العدد ( )9محرم 1429هـ ـ يناير 2008م  -السنة الثالثة

آالم أسفل الظهر
شبح هذا العصر
البالستيك يهدد
البيئة واإلنسان
السمك..
مستودع البروتين

ارتفاع في حاالت اإلصابة محل ًيا

المحير
طيف التوحد ..المرض
ِّ

من الذاكرة

ال�صفحة الأوىل من جريدة الريا�ض غداة و�صع امللك في�صل بن عبدالعزيز ،رحمه اهلل ،حجر الأ�صا�ض للم�صت�صفى عام 1970م
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منالمحرر

يمكن القول ب�شيء من الثقة �إن مجلة «التخ�ص�صي»
ا�ستطاعت ،خالل العامين المن�صرمين وعبر �أعدادها
الف�صلية الثمانية ،مناق�شة كثير من الق�ضايا ،والموا�ضيع
الطبية ،وال�صحية المهمة.
فعبر ق�ضية العدد تناولت المجلة ب�شكل مو�سع خارطة
من الأمرا�ض ،والعناوين الطبية ذات الإ�شكاليات المتعددة،
حيث طرقت في عددها الأول مو�ضوع زراعة نخاع العظم
والخاليا الجذعية ،وفي العدد الثاني ال�سمنة ،وفي العدد
الثالث ت�صحيح الجن�س ،وفي العدد الرابع �ضغط الدم،
وفي العدد الخام�س ال�سرطان ،وفي العدد ال�ساد�س الموت
الدماغي ،وفي العدد ال�سابع �أمرا�ض القلب وم�ستجدات
ت�شخي�صه وع�لاج��ه ،وف��ي العدد الثامن مر�ض الإي��دز،
هذا اً
ف�ضل عن التقارير والتحقيقات والأب��واب المتنوعة
الأخ��رى� ،إ�ضافة �إل��ى مقاالت ال��ر�أي التي ح��اول كتابها
تناول ق�ضايا تخت�ص بال�ش�أن ال�صحي ومعالجتها ،وقدموا
ر�ؤى مختلفة في هذا ال�ش�أن.
�وم��ا بعد ي��وم ن�شهد طل ًبا متزايدً ا للح�صول على
وي� ً
المجلة من كثير من القراء والمهتمين من مختلف مناطق
المملكة ،نظ ًرا للقيمة الر�صينة ،ولعمق المو�ضوعات التي
تتناولها في الوقت ال��ذي ترحب فيه المجلة بم�شاركة
المخت�صين ،والأطباء ،والباحثين بمختلف تخ�ص�صاتهم
للم�ساهمة معها في دورها المعرفي والتوعوي.
وقد تقرر توفير �أعداد المجلة ال�سابقة جميعها على
الموقع الإلكتروني لم�ست�شفى الملك في�صل التخ�ص�صي
ومركز الأبحاث في الريا�ض  www.kfshrc.edu.saفي
ن�سخته العربية ،فيما �سي�ضاف كل عدد جديد ي�صدر �إلى
قائمة الأعداد ال�سابقة.
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من جهاز التحرير.
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الآراء الواردة في المجلة ال تعبر بال�ضرورة
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مستشفى الملك فيصل التخصصي
و مركز األبحاث – مؤسسة عامة
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حي الأطباء
التوحد ..اللغز الذي رّ
يزداد مر�ض التوحد غمو�ضً ا
بتداخل العوامل الوراثية والبيئية،
وي�شرتك يف ت�شخي�صه جمموعة من
الأطباء ،ي�ستطيع املتمر�سون منهم
اكت�شافه يف نهاية العام الأول من
عمر الطفل.

الكب�سولة الت�صويرية والت�شخي�ص
الدقيق للأمعاء
ثبتت فاعلية الكب�سولة الت�صويرية يف
الك�شف عن �أمرا�ض الأمعاء الدقيقة
بن�سبة عالية تفوق  ،%70مقارنة مع
الطرق الت�شخي�صية الأخرى التي ال
تزيد فعاليتها على .%30

�آالم �أ�سفل الظهر� ..شبح هذا الع�صر
تعد �آالم �أ�سفل الظهر ثالث الأمرا�ض
وال�شكاوى للمرتددين على امل�ست�شفيات
بعد نزالت الربد والإنفلونزا وال�صداع.
وبح�سب بع�ض الإح�صاءات الطبية يف
الواليات املتحدة الأمريكية ،ف�إن  %80من
�سكان العامل ا�شتكوا ولو ملرة منه.

ال�ضغوط النف�سية املدر�سية و الطالب
يعد القلق من �أهم مظاهر ال�ضغوط
النف�سية التي يتعر�ض لها الطالب
يف املدر�سة ،وهو حالة توتر �شامل
وم�ستمر نتيجة تهديد خطر فعلي �أو
متخيل احلدوث ،ي�صاحبها خوف
غام�ض و�أعرا�ض نف�سية وبدنية.
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التهيئة املهنية للطفل التوحدي م�س�ألة مهمة

ُ�صنف ب�أنه �أكثر الأمرا�ض الوراثية المعقدة جين ًيا

حير األطباء
التوحد ..اللغز الذي ّ
 ٪70من الم�صابين بالتوحد لديهم ت�أخر عقلي ي�صنف على �أنه �إعاقة ذهنية.

ً
غمو�ضا بتداخل العوامل الوراثية والبيئية ،وي�شرتك يف ت�شخي�صه جمموعة
يزداد مر�ض التوحد
من الأطباء ،ي�ستطيع املتمر�سون منهم اكت�شافه يف نهاية العام الأول من عمر الطفل ،عل ًما ب�أن احلاالت
التي تراجع م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث يف الريا�ض ،حال ًيا ،هي  800حالة.
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يعد ال�ت��وح��د م��ر��ضً ��ا وراث � ًي��ا ينتج عن
العاملين الوراثي والبيئي ،وهو عبارة عن
ا��ض�ط��راب �سلوكي معقد ي�ب��دو على �شكل
خلل ف��ي التفاعل االج�ت�م��اع��ي واالت�صال
والحركات المتكررة .وتظهر �أعرا�ضه قبل
�سن الثالثة من العمر ،وقد حددت الجمعية
الأمريكية للطب النف�سي العديد من ال�سمات
الت�شخي�صية لمر�ض التوحد� ،إذ �إن الأطفال
الم�صابين يتميزون عادة ب�صفات �سلوكية
منها :ف�شل في التوا�صل الب�صري ،ومقاومة
التغيير في برنامجهم اليومي ،وال�ضحك
والقهقهة على �أ�سباب غير ظاهرة ،و�سرعة
ال�غ���ض��ب ،ب�ج��ان��ب ال�م�ع��ان��اة م��ن الن�شاط
ال��زائ��د ،واالن��ع��زال وال�ع�ج��ز ع��ن التفاعل
االجتماعي ،وا�ستعانتهم بوالديهم في ق�ضاء
�أب�سط احتياجاتهم اليومية دون التعبير عنها
لفظ ًيا كجذب الوالدين باليد لإعطائه ك�أ�سً ا
من الماء اً
مثل ،والالمباالة بمعانقة الأهل،
�إ�ضافة �إلى التقليد وتكرار الأفعال ،وال�ضرب
ب��الأ� �ص��اب��ع وال��ي��د ،ك�م��ا ي�ت�م�ي��زون ب�صغر
خطواتهم وا�ضطرابها والدوران والعودة دون
هدف ،والح�سا�سية العالية والمتزايدة تجاه
ال�صوت واللم�س ،و�صعوبة في النوم ،وكذلك
الإي��ذاء الذاتي وع��دم االهتمام بالأحداث
المحيطة بهم� ،إ�ضافة �إل��ى عدم االكتراث
بالخطر.
وكان الدكتور الأمريكي «ليوكانر» �أول
من و�صف مر�ض التوحد عام  ،1943و�س ّماه
ب�م��ر���ض ال�ت��وح��د ال�ط�ف��ول��ي ،وو��ص�ف��ه ب�أنه
مر�ض خَ ْلقي� .أم��ا العالم الألماني «هانز
�أ� �س �ب��رج��ر» ف��و��ص��ف ف��ي ع��ام  1944حالة
مر�ضى م�شابهين ب�أنها توحد «�سيكوباتي».
وبح�سب الدكتورة نادية ال�سقطي ،ا�ست�شارية
الغدد ال�صماء وعلم الوراثة بق�سم الأطفال
والطب الوراثي في م�ست�شفى الملك في�صل
التخ�ص�صي ومركز الأبحاث ،ف�إن �أول حالة
�شخ�صت في المملكة كانت في عام ،1986
و�أن عدد الحاالت التي تعالج في الم�ست�شفى
التخ�ص�صي ،حال ًيا ،ت�صل �إلى  800حالة.
وت��ؤك��د الأب�ح��اث العالمية الحديثة �أن
التوحد ي�صيب  1من بين كل  150طف ًال،
بخالف ما كان يعتقد �سابقًا من �أنه ي�صيب
ما بين  4حاالت �إلى  5حاالت لكل 10.000
طفل ،دون �أن يعرف �سبب لهذه الزيادة،
وتقدر ن�سبة حدوثه في �إ�صابة �أربعة ذكور
مقابل كل �أنثى م�صابة .وفي درا�سة �أخرى

قام بها الطبيب الأمريكي «برتراند» عام
� 2001أث�ب�ت��ت انت�شار ال�م��ر���ض ف��ي مدينة
«ب��ري��ك ت ��اون ��ش�ي��ب» ب��والي��ة «نيوجر�سي»
الأمريكية بواقع  6.7حالة توحد لكل 1000
�شخ�ص.
ولفتت ال��دك�ت��ورة ال�سقطي �إل��ى وجود
دالئ��ل ت�شير �إل��ى �أن �أك �ث��ر م��ن جين يقف

عامه الأول ،وت�شمل الح�صبة والح�صبة
الألمانية و«�أب ��و ك�ع��ب» ،وال��ذي ك��ان يعتقد
به بع�ض الأطباء الإنجليز �أنه من م�سببات
المر�ض ،لكن الأبحاث الحديثة التي �أجريت
في الواليات المتحدة �أثبتت عدم �صحة ذلك
االعتقاد .و�شددت على الت�أثير القوي للعامل
الوراثي في الإ�صابة بالتوحد ،بدليل زيادة

خلف الإ��ص��اب��ة بالتوحد ،دون �أن تتو�صل
الأبحاث العلمية �إلى تحديدها ب�شكل قاطع
بعد ،و�أ�ضافت �أن العوامل البيئية الم�سببة
للإ�صابة بالتوحد غير معروفة ،كما ال يوجد
طريقة يمكن بها ت�ف��ادي ت�ك��رار الإ�صابة
في العائلة ال��واح��دة ،م�شيرة �إل��ى �أن ن�سبة
تكرار الإ�صابة تبلغ  .%4و�أ�شارت �إلى وجود
نظريات تحيل �إلى �إمكانية �أن تكون الح�صبة
الألمانية �سب ًبا في حدوث المر�ض ،بالإ�ضافة
�إل ��ى التطعيم « ،»MMRوه ��ي مجموعة
التطعيمات التي تعطى للطفل عندما يتم

المعدل في التوائم المتماثلة� ،إذ تبلغ ن�سبته
 %60ال�شتراكه مع العامل البيئي.
وبينت الدكتورة ال�سقطي �أن التوحد
يعد ل�غ��زً ا م�ح�ي� ًرا ،وت�ضيف« :ي�شترك في
ت�شخي�صه المتخ�ص�صون في طب الأع�صاب
عند الأطفال وعلم الوراثة والطب النف�سي،
وي�ستطيع المتمر�سون منهم اكت�شافه في
ن�ه��اي��ة ال �ع��ام الأول» .ووج ��د �أن  %70من
الأطفال الم�صابين بالتوحد لديهم ت�أخر
عقلي ي�صنف ب�أنه �إعاقة ذهنية ،بينما تترافق
نوبات ال�صرع مع  %30من الم�صابين.
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د.ال�سقطي :التوحد ي�صيب  4ذكور مقابل كل �أنثى م�صابة

 800حالة تراجع
التخصصي حال ًيا ونسبة
انتشاره مرتفعة

وت���ش�ي��ر ال��دك �ت��ورة ال�سقطي �إل���ى �أن
معظم الأفراد الم�صابين بالتوحد عاجزون
اجتماع ًيا وال يتزوجون نهائ ًيا ،وبالتالي لي�س
لديهم �أطفال ،بيد �أن مقدرتهم الجن�سية
طبيعية .ونفت ما كان يعتقد في �أن المر�ض
ينتج فيما �إذا ك��ان ل��دى الأه ��ل م�شكالت
�أ�سرية كالقلق والتوتر الناجم بين الزوجين.
وزادت« :هذا ما لم تثبته الأبحاث الطبية».
�أنواعه
وتو�ضح الدكتورة ال�سقطي �أن المخت�صين
يعدون التوحد من �أكثر الأم��را���ض الوراثية
المعقدة جين ًيا ،حيث يعد مر�ضً ا نف�س ًيا ع�صب ًيا،
ل��ه �أ��س�ب��اب متداخلة ف��ي المناطق الجينية

6

نوعا ناد ًرا
وال�صبغية المترابطة .كما �أن هناك ً
من التوحد ي�سمى « ،»Autistic Savantتكون
لدى الم�صابين به قوى عقلية خارقة في علم
الإح�صاء ،وظهر ذلك في الدور الذي قام به
الممثل « »Dustin Hoffmanفي فيلم «رجل
المطر» وج�سد فيه �شخ�صية المري�ض بالتوحد
« »Raymond Babbitالذي �أظهر قدرة فائقة
في حفظ �أرق��ام الهواتف .وكذلك الحفالت
المو�سيقية التي قلدتها «لي�سيل ليمك» في
ع��زف البيانو ،على الرغم من كونها عمياء
وك�سيحة و�ضعيفة في ردود �أفعالها ،وذلك بعد
ا�ستماعها لأحد �أع�ضاء الفرقة المو�سيقية وهو
يعزف قطعة مو�سيقية.
�أما متالزمة «�أ�سبرجر» ،فتتمثل في كون
المري�ض لديه بع�ض الت�صرفات الم�شابهة
ل�ل�ت��وح��د ،ووج ��د �أن ذك���اءه طبيعي �أو في
بع�ض الأحيان يكون معدل ذكائه �أعلى من
الطبيعي ،وال يوجد لديه ت�أخر في النطق،
�أي �أن م�ق��درت��ه على ال �ك�لام ج �ي��دة ،لكن
م�شكلته الأ�سا�سية تكمن في �ضعف التوا�صل
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االجتماعي� ،إ�ضافة �إل��ى تف�ضيله للعزلة.
وكذلك من �أن��واع التوحد �أعرا�ض متالزمة
« »Syndrome Rettالمتمثلة في حركات
ال �إرادية تظهر بعد �سنة ون�صف ال�سنة من
العمر ،بجانب �أعرا�ض التوحد الآنفة الذكر.
كما وج��د في ه��ذا النوع �أن محيط الر�أ�س
طبيعي عند الوالدة ،يتبعه بطء في النمو بعد
ذلك ،وهي ت�صيب الإناث فقط.
وب�ح���س��ب ال��دك��ت��ورة ال���س�ق�ط��ي ،ف���إن
الت�شخي�ص ،وال�ت��دخ��ل ال�سلوكي المبكر،
وزيادة م�ستوى الوعي لدى الأهل ،هي �أكثر
الأ�ساليب فعالية في عالج مر�ض التوحد،
�إ�ضافة �إلى �أن ا�ستخدام العالجات الدوائية
جدا ،ويتمثل في عقار
يكون في نطاق محدود ً
«.»Resperdal
من جانب �آخ��ر ،ي�ؤكد الدكتور محمد
الدو�سري ،ا�ست�شاري مخ و�أع�صاب الأطفال
والم�شرف على ع�ي��ادة ت�شخي�ص التوحد
لدى الجمعية ال�سعودية الخيرية للتوحد� ،أن
ا�ضطراب طيف التوحد يطلق على مجموعة
م��ن اال� �ض �ط��راب��ات ال �ن �م��ائ �ي��ة الع�صبية
التي ت�سبب �صعوبات في التوا�صل اللغوي
واالج�ت�م��اع��ي وال�ع��اط�ف��ي ،وف��ي محدودية
االه�ت�م��ام��ات وال�سلوكيات غير الطبيعية
للطفل.
وي�شير الدكتور الدو�سري �إل��ى �أن هذا
التعبير «طيف التوحد» ي�ستخدم ،حال ًيا،
كبديل للعديد من الم�سميات ال�سابقة مثل
التوحد ،والتوحد النمطي �أو الكال�سيكي،
و�سمات التوحد ،و�شبه التوحد ،ومتالزمة
«كانرز» ،ومتالزمة «ا�سبرقر».
وي�ت�ف��ق ال��دو� �س��ري ف�ي�م��ا ت��ذه��ب �إليه
ال��دك �ت��ورة ال�سقطي ف��ي �أن ال �ت��وح��د من
الأم��را���ض المعقدة ،وتتداخل فيه عوامل
نوعا من الغمو�ض،
بيئية وجينية ت�ضفي عليه ً
ب�سبب تعدد الأ�سماء والنظريات التي حاولت
تف�سير ح��دوث اال�ضطراب وت�صنيفه� .إال
�أنه ،وبح�سب الدكتور الدو�سري ،ف�إن �أحدث
و�أدق م�سمى هو «ا�ضطراب طيف التوحد»،
حيث �أدرك الباحثون والعاملون ف��ي هذا
المجال �أن �أعرا�ض التوحد تختلف ب�شكل
كبير م��ن طفل �إل��ى �آخ��ر ،وم��ن طفل لديه
جميع �أعرا�ض التوحد وذي ق��درات عقلية
منخف�ضة ج� ً�دا� ،إل��ى طفل �آخ��ر لديه بع�ض
ال�سمات �أو ال�صفات الب�سيطة من التوحد،
ويتمتع بقدرات عقلية جيدة ،و�أحيا ًنا قدرات

الطفل التوحدي يحتاج �إىل �أ�ساليب تعليمية خا�صة

�أعلى من الطبيعي ،وبخا�صة في الذاكرة
�أو الريا�ضيات .ولذلك ،ف�إن الأول ي�صنف
با�ضطراب طيف التوحد من النوع ال�شديد،
بينما الآخر ي�صنف با�ضطراب طيف التوحد
من النوع الخفيف.
تزايد في الحاالت
ويعزو الدكتور الدو�سري �أ�سباب زيادة
الت�شخي�ص لمر�ض طيف ال�ت��وح��د لعدة
عوامل منها :زيادة الوعي بهذا اال�ضطراب
من قبل الأهل واالخت�صا�صيين� ،إذ �إنه في
الوقت الحالي يتم التفكير بطيف التوحد
ب�شكل مبكر وفي العديد من الأطفال الذين

ق��د يكونون مت�أخرين قلي ًال ف��ي الكالم،
وق��د ال يثبت �أنهم يعانون التوحد ،بينما
في ال�سابق ك��ان الأط�ف��ال المت�أخرون في
ال�ك�لام ال ي�سببون قلقًا كبي ًرا ف��ي بداية
الأم ��ر .وك��ذل��ك ق��د يتم عالجهم م��ن قبل
اخت�صا�صي التخاطب دون عر�ضهم على
عيادات ت�شخي�صية للت�أكد من عدم وجود
طيف ال �ت��وح��د� ،إ� �ض��اف��ة �إل ��ى التو�سع في
تعريف طيف التوحد ،حيث �إن��ه ك��ان في
الما�ضي يطلق التوحد النمطي �أو التوحد
فقط على الأطفال ذوي الأعرا�ض ال�شديدة
والمتعددة ،بينما ي�ستخدم طيف التوحد
العدد ( )9محرم 1429هـ ـ يناير 2008م

الآن لي�س فقط لو�صف هذه الفئة ،بل لو�صف
الفئات الأق ��ل �أع��را� �ضً ��ا وه��ي ال�ت��ي زادت
ن�سبة ت�شخي�صها بدرجة عالية في الفترة
الأخيرة� .أما العامل الآخر في زيادة ن�سبة
الت�شخي�ص ،بح�سب الدكتور الدو�سري،
فهو �إعادة ت�شخي�ص �أطفال كانوا م�صنفين
تحت ت�شخي�ص �آخر ،مثل ا�ضطرابات اللغة،
وفرط الحركة ،والتخلف العقلي.
وينوه �إل��ى �أن��ه بالرغم من ع��دم وجود
درا�سة م�سحية دقيقة� ،إال �أن درا�سة قامت
بها الجمعية ال�سعودية للتوحد قدرت ن�سبة
الإ�صابة بـ 6حاالت في كل  1000طفل ،وهي
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مماثلة لأع�ل��ى ن�سب الإ��ص��اب��ة ف��ي العالم.
و�شدد على �أهمية معرفة ن�سبة نمط الإ�صابة
في ال�سعودية ب�شكل دقيق من �أج��ل معرفة
الحاجة الحالية والم�ستقبلية �إلى هذه الفئة.
نظريات متعددة
ي�ت�ف��ق ال��دك �ت��ور ال��دو� �س��ري ك �ث �ي � ًرا مع
ال��دك�ت��ورة ن��ادي��ة ال�سقطي ف��ي ع��دم �صحة
نظرية عالقة ا�ضطراب التوحد باللقاحات
ال�ت��ي تعطى ل�ل�أط �ف��ال ،خ�صو�صً ا اللقاح
الثالثي الفيرو�سي « ،»MMRويقول« :ال�سبب
الرئي�س ف��ي ال��رب��ط م��ع ه��ذا اللقاح الذي
وجد اً
قبول كبي ًرا في بداية الأمر هو توقيت
�إعطائه ،والذي يكون مع بلوغ العام الأول من
العمر ،وهو يوافق بداية التقدم في القدرات
الكالمية ،و�أي�ضً ا ي�سبق ،بقليل ،العمر الذي

يفقد فيه بع�ض الأطفال القدرات الكالمية».
وي�ضيف الدكتور الدو�سري �أنه بالرغم من
التعدد وفي بع�ض الأحيان الت�ضارب في الآراء
والدرا�سات حول هذا الربط المفتر�ض ،ف�إن
م��ا ح��دث ف��ي ال�ي��اب��ان ف��ي الت�سعينيات هو
�أق��وى و�أو�ضح دليل على عدم وج��ود عالقة
بين اللقاح وا�ضطراب التوحد ،وما حدث
�أن �إع�ط��اء اللقاح ق � ّل ب�شكل كبير �إل��ى �أن
توقف في بداية الت�سعينيات في جميع �أنحاء
اليابان ،ولكن ت�شخي�ص اال�ضطراب لم يقل،
بل المفاج�أة �أن ت�شخي�ص هذا اال�ضطراب
في الأط�ف��ال اليابانيين �شهد زي��ادة كبيرة
مماثلة لبقية �أنحاء العالم.
ويرجع الدكتور الدو�سري �أ�سباب طيف
التوحد �إلى عدم التكون الطبيعي للدماغ� ،أو

الطفل التوحدي يف�ضل العزلة
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لأ�سباب جينية مثل متالزمة «داون» ومتالزمة
«رت» ،ولكن في �أغلب الأطفال ال يوجد �سبب
معروف ،واالعتقاد العلمي الحالي هو وجود
ع��دة م��ورث��ات جينية ينتج عنها تغيرات
وظيفية في المو�صالت الكيميائية في الجهاز
الع�صبي المركزي في مرحلة النمو المبكر،
ما ي�سبب قابلية للإ�صابة بطيف التوحد،
وهذه القابلية تتحول ب�سبب عوامل بيئية غير
معروفة ب�شكل محدد في الوقت الحالي �إلى
ا�ضطراب في بع�ض الأطفال .ويذهب فيما
�أ�شارت �إليه الدكتورة نادية ال�سقطي في �أن
الدليل الأكبر على وجود هذا الت�أثير الجيني
هو المالحظة الثابتة على �أن  %60من التوائم
المتماثلة ي�صابون بطيف التوحد عند �إ�صابة
�أح��ده�م��ا ،وي�ضيف الدكتور ال��دو��س��ري �أن

�إ�صابة قريب من الدرجة الأول��ى لأي طفل
تزيد ن�سبة الإ�صابة بطيف التوحد من 50
�ضعفًا �إلى � 100ضعف عن بقية الأطفال.
وي��و� �ض��ح ال��دك �ت��ور ال��دو� �س��ري �أن من
ال�ن�ظ��ري��ات الأخ� ��رى الخاطئة ال�ت��ي القت
رواجا في مختلف �أنحاء العالم ،وخ�صو�صً ا
ً
في ال�سنوات الأخيرة هي الت�سمم ،وت�ستند
ه��ذه النظرية في الأ�سا�س �إل��ى المالحظة
الثابتة والحقيقة في �أن الت�سمم بالمعادن
الثقيلة مثل ال��ر��ص��ا���ص وال��زئ �ب��ق ،ي�سبب
�ضر ًرا في الدماغ ،وبالأخ�ص الأدمغة التي
ف��ي مرحلة النمو كما عند الأط �ف��ال .وقد
ن�شرت العديد من الأبحاث التي تتحدث عن
وجود �أو انعدام العالقة بين التوحد ،وزيادة
ن�سبة المعادن في الدم دون ن�سبة الت�سمم
المعروفة� ،إال �أنه ال توجد حتى الآن درا�سة
م�سحية مبنية على �أ�س�س علمية تثبت وجود
العالقة حتى الآن .وبالرغم من عدم وجود
�أي تو�صية بقيا�س ن�سبة المعادن الثقيلة
في الأطفال الم�شخ�صين بالتوحد ،ح�سب
تو�صيات الجمعية الأمريكية ،ف��إن العديد
من المراكز الطبية الخا�صة تروج لقيا�س
المعادن الثقيلة ،وتروج �أي�ضً ا للعالج بالأدوية
ال�ط��اردة لل�سموم ،ولتكرار قيا�س ال�سموم
بعد ا�ستخدام هذه الأدوي��ة .ومن المعروف
�أن ا�ستخدام الأدوية الطاردة لل�سموم يعمل
على زيادة تركيز المعادن في �سوائل الج�سم
وال�شعر لزيادة معدل طرد هذه ال�سموم .وقد
ا�ستخدم بع�ضنا درا�سات عملت في الواليات
المتحدة الأمريكية ،وبخا�صة والية «تك�سا�س»
عن وجود عالقة .بيد �أنهم لم يو�ضحوا �أن
الدرا�سات لم يتم ن�شرها في �أي مجلة علمية
متخ�ص�صة ،ولكنها �إما ن�شرت على مواقع
الإنترنت �أو مجالت غير محكمة �إطال ًقا.
و�أ�شار الدكتور الدو�سري �إلى رواج نتائج
درا�سات محلية عملت على عينات �صغيرة
جدا ال تُمكن علم ًيا من القيام ب�أي ا�ستنتاجات
ً
يمكن تعميمها على الأط �ف��ال الم�صابين
ب��ال�ت��وح��د ،ول��م يتم ن�شرها ف��ي المجالت
العلمية المحكمة .والحقيقة المجردة �أننا
بهذه الطريقة نعيد تكرار التجارب ال�صغيرة
وغير العلمية التي تم عملها في جميع �أنحاء
العالم ،ولم تثبت �أي درا�سة علمية مقننة
ه��ذه العالقة ،بل العك�س من ذل��ك فجميع
الدرا�سات المن�شورة في المجالت العلمية
تنفي وجود �أي دور للمعادن كم�سبب للتوحد.

د .الدو�سري :ال عالقة بني طيف التوحد واللقاح الثالثي الفريو�سي

ويدعم ذل��ك ،بح�سب الدكتور الدو�سري،
المقالة المن�شورة ف��ي المجلة الأمريكية
لطب مخ الأع�صاب عام  ،2004والتي قامت
بقيا�س كمية الزئبق في ال��دم ،وفي ال�شعر
للأطفال التوحديين ،والأطفال الطبيعيين
ف��ي هونج ك��ون��ج ،ول��م يوجد �أي ف��ارق بين
المجموعتين .و�أكد الحاجة الما�سة �إلى دعم
درا�سة علمية مقننة في البيئة ال�سعودية ،لأن
ن�سبة المعادن وال�سموم في البيئة ال�سعودية
ق��د تكون مختلفة عنها ف��ي �أج ��زاء العالم
الأخ��رى .وحذر من وجود عدة حاالت وفاة
م�سجلة ف��ي بريطانيا وال��والي��ات المتحدة
الأمريكية ،حدثت لأطفال كانوا يتناولون
�أدوية نزع ال�سموم ،ولذلك ف�إن المقولة ب�أن
نزع ال�سموم ال يمكن �أن يكون �ضا ًرا مقولة
ثبت خط�ؤها.
�أم��ا النظرية الأق��دم ن�سب ًيا ،كما ي�ؤكد
ال��دك�ت��ور ال��دو� �س��ري ،فهي ع�لاق��ة التوحد
بالتغذية ،والتح�س�س م��ن بع�ض الأغذية،
خ�صو�صً ا م�شتقات القمح والحليب .وي�ضيف
�أن ��ه ت��وج��د ع��دة درا���س��ات ل �ه��ذه النظرية
من �أهمها درا��س��ة لم تكتمل في فلوريدا،
العدد ( )9محرم 1429هـ ـ يناير 2008م

الدراسات الموثقة تنفي
وجود دور للمعادن في
اإلصابة
عمل الباحثون فيها على درا�سة التغيرات
ال�سلوكية والذهنية لمجموعة من �أطفال
التوحد الذين �أخ�ضعوا لحمية خالية من
«الغلوتين» ،ومجموعة �أخرى تناولت حمية
م�شابهة تحتوي عليه دون معرفة الأه��ل �أو
االخت�صا�صيين المقيمين لذلك ،وتم ن�شر
النتائج المبدئية ع��ام  2006ف��ي المجلة
الأمريكية لأبحاث التوحد التي نفت وجود
�أي فروقات ملمو�سة بين المجموعتين.
وي�شير الدكتور الدو�سري �إلى �أن العالج
بالفيتامينات ،وخ�صو�صً ا فيتامين «ب »6لم
يبحث ب�شكل ك��اف ،لذلك يجب الحذر من
ا�ستخدام كميات عالية منه لمدة طويلة،
نظ ًرا الحتمال ح��دوث �أ�ضرار من الت�سمم
بالفيتامينات ال��زائ��دة .بجانب �أن بع�ض
ال��درا� �س��ات ال�م�ح��دودة ج� ً�دا د ّل��ت على �أن
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أعراضه تظهر خالل
السنوات الثالث األولى من
العمر
ن�سبة عن�صر الماغني�سيوم قد يكون �أقل في
الأط�ف��ال الم�صابين بالتوحد ،لذلك �شاع
ا�ستخدام كميات عالية منه في العالج ،لكن
مع الحذر �أي�ضً ا في اال�ستخدام المفرط
ل��ه لمدة طويلة وب��ال��ذات عند ع��دم وجود
�أي تح�سن ملمو�س ومتوا�صل عند الطفل
المعالج.
وي ��ؤك��د ال��دك�ت��ور ال��دو� �س��ري م��ا ذهبت
�إليه الدكتورة نادية ال�سقطي في �أن العالج
الوحيد الذي �أثبت بالدرا�سات العلمية هو
التدخل المبكر قبل �سن الثالثة من العمر،
عن طريق برنامج مقنن وخا�ص بالأطفال
الذين يعانون طيف التوحد ،لذلك تكمن
�أهمية الت�شخي�ص المبكر والدقيق� ،إ�ضافة
�إلى العديد من المحاوالت والنتائج الجيدة
في عالج بع�ض �أعرا�ض التوحد ،مثل الن�شاط
ال �م �ف��رط ،وتح�سين ال��ق��درات التعبيرية
والتوا�صلية با�ستخدام عالجات تعمل على
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تغيير م�ستويات ال�م��و��ص�لات الكيميائية
الع�صبية ،وخ�صو�صً ا المو�صل المعروف
با�سم «ال�سريتونين» ،حيث ثبت بالدرا�سات
الإ�شعاعية الخا�صة وج��ود نق�ص في هذا
المو�صل ل��دى بع�ض الأط �ف��ال الم�صابين
بطيف التوحد ،في الجزء الأي�سر من الدماغ

الم�س�ؤول عن التخاطب واللغة .كما �أن نق�ص
«ال�سريتونين» يت�سبب في العزلة والكثير
من الأع��را���ض الموجودة في �أطفال طيف
التوحد .وتوجد العديد من الأب�ح��اث التي
�أثبتت تح�سن ن�سبة جيدة من الأطفال ت�صل
�إلى  %60بعد ا�ستخدام الأدوية التي تزيد من
تركيز «ال�سريتونين» في الدماغ.
التطورات م�ستمرة
وي�شير الدكتور الدو�سري �إلى العديد من
الأبحاث التي لم تر النور بعد ،والتي تقام
بتمويل من هيئة ال��دواء والغذاء الأمريكية
على الأطفال الأمريكيين الم�صابين بطيف
التوحد .بجانب دواء «الدي�سبريل» الذي
�صرح له ر�سم ًيا من قبل هيئة الدواء والغذاء
الأمريكية في �أكتوبر  ،2006ال�ستخدامه
في تقليل الن�شاط الزائد والعنف ك�أول دواء
يح�صل على ت�صريح ر�سمي ،م��ا زاد من
تفا�ؤل الباحثين واالخت�صا�صيين في هذا
المجال.
و�أ��ش��ار الدكتور الدو�سري �إل��ى �أن��ه تم
ت�أ�سي�س العيادة ال�شاملة لت�شخي�ص طيف
التوحد وا�ضطرابات النمو المماثلة عام
 2005ف��ي الجمعية ال���س�ع��ودي��ة للتوحد،
وك��ذل��ك ت�أ�سي�س ع �ي��ادة ت�شخي�ص طيف
التوحد وعالجه في م�ست�شفى الملك في�صل
التخ�ص�صي ومركز الأبحاث في عام ،2006
للتعاون مع الجمعية ال�سعودية للتوحد في

الجمعية السعودية الخيرية للتوحد
ت�أ�س�ست الجمعية ال�سعودية الخيرية للتوحد عط ًفا على موافقة وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،وتم بتاريخ � 17صفر
1424هـ الموافق � 19إبريل 2003م عقد اجتماع للم�ؤ�س�سين جرى خالله انتخاب مجل�س الإدارة .كما تم االتفاق على
و�سجلت الجمعية تحت مظلة وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية بقرار
�إيجاد مقر للجمعية تمهيدًا لمبا�شرة �أعمالهاُ .
معالي وزير العمل وال�ش�ؤون االجتماعية في  3رجب 1424هـ.
وتهدف الجمعية �إلى الم�ساهمة في تن�سيق الجهود ,وتحقيق التكامل بين جميع القطاعات المعنية برعاية فئة
التوحد� ،سواء كانت حكومية� ,أو خيرية� ,أو �أهلية ,و�إن�شاء مراكز الرعاية المتخ�ص�صة لفئة التوحد في العديد من مناطق
المملكة ،بنا ًء على الدرا�سات والمعطيات البحثية التي تحدد ن�سبة انت�شار الحاالت في المناطق� .إ�ضافة �إلى �إن�شاء
قاعدة معلومات حول حاالت التوحد بجميع �أنواعها ومراكز الرعاية في المملكة ،والعمل على رفع درجة الوعي حيال
�إعاقة التوحد في المجتمع ،بجانب ت�شجيع الدرا�سات والأبحاث المتعلقة بم�سببات التوحد و�أ�ساليب العالج والرعاية
والت�أهيل ودعمها ،وتبني برامج الت�أهيل والتدريب الأكاديمي والتطبيقي الهادفة �إلى �إعداد كوادر متخ�ص�صة للعمل مع
فئة التوحد ،وتطوير قدرات الكوادر العاملة .كما تهدف الجمعية �إلى الم�ساهمة في توفير البرامج الت�أهيلية المهنية
المنا�سبة لإعداد فئة التوحد ل�سوق العمل ،وحث القطاعات الحكومية والأهلية على توفير الفر�ص الوظيفية المنا�سبة
لهذه الفئة.
وبا�شرت الجمعية ال�سعودية الخيرية للتوحد رعاية الحاالت من خالل مركزها الأول «�أكاديمية التربية الخا�صة»
من بداية الف�صل الدرا�سي الأول لعام 1426/1425ه�ـ .وبح�سب بيان للجمعية ف�إن المركز حال ًيا يخدم ما يزيد على
( )70حالة ،وتم و�ضع خطة عمل ت�شغيلية ت�ستهدف رفع هذا العدد للو�صول �إلى تقديم الخدمات �إلى ما يقارب ()80
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التدخل املبكر يح�سن من حالة الطفل التوحدي

حالة من الذكور والإناث ،وبما ي�شكل �أكبر مركز لرعاية هذه الحاالت في المملكة والعالم العربي .كما قامت �إدارة
الجمعية بالتعاون مع العديد من المخت�صين في مجاالت الرعاية لفئة التوحد ب�إعداد الم�شروع الوطني للتوعية
والتدريب حول التوحد في المملكة الذي يمثل حملة وطنية متكاملة تغطي معظم م�ساحة المملكة من خالل زيارات
مجدولة لمدة �أ�سبوعين في كل مدينة من المدن الرئي�سة� ،إ�ضافة �إلى فعاليات توعوية متنوعة تهدف �إلى االرتقاء
بدرجة الوعي حيال ا�ضطراب التوحد ،ما ينعك�س �إيجاب ًيا على االكت�شاف والت�شخي�ص المبكر للحاالت في �سن
الطفولة المبكرة .كما يت�ضمن الم�شروع برامج تدريبية مكثفة للكوادر العاملة مع فئة التوحد بهدف رفع درجة
الكفاءة لدى هذه الكوادر في ظل نق�ص المخرجات الأكاديمية في الجامعات ال�سعودية في مجال التوحد.
وفي الإطار ذاته �أقر مجل�س �إدارة الجمعية �إن�شاء معهد غير ربحي تابع للجمعية يوفر فر�صً ا لخريجي الثانوية العامة
من الذكور والإناث لاللتحاق ببرنامج دبلوم للتوحد واال�ضطرابات المماثلة لمدة �سنتين ون�صف ،وذلك لتلبية احتياجات
�سوق العمل المحلي في هذا المجال� .إذ ت�شير النتائج الأولية للبحث الوطني للتوحد وا�ضطرابات النمو المماثلة ،الذي
ت�شرف عليه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية� ،إلى وجود �أكثر من مئة �ألف حالة توحد بالمملكة.
وبح�سب الجمعية ،ف�إن عدد المراكز الحكومية والخيرية والأهلية التي ت�شرف على مثل هذه الحاالت هي �أكثر
من ( )50مرك ًزا تعاني في معظمها ندرة الكوادر الم�ؤهلة في هذا المجال ،نظ ًرا لعدم وجود �أي مخرجات �أكاديمية
في مجال رعاية هذه الفئة في �أي من الجامعات ال�سعودية� ،سواء على م�ستوى الدبلوم� ،أو البكالوريو�س .كما �أن كل
مركز من هذه المراكز يحتاج �إلى عدد من  5كوادر �إلى  10كوادر م�ؤهلة للتعامل مع فئة التوحد.
وي ُعد معهد الجمعية ال�سعودية للتوحد للبنات هو الأول في مجال التوحد ،لي�س على م�ستوى المملكة فح�سب،
بل على م�ستوى العالم العربي .ومن المتوقع �أن يكون لبنة في بناء �صرح ت�أهيلي في مجال التعامل مع فئة التوحد.

