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د .فؤاد القماح

مدير عام شركة موندي فارما مصر وليبيا والشرق األدنى
موندى فارما شركة جديدة بالسوق
المصري ،وقد بدأت منذ عام  .2014وفي أقل
من ثالث سنوات استطاعت أن تثبت وجودها
وسط شركات الدواء العالمية في المنطقة.
موندى فارما الشركة األم لها وجود ملحوظ
في أكثر من  80دولة منها  23دولة أوروبية
وتنتج الكثير من الحلول الدوائية في مجاالت
تخفيف اآلالم ،معالجة السرطان ،الربو،
المياه الزرقاء ،وإنتاج المطهرات ومجاالت
أخرى .وقد أثارت هذه النجاحات الملحوظة
في المنطقة فضول الكثير من الصيادلة
واألطباء وحتى العاملين بالشركات الدوائية
األخرى .وقد أصبح اآلن اسم موندى فارما له
وقع رنان على كل من يسمعه.
في حوار مع د .فؤاد القماح مدير عام
شركة موندي فارما مصر وليبيا والشرق
األدنى نتعرف معا على شركة موندي فارما
ودورها داخل السوق والمجتمع المصري.

فخورين بمساعدة أكثر من  4مليار مريض
على مستوى العالم
في البداية نود التعرف على تاريخكم العلمي
والمهني للوصول لهذه المكانة والمركز المرموق
في الشركة؟
تخرجت من كلية الصيدلة ،وكانت أول خطوة في تغيير
تفكيري هو التحاقي بالجيش حيث أنني كنت ضابط في
القوات البحرية ،وهذه أول ما تعلمت منها االنضباط وفن
القيادة .والتحقت بشركة «ايلى ليللى» وبدأت ،نتيجة
المجهود والتدريب ،أن أتقدم وأرتقي في الوظيفة والمكانة
داخل الشركة حتى أصبحت مديرا للمبيعات للمملكة
العربية السعودية ،وفي عام  2007طلبت مني شركة
«أمجن» أن أتقلد منصب مدير عام الشركة في مصر
8
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ومنطقه الشرق األدنى ،وبالفعل تم ذلك .ومنذ ذلك الوقت،
حدث تغيير في مبيعات واستثمارات الشركة .وفي عام
 2014تم فتح شركة موندي فارما وكان هذا خطوة كبيرة
جدا في حياتي المهنية ،فمن موندي فارما بدأنا من الصفر
ولمدة ثالث سنوات تقدمنا حتى وصلنا اليوم إلى مبيعات
أكثر من  30مليون دوالر.

نود من حضرتكم تقديم معلومات أكثر لتعريف
الجمهور بشركة موندي فارما وخدماتها؟
شركة موندى فارما شركة ذات أصل أمريكي تأسست منذ
أكثر من  60سنة على أيدى اثنين من األطباء األمريكيين
لتحسين مستوى الرعاية الطبية لمرضاهم .وبالعمل

الجاد واإلخالص ،أصبحت شركة عالمية لها وجود ملحوظ
في أكثر من  80بلدا وتنتج الكثير من الحلول الدوائية
في مجاالت األلم ،السرطان ،الربو ،المطهرات ومجاالت
أخرى جعلتنا فخورين بمساعدة أكثر من أربع مليارات
مريض حتى اآلن ،ونأمل في مضاعفة هذا العدد من خالل
تقديم حلول جديدة والوصول إلى بلدان أكثر .حتى مع
النمو السريع الذي نشهده في جميع أسواقنا ،يبقى
المريض في قلب كل قرار تجاري ،لكى نضمن أننا قادرون
على التكيف مع بيئة األعمال المتغيرة دون إغفال قيمنا
والمبادئ التي حددت لنا على مدى  6عقود الماضية.

من وجهة نظرك كمدير للشركة في هذه
المنطقة اإلقليمية ،ما الفرق بين االستثمار داخل
السوق المصري وباقي األسواق؟
مصر من أعرق األسواق وأكثرها تميزا ً في العالم لوجود
تحديات جديدة ومستمرة ،وإلصرارنا للوصول إلى كل
المرضى المحتاجين لهذه الحلول العالجية ،وهذا ال يقلل
من تميز باقي األسواق .وتظل كل بلد لها تحدياتها الخاصة
ونظرا ً لطبيعة عملي فإننا نتعامل مع كل سوق على حدة
لضمان صحة تخطيطنا ولضمان تغلبنا على جميع
التحديات التي تمنع وصول حلولنا الدوائية إلى المرضى
الذين يستحقونها.
هل هناك خطة توسعية جديدة لضخ المزيد من
االستثمار داخل السوق المصري في ظل الظروف
االقتصادية التي تمر بها مصر؟
الظروف االقتصادية التي تمر بها مصر حافزا ً لكل مستثمر،
وتعتبر شركة موندي فارما من الشركات التي تعمل على
تشجيع االستثمار في مصر من خالل تحفيز الشركات التي
تقوم بالتصنيع خاصة شركة النيل ،وبالتالي نساعد الشركة
على تصنيع كمية أكبر بأفضل جودة لتصديرها خارج مصر
وضخ عملة صعبة مما يساعد االستثمار بطريقة غير مباشرة .
شاركت موندي فارما في مؤتمر حول مرض
السرطان ومدى تأثير أدوية السرطان على
المرضى مما يضطر عدد من المرضى إلى إيقاف
العالج .نود معرفة المزيد حول هذا المؤتمر؛ وهل
هناك دور للشركة في هذا الموضوع؟ وما الذي
يمكن للشركة تقديمه للمرضى لمساعدتهم في
تقليل األعراض الجانبية ألمراض السرطان؟
يتمركز عالج مرض السرطان على محوران أساسيان
أولهما العالج الموجه لقتل ،أو الحد من انتشار الخاليا

السرطانية ،وثانيهما هو عالج كل األعراض المصاحبة
للمرض بسبب الورم أو العالج نفسه .ألهمية هذه األعراض
على الحالة الصحية والنفسية للمريض بشكل مباشر
والتزامه بنصائح الطبيب والعالج الموصوف بشكل غير
مباشر ،اهتمت بعض شركات الدواء العالمية بتطوير
الكثير من األدوية لمساعدة المرضى للتعايش مع داء
السرطان ومشاكله .من هذه الشركات الرائدة في هذا
المجال ،شركة موندى فارما حيث تخصصت في تطوير
األدوية المساعدة للمرضى للتغلب على اآلالم ،القيء
والغثيان المصاحبة للعالج وحاالت الهزال المصاحبة
لألورام .وقد قامت الشركة بفعاليات مؤتمر يهدف إلى
زيادة التوعية بهذه المشاكل وعرض بعض الحلول الدوائية
لهذه األعراض.
إيمانا ً منا بأهمية توفير أحدث أساليب العالج للمرضى
المصريين ،أقامت الشركة مؤتمر إلتاحة الفرصة لتبادل
المعلومات بين مجموعة من الخبراء األجانب والمصريين
مع نخبة أطباء األورام والصيادلة اإلكلينيكيين وأخصائي
اآلالم من جميع أنحاء مصر ولتدشين بعض الحلول
الدوائية للمرضى المصريين.
تم مناقشة آثار مجموعة من األدوية الحديثة منها الجيل
الثاني من األدوية مانعة للقيء وما تقدمه من إضافة
من ناحية الفاعلية واألمان وبعض األدوية المستحدثة
المسكنة لآلالم لمساعدة المريض في ممارسة األنشطة
اليومية والتقليل من وطأة المرض على حياته.

تلعب شركة موندي فارما دورا هاما في مكافحة
العدوى؛ والتعاون مع وزارة الصحة المصرية من
خالل برتوكول تعاون مشترك ،حدثنا أكثر عن
الخدمات التي تقدمها الشركة للمجتمع المصري؟
هذا البروتوكول يمثل باكورة المشاريع الخاصة بالتعاون
بين موندى فارما ووزارة الصحة المصرية ،حيث تعد مبادرة
لتدشين دليل مكافحة العدوى التي تهدف إلى توحيد
الجهود لرفع مستوى منع اإلصابة ومكافحة العدوى.
وتلتزم موندى فارما بابتكار أساليب حديثة وعمل أبحاث
لمواجهة التطور الطبيعي في هذا المجال ،ومنه ظهور
ميكروبات مقاومة للعديد من أساليب مكافحة العدوى
واألوبئة التي يسهل انتشارها نتيجة العولمة ،ومنها
اإليبوال والمتالزمة التنفسية الشرق أوسطية (كورونا)
و(فيروس الزيكا) ،ويتطلب منا هذا التفاعل السريع مع
هذه المستجدات لضمان حصول المريض على الوقاية
المرجوة من خالل عمل أبحاث إلثبات الفاعلية مع
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الميكروبات الحديثة والتعاون مع الجهات المسئولة لرفع
نسبة التوعية وثقافة منع اإلصابة ومكافحة العدوى.
ويمثل هذا المؤتمر باكورة مشاريع التعاون بين موندى
فارما ووزارة الصحة المصرية ،وهي مبادرة تدشين دليل
مكافحة العدوى التي تهدف إلى توحيد جهودنا لرفع
مستوى منع اإلصابة ومكافحة العدوى.

