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إعادة التدوير...
ال شك أن الكثريين منكم قد مسعوا مبا يسمى »إعادة التدوير 
هذه  إن  نقول  عندما  جديداً  نضيف  ال  وقد   ،»Recycling

الصناعة أصبحت راسخًة يف كثري من اجملتمعات املتقدمة وحتى 
أنها حتولت إىل ثقافٍة أساسيٍة يف وعي مواطين تلك اجملتمعات، 
لكن هل سبق ألحدكم أن تساءل مرًة عن مصدر تلك الثقافة أو 
حاول البحث عن مبتكر تلك الصناعة؟ لن أدعي بأنين أنا أيضاً 
تساءلت أو حبثت يوماً ما، لكنين أستطيع أن أقول لكم، وبيقني 
تام، إنه أياً يكن ذلك املبتكر فال بد أنه ال يستحق أن مننحه براءة 
اخرتاع، ذلك أن إعادة التدوير ثقافٌة قدمية جداً وصناعة أزلية 
بساطة  بكل  مصدرها  ألن  البشري،  الوجود  عمر  من  عمرها 

مكاٌن ال ميكن أن نتوقعه، إنه جسد اإلنسان.

مبتكر  أنه  التدوير، كما  إعادة  ثقافة  مبتكر  نعم، جسدنا هو 
العديد من ثقافاتنا وأنظمة جمتمعاتنا، وسأثبت لكم ذلك يف ما 

يلي من السطور.

وحداٍت  من  مكوٌن  اإلنسان  جسد  أن  مجيعاً  لنا  املعلوم  من 
بنى  يف  تنتظم  الوحدات  هذه  وأن  تسمى خاليا،  جمهريٍة  بنائيٍة 
حيٌة  وحداٌت  هي  اخلاليا  وهذه  أعضاء،  تسمى  حجماً  أكرب 
احلية،  العناصر  مجيع  حتتاجه  ما  إىل  حباجٍة  فهي  ولذلك  بالطبع 
أي الطاقة والغذاء، ومبا أن عملية استهالك الطاقة والغذاء هي 
آلية  أن  يعين  فهذا  هلا  لزوم  ال  وفضالٍت  خملفاٍت  تنتج  عمليٌة 
تغذية اخللية احلية ال بد أن تشتمل على عنصرين: مصدر تزويد 
باالحتياجات وجهاز تصريف للمخلفات، فكيف يتم ذلك يف 

جسد اإلنسان؟

تتكفل  فيما  احلية  للخاليا  الطاقة  مصدر  األكسجني  يشكل 
بتقديم  وشحوم  وسكريات  بروتينات  من  العضوية  املركبات 
يستنشقه  الذي  اهلواء  من  األوكسجني  تأمني  يتم  هلا؛  الغذاء 
اإلنسان من خالل ما يعرف بعملية التنفس. وتبدأ تلك العملية 
يتم استخالص األوكسجني  الرئتني، وهناك  اهلواء إىل  بدخول 
واليت  احلمراء  الدم  كريات  هي  خمتصة  عرباٍت  يف  مَّل  ويحُ منه 
تقوم بنقله عرب األوعية الدموية إىل مجيع خاليا اجلسم، أما بقية 
إعادة طرحها كما  فيتم  املستنشق  اهلواء  املوجودة يف  العناصر 
العملية  هي خارج اجلسم عرب الرئتني وهواء الزفري. متثل هذه 
إعادة  فيها  حتدث  ال  اليت  اجلسم  يف  الوحيدة  احليوية  العمليَة 
يدخل  األوكسجني  وتنقية:  فرز  عملية  فقط  هناك  بل  تدوير، 

والبقية خترج.

تعقيداً  وأكثر  منفصاًل  مساراً  تسلك  فهي  الغذاء  عناصر  أما 
داخل اجلسم، وتبدأ بتناول اإلنسان للطعام والشراب، والذي 
عناصره  إىل  وتفتيته  هضمه  عملية  تتم  حيث  املعدة  إىل  يعرب 
الدقيقة، وهناك  األمعاء  إىل  املهضوم  الناتج  ثم يصل  البسيطة، 
حتدث عملية فرز مشابهة ملا يدث يف الرئتني تقوم فيها خاليا 
خمتصة يف األمعاء الدقيقة بامتصاص املكونات الغذائية املطلوبة 
من هذا الناتج ومن ثم متررها إىل األوعية الدموية اليت تنقلها إىل 
مجيع خاليا اجلسم حيث حتدث عمليات االستقالب يف اخلاليا 
أما  الدموي من جديد؛  الدوران  إىل  تلقى  وينتج عنها خملفات 
فتواصل  اهلضمي  الناتج  من  املرغوبة  غري  األخرى  املكونات 

طريقها إىل األمعاء الغليظة.

 وهنا نصل إىل املرحلة اليت حتدث فيها عملية إعادة التدوير 
واليت تتم على مستويني: األول هو الكليتان اللتان تستقبالن الدم 
بنى كلوية خمتصة  فتقوم  احململ بفضالت االستقالب اخللوي، 
تسمى الكبب بتصفيته وامتصاص بعض املاء والشوارد وغريها 
أما  الدوران،  املواد اليت ميكن االستفادة منها وإعادتها إىل  من 
البول ويتم  باملاء لتكون  النافعة فتمدد  الفضالت السامة وغري 
احلالبني  إىل  ومنها  الكلوية  باألنابيب  املسماة  البنى  إىل  متريرها 

فاملثانة ثم إىل خارج اجلسم.

مبعاجلة  تتكفل  اليت  الغليظة  األمعاء  فهو  الثاني  املستوى  أما 
الغذائية  العناصر  استخالص  سبق  الذي  اهلضمي  الناتج  بقايا 
الضرورية منه، حيث تتم يف تلك األمعاء عملية معاجلة كيماوية 
هلذا الناتج تشارك فيها خاليا خمتصة وجراثيم متعايشة موجودة 
كميات  امتصاص  إعادة  النتيجة  وتكون  طبيعي،  بشكل  فيها 
فيما  الدوران  إىل  األخرى  واملواد  والشوارد  املاء  من  كبرية 
تشكل املواد املتبقية ما يعرف بالرباز والذي يتم طرحه خارج 

اجلسم عرب القناة الشرجية.

للتنقية  رئيسيتني  حمطتني  على  يتوي  البشري  فاجلسم  إذن 
وهي  السوائل،  مع  بالتعامل  خمتصة  األوىل  التدوير،  وإعادة 
األمعاء  وهي  اجلوامد،  مع  بالتعامل  خمتصة  والثانية  الكليتان، 
الغليظة؛ أما الغازات فهي كما رأينا ختضع لعملية تنقية فقط تتم 
يف الرئتني؛ وهكذا يبدو جسدنا سباقاً يف ابتكار أفضل الوسائل 
أفال  إليه،  يدخل  ما  مجيع  من  القصوى  االستفادة  تؤمن  اليت 

يستحق إذن براءة اخرتاع؟   

 د. أيهم أمحد
hakeem@med-syria.com     
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برعاية كرمية من الطبيب األول الدكتور بشار 
اجمليدة  آذار  من  الثامن  ثورة  ومبناسبة  األسد 
ريف  مبحافظة  شاملة  عيادات  مركز  افتتاح  مت 

دمشق.
الرفيق  وحبضور  موسى  حاج  زاهد  السيد  قام 
اللجنة الفرعية بريف  عبد اهلل أبو الريش أمني 
دمشق  ريف  شرطة  قائد  العميد  والسيد  دمشق 
دمشق  ريف  صحة  ومدير  عزام  ضامن  العميد 
الدكتور حسن جبه جي بافتتاح مركز العيادات 
الشاملة يف بسيمة بتكلفة 25 مليون لرية سورية 
ويغطي مناطق بسيمة وعني الفيجة وعني اخلضرة 
وكفري الزيت ودير قانون و أشرفية الوادي وجديدة 
الوادي ويضم املركز عيادات عينية وأطفال ونسائية 
وقلبية وسكري وعيادة عامة ومركز إسعاف وخمرب 

وتصوير أشعة وإيكو وصيدلية.
احلدودي  يابوس  جديدة  مركز  أيضاً  وافتتح 
الصحي بتكلفة 6 ماليني لرية سورية وذلك من 
يف  والعاملني  سورية  إىل  القادمني  فحص  أجل 
املراكز احلدودية باملنطقة وعلى مدار 24 ساعة، 
ويضم عيادتي فحص وخمرب وغرفة عزل وغرفة 

لسكن األطباء وسيارة إسعاف.
اجللدية  ألمراض  مركز  افتتاح  مت  وقد  هذا 
والالمشانيا التخصصي بدوما يضم عيادتي فحص 

وخمرباً ختصصياً باألمراض اجللدية والالمشانيا 
وصيدلية ختصصية بتكلفة 4 ماليني لرية سورية، 
ويف تصريح جلريدة أخبار الطب أكدت الدكتورة 
املركز  هذا  أن  على  املركز  رئيسة  زرزوري  صفاء 
األسد،  الدكتور بشار  التخصصي هو مكرمة من 
كما أنه يقدم مجيع األدوية جماناً علماً بأن قيمة 
الدواء املعاجل ألمراض اجللدية والاليشمانيا مرتفع 

جدًا، وهو يف مركزنا جماناً.
كما مت افتتاح مركز بقني الصحي ويضم عيادات 
أطفال وأسنان وصحة إجنابية وعيادة عامة ومركز 
لقاح وخمرباً وصيدلية بكلفة 3 ماليني لرية سورية.                          

دمشق - رائد هركل

ر التعبري وزاد التفكري والقلم ينتظر واألفكار تسترت :  قصَّ
للغة  افتقدت  وإن  االجيابية  املشاعر  كل  حتمل  قلبية  رسالة  لَك  لنرسل 
التعبريية فال تنقصك الرؤية الذكية لتكون معانيها جلية وتصل لقلبك حبرية 

يا من استوعبت كل الربيَّة . 
يامن رفعت رأس سورية األبية مبواقفك القوية وجعلتها تصل ملرتبة الندية 

مع أعظم دول العامل . 
حنن نداوي مواطنا وأنت تشفي وطنا، لقد جعلت من سورية موطنا لكل 
األحرار وكنت قويا باحلوار وحكيما باألختيار فحولت سورية لقلعة حصينة 

لكل من طمع بها ُمهينة . 
هنيئا لَك حكمتك يا طبيب الوطن والشعب وهنيئاً لنا حنن األطباء زعيما 

حكيما . 
إن حكمتك بالتعامل مع اجلوار وقوتك يف إختاذ القرار ثبتت سورية وجعلتها 

ثقيلة على صدور األعداء عزيزة يف أفئدة األصدقاء .. 
لقد عربت يف حرب اجلنوب وغزة عن مشاعر كل مواطن عربي والءه لقضيته 

وأمته . 
احلرب  تلك  جروح  داوى  الذي  التارخيي  خطابك  يف  الفذ  القائد  وكنت 

ت مضاجعنا وهزَّت أفئدتنا .  الغامشة اليت قضَّ
وليوفقك اهلل إىل ما أنت عازم عليه وحنن معك واهلل معنا . 

د . رانيا دهنة 

رسالة وفاء من حلب الشهباء إلـى حكيم األطباء

برعاية الطبيب األول الدكتور بشار األسد رئيس اجلمهورية العربية السورية
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ألول مرة يقام خارج الواليات املتحدة األمريكية...
مؤ متر الشؤون الصحية يف اجملتمعات العربية ما بيـن )1- 6 ( أيار جبامعة حلب

نزار  الدكتور  مع  الطب  أخبار  جريدة  التقت 
من  واملنسق  املساعد  املؤمتر  رئيس  عقيل  حممد 
جامعة حلب الذي أفادنا بأن كافة االستعدادات 
هلذا املؤمتر تسري باجتاه النجاح ملا له من فائدة 

كبرية لوطننا.
وقد حبث املهندس علي أمحد منصورة حمافظ 
حلب مع الدكتور عدنان محاد رئيس املركز الطيب 
يف  االجتماعية  للخدمات  العربي  للمركز  التابع 

والية ميتشيغان األمريكية.
السادس  املؤمتر  إلقامة  جارية  التحضريات 
للشؤون الصحية يف اجملتمعات العربية والذي يقام 
ألول مرة خارج الواليات املتحدة األمريكية حيث 

ستحتضن فعاليته جامعة حلب مابني 1 و5 أيار.
اإلعداد  أهمية  على  احملافظ  السيد  وشّدد 
وضرورة  اهلام،  املؤمتر  هلذا  اجليد  والتحضري 
تشكيل جلان وطنية متخصصة وفرق عمل متكاملة 
ووضع برنامج سياحي مواز ليس للتعريف باملواقع 
يتعداها  بل  فحسب،  األثرية  واألوابد  السياحية 
للتعريف بالواقع الثقايف واالجتماعي والتنوع الثقايف 
يف سورية، الفتاً إىل أهمية استثمار املؤمتر يف تعزيز 
عالقة الصداقة والتعاون بني الشعوب وتغيري النظرة 

النمطية املشوهة جتاه املنطقة. 
لدعم  الكامل  االستعداد  احملافظ  السيد  وأّكد 

املؤمتر وتعزيز جناحه جبميع املستويات.

وأشار الدكتور محاد إىل أن املؤمتر يضم جهات 
األمريكية  اجلامعات  وعشرات  عاملية  حبثية 
واألوروبية والعربية من خالل مشاركة 114 باحثاً 
)العوامل  حماور  ضمن  خمتلفة  اختصاصات  من 
الوراثة  الصحة-  على  وتأثريها  االجتماعية 
املزمنة- اجلودة  واألمراض  الصحة  وعالقاتها مع 
وتأثريها  املناخية  التغريات  الصحية-  الرعاية  يف 

على الصحة(.
من جانبه أشار الدكتور حممد نزار عقيل رئيس 
أنه  إىل  واملنسق عن جامعة حلب  املساعد  املؤمتر 
سيتم تأمني برنامج ثقايف تراثي منوع يظهر الدور 
املوقع  يف  لنشره  لسورية  واإلنساني  احلضاري 
املعلومات  من  الكثري  ويتضمن  للمؤمتر  اإللكرتوني 
عن سوريا للتعريف بالتنوع الثقايف السوري يف كافة 

أرجاء الواليات املتحدة والعامل.
الثقايف  املستشار  قجة  السيد حممد  اللقاء  حضر 
رئيس  محامي  مهند  والدكتور  احملافظ  للسيد 

اجلمعية الطبية العربية األمريكية.
شحادة  نضال  الدكتور  التقى  ثانية  جهة  من 
رئيس جامعة حلب بالدكتور محاد، وتناول اللقاء 
األعمال التحضريية النعقاد املؤمتر الدولي السادس 
ملكانتها  نظراً  النعقاده  سوريا  اختيار  مت  الذي 
العلمية  جلساته  يف  ويناقش  والتارخيية  الثقافية 
البيئية  الصحة  يف  احليوية  احملاور  من  العديد 

واألمراض املزمنة وأمراض السرطان وقضايا التلوث 
املناخي.