موقع الجمعية الإلكتروني

http:// www.saudiautism.com
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تقييم الأط�ف��ال ب�شكل متكامل وعالجهم.
ونظ ًرا ل�صعوبة ت�شخي�ص ا�ضطراب طيف
التوحد ،خ�صو�صً ا ل��دى الأط�ف��ال الأ�صغر
�س ًنا� ،إ�ضافة �إلى �أن التدخل المبكر ،وببرامج
خا�صة ومقننة ،هو �أكثر الطرق العالجية
فعالية لطيف التوحد ،وكذلك لعدم وجود
�أي مقيا�س عربي مقنن .فقد قامت الجمعية
ال�سعودية للتوحد بالتعاون م��ع م�ست�شفى
الملك في�صل التخ�ص�صي بتنظيم دورة
تدريبية مكثفة لجميع المخت�صين بت�شخي�ص
التوحد في الجمعية والم�ست�شفى لت�شخي�ص
التوحد على مقيا�س عالمي يعرف بمقيا�س
ت�شخي�ص ال�ت��وح��د ع��ن ط��ري��ق المالحظة
«Autism Diagnostic Observation
� ،»Scheduleأو اخت�صا ًرا « ،»ADOSوالتي
�أقيمت في مقر الجمعية في �شهر مار�س
 2007م��ن ق�ب��ل ال��دك �ت��ورة «�آن �شلفانت»
التي تعد �إح��دى االخت�صا�صيات القليالت
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�أعرا�ض التوحد تختلف من طفل �إىل �آخر

الم�صرح لهن بالتدريب على هذا المقيا�س.
وق��د ت��م �إدخ ��ال ه��ذا المقيا�س م��ن �ضمن
طرق التقييم ال�شامل للأطفال الم�شتبه في
وج��ود طيف التوحد لديهم من بداية �شهر
�أبريل  ،2007كخطوة رائدة في تقنين طرق
الت�شخي�ص وتطويرها ،بما يماثل �أف�ضل
مراكز الت�شخي�ص العالمية .ويتم من خالل
هذا المقيا�س مالحظة �سلوك الطفل عبر
عدة ن�شاطات تبدو على �شكل �ألعاب ،ويتم
ت�سجيل ردود فعل الطفل ثم �إدخال البيانات
في الحا�سب الآلي لتقييم ال�سلوك ،والخروج
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بتقييم �أكثر دقة من الت�شخي�ص عبر الأ�سئلة
الموجهة للأهل �أو المالحظة �أو اللعب غير
المقنن ودون وج��ود مقيا�س محدد لتقييم
ردود فعل الطفل ،وه��ي ال�ط��رق المتبعة،
حال ًيا ،في المملكة.
وا��س�ت�ك�م��االً لخطط ال�ت�ط��وي��ر يو�ضح
الدكتور الدو�سري �أن الخطوات القادمة
تتمثل في تعريب الجزء الخا�ص بالأطفال
الناطقين ،وتقنين الن�سخة المترجمة ،ومن
ثم تدريب االخت�صا�صيين العاملين في مجال
الت�شخي�ص لال�ستفادة من هذا المقيا�س.
العدد ( )9محرم 1429هـ ـ يناير 2008م

واخ�ت�ت��م حديثه بالت�أكيد على وجود
الجهود من قبل مركز الأبحاث في م�ست�شفى
الملك في�صل التخ�ص�صي بالتعاون مع مركز
الأم�ي��ر �سلمان لأب�ح��اث الإع��اق��ة والجمعية
ال�سعودية للتوحد ،وب�شكل متنا�سق ومتكامل
لعمل عدة بحوث ت�شمل طرق الت�شخي�ص،
وق �ي��ا���س ن�سبة الإ� �ص��اب��ة بطيف التوحد،
والم�سببات الجينية والبيئية التي �سوف
ت�ساعد ،ب�إذن اهلل ،على �إخراج طيف التوحد
م��ن دائ ��رة ال�ح�ي��رة وال�غ�م��و���ض �إل��ى دائ��رة
ال�ضوء والأمل.

األساليب التعليمية والتربوية
للطفل التوحدي
■ فاطمة حممد �آل عاي�ض

من�سقة فنية للتدخل املبكر ب�أكادميية الرتبية اخلا�صة

يعد العالج الوحيد الذي �أثبت فاعلية ونتائج �إيجابية على
التوحدي هو العالج التربوي التعليمي وتعديل ال�سلوك ،من خالل
�إلحاق الطفل ببرنامج التدخل المبكر بفئة التوحد ،فكلما كان
التحاق الطفل في �سن مبكرة ،كانت نتائجه �أف�ضل وتقدمه �أ�سرع.
ويف�ضل �أن تقدم خدمات وبرامج التدخل المبكر للطفل منذ
بداية ت�شخي�صه بالتوحد ،على �أن ت�شمل جميع المجاالت التي
يحتاج �إليها في هذه المرحلة العمرية.
فكما هو معروف عجز التوحدي عن اكت�ساب الكثير من
المهارات وال�ع��ادات االجتماعية من بيئته ،وذل��ك لق�صور في
قدرته على التقليد .فالطفل الطبيعي يكت�سب مهاراته االجتماعية
واال�ستقاللية من خالل البيئة واحتكاكه وتقليده الآخرين.
وتركز برامج التدخل المبكر على �إك�ساب الطفل التوحدي
الكثير من المهارات الحياتية ،ومعالجة نواحي الق�صور التي
يعانيها ،وهي التوا�صل والمهارات االجتماعية ،واللعب التخيلي،
وكذلك المهارات اال�ستقاللية ،وتعديل ال�سلوك.
فعند التحاق الطفل التوحدي بالمركز تطبق عليه مقايي�س
لتقييم �أدائه ،وقدراته ،وم�ستواه الحالي ،ونقاط القوة وال�ضعف
في مجاالت االنتباه ،والتوا�صل ،واللغة ،والمهارات االجتماعية،
واال�ستقاللية ،والإدراك�ي��ة والحركية .وعلى �ضوء نتائجها يعد
برنامجه التربوي الفردي اً
�شامل �أهدا ًفا في المجاالت ال�سابقة.
ويتم �إعداده من قبل فريق متعدد االخت�صا�صات «تربية خا�صة،
واللغة والتوا�صل ،وعلم نف�س ،والتربية الفنية ،والتربية البدنية،
والوالدين» ،وكل مخت�ص ي�ضع �أهدا ًفا في مجاله للطفل.
وي�ت��م التركيز ف��ي م�ج��ال اللغة وال�ت��وا��ص��ل على �إك�ساب
التوحديين طريقة �أو بدائل للتوا�صل �إذا كان الطفل غير ناطق� ،أو
تحفيز اللغة وتوظيفها لدى الأطفال الناطقين وزيادة مفرداتهم،
وك��ذل��ك تدريبهم على ات�ب��اع التعليمات وتطوير ا�ستيعابهم
وا�ستقبالهم للتوجيهات والأوام��ر اللفظية� ،إ�ضافة �إل��ى تطوير
مهارة التقليد لي�ستطيع الطفل التكيف مع المجتمع واكت�ساب
الكثير من المهارات ،و�أهمها الكالم واللعب والتفاعل االجتماعي
واال�ستقاللية.
نجاحا عالم ًيا مع فئة
ومن �أهم برامج التوا�صل التي حققت ً
التوحد هي التوا�صل بتبادل ال�صور « ،»PECSوهي اخت�صار
للم�صطلح «Picture Exchange Communication
 ،»Systemويدرب الطفل من خالل هذا البرنامج على كيفية
التعرف على �صورة ال�شيء الذي يريده ،وي�أخذه ويقوم ب�إعطائه

للمعلم ،وبالمقابل ي�أخذ هذا ال�شيء الحقيقي المو�ضح بال�صورة.
وبهذه الطريقة طور التوحدي توا�صله مع الآخرين بال�صور وع َّبر
عن احتياجه .ولكل طفل مجموعته الخا�صة� ،سواء بملف للتوا�صل،
�أو ميدالية يعلقها في جيبه ،وتكون معه دائ ًما بالمركز وخارجه
ليتوا�صل من خاللها ،اً
«مثل قد تحتوي ميدالية �أحد الأطفال على
�صورة حمام ،وماء ،وم�سبح ،وقطعة حلوى ،وبطاط�س ،و�صورة
تعبر عن النوم ،والتعب وغيرها» ،فعندما ي�شعر الطفل بالعط�ش
ف�إنه ي�شير ببطاقة ماء لل�شخ�ص الذي �أمامه ،وعلى هذا ال�شخ�ص
�أن يذهب به للحمام �أو ي�أذن له �أو ي�ساعده.
ومن المهارات الأخرى التي يتدرب عليها التوحدي تنمية
تفاعله االجتماعي ،من اال�ستئذان وال�سالم وال�شكر واالعتذار،
والتعريف بنف�سه و�أفراد �أ�سرته وا�سمه ،وانتظار الدور ،واللعب
الجماعي ،واللعب بالألعاب بطريقة �صحيحة ،والم�شاركة في
الأن�شطة االجتماعية ،والرحالت ،والزيارات.
ومن المهارات ال�ضرورية التي يتم تدريب الطفل عليها،
االعتماد على النف�س في ا�ستخدام الحمام ،و�أدوات الأكل،
واال�ستحمام ،وتنظيف الأ�سنان ،وغ�سل اليدين والوجه ،ولب�س
المالب�س.
وكذلك تنمية قدراته الإدراك �ي��ة بالكثير من المهارات
والأه� � ��داف ،م��ن ال�م�ط��اب�ق��ة ،وال�ت���ص�ن�ي��ف ،وال �ت �ع��رف على
ال�ح�ي��وان��ات ،وال�خ���ض��راوات وال�ف��واك��ه ،والأل� ��وان والأ�شكال،
والمفاهيم ،والأعداد والحروف ،والكتابة والقراءة� .إ�ضافة �إلى
تدريب الطفل على تنمية مهاراته الحركية الدقيقة بالأن�شطة
المختلفة من �ضم الخرز وا�ستخدام �أ�صابعه في االلتقاط
وم�سك القلم والمق�ص ،و�أي�ضً ا تنمية مهاراته الحركية الكبيرة
بالتمارين الريا�ضية ،من تعلم ركوب الدراجة ،وكرة القدم،
وال�سلة ،والقفز ،والجري.
وفي مجال التربية الفنية يتدرب الطفل على الر�سم والتلوين،
والأعمال اليدوية ،والق�ص ،وعجن ال�صل�صال وت�شكيله.
ومن �أهم الخدمات التي يتم العمل عليها العالج ال�سلوكي
لل�سلوكيات غير المرغوب فيها ،والتي غال ًبا ما ت�صاحب التوحدي
وت ��ؤث��ر ف��ي �أدائ� ��ه وت�ق��دم��ه ،وت�ت��م م��ن خ�لال مالحظة الطفل
و�إخ�ضاعه لبرنامج تعديل ال�سلوك للتخل�ص من ال�سلوك ال�سيئ
و�إك�سابه ال�سلوك الجيد .و�أخ�ي� ًرا يحتاج الطفل التوحدي �إلى
�ساعات طويلة من التدريب وال�صبر والثبات ،و�سوف يفاجئكم
فهو طفل المفاج�أة.
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ابني التوحدي ..وسلك الهاتف!
هذه ق�صة م�ضحكة ومحزنة في الوقت نف�سه� ،إذ ا�ستطاع
ابني م�شعل �أن يطور �سلو ًكا ا�ستحواذ ًيا جديدً ا ،وذلك بعد �أن
�سافرت مربيته نهائ ًيا �إلى بلدها حيث افتقدها وبدت عليه
عالمات اال�ضطراب وا�ضحة .وذات يوم وجد م�شعل �سلك
هاتف لونه رمادي ،وطوله تقري ًبا متر ون�صف� ،أم�سك م�شعل
ذلك ال�سلك و�أخذ يلوح به يمي ًنا وي�سا ًرا ،وينظر �إليه بتعجب
وا�ستمتاع ،ثم �ضمه �إلى �صدره وهو يبت�سم! كان م�شعل يلعب
بذلك ال�سلك معظم وقته ،وك�أن ال�سلك لعبة! بعد ذلك بد�أ
م�شعل ي�أخذ ال�سلك من حجرة �إل��ى �أخ��رى ،ي�سحبه وراءه
ويجل�س �أحيا ًنا على الكر�سي ،ثم يدلي بال�سلك وك�أنه ي�صطاد
�سم ًكا ،وقبل �أن ينام ي�ضع م�شعل ال�سلك �إلى جانبه ،ويطمئن
عليه لدرجة �أنه يفيق من نومه �أحيا ًنا ليتفقده ثم يكمل نومه..
وهكذا �أ�صبح ال�سلك �شي ًئا مه ًما في حياة م�شعل وا�ستحوذ
د.يا�سر الفهد
على وقته!
والد طفل توحدي
قررنا� ،أنا والأ�سرة ،ال�سفر �إلى البحرين ب�صحبة م�شعل
و�أخيه في عيد الأ�ضحى ،وكان كل �شيء على ما يرام حتى
و�صلنا �إلى منزلنا في البحرين ،حينها بد�أت المعاناة! م�شعل
بد�أ م�ضطر ًبا وبدت عليه نوبات الغ�ضب وبد�أ يزمجر! فقالت لي والدته :ما خطب م�شعل؟! لماذا هو منزعج؟
فهذه لي�ست �أول مرة ي�سافر فيها �إلى هذا المكان؟
لم ينم م�شعل طوال الليل ..يبكي تارة ..وي�ضحك تارة �أخرى! وبد�أت �أراقب �سلوكه وحركاته ،فتيقنت
�أنه يفتقد �شي ًئا ما! راح م�شعل يدخل في جميع الحجر و�أنا �أراقبه� ..إلى �أن ر�أيته يتفقد �أ�سالك التلفاز
والهاتف والثالجة!! عندها �أيقنت �أن ما يبحث عنه هو �سلك الهاتف الذي كان معه في الريا�ض!
ذهبت �إلى محالت الأدوات الكهربائية ،وا�شتريت له ال�سلك ثم �أح�ضرته و�أنا فرح به ..م�شعل �أخذه
وراح يزنه! ويقي�س طوله! وينظر �إلى لونه! وبد�أ يلوح به يمنة وي�سرة ،وجل�س على الكر�سي ثم رمى ال�سلك
ك�أنه ي�صطاد �سم ًكا ..بعدها �صرخ وبكى ورمى به «ك�أنه لم يعجبه!!» �أعطيته �إياه مرة �أخرى! لم يتقبله
ذهبت وا�شتريت �أربع �أنواع من �أ�سالك الهاتف! فلم يقبلها! وبدا غا�ض ًبا ،ولم ينم في اليوم الثاني �إال ثالث
�ساعات ...يا ترى ما الحل؟!
قلت لأم م�شعل في �أمان اهلل! بعد �إذنك �أنا ذاهب �إلى الريا�ض! تعجبت لماذا؟! قلت �س�أح�ضر ال�سلك،
و�ضحكت ب�صوت عال من الموقف ،قالت �ألي�س هناك حل ثان؟ قلت ال �أعتقد� .سافرت �إلى الريا�ض مرة
�أخرى ،و�أح�ضرت ال�سلك الذي بدا بال ًيا! ورجعت في اليوم نف�سه ،ثم فاج�أت م�شع ًال به! .فرح وراح يرك�ض
من الفرح ويرفرف بيديه وينط من مكانه «كل ذا ع�شان �سلك هاتف!» .و�أخذ م�شعل ال�سلك ،ثم بد�أ يلعب
به كما كان في منزلنا بالريا�ض ،وهد�أ وهلل الحمد ثم نام وبجواره ال�سلك� ..سبحان اهلل ..يتعلق الأطفال
التوحديون ب�أ�شياء غريبة ،وت�شكل لهم �صمامات �أمان ،ولكن حين ت�ستحوذ عليهم كل ًيا ،ف�إنه يجب التدخل
بو�سيلة التغيير التدريجي ،حتى نحد من ال�سلوك اال�ستحواذي .وبد�أنا بعمل الخطة لتخلي�صه من االرتباط
بهذا ال�سلك تدريج ًيا ،فكنت �أنتظر حتى ينام و�أقوم بق�ص ال�سلك و�أق�صره بمعدل �شبر يوم ًيا ،وكان يقوم في
اليوم التالي ويلعب بما تبقى من ال�سلك ،حتى لم يتبق من ال�سلك �سوى مقدار �شبر! وكان م�شعل «مب�سوط»
ويلعب بما تبقى منه �إلى �أن اختفى ال�سلك ولم يعد يهتم م�شعل به!
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مقال

إنعاش األطفال الخدج والعبث
الطبي

د� .صالح العليان
ا�ست�شاري طب حديثي الوالدة

ola11211@yahoo.com

أ�سبوعا يعد ً
�سقطا ويترك دون �إنعا�ش ،فيتوفاه اهلل .وبعد تطور
قبل عقود كان الخديج �إذا ولد �أقل من ً � 28
الخدمات ال�صحية وا�ستخدام �أجهزة التنف�س والعناية الفائقة �أ�صبح من الممكن �أن يعي�ش من هو �أقل من 28
أ�سبوعا ،بل �إن �أطفاالً ولدوا في الأ�سبوع الواحد والع�شرين من �أعمارهم الحملية� ،أي ن�صف الحمل تقري ًبا،
� ً
عا�شوا ولكن لم ي�سلموا من الإعاقات الذهنية والبدنية ،وه�ؤالء من النوادر وال يمكن القيا�س عليهم.
أ�سبوعا
ولت�سهيل العمليات الإح�صائية وتوحيدها بين الدول عامة ،قامت منظمة ال�صحة العالمية بو�ضع ً � 22
من الحمل �أو  500جرام للوزن كحد �أدنى للإنعا�ش .وكذلك المنظمة العالمية لت�صنيف الأمرا�ض و�ضعت� ،أي�ضً ا،
أ�سبوعا كاملة �أي  154يو ًما بداية الفترة الخديجية ،وهذا يثبت لديهم �أن الحد الأدنى للإنعا�ش هو 22
ً � 22
أ�سبوعا من الحمل.
� ً
لقد طرحت هذه الق�ضية على العديد من علمائنا ،وجاء ردهم ب�إنعا�ش �أي وليد بعد تمامه ال�شهر الرابع من
أ�سبوعا ،لأن في هذا العمر يتم نفخ الروح فيه ،وله ما للإن�سان من �أحقية في الحياة .وال
الحمل �أي ما يعادل ً � 19
يتعدى هذا الر�أي من �أنه �ضرب من الم�ستحيل لأن الوليد في هذا العمر ما هو �إال جهي�ض ال يمكن له �أن يعي�ش.
وللعلم �إن بقاء الطفل الخديج ح ًيا ال يعتمد فقط على وجود �أع�ضاء مثل القلب والرئتين وغيرهما ،بل يعتمد
على درجة ن�ضوج وظائف تلك الأع�ضاء فمث ًال الرئة ،وهي من �أهم الأع�ضاء لدى الإن�سان تكون غير مكتملة
ت�شريح ًيا وال وظيف ًيا عند ه�ؤالء الأطفال ،لذلك ي�ضطر الأطباء �إلى و�ضعهم على �أجهزة تنف�سية ت�صارع تلك
الأكيا�س الهوائية ،وال �أقول حوي�صالت هوائية لأنها لم تنم بعد ،دافعة الأك�سجين ب�ضغط ال تتحمله الرئة لكي
ي�صل �إلى الدم .والنتيجة هي ت�ضرر الرئة وبقية الجهاز التنف�سي ،وتغيير تركيبتها الت�شريحية والف�سيولوجية.
أ�سبوعا من الحمل ،وت�ستمر
وعلم الت�شريح والف�سيولوجيا �أثبتا �أن الرئة تبد�أ بالنمو ت�شريح ًيا ووظيف ًيا بعد ً � 24
حتى �سن الطفولة المبكرة.
ون�سبة بقاء ه�ؤالء الأطفال �أحياء تتفاوت من بلد �إلى �آخر ،ومن مركز �صحي �إلى �آخر فهي ما بين  %2و%35
أ�سبوعا ،وترتفع ن�سبة البقاء �إلى
أ�سبوعا ،وتراوح من � %17إلى  %58عند من يولد على ً � 24
عند من يولد على ً � 23
أ�سبوعا .وهذا الأمر �شغل الكثير من الباحثين وجعلهم في حيرة دائمة فتكاثفت الجهود
� %85أو �أكثر بعد ً � 25
لمعرفة الحد الأدنى لعمر الإنعا�ش .هنا �أ�سوق لكم درا�سة �شملت  21بلدًا �أوروب ًيا �أثبتت فيها �أن ن�سبة الوفاة لدى
من تراوحت �أوزانهم بين  500جرام ،و 749جرا ًما ت�صل �إلى  ،%44وتختلف من بلد �أوروبي �إلى �آخر ،فقد بلغت
 %90في البلدان التي ال تحظى بخدمات طبية عالية ،بينما بلغت  %26عند البلدان المتطورة .وهذه النتائج جعلت
أ�سبوعا
أ�سبوعا �إلى ً � 24
 10دول �أوروبية� ،ضمن  21دولة �شملتها الدرا�سة ،تبد�أ فعل ًيا بتغيير عمر الإنعا�ش من ً � 22
أ�سبوعا من الحمل.
�أو ً � 25
والق�ضية ال تقف عند �إنعا�ش ه�ؤالء الأطفال ،و�إبقائهم �أحياء ،بل �إن الجهد الذي يبذل لكي يبقى ه�ؤالء
الأطفال �أحياء ال يحميهم من الإ�صابات الذهنية والبدنية .فهناك اتفاق عند العديد من الدرا�سات العلمية �أن
ن�سبة �إبقاء ه�ؤالء الأطفال �أحياء ازدادت في ال�سنوات الأخيرة ،ولكن �صاحبها زيادة في الإعاقات المختلفة التي
تجعل الطفل يعتمد على غيره في الكثير من �أ�سا�سيات الحياة .كذلك الذين �ص ّنفوا ب�سالمتهم من الإعاقات
الوا�ضحة تبين �أنهم يعانون �صعوبة في التعليم عند دخولهم �إلى المدار�س النظامية ،ووجدوا �أنهم بحاجة �إلى
مدار�س خا�صة ت�أهيلية لم�ساعدتهم على التعليم.
أ�سبوعا،
ومما �سبق يت�ضح �أن ن�سبة من لديهم القدرة على البقاء �أحياء مع قلة الإعاقات الذهنية هو ً � 25
وهذا ما يثبته القر�آن الكريم ،ففي �سورة البقرة يقـــــــــــول تعالى} :والوالدات ير�ضعن �أوالدهن حولين كاملين
لمن �أراد �أن يتم الر�ضاعة {...وفي �سورة الأحقاف يقول تعالى} :وو�صينا الإن�سان بوالديه �إح�سا ًنا حملته �أمه
كرهً ا وو�ضعته كرهً ا وحمله وف�صاله ثالثون �شه ًرا  {...فهذا دليل علمي على �أن تمام الر�ضاعة يكون في حولين
كاملين ،و�أن الحمل مع الر�ضاعة ثالثون �شه ًرا وعند طرح �أ�شهر الر�ضاعة من �أ�شهر الحمل والر�ضاعة يت�ضح
أ�سبوعا ويومان»،
جل ًيا �أن �أق�صر مدة للحمل هي �ستة �أ�شهر قمرية «�أي  177يو ًما من لحظة الإخ�صاب �أيً � 25 :
و�أن الخديج �إذا ولد ل�ستة �أ�شهر ،ف�إنه يكون قاب ًال للحياة �إذا لقي الرعاية الالزمة ،كما �أثبتته الدرا�سات العلمية
الآنفة الذكر.
والآن هل حان الوقت لكي نوقف العبث الطبي ،ونزف الجهود والأموال ،ونحدد عمر الإنعا�ش لي�صبح 25
أ�سبوعا ،ومن يولد دون هذا العمر الحملي ،يترك دون �إنعا�ش ليوافيه الأجل.
� ً
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�ساهمت الكب�سولة في ت�شخي�ص مري�ضة لم يعرف مر�ضها لأكثر من � 10سنوات

الكبسولة التصويرية تفتح المجال لتشخيص
أمراض األمعاء الدقيقة
�أكثر دقة وفعالية من و�سائل الت�شخي�ص الأخرى.

يعد الت�شخي�ص الدقيق حجر الزاوية يف �إيجاد العالج املنا�سب للأمرا�ض
املختلفة ،ويزداد تعقيد الت�شخي�ص عندما ال يكون للم�شكلة ال�صحية �أعرا�ض
ظاهرة للعني املجردة ،ومن ذلك الأمرا�ض التي ت�صيب الأمعاء الدقيقة ،والتي
�أمكن التعرف على �أ�سرارها من خالل البدء يف ا�ستخدام الكب�سولة الت�صويرية
مطلع القرن امليالدي احلايل.

د.حمد الأ�شقر
ا�ست�شاري �أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي

د.الأ�شقر مم�سك ًا بالكب�سولة

ينطبق القول ال�شائع «الحاجة �أم االختراع»
على مراحل ابتكار الكب�سولة الت�صويرية .ففي
القرون ال�سابقة كان من ال�صعب معرفة �سبب
حدوث النزيف المعوي في الأمعاء الدقيقة،
وخ�صو�صً ا عندما يكون ال�سبب من جدران
الأم� �ع ��اء ،ول�ي����س نتيجة ل ��ورم ن���ش��أ ف��ي تلك
المنطقة ،حيث كانت الو�سيلة الوحيدة لمعرفة
وجود نزيف ،هي �إجراء �أ�شعة نووية �أو ملونة
للأمعاء ول�شرايينها ،ولكن مع تقدم العلم تم
اختراع الكب�سولة الت�صويرية ومناظير خا�صة
لت�شخي�ص الأمعاء الدقيقة.
والكب�سولة الت�صويرية عبارة عن جهاز
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�صغير �أ�سطواني ال�شكل يقارب حجمه نواة
التمر ،حيث يبلغ وزنه  4جم ،وطوله  26ملم،
وعر�ضه 11ملم .وتحتوي الكب�سولة على عد�سة
للت�صوير ،وم�صدر للإ�ضاءة ،وجهاز �إر�سال
ال�صور ،وبطارية ،ويلتحق بها جهاز ت�سجيل
خارجي ال�ستقبال ال�صور ال�سلك ًيا عبر مج�سات
تو�ضع على البطن.
وب��د�أت فكرة اختراع الكب�سولة منذ عام
 ،1981ولكن لعدم توفر الإمكانيات المنا�سبة
لت�صنيعها ل��م تظهر �إل��ى ال��وج��ود ف��ي ذلك
ال��وق��ت .وم��ع م��رور ال��وق��ت وازده� ��ار التطور
التقني ظهرت الفكرة على ال�سطح من جديد،
العدد ( )9محرم 1429هـ ـ يناير 2008م

حيث تم البدء في ت�صنيعها خالل ت�سعينيات
القرن الميالدي الما�ضي ،ثم �أجريت عليها
التجارب الإكلينيكية عام  ،2000حتى اعترفت
بها جمعية ال��دواء وال�غ��ذاء الأمريكية ك�أداة
ت�شخي�صية عام .2001
وق� ��د ث �ب �ت��ت ف��اع �ل �ي��ة ه� ��ذه الكب�سولة
الت�صويرية في الك�شف عن �أمرا�ض الأمعاء
الدقيقة بن�سبة عالية تفوق  ،%70مقارنة مع
ال�ط��رق الت�شخي�صية الأخ ��رى ال�ت��ي ال تزيد
فعاليتها على  ،%30حيث ت�ستطيع الكب�سولة
اكت�شاف �أي مر�ض �أو تغير يفوق حجمه 0.1
م�ل��م ،ب��ل �إن �ه��ا ت�ستطيع ت�صوير ال�شعيرات

الدموية الدقيقة .وت�ستخدم هذه الكب�سولة في
الك�شف عن �أمرا�ض الأمعاء الدقيقة كالنزيف،
والأورام ،والتقرحات ،كما يوجد نوع خا�ص
من الكب�سوالت يقوم بتنظير المريء ،وتتميز
الكب�سولة بمالءمتها جميع الفئات العمرية
التي تفوق � 10سنوات.
وتبد�أ عملية ا�ستخدام الكب�سولة باختيار
المري�ض المحتاج �إليها بعناية فائقة ،حيث
يتطلب ذل��ك معرفة ت��ام��ة بحالة المري�ض
وخ�صائ�ص الكب�سولة ،وموانع ا�ستخدامها.
وب�ع��د ال�ت��أك��د م��ن مالءمتها للمري�ض ،يتم
�إع �ط��ا�ؤه تعليمات ع��ن طريقة ا�ستخدامها،
وت��زوي��ده ب���س��وائ��ل �صافية وم�ح�ل��ول منظف
للأمعاء قبل �إجراء الفح�ص بيوم واحد .ويجب
على المري�ض �أن يمتنع ع��ن ت�ن��اول الطعام
قبل بلع الكب�سولة بمدة � 8ساعات تقري ًبا ،ما
عدا الأدوي��ة وقلي ًال من الماء ،وقد ُيطلب من
المري�ض �إزال ��ة ال�شعر ح��ول منطقة ال�سرة
وارتداء مالب�س وا�سعة.
وعند ح�ضور المري�ض للعيادة في اليوم
حزاما يحتوي على جهاز
التالي ،يتم �إلبا�سه ً
ت�سجيل بحجم راحة اليد ،ي�ستقبل ال�صور عبر
مج�سات تو�ضع على البطن ،وبعد الت�أكد من
جاهزية الكب�سولة ،يطلب من المري�ض بلعها
مع قليل من الماء ،وي�ستطيع بعدها الذهاب
لمزاولة حياته الطبيعية في المنزل �أو العمل.
وتنتقل الكب�سولة تلقائ ًيا بو�ساطة حركة
الأمعاء ،وقد تبقى في المعدة لبع�ض الوقت،
وبعد م�ضي � 8ساعات يعود المري�ض للعيادة،
حيث يزال جهاز الت�سجيل عن خ�صره ،ليتم
تو�صيله بجهاز حا�سوب يقوم بعر�ض ال�صور
على �شكل فيديو .وي�ستغرق فح�ص ال�صور نحو

د.الأ�شقر ي�ستعر�ض ال�صور التي التقطتها الكب�سولة

�ساعة �إلى �ساعتين ،ي�ستطيع خاللها الطبيب
االنتقال من �صورة �إل��ى �أخ��رى ،حتى يتعرف
على �سبب الإ��ص��اب��ة التي يعانيها المري�ض
وموقعها .والجدير بالذكر �أن الكب�سولة تخرج
عادة في الو�ضع الطبيعي مع �إخراج الف�ضالت،
ولذلك ف�إنها ال ت�ستخدم �إال مرة واحدة فقط.
وتتعدد ال�ح��االت المر�ضية التي ت�صيب
الأمعاء الدقيقة وتحتاج �إلى ا�ستخدام الكب�سولة،
ومنها نزيف الأمعاء الدقيقة ودواليها ،ومر�ض
(كرونز) ،وت�شخي�ص �أورام الأمعاء الدقيقة،
وااللتهابات الناتجة عن الأدوي ��ة ،وح�سا�سية
بروتين القمح المعروفة با�سم مر�ض (�سلياك)،
وت�شخي�ص �آالم البطن الع�ضوية وغير الع�ضوية،
وت�شخي�ص �أمرا�ض الأمعاء الدقيقة كالرف�ض
الذي يح�صل في بع�ض حاالت زراعة الأمعاء �أو
زراعة نخاع العظم.
وت��وج��د م��وان��ع م�ح��ددة ال يمكن ف��ي حال
وج��وده��ا ا��س�ت�خ��دام الكب�سولة ،م�ث��ل وجود
ان�سداد �أو خراجات في الأمعاء ،كما ال يمكن
ا�ستخدامها لمر�ضى القلب الذين يحملون
�أج �ه��زة تنظيم ال�ق�ل��ب ،والأ��ش�خ��ا���ص الذين
يعانون �صعوبة في البلع� ،أو م�شاكل في المريء،
والمر�ضى الذين يرف�ضون �إج��راء الجراحة
في حال دعت الحاجة �إلى ذلك� ،إ�ضافة �إلى
الحاالت التي تعاني بطء حركة الأمعاء.
ورغ��م الفوائد الكبيرة للكب�سولة� ،إال �أن
لها بع�ض الأ��ض��رار الجانبية ،فقد تبقى في
الأمعاء وال تخرج من الج�سم ،وخ�صو�صً ا لمن
عنده ت�ضيق في الأم�ع��اء ،وبذلك يتم اللجوء
�إل��ى عملية جراحية ال�ستخراجها .ولتجنب
حدوث ذلك يقوم الطبيب عادة قبل ا�ستخدام
الكب�سولة ب��إج��راء فح�ص للمري�ض بو�ساطة