ما الذي تقدمه الشركة في أمراض العيون خاصة
ما يسمى (الجلوكوما) (الماء األزرق)؟ خاصة أن
مصر كانت أحد أهم المحاور التي تم مناقشته
خالل «القمة األولى بالشرق األوسط وأفريقيا في
طب وجراحة العيون»

المستخدم
تعد الجلوكوما أو المياه الزرقاء هي المصطلح ُ
لعدد من أمراض العيون التي تؤدي إلى تلف العصب البصري
في العين وفقدان البصر ،وهو مرض غير قابل للشفاء ويعتبر
المتسبب الرئيسي لإلصابة بفقدان البصر حول العالم،
حيث يوجد ما يقرب من  4.5مليون شخص حول العالم
يعانون من فقدان البصر بسبب مرض الجلوكوما وسوف
يقفز هذا الرقم إلى  11.2مليون بحلول عام .2020

تُعد جلوكوما الزاوية المفتوحة المزمنة هي النوع األكثر
شيوعا من الجلوكوما ،ويعقبها جلوكوما الزاوية المغلقة
الحادة والتي تشمل أعراضها رؤية غير واضحة ،ألم
شديد بالعين ،صداع ،وفقدان مفاجئ للبصر .وفي حالة
جلوكوما الزاوية المفتوحة المزمنة ،ال يوجد عادة أعراض
مبكرة للمرض وال يحدث فقدان بصر ملحوظ إال بعد
عدة سنوات .وعلى الرغم من أنه حتى اآلن ال يوجد عالج
لمرض الجلوكوما ،إال أنه يمكن السيطرة على المرض
بالتشخيص والعالج المبكر للحالة من خالل الجراحة
أو العالج ،والذي يمكن أن يحد من تقدم المرض .إيمانا ً
برسالتنا لهؤالء المرضى ،توسعت موندى فارما لتشمل
مجال طب العيون ولضمان توفير الكثير من الحلول
الطبية التي تساعد على حفاظ المرضى على بصرهم.

من المعروف أن شركة موندى فارما تستعد لطرح
حلول جديدة لمرضى الربو ،نود التعرف أكثر حول ما
تقدمه الشركة من أساليب حديثة لهؤالء المرضى؟
يذكر أن نسبة انتشار مرض الربو قد ارتفعت في مصر ،حيث
المزمن الماليين من البالغين واألطفال
يعاني من هذا المرض ُ
على حد سواء في جميع أنحاء مصر ،وتعمل “موندي فارما”
على التوعية باألمراض الصدرية والجهاز التنفسي ،والتوعية
بشكل خاص بالربو الشعبي ،وتقديم الحلول للمجتمعات
10
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التي يتفشى فيها هذا المرض بشكل كبير.
إن شركة “موندي فارما” أصبحت واحدة من الشركات
الرائدة في العالم بفضل تاريخها وخبرتها في مجال رعاية
األمراض الصدرية والتنفسية ،كما أن الشركة حريصة على
تلبية احتياج المرضى وتقديم حلول طبية مبتكرة لهم.
وأولوية الشركة لتلبية االحتياجات الناقصة لمرضى الربو
ومستخدمي أجهزة االستنشاق من خالل توفير حلولاً
متطورة على قيد التسجيل.

ما هي النصائح التي يمكن أن تقدمها سيادتكم
للصيدلي المصري ،خاصة في ظل األزمة التي تمر
بها مصر هذه األيام؟
أوال :أن تكون أولوية الصيدلي االهتمام بالمريض والتفكير
في مصلحته وصحته من خالل كل تعامل معه سواء
كانت مشورة طبية ،نصيحة حتى في صرف الدواء ألن
المريض في النهاية هو أب أو أخ أو أم أو زوجة أو ابنة.

ثانيا ً :أن يهتم الصيدلي بتطوير نفسه وذلك بتحديث
معلوماته وقراءة المزيد عن كل ما هو جديد في هذا
المجال المهم والحساس لتقديم أفضل خدمة للمرضى.
ثالثا ً :التركيز عند شراء األدوية أن تكون من مصادر معروفة
وموثوق فيها ،وهذه نصيحة ليست فقط للصيدلي بل لجميع
من يتعامل في مجال الدواء لتوفير الثقة في جودة المنتج.
رابعا ً :أن يبذل الصيدلي الجهد في توفير النواقص لضمان
حصول المريض على األدوية الموصوفة له من جانب
الطبيب بدقة .وهذه هي الطريقة المثلى لكي يحصل
المريض على مستوى الرعاية الطبية المطلوبة.
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د .عبد اهلل حسونة

كيف ترى ما وصل إليه مرض الجلوكوما أو الماء
األزرق في مصر؟
نحن نتعامل مع تعداد سكاني يصل إلى  100مليون
شخص في مصر ،ويوجد انتشار مهيمن للمرض في
شخصيا من مختلف
المنطقة ،خاصة حاالت تابعتها أنا
ً
أنحاء مصر .ومعظم الحاالت تتسبب بها صالت القرابة
أو اختالف صبغة الميالنين في هذه المناطق والتي من
دورها يمكن أن تؤثر على العالج .هذا باإلضافة إلى أننا
نشهد عدد من الحاالت التي يصل بهم األمر إلى فقدان
بصرهم بسبب التشخيص الخاطئ.
كما يوجد مشكلة أخرى وهي أسعار عالج الجلوكوما
المكلفة بالنسبة للمواطن العادي ،مما يجعل االلتزام
أصعب ،لذلك يجب العمل على حل هذه المشاكل
حتى نستطيع أن نتقدم في القضاء على المرض.
هل توجد زيادة في نسبة مرضى الجلوكوما أو
زيادة الوعي بشأن المرض؟
هناك تقدم ملحوظ في الوعي بمرض الماء األزرق
(الجلوكوما) والذي نعزيه إلى الصناعة التي تساعد في
توفير فحوصات هائلة ،ومراكز متعددة ومستشفيات
للعيون في المناطق التي ينتشر فيها المرض ،لذلك
نحن نشهد المزيد من الخدمات عن ذي قبل.
بخصوص عدد المصابين ،ال يوجد لدينا إحصائيات أو
دراسات محددة عن أي زيادة في عدد الحاالت ،ولكن من
وجهة نظري فنحن حققنا استقرار في األعداد.
في عيادتي ،أالحظ أن  ٪15إلى  ٪20من معدل  40مريض
يزورني كل يوم ،يتم تشخيصه بمرض الجلوكوما ،سواء
بحالة مشخصة مسبقً ا أو تم تشخيصها حديثًا.
هل الحظتم فئة عمرية معينة تعاني من مرض
الجلوكوما في مصر؟
الحظت أن أعمارالمرضى عادةً فوق سن الـ .40
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ُيشاع أن درجة لون البشرة هي عامل مرتبط
باإلصابة بمرض الماء األزرق ،هل هذا صحيح؟

من خالل ممارساتي ،يوجد أعداد متزايدة من االخوة
السودانيين ،لذلك نعرف أن كثير من اإلصابات المبكرة
وجراحات العصب البصري تعتبر بالنسبة لنا تحدي أكبر
إذا قارناها باألجناس البيضاء ،حيث أنه بسبب التليف
الذي يصيبهم فهم أكثر عرضة للجدرة ولتشكيل
عدد أكبر من األنسجة الليفية ،وبالتالي يتم تشخيص
حالتهم متأخرا وتكون نسب الشفاء أقل.

من منظور عالمي ،هل تم التوصل ألي
تكنولوجيا أو أدوية حديثة لعالج مرض
مقارنته بما توصلت
الجلوكوما ،وكيف يمكن
ُ
إليه مصر؟

عندما يأتي األمر لالبتكارات في مجال الصناعات
الدوائية ،فإن مصر لديها معظم ما هو متاح في األسواق.
وكما تعلم ،فإن مصر لديها العديد من حاالت جفاف
العين بسبب األحوال الجوية ،وتقدم شركة «موندي
فارما» اآلن عالجا مجانيا محفوظا ،مما سيساعد على
تحجيم مشكلة العدوى المتزايدة لسطح العين التي
تتسبب بها أدوية مرض الجلوكوما.
بالنسبة لألدوات الجراحية ،لدينا عدد من التطورات
التي تستجد كل عام ،ولكن لم يثبت فعالية أي منها
حتى اآلن .فنحن نشهد العديد من االبتكارات في مجال
الصناعات الدوائية أكثر من التطورات الجراحية.

