العالجية،  الو�شائل 

كانت هناك ا�شطرابات في المثانة البولية، 

مبرحة  اآلم  اأو  الع�شالت،  ف��ي  �شمور  اأو 

العالج  من  المتعددة  للو�شائل  ت�شتجيب  ل 

ا ما يلجاأ الجراح اإلى اإزاحة  التحفظي. وغالباً

اأو  الغ�شروف  تفتيت  اأو  الهالمية،  ال��م��ادة 

يتطلب  ح�شبما  الفقرات  تثبيت  اأو  ق�شه، 

الأمر. وبعد العملية يخ�شع المري�س للعالج 

الطبيعي لتاأهيله لمزاولة ن�شاطاته اليومية.

الريا�صة وقاية وعالج لآلم الظهر

الحفاظ  في  ا  كبيراً ا  دوراً الريا�شة  تلعب 

ا عن  على �شحة العمود الفقري وبقائه بعيداً

اأو  للهواة  كانت  �شواء  فالريا�شة،  الإ�شابة. 

الع�شالت  ق��وة  على  تحافظ  المحترفين، 

وليونة المفا�شل، وكذلك زيادة ن�شاط الدورة 

ا ما ين�شح جراحو الأع�شاب  الدموية. وكثيراً

مر�شاهم بممار�شة ال�شباحة الحرة، لما لها 

الفقري،  العمود  ليونة  على  عدة  فوائد  من 

التوترات  اإزالة  في  الأخرى  فوائدها  بجانب 

الع�شبية. 

وقد ت�شيب ريا�شة رفع الأثقال ممار�شها 

ال�شغط  تكرار  ج��راء  الظهر،  اأ�شفل  ب��اآلم 

الأوزان  اأثناء حمل  الفقرات في  الواقع على 

كمادات  با�شتخدام  ين�شح  وهنا  الثقيلة، 

دافئة على الظهر قبل مزاولة هذه الريا�شة. 

زيادة  في  توؤثر  قد  اأخ��رى  ريا�شات  وهناك 

ليونة العمود الفقري واأربطته مثل الجمباز.

وتعد ريا�شة الم�شي من اأكثر الريا�شات 

ا لمن لم يتعود على مزاولة  فائدة، خ�شو�شاً

الطاقة  اأن  كما  �شغره،  منذ  الجري  ريا�شة 

ربع  ت��ع��ادل  الم�شي  ج���راء  م��ن  ال��م��ف��ق��ودة 

مثيلتها من الجري، حيث اإن الم�شي لم�شافة 

م�شافة  ج��ري  ت�شاوي  م��ت��رات،  كيلو  اأرب��ع��ة 

في  البطن  ب�شفط  وين�شح  واح��د،  متر  كيلو 

اأثناء الم�شي، فذلك اأف�شل لع�شالت البطن 

والمنطقة القطنية.

ن�صائح عامة لتحا�صي اآلم الظهر

ُيبقي  منتظم  ب�شكل  الريا�شة  ممار�شة    •
ع�شالت الظهر قوية ومرنة، ومن اأب�شط 

تقل عن  ل  لمدة  الم�شي  الريا�شة  اأنواع 

ا. �شاعة يومياً

حمل  في  ال�شحيح  الأ�شلوب  ا�شتخدام    •
اأو  الميالن  ا  متجنباً الثقيلة،  الأ���ش��ي��اء 

النحناء.

قاعدة  ذي  �شرير  على  ال��ن��وم  يف�شل    •
في  الفقري  العمود  انحناء  لمنع  �شلبة 

اأثناء النوم.

والتوتر  الع�شلي  الإجهاد  عن  البتعاد    •
الع�شبي. 

و�شع  في  الج�شم  بقاء  ال�شروري  من    •
الوقوف،  اأو  الجلو�س  اأث��ن��اء  ف��ي  �شليم 

ببع�س  والقيام  الو�شع  تغيير  وُيف�شل 

حالة  في  الب�شيطة  الريا�شية  الحركات 

ال�شيارة  قيادة  اأو  طويلة  لفترة  الجلو�س 

لفترة طويلة.

 ، معتدلاً الج�شم  وزن  على  المحافظة   •
المري�س  ك����ون  ح��ال��ة  ف���ي  وت��خ��ف��ي��ف��ه 

ا.  بديناً

عن  والب��ت��ع��اد  التدخين  ع��ن  المتناع    •
تناول الكحول.

•   تعد ال�شباحة من اأح�شن اأنواع التمرينات 
التي ت�شاعد على مرونة العمود الفقري، 

من  والتخل�س  الع�شالت،  وا�شترخاء 

ال�شد والتوتر الع�شبي.

المواد الغذائية الغنية بالبروتينات  •  تناول 
الأ�شماك،  ا  وخ�شو�شاً وال��ك��ال�����ش��ي��وم، 

والحليب، وم�شتقاته بجانب الخ�شراوات 

الطازجة والفاكهة. 

يقّلل  اللين  للحذاء  المنا�شب  الختيار    •
من توزيع اهتزازات الم�شي اإلى فقرات 

العمود الفقري، ويزيد من قدرة احتمال 

المري�س لم�شي م�شافات اأطول. 
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د. محمد بن ناه�س القويز

مقال

اأمثلة كثيرة ا�شتطاع  اأو الف�شل في غرب العالم و�شرقه. هناك  الإدارة هي ال�شر في النجاح 

من خاللها المدير الجديد انت�شال ال�شركة من الخ�شارة والنهو�س بالموؤ�ش�شة لأداء دورها، وما 

كان هذا النجاح ليتحقق لول اأن اأ�شحاب القرار في الموؤ�ش�شة المعنية اتخذوا اأهم قرار تمثل في 

التغيير الإداري. ولكن التغيير لي�س �شمان نجاح، بل اإن اأغلب اأمثلة التغيير كانت فا�شلة، ومن هنا 

اأ�شبح هناك رهاب اإداري من التغيير. ولأن رهاب التغيير غير �شحي، ودليل �شعف روؤية فقد ن�شاأ 

عنه مبداأ اإداري محلي �شيئ، اأكاد اأجزم باأن الجميع �شمعوا به وهو مبداأ »ام�شك قردك ليجيك 

اأقرد منه«.

مبداأ يطبق في كثير من موؤ�ش�شاتنا ويقبله النا�س، بل اإن هناك الكثير ممن طبقه في حياته العملية 

ل�شد الفراغ الإداري.

واأثر هذا المبداأ وا�شح في حالة الأ�شن الوظيفي على م�شتوى الم�شوؤولين لدرجة اأن ذات »القرد« 

ُينقل من اإدارة اإلى اأخرى رغم اأن الف�شل المتعاقب المبرر الوحيد ل�شتمراره هو خ�شية اأن يكون 

من بعده »اأقرد« منه.

ولعّل هذا المبداأ هو التف�شير المنطقي للتجديد بعد التجديد لمن ثبت ف�شلهم بكل المعايير ما عدا 

المعيار »القردي«.

ماذا ننتظر من اإدارات يديرها »قرود« ب�شهادة اأ�شحاب القرار؟

�شادتي: القرود غير قادرة على التطوير. القرود غير قادرة على التغيير.

يعّطل  المبداأ  هذا  الإداري��ة.  قرودنا  تفعله  ما  بال�شبط  وهذا  والأك��ل.  القفز  على  ق��ادرة  القرود 

م�شالح العباد ويوؤّخر البالد.

مبداأنا العربي يقابله عرف غربي اإداري مختلف:

»The devil you know is better than the devil you don’t know«

»ال�شيطان الذي تعرفه خير من ال�شيطان الذي ل تعرفه«.

كلمة »دفل« الإنجليزية تعني: »�شيطان«.

ول �شك اأن لكلمة �شيطان اإيحاءات غير تلك الإيحاءات الناتجة عن كلمة قرد.

فال�شيطان قادر على التغيير وقادر على التطوير.

»فالن  يقولوا:  اأن  عمله  في  �شخ�س  بنجاح  يحكمون  عندما  العامة  األ�شنة  على  درج  لقد  بل 

�شيطان«.

اآفاق  اإلى  وحّلقوا  وعلم،  فن  كل  في  نبغوا  »�شياطين«  الغرب  في  الموؤ�ش�شات  اأدار  فعندما  ولهذا 

جديدة.

اأما عندما اأ�شبحت موؤ�ش�شاتنا بعهدة »قرود« فالحال تغني عن المقال.

واأ�شبح الأكل والقفز هما الظاهرتين الإداريتين البارزتين لدينا.

القرد  ذلك  تعنيان  ول  مجازيتان،  هنا  و�شيطان  قرد  فكلمتا  غر�شه،  عن  المقال  يخرج  ل  ولكي 

المتعارف عليه، ول ال�شيطان الم�شتعاذ منه. 

ومع ذلك اأتمنى من �شاحب القرار الذي يوؤمن بمبداأ »ام�شك قردك ليجيك اأقرد منه« اأن يتخّيل 

ولو للحظة اأنه قرر اأن ي�شدر قرار تعيين المدير ح�شب قناعته بمبداأ »ام�شك قردك ليجيك اأقرد 

منه«. 

ا لكذا....«.  ا �شيكون ن�س القرار »يعّين القرد فالن بن فالن مديراً اإذاً

هل كان �شاحب القرار �شيقبل بهكذا »مدير«؟!

ولأن مبداأ »ام�شك قردك« يعد ثقافة مجتمع فلم ت�شلم الإدارات الطبية تبعات هذا المبداأ.

الشيطان والقرد
 والممارسة اإلدارية



العدد )9( محرم 1429هـ ـ يناير 2008م 34 العدد )9( محرم 1429هـ ـ يناير 2008م 34

 .. أن تعي بعمق
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الدرا�صات الدقيقة ل تزال قليلة رغم اأهميتها

الضغوط النفسية المدرسية عقبة 
أمام مستقبل الطالب

دور المعلم والأ�صرة مهم في تخفيف ال�صغوط النف�صية.

الصحة   النفسية

توتر  وهو حالة  املدر�صة،  الطالب يف  لها  يتعر�ض  التي  النف�صية  ال�صغوط  اأهم مظاهر  القلق من  يعد 

�صامل وم�صتمر نتيجة تهديد خطر فعلي اأو متخيل احلدوث، ي�صاحبها خوف غام�ض واأعرا�ض نف�صية وبدنية.
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  الجو المدرسي المناسب 
يدعم الصحة النفسية 

للطالب

 4 عوامل تسهم في 
فقدان الشعور باألمان لدى 

الطفل

 ما أسباب هروب الطالب 
من المدرسة؟

 د.عبدالرحمن عبداهلل ال�شبيحي 

خبي الطفولة يف اللجنة الوطنية للطفولة 

في  الأق��ل  على  يومهم  ربع  اأطفالنا  يق�شي 

الذي  الأم���ان  عن  بعيدين  ويكونون  المدر�شة، 

منهم  كثير  وي�شعر  والأ���ش��رة،  البيت  لهم  يوفره 

المدر�شة  في  لها  يتعر�شون  التي  ال�شغوط  اأن 

كثيرون  و�شرح  التحمل،  على  قدرتهم  من  اأكبر 

ا  وكثيراً مواجهتها.  ي�شتطيعون  ل  اأن��ه��م  منهم 

»اأيام  اإن  تقول  التي  القديمة  المقولة  نتبادل  ما 

هناك  لكن  حياتنا«،  اأي��ام  اأ�شعد  هي  المدر�شة 

العديد من الأطفال الذين ل يوافقون على هذه 

المقولة.»مود،2004«.

تغيرات مهمة

تغيرات  الما�شية  الع�شر  ال�شنوات  �شهدت 

كتب  وب��داأت  والتعليم،  التربية  مجال  في  مهمة 

ت�شيف  المدر�شي،  والإنجاز  التح�شيل  م�شتوى 

يتعر�س  التي  النف�شية  ال�شغوط  ح��ول  ف�شولاً 

لها الطالب في المدر�شة. وبالرغم من ذلك، ل 

قليلة،  المو�شوع  بهذا  المتعمقة  الدرا�شات  تزال 

الأخرى.  التربوية  بالمو�شوعات  قورنت  ما  اإذا 

النف�شية  ال�شغوط  مو�شوع  طرح  اأهمية  وتكمن 

اأولها  اأ�شباب،  واأثرها في حياة الطالب في عدة 

التو�شل اإلى روؤية جديدة، وتب�شر اأعمق في حياة 

الطالب، وثانيها الم�شاهمة في تعميق ال�شلة بين 

اأن ذلك ي�شاعد  المدر�شة والطالب، عالوة على 

على و�شع اأهداف واقعية وقابلة للتحقيق لطلبتنا 

الذي  الأ�شا�شي  التربية  وغر�س  الم�شتقبل.  في 

بع�س  خلق  هو  وتحقيقه،  اإليه  للو�شول  ن�شعى 

القدرات الطبيعية والعقلية والروحية وتطويرها 

عند الطفل، ح�شب �شروطه الخا�شة التي تتالءم 

المجتمع  و�شروط  لنف�شه،  يريد  وما  قدراته،  مع 

والمحيط الذي يعي�س فيه. 

الطالب  مع  يتفاعل  من  كل  على  يجب  لذا 

الو�شول  ي�شتطيع  حتى  ا،  جيداً ا  فهماً يفهمه  اأن 

تنا�شبه  ال��ت��ي  بالطريقة  تعليمه  اإمكانية  اإل���ى 

وتتفق مع قدراته ورغباته، ومن خاللها ي�شتطيع 

المقابل  وف��ي  ل��دي��ه،  الجتماعية  ال���روح  غر�س 

ال�شغط  اأ�شاليب  ا�شتعمال  عن  البتعاد  يجب 

في  و�شعنا  في  ما  كل  نعمل  واأن  الإم��ك��ان،  ق��در 

وتطويرها،  المالئمة  بالطرق  مواهبه  تنمية 

تعليمي  م�شتوى  على  الح�شول  ي�شتطيع  حتى 

جيد.»الط�شاني،1998«.

فطرية  حاجات  هناك  اأن  نن�شى  األ  ويجب 

للقيام  عليهم  وت�شغط  تلح  الطالب،  لدى  توجد 

بتقليد عالم الكبار بكل ما يحدث فيه من اأحداث 

وال�شغار، وهناك  الكبار  ا على  ا خا�شاً اأثراً تترك 

يعي�شون في  الذين  الطلبة  بها من  باأ�س  ن�شبة ل 

يوؤدي  ما  بالطماأنينة،  فيها  ي�شعرون  ل  اأج���واء 

والنف�شية  الج�شدية  بالأمرا�س  اإ�شابتهم  اإل��ى 

نموهم  مراحل  في  تعثرهم  وبالتالي  المختلفة، 

المتعددة.»ن�شراهلل،2004«. 

ويعد المعّلمون في المدر�شة العمود الفقري 

واأي  برمتها،  التعليمية  العملية  عليه  تقوم  الذي 

هذه  �شير  ف��ي  مبا�شرة  ب�شورة  ي��وؤث��ر  فيه  خلل 

والمجدي  ال�شحيح  بال�شكل  وتقّدمها  العملية، 

لمجهود الطالب، على اختالف مراحل تعلمهم، 

اأو  معين  جانب  تطوير  على  يعمل  معلم  كل  لأن 

مهارات معينة لدى الطالب، وياأتي الآخر ويعمل 

على تطوير جوانب ومهارات اأخرى، اأو ي�شتمر في 

العمل التربوي والتعليمي والتح�شيل مع الطالب 

بين  المتبادلة  العالقة  وتبداأ  الطالب.  اأو  نف�شه 

المعلمين والطالب من بداية ال�شنة، حيث يقوم 

بطالبه  الخا�شة  الملفات  بتح�شير  معلم  ك��ل 

والتقارير التي تخ�شهم.»عبدالرحمن،1996«. 

م�صوؤولية م�صتركة

على  قائم  و�شع  اإل��ى  المدر�شة  ت�شل  لكي 

الذي يعمل  الأ�شرة، وجميع الطاقم  التفاهم مع 

في  وتفاهم  ان�شجام  هناك  يكون  وحتى  فيها، 

قيام  خالل  من  اليومي،  والمدر�شة  البيت  عمل 

المحافظة  بواجبه، مع ال�شتمرار في  كل جانب 

تقوم  اأن  فيجب  بينهم،  والت�شال  العالقة  على 

ال�شحيح  والتعليم  ال�شالحة  بالتربية  المدر�شة 

في  التي  المدر�شة،  دور  يكون  اأن  يجب  »هكذا 

هذا  على  ا  قائماً دوره���ا  يكون  ل  كثيرة  ح��الت 

الأ�شا�س، لأن العاملين فيها ل يقومون بالواجب 

المطلوب منهم كما يجب«، وتربي عقل الطالب، 

وتقوم في الوقت نف�شه بالهتمام بج�شم الطالب 

حتى  وذلك  البدنية،  التربية  خالل  من  و�شحته 

واأح�شنها.  ال��ع��ادات  واأف�شل  بالف�شائل  يتزود 

كما يجب على الأ�شرة الطالع على حقيقة عمل 

المعلم والإيمان به وم�شاعدته، والت�شال به كي 

يكملوا الدور المنوط بكل منهم.»عريفج، 2000، 

فايد،1975، ن�شراهلل، 1996«.

في  الأ�شا�شية  الأرك���ان  ف�شل  عن  و�شين�شاأ 

والج�شدي،  النف�شي  الإنهاك  التعليمية  العملية 

ينتج عن  الذي  النف�شي  بال�شغط  يعرف  ما  وهو 

يقيمها  التي  اليومية  الحياة  واأح��داث  ال�شدائد 

الطالب باأنها تتجاوز قدراته وم�شادره.

النظريات المرتبطة بال�صغوط النف�صية 

المدر�صية

النف�شي  ال�شغط  تف�ّشر  التي  النظريات  من 

 Learned Helplessness« نظرية العجز المتعلم

 ،»Sligman« �شيليجمان  طّورها  التي   »Theory
لل�شعور  نتاج  النف�شي  ال�شغط  اأن  ت��رى  وال��ت��ي 

هناك  اأن  النموذج  هذا  ويرى  المتعلم،  بالعجز 

للتف�شير المعرفي، الذي ي�شاعد في  اأبعاد  ثالثة 

بالعجز وتناق�شها  ال�شعور  فهم درجة عمق مدة 

حدوثه  باإمكانية  التنبوؤ  على  ي�شاعد  ما  وطولها، 

وفي فهمه: 

البعد الأول

يتمثل في عزو الف�شل لأ�شباب داخلية »العزو 

الخارجي«  »العزو  لأ�شباب خارجية  اأو  الداخلي« 

.»Internality- Externality«

والبعد الثاني

بالثبات  ال��ف��رد  ل���دى  ال��ع��زو  ات�����ش��اف  ه��و 

الأمور  م�شببات  اأن  يفتر�س  حيث   ،»stability«

�شتبقى هي في كل الأحوال.

البعد الثالث

هو مدى انطباق التف�شير على مجال واحد 

من الحياة، اأو �شموليته لمجالت عدة. 

�شيليجمان  بها  قام  التي  البحوث  بينت  وقد 

التف�شيرات  اأن   »  scligman et al« واآخ����رون 

اإلى  تقود  التي  هي  وال�شمولية  والثابتة  الداخلية 

تراجع في الدافعية والمعرفة والتكيف النفعالي، 
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اأكثر  بالكتئاب  ا  �شعوراً اآن��ذاك  النتيجة  وتكون 

ا واأطول مدة.  ا واأ�شد عمقاً تكراراً

اإلى  ق��درات��ه  ف��ي  النق�س  ال��ف��رد  ع��زا  واإذا 

اأن  �شيعتقد  فاإنه  تغييرها،  ي�شعب  ثابتة  عوامل 

ولذا،  الموقف.  في  يعدل  لن  ال�شخ�شي  جهده 

فاإن م�شادره الذاتية �شتكون غير كافية لمجابهة 

ا من ال�شعور  ال�شغط النف�شي، ما يولد لديه مزيداً

الذاتي بال�شغط النف�شي. 

الجتماعية  العوامل  نظرية  ا،  اأي�شاً وهناك، 

 Social factors« النف�شي  ال�شغط  تف�شير  في 

النظريات  بع�س  ت���رى  ح��ي��ث   ،»and Stress
الجتماعية اأن عالقة الفرد مع بيئته الجتماعية 

اإلى  ب��دوره  ي��وؤدي  وه��ذا  بالغتراب،  ت�شعره  قد 

والالمعنى  الو�شوح  وع��دم  بالخ�شارة  �شعوره 

من  جوانب  ت�شكل  كلها  الأم���ور  وه��ذه  والعزلة، 

ال�شغط النف�شي.»جبريل، 1994«. 