جهاز الت�سجيل ي�ستقبل ال�صور عرب املج�سات
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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
الأ�شعة الملونة� ،أو �إعطاء المري�ض كب�سولة
مرور تجريبية م�شابهة للكب�سولة الت�صويرية،
ومتابعتها داخل الأمعاء حتى خروجها بجهاز
خا�ص .وفي حال بقاء هذه الكب�سولة التجريبية
وع��دم خروجها ب�سبب �ضيق الأم �ع��اء اً
مثل،
ف�إنها تذوب مع مرور الوقت وتخرج مع ف�ضالت
الطعام ،وبذلك يتم الت�أكد من عدم مالءمة
الكب�سولة الت�صويرية لهذا المري�ض.
وق ��د �أدخ� ��ل م�ست�شفى ال �م �ل��ك في�صل
التخ�ص�صي وم��رك��ز الأب �ح��اث ه��ذه التقنية
المتطورة م�ؤخ ًرا ،حيث تم ا�ستخدامها على
 18حالة حتى الآن ،وم��ن �أهمها ت�شخي�ص
مر�ض (كرونز) في مري�ضة لم ت�ستطع الطرق
الت�شخي�صية الأخرى اكت�شاف �سبب معاناتها
لمدة تزيد على � 10سنوات� .أما على م�ستوى
العالم فقد ا�ستخدمت الكب�سولة في ت�شخي�ص
نحو ن�صف مليون مري�ض حتى الآن في دول
مختلفة.
ولكن ما يعيب الكب�سولة الت�صويرية كلفتها
العالية ن�سب ًيا ،حيث يقدر �سعر الكب�سولة فقط
بـ  2500ريال ،ي�ضاف �إلى ذلك تكلفة ت�شغيل
الأجهزة الأخرى و�أجور الأيدي العاملة.
وي��وج��د ،ح��ال� ًي��ا ،ن��وع��ان م��ن الكب�سوالت
الت�صويرية ،فهناك كب�سولة خا�صة بالمريء،
و�أخ��رى خا�صة بالأمعاء الدقيقة .ويتوقع في
الم�ستقبل �أن ي�صغر حجم الكب�سولة ،ليكون
منا�س ًبا لجميع الأع �م��ار ومختلف الحاالت
المر�ضية ،ويتنب�أ المخت�صون بوجود تطورات
كبيرة تنتظر الكب�سولة ،حيث �سيكون بالإمكان
ا��س�ت�خ��دام�ه��ا لإر� �س��ال �ه��ا ال �ع�لاج المنا�سب
للمنطقة الم�صابة من الأمعاء� ،أو �أخذ عينة
من الأمعاء� ،أو حتى عالج المر�ض.
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د .نزار مع �أحد الأطفال يف �أثناء التخدير
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تخدير الأطفال يخ�ضع لمعايير دقيقة

علم األدوية نقل التخدير من البدائية
إلى الحداثة
خم�س حاالت وفاة في كل مليون حالة تخدير في العالم.
التخدير ( )Anesthesiaكلمة �إغريقية تعني فقدان الإح�سا�س �أو غيابه
امل�ؤقت ،ويعد من العلوم امل�ستحدثة يف الطب ،ويرجع تاريخه �إىل الع�صور
الإ�سالمية عندما �ساهمت بن�صيب وافر يف تقدم خمتلف جماالت العلم والطب،
واملنجزات التي حتققت يف حقل التخدير ،وو�ضعت الأ�س�س التي تقوم عليها
املمار�سة احلديثة يف هذا املجال.
ال�ت��أخ�ي��ر ف��ي �إن �ت��اج الأدوي� ��ة المخف�ضة
للألم ،مرده �إلى االعتقاد الذي كان �سائدً ا في
الغرب ،وهو �أن الألم والمعاناة هما الثمن الذي
يجب �أن يدفعه الإن�سان ليكفر عن خطاياه.
وق��د ع��رف الأط��ب��اء الم�سلمون الجراحة،
ومار�سوا مختلف المداخالت الجراحية التي
كانت معروفة في ذلك الوقت ،من ا�ستئ�صال
اللوزتين وبتر الأورام.
والأم��ر الذي �ساعد الم�سلمين على ولوج
حقل التخدير والعمل على تطويره ،ه��و �أن
ق�صة الأل��م كنوع من الجزاء الإلهي ال �أ�صل
لها في معتقداتهم وتقاليدهم .وهناك قرائن
ت�شير �إل ��ى �أن الم�سلمين ك��ان��وا ي�ستعملون
المهدئات ،وخالئط مزيلة للألم قبل العمل
ال �ج��راح��ي .وم��ن ال�ن�ب��ات��ات ال�ت��ي ا�ستعملها
الم�سلمون للهدف نف�سه ،نبات القنب الهندي
«الح�شي�ش» ،وفقاعات الأفيون «الخ�شخا�ش»،
و�ست الح�سن.
يرجع الف�ضل كذلك لعلماء الم�سلمين في
ا�ستعمال التخدير اال�ستن�شاقي ،عن طريق ما
دعي بالأ�سفنجة المرقدة �أو الأ�سفنجة المنومة،
فقد ذكرت «زيغريد هونكه» في كتابها« :حقق
علم ال�ط��ب ك�س ًبا ك�ب�ي� ًرا واك�ت���ش��ا ًف��ا مه ًما،
وذلك با�ستعمال التخدير العام في العمليات
الجراحية ،وكم كان تخدير الم�سلمين اً
فعال
فريدً ا ورحي ًما بكل من يتناولونه ،وهو يختلف
كل االختالف عن الم�شروبات الم�سكرة ،التي

ك��ان ال�ه�ن��ود ،وال �ي��ون��ان ،وال��روم��ان يجبرون
مر�ضاهم على تناولها كلما �أرادوا تخفيف
�آالمهم ،في حين �أن الحقيقة تقول والتاريخ
ي�شهد �أن فن ا�ستعمال الأ�سفنجة المخدرة
فن �إ�سالمي بحت لم يعرف من قبل ،وكانت
تو�ضع هذه الأ�سفنجة المخدرة في مزيج من
الح�شي�ش والأفيون و�ست الح�سن والزو�أن».
ويعد طبيب الأ�سنان الأمريكي «ويل�س»،
�أول من ا�ستخدم «النيتر�س �أوك�سيد»� ،أو الغاز
الم�ضحك ،لإج ��راء عملية خلع �أ�سنان عام
 ،1844ومن ثم قام الطبيب الإنجليزي «ويليام
مورتن» بعدها ب�سنتين في عام  1846بالتحديد
بمدينة بو�سطن ،بعمل �أول جهاز تخدير بدائي
ا�ستخدم فيه ك ًال من غاز «النيتر�س �أوك�سيد»
وغ��از «الأي�ث��ر» لإج��راء عملية جراحية ل�شاب
�ام��ا .وف��ي ع��ام 1847
يبلغ م��ن العمر  20ع� ً
اكت�شف ال��دك�ت��ور الأ�سكتلندي «�سيم�سون»
غاز «الكلورفورم» ،وتم ا�ستخدامه لأول مرة
لتخفيف �آالم الوالدة.
وقد توالت بعد ذلك االكت�شافات العلمية
ال�ت��ي ��س��اع��دت ف��ي ال�ت�ط��ور ال�ه��ائ��ل ف��ي علم
التخدير ،وبخا�صة التطور في علم الأدوي��ة،
ال ��ذي �أدى �إل ��ى اك�ت���ش��اف ن��وع �ي��ات جديدة
من �أدوي��ة التخدير ذات ت�أثير �سريع وفعال
وب�أعرا�ض جانبية محدودة ،حيث توجد ،حال ًيا،
ثالث مجموعات من �أدوية التخدير ،وهي:
• الأدوي ��ة المنومة ،وه��ي التي ت�سبب غياب
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د.نزار خليفة
ا�ست�شاري طب التخدير

الدراسات العلمية أثبتت
عدم وجود آثار جانبية
طويلة المدى للتخدير
الوعي لدى المري�ض ،ويمكن �إعطا�ؤها له
عن طريق الوريد مثل عقار «البروبوفول»� ،أو
عن طريق اال�ستن�شاق التي غال ًبا ما ت�ستخدم
في الأطفال ،مثل غاز «ال�سيفوفلورين» �أو
غاز «الد�سفلورين».
• الأدوي��ة التي تحافظ على ارتخاء ع�ضالت
المري�ض ،وم��ن ث��م يقوم طبيب التخدير
ب��و��ض��ع �أن �ب��وب��ة بال�ستيكية ف��ي الق�صبة
الهوائية ،و�إي�صالها بجهاز تنف�س �صناعي
خ ��ارج ��ي ،ل �ك��ي ي �� �س��اع��د ال �م��ري ����ض على
التنف�س ،وت��وج��د ع��دة �أدوي ��ة متوفرة مثل
«الروكيرونيم» ،و«الأتراكيريم» ،حيث يقوم
طبيب التخدير باالختيار بينها ح�سب حالة
المري�ض وطبيعة العملية الجراحية.
• الأدوي ��ة الم�سكنة ل�ل��آالم ،وي��وج��د العديد
م�ن�ه��ا م�ث��ل «ال �م��ورف �ي��ن» ،و«الفنتانيل»،
و«ال�سوفنتانيل» ،وي�ق��وم طبيب التخدير
بح�ساب الجرعة المحددة على �أ�سا�س عمر
المري�ض ووزنه ونوعية العملية الجراحية.
و�أدى التطور الهائل ف��ي مجال �أجهزة
ال �ت �خ��دي��ر وال �م��راق �ب��ة ال �ط �ب �ي��ة والأج� �ه ��زة
الإل �ك �ت��رون �ي��ة� ،إل ��ى ت �ط��ور �أج �ه��زة التخدير
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االعتيادية لت�صبح �أج �ه��زة غاية ف��ي الدقة
والأم� ��ان ،يمكن م��ن خاللها �إي���ص��ال ن�سبة
الأدوية المخدرة ومراقبتها ،وفي الوقت نف�سه
مراقبة جميع الوظائف الحيوية للمري�ض في
�أثناء العملية.
مراحل التخدير
يقوم طبيب التخدير ب��زي��ارة المري�ض
قبل �إجراء العملية الجراحية ،بغر�ض تعريفه
بنف�سه � اًأول ،ثم فح�ص المري�ض ،وطلب �أي
فحو�صات طبية الزم��ة قبل �إج��راء العملية،
بعدها يقوم بتحديد نوعية التخدير المنا�سبة
ومن ثم مناق�شتها مع المري�ض.
ويمر التخدير بمراحل عدة ،وعادة ما يبد�أ
طبيب التخدير بو�ضع �أجهزة المراقبة الطبية،
م�ث��ل ج �ه��از م��راق�ب��ة �ضغط ال ��دم و�ضربات
القلب ،ومراقبة ن�سبة الأك�سجين في الدم،
ث��م ي�ضع كمامة على وج��ه المري�ض تحتوي
على الأك�سجين ،ويقوم عندها بحقن الأدوية
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المخدرة بو�ساطة ال��وري��د ،ال��ذي يتم و�ضعه
عادة في ظهر اليد ،وخالل دقائق معدودة يبد�أ
�أثر المخدر الذي ي�ؤدي �إلى نوم المري�ض.
بعد ذلك يقوم طبيب التخدير بمراقبة
حالة المري�ض في �أثناء العملية الجراحية،
مثل معدل كفاءة �ضربات القلب و�ضغط الدم
ون�سبة الأك�سجين في الدم ،كما يقوم ب�إ�ضافة
كمية �أدوي��ة التخدير �أو تعديلها تب ًعا لحالة
المري�ض وعالماته الحيوية.
وفي النهاية يقوم طبيب التخدير ب�إيقاف
الأدوي��ة المخدرة ،و�إعطاء بع�ض الأدوي��ة التي
ت�ساعد على عك�س مفعول التخدير ،ويبد�أ
الج�سم في العودة �إلى الحالة الطبيعية بهدوء
بعد انتهاء العملية ،ومن ثم ي�ستيقظ المري�ض.
وفي حاالت معينة قد ي�ستخدم طبيب التخدير
�أكثر من نوع للتخدير في الوقت نف�سه ،وذلك
لتقليل كمية المخدر الم�ستخدمة.
وق��د �ساهم التخدير الكلي ف��ي التطور
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الكبير ف��ي نوعية �أدوي ��ة التخدير ،والتقدم
الهائل في مجال تقنية �أجهزة المراقبة الطبية،
الأم��ر ال��ذي جعل علم التخدير �آم ًنا و�سل�سً ا،
و�أ�صبحت الم�شاكل الناجمة عن التخدير قليلة
ومحدودة.
ويخت�ص التخدير الجزئي بمنطقة معينة
بالج�سم ،مثل التخدير الن�صفي ،ففي بع�ض
الحاالت واعتمادًا على نوع العملية التي تجرى
للمري�ض وحالته ال�صحية ،يقرر طبيب التخدير
اختيار التخدير الجزئي ،وذلك لتجنب الآثار
الجانبية للتخدير الكلي على الج�سم ،وهو
ينق�سم �إلى ثالثة �أنواع وهي:
• التخدير النخاعي (،)Spinal Anesthesia
وهو من �أهم �أنواع التخدير الجزئي ،حيث
تحقن المواد المخدرة في ال�سائل المحيط
ب��الأع���ص��اب ف��ي ال�ج��زء ال�سفلي للنخاع،
ب��و��س��اط��ة �إب� ��رة ��ص�غ�ي��رة ت��و��ض��ع بمنطقة
الظهر .وهذا النوع من التخدير ي�ستخدم

في العمليات الخا�صة بالخ�صر ،ومنطقة
الحو�ض ،والجزء ال�سفلي من الج�سم ،حيث
�إن المري�ض ال ي�شعر بالجزء ال�سفلي لمدة
ث�لاث �ساعات تقري ًبا ،اع�ت�م��ادًا على نوع
المخدر الم�ستخدم.
• تخدير المنطقة الفوق جافية (Epidural
 ،)Analgesiaوي�ستخدم في ه��ذا النوع
من التخدير �أ�سلوب التخدير النخاعي،
ولكن بو�ساطة ق�سطرة رفيعة ج��دً ا قرب
الأع �� �ص��اب م��ن ال �خ �ل��ف ،وي �ت��م تخدير
المنطقة ال�م��رادة .وي�ستخدم ه��ذا النوع
من التخدير في العمليات الطويلة .ومن
الممكن �أن تترك الأنبوبة في المنطقة
المراد تخديرها عدة �أيام.

• التخدير المو�ضعي ،وهو تخدير م�ساحة
�صغيرة من الج�سم بحقن منطقة �صغيرة
بالمخدر ،وف��ي ه��ذه الحالة تكون العملية
ق�صيرة ومحدودة.
ت�سا�ؤالت مهمة
م�ع�ظ��م الأ� �ش �خ��ا���ص ال��ذي��ن يخ�ضعون
للتخدير ال يعانون �أي م�شاكل �صحية� ،إذ �إن
معظم الم�ضاعفات التي قد تح�صل ،ترجع �إلى
الحالة ال�صحية للمري�ض قبل �إجراء العملية،
كما �أن ن�سبة حدوث م�ضاعفات خطيرة مثل
الوفاة ب�سبب التخدير على م�ستوى المملكة
والعالم ،تبلغ خم�س حاالت في كل مليون حالة
تخدير .و�أ�صبحت الآث ��ار الجانبية لما بعد
الجراحة كالغثيان والقيء قليلة ،ب�سبب الأدوية
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المخدرة الحديثة .كما �أن حدوث م�ضاعفات
ع�صبية بعد التخدير الن�صفي �أمر نادر ،وتمثل
ن�سبة حدوث مثل هذه الم�ضاعفات  1في كل
 1000حالة تخدير ن�صفي ،وتكون في معظم
الأحيان م�ؤقتة.
وك�ث�ي� ًرا م��ا يت�ساءل المر�ضى ع��ن �شعور
المري�ض تحت ت�أثير التخدير؟ والحقيقة �أن
�أدوي��ة التخدير تقلل من ن�شاط المخ ،وتدخل
المري�ض في حالة �سبات عميق ،ال ي�شعر خاللها
المري�ض �أو ي�سمع �شي ًئا .كما �أنه� ،أي�ضً ا ،ال يرى
�أي �أحالم في �أثناء وجوده تحت ت�أثير التخدير.
وبالرغم من �أن العديد من �أدوي��ة التخدير قد
ت�ؤثر في بع�ض الوظائف الحيوية ،مثل التنف�س
و�ضغط ال ��دم� ،إال �أن الطبيب ،وبا�ستخدام
الأدوي��ة والأجهزة الحديثة ،يحافظ على �إبقاء
جميع وظائف الج�سم الحيوية في حالة عمل
طبيعية ،اً
فمثل يتم �إي�صال المري�ض �إلى جهاز
تنف�س خارجي كبديل لجهاز المري�ض التنف�سي.
ب�شكل ع��ام ال يختلف التخدير بالن�سبة
للرجال �أو الن�ساء ،ولكن تكون الن�ساء �أكثر
عر�ضة للإ�صابة بالغثيان والقيء بعد التخدير
الكامل .فيما يعد تخدير الأطفال مغاي ًرا ب�شكل
كبير ،نظ ًرا لح�سا�سية الأجهزة الحيوية لدى
الأطفال ،وعدم اكتمال نمو العديد من وظائف
الج�سم ،ولذلك يقوم طبيب التخدير بح�ساب
جرعة �أدوي ��ة التخدير ب��دق��ة ،اع�ت�م��ادًا على
وزن الطفل .وفي حاالت كثيرة وخ�صو�صً ا في
�أثناء العمليات الطويلة ،ف�إنه قد يقرر طبيب
التخدير �إبقاء الطفل تحت ت�أثير التخدير ليوم
�أو �أكثر ،حتى ت�ستقر حالة الطفل ،ومن ثم يتم
�إيقاظ الطفل من ت�أثير المخدر تدريج ًيا.
وعلى الرغم من الت�سا�ؤالت واالعتقادات
العديدة عن الآثار الجانبية لما بعد التخدير،
مثل فقدان الذاكرة� ،أو كثرة ت�ساقط ال�شعر،
�إال �أن الدرا�سات العلمية العديدة لم تثبت �أ ًيا
من ه��ذا ،كما �أنها لم تظهر �أي �آث��ار جانبية
طويلة المدى.
وطبيب التخدير هو طبيب متخ�ص�ص في
هذا المجال� ،أم�ضى خم�س �سنوات تخ�ص�صية
على الأقل في مجال التخدير ،بعد انتهائه من
درا�سة الطب العام ،كما �أن له دراي��ة وخبرة
بالرعاية المركزة وطرق �إزالة الآالم .وت�شتمل
تخ�ص�صات التخدير الدقيقة الحديثة على
تخدير القلب ،والأمرا�ض ال�صدرية ،وتخدير
الأط�ف��ال ،وتخدير الن�ساء وال ��والدة ،وكذلك
تخدير جراحة الأع�صاب ،وتخ�ص�ص عالج
الآالم المزمنة.
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أسرار الجسد

تختلف طب ًقا لوظيفة الع�ضو الذي تت�صل به

الشعيرات الدموية وسيلة إليصال الغذاء
والهواء للخاليا
يحتوي ج�سم الإن�سان على  10باليين �شعيرة دموية.

ال�شعريات الدموية هي �أ�صغر وعاء دموي يف ج�سم الإن�سان ،والذي يتم من
خالله تبادل الغذاء ،والهواء ،والف�ضالت بني الدم واخلاليا املختلفة .وتختلف
ال�شعريات من ناحية حجم الفتحات بني خالياها بح�سب الع�ضو الذي تت�صل به
ووظيفته.
تعد ال�شعيرة الدموية �أ�صغر وعاء دموي
و�آخره تنتهي �إليه الأوعية الدموية في الج�سم،
ال��ذي يتم من خالله تبادل ال�م��واد الغذائية
كالماء ،وال�سكر ،والجلوكوز ،وال�صوديوم بين
الأن�سجة .وتتميز بوجود �صمام يتحكم في
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تدفق الدم �إليها زي��اد ًة ونق�صا ًنا .ويبلغ عدد
ال�شعيرات الدموية في الج�سم نحو  10باليين
�شعيرة دموية ،وتتراوح الم�ساحة الإجمالية
لل�شعيرات ال��دم��وي��ة م��ا بين  500متر �إلى
 700متر مربع .وتتكون ال�شعيرة الدموية من
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د�.سعد القرين
ا�ست�شاري جراحة الأوعية الدموية

طبقة واح��دة من خاليا «الإندوثيليام» ،التي
ت�ستند �إل��ى ج��دار قاعدي رفيع ج��دً ا ،وتوجد
بين الخاليا ثقوب ت�سمح للمواد بالعبور من
ال�شعيرة الدموية و�إليها .وال يوجد اختالف في
حجم ال�شعيرات الدموية و�شكلها بين الأطفال

والبالغين� ،أو بين الذكور والإناث.
وتتمثل وظيفة ال�شعيرات ال��دم��وي��ة في
ت �ب��ادل ال �غ��ذاء وال��ه��واء وم�خ�ل�ف��ات الخاليا
والأن�سجة� ،إذ �إن ال��دم المحمل بالأك�سجين
والأغ��ذي��ة والأدوي��ة ي�صل �إل��ى ال�شعيرة ،ومن
خاللها يتم �إفرازه �إلى الأن�سجة والخاليا عن
طريق الثقوب الموجودة بين خاليا ال�شعيرة،
�أو من خالل جدار الخلية ال�شعيرية نف�سها،
وذلك بفعل م�ستوى �ضغط الدم في ال�شعيرة،
والذي ال يتجاوز  17ملم زئبق ًيا ،وب�سبب �ضغط
بروتينات الأن�سجة و�سوائلها ال��ذي ي�سحب
ال�سوائل من داخل ال�شعيرة �إلى خارجها.
�أما مخلفات الخاليا بالج�سم والأن�سجة
مثل ثاني �أك�سيد الكربون والأمالح وغيرهما،
فيتم �إدخالها �إلى ال�شعيرة في جانبها القريب
من الوريد بفعل عاملين ،الأول �ضغط بروتينات
ال��دم في ال�شعيرة ،الأم��ر ال��ذي ي�ساعد على
ج��ذب ال���س��وائ��ل و�سحبها م��ن ال�خ�لاي��ا �إلى
ال�شعيرة .وال�ع��ام��ل الآخ ��ر يتمثل ف��ي �ضغط
ال�سوائل في تجويفات الأن�سجة خارج الخاليا،
ما يدفع ال�سوائل عائدة �إلى ال�شعيرة الدموية
ومنها �إلى الوريد ثم الرئة والكلية ،لت�صفيتها
وتحميلها بالأك�سجين والغذاء والدواء.
وم��ن وظائف ال�شعيرات الدموية كذلك
الم�ساعدة على التحكم ف��ي درج ��ة ح��رارة
الج�سم .ففي الأج��واء �شديدة الحرارة ،تقوم
ال�شعيرة ب�إفراز كميات كبيرة من ال�سوائل �إلى
الجلد ،ومنه �إلى خارج الج�سم على هيئة عرق،
ما يخفف درجة حرارة الج�سم ،وعلى العك�س
تماما في حالة البرودة ال�شديدة.
من ذلك ً
وتوجد هرمونات وم��واد ت�ؤثر في وظيفة
ال�شعيرة الدموية ،وبالذات التحكم في �صمام
ما قبل ال�شعيرة وهي:
• ه��رم��ون��ات ت���س��اع��د ع�ل��ى ق�ب����ض �صمام
م��ا ق�ب��ل ال���ش�ع�ي��رة ،وب��ال�ت��ال��ي تخفف من
ت�سرب ال�سوائل �إل��ى خ��ارج ال�شعيرة ،مثل
هرمونات «نورايبنفرين» ،و«الأيبنقرين»،
و«ال��ق��ازوب��ر���س��ي��ن» ،و«الجيوتن�سين»،
و«الأندوثلين».
• هرمونات ت�ساعد على ب�سط �صمام ما قبل
ال�شعيرة ،وبالتالي ت ��ؤدي �إل��ى فقد كميات
من ال�سوائل عبر ال�شعيرة الدموية ،مثل
«البرديكايتين» ،و«اله�ستامين».
• ت�ؤثر الأم�لاح في انقبا�ض �صمام ما قبل
ال�شعيرة وانب�ساطه ،حيث ي�ساهم الكال�سيوم
في انقبا�ضه ،بينما ي�ساهم ملح البوتا�سيوم
والمغنيزيوم في انب�ساطه.

وتوجد فروق بين ال�شعيرات الدموية في
الج�سم طب ًقا لوظيفة الع�ضو� ،إذ �إن خاليا
ال�شعيرات الدموية في الدماغ تكون مر�صو�صة
بقوة ،وتكون الفتحات بين خاليا ال�شعيرات
الدموية �ضيقة جدً ا ،بحيث ال ت�سمح �إال لمواد
قليلة في العبور �إلى المخ ،الأمر الذي ي�ؤدي �إلى
تفادي الت�أثير في وظائف الدماغ .بينما نجد �أن
خاليا ال�شعيرات الدموية في الكبد تتميز بكبر
حجم الفتحات بينها ،بحيث ت�سمح للدم العائد
من الأمعاء المحمل بالغذاء وال�سموم �أن يدخل

لخاليا الكبد ،لكي ي�صفى ك��ام اً�ًل� ،وبالتالي
ال يدخل �إلى الدم من �أوردة الكبد �إال المواد
النافعة للج�سم .بينما يقل مثل ذلك في خاليا
ال�شعيرات الدموية للكلية التي ت��دع المواد
ال�ضارة مثل «البولينا» ،و«ال �ي��وري��ا» ،وبع�ض
الأمالح �أن ت�صفى من الدم وتخرج مع البول.
وتظهر �أمرا�ض ال�شعيرات الدموية على
�شكل زيادة ال�ضغط في ال�شعيرة ،ب�سبب دفع
كميات كبيرة م��ن ال�سوائل �إل��ى الأن�سجة،
مثل مر�ضى �ضغط ال��دم ،والف�شل الكلوي،
وف�شل القلب ،وبالتالي يظهر تورم في الع�ضو
كالأطراف ال�سفلية .ومن الأمرا�ض الأخرى
اختالل وظيفة خلية ال�شعيرة ،ب�سبب االلتهابات
التي ي�صاحبها ت�سمم في الدم� ،سواء الناتجة
عن �سموم خارجية �أو �سموم بكتيرية داخلية،
ما ي�ؤدي �إلى عدم مقدرة ال�شعيرة على التحكم
العدد ( )9محرم 1429هـ ـ يناير 2008م

تساعد على التحكم
في حرارة الجسم
الرياضة ،واالهتمام
بالوزن ،والضغط ،والسكري
تساهم في حمايتها

في كمية ال�سوائل الخارجة منها ،والذي ينتج
عنه تورم في الأط��راف وانخفا�ض في �ضغط
الدم ،وي�ؤدي �إلى الوفاة �إذا لم ُيعجل بالعالج
المكثف.
ومن �أمرا�ض ال�شعيرات الدموية� ،أي�ضً ا،
التك�سر الخلقي لل�شعيرة ،وه��و ت�شوه خلقي
عبارة عن �ضعف في جدار ال�شعيرة ،ما ي�ؤدي
�إلى تحطمها ،وعادة ال ي�صاحبها �أعرا�ض �سوى
ظهور بقع زرقاء تحت الجلد �سرعان ما تختفي
بعد عدة �أيام ،وهذا �شائع في كثير من الن�ساء
ولي�س له �آثار جانبية.
ول�ل�م�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى � �س�لام��ة ال�شعيرات
الدموية ُين�صح بممار�سة التمرينات الريا�ضية،
والتحكم ف��ي م�ستوى ال�سكر و�ضغط الدم،
واالهتمام ب��وزن الج�سم� ،إ�ضافة �إل��ى تجنب
الوقوف الطويل.
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ما بعد األربعين

قد تظهر �أعرا�ضه في �سن الأربعين

ضعف السمع يؤرق المسنين
تغيرات القوقعة الداخلية واختالل الع�صب ال�سمعي وال�ضجيج الم�ستمر والوراثة �أبرز م�سبباته.

يبد�أ الإن�سان رحلة احلياة بقدرات ج�سدية وح�سية �ضعيفة �أثناء فرتة الطفولة ،وتطور هذه القدرات واحلوا�س
مع مرور الزمن وتعدد اخلربات ،لت�صل �إىل درجة الكمال يف مرحلة �سنية معينة ت�ستمر ملدة طويلة ب�إذن اهلل� ،إىل �أن
جتتاح عوامل ال�شيخوخة ج�سده م�سببة �ضع ًفا عا ًما ي�ؤثر على احلوا�س اخلم�س ،ومنها اجلهاز ال�سمعي.
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تبد�أ ال�شكوى عند الم�صابين بنق�ص ال�سمع
ب�سبب ال�شيخوخة في الذبذبات العالية التردد،
ك�صوت الهاتف �أو زق��زق��ة الع�صافير �أو عدم
و��ض��وح ال �ك�لام .وف��ي المقابل ال ت��وج��د �شكوى
من �سماع الأ��ص��وات ذات الذبذبات المتدنية،
كال�ضو�ضاء التي تحدثها ال�سيارات .ويعد النق�ص
ال�سمعي ل��دى الكبار دالل��ة على تقدم الإن�سان
في العمر ب�شكل تدريجي� ،إذ يبد�أ عادة ما بين
�سن الخام�سة وال�ستين والخام�سة وال�سبعين في
 %30عند النا�س ،وما فوق الخام�سة وال�سبعين
عند  %50من النا�س ،فيما تظهر �أعرا�ض الفقد
ال�سمعي عند البع�ض في �سن الأربعين.
وهناك عدة �أ�سباب لحدوث ال�صمم عند
تقدم العمر ،ومن �أهم تلك الأ�سباب هو التغير
الذي يحدث داخل قوقعة الأذن الداخلية نتيجة
لتقدم العمر ،حيث يقل في البداية عدد الخاليا
الح�سية الع�صبية الم�ستقبلة للموجات ال�صوتية
ال�م��وج��ود بدهليز الأذن الداخلية ف��ي منطقة
الذبذبات العليا ،ثم يتناق�ص العدد الموجود تباعً ا
مع تقدم العمر بداخل جميع الخاليا الح�سية
في قوقعة الأذن الداخلية .وقد يكون ال�سبب في
النق�ص ال�سمعي نتيجة لنق�ص كفاءة الع�صب
ال�سمعي الناقل للإ�شارات الكهربائية الع�صبية
من قوقعة الأذن �إل��ى المراكز العليا ال�سمعية
في المخ .وبن�سبة �أقل قد يكون النق�ص ال�سمعي
نتيجة للتعر�ض الم�ستمر لل�ضو�ضاء ولفترة زمنية
طويلة لعدة �ساعات في اليوم ،كالعمل في �ضجيج
�أو �سماع المو�سيقى ال�صاخبة �أو ممار�سة الرماية
مع عدم وجود حماية للأذنين كافية ومالئمة،
حيث تظهر �أثار الفقد ال�سمعي مع تقدم العمر.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك هنالك العامل الوراثي الذي
ي�سبب النق�ص ال�سمعي عند بع�ض النا�س مع
تقدم العمر بطريقة �أ�سرع من غيرهم في �سن
مبكرة .كما يجب التنويه �إلى �أن نق�ص ال�سمع قد
يكون ب�سبب وجود ال�شمع �أو ال�صماخ بقناة الأذن
الخارجية .والنق�ص ال�سمعي ب�سبب ال�شيخوخة
عادة ما يكون في الأذنين م ًعا ،ومن غير �إدراك
الم�سن لهذا النق�ص في البداية� ،إنما يالحظ
ذلك المحيطين به في الأ�سرة �أو العمل.
كيف ن�سمع؟
تتم عملية ال�سمع بالتقاط الأ�صوات كم�ؤثر
ح�سي خارجي ،عن طريق �صوان الأذن والقناة
الخارجية على هيئة موجات �صوتية عبر الهواء،
وبالتالي اهتزاز طبلة الأذن الرقيقة بنهاية قناة
الأذن ،وتقوم العظيمات في الأذن الو�سطى التي
تتميز بدقة وح�سا�سية مف�صلية بالغة ،بنقل
اه �ت��زازات الطبلة الملتحقة بالعظيمات �إلى

المحيطون بالمسن
يالحظون ضعف سمعه
قبل أن يدركه بنفسه
زراعة القوقعة
د .خالد طيبة
ا�ست�شاري �أنف و�أذن وحنجرة
وزراعة قوقعة الأذن الداخلية

ال�سائل الموجود في دهاليز الأذن الداخلية.
وبعد ذلك تتحول االهتزازات الناتجة من حركة
الطبلة والعظيمات �إلى الخاليا الح�سية في الأذن
الداخلية على �شكل �إ��ش��ارات كهربائية ،تنتقل
بعدها عن طريق ع�صب ال�سمع �إلى المراكز العليا
للمخ ،والتي تتدرب وتت�أقلم منذ تكوين الأذن في
ال�شهور الأول��ى للحمل على ا�ستقبال الم�ؤثرات
ال�صوتية ،وربطها بعد الوالدة بالم�ؤثرات الح�سية
والحركية الأخرى �إلى فهم الكالم وتكوين اللغة
والتجارب والمعارف المكت�سبة للإن�سان على مدى
العمر .ومن هنا يت�ضح مدى �أهمية حا�سة ال�سمع
على الم�سار المعرفي والتوا�صلي للإن�سان.
�أعرا�ض �ضعف ال�سمع
يظهر على الم�سن عادة عدم و�ضوح ال�سمع
وانخفا�ض درج�ت��ه وع��دم فهمه للكالم ،ويتم
مالحظة ذلك عن طريق المحيطين به ،حيث
يحدث في كثير من الأحيان �أن يرفع المحيطين
بالم�سن �أ�صواتهم حتى يتمكن من �سماع ما يقال
له ،وقد يتفاجئون بقوله �أن �أ�صواتهم مزعجة،
وهذا نتيجة لظاهرة الفقد ال�سمعي التي ت�ؤدي
�إلى عدم فهم الجمل ،ب�سبب �أن بع�ض الحروف
كحرف ال�سين �أو التاء والتي ت�سمع في الذبذبات
العليا ت�سقط من الكلمة وال ت�سمع من الم�سن
ب��و��ض��وح م�ق��ارن��ة ب��ال�ح��روف الأخ� ��رى ،فت�صبح
الجملة ناق�صة �أو من غير معنى .بالإ�ضافة �إلى
زيادة ح�سا�سية الع�صب ال�سمعي لدرجة ال�صوت،
�اج ��ا للمري�ض ع�ن��د تعر�ضه
م�م��ا ي�سبب �إزع � ً
لل�ضو�ضاء ،مثل رف��ع ال�صوت �أث�ن��اء الحديث،
وكذلك مكبر ال�صوت في الم�سجد� ،أو �ضو�ضاء
الأط�ف��ال �أو الأم��اك��ن العامة .وق��د تكون �شكوى
الم�سن الأ�سا�سية متمثلة في الرنين �أو الطنين
في الأذنين �أو �أحداهما.
وعند زي��ارة الم�سن لعيادة الأن��ف والأذن
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اإللكترونية هي أفضل
الحلول لمن أصيب
بالصمم
والحنجرة و�إج��راء الفح�ص الإكلينيكي ،يت�ضح
�أن الأذن�ي��ن وطبلة الأذن �سليمة تما ًما .ولكن
عند ا�ستخدام �أجهزة فح�ص المقدرة ال�سمعية
بوا�سطة �أخ�صائي ال�سمع ،يكت�شف الخلل ويتم
ت�شخي�ص الحالة ب�أنها فقد �سمعي ناتجة عن
ال�شيخوخة .ويجب الإ�شارة هنا �إلى �أن الطنين
�أو الرنين ف��ي الأذن ه��و نتيجة للفقد الح�سي
الع�صبي ،ف ُت�صدر قوقعة الأذن �أ�صوا ًتا ذاتية
داخلية تر�سل �إلى المراكز العليا ،وال يوجد حتى
الآن ع�لاج لهذه الحالة ،غير �أن ح��دة و�إزعاج
هذه الظاهرة تزداد في الأماكن الهادئة ،وتخف
بوجود �ضو�ضاء محيطة بالم�سن� ،أو با�ستعمال
المعينات ال�سمعية نتيجة لحجب �صوت الطنين �أو
الرنين بالأ�صوات الخارجية.
وقد ي�صاحب الفقد ال�سمعي ب�سبب تقدم
ال�سن اخ�ت�لال ف��ي ال �ت��وازن ب��درج��ات مختلفة،
نتيجة �ضعف الخاليا الح�سية الخا�صة بجهاز
ال�ت��وازن ،وال��ذي هو في حقيقة الأم��ر ج��زء من
الجهاز ال�سمعي التوازني ،فالقوقعة �أو الحلزون
تعد جزء خا�ص بالجهاز ال�سمعي ،وهي متال�صقة
ع��ن ط��ري��ق غ��رف��ة وده�ل�ي��ز ب��ال�ق�ن��وات الهاللية
الخا�صة بجهاز التوازن.
كيف نحمي جهازنا ال�سمعي؟
كما �سبق ذك��ره ،ف ��إن التعر�ض للأ�صوات
ال�صاخبة وبدرجة عالية لمدة طويلة يتلف خاليا
ال�سمع تدريج ًيا ،ويظهر �أثر ذلك مع تقدم العمر،
وقد تكون الأعرا�ض الأولية عبارة عن طنين �أو
رنين في الأذن .ويحدث هذا الأم��ر في �أماكن
الترفيه ون��وادي الرماية �أو في العمل مع وجود
�ضو�ضاء عالية وم�ستمرة .وت��وج��د �إر� �ش��ادات
وو�سائل حماية خا�صة يجب �أن تتوفر للعاملين في
الم�صانع والمطارات لحماية الجهاز ال�سمعي،
مثل و�ضع �سدادات خا�صة بفتحة الأذن تو�ضع
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ما بعد األربعين