كيف تختلف مصر عن بقية العالم عندما يتعلق
األمر بمرض الماء األزرق؟

تُسبب األحوال الجوية في مصر كالطقس الحار
واألشعة فوق البنفسجية القاسية ،جفاف العين
وااللتهابات على سطح العين.
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د .أيمن الشيخ
استشاري أمراض األنف واألذن والحنجرة
رئيس قسم األنف واألذن والحنجرة
بمستشفى المنصورة الدولى
ما هي األمراض األكثر شيوعا التي تواجهك من خالل
ممارستك؟
يكاد يكون التهاب الحلق من أكثر األمراض الشائعة في
عيادات أطباء األنف واألذن وذلك بحسب اإلحصاءات المسجلة.
ما هو أكثر ما يشكو منه مرضى التهاب الحلق؟
غالبا ما يشكو مريض التهاب الحلق من صعوبة عند البلع ،ألم في
الحلق ومنطقة البلعوم ،حرارة مرتفعة ،آالم رأس ،انتفاخ وألم بالفك
والغدد الليمفاوية ،قئ وألم بالبطن (لدى األطفال في األساس).
كيف يمكنك التصرف مع مرضى أمراض الحلق نظرا
لتنوعها وانتشارها؟ وهل هناك صعوبات تواجهك
بوجه خاص وأطباء هذا المجال بوجه عام ،خاصة مع
مرضى التهاب الحلق المزمن أو المتكرر؟
معروف أن التهاب الحلق ينتج عن إصابة فيروسية أو جرثومية أو
فطرية؛ كما ينتج جزء من التهابات الحلق عن ميكروبات موجودة
بانتظام في فراغ الفم والبلعوم ،أو التي تنتقل عبر الهواء ،ولكن
يعتقد أن الفيروسات هي العامل األساسي المسئول عن
غالبية حاالت التهاب الحلق .من بين هذه الفيروسات الشائعة
نذكر فيروس اإلنفلوانزا ،البارا -انفلوانزا ،الـ إي بي في ،EBV
الهيربيس  ،1-HSVوغيرها .وكما هو معروف فإنه ال يوجد عقار
لعالج التهاب الحلق الفيروسي؛ مع هذا تشير اإلحصاءات أن
 ٪60من األشخاص المصابون بالتهاب الحلق قد يحصلون على
عالج بالمضادات الحيوية رغم أن الجزء الكبير منهم لن يكون
ناجحا ولن يؤثر شي ًئا على سير المرض ،ولذلك فنحن نواجه
بعض الصعوبة:
أوال :فى تشخيص المرض
وثانيا :مع المرضى المقتنعين بالعالج بالمضادات
الحيوية (غالبا ما يكونوا قد بدأو باستخدامها بالفعل)،
وهناك نوعان من التهابات الحلق  -المزمنة والحادة.
وتعد التهابات الحلق الحادة من األمراض الشائعة ،وعادةً
ما يكون سببها عدوى فيروسية ،غال ًبا ما تكون العدوى
الفيروسية المسببة له هي نفسها التي تتسبب بنزالت البرد،
وعادةً ما تستمر أعراض التهابات الحلق الحادة لمدة أسبوع أو
أقل .وتتحسن حالة اإلصابة بالتهابات الحلق من تلقاء نفسها.
فاللجوء إلى الغرغرة وشرب السوائل الدافئة واستخدام
أقراص االستحالب تساعد على الحد من األلم ،ويتماثل
معظم المصابين بهذه الحالة للشفاء في غضون أسبوع.
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أما التهابات الحلق المزمنة ،فهي عبارة عن التهاب مستمر في
الحلق ،وتستمر أعراض التهابات الحلق المزمنة لفترة أطول
من تلك األعراض المصاحبة اللتهابات الحلق الحادة ،وعادة
يحتاج هذا النوع من االلتهابات إلى المزيد من الفحوصات
للتوصل إلى التشخيص السليم.
ما هي نصيحتكم التي يمكن أن توجهها لعدم
التعرض اللتهاب الحلق ،وأيضا طريقة التعامل مع
هذا المرض؟
من المعروف ،كما ذكرنا سابقا ،أن التهابات الحلق تكون فى
أغلب األحيان ناتجة عن عدوى فيروسية ،ولذلك فإن الوقاية هى
أفضل نصيحة ،فعدم التعرض لألماكن المزدحمة والتمسك
باستخدام المتعلقات الشخصية لكل فرد ،واالهتمام بغسل
اليدين دائما وخاصة قبل األكل وبعده ،كل ذلك يساعد على
الوقاية من التهاب الحلق .وإذا أصيب به الشخص ال قدر اهلل
فيجب عليه عدم الجزع ألنه مع الراحة واإلكثار من شرب
السوائل وخاصة الدافئة منها ،عادةً ما تستمر أعراض المرض
لمدة أسبوع أو أقل وتتحسن من تلقاء نفسها.
ما هى أحدث األساليب المستخدمة في عالج هذا المرض؟
وما هي أهمية الغرغرة للتعامل مع التهابات الحلق؟
يأتي العالج بهدف تخفيف عوارض المرض من آالم صعوبة
والصداع ،وارتفاع درجة الحرارة وغيرها ،لهذا فإن عالج
البلع
ّ
التهاب الحلق المفضل هو:
 .1الغرغرة تساعد على تعقيم المنطقة المصابة ومن الممكن
أن تقلل من احتقان الحلق وتخفيف التورم الناتج عنه.
. 2يمكن االستعانة بأقراص مص لتخفف األلم (عملية
إستحالب األقراص ترفع من تركيز اللعاب في الفم،
وتساعد على ترطيب المنطقة المؤلمة ،باإلضافة لذلك،
يحتوي جزء من أقراص االستحالب في الصيدليات على
تركيز منخفض من مسكنات االلم).
 .3قد يخفف جهاز البخار من األعراض ،خاصة في حاالت
التهاب الحلق الناتج عن هواء جاف وتنفس عن طريق الفم.
. 4تناول أدوية لتسكين األلم بشكل فوري كالمسكنات.
. 5في بعض الحاالت الصعبة والتي لم يتجاوب فيها
أي من إمكانيات العالج المشروحة
الشخص المريض مع ٍّ
سابقً ا ومازال يعاني من مشاكل وصعوبة في البلع ،فإنه
من الضرورى القيام ببعض الفحوصات األخرى والتحاليل
لمعرفة األسباب فى ذلك.
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د.محمد حسين أبو حديد
مدرس مساعد األمراض الجلدية والتناسلية
وتجميل الجلد والليزر  -المركز القومى للبحوث.
ترتبط القشرة بااللتهاب الدهني للبشرة ،فما
حقيقة هذا المرض؟
من أهم أسباب القشرة أو ما يسمى باإلكزيما الدهنية
وهو مرض من األمراض الشائعة التي تحدث عادة بعد سن
البلوغ ،يتميز بإحمرار وقشرة تظهر في فروة الرأس وأيضا
في الحواجب وتظهر كذلك في الوجه في الخطوط ما
بين األنف والفم ،كما يمكن أن تظهر في أعلى الصدر وفي
الظهر .يشعر المريض بحكة وهرش ،وكثير من المرضى
يذكرون وجود قشور بيضاء في أظافرهم والشعور بدهنية
فروة الشعر ،في هذه الحالة هذا الشخص ليس مريض
قشرة عادي بل هو مريض اإلكزيما الدهنية.
هل يوجل دواء كالمطهرات في عالج هذا المرض؟
من أهم عالج مرضى اإلكزيما الدهنية هى الشامبوهات
التي تحتوي على مركبات «الكيتا كينازول أو الزنك
بيريثيون أو سيلينيوم سلفايد» ،هذه المركبات تساعد
بشكل كبير جدا علي تقليل اإلفرازات االدهنية في فروة
الرأس ،كما تقلل الشعور بالحكة والهرش واأللم أثناء
تسريح الشعر .هناك أيضا «بيتادين شامبو» يساعد
بصورة كبيرة في عالج اإلكزيما الدهنية وقشرة الشعر.
متى تصبح القشرة مرضا يستدعى زيارة الطبيب؟
تصبح القشرة مرضا عند شعور المريض نفسه بوجود
مشكلة ،بمعنى هناك مريض يشعر بالحكة وهرش دائم في
فروة الرأس نتيجة هذه القشرة؛ في هذه الحالة يجب زيارة
طبيب أمراض الجلدية المتخصص إلعطائه الشامبوهات
المناسبة أو بعض األدوية الموضوعية التي تحتوي على
نسب خفيفة جدا من الكورتيزون ،ويتم استخدامها لفترات