وأشار الدكتور شحادة إىل أهمية التعاون املشرتك 
بني اجلانبني واستعداد اجلامعة الحتضان أعمال 
اجملاالت  كافة  تطوير  يف  يساهم  الذي  املؤمتر 
الطبية واالقتصادية واالجتماعية يف اجملتمع ويعزز 
زيادة الروابط العلمية بني االختصاصيني والعاملني 

يف جمال الرعاية الصحية.
خالل  من  املؤمتر  أهداف  محاد  الدكتور  تناول 
باألمراض  تهتم  اليت  التعاون  ومشاريع  املبادرات 
التعاون  وتفعيل  العربية،  اجملتمعات  يف  املزمنة 
العلمي مع املختصني من غري اجملتمعات العربية 
األمثل  بالشكل  الصحية  الرعاية  وإدارة  ملعاجلة 
وأثر  الصحية  الرعاية  يف  اجلودة  معايري  ودراسة 

التغريات املناخية على الصحة. 
اجلدير بالذكر أن املركز العربي للخدمات االقتصادية 
واالجتماعية يف الواليات املتحدة األمريكية يسعى لتعزيز 
وتأمني  العربية  اجلاليات  لدى  العربي  االنتماء  روح 
الرعاية اإلنسانية من كافة اجلوانب الصحية واالجتماعية 
واالقتصادية لكافة العرب املقيمني يف أمريكا والذين يبلغ 
عددهم حوالي مخسة ماليني عربي، تأسس منذ أربعني 
عاماً ويعترب مؤسسة غري رحبية مقرها والية ميتشيغان وله 

فروع يف 17 والية أمريكية.
مكتب حلب

يف الرياضة تتعرض اإلناث لألذى أكثر من الرجال
النساء اللواتي يقمن بالكثري من التمارين الرياضية يتعرض ألضرار العضالت 

واحلاالت الطبية أكثر من الرجال الذين يلعبون متاريناً مشابهة.
إتباع  عند  النساء  لدى  العضلي  اجلهاز  يف  األضرار  زيادة  نسبة  ختتلف 
الرجال  لدى  األضرار  هذه  أضعاف  ستة  إىل  بني ضعف  الرياضية  الربامج 
يتم  ما  غالباً  الرياضية  الربامج  وضع  عند  أنه  إىل  يعود  ذلك  يف  والسبب 
اختبارها على ذكور يف سن الشباب وليس على اإلناث وال تؤخذ الفروقات 

اجلسدية بني املرأة والرجل بعني االعتبار.
لدى  الرياضة  النامجة عن  ملقارنة األخطار  الدراسات  وقد جرت إحدى 
من  للرياضني  الطبية  الوصفات  دراسة  خالل  من  وذلك  والرجال.  النساء 

اجلنسني ومقارنتها.
وغالبيتها ميكن جتنبها وميكن  واألكتاف  الركبة  األذيات تصيب  معظم 
إىل وضع  االنتباه  ولذلك جيب  املناسبة.  العناية  تلقي  تتكرر عند عدم  أن 
متارين رياضية خاصة بالنساء ملساعدتهن على احلصول على اللياقة العضلية 

املناسبة دون التعرض لألذى.
ضمن  النساء  لدى  األمور  من  أخرى  جمموعة  إىل  االنتباه  جيب  كما 
الربامج الرياضية مثل اضطرابات الطعام والقلق أو هشاشة العظام واألمراض 

املفصلية.
تغذية  على  احملافظة  جيب  النساء  لدى  جيدة  نتائج  على  وللحصول 

متوازنة، وبنفس الوقت ممارسة متارين مناسبة للنساء.



العدد الثامن والعشرون -الصفحة 5

جريدة أخبار الطب  www.med-syria.comاحلقائق الطبية كما مل تسمعها من قبل

ميكن معاجلة فشل االنتصاب بواسطة املعاجلة املوضعية عن طريق استعمال 
أكسيد النرتيك بشكل حبيبات نانوية مغلفة. وقد مت اختبار هذا النمط من 
املعاجلة لدى حيوانات التجربة، وبذلك ميكن جتنب اآلثار اجلانبية ألدوية 
فشل االنتصاب التقليدية إذا ما مت إثبات نفس النتائج لدى البشر. وقد يشكل 
الذين يعانون من  الرجال  وفعااًل ملعاجلة املاليني من  آمناً  العالج بدياًل  هذا 

املشاكل القلبية والعديد من احلاالت الطبية املتعلقة بفشل االنتصاب.
مثل  االنتصاب  فشل  أدوية  من  العامل  حول  الرجال  من  املاليني  يستفيد 
السيلدينافيل والتاداالفيل والفاردينافيل. لكن هذه األدوية اليت تنتمي جملموعة 
تسمى مثبطات الفسفودي إسرتاز منط 5 لديها آثاراً جانبية قد تكون خطرة 
باإلضافة  األنف  واحتقان  املعدة  يف  وانزعاج  الوجه  وامحرار  الصداع  تتضمن 
إىل اضطراب الرؤية واضطراب السمع. كما ال يعد استعمال هذه األدوية آمناً 
لدى املرضى الذين يعانون من األمراض القلبية. كما أن 30% من الرجال ال 
يستجيبون هلذه األدوية. لذلك مت تطوير منط جديد من األدوية املوضعية وهي 

عبارة عن جزيئات صغرية ال يتجاوز حجمها حجم حبيبات الطلع. 
إن العدد احملدود من األدوية املوضعية قد أثبتت عدم فعاليتها، لكن هذه 
الدراسة متت على احلبيبات النانوية اليت أظهرت قدرتها على اخرتاق اجللد 
مما يسمح بتحرر الدواء يف مكان التأثري وبالتالي ميكن جتنب اآلثار اجلانبية 

اجلهازية. 
تعد هذه املعاجلة مفيدة لدى مرضى فشل االنتصاب وبشكل خاص الذين 
يعانون من الداء السكري ويكون لديهم اخنفاض يف أكسيد النرتيك الذي يسبب 
توسع األوعية الدموية مما يساعد يف حدوث االنتصاب واحملافظة عليه. كما 
من  يستفيدون  ما  غالباً  الفموية  األدوية  من  يستفيدون  ال  الذين  الرجال  أن 

أكسيد النرتيك املوضعي.
كما أظهرت الدراسات على حيوانات التجربة أن مشاركة أكسيد النرتيك 

على  يساعد  االنتصاب  فشل  أدوية  مع  النانوية  احلبيبات  بشكل  املوضعي 
استجابة  لديها  التجربة حدثت  حيوانات  معظم  أن  كما  فعاليتها.  حتسني 

جتاه أكسيد النرتيك املوضعي.
إن زمن االستجابة للدواء هو فقط عدة دقائق يف حني يرتاوح الوقت الالزم 
حلدوث االستجابة باستعمال األدوية الفموية يرتاوح بني 30 نانوية إىل ساعة 

وقد يكون ذلك مزعجاً بالنسبة لبعض األشخاص.
إي  يالحظ  مل  النرتيك  ألكسيد  النانوية  للحبيبات  املوضعي  التطبيق  عند 

التهاب موضعي أو آثار جانبية موضعية أو جهازية بعد تطبيق الدواء.
بعد إجراء هذه الدراسات على حيوانات التجربة لعدة سنوات وإذا ما أظهر 
النمط من  السريرية هلذا  بالدراسات  البدء  وأمان ميكن عندها  فعالية  الدواء 

املعاجلة عند البشر.

أظهرت الدراسات اليت قام بها العلماء وجود مواد كيميائية حيوية تفسر 
قدرة الربوكلي على مكافحة السرطان حيث أن مواداً حمددة توجد يف الربوكلي 

تستهدف منع حدوث خلل يف إحدى اجلينات املتعلقة بالسرطان.
لقد مت نشر نتائج هذه الدراسة يف جملة الكيمياء الطبية وقد يكون هلذه 

النتائج دوراً يف إجياد اسرتتيجية جديدة ملقاومة والعالج من السرطان. 
وجد الباحثون يف هذه الدراسة مشتقات اإليزوتيوسيانات يف الربوكلي ويف 
بعض النباتات األخرى اليت لديها القدرة على مكافحة السرطان. لكن ال يعلم 
أحد اآلليات الدقيقة اليت ميكن هلذه النباتات أن تكافح فيها السرطان. وقد 

يساعد هذا االكتشاف على إجياد آلية جديدة ملكافحة السرطان. 
هناك جني مثبط للسرطان يدعى P53 وهذا اجلني يلعب دوراً هاماً يف 
احملافظة على صحة اخلاليا ومنعها من النمو العشوائي الذي يسبب حدوث 
السرطان. وعند حدوث طفرة يف هذا اجلني تضعف محاية اخلاليا، وتالحظ 
هذه الطفرات يف حوالي نصف السرطانات لدى البشر. وقد أظهرت الدراسة 
من  هذا اجلني  من خالل محاية  تكون  قد  اإليزوتيوسيانات  عمل  آلية  أن 

الطفرات.
درس العلماء تأثري اإليزوسيانات الطبيعية على اخلاليا السرطانية املتنوعة 
مثل سرطان الرئة وسرطان الثدي وسرطان الكولون سواًء بوجود خلل أو عدم 
وجود خلل يف اجلني املثبط للورم. وقد وجد الباحثون أن اإليزوتيوسيانات 

الطافرة ولكنها ال تؤثر على الربوتينات   P53 إزالة بروتينات قادرة على 
الطبيعية. وتبدو هذه الدراسة واعدة من أجل حتسني فعالية األدوية املضادة 

للسرطان وقد يكون هدفاً إلجياد عالج جديد للسرطان. 

اكتشاف سبب قدرة الربوكلي على مكافحة السرطان

دراسة واعدة ملعاجلة فشل االنتصاب بواسطة احلبيبات النانوية 
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يف كانون الثاني يناير 2009، قدم رجل إىل املستشفى عمره 34 عامًا، كانت 
وغري  احلدود  واضحة  )محراء(  لوحيات محامية  أربع  بوجود  شكوى  لديه 

.) Aطرية، ومبساحة 1 إىل 3 سم² على يده اليمنى )الشكل
عن  حبثاً  املخربية  الفحوص  وأكدت  وخزعة،  اجللد  من  لطخة  أخذ  مت 

الطفيليات تشخيص الاليشمانيا اجللدية )حبة حلب(.
اخلاصة  اجلينات  ودراسة  التفصيلية   التحاليل  من  املزيد  استخدام  عند 
الاليشمانيا  كانت  املسبب  العامل  ساللة  أن  وجد   )  DNA( بالاليشمانيا 
املدارية. باإلضافة هلذا كان املريض مصاباً حبالة من العدوى الفطرية الفموية 

)املبيضات البيض- الكانديدا(.
مل يكن لدى املريض أي تاريخ سفر خارج البلد، لكن عمله كسائق شاحنة 
جعله يتنقل يف كل أحناء اهلند وقد أقام عالقات جنسية كثرية مع العاملني 

يف جتارة اجلنس يف مناطق خمتلفة.
 )  Elisa( )HIV( إاليزا  حتليل  باستخدام  باإليدز  اإلصابة  تأكيد  مت 
الفريوسات يف دمه 145.600 نسخة لكل ملم  النقطة. كانت محولة  ثالثي 

وتعداد خاليا ) CD4 (هو 180 لكل مايكرو/ لرت.
الفريوسات  مضادات  باستخدام  اإليدز  بفريوس  اإلنتان  حالة  عوجلت 
اجللدية  الاليشمانيا  حالة  وعوجلت  وبينفريابني  الميفودين،  زيدوفودين، 
سم²  مل/  نصف  بكمية  اآلفة  داخل  سيتبوغلوكونات  الصوديوم  من  حُبقن 

مرتني أسبوعياً على مدى ستة أسابيع.
بعد 24  مايكرو/لرت  إىل 240    CD4 تعداد اخلاليا  زيادة  الرغم من  على 

أسبوع مل يتحسن املريض سريرياً أو من ناحية املرض الطفيلي )الاليشمانيا(.
بعدها مت عالج اآلفات اجللدية باستخدام تطبيق العالج احلراري بواسطة 
اإلشعاع ملد 60 ثانية حتت خمدر موضعي ) ليدوكائني ( 2% حيث استخدم 

جهاز تشعيع موضعي مع مولد حقل شعاعي من ماركة تريموميد األمريكية.
أعطي املريض دواء نيميسوليد فموياً )مضاد التهاب غري ستريوئيدي( وكريم 

موضعي ملادة فوسيديك أسيد )صاد حيوي( ملدة مخسة أيام.
اجللدية  اآلفات  شفاء  ومت  احلراري  للعالج  بشكل جيد  مريضنا  استجاب 
أن  ُوجد  التاريخ  هذا  من  سنة  بعد  املريض  متابعة  عند  أسبوع.   12 خالل 

.) B الندوب والتبقعات لآلفات اجللدية قد نقصت )الشكل
أو  أو خماطية  آفات جلدية  تتسبب  أن  الاليشمانيا تستطيع  إن طفيليات 
حشوية. ينصح باستخدام أنيت مولينات مخاسية التكافؤ لعالج داء الاليشمانيا 
اجللدي، لكنها سامة وحتملها من ِقبل اجلسم صعب وحتتاج جهاز مناعة 
أو  أسابيع  ثالثة  مدى  على  يومية  حقنات  شكل  على  تستخدم  ألنها  جيد 

أكثر. 