في مدخل الأذن الخارجية ،بالإ�ضافة �إلى
جهاز حماية من الأ� �ص��وات تو�ضع على �صوان
الأذن كالتي ت�ستخدم من قبل العاملين في مدارج
الطائرات.
كما يجب التنويه �إلى �أن الم�سن الذي يعاني
م��ن نق�ص ف��ي ال�سمع ،يجب �أن يحر�ص عند
ا�ستخدام الأدوية التي قد يكون بع�ضها �سب ًبا في
تدهور ال�سمع ،كتناول كميات كبيرة من الأ�سبرين
يوم ًيا� ،أو بع�ض الأدوية التي ت�ستخدم في العالج
الكيماوي للأورام كدواء (ال�سي�سبالتنم) .ومن
هنا تت�ضح ال�صورة جيدًا ،حيث يجب الحذر من
ال�ضو�ضاء والأ�صوات العالية والعقاقير الطبية
التي ت��ؤث��ر على حا�سة ال�سمع ،لتفادي تدهور
ال�سمع في كل الأوقات.
الحلول والعالجات
في البدء يجب �إي�ضاح �أن الطنين �أو الرنين
ف��ي الأذن �ي��ن ب�سب ال�ف�ق��د ال�سمعي ،ال يمكن
عالجه ب��الأدوي��ة �أو بالعمليات الجراحية� ،إنما
ي�ستخدم الغطاء �أو الحاجز ال�صوتي واال�ستماع
لم�ؤثرات �صوتية مريحة لتغطي على الأثر المزعج
للرنين في الأذنين ،ك�سماع القر�آن �أو المو�سيقى
الهادئة.
وت �ك��ون ال�ف��ائ��دة م��زدوج��ة عند ا�ستخدام
الحاجز ال�صوتي مع �أجهزة المعينات ال�سمعية،
حيث تعطى المعينات ال�سمعية لفاقد ال�سمع
ب�ع��د �إج� ��راء فح�ص ال�سمع ف��ي غ��رف��ة خا�صة
مجهزة لهذا الغر�ض يقوم به �أخ�صائي ال�سمع،
ثم تعطى الو�صفة الخا�صة بقيا�س ال�سمع �إلى
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المتخ�ص�صين في �أجهزة المعينات ال�سمعية،
حيث يتم تحديد نوع وخا�صية المعين ال�سمعي
على �ضوء درجة الفقد ال�سمعي ورغبة المري�ض.
ويوجد �أنواع متعددة من المعينات ال�سمعية ،مثل
ا�ستخدام ال�سماعة الرقمية بداخل قناة الأذن،
ومنها �أنواع تو�ضع عند فتحة الأذن وخلف �صوان
الأذن .كما يمكن اال�ستفادة من تكنولوجيا «»FM
�أو تعديل ال��ذب��ذب��ات كموجات ال��رادي��و ،بحيث
يمكن ربط المعين ال�سمعي بالأجهزة الأخرى،
كالتلفاز �أو الم�سجل ،حيث ينقل ال�صوت بو�ضوح
للمري�ض ومن م�سافة بعيدة ن�سب ًيا ،دون �أن ي�سبب
�إزعاج للحا�ضرين .وبوا�سطة نف�س التقنية �أ�صبح
التوا�صل م��ع الآخ��ري��ن ف��ي االج�ت�م��اع��ات �أم � ًرا
ممكن ًنا ،بحيث يو�ضع القط « »FMعلى طاولة
االج�ت�م��اع ،وي�ستخدم الم�سن ج�ه��از ا�ستقبال
الموجات ال�صوتية المت�صل بال�سماعة.
وع �ن��د ت��ده��ور ال���س�م��ع �إل ��ى ح��د ال�صمم،
ف��إن��ه يمكن �إج ��راء عملية زراع��ة قوقعة الأذن
الإلكترونية� ،إذا كانت الحالة ال�صحية للم�سن
ت�سمح له بذلك ،وتزرع الغر�سة الإلكترونية كجهاز
م�ستقبل بداخل دهاليز القوقعة ،والتي بدورها
تنقل الإ� �ش��ارات الكهرومغناطي�سية من جهاز
معالج الكالم الخارجي الذي ي�ستقبل الم�ؤثرات
ال�صوتية والكالم وير�سلها �إلى الع�صب ال�سمعي
مبا�شرة ،ومن ثم �إلى المراكز العليا في المخ.
وبعد �إجراء العملية الجراحية ،يعطى المري�ض
جهاز معالج الكالم ،وهو جهاز حا�سوبي �صغير
يو�ضع خلف �صوان الإذن ،وبعد عدة �أ�سابيع من
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�إجراء الجراحة ،تتم عملية البرمجة ،وي�ستعيد
الم�سن الأ� �ص��م مقدرته ال�سمعية م��رة �أخ��رى
وبطريقة �سريعة ،بالمقارنة مع الأطفال الذين
تتم لهم عملية زراعة القوقعة ،لأن الم�سن �أكت�سب
اللغة وال�خ�ب��رة ب��ال�م��ؤث��رات ال�صوتية ول�سنين
طويلة .وي�ستطيع بع�ض المر�ضى الكبار ا�ستخدام
الهاتف ب�شكل طبيعي بعد عدة �أ�شهر �أو �أ�سابيع
من ا�ستخدام المعين ال�سمعي ومعالج الكالم بعد
�إجراء العملية الجراحية.
كيف ن�ساعد الم�سنين فاقدي ال�سمع
يجب توجيه الحديث �إلى كبار ال�سن بت�أني
�أثناء النظر �إليهم مبا�شرة ،لكي ي�ستفيدوا من
ق��راءة ال�شفاه ،ومالحظة دالالت حركة الوجه
والإ��ش��ارة ،حتى مع ا�ستخدام المعين ال�سمعي،
وين�صح با�ستخدام جمل دالة ق�صيرة ومحددة
للمعنى المطلوب.
خف�ض ت�أثير ال�ضو�ضاء المحيطة ،لأنها تكون
مزعجة وت�أثر على فهم الحديث ،وخا�صة في
المجال�س التي يختلط فيها الحديث كالحفالت
العامة ،فمراعاة حالة الم�سن مهمة ،وب�شكل
خا�ص الجانب النف�سي واالجتماعي لمن هم في
�سن مت�أخرة ،ولما لهم علينا من حق وواجب
ديني واجتماعي.
التحدث بدرجة �أعلى من الطبيعي بقليل،
ولكن من غير رفع ال�صوت ب�شكل كبير ،لأنه كما
ذكرنا ي�صبح الحديث �أو ال�صوت مزعج للم�سن.
وف��ي الختام يعد ال�ضعف ال�سمعي ب�سبب
تقدم العمر م�سار محتوم عند الكثيرين.

ا لصحة ا لرياضية

 %80من �سكان العالم يعانونه

آالم أسفل الظهر ..شبح هذا العصر
نمط الحياة الع�صرية من �أ�سباب الإ�صابة الرئي�سة.
مما ال �شك فيه �أن لتقنيات الع�صر احلديث ،كاحلا�سوب ،والتلفاز ،وو�سائل
املوا�صالت فوائد جمة� ،إال �أن لها �أث ًرا �سلب ًيا على �صحة اجل�سم ،عند الإفراط يف
ا�ستخدامها لعدة �ساعات يوم ًيا ،مع االبتعاد عن احلركة والن�شاط الريا�ضي ،ومن
�أهم تلك الآثار الإ�صابة ب�أمل �أ�سفل الظهر.

د.ال�صباحي يجري مترينات عالجية مل�صاب
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د�.سمري ال�صباحي
خمت�ص يف العالج الطبيعي

ت�ع��د �آالم �أ��س�ف��ل ال�ظ�ه��ر ث��ال��ث الأم��را���ض
وال�شكاوى للمترددين على العيادات والم�ست�شفيات
بعد نزالت البرد والإنفلونزا وال�صداع.وبح�سب
بع�ض الإح�صاءات الطبية في الواليات المتحدة
الأمريكية ،ف��إن  %80من �سكان العالم ا�شتكوا
ولو لمرة منه .ويت�سبب هذا المر�ض في غياب
كثير من الم�صابين عن �أعمالهم ،خ�صو�صً ا
في الم�صانع ،ما �أث��ر بالتالي في الناتج العام
واالقت�صاد ،وبالرغم من كثرة الأبحاث العلمية
في هذا الم�ضمار� ،إال �أنه ال توجد و�سيلة قاطعة
للق�ضاء عليه �أو التحكم فيه.
ولآالم الظهر تاريخ مع الب�شرية ،فمما يذكر
تاريخ ًيا �أن الفراعنة ا�ستخدموا التدليك اليدوي
للعالج ،وا�ستخدم ال�صينيون المعالجة اليدوية
لمر�ضاهم ،وك��ذل��ك ال�صحابي الجليل �سعد
بن �أب��ي وقا�ص ،ر�ضي اهلل عنه ،كان ي�شكو من
انزالق غ�ضروفي قطني في �أثناء �إدارة معركة مع
منبطحا على
الفر�س ،فكان يدير رحى المعركة
ً
جواده.
وتكثر بع�ض المفاهيم الخاطئة بين عوام
النا�س ع��ن �آالم الظهر وع��رق ال َن�سا ،فمنهم
من يربط التهاب ع��رق ال َن�سا ب�ضعف القدرة
الجن�سية عند الم�صاب ،وت�صحيح هذا المفهوم
ي�أتي من النطق ال�سليم لكلمة ال َن�سا بفتح النون.
ومن النا�س من يذهب للكي ،معتقدًا �أنه العالج
الأمثل ،وقد ي�أتي هذا ب�آثار �سلبية على المري�ض.
�أ�سبابه و�أنواعه
هناك �أكثر من مئة �سبب للإ�صابة بالآالم
�أ�سفل الظهر ،وتب ًعا لذلك ،تختلف و�سيلة العالج،
و �سنتناول في هذا المقال الحاالت الأكثر �شيوعً ا
الم�سببة للمر�ض:
االنزالق الغ�ضروفي
يعد من �أهم �أ�سباب �آالم الظهر ،وينتج في
�أكثر الحاالت عن رفع الأ�شياء الثقيلة بطريقة
خاطئة� ،أو القيام بحركة يكون فيها العمود
الفقري في و�ضع غير �سليم ،وفي معظم الحاالت
يحدث االنزالق بين الفقرتين الرابعة والخام�سة
القطنية ،وكذلك بين القطنية الخام�سة والعجزية
الأولى .وهو باخت�صار انزالق نواة الغ�ضروف من
موقعها �إل��ى الخلف في القناة النخاعية ،حيث
ت�ضغط على الع�صب في تلك المنطقة ،م�سببة
�آال ًما �شديدة تحد من حركة الم�صاب ،وفي بع�ض
الحاالت يعاني �ضعف التح�س�س في القدم وال�ساق،
وقد ي�صاب ب�ضمور ع�ضالت ال�ساق والقدم �إذا
لم يتلق العالج الالزم ،وغال ًبا ما يكون الألم في
�أ�سفل الظهر وخلف الفخذ وال�ساق والقدم ،وربما
ي�شعر الم�صاب بتنميل في القدم وهذا ما يطلق

عليه ب ِعرق النـَ�سا ،والذي يعني تحديدًا كل حالة
ت�ؤثر في ع�صب ال َن�سا� ،سواء كانت ً
�ضغطا كما في
حالة االنزالق� ،أو في حالة التهاب �أو غيرها.
ويتم ت�شخي�ص الحالة بالفح�ص ال�سريري،
وك��ذل��ك ب��أج�ه��زة الأ��ش�ع��ة ال�م�ت�ط��ورة ك�أجهزة
الرنين ،وفي �أغلب الأحيان يحتاج المري�ض �إلى
الراحة ،وا�ستخدام م�سكنات الألم ،والأدوية التي
تجعل الع�ضالت في حالة ا�سترخاء� .أما التدخل
الجراحي فيتم ب�إزالة الغ�ضروف المنزلق ،ولكنه
يبقى الخيار الأخير في حالة عدم تح�سن الحالة،
�أو حينما ت�ستجد م�ضاعفات.
التمزق والتقل�ص الع�ضلي
يتعر�ض ال�ظ�ه��ر ف��ي الكثير م��ن الأحيان
�إل��ى حالة تمزق بالأن�سجة الرابطة ،و�أ�سباب
ه��ذا التمزق �أو التقل�ص كثيرة ،منها الحركة
المفاجئة� ،أو نوبة �سعال �شديدة� ،أو ب�سبب �شدّة
خارجية .ويعاني الم�صاب في �أغلب الأحيان
�آال ًم��ا �شديدة ت�ستمر لفترة طويلة ،و�صعوبة في
التنف�س ،وين�صح في مثل هذه الأح��وال بتدفئة
المنطقة الم�صابة ،وا�ستخدام ل�صقات الظهر،
مع العالجات الم�سك ّنة.
�إ�صابات العمود الفقري
وه��ي ك��ذل��ك تعد م��ن الأ��س�ب��اب الرئي�سة،
حيث يتعر�ض العمود الفقري �إل��ى ر�ضو�ض �أو
التواءات ،وكذلك الك�سور التي في �أغلب الأحيان
تكون نتيجة حوادث ال�سيارات ،وتعتمد مدة الألم
واال�ستجابة للعالج على طبيعة الإ�صابة وموقعها
و عمر الم�صاب وحالته ال�صحية العامة ،وتم
ت�سجيل ن�سبة من �إ�صابات العمود الفقري لدى
المتقدمين بالعمر ،خ�صو�صً ا الن�ساء الم�صابات
به�شا�شة العظام.
ه�شا�شة العظام و�آالم الظهر
العظام عبارة عن ن�سيج حي من �أن�سجة
الج�سم المختلفة ،وكونها ك��ذل��ك فهي تمتاز
با�ستمرارية عملية الهدم والبناء ،وتبقى العظام
محتفظة ب�شكلها وقوامها وحالتها الطبيعية،
ول�ك��ن ي�ح��دث �أن ت�ك��ون ح��ال��ة ال �ه��دم �أك �ث��ر من
البناء ،فتقل كمية ال�م��ادة العظمية ،وت�ضعف
�صالبتها ،وهذا ما يطلق عليه به�شا�شة العظام
�أو ترققها �أو وهنها .وعليه يعاني المري�ض �آال ًما
في العظام والمفا�صل المرتبطة بها� ،إ�ضافة �إلى
احتمالية �أ�صابته بالك�سور ،و�أهمها ك�سر عنق
عظمة الفخذ .وكذلك ك�سور الفقرات ال�صدرية
َ
والقطنية ،وغ��ال� ًب��ا م��ا يعاني المري�ض تقو�س
العمود الفقري ب�سبب هذه الحالة ،فتزداد تب ًعا
لذلك �آالم الظهر.
وترجع �أه��م �أ�سباب ه�شا�شة العظام �إلى
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الرياضة واالمتناع عن
التدخين والكحول يقون
منه
التقدّم في العمر ،حيث تكون عملية فقدان المادة
العظمية �أكثر من عملية البناء ،وتتكون المادة
العظمية من مواد ع�ضوية وال ع�ضوية ،فالمواد
الع�ضوية ت�ش ّكل ن�سبة  %35وهي البروتين الغروي
«كوالجين» ،ومادة ت�شبه الزالل ت�سيل من العظم
في حالة تعر�ضه للك�سر ،وت�سمى «ميوكل»� .أما
الالع�ضوية فن�سبتها  ،%65و�أهمها «الفو�سفات»،
و«كربونات الكال�سيوم» ،و«فلورايد الكال�سيوم»،
و«فو�سفات المنغنيز» ،و«كلوريد ال�صوديوم» ،ومن

املعاجلة اليدوية للفقرات القطنية لإراحة الع�ضالت املتقل�صة

هذا يت�ضح �أن حدوث خلل في توازن هذه المواد
الكيماوية ،ي�ؤدي �إلى ه�شا�شة العظام.
انقطاع الدورة ال�شهرية ب�سبب االختالل
الهرموني
وغال ًبا ما يحدث هذا االختالل الهرموني
لأ��س�ب��اب ف�سيولوجية ل��دى ج�سد الأن �ث��ى ،وهو
الأمر الطبيعي بالن�سبة لتقدم العمر� ،أو ب�سبب
حالة مر�ضية �أدت �إلى رفع المباي�ض� ،أو وجود
اختالل هرموني في الغدد ال�صماء الم�س�ؤولة عن
الهرمون الأنثوي .والربط بين هذا الهرمون وبين
ه�شا�شة العظام لدى الن�ساء� ،سببه الدور الذي
يلعبه في عملية بناء المادة العظمية.
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ا لصحة ا لرياضية

د .ال�صباحي وجهاز �شد الظهر

زيادة الوزن وعدم مزاولة الريا�ضة
تعد من �أهم �أ�سباب �آالم الظهر لدى الن�ساء
وال��رج��ال على حد ��س��واء ،وخ�صو�صً ا مع تقدم
العمر ،ومما يذكر �أن��ه ال يمكن اال�ستفادة من
و�سائل العالج لآالم الظهر للبدين عدا بتخفيف
ال��وزن ،لأن زي��ادة تراكم ال�شحوم عند منطقة
الو�سط «الكر�ش» ،خ�صو�صً ا عند الرجال ،ي�ضع
ً
�ضغوطا على منطقة ات�صال الفقرات القطنية
بالعجزية ،ما ي�سبب ت�آكل غ�ضاريف الفقرات،
ً
و�ضغطا على الأع�صاب الطرفية «عرق ال َن�سا».
االلتهاب المف�صلي للفقرات
ت�صاب غ�ضاريف الظهر مع تقدم العمر
باالنحالل وال�ضمور ،كباقي غ�ضاريف مفا�صل
ال�ج���س��م ،وه��و �أم ��ر طبيعي ال �ح��دوث� ،إال �أنه
يتفاوت بين النا�س ف��ي ال��وق��ت وال���ش�دّة ،حيث
تلعب العوامل التالية دوره��ا في ه��ذه الحالة،
وه��ي العامل ال��وراث��ي ،وزي��ادة ال��وزن ،وانقطاع
الدورة ال�شهرية ،ونوعية العمل وغيرها .ويتحول
ال�ضمور واالنحالل الذي ي�صيب الغ�ضاريف �إلى
ن�سيج ليفي ،ما يفقدها الليونة ووظيفتها كو�سائد
بين ال�ف�ق��رات ،وبالتالي �ستقل الم�سافة بين
الفقرات ،ويزداد ال�ضغط واالحتكاك ،م�ؤد ًيا �إلى
ظهور نتوءات في �أطرافها .وهذه الآالم الناتجة
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�إم��ا تكون مو�ضعية في �أ�سفل الظهر� ،أو ممتدة
من �أ�سفل الظهر �إلى خلف الفخذ وال�ساق ،مع
وجود تنميل في القدم ،وغال ًبا ما ت�صاحب هذه
الحالة تقل�صات في ع�ضالت الظهر م�سببة �آال ًما
�إ�ضافية ،وتكون هذه الآالم على حدتها في ف�صل
ال�شتاء� ،أو في حالة انخفا�ض درجة الحرارة ،كما
تزداد عقب اال�ستيقاظ من النوم .وتقل هذه الآالم
تدريج ًيا في �أث�ن��اء الحركة ،وين�صح المري�ض
بالركون �إلى الراحة ،وا�ستعمال الكمادات الحارة
مع م�سكنات الألم� ،إ�ضافة �إلى ا�ستخدام حزام
الظهر ال�ساند.
العيوب الخلقية
يوجد نوعان �شائعان من هذه العيوب وهما:
• االعوجاج في العمود الفقري
وهو خلل خلفي �أو جانبي في تكوين الفقرات،
و�أ�سبابه غير معروفة تما ًما ،ويزداد الإح�سا�س
ب��الأل��م واالع��وج��اج م��ع ت�ق��دم العمر ،وغال ًبا
ما ت�صاحب هذه الحالة م�شاكل في الرئتين
وال�ق�ل��ب ،وم��ع ذل��ك ف ��إن اال�ستخدام المبكر
للأحزمة الداعمة الخا�صة ،ومزاولة تمارين
معينة للظهر ي�سهم ف��ي ال �ح��د م��ن تدهور
الحالة ،وفي بع�ض الأحيان يتم اللجوء للتداخل
الجراحي.
العدد ( )9محرم 1429هـ ـ يناير 2008م

• ال �ت��زح��زح الأم ��ام ��ي ال�خ�ل�ف��ي ف��ي الفقرات
َ
القطنية
ويعد الأكثر �شيوعً ا ،ويتمثل في زحزحة الفقرة
َ
القطنية الخام�سة عن الفقرة العجزية الأولى،
حيث ي��زداد الإح�سا�س بالألم مع نمو الطفل،
ولتثبيت الفقرات عبر التدخل الجراحي دور
�إيجابي في معالجة الحالة.
التيب�س العظمي للعمود الفقري
وهو مر�ض ي�صيب الذكور �أكثر من الإناث
بين � 20سنة �إلى � 30سنة من العمر ،ولم تحدد
�أ��س�ب��اب الإ��ص��اب��ة ب��ه ب�شكل قطعي حتى الآن،
حيث تبد�أ الأع��را���ض ب�صورة بطيئة على هيئة
�آالم بمف�صل الحو�ض� ،إما في جهة واح��دة من
العمود الفقري� ،أو في الجهتين ،وكذلك �أ�سفل
الظهر .ويكون الألم على �أ�شدّه في ال�صباح ،ويق ّل
بالحركة ،ولكنه يعاود االزدي��اد بالجلو�س لفترة
طويلة ،وقد يمتد الألم �إلى خلف الفخذ وال�ساق.
وف��ي ه��ذه ال�ح��ال��ة ال�م��ر��ض�ي��ة ،ت�ت�ح��ول �أن�سجة
المفا�صل و�أربطتها �إلى تراكيب عظمية ،حيث
يزداد الألم بمرور الوقت ،وتزداد الحالة �سو ًءا
�إذا لم تعالج في وقت مبكر.
�ضيق القناة النخاعية
وه��ي م��ن ال�ح��االت المهمة الم�سببة لآالم

ال�ظ�ه��ر ،وه ��ذه الآالم تمتد �إل ��ى خ�ل��ف الفخذ
وال�ساق ،وتمتاز بكونها تظهر على �شكل تقل�ص
ف��ي ع�ضالت ال���س��اق ف��ي �أث �ن��اء الم�شي ،وتقل
حدتها بالتوقف �أو بالراحة ،وعالج هذه الحالة
ي�شبه عالج االن��زالق الغ�ضروفي ،عدا التدخل
الجراحي.
�أورام العمود الفقري
وه��ي كباقي �أن ��واع الأورام� ،إم��ا �أم تكون
حميدة �أو خبيثة ،وت�ؤدي �إلى �آالم في الظهر مع
تقدمها ،وح�سب مو�ضعها ،وت��زداد م�ضاعفاتها
كلما زادت �شدّة �ضغطها على الجذور الع�صبية.
وم��ن الأ�سباب الأخ��رى لأل��م �أ�سفل الظهر
زي��ادة ن�شاط ال�غ��دة ال��درق�ي��ة ،و��س��وء التغذية،
وفقدان المواد ال�ضرورية لعملية البناء العظمي،
وال�ضغوط النف�سية والبدنية ،وح��االت مر�ضية
مثل ال�سل في العمود الفقري والف�شل الكلوي،
والإف��راط في التدخين ،وتناول الكحول ،حيث
ك�شفت ال��درا��س��ات ال��دور ال�سلبي ال��ذي يلعبه
النيكوتين والقطران ،وكذلك الكحول في عملية
التمثيل ال�غ��ذائ��ي ،وبالتالي ف��ي عملية البناء
العظمي.
�آالم الظهر الخا�صة بالن�ساء
هناك �أ�سباب لآالم الظهر الخا�صة بالن�ساء،
ويمكن تلخي�ص ه��ذه الأ��س�ب��اب وال �ح��االت في
الأمور التالية:
• ا�ستخدام الحذاء ذي الكعب
ثبت بما ال يقبل ال�شك� ،أن الحذاء ذا الكعب
يخل ب�ت��وازن العمود الفقري ،ويت�سبب في
ح ��دوث ال���ش��د ع�ل��ى ال �ف �ق��رات والع�ضالت
والأن�سجة الرابطة للظهر.
• �آالم الدورة ال�شهرية
وهي جزء من ال�صورة الف�سيولوجية في ج�سد
المر�أة تنتهي بانتهاء الطمث.
• الحمل
خ�صو�صً ا في الأ�شهر الأخيرة ،حيث يتقو�س
الجزء الأ�سفل من العمود الفقري كو�سيلة
لحفظ ال �ت��وازن ،فيزيد م��ن ال�ضغط على
الأع �� �ص��اب ال �خ��ارج��ة م��ن ف�ت�ح��ات العمود
ال�ف�ق��ري ،وت ��زداد ح��دة الأل ��م حينما يكون
الحمل تو�أ ًما.
• ا�ستخدام حبوب منع الحمل
تعمل الت�شكيلة الهرمونية لحبوب منع الحمل
على احتجاز الماء داخل الأن�سجة ،ما ي�سبب
زيادة ال�ضغط على الأع�صاب متمثلة ب�ألم في
كل المفا�صل والظهر.
• االلتهابات
وخ�صو�صً ا التهابات عنق الرحم والمبي�ضين.

• هبوط �أو انقالب الرحم
وه��ي حالة لي�ست قليلة ال �ح��دوث ،ويح�صل
ه�ب��وط ال��رح��م كنتيجة الخ �ت�لال الأن�سجة
الرحمية الرابطة.
نمط الحياة و�آالم الظهر
يمثل نمط الحياة المعا�صرة �أح��د الأ�سباب
الرئي�سة ف��ي �إح���داث �آالم �أ��س�ف��ل الظهر،
فالجلو�س على المكاتب بالن�سبة للموظفين
وع��دم الحركة ت�سبب �ضع ًفا ف��ي ع�ضالت
�أ�سفل الظهر .وللتقنية الحديثة وجهان،
�أحدهما �إيجابي كالأجهزة والم�ستلزمات
الطبية ،التي ت�ساعد على الوقاية من الإ�صابة
وعالج الم�صابين ب�آالم �أ�سفل الظهر ،والآخر
�سلبي يتمثل ف��ي الأدوات التي تحد كثي ًرا
م��ن حركة الإن���س��ان ،مثل ال�سيارة و�أدوات
التحكم عن بعد والأج�ه��زة المنزلية .ومن

العالج باملوجات فوق ال�صوتية

نمط الحياة المعتاد عند الكثيرين ا�ستخدام
التلفاز والحا�سوب لأوقات طويلة ،وبهذا يكون
الناتج اليومي من الحركة �أق��ل بكثير مما
كان عليه في الما�ضي� .أما الريا�ضة التي قد
تكون عو�ضً ا عن قلة الحركة ،ف�إن ن�صيبها
قليل ونادر عند الغالبية .وال نن�سى ال�سيارات
وال�سفر بها ،خ�صو�صً ا ا�ستخدام الطرق
الوعرة ،حيث تمثل االهتزازات �سب ًبا رئي�سً ا
في الإ�صابة ب�آالم �أ�سفل الظهر .وللإن�صاف،
ف��إن التقنية المعا�صرة �أت��ت ب��دور كبير في
تخفيف �آالم �أ�سفل الظهر وعالجه ،فهناك
�أجهزة كثيرة ا�ستخدمت في تثبيط الألم،
وعالج االنزالقات الغ�ضروفية وت�شخي�صها.
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�أعرا�ضه
من الأعرا�ض التي ي�شتكي منها مري�ض �آالم
�أ�سفل الظهر ،ال�شعور ب ��آالم في �أ�سفل الظهر،
وتقل�ص بالع�ضالت ال�سفلية ،وقد ت�صل درجة
الأل��م �إلى حد �إيقاظ المري�ض من نومه ،وعدم
راحته في �أي و�ضع �أو الجلو�س لفترات� ،إ�ضافة
�إلى تنميل الأطراف ال�سفلية ،وعدم القدرة على
�أداء حركات ال�صالة �أو االنحناء للأمام ،وعدم
القدرة على الم�شي لم�سافات طويلة.
طرق ت�شخي�صه
قد يخ�ضع الم�صاب ب�ألم �أ�سفل الظهر �إلى
�إجراء فحو�صات طبية متعددة لت�شخي�ص حالته،
ومن بين هذه الفحو�صات ،الفح�ص الإكلينيكي،
والفح�ص الإ��ش�ع��اع��ي مثل الأ��ش�ع��ة المقطعية
�أو الرنين المغناطي�سي �أو الأ�شعة بال�صبغة.
و�أحيا ًنا يكون لجهاز ر�سم الع�ضالت والأع�صاب
ال �ك �ه��رب��ائ��ي دور م �ه��م في
فح�ص الأع���ص��اب الطرفية.
وقد ي�س�أل بع�ضهم كم ت�ستمر
الآالم الحادة والمزمنة؟ ف�إذا
ا�ستمرت �آالم �أ��س�ف��ل الظهر
لأكثر من �شهرين ،تنتقل الحالة
من الحادة �إلى المزمنة ،ولكن
في كثير من الأحوال ت�ستجيب
للعالج التحفظي.
العالج
ي�شتمل العالج التحفظي
ع�ل��ى ج��زءي��ن ،ه�م��ا العالج
ال��دوائ��ي وال �ع�لاج الطبيعي،
وغال ًبا ما يكون اللبنة الأ�سا�سية
في العالج للحاالت الحادة،
مع الراحة في المنزل ،وعدم
حمل �أ�شياء ثقيلة ،وا�ستخدام
ح ��زام ال�ظ�ه��ر� ،إ� �ض��اف��ة �إلى
ا�ستخدام الأدوي��ة المثبطة ل�ل�آالم وم�ضادات
االلتهابات مع المهدئات .وال بد من التنبيه
�إل��ى �أن ال�ع�لاج��ات ال�شائعة بين النا�س مثل
عقارات «فولتارين» ،و«دايوك�س» ،و«بروفين»،
و«�أ�سبجك» ،و«موبك» ،هي في الحقيقة مواد
كيميائية م�سكنة للآالم ذات ت�أثيرات جانبية،
وال يجوز ا�ستخدامها ب�شكل كيفي �أو ع�شوائي،
وخ�صو�صً ا ل��دى مر�ضى ال��رب��و �أو القرحة �أو
ممن يعانون م�شاكل بالكليتين .و�إن ما ين�صح
به هو ا�ستخدام المراهم الخارجية والل�صقات،
�إ�ضافة �إلى بع�ض م�ستح�ضرات الأع�شاب الطبية
التي يمكنها تخفيف الألم ،ولكن يجب �أن ت�ؤخذ
من مراكزها العلمية المجازة.
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ا لصحة ا لرياضية

التمرينات العالجية تهدف �إىل ا�سرتخاء الع�ضالت املتقل�صة

�أما العالج الطبيعي فيكون ال�شق الآخر
والأه ��م ف��ي ال�ع�لاج التحفظي ،وغ��ال� ًب��ا ما
ي�ستخدم ال�ك�م��ادات ال�ساخنة م��ع العالج
الكهربائي ،لإحداث ا�سترخاء في الع�ضالت
المتقل�صة التي ت�سبب الألم ،وتيب�س حركة
الظهر ،وللموجات فوق ال�صوتية �أثر �إيجابي
م���ض��اد ل�لال�ت�ه��اب��ات وم�ث�ب��ط للتقل�صات،
وه �ن��اك� ،أي �� �ضً ��ا�� ،ش� ّد ال �ف �ق��رات القطنية
ب�أجهزة كهربائية ت�سبب رفع ال�ضغط على
الع�صب ،ما يريح المري�ض وقت ًيا .ويقوم
اخت�صا�صي العالج الطبيعي ببع�ض و�سائل
ال �ع�لاج المبنية ع�ل��ى �أ� �س ����س ميكانيكية
ل�ضبط و�ضع الفقرات كما كانت ،و�إزاحة
ال�م��ادة الهالمية المنبثقة من الغ�ضروف
المتمزق ال�ضاغطة على الع�صب .ومن بين
ه��ذه الو�سائل المعالجة اليدوية للفقرات
القطنية التمرينات العالجية التي تهدف
�إلى ا�سترخاء الع�ضالت المتقل�صة� ،أو تقوية
الع�ضالت ال�ضعيفة التي تعمل في الأ�سا�س
لثبات المنطقة القطنية ،وت�أتي بعد ذلك
الإر� �ش��ادات العالجية ف��ي نوعية الجلو�س
والحركات التي غال ًبا ما نفعلها في حياتنا
اليومية.
�أما العالج الجراحي فهو �آخر خيار بين
الزم��ا �إذا
الو�سائل العالجية ،حيث يكون ً
كانت هناك ا�ضطرابات في المثانة البولية،
�أو �ضمور ف��ي الع�ضالت� ،أو �آالم مبرحة
ال ت�ستجيب للو�سائل المتعددة من العالج
التحفظي .وغال ًبا ما يلج�أ الجراح �إلى �إزاحة
ال�م��ادة الهالمية� ،أو تفتيت الغ�ضروف �أو
ق�صه� ،أو تثبيت الفقرات ح�سبما يتطلب
الأمر .وبعد العملية يخ�ضع المري�ض للعالج
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الطبيعي لت�أهيله لمزاولة ن�شاطاته اليومية.
الريا�ضة وقاية وعالج لآالم الظهر
تلعب الريا�ضة دو ًرا كبي ًرا في الحفاظ
بعيدا عن
على �صحة العمود الفقري وبقائه ً
الإ�صابة .فالريا�ضة� ،سواء كانت للهواة �أو
المحترفين ،تحافظ على ق��وة الع�ضالت
وليونة المفا�صل ،وكذلك زيادة ن�شاط الدورة
الدموية .وكثي ًرا ما ين�صح جراحو الأع�صاب
مر�ضاهم بممار�سة ال�سباحة الحرة ،لما لها
من فوائد عدة على ليونة العمود الفقري،
بجانب فوائدها الأخرى في �إزالة التوترات
الع�صبية.
وقد ت�صيب ريا�ضة رفع الأثقال ممار�سها
ب ��آالم �أ�سفل الظهر ،ج��راء تكرار ال�ضغط
الواقع على الفقرات في �أثناء حمل الأوزان
الثقيلة ،وهنا ين�صح با�ستخدام كمادات
دافئة على الظهر قبل مزاولة هذه الريا�ضة.
وهناك ريا�ضات �أخ��رى قد ت�ؤثر في زيادة
ليونة العمود الفقري و�أربطته مثل الجمباز.
وتعد ريا�ضة الم�شي من �أكثر الريا�ضات
فائدة ،خ�صو�صً ا لمن لم يتعود على مزاولة
ريا�ضة الجري منذ �صغره ،كما �أن الطاقة
ال�م�ف�ق��ودة م��ن ج ��راء الم�شي ت �ع��ادل ربع
مثيلتها من الجري ،حيث �إن الم�شي لم�سافة
�أرب �ع��ة كيلو م �ت��رات ،ت�ساوي ج��ري م�سافة
كيلو متر واح��د ،وين�صح ب�شفط البطن في
�أثناء الم�شي ،فذلك �أف�ضل لع�ضالت البطن
والمنطقة القطنية.
ن�صائح عامة لتحا�شي �آالم الظهر
• ممار�سة الريا�ضة ب�شكل منتظم ُيبقي
ع�ضالت الظهر قوية ومرنة ،ومن �أب�سط
�أنواع الريا�ضة الم�شي لمدة ال تقل عن
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�ساعة يوم ًيا.
ا�ستخدام الأ�سلوب ال�صحيح في حمل
الأ��ش�ي��اء الثقيلة ،متجن ًبا الميالن �أو
االنحناء.
يف�ضل ال�ن��وم على �سرير ذي قاعدة
�صلبة لمنع انحناء العمود الفقري في
�أثناء النوم.
االبتعاد عن الإجهاد الع�ضلي والتوتر
الع�صبي.
من ال�ضروري بقاء الج�سم في و�ضع
�سليم ف��ي �أث�ن��اء الجلو�س �أو الوقوف،
و ُيف�ضل تغيير الو�ضع والقيام ببع�ض
الحركات الريا�ضية الب�سيطة في حالة
الجلو�س لفترة طويلة �أو قيادة ال�سيارة
لفترة طويلة.
المحافظة على وزن الج�سم معتدل،اً
وت�خ�ف�ي�ف��ه ف ��ي ح��ال��ة ك���ون المري�ض
بدي ًنا.
االمتناع ع��ن التدخين واالب�ت�ع��اد عن
تناول الكحول.
تعد ال�سباحة من �أح�سن �أنواع التمرينات
التي ت�ساعد على مرونة العمود الفقري،
وا�سترخاء الع�ضالت ،والتخل�ص من
ال�شد والتوتر الع�صبي.
تناول المواد الغذائية الغنية بالبروتينات
وال�ك��ال���س�ي��وم ،وخ�صو�صً ا الأ�سماك،
والحليب ،وم�شتقاته بجانب الخ�ضراوات
الطازجة والفاكهة.
االختيار المنا�سب للحذاء اللين يق ّلل
من توزيع اهتزازات الم�شي �إلى فقرات
العمود الفقري ،ويزيد من قدرة احتمال
المري�ض لم�شي م�سافات �أطول.