قليلة جدا لتقليل الشعور بالحكة أو الهرش .وهناك نوع
من المرضي ال يشعرون بهذه الحكة أو الهرش بل تكمن
مشكلتهم في الوضع أو الشكل االجتماعي أثناء ممارسة
حياتهم العملية أو الشخصية ،فيبحثون عن عالج لهذه
القشرة.
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ما هي النصائح التي يمكن تقديمها لمريض
القشرة؟
تزداد نسبة الشعور بقشرة الشعر أثناء فصل الشتاء ،وقشرة
الشعر من األمور المزمنة ،فهناك مجموعة من الشامبوهات
المختصة .وعلى مرضى اإلكزيما الدهنية استخدامها أثناء
فترة الشتاء كاملة على األقل مرتين في األسبوع الواحد ،وفي
فصل الصيف على فترات متباعدة بمقدار مرة كل أسبوع أو
مرتين كل شهر .وقشرة الشعر ليس من الضروري أن تكون
موجودة لدى كل األشخاص بل تأتي للبعض بسبب الجينات
التي يتمتع بها وتجعل البشرة لديها قابلية لوجود القشرة،
ومن الضروري أن نذكر أنه ليست كل قشرة الشعر هو إكزيما
دهنية .أيضا يجب التفرقة بين اإلكزيما الدهنية والصدفية
في فروة الرأس .فصدفية فروة الرأس مرض مختلف تماما
عن اإلكزيما ،حيث ال يوجد دهون في فروة الرأس بل تكون في
حالة جفاف ،كما أن أغلب مرضى الصدفية ال يشعرون معها
بالحكة أو الهرش ،كما أنها ليست منتشرة في فروة الرأس
كلها بل في مناطق مختلفة ،وتكون القشرة سميكة جدا
جدا في الصدفية.
ما هو دور الصيدلي في التعامل مع مرضى
القشرة؟
عند تعامل الصيدلي مع من يشتكون من وجود قشرة
ينصح بوصف أو إعطائهم شامبوهات تحتوى على
المركبات التي ذكرتها مثل «مركبات الكيتا كينازول أو
الزنك بيريثيون أو سيلينيوم سلفايد أو بيتادين شامبو».
ولكن عند وجود حاالت ال تستجيب لمثل هذه الشامبوهات،
يجب على الفور زيارة طبيب الجلدية المختص حتى
يمكنه التعامل مع نوع القشرة ومدى تأثيرها .وكلما
كان التعامل مع القشرة سريعا كان العالج منها أسرع.
ويجب التنبيه على أن هناك الكثير من أدوية عالج أمراض
مثل الصدفية والبهاق وأيضا حب الشباب يؤثر بشكل
كبير جدا على الحمل.
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د .تامر النحاس
أستاذ عالج األورام ( م ) جامعة القاهرة
(عضو الجمعية االوروبية لعالج األورام )
زميل الجمعية األمريكية لعالج االورام
يعاني مرضى السرطان الكثير بسبب المرض ،وهناك
توجهات حديثة لتخفيف هذه المعاناة ..حدثنا عن
األساليب المتوفرة في مصر؟
هناك العديد من األساليب المستخدمة للتخفيف عن مرضى
السرطان بعيدا عن العالجات التقليدية :الكيميائي واإلشعاعي
ومن قبلهم العالج الجراحي ،منها ما يسمي بالعالج التلطيفي
وهذا النوع من العالج شائع ومنتشر في أمريكا وأوروبا ولكننا
في مصر ما زلنا في مراحل مبتدئة في هذا العالج.
متى يبدأ العالج التلطيفي مع مريض السرطان؟
يبدأ العالج التلطيفي مع المريض من أول تشخيص المرض
وإصابته بالسرطان ،الهدف منه هو وجود فريق مخصوص
مكون من الطبيب ومسئول الخدمة االجتماعية والتمريض
واألطباء المساعدين ،وذلك لتوفير كل سبل الراحة للمريض
من الرعاية الطبية واالجتماعية والنفسية والروحية .في
مصر ،بدأ الكثير يقدر هذا العالج وبدأ العمل به والبحث عنه
وعمل المؤتمرات الطبية حوله.
يظل العالج الكيماوي للسرطان عائق نفسي للمريض
في قبول العالج ..لماذا في رأيك؟
العالج الكيماوي فعال يمثل عائقا أمام مريض السرطان
نظرا لما يبث وينشر في وسائل اإلعالم من دعاية سيئة عن
مدى المعاناة والتعب الناتج عن العالج الكيماوي؛ مما كان
له مردود سيئ في نفوس وعقول أفراد المجتمع ،فأصبح اآلن
هناك طفرة كبيرة جدا في العالج يمكننا أن نقول بدون أعراض
جانبية أو أعراض قليلة جدا ،فنحن في حاجة إلى تغير ثقافة
ووعي المجتمع تجاه هذا المرض وكيفية العالج منه.
من أعراض العالج الكيماوي الشعور بالغثيان الشديد
والقيئ فهل يؤثر هذا في خطة العالج وكيفية الوقاية
منه؟
القيء والغثيان لهم عالجات خاصة لكي تمنع هذه األعراض
وهى معروفه لدى كل أطباء األورام .وقد تم مؤخرا إضافه دواء
حديث لهذه المجموعة وهو الجيل الجديد من5HT3RA
وهو  Palonsteronمما حسن االستجابة له بنسبة ٪90
ألن مفعولها يمتد لمدة  5أيام بعد العالج مباشرة ،وهي الفترة
الحرجة التي يكون فيها الغثيان والقيء شديدا جدا .كما أن
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هناك تخصص كبير جدا يسمى تخفيف األلم وأصبح له
عيادات في مصر ومنتشر في الكثير من المستشفيات مثل
معهد ناصر ومعهد األورام بالقصر العيني ،الهدف منها هو عدم
وجود شكوى للمريض من األلم وهذا أبسط حقوق المريض،
لكننا في مصر يوجد نقص في المسكنات القوية ذات التأثير
القوي الممتد ،وهذا يحتاج إلى جهد كبير من الجميع خاصة
منظومة الدواء في مصر من أجل توفير هذه العالجات.
يعتبر مركز سفنكس من المراكز الرائدة في عالج
األورام والسرطان والعالج التلطيفي ،فما أحدث
األساليب المتبعة عندكم؟
نحاول ،بقدر اإلمكان ،أن يكون مركز سفنكس متكامل بحيث
ال يحتاج المريض إلى عمل أي شيء خارج المركز .فلدينا
جميع األقسام من الكشف المبكر حتى يمكننا تشخيص
المرض منذ بدايته ،وهذا يوفر علي المريض الكثير وتكون
نسبة الشفاء مضمونة وسريعة .فلدينا قسم التحاليل
واألشعة ،ولدينا أيضا شراكة مع معهد األورام الفرنسي
وهناك تبادل للخبرات مع األطباء والمتخصصين الفرنسيين
حيث يتواجدون كل أربعة شهور مما يتيح التعرف على أحدث
التطورات والجديد حول هذا المرض.
للصيدلية والصيدلي دور أساسي في رحلة مريض
السرطان ،فما هي توجهاتك لزيادة فعاليتهم
لتحسين مستوى الرعاية الطبية في مصر؟
كل مراكز األورام المعتمدة داخل مصر البد لها من وجود قسم
للصيدلية اإلكلينيكية؛ فهم مسئولون عن تحضير العالج
وأيضا معرفتهم بتفاعالت العالج الكيميائي مع بعض األدوية
األخرى ،والمتابعات الخاصة لألدوية مع المرض ،فهم لهم دور
كليا.
كبير وأساسي في عملنا بل نعتمد عليهم اعتمادا ً
وبالنسبة للصيدلي الغير إكلينيكي أرجو منه عدم التساهل
في التعامل مع شكوى المرضى لديه ،كما يجب عليه توجيه
المريض إلى الطريق الصحيح للعالج بل بإمكانه أن يرشح له
في أي طريق يمشي ومن أين يبدأ.
وفي النهاية الوقاية خير من العالج بداية من الصحة والنظام
الغذائي المنضبط والرياضة ومتابعة الطبيب للتعرف المبكر
على المرض ،أيضا أهمية المتابعة المستمرة مع الطبيب لو
كان هناك تاريخ مرضي في العائلة.
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حوار مع السادة الوزراء

حول تحديات مرض الربو فى مصر
استضافت شركة “موندي فارما” -وهي شركة
المستحضرات الدوائية الرائدة في عالج األمراض
الصدرية والربو -المنتدى الطبي الثاني لألمراض
الصدرية في مدينة دبي ،وذلك بحضور أكثر من مائتي
خبير وطبيب في مجال األمراض الصدرية والجهاز
التنفسي من مختلف الدول العربية ومن بينها مصر،
لمشاركة خبراتهم الطبية واإلكلينيكية ومناقشة
أحدث الوسائل التكنولوجية لمحاربة ومعالجة
األمراض الصدرية والجهاز التنفسي والربو.
وقد حضر فعاليات هذا المنتدى اإلقليمي كبار خبراء
األمراض الصدرية والحساسية والجهاز التنفسي من
مصر ،على رأسهم الدكتور أشرف حاتم والدكتور عوض
تاج الدين والدكتور طارق صفوت ،حيث مثّل المنتدى
فرصة فريدة من نوعها لألطباء والخبراء المصريين
للتواصل مع زمالئهم من حول العالم ومناقشة قضايا
هامة كالطرق المبتكرة لتحسين التعايش مع مرض
الربو ،ومناقشة أحدث أدوية عالج الربو ،واختيار جهاز
االستنشاق األنسب للعالج والتوعية بالمرض.
في حوار مع د .اشرف حاتم و د .عوض تاج الدين
نتعرف سويا على معلومات عن مرض الربو وما تم
مناقشته من خالل هذا المؤتمر.
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الدكتور أشرف حاتم
ما مدى انتشار األمراض الصدرية في مصر؟

يُعد مرض الربو مشكلة شائعة جدا في مصر ،كما هو
الحال في جميع دول العالم .ويؤثر المرض على األطفال
أكثر من غيرهم ،حيث يعاني  ٪12إلى  ٪15من األطفال
من أمراض الجهاز التنفسي ،بينما تصل النسبة في
البالغين بين  ٪5إلى .٪8

ما هو النوع األكثر شيوعً ا من أمراض الصدر
في مصر؟ وما السبب وراء انتشاره؟

عندما يتعرض المرضى لألمراض الفيروسية ،يتسبب
السعال في تحفيز أمراض الصدر في أغلب األحيان،
خاصة في أشهر الشتاء .كما أن التلوث بسبب المدن
المكتظة بالسكان هو أيضا عامل ُمسبب ويمكن أن
يؤدي إلى اإلصابة بالربو.
ما هي الشائعات غير الصحيحة التي
يروجها المصريون بشأن مرض الربو؟ وما
هي الشائعات التي لها تأثير سلبي على
صحتهم وعلى صحة المرضى؟

كانت األمهات ترفض سابقً ا استخدام أجهزة
االستنشاق خوفًا من الكورتيزون ،واقتناعً ا أن أطفالهن

يمكن أن يدمنوا أو يعتمدوا كلية عليه ،ولكننا شهدنا يعد مرض الربو مشكلة شائعة جدا في مصر حيث يؤثر
تغيرًا في طريقة التفكير خالل العقدين الماضيين على  ٪12إلى  ٪15من األطفال ،بينما تصل النسبة في
بفضل المعلومات التي وفرها األطباء للمرضى ،خاصة البالغين بين  ٪5إلى .٪8
فيما يتعلق برعاية األطفال المصابين باألمراض الصدرية
والتنفسية ،مما ساعد على العالج والتعايش مع ما هو السبب الرئيسي  /النوع المشترك من
المرض .كما أصبح هناك قبول في استخدام أجهزة الربو في مصر؟ وما السبب وراء انتشاره؟
االستنشاق حيث وصلت ما بين  ٪60إلى  ،٪70وهي يعد التلوث والتدخين من األسباب الرئيسية لمرض الربو،
النسبة التي تماثل باقي دول العالم .باإلضافة إلى توافر وتتواجد تلك المسببات بشكل أعلى في مصر عن الدول
أجهزة استنشاق وعالجات جديدة ،وتركيبات دوائية األخرى ،وتساهم في ارتفاع معدل انتشار الربو .ويجب أن
جديدة وأصغر حجما لمرضى الربو التحسسي الذين لم يكون هناك تدريب مناسب للمرضى وأسرهم حول فوائد
يستجيبوا لألدوية سابقا ولديهم قدرة عالية على تحمل عقاقير الربو واالستخدام الصحيح ألجهزة االستنشاق.
الدواء .وأصبح األمر ال يستغرق سوى بضع دقائق لتعليم
األفراد كيفية استخدام جهاز االستنشاق ،بعد أن كان من وجهة نظرك ما هي النقاط التي تم
األمر يتطلب في السابق ممرضة جيدة من أجل تثقيف تداولها في المنتدي؟
المريض أو أولياء أمورهم.
أبرز ما ناقشه المنتدى:أوضح المنتدى المشكالت
التي تواجه مرضى الربو وأشكاله ،وقدم المنتدى تقييم
تخاف األمهات من تعاطي أبنائهن
شامل عن الربو .باإلضافة إلى ذلك ،فإن أي ابتكارات
للكورتيزون ..هل يؤثر الكورتيزون على أي
جديدة في مجال الربو ستكون ذا أهمية ولكن يجب أن
أعضاء أخرى في الجسم؟
ال يحمل الكورتيزون أي آثار سلبية على األطفال حيث تكون قليلة التكلفة ويغطيها التأمين الصحي.
يمكنك استخدامه لسنوات دون أي آثار جانبية.
كيف يمكن لألم معرفة إذا كان أوالدها
مصابين بااللتهاب الرئوي؟ وما هي أعراضه؟

تخاف األمهات من تعاطي أبنائهن
للكورتيزون ..هل يؤثر الكورتيزون على أي
أعضاء أخرى في الجسم؟

تنتبه األمهات عادة عندما يصاب أطفالهن بالرشح
والسعال ،فمن المعتاد أن يصاب الفرد بنزلة برد مرتين
سنويًا .إذا كانت األم على علم بأن طفلها يعاني من
الحساسية فمن األفضل استخدام عالجات وقائية
للجلد التأتبي عندما يكونون في صحة جيدة لتجنب
المرض.
كيف يمكن لألم معرفة إذا كان أوالدها

هناك الكثير من الدراسات حول تأثير الكورتيزون
المستخدم لعالج الربو -على األطفال ،وخاصة فيماُ
يتعلق بتأثيره على النمو والبلوغ غير طبيعي ،وتبين أن
استخدامه آمنًا.

هل تظهر حساسية الصدر فجأة أم أنها
تحدث بسبب أعراض تراكمية؟

ال تظهر حساسية الصدر فجأة ،ألنها عادة ما تعتمد
على تاريخ العائلة الصحي أو الحاالت التي يمكن أن
تحفّ ز الحساسية من قبل العوامل الخارجية.
من وجهة نظرك ما هي النقاط التي تم
تداولها في المنتدي؟

مصابين بااللتهاب الرئوي؟ وما هي أعراضه؟

عادة ما تقلق األمهات إذا كان لدى أطفالهن حساسية ،كما
أن الربو من األشياء التي يكرهون سماعها ،ولكن من المهم
أن يدركن كيف يمكنهن مواجهته ألن األمهات تقلق لكونه
مرض دائم وتقلق من األدوية التي سيأخذها األطفال.
وعادة ما يحفّ ز مرض الربو لدى األطفال التعرض لمواد
كيماوية أو جسيمات الغبار ،وإذا تم معالجة الحالة
مبكرا وبشكل صحيح ،سيكون األطفال على ما يرام
وتتحسن صحتهم.

علميا
أبرز ما ناقشه المنتدى :يعد المنتدى لقا ًءا
ً
من أجل مناقشة والتركيز على مرض الربو ،واألنواع
المختلفة من الربو والعالج ،فضال عن األدوية الجديدة
التي ستصبح متوفرة قريبا.
هل تظهر حساسية الصدر فجأة أم أنها
الدكتور محمد عوض تاج الدين
ما مدى انتشار مرض الربو في مصر؟

تحدث بسبب أعراض تراكمية؟

أحيانا يكون السعال هو المتسبب في ذلك ،حيث أنه
ينشط الحساسية ،ولكنه عادة ال يحدث فجأة.
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“التوعية ضد مرض الجلوكوما”