إن املرضى املصابني باإليدز يعانون من نقص مناعة كبري وهذا يرتافق مع 
إىل  ألنه حيتاج  وذلك  مونيال،  األنيت  استخدام عالج  عند  انتكاس  حاالت 
 )CD4( جهاز مناعة سليم مع عدد كايف من اخلاليا اللمفاوية التائية من نوع

وذلك عند عالج الطفيليات.
والاليشمانيا  اإليدز  بفريوس  املصابني  املرضى  بعض  أن  وجد  ذلك  مع 
العالج  مع  مرتافقاً  يكون  عندما  مونياالت  أنيت  لعالج  يستجيبون  اجللدية 
املضاد للفريوسات الرجعية، وعلى األغلب هذا يعود إىل حتسن وظيفة جهاز 

املناعة.
عنده،   CD4 خاليا  عدد  ازدياد  رغم  العالج  هلذا  مريضنا  يستجيب  مل 
وقد يكون السبب هو عدم تأثر العامل املمرض الذي كان من نوع الاليشمانيا 
املدارية. إن الاليشمانيا اجللدية اليت حتدث نتيجة هذه الساللة املمرضة هي 

صعبة العالج وتستغرق وقتاً أطول للشفاء ومتيل لالنتقال إىل األحشاء.
هو  )اإليدز(  املناعة  نقص  بفريوس  املصابني  املرضى  يف  الناجح  العالج  إن 
أمر مهم جدًا، ألن تثبيت املناعة الناتج عن هذا املرض يسبب انتشاراً سريعاً 

للطفيليات وتشكيل ُبَئر مرضية أخرى.
هو  استخدامه  مت  اليت  الراديوية  باملوجات  احمُلَرض  احلراري  العالج  إن 
عالج فّعال وقد يكون حاًل أفضل من األدوية يف حاالت الاليشمانيا املدارية عند 

األفراد مكتملي املناعة لكن فعاليته يف األفراد ناقصي املناعة غري واضحة.
إن العالج فّعال وسبب ضرراً خفيفاً للنسج السليمة اجملاورة، وكان سهل 

اإلعطاء، وتقّبله من ِقبل املريض كان أفضل.
باإلضافة إىل هذا املريض، مت جتربة العالج احلراري وأعطى نتائج فعالية 
عالية يف الاليشمانيا اجللدية يف رجل مريض عمره 28 عاماً ومصاب بفريوس 

اإليدز ومل يستجيب للعالج باألدوية ملدة ثالثة أشهر.
لذا  العالج.  بعد  كاملة  لسنة  بالاليشمانيا  إصابة  بدون  املريضني  كال  بقي 
جيب أخذ العالج احلراري باستخدام الرتددات الراديوية بعني االعتبار كخط 

.)A(  عالجي أول لاليشمانيا اجللدية يف املرضى املصابني بفريوس اإليدِز
املصدر النسيت

د. نيهابراساد )اهلند (

عالج ناجح لاليشمانيا اجللدية يف مريض مصاب بفريوس اإليدز 
) A باستخدام العالج احلراري احمَلرض باإلشعاعات الراديوية )الشكل

 ) B ( اآلفات اجللدية قبل العالج الشكل
نفس اآلفات اجللدية بعد اكتمال العالج مظهرًة ندوباً حبدها األدنى 

بعد سنة. 

حالة مرضية:  حبة حلب وأيدز وحرارة
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خدمة الزبائن: 18277777

فيتامينات للرياضييـنشريك

صحّتكم

غين بالكاليسيوم

أظهرت إحدى الدراسات أن األسرتوجني ميكنه أن ينقص من خطورة اإلصابة 
بسرطان الثدي حيث تبني أن األسرتوجني يسبب نقص اخلاليا اجلذعية لسرطان 

الثدي، مما يسبب نقص تطور الورم ويشرح بالتالي إمكانية حتديد اإلنذار.
إن حتديد اخلاليا اجلذعية للورم أو اخلاليا اليت تبدأ الورم قد أعطى مفهوم 
جديدة لسرطان الثدي ومنح أماًل إلجياد عالجاً يف املستقبل. حتى اآلن تعتمد 
أو  اإلشعاعية  املعاجلة  بواسطة  العالج  لكن  الورم،  كتلة  إزالة  على  املعاجلة 
املعاجلة الكيميائية قادر على قتل اخلاليا الورمية لكن قد حيدث النكس بسبب 

اخلاليا اجلذعية للورم لذلك يهدف العالج إىل إزالة اخلاليا املولدة للورم.
اإلسرتوجني هرمون معقد فمن جهة يعد ضرورياً من أجل منو ووظيفة خاليا 
الثدي، ومن جهة ثانية حيرض تضاعف اخلاليا السرطانية عند حدوث الورم 
لذلك يعد عامل خطورة لسرطان الثدي، ولكن تأثري األسرتوجني على اخلاليا 

املولدة للورم ال يزال جمهواًل حتى اآلن.
يف السنوات األخرية حدث تطور يف التعامل مع سرطان الثدي من خالل تطور 
طرق التشخيص املبكر وحتديد اإلنذار ووسائل املعاجلة مما زاد من معدل جناة 
املرضى بشكل ملحوظ. وقد أصبح من املعروف أن خاليا سرطان الثدي اجلذعية 
)اليت تولد الورم( ترتبط بسرعة تقدم املرض فكلما كان عدد هذه اخلاليا أكرب 

كانت سرعة تقدم املرض أكرب وبالتالي يكون اإلنذار أسوأ.
أظهرت الدراسات بشكل مفاجئ أن اخلاليا اجلذعية لسرطان الثدي تنقص 
بوجود األسرتوجني، مما يفسر اإلنذار اجليد للخاليا الورمية اليت تسبب زيادة 

يف مستقبالت األسرتوجني.وتظهر هذه الدراسة وظيفة جديدة لألسرتوجني كما 
توضح أن آلية عمل األسرتوجني ختتلف حسب منط اخلاليا اليت يؤثر عليها.

ولكن بشكل عام كلما كانت مستويات األسرتوجني يف الدم أعلى يكون اإلنذار 
للورم أفضل وتكون فرصة املريضة أفضل باحلياة ملدة أطول.

اإلسرتوجيـن ينقص تطور سرطان الثدي

لصاقة هرمونية )اسرتوجني( تستخدم ملعاجلة أعراض سن اليأس )األياس(.



جريدة أخبار الطب  احلقائق الطبية كما مل تسمعها من قبل

العدد الثامن والعشرون -الصفحة 8

www.med-syria.com

استخدامات الذهب يف العالجات الطبية
2.استخدامات الذهب يف األجهزة الطبية املتطورة

شرائح  مجيع  يف  وجنده  اهلامة،  الكهربائية  املوصالت  إحدى  الذهب  يعترب 
اإللكرتونيات املعقدة فهو جزء أساسي من املعاجلات احلاسوبية CPU، حيث 
أن للذهب خواص كهربائية فائقة التوصيل تسمح بصنع أجهزة حديثة. حتتاج 
ملعاجلة  عالية  سرعات  إىل  الطب  يف  املستخدمة  احلديثة  اإللكرتونية  األجهزة 

املعلومات.
من هذه األجهزة أجهزة التصوير الطبقي احملوري واليت تقوم مبعاجلة آالف 
الصور بسرعات هائلة لتقدم شكاًل ثالثي األبعاد، وذلك ليستطيع الطبيب أن يرى 

بشكل واضح داخل بدن املريض دون أن يضطر إىل استخدام املبضع.
حتتاج اهلندسة الطبية إىل قدرات متطورة أيضاً يف املعاجلات احلاسوبية اخلارقة 
يف جمال البحوث الوراثية وحتليل جزيئات احلياة )DNA(، جند يف األجهزة 
املتطورة املخصصة هلذا اجملال أنه حتى أسالك النحاس تستبدل بوصالت ذهبية 

ختفف درجات احلرارة وتسمح بتسريع العمل واملعاجلة.

1.األسنان الذهبية:
من منا مل يشاهد أفالماً يستبدل فيها شخص ما سن طبيعي 
الذين  الغجر  بني  شائعة  العادة  هذه  كانت  آخر،  ذهيب  بسن 
وهلذه  ذهيب،  بآخر  ويستبدلونه  املريض  السن  يقلعون  كانوا 
املعطوبة  السن  من  املريض  يتخلص  حيث  فائدتان  الطريقة 
وااللتهابات والنسج التالفة حوهلا، ويزرع قطعة ذهبية مكانها 
كان  وهذا  سهلة،  بطريقة  الطعام  يتناول  بأن  للشخص  تسمح 
ويف  األفضل،  الطعام  تناول  على  قادر  اإلنسان  أن  طبعاً  يعين 

القرون الوسطى هذا يعين أن لإلنسان صحة أفضل.
لكن ما تكشفه الدراسات احلديثة هي أن للسن الذهبية املزروعة 
فعاًل هاماً آخر، فالذهب له صفة مضادة للجراثيم والفريوسات، 
وهذا يعين أن السن الذهبية كانت تساعد اإلنسان على الوقاية 

من األمراض. وطبعاً هذا يعين صحة أفضل وحياًة أفضل.

الرباق،  ولونه  وصفائه  الذهب  مدى مجال  عن  الكثريون  حتدث 
كما تغنوا بأهميته كمعدن نفيس وبأن لونه يسحر البشر، ويعرف عن 
الذهب بأنه يسبب جنوناً لدى البشر يدفعهم إىل القيام بأكثر األعمال 

شراً وغرابًة.
ما ال يعرفه الكثريون هو أن الذهب مادة هامة يف الطب واستخداماته 
ال غنى عنها، لذا قررنا أن نتحدث يف هذا العدد عن بعض استخدامات 

الذهب من الناحية الطبية.

3. عالج الروماتيزم
العالج  لكن هذا  بالذهب،  الروماتيزم  نتكلم عن عالج  البعض مل  قد يستغرب 
هو أشهر العالجات اليت تستخدم الذهب. ُعرف استخدام أمالح الذهب يف عالج 
احلمى الرثوية )الروماتيزم( منذ أوائل القرن املاضي. وال يعرف بالضبط كيف يعمل 
الذهب لعالج هذا املرض، لكن يبدو أن أمالح الذهب ترتاكم بشكل بطيء يف اجلسم 

لفرتة طويلة وختفف االلتهاب وتبطئ تطور املرض.
تستخدم حقن الذهب مرة أسبوعياً ملدة 22 أسبوع، بعد ذلك تعطى بشكل أقل 

تواتراً إن كان العالج قد أظهر نتائج مفيدة. 
ال يعترب الذهب هو خط العالج األول حالياً للمصابني بالروماتيزم، لكنه ما يزال 

من أهم العالجات اليت ختفف االلتهاب وتبطئ سريورة املرض. 
إن إعطاء أمالح الذهب عن طريق الفم ليس بنفس فعالية استخدام حقن عضلية، 
وقد حيتاج الشخص لستة أشهر ملالحظة فوائد العالج بأمالح الذهب الفموية.  كما 

أن هناك بعض الدراسات حول حقن أمالح الذهب مباشرة يف املفاصل. 
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4. الذهب يف عالجات اجللد
استخدام  وهي  الطب  عامل  يف  جديدة  حركة  حالياً  تشيع 
األمراض ومكافحة اجلراثيم  والفضة على اجللد لعالج  الذهب 
واإلنتانات، حيث يتم صناعة شرائح رقيقة من جزيئات نانوية 
من الذهب، وهذا يعين أن الفضة أو الذهب تصنع كحبيبات 
امليلمرت، ثم جتمع على  أبعادها بأجزاء من األلف من  ترتاوح 
شكل شرحية ميكن وضعها على اجللد ليمتصها اجللد بسرعة 

فتدخل النسج وحتارب األمراض املوجودة فيها.
إن استخدام شرائح الفضة النانوية أكثر شيوعاً بالطبع ألنها 
فعالية.  األكثر  النانوية هي  الذهب  شرائح  لكن  أرخص مثنًا، 
اللواتي  أو  متقدمة  أمراض  من  يعانني  اللواتي  النساء  وتفضل 
أي  عن  عوضاً  يستخدمنها  أن  كبري  بشكل  ببشرتهن  يهتممن 
بديل آخر، فشرائح الذهب هلا تأثري سحري على صحة اجللد 
على  وتقضي  الشباب  وحب  األمراض  تعاجل  فهي  ونضارته، 

التصبغات وتزيد من الرتوية الدموية للجلد وتقي من التجاعيد. 
ماكي:  جتميل  مركز  صاحبة  ناسويان  ماكي  السيدة  وتقول 
»إن استخدام شرائح الذهب يعطي فعالية سحرية يف عالج كثري 
من احلاالت اجللدية مثل حب الشباب واألكزميا والتصبغات 
الغريبة. وإن العالج بواسطة شرائح الذهب النانوية غري منتشر 
املذهلة  فعاليته  رغم  العالج  هذا  نسبياً.  العالية  كلفته  بسبب 
موجود فقط يف أكثر مراكز التجميل فخامة يف العامل، ويف سوريا 
الشرائح سوى مركز وحيد يف  العالج بهذه  ال يوجد مركز بدأ 

حلب وهو مركز ماكي للتجميل.«
عند تطبيق شرائح الذهب النانوية على اجللد فهي حتتاج إىل 
معاملة خاصة ودرجة حرارة ورطوبة مناسبة، لكن تأثريها املعقم 
يقتل اجلراثيم والفريوسات املوجودة على سطح اجللد بل وحتى 

يقول البعض بأنه يؤثر على الوقاية من سرطان اجللد.

5. عالج سرطان الثدي
أشارت دراسة نشرت عام 2007 من جامعة بوردو إىل أن استخدام جزيئات 
الذهب النانوية مفيد يف كشف سرطان الثدي، وهذه الطريقة قد تسبب تغرياً جذرياً 

يف عمليات كشف السرطان.
وتشمل الطريقة التقنية على استخدام أجسام مضادة حمملة بالذهب موجهة إىل 
بروتينات خاصة تفرزها أنواع من سرطان الثدي وسرطانات أخرى. وعند تسليط 

األشعة عليها تعكس الضوء بطريقة خاصة تسمح بتشخيص دقيق للحالة. 
إن جسيمات النانو املستخدمة صغرية لدرجة أننا حنتاج لرصف 500 جزيئة 
منها لكي تصبح بثخن شعرة اإلنسان وميكن استخدامها لكشف السموم واألمراض 

والسرطانات كما يقول الباحثون. 
على  املساعدة  إىل  وباإلضافة 
مبكراً  السرطانات  عن  الكشف 
النانوية  الذهب  جسيمات  فإن 
لعالج  مستقبلياً  أساساً  تكون  قد 
استخدام  ميكن  حيث  السرطان 
تتفاعل  الليزر  من  خاصة  أنواع 
وحترضها  الذهب  جزيئات  مع 
أو  السرطانية  اخلاليا  قتل  على 
ميكن استخدامها يف نظام عالجي 

ينقل األدوية.