مراحل التكيف مع ال�صغط النف�صي

الج�شم  ا�شتجابة  اأن   »  Selye« �شيالي  يرى 

من  تتكون  البيئة  متطلبات  من  متطلب  اأي  نحو 

ثالث مراحل اأ�شا�شية: 

المرحلة الأولى

 Alarm« ال�شدمة  اأو  التحذير  مرحلة  هي 

Stage«، حيث تن�شط الع�شوية لمواجهة التهديد، 
التنف�س  وت�شارع  الأدرينالين،  هرمون  ب��اإف��راز 

ونب�شات القلب وت�شع نف�شها في حالة ال�شتعداد 

 .»Fight or Flight« للقتال اأو الهرب

المرحلة الثانية

 ،»Resistance Stage« هي مرحلة المقاومة

حيث تعمل الع�شوية على الدفاع عن نف�شها تجاه 

ببذل  مقاومته  الج�شم  فيزيد  التهديد  م�شدر 

جهٍد اأكبر. 

المرحلة الثالثة

 ،»Exhaustion Stage« هي مرحلة الإنهاك

عند ف�شل الع�شوية في التغلب على التهديد الذي 

وعندما  المتوا�شل،  النف�شي  ال�شغط  ي�شببه 

في  الفيزيولوجية  م�شادرها  الع�شوية  ت�شتهلك 

هذه المحاولة، يوؤدي ذلك اإلى النهيار النفعالي 

اإلى  ال��دخ��ول  ذل��ك  عن  ينتج  وق��د  الج�شمي،  اأو 

الم�شت�شفى اأو محاولة النتحار، وقد ي�شل الأمر 

في حده الأق�شى اإلى الوفاة. 

التكيفي  النموذج  هذا  على  �شيالي  ويطلق 

التكّيف  متالزمة  م�شطلح  الخطوات  ثالث  ذي 

 General Adaptation Syndrome-« العام 

G.A.S.«.»نا�شر،1995«
طبيعة ال�صتجابة لل�صغط النف�صي

تكون احتمالت ال�شتجابة لل�شغط النف�شي 

و�شلوكية  انفعالية  نتائج  وتت�شمن  م��ت��ع��ددة، 

ال�شتجابات  وتتجلى  وف�شيولوجية.  ومعرفية 

كالخوف،  النفعالي،  ال�شطراب  في  النفعالية 

اأما  ب��ال��ذن��ب.  وال�شعور  والك��ت��ئ��اب،  والغ�شب، 

الحركية،  ال�شلوكيات  ف��ي  فتتجلى  ال�شلوكية 

الكالم،  وا�شطراب  التوتر،  وزيادة  كالرتجاف، 

والهجوم،  والهرب،  الوجه،  تعبيرات  واختالف 

فتت�شمن  المعرفية  ال�شتجابات  اأما  والعدوان. 

المعرفية،  ال��وظ��ائ��ف  ك��ف��اءة  ف��ي  ال��ت��غ��ي��رات 

كالإدراك والقدرة على الحكم، وحل الم�شكالت، 

والتكّيف  والإدراك����ي����ة  ال��ح��رك��ي��ة  وال���م���ه���ارات 

وي�شتمل  ال��واق��ع.  تف�شير  واإ���ش��اءة  الجتماعي، 

التغيرات  ا�شتجابات  على  ال��راب��ع  الح��ت��م��ال 

الف�شيولوجية، ومنها ا�شتجابات الجهاز الع�شبي 

الم�شتقل، وا�شتجابات القلب، والجهاز التنف�شي 

وا�شتجابة  الأدرن��ال��ي��ة،  والغدة  العرقية  والغدد 

دقات  ومعدل  ال��دم،  و�شغط  الجلفانية،  الجلد 

القلب، ودرجة حرارة الجلد.»اأبو مغلي، 1987«

مظاهر ال�صغوط النف�صية المدر�صية

ال�شغوط  م��ظ��اه��ر  اأه����م  م��ن  ال��ق��ل��ق  ي��ع��د 

ال��ن��ف�����ش��ي��ة ال���ت���ي ي��ت��ع��ر���س ل��ه��ا ال���ط���ال���ب في 

���ش��ام��ل وم�شتمر  ت��وت��ر  وه���و ح��ال��ة  ال��م��در���ش��ة، 

الحدوث،  متخيل  اأو  فعلي  خطر  تهديد  نتيجة 

نف�شية  واأع���را����س  غ��ام�����س  خ���وف  ي�شاحبها 

وبدنية.»دبابنه،محفوظ،1984«. 

عند  �شائعة  ظاهرة  النف�شي  القلق  وحالة 

ا مختلفة، منها: التهيج،  الطلبة، وتت�شمن اأعرا�شاً

والتفكير  الحركة،  و�شرعة  وال�شراخ،  والبكاء، 

الو�شوا�شي، والأرق، والأحالم المرعبة، وفقدان 

التنف�س،  و�شعوبات  والغثيان،  والتعرق،  ال�شهية، 

والتقل�شات الالاإرادية.»�شيفر، مليمان،1996« 

ولعل اأبرز مثال يو�شح ما يعانيه الطفل من 

قلق، هو ما ينتاب بع�س الأطفال من م�شاعر قبل 

الذهاب في رحلة مدر�شية  اأو عند  المتحانات، 

اأو  الأم  م��ر���س  عند  اأو  ال��وال��دي��ن،  ع��ن  ا  ب��ع��ي��داً

ولدتها. »العظماوي 1988« 

ومن اأ�صبابه

فقدان ال�صعور بالأمن

ال�شعور  لنعدام  نتيجة  هو  المزمن  فالقلق 

يتم  اأن  ويمكن  ال��ذات،  ح��ول  وال�شكوك  بالأمن 

اإ�شقاط ال�شعور بالقلق على اأي �شيء وربطه به. 

ومن اأهم العوامل التي يمكن اأن ت�صهم في 

فقدان ال�صعور بالأمن

الرا�شدين  قبل  م��ن  للطفل  ال��زائ��د  النقد   •
ثقته  وفقدان  توتره،  اإل��ى  ي��وؤدي  ما  والرفاق، 

بنف�شه. 

مواقفهم  في  والمدر�شين  الآب��اء  ثبات  عدم   •
وتعاملهم تجاه الطفل. 

الطفل.  من  الزائد  للكمال  الرا�شدين  • توّقع 
الرا�شدين للطفل.  • اإهمال 

اأحالم اليقظة

ال�شخ�س  انغما�س  اأنها  على  تعريفها  يمكن 

ب���الأح���الم ف��ي وق���ت غ��ي��ر م��ن��ا���ش��ب، ع��ل��ى نحو 

التركيز.»�شيفر،  على  ال��ق��درة  ع��دم  يت�شمن 

مليمان، 1996«.

معاناة  تخفيف  من  تمّكن  اليقظة  واأح��الم 

اإلى  والتطرق  ال�شلبية،  النفعالت  من  الطالب 

الإ�شارة  مجرد  عن  يعجز  قد  التي  الهتمامات 

تخيالته  في  فتظهر  الواقعية،  حياته  في  اإليها 

نزوات عدوانية كانت عر�شة لكبت مطلق يمنعها 

من النطالق. 

فقد يح�س الفرد مثالاً بتعنت معلمه، فيكرهه 

ويتمنى موته بيده، اإل اأّن اأعراف المجتمع وقيمه 

تعتر�س النزوات المدمرة، وتكبت فكرة النتقام 

الداخل بحثاًا  تتاأجج في  تبقى  بل  التي ل تموت، 

عن مخرج، وياأتي المخرج باأحالم اليقظة، فقد 

ا في حادث �شيارة  يت�شور الطالب المعلم مه�شماً

ا من عمله في المدر�شة.  اأو مطروداً

الهرب من المدر�صة

عند  تالحظ  التي  الأخ��رى  الم�شكالت  من 

ميل  ه��ي  النف�شية،  ال�����ش��غ��وط  نتيجة  الطلبة 

بع�شهم اإلى الهرب من المدر�شة. ويعرف الهرب 

من المدر�شة باأنه الحالة التي يتعمد فيها الفرد 

�شنة،   17 اإلى  �شنوات   6 بين  ت��راوح عمره  الذي 

ودون  قانوني،  ع��ذر  دون  المدر�شة  عن  التغيب 

المدر�شة.  في  الم�شوؤولين  اأو  الأب��وي��ن  موافقة 

المدر�شة  ع��ن  التغّيب  كثرة  تقترن  م��ا  وع���ادة 

احتمال  وزيادة  المدر�شية،  الدرجات  بانخفا�س 

الجنوح. »�شيفر، مليمان،1996، �س492«.

واأ�شباب حدوث ذلك يمكن ت�شمينها في:

المدر�شة،  نحو  الالمبالية  الأبوين  اتجاهات   •
الطالب  بقاء  وتف�شل  عاملة  الأم  تكون  فقد 

في البيت للقيام بالأعمال المنزلية، وفي هذه 

اأ�شرة  من  الطالب  يكون  ما  ا  غالباً الحالت، 

مفككة. 

• �شعوبة التح�شيل، والقلق المرتبط بالواجبات 
المدر�شية التي يعدها الطالب �شعبة. 

على  ا  عقلياً متفوقين  الطلبة  بع�س  يكون  قد   •
المدر�شة،  عن  يبتعدون  فهم  ولذا  زمالئهم، 

لأنهم يجدون الدرو�س مملة وغير ممتعة. 

لأن  اأو  ال��م��در���ش��ة،  ف��ي  العنف  م��ن  ال��خ��وف   •
ا  باحثاً يذهب  اأو  العقاقير  ي�شتعمل  الطالب 

الصحة   النفسية
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يكثر  ال���ذي  الطالب  اأن  اإل  ال��م��غ��ام��رة،  ع��ن 

يكون  م��ا  ا  غالباً المدر�شة،  ع��ن  التغيب  م��ن 

��ا عن  ��ا م��ن اأم���ر م���ا، اأك��ث��ر م��ن��ه ب��اح��ثاً ه��ارباً

المتعة.»�شيفر،مليمان،1996«. 

للمعلم اأو للمادة الدرا�شية.  التلميذ  • عدم حب 
• �شعوبة المتحانات وتكرارها، والأ�شلوب الذي 
تطبق به قد يوؤدي اإلى الهروب من المدر�شة، 

والبحث عن مكان اآخر. »بهادر،1984«.

�شخ�شية  اأو  اأ�شرية  بم�شكلة  التلميذ  ان�شغال   •
اجتماعية اأو اقت�شادية اأو نف�شية. 

توفر  ك��ع��دم  ال��م��در���ش��ي��ة،  ال���ظ���روف  ���ش��وء   •
التكييف  اأو  ���ش��ت��اءاً  وال��ت��دف��ئ��ة  الإ�����ش����اءة 

ا.»حمدان،1982«. �شيفاً

مثل  ال�شغر  منذ  �شائع  �شلوك  وه��و  الغ���س   •
الكذب وال�شرقة، وهو نزوع لدى بع�س الطلبة 

ذلك  يوؤدي  بحيث  الحال،  لواقع  التزوير  نحو 

اإلى ا�شطراب �شلوكي يهدف اإلى اإظهار حقائق 

وم���زّور،  وك���اذب  حقيقي  غير  ب�شكل  الأم���ور 

تغطية  اأو  معينة  غاية  اإل��ى  الو�شول  لغر�س 

ما  ا  وغالباً الإه��م��ال.  اأو  التق�شير  اأو  العجز 

موؤقتة،  الأ�شلوب مكا�شب  بهذا  التلميذ  يحقق 

مادية اأو غير مادية. »العظماوي 1988«. 

الطلبة  عند  الغ�ض  اأ�صباب  تق�صي  ويمكن 

كالتالي: 

من  ليكون  الطالب،  على  الخارجي  ال�شغط   •
المتفوقين في �شفه. 

• �شعور التلميذ بعدم الكفاءة اأو �شوء ال�شتعداد، 
فيتوقع ف�شله في اأداء مهمة ما، ما يزيد احتمال 

قيامه بالغ�س. »�شيفر،مليمان،1996«.

النف�شي  اأو  البدني  العقاب  م��ن  التخّل�س   •
الطالب  ف�شل  اإذا  الوالدين  قبل  من  المتوقع 

في مهمة ما. 

بالكرامة  الح��ت��ف��اظ  اإل���ى  ال��ط��ال��ب  �شعي   •
يلجاأ  ل��ذا  زم��الئ��ه،  اأم��ام  بالنف�س  والع��ت��داد 

للغ�س للح�شول على اأف�شل النتائج. 

ا  ا اأو جزئياً ا�شتعداد الطالب لالختيار كلياً • عدم 
نتيجة لظروف اأ�شرية اأو م�شاكل عاطفية. 

زمالئه،  اأو  اأ�شرته  اأفراد  باأحد  الطالب  • تاأثر 
وتبنيه لعادة الغ�س. 

وتعدد  اإليه،  اأوكلت  التي  المهمات  �شعوبة   •
مطالبها. 

ا  تبعاً تعليماته  اأو  ال��م��ع��ل��م  �شلطة  ت��ح��دي   •
له.  الطالب  ح��ب  ع��دم  اأو  معاملته  لأ�شلوب 

»حمدان،1982«.

�صعف الدافعية للدرا�صة 

من الم�شكالت الأخرى التي يواجهها الطلبة 

�شعف دافعيتهم للدرا�شة، وحتى نتمكن كمربين 

من م�شاعدة الطالب على زيادة دافعيته للدرا�شة، 

وم�شادرها،  الم�شكلة  هذه  طبيعة  فهم  فعلينا 

والدافع  لمعالجتها.  المنا�شبة  الإر�شاد  واأ�شاليب 

هو ما يحفز الإن�شان اإلى القيام بت�شرف ما، فهو 

حالة داخلية تحرك ال�شلوك وتوجهه نحو هدف 

معين. 

اأو  ات��ج��اه  اإل���ى  التح�شيل  داف��ع��ي��ة  وت�شير 

الإنجاز  في  الفرد  رغبة  مدى  تبّين  عقلية  حالة 

اأو  ا  اتجاهاً الحاجة  ه��ذه  كانت  ولما  والنجاح. 

الأفراد  بين  وجودها  المتوقع  فمن  عقلية،  حالة 

قيا�شها  يمكن  متباينة  وبم�شتويات  جميعهم 

والتعرف عليها. »ن�شواتي،1984«.

ويوؤدي نق�س الدافعية اإلى �شعف التح�شيل 

الدرا�شي، فالطلبة الذين ل توجد لديهم دافعية، 

ا يتنا�شب مع اإمكاناتهم. وي�شف  ل يبذلون جهداً

باأنهم  الدافعية  منخف�شي  الطالب  المعلمون 

وتثبط  والعالقات،  بالأ�شياء  ا  اهتماماً يبدون  ل 

ا  �شيئاً المدر�شة  في  ول يجدون  ب�شرعة،  مهمتهم 

ا  يجذب انتباههم لفترة طويلة، ول يبدون حما�شاً

ا لدى زمالئهم  في المواقف التي ت�شتثير اهتماماً

الآخرين. »�شيفر،مليمان،1996«. 

و�صائل تخفيف ال�صغوط النف�صية 

المدر�صية

التربوية  الموؤ�ش�شات  م��ن  المدر�شة  تعد 

طويلة  فترة  الطالب  فيها  يق�شي  التي  المهمة، 

من  الكثير  خاللها  يتعّلم  ح��ي��ات��ه،  م��ن  ا  ن�شبياً

الخبرات والمهارات، والتجاهات التي تمّكنه من 

مواجهة المواقف الحياتية فيما بعد. وللمدر�شة 

تاأثيرها الوا�شح في �شلوك الأفراد و�شخ�شياتهم 

البيت  تاأثير  النف�شية، وقد ل يقل عن  و�شحتهم 

ال��ت��اأث��ي��ر على عوامل  ه��ذا  وي��ت��وق��ف  والأ����ش���رة، 

بالمدر�شة  مبا�شرة  عالقة  له  ما  منها  متعددة، 

ا  نف�شها، ومنها ما له عالقة بالطالب بو�شفه فرداً

له خ�شائ�س �شخ�شية وعقلية متميزة وخبرات 

وتجارب خا�شة، ومنها ما ينتج عن تفاعل هذه 

ا. وحتى يحقق الجو المدر�شي ما هو  العوامل معاً

مرجو منه من تدعيم لل�شحة النف�شية للطالب 

لحاجاتهم  وتلبية  النف�شية،  لل�شغوط  وتخفيف 

م�شكالتهم،  ح��ل  ف��ي  لهم  الم�شاعدة  وتقديم 

والعمل على تنمية قدراتهم، وا�شتغالل طاقاتهم، 

المدر�شي  ال��ج��و  ه���ذا  ف��ي  ي��ت��واف��ر  اأن  ينبغي 

مجموعة من الخ�شائ�س منها اأن ت�شوده الحرية 

والمعلمين  الطلبة  ي�شجع  بحيث  والديمقراطية، 

على التعبير عن اآرائهم واأفكارهم، واإ�شراكهم في 

التي تحكم النظام والن�شباط  اتخاذ القرارات 

في  الطلبة  اإ���ش��راك  اأن  لوحظ  فقد  المدر�شي. 

المدر�شي،  الن�شباط  وتعليمات  اأنظمة  و�شع 

بها،  ا  وتقيداً التعليمات  لهذه  تقبالاً  اأكثر  تجعلهم 

عما لو فر�شت عليهم ودون اأن يكون لهم راأي في 

الطلبة  يتعلمه  ما  اإلى  اإ�شافة  هذا  �شالحيتها. 

الديمقراطية  مبادئ  من  الممار�شات  هذه  من 

 . ، بدل اأن ي�شمعوا بها قولاً التي يمار�شونها فعالاً

ت�شوده  ال��ذي  المنا�شب  المدر�شي  الجو  بجانب 

روح العدالة والم�شاواة بين الطلبة في المعاملة 

والتعليمات  فالأنظمة  والواجبات.  الحقوق  وفي 

للمعايير  ا  تبعاً يتم  والتقييم  الجميع،  على  تطبق 

الجو يعطي  الطلبة، لأن مثل هذا  نف�شها لجميع 

ينعك�س  والرتياح، وهذا  بالر�شا  ا  �شعوراً الطالب 

بدوره على دافعيته للتح�شيل والإنجاز، ويح�شن 

مفهومه عن نف�شه. 

اأن  المنا�شب  المدر�شي  للجو  ينبغي  كما 

ويزودهم  المتنوعة،  التعلم  فر�س  للطلبة  يوفر 

الحياة،  ف���ي  ل��ل��ن��ج��اح  ال���الزم���ة  ب��ال��م��ه��ارات 

جوانب  ومعرفة  اأنف�شهم،  فهم  على  وي�شاعدهم 

القوة وال�شعف عند كل منهم، وي�شاعدهم على 

حل م�شكالتهم، وغير ذلك من الأمور التي ت�شهم 

وت�شاعده  للطالب،  النف�شية  ال�شحة  تدعيم  في 

المختلفة.  ال��م��واق��ف  م��ع  ال�شوي  التكّيف  على 

»جبريل،1992«. 
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يهدد المر�ض ال�صعوديين ب�صبب تف�صي ال�صمنة وال�صكري

التشحم أكثر أمراض الكبد شيوًعا
قد يعمل على تعطيل وظائف خاليا الكبد.

د.اأمين اأ�شعد عبده

ا�صت�صاري اأمرا�ض وزراعة الكبد

اأن زيادة م�صتوى الدهون يف اجل�صم يعد موؤ�صًرا لبداية م�صاكل  ل �صك 

عها يف ع�صو فعال كالكبد، قد يوؤدي  ز تلك الدهون وجتمُّ �صحية كثية، ولكن تركُّ

اإىل تعطيل عمله على عدة مراحل، ويف حال مل يتم عالجه بطريقة �صحيحة، 

فاإن م�صي بع�ض هذه احلالت قد ي�صل اإىل تليف الكبد.