تجربة غير مسبوقة في تعريف المصريين بالمياه الزرقاء

انطالق مبادرة “التوعية ضد مرض الجلوكوما بالتعاون بين فى مستشفى رمد إمبابة ،وذلك بحضور د /محمد صبري
الجمعية المصرية للتعليم المستمر لطب وجراحة العيون أستاذ الطب وجراحة العين بالقصر العيني الذي عقد ندوة
تناول فيها التعريف بالمياه الزرقاء وأنواعها وكيفية عالجها
وموندي فارما.
ال يعرف الكثير منا بالجلوكوما (المياه الزرقاء) ،وهو مرض وقد قمنا بالكشف على  150حالة اكتشف منها  7حاالت.
يحدث ضعف في العصب البصري للعين ويأتي دون أعراض االنطالقة الثالثة
مستقبلة ،ويكون غالبا مرتبط بارتفاع ضغط العين ويكون كانت االنطالقة الثالثة لمبادرة “التوعية ضد مرض
المريض على غير علم بوجود مشكلة في عصب العين ويبدأ الجلوكوما” فى مدينة المنيا ،وتم إلقاء العديد من
النظر في الضعف تدريجا ومن الممكن أن يصل في نهاية المحاضرات الخاصة بالمياه الزرقاء ألطباء التأمين الصحي
األمر إلى فقدان النظر بشكل نهائي .ولهذا تم تخصيص بالمنيا وكيفية التعامل مع كل نوع من أنواعها فالمسمى
أسبوع عالميا ً لتتكاثف الجهود للتوعية بهذا المرض وأطلق واحد لكن لكل نوعا طرق عالجية ولكل دكتور طريقته أو
عليه األسبوع العالمي للجلوكوما.
مدرسته في كيفية العالج وكما يجب التفرقة بين كل نوع
جاءت مبادرة التوعية ضد مرض الجلوكوما تزامنا ً مع من أنواع المياه الزرقاء و قامت دار عيون مصر بالمنيا باستقبال
هذا األسبوع فكان الهدف هو الوصول الى أكبر عدد من  300حالة اكتشف منها  45حالة.
مراكز ومستشفيات الرمد لرفع مستوى التوعية عن مرض
الجلوكوما لألطباء و في نفس االتجاه نشر حملة تثقيفية االنطالقة الرابعة
للمواطنين في نفس مناطق المراكز المستهدفة إلعطائهم جاءت االنطالقة الرابعة لمبادرة “التوعية ضد مرض
فرصة الكشف المبكر عن هذا المرض .وقد لقت هذه الجلوكوما” إلى مدينة أسوان ،وفيها تم التعامل مع جهتين
المبادرة ترحيب كبير من السادة رؤساء هذه المراكز واألطباء األولى جامعة أسوان والتي أشترك فيها د /تاج الدين عثمان
العاملين بها وتبرعوا ألداء الفحص المبكر لهؤالء المرضى المدرس بجامعة أسوان ،والجهة الثانية هي مؤسسة بلدي
الخيرية ومثلها د /حسن الدالي.
دون أي مقابل.
وبدأ اليوم في مؤسسة بلدي الخيرية بفحص  100حالة
وكانت فعاليات هذه المبادرة كما يلى:
أكتشف بينهم  15حالة تعاني من المياه الزرقاء ،وتم
االنطالقة األولى
تحديد طرق العالج التي تناسب كل حالة وبالفعل تم البدء
كانت االنطالقة األولى بمعهد الرمد التذكاري ومستشفى في العالج ،وتم عمل ندوة علمية بحضور الدكتور /حسن
الرمد بالجيزة وتمت عمليات كشف على المرضى وعمل الدالي ،والدكتور تاج الدين والدكتور أحمد مصطفى ،فكانت
لوحات إرشادية لتعريف الناس عليهم ،تم الكشف على  200ندوة مهمة جدا نظرا الختالف الخبرات وتنوعها مما أدى إلى
حالة اكتشف منها  27حالة تعانى من المياه الزرقاء وتم تبادل المعلومات والخبرات.
عقد جلسة علمية شارك فيها كال من أ.د /عادل عبد الشفيق
االنطالقة الخامسة
جامعة عين شمس و أ.د /أحمد مصطفى القصر العيني ،كما
وكانت االنطالقة الخامسة فى الفيوم داخل مستشفى
شارك فيها أيضا أطباء المعهد التذكاري د /أحمد شبانة و د/
التأمين الصحي ،شارك فيها كال من أطباء محافظة الفيوم
أحمد دويدار.
وأطباء محافظة بني سويف وتم عرض وتشخيص عدد من
االنطالقة الثانية
الحاالت وتم أخذ قرارات مشتركة وتحديد عمليات لبعض
تمثلت الخطوة الثانية لمبادرة “التوعية ضد مرض الجلوكوما الحاالت كما تم عقد ندوة علمية للتعريف بالجلوكوما
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وكيفية التعامل معها وهنا قمنا بالكشف على  170حالة
اكتشف منها  25حالة.
ومازلنا نفكر ونخطط للوصول وزيارة مناطق ومحافظات
أخرى ،وستكون طنطا وكوم حمادة المحطات المقبلة.
هذه المبادرة األولى من نوعها في مصر فهى تجربة غير
مسبوقة في التركيز على المياه الزرقاء في مناطق مختلفة
على مستوى الجمهورية.
عن موندى فارما:
الجميع استفاد من هذه التجربة ليس فقط المرضى واألطباء موندى فارما شركة جديدة بالسوق المصري وقد بدأت منذ
الشباب بل االستشاريين المشاركين.
عام  2014وفي أقل من ثالث سنوات استطاعت أن تثبت
وجودها وسط شركات الدواء العالمية في المنطقة .موندى
كانت أهم توصيات أو نتائج لهذه المبادرة
فارما الشركة األم لها وجود ملحوظ في أكثر من  80دولة
التوعية ضد مرض الجلوكوما” هي-:
نجحت المبادرة في توصيل الرعاية الصحيحة والتعريف منهم  23دولة أوروبية وتنتج الكثير من الحلول الدوائية في
·
مجاالت تخفيف اآلالم ،معالجة السرطان ،الربو ،المياه الزرقاء
الصحيح بالمياه الزرقاء وبدء الكثير يقرأ ويسأل عنها.
تواجد الجلوكوما بكثرة في المجتمع المصري ،وكما ذكرت و انتاج المطهرات و مجاالت أخرى .و قد أثارت هذه النجاحات
·
الملحوظة في المنطقة فضول الكثير من الصيادلة واألطباء
هو مرض صعب خاصة في الحاالت المتأخرة منه.
وحتى العاملين بالشركات الدوائية األخرى .وقد أصبح أالن
· نحتاج إلى برامج توعية أكثر في مصر تشترك فيها وسائل
اسم موندى فارما له وقع رنان على كل من يسمعه.
اإلعالم.
نحن في حاجة إلى حركة مجتمعية أكثر نشاطا وتحركا .عن مشكلة الجلوكوما في مصر:
·
نحتاج في كل مستشفى في مصر تواجد دكتور متخصص يأتي المريض إلى مركز العيون لعمل كشف نظر عادي أو تغيير
·
نظارة أو عمل مقياس نظر وال يعرف شيء عن الجلوكوما وعند
في الجلوكوما.
على جميع أفراد المجتمع المتابعة المستمرة وعمل فحص عصب العين نكتشف ضعفه وبالتالي نتجه اتجاه آخر
· فحوصات دورية للتعرف على المرض خاصة الجلوكوما من الفحوصات والطرق المعالجة للجلوكوما ،وعلى حسب
المرحلة التي يكون فيها عصب العين نستطيع التعامل
حتى يمكن اكتشافها قبل فوات األوان خاصة الشباب.
مريض المياه الزرقاء البد وأن يكون لديه نوعية خاصة من فكلما كانت الحالة في البداية يمكننا التعامل معها إليقاف
·
ومعالجة ضغط العين وبالتالي نحافظ على العين ،لكن
الثقافة وهي ضرورة المتابعة بشكل مستمر ومنتظم.
في الحاالت المتأخرة ال يمكننا فعل الكثير خاصة إذا كان
· هناك الكثير من المناطق التي تحتاج إلى تواجد الهيئات
العصب تضرر بشكل كبير ،والجلوكوما متنوعة ومتعددة
وعقد مؤتمرات وندوات طبية لتعريف المجتمع الذي ال يمانع
فهي موجودة في الكبار والصغار ،وهناك مياه زرقاء أولية أو
في استقبال النصيحة خاصة الصحيحة السلمية اآلمنة.
ثانوية نتيجة مرض آخر في العين ،ففي األولية إما أن تكون
· هناك عملية جمع للمعلومات التي تم الحصول عليها من زاوية العين مفتوحة أو مغلقة؛ البد من أن يكون الدكتور على
الحاالت التي تعاملت مع المبادرة وجاري تحليلها حتى يمكننا علم في التفرقة ما بين المياه الزرقاء األولية والثانوية.
الخروج منها بدراسة وتوصيات تطبق على أرض الواقع.
وبدأنا من خالل الجمعية المصرية للتعليم المستمر لطب
الطبي المستمر من خالل إقامة ندوات وورش عمل ،وتعمل
علي اتاحة الفرص لألطباء للتدريب في الخارج من خالل
التعامل مع الجمعيات الدولية مثل األكاديمية األمريكية
للعيون .هي جمعية تهدف الى االهتمام بتعليم وتدريب
األطباء خاصة صغار األطباء حتى يمكنهم التعامل مع كافة
المتغيرات في مجال أمراض العيون

عن الجمعية المصرية للتعليم المستمر لطب
وجراحة العيون:
تم تأسسها سنة  2015وهي مسجلة بوزارة الشؤون
االجتماعية بهدف استمرار تعليم أطباء العيون بعد التخرج
وبخاص ًة شباب األطباء ،وتقوم الجمعية بعملية التعليم

وجراحة العيون ،وشركة موندي فارما وهي جمعية تهدف إلى
االهتمام بتعليم وتدريب األطباء خاصة صغار األطباء حتى
يمكنهم التعامل مع كافة المتغيرات في مجال أمراض
العيون ،وبالفعل تم وضع وإعداد خطة للتحرك ،وبالفعل تم
عمل مبادرة بعنوان “التوعية ضد مرض الجلوكوما”
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الصدفية

الصدفية من أكثر األمراض التي تجرى عليها وحولها األبحاث العلمية في العالم،
ً
مرضا جلد ًيا فحسب بل هناك ارتباط بينها وبين أمراض أخرى
فالصدفية ليست
كثيرة مثل ضغط الدم وأمراض الكلى وأمراض الكبد وأمراض السمنة.
الصدفية عبارة عن مرض مزمن غير معدي يصيب الجلد طرق عالج الصدفية

واألظافر والمفاصل فهناك حوالي  ٪40من مصابي الصدفية
يصابون بصدفية المفاصل .تظهر في الرجال والنساء وفي كل
األعمار لكن خصوصا في البالغين ،وهناك صدفية األطفال.
تتراوح نسبة انتشار الصدفية في دول العالم الغربي ما
بين  % 4 - 2من السكان ،وتختلف نسبة االنتشار وفقً ا
للس ّن ،والجنس ،والمنطقة ،والعرق؛ ويُعتقد أن مجموعة من
العوامل البيئية والوراثية هي المسئولة عن هذه االختالفات.
تؤثر الصدفية على حياة اإلنسان المصاب فاأللم والحكة
تؤثر على عمل اإلنسان وحياته اليومية ونومه؛ فهناك نحو
 %94يضطرون لترك أعمالهم بسبب هذا المرض خاصة
إذا ظهرت على اليدين أو الوجه فإنها قد تمنع المصاب من
القيام ببعض األعمال أو الرياضة وقد تتأثر نفسيته ويصاب
بالكآبة ،كذلك فان العالج مكلف خاصة ألنه مرض مزمن وقد
ينعزل المصاب عن الناس.
وتأتي الصدفية بأشكال متعددة :القليل ،المتوسط ،الشديد
اعراض مرض الصدفية تختلف من شخص آلخر ،لكنها
يمكن أن تشمل واحدة أو أكثر من التالية:
·طبقات حمراء على الجلد ،تكسوها قشور فضية اللون.
·نقاط صغيرة مغطاة بالقشور (شائع بين األطفال).
·جلد جاف ،متص ّدع ،ونازف في بعض األحيان.
·حكّة ،حرقة أو ألم.
·أظافر سميكةُ ،م ْغلَظـَّة ،مثلومة أو مليئة بالندوب.
·تورّم وتي ّبس المفاصل.

مضاعفات الصدفية

قد يؤدي مرض الصدفية إلى مضاعفات مختلفة ،تبعالموقعه في الجسم ومدى انتشاره .هذه المضاعفات
تشمل:
وتلوثات في الجلد ،ناجمة عن الحكة في
جلد سميكّ
محاولة لتخفيف الشعور بالقرص.
اختالل توازن السوائل واختالل توازن الكهارل (الشواردالكهربائية  )Electrolytes -في الحاالت الشديدة من
الصدفية البثريّة)
اكتئاب.احترام ذاتي منخفض.قلق.توتر.عزلة اجتماعية.24

P H A R M A T O D AY
issue 47

 - 1عالج الصدفية بطريقة العالجات الموضعية:
كريمات ومراهم للدهن على الجلد ،مع ّدة لالستعمال الذاتي،
ناجحة في معالجة الحاالت الخفيفة حتى المتوسطة من
الصدفية وهى تؤثر على حياة المرضى بسبب احتياجه إلى
وضع الكريمات بشكل دائم.
في الحاالت األكثر ح ّدة من الصدفية ،يتم دمج العالج
بالكريمات مع األدوية الفموية ،أو مع العالج بالضوء.
َجة
ل
المعا
 - 2المعالجة بالضوء ( ،)phototherapyأو:
َ
الضوئية – ))Light therapy
كما يوحي اسمه ،هذا النوع من عالج الصدفية يتم باستخدام
الضوء فوق البنفسجي (األشعة فوق البنفسجية) ،سواء
الطبيعي منه أو الصناعي .الوسيلة األبسط واألسهل
للعالج بالضوء هي بتعريض الجلد ألشعة الشمس الطبيعي
بشكل معتدل.
وثمة طرق أخرى من المعالجة بالضوء تشمل استخدام
األشعة فوق البنفسجية  Aالصناعية ( )UVAأو األشعة
فوق البنفسجية  Bالخفيفة ( ،)UVBكعالج وحيد
أو بالدمج مع عالج الصدفية باألدوية و يؤثر هذا النوع من
العالج على حياة المرضى حيث انه يضطر للذهاب لعيادة
الدكتور إلى ما يصل إلى ثالث مرات أسبوعيا.
 - 3أدوية ف ََم ِويّة:
في الحاالت الحادة من الصدفية ،أو في الحاالت التي ال تجدي
فيها أنواع أخرى من العالجات نفعا ،قد يصف الطبيب أدوية
فمويّة (عن طريق الفم) ،أو عن طريق الحقن ،وتسبب أعراض
جانبية علي الكبد والكلى وتسبب تشوهات للجنين وتكون
نسبة التحسن بها نحو ٪75
 - 4العالجات البيلوجية والتي تنقسم إلى جيل قديم كانت
نسبة التحسن فيها نحو . ٪75
وجيل جديد بلغ نسبة التحسن فيها من  90إلى  ٪100مثل
«سيكوكينوماب» والذي يقوم بغلق» اإلنترلوكن 17أ»
المسبب الرئيس اللتهابات الصدفية.
في النهاية يعد مرض الصدفية من األمراض التي ليس لها
عالج قاطع حتى اآلن بل هناك عالج للسيطرة عليها؛ بمعنى
أنه يمكننا التحكم في المرض ومدى انتشاره وليس القضاء
عليه نهائيا.