6. تنظيم اهلرمونات واجلمال
ال ميكن أن نتخيل امرأة مجيلة بدون أن تكون مزينة بقطعة أو حلية صغرية 
يتعرض هلا  اليت  الذهب  إن جزيئات  بسيط.  العلمي  ذلك  وتفسري  الذهب،  من 
الدم  إىل جمرى  تدخل  وهي  جداً  صغرية  بكميات  امتصاصها  يتم  اإلنسان  جلد 
وتساعد على إفراز جسم املرأة لكميات صحيحة من اهلرمونات األنثوية وختفف 
اهلرمونات الذكرية يف جسمها فتقل الشعرانية وتنتظم الدورة الشهرية وتتحسن 
القدرة اإلجنابية للمرأة. طبعاً لكل أمر حدود واستخدام كميات كبرية من الذهب 

قد يكون مؤذياً.
أما بالنسبة للرجال فتشري الدراسات العلمية بأغلبها إىل عدم وجود دليل على 
أن الذهب يؤثر على ذكورة الرجل، أو أن الدليل العلمي ضعيف جداً. وبشكل عام 
من غري الشائع أن يرتدي الرجال حلى ذهبية بكميات كبرية، لذا ال ميكن اجلزم 
بأثر الذهب على الرجال. لكن ميكن التوقع بأن لبس خامت ذهيب أو فضي لن يكون 
له أثر سليب بل بالعكس قد يكون له فائدة يف ختفيف االلتهابات وحتسني مناعة 

اجلسم.
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منع بعض األدوية غري املرخصة من األسواق األمريكية
منع  تنوي  اهليئة  أن  األربعاء  يوم  األمريكية  والغذاء  الدواء  هيئة  أعلنت 
بعض أنواع األدوية املوصوفة غري املرخصة، واليت تستهدف ختفيف السعال 

والرشح وأعراض احلساسية، وسحبت هذه املنتجات من األسواق.
مل يتم تقييم هذه املنتجات من ِقبل هيئة الدواء والغذاء لضمان سالمتها 
غري ضروري  تشكل خطراً  قد  املنتجات  هذه  فإن  لذا  وجودتها.  وفعاليتها 
للمستهلكني، خاصة عندما يكون هناك منتجات أخرى متوفرة يف األسواق 
السالمة  معايري  طبقت  وقد  احلساسية  وأعراض  والرشح  السعال  ملعاجلة 
واجلودة اليت تطلبها السلطات الصحية، وهي أدوية ميكن شراؤها بواسطة 

وصفة أو مباشرًة من الصيدلية.
وقد أشار مسؤولون يف هذه اهليئة إىل وجود العديد من املخاوف حول هذه 
املنتجات، فهناك خطر دمج عدة مواد كيميائية مع بعضها، يف حني أن 
منتجات أخرى تسوق على أنها مديدة التأثري ولكنها تكون بطيئة جداً يف 
إطالق املواد الفّعالة أو بالعكس سريعة أو حتى تطلق املواد الفّعالة بشكل غري 
مستقر، كما أن اهليئة تلقت تقارير بأن بعض أمساء املنتجات يشبه أدوية 

أخرى مما يشكل مشكلة قد تساهم يف زيادة عدد األخطاء الطبية.
عدا عن هذا فإن خرباء الصحة يف اهليئة قلقون حول عدم مناسبة اللصاقات 
املوضوعة على بعض املنتجات الستخدامها من ِقبل الرضع واألطفال الصغار. 
نفس  حتتوي  احلالي  اإلعالن  مشلها  اليت  الدوائية  املنتجات  من  فالعديد 
بدون وصفة طبية  تباع  كانت  اليت  والرشح  السعال  أدوية  لبعض  املكونات 

ال  بأنه  قال   2008 قرار  وكان   2008 عام  تعديل  قرار  إىل  واليت خضعت 
جيب استخدام أية أدوية لعالج الرشح والسعال عند الرضع واألطفال الذين 
تقل أعمارهم عن سنتني بدون وصفة طبية وذلك بسبب احتمال أن يكون هلا 
تأثريات جانبية خطرية وقوية قد تهدد احلياة. وقد التزم العديد من أطراف 
الصناعة الدوائية بشكل طوعي وسحبوا منتجاتهم اليت كتب على لصاقاتها 
أنها تناسب األطفال حتت عمر السنتني، ومت إعادة صياغة اللصاقات لبعض 
 4 عمر  حتت  لألطفال  تستخدم  أن  جيب  ال  أنها  تدل  حبيث  املنتجات 

سنوات.

حتذيرات من عمليات احتيال دولية: أشخاص يّدعون أنهم مسؤولون يف الصحة
حّذرت وكالة الغذاء والدواء األمريكية من أن بعض األشخاص »اجملرمني« 
ميثلّون دور عناصر تابعة هلا أو هليئات أخرى لتطبيق القانون، وذلك ضمن 

جزء من خمطط احتيال وابتزاز »عاملي«.
عرب  أدوية  شراء  ملعظمهم  سبق  الذين  بضحاياهم  اجملرمون  يتصل  حيث 
االنرتنت أو بواسطة الصيدليات اهلاتفية )االتصال بالصيدلية واحلصول على 
الطلبية إىل املنزل(، وُيّعرف هؤالء أنفسهم على أنهم مفتشون خاصون لوكالة 

الغذاء والدواء أو أنهم مسؤولون يف إحدى اهليئات األخرى لتطبيق القانون.
وُيبّلغ اجملرمون ضحاياهم بأن شراء األدوية عرب االنرتنت أو اهلاتف هي 
عملية غري قانونية، وأن القانون يفرض عليهم غرامات ترتاوح بني 100 دوالر 
و 250.000 دوالر، وأن عليهم الدفع حاليًا، ويطلبون من الضحايا حتويل 

النقود بواسطة بطاقات االئتمان اخلاصة بهم.
يطلب اجملرمون عادة حتويل النقود الكرتونياً إىل مكان حمدد غالباً ما يكون 
تهديدهم  يتم  النقود  الضحايا حتويل  رفض  وإن  الدومينيكان.  يف مجهورية 
اإلضرار  بل وحتى  وتهجريهم  واعتقاهلم  ملمتلكاتهم  تفتيش  مذكرات  بإصدار 

اجلسدي واحلبس.
وقال خرباء قانونيون أن التظاهر وتقمص شخصية مسؤول يف وكالة الغذاء 
والدواء يعترب خرقاً للقانون الفيدرالي األمريكي، وأن العمالء اخلاصون لوكالة 
الغذاء والدواء ومسؤولوا تطبيق القانون للهيئات القانونية األخرى غري مرخص 

هلم بفرض أو مجع الغرامات، فاحملاكم وحدها ميكنها اختاذ هذا القرار.
يف معظم األحيان فإن استخدام الضحايا للخدمات التلفونية لشراء األدوية 
عرضهم لعمليات احتيال وتالعبات غري قانونية من خارج الواليات املتحدة 
األمريكية. ويستخدم احملتالون املعلومات اليت مجعت من عمليات الشراء مبا 
الوالدة  الضمان االجتماعي وتاريخ  وأرقام  والعنوان ورقم اهلاتف  فيها االسم 

وأرقام بطاقات االئتمان.

 وعادًة ما يغري اجملرمون أرقام اهلواتف حبيث تبدو بأنها تأتي من الواليات 
املتحدة األمريكية.

اجلنائية يف  التحقيقات  قسم  قبل  من  هذه اجلرائم  التحقيق يف  يتم حالياً 
وكالة الغذاء والدواء وإدارة القانون الدوائي األمريكي وقسم اهلجرة واجلوازات 
األمريكية ووكالة حتقيقات السالمة الوطنية باإلضافة إىل دعم من عدة ُمّدعني 
عام أمريكيني وذلك ملالحقة هذه العمليات اإلجرامية داخل وخارج الواليات 

املتحدة األمريكية.
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يغلق عيادته شهرًا كاماًل يف أمريكا ليقدم دعمًا ألبناء بلده »ســوريـة«
اخللقية  العيوب  ذوي  األطفال  حاالت  تعترب 
األطراف  من  استفادًة   األكثر  الدماغي  والشلل 
مرضى  إىل  باإلضافة  واألجهزة،  االصطناعية 
متالزمة  ومرضى  السرطان،  ومرضى  السكري، 
واملصابني يف حوادث  اخُلدج،  واألطفال  )داون(، 

السيارات...
ويواجه املختصني يف هذا اجملال صعوبات من 
ناحية قلة وعي املرضى بكيفية العناية باألجهزة 
عدد  ُندرة  إىل  باإلضافة  االصطناعية،  واألطراف 

املختصني يف هذا اجملال.
برتكيب  داالتي«  »عالم  املهندس  حالياً  يقوم 
مستشفى  يف  جماني  بشكل  اصطناعية  أطراف 
املواساة، واملهندس عالم – اختصاصي يف األطراف 
االصطناعية – الواليات املتحدة األمريكية – يأتي 
كّل عام إىل وطنه األم » سوريا » ملدة شهر كامل ليقدم 
الدعم اجملاني لكّل من يستطيع مساعدته، وعادًة 
قدومه،  تعلن  الرمسية  إعالنات يف اجلرائد  تنشر 
فمن فاته قراءة االعالن وحباجة لطرف اصطناعي 
أو تصليح طرف فيمكنه خالل هذا األسبوع زيارة 
مستشفى املواساة – شعبة الطب الفيزيائي.. )ذلك 

قبل أن يعود املهندس عالم ألمريكا(.
معه  واألدوات  املعدات  مجيع  عالم  م.  حُيضر 
من تربعات لشركات طبية أمريكية، ويساعده يف 
العمل طالب الدراسات العليا يف مستشفى املواساة 
والطب  التاهيل  وإعادة  الفيزيائي  الطب  يف شعبة 
دورة  مبثابة  هو  العمل  هذا  ويكون  الرياضي، 
عملي  وقسم  نظري  قسم  تشمل  للطالب  تدريبية 
وهذا  واملتابعة،  والتصليح  الرتكيب  يف  للمشاركة 
املراجعة  و  بالعالج  املتابعة  فرصة  للمرضى  يتيح 
عند  املواساة،  مبستشفى  الفيزيائي  الطب  ألطباء 

اللزوم، باعتبار أن م. عالم سيعود ألمريكا.
العليا  الدراسات  طالب  مع  عالم   . م  يقوم 
بتقييم احلاالت املرضية اجلديدة وتركيب الطرف 
املطلوب، كما يقومون بتصليح وإعادة تعيري ودوزان 

أي طرف للمرضى القدامى.
يستقبل مستشفى املرضى من مجيع احملافظات، 
وأكثر احلاالت هي حاالت برت ) حادث سري .. 
سكرية  ...قدم  كهربائية  أالت  حروق...حوادث 

..آفات وعائية حميطية ...أخل(
بأخذ  العليا  الدراسات  وطالب  عالم  م.  يقوم 
الطرف  ويّركب  مريض  لكّل  املطلوبة  القياسات 
ثم  وموزون،  دقيق  وبشكل  سليم  بشكل  املطلوب 
من  الطرف  استخدام  كيفية  على  املريض  ُيّدرب 
فك وتركيب وعلى كيفية التعامل معه واحملافظة 
يتم  أيضاً  نظيفًا،  الرتكيب  مكان  وعلى  عليه 
الرتكيب  قبل  تقوية  متارين  على  املريض  تدريب 

وبعده للمحافظة على املدى احلركي للمفصل ومنع 
أسبوع  بعد  املريض  ويعود  انكماشات،  حدوث 

للتأكد من صحة تركيب اجلهاز .
جريدة أخبار الطب تتوجه بأمسى آيات الشكر 
والعرفان للمهندس عالم داالتي  لدعمه اإلنساني 

ألبناء وطنه » ســوريــا« 
ودامــت املــحــبــة لــبــلـدنــا ســوريــا يف 

قلوبـنــاً مجـيعــاً...
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من عظماء العلم: ألكسندر فليمنغ
ولد فليمينغ قي 6 آب 1881 يف لوكفيلد، وهى مزرعة 
بالقرب من دارفل، شرق اّيرشاير باسكتلندا. كان فليمينغ 
االبن الثالث ضمن أربعة أطفال هليو فليمنغ )1816—
مورتون  ستريلنغ  غريس  الثانية  زوجته  من   )1888
وكان  اجلريان.  املزارعني  أحد  ابنة   ،)1928—1848(
هليو فليمينغ أربعة أطفال من زواجه األول. وعند زواجه 
الثاني كان قي التاسع واخلمسني من عمره. وتويف عندما 

كان عمر الكسندر )املعروف بأليك( سبعة أعوام. 
درس يف البدء دراسة تقانية يف لندن بعد إنهاء تعليمه 
مدة  حبرية  شركة  وكالة  يف  وعمل  والثانوي،  االبتدائي 
الطب  كلية  إىل   1901 سنة  انتسب  ثمَّ  سنوات،  أربع 
العائدة ملستشفى القديسة ماري يف لندن، وأنهى دراسته 
عام 1906 بتقديم أطروحة عن األمخاج اجلرثومية وطرق 
املستشفى  يف  مساعداً  باحثاً  عمله  فلمنغ  بدأ  مكافحتها. 
يف  الرائد  رايت   أ.  يرأسها  اليت  اجملموعة  يف  نفسه 
مُسِّي حماضراً  ثمَّ  باللقاحات،  واملداواة  املعاجلة  حبوث 
ُأعلنت  وحينما   .1914 عام  حتى  املركز  هذا  يف  وبقي 
احلرب العاملية األوىل أمضى مدة احلرب وهو يعمل طبيباً 
معاجلة  إىل إجياد  الربيطاني، وسعى جاهداً  يف اجليش 
لتخفيض نسبة وفيات اجلنود الذين يقضون من اجلروح 
املخموجة، إذ كان يعتقد أن املطهرات ال جتدي نفعاً يف 
وبعد  ُرِفَضت.  نظريته  لكن  اجلروح خبمج،  إصابة  منع 
عمله  إىل  فلمنغ  عاد   1918 عام  العاملية  احلرب  انتهاء 
يف مستشفى القديسة ماري. وسـمي أستاذاً عام 1928، 
وأستاذاً للجراثيم يف جامعة لندن عام 1948. اهتمَّ فلمنغ 
منذ فجر حياته الطبية بتأثري اجلراثيم واملطهرات، وعمل 
على إجياد مادة مضادة لألحياء اجملهرية ال تؤذي النسج 