مقال

الشيطان والقرد
والممارسة اإلدارية
الإدارة هي ال�سر في النجاح �أو الف�شل في غرب العالم و�شرقه .هناك �أمثلة كثيرة ا�ستطاع
من خاللها المدير الجديد انت�شال ال�شركة من الخ�سارة والنهو�ض بالم�ؤ�س�سة لأداء دورها ،وما
كان هذا النجاح ليتحقق لوال �أن �أ�صحاب القرار في الم�ؤ�س�سة المعنية اتخذوا �أهم قرار تمثل في
التغيير الإداري .ولكن التغيير لي�س �ضمان نجاح ،بل �إن �أغلب �أمثلة التغيير كانت فا�شلة ،ومن هنا
�أ�صبح هناك رهاب �إداري من التغيير .ولأن رهاب التغيير غير �صحي ،ودليل �ضعف ر�ؤية فقد ن�ش�أ
عنه مبد�أ �إداري محلي �سيئ� ،أكاد �أجزم ب�أن الجميع �سمعوا به وهو مبد�أ «ام�سك قردك اليجيك
�أقرد منه».
مبد�أ يطبق في كثير من م�ؤ�س�ساتنا ويقبله النا�س ،بل �إن هناك الكثير ممن طبقه في حياته العملية
ل�سد الفراغ الإداري.
و�أثر هذا المبد�أ وا�ضح في حالة الأ�سن الوظيفي على م�ستوى الم�س�ؤولين لدرجة �أن ذات «القرد»
ُينقل من �إدارة �إلى �أخرى رغم �أن الف�شل المتعاقب المبرر الوحيد ال�ستمراره هو خ�شية �أن يكون
من بعده «�أقرد» منه.
ولع ّل هذا المبد�أ هو التف�سير المنطقي للتجديد بعد التجديد لمن ثبت ف�شلهم بكل المعايير ما عدا
المعيار «القردي».
ماذا ننتظر من �إدارات يديرها «قرود» ب�شهادة �أ�صحاب القرار؟
�سادتي :القرود غير قادرة على التطوير .القرود غير قادرة على التغيير.
القرود ق��ادرة على القفز والأك��ل .وهذا بال�ضبط ما تفعله قرودنا الإداري��ة .هذا المبد�أ ّ
يعطل
م�صالح العباد وي� ّؤخر البالد.
مبد�أنا العربي يقابله عرف غربي �إداري مختلف:
«»The devil you know is better than the devil you don’t know

د .محمد بن ناه�ض القويز

«ال�شيطان الذي تعرفه خير من ال�شيطان الذي ال تعرفه».
كلمة «دفل» الإنجليزية تعني�« :شيطان».
وال �شك �أن لكلمة �شيطان �إيحاءات غير تلك الإيحاءات الناتجة عن كلمة قرد.
فال�شيطان قادر على التغيير وقادر على التطوير.
بل لقد درج على �أل�سنة العامة عندما يحكمون بنجاح �شخ�ص في عمله �أن يقولوا« :فالن
�شيطان».
ولهذا فعندما �أدار الم�ؤ�س�سات في الغرب «�شياطين» نبغوا في كل فن وعلم ،وح ّلقوا �إلى �آفاق
جديدة.
�أما عندما �أ�صبحت م�ؤ�س�ساتنا بعهدة «قرود» فالحال تغني عن المقال.
و�أ�صبح الأكل والقفز هما الظاهرتين الإداريتين البارزتين لدينا.
ولكي ال يخرج المقال عن غر�ضه ،فكلمتا قرد و�شيطان هنا مجازيتان ،وال تعنيان ذلك القرد
المتعارف عليه ،وال ال�شيطان الم�ستعاذ منه.
ومع ذلك �أتمنى من �صاحب القرار الذي ي�ؤمن بمبد�أ «ام�سك قردك اليجيك �أقرد منه» �أن يتخ ّيل
ولو للحظة �أنه قرر �أن ي�صدر قرار تعيين المدير ح�سب قناعته بمبد�أ «ام�سك قردك اليجيك �أقرد
منه».
� ًإذا �سيكون ن�ص القرار «يع ّين القرد فالن بن فالن مدي ًرا لكذا.»....
هل كان �صاحب القرار �سيقبل بهكذا «مدير»؟!
ولأن مبد أ� «ام�سك قردك» يعد ثقافة مجتمع فلم ت�سلم الإدارات الطبية تبعات هذا المبد�أ.
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الدرا�سات الدقيقة ال تزال قليلة رغم �أهميتها

الضغوط النفسية المدرسية عقبة
أمام مستقبل الطالب
دور المعلم والأ�سرة مهم في تخفيف ال�ضغوط النف�سية.
يعد القلق من �أهم مظاهر ال�ضغوط النف�سية التي يتعر�ض لها الطالب يف املدر�سة ،وهو حالة توتر
�شامل وم�ستمر نتيجة تهديد خطر فعلي �أو متخيل احلدوث ،ي�صاحبها خوف غام�ض و�أعرا�ض نف�سية وبدنية.
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يق�ضي �أطفالنا ربع يومهم على الأق��ل في
المدر�سة ،ويكونون بعيدين عن الأم��ان الذي
يوفره لهم البيت والأ��س��رة ،وي�شعر كثير منهم
�أن ال�ضغوط التي يتعر�ضون لها في المدر�سة
�أكبر من قدرتهم على التحمل ،و�صرح كثيرون
منهم �أن�ه��م ال ي�ستطيعون مواجهتها .وكثي ًرا
ما نتبادل المقولة القديمة التي تقول �إن «�أيام
المدر�سة هي �أ�سعد �أي��ام حياتنا» ،لكن هناك
العديد من الأطفال الذين ال يوافقون على هذه
المقولة«.مود.»2004،
تغيرات مهمة
�شهدت ال�سنوات الع�شر الما�ضية تغيرات
مهمة في مجال التربية والتعليم ،وب��د�أت كتب
م�ستوى التح�صيل والإنجاز المدر�سي ،ت�ضيف
اً
ف�صول ح��ول ال�ضغوط النف�سية التي يتعر�ض
لها الطالب في المدر�سة .وبالرغم من ذلك ،ال
تزال الدرا�سات المتعمقة بهذا المو�ضوع قليلة،
�إذا ما قورنت بالمو�ضوعات التربوية الأخرى.
وتكمن �أهمية طرح مو�ضوع ال�ضغوط النف�سية
و�أثرها في حياة الطالب في عدة �أ�سباب� ،أولها
التو�صل �إلى ر�ؤية جديدة ،وتب�صر �أعمق في حياة
الطالب ،وثانيها الم�ساهمة في تعميق ال�صلة بين
المدر�سة والطالب ،عالوة على �أن ذلك ي�ساعد
على و�ضع �أهداف واقعية وقابلة للتحقيق لطلبتنا
في الم�ستقبل .وغر�ض التربية الأ�سا�سي الذي
ن�سعى للو�صول �إليه وتحقيقه ،هو خلق بع�ض
القدرات الطبيعية والعقلية والروحية وتطويرها
عند الطفل ،ح�سب �شروطه الخا�صة التي تتالءم
مع قدراته ،وما يريد لنف�سه ،و�شروط المجتمع
والمحيط الذي يعي�ش فيه.
لذا يجب على كل من يتفاعل مع الطالب
�أن يفهمه فه ًما جيدًا ،حتى ي�ستطيع الو�صول
�إل��ى �إمكانية تعليمه بالطريقة ال�ت��ي تنا�سبه
وتتفق مع قدراته ورغباته ،ومن خاللها ي�ستطيع
غر�س ال��روح االجتماعية ل��دي��ه ،وف��ي المقابل
يجب االبتعاد عن ا�ستعمال �أ�ساليب ال�ضغط
ق��در الإم �ك��ان ،و�أن نعمل كل ما في و�سعنا في
تنمية مواهبه بالطرق المالئمة وتطويرها،
حتى ي�ستطيع الح�صول على م�ستوى تعليمي
جيد«.الط�شاني.»1998،
ويجب �أال نن�سى �أن هناك حاجات فطرية
توجد لدى الطالب ،تلح وت�ضغط عليهم للقيام
بتقليد عالم الكبار بكل ما يحدث فيه من �أحداث
تترك �أث ًرا خا�صً ا على الكبار وال�صغار ،وهناك
ن�سبة ال ب�أ�س بها من الطلبة الذين يعي�شون في
�أج��واء ال ي�شعرون فيها بالطم�أنينة ،ما ي�ؤدي

الجو المدرسي المناسب
يدعم الصحة النفسية
للطالب
 4عوامل تسهم في
د.عبدالرحمن عبداهلل ال�صبيحي
خبري الطفولة يف اللجنة الوطنية للطفولة

�إل��ى �إ�صابتهم بالأمرا�ض الج�سدية والنف�سية
المختلفة ،وبالتالي تعثرهم في مراحل نموهم
المتعددة«.ن�صراهلل.»2004،
ويعد المع ّلمون في المدر�سة العمود الفقري
الذي تقوم عليه العملية التعليمية برمتها ،و�أي
خلل فيه ي��ؤث��ر ب�صورة مبا�شرة ف��ي �سير هذه
العملية ،وتقدّمها بال�شكل ال�صحيح والمجدي
لمجهود الطالب ،على اختالف مراحل تعلمهم،
لأن كل معلم يعمل على تطوير جانب معين �أو
مهارات معينة لدى الطالب ،وي�أتي الآخر ويعمل
على تطوير جوانب ومهارات �أخرى� ،أو ي�ستمر في
العمل التربوي والتعليمي والتح�صيل مع الطالب
نف�سه �أو الطالب .وتبد�أ العالقة المتبادلة بين
المعلمين والطالب من بداية ال�سنة ،حيث يقوم
ك��ل معلم بتح�ضير الملفات الخا�صة بطالبه
والتقارير التي تخ�صهم«.عبدالرحمن.»1996،
م�س�ؤولية م�شتركة
لكي ت�صل المدر�سة �إل��ى و�ضع قائم على
التفاهم مع الأ�سرة ،وجميع الطاقم الذي يعمل
فيها ،وحتى يكون هناك ان�سجام وتفاهم في
عمل البيت والمدر�سة اليومي ،من خالل قيام
كل جانب بواجبه ،مع اال�ستمرار في المحافظة
على العالقة واالت�صال بينهم ،فيجب �أن تقوم
المدر�سة بالتربية ال�صالحة والتعليم ال�صحيح
«هكذا يجب �أن يكون دور المدر�سة ،التي في
ح��االت كثيرة ال يكون دوره��ا قائ ًما على هذا
الأ�سا�س ،لأن العاملين فيها ال يقومون بالواجب
المطلوب منهم كما يجب» ،وتربي عقل الطالب،
وتقوم في الوقت نف�سه باالهتمام بج�سم الطالب
و�صحته من خالل التربية البدنية ،وذلك حتى
يتزود بالف�ضائل و�أف�ضل ال�ع��ادات و�أح�سنها.
كما يجب على الأ�سرة االطالع على حقيقة عمل
المعلم والإيمان به وم�ساعدته ،واالت�صال به كي
يكملوا الدور المنوط بكل منهم«.عريفج،2000 ،
فايد ،1975،ن�صراهلل.»1996 ،
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فقدان الشعور باألمان لدى
الطفل
ما أسباب هروب الطالب
من المدرسة؟
و�سين�ش�أ عن ف�شل الأرك��ان الأ�سا�سية في
العملية التعليمية الإنهاك النف�سي والج�سدي،
وهو ما يعرف بال�ضغط النف�سي الذي ينتج عن
ال�شدائد و�أح��داث الحياة اليومية التي يقيمها
الطالب ب�أنها تتجاوز قدراته وم�صادره.
النظريات المرتبطة بال�ضغوط النف�سية
المدر�سية
تف�سر ال�ضغط النف�سي
من النظريات التي ّ
نظرية العجز المتعلم «Learned Helplessness
 »Theoryالتي ط ّورها �سيليجمان «،»Sligman
وال�ت��ي ت��رى �أن ال�ضغط النف�سي نتاج لل�شعور
بالعجز المتعلم ،ويرى هذا النموذج �أن هناك
ثالثة �أبعاد للتف�سير المعرفي ،الذي ي�ساعد في
فهم درجة عمق مدة ال�شعور بالعجز وتناق�ضها
وطولها ،ما ي�ساعد على التنب�ؤ ب�إمكانية حدوثه
وفي فهمه:
البعد الأول
يتمثل في عزو الف�شل لأ�سباب داخلية «العزو
الداخلي» �أو لأ�سباب خارجية «العزو الخارجي»
«.»Internality- Externality
والبعد الثاني
ه��و ات���ص��اف ال �ع��زو ل��دى ال �ف��رد بالثبات
« ،»stabilityحيث يفتر�ض �أن م�سببات الأمور
�ستبقى هي في كل الأحوال.
البعد الثالث
هو مدى انطباق التف�سير على مجال واحد
من الحياة� ،أو �شموليته لمجاالت عدة.
وقد بينت البحوث التي قام بها �سيليجمان
و�آخ� ��رون «� » scligman et alأن التف�سيرات
الداخلية والثابتة وال�شمولية هي التي تقود �إلى
تراجع في الدافعية والمعرفة والتكيف االنفعالي،
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وتكون النتيجة �آن��ذاك �شعو ًرا باالكتئاب �أكثر
تكرا ًرا و�أ�شد عم ًقا و�أطول مدة.
و�إذا ع��زا ال�ف��رد النق�ص ف��ي ق��درات��ه �إلى
عوامل ثابتة ي�صعب تغييرها ،ف�إنه �سيعتقد �أن
جهده ال�شخ�صي لن يعدل في الموقف .ولذا،
ف�إن م�صادره الذاتية �ستكون غير كافية لمجابهة
ال�ضغط النف�سي ،ما يولد لديه مزيدًا من ال�شعور
الذاتي بال�ضغط النف�سي.
وهناك� ،أي�ضً ا ،نظرية العوامل االجتماعية
في تف�سير ال�ضغط النف�سي «Social factors
 ،»and Stressح�ي��ث ت��رى بع�ض النظريات
االجتماعية �أن عالقة الفرد مع بيئته االجتماعية
قد ت�شعره باالغتراب ،وه��ذا ي ��ؤدي ب��دوره �إلى
�شعوره بالخ�سارة وع��دم الو�ضوح والالمعنى
والعزلة ،وه��ذه الأم��ور كلها ت�شكل جوانب من
ال�ضغط النف�سي«.جبريل.»1994 ،
مراحل التكيف مع ال�ضغط النف�سي
يرى �سيالي «� » Selyeأن ا�ستجابة الج�سم
نحو �أي متطلب من متطلبات البيئة تتكون من
ثالث مراحل �أ�سا�سية:
المرحلة الأولى
هي مرحلة التحذير �أو ال�صدمة «Alarm
 ،»Stageحيث تن�شط الع�ضوية لمواجهة التهديد،
ب��إف��راز هرمون الأدرينالين ،وت�سارع التنف�س
ونب�ضات القلب وت�ضع نف�سها في حالة اال�ستعداد
للقتال �أو الهرب «.»Fight or Flight
المرحلة الثانية
هي مرحلة المقاومة «،»Resistance Stage
حيث تعمل الع�ضوية على الدفاع عن نف�سها تجاه
م�صدر التهديد فيزيد الج�سم مقاومته ببذل
جهد �أكبر.
ٍ
المرحلة الثالثة
هي مرحلة الإنهاك «،»Exhaustion Stage
عند ف�شل الع�ضوية في التغلب على التهديد الذي
ي�سببه ال�ضغط النف�سي المتوا�صل ،وعندما
ت�ستهلك الع�ضوية م�صادرها الفيزيولوجية في
هذه المحاولة ،ي�ؤدي ذلك �إلى االنهيار االنفعالي
�أو الج�سمي ،وق��د ينتج عن ذل��ك ال��دخ��ول �إلى
الم�ست�شفى �أو محاولة االنتحار ،وقد ي�صل الأمر
في حده الأق�صى �إلى الوفاة.
ويطلق �سيالي على هذا النموذج التكيفي
ذي ثالث الخطوات م�صطلح متالزمة التك ّيف
العام «General Adaptation Syndrome-
«.».G.A.Sنا�صر»1995،
طبيعة اال�ستجابة لل�ضغط النف�سي
تكون احتماالت اال�ستجابة لل�ضغط النف�سي
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م�ت�ع��ددة ،وتت�ضمن نتائج انفعالية و�سلوكية
ومعرفية وف�سيولوجية .وتتجلى اال�ستجابات
االنفعالية في اال�ضطراب االنفعالي ،كالخوف،
والغ�ضب ،واالك�ت�ئ��اب ،وال�شعور ب��ال��ذن��ب� .أما
ال�سلوكية فتتجلى ف��ي ال�سلوكيات الحركية،
كاالرتجاف ،وزيادة التوتر ،وا�ضطراب الكالم،
واختالف تعبيرات الوجه ،والهرب ،والهجوم،
والعدوان� .أما اال�ستجابات المعرفية فتت�ضمن
ال �ت �غ �ي��رات ف��ي ك �ف��اءة ال��وظ��ائ��ف المعرفية،
كالإدراك والقدرة على الحكم ،وحل الم�شكالت،
وال �م �ه��ارات ال�ح��رك�ي��ة والإدراك � �ي� ��ة والتك ّيف
االجتماعي ،و�إ� �س��اءة تف�سير ال��واق��ع .وي�شتمل
االح�ت�م��ال ال��راب��ع على ا�ستجابات التغيرات
الف�سيولوجية ،ومنها ا�ستجابات الجهاز الع�صبي
الم�ستقل ،وا�ستجابات القلب ،والجهاز التنف�سي
والغدد العرقية والغدة الأدرن��ال�ي��ة ،وا�ستجابة
الجلد الجلفانية ،و�ضغط ال��دم ،ومعدل دقات
القلب ،ودرجة حرارة الجلد�«.أبو مغلي»1987 ،
مظاهر ال�ضغوط النف�سية المدر�سية
ي�ع��د ال�ق�ل��ق م��ن �أه���م م�ظ��اه��ر ال�ضغوط
ال�ن�ف���س�ي��ة ال��ت��ي ي �ت �ع��ر���ض ل �ه��ا ال �ط��ال��ب في
ال �م��در� �س��ة ،وه��و ح��ال��ة ت��وت��ر ��ش��ام��ل وم�ستمر
نتيجة تهديد خطر فعلي �أو متخيل الحدوث،
ي�صاحبها خ ��وف غ��ام����ض و�أع ��را� ��ض نف�سية
وبدنية«.دبابنه،محفوظ.»1984،
وحالة القلق النف�سي ظاهرة �شائعة عند
الطلبة ،وتت�ضمن �أعرا�ضً ا مختلفة ،منها :التهيج،
والبكاء ،وال�صراخ ،و�سرعة الحركة ،والتفكير
الو�سوا�سي ،والأرق ،والأحالم المرعبة ،وفقدان
ال�شهية ،والتعرق ،والغثيان ،و�صعوبات التنف�س،
والتقل�صات الال�إرادية�«.شيفر ،مليمان»1996،
ولعل �أبرز مثال يو�ضح ما يعانيه الطفل من
قلق ،هو ما ينتاب بع�ض الأطفال من م�شاعر قبل
االمتحانات� ،أو عند الذهاب في رحلة مدر�سية
ب�ع�ي�دًا ع��ن ال��وال��دي��ن� ،أو عند م��ر���ض الأم �أو
والدتها« .العظماوي »1988
ومن �أ�سبابه
فقدان ال�شعور بالأمن
فالقلق المزمن هو نتيجة النعدام ال�شعور
بالأمن وال�شكوك ح��ول ال��ذات ،ويمكن �أن يتم
�إ�سقاط ال�شعور بالقلق على �أي �شيء وربطه به.
ومن �أهم العوامل التي يمكن �أن ت�سهم في
فقدان ال�شعور بالأمن
• النقد ال��زائ��د للطفل م��ن قبل الرا�شدين
والرفاق ،ما ي��ؤدي �إل��ى توتره ،وفقدان ثقته
بنف�سه.
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• عدم ثبات الآب��اء والمدر�سين في مواقفهم
وتعاملهم تجاه الطفل.
• تو ّقع الرا�شدين للكمال الزائد من الطفل.
• �إهمال الرا�شدين للطفل.
�أحالم اليقظة
يمكن تعريفها على �أنها انغما�س ال�شخ�ص
ب��الأح�ل�ام ف��ي وق��ت غ�ي��ر م�ن��ا��س��ب ،ع�ل��ى نحو
يت�ضمن ع��دم ال �ق��درة على التركيز�«.شيفر،
مليمان.»1996 ،
ّ
و�أح�لام اليقظة تمكن من تخفيف معاناة
الطالب من االنفعاالت ال�سلبية ،والتطرق �إلى
االهتمامات التي قد يعجز عن مجرد الإ�شارة
�إليها في حياته الواقعية ،فتظهر في تخيالته
نزوات عدوانية كانت عر�ضة لكبت مطلق يمنعها
من االنطالق.
ً
فقد يح�س الفرد مثال بتعنت معلمه ،فيكرهه
ويتمنى موته بيده� ،إال �أنّ �أعراف المجتمع وقيمه
تعتر�ض النزوات المدمرة ،وتكبت فكرة االنتقام
التي ال تموت ،بل تبقى تت�أجج في الداخل بح ًثا
عن مخرج ،وي�أتي المخرج ب�أحالم اليقظة ،فقد
يت�صور الطالب المعلم مه�ش ًما في حادث �سيارة
�أو مطرودًا من عمله في المدر�سة.
الهرب من المدر�سة
من الم�شكالت الأخ��رى التي تالحظ عند
الطلبة نتيجة ال���ض�غ��وط النف�سية ،ه��ي ميل
بع�ضهم �إلى الهرب من المدر�سة .ويعرف الهرب
من المدر�سة ب�أنه الحالة التي يتعمد فيها الفرد
الذي ت��راوح عمره بين � 6سنوات �إلى � 17سنة،
التغيب عن المدر�سة دون ع��ذر قانوني ،ودون
موافقة الأب��وي��ن �أو الم�س�ؤولين في المدر�سة.
وع ��ادة م��ا تقترن كثرة التغ ّيب ع��ن المدر�سة
بانخفا�ض الدرجات المدر�سية ،وزيادة احتمال
الجنوح�« .شيفر ،مليمان� ،1996،ص.»492
و�أ�سباب حدوث ذلك يمكن ت�ضمينها في:
• اتجاهات الأبوين الالمبالية نحو المدر�سة،
فقد تكون الأم عاملة وتف�ضل بقاء الطالب
في البيت للقيام بالأعمال المنزلية ،وفي هذه
الحاالت ،غال ًبا ما يكون الطالب من �أ�سرة
مفككة.
• �صعوبة التح�صيل ،والقلق المرتبط بالواجبات
المدر�سية التي يعدها الطالب �صعبة.
• قد يكون بع�ض الطلبة متفوقين عقل ًيا على
زمالئهم ،ولذا فهم يبتعدون عن المدر�سة،
لأنهم يجدون الدرو�س مملة وغير ممتعة.
• ال�خ��وف م��ن العنف ف��ي ال�م��در��س��ة� ،أو لأن
الطالب ي�ستعمل العقاقير �أو يذهب باح ًثا

ع��ن ال�م�غ��ام��رة� ،إال �أن الطالب ال��ذي يكثر
م��ن التغيب ع��ن المدر�سة ،غال ًبا م��ا يكون
ه��ار ًب��ا م��ن �أم ��ر م��ا� ،أك �ث��ر م�ن��ه ب��اح� ًث��ا عن
المتعة�«.شيفر،مليمان.»1996،
• عدم حب التلميذ للمعلم �أو للمادة الدرا�سية.
• �صعوبة االمتحانات وتكرارها ،والأ�سلوب الذي
تطبق به قد ي�ؤدي �إلى الهروب من المدر�سة،
والبحث عن مكان �آخر« .بهادر.»1984،
• ان�شغال التلميذ بم�شكلة �أ�سرية �أو �شخ�صية
اجتماعية �أو اقت�صادية �أو نف�سية.
• � �س��وء ال �ظ��روف ال�م��در��س�ي��ة ،ك �ع��دم توفر
الإ� � �ض� ��اءة وال �ت��دف �ئ��ة � �ش �ت��ا ًء �أو التكييف
�صي ًفا«.حمدان.»1982،
• الغــ�ش وه��و �سلوك �شائع منذ ال�صغر مثل
الكذب وال�سرقة ،وهو نزوع لدى بع�ض الطلبة
نحو التزوير لواقع الحال ،بحيث ي�ؤدي ذلك
�إلى ا�ضطراب �سلوكي يهدف �إلى �إظهار حقائق
الأم ��ور ب�شكل غير حقيقي وك��اذب وم��ز ّور،
لغر�ض الو�صول �إل��ى غاية معينة �أو تغطية
العجز �أو التق�صير �أو الإه�م��ال .وغال ًبا ما
يحقق التلميذ بهذا الأ�سلوب مكا�سب م�ؤقتة،
مادية �أو غير مادية« .العظماوي .»1988
ويمكن تق�صي �أ�سباب الغ�ش عند الطلبة
كالتالي:
• ال�ضغط الخارجي على الطالب ،ليكون من
المتفوقين في �صفه.
• �شعور التلميذ بعدم الكفاءة �أو �سوء اال�ستعداد،
فيتوقع ف�شله في �أداء مهمة ما ،ما يزيد احتمال
قيامه بالغ�ش�« .شيفر،مليمان.»1996،
• التخ ّل�ص م��ن العقاب البدني �أو النف�سي
المتوقع من قبل الوالدين �إذا ف�شل الطالب
في مهمة ما.
• �سعي ال�ط��ال��ب �إل ��ى االح �ت �ف��اظ بالكرامة
واالع�ت��داد بالنف�س �أم��ام زم�لائ��ه ،ل��ذا يلج�أ
للغ�ش للح�صول على �أف�ضل النتائج.
• عدم ا�ستعداد الطالب لالختيار كل ًيا �أو جزئ ًيا
نتيجة لظروف �أ�سرية �أو م�شاكل عاطفية.
• ت�أثر الطالب ب�أحد �أفراد �أ�سرته �أو زمالئه،
وتبنيه لعادة الغ�ش.
• �صعوبة المهمات التي �أوكلت �إليه ،وتعدد
مطالبها.
• ت �ح��دي �سلطة ال�م�ع�ل��م �أو تعليماته تب ًعا
لأ�سلوب معاملته �أو ع��دم ح��ب الطالب له.
«حمدان.»1982،
�ضعف الدافعية للدرا�سة
من الم�شكالت الأخرى التي يواجهها الطلبة

�ضعف دافعيتهم للدرا�سة ،وحتى نتمكن كمربين
من م�ساعدة الطالب على زيادة دافعيته للدرا�سة،
فعلينا فهم طبيعة هذه الم�شكلة وم�صادرها،
و�أ�ساليب الإر�شاد المنا�سبة لمعالجتها .والدافع
هو ما يحفز الإن�سان �إلى القيام بت�صرف ما ،فهو
حالة داخلية تحرك ال�سلوك وتوجهه نحو هدف
معين.
وت�شير داف�ع�ي��ة التح�صيل �إل��ى ات �ج��اه �أو
حالة عقلية تب ّين مدى رغبة الفرد في الإنجاز
والنجاح .ولما كانت ه��ذه الحاجة اتجاهً ا �أو
حالة عقلية ،فمن المتوقع وجودها بين الأفراد
جميعهم وبم�ستويات متباينة يمكن قيا�سها
والتعرف عليها« .ن�شواتي.»1984،
وي�ؤدي نق�ص الدافعية �إلى �ضعف التح�صيل
الدرا�سي ،فالطلبة الذين ال توجد لديهم دافعية،
ال يبذلون جهدًا يتنا�سب مع �إمكاناتهم .وي�صف
المعلمون الطالب منخف�ضي الدافعية ب�أنهم
ال يبدون اهتما ًما بالأ�شياء والعالقات ،وتثبط
مهمتهم ب�سرعة ،وال يجدون في المدر�سة �شي ًئا
يجذب انتباههم لفترة طويلة ،وال يبدون حما�سً ا
في المواقف التي ت�ستثير اهتما ًما لدى زمالئهم
الآخرين�« .شيفر،مليمان.»1996،
و�سائل تخفيف ال�ضغوط النف�سية
المدر�سية
تعد المدر�سة م��ن الم�ؤ�س�سات التربوية
المهمة ،التي يق�ضي فيها الطالب فترة طويلة
ن�سب ًيا م��ن ح�ي��ات��ه ،يتع ّلم خاللها الكثير من
الخبرات والمهارات ،واالتجاهات التي تم ّكنه من
مواجهة المواقف الحياتية فيما بعد .وللمدر�سة
ت�أثيرها الوا�ضح في �سلوك الأفراد و�شخ�صياتهم
و�صحتهم النف�سية ،وقد ال يقل عن ت�أثير البيت
والأ���س��رة ،وي�ت��وق��ف ه��ذا ال�ت��أث�ي��ر على عوامل
متعددة ،منها ما له عالقة مبا�شرة بالمدر�سة
نف�سها ،ومنها ما له عالقة بالطالب بو�صفه فردًا
له خ�صائ�ص �شخ�صية وعقلية متميزة وخبرات
وتجارب خا�صة ،ومنها ما ينتج عن تفاعل هذه
العوامل م ًعا .وحتى يحقق الجو المدر�سي ما هو
مرجو منه من تدعيم لل�صحة النف�سية للطالب
وتخفيف لل�ضغوط النف�سية ،وتلبية لحاجاتهم
وتقديم الم�ساعدة لهم ف��ي ح��ل م�شكالتهم،
والعمل على تنمية قدراتهم ،وا�ستغالل طاقاتهم،
ينبغي �أن ي �ت��واف��ر ف��ي ه ��ذا ال �ج��و المدر�سي
مجموعة من الخ�صائ�ص منها �أن ت�سوده الحرية
والديمقراطية ،بحيث ي�شجع الطلبة والمعلمين
على التعبير عن �آرائهم و�أفكارهم ،و�إ�شراكهم في
اتخاذ القرارات التي تحكم النظام واالن�ضباط
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المدر�سي .فقد لوحظ �أن �إ��ش��راك الطلبة في
و�ضع �أنظمة وتعليمات االن�ضباط المدر�سي،
تجعلهم �أكثر اً
تقبل لهذه التعليمات وتقيدًا بها،
عما لو فر�ضت عليهم ودون �أن يكون لهم ر�أي في
�صالحيتها .هذا �إ�ضافة �إلى ما يتعلمه الطلبة
من هذه الممار�سات من مبادئ الديمقراطية
فعل ،بدل �أن ي�سمعوا بها اً
التي يمار�سونها اً
قول.
بجانب الجو المدر�سي المنا�سب ال��ذي ت�سوده
روح العدالة والم�ساواة بين الطلبة في المعاملة
وفي الحقوق والواجبات .فالأنظمة والتعليمات
تطبق على الجميع ،والتقييم يتم تب ًعا للمعايير
نف�سها لجميع الطلبة ،لأن مثل هذا الجو يعطي
الطالب �شعو ًرا بالر�ضا واالرتياح ،وهذا ينعك�س
بدوره على دافعيته للتح�صيل والإنجاز ،ويح�سن
مفهومه عن نف�سه.
كما ينبغي للجو المدر�سي المنا�سب �أن
يوفر للطلبة فر�ص التعلم المتنوعة ،ويزودهم
ب��ال �م �ه��ارات ال�ل�ازم ��ة ل�ل�ن�ج��اح ف��ي الحياة،
وي�ساعدهم على فهم �أنف�سهم ،ومعرفة جوانب
القوة وال�ضعف عند كل منهم ،وي�ساعدهم على
حل م�شكالتهم ،وغير ذلك من الأمور التي ت�سهم
في تدعيم ال�صحة النف�سية للطالب ،وت�ساعده
على التك ّيف ال�سوي م��ع ال�م��واق��ف المختلفة.
«جبريل.»1992،
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داء

د� .أمين عبده ي�ستمع ل�شكوى �أحد املر�ضى

يهدد المر�ض ال�سعوديين ب�سبب تف�شي ال�سمنة وال�سكري

التشحم أكثر أمراض الكبد شيو ًعا
قد يعمل على تعطيل وظائف خاليا الكبد.