أبناء وآباء...
بقلم� :إيمان عبد الرا�ضي
من منا ال يعانى صباح كل يوم من رفض أوالده للروتين اليومى عواقب وخيمة ألن الفضول هو دائما ً حليفه.
وألمور أخرى كثيرة .إنها دائرة نعيش فيها جميعا ً كآباء وال توجد قواعد ثابتة للتواصل اإليجابى مع األبناء ،ولكن
وأمهات مع أبناءنا .حقا ً إنه لغز محير جدا ً!! ولكن إليكم على الوالدين البحث عن طرق ووسائل مناسبة لمساعدة
أبناءهم على تنمية عقولهم بشكل بناء ومفيد.
حقيقة األمر...
أن السر فى هذا األمر يكمن فى أن طفلك يعانى منذ نعومة
وإليك بعض القواعد البسيطة التى تمكنك
أظافره من صعوبة التواصل معك والسبب األساسى وراء
من تجنب عدم إصغاء طفلك لطلبك وهى
ذلك هو “فشلك أنت”.
مفيدة فى السنوات األولى من حياته ،وهى
يولد الطفل وهو يبحث وينقب فيما حوله بدافع الفضول وقد
أسس تستطيع أن تعتمد عليها بشكل كبير
ال يجد إجابة مباشرة من والديه على تساؤالت كثيرة تشغل
للوصول إلى التفاعل اإليجابى وبناء الثقة التى
تطمح إليها مستقب ً
باله وتفكيره ،فهو كائن يظنه أغلب الناس طفل ضيق األفق
ال مع طفلك عندما يكبر
ويصبح شاب ًا:
والتفكير والعلم أيضا ،ولكنه فى كل مرحلة من مراحل
عود طفلك على التركيز وعليك أن تبدأ بنفسك أوالً .أترك أىنموه هو كائن مستقل بذاته له خصائص وصفات  -تتفاوت
شيء يشغلك وتوجه إلى طفلك.
من طفل إلى أخر -يجب على الجميع احترامها وإعطاءها
تدنى إلى مستوى طوله وال تعلو عليه ،أجثو على ركبتك أوحقها من االهتمام واالحترام والتقدير.
اجلس بحيث يتساوى مستوى نظركما معاً.
وقد ال يستوعب الطفل المعني الحقيقي لما يقوله الوالدين.
تحدث معه بلطف.فعقله النامي ال يفكر بنفس منطق الشخص البالغ ،ألن
تجنب صيغة األمر وأستخدم عبارات واضحة يفهمها.عقله غير قادر فى المرحلة السنية المبكرة على معالجة
اسأله “هل فهمت؟”.المعلومات بطريقة صحيحة .وقد يكون من الصعب
استخدم معه لغة الجسد.التأكد مما إذا كان سلوكه السلبى نتيجة لسوء الفهم أو
أطلب منه أن يردد طلبك “أخبرنى ماذا عليك أن تفعل؟”.أنه متعمد ،ولكن يجب على اآلباء واألمهات بذل الكثير من
كافئه على تجاوبه ،وال تعنفه إذا أخطأ بل علمه الصواب وكنالجهد إليجاد وسيلة مناسبة للتواصل مع أبناءهم.
صبوراً معه.
ولألم الدور الرئيسى فى إرساء قواعد شخصية طفلها
أحتضنه ..والعبه ..وقبله كثيراً ،قدر المستطاع فهذا حبواحتوائه منذ نعومة أظافره ألنها بطبيعة الحال تقضى
وستجنى ثماره سريعاً.
معه وقتا ً أطول من األب ،فهى المربية والمعلمة والصديقة
راقب سلوكك وأنتبه إلى ما تقول أمامه فهو يسجل كل ما يرىويسمع ليحاكيه الحقاً.
الصدوقة ومنبع الحنان واألمان لطفلها ،فعليها أن تستخدم
أصرف نظره وسمعه عن “العنف” بكل أشكاله.الكلمات الواضحة البسيطة التى يسهل عليه فهمها
أكثر من الخروج مع طفلك وساعده على التعرف على الكونوإدراكها .أيضا يجب أن تحفزه ليسترسل فى التعبير عن
من حوله وأجعل من جلوسه معك متعة دائمة.
مشاعره وأفكاره على اختالفها وأيضا فى التعرف على الكون
وكن واثقا ً بأن ابنك سيتجاوب معك ال محالة وسيكبر ويصبح
من حوله وأن تعمل جاهدة على الرد على تساؤالته مهما
شخصية سوية قوية ،يَعتمد على نفسه ويٌعتمد عليه وسيزداد محبةً
وصلت من حدود “اإلحراج” وبالطبع بطريقة ال تخدش حياؤه
لك ..وثقةً فيك ..وقربا ً منك ...حفظ الله لكم أوالدكم “جيل الغد”.
ألن المعلومة التى يستقيها منها ستكون بال شك ايجابية،
مع تحياتى،
أما لو سعى إليها من خارج المحيط األسرى فقد يكون لها
26
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pectin

ما هو البكتين؟ وفوائده؟
البكتين  pectinمن األلياف القابلة للذوبان ،فهو يذوب
في الجسم معطيا ً هالما ً لزجا ً داخل األمعاء .ويلتصق
هذا الهالم بالمواد التي تشكل ضررا ً مانعا ً الجسم من
امتصاصها .وفي الوقت ذاته فإنه يجعل الجسم يمتص
العناصر الغذائية على نحو أبطأ .وكلتا الوظيفتين تجعالن
البكتين يلعب دورا ً رئيسيا ً في الوقاية من أمراض القلب
والسكري وزيادة الوزن.
كلنا نعرف أن أكبر التهديدات التي تهدد حياتنا الصحية
هي أمراض القلب ،وقد عرف أن أحد األسباب الرئيسية
لإلصابة بأمراض القلب هو ارتفاع الكولسترول والدهون
الثالثية ،حيث يمثل الكولسترول خطورة كبيرة لدرجة أن
األطباء يؤكدون أنه مع كل انخفاض بمقدار  %1للكولسترول
يخفض خطر اإلصابة بأمراض القلب بنسبة .%2
إن الحصول على المزيد من البكتين في غذائنا إستراتيجية
ممتازة لخفض الكولسترول .وحيث إن البكتين يذوب
ليصبح هالما ً فإن جزئيات الدهون والكولسترول تجد
نفسها حبيسة قبل أن تستطيع شق طريقها إلى مجرى
الدم ،وحيث إن الجسم ال يمتص البكتين نفسه ،فإنه يخرج
من الجسم مع البراز آخذا ً الكولسترول والدهون معه.
لقد وجد العلماء أن البكتين يساعد في خفض
الكولسترول بطريقة أخرى ،فنظرا ً ألن البكتين ال يتم
هضمه فإن البكتريا في األمعاء تبدأ في التهامه .وفي
هذه العملية فإن البكتريا تفرز كيماويات تتجه إلى الكبد
لتعوق إنتاج الكولسترول .لقد أثبتت األبحاث أن األشخاص
الذين يحصلون على 6جرام من البكتين يوميا ً وهي نفس
الكمية التي توجد في  3أكواب من شرائح جريب فروت
(ليمون الجنة) من الممكن أن يخفض لديهم الكولسترول
بنسبة  ،%5لقد وجد أن الجريب فروت يعتبر مصدرا ً جيدا ً
للبكتين .والجريب فروت ليست المصدر الوحيد للبكتين
فكثير من الفواكه مثل التفاح والخوخ واللوز وفواكه أخرى
تحتوي جميعها على البكتين.
ينصح األطباء والصيادلة وعلماء التغذية األشخاص الذين
يرغبون إنقاص أوزانهم بتناول المزيد من الفواكه والخضروات
والبقول واألطعمة الغنية بالبكتين .حيث إن البكتين عندما
يذوب في المعدة فإنه يتمدد وينتفخ محتال ً مساحة كبيرة
32

P H A R M A T O D AY
issue 47

من المعدة ويقوم في نفس الوقت بعملية إبطاء امتصاص
الجسم للسكر والعناصر الغذائية داخل مجرى الدم ،وهذا
يساعد على شعور الشخص بالمزيد من الشبع حتى
عندما ال يكون الشخص قد تناول الكثير من الطعام .ويقول
أساتذة التغذية أن البكتين يساعد على اإلحساس بالشبع،
وبالتالي ال نضطر إلى تناول الكثير من الطعام .ومن أهم
العوامل المساعدة على فقدان الوزن بال رجعة هو الحصول
على المزيد من األلياف ،بما فيها البكتين.
والحصول على البكتين مهم جدا ً خاصة لهؤالء المصابين
بمرض السكر ،فمن ينبغي عليهم فعل كل شيء ممكن
للحفاظ على معدالت السكر متوازنة ،فعليهم باإلكثار
من البكتين .ونظرا ً ألن البكتين يبطئ من معدل امتصاص
السكر ،فإنه قد يحول دون حدوث تأرجحات فجائية في
جلوكوز الدم والتي قد تتلف األعصاب والعيون واألعضاء
الحيوية لدى المصابين بمرض السكر .قد ال يتصور الكثير
من الناس أن المربات والجيلي الموجودة باألسواق ال تكون
كذلك إال بواسطة البكتين الذي يكون المادة األساسية
في صناعتها فهو الذي يساعد المربى والجيلي والمواد
الحافظة في التحول إلى هالم.

ألياف الفواكه والخضروات لمكافحة
الخاليا السرطانية
أظهرت دراسة لعلماء جامعة جورجيا بالواليات المتحدة
األمريكية أن ألياف البكتين والتي توجد بالعديد من أنواع
الفواكه والخضروات وتستخدم في صناعة العديد من
األطعمة مثل المربى تقضى على خاليا سرطان البروستاتا.
وأجرى العلماء اختبارات على خاليا سرطان البروستاتا
حيث تم تعريض تلك الخاليا للبكتين فتقلص عدد الخاليا
السرطانية بنسبة  ٪٤٠وذلك بسبب أن البكتين نشط
عملية الموت الذاتي بالخاليا السرطانية .
ويقول العلماء أن الدراسة توضح الفوائد المتعددة أللياف
البكتين ،فلقد أظهرت أبحاث سابقة فاعلية البكتين في
تقليل مستوى الكولسترول والجلوكوز بالدم ومنع سرطان
الرئة والقولون .وإنه من المفيد أكثر تناول الفاكهة
والخضروات الطازجة بسبب احتوائها على هذه المادة،

والتى قيل بأنها عبارة عن ألياف طبيعية موجودة فى كافة
أنواع الفاكهة والخضار.

ما هوالبكتين ؟
المعروف أن األلياف تقسم إلى نوعين ،النوع األول هو
األلياف التي تذوب في الماء .والنوع الثاني هو األلياف التي
ال تذوب فيه.
والبكتين ينتمي إلى النوع األول