احليوانية.
ترك فلمنغ يف عام 1928 علبة فيها مزروع من اجلراثيم 
لعطلة  يذهب  أن  قبل  خمربه،  طاولة  على  العنقودية 
استمرت أسبوعني، فالحظ حني عودته هالة نرية مل تنُم 
فيها اجلراثيم أحاطت بظهور فطر ذي لون أخضر ضارب 
كبري  دور  واحلظ  للمصادفة  وكان  املزرعة.  لوَّث  للصفرة 
يف ذلك إذ إن فلمنغ يومها مل يضع مزرعته يف احلاضنة 
بل تركها يف الغرفة، مما أتاح هلذا الفطر املوجود يف جو 
الغرفة أن يلوث املزرعة وينمو. وحينما أعاد التجربة وجد 
أن جراثيم العنقوديات قد غطت كامل سطح علبة املزرعة 
هذا  بأن  فاستنتج  بالفطر.  حتيط  اليت  املنطقة  باستثناء 
الفطر قد أفرز مادة منعت منو اجلراثيم، فأعاد التجربة 
وتأكد أن هذه املادة اليت منت قد حالت دون منو املكورات 
العنقودية ولو مددت 800 مرة، وأطلق عليها اسم بنسلني 
أو املكنسيات. نشر فلمنغ اكتشافه عام 1929 يف اجمللة 
مل  مهملة  بقيت  ولكنها   ، التجريبية  للمرضيات  الطبية 

يلتفت إليها أحد حنو عقد من الزمن.
وبقي فلمنغ يتابع جتاربه مدة تزيد على عشر سنوات 
ضد  دواء  منه  ليجعل  للبنسلني  الفعال  اجلوهر  إلجياد 

إىل  اضطره  مما  كثرية  صعوبات  القى  لكنه  األمخاج، 
يتصل  فيما  عمله  فلمنغ  أوقف   1932 سنة  ويف  تركها. 
بالبنسلني، واقتصر على إعطاء مناذج من الفطر للباحثني 
اآلخرين. وكان يقال بأنه مل يكن يتمتع خبربة كيمياوية 
يستطيع  عقار  إنه  واإلقناع  البنسلني  الستخراج  كافية 
معاجلة أمخاج خطرة. ولكن بعد اثين عشر عاماً جتلَّت 
أهمية اكتشافه على الصعيد الطيب بالتجارب اليت قام بها 
إرنست بوريس تشني  عام 1939، الذي كان يعمل مع 
فريق هوارد فلوري  يف أكسفورد. وتشني كيميائي حيوي 
من أصل أملاني عمل يف كمربدج ثم يف أكسفورد، وهو الذي 
الفطر،  من  البنسلني  باستخراج  انتهت  جتارب  أجرى 
وقام بدراسته دوائياً عام 1941. وبرهن هذا الفريق على 
املزيج ميكنها  نقية من هذا  مادة  استخراج كمية من  أن 
أن تقضي على عدد من اجلراثيم إذا حقنت لفئران قضت 
فلمنغ. وقد نشر  يقم بها  اليت مل  التجربة  عليها، وهي 
فريق أكسفورد نتائج جتاربه، وسرعان ما برهن على أن 
زرق مادة البنسلني ذات قدرة عجيبة يف إنقاذ املرضى من 
أمخاج عدة. وقد وضع هذا الفريق بني عامي 1939 و1942 
طرقاً لصنع البنسلني الذي اكتشفه فلمنغ واستخرجه شني 
، وكان وضع بريطانيا يف أثناء احلرب العاملية الثانية، 
أصبح  وقد  بسرعة،  منه  كبرية  كميات  بصنع  يسمح  ال 
فريق  يتوقف  ومل  اجلنود.  أمخاج  ملعاجلة  أساسية  مادة 
فكر باحلصول على كميات  أكسفورد عند هذا احلد بل 
من هذه املادة لسد حاجات جنود احلرب العاملية الثانية. 
فقام يف أواخر الثالثينيات حبّث الشركات الربيطانية ثم 
البنسلني  إنتاج  على  األربعينيات،  بداية  يف  األمريكية 
لتسيري  املتحدة  للواليات  فلوري  فذهب  كبرية،  بكميات 
العنصر  واستخراج  الفطر  هذا  لزرع  طرق  بإجياد  العمل 
الفاعل فيه، حتى أصبحت كميات كبرية منه جاهزة قبل 
نزول جيوش احللفاء يف النورماندي عام 1944، مما أنقذ 

حياة املاليني من اجلنود.
خصائص  وصف  من  أول  يكن  مل  فلمنغ  أن  والواقع 
البنسلني املضادة للجراثيم، فجون تندال  قد الحظ مثل 
هذه املالحظة عام 1875 وكذلك د. غراسيا عام 1925؛ 
لكن الفارق بني فلمنغ ومن سبقه أنه قدَّر أهمية نتائجه 
ولذا قال فيما بعد: )إن فضلي الوحيد هو أني مل أهمل 
ما الحظته وتابعت هذه الظاهرة كجراثيمي(. ولكن على 
الرغم من متابعته للتجارب فإنه مل حيقن البنسلني لفئران 

خمموجة.
أحدث اكتشاف فلمنغ صناعة دوائية مهمة توصلت إىل 
اجلائحات  بعض  أوقف  الذي  الرتكييب  البنسلني  إجياد 
كاإلفرجني  قديم  عهد  منذ  باإلنسان  تفتك  كانت  اليت 
حوهلا  نسجت  اليت  األمراض  وهي  والسل،  واملوات 

األساطري العلمية.
كشف فلمنغ عام 1921 يف النسج ويف املفرزات الدمعية 
طرقاً  وابتدع   ، الليزوزيم  أمساها  اجلراثيم  يف  تؤثر  مادة 

لتحليل بعض سوائل البدن ومعايرتها.
 نشر فلمنغ يف جمالت طبية وعلمية عدداً من البحوث 
تتصل باجلراثيم واملناعة واملعاجلة الكيمياوية مع وصف 

لليزوزيم والبنسلني.
منح ملك بريطانيا فلمنغ لقب » سري » عام 1944، كما 
علمية عدة منها زميل يف اجلمعية اجلراحية  ألقاباً  ُمنح 
عام 1909، و وساماً عام 1946، وزمياًل يف مجعية ميكل  
يف جامعة لندن عام 1942، ووساماً من اجلمعية الطبية 
املتحدة  الواليات  من  استحقاق  ووسام   ،1947 امللكية 
1947. وانتخب عضو شرف يف معظم اجلمعيات الطبية 
والعلمية يف العامل. كما منح درجة دكتوراه شرف من عدد 
من اجلامعات األوربية واألمريكية. وحاز مع فلوري وشني 
جائزة نوبل للفيزيولوجية والطب عام 1945. وظلَّ فلمنغ 

يعمل يف املستشفى ذاته حتى وفاته يف 11 آذار 1955.
إىل  للتوصل  البنسلني  اكتشاف  بعد  التجارب  تتابعت 
صادات يكون طيف تأثريها يف اجلراثيم أوسع فاكتشف 
ر. دوبو  عام 1939 التريوتريسني ، وتوصل س. فاكسمان  
 1949 عام  ويف  السرتبتومسني،  الكتشاف   1943 عام 
النيوميسني  وحاز على جائزة نوبل للطب عام 1952. 
كما توصل ب.م. دوغار عام 1949 إىل إنتاج األوريوميسني 
. وب. بركهولدرالكلوروميستني ، وف. ملين  البسرتاسني 
مستمراً  جديدة  صادات  اكتشاف  يزال  وال   ،1945 عام 
حتى اليوم، وميكن القول إن عدداً من األمراض اخلمجية 

ُهِزمت بفضلها.

مع احــتــرامــي
البيـهـس

فلمنغ يستلم جائزة نوبل من ملك السويد

منوذج ثالثى األبعاد لبنزيل البنسيلني
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عالج سم األفاعي والثعابيـن !!
قريباً سيأتي الربيع والصيف، وسيذهب الكثريون مّنا إىل القرية، وبعض 
القرى مليئة باألفاعي والعقارب والثعابني اليت قد تشكل خطراً علينا وعلى 

أوالدنا...
يعترب سم األفاعي السامة خطري جدًا، قد يتسبب بالوفاة يف حال مل يتم 
إسعاف املريض بالسرعة القصوى للمشفى، بينما يعترب سم العقارب أقل مسية 

ونادراً ما يتسبب بالوفاة.
تنقسم الثعابني إىل ثالثة أنواع: 

غري سامة:  وتتميز بعدم وجود أنياب للسم يف فكها العلوي .  -1
نصف سامة: وتتميز بوجود أنياب ولكنها غري كاملة ومسها ضعيف   -2

حبيث أنه ال يؤثر على اإلنسان.
سامة: ومتتاز بوجود زوج من األنياب احلادة والطويلة وتتصل هذه   -3
األنياب بقناة السم اليت تقع يف أعلى الفك العلوي، وتكثر األفاعي السامة يف 

املناطق الصحراوية.
هناك العديد من األمور اليت قد تشري إىل كون الثعبان سام أو غري سام، ومن 
األفضل عدم تضييع الوقت يف حتديد ما إذا كانت هذه اللدغة لثعبان سام أم 

ال بل اعترب مجيع اللدغات من ثعابني سامة، أهم األمور املميزة هي :
* أثر العضة:

يرتك الثعبان السام أثر لنابي السم أو على األقل أثر لناب واحد ..بينما غري 
السام يرتك أثر لصفوف األسنان فقط .

*عمق اجلرح:
عمق اجلرح عامل مهم فامللدوغ يشعر باللدغة وهل هي سطحية أم غائرة 
نظراً ألن الثعابني السامة هلا أنياب حلقن السم وال بد من إدخاهلا يف اجلسم 

حتى تتمكن من حقنه.
إىل  قناة  وينتقل خالل  العني،  موجودة خلف  من غدد  ينتج  الثعابني  سم 
األنياب بفعل انقباض العضالت حوهلا، وسم الثعابني عادة لزج القوام ذو لون 

أبيض أو أصفر.
ويتكون بشكل أساسي من بروتينات وأنزميات.. وهو بالنسبة لألفعى مادة 

تساعد يف عملية اهلضم، وبالنسبة لنا هي مادة سامة.
أنواع مسوم الثعابني:

يوجد نوعان من مسوم األفاعي والثعابني
األول مسوم النسيج العصيب )Neruotoxins(: وهي األخطر، حيث يهاجم 
السم اجلهاز العصيب املركزي مما يؤدي إىل شلل بالعضالت و صعوبة بالتنفس 

وفشل يف عضلة القلب، مثل مسوم ثعابني الكوبرا وثعابني البحر.
والثاني مسوم دموية )Haemotoxins(:حيث تؤدي إىل حتلل كريات الدم 
احلمراء وتليف يف األنسجة وتنخر العضالت وجلطات من املمكن أن تؤدي إىل 
غرغرينا وبالنهاية قد يضطر الطبيب لبرت العضو املصاب، مثل مسوم ثعابني 

 )Viperidae( العائلة الباخة
العالج :

السامة، لذلك نقوم مبحاولة  السامة عن غري  الغالبية ال مييز األفاعي  إن 
جرح  بفتح  ينصح  الطريق  وخالل  القصوى  بالسرعة  للمشفى  املريض  إيصال 

مكان اللدغة وحماولة عصر وإخراج الدم احلاوي على السم .
يتسبب  وقد  األمر خطري جدًا،  وهذا  للدم  الفموي  باملّص  ينصح  البعض: 

بانتقال السم للمسعف يف حال كانت هنالك جروح بفمه وال يشعر بها.
والبعض : يقرتح فكرة كأس احلجامة، بإجراء تشطيب مكان اللدغة وإجراء 

حجامة. وهذا ال يعرف بالضبط مدى فعاليته، كما أنه قد يستغرق وقتاً طوياًل 
حتى جيهز.

البد من وضع رباط ضاغط فوق اإلصابة لتخفيف جريان الدم باجتاه القلب، 
هيستامني  مبضادات  املريض  حبقن  يقوم  طبيب،قد  املسعف  كان  حال  يف 
وكورتيزون ريثما يصل املريض لقسم اإلسعاف ليتم حقنه باملصل املضاد لسم 

األفعى.
وقد وجد العلماء أن هناك بعض األنزميات املستخلصة من سم الثعابني هلا 

بعض الفوائد الطبية مثل حّل الدم لعالج اجللطات الدموية.

دمتم خبري
د. زهــور حمـسـن الّسـعـد

أصدقاء أخبار الطب 
 يف مدينة حلب

املشفى السوري الفرنسي : السريان اجلديدة هـ : 5040

د دكتور نزار الباش : اختصاصي بأمراض الغدد الصم والسكري- احملافظة ، سوق 

اإلنتاج  هـ : 2237700 / 2255941

مركز جتميل ماكي ناسويان : احملافظة ش القنصلية التركية 

هـ : 2662271 /2662011 م : 0944670404 

د معتز باهلل مسالتي : أخصائي بجراحة الفم والفكني والتجميل ، شارع النيل م 

جامع عمر بن ياسرهـ : 2635501 /2635502 م : 098890427   

مجموعة دهان التجارية : هـ : 32274640  م :  094468500   

د هيفاء جبقجي : اختصاصية بالتوليد واألمراض النسائية ، شارع اسكندرون ، 

بناية مشخص هـ : 2237726 م : 0940276135  

د عبد الباسط محيميد : أخصائي باجلراحة العامة والتنظيرية

ساحة احللوانية : هـ : 4787233 م : 0944266929

د أمل نعوم : السريان اجلديدة ، جانب احلرش هـ : 22900180

د سمية اعزازي :حائزة على شهادة  CESفي التشخيص اخملبري ، خلف 

قصرالضيافة ، شارع العسقالني هـ : 5505903 م : 0933870320 

د سامي ضبيط : أخصائي بالتوليد واألمراض النسائية ومعاجلة العقم    

 هـ : 2671773 / 2671770 م : 0988671770

مشفى العاصي : الشهباء اجلديدة ، دوار املدينة اجلامعية 

هـ : 2666062 / 2666032

مبوب
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حلظة...