ال �شك �أن زيادة م�ستوى الدهون يف اجل�سم يعد م�ؤ�ش ًرا لبداية م�شاكل
وجتمعها يف ع�ضو فعال كالكبد ،قد ي�ؤدي
�صحية كثرية ،ولكن تر ُّكز تلك الدهون ُّ
�إىل تعطيل عمله على عدة مراحل ،ويف حال مل يتم عالجه بطريقة �صحيحة،
ف�إن م�صري بع�ض هذه احلاالت قد ي�صل �إىل تليف الكبد.
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د�.أمين �أ�سعد عبده
ا�ست�شاري �أمرا�ض وزراعة الكبد

يحتوي الكبد الطبيعي على كمية ب�سيطة
ج��دً ا من الدهون ،ولكن تج ُّمع كميات زائدة
منها داخ��ل الكبد يعد حالة مر�ضية ت�سمى
ت�شحم الكبد �أو دهون الكبد ،حيث ت�ؤدي تلك
الكميات م��ن ال��ده��ون �إل��ى خلل ف��ي وظائف
خاليا الكبد الطبيعية ،وبالتالي التهاب الكبد
في بع�ض المر�ضى ،وتحول لونه �إلى الأ�صفر.
ويعد مر�ض ت�شحم الكبد من �أكثر �أمرا�ض
�شيوعا ف��ي ال�ع��ال��م ،وي�ع��د ف��ي الوقت
الكبد ً
ال��راه��ن �أك�ث��ر انت�شا ًرا م��ن فيرو�سات الكبد
وجميع �أمرا�ض الكبد الأخرى في العديد من
دول العالم ،حيث دلت العديد من الدرا�سات
الم�سحية ف��ي ال��والي��ات المتحدة الأمريكية
و�أوروب � ��ا م �ث�لاً  ،على �أن  %7على الأق ��ل من
المواطنين الأ�صحاء في تلك البالد لديهم
ارتفاع غير مبرر في وظائف الكبد ،وهو في
ناتجا عن ت�شحم
غالب ه��ذه ال�ح��االت يكون ً
الكبد ،وذل��ك لتف�شي �أ�سباب الإ�صابة ،ومن
�أهمها ال�سمنة ،وقلة الحركة ،والعادات الغذائية
ال�سيئة .ونظ ًرا لتنامي معدالت ال�سمنة ومر�ض
ال�سكري في المملكة ،ف�إن ت�شحم الكبد يعد من
�أهم الم�شكالت ال�صحية التي تواجه مجتمعنا،
و�إن كانت ال توجد درا�سات م�سحية كبيرة تدلنا
على ن�سبة انت�شار هذا المر�ض ب�شكل دقيق.
مراحل المر�ض
يمر مر�ض ت�شحم الكبد بثالثة مراحل
هي:
• ت�شحم الكبد الب�سيط:
وفيها يتم تكد�س كميات من ال�شحوم داخل
خ�لاي��ا ال�ك�ب��د وح��ول �ه��ا ،ولكنها ال تُحدث
التها ًبا في الكبد ،حيث ينعدم وجود الخاليا
االلتهابية ،وتكون جميع الخاليا طبيعية،
وبالتالي تكون جميع نتائج تحاليل الكبد
طبيعية ،وتعد هذه المرحلة غير خطيرة �إذا
تم عالجها وتفادي م�ضاعفاتها.
• التهاب الكبد الدهني:
في ه��ذه الحالة يتطور المر�ض من مجرد
تكد�س دهني في الكبد� ،إل��ى التهاب كبدي
م��زم��ن ،حيث ت ��ؤدي ال�شحوم ال��زائ��دة �إلى
م�ضايقة خاليا الكبد ،ما ي�ساهم في تحفيز
الجهاز المناعي لعمل ردة فعل تظهر على
�شكل التهاب في الكبد ،م�شابه �إل��ى حد ما
اللتهابات الكبد الناتجة عن �أ�سباب �أخرى
مثل الفيرو�سات وغيرها.
• بداية ظهور الألياف:
�إذا ا�ستمر التهاب الكبد الدهني دون عالج

لفترة طويلة ،ف�إنه يمكن �أن ي�ؤدي �إلى بداية
ظهور �ألياف في الكبد ناتجة عن االلتهاب
المزمن في حوالي  %5من ال�ح��االت .وفي
هذه الحالة تبد�أ وظائف الكبد بالت�أثر ،حيث
يتغير ال�شكل الخارجي للكبد من خالل تك ّون
نتوءات على �سطحه� ،إ�ضافة �إلى �ضمور في
حجمه العام ،و�إذا لم يعالج االلتهاب الدهني
المزمن ب�شكل فعال فقد تتطور هذه الألياف
�إلى تليف كامل مع مرور الوقت ،وظهور جميع
�أعرا�ض تليف الكبد التام وم�ضاعفاته.
�أ�سباب الإ�صابة
لت�شحم الكبد م�سببات كثيرة �أهمها
ال���س�م�ن��ة :وه��ي �أه��م م�سببات الإ�صابة
بت�شحم الكبد ،لأن الدهون تتجمع في الكبد
مثلما تتجمع ف��ي مناطق الج�سم الأخ ��رى،
وت��زداد الخطورة عندما تتركز ال�سمنة في
منطقة البطن ،لأن لها ت�أثي ًرا �أكبر في حدوث
ت�شحم الكبد مقارنة مع ال�سمنة في المناطق
الأخرى.
مر�ض ال�سكري :يعاني الكثير من مر�ضى
ال�سكري ت�شحم الكبد ،ب�سبب خلل في تعامل
الج�سم مع الدهون وال�سكريات ،نظ ًرا ل�ضعف
ح�سا�سية خاليا الج�سم لمادة الأن�سولين.
ارتفاع م�ستوى الكولي�سترول والدهون
الثالثية� :إذا زادت كمية الدهون في الدم،
ف�إنها تتجمع في الكبد وتتر�سب م�سببة الإ�صابة
بالت�شحم ،نظ ًرا �إلى �أن الكبد يعمل كم�صفاة
لج�سم الإن�سان.
تناول بع�ض الأدوية :هناك بع�ض الأدوية
المعروفة التي قد ت�سبب ت�شحم الكبد ،مثل
ع �ق��ار تاموك�سيفين ال ��ذي يعطى لمر�ضى
�سرطان الثدي ،وبع�ض �أدوي��ة ارتفاع �ضغط
الدم ،وبع�ض الأدوية الهرمونية.
ت�ن��اول ال�ك�ح��ول :يعد تناول الكحول من
�أهم م�سببات ت�شحم الكبد.
الت�شخي�ص
م��ن ال �م�لاح��ظ �أن م�ع�ظ��م ال�م��ر��ض��ى ال
يعانون �أي �أعرا�ض جراء ت�شحم الكبد ،و�إنما
يتم اكت�شاف �إ�صابتهم بالم�صادفة من خالل
ارتفاعا في �إنزيمات
تحاليل روتينية تظهر
ً
الكبد� ،أو من خالل اكت�شافه بعد �إجراء �أ�شعة
�صوتية روتينية� .إال �أن بع�ض المر�ضى ي�شعرون
ب�ألم و�ضغط ب�سيط في المنطقة اليمنى من
متقدما
�أع�ل��ى البطن� ،أم��ا �إن ك��ان المر�ض
ً
ونتج عنه تليف للكبد ،ف��إن��ه ق��د تظهر على
المري�ض �أعرا�ض �أمرا�ض الكبد المتقدمة،
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قد يحتاج األمر إلى أخذ عينة
من الكبد لتأكيد التشخيص
مهما
تلعب الرياضة دو ًرا
ً
في تخفيف حدة المرض

ومنها اال�ست�سقاء ،والنزف ،وال�صفار ،والحكة
ال�شديدة ،وغير ذلك.
�إذا ك��ان ال�م��ر���ض ف��ي مرحلته الأول ��ى
«الكبد الدهني الب�سيط» ،ف�إن جميع تحاليل
تماما ،وال تظهر الدهون
الكبد تكون طبيعية ً
�إال من خ�لال الأ�شعة ال�صوتية ،حيث يبدو
الكبد �أكبر من حجمه الطبيعي قلي ًال ،ويميل
لونه �إل��ى الأب�ي����ض .بينما يمكن ت�شخي�ص
ال�م��ر���ض ف��ي ال�م��رح�ل��ة ال�ث��ان�ي��ة «االلتهاب
ال �ك �ب��دي ال��ده��ن��ي» ،م��ن خ�ل�ال مالحظة
ارتفاع م�ستوى �إنزيمات الكبد عبر التحاليل
المخبرية ،بالإ�ضافة �إل��ى �أن نتائج الأ�شعة
ال�صوتية تماثل نتائج المرحلة ال�سابقة� .أما
�إذا ك��ان المر�ض في المرحلة الثالثة ،ف�إن
تحاليل وظائف الكبد تبد�أ في الت�أثر ،ومنها
تحاليل ن�سبة المادة ال�صفراء ،وتحاليل تخثر
الدم ون�سبة البروتينات .وفي بع�ض الحاالت
�إذا كان الت�شخي�ص غير وا�ضح� ،أو �إذا كان
المري�ض يعاني �أمرا�ضً ا �أخرى ،ف�إن الطبيب
ق��د ين�صح ب��أخ��ذ عينة «خ��زع��ة» م��ن الكبد
للت�أكد من �صحة الت�شخي�ص.
و�سائل العالج
�أف�ضل طريقة لعالج ت�شحم الكبد تتم
عبر التحكم في م�سببات المر�ض ،فالبد �أن
يبحث عن الم�سببات والتعامل معها � اًأول ،ف�إذا
كان المري�ض م�صا ًبا بال�سمنة ،ف�إنه البد من
تخفيف الوزن ب�شكل تدريجي حتى ي�صل �إلى
الوزن المثالي ،وين�صح ب�إنقا�ص الوزن بحوالي
 2ك�ي�ل��وغ��رام ف��ي ال�شهر ،حيث �إن �إنقا�ص
ال��وزن ال�سريع ق��د ي���ؤدي �إل��ى �أ� �ض��رار �أكثر.
و�أف�ضل طريقة للتخل�ص من الوزن الزائد هي
التقليل من تناول الطعام ب�شكل عام ،وبخا�صة
ال�سكريات وال��ده��ون ،والإك �ث��ار م��ن الحركة
وممار�سة الريا�ضة .وفي حالة الإ�صابة ب�سمنة
مفرطة �أو الف�شل في �إن��زال ال��وزن عن طريق
الحمية �أو الريا�ضة ،فيمكن اال�ستعانة ببع�ض
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داء

متابعة دقيقة حلالة مر�ضية

الو�سائل الجراحية ،مثل عملية بالون المعدة،
�أو رب��ط ال �م �ع��دة� ،أو ت�ح��وي��ل م���س��ار الجهاز
اله�ضمي.
�أم���ا �إذا ك ��ان ال�م��ري����ض ي�ع��ان��ي مر�ض
ال�سكري ،فالبد من التحكم في ن�سبة ال�سكر
ف��ي ال ��دم بطريقة دق�ي�ق��ة ج���دً ا ،وذل ��ك عن
طريق المتابعة مع طبيب متخ�ص�ص في عالج
ال�سكري ،واالل �ت��زام بحمية غذائية دقيقة،
والحر�ص على تناول الأدوي��ة المو�صوفة� ،أو
حقن الأن�سولين ح�سب الحالة.
وف��ي ح��ال ك��ان ل��دى المري�ض زي��ادة في
ن�سبة الكولي�سترول �أو الدهون في الدم ،ف�إن
عليه ك��ذل��ك م��راج �ع��ة ال�ط�ب�ي��ب المخت�ص،
واالل�ت��زام بالحمية الدقيقة ،وقد يحتاج �إلى
تناول �أدوية مخف�ضة للكولي�سترول .و�إذا كان
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يتناول الكحول فيجب االمتناع عن ذلك فو ًرا
وب�شكل نهائي.
وين�صح المري�ض بالتعود على ممار�سة
الريا�ضة المنتظمة ب�شكل دوري ،من خالل
ال�ت�م��اري��ن ال��ري��ا��ض�ي��ة ال�ه��وائ�ي��ة� ،أو الم�شي
ال�سريع� ،أو ال�سباحة على الأق��ل ثالث مرات
في الأ�سبوع لمدة ن�صف �ساعة �إلى �ساعة ،فقد
ثبت �أن الريا�ضة ت�ساعد على زيادة ح�سا�سية
الج�سم للأن�سولين ،وبالتالي ت�ساعد على
�إخ ��راج ال��ده��ون م��ن الكبد ،وت�ساهم كذلك
في التحكم في ال��وزن .كما يوجد العديد من
العالجات الدوائية التي ت�ستعمل تحت �إ�شراف
ط�ب��ي ،للم�ساعدة على �إخ ��راج ال��ده��ون من
الكبد ،وهي في الغالب �شبيهة ب�أدوية ال�سكري.
�أما في الحاالت التي يكون فيها الت�شحم مزم ًنا
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ولم يتم التعامل معه ما �أدى �إلى تليف متقدم
في الكبد ،ف��إن المري�ض يكون بحاجة ما�سة
�إلى رعاية طبية دقيقة تحت �إ�شراف ا�ست�شاري
الكبد ،لتجنب الم�ضاعفات الخطيرة للتليف،
وقد يحتاج بع�ض ه��ؤالء المر�ضى �إل��ى زراعة
الكبد.
ومن المهم معرفة �أن ت�شحم الكبد لي�س
مر�ضً ا معد ًيا على الإط�ل�اق ،ولكنه مر�ض
وراث� ��ي ،لأن �أ� �س �ب��اب الإ� �ص��اب��ة ت��رت�ب��ط في
الغالب بالعامل ال��وراث��ي ،ولذلك يجب على
الأهالي الم�صابين بت�شحم الكبد ،االهتمام
بالمحافظة على �أوزان �أطفالهم في الن�سب
الطبيعية ،وتعويدهم تجنب الأطعمة ال�سكرية
والدهنية ،والحر�ص على الريا�ضة ،والعادات
الغذائية ال�سليمة.
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صحة األم والطفل

د .الزايد و د.ال�شعيل يف نقا�ش حول �إحدى احلاالت

ينتج عن عوامل وراثية وبيئية

فتق الحبل الشوكي يحتاج إلى رعاية
متعددة االختصاصات
لحم�ض الفوليك �أهمية كبيرة في تفادي الإ�صابة.

امل�صابون بفتق احلبل ال�شوكي بحاجة �إىل عناية دائمة من فريق طبي متعدد
االخت�صا�صات ،ي�شتمل على خمت�صني يف طب وجراحة املخ والأع�صاب ،وامل�سالك البولية،
وجراحة العظام ،وطب الوراثة ،والعالج الطبيعي والت�أهيلي.
يعرف مر�ض فتق الحبل ال�شوكي ب�أنه
ت�شوه خلقي ينتج ع��ن ع��دم ان�غ�لاق فقرات
الحبل ال�شوكي ف��ي �أث�ن��اء التكون الجنيني.
ويحدث ذل��ك الخلل في المرحلة الأول��ى من
الحمل ،وبالتحديد ف��ي الأ��س�ب��وع الثاني من
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تلقيح البوي�ضة التي يظهر فيها الجنين على
�شكل طبقات ن�سيجية .ويتكون الحبل ال�شوكي
والعمود الفقري �إثر تراكم خاليا �إحدى هذه
الطبقات ،حيث تكون فقرات العمود الفقري
مفتوحة في البداية ،ثم تنثني ب�شكل طبيعي
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حول الحبل ال�شوكي لحمايته ،وفي حال عدم
اكتمال عملية االنثناء ينتج طفل م�صاب بفتق
الحبل ال�شوكي ،الأمر الذي يوقف ا�ستمرار نمو
الحبل ال�شوكي وتطوره ،وبالتالي عدم القيام
بوظيفته بفعالية .وت �ج��ري ه��ذه الأح���داث،

غال ًبا ،دون معرفة الأم ،لأنها ال تعلم بحدوث
الحمل في هذه الفترة المبكرة.
و�أو� �ض��ح د.ع���ص��ام ال�شعيل ،ا�ست�شاري
جراحة المخ والأع�صاب �أن بع�ض الدرا�سات
ت�شير �إل��ى �أن �أ�سباب الإ��ص��اب��ة بفتق الحبل
ال�شوكي تعود �إل��ى عوامل جينية وراث�ي��ة� ،أو
ع��وام��ل بيئية كتعر�ض الأم لأ��ش�ع��ة �ضارة،
�أو تناول بع�ض �أن��واع الأدوي ��ة وال�سموم قبل
بداية التكوين الجنيني �أو معها ،بالإ�ضافة
�إلى نظريات �أخ��رى غير مثبتة ترجع ال�سبب
�إل��ى المناخ الحار وتدني الم�ستوى المعي�شي
عموما.
ً
و�أ��ض��اف �أن �آث��ار المر�ض تتعدى معاناة
الطفل الم�صاب لت�ؤثر �سل ًبا في �أ�سرته ومجتمعه
في حال �إهمال عالجه ،لأن الم�صاب يعاني
خ�لال حياته م�شاكل ف��ي الجهاز التنف�سي،
والجهاز البولي ،وت�شوهات العظام والأطراف
ال�سفلية ،كما يتميز غال ًبا بدرجة ذكاء متو�سطة
�أو �أقل �إذا لم يتم عالجه� .أما المر�ضى الذين
ت��م عالجهم بطريقة �صحيحة مبك ًرا فقد
�أ�صبحوا �أفرادًا فاعلين في بناء مجتمعاتهم،
وحمل اً
بعد �أن كانوا عالة على �أ�سرهم اً
ثقيل
على الخدمات الطبية.
وبين د.ال�شعيل �أن فتق الحبل ال�شوكي
ي�صيب حال ًيا نحو طفل �إلى اثنين من بين كل
�ألف والدة طبيعية في المملكة ،وهو ما يماثل
ن�سبة االنت�شار نف�سها في الدول الغربية فترة
ال�سبعينيات الميالدية من القرن الما�ضي.
وفي تلك الفترة ظهرت العديد من النظريات
الغربية التي ت�ؤكد �أهمية التغذية المتكاملة،
وهو ما حفز بع�ض �شركات الأدوية على �صنع
بع�ض الفيتامينات وتجربتها ،ومن �ضمنها �أحد
�أنواع فيتامين «ب» الم�سمى بحم�ض الفوليك،
وال��ذي ت�ف��رزه الكلى ب�شكل طبيعي ،ويتميز
بانعدام �أ�ضراره الجانبية� ،إ�ضافة �إلى قدرته
على الوقاية من �أم��را���ض ال�سرطان وحماية
الب�شرة.
وثبت م��ن خ�لال الأب �ح��اث الطبية التي
�أجريت في بريطانيا �أن لحم�ض الفوليك دو ًرا
كبي ًرا في تقليل �إ�صابة الجنين بفتق الحبل
ال�شوكي بن�سبة  ،%50وهو ما ثبت كذلك من
خالل �أبحاث مماثلة في دول �أخ��رى .وب�سبب
تطور و�سائل الت�شخي�ص ،وتزايد عدد الن�ساء
الالتي يتناولن حم�ض الفوليك نتيجة لتلك
الدرا�سات قل انت�شار المر�ض حال ًيا في الدول
الغربية لي�صل �إلى �إ�صابة طفل واحد فقط من

بين كل � 100ألف والدة طبيعية.
و�أو�ضح �أن �آلية عمل حم�ض الفوليك غير
معروفة في هذه الحالة ،حيث لم يثبت حتى
الآن ما �إذا كان حم�ض الفوليك يعالج ويقي
من فتق الحبل ال�شوكي� ،أم �أن نق�صه ي�سبب
الإ�صابة بالمر�ض .ونتيجة لهذه الدرا�سات
ق��ام��ت ال�ع��دي��د م��ن ال� ��دول ب��إ��ض��اف��ة حم�ض
الفوليك �إل��ى الطحين ووجبات الأط�ف��ال في
المدار�س .و�شدد ال�شعيل على �أهمية �أن يكون
تناول حم�ض الفوليك �أم ًرا روتين ًيا للزوجات
الالتي يرغبن في الحمل ،وذل��ك بتناوله في
�أثناء وجبة الفطور مث ًال ب�شكل يومي ،نظ ًرا
لأهمية تناوله قبل ب��داي��ة الحمل وا�ستمرار
فعاليته بعد ذلك.
وقد �أن�شئ عام � 2000سجل طبي خا�ص
ب �ح��االت ف�ت��ق ال�ح�ب��ل ال���ش��وك��ي ال �ت��ي تراجع
م�ست�شفى الملك في�صل التخ�ص�صي لت�سجيل
جميع المعلومات الطبية والديموغرافية عن
ه ��ؤالء المر�ضى ،بهدف تحديد مدى انت�شار
هذا المر�ض ،وبالتالي �إمكانية تقديم خدمات
طبية �أف�ضل لهذه الفئة من المر�ضى .وتم حتى
الآن ت�سجيل  444طف ًال م�صا ًبا بفتق الحبل
ال�شوكي في الم�ست�شفى التخ�ص�صي منذ �إن�شاء
ال�سجل ،غالبيتهم من ال�سعوديين بن�سبة ،%94
وتبلغ ن�سبة الذكور  %45والإناث  .%55وو�صل
عدد المعاقين  %73من مجموع الم�صابين،
وتحظى منطقة الريا�ض بالن�صيب الأكبر من
الحاالت بن�سبة  ،%40تليها المنطقة ال�شرقية
بنحو  .%18و�أو�ضحت نتائج ال�سجل �أن %99
م��ن �أم �ه��ات الم�صابين ل��م يتناولن حم�ض
الفوليك قبل الحمل.
وقد تطور ال�سجل م�ؤخ ًرا لي�شمل المر�ضى
بمركز الأمير �سلمان لأبحاث الإعاقة الذين
و�صل عددهم �إل��ى  39مري�ضً ا �سعود ًيا منذ
�شهر م��ار���س � 2006إل��ى دي�سمبر م��ن العام
نف�سه ،منهم  %54من الإناث و %46من الذكور،
وات�ضح �أن جميع �أمهات المر�ضى لم يتناولن
حم�ض الفوليك قبل الحمل .و�سي�شمل ال�سجل
م�ستقب ًال الم�ست�شفى ال�م��رك��زي بالريا�ض
كتجربة �أولية ،وفي حال نجاحها �سيتم �إدخال
جميع المراكز الطبية في مدينة الريا�ض،
ثم بقية م��دن المملكة في ال�سجل بالتعاون
مع وزارة ال�صحة .و�أك��د د.ال�شعيل �أن الكم
الهائل من المعلومات التي �سيوفرها ال�سجل
�سيترتب عليها اقتراحات وتو�صيات للقائمين
على الخدمات ال�صحية ت�ساهم ب�شكل كبير
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يؤثر في الجهاز البولي
والعظام والدماغ
يمكن للمصابين به
الحصول على أبناء أصحاء
 444مصا ًبا يراجعون في
المستشفى التخصصي
في تح�سين م�ستوى ال�صحة العامة .الفتًا �إلى
�أن الم�ست�شفى التخ�ص�صي ي�ستقبل الحاالت
التي تحتاج �إلى �إمكانيات جراحية معقدة قد ال
تتوفر في الكثير من الم�ست�شفيات الأخرى.
و�أو�ضح ال�شعيل �أن��ه في حال اكت�شف �أن
الجنين م�صاب بفتق الحبل ال�شوكي يف�ضل
الأط �ب��اء �أن ت�ك��ون ال���والدة قي�صرية ،نظ ًرا
�إل��ى �أن ر�أ���س الجنين يكون مت�ضخ ًما ،حيث
ي�صعب توليده بطريقة طبيعية� ،إ�ضافة �إلى
�أن المنطقة الم�صابة تكون طرية ومفتوحة
ب�شكل مبا�شر على الجهاز الع�صبي المركزي،
وبالتالي �إمكانية ح��دوث التهابات ع�صبية
�شديدة في حال دخول �أي ج�سم غريب في تلك
الفتحة ،ما يت�سبب في �إ�صابة الجنين بالتخلف
العقلي .م�شي ًرا �إل��ى �أن��ه بعد �إج��راء العملية
القي�صرية يتم و�ضع الطفل في وحدة العناية
ال�م��رك��زة ومتابعة جميع �أع�ضائه الحيوية
ب�شكل دقيق .وعند ا�ستقرار حالة الطفل يتم
تح�ضيره لإجراء عملية جراحية بهدف �إغالق
الفتحة ال�م��وج��ودة ف��ي الحبل ال�شوكي لمنع
حدوث االلتهابات الع�صبية ،وبالتالي تالفي
�إ��ص��اب��ة الطفل بالتخلف العقلي ال��ذي يعد
�أخطر م�ضاعفات المر�ض .ويتم زراعة جهاز
خا�ص للحفاظ على ال�سائل الدماغي �إثر زوال
االلتهابات بعد �إجراء العملية بثالثة �أيام.
وم��ن جانب �آخ��ر �أو��ض��ح د.محمد العبد
العالي ،ا�ست�شاري الم�سالك البولية للأطفال،
�أن فتق الحبل ال�شوكي ي�سبب ما ي�سمى بالمثانة
الع�صبية �أو الت�شنجية ل��دى ن�سبة عالية من
ه�ؤالء الأطفال ت�صل �إلى حوالي  .%90وفي هذه
الحالة يكون حجم المثانة �صغي ًرا ،وجدارها
�سمي ًكا وال�ضغط داخلها مرتف ًعا ،م��ع عدم
�إمكانية التحكم في مكان التبول وزمانه ،وعدم
تماما من البول .كما �أو�ضح �أن
�إفراغ المثانة ً
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فتق احلبل ال�شوكي يحتاج �إىل رعاية متعددة االخت�صا�صات

�أعرا�ض اختالل المثانة وعالماته لدى ه�ؤالء
الأطفال قد ال تت�ضح في ال�سنوات الأول��ى من
العمر ،وخ�صو�صً ا قبل العمر المتوقع من
الوالدين ب�أن يتحكم الطفل في التبول.
و�أ�ضاف �أن �أف�ضل الطرق و�أ�سلمها لتفادي
م�ضاعفات المثانة الع�صبية ،ه��ي مبا�شرة
المواليد الم�صابين بت�شوهات الحبل ال�شوكي
م��ن ق�ب��ل متخ�ص�صين بالم�سالك البولية
ل�ل�أط �ف��ال م��ع بقية التخ�ص�صات الأخ ��رى
كجراحة المخ والأع�صاب ،وجراحة العظام،
وط��ب الأط� �ف ��ال .ومتابعتهم دور ًي� ��ا لتقييم
وظائف الكلى والمثانة البولية ،وذلك بو�سائل
ت�شخي�صية متاحة ف��ي جميع الم�ست�شفيات
كالأ�شعة ف��وق ال�صوتية ،والأ�شعة بال�صبغة
الملونة للمثانة ،وتخطيط المثانة �إن دعت
الحاجة �إلى قيا�س ال�ضغط داخل تجويفها.
وبين د.العبدالعالي �أن طريقة العالج
�شيوعا تتم بتعليم الوالدين
المثلى والأكثر
ً
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كيفية عمل ق�ساطر بولية نظيفة للطفل لأربع
م��رات �أو خم�س م��رات يوم ًيا ،بهدف �إفراغ
تماما ،مع ا�ستخدام م�ضاد حيوي
المثانة ً
وقائي بجرعات قليلة ،ما ي�ساعد بم�شيئة
اهلل في منع حدوث التهابات بولية ،وكذلك
ا�ستخدام �أدوي��ة تخفي�ض �ضغط المثانة ،ما
ي�سمح لدى الأغلبية ب�إنهاء درجة ارتجاع البول
�إلى الكلى �إن وجد �أو تخفيفها ،وزيادة حجم
المثانة البولية ،عل ًما ب ��أن حوالي  %15من
المواليد بفتق الحبل ال�شوكي لديهم ارتجاع
بولي ،وترتفع هذه الن�سبة �إل��ى حوالي %50
عند عمر خم�س �سنوات للذين ال ي�ستخدمون
الق�ساطر و�أدوي ��ة تخفيف �ضغط المثانة.
و�أثبت ا�ستخدام هذه الطرق الطبية العالجية
نجاحا على مدى ع�شرات ال�سنين لدى الكثير
ً
من ه�ؤالء الأطفال ،و�أ�صبح التدخل الجراحي
ثانو ًيا وفي ظروف ا�ستثنائية .ولفت �إلى �أن
ما بين � ٪40إل��ى  %80من الأط �ف��ال الذين
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تعمل لهم ق�ساطر بولية نظيفة متكررة،
يظهر لديهم بكتيريا في البول ،وال ي�ستدعي
ذلك تغيير الم�ضاد الحيوي الوقائي� ،إال �إذا
ظهرت �أعرا�ض حدوث التهاب بولي حاد �أو
عالماته.
و�أ��ش��ار �إل��ى �أن ال��درا��س��ات العلمية التي
�أجريت على الم�صابين بفتق الحبل ال�شوكي
�أث�ب�ت��ت �أن ال��وق��ت الم�ستغرق ل�م��رور البراز
عبر الأم �ع��اء الغليظة ط��وي��ل ،م��ا يت�سبب في
حدوث �إم�ساك مزمن �شديد� ،إ�ضافة �إلى �أن
الأع�صاب التي تتحكم في �صمام خروج البراز
تكون مت�أثرة ،وبالتالي يفقد الطفل القدرة على
التحكم في �إخراج البراز.
والطرق التقليدية للعالج تتم با�ستخدام
تحاميل �أو حقن �شرجية ،مع الحاجة �أحيا ًنا
�إلى ا�ستخدام ملينات �أو م�سهالت عن طريق
الفم� .إال �أن ذلك ال ينجح مع كل المر�ضى،
خ�صو�صً ا عند بلوغ الطفل العمر الذي ي�ؤهله

لدخول المدر�سة ،حيث تكون الحاجة �شديدة
�إل��ى �إي�ج��اد طريقة فعالة للتحكم ف��ي مكان
خروج البراز وزمانه.
وفي بداية الت�سعينيات من القرن الميالدي
الما�ضي تم ا�ستحداث طريقة جراحية ذكية
تتم عبر فغر الم�صران الأع��ور لإف��راغ كامل
ال�ب��راز ف��ي الأم �ع��اء الغليظة والم�ستقيم في
المكان والزمان المرغوبين ،ودون الحاجة �إلى
كي�س لخروج البراز على جدار البطن ،ويتم
ذلك با�ستخدام الزائدة الدودية بعد تو�صيل
طرفها �إلى جدار البطن ،لإعطاء محلول ماء
عن طريقها لغ�سل الأمعاء الغليظة لمرة واحدة
يوما بعد يوم .وب ّين �أن الفكرة
فقط يوم ًيا �أو ً
تطورت الح ًقا �إلى ا�ستخدام �أنبوب بال�ستيكي
�صغير ي� ��ؤدي ال�غ��ر���ض نف�سه ،دون الحاجة
�إل��ى عملية جراحية مفتوحة كما ه��و الحال
م��ع الطريقة ال�سابقة .وب��ذل��ك �أ�صبح كثير
من الم�صابين في و�ضع �صحي م�ستقر دون
خطورة على الكلى ،ودون حاجة �إلى ا�ستخدام
حفاظات.
وبخ�صو�ص الم�شاكل ال�صحية التي ت�صيب

المر�ضى بعد مرحلة ال�ب�ل��وغ ،ذك��ر د.وليد
الطويل ،ا�ست�شاري الم�سالك البولية للكبار،
�أن��ه عند و��ص��ول المر�ضى �سن ال�ب�ل��وغ ،يتم
متابعة المثانة والأمعاء الع�صبية وعالجهما
بالطريقة نف�سها التي ذكرت في ال�سابق ،ولكن
تظهر ف��ي ه��ذا ال��وق��ت م�شاكل �أخ��رى تتعلق
بالإنجاب والحمل .وبما �أن عدد الم�صابين
الذين ي�صلون لمرحلة البلوغ ب��ازدي��اد ،ف�إن
حاجتهم تزداد �إلى الزواج واالرتباط بالطرف
الآخر .الفتًا �إلى �أن عدة درا�سات �أثبتت رغبة
المر�ضى في الزواج ،حيث قد ت�صل الن�سبة �إلى
 .%100كما �أثبتت الدرا�سات �أن �أكثر من %70
من الذكور يمكنهم الح�صول على انت�صاب في
الع�ضو التنا�سلي ،وحوالي ثلثي الذكور قادرون
على ال�ق��ذف .كما �أن ما بين � ٪70إل��ى %80
من الإناث يمكنهن الحمل دون م�شاكل ،ولكن
هناك زيادة في احتمال �إجراء عملية قي�صرية
للوالدة ،وكذلك زيادة في حدوث �سل�س البول
في الجزء الأخير من الحمل ،منوهً ا �إلى وجوب
الأخ��ذ في الح�سبان وج��ود �صعوبة في �إجراء
العملية القي�صرية عند المري�ضات الالتي

د.الطويل ي�شرح طريقة عمل الق�سطرة البولية لأحد املر�ضى البالغني
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�أج��ري��ت لهن عملية تكبير المثانة� ،أو يوجد
لديهن مفاغرة بولية.
و�أو� �ض��ح �أن ال��درا��س��ات �أثبتت �أن��ه عند
حدوث الإ�صابة للذكور في الفقرات العجزية
الأول ��ى ،يكون احتمالية االنت�صاب والقذف
�أف�ضل مقارنة بالم�صابين بالفقرات العلوية
ف��وق العجزية .وع��ادة م��ا ي�صل الأوالد �إلى
�سن البلوغ في عمر �أقرانهم نف�سه من غير
الم�صابين ،بينما ت�صل الإناث ل�سن البلوغ في
مرحلة مبكرة مقارنة ب�أقرانهن غير الم�صابات
بالمر�ض .وختم د.الطويل حديثه بالتنويه �إلى
�أن المر�ضى الم�صابين يمكنهم تكوين عائلة
و�إنجاب �أطفال طبيعيين ،م�شددًا على �أهمية
تناول حام�ض الفوليك قبل الحمل بفترة كافية
بعد ا�ست�شارة الطبيب.
وم��ن جهة �أخ��رى �أو�ضح د.زاي��د الزايد،
ا�ست�شاري ورئي�س ق�سم جراحة العظام� ،أن
م�شاكل العظام التي ت�صيب ه��ؤالء الأطفال،
ت�ت�ف��اوت م��ا بين ح ��االت ب�سيطة ي�ك��ون فيها
الطفل قاد ًرا على الم�شي� ،إلى حاالت الإعاقة
ال�شديدة التي ال يمكن معها الحركة .وه�ؤالء
الأط �ف��ال معر�ضون الع��وج��اج الظهر القابل
للزيادة المطردة ،وبخا�صة االعوجاج الأمامي
ال��ذي ي�صاحبه تقرحات �شديدة في الجلد،
و�ضعف ح��اد في الجهاز التنف�سي ،و�صعوبة
ف��ي ا�ستخدام الق�سطرة البولية .كما �أنهم
معر�ضون العوجاج القدمين والعرج في �أثناء
الم�شي ،ب�سبب �ضعف ع�ضالت الحو�ض ،وربما
التعر�ض لخلع الحو�ض الذي �أثبتت الأبحاث
الطبية عدم حاجته �إلى تدخل جراحي.
وبين د.ال��زاي��د �أن لمكان وج��ود الفتحة
ف ��ي ال �ظ �ه��ر ع�ل�اق��ة م �ب��ا� �ش��رة ب �ح��دة �شلل
الأطراف ال�سفلية ،فكلما كان م�ستوى الفتحة
في �أ�سفل الظهر ك��ان م�ستوى ال�شلل �أخف،
وب��ذل��ك تنح�صر الإع��اق��ة ف��ي القدمين� ،أما
�إذا كانت الفتحة في موقع مرتفع ،فت�صبح
مو�ضحا �أن
الإعاقة �شديدة وحدة ال�شلل �أكبر.
ً
العمليات الجراحية التي تجرى لعظام ه�ؤالء
الأط�ف��ال تختلف باختالف الحالة ،حيث قد
يحتاج الم�صاب �إلى عملية لتعديل القدمين
حتى يتمكن من ا�ستخدام الأجهزة التعوي�ضية،
�إ�ضافة �إل��ى جراحات تعديل انحراف الظهر
وب ��روز ال�ف�ق��رات الظهرية ،كما يحتاج نحو
 %70م��ن ال�م��ر��ض��ى �إل���ى ع�م�ل�ي��ات لتحرير
�شدة الحبل ال�شوكي .و�أ�شار �إلى �أن  %60من
الم�صابين يعانون اختناق الحبل ال�شوكي في
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�أ�سفل الجمجمة ،الأم��ر ال��ذي يحتم اللجوء
�إل��ى الجراحة بهدف ع�لاج ذل��ك االختناق،
بالإ�ضافة �إلى عمليات تثبيت الك�سور وتنظيف
الجروح عند الحاجة.
و�أ� �ض��اف �أن ��ه ت�صيب ه��ذه الفئة ن�سبة
عالية من التقرحات الجلدية ،ب�سبب انعدام
الإح�سا�س في الجلد ،وما يتبع ذلك من كثرة
االلتهابات وحتى ك�سور العظام .الف� ًت��ا �إلى
حاجتهم �إل��ى ا�ستخدام الأجهزة التعوي�ضية
لحماية ال�ج�ل��د وم �ن��ع ان �ح��راف المفا�صل،
واال� �س �ت �م��رار ف��ي ب��رن��ام��ج ال �ع�لاج الطبيعي
المكثف ،لأن �أعرا�ض فتق الحبل ال�شوكي تتغير
مع الوقت وقد تتدهور مع النمو.
و�أ� �ش��ار رئي�س ق�سم ج��راح��ة العظام �أن
ه��ذه الفئة م��ن الأط �ف��ال بحاجة ما�سة �إلى
رعاية طبية متقدمة ،كما هو متبع في عمل
العيادات الم�شتركة في م�ست�شفى الملك في�صل
التخ�ص�صي ،الأمر الذي ي�ساهم في انخراطهم
في المجتمع وتحقيق �آمالهم وتطلعاتهم.
وبالن�سبة ل�ل�ع�لاج الطبيعي للأطفال
الم�صابين بفتق الحبل ال�شوكي ،فقد �أو�ضحت
اخت�صا�صية العالج الطبيعي زينه ال�شبل �أن
�شدة الت�أثر تختلف من طفل �إل��ى �آخ��ر ،تب ًعا
للعمر ون��وع الفتق وموقع الإ�صابة في العمود
ال�ف�ق��ري ،حيث ي �ب��د�أ ال �ع�لاج الطبيعي بعد
ال��والدة مبا�شرة وقبل �إغ�لاق الفتحة ،وذلك
بتقييم الحالة و�إعطاء الأهل �صورة مبدئية عن
و�ضع الطفل ومدى الت�ضرر .وبينت �أن برنامج
التدخل المبكر للعالج الطبيعي يهدف �إلى
عدة �أمور هي:
	•تكوين اتجاهات �إيجابية لدى الوالدين.
	•تنمية الإدراك والفهم للطفل با�ستثارة
حا�سة ال�سمع ،والب�صر ،والكالم ،والفهم،
والتفاعل االجتماعي.
	•تنمية القوة الع�ضلية والإح�سا�س لدى الطفل،
مثل ا�ستخدام لعبة ذات �أل��وان و�أ�صوات
وا�ضحة لجذب انتباه الطفل ،بهدف ت�شجيعه
على رفع يده اللتقاط اللعبة.
	•المحافظة على مرونة المفا�صل وت�صحيح
ت�شوهاتها قدر الإمكان ،بو�ساطة التمارين
وت�صميم الجبائر المنا�سبة للمفا�صل.
	•تعليم الوالدين الأو�ضاع المالئمة للطفل.
	•تطوير مهارات النمو الحركي للطفل ،مثل
التحكم في حركة الر�أ�س.
و�أو�ضحت ال�شبل �أن العالج الطبيعي في
الفترة ما قبل �سن الدرا�سة يهدف �إلى تطوير
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التوازن الحركي ،وتنمية المهارات الحركية
الدقيقة ،مثل م�سك القلم ورم��ي الكرة .كما
يحتاج الطفل ف��ي ه��ذه المرحلة �إل��ى تقوية
�أط��راف��ه العلوية بممار�سة تمارين التقوية،
وا��س�ت�خ��دام ال�ي��دي��ن ف��ي ك��ل �أن�شطة الحياة
اليومية ،كاالنتقال من الأر���ض �إلى الكر�سي،
ومنه �إلى ال�سرير والعك�س .ويجب على الأهل
م�ساعدة الطفل لالعتماد على نف�سه بهدف
تعزيز ثقته ،لأن ذل��ك هو الهدف الأ�سا�سي
في هذه المرحلة العمرية ،ومن المهم كذلك
المحافظة على الوزن المنا�سب للمحافظة على
القدرة الحركية.
و�أ� �ش��ارت اخت�صا�صية ال�ع�لاج الطبيعي
�إلى �أن القدرة على الم�شي لدى ه�ؤالء الأطفال
تعتمد على ن��وع الإ��ص��اب��ة وم�ستواها والقوة
الع�ضلية للأطراف ال�سفلية� ،إ�ضافة �إلى مدى
اال�ستعداد النف�سي والعقلي للطفل ،الفتًا �إلى
�أن دور اخت�صا�صي ال�ع�لاج الطبيعي يكون
في تزويد الطفل بالأجهزة الم�ساعدة على
الم�شي وتدريبه عليها ،كالعكازات ،والم�شايات
الخا�صة ،والكرا�سي المتحركة ،والأجهزة
الم�ساعدة على اال�ستحمام ،وذل��ك بح�سب
حاجة الطفل.
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و�أكدت ال�شبل �أهمية اتباع �أهالي
الأطفال الم�صابين لبع�ض التو�صيات
ومنها:
	•االهتمام بجلد الطفل ،وخ�صو�صً ا الجروح
والتقرحات ،وتفادي تعر�ضه للبرودة �أو الحرارة
ال �� �ش��دي��دة ،وو� �ض��ع و���س��ادات خ��ا��ص��ة حلقية
ال�شكل تحت الطفل عند ا�ستخدام الكر�سي
المتحرك ،للم�ساعدة على تقليل ال�ضغط على
مقعدة الطفل ،وبالتالي تقليل فر�صة الإ�صابة
بالتقرحات� ،إ�ضافة �إلى لب�س الجوارب القطنية
لمن ي�ستخدم الجبائر البال�ستيكية لحماية
الأق � ��دام ،واخ �ت �ي��ار ن��وع ال�ك��ر��س��ي المتحرك
المنا�سب لحجم الطفل ومتطلباته بعد ا�ست�شارة
اخت�صا�صي العالج الوظيفي.
	•ت�ف��ادي تعر�ض الطفل للمواد المطاطية
كالبالونات ،ب�سبب ح�سا�سية ه�ؤالء الأطفال
تجاه المطاط (.)Rubber
	•مراقبة وزن الطفل ،لأن زيادة الوزن ت�ؤدي
�إلى �إ�ضعاف القدرة الحركية.
	•�أداء التمارين �أكثر من مرة يوم ًيا مع كل
وج �ب��ة� ،أو بعد تغيير ال�ح�ف��اظ للأطفال
الر�ضع ،ومحاولة جعل التمارين عادة يومية
للطفل مثل تنظيف الأ�سنان.
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التدخين والتبغ والكحول والقات �أبرز �أ�سباب المر�ض

المتابعة الدائمة لطبيب األسنان تقي
من سرطان الفم
 %8من جميع �أنواع ال�سرطانات تقع في الفم والل�سان.