د. اأمين عبده ي�شتمع ل�شكوى اأحد املر�شى
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ب�شيطة  كمية  على  الطبيعي  الكبد  يحتوي 

زائدة  كميات  ع  تجمُّ ولكن  الدهون،  من  ا  ج��داً

ت�شمى  مر�شية  حالة  يعد  الكبد  داخ��ل  منها 

توؤدي تلك  اأو دهون الكبد، حيث  ت�شحم الكبد 

وظائف  ف��ي  خلل  اإل���ى  ال��ده��ون  م��ن  الكميات 

الكبد  التهاب  الكبد الطبيعية، وبالتالي  خاليا 

في بع�س المر�شى، وتحول لونه اإلى الأ�شفر.

ويعد مر�س ت�شحم الكبد من اأكثر اأمرا�س 

الوقت  ف��ي  وي��ع��د  ال��ع��ال��م،  ف��ي  ا  �شيوعاً الكبد 

الكبد  فيرو�شات  م��ن  ا  انت�شاراً اأك��ث��ر  ال��راه��ن 

من  العديد  في  الأخرى  الكبد  اأمرا�س  وجميع 

الدرا�شات  العديد من  دلت  العالم، حيث  دول 

الأمريكية  المتحدة  ال��ولي��ات  ف��ي  الم�شحية 

من  الأق���ل  على   %7 اأن  على   ، م��ث��الاً واأوروب�����ا 

لديهم  البالد  تلك  في  الأ�شحاء  المواطنين 

في  وهو  الكبد،  وظائف  في  مبرر  غير  ارتفاع 

ت�شحم  عن  ا  ناتجاً يكون  ال��ح��الت  ه��ذه  غالب 

ومن  الإ�شابة،  اأ�شباب  لتف�شي  وذل��ك  الكبد، 

اأهمها ال�شمنة، وقلة الحركة، والعادات الغذائية 

ا لتنامي معدلت ال�شمنة ومر�س  ال�شيئة. ونظراً

ال�شكري في المملكة، فاإن ت�شحم الكبد يعد من 

اأهم الم�شكالت ال�شحية التي تواجه مجتمعنا، 

واإن كانت ل توجد درا�شات م�شحية كبيرة تدلنا 

على ن�شبة انت�شار هذا المر�س ب�شكل دقيق.

مراحل المر�ض

مراحل  بثالثة  الكبد  ت�شحم  مر�س  يمر 

هي:

الب�صيط:  الكبد  • ت�صحم 
ال�شحوم داخل  تكد�س كميات من  يتم  وفيها    

ُتحدث  ل  ولكنها  وح��ول��ه��ا،  ال��ك��ب��د  خ��الي��ا 

ا في الكبد، حيث ينعدم وجود الخاليا  التهاباً

طبيعية،  الخاليا  جميع  وتكون  اللتهابية، 

الكبد  تحاليل  نتائج  جميع  تكون  وبالتالي 

طبيعية، وتعد هذه المرحلة غير خطيرة اإذا 

تم عالجها وتفادي م�شاعفاتها.

• التهاب الكبد الدهني:
مجرد  من  المر�س  يتطور  الحالة  ه��ذه  في    

كبدي  التهاب  اإل��ى  الكبد،  في  دهني  تكد�س 

اإلى  ال��زائ��دة  ال�شحوم  ت���وؤدي  حيث  م��زم��ن، 

م�شايقة خاليا الكبد، ما ي�شاهم في تحفيز 

على  تظهر  فعل  ردة  لعمل  المناعي  الجهاز 

ما  حد  اإل��ى  م�شابه  الكبد،  في  التهاب  �شكل 

اأخرى  اأ�شباب  عن  الناتجة  الكبد  للتهابات 

مثل الفيرو�شات وغيرها.

• بداية ظهور الألياف:
الكبد الدهني دون عالج  التهاب  ا�شتمر  اإذا    

لفترة طويلة، فاإنه يمكن اأن يوؤدي اإلى بداية 

اللتهاب  عن  ناتجة  الكبد  في  األياف  ظهور 

وفي  ال��ح��الت.  من   %5 حوالي  في  المزمن 

هذه الحالة تبداأ وظائف الكبد بالتاأثر، حيث 

يتغير ال�شكل الخارجي للكبد من خالل تكّون 

في  اإلى �شمور  اإ�شافة  �شطحه،  على  نتوءات 

حجمه العام، واإذا لم يعالج اللتهاب الدهني 

المزمن ب�شكل فعال فقد تتطور هذه الألياف 

اإلى تليف كامل مع مرور الوقت، وظهور جميع 

اأعرا�س تليف الكبد التام وم�شاعفاته.

اأ�صباب الإ�صابة

لت�صحم الكبد م�صببات كثيرة اأهمها

الإ�شابة  م�شببات  اأه���م  وه��ي  ال�����ص��م��ن��ة: 

الكبد  في  تتجمع  الدهون  لأن  الكبد،  بت�شحم 

الأخ���رى،  الج�شم  مناطق  ف��ي  تتجمع  مثلما 

في  ال�شمنة  تتركز  عندما  الخطورة  وت���زداد 

ا اأكبر في حدوث  منطقة البطن، لأن لها تاأثيراً

المناطق  في  ال�شمنة  مع  مقارنة  الكبد  ت�شحم 

الأخرى. 

مر�ض ال�صكري: يعاني الكثير من مر�شى 

تعامل  في  خلل  ب�شبب  الكبد،  ت�شحم  ال�شكري 

ا ل�شعف  الج�شم مع الدهون وال�شكريات، نظراً

ح�شا�شية خاليا الج�شم لمادة الأن�شولين.

والدهون  الكولي�صترول  م�صتوى  ارتفاع 

الدم،  في  الدهون  كمية  زادت  اإذا  الثالثية: 

فاإنها تتجمع في الكبد وتتر�شب م�شببة الإ�شابة 

كم�شفاة  يعمل  الكبد  اأن  اإلى  ا  نظراً بالت�شحم، 

لج�شم الإن�شان.

تناول بع�ض الأدوية: هناك بع�س الأدوية 

مثل  الكبد،  ت�شحم  ت�شبب  قد  التي  المعروفة 

لمر�شى  يعطى  ال���ذي  تاموك�شيفين  ع��ق��ار 

�شغط  ارتفاع  اأدوي��ة  وبع�س  الثدي،  �شرطان 

الدم، وبع�س الأدوية الهرمونية.

من  الكحول  تناول  يعد  ال��ك��ح��ول:  ت��ن��اول 

اأهم م�شببات ت�شحم الكبد.

الت�صخي�ض

م��ن ال��م��الح��ظ اأن م��ع��ظ��م ال��م��ر���ش��ى ل 

واإنما  الكبد،  ت�شحم  اأعرا�س جراء  اأي  يعانون 

بالم�شادفة من خالل  اإ�شابتهم  اكت�شاف  يتم 

اإنزيمات  في  ا  ارتفاعاً تظهر  روتينية  تحاليل 

الكبد، اأو من خالل اكت�شافه بعد اإجراء اأ�شعة 

�شوتية روتينية. اإل اأن بع�س المر�شى ي�شعرون 

من  اليمنى  المنطقة  في  ب�شيط  و�شغط  باألم 

ا  متقدماً المر�س  ك��ان  اإن  اأم��ا  البطن،  اأع��ل��ى 

على  تظهر  ق��د  ف��اإن��ه  للكبد،  تليف  عنه  ونتج 

المتقدمة،  الكبد  اأمرا�س  اأعرا�س  المري�س 

ومنها ال�شت�شقاء، والنزف، وال�شفار، والحكة 

ال�شديدة، وغير ذلك.

الأول���ى  مرحلته  ف��ي  ال��م��ر���س  ك��ان  اإذا 

تحاليل  فاإن جميع  الب�شيط«،  الدهني  »الكبد 

ا، ول تظهر الدهون  الكبد تكون طبيعية تماماً

يبدو  حيث  ال�شوتية،  الأ�شعة  خ��الل  من  اإل 

، ويميل  الكبد اأكبر من حجمه الطبيعي قليالاً

ت�شخي�س  يمكن  بينما  الأب��ي�����س.  اإل��ى  لونه 

»اللتهاب  ال��ث��ان��ي��ة  ال��م��رح��ل��ة  ف��ي  ال��م��ر���س 

خ���الل مالحظة  م���ن  ال���ده���ن���ي«،  ال��ك��ب��دي 

التحاليل  الكبد عبر  اإنزيمات  م�شتوى  ارتفاع 

الأ�شعة  نتائج  اأن  اإل��ى  بالإ�شافة  المخبرية، 

اأما  ال�شابقة.  المرحلة  نتائج  تماثل  ال�شوتية 

فاإن  الثالثة،  المرحلة  في  المر�س  ك��ان  اإذا 

التاأثر، ومنها  تبداأ في  الكبد  تحاليل وظائف 

تحاليل ن�شبة المادة ال�شفراء، وتحاليل تخثر 

البروتينات. وفي بع�س الحالت  الدم ون�شبة 

كان  اإذا  اأو  وا�شح،  غير  الت�شخي�س  كان  اإذا 

ا اأخرى، فاإن الطبيب  المري�س يعاني اأمرا�شاً

الكبد  م��ن  »خ��زع��ة«  عينة  ب��اأخ��ذ  ين�شح  ق��د 

للتاأكد من �شحة الت�شخي�س.

و�صائل العالج

تتم  الكبد  ت�شحم  لعالج  طريقة  اأف�شل 

اأن  فالبد  المر�س،  م�شببات  في  التحكم  عبر 

، فاإذا  يبحث عن الم�شببات والتعامل معها اأولاً

من  لبد  فاإنه  بال�شمنة،  ا  م�شاباً المري�س  كان 

اإلى  ي�شل  حتى  تدريجي  ب�شكل  الوزن  تخفيف 

الوزن المثالي، وين�شح باإنقا�س الوزن بحوالي 

اإنقا�س  اإن  حيث  ال�شهر،  ف��ي  ك��ي��ل��وغ��رام   2

اأكثر.  اأ���ش��رار  اإل��ى  ي���وؤدي  ق��د  ال�شريع  ال���وزن 

واأف�شل طريقة للتخل�س من الوزن الزائد هي 

التقليل من تناول الطعام ب�شكل عام، وبخا�شة 

الحركة  م��ن  والإك��ث��ار  وال��ده��ون،  ال�شكريات 

وممار�شة الريا�شة. وفي حالة الإ�شابة ب�شمنة 

ال��وزن عن طريق  اإن��زال  الف�شل في  اأو  مفرطة 

ببع�س  ال�شتعانة  فيمكن  الريا�شة،  اأو  الحمية 

قد يحتاج األمر إلى أخذ عينة 
من الكبد لتأكيد التشخيص

 تلعب الرياضة دوًرا مهًما 
في تخفيف حدة المرض
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الو�شائل الجراحية، مثل عملية بالون المعدة، 

الجهاز  م�����ش��ار  ت��ح��وي��ل  اأو  ال��م��ع��دة،  رب���ط  اأو 

اله�شمي.

مر�س  ي��ع��ان��ي  ال��م��ري�����س  ك���ان  اإذا  اأم����ا 

ال�شكر  ن�شبة  في  التحكم  من  فالبد  ال�شكري، 

وذل���ك عن  ا،  دق��ي��ق��ة ج����داً ال���دم بطريقة  ف��ي 

طريق المتابعة مع طبيب متخ�ش�س في عالج 

دقيقة،  غذائية  بحمية  والل��ت��زام  ال�شكري، 

اأو  المو�شوفة،  الأدوي���ة  تناول  على  والحر�س 

حقن الأن�شولين ح�شب الحالة.

وف��ي ح��ال ك��ان ل��دى المري�س زي���ادة في 

فاإن  الدم،  في  الدهون  اأو  الكولي�شترول  ن�شبة 

المخت�س،  ال��ط��ب��ي��ب  م��راج��ع��ة  ك��ذل��ك  عليه 

اإلى  يحتاج  وقد  الدقيقة،  بالحمية  والل��ت��زام 

كان  واإذا  للكولي�شترول.  مخف�شة  اأدوية  تناول 

ا  فوراً ذلك  المتناع عن  فيجب  الكحول  يتناول 

وب�شكل نهائي.

ممار�شة  على  بالتعود  المري�س  وين�شح 

خالل  من  دوري،  ب�شكل  المنتظمة  الريا�شة 

الم�شي  اأو  ال��ه��وائ��ي��ة،  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال��ت��م��اري��ن 

مرات  ثالث  الأق��ل  على  ال�شباحة  اأو  ال�شريع، 

في الأ�شبوع لمدة ن�شف �شاعة اإلى �شاعة، فقد 

زيادة ح�شا�شية  ت�شاعد على  الريا�شة  اأن  ثبت 

على  ت�شاعد  وبالتالي  لالأن�شولين،  الج�شم 

كذلك  وت�شاهم  الكبد،  م��ن  ال��ده��ون  اإخ���راج 

من  العديد  يوجد  كما  ال��وزن.  في  التحكم  في 

العالجات الدوائية التي ت�شتعمل تحت اإ�شراف 

من  ال��ده��ون  اإخ����راج  على  للم�شاعدة  ط��ب��ي، 

الكبد، وهي في الغالب �شبيهة باأدوية ال�شكري. 

ا  اأما في الحالت التي يكون فيها الت�شحم مزمناً

ولم يتم التعامل معه ما اأدى اإلى تليف متقدم 

ما�شة  بحاجة  يكون  المري�س  ف��اإن  الكبد،  في 

اإلى رعاية طبية دقيقة تحت اإ�شراف ا�شت�شاري 

للتليف،  الخطيرة  الم�شاعفات  لتجنب  الكبد، 

زراعة  اإل��ى  المر�شى  ه��وؤلء  بع�س  يحتاج  وقد 

الكبد.

لي�س  الكبد  ت�شحم  اأن  المهم معرفة  ومن 

مر�س  ولكنه  الإط����الق،  على  ا  معدياً ا  مر�شاً

ت��رت��ب��ط في  اأ���ش��ب��اب الإ���ش��اب��ة  وراث�����ي، لأن 

على  يجب  ولذلك  ال��وراث��ي،  بالعامل  الغالب 

الهتمام  الكبد،  بت�شحم  الم�شابين  الأهالي 

الن�شب  في  اأطفالهم  اأوزان  على  بالمحافظة 

الطبيعية، وتعويدهم تجنب الأطعمة ال�شكرية 

الريا�شة، والعادات  والدهنية، والحر�س على 

الغذائية ال�شليمة. 

متابعة دقيقة حلالة مر�شية
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فتق الحبل الشوكي يحتاج إلى رعاية 
متعددة االختصاصات

لحم�ض الفوليك اأهمية كبيرة في تفادي الإ�صابة.

متعدد  طبي  فريق  من  دائمة  عناية  اإىل  بحاجة  ال�صوكي  احلبل  بفتق  امل�صابون 

البولية،  وامل�صالك  والأع�صاب،  املخ  وجراحة  طب  يف  خمت�صني  على  ي�صتمل  الخت�صا�صات، 

وجراحة العظام، وطب الوراثة، والعالج الطبيعي والتاأهيلي.

باأنه  ال�شوكي  الحبل  فتق  مر�س  يعرف 

فقرات  ان��غ��الق  ع��دم  ع��ن  ينتج  خلقي  ت�شوه 

الجنيني.  التكون  اأث��ن��اء  ف��ي  ال�شوكي  الحبل 

من  الأول��ى  المرحلة  في  الخلل  ذل��ك  ويحدث 

من  الثاني  الأ���ش��ب��وع  ف��ي  وبالتحديد  الحمل، 

على  الجنين  فيها  يظهر  التي  البوي�شة  تلقيح 

ال�شوكي  الحبل  ن�شيجية. ويتكون  �شكل طبقات 

اإحدى هذه  تراكم خاليا  اإثر  الفقري  والعمود 

الفقري  العمود  فقرات  تكون  حيث  الطبقات، 

طبيعي  ب�شكل  تنثني  ثم  البداية،  في  مفتوحة 

وفي حال عدم  لحمايته،  ال�شوكي  الحبل  حول 

اكتمال عملية النثناء ينتج طفل م�شاب بفتق 

الحبل ال�شوكي، الأمر الذي يوقف ا�شتمرار نمو 

القيام  عدم  وبالتالي  وتطوره،  ال�شوكي  الحبل 

الأح����داث،  ه��ذه  وت��ج��ري  بفعالية.  بوظيفته 

د. الزايد و د.ال�شعيل يف نقا�س حول اإحدى احلالت

ينتج عن عوامل وراثية وبيئية
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 يؤثر في الجهاز البولي 
والعظام والدماغ

 يمكن للمصابين به 
الحصول على أبناء أصحاء

444 مصاًبا يراجعون في 
المستشفى التخصصي

ا، دون معرفة الأم، لأنها ل تعلم بحدوث  غالباً

الحمل في هذه الفترة المبكرة.

ا�شت�شاري  ال�شعيل،  د.ع�����ش��ام  واأو���ش��ح 

الدرا�شات  بع�س  اأن  والأع�شاب  المخ  جراحة 

الحبل  بفتق  الإ���ش��اب��ة  اأ�شباب  اأن  اإل��ى  ت�شير 

اأو  وراث��ي��ة،  جينية  عوامل  اإل��ى  تعود  ال�شوكي 

�شارة،  لأ���ش��ع��ة  الأم  كتعر�س  بيئية  ع��وام��ل 

قبل  وال�شموم  الأدوي���ة  اأن���واع  بع�س  تناول  اأو 

بالإ�شافة  معها،  اأو  الجنيني  التكوين  بداية 

ال�شبب  ترجع  مثبتة  غير  اأخ��رى  نظريات  اإلى 

المعي�شي  الم�شتوى  وتدني  الحار  المناخ  اإل��ى 

ا.  عموماً

معاناة  تتعدى  المر�س  اآث��ار  اأن  واأ���ش��اف 

ا في اأ�شرته ومجتمعه  الطفل الم�شاب لتوؤثر �شلباً

يعاني  الم�شاب  لأن  عالجه،  اإهمال  حال  في 

التنف�شي،  الجهاز  ف��ي  م�شاكل  حياته  خ��الل 

والجهاز البولي، وت�شوهات العظام والأطراف 

ا بدرجة ذكاء متو�شطة  ال�شفلية، كما يتميز غالباً

اأو اأقل اإذا لم يتم عالجه. اأما المر�شى الذين 

فقد  ا  مبكراً �شحيحة  بطريقة  عالجهم  ت��م 

بناء مجتمعاتهم،  في  فاعلين  ا  اأفراداً اأ�شبحوا 

ثقيالاً  وحمالاً  اأ�شرهم  على  عالة  كانوا  اأن  بعد 

على الخدمات الطبية.

ال�شوكي  الحبل  فتق  اأن  د.ال�شعيل  وبين 

ا نحو طفل اإلى اثنين من بين كل  ي�شيب حالياً

األف ولدة طبيعية في المملكة، وهو ما يماثل 

فترة  الغربية  الدول  في  نف�شها  النت�شار  ن�شبة 

الما�شي.  القرن  من  الميالدية  ال�شبعينيات 

وفي تلك الفترة ظهرت العديد من النظريات 

المتكاملة،  التغذية  اأهمية  توؤكد  التي  الغربية 

الأدوية على �شنع  وهو ما حفز بع�س �شركات 

بع�س الفيتامينات وتجربتها، ومن �شمنها اأحد 

اأنواع فيتامين »ب« الم�شمى بحم�س الفوليك، 

ويتميز  طبيعي،  ب�شكل  الكلى  ت��ف��رزه  وال���ذي 

قدرته  اإلى  اإ�شافة  الجانبية،  اأ�شراره  بانعدام 

وحماية  ال�شرطان  اأم��را���س  من  الوقاية  على 

الب�شرة.

التي  الطبية  الأب��ح��اث  خ��الل  م��ن  وثبت 

ا  اأجريت في بريطانيا اأن لحم�س الفوليك دوراً

الحبل  بفتق  الجنين  اإ�شابة  تقليل  في  ا  كبيراً

من  كذلك  ثبت  ما  وهو   ،%50 بن�شبة  ال�شوكي 

وب�شبب  اأخ��رى.  دول  في  مماثلة  اأبحاث  خالل 

الن�شاء  وتزايد عدد  الت�شخي�س،  و�شائل  تطور 

لتلك  نتيجة  الفوليك  حم�س  يتناولن  الالتي 

ا في الدول  الدرا�شات قل انت�شار المر�س حالياً

الغربية لي�شل اإلى اإ�شابة طفل واحد فقط من 

بين كل 100 األف ولدة طبيعية.