أحيانًا تكون النجدة املتأخرة  غري مفيدة
حافظوا على كوكبنا!!!

فريوس   هو  املاء  جلدري  املسبب   العامل  إن 
احلأل املنطقي zoster virus، هذا الفريوس يسبب 

مرضني:
1- اجلدري املائي 

2- داء املنطقة  
فرتة احلضانة تكون ال عرضية.

الطور البدئي :
على  وتظهر  الطفح،  ظهور  قبل  أيام   3-1 من 

املريض أعراض حرارة، تعب، سعال، صداع...
ظهور الطفح:

الوجه،  الرأس،  فروة  يف  الطفح  ظهور  يبدأ 
اجلذع 

زوال الطفح :
تتشكل القشرة. 

غالبا يكون عدد احلبات بني 300-200
يصل يف احلاالت الشديدة اىل 1000 حبة

اللسان،  الفم،  على  الطفح  يظهر  أن  ميكن 
الشفاه. غالباً ما  يسبب الطفح حكة شديدة.
يبقى السؤال هل اجلدري مرض سليم ؟ 
للمرض مضاعفات كثرية )انظر املخطط(

 الوقاية
اهلدف من الوقاية :

1- محاية األشخاص من اإلصابة باجلدري
2- منع انتشار املرض

3- احلماية من االصابة بداء املنطقة
إن اللقاح املستخدم ضد جدري املاء هو لقاح حي 
واسع،  بشكل  عاملياً  خمترب  لقاح  وهو  مضعف، 
ومعتمد بأكثر من 90 بلد يف العامل، ونسبة احلماية 
تصل اىل 98.6%، كما توجد أكثر من 40 دراسة 

تؤكد النتائج.
هذا اللقاح معتمد كلقاح أساسي يف برنامج التلقيح 

الوطين يف عدة بلدان.

 13 حتى  سنة  عمر  من  لألطفال  اللقاح  يعطى 
أكرب  واألطفال  سنة: جرعة واحدة حتت اجللد. 
من 13 سنة : جرعتني حتت اجللد بفاصل 4 – 

8 أسابيع.
د رافية عويرة 
أخصائية يف طب األطفال
اجتماع جلنة سيدات األعمال

اجلديد يف اللقاح : جدري املاء
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بعض مسكنات األمل قد يكون هلا عالقة بتشوهات األطفال
أشارت دراسة جديدة أن النساء اللواتي يتناولن 
مثل  املورفيين  األصل  ذات  األمل  مسكنات  بعض 
من  املبكرة  األيام  يف  واألوكسيكودون  الكوديئني  
أطفال  والدة  احتمال  عندهم  يزداد  قد  احلمل. 

مصابني بتشوهات.
عيوب  أنواع  لبعض  العالقة  هذه  مشاهد  ميكن 
الوالدة، ولكن إمجالي احلاالت ما يزال منخفضاً 

جداً.
األطفال  من   %3 حوالي  إىل  الدراسات  تشري 
يعانون  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  املولودين 
من تشوهات وهي تشمل شفة األرنب وعيوب يف 
القلب وعدم انغالق العمود الفقري للجنني بشكل 

صحيح.
تعترب العيوب اخللقية هي السبب الرئيسي لوفاة 
الرضع وقد مت الربط بني التدخني وشرب الكحول 
طفل  إجناب  خطر  زيادة  مع  احلمل  فرتة  خالل 
مصاب بعيوب خلقية، لكن السبب احلقيقي وراء 

العديد من العيوب اخللقية ال يزال جمهواًل.
مساعدًا،  عاماًل  األفيونية   املسكنات  تكون  قد 
لكن هذا املوضوع ما يزال مسار جدل عميق، فهذه 
بني  العالقة  تثبت  أن  ميكن  ال  اجلديدة  النتائج 

النتيجة والعامل املسبب.
ويقول الباحثون املسؤولون عن هذه الدراسة أن 
السابقة  الدراسات  عليها  حصلت  اليت  النتائج 
متضاربة، رغم أن بعضها أشار إىل  كانت نتائجاً 
زيادة  يف  املورفينات  استخدام  يؤدي  أن  احتمال 
خطر العيوب القلبية وغياب سقف احللق أو شفة 

األرنب.
من  أكثر  من  بيانات  احلالية  الدراسات  مشلت 
ولدن  وقد  املناطق  نفس  يف  يعشن  امرأة   17000
أطفااًل يف نفس الوقت تقريباً ومل يكن لدى أطفاهلن 

أي تشوهات.
خالل السنتني الالحقتني من اإلجناب أجريت 
مقابالت مع مجيع النساء يف دراسة اهتمت باألدوية 
اليت أخذتها النساء احلوامل خالل فرتة احلمل، 
األدوية  يف  خاص  بشكل  الباحثني  اهتمام  وكان 
اليت أخذتها قبل احلمل أو خالل األشهر الثالثة 
األوىل منه، وهي الفرتة األكثر أهمية بالنسبة للنمو 

والتشكل الصحيح للجنني.
عند النساء اللواتي ولدن أطفااًل بدون عيوب خلقية 
مورفينية  تناولن مسكنات  قد  منهن  أن %2  وجد 
مثل الكوديئني واهليدروكودون واألوكسيكودون  يف 
اللواتي  النساء  النسبة كانت 2.6% بني  أن  حني 

ولدن أطفااًل مع عيوب خلقية.
الباحثون  قال  فقد  الدراسة  هذه  نتائج  وحسب 
إن احتمال إنغالق القناة الشوكية بلغ ضعفي عند 
حبالة  مقارنة  مورفيين  أصل  من  أدوية  استخدام 

عدم استخدام هذه األدوية.
القلب حوالي  بعيوب  اإلصابة  احتمال  زاد  كما 
قبل  املورفينية  املسكنات  تناول  عند  مرات   1.4
احلمل أو خالل الشهر الثالثة األوىل منه. أما يف 
حالة شفة األرنب وغياب سقف احللق فلم توجد 

فروقات بالنسبة لتناول الدواء.

تتناول أغلب النساء مسكنات أمل قوية بعد عملية 
جراحية أو يف حالة أمراض التهابية أو مزمنة.

يقول العلماء أن هذا ال يعين أن النساء اللواتي 
من  ميتنعن  أن  جيب  مورفينية  مسكنات  تناولن 
احلمل، إال أن هذا يعين أن عليهن األخذ بعني 

االعتبار وجود خماطر هلذه األدوية.
رغم أن الزيادة اليت نتكلم عنها هي زيادة بنسبة 
األطباء  مع  بالتشاور  الباحثون  ينصح  قليلة جداً. 
املختصني ألنهم قادرين على تقييم فوائد املعاجلة 

باملقارنة مع املخاطر املتوقعة.

محض الفوليك قد يزيد من خطورة اإلصابة بالربو
أظهرت إحدى الدراسات أنه قد يكون هناك 
لدى  الفوليك  املرتفعة حلمض  القيم  بني  عالقة 
حدوث  خطورة  وبني  احلمل  أثناء  األمهات 
الباحثون  أوصى  ومع ذلك  األطفال.  لدى  الربو 
كما  الفوليك  محض  بتناول  احلوامل  باستمرار 

يوصي به الطبيب.
عندما تقرر النساء احلمل فإنهن يتلقني نصائح 
بتناول محض الفوليك قبل احلمل وخالل الفرتة 
الطبيعي  التطور  أجل  من  احلمل  من  األوىل 
للجنني والسبب األساسي هلذا اإلجراء هو دور 
محض الفوليك يف احلماية من تشوهات اجلهاز 

العصيب لدى اجلنني.
ولكن أظهرت إحدى الدراسات اليت أجريت 
مؤخراً يف النروج على عدد كبري من النساء أن 
محض الفوليك قد ال يكون مفيداً بالطريقة اليت 

يوصف بها.
يقول مدير معهد الصحة العامة يف النرويج أن 
النساء جيب أن يستمروا بتناول محض الفوليك 
كما يوصي به األطباء، وقد قامت هذه الدراسة 
 2000 لدى  الفوليك  مستويات محض  بدراسة 
من النساء احلوامل ومقارنتها مع نسبة اإلصابة 
بالربو لدى األطفال بعمر 3 سنوات وقد وجد أنه 
األم  دم  يف  الفوليك  نسبة محض  ازدادت  كلما 

ازدادت نسبة اخلطورة باإلصابة بالربو. 
تعد هذه الدراسة األوىل من نوعها اليت تتناول 
لدى  الفوليك  محض  مستويات  بني  العالقة 
احلوامل وبني إصابة األطفال بالربو، وقد درس 
الباحثون جمموعة من العوامل األخرى مثل وزن 
احلامل  األم  ثقافة  أو  التدخني  أو  احلامل  األم 

وإذا ما كانت األم نفسها مصابة بالربو.

ولكن بالرغم من أن الدراسة وجدت ارتباطاً بني 
قيم محض الفوليك يف دم احلوامل وبني إصابة 
احلوامل  تناول  إيقاف  ال ميكن  بالربو  األطفال 
حلمض الفوليك كمتممات غذائية بسبب دوره يف 
الوقاية من عيوب األنبوب العصيب لدى األجنة. 
تكون  فقد  النتائج  هذه  إثبات  مت  ما  إذا  ولكن 
الفوليك  محض  جرعة  خبفض  توصيات  هناك 

عند جمموعة حمددة من النساء.
اخلطوة التالية من الدراسات ستكون حملاولة 
إجياد اآللية اليت يؤثر بها محض الفوليك على 

اإلصابة بالربو.
عام  بشكل  الفوليك  محض  عمل  أن  حيث 
يتم من خالل وجود زمرة املتيل اليت ترتبط مع 
أجزاء حمددة من DNA مما يسبب تفعيل أو 

تثبيط جينات حمددة.
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معا ضد اخلرافة... هل يعيش اإلنسان أكثر من حياة واحدة؟
خيرج شخص ما من أحد أبواب املطارات. وتبدو 
عليه عالمات الدهشة و االستغراب« لقد كنت يف 
هذا املكان من قبل! » مل يزر هذه البالد يف حياته 
قبال. لكنه ال يشك أبدا أن املشهد الذي أمامه هو 
مشهد مألوف. و هو يكاد جيزم بأنه كان هنا من 

قبل.
جيلس أحدهم يف جلسة عامة. و تبدأ الكثري من 
احلوارات. و للحظة يبدو له أنه قد جلس هنا من 
قبل. و أن هذه األحاديث تعرض أمامه كما لو أنها 
يف شريط فيديو...لقد مر بهذا املوقف من قبل. لكنه 

ال يستطيع أبدا أن يتذكر. متى و أين...
هذه  عن  القدمية  الشرقية  الفلسفات  حتدثت 
و  البوذية   عن  قرأ  من  كل  يعرف  و  الظاهرة. 
وبعض  آسيا  شرق  من  القادمة  الفلسفية  التيارات 
الفلسفات األخرى التأويلية أن هذه الظاهرة تعترب 
دليال على أن اإلنسان ال يعيش حياة واحدة فقط. 
و إمنا خيضع  لدورات متكررة من احلياة و املوت. 
اليت  الصور  أن  تعترب  الفلسفات  هذه  فإن  ولذلك 
تعرب  هي صور  إمنا  بها  مر  قد  أنه  اإلنسان  يظن 
عن خربة ماضية اختربها يف حياة سابقة حلياته 

احلالية.
هذا إذا هو التفسري الفلسفي الوحيد املطروح يف 
الساحة. وهو تفسري إشكالي حتى يف اإلطار الفلسفي 
بالتكهنات  يقبل  ال  العلم  لكن  نفسه.  املاورائي 
الفلسفية. و إمنا يبحث عن الدليل العقلي املادي. 

والذي يقطع الشك باليقني....
مل  اليت  العلمية  التفسريات  يف  اخلوض  قبل  و 
إىل  املؤدية  األسباب  حتديد  إىل  اآلن  حتى  تصل 
هذه احلالة اإلشكالية. البد لنا من أن نشهد لألدب 
احلالة  هذه  كان سباقا  يف وصف  بأنه  اإلنساني 
أن  إىل  يشري  مما  األدبية  األعمال  من  الكثري  يف 
يعيشها  اليت  للظروف  وليدة  ليست  الظاهرة  هذه 

اإلنسان يف العصر احلديث.
 Déjà َعَرف العلم هذه الظاهرة باسم الدجيا فو 
قبل«  من  »رأيته  تعين  فرنسية  عبارة  هي  و   vu
علمية  مبقالة  لدراستها  العلمي  التوجه  بدأ  وقد  
 Émile Boirac كتبها العامل الفرنسي اميل بواراك
)1851-1917( وذلك خالل فرتة حياته اجلامعية 
. لكنه ما لبث أن توسع يف هذه املقالة حموال إياها 
بذلك  فاحتا  النفسية«  العلوم  »مستقبل  كتاب  إىل 
باب البحث العلمي يف هذه الظاهرة اليت وصفها 
خمتربوها بالغرابة و الغموض. و قد وصف الطبيب 
الذي  الشعور  فرويد  سيغمون  النمساوي  العامل  و 
الظاهرة  هذه  خيتربون  الذين  األشخاص  جيتاح 
تقديم  النفس  علم  حاول  قد  خارق«.و  بأنه«شعور 
تفسري هذه الظاهرة من وجهة نظره معزيا ظهورها 
إىل حلم رآه اإلنسان مسبقا. لكن األمر خيتلط عليه 

فيظن أن هذا احللم هو جتربة حقيقية مر بها يف 
املاضي.

 تكثر مشاهدة هذه الظاهرة لدى اليافعني و الشباب 
( 15ـ 25) عاماً .و من الواضح أن استحضار مثل 
صعب  أمر  املختربات  يف  لدراستها  الظاهرة  هذه 
حيث أنها حتدث لصاحبها بشكل مفاجئ و دون 
أنهم  يدعون  الباحثني  بعض  أن  إال  إنذار.  سابق 
استطاعوا استعادة الشعور بهذه الظاهرة باستخدام 

التنويم املغناطيسي.
القضية  هلذه  شيوعا  األكثر  العلمي  التفسري  إن 
التبصر.  أو  النبوءة  من  نوع  بأنها  وصفها  يرفض 
بل إنه يعتربها حالة شاذة متر بها الذاكرة تعطي 
اإلنسان انطباعا باستدعاء جتربة فعلية ما مر بها 
من قبل. لكن اإلنسان يبقى عاجزا عن استحضار 
وقت و مكان التجربة السابقة مما خيلق لديه حالة 
من عدم االستقرار. و متيل أشهر النظريات املفسرة 
هو  فعليا  حيدث  ما  بأن  القول  إىل  احلالة  هلذه 
الذاكرة  املسؤولة عن  العصبية  النظم  التداخل بني 
و  املدى( أي اليت ختزن ما حدث اآلن)  القريبة 
النظم العصبية املسؤولة عن الذاكرة البعيدة املدى( 
اليت ختزن ما حدث يف املاضي) .حيث يتم ختزين 
احلدث اآلني الذي مير به اإلنسان يف اجلزء غري 
ينقل  مما  الواعي  اجلزء  قبل  الدماغ  من  الواعي 

إحساسا واعيا بتكرار الظاهرة.
و هناك  نظرية علمية أخرى ال تلقى الرواج نفسه 
و مفادها أنه من احملتمل أن تقوم إحدى العينني 
بتسجيل املشهد البصري بفارق أجزاء مليمرتيه من 
النظرية تعد  املعاكسة لكن هذه  العني  الثانية عن 
ضعيفة ألنها ال تقدم إجابة مقنعة إذا أردنا إسقاط 
هذا التفسري على حواس أخرى كاللمس و السمع. 
فمثال عندما تصفق بيديك ال ينشأ إحساس مماثل 

ما بني اليدين . بل إن كل يد قد تبدي إحساسا 
خمتلفا. و األهم من ذلك أن األشخاص الذين يرون 
بعني واحدة قد صرحوا بأنهم قد مروا أيضا بظاهرة 

الدجيا فو مما يقلل من مصداقية هذه النظرية.
من ناحية أخرى فقد لوحظ من خالل الدراسات 
الدوائية أن تناول بعض العقاقري يزيد من احتمال 
التعرض هلذه الظاهرة. كما أن بعض األدوية تعترب 
تناوهلا  مت  ما  إذا  الظاهرة  هذه  خلق  يف  متورطة 
و   Taiminen عقاري  مثل  نفسه  الوقت  يف  معا 
Jääskeläinen  و قد صرح الكثري من الذكور ذوي 
الصحة اجليدة أنهم مروا بظواهر مماثلة لدى تناول 
  phenylpropanolamine و    amantadine
كل  و    . األنفلونزا  أعراض  من  التخلص  بقصد 
ما لدى العلم هنا هو التكهن بتأثر املناطق الزمنية 

الواقعة أنسي الدماغ.
تفسريات  يقدمون  فهم  الذاكرة  علماء  أما  و 
مغايرة. وتستند مبعظمها إىل حماولة استحضار هذه 
و  املغناطيسي.  التنويم  طريق  عن  معمليا  التجربة 
اعتبار  إىل  يستند  التفسريات  هذه  أقوى  أن  يبدو 
هذه الظاهرة اعرتافا من الدماغ بالتآلف مع احلالة 
باملعرفة  صاحبه  يوهم  الذي  التآلف  اجلديدة.هذا 

القطعية املسبقة مبوجودات املشهد البصري.
 لكن تبقى كل هذه التفسريات يف إطار التكهنات 
للسبب  العلمية دون أن يكون هناك تفسري قاطع 

احلقيقي الذي تنشأ عنه هذه الظاهرة.
هذه  أن  نستنتج  أن  لنا  ميكن  القول  نهاية  يف 
الظاهرة ليست حالة خارجة عن نواميس الطبيعة. 
كامل.  بشكل  علميا  تفسريها  يتم  مل  حالة  لكنها 
إلدراك  الوقت  من  مزيد  إىل  العلم  رمبا حيتاج  و 
الدماغ  عمل  بآليات  املتعلقة  احلقيقية  أسبابها 

...لكن بالتأكيد ليس بآليات تعدد مرات احلياة!

مالحظة: املقالة تدرس املوضوع من ناحية علمية حبتة، وليس هلا أية إسقاطات دينية أو سياسية
د. عّزام عمار
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طب األسرة
فائدة حليب األم للرضيع

يفيد حليب األم بتزويد الرضيع جبميع 
ودسم.  سكر،  بروتني،  من  حيتاجه  ما 
الضرورية  العناصر  على  حيتوي  أنه  كما 
تتضمن  واليت  لديه  املناعي  اجلهاز  لعمل 
أنزميات،  أضداد،  مناعية،  غلوبولينات 
وكريات الدم البيضاء، بينما ال ميكن إضافة 
املصنعة.  الغذائية  الصيغ  إىل  العناصر  هذه 
يف  املوجودة  املناعية  العوامل  هذه  وتفيد 
العديد  من  الرضيع  يف محاية  األم  حليب 

من األمراض واإلنتانات وال يتوقف ذلك على فرتة اإلرضاع وحسب، وإمنا يستمر 
إصابة  احتمالية  ينقص  األم  فإن  حليب  وبذلك  الصغري.  فطام  بعد  طويلة  لفرتة 
الرضيع بالتهابات األذن، اإلقياء، اإلسهال، اإلنتانات الرئوية، إنتانات السبيل 

البولي، وحتى بعض أنواع التهاب السحايا.
اجلراثيم  تنتقل  أن  املمكن  فمن  اإلرضاع  فرتة  خالل  بالرشح  أصبت  اذا  فمثال 
املمرضة إىل رضيعك ولكن بنفس الوقت فإن االضداد اليت يصنعها جسمك ملكافحة 
الرشح سوف تنتقل إليه أيضا عن طريق احلليب، ويف حاالت معينة قد تكون هذه 

املناعة دائمة.
كما يفيد حليب األم  بتقليل خطر احلساسية لبعض أنواع األطعمة حيث حيتوي 
حليب األم على بروتني خيتلف عن ذاك املوجود يف حليب البقر وحليب الصويا، 
إصابته  إىل  يؤدي  مما  الرضيع  لدى  املناعي  للجهاز  بالنسبة  غريبة  تعّد  واليت 
باحلساسية. كما ُيعدُّ األطفال الذين مت إرضاعهم حليب األم ملدة تزيد عن 6 أشهر 
اللمفاوي احلاد خالل طفولتهم من األطفال  الدم  بابيضاض  أقل احتمال لإلصابة 
الذين متت تغذيتهم اعتمادا عى الصيغ الغذائية الصنعية. كذلك أثبتت الدراسات 
تناقص حاالت متالزمة املوت املفاجئ لدى الرضع وذلك لدى األطفال الذين مت 
إرضاعهم حليب األم كما أنهم أقل عرضة للبدانة الحقا، كذلك فإن الفتيات اللواتي 

مت ارضاعهن حليب األم سيكونن أقل عرضة لإلصابة بسرطان الثدي
فائدة اإلرضاع لألم

تشعر العديد من األمهات بالسعادة والرضى نتيجة العالقة الفيزيائية والعاطفية 
اليت خيتربونها مع صغارهم خالل فرتة اإلرضاع ووتزداد هذه املشاعر نتيجة حترر 
هرمون الربوالكتني الذي يولد الرغبة  لدى األم يف تغذية رضيعها باسرتخاء، كما 

يولد هرمون األوكسيتوسني شعورا قويا باحلب والرتابط  بني األم وصغريها
الصحية  الفوائد  من  العديد  لإلرضاع  فإن  بالقناعة  الشعور  هذا  إىل  وباإلضافة 
لألم، فاألمهات اللواتي يقمن اإلرضاع الطبيعي خيسرن بسرعة ما كسبنه من وزن 
خالل احلمل وذلك مبا يعادل نصف كغ إىل 1 كغ تقريبا شهريًا، كما أن هرمون 
التالي  النزيف  وإنقاص  الطبيعي  إىل حجمه  الرحم  إعادة  يفيد يف  األوكسيتوسني 
ينقص  الطبيعي  اإلرضاع  أن  الدراسات  بعض  أظهرت  وقد  هذا  الوالدة.  لعملية 
معدالت سرطان املبيض والثدي، كما أظهرت دراسات أخرى أن اإلرضاع يؤدي 
لزيادة الكثافة املعدنية للعظام بعد فطام الصغري مما يفيد يف محاية األم من ترقق 
بشكل  إثباته  مل  هذا  كان  وإن  العمر  يف  للتقدم  املرافقة  العظمية  والكسور  العظام 

نهائي.
ملنع  كطريقة  مكثف  وبشكل  األوىل  الستة  األشهر  خالل  اإلرضاع  يفيد  وأخرياً 
احلمل اذا  مل تعد الدورة  الطمثية لدى األم ويكون ذلك بإرضاع الصغري خالل 

النهار والليل.
د. رواء اجلمال

التفاح يطيل من العمر

اليوم  يف  »فتفاحة  جدًا،  مفيدة  فاكهة  بأنه  التفاح  عن  يعرف 
تغين عن الطبيب«.

وقد وجد الباحثون أول دليل على أن استهالك املواد املضادة 
لألكسدة املوجودة يف التفاح ميثل عادة صحية، حيث ميتد متوسط 

عمر حيوانات التجارب بنسبة 10 يف املئة.
تعد هذه النتائج جديدة، وقد أجريت هذه التجارب على ذبابة 
نتائج  البحثية تظهر  التجارب  املئات من  ولكن هناك  الفاكهة، 

مشابهة لدى احليوانات األخرى. 
نشرت هذه الدراسة يف جملة الكيمياء الزراعية والغذائية. 

تتولد املواد الضارة يف اجلسم، وتتشكل اجلذور احلرة، ويسبب 
عملية  عن  مسؤولة  أنها  يعتقد  فيها  مرغوب  غري  تغريات  ذلك 

الشيخوخة وبعض األمراض. 
إن املواد املعروفة باملواد املضادة لألكسدة ميكنها مكافحة هذا 
الضرر. الفواكه واخلضروات، وخاصة األطعمة ذات األلوان الزاهية 
والتفاح كلها مصادر ممتازة  والتوت،  والقرنبيط،  الطماطم،  مثل 

ملضادات األكسدة. 
كانت دراسة سابقة مع حيوانات التجارب األخرى أظهرت أن 

التفاح هو طعام مضاد لألكسدة ميكن أن يزيد متوسط العمر. 
ويف التقرير احلالي درس الباحثون ما إذا كانت املواد املضادة 
لألكسدة املختلفة يف التفاح، واملعروفة باسم البوليفينول، تستطيع 

أن تفعل الشيء نفسه يف ذباب الفاكهة. 
متوسط  تزد  التفاح مل  البوليفينول يف  مادة  ان  الباحثون  ووجد 
على  احلفاظ  إنها ساعدت يف  بل  الفاكهة فحسب،  ذبابة  عمر 
قدرتها على املشي، والتسلق والتنقل. وباإلضافة إىل ذلك، يعاكس 
البوليفينول املوجود يف التفاح ارتفاع مستويات مواد كيميائية حيوية 
خمتلفة موجودة يف ذبابة الفاكهة الكبرية العمر، واليت استخدمت 

كعالمات لتدهور السن ذات الصلة بالشيخوخة والوفاة. 
أظهرت دراسات أخرى أجريت على البشر، أن النساء اللواتي 
تناولن التفاح كان لديهن اخنفاض 13 – 22 % يف خطر اإلصابة 

بأمراض القلب.
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تسبب  اليت  املشكلة اجلنسية  أجل حتديد  من 
اخنفاض الرغبة لدى النساء جيب التحدث مع 
الطبيب عن املوضوع وهناك بعض النصائح اليت 

ميكن أن جتعل املعاجلة أكثر فعالية:
قبل الذهاب لعيادة الطبيب 

اليت  اجلنسية  املشاكل  حول  مالحظات  كتابة 
ونسبة  املشاكل  هذه  مدة  تتضمن  تعانيها: 

تكرارها.
كتابة مالحظات حول احلالة الصحية العامة: 
تتضمن املشاكل الصحية واألدوية اليت يتم تناوهلا 
باإلضافة إىل الفيتامينات واملتممات الغذائية اليت 

يتم تناوهلا.
للطبيب  بسؤاهلا  ترغب  اليت  األسئلة  كتابة 
املعلومات  لتدوين  املالحظات  دفرت  واصطحاب 

واملالحظات اليت سيعطيها الطبيب.
أن  ميكنك  اليت  األسئلة  من  جمموعة  هناك 

تسأل الطبيب عنها:
	•ما الذي ميكن أن يكون السبب ملشكلتك؟

•هل ميكن ملستويات الرغبة اجلنسية لديك  	
أن تعود لطبيعتها؟

•ما هو منط احلياة الذي ميكن أن يساعد يف  	
حتسني حالتك؟

•ما هي األدوية اليت قد تكون مفيدة يف عالج  	
حالتك؟

•ما هي الكتب اليت ينصحك الطبيب بقراءتها  	
لتحسني معلوماتك حول حالتك؟

كما أن هناك جمموعة من األسئلة قد يوجهها 
لك الطبيب عادة؟

	•هل لديك أي اهتمامات جنسية حمددة؟
	•هل تغريت اهتماماتك اجلنسية؟

	•هل لديك مشاكل يف اإلثارة اجلنسية؟
	•هل تعانني من جفاف يف املهبل؟

النشوة  قادرة على احلصول على  أنت  •هل  	
اجلنسية؟

•هل تعانني من شعور باألمل أو عدم الراحة  	
أثناء ممارسة اجلنس؟

•ما هو مدى انزعاجك من املشكلة اجلنسية  	
اليت تعاني منها؟

	•منذ متى تعاني من هذه املشكلة؟
	•هل أنت يف مرحلة سن انقطاع الطمث؟
	•هل سبق ومتت معاجلتك من سرطان؟

	•هل خضعت ألية جراحة تناسلية؟
اليت  واألدوية  الفيتامينات  هي  •ما  	

تتناوليها؟

الفحوصات والتشخيص
يف  اخنفاض  من  الشكوى  عند  الطيب:  التاريخ 
التاريخ  عن  الطبيب  يسأل  اجلنسية  الرغبة 
الطيب مبا فيه األمراض اليت عانى منها الشخص 
واملتممات  الفيتامينات  أو  له  املوصوفة  واألدوية 
املشخصة  غري  األمراض  إىل  باإلضافة  الغذائية. 
مثل الداء السكري وارتفاع ضغط الدم واألمراض 

الدرقية.
احلوض  فحص  يشمل  احلوض:  منطقة  فحص 
حتديد األسباب اجلسدية لنقص الرغبة اجلنسية 
املنطقة  يف  اإللتهابات  أو  املهبل  جتفاف  مثل 
التناسلية واليت قد تسبب التخريش واألمل أثناء 

ممارسة اجلنس.
فحص  مثل  املخربية:  الفحوصات  بعض 
اليت  اهلرمونات  وفحص  الدرقية  اهلرمونات 

ترتبط بالوظيفة اجلنسية.
املعاجلة واألدوية

تتضمن املعاجلة جمموعة من النصائح اليت تتعلق 
بنمط احلياة وطبيعة العالقة مع الشريك باإلضافة 

إىل املعاجلة الدوائية
األمور املتعلقة بنمط احلياة

األيروبيك  متارين  تساعد  الرياضية:  التمارين 
الدورة  حتسني  على  العضالت  متدد  ومتارين 
الدموية باإلضافة إىل حتسني شكل اجلسم وزيادة 

الثقة بالنفس وزيادة الرغبة اجلنسية.
خلفض  طريقة  كإجياد  النفسية:  الشدة  خفض 
املادية  املشاكل  مع  والتعامل  العمل  يف  التوتر 

واملشاكل اليومية.
كوني سعيدة: إن السعادة هامة من أجل الرغبة 
مليئة  لذلك حاولي أن جتعلي حياتك  اجلسية 

بالسعادة واملرح.
عضالت  تقليص  احلوض:  عضالت  مترين 
احلوض كما يف إيقاف التبول ملدة مخس ثواني، 

ثم حدوث اسرتخاء يف هذه العضالت.
بعض التغريات يف العالقة مع الشريك

عاطفية  عالقة  ختلو  ال  الشريك:  مع  التواصل 
الذين  الشريكان  لكن  اخلالفات  أو  الشجار  من 
يتعلمان كيف يتواصالن حلل مشاكلهما بطريقة 
عادًة  لديهم  يكون  مفتوح،  حوار  وضمن  عادلة 

حياة جنسية أفضل. 
اليت حيبها  النشاطات  ملمارسة  ختصيص وقت 
الشريكني حيث أن قضاء وقت ممتع معاً يساعد 
على خلق جو من احلميمية بني الشريكني مما 

حيسن احلياة اجلنسية.

املعاجلة الدوائية 
كل  ملعاجلة  ضرورية  الدوائية  املعاجلة  ليست 
حاالت نقص الرغبة اجلنسية لكن هناك حاالت 

تتطلب املعاجلة الدوائية:
الرغبة  الخنفاض  اجلسدي  السبب  معاجلة 
أو  السكري  الداء  حالة  كمعاجلة  اجلنسية: 

األمراض القلبية أو أمراض الغدد.
املعاجلة بواسطة األسرتوجني: املعاجلة اجلهازية 
بواسطة األسرتوجني سواًء عن طريق احلبوب أو 
لصاقات أو بشكل جل ميكن أن يؤثر على املزاج 
استعمال  كما ميكن  اجلنسية.  الوظيفة  وحيسن 
بشكل  أو  كريم  بشكل   موضعياً  األسرتوجني 
الدم  تزيد جريان  املديد حيث  التحرر  حتاميل 
املهبل وحتسن احلياة اجلنسية. ويف بعض  إىل 
األسرتوجني  من  مزيج  استعمال  ميكن  األحيان 

والربوجسرتون.
اهلرمونات  تلعب  بالتستوسرتون:  املعاجلة 
يف  هاماً  دوراً  التستوسرتون  وخاصة  الذكرية 
نسبة  أن  من  بالرغم  األنثوية،  الرغبة اجلنسية 
التستوسرتون لدى اإلناث تكون قليلة جداً. لكن 
التستوسرتون مل حيصل على موافقة منظمة الغذاء 
الخنفاض  كعالج  لالستعمال  األمريكية  والدواء 
الرغبة اجلنسية حيث أنه قد يسبب آثار جانبية 
يف  وتغريات  والشعرنية  الشباب  حب  تتضمن 
املزاج والشخصية. ويبدو أن التستوسرتون يكون 
من  يعانني  اللواتي  النساء  لدى  فعالية  أكثر 
اخنفاض يف التستوسرتون كما يف حالة العمليات 
استعمال  وعند  املبيضني.  كاستئصال  اجلراحية 
ملراقبة  املريضة  أن ختضع  التستوسرتون جيب 

دقيقة.

اخنفاض الرغبة اجلنسية لدى النساء )التشخيص، والعالج(
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من واجب أي إنسان احرتام حق اآلخرين يف احلياة والعمل 
والتعلم وممارسة النشاطات واهلوايات اليت حيبها...

وللمرأة احلق يف هذا...

وعليك واجب املساندة واملساعدة... لتعمل وتفيد اجملتمع.
لتكون نائباً يف الربملان، وقاضياً وحمامية وطبيبة...

أنت إنسان... فال تضع نفسك أعلى مما أنت عليه... وال 
تنسى قدرة اخلالق أن حياسبك يوماً...

احلرية واملساواة للمرأة

غذائي  نظام   Dr.Albert Atkinsأتكينز ألربت  الدكتور  ابتكر 
 Dr. Atkins diet إلنقاص الوزن عرف بامسه محية الدكتور أتكينز
وألف كتاباً  عنوانه ثورة الرجييمRevelutionary regimen  بيع 
منه عدد ال حيصى من النسخ وترجم إىل عدة لغات منها العربية . وفرض 
هذا النظام الغذائي قيوداً شديدة على وجود الكربوهيدات يف طعام البدين  

وأتاحت له حرية تناوله كميات غري حمدودة من الربوتني والدهن فيها.
فيسمح هذا النظام إلنقاص الوزن حبصول البدين بدون قيود على مجيع 
األغذية الربوتينية بالكميات اليت يرغبها منها مبا حتتويه من دهون .و 
القليل جداً من الكربوهيدرات املوجود منها فقط يف خضراوات السلطة وما 
اللنب)الالكتوز (  تناول احلليب الحتوائه على سكر  .ويبتعد عن  شابهها 

ويأكل القليل من األجبان يف طعامه.
وادعى الدكتور أتكينز بفائدة غياب الكربوهيدرات من سكريات ونشويات 
الدهون  البدين على حرق خمزونه من  الطعام إلجبار جسم  كاحلبوب يف 

لتوفري احتياجاته من السعرات احلرارية .
الرأي العلمي   

بوزن  سريع  نقص  إىل حدوث  الغذائية  احلمية  هذه  إتباع  يؤدي  •	
اجلسم 8-10 )حوالي 4كجم (أرطال خالل األسبوع األول من إتباعه يكون 
معظمه من املاء ثم يتوقف ذلك بعد مرور بعض الوقت ويستعيد عادة البدين 

ما فقده من وزنه.
يكون هذا النظام الغذائي ذا حمتوى مرتفع من الربوتني والدهون  •	
األجسام  إنتاج  إىل  طويلة  فرتة  استعماله  يؤدي  الكربوهيدرات.لذا  وقليل 
الكيتونية داخل اخلاليا نتيجة حرق الربوتني والدهون ثم ظهورها يف البول 
والدم وحدوث خالة احلماض الكيتوني Ketoauidosis السيئة على 

الصحة . 
يكون ارتفاع حمتوى الربوتني يف احلمية الغذائية له خماطر على  •	
صحة األشخاص الذين يعانون من أمراض يف الكلى .كما قد يسبب زيادة 
حدوث نوبات داء النقرس يف األشخاص املهيئني حلدوث هذا املرض نتيجة 

زيادته تركيز محض البولة uric acid  يف الدم .
الكولسرتول-  مركب  من  كبرية  كمية  الغذائية  احلمية  هذه  توفر  •	
املوجود يف صفار البيض- فيكون ذا خطورة على صحة األشخاص الذين 
يعانون ارتفاعاً يف كولسرتول الدم ومرضى القلب والدورة الدموية وتصلب 

الشرايني  .

محية الدكتور أتكينز    إلنقاص الوزن  .....خاطئة

الدكتور حميي الدين عمر لبنية 
         استشاري تغذية 
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عيد املرأة العاملي... 
فشاهدت  طويل،  عمل  يوم  بعد  املنزل  إىل  عدّت 
زوجيت تقف يل باملرصاد وبيدها ملعقة سكب الشوربة، 
ويف عينيها نظرة شرسة. ومن خلفها محايت حتمل سكني 

املطبخ الكبرية، تقّطع البقدونس على الواقف.
تعوّذت باهلل وقرأت بعض اآليات ودعاء احلِـماية من 
شر احلَـماية. مث خَـطوت إىل املنزل وأنا أرجتف من 

اخلوف وأتوقع عقوبة لشيء فعلته، أو شيء مل أفعله!
عندها صدح صوت زوجيت كعندليب صغري لطيف، 
يف مكرب صوت مشروخ: »أال تستحي من نفسك، أال 

ختجل من أعمالك...«
هنا ارختت ركيب وارجتف صويت، وعرفت أين وقعت: 

»أنا آسف«
ومهست محايت: »يا عيب الشوم عليك«

وعادت زوجيت إىل الصراخ: »أال تعرف أن اليوم عيد 
املرأة العاملي وأنتم الرجال ارتكبتم أكرب جرم جتاهي وجتاه 

كل النساء.«
بلعت ريقي بصعوبة، بينما تابعت هي: »لقد شاهدت 
الرجال...  املرأة وكم ظلمها  التلفزوون كم تعذبت  يف 
ولقد بكيت كثريًا... يا حرام يا حنن... وكله منكم أنتم 

الرجال... ألست رجاًل؟... أنت السبب...«
خجاًل.  رأسي  هززت  بل  شفة،  ببنت  أنطق  مل  هنا 

فأضافت: »كيف ستعتذر وتكفر عن ذنوبك؟«
اخلضار  كيس  سوى  معي  يكن  مل  للحظة،  وقفت 
البقدونس  من  باقة  منه  وأخرجت  فيه  نظرت  األسود، 
ووفاء،  اعتذار  عربون  هذا   « قائاًل:  لزوجيت  وأعطيتها 

أنت يا حب حيايت، يا أم أوالدي، يا سيدة قليب...«
جتمدت للحظة وباقة البقدونس يف يدها، مث ابتسمت، 

مث ضحكت، واجتهت حنوي وقبلتين.
حملتُ محايت يف اخللف وهي تراقب املوقف وتقطّـع 

البقدونس... حبقد...
نصيحيت لكم: الرومانسية هي احلّل.

Phobia
فوبيا

كيف تتخلص من األدوية املستعملة؟

جريدة أخبار الطب
تصدر  اجتماعية(.    - )طبية  علمية  جريدة 
السورية  العربية  اجلمهورية  في  أسبوعياً 
 13 رقم  الوزراء  مجلس  رئاسة  قرار  مبوجب 
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مكتب حلب وإدلب:

أ. حممد أسعد فّرا
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عنوان اإلدارة:  الالذقية - مشروع الريجي -

 خلف الهجرة واجلوازات - ط أرضي.
كافة املراسالت تتم باسم املدير املسؤول

قد توجد يف خزانة الدواء يف املنزل أدوية منتهية الصالحية أو أدوية مل يعد هناك 
حاجة الستخدامها، وال خيطر على بال الكثريين أن هناك بعض اإلجراءات للتخلص 

من هذه األدوية.
املستهلكني أخذ احلذر قبل  بالقمامة مباشرًة، لكن على  معظم األدوية ميكن رميها 
رميها وذلك حسب ما تقوله هيئة الغذاء والدواء األمريكية. بعض األدوية جيب أن ترمى 

يف املرحاض أو جيب أن يتم معاملتها يف برامج ختلص آمن من األدوية.
من النصائح اليت تنصحها اهليئات املختصة:

التخلص من أي دواء عن طريق رميه يف  1- عدم 
هذا  على  داخله  التعليمات  نّصت  إذا  إال  املرحاض 

بوضوح.
2- عند رمي األدوية يف القمامة جيب أواًل نزعها 
من أي علبة مثرية لالهتمام ومزجها مع مواد أخرى 
جاذبية  أقل  جلعلها  شابه  ما  أو  القهوة  بقايا  مثل 

لألطفال أو احليوانات.
كما جيب أن توضع يف كيس حمكم اإلغالق أو علبة فارغة ملنع تسرب األدوية خارج 

كيس القمامة.
3- إذا شككت بطريقة التخلص من األدوية عليك بسؤال الصيدالني.

قد يظن البعض أن هذه التفاصيل هي رفاهية، ولكن العديد من األدوية اليت نستخدمها 
هي مواد تسبب التسمم جبرعات غري مناسبة حيث ميكن أن يتناوهلا بعض األطفال 
تنفس  على  يؤثر  وقد  تسمم  أعراض  إىل  يؤدي  هذا  قوية.  مسكنات  يكون  ما  ومنها 
األطفال،كما أن كثرياً من األدوية هلا آثار هضمية وقلبية وغريها وبعضها قد يسبب املوت 

يف حالة األطفال بل ويف حالة البالغني.
غيٌن عن القول أن تلوث البيئة باألدوية هو أمر يهم البعض حيث أن خروج األدوية 
اجتاه  فعاليتها  عدم  إىل  يؤدي  املياه  يف  االلتهاب(  )أدوية  احليوية  الصادات  وخاصة 
معاجلة األشخاص الحقًا، هذا يعين أن كثرياً من الناس قد ميوتون لعدم توفر أدوية 

مناسبة هلم.