د.حممد نا�صر الغازي
ا�ست�شاري طب الأ�سنان
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سرطان الفم رابع أكثر
ً
حدوثا
حاالت السرطانات
في المملكة

ي�ؤدي طبيب الأ�سنان دو ًرا اً
فعال يف الفريق املعالج ملر�ض ال�سرطان ،فهو
ي�ساعد على االكت�شاف املبكر للمر�ض ،كما ي�ضع مع الطبيب املعالج اخلطة
العالجية املثلى ،وي�ساعد على عمل اال�ستعا�ضة املنا�سبة للع�ضو امل�ست�أ�صل
جراح ًيا ،وي�ساهم يف دعم املحافظة على �صحة فموية دائمة للمري�ض من خالل
املتابعة الدورية ،وتقدمي الن�صائح والإر�شادات.
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ال �� �س��رط��ان ع� �ب ��ارة ع ��ن م �ج �م��وع��ة من
الأم��را���ض التي تتميز بنمو الخاليا بطريقة
�شاذة وخارجة عن نطاق ال�سيطرة ،فعند وجود
فرط في نمو الخاليا ال�شاذة ،ي�ؤدي ذلك �إلى
تلف الخاليا والأن�سجة المحيطة بها ،وبالتالي
حدوث �شذوذ في كل من البنية والأداء الوظيفي
للع�ضو الم�صاب.
وال�سرطان مر�ض غير معد ي�صيب الأطفال
والبالغين ،ولكنه �أكثر ت��واردًا بين الم�سنين.
والفرق بين الأورام الحميدة والخبيثة مبني
على �أ�سا�س قدرة هذه الخاليا على االنت�شار،
ويمكن التمييز بين ه��ذه الخاليا من خالل
النظر �إليها تحت المجهر.
ويمكن لأي خلية �أن تنمو بطريقة �شاذة،
ول��ذل��ك ف� ��إن �أي ع�ضو ف��ي ج�سم الإن�سان
م�ع��ر���ض ل�ل�إ��ص��اب��ة ب�ه��ذه ال�ح��ال��ة م��ن النمو
ال���ش��اذ ،وح�ت��ى الإ��ص��اب��ة بمر�ض ال�سرطان
أنواعا
والأورام الخبيثة ،لذلك نجد �أن هناك � ً
ع��دي��دة م��ن الأم��را���ض ال�سرطانية تختلف
ح�سب اختالف الع�ضو �أو الجهاز الم�صاب،
مثل �سرطان الجلد ،و�سرطان الرئة ،و�سرطان
الدم ،و�سرطان الغدد اللمفاوية ،وغيرها من
ال�سرطانات الأخ��رى التي ت�صيب الج�سم.
ل��ذل��ك ه �ن��اك اخ��ت�ل�اف ف��ي ط ��رق العالج
و�أ�ساليبه ح�سب نوع ال�سرطان الم�صاب به
الإن�سان ،بعك�س ما يعتقد الكثير من النا�س �أن
ال�سرطان مر�ض واحد ،وعالجه يكون بطريقة
واحدة.
ال�سرطان و�صحة الفم
مما �سبق يت�ضح �أن ه�ن��اك ع��دة �أن��واع
مختلفة م��ن ال���س��رط��ان ،و�أح ��د ه��ذه الأن ��واع
هو �سرطان التجويف الفموي (oral cavity
 ،)cancerوع��ادة ما ي�صيب الل�سان وال�شفة
و�أم��اك��ن متفرقة في التجويف الفموي ،وهو
عبارة عن نمو غير طبيعي وغير متحكم فيه
للخاليا المبطنة للتجويف الفموي .وتكمن
�أعرا�ضه في ظهور قرحة في الفم ال تندمل
�أو �أنها تنزف ب�سهولة ،وظهور ورم �أو م�ساحة
�صغيرة حمراء �أو بي�ضاء ب�شكل دائم في الفم،
و�صعوبة في الم�ضغ �أو البلع ،والإ�صابة بالتهاب
ال�ح�ل��ق ،وي �ك��ون ه�ن��اك م�ح��دودي��ة ف��ي حركة
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الل�سان والفكين� ،أو الإح�سا�س ب�ضيق عند لب�س
طقم الأ�سنان اال�صطناعية ،ون��اد ًرا ما يكون
الألم �أحد �أعرا�ض �سرطان الفم في مرحلته
المبكرة.
وتتعدد �أ�سباب الإ�صابة ،ومنها التدخين
وا�ستعمال التبغ الذي ُيم�ضغ و ُيخزن في الفم،
وتناول مادة ال�شمة ،والقات ،و�شرب الكحول،
وي�شتبه في �أن الجمع بين التدخين والكحول
يزيد م��ن احتمال الإ��ص��اب��ة ب�سرطان الفم،
كما يزيد تدخين ال�سجائر والغليون وال�شي�شة
من احتمال الإ�صابة ب�سرطان ال�شفتين .ويتم
ت�شخي�ص الإ�صابة ب�أخذ عينة من ال��ورم� ،أو
ال�ت�ق��رح ال�م��وج��ود ف��ي ال�ف��م وفح�صها تحت
المجهر.
العالج
توجد ثالثة �أن��واع لعالج �سرطان الفم،
وهي التدخل الجراحي ،والعالج الإ�شعاعي،
وال�ع�لاج الكيماوي ال��ذي ي�ستخدم في حالة
انت�شار ال�سرطان لأجزاء �أخرى من الج�سم.
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طرق الوقاية
تقع حوالي  %8من جميع �أنواع ال�سرطان
في الفم والل�سان ،و�أغلبها يمكن الوقاية منه
تماما �إذا عولجت مبك ًرا ،وت��زداد
و��ش�ف��ا�ؤه ً
ال�صعوبة كلما ت��أخ��ر ال�ع�لاج �أو عند تقدم
مرحلة المر�ض وانت�شاره بالج�سم قبل التدخل
العالجي .ويعد �سرطان الفم رابع �أكثر حاالت
ال�سرطان حدو ًثا في المملكة ،والعا�شر بالن�سبة
للواليات المتحدة الأمريكية ،كما �أنه ال�سبب
وراء  %2من حاالت الوفاة لمر�ضى ال�سرطان.
ويعد �سرطان الل�سان الأكثر حدو ًثا من بين
�أنواع �سرطان التجويف الفموي الأخرى.
ول �ل��وق��اي��ة م ��ن � �س��رط��ان ال �ف��م ين�صح
ب��الإق�لاع ع��ن التدخين ،وبخا�صة الغليون،
وال�شي�شة ،والتوقف عن م�ضغ التبغ ،واالمتناع
عن الم�شروبات الكحولية ،و�إ�صالح الأ�سنان
المك�سورة �أو ال�شاذة ،والتركيبات ال�سنية،
�أو �أطقم الأ�سنان ال�سيئة ،وتجنب ع�ض الخد
وال�شفة ،وع�لاج الفطريات مثل المبي�ضات
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البي�ض ( ،)Candida albicansوالفيرو�سات
مثل ال��ورم الحليمي �إن وج��دت ،كما ين�صح
باتباع التغذية ال�سليمة ،والإك�ث��ار من تناول
الفواكه والخ�ضار الطازجة كالقرع ،وال�سبانخ،
والجزر ،ل�ضمان الح�صول على فيتامين «�أ»،
ولأن�ه��ا غنية بمانعات الت�أك�سد وم��ادة «بيتا
كاروتين» ،بالإ�ضافة �إلى التقليل من الأطعمة
الحارة والمحتوية على التوابل ،وو�ضع كريم
واق لل�شفاه ذي معامل حماية م��ن ال�شم�س
( )SPFال يقل عن  ،15والقيام بزيارة طبيب
الأ�سنان على الفور عند اكت�شاف وجود بقعة
بي�ضاء� ،أو ذات �صبغة غريبة� ،أو قرحة ال تلتئم
بعد م��رور �أ�سبوعين� ،أو نتوء غير ع��ادي في
الفم �أو فوق ال�شفتين �أو الل�سان.
وتعد الزيارة الدورية لطبيب الأ�سنان من
الأمور المهمة التي يجب التركيز والمحافظة
عليها ،لأن طبيب الأ�سنان هو �أحد الأ�شخا�ص
القادرين على الت�شخي�ص المبكر لأي تغيير
غير طبيعي يحدث داخل الفم� ،أو في منطقة

الر�أ�س وفي العنق .وبما �أن الت�شخي�ص المبكر
لل�سرطان ي�ساعد في زيادة فر�صة ال�شفاء ،ب�إذن
اهلل ،ف�إن الزيارة الدورية لطبيب الأ�سنان لها
�أثر كبير في المحافظة على ال�صحة الدائمة
واالكت�شاف المبكر للمر�ض ،وبالتالي معالجته
في مراحله الأولية.
دور طبيب الأ�سنان في عالج ال�سرطان
ال ي�ن�ح���ص��ر دور ط�ب�ي��ب الأ���س��ن��ان في
االكت�شاف المبكر ل�سرطانات الر�أ�س والعنق
فقط ،والتي ت�شمل �سرطان البلعوم الأنفي
( ،)nasopharyngeal cancerو�سرطان
التجويف الفموي (،)oral cavity cancer
و�سرطان الحنجرة (،)laryngeal cancer
بل يقوم بدور حيوي ومهم في عالج المر�ض،
ويتم ذلك بعدة طرق �إما عن طريق التدخل
الجراحي� ،أو العالج الإ�شعاعي� ،أو العالج
الكيميائي� ،أو بهذه الطرق مجتمعة .لذلك
يعد الفح�ص الدقيق للفم والأ�سنان من قبل
طبيب الأ�سنان والت�شاور مع الطبيب المعالج
مه ًما جدً ا ،لأنه ي�ساعد في و�ضع خطة عالجية
ناجحة ،الأم��ر ال��ذي يقلل م��ن الم�ضاعفات
ال�سلبية لطرق عالج ال�سرطان المتعبة.
اً
فمثل عند ا�ستخدام ال�ج��راح��ة لعالج
بع�ض �أنواع �سرطان الفم ،ف�إن طبيب الأ�سنان
ي�ساعد في �صنع بع�ض الأجهزة البديلة لأع�ضاء
المري�ض الم�ست�أ�صلة جراح ًيا نتيجة ا�ستئ�صال
ال��ورم الخبيث ،ك�أجهزة اال�ستعا�ضة للجزء
الم�ست�أ�صل من �سقف الفم (،)obturators

(facial

�أو �أج �ه��زة اال��س�ت�ع��ا��ض��ة ال��وج�ه�ي��ة
 )prosthesisالتي ي�صنعها ،غال ًبا ،طبيب
الأ�سنان من مادة ال�سيليكون لتعوي�ض الجزء
الم�ست�أ�صل جراح ًيا الم�صاب بال�سرطان.
كما �أن العالج الإ�شعاعي يتطلب بع�ض
الإج��راءات الوقائية من قبل طبيب الأ�سنان،
ك� ��إزال���ة ب�ع����ض الأ�� �س� �ن ��ان ،و�إج� � ��راء بع�ض
ال�ح���ش��وات� ،أو عمل �أج �ه��زة فموية ت�ساعد
على تقليل الآثار الجانبية للعالج الإ�شعاعي،
ك�أجهزة ( )radiation barriersالتي ت�صنع
للعمل كطبقة عازلة للتقليل من تعر�ض الأجزاء
ال�سليمة بالفم للأ�شعة ،وبالتالي تحد من الآثار
الجانبية� ،أو الأجهزة الم�ساعدة لنقل الأ�شعة
وتو�صيلها �إل��ى ال�ج��زء ال�م��راد عالجه بدقة
وت�سمى ( ،)radiation carriersوبالإ�ضافة
�إلى الم�ساعدة بتو�صيل الجرعة المحددة من
الأ�شعة للجزء المطلوب ف�إنها تقوم� ،أي�ضً ا،
بتخفيف �آثار الأ�شعة على الأجزاء ال�سليمة.
وال يتوقف دور طبيب الأ�سنان عند هذا
الحد ،بل يمتد� ،أي�ضً ا ،لي�ساعد في الوقاية
والحفاظ على �صحة الفم والأ�سنان للمري�ض
من الآثار ال�سلبية الناتجة عن عالج ال�سرطان،
ح�ي��ث ي�ق��وم بالتخفيف م��ن الآث� ��ار الدائمة
ال�ن��ات�ج��ة ع��ن ال �ع�لاج الإ� �ش �ع��اع��ي ف��ي عالج
�سرطان البلعوم الأنفي الذي يت�سبب في جفاف
الفم ( ،)xerostomiaوهو من الأ�ضرار التي
قد تحدث للغدد اللعابية نتيجة التعر�ض للعالج
الإ�شعاعي ،الذي قد ي��ؤدي �إلى نتائج عك�سية
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على �صحة الأ�سنان ،وي�ساهم في ازدياد �سرعة
معدل نخر الأ�سنان ،لذلك يجب على المري�ض
الحر�ص على المتابعة الدائمة لطبيب الأ�سنان
من �أج��ل تخفيف ه��ذه الآث��ار والوقاية منها،
والمحافظة على �صحة فموية دائمة.
وتوجد عدة �آثار جانبية للعالج الإ�شعاعي،
ومنها جفاف الفم الذي يجعل المري�ض يواجه
�صعوبة في التحدث �أو الأك��ل ،حيث ي�ساعد
�شرب الماء بكميات كبيرة �أو م�ص مكعبات
الثلج في تخفيف الجفاف .ومن المهم التركيز
على نظافة الفم والأ�سنان في �أثناء العالج
للحفاظ على �صحة اللثة والأ�سنان ،وين�صح
بتنظيف الأ�سنان بفر�شاة ناعمة وا�ستخدام
جل الفلورايد ،ويف�ضل� ،أي�ضً ا ،و�ضع ربع ملعقة
(بيكنق �صودا) وثمن ملعقة ملح في كوب من
الماء الدافئ و�شطف الفم به لمنع الت�سو�س.
ومن الأعرا�ض� ،أي�ضً ا ،الإ�صابة بقرحة في
الحلق �أو الفم ،وفيها ي�صف الطبيب للمري�ض
دواء خا�صً ا للقرحة .بالإ�ضافة �إلى نزيف اللثة،
وفي تلك الحالة يف�ضل تنظيف الأ�سنان بفر�شاة
ناعمة لمنع النزيف .ويت�سبب العالج الإ�شعاعي
في التهابات ،ولذلك فمن الأف�ضل �أن يفح�ص
المري�ض فمه يوم ًيا للبحث عن القرح �أو تغيرات،
و�إخبار الطبيب �أو الممر�ضة بذلك.
وي ��ؤث��ر ال �ع�لاج الإ��ش�ع��اع��ي ف��ي ع�ضالت
ال�م���ض��غ ،وي�ج�ع��ل م��ن ال���ص�ع��ب ف�ت��ح الفم،
وبالإمكان منع ت�صلب الفك عن طريق تمرين
الع�ضالت بفتح الفم وغلقه لمدة �ساعة �إلى
�ساعتين يوم ًيا .وي�ساهم العالج الإ�شعاعي
في تغيير �أن�سجة الفم ،وبالتالي ي�صبح طقم
الأ��س�ن��ان غير م�لائ��م ،وب�سبب التقرحات ال
ي�ستطيع بع�ض المر�ضى لب�س الطقم لمدة �سنة
كاملة بعد العالج .وخالل فترة العالج ي�صبح
طعم الأك��ل مختل ًفا وي�ؤثر بالتالي في حا�سة
ال�شم وال�ت��ذوق ،وي�صبح ال�صوت �ضعي ًفا في
نهاية اليوم ويت�أثر بتغيرات الطق�س.
ب��الإ� �ض��اف��ة �إل� ��ى خ �م��ول ي���ص�ي��ب الغدة
الدرقية ،وتظهر على �شكل تغير في منطقة
الجلد المعر�ضة للإ�شعاع ،وربما ت�صبح جافة
�أو حمراء ،والعناية بها �أمر مهم جدً ا كالحماية
من ال�شم�س وتعري�ضها للهواء .كما يجب تجنب
احتكاك الجلد بالمالب�س� ،أو دعكها بالليفة �أو
حلقها وعدم ا�ستخدام �أي كريم بدون ن�صيحة
الطبيب .كما ي�صبح الإن�سان متع ًبا ج��دً ا في
�أثناء فترة العالج ،ولذلك يجب �أخذ فترات
من الراحة خالل اليوم.
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الصحة والجمال

كيف يمكن التخل�ص من الهاالت ال�سوداء وارتخاء الجفون؟

الهاالت السوداء تظهر بسبب تغير
الدورة الدموية وزيادة إفرازات الغدد
الصبغية

الليزر والتق�شير الكيميائي ي�ساعدان في عالج الهاالت والكريمات تخفف من �آثارها.
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تهدف عملية �شد اجلفون �إىل �إعطاء العني املزيد من اجلمال ،ويتم فيها ا�ستئ�صال اجللد الزائد باجلفون
العلوية وال�سفلية مع �إزالة االنتفاخات الدهنية .وت�سهم نو ًعا ما يف التقليل من الهاالت ال�سوداء ،ومن خالل
الإجابات التالية ي�شرح الدكتور ف�ؤاد ها�شم ،ا�ست�شاري اجلراحة التجميلية ،خمتلف اجلوانب التجميلية املتعلقة
مبنطقة اجلفون.

ما �أ�سباب ترهل الجفون؟ وكيف يمكن
الوقاية منها؟ وم��ا الفئات العمرية التي
تزيد فيها �إجراء هذا النوع من العمليات؟
وفي �أي الجن�سين؟
لي�س هناك �سبب محدد لترهل الجفون،
ويكون ال�سبب التق ّدم في العمر ،وال �شك
�أن التع ّر�ض لأ�شعة ال�شم�س ،وعدم العناية
بالب�شرة وجفاف الجلد قد تكون من العوامل
الم�ساعدة لترهل الجفون.
والفئات العمرية التي تزيد فيها هذا
النوع من العمليات تبد�أ من العقد الثالث من
العمر ،وتزيد بازدياد العمر ،وكال الجن�سين
معر�ضان لهذا التغير مع العلم �أن العملية
تجرى لل�سيدات �أكثر من الرجال.
كيف يتم �شد الجفون؟ وك��م ي�ستغرق
زمنها؟
تتم عملية �شد الجفون ب�أن يقوم الجراح
ب���إج��راء ��ش��ق ف��ي ج�ل��د ال�ج�ف��ن ال�ع�ل��وي �أو
ال�سفلي ،و�إزالة جزء من الجلد المترهل مع
بع�ض الدهون الزائدة ،وبذلك يتح�سن �شكل
الجفن .وت�ستغرق العملية لكل جفن حوالي
ن�صف �ساعة� ،أم��ا �إذا �أجريت العملية في
الجفنين العلوي وال�سفلي م ًعا فقد ي�صل وقت
العملية من �ساعة ون�صف �إلى �ساعتين.
ما �أنواعها؟ وما الفروقات بينها وبين
عملية �ش ّد ال��وج��ه؟ وه��ل ت��ؤث��ر ف��ي مجال
الر�ؤية؟
�أن��واع عمليات �ش ّد الجفون ت��راوح بين
�إج��راء �شد الجفن بجرح خارجي �أو بجرح
م��ن داخ ��ل ال�ج�ف��ن لإزال� ��ة ال��ده��ون فقط،
وذلك عندما ال يكون هناك حاجة �إلى �إزالة
الجلد� .أي�ضً ا هناك عملية �شد و�سط الوجه،
حيث يتم �شد الجفن مع دهون و�سط الوجه
بالجرح الخارجي ل�شد الجفن نف�سه.
وبالن�سبة لعملية �شد الوجه فهي عملية
ل�شد الوجه عامة ،وفي معظم الأحيان يتم �شد

الجفون مع الوجه .كما �أنه في �أغلب الأحيان
عندما يكون هناك زيادة كبيرة وترهل في
جلد الجفن العلوي تكون هناك حاجة طبية
لإزال��ة الجلد ال��زائ��د ،وذل��ك ،لأن��ه يحجب
المجال الخارجي العلوي للر�ؤية ،وعند �إزالة
هذا الجلد يتح�سن مجال الر�ؤيا.
هل ل�شرب الكحول �أ�ضرار مبا�شرة على
ترهل الجفون؟
ال �شك �أن ل�شرب الكحول �أ�ضرا ًرا على
�صحة الإن �� �س��ان ع��ام��ة ،ول�ك��ن لي�س هناك
درا�سة تثبت �أن هناك عالقة مبا�شرة بين
�شرب الكحول وترهل الجفون.
ما الهاالت ال�سوداء؟ وكيف تن�ش�أ؟ وفي
�أي مناطق الج�سم تكثر؟ وه��ل ي��ؤث��ر �شد
الجفون �إيجا ًبا؟
الهاالت ال�سوداء هي عبارة عن ازدياد
في لون الجفون ،وخ�صو�صً ا الجفن ال�سفلي،
ومن غير المعروف كيف تن�ش�أ ،ولكن هناك
عدة نظريات ودرا��س��ات لتحديد �أ�سبابها،
وبما �أن �سبب الهاالت ال�سوداء غير معروف،
ف ��إن عملية �شد الجفون قد ال تكون فعالة
لإزالتها.
م��ا �أ� �س �ب��اب ظ�ه��ور ال �ه��االت ال�سوداء؟
وكيف يمكن التقليل منها؟
�إن من �أهم �أ�سباب الهاالت ال�سوداء هو
جدا ،و�أي تغير
�أن جلد الجفن ال�سفلي رقيق ً
في ال��دورة الدموية ل�ل�أوردة �أو ال�شعيرات
الدموية في الجفن ال�سفلي قد يظهر كهالة
��س��وداء� ،أي�ضً ا بع�ض الدرا�سات �أثبتت �أن
هناك زيادة في �إفرازات الخاليا ال�صبغية.
ما الفئات العمرية التي تكثر لديهم
الإ��ص��اب��ة؟ وف��ي �أي الجن�سين؟ وم��ا حجم
انت�شارها؟
غال ًبا ت�ب��د�أ ف��ي �أواخ ��ر الع�شرينيات،
وت�صيب ال�سيدات �أكثر من الرجال ومن غير
المعروف حجم انت�شارها.
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شد الجفون يتم بإزالة
ّ
الدهون من خالل عمل جرح
من داخل الجفن أو خارجه
ليس هناك عالقة بين
شرب الكحول وترهل
الجفون

كيف يمكن الوقاية منها؟ وهل للتغذية
دور في ذلك؟
للتقليل م��ن ال �ه��االت ال���س��وداء ين�صح
بالراحة ،وعدم التدخين والإجهاد وال�سهر
لتح�سين الدورة الدموية ،والتقليل من ن�سبة
ثاني �أك�سيد الكربون في الدم .و�أي�ضً ا التغذية
عامل مهم للتخفيف من الهاالت ال�سوداء.
ك �ي��ف ي �ت��م ال � �ع �ل�اج؟ وم � ��ا التقنيات
ال�ع�لاج�ي��ة ال�ح��دي�ث��ة؟ وه ��ل ي�ت��م التدخل
الجراحي؟
ب�ع��د م �ح��اوالت التخفيف م��ن الهاالت
ال �� �س��وداء ب�ع��دم ال�سهر وال�ت��دخ�ي��ن وتفادي
الإره�� ��اق ،ف ��إن��ه ين�صح ب��ا��س�ت�خ��دام بع�ض
الكريمات التي ترطب الب�شرة ،والتي تحتوي
على بع�ض المركبات التي تخفف اللون ،والتي
تحتوي� ،أي�ضً ا ،على �أحما�ض الفواكه .والليزر
قد ي�ساعد في عالج الهاالت ،وكذلك للتق�شير
الكيميائي دور في ع�لاج ال�ه��االت .والتدخل
الجراحي قد ال يكون لعالج الهاالت فقط ولكن
لإ�صالح ارتخاء الجفون ،و�شد الوجه ،وقد
لوحظ تح�سن الهاالت بعد �إجراء الجراحات،
وخ�صو�صً ا عند حقن الدهون.
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ما �سر قلة �إ�صابة �شعب الإ�سكيمو ب�أمرا�ض القلب؟

السمك ..مستودع للبروتين
الأبحاث والدرا�سات العالمية �أكدت �أهميته للغذاء ال�صحي ال�سليم.

تختلف نظرة النا�س �إىل ال�سمك ك�أحد �أ�صناف الطعام ،فهو غذاء مهم
وم�صدر �أ�سا�سي للربوتني كما يف دول ال�شرق ،وبخا�صة �شرق �آ�سيا ،بينما يعد
طعا ًما راق ًيا يتفنن النا�س يف طهيه وحتى يف �أكل بي�ضه (الكافيار) كما يف الغرب.
وي�شهد العامل حال ًيا �إقبا ًال على تناول حلوم الأ�سماك� ،إذ �أثبتت الأبحاث العلمية
والدرا�سات العاملية �أهمية تناول ال�سمك كجزء من الغذاء ال�صحي ال�سليم.
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�سو�سن الهريف
اخت�صا�صية تغذية عالجية

تناول األسماك أكثر
فاعلية من األدوية في
تخفيف االكتئاب
دهون السمك مفيدة
للجسم بعكس دهون
اللحوم

يعد ال�سمك من الأطعمة المكتنزة بالمواد
الغذائية ،وهو من الم�صادر الغنية بالبروتين،
وعندما نتحدث عن ال�سمك ،ف�إننا نق�صد بذلك
جميع �أنواع الم�أكوالت البحرية ،من �أ�سماك،
و�أ��س�م��اك �صدفية ،وث�م��ار البحر ،وغيرها.
وف��ي ال� ِق��دم ،ك��ان �أك��ل لحم ال�سمك يقت�صر
على �سكان المدن ال�ساحلية ،بينما لم يكن
ال�سمك الطازج متوف ًرا لأهالي المدن الداخلية
والبعيدة عن ال�شاطئ� ،إذ يقت�صر ن�صيبهم من
الأ�سماك على المجفف منه ،وفي �أوقات الحقة
على ال�سمك المعلب� .أما في وقتنا الحا�ضر،
فيمكن لأي �شخ�ص الح�صول على ال�سمك
الطازج من متاجر ال�سمك الكثيرة.
و�أ�صبح منت�ش ًرا في جميع �أنحاء العالم �أكل
ال�سمك النيء �أو ما ي�سمى بال�سو�شي ()sushi
الذي ا�شتهر به المطبخ الياباني� ،إذ َّ
يح�ضر من
غير طبخ ،ويقدم مع الأرز الم�سلوق وطحالب

البحر المجففة .والجدير بالذكر �أن عدم طبخ
الطعام يحافظ على كمية �أكبر من الفيتامينات
فيه� ،إذ �إن الحرارة تتلف جز ًءا منها ،بيد �أنه
يجب الحذر عند تناول هذه الأ�سماك النيئة،
والت�أكد من النظافة في تح�ضيرها خو ًفا من
تلوثها بالبكتيريا �أو الطفيليات ،كما �أن الأف�ضل
للذين يعانون �أمرا�ض الكبد االبتعاد نهائ ًيا عن
تناول ال�سمك غير المطبوخ.
ويختلف المحتوى الغذائي لل�سمك بح�سب
نوعه ،لكن ب�شكل تقريبي يمكننا القول ب�أن من
� ٪20إلى  %25من ال�سمك يتكون من البروتين،
وهي المادة ال�ضرورية للمحافظة على �أن�سجة
الج�سم ،وكذلك لبناء �أن�سجة ج��دي��دة ،كما
ت�شكل ال��ده��ون م��ا ي �ق��ارب � ٪1إل ��ى  %5من
مكونات ال�سمك .ويعد ال�سمك م��ادة غذائية
غنية بالف�سفور واليود وحم�ض الفوليك� ،إ�ضافة
�إل��ى فيتامين «ب» المهم في تقوية العظام،
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والأ�سنان ،وال��دم ،وتن�شيط الذاكرة ،وعالج
حب ال�شباب ،واال�ضطرابات اله�ضمية .كما
يحتوي ال�سمك� ،أي�ضً ا ،على ن�سبة عالية من
حم�ض الغلوتميك ( ،)Glutamic acidوهي
مادة �ضرورية لوظائف الدماغ ،والأع�صاب،
والأن�سجة.
ويتميز زي��ت كبد ال�سمك (cod liver
 ،)oilب��ال��ذات ،باحتوائه على كميات عالية
من فيتامين «�أ» و«د» ،المه ّمين ل�سالمة الجلد
وال �ع �ظ��ام .وي�ح�ت��وي �سمك ال �� �س��اردي��ن على
ن�سبة عالية من الكال�سيوم� .أم��ا ثمار البحر
والأ��س�م��اك ال�صدفية ،فت�شتمل على كميات
عالية من معظم الأمالح المعدنية ال�ضرورية
ل�ل�إن���س��ان ،ك��ال�ح��دي��د ،وال��زن��ك ،والنحا�س،
والكوبالت ،والكروميوم� .أما بالن�سبة لل�سمك
المعلب ف�إن فوائده الغذائية قريبة من ال�سمك
ال �ط��ازج ،غير �أن��ه يفقد �شي ًئا م��ن فائدته،
وبخا�صة فيتامين «ب».
وهناك بع�ض الأفكار ال�شائعة والخاطئة
من �أن الأ�سماك ال�صدفية مثل ال�سلطعون،
و�سرطان البحر تحتوي على كمية عالية من
الكولي�سترول والدهون ،غير �أنها في الحقيقة
ال تحتوي على كمية �أك�ث��ر م��ن لحم الدجاج
منزوع الجلد ،وتحتوي على كمية �أقل مقارنة
بلحم البقر ،بينما تكون كمية الكولي�سترول
الموجود في الربيان �أعلى ن�سب ًيا ،و�إ�ضافة �إلى
ذلك ف�إن الأ�سماك ال�صدفية تتميز بخلوها من
�أي دهون م�شبعة.
�وع��ا م�م�ي��زًا من
وق��د اكت�شف العلماء ن� ً
ال��ده��ون في ال�سمك له خ�صائ�ص عالجية،
يطلق عليها ا�سم (�أوميغا – � )3أو (3-Omega
 .)fatty acidsوهي عبارة عن �أحما�ض دهنية
متعددة غير م�شبعة (Polyunsaturated
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 ،)fatty acidsوت��وج��د ه ��ذه ال��ده��ون في
ال�سمك ،وفي جميع المخلوقات المائية بن�سب
مختلفة .وت��م اكت�شاف ه��ذه ال��ده��ون عندما
ذهب العالم البريطاني هيو �سنكلير لدرا�سة
�شعب الإ�سكيمو ( )Eskimosفي عام ،1944
فوجد �أن الأمرا�ض القلبية كانت �أقل انت�شا ًرا
ب�شكل ملحوظ بين �أفرادهم مقارنة ب�شعوب
البالد الغربية ،على الرغم من �أن غذاءهم
ك��ان يحتوي على ن�سبة ده��ون عالية ج��دً ا،
و ُي��رج��ع العلماء الف�ضل في ذل��ك �إل��ى نوعية
الدهون التي يتناولونها الموجودة في ال�سمك.
وفي درا�سات �أخرى عام  ،1980الحظ العلماء
في اليابان �أن الذين ي�أكلون كميات �أكبر من
ال�سمك ،كانت �صحتهم القلبية �أف�ضل من
الذين ي�أكلونه بكميات �أقل.
وتعد م��ادة (الأوم�ي�غ��ا )3-الموجودة في
دهن ال�سمك وجميع ثمار البحر ،عام ًال رئي�سً ا
ف��ي تقليل ن�سبة �إ�صابة الإن���س��ان بالجلطات
الدموية التي ت�صيب القلب و الدماغ .وعلى
العك�س م��ن ذل��ك الكولي�سترول ال��ذي ي�ضر
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ب�صحة الإن���س��ان وي��زي��د م��ن ن�سب الإ�صابة
بالجلطات ال��دم��وي��ة ،ف� ��إذا ك��ان��ت الدهون
الموجودة في الحيوانات من �أغنام و�أبقار ت�ضر
بال�صحة ،ف��إن دهن ال�سمك مطلوب ل�صحة
الج�سم الب�شري ،لأنه كلما زادت ن�سبة الدهون
في ال�سمك ،زادت فيها م��ادة (الأوميغا)3-
ال �ت��ي ين�صح بتناولها ل�ف��وائ��ده��ا ال�صحية
الآنفة الذكر .و�أهم �أنواع ال�سمك التي تحتوي
على ن�سب عالية من هذه المادة هي التونة،
وال�سردين ،وال�سلمون ،و�سمكة الماكريل.
وذكرت العديد من المقاالت الطبية �آال ًفا
من الدرا�سات العالمية ح��ول فوائد ال�سمك
وزي��ت ال�سمك� ،إذ �إن �أبحا ًثا حديثة �أثبتت
�أن �أك��ل ال�سمك ،ولو مرة في ال�شهرُ ،يحدث
وق��اي��ة ج�ي��دة م��ن �أم��را���ض القلب .وف��ي عام
ُ 2007ن�شرت درا�سة في �أمريكا �أظهرت �أن
(الأوميغا )3-ت�ساعد الأطفال الذين يعانون
�صعوبات في التعلم وم�شاكل �سلوكية .فال�سمك
من الأطعمة المفيدة لتقوية الذاكرة ،وت�أخير
�أعرا�ض ال�شيخوخة ،و(الأوميغا� )3-ضرورية
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للنمو الطبيعي للمخ والأع�صاب ،فهي عن�صر
�أ�سا�سي في تكوين �أن�سجة الدماغ والأع�صاب.
ك�م��ا �أث �ب �ت��ت درا���س��ة �أج��رت �ه��ا الرابطة
الغذائية لنيوزيلندا عام � ،2001أن الإكثار من
تناول الأ�سماك يمكن �أن ي�ساعد الأ�شخا�ص
الذين يعانون الإحباط .كما اكت�شف الباحثون
البريطانيون �أن الأ�سماك �أكثر فاعلية بكثير
من الأدوي��ة ال�شهيرة الم�ضادة لالكتئاب لدى
الإن���س��ان .وق��ال الباحثون �إنهم اكت�شفوا �أن
�أ�سماك ال�سلمون ،والتونة ،والماكريل ،وغيرها
من الأن��واع التي يتم تعليبها ،وع��ادة ما تكون
م�صحوبة بالزيت ،تحتوي على دهون �صحية
ت�ع��رف با�سم (�أح�م��ا���ض دهنية �أ�سا�سية)،
ت�ساعد على تحقيق اال��س�ت�ق��رار ف��ي الحالة
النف�سية والمزاجية ،والتخل�ص من االكتئاب.
وين�صح الباحثون بتناول جرام واحد على الأقل
مرتين يوم ًيا من زيت ال�سمك لعالج االكتئاب،
عموما مرتين في
مع �أف�ضلية تناول الأ�سماك ً
الأ�سبوع .وذكر باحثون بريطانيون �أن تناول
�أقرا�ص زيت ال�سمك المتوافرة في الأ�سواق
يمكن �أن ي�ؤخر ،وقد يوقف ،تدهور المفا�صل
والآالم التي تترافق مع التهاب المفا�صل� ،أو
الروماتيزم ،مع تقدم العمر.
وفيما يلي ملخ�ص لفوائد الدهون
الأ�سا�سية الموجودة في ال�سمك:
• تحمي م��ن �أم��را���ض ال�ق�ل��ب ،حيث تمنع
تجلط الدم.
• ت�ساعد على تقليل �ضغط الدم.
• ت�ساعد على تقليل م�ستوى ال��ده��ون في
الدم.
• تقوي الذاكرة ،وتحمي من حدوث �أمرا�ض
ال�شيخوخة مثل الزهايمر.
• تحمي من بع�ض �أمرا�ض العيون.