واأو�شح اأن اآلية عمل حم�س الفوليك غير 

حتى  يثبت  لم  حيث  الحالة،  هذه  في  معروفة 

ويقي  يعالج  الفوليك  حم�س  كان  اإذا  ما  الآن 

ي�شبب  نق�شه  اأن  اأم  ال�شوكي،  الحبل  فتق  من 

الدرا�شات  لهذه  ونتيجة  بالمر�س.  الإ�شابة 

ق��ام��ت ال��ع��دي��د م��ن ال����دول ب��اإ���ش��اف��ة حم�س 

في  الأط��ف��ال  ووجبات  الطحين  اإل��ى  الفوليك 

اأن يكون  اأهمية  المدار�س. و�شدد ال�شعيل على 

للزوجات  ا  روتينياً ا  اأمراً الفوليك  حم�س  تناول 

في  بتناوله  وذل��ك  الحمل،  في  يرغبن  الالتي 

ا  نظراً يومي،  ب�شكل  مثالاً  الفطور  وجبة  اأثناء 

وا�شتمرار  الحمل  ب��داي��ة  قبل  تناوله  لأهمية 

فعاليته بعد ذلك.

خا�س  طبي  �شجل   2000 عام  اأن�شئ  وقد 

ب��ح��الت ف��ت��ق ال��ح��ب��ل ال�����ش��وك��ي ال��ت��ي تراجع 

لت�شجيل  التخ�ش�شي  في�شل  الملك  م�شت�شفى 

عن  والديموغرافية  الطبية  المعلومات  جميع 

انت�شار  مدى  تحديد  بهدف  المر�شى،  ه��وؤلء 

هذا المر�س، وبالتالي اإمكانية تقديم خدمات 

طبية اأف�شل لهذه الفئة من المر�شى. وتم حتى 

الحبل  بفتق  ا  م�شاباً طفالاً   444 ت�شجيل  الآن 

ال�شوكي في الم�شت�شفى التخ�ش�شي منذ اإن�شاء 

ال�شجل، غالبيتهم من ال�شعوديين بن�شبة %94، 

وو�شل  والإناث %55.  الذكور %45  ن�شبة  وتبلغ 

الم�شابين،  مجموع  من   %73 المعاقين  عدد 

وتحظى منطقة الريا�س بالن�شيب الأكبر من 

ال�شرقية  المنطقة  تليها  بن�شبة %40،  الحالت 

 %99 اأن  ال�شجل  نتائج  واأو�شحت   .%18 بنحو 

حم�س  يتناولن  ل��م  الم�شابين  اأم��ه��ات  م��ن 

الفوليك قبل الحمل.

ا لي�شمل المر�شى  وقد تطور ال�شجل موؤخراً

الذين  الإعاقة  لأبحاث  �شلمان  الأمير  بمركز 

منذ  ا  �شعودياً ا  مري�شاً  39 اإل��ى  عددهم  و�شل 

العام  م��ن  دي�شمبر  اإل��ى   2006 م��ار���س  �شهر 

نف�شه، منهم 54% من الإناث و46% من الذكور، 

يتناولن  لم  المر�شى  اأمهات  اأن جميع  وات�شح 

حم�س الفوليك قبل الحمل. و�شي�شمل ال�شجل 

بالريا�س  ال��م��رك��زي  الم�شت�شفى  م�شتقبالاً 

كتجربة اأولية، وفي حال نجاحها �شيتم اإدخال 

الريا�س،  مدينة  في  الطبية  المراكز  جميع 

بالتعاون  ال�شجل  في  المملكة  م��دن  بقية  ثم 

الكم  اأن  د.ال�شعيل  واأك��د  ال�شحة.  وزارة  مع 

ال�شجل  �شيوفرها  التي  المعلومات  من  الهائل 

للقائمين  وتو�شيات  اقتراحات  عليها  �شيترتب 

كبير  ب�شكل  ت�شاهم  ال�شحية  الخدمات  على 

اإلى  ا  العامة. لفتاً ال�شحة  في تح�شين م�شتوى 

الحالت  ي�شتقبل  التخ�ش�شي  الم�شت�شفى  اأن 

التي تحتاج اإلى اإمكانيات جراحية معقدة قد ل 

تتوفر في الكثير من الم�شت�شفيات الأخرى.

اأن  اكت�شف  حال  في  اأن��ه  ال�شعيل  واأو�شح 

يف�شل  ال�شوكي  الحبل  بفتق  م�شاب  الجنين 

ا  نظراً قي�شرية،  ال����ولدة  ت��ك��ون  اأن  الأط��ب��اء 

حيث  ا،  مت�شخماً يكون  الجنين  راأ���س  اأن  اإل��ى 

اإلى  اإ�شافة  طبيعية،  بطريقة  توليده  ي�شعب 

ومفتوحة  طرية  تكون  الم�شابة  المنطقة  اأن 

ب�شكل مبا�شر على الجهاز الع�شبي المركزي، 

ع�شبية  التهابات  ح��دوث  اإمكانية  وبالتالي 

�شديدة في حال دخول اأي ج�شم غريب في تلك 

الفتحة، ما يت�شبب في اإ�شابة الجنين بالتخلف 

العملية  اإج���راء  بعد  اأن��ه  اإل��ى  ا  م�شيراً العقلي. 

العناية  الطفل في وحدة  و�شع  يتم  القي�شرية 

الحيوية  اأع�شائه  جميع  ومتابعة  ال��م��رك��زة 

يتم  الطفل  حالة  ا�شتقرار  وعند  دقيق.  ب�شكل 

تح�شيره لإجراء عملية جراحية بهدف اإغالق 

لمنع  ال�شوكي  الحبل  ف��ي  ال��م��وج��ودة  الفتحة 

تالفي  وبالتالي  الع�شبية،  اللتهابات  حدوث 

يعد  ال���ذي  العقلي  بالتخلف  الطفل  اإ���ش��اب��ة 

زراعة جهاز  ويتم  المر�س.  اأخطر م�شاعفات 

خا�س للحفاظ على ال�شائل الدماغي اإثر زوال 

اللتهابات بعد اإجراء العملية بثالثة اأيام.

العبد  د.محمد  اأو���ش��ح  اآخ��ر  جانب  وم��ن 

لالأطفال،  البولية  الم�شالك  ا�شت�شاري  العالي، 

اأن فتق الحبل ال�شوكي ي�شبب ما ي�شمى بالمثانة 

من  عالية  ن�شبة  ل��دى  الت�شنجية  اأو  الع�شبية 

هوؤلء الأطفال ت�شل اإلى حوالي 90%. وفي هذه 

وجدارها  ا،  �شغيراً المثانة  حجم  يكون  الحالة 

عدم  م��ع  ا،  مرتفعاً داخلها  وال�شغط  ا  �شميكاً

اإمكانية التحكم في مكان التبول وزمانه، وعدم 

اأن  اأو�شح  كما  البول.  ا من  تماماً المثانة  اإفراغ 
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هوؤلء  لدى  وعالماته  المثانة  اختالل  اأعرا�س 

الأول��ى من  ال�شنوات  تت�شح في  الأطفال قد ل 

من  المتوقع  العمر  قبل  ا  وخ�شو�شاً العمر، 

الوالدين باأن يتحكم الطفل في التبول.

واأ�شاف اأن اأف�شل الطرق واأ�شلمها لتفادي 

مبا�شرة  ه��ي  الع�شبية،  المثانة  م�شاعفات 

ال�شوكي  الحبل  بت�شوهات  الم�شابين  المواليد 

البولية  بالم�شالك  متخ�ش�شين  ق��ب��ل  م��ن 

الأخ���رى  التخ�ش�شات  بقية  م��ع  ل��الأط��ف��ال 

العظام،  وجراحة  والأع�شاب،  المخ  كجراحة 

لتقييم  ����ا  دورياً ومتابعتهم  الأط���ف���ال.  وط���ب 

البولية، وذلك بو�شائل  الكلى والمثانة  وظائف 

الم�شت�شفيات  جميع  ف��ي  متاحة  ت�شخي�شية 

بال�شبغة  والأ�شعة  ال�شوتية،  ف��وق  كالأ�شعة 

دعت  اإن  المثانة  وتخطيط  للمثانة،  الملونة 

الحاجة اإلى قيا�س ال�شغط داخل تجويفها.

العالج  طريقة  اأن  د.العبدالعالي  وبين 

الوالدين  بتعليم  تتم  ا  �شيوعاً والأكثر  المثلى 

كيفية عمل ق�شاطر بولية نظيفة للطفل لأربع 

اإفراغ  بهدف  ا،  يومياً م��رات  خم�س  اأو  م��رات 

حيوي  م�شاد  ا�شتخدام  مع  ا،  تماماً المثانة 

بم�شيئة  ي�شاعد  ما  قليلة،  بجرعات  وقائي 

وكذلك  بولية،  التهابات  حدوث  منع  في  اهلل 

ما  المثانة،  �شغط  تخفي�س  اأدوي��ة  ا�شتخدام 

ي�شمح لدى الأغلبية باإنهاء درجة ارتجاع البول 

اإلى الكلى اإن وجد اأو تخفيفها، وزيادة حجم 

من   %15 حوالي  ب��اأن  ا  علماً البولية،  المثانة 

ارتجاع  لديهم  ال�شوكي  الحبل  بفتق  المواليد 

 %50 حوالي  اإل��ى  الن�شبة  هذه  وترتفع  بولي، 

عند عمر خم�س �شنوات للذين ل ي�شتخدمون 

المثانة.  �شغط  تخفيف  واأدوي����ة  الق�شاطر 

واأثبت ا�شتخدام هذه الطرق الطبية العالجية 

ا على مدى ع�شرات ال�شنين لدى الكثير  نجاحاً

من هوؤلء الأطفال، واأ�شبح التدخل الجراحي 

اأن  اإلى  ولفت  ا�شتثنائية.  ظروف  وفي  ا  ثانوياً

الذين  الأط��ف��ال  من   %80 اإل��ى   %40 بين  ما 

متكررة،  نظيفة  بولية  ق�شاطر  لهم  تعمل 

يظهر لديهم بكتيريا في البول، ول ي�شتدعي 

اإذا  اإل  الوقائي،  الحيوي  الم�شاد  تغيير  ذلك 

اأو  حاد  بولي  التهاب  حدوث  اأعرا�س  ظهرت 

عالماته.

التي  العلمية  ال��درا���ش��ات  اأن  اإل��ى  واأ���ش��ار 

ال�شوكي  الحبل  بفتق  الم�شابين  على  اأجريت 

البراز  ل��م��رور  الم�شتغرق  ال��وق��ت  اأن  اأث��ب��ت��ت 

في  يت�شبب  م��ا  ط��وي��ل،  الغليظة  الأم��ع��اء  عبر 

اأن  اإلى  اإ�شافة  �شديد،  مزمن  اإم�شاك  حدوث 

الأع�شاب التي تتحكم في �شمام خروج البراز 

تكون متاأثرة، وبالتالي يفقد الطفل القدرة على 

التحكم في اإخراج البراز.

با�شتخدام  تتم  للعالج  التقليدية  والطرق 

ا  اأحياناً الحاجة  مع  �شرجية،  حقن  اأو  تحاميل 

طريق  عن  م�شهالت  اأو  ملينات  ا�شتخدام  اإلى 

المر�شى،  كل  مع  ينجح  ل  ذلك  اأن  اإل  الفم. 

يوؤهله  الذي  العمر  الطفل  بلوغ  عند  ا  خ�شو�شاً

فتق احلبل ال�شوكي يحتاج اإىل رعاية متعددة الخت�شا�شات
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�شديدة  الحاجة  تكون  المدر�شة، حيث  لدخول 

مكان  ف��ي  للتحكم  فعالة  طريقة  اإي��ج��اد  اإل��ى 

خروج البراز وزمانه.

وفي بداية الت�شعينيات من القرن الميالدي 

ذكية  جراحية  طريقة  ا�شتحداث  تم  الما�شي 

كامل  لإف��راغ  الأع��ور  الم�شران  فغر  عبر  تتم 

في  والم�شتقيم  الغليظة  الأم��ع��اء  ف��ي  ال��ب��راز 

المكان والزمان المرغوبين، ودون الحاجة اإلى 

ويتم  البطن،  جدار  على  البراز  لخروج  كي�س 

تو�شيل  بعد  الدودية  الزائدة  با�شتخدام  ذلك 

البطن، لإعطاء محلول ماء  اإلى جدار  طرفها 

عن طريقها لغ�شل الأمعاء الغليظة لمرة واحدة 

الفكرة  اأن  وبّين  يوم.  بعد  ا  يوماً اأو  ا  يومياً فقط 

اأنبوب بال�شتيكي  اإلى ا�شتخدام  ا  تطورت لحقاً

الحاجة  دون  نف�شه،  ال��غ��ر���س  ي���وؤدي  �شغير 

الحال  ه��و  كما  مفتوحة  جراحية  عملية  اإل��ى 

كثير  اأ�شبح  وب��ذل��ك  ال�شابقة.  الطريقة  م��ع 

دون  م�شتقر  �شحي  و�شع  في  الم�شابين  من 

خطورة على الكلى، ودون حاجة اإلى ا�شتخدام 

حفاظات.

وبخ�شو�س الم�شاكل ال�شحية التي ت�شيب 

د.وليد  ذك��ر  ال��ب��ل��وغ،  مرحلة  بعد  المر�شى 

للكبار،  البولية  الم�شالك  ا�شت�شاري  الطويل، 

يتم  ال��ب��ل��وغ،  �شن  المر�شى  و���ش��ول  عند  اأن���ه 

وعالجهما  الع�شبية  والأمعاء  المثانة  متابعة 

بالطريقة نف�شها التي ذكرت في ال�شابق، ولكن 

تتعلق  اأخ���رى  م�شاكل  ال��وق��ت  ه��ذا  ف��ي  تظهر 

الم�شابين  عدد  اأن  وبما  والحمل.  بالإنجاب 

فاإن  ب��ازدي��اد،  البلوغ  لمرحلة  ي�شلون  الذين 

حاجتهم تزداد اإلى الزواج والرتباط بالطرف 

ا اإلى اأن عدة درا�شات اأثبتت رغبة  الآخر. لفتاً

المر�شى في الزواج، حيث قد ت�شل الن�شبة اإلى 

100%. كما اأثبتت الدرا�شات اأن اأكثر من %70 

من الذكور يمكنهم الح�شول على انت�شاب في 

الع�شو التنا�شلي، وحوالي ثلثي الذكور قادرون 

 %80 اإل��ى   %70 بين  ما  اأن  كما  ال��ق��ذف.  على 

من الإناث يمكنهن الحمل دون م�شاكل، ولكن 

هناك زيادة في احتمال اإجراء عملية قي�شرية 

البول  �شل�س  زيادة في حدوث  وكذلك  للولدة، 

ا اإلى وجوب  في الجزء الأخير من الحمل، منوهاً

اإجراء  في  �شعوبة  وج��ود  الح�شبان  في  الأخ��ذ 

الالتي  المري�شات  عند  القي�شرية  العملية 

يوجد  اأو  المثانة،  تكبير  عملية  لهن  اأج��ري��ت 

لديهن مفاغرة بولية. 

عند  اأن��ه  اأثبتت  ال��درا���ش��ات  اأن  واأو���ش��ح 

العجزية  الفقرات  في  للذكور  الإ�شابة  حدوث 

والقذف  النت�شاب  احتمالية  يكون  الأول���ى، 

العلوية  بالفقرات  بالم�شابين  مقارنة  اأف�شل 

اإلى  الأولد  ي�شل  م��ا  وع���ادة  العجزية.  ف��وق 

غير  من  نف�شه  اأقرانهم  عمر  في  البلوغ  �شن 

الم�شابين، بينما ت�شل الإناث ل�شن البلوغ في 

مرحلة مبكرة مقارنة باأقرانهن غير الم�شابات 

بالمر�س. وختم د.الطويل حديثه بالتنويه اإلى 

عائلة  تكوين  يمكنهم  الم�شابين  المر�شى  اأن 

اأهمية  على  ا  م�شدداً طبيعيين،  اأطفال  واإنجاب 

تناول حام�س الفوليك قبل الحمل بفترة كافية 

بعد ا�شت�شارة الطبيب.

الزايد،  د.زاي��د  اأو�شح  اأخ��رى  جهة  وم��ن 

اأن  العظام،  جراحة  ق�شم  ورئي�س  ا�شت�شاري 

الأطفال،  ه��وؤلء  ت�شيب  التي  العظام  م�شاكل 

فيها  ي��ك��ون  ب�شيطة  ح���الت  بين  م��ا  ت��ت��ف��اوت 

اإلى حالت الإعاقة  ا على الم�شي،  الطفل قادراً

وهوؤلء  الحركة.  معها  يمكن  ل  التي  ال�شديدة 

القابل  الظهر  لع��وج��اج  معر�شون  الأط��ف��ال 

للزيادة المطردة، وبخا�شة العوجاج الأمامي 

الجلد،  في  �شديدة  تقرحات  ي�شاحبه  ال��ذي 

و�شعوبة  التنف�شي،  الجهاز  في  ح��اد  و�شعف 

اأنهم  كما  البولية.  الق�شطرة  ا�شتخدام  ف��ي 

اأثناء  في  والعرج  القدمين  معر�شون لعوجاج 

الم�شي، ب�شبب �شعف ع�شالت الحو�س، وربما 

الأبحاث  اأثبتت  الذي  الحو�س  لخلع  التعر�س 

الطبية عدم حاجته اإلى تدخل جراحي. 

الفتحة  وج��ود  لمكان  اأن  د.ال��زاي��د  وبين 

ف���ي ال��ظ��ه��ر ع���الق���ة م��ب��ا���ش��رة ب���ح���دة �شلل 

الفتحة  م�شتوى  كان  فكلما  ال�شفلية،  الأطراف 

اأخف،  ال�شلل  م�شتوى  ك��ان  الظهر  اأ�شفل  في 

اأما  القدمين،  ف��ي  الإع��اق��ة  تنح�شر  وب��ذل��ك 

فت�شبح  مرتفع،  موقع  في  الفتحة  كانت  اإذا 

ا اأن  الإعاقة �شديدة وحدة ال�شلل اأكبر. مو�شحاً

هوؤلء  لعظام  تجرى  التي  الجراحية  العمليات 

قد  حيث  الحالة،  باختالف  تختلف  الأط��ف��ال 

القدمين  لتعديل  عملية  اإلى  الم�شاب  يحتاج 

حتى يتمكن من ا�شتخدام الأجهزة التعوي�شية، 

الظهر  انحراف  تعديل  جراحات  اإل��ى  اإ�شافة 

نحو  يحتاج  كما  الظهرية،  ال��ف��ق��رات  وب���روز 

لتحرير  ع��م��ل��ي��ات  اإل����ى  ال��م��ر���ش��ى  م��ن   %70

من   %60 اأن  اإلى  واأ�شار  ال�شوكي.  الحبل  �شدة 

في  ال�شوكي  الحبل  اختناق  يعانون  الم�شابين  د.الطويل ي�شرح طريقة عمل الق�شطرة البولية لأحد املر�شى البالغني
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صحة األم والطفل

اللجوء  يحتم  ال��ذي  الأم��ر  الجمجمة،  اأ�شفل 

الختناق،  ذل��ك  ع��الج  بهدف  الجراحة  اإل��ى 

اإلى عمليات تثبيت الك�شور وتنظيف  بالإ�شافة 

الجروح عند الحاجة.

ن�شبة  الفئة  ه��ذه  ت�شيب  اأن���ه  واأ���ش��اف 

انعدام  ب�شبب  الجلدية،  التقرحات  من  عالية 

كثرة  يتبع ذلك من  وما  الجلد،  الإح�شا�س في 

اإلى  ��ا  لف��تاً العظام.  ك�شور  وحتى  اللتهابات 

التعوي�شية  الأجهزة  ا�شتخدام  اإل��ى  حاجتهم 

المفا�شل،  ان��ح��راف  وم��ن��ع  ال��ج��ل��د  لحماية 

الطبيعي  ال��ع��الج  ب��رن��ام��ج  ف��ي  وال���ش��ت��م��رار 

المكثف، لأن اأعرا�س فتق الحبل ال�شوكي تتغير 

مع الوقت وقد تتدهور مع النمو.

اأن  العظام  ج��راح��ة  ق�شم  رئي�س  واأ���ش��ار 

اإلى  ما�شة  بحاجة  الأط��ف��ال  م��ن  الفئة  ه��ذه 

عمل  في  متبع  هو  كما  متقدمة،  طبية  رعاية 

العيادات الم�شتركة في م�شت�شفى الملك في�شل 

التخ�ش�شي، الأمر الذي ي�شاهم في انخراطهم 

في المجتمع وتحقيق اآمالهم وتطلعاتهم.

لالأطفال  الطبيعي  ل��ل��ع��الج  وبالن�شبة 

الم�شابين بفتق الحبل ال�شوكي، فقد اأو�شحت 

اأن  ال�شبل  زينه  الطبيعي  العالج  اخت�شا�شية 

ا  تبعاً اآخ��ر،  اإل��ى  طفل  من  تختلف  التاأثر  �شدة 

العمود  في  الإ�شابة  وموقع  الفتق  ون��وع  للعمر 

بعد  الطبيعي  ال��ع��الج  ي��ب��داأ  حيث  ال��ف��ق��ري، 

وذلك  الفتحة،  اإغ��الق  وقبل  مبا�شرة  ال��ولدة 

بتقييم الحالة واإعطاء الأهل �شورة مبدئية عن 

و�شع الطفل ومدى الت�شرر. وبينت اأن برنامج 

اإلى  يهدف  الطبيعي  للعالج  المبكر  التدخل 

عدة اأمور هي:

• تكوين اتجاهات اإيجابية لدى الوالدين.
با�شتثارة  للطفل  والفهم  الإدراك  • تنمية 
والفهم،  والكالم،  والب�شر،  ال�شمع،  حا�شة 

والتفاعل الجتماعي.

• تنمية القوة الع�شلية والإح�شا�س لدى الطفل، 
واأ�شوات  األ���وان  ذات  لعبة  ا�شتخدام  مثل 

وا�شحة لجذب انتباه الطفل، بهدف ت�شجيعه 

على رفع يده للتقاط اللعبة.

وت�شحيح  المفا�شل  مرونة  على  • المحافظة 
التمارين  بو�شاطة  الإمكان،  قدر  ت�شوهاتها 

وت�شميم الجبائر المنا�شبة للمفا�شل.

• تعليم الوالدين الأو�شاع المالئمة للطفل.
مثل  للطفل،  الحركي  النمو  مهارات  • تطوير 

التحكم في حركة الراأ�س.

في  الطبيعي  العالج  اأن  ال�شبل  واأو�شحت 

الفترة ما قبل �شن الدرا�شة يهدف اإلى تطوير 

فتحة الظهر بعد اإغالقها جراحيااً

الحركية  المهارات  وتنمية  الحركي،  التوازن 

كما  الكرة.  ورم��ي  القلم  م�شك  مثل  الدقيقة، 

تقوية  اإل��ى  المرحلة  ه��ذه  ف��ي  الطفل  يحتاج 

التقوية،  تمارين  بممار�شة  العلوية  اأط��راف��ه 

الحياة  اأن�شطة  ك��ل  ف��ي  ال��ي��دي��ن  وا���ش��ت��خ��دام 

الكر�شي،  اإلى  الأر���س  من  كالنتقال  اليومية، 

الأهل  على  ويجب  والعك�س.  ال�شرير  اإلى  ومنه 

بهدف  نف�شه  على  لالعتماد  الطفل  م�شاعدة 

الأ�شا�شي  الهدف  هو  ذل��ك  لأن  ثقته،  تعزيز 

كذلك  المهم  ومن  العمرية،  المرحلة  في هذه 

المحافظة على الوزن المنا�شب للمحافظة على 

القدرة الحركية. 

الطبيعي  ال��ع��الج  اخت�شا�شية  واأ���ش��ارت 

اإلى اأن القدرة على الم�شي لدى هوؤلء الأطفال 

والقوة  وم�شتواها  الإ���ش��اب��ة  ن��وع  على  تعتمد 

اإلى مدى  اإ�شافة  ال�شفلية،  الع�شلية لالأطراف 

اإلى  ا  لفتاً للطفل،  والعقلي  النف�شي  ال�شتعداد 

يكون  الطبيعي  ال��ع��الج  اخت�شا�شي  دور  اأن 

على  الم�شاعدة  بالأجهزة  الطفل  تزويد  في 

الم�شي وتدريبه عليها، كالعكازات، والم�شايات 

والأجهزة  المتحركة،  والكرا�شي  الخا�شة، 

بح�شب  وذل��ك  ال�شتحمام،  على  الم�شاعدة 

حاجة الطفل.

واأكدت ال�صبل اأهمية اتباع اأهالي 

الأطفال الم�صابين لبع�ض التو�صيات 

ومنها:

الجروح  ا  وخ�شو�شاً الطفل،  بجلد  • الهتمام 
والتقرحات، وتفادي تعر�شه للبرودة اأو الحرارة 

ال�����ش��دي��دة، وو���ش��ع و����ش���ادات خ��ا���ش��ة حلقية 

الكر�شي  ا�شتخدام  عند  الطفل  تحت  ال�شكل 

ال�شغط على  تقليل  للم�شاعدة على  المتحرك، 

الإ�شابة  فر�شة  تقليل  وبالتالي  الطفل،  مقعدة 

بالتقرحات، اإ�شافة اإلى لب�س الجوارب القطنية 

لحماية  البال�شتيكية  الجبائر  ي�شتخدم  لمن 

المتحرك  ال��ك��ر���ش��ي  ن���وع  واخ��ت��ي��ار  الأق�����دام، 

المنا�شب لحجم الطفل ومتطلباته بعد ا�شت�شارة 

اخت�شا�شي العالج الوظيفي.

المطاطية  للمواد  الطفل  تعر�س  • ت��ف��ادي 
كالبالونات، ب�شبب ح�شا�شية هوؤلء الأطفال 

 .)Rubber( تجاه المطاط

توؤدي  الوزن  الطفل، لأن زيادة  • مراقبة وزن 
اإلى اإ�شعاف القدرة الحركية.

كل  مع  ا  يومياً مرة  من  اأكثر  التمارين  • اأداء 
لالأطفال  ال��ح��ف��اظ  تغيير  بعد  اأو  وج��ب��ة، 

الر�شع، ومحاولة جعل التمارين عادة يومية 

للطفل مثل تنظيف الأ�شنان. 
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صحة الفم

التدخين والتبغ والكحول والقات اأبرز اأ�صباب المر�ض

المتابعة الدائمة لطبيب األسنان تقي 
من سرطان الفم

 د.حممد نا�شر الغازي8٪ من جميع اأنواع ال�صرطانات تقع في الفم والل�صان.

 ا�صت�صاري طب الأ�صنان
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ال�����ش��رط��ان ع���ب���ارة ع���ن م��ج��م��وع��ة من 

بطريقة  الخاليا  بنمو  تتميز  التي  الأم��را���س 

�شاذة وخارجة عن نطاق ال�شيطرة، فعند وجود 

فرط في نمو الخاليا ال�شاذة، يوؤدي ذلك اإلى 

تلف الخاليا والأن�شجة المحيطة بها، وبالتالي 

حدوث �شذوذ في كل من البنية والأداء الوظيفي 

للع�شو الم�شاب.

وال�شرطان مر�س غير معد ي�شيب الأطفال 

الم�شنين.  بين  ا  ت��وارداً اأكثر  ولكنه  والبالغين، 

مبني  والخبيثة  الحميدة  الأورام  بين  والفرق 

النت�شار،  الخاليا على  اأ�شا�س قدرة هذه  على 

خالل  من  الخاليا  ه��ذه  بين  التمييز  ويمكن 

النظر اإليها تحت المجهر.

اأن تنمو بطريقة �شاذة،  ويمكن لأي خلية 

الإن�شان  ج�شم  ف��ي  ع�شو  اأي  ف���اإن  ول��ذل��ك 

م��ع��ر���س ل��الإ���ش��اب��ة ب��ه��ذه ال��ح��ال��ة م��ن النمو 

ال�شرطان  بمر�س  الإ���ش��اب��ة  وح��ت��ى  ال�����ش��اذ، 

ا  والأورام الخبيثة، لذلك نجد اأن هناك اأنواعاً

تختلف  ال�شرطانية  الأم���را����س  م��ن  ع��دي��دة 

الم�شاب،  الجهاز  اأو  الع�شو  اختالف  ح�شب 

مثل �شرطان الجلد، و�شرطان الرئة، و�شرطان 

اللمفاوية، وغيرها من  الغدد  الدم، و�شرطان 

الج�شم.  ت�شيب  التي  الأخ���رى  ال�شرطانات 

ف���ي ط����رق العالج  ل��ذل��ك ه��ن��اك اخ���ت���الف 

به  الم�شاب  ال�شرطان  نوع  ح�شب  واأ�شاليبه 

الإن�شان، بعك�س ما يعتقد الكثير من النا�س اأن 

ال�شرطان مر�س واحد، وعالجه يكون بطريقة 

واحدة.

ال�صرطان و�صحة الفم

اأن���واع  ع��دة  ه��ن��اك  اأن  يت�شح  �شبق  مما 

ال�����ش��رط��ان، واأح���د ه��ذه الأن���واع  مختلفة م��ن 

 oral cavity( الفموي  التجويف  �شرطان  هو 

وال�شفة  الل�شان  ي�شيب  ما  وع��ادة   ،)cancer
وهو  الفموي،  التجويف  في  متفرقة  واأم��اك��ن 

فيه  متحكم  وغير  طبيعي  غير  نمو  عن  عبارة 

وتكمن  الفموي.  للتجويف  المبطنة  للخاليا 

تندمل  ل  الفم  في  قرحة  ظهور  في  اأعرا�شه 

اأو م�شاحة  ورم  ب�شهولة، وظهور  تنزف  اأنها  اأو 

�شغيرة حمراء اأو بي�شاء ب�شكل دائم في الفم، 

و�شعوبة في الم�شغ اأو البلع، والإ�شابة بالتهاب 

ال��ح��ل��ق، وي��ك��ون ه��ن��اك م��ح��دودي��ة ف��ي حركة 

يوؤدي طبيب الأ�صنان دوًرا فعاًل يف الفريق املعالج ملر�ض ال�صرطان، فهو 

اخلطة  املعالج  الطبيب  مع  ي�صع  كما  للمر�ض،  املبكر  الكت�صاف  على  ي�صاعد 

امل�صتاأ�صل  للع�صو  املنا�صبة  ال�صتعا�صة  عمل  على  وي�صاعد  املثلى،  العالجية 

جراحًيا، وي�صاهم يف دعم املحافظة على �صحة فموية دائمة للمري�ض من خالل 

املتابعة الدورية، وتقدمي الن�صائح والإر�صادات.

سرطان الفم رابع أكثر 
حاالت السرطانات حدوًثا 

في المملكة  
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الل�شان والفكين، اأو الإح�شا�س ب�شيق عند لب�س 

يكون  ما  ا  ون��ادراً ال�شطناعية،  الأ�شنان  طقم 

مرحلته  في  الفم  �شرطان  اأعرا�س  اأحد  الألم 

المبكرة. 

التدخين  ومنها  الإ�شابة،  اأ�شباب  وتتعدد 

وا�شتعمال التبغ الذي ُيم�شغ وُيخزن في الفم، 

وتناول مادة ال�شمة، والقات، و�شرب الكحول، 

والكحول  التدخين  بين  الجمع  اأن  في  وي�شتبه 

الفم،  ب�شرطان  الإ���ش��اب��ة  احتمال  م��ن  يزيد 

وال�شي�شة  والغليون  ال�شجائر  تدخين  يزيد  كما 

ويتم  ال�شفتين.  ب�شرطان  الإ�شابة  احتمال  من 

اأو  ال��ورم،  من  عينة  باأخذ  الإ�شابة  ت�شخي�س 

تحت  وفح�شها  ال��ف��م  ف��ي  ال��م��وج��ود  ال��ت��ق��رح 

المجهر.

العالج

الفم،  �شرطان  لعالج  اأن��واع  ثالثة  توجد 

الإ�شعاعي،  والعالج  الجراحي،  التدخل  وهي 

حالة  في  ي�شتخدم  ال��ذي  الكيماوي  وال��ع��الج 

انت�شار ال�شرطان لأجزاء اأخرى من الج�شم. 

طرق الوقاية

ال�شرطان  اأنواع  تقع حوالي 8% من جميع 

منه  الوقاية  يمكن  واأغلبها  والل�شان،  الفم  في 

وت��زداد  ا،  مبكراً عولجت  اإذا  ا  تماماً و���ش��ف��اوؤه 

تقدم  عند  اأو  ال��ع��الج  ت��اأخ��ر  كلما  ال�شعوبة 

مرحلة المر�س وانت�شاره بالج�شم قبل التدخل 

العالجي. ويعد �شرطان الفم رابع اأكثر حالت 

ا في المملكة، والعا�شر بالن�شبة  ال�شرطان حدوثاً

ال�شبب  اأنه  كما  الأمريكية،  المتحدة  للوليات 

وراء 2% من حالت الوفاة لمر�شى ال�شرطان. 

بين  من  ا  حدوثاً الأكثر  الل�شان  �شرطان  ويعد 

اأنواع �شرطان التجويف الفموي الأخرى.

ين�شح  ال��ف��م  ���ش��رط��ان  م���ن  ول��ل��وق��اي��ة 

الغليون،  وبخا�شة  التدخين،  ع��ن  ب��الإق��الع 

التبغ، والمتناع  والتوقف عن م�شغ  وال�شي�شة، 

الأ�شنان  واإ�شالح  الكحولية،  الم�شروبات  عن 

ال�شنية،  والتركيبات  ال�شاذة،  اأو  المك�شورة 

الخد  ع�س  وتجنب  ال�شيئة،  الأ�شنان  اأطقم  اأو 

المبي�شات  مثل  الفطريات  وع��الج  وال�شفة، 

والفيرو�شات   ،)Candida albicans( البي�س 

ين�شح  كما  وج��دت،  اإن  الحليمي  ال��ورم  مثل 

تناول  من  والإك��ث��ار  ال�شليمة،  التغذية  باتباع 

الفواكه والخ�شار الطازجة كالقرع، وال�شبانخ، 

»اأ«،  فيتامين  على  الح�شول  ل�شمان  والجزر، 

»بيتا  وم���ادة  التاأك�شد  بمانعات  غنية  ولأن��ه��ا 

الأطعمة  من  التقليل  اإلى  بالإ�شافة  كاروتين«، 

كريم  وو�شع  التوابل،  على  والمحتوية  الحارة 

ال�شم�س  م��ن  حماية  معامل  ذي  لل�شفاه  واق 

)SPF( ل يقل عن 15، والقيام بزيارة طبيب 

بقعة  وجود  اكت�شاف  عند  الفور  على  الأ�شنان 

بي�شاء، اأو ذات �شبغة غريبة، اأو قرحة ل تلتئم 

في  ع��ادي  غير  نتوء  اأو  اأ�شبوعين،  م��رور  بعد 

الفم اأو فوق ال�شفتين اأو الل�شان.

وتعد الزيارة الدورية لطبيب الأ�شنان من 

والمحافظة  التركيز  يجب  التي  المهمة  الأمور 

عليها، لأن طبيب الأ�شنان هو اأحد الأ�شخا�س 

تغيير  لأي  المبكر  الت�شخي�س  على  القادرين 

اأو في منطقة  غير طبيعي يحدث داخل الفم، 

صحة الفم
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الراأ�س وفي العنق. وبما اأن الت�شخي�س المبكر 

لل�شرطان ي�شاعد في زيادة فر�شة ال�شفاء، باإذن 

اهلل، فاإن الزيارة الدورية لطبيب الأ�شنان لها 

الدائمة  ال�شحة  على  المحافظة  في  كبير  اأثر 

والكت�شاف المبكر للمر�س، وبالتالي معالجته 

في مراحله الأولية.

دور طبيب الأ�صنان في عالج ال�صرطان

في  الأ����ش���ن���ان  ط��ب��ي��ب  دور  ي��ن��ح�����ش��ر  ل 

والعنق  الراأ�س  ل�شرطانات  المبكر  الكت�شاف 

الأنفي  البلعوم  �شرطان  ت�شمل  والتي  فقط، 

و�شرطان   ،)nasopharyngeal cancer(

 ،)oral cavity cancer( الفموي  التجويف 

 ،)laryngeal cancer( الحنجرة  و�شرطان 

بل يقوم بدور حيوي ومهم في عالج المر�س، 

التدخل  طريق  عن  اإما  طرق  بعدة  ذلك  ويتم 

العالج  اأو  الإ�شعاعي،  العالج  اأو  الجراحي، 

لذلك  مجتمعة.  الطرق  بهذه  اأو  الكيميائي، 

قبل  من  والأ�شنان  للفم  الدقيق  الفح�س  يعد 

المعالج  الطبيب  مع  والت�شاور  الأ�شنان  طبيب 

ا، لأنه ي�شاعد في و�شع خطة عالجية  ا جداً مهماً

الم�شاعفات  م��ن  يقلل  ال��ذي  الأم���ر  ناجحة، 

ال�شلبية لطرق عالج ال�شرطان المتعبة.

لعالج  ال��ج��راح��ة  ا�شتخدام  عند  فمثالاً 

بع�س اأنواع �شرطان الفم، فاإن طبيب الأ�شنان 

ي�شاعد في �شنع بع�س الأجهزة البديلة لأع�شاء 

ا نتيجة ا�شتئ�شال  المري�س الم�شتاأ�شلة جراحياً

للجزء  ال�شتعا�شة  كاأجهزة  الخبيث،  ال��ورم 

 ،)obturators( الفم  �شقف  من  الم�شتاأ�شل 

 facial( ال��وج��ه��ي��ة  ال���ش��ت��ع��ا���ش��ة  اأج��ه��زة  اأو 

طبيب  ا،  غالباً ي�شنعها،  التي   )prosthesis
الجزء  لتعوي�س  ال�شيليكون  مادة  من  الأ�شنان 

ا الم�شاب بال�شرطان. الم�شتاأ�شل جراحياً

بع�س  يتطلب  الإ�شعاعي  العالج  اأن  كما 

الأ�شنان،  طبيب  قبل  من  الوقائية  الإج��راءات 

ب��ع�����س الأ����ش���ن���ان، واإج�������راء بع�س  ك����اإزال����ة 

ت�شاعد  فموية  اأج��ه��زة  عمل  اأو  ال��ح�����ش��وات، 

الإ�شعاعي،  للعالج  الجانبية  الآثار  تقليل  على 

ت�شنع  التي   )radiation barriers( كاأجهزة 

للعمل كطبقة عازلة للتقليل من تعر�س الأجزاء 

ال�شليمة بالفم لالأ�شعة، وبالتالي تحد من الآثار 

الأ�شعة  لنقل  الم�شاعدة  الأجهزة  اأو  الجانبية، 

بدقة  عالجه  ال��م��راد  ال��ج��زء  اإل��ى  وتو�شيلها 

وبالإ�شافة   ،)radiation carriers( وت�شمى 

المحددة من  الجرعة  بتو�شيل  الم�شاعدة  اإلى 

ا،  اأي�شاً تقوم،  فاإنها  المطلوب  للجزء  الأ�شعة 

بتخفيف اآثار الأ�شعة على الأجزاء ال�شليمة.

هذا  عند  الأ�شنان  طبيب  دور  يتوقف  ول 

الوقاية  في  لي�شاعد  ا،  اأي�شاً يمتد،  بل  الحد، 

للمري�س  والأ�شنان  الفم  �شحة  على  والحفاظ 

من الآثار ال�شلبية الناتجة عن عالج ال�شرطان، 

الدائمة  الآث����ار  م��ن  بالتخفيف  ي��ق��وم  ح��ي��ث 

ال��ن��ات��ج��ة ع��ن ال��ع��الج الإ���ش��ع��اع��ي ف��ي عالج 

�شرطان البلعوم الأنفي الذي يت�شبب في جفاف 

التي  الأ�شرار  وهو من   ،)xerostomia( الفم

قد تحدث للغدد اللعابية نتيجة التعر�س للعالج 

عك�شية  نتائج  اإلى  ي��وؤدي  قد  الذي  الإ�شعاعي، 

على �شحة الأ�شنان، وي�شاهم في ازدياد �شرعة 

معدل نخر الأ�شنان، لذلك يجب على المري�س 

الحر�س على المتابعة الدائمة لطبيب الأ�شنان 

منها،  والوقاية  الآث��ار  ه��ذه  تخفيف  اأج��ل  من 

والمحافظة على �شحة فموية دائمة.

وتوجد عدة اآثار جانبية للعالج الإ�شعاعي، 

ومنها جفاف الفم الذي يجعل المري�س يواجه 

ي�شاعد  حيث  الأك���ل،  اأو  التحدث  في  �شعوبة 

مكعبات  م�س  اأو  كبيرة  بكميات  الماء  �شرب 

الثلج في تخفيف الجفاف. ومن المهم التركيز 

العالج  اأثناء  في  والأ�شنان  الفم  نظافة  على 

وين�شح  والأ�شنان،  اللثة  �شحة  على  للحفاظ 

وا�شتخدام  ناعمة  بفر�شاة  الأ�شنان  بتنظيف 

ا، و�شع ربع ملعقة  جل الفلورايد، ويف�شل، اأي�شاً

)بيكنق �شودا( وثمن ملعقة ملح في كوب من 

الماء الدافئ و�شطف الفم به لمنع الت�شو�س.

ا، الإ�شابة بقرحة في  ومن الأعرا�س، اأي�شاً

للمري�س  الطبيب  ي�شف  وفيها  الفم،  اأو  الحلق 

ا للقرحة. بالإ�شافة اإلى نزيف اللثة،  دواء خا�شاً

وفي تلك الحالة يف�شل تنظيف الأ�شنان بفر�شاة 

ناعمة لمنع النزيف. ويت�شبب العالج الإ�شعاعي 

اأن يفح�س  الأف�شل  ولذلك فمن  التهابات،  في 

ا للبحث عن القرح اأو تغيرات،  المري�س فمه يومياً

واإخبار الطبيب اأو الممر�شة بذلك.

وي��وؤث��ر ال��ع��الج الإ���ش��ع��اع��ي ف��ي ع�شالت 

ال��م�����ش��غ، وي��ج��ع��ل م��ن ال�����ش��ع��ب ف��ت��ح الفم، 

وبالإمكان منع ت�شلب الفك عن طريق تمرين 

اإلى  �شاعة  لمدة  وغلقه  الفم  بفتح  الع�شالت 

الإ�شعاعي  العالج  وي�شاهم  ا.  يومياً �شاعتين 

طقم  ي�شبح  وبالتالي  الفم،  اأن�شجة  تغيير  في 

ل  التقرحات  وب�شبب  م��الئ��م،  غير  الأ���ش��ن��ان 

ي�شتطيع بع�س المر�شى لب�س الطقم لمدة �شنة 

كاملة بعد العالج. وخالل فترة العالج ي�شبح 

حا�شة  في  بالتالي  ويوؤثر  ا  مختلفاً الأك��ل  طعم 

في  ا  �شعيفاً ال�شوت  وي�شبح  وال��ت��ذوق،  ال�شم 

نهاية اليوم ويتاأثر بتغيرات الطق�س. 

الغدة  ي�����ش��ي��ب  اإل����ى خ��م��ول  ب��الإ���ش��اف��ة 

منطقة  في  تغير  �شكل  على  وتظهر  الدرقية، 

الجلد المعر�شة لالإ�شعاع، وربما ت�شبح جافة 

ا كالحماية  اأو حمراء، والعناية بها اأمر مهم جداً

من ال�شم�س وتعري�شها للهواء. كما يجب تجنب 

احتكاك الجلد بالمالب�س، اأو دعكها بالليفة اأو 

حلقها وعدم ا�شتخدام اأي كريم بدون ن�شيحة 

في  ا  ج��داً ا  متعباً الإن�شان  ي�شبح  كما  الطبيب. 

فترات  اأخذ  يجب  ولذلك  العالج،  فترة  اأثناء 

من الراحة خالل اليوم. 
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كيف يمكن التخل�ض من الهالت ال�صوداء وارتخاء الجفون؟

الهاالت السوداء تظهر بسبب تغير 
الدورة الدموية وزيادة إفرازات الغدد 

الصبغية
الليزر والتق�صير الكيميائي ي�صاعدان في عالج الهالت والكريمات تخفف من اآثارها.

الصحة   والجمال 
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تهدف عملية �صد اجلفون اإىل اإعطاء العني املزيد من اجلمال، ويتم فيها ا�صتئ�صال اجللد الزائد باجلفون 

خالل  ومن  ال�صوداء،  الهالت  من  التقليل  يف  ما  نوًعا  وت�صهم  الدهنية.  النتفاخات  اإزالة  مع  وال�صفلية  العلوية 

الإجابات التالية ي�صرح الدكتور فوؤاد ها�صم، ا�صت�صاري اجلراحة التجميلية، خمتلف اجلوانب التجميلية املتعلقة 

مبنطقة اجلفون.

ما اأ�صباب ترهل الجفون؟ وكيف يمكن 

التي  العمرية  الفئات  وم��ا  منها؟  الوقاية 

تزيد فيها اإجراء هذا النوع من العمليات؟ 

وفي اأي الجن�صين؟

لي�س هناك �شبب محدد لترهل الجفون، 

�شك  ول  العمر،  في  التقّدم  ال�شبب  ويكون 

العناية  وعدم  ال�شم�س،  لأ�شعة  التعّر�س  اأن 

بالب�شرة وجفاف الجلد قد تكون من العوامل 

الم�شاعدة لترهل الجفون.

هذا  فيها  تزيد  التي  العمرية  والفئات 

النوع من العمليات تبداأ من العقد الثالث من 

العمر، وتزيد بازدياد العمر، وكال الجن�شين 

العملية  اأن  العلم  مع  التغير  لهذا  معر�شان 

تجرى لل�شيدات اأكثر من الرجال.

ي�صتغرق  وك��م  الجفون؟  �صد  يتم  كيف 

زمنها؟ 

تتم عملية �شد الجفون باأن يقوم الجراح 

ب���اإج���راء ���ش��ق ف��ي ج��ل��د ال��ج��ف��ن ال��ع��ل��وي اأو 

ال�شفلي، واإزالة جزء من الجلد المترهل مع 

بع�س الدهون الزائدة، وبذلك يتح�شن �شكل 

حوالي  جفن  لكل  العملية  وت�شتغرق  الجفن. 

في  العملية  اأجريت  اإذا  اأم��ا  �شاعة،  ن�شف 

ا فقد ي�شل وقت  الجفنين العلوي وال�شفلي معاً

العملية من �شاعة ون�شف اإلى �شاعتين.

ما اأنواعها؟ وما الفروقات بينها وبين 

ت��وؤث��ر ف��ي مجال  ال��وج��ه؟ وه��ل  عملية �صدرّ 

الروؤية؟

بين  ت��راوح  الجفون  �شّد  عمليات  اأن��واع 

بجرح  اأو  خارجي  بجرح  الجفن  �شد  اإج��راء 

م��ن داخ���ل ال��ج��ف��ن لإزال����ة ال��ده��ون فقط، 

وذلك عندما ل يكون هناك حاجة اإلى اإزالة 

ا هناك عملية �شد و�شط الوجه،  الجلد. اأي�شاً

حيث يتم �شد الجفن مع دهون و�شط الوجه 

بالجرح الخارجي ل�شد الجفن نف�شه.

عملية  فهي  الوجه  �شد  لعملية  وبالن�شبة 

ل�شد الوجه عامة، وفي معظم الأحيان يتم �شد 

الجفون مع الوجه. كما اأنه في اأغلب الأحيان 

في  وترهل  كبيرة  زيادة  هناك  يكون  عندما 

جلد الجفن العلوي تكون هناك حاجة طبية 

ال��زائ��د، وذل��ك، لأن��ه يحجب  لإزال���ة الجلد 

المجال الخارجي العلوي للروؤية، وعند اإزالة 

هذا الجلد يتح�شن مجال الروؤيا.

هل ل�صرب الكحول اأ�صرار مبا�صرة على 

ترهل الجفون؟

ا على  اأ�شراراً الكحول  ل�شرب  اأن  ل �شك 

هناك  لي�س  ول��ك��ن  ع��ام��ة،  الإن�����ش��ان  �شحة 

بين  مبا�شرة  عالقة  هناك  اأن  تثبت  درا�شة 

�شرب الكحول وترهل الجفون.

ما الهالت ال�صوداء؟ وكيف تن�صاأ؟ وفي 

�صد  ي��وؤث��ر  وه��ل  تكثر؟  الج�صم  مناطق  اأي 

الجفون اإيجاًبا؟

ازدياد  عن  عبارة  ال�شوداء هي  الهالت 

ا الجفن ال�شفلي،  في لون الجفون، وخ�شو�شاً

ومن غير المعروف كيف تن�شاأ، ولكن هناك 

اأ�شبابها،  لتحديد  ودرا���ش��ات  نظريات  عدة 

وبما اأن �شبب الهالت ال�شوداء غير معروف، 

فعالة  تكون  ل  قد  الجفون  �شد  عملية  ف��اإن 

لإزالتها.

ال�صوداء؟  ال���ه���الت  ظ��ه��ور  اأ���ص��ب��اب  م��ا 

وكيف يمكن التقليل منها؟ 

اإن من اأهم اأ�شباب الهالت ال�شوداء هو 

ا، واأي تغير  اأن جلد الجفن ال�شفلي رقيق جداً

ال�شعيرات  اأو  ل��الأوردة  الدموية  ال��دورة  في 

ال�شفلي قد يظهر كهالة  الدموية في الجفن 

اأن  اأثبتت  الدرا�شات  بع�س  ا  اأي�شاً ���ش��وداء، 

هناك زيادة في اإفرازات الخاليا ال�شبغية. 

لديهم  تكثر  التي  العمرية  الفئات  ما 

وم��ا حجم  الجن�صين؟  اأي  وف��ي  الإ���ص��اب��ة؟ 

انت�صارها؟

الع�شرينيات،  اأواخ���ر  ف��ي  ت��ب��داأ  ا  غالباً

وت�شيب ال�شيدات اأكثر من الرجال ومن غير 

المعروف حجم انت�شارها.

كيف يمكن الوقاية منها؟ وهل للتغذية 

دور في ذلك؟

ين�شح  ال�����ش��وداء  ال��ه��الت  م��ن  للتقليل 

وال�شهر  والإجهاد  التدخين  وعدم  بالراحة، 

لتح�شين الدورة الدموية، والتقليل من ن�شبة 

ا التغذية  ثاني اأك�شيد الكربون في الدم. واأي�شاً

عامل مهم للتخفيف من الهالت ال�شوداء.

التقنيات  وم�����ا  ال����ع����الج؟  ي���ت���م  ك���ي���ف 

ال��ع��الج��ي��ة ال��ح��دي��ث��ة؟ وه���ل ي��ت��م التدخل 

الجراحي؟

الهالت  م��ن  التخفيف  م��ح��اولت  ب��ع��د 

وتفادي  وال��ت��دخ��ي��ن  ال�شهر  ب��ع��دم  ال�����ش��وداء 

بع�س  ب��ا���ش��ت��خ��دام  ين�شح  ف��اإن��ه  الإره������اق، 

تحتوي  والتي  الب�شرة،  ترطب  التي  الكريمات 

على بع�س المركبات التي تخفف اللون، والتي 

ا، على اأحما�س الفواكه. والليزر  تحتوي، اأي�شاً

قد ي�شاعد في عالج الهالت، وكذلك للتق�شير 

والتدخل  ال��ه��الت.  ع��الج  في  دور  الكيميائي 

الجراحي قد ل يكون لعالج الهالت فقط ولكن 

وقد  الوجه،  و�شد  الجفون،  ارتخاء  لإ�شالح 

لوحظ تح�شن الهالت بعد اإجراء الجراحات، 

ا عند حقن الدهون. وخ�شو�شاً

 شّد الجفون يتم بإزالة 
الدهون من خالل عمل جرح 

من داخل الجفن أو خارجه 

ليس هناك عالقة بين 
شرب الكحول وترهل 

الجفون 
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ما �صر قلة اإ�صابة �صعب الإ�صكيمو باأمرا�ض القلب؟

السمك.. مستودع للبروتين
الأبحاث والدرا�صات العالمية اأكدت اأهميته للغذاء ال�صحي ال�صليم.

�شو�شن الهريف

اخت�صا�صية تغذية عالجية

اأ�صناف الطعام، فهو غذاء مهم  ال�صمك كاأحد  اإىل  النا�ض  تختلف نظرة 

يعد  بينما  اآ�صيا،  �صرق  وبخا�صة  ال�صرق،  دول  يف  كما  للربوتني  اأ�صا�صي  وم�صدر 

طعاًما راقًيا يتفنن النا�ض يف طهيه وحتى يف اأكل بي�صه )الكافيار( كما يف الغرب. 

وي�صهد العامل حالًيا اإقباًل على تناول حلوم الأ�صماك، اإذ اأثبتت الأبحاث العلمية 

والدرا�صات العاملية اأهمية تناول ال�صمك كجزء من الغذاء ال�صحي ال�صليم.

الغذاء
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 تناول األسماك أكثر 
فاعلية من األدوية في 

تخفيف االكتئاب

 دهون السمك مفيدة 
للجسم بعكس دهون 

اللحوم 
 

يعد ال�شمك من الأطعمة المكتنزة بالمواد 

الغذائية، وهو من الم�شادر الغنية بالبروتين، 

وعندما نتحدث عن ال�شمك، فاإننا نق�شد بذلك 

اأ�شماك،  من  البحرية،  الماأكولت  اأنواع  جميع 

وغيرها.  البحر،  وث��م��ار  �شدفية،  واأ���ش��م��اك 

يقت�شر  ال�شمك  لحم  اأك��ل  ك��ان  ال��ِق��دم،  وف��ي 

يكن  لم  بينما  ال�شاحلية،  المدن  �شكان  على 

ا لأهالي المدن الداخلية  ال�شمك الطازج متوفراً

والبعيدة عن ال�شاطئ، اإذ يقت�شر ن�شيبهم من 

الأ�شماك على المجفف منه، وفي اأوقات لحقة 

الحا�شر،  وقتنا  في  اأما  المعلب.  ال�شمك  على 

ال�شمك  على  الح�شول  �شخ�س  لأي  فيمكن 

الطازج من متاجر ال�شمك الكثيرة. 

ا في جميع اأنحاء العالم اأكل  واأ�شبح منت�شراً

 )sushi( ال�شمك النيء اأو ما ي�شمى بال�شو�شي

ر من  الذي ا�شتهر به المطبخ الياباني، اإذ يح�شَّ

الم�شلوق وطحالب  الأرز  ويقدم مع  غير طبخ، 

البحر المجففة. والجدير بالذكر اأن عدم طبخ 

الطعام يحافظ على كمية اأكبر من الفيتامينات 

ا منها، بيد اأنه  فيه، اإذ اإن الحرارة تتلف جزءاً

النيئة،  الأ�شماك  تناول هذه  الحذر عند  يجب 

من  ا  خوفاً تح�شيرها  في  النظافة  من  والتاأكد 

تلوثها بالبكتيريا اأو الطفيليات، كما اأن الأف�شل 

ا عن  للذين يعانون اأمرا�س الكبد البتعاد نهائياً

تناول ال�شمك غير المطبوخ.

ويختلف المحتوى الغذائي لل�شمك بح�شب 

نوعه، لكن ب�شكل تقريبي يمكننا القول باأن من 

20% اإلى 25% من ال�شمك يتكون من البروتين، 

وهي المادة ال�شرورية للمحافظة على اأن�شجة 

كما  ج��دي��دة،  اأن�شجة  لبناء  وكذلك  الج�شم، 

من   %5 اإل���ى   %1 ي��ق��ارب  م��ا  ال��ده��ون  ت�شكل 

غذائية  م��ادة  ال�شمك  ويعد  ال�شمك.  مكونات 

غنية بالف�شفور واليود وحم�س الفوليك، اإ�شافة 

العظام،  تقوية  في  المهم  »ب«  فيتامين  اإل��ى 

وعالج  الذاكرة،  وتن�شيط  وال��دم،  والأ�شنان، 

كما  اله�شمية.  وال�شطرابات  ال�شباب،  حب 

من  عالية  ن�شبة  على  ا،  اأي�شاً ال�شمك،  يحتوي 

وهي   ،)Glutamic acid( الغلوتميك  حم�س 

والأع�شاب،  الدماغ،  لوظائف  �شرورية  مادة 

والأن�شجة. 

 cod liver( ال�شمك  كبد  زي��ت  ويتميز 

عالية  كميات  على  باحتوائه  ب��ال��ذات،   ،)oil
من فيتامين »اأ« و»د«، المهّمين ل�شالمة الجلد 

على  ال�����ش��اردي��ن  �شمك  وي��ح��ت��وي  وال��ع��ظ��ام. 

البحر  ثمار  اأم��ا  الكال�شيوم.  من  عالية  ن�شبة 

كميات  على  فت�شتمل  ال�شدفية،  والأ���ش��م��اك 

ال�شرورية  المعدنية  الأمالح  عالية من معظم 

والنحا�س،  وال��زن��ك،  ك��ال��ح��دي��د،  ل��الإن�����ش��ان، 

لل�شمك  بالن�شبة  اأما  والكروميوم.  والكوبالت، 

المعلب فاإن فوائده الغذائية قريبة من ال�شمك 

فائدته،  م��ن  ا  �شيئاً يفقد  اأن���ه  غير  ال��ط��ازج، 

وبخا�شة فيتامين »ب«. 

والخاطئة  ال�شائعة  الأفكار  بع�س  وهناك 

ال�شلطعون،  مثل  ال�شدفية  الأ�شماك  اأن  من 

من  عالية  كمية  على  تحتوي  البحر  و�شرطان 

الحقيقة  اأنها في  والدهون، غير  الكولي�شترول 

الدجاج  لحم  م��ن  اأك��ث��ر  كمية  على  تحتوي  ل 

مقارنة  اأقل  كمية  على  وتحتوي  الجلد،  منزوع 

الكولي�شترول  كمية  تكون  بينما  البقر،  بلحم 

ا، واإ�شافة اإلى  الموجود في الربيان اأعلى ن�شبياً

ذلك فاإن الأ�شماك ال�شدفية تتميز بخلوها من 

اأي دهون م�شبعة.

من  ا  م��م��ي��زاً ��ا  ن��وعاً العلماء  اكت�شف  وق��د 

عالجية،  خ�شائ�س  له  ال�شمك  في  ال��ده��ون 

 3-Omega( اأو )يطلق عليها ا�شم )اأوميغا – 3

fatty acids(. وهي عبارة عن اأحما�س دهنية 
 Polyunsaturated( م�شبعة  غير  متعددة 
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الغذاء

في  ال���ده���ون  ه���ذه  وت��وج��د   ،)fatty acids
ال�شمك، وفي جميع المخلوقات المائية بن�شب 

عندما  ال��ده��ون  ه��ذه  اكت�شاف  وت��م  مختلفة. 

لدرا�شة  �شنكلير  هيو  البريطاني  العالم  ذهب 

 ،1944 عام  في   )Eskimos( الإ�شكيمو  �شعب 

ا  انت�شاراً اأقل  كانت  القلبية  الأمرا�س  اأن  فوجد 

ب�شعوب  مقارنة  اأفرادهم  بين  ملحوظ  ب�شكل 

غذاءهم  اأن  من  الرغم  على  الغربية،  البالد 

ا،  ج��داً عالية  ده���ون  ن�شبة  على  يحتوي  ك��ان 

نوعية  اإل��ى  ذل��ك  في  الف�شل  العلماء  وُي��رج��ع 

الدهون التي يتناولونها الموجودة في ال�شمك. 

وفي درا�شات اأخرى عام 1980، لحظ العلماء 

من  اأكبر  كميات  ياأكلون  الذين  اأن  اليابان  في 

من  اأف�شل  القلبية  �شحتهم  كانت  ال�شمك، 

الذين ياأكلونه بكميات اأقل.

في  الموجودة  )الأوم��ي��غ��ا-3(  م��ادة  وتعد 

ا  دهن ال�شمك وجميع ثمار البحر، عامالاً رئي�شاً

بالجلطات  الإن�����ش��ان  اإ�شابة  ن�شبة  تقليل  ف��ي 

وعلى  الدماغ.  و  القلب  ت�شيب  التي  الدموية 

ي�شر  ال��ذي  الكولي�شترول  ذل��ك  م��ن  العك�س 

الإ�شابة  ن�شب  م��ن  وي��زي��د  الإن�����ش��ان  ب�شحة 

الدهون  ك��ان��ت  ف����اإذا  ال��دم��وي��ة،  بالجلطات 

الموجودة في الحيوانات من اأغنام واأبقار ت�شر 

ل�شحة  مطلوب  ال�شمك  دهن  ف��اإن  بال�شحة، 

الج�شم الب�شري، لأنه كلما زادت ن�شبة الدهون 

)الأوميغا-3(  م��ادة  فيها  زادت  ال�شمك،  في 

ال�شحية  ل��ف��وائ��ده��ا  بتناولها  ين�شح  ال��ت��ي 

اأنواع ال�شمك التي تحتوي  الآنفة الذكر. واأهم 

التونة،  هي  المادة  هذه  من  عالية  ن�شب  على 

وال�شردين، وال�شلمون، و�شمكة الماكريل.

ا  وذكرت العديد من المقالت الطبية اآلفاً

ال�شمك  فوائد  ح��ول  العالمية  الدرا�شات  من 

اأثبتت  حديثة  ا  اأبحاثاً اإن  اإذ  ال�شمك،  وزي��ت 

ُيحدث  ال�شهر،  في  مرة  ولو  ال�شمك،  اأك��ل  اأن 

القلب. وف��ي عام  اأم��را���س  وق��اي��ة ج��ي��دة م��ن 

اأن  اأظهرت  اأمريكا  في  درا�شة  ُن�شرت   2007

يعانون  الذين  الأطفال  ت�شاعد  )الأوميغا-3( 

�شعوبات في التعلم وم�شاكل �شلوكية. فال�شمك 

وتاأخير  الذاكرة،  لتقوية  المفيدة  الأطعمة  من 

�شرورية  و)الأوميغا-3(  ال�شيخوخة،  اأعرا�س 

عن�شر  فهي  والأع�شاب،  للمخ  الطبيعي  للنمو 

اأ�شا�شي في تكوين اأن�شجة الدماغ والأع�شاب.

الرابطة  اأج��رت��ه��ا  درا����ش���ة  اأث��ب��ت��ت  ك��م��ا 

الغذائية لنيوزيلندا عام 2001، اأن الإكثار من 

الأ�شخا�س  ي�شاعد  اأن  يمكن  الأ�شماك  تناول 

الذين يعانون الإحباط. كما اكت�شف الباحثون 

بكثير  فاعلية  اأكثر  الأ�شماك  اأن  البريطانيون 

لدى  لالكتئاب  الم�شادة  ال�شهيرة  الأدوي��ة  من 

اأن  اكت�شفوا  اإنهم  الباحثون  وق��ال  الإن�����ش��ان. 

اأ�شماك ال�شلمون، والتونة، والماكريل، وغيرها 

تكون  ما  وع��ادة  تعليبها،  يتم  التي  الأن��واع  من 

�شحية  دهون  على  تحتوي  بالزيت،  م�شحوبة 

اأ�شا�شية(،  دهنية  )اأح��م��ا���س  با�شم  ت��ع��رف 

الحالة  ف��ي  ال���ش��ت��ق��رار  تحقيق  على  ت�شاعد 

الكتئاب.  من  والتخل�س  والمزاجية،  النف�شية 

وين�شح الباحثون بتناول جرام واحد على الأقل 

ا من زيت ال�شمك لعالج الكتئاب،  مرتين يومياً

في  مرتين  ا  الأ�شماك عموماً تناول  اأف�شلية  مع 

تناول  اأن  بريطانيون  باحثون  وذكر  الأ�شبوع. 

الأ�شواق  في  المتوافرة  ال�شمك  زيت  اأقرا�س 

المفا�شل  تدهور  يوقف،  وقد  يوؤخر،  اأن  يمكن 

اأو  المفا�شل،  التهاب  مع  تترافق  التي  والآلم 

الروماتيزم، مع تقدم العمر.

وفيما يلي ملخ�ض لفوائد الدهون 

الأ�صا�صية الموجودة في ال�صمك:

تمنع  حيث  ال��ق��ل��ب،  اأم��را���س  م��ن  تحمي   •
تجلط الدم.

الدم. �شغط  تقليل  على  ت�شاعد   •
في  ال��ده��ون  م�شتوى  تقليل  على  ت�شاعد   •

الدم.

من حدوث اأمرا�س  وتحمي  الذاكرة،  تقوي   •
ال�شيخوخة مثل الزهايمر.

العيون. اأمرا�س  بع�س  من  تحمي   •
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المفا�شل  اأم���را����س  ع���الج  ف��ي  ت�����ش��اع��د   •
والروماتيزم.

الت�شلب  م���ر����س  ي���ع���ان���ون  ل���ل���ذي���ن  م��ه��م��ة 

.)Multiple sclerosis(اللويحي

عالج القولون الع�شبي. في  ت�شاعد   •
الكتئاب  من  والوقاية  العالج،  في  ت�شاعد   •

والأمرا�س النف�شية الأخرى.

بطن  في  للجنين  الطبيعي  للنمو  �شرورية   •
اأمه.

الج�شم. مناعة  تقوي   •
والح�شا�شية. الربو  حالت  في  ت�شاعد   •

وت�شاعد  ال�شرطانات،  اأنواع  بع�س  من  تقي   •
في عالج بع�س الأنواع الأخرى.

ال�شدفية. اأمرا�س  عالج  في  ت�شاعد   •
وبالرغم من فوائد ال�شمك العديدة، فقد 

اأ�شبح تناوله مو�شع جدل بين النا�س، لأن بع�س 

الملوثات  من  �شامة  مواد  تخزن  ال�شمك  اأنواع 

 )Methylmercury( الزئبق  مثل  البيئية، 

 PCB’s – Polychlorinated( وم������ادة 

ال�شليم  النمو  في  يوؤثر  فالزئبق   .)biphenyls
ولهذا  والأجنة،  الأطفال  في  الع�شبي  للجهاز 

والمر�شعات  الحوامل  العلماء  ح��ذر  ال�شبب 

والأطفال من تناول اأكثر من ح�شتي �شمك في 

اأعمارهم  تتعدى  للذين  بالن�شبة  اأما  الأ�شبوع. 

ال�45 �شنة، فاإن ال�شرر من الزئبق يكون اأقل، 

لأن جهازهم الع�شبي مكتمل النمو، ومع ذلك 

فاإن بع�س الدرا�شات تدل على اأن الزئبق يوؤثر 

في الذاكرة. ومن المفيد اأن نعرف اأن الأ�شماك 

التي تعي�س في المياه الباردة والمحيطات اأكثر 

ا بالمواد  احتواء على )الأوميغا-3(، واأقل تلوثاً

المياه  ف��ي  تعي�س  ال��ت��ي  تلك  م��ن  الكيماوية 

ا والتونة  الدافئة. كما اأن الأ�شماك الأكبر حجماً

الملوثات  من  اأكبر  كميات  تخزن  قد  المعلبة 

للحوامل  يف�شل  التي  الأ�شماك  ومن  البيئية، 

الحذر منها هي �شمك  والأطفال  والمر�شعات 

الماكريل،  و�شمك  ال�شيف،  و�شمك  القر�س، 

و�شمك التيلف�س والتونة، كما يمكن تناول زيت 

ال�شمك بدلاً من ال�شمك للح�شول على منافعه 

من غير اأ�شرار.

بكميات  ال�شمك  كبد  زيت  تناول  اأن  كما 

و  »د«  بفيتامين  الت�شمم  اإل��ى  ي��وؤدي  قد  كبيرة 

اأن  وبما  منها.  عالية  كمية  على  لحتوائه  »اأ«، 

على  وي�شاعد  للتجّلط  م�شاد  )الأوم��ي��غ��ا-3( 

عند  الطبيب  ا�شت�شارة  فيجب  ال��دم،  �شيولة 

حتى  ال��دم،  م�شيالت  ياأخذون  للذين  تناولها 

عام،  وب�شكل  بالنزيف.  باإ�شابتهم  يت�شبب  ل 

ال�شمك  ت��ن��اول  القلب  لمر�شى  يف�شل  ف��اإن��ه 

ثالث مرات في الأ�شبوع، اأو تناول غرام واحد 

متابعة  مع  ا  يومياً ال�شمك  زيت  من  اثنين  اإل��ى 

الطبيب المعالج. 

ن�صائح مهمة عند اختيار ال�صمك 

وتح�صيره: 

المغلف  غ��ي��ر  ال���ط���ازج  ال�����ش��م��ك  اخ��ت��ر   •
والمحفوظ فوق الثلج.

قوية  رائحة  الطازج  ال�شمك  على  تظهر  ل   •
اأو كريهة.

ا،  يجب اأن يكون الجلد فاتح اللون ومتما�شكاً  •
والعيون منتفخة ولمعة.

على طول  اأ�شفر  خط  وجود  عدم  من  تاأكد   •
اأ�شفل ال�شمكة.

ال�شمك على البخار  اطبخ  اأو  ا�شِو  اأو  اخبز   •
مع قليل من الزيت والبهارات. 

يف�شل ال�شمك البحري على ال�شمك النهري،   •
ا بالتاأكيد. ويف�شل اأكل ال�شمك طازجاً

عظيمة  فوائد  لل�شمك  ف��اإن  الختام،  وف��ي 

وكثيرة، وبالرغم من وجود بع�س المخاوف، فما 

الطازج،  ال�شمك  بتناول  ين�شحون  العلماء  زال 

النا�س  لمعظم  معتاد  ب�شكل  ال�شمك  زي��ت  اأو 

للح�شول على منافعه ال�شحية باإذن اهلل. 
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البيئة

مادة الفثاليت اأهم مركباته واأخطرها

البالستيك يهدد البيئة وصحة اإلنسان
توجد في اأغلفة الطعام، واألعاب الأطفال، وم�صتح�صرات التجميل، والأدوات الطبية.

 د.اإميان عبدالعزيز ال�شالح 

عاملة اأبحاث يف خمترب ال�صحة البيئية

ال�صناعية  للثورة  الكبية  الفوائد  اأن  الأمر  بادئ  يف  الإن�صان  يعتقد  مل 

التي ظهرت يف القرن امليالدي املا�صي لتح�صن اأ�صلوب حياته، �صوف تنقلب �صده 

م�صببة تلوًثا بيئًيا كبًيا وم�صاكل �صحية خطية. ول �صك اأن مادة البال�صتيك 

تعد اأحد اأهم ركائز تلك الثورة، فهل تعلم ما خماطر تلك املادة التي ت�صتخدمها 

ا اإذا عرفت بوجود نحو ٥80 م�صنًعا للبال�صتيك يف اململكة،  ب�صكل يومي؟ خ�صو�صً

وهو موؤ�صر يدل على تزايد ا�صتخدام البال�صتيك حملًيا.
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تنتقل عبر الهواء 
والطعام والجلد 

 قد تتسبب على 
المدى البعيد في اإلصابة 

بالسرطان والعقم والخلل 
الهرموني 

ال�شنوات  خالل  نف�شه  البال�شتيك  فر�س 

كبير،  ب�شكل  اليومية  حياتنا  على  الما�شية 

العملية.  وا�شتخداماته  �شعره  لرخ�س  ا  نظراً

اأن  الكثيرة  ومنافعه  انت�شاره  بحكم  وا�شتطاع 

وي�شبح  العام،  والقبول  الألفة  حا�شنة  يدخل 

م�شتقرة،  واقت�شادية  اجتماعية  عالقة  ذا 

ففوائده ظاهرة، واأ�شراره غير معلومة. ولكن 

اآخر يهدد  العلمية ك�شفت عن وجه  الدرا�شات 

كثيرة  دول  بداأت  وقد  والبيئة،  الإن�شان  �شحة 

ر�شد اآثاره ال�شحية وحظر مركباته الخطرة. 

اأن  الأم��ري��ك��ي��ة  البيئة  حماية  وك��ال��ة  ووج���دت 

المواد  م�شانع  اأكثر  هي  البال�شتيك  م�شانع 

المواد  من  الن�شب  لأعلى  ا  اإنتاجاً الكيميائية 

من  ا  م�شنعاً  35 عددها  يبلغ  اإذ  الم�شرطنة، 

الكيميائية.  المواد  لإنتاج  ا  م�شنعاً  47 مجموع 

والكثير  والبال�شتيك عبارة عن مواد ع�شوية، 

منها مركبات بتروكيماوية، وتعد مادة الفثاليت 

واأخطرها  المركبات  هذه  اأهم   »Phthalates«

و�شنحاول �شرح خ�شائ�شها واآثار التعر�س لها 

وبدائلها وو�شائل حظرها والوقاية منها.

ما الفثاليت؟

عديمة  كيميائية  مواد  عن  عبارة  الفثاليت 

تتبخر،  ول  التركيب،  وزيتية  والرائحة،  اللون 

وتدخل في �شناعة المواد البال�شتيكية لحتوائها 

 Polyphenyl« على مركب عديد كلوريد الفينايل

تحويل  على  ي�شاعد  ال���ذي   ،chloride »pvc
لينة  حالة  اإلى  ال�شلبة  الحالة  من  البال�شتيك 

باأن  ا  الحاجة، علماً والت�شكيل ح�شب  للثني  قابلة 

الفثاليت ي�شكل في العادة 30% من وزن الفينيل، 

ا اإلى 50% من الوزن.  وقد ي�شل اأحياناً

اأنواعه

ل��ك��ل منها  ع���دي���دة  اأن�������واع  ل��ل��ف��ث��ال��ي��ت 

ال�شحية،  واآث��اره  وا�شتخداماته،  خ�شائ�شه، 

المنتجات  م���ن  ك��ب��ي��ر  ع���دد  ف���ي  وت�����ش��ت��خ��دم 

عديد  على  تحتوي  التي  ل�شيما  ال�شتهالكية، 

كلوريد الفينايل »PVC«. ويجدر التنويه اإلى اأن 

المركبات  بتقييم هذه  يقوم  الأوروب��ي  التحاد 

بانتظام، لتحديد ما اإذا كانت ت�شكل اأي خطر 

على �شحة الإن�شان والبيئة، وهي:

»DINP« فثاليت          اأزيونونيل  •  دي 
»DIDP« فثاليت          اأيزوديكل  • داي 

»DBP« فثاليت                  بيوتل  • داي 
»DEHP« فثاليت      هك�شيل  اأثيل  • داي 

»BBP« فثاليت               بينزل  • بيوتل 
»DNOP« فثاليت             اأوكتل  • داي 

بحظر  ا،  م���وؤخ���راً نف�شه،  الت��ح��اد  وق���ام 

في جميع  الفثاليت  من  اأن��واع  ثالثة  ا�شتخدام 

 »DEHP« وه���ي  واأدوات����ه����م،  الأط���ف���ال  ل��ع��ب 

اأخ��رى  م��رك��ب��ات  وث��الث��ة   ،»BBP«و  »DBP«و

واأدواتهم  الأطفال  األعاب  ا، في  اأي�شاً ت�شتخدم، 

 »DINP« وه��ي  الفم،  في  و�شعها  يمكن  التي 

 »DBP« اإ�شافة اإلى مادة ،»DNOP«و »DIDP«و

التي ت�شتخدم في م�شتح�شرات التجميل. 

محاولت  توجد  العالمي  ال�شعيد  وعلى 

بديلة  مواد  واإيجاد  الفثاليت  اأنواع  بع�س  لمنع 

له، واتخذت عدد من ال�شركات والم�شت�شفيات 

خطوات  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ح��ك��وم��ي��ة  وال��ه��ي��ئ��ات 

التدريجي  والتخل�س  بديلة  م��واد  ل�شتعمال 

 .»PVC« الفينايل  كلوريد  ا�شتخدام عديد  من 

فعلى �شبيل المثال، منعت �شركة مايكرو�شوفت 

ا�شتخدام هذا المركب في مواد التغليف، كما 

ا�شتعمال  بمنع  الم�شت�شفيات  من  كثير  قامت 

في   »PVC« الفينايل  كلوريد  عديد  منتجات 

وحدة العناية المركزة للمواليد.

م�صادره

الفثاليت مادة �شائعة ال�شتعمال وتوجد في:

البال�شتيكية  والأدوات  الأط��ف��ال  األ��ع��اب   •
والم�شا�شات،  الر�شاعات،  مثل  الماألوفة، 

والخرخا�شات اللينة، وغيرها.

واللحوم،  ك��الأج��ب��ان،  الأغ���ذي���ة،  تغليف   •
والأ�شماك، والدواجن. 

اأف���ران  ف��ي  تو�شع  ال��ت��ي  الأغ��ذي��ة  تغليف   •
الميكروويف. 

الم�شتخدمة  البال�شتيكية  ال�شتائر  �شناعة   •
على اأحوا�س ال�شتحمام »البانيو«. 

الواقية من المطر.  • المالب�س 
ال�شعر  وبخاخات  الأظفار  وطالء  العطور   •

المختلفة، وذلك كمادة مثبتة. 

والأكيا�س  ك��الأن��اب��ي��ب  الطبية،  الأدوات   •
البال�شتيكية الم�شتخدمة للعناية بالمواليد 

الذين  والم�شابين  وال��م��ر���ش��ى  ال���ُخ���ّدج 

اأكيا�س  مثل  طبية،  لإج���راءات  يخ�شعون 

الوريدية،  وال��ح��ق��ن  ون��ق��ل��ه،  ال���دم  ح��ف��ظ 

البال�شتيكية،  الوريدية  المحاليل  واأكيا�س 

الغ�شيل  محاليل  واأكيا�س  التغذية،  واأنابيب 

الكلوي، واأنابيب التو�شيل. 

والمذيبات،  والمنظفات،  الدهانات،  في   •
والمواد  وال��م��ث��ب��ت��ات،  الت�شحيم،  وزي���وت 

ال��ال���ش��ق��ة، وم�����واد ال��ب��ن��اء ك��الأن��اب��ي��ب 

ال�شباكة،  ف��ي  الم�شتخدمة  البال�شتيكية 

الأر�شيات  وغطاء  الخ�شبية،  وال��زخ��ارف 

والجدران.

كيفية التعر�ض للفثاليت

يتعر�س النا�س لأكثر من نوع من الفثاليت 

م���ن م�����ش��ادر م��خ��ت��ل��ف��ة، وذل����ك ع���ن طريق 

امت�شا�شها من خالل  اأو  بلعها  اأو  ا�شتن�شاقها 

للفثاليت  للتعر�س  الرئي�س  والم�شدر  الجلد. 

�شواء  الملوثة،  الأغذية  هو  النا�س  عامة  عند 

اأو  التجهيز،  اأو  الإنتاج،  اأو  الزراعة،  اأثناء  في 

التعر�س  يمكن  اإذ  ال�شتهالك،  اأو  التغليف، 

طريق  ع��ن  للفثاليت  منخف�شة  لم�شتويات 

بال�شتيكية.  ع��ب��وات  ف��ي  م��ع��ب��اأة  اأغ��ذي��ة  اأك���ل 

والأغلفة  العبوات  من  الفثاليت  انتقال  ويمكن 

ا  البال�شتيكية اإلى الأغذية والحليب والمياه، علماً

باأن اأعلى م�شتويات التركيز توجد في الأغذية 

الألبان،  ومنتجات  الحليب،  مثل  الدهنية، 

والأ�شماك، واللحوم، والزيوت النباتية.

والأطفال  الر�شع  اأن  الدرا�شات  واأثبتت 

قد يمت�شون كميات �شغيرة من الفثاليت عند 

اأو  الفم،  في  البال�شتيكية  الألعاب  بع�س  و�شع 

من  اأو  والر�شاعات،  الم�شا�شات  ا�شتعمال 

الغرف  في  الغبار  با�شتن�شاق  وذل��ك  ال��ه��واء، 

المغطاة بورق الحائط والأر�شية الم�شنوعة من 

البال�شتيك، وت�شاعد اأ�شعة ال�شم�س على تدهور 

نوعية الفنيل الموجود في البال�شتيك وانتقاله 

عند  للفثاليت  نكون عر�شة  اأن  ويمكن  للهواء. 

ا�شتخدام م�شتح�شرات التجميل، مثل العطور، 

وملطفات  ال�شعر،  ومثبتات  الأظ��ف��ار،  وط��الء 

اأو غيرها  وال�شامبوهات،  الج�شم، وال�شابون، 

التي  البال�شتيكية  والمنتجات  الفينيل،  من 

تحتوي عليها، وذلك عن طريق ا�شتن�شاقه، اأو 

امت�شا�شه من خالل الجلد ولو بقدر محدود. 

تعدد الم�صادر

البال�شتيكي  المنتج  من  الفثاليت  ينتقل 
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البيئة

الزمن  مرور  مع  والماء،  والهواء  الطعام  اإلى 

العبوة  بين  تحدث  داخلية  تفاعالت  ب�شبب 

ومحتوياتها، نتيجة لدرجة الحرارة المحيطة، 

وطول فترة التخزين، ونوعية المادة المعباأة.

للفثاليت من عدة  ا  يومياً نتعر�س  فاإننا  • لذا، 
وا�شع،  ب�شكل  البيئة  في  م��وج��ودة  م�شادر 

والروا�شب.  والتربة،  والهواء،  الغذاء،  مثل 

وي�شاهم ال�شتخدام والتخل�س من مركبات 

والتغليف،   ،»PVC« الفينايل  كلوريد  عديد 

تلوث  ف��ي  البال�شتيك  منتجات  واح��ت��راق 

البيئة. وي�شاعد الطعام، والتنف�س، والجلد، 

اأو  ا،  اإما مع بع�شها بع�شاً الدم  وعبوات نقل 

اأج�شامنا.  اإلى  الفاثليت  دخول  على  فردية 

ب�شبب  قلق  م�شدر  الفثاليت  م��ادة  وت�شكل 

التي  التجارب  خالل  من  المعروفة  �شميتها 

ازداد  فقد  ول��ذا  الحيوانات،  على  اأجريت 

بين  تربط  التي  العلمية  ال��درا���ش��ات  ع��دد 

من  الإن�شان  له  يتعر�س  قد  وم��ا  الفثاليت 

م�شاكل �شحية محتملة. 

الآثار ال�صحية

البيئة  حماية  وك��ال��ة  وج��دت  المبا�صرة: 

فثاليت  م�شتويات  اإلى  التعر�س  اأن  الأمريكية 

لفترة  ك��ان  ول��و  حتى  بها  الم�شموح  من  اأعلى 

�شحية  ا  اأ���ش��راراً ي�شبب  ق��د  ا،  ن�شبياً ق�شيرة 

والغثيان،  الخفيفة،  المعوية  كال�شطرابات 

والدوار. 

العلمية  الدرا�شات  اأكدت  الأمد:  البعيدة 

المدى  توؤدي، على  الفثاليت  مادة  اأن  الحديثة 

باأمرا�س  الإ���ش��اب��ة  اح��ت��م��ال  اإل���ى  ال��ط��وي��ل، 

الهرموني،  والخلل  والح�شا�شية،  ال�شرطان، 

والعقم. كما وجد الباحثون كذلك:

الحوامل  الن�شاء  بين  ��ا  ارت��ب��اطاً هناك  • اأن 
ال�شلبية  والآث��ار  للفثاليت  يتعر�شن  اللواتي 

التنا�شلية  لالأع�شاء  الطبيعي  النمو  على 

ا�شتخدام  ب�شبب  ال��ذك��ور،  اأطفالهن  عند 

وطالء  كالعطور،  التجميل  م�شتح�شرات 

��ا باأن  الأظ���ف���ار، وب��خ��اخ��ات ال�����ش��ع��ر، ع��ل��ماً

بين  المنتجات  لهذه  المكثف  ال�شتخدام 

هذه  ا�شتن�شاق  اإل���ى  ي���وؤدي  رب��م��ا  الن�شاء، 

المركبات وامت�شا�شها من خالل الرئتين. 

• وجود ارتباط بين اأعرا�س الربو والح�شا�شية 
غبار  في  الموجود  والفثاليت  الأطفال  لدى 

المنزل.

ا على وظائف الغدد  • اأن لهذه المركبات اأثراً
ال�شماء، فقد توؤدي اإلى ت�شوهات الجنين، 

ال�شمية،  اإل��ى  التنا�شلي  الجهاز  وتعر�س 

فعلى  الطبيعي.  النمو  ف��ي  خلالاً  وُت��ح��دث 

على  تاأثير   »dehp« لمركب  المثال،  �شبيل 

هرمون الإ�شتروجين، وبالتالي التاأثير على 

درا�شة  واأظ��ه��رت  الفتيات.  عند  الن�شوج 

حديثة اأن مركب »dehp« يعمل على خف�س 

في  ال��درق��ي��ة  ال��غ��دة  ه��رم��ون��ات  م�شتويات 

على  القدرة  �شعف  اإلى  يوؤدي  ما  الرجال، 

الإنجاب.

« ي�شبب الإ�شابة ب�شرطان   •dehp« اأن مركب

ا  �شبباً ويعد  المخبرية،  الحيوانات  الكبد في 

راأي  ح�شب  الإن�شان  في  لل�شرطان  محتمالاً 

وكالة حماية البيئة الأمريكية، وبرنامج علم 

ال�شحة  ووزارة  الأمريكي،  الوطني  ال�شموم 

والخدمات الإن�شانية الأمريكية. وترى وكالة 

من  اأن��ه  ��ا،  اأي�����شاً الأمريكية،  البيئة  حماية 

ا  م�شدراً  »BBP« مركب  يكون  اأن  المحتمل 

اآخر لل�شرطان في الإن�شان. 

اأكثر الفئات تاأثًرا

الأط��ف��ال ال��ذي��ن تقل اأع��م��اره��م ع��ن 18 

ا  تعر�شاً الفئات  اأك��ث��ر  ي��ع��دون  ب��ال��ذات  ا  �شهراً

اأكبر  كمية  ي�شتهلكون  فهم  الفثاليت،  لمخاطر 

من ال�شعرات الحرارية لكل كيلوغرام من وزن 

الألبان  من  ن�شبة  اأكبر  وي�شتهلكون  الج�شم، 

ن�شبة  ترتفع  كما  الأخ��رى،  الدهنية  والأغذية 

بالكبار،  مقارنة  لديهم  الدقيقة  في  التنف�س 

وهذا يجعلهم يتنف�شون هواء اأكثر لكل كيلوغرام 

ولكل  ال��ج�����ش��م  وزن  م��ن  واح���د 

البالغين.  عند  الرئة  من  �شم³ 

اأن تكون ن�شبة  لذا فمن المتوقع 

خالل  م��ن  للفثاليت  تعر�شهم 

اأع��ل��ى من  ال���ه���واء  اأو  ال��ط��ع��ام 

الكبار. بالإ�شافة اإلى اأن الأطفال 

ي�شعون اللعب البال�شتيكية التي 

من  عالية  ن�شب  على  تحتوي  قد 

اأفواههم  في  الفثاليت  مركبات 

درا�شات  وهناك  روتيني.  ب�شكل 

اأثبتت اأن الأطفال ما بين �شن 6 

ا  اأكثر تعر�شاً اأعوام  اإلى 4  اأ�شهر 

لمركب »dehp« ب�شكل يومي من 

الأغذية،  مثل  متنوعة،  م�شادر 

والهواء، والماء. 

ارتفاع  درا���ش��ة  بينت  كما 

اأن���واع  لبع�س  ال��ت��ع��ر���س  ن�شبة 

مركبي  ا  وخ�شو�شاً الفثاليت، 

الن�شاء  و»DHEP« عند   »DBP«

 20 بين  م��ا  الإن��ج��اب  �شن  ف��ي 

ب�شبب  ���ا،  ع���اماً  40 اإل����ى  ��ا  ع��اماً
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ومنتجاته  التجميل  م�شتح�شرات  ا�شتخدام 

و�شعتها  التي  المقايي�س  من  اأعلى  ن�شب  اإل��ى 

العيوب  م��ن  للحماية  الأم��ري��ك��ي��ة  الحكومة 

اإل��ى وجود  اأخ��رى  واأ���ش��ارت درا���ش��ة  الخلقية. 

اأعلى الم�شتويات من مركب »DBP« في عينات 

ثبت  باأنه  ا  علماً الإنجاب،  �شن  في  الن�شاء  بول 

الجهاز  على  ا  �شاماً ا  تاأثيراً المركب  لهذا  اأن 

الدرا�شات  واأثبتت  القوار�س.  في  التنا�شلي 

التي اأجريت على الحيوانات اأن مادة الفثاليت 

تعبر من الم�شيمة اإلى الجنين، ومن حليب الأم 

لالأطفال الر�شع. ويعد مر�شى الغ�شيل الكلوي 

يتلقون  لأنهم  للفثاليت،  ا  تعر�شاً الفئات  اأكثر 

نقل دم ب�شكل دوري.

كيفية اكت�صاف الفثاليت

اأغلب اأنواع البال�شتيك اللين الم�شنوع من 

الجلود  ومعظم   »pvc« الفينايل  كلوريد  عديد 

وبالإمكان  الفثاليت،  على  تحتوي  الم�شنعة 

بع�س  مكونات  لمعرفة  الإنترنت  اإل��ى  الرجوع 

الألعاب والمنتجات ال�شتهالكية.

ن�شرات  على  الموجودة  التعليمات  ق��راءة 

كالأ�شماء  ال�شخ�شية،  ال��ع��ن��اي��ة  م��ن��ت��ج��ات 

الكيميائية التي ت�شمل كلمة فثاليت، في طالء 

ومزيالت  ال�شعر،  وبخاخات  ومزيله،  الأظفار 

الكثير  هناك  اأن  العلم  مع  والعطور.  الروائح 

من المنتجات ل ت�شير اإلى وجود الفثاليت رغم 

اأنه اأحد مكونات تركيباتها.

اختبار ال�شم، حيث اإن البال�شتيك الطري 

والم�شا�شات،  الأل��ع��اب،  منه  ت�شنع  ال���ذي 

ومعاطف المطر، وحقائب الظهر وغيرها من 

ت�شدر  برائحة  يتميز  البال�شتيكية،  المنتجات 

من  ب�شهولة  يتبخر  لأن��ه  الفثاليت،  من  ع��ادة 

البال�شتيك. 

كيف يمكن التقليل من التعر�ض للفثاليت؟

م�شا�شات الأطفال واألعابهم  من  • التخل�س 
الم�شنوعة من البال�شتيك المكون من كلوريد 

الطفل  على  ي�شهل  والذي   ،»PVC« الفينايل 

ا،  اأي�شاً يف�شل،  كما  الفم.  في  وو�شعها  ليها 

التي  البال�شتيكية  الحقائب  من  التخل�س 

بال�شتيكية  قطعة  اأي  اأو  الظهر،  على  تو�شع 

حقائب  اأو  األ��ع��اب  بها  ي�شتبدل  واأن  لينة، 

اأو  قما�س،  اأو  طبيعية،  م��واد  من  م�شنوعة 

بال�شتيك �شلب، اأو خ�شب.

الأظفار،  وطالء  العطور  ا�شتخدام  تقليل   •
التي  التجميل  م�شتح�شرات  من  غيرها  اأو 

ا�شتخدامها،  عدم  اأو  الفثاليت،  على  تحتوي 

المقدمة على  اأو  الحامل،  للمراأة  ا  وخ�شو�شاً

الحمل، اأو المر�شعة.

ما البدائل؟

• ا���ش��ت��ع��م��ال األ���ع���اب اأط���ف���ال خ�����ش��ب��ي��ة، اأو      
الفينايل  كلوريد  على  تحتوي  ل  بال�شتيكيه 

.»PVC«

الإمكان،  ق��در  الطبيعية  ال��م��واد  • ا�شتعمال 
الفينايل،  لمنتجات  بدائل  باختيار  وذل��ك 

ال�شتحمام  اأح��وا���س  �شتائر  كا�شتعمال 

المبطنة  الكتان  اأو  القنب،  من  الم�شنوعة 

الظهر  وحقائب  النايلون،  اأو  بالبولي�شتر 

طبيعية،  م���واد  م��ن  الم�شنعة  المدر�شية 

والأر�شية الم�شنوعة من الخ�شب اأو الفلين، 

اأو م�شمع الأر�شيات الطبيعي، واأطر النوافذ، 

والأغلفة الورقية للدفاتر المدر�شية. 

العناية  ومنتجات  التجميل  م��واد  • اختيار 
ال�شخ�شية الطبيعية، والتي تكون خالية من 

الفثاليت، وغيرها من ال�شموم.

• من الأف�شل اختيار الزيوت الأ�شا�شية النقية 
بدلاً من العطور، مع العلم باأن تلك الروائح 

الذين  وال��ك��ب��ار  ل��الأط��ف��ال  ��ا  اإزع��اجاً ت�شبب 

يعانون الح�شا�شية اأو الربو.

لحفظ  ال��زج��اج��ي��ة  الأوان�������ي  • ا���ش��ت��ع��م��ال 

الأطعمة.

• تجنب الأغلفة والأكيا�س البال�شتيكية لحفظ 
الطعام قدر الإمكان.

• ت��ج��ن��ب ا���ش��ت��ع��م��ال الأوان���������ي والأغ���ل���ف���ة 
البال�شتيكية عند ت�شخين الأطعمة في اأفران 

المايكروويف. 

لقد �شاع ا�شتخدام المنتجات البال�شتيكية 

في �شناعة عبوات المياه، والحليب، والع�شائر، 

م�شانع  ع��دد  وو�شل  المملكة،  في  والأطعمة 

ا، حيث  البال�شتيك المحلية اإلى نحو 580 م�شنعاً

البال�شتيكية  والعلب  الأكيا�س  ا�شتعمال  اأ�شبح 

وبناء  والمطاعم.  الأف��راد  لدى  �شائعة  م�شاألة 

وعلى  ال��م��ذك��ورة،  العلمية  ال��درا���ش��ات  على 

الأوروبي،  التحاد  تبناها  التي  الدقيقة  القيود 

البيئية في ق�شم الأبحاث  تقوم وحدة ال�شحة 

الحيوية والطبية في مركز الأبحاث بم�شت�شفى 

الملك في�شل التخ�ش�شي، وبدعم من مدينة 

باإعداد  والتقنية،  للعلوم  عبدالعزيز  الملك 

مركبات  خم�شة  م�شتويات  قيا�س  حول  درا�شة 

ا  حر�شاً ال�شحية،  اآثارها  لر�شد  الفثاليت  من 

على �شالمة ال�شحة العامة، والبيئة، والجودة 

النوعية للمنتجات الوطنية. 
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إضاءة

د.عبدالعزيز ال�شماري

ا�صت�صاري العلوم الع�صبية

قد يختفي الإن�شان، واإن ظل في كامل هيئته، ولم يوار ج�شده تحت التراب.. تذهب م�شاعره، 

ا بال عقل، بعد اأن تتال�شى ذكرياته ببطء �شديد.  وتذوب ذاكرته، ويفقد اأحا�شي�شه، ويبقى ج�شداً

تبداأ عادة رحلة نهاية العقل حين تغزو خالياه الع�شبية قوى مجهولة، لم يزل م�شدر م�شبباتها 

ا لالإن�شانية في القرن الجديد.. اإنه داء  ا �شعباً ا في عالم الطب والعلم الحديث، وتحدياً ا محيراً لغزاً

الزهايمر قاتله اهلل. ذلك الداء الذي يغتال العقل، ويفتر�س خزائن الذاكرة ببطء، وينهي وعي 

الإن�شان، ثم ينقله بهدوء اإلى عالم اآخر ل نعلم ماهيته وتفا�شيله، بعد اأن تنف�شل جميع و�شائل 

الت�شال به.

ا،  في اأثناء رحلة زوال العقل اأو الذاكرة، تبقى بع�س تلك المالمح الدافئة والمتدفقة حناناً

ير�شلها اإلينا عبر مالمحه تارة، ولكنها ما تلبث اإل اأن تختفي تارة اأخرى، فاإذا توارت داهمتنا 

م�شاعر القلق والخوف من اأن تختفي اإلى الأبد، واإذا عادت راودتنا اأحا�شي�س ال�شك في حقيقة 

غيابها، وماذا يكمن وراء تلك النظرات والمالمح؟ وهل بقيت لها جذور في خزائن الذاكرة، 

اأم هي مجرد غالف جميل لذاكرة تتال�شى؟ ومع مرور ال�شنين تت�شاقط بقايا الحروف، وتتغير 

اأن كانت  الإ�شارات، وتتبدل المعاني في تلك اللوحات الجميلة، ثم تت�شاءل وتختفي لالأبد بعد 

لعقود خلت، تحمل األف معنى ومعنى جميل في ذاكرتنا.

ربما ل ي�شعر الم�شاب بمر�س الزهايمر بما يحدث له من اغتيال وغدر لخالياه الع�شبية، 

اإلى  المر�س  القديمة لفترة زمنية متفاوتة، ثم يحتاج  ي�شتمر في تذكر الأحداث والمعاني  فهو 

الخزائن القديمة للذاكرة والم�شاعر والإح�شا�س، ويفقد كل معاني الأفعال ووظائف الأ�شياء التي 

ا خالل ع�شرات ال�شنين، اإلى اأن ي�شل في نهاية الأمر اإلى ن�شيان كل  اعتاد اأن ي�شتخدمها يومياً

�شيء، فال يعد يتذكر اأعز النا�س لديه، ويفقد من ذاكرته لالأبد �شور اأقربهم اإليه، واإن خرج من 

مكان ما، ي�شعب اأو قد ي�شتحيل اأن يعود اإليه في المراحل المتقدمة.

في  ت�شافر  راحلة  فهي  بالزمن.  وارتباطه  ل�شتمراره  �شرورة  الإن�شان  حياة  في  الذاكرة 

واأفعاله  بالعالم  وعالقته  الإن�شان  هوية  تحدد  الحا�شر،  لإغناء  الما�شي  في  تغرق  الوقت.. 

واأحالمه ومعارفه، وتمده بما يحاول اأن ي�شتدعيه في لحظات �شرود الذهن.

ا  الذاكرة هي الإن�شان، ووعاء الذكريات، ووحدة في غاية التعقيد والديناميكية، تعمل انطالقاً

من قنوات مت�شلة، تت�شكل فيها مليارات الخاليا الع�شبية المت�شابكة. ومنذ اأن بداأت الأبحاث 

ا اأكبر حول الدماغ ووظائفه المتعددة، اأ�شبح داء الزهايمر  الطبية في العقد الأخير تاأخذ حيزاً

محل اهتمام المراكز المتخ�ش�شة، ول يكاد يخلو اأي م�شت�شفى اأكاديمي ومتخ�ش�س في الغرب 

غمو�س  لفك  ال�شخمة  الميزانيات  ر�شد  وتم  والن�شيان،  الذاكرة  لأمرا�س  متقدمة  وحدة  من 

اأ�شرار الذاكرة والبحث عن م�شببات داء الزهايمر.. اأو نقمة الن�شيان.

البروتين  تر�شبات  لمنع  لقاح  تتحدث عن  الزهايمر  الطبي عن  البحث  التطورات في  اآخر 

ا،  ا من فك اأ�شرار اأكثر الأمرا�س غمو�شاً ا جداً الم�شبب للمر�س، وهو ما يعني اأن العالم اأ�شبح قريباً

الإن�شان  �شيكون  المر�س،  ال�شر�س في منع حدوث  الداء  لهذا  المقاوم  اللقاح  واإذا حدث ونجح 

والكورتيزون، ومرحلة  البن�شلين  اكت�شاف  نقلة نوعية في عالم الطب، ربما ت�شاهي فترة  اأمام 

ا  اإننا قريبون جداً زراعة الأع�شاء، وزمن تحديد فيرو�س الإيدز، والأنباء من المخت�شين تقول 

من هذا النجاح المتوقع .

خالل  من  محلي،  اهتمام  يوازيه  اأن  يجب  المر�س،  وبهذ  بالدماغ،  العالمي  الهتمام  هذا 

دوائر  خارج  التفكير  في  نبداأ  اأن  ويجب  الحيوي،  ال�شاأن  هذا  في  متخ�ش�شة  برامج  تاأ�شي�س 

ال�شرطان، ونقل الأع�شاء، وف�شل التوائم ال�شيامية. فالعالم دخل ع�شر الدماغ منذ فترة زمنية 

تجاوزت العقد، ويجب األ نتاأخر في مواكبة هذا التطور.. واأي تاأخير في بناء الخبرات المحلية، 

وح�شر المعلومات المتعلقة بهذا المجال، �شيكون له اأثره ال�شلبي في م�شيرتنا الطبية.

عصر الدماغ.. وداء النسيان