• ت���س��اع��د ف��ي ع�ل�اج �أم ��را� ��ض المفا�صل
والروماتيزم.
م �ه �م��ة ل �ل��ذي��ن ي� �ع ��ان ��ون م ��ر� ��ض الت�صلب
اللويحي(.)Multiple sclerosis
• ت�ساعد في عالج القولون الع�صبي.
• ت�ساعد في العالج ،والوقاية من االكتئاب
والأمرا�ض النف�سية الأخرى.
• �ضرورية للنمو الطبيعي للجنين في بطن
�أمه.
• تقوي مناعة الج�سم.
• ت�ساعد في حاالت الربو والح�سا�سية.
• تقي من بع�ض �أنواع ال�سرطانات ،وت�ساعد
في عالج بع�ض الأنواع الأخرى.
• ت�ساعد في عالج �أمرا�ض ال�صدفية.
وبالرغم من فوائد ال�سمك العديدة ،فقد
�أ�صبح تناوله مو�ضع جدل بين النا�س ،لأن بع�ض
�أنواع ال�سمك تخزن مواد �سامة من الملوثات
البيئية ،مثل الزئبق ()Methylmercury
وم � ��ادة (PCB’s – Polychlorinated
 .)biphenylsفالزئبق ي�ؤثر في النمو ال�سليم
للجهاز الع�صبي في الأطفال والأجنة ،ولهذا
ال�سبب ح��ذر العلماء الحوامل والمر�ضعات
والأطفال من تناول �أكثر من ح�صتي �سمك في

الأ�سبوع� .أما بالن�سبة للذين تتعدى �أعمارهم
الـ� 45سنة ،ف�إن ال�ضرر من الزئبق يكون �أقل،
لأن جهازهم الع�صبي مكتمل النمو ،ومع ذلك
ف�إن بع�ض الدرا�سات تدل على �أن الزئبق ي�ؤثر
في الذاكرة .ومن المفيد �أن نعرف �أن الأ�سماك
التي تعي�ش في المياه الباردة والمحيطات �أكثر
احتواء على (الأوميغا ،)3-و�أقل تلو ًثا بالمواد
الكيماوية م��ن تلك ال�ت��ي تعي�ش ف��ي المياه
الدافئة .كما �أن الأ�سماك الأكبر حج ًما والتونة
المعلبة قد تخزن كميات �أكبر من الملوثات
البيئية ،ومن الأ�سماك التي يف�ضل للحوامل
والمر�ضعات والأطفال الحذر منها هي �سمك
القر�ش ،و�سمك ال�سيف ،و�سمك الماكريل،
و�سمك التيلف�ش والتونة ،كما يمكن تناول زيت
ال�سمك بدالً من ال�سمك للح�صول على منافعه
من غير �أ�ضرار.
كما �أن تناول زيت كبد ال�سمك بكميات
كبيرة قد ي ��ؤدي �إل��ى الت�سمم بفيتامين «د» و
«�أ» ،الحتوائه على كمية عالية منها .وبما �أن
(الأوم�ي�غ��ا )3-م�ضاد للتج ّلط وي�ساعد على
�سيولة ال��دم ،فيجب ا�ست�شارة الطبيب عند
تناولها للذين ي�أخذون م�سيالت ال��دم ،حتى
ال يت�سبب ب�إ�صابتهم بالنزيف .وب�شكل عام،
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ف��إن��ه يف�ضل لمر�ضى القلب ت�ن��اول ال�سمك
ثالث مرات في الأ�سبوع� ،أو تناول غرام واحد
�إل��ى اثنين من زيت ال�سمك يوم ًيا مع متابعة
الطبيب المعالج.
ن�صائح مهمة عند اختيار ال�سمك
وتح�ضيره:
• اخ �ت��ر ال �� �س �م��ك ال� �ط ��ازج غ �ي��ر المغلف
والمحفوظ فوق الثلج.
• ال تظهر على ال�سمك الطازج رائحة قوية
�أو كريهة.
ً
• يجب �أن يكون الجلد فاتح اللون ومتما�سكا،
والعيون منتفخة والمعة.
• ت�أكد من عدم وجود خط �أ�صفر على طول
�أ�سفل ال�سمكة.
• اخبز �أو ا�ش ِو �أو اطبخ ال�سمك على البخار
مع قليل من الزيت والبهارات.
• يف�ضل ال�سمك البحري على ال�سمك النهري،
طازجا بالت�أكيد.
ويف�ضل �أكل ال�سمك ً
وف��ي الختام ،ف ��إن لل�سمك فوائد عظيمة
وكثيرة ،وبالرغم من وجود بع�ض المخاوف ،فما
زال العلماء ين�صحون بتناول ال�سمك الطازج،
�أو زي��ت ال�سمك ب�شكل معتاد لمعظم النا�س
للح�صول على منافعه ال�صحية ب�إذن اهلل.

59

البيئة

مادة الفثاليت �أهم مركباته و�أخطرها

البالستيك يهدد البيئة وصحة اإلنسان
توجد في �أغلفة الطعام ،و�ألعاب الأطفال ،وم�ستح�ضرات التجميل ،والأدوات الطبية.

مل يعتقد الإن�سان يف بادئ الأمر �أن الفوائد الكبرية للثورة ال�صناعية
التي ظهرت يف القرن امليالدي املا�ضي لتح�سن �أ�سلوب حياته� ،سوف تنقلب �ضده
ريا وم�شاكل �صحية خطرية .وال �شك �أن مادة البال�ستيك
م�سببة تلو ًثا بيئ ًيا كب ً
تعد �أحد �أهم ركائز تلك الثورة ،فهل تعلم ما خماطر تلك املادة التي ت�ستخدمها
خ�صو�صا �إذا عرفت بوجود نحو  ٥٨٠م�صن ًعا للبال�ستيك يف اململكة،
ب�شكل يومي؟
ً
وهو م�ؤ�شر يدل على تزايد ا�ستخدام البال�ستيك حمل ًيا.
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د�.إميان عبدالعزيز ال�صالح
عاملة �أبحاث يف خمترب ال�صحة البيئية

فر�ض البال�ستيك نف�سه خالل ال�سنوات
الما�ضية على حياتنا اليومية ب�شكل كبير،
نظ ًرا لرخ�ص �سعره وا�ستخداماته العملية.
وا�ستطاع بحكم انت�شاره ومنافعه الكثيرة �أن
يدخل حا�ضنة الألفة والقبول العام ،وي�صبح
ذا عالقة اجتماعية واقت�صادية م�ستقرة،
ففوائده ظاهرة ،و�أ�ضراره غير معلومة .ولكن
الدرا�سات العلمية ك�شفت عن وجه �آخر يهدد
�صحة الإن�سان والبيئة ،وقد بد�أت دول كثيرة
ر�صد �آثاره ال�صحية وحظر مركباته الخطرة.
ووج ��دت وك��ال��ة حماية البيئة الأم��ري�ك�ي��ة �أن
م�صانع البال�ستيك هي �أكثر م�صانع المواد
إنتاجا لأعلى الن�سب من المواد
الكيميائية � ً
الم�سرطنة� ،إذ يبلغ عددها  ٣٥م�صن ًعا من
مجموع  ٤٧م�صن ًعا لإنتاج المواد الكيميائية.
والبال�ستيك عبارة عن مواد ع�ضوية ،والكثير
منها مركبات بتروكيماوية ،وتعد مادة الفثاليت
«� »Phthalatesأهم هذه المركبات و�أخطرها
و�سنحاول �شرح خ�صائ�صها و�آثار التعر�ض لها
وبدائلها وو�سائل حظرها والوقاية منها.
ما الفثاليت؟
الفثاليت عبارة عن مواد كيميائية عديمة
اللون والرائحة ،وزيتية التركيب ،وال تتبخر،
وتدخل في �صناعة المواد البال�ستيكية الحتوائها
على مركب عديد كلوريد الفينايل «Polyphenyl
 ،chloride «pvcال ��ذي ي�ساعد على تحويل
البال�ستيك من الحالة ال�صلبة �إلى حالة لينة
قابلة للثني والت�شكيل ح�سب الحاجة ،عل ًما ب�أن
الفثاليت ي�شكل في العادة  ٪٣٠من وزن الفينيل،
وقد ي�صل �أحيا ًنا �إلى  ٪٥٠من الوزن.
�أنواعه
ل �ل �ف �ث��ال �ي��ت �أن � � ��واع ع ��دي ��دة ل �ك��ل منها
خ�صائ�صه ،وا�ستخداماته ،و�آث��اره ال�صحية،
وت���س�ت�خ��دم ف��ي ع ��دد ك�ب�ي��ر م��ن المنتجات
اال�ستهالكية ،ال�سيما التي تحتوي على عديد
كلوريد الفينايل « .»PVCويجدر التنويه �إلى �أن
االتحاد الأوروب��ي يقوم بتقييم هذه المركبات
بانتظام ،لتحديد ما �إذا كانت ت�شكل �أي خطر
على �صحة الإن�سان والبيئة ،وهي:
«»DINP
• دي �أزيونونيل فثاليت
• داي �أيزوديكل فثاليت
«»DIDP
• داي بيوتل فثاليت
«»DBP
• داي �أثيل هك�سيل فثاليت «»DEHP
• بيوتل بينزل فثاليت
«»BBP
• داي �أوكتل فثاليت
«»DNOP

وق ��ام االت �ح��اد نف�سه ،م� ��ؤخ� � ًرا ،بحظر
ا�ستخدام ثالثة �أن��واع من الفثاليت في جميع
ل�ع��ب الأط� �ف ��ال و�أدوات� �ه���م ،وه ��ي «»DEHP
و« »DBPو« ،»BBPوث�لاث��ة م��رك�ب��ات �أخ��رى
ت�ستخدم� ،أي�ضً ا ،في �ألعاب الأطفال و�أدواتهم
التي يمكن و�ضعها في الفم ،وه��ي «»DINP
و« »DIDPو«� ،»DNOPإ�ضافة �إلى مادة «»DBP
التي ت�ستخدم في م�ستح�ضرات التجميل.
وعلى ال�صعيد العالمي توجد محاوالت
لمنع بع�ض �أنواع الفثاليت و�إيجاد مواد بديلة
له ،واتخذت عدد من ال�شركات والم�ست�شفيات
وال �ه �ي �ئ��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة الأم��ري �ك �ي��ة خطوات
ال�ستعمال م��واد بديلة والتخل�ص التدريجي
من ا�ستخدام عديد كلوريد الفينايل «.»PVC
فعلى �سبيل المثال ،منعت �شركة مايكرو�سوفت
ا�ستخدام هذا المركب في مواد التغليف ،كما
قامت كثير من الم�ست�شفيات بمنع ا�ستعمال
منتجات عديد كلوريد الفينايل « »PVCفي
وحدة العناية المركزة للمواليد.
م�صادره
الفثاليت مادة �شائعة اال�ستعمال وتوجد في:
• �أل �ع��اب الأط �ف��ال والأدوات البال�ستيكية
الم�ألوفة ،مثل الر�ضاعات ،والم�صا�صات،
والخرخا�شات اللينة ،وغيرها.
• تغليف الأغ ��ذي ��ة ،ك��الأج �ب��ان ،واللحوم،
والأ�سماك ،والدواجن.
• تغليف الأغ��ذي��ة ال�ت��ي تو�ضع ف��ي �أف��ران
الميكروويف.
• �صناعة ال�ستائر البال�ستيكية الم�ستخدمة
على �أحوا�ض اال�ستحمام «البانيو».
• المالب�س الواقية من المطر.
• العطور وطالء الأظفار وبخاخات ال�شعر
المختلفة ،وذلك كمادة مثبتة.
• الأدوات الطبية ،ك��الأن��اب�ي��ب والأكيا�س
البال�ستيكية الم�ستخدمة للعناية بالمواليد
ال� ُ�خ �دّج وال�م��ر��ض��ى والم�صابين الذين
يخ�ضعون لإج ��راءات طبية ،مثل �أكيا�س
ح�ف��ظ ال ��دم ون�ق�ل��ه ،وال�ح�ق��ن الوريدية،
و�أكيا�س المحاليل الوريدية البال�ستيكية،
و�أنابيب التغذية ،و�أكيا�س محاليل الغ�سيل
الكلوي ،و�أنابيب التو�صيل.
• في الدهانات ،والمنظفات ،والمذيبات،
وزي ��وت الت�شحيم ،وال�م�ث�ب�ت��ات ،والمواد
ال�لا� �ص �ق��ة ،وم � ��واد ال �ب �ن��اء ك��الأن��اب �ي��ب
البال�ستيكية الم�ستخدمة ف��ي ال�سباكة،
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تنتقل عبر الهواء
والطعام والجلد
قد تتسبب على
المدى البعيد في اإلصابة
بالسرطان والعقم والخلل
الهرموني
وال��زخ��ارف الخ�شبية ،وغطاء الأر�ضيات
والجدران.
كيفية التعر�ض للفثاليت
يتعر�ض النا�س لأكثر من نوع من الفثاليت
م��ن م �� �ص��ادر م�خ�ت�ل�ف��ة ،وذل� ��ك ع��ن طريق
ا�ستن�شاقها �أو بلعها �أو امت�صا�صها من خالل
الجلد .والم�صدر الرئي�س للتعر�ض للفثاليت
عند عامة النا�س هو الأغذية الملوثة� ،سواء
في �أثناء الزراعة� ،أو الإنتاج� ،أو التجهيز� ،أو
التغليف� ،أو اال�ستهالك� ،إذ يمكن التعر�ض
لم�ستويات منخف�ضة للفثاليت ع��ن طريق
�أك��ل �أغ��ذي��ة م�ع�ب��أة ف��ي ع �ب��وات بال�ستيكية.
ويمكن انتقال الفثاليت من العبوات والأغلفة
البال�ستيكية �إلى الأغذية والحليب والمياه ،عل ًما
ب�أن �أعلى م�ستويات التركيز توجد في الأغذية
الدهنية ،مثل الحليب ،ومنتجات الألبان،
والأ�سماك ،واللحوم ،والزيوت النباتية.
و�أثبتت الدرا�سات �أن الر�ضع والأطفال
قد يمت�صون كميات �صغيرة من الفثاليت عند
و�ضع بع�ض الألعاب البال�ستيكية في الفم� ،أو
ا�ستعمال الم�صا�صات والر�ضاعات� ،أو من
ال�ه��واء ،وذل��ك با�ستن�شاق الغبار في الغرف
المغطاة بورق الحائط والأر�ضية الم�صنوعة من
البال�ستيك ،وت�ساعد �أ�شعة ال�شم�س على تدهور
نوعية الفنيل الموجود في البال�ستيك وانتقاله
للهواء .ويمكن �أن نكون عر�ضة للفثاليت عند
ا�ستخدام م�ستح�ضرات التجميل ،مثل العطور،
وط�لاء الأظ�ف��ار ،ومثبتات ال�شعر ،وملطفات
الج�سم ،وال�صابون ،وال�شامبوهات� ،أو غيرها
من الفينيل ،والمنتجات البال�ستيكية التي
تحتوي عليها ،وذلك عن طريق ا�ستن�شاقه� ،أو
امت�صا�صه من خالل الجلد ولو بقدر محدود.
تعدد الم�صادر
ينتقل الفثاليت من المنتج البال�ستيكي
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البيئة
�إلى الطعام والهواء والماء ،مع مرور الزمن
ب�سبب تفاعالت داخلية تحدث بين العبوة
ومحتوياتها ،نتيجة لدرجة الحرارة المحيطة،
وطول فترة التخزين ،ونوعية المادة المعب�أة.
	•لذا ،ف�إننا نتعر�ض يوم ًيا للفثاليت من عدة
م�صادر م��وج��ودة في البيئة ب�شكل وا�سع،
مثل الغذاء ،والهواء ،والتربة ،والروا�سب.
وي�ساهم اال�ستخدام والتخل�ص من مركبات
عديد كلوريد الفينايل « ،»PVCوالتغليف،
واح �ت��راق منتجات البال�ستيك ف��ي تلوث
البيئة .وي�ساعد الطعام ،والتنف�س ،والجلد،
وعبوات نقل الدم �إما مع بع�ضها بع�ضً ا� ،أو
فردية على دخول الفاثليت �إلى �أج�سامنا.
وت�شكل م��ادة الفثاليت م�صدر قلق ب�سبب
�سميتها المعروفة من خالل التجارب التي
�أجريت على الحيوانات ،ول��ذا فقد ازداد
ع��دد ال��درا��س��ات العلمية التي تربط بين
الفثاليت وم��ا قد يتعر�ض له الإن�سان من
م�شاكل �صحية محتملة.
الآثار ال�صحية
المبا�شرة :وج��دت وك��ال��ة حماية البيئة
الأمريكية �أن التعر�ض �إلى م�ستويات فثاليت
�أعلى من الم�سموح بها حتى ول��و ك��ان لفترة
ق�صيرة ن�سب ًيا ،ق��د ي�سبب �أ� �ض��را ًرا �صحية
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كاال�ضطرابات المعوية الخفيفة ،والغثيان،
والدوار.
البعيدة الأمد� :أكدت الدرا�سات العلمية
الحديثة �أن مادة الفثاليت ت�ؤدي ،على المدى
ال �ط��وي��ل� ،إل ��ى اح�ت�م��ال الإ� �ص��اب��ة ب�أمرا�ض
ال�سرطان ،والح�سا�سية ،والخلل الهرموني،
والعقم .كما وجد الباحثون كذلك:
	•�أن هناك ارت�ب� ً
�اط��ا بين الن�ساء الحوامل
اللواتي يتعر�ضن للفثاليت والآث��ار ال�سلبية
على النمو الطبيعي للأع�ضاء التنا�سلية
عند �أطفالهن ال��ذك��ور ،ب�سبب ا�ستخدام
م�ستح�ضرات التجميل كالعطور ،وطالء
الأظ� �ف ��ار ،وب �خ��اخ��ات ال���ش�ع��ر ،ع�ل� ًم��ا ب�أن
اال�ستخدام المكثف لهذه المنتجات بين
الن�ساء ،رب�م��ا ي� ��ؤدي �إل��ى ا�ستن�شاق هذه
المركبات وامت�صا�صها من خالل الرئتين.
	•وجود ارتباط بين �أعرا�ض الربو والح�سا�سية
لدى الأطفال والفثاليت الموجود في غبار
المنزل.
	•�أن لهذه المركبات �أث ًرا على وظائف الغدد
ال�صماء ،فقد ت�ؤدي �إلى ت�شوهات الجنين،
وتعر�ض الجهاز التنا�سلي �إل��ى ال�سمية،
و ُت�ح��دث اً
خلل ف��ي النمو الطبيعي .فعلى
�سبيل المثال ،لمركب « »dehpت�أثير على
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هرمون الإ�ستروجين ،وبالتالي الت�أثير على
الن�ضوج عند الفتيات .و�أظ�ه��رت درا�سة
حديثة �أن مركب « »dehpيعمل على خف�ض
م�ستويات ه��رم��ون��ات ال�غ��دة ال��درق�ي��ة في
الرجال ،ما ي�ؤدي �إلى �ضعف القدرة على
الإنجاب.
	•�أن مركب « »dehpي�سبب الإ�صابة ب�سرطان
الكبد في الحيوانات المخبرية ،ويعد �سب ًبا
محتم ًال لل�سرطان في الإن�سان ح�سب ر�أي
وكالة حماية البيئة الأمريكية ،وبرنامج علم
ال�سموم الوطني الأمريكي ،ووزارة ال�صحة
والخدمات الإن�سانية الأمريكية .وترى وكالة
حماية البيئة الأمريكية� ،أي���ضً ��ا� ،أن��ه من
المحتمل �أن يكون مركب « »BBPم�صد ًرا
�آخر لل�سرطان في الإن�سان.
�أكثر الفئات ت�أث ًرا
الأط �ف��ال ال��ذي��ن تقل �أع�م��اره��م ع��ن ١٨
�شه ًرا ب��ال��ذات ي�ع��دون �أك�ث��ر الفئات تعر�ضً ا
لمخاطر الفثاليت ،فهم ي�ستهلكون كمية �أكبر
من ال�سعرات الحرارية لكل كيلوغرام من وزن
الج�سم ،وي�ستهلكون �أكبر ن�سبة من الألبان
والأغذية الدهنية الأخ��رى ،كما ترتفع ن�سبة
التنف�س في الدقيقة لديهم مقارنة بالكبار،
وهذا يجعلهم يتنف�سون هواء �أكثر لكل كيلوغرام
واح ��د م��ن وزن ال�ج���س��م ولكل
�سم ³من الرئة عند البالغين.
لذا فمن المتوقع �أن تكون ن�سبة
تعر�ضهم للفثاليت م��ن خالل
ال �ط �ع��ام �أو ال��ه��واء �أع �ل��ى من
الكبار .بالإ�ضافة �إلى �أن الأطفال
ي�ضعون اللعب البال�ستيكية التي
قد تحتوي على ن�سب عالية من
مركبات الفثاليت في �أفواههم
ب�شكل روتيني .وهناك درا�سات
�أثبتت �أن الأطفال ما بين �سن ٦
�أ�شهر �إلى � ٤أعوام �أكثر تعر�ضً ا
لمركب « »dehpب�شكل يومي من
م�صادر متنوعة ،مثل الأغذية،
والهواء ،والماء.
كما بينت درا� �س��ة ارتفاع
ن�سبة ال�ت�ع��ر���ض لبع�ض �أن ��واع
الفثاليت ،وخ�صو�صً ا مركبي
« »DBPو« »DHEPعند الن�ساء
ف��ي �سن الإن �ج��اب م��ا بين ٢٠
�ام��ا ،ب�سبب
�ام��ا �إل���ى  ٤٠ع� ً
ع� ً

ا�ستخدام م�ستح�ضرات التجميل ومنتجاته
�إل��ى ن�سب �أعلى من المقايي�س التي و�ضعتها
الحكومة الأم��ري�ك�ي��ة للحماية م��ن العيوب
الخلقية .و�أ��ش��ارت درا��س��ة �أخ��رى �إل��ى وجود
�أعلى الم�ستويات من مركب « »DBPفي عينات
بول الن�ساء في �سن الإنجاب ،عل ًما ب�أنه ثبت
�ساما على الجهاز
�أن لهذا المركب ت�أثي ًرا ً
التنا�سلي في القوار�ض .و�أثبتت الدرا�سات
التي �أجريت على الحيوانات �أن مادة الفثاليت
تعبر من الم�شيمة �إلى الجنين ،ومن حليب الأم
للأطفال الر�ضع .ويعد مر�ضى الغ�سيل الكلوي
�أكثر الفئات تعر�ضً ا للفثاليت ،لأنهم يتلقون
نقل دم ب�شكل دوري.
كيفية اكت�شاف الفثاليت
�أغلب �أنواع البال�ستيك اللين الم�صنوع من
عديد كلوريد الفينايل « »pvcومعظم الجلود
الم�صنعة تحتوي على الفثاليت ،وبالإمكان
الرجوع �إل��ى الإنترنت لمعرفة مكونات بع�ض
الألعاب والمنتجات اال�ستهالكية.
ق��راءة التعليمات الموجودة على ن�شرات
م�ن�ت�ج��ات ال�ع�ن��اي��ة ال�شخ�صية ،كالأ�سماء
الكيميائية التي ت�شمل كلمة فثاليت ،في طالء
الأظفار ومزيله ،وبخاخات ال�شعر ،ومزيالت
الروائح والعطور .مع العلم �أن هناك الكثير
من المنتجات ال ت�شير �إلى وجود الفثاليت رغم
�أنه �أحد مكونات تركيباتها.
اختبار ال�شم ،حيث �إن البال�ستيك الطري
ال��ذي ت�صنع منه الأل �ع��اب ،والم�صا�صات،
ومعاطف المطر ،وحقائب الظهر وغيرها من
المنتجات البال�ستيكية ،يتميز برائحة ت�صدر
ع��ادة من الفثاليت ،لأن��ه يتبخر ب�سهولة من
البال�ستيك.
كيف يمكن التقليل من التعر�ض للفثاليت؟
• التخل�ص من م�صا�صات الأطفال و�ألعابهم
الم�صنوعة من البال�ستيك المكون من كلوريد
الفينايل « ،»PVCوالذي ي�سهل على الطفل
ليها وو�ضعها في الفم .كما يف�ضل� ،أي�ضً ا،
التخل�ص من الحقائب البال�ستيكية التي
تو�ضع على الظهر� ،أو �أي قطعة بال�ستيكية
لينة ،و�أن ي�ستبدل بها �أل �ع��اب �أو حقائب
م�صنوعة من م��واد طبيعية� ،أو قما�ش� ،أو
بال�ستيك �صلب� ،أو خ�شب.
• تقليل ا�ستخدام العطور وطالء الأظفار،
�أو غيرها من م�ستح�ضرات التجميل التي
تحتوي على الفثاليت� ،أو عدم ا�ستخدامها،
وخ�صو�صً ا للمر�أة الحامل� ،أو المقدمة على

الحمل� ،أو المر�ضعة.
ما البدائل؟
	•ا� �س �ت �ع �م��ال �أل� �ع ��اب �أط� �ف ��ال خ���ش�ب�ي��ة� ،أو
بال�ستيكيه ال تحتوي على كلوريد الفينايل
«.»PVC
	•ا�ستعمال ال�م��واد الطبيعية ق��در الإمكان،
وذل��ك باختيار بدائل لمنتجات الفينايل،
كا�ستعمال �ستائر �أح��وا���ض اال�ستحمام
الم�صنوعة من القنب� ،أو الكتان المبطنة
بالبولي�ستر �أو النايلون ،وحقائب الظهر
المدر�سية الم�صنعة م��ن م��واد طبيعية،
والأر�ضية الم�صنوعة من الخ�شب �أو الفلين،
�أو م�شمع الأر�ضيات الطبيعي ،و�أطر النوافذ،
والأغلفة الورقية للدفاتر المدر�سية.
	•اختيار م��واد التجميل ومنتجات العناية
ال�شخ�صية الطبيعية ،والتي تكون خالية من
الفثاليت ،وغيرها من ال�سموم.
	•من الأف�ضل اختيار الزيوت الأ�سا�سية النقية
بدالً من العطور ،مع العلم ب�أن تلك الروائح
�اج��ا ل�ل�أط�ف��ال وال�ك�ب��ار الذين
ت�سبب �إزع� ً
يعانون الح�سا�سية �أو الربو.
	•ا� �س �ت �ع �م��ال الأوان � � ��ي ال��زج��اج �ي��ة لحفظ
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الأطعمة.
	•تجنب الأغلفة والأكيا�س البال�ستيكية لحفظ
الطعام قدر الإمكان.
	•ت �ج �ن��ب ا� �س �ت �ع �م��ال الأوان� � � ��ي والأغ� �ل� �ف ��ة
البال�ستيكية عند ت�سخين الأطعمة في �أفران
المايكروويف.
لقد �شاع ا�ستخدام المنتجات البال�ستيكية
في �صناعة عبوات المياه ،والحليب ،والع�صائر،
والأطعمة في المملكة ،وو�صل ع��دد م�صانع
البال�ستيك المحلية �إلى نحو  ٥٨٠م�صن ًعا ،حيث
�أ�صبح ا�ستعمال الأكيا�س والعلب البال�ستيكية
م�س�ألة �شائعة لدى الأف��راد والمطاعم .وبناء
على ال��درا� �س��ات العلمية ال �م��ذك��ورة ،وعلى
القيود الدقيقة التي تبناها االتحاد الأوروبي،
تقوم وحدة ال�صحة البيئية في ق�سم الأبحاث
الحيوية والطبية في مركز الأبحاث بم�ست�شفى
الملك في�صل التخ�ص�صي ،وبدعم من مدينة
الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،ب�إعداد
درا�سة حول قيا�س م�ستويات خم�سة مركبات
من الفثاليت لر�صد �آثارها ال�صحية ،حر�صً ا
على �سالمة ال�صحة العامة ،والبيئة ،والجودة
النوعية للمنتجات الوطنية.
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قد يختفي الإن�سان ،و�إن ظل في كامل هيئته ،ولم يوار ج�سده تحت التراب ..تذهب م�شاعره،
وتذوب ذاكرته ،ويفقد �أحا�سي�سه ،ويبقى ج�سدً ا بال عقل ،بعد �أن تتال�شى ذكرياته ببطء �شديد.
تبد�أ عادة رحلة نهاية العقل حين تغزو خالياه الع�صبية قوى مجهولة ،لم يزل م�صدر م�سبباتها
لغزً ا محي ًرا في عالم الطب والعلم الحديث ،وتحد ًيا �صع ًبا للإن�سانية في القرن الجديد� ..إنه داء
الزهايمر قاتله اهلل .ذلك الداء الذي يغتال العقل ،ويفتر�س خزائن الذاكرة ببطء ،وينهي وعي
الإن�سان ،ثم ينقله بهدوء �إلى عالم �آخر ال نعلم ماهيته وتفا�صيله ،بعد �أن تنف�صل جميع و�سائل
االت�صال به.
في �أثناء رحلة زوال العقل �أو الذاكرة ،تبقى بع�ض تلك المالمح الدافئة والمتدفقة حنا ًنا،
ير�سلها �إلينا عبر مالمحه تارة ،ولكنها ما تلبث �إال �أن تختفي تارة �أخرى ،ف�إذا توارت داهمتنا
م�شاعر القلق والخوف من �أن تختفي �إلى الأبد ،و�إذا عادت راودتنا �أحا�سي�س ال�شك في حقيقة
غيابها ،وماذا يكمن وراء تلك النظرات والمالمح؟ وهل بقيت لها جذور في خزائن الذاكرة،
�أم هي مجرد غالف جميل لذاكرة تتال�شى؟ ومع مرور ال�سنين تت�ساقط بقايا الحروف ،وتتغير
الإ�شارات ،وتتبدل المعاني في تلك اللوحات الجميلة ،ثم تت�ضاءل وتختفي للأبد بعد �أن كانت
لعقود خلت ،تحمل �ألف معنى ومعنى جميل في ذاكرتنا.
ربما ال ي�شعر الم�صاب بمر�ض الزهايمر بما يحدث له من اغتيال وغدر لخالياه الع�صبية،
فهو ي�ستمر في تذكر الأحداث والمعاني القديمة لفترة زمنية متفاوتة ،ثم يحتاج المر�ض �إلى
الخزائن القديمة للذاكرة والم�شاعر والإح�سا�س ،ويفقد كل معاني الأفعال ووظائف الأ�شياء التي
اعتاد �أن ي�ستخدمها يوم ًيا خالل ع�شرات ال�سنين� ،إلى �أن ي�صل في نهاية الأمر �إلى ن�سيان كل
�شيء ،فال يعد يتذكر �أعز النا�س لديه ،ويفقد من ذاكرته للأبد �صور �أقربهم �إليه ،و�إن خرج من
مكان ما ،ي�صعب �أو قد ي�ستحيل �أن يعود �إليه في المراحل المتقدمة.
الذاكرة في حياة الإن�سان �ضرورة ال�ستمراره وارتباطه بالزمن .فهي راحلة ت�سافر في
الوقت ..تغرق في الما�ضي لإغناء الحا�ضر ،تحدد هوية الإن�سان وعالقته بالعالم و�أفعاله
و�أحالمه ومعارفه ،وتمده بما يحاول �أن ي�ستدعيه في لحظات �شرود الذهن.
الذاكرة هي الإن�سان ،ووعاء الذكريات ،ووحدة في غاية التعقيد والديناميكية ،تعمل انطال ًقا
من قنوات مت�صلة ،تت�شكل فيها مليارات الخاليا الع�صبية المت�شابكة .ومنذ �أن بد�أت الأبحاث
الطبية في العقد الأخير ت�أخذ حيزً ا �أكبر حول الدماغ ووظائفه المتعددة� ،أ�صبح داء الزهايمر
محل اهتمام المراكز المتخ�ص�صة ،وال يكاد يخلو �أي م�ست�شفى �أكاديمي ومتخ�ص�ص في الغرب
من وحدة متقدمة لأمرا�ض الذاكرة والن�سيان ،وتم ر�صد الميزانيات ال�ضخمة لفك غمو�ض
�أ�سرار الذاكرة والبحث عن م�سببات داء الزهايمر� ..أو نقمة الن�سيان.
�آخر التطورات في البحث الطبي عن الزهايمر تتحدث عن لقاح لمنع تر�سبات البروتين
الم�سبب للمر�ض ،وهو ما يعني �أن العالم �أ�صبح قري ًبا جدً ا من فك �أ�سرار �أكثر الأمرا�ض غمو�ضً ا،
و�إذا حدث ونجح اللقاح المقاوم لهذا الداء ال�شر�س في منع حدوث المر�ض� ،سيكون الإن�سان
�أمام نقلة نوعية في عالم الطب ،ربما ت�ضاهي فترة اكت�شاف البن�سلين والكورتيزون ،ومرحلة
زراعة الأع�ضاء ،وزمن تحديد فيرو�س الإيدز ،والأنباء من المخت�صين تقول �إننا قريبون جدً ا
من هذا النجاح المتوقع .
هذا االهتمام العالمي بالدماغ ،وبهذ المر�ض ،يجب �أن يوازيه اهتمام محلي ،من خالل
ت�أ�سي�س برامج متخ�ص�صة في هذا ال�ش�أن الحيوي ،ويجب �أن نبد�أ في التفكير خارج دوائر
ال�سرطان ،ونقل الأع�ضاء ،وف�صل التوائم ال�سيامية .فالعالم دخل ع�صر الدماغ منذ فترة زمنية
تجاوزت العقد ،ويجب �أال نت�أخر في مواكبة هذا التطور ..و�أي ت�أخير في بناء الخبرات المحلية،
وح�صر المعلومات المتعلقة بهذا المجال� ،سيكون له �أثره ال�سلبي في م�سيرتنا الطبية.
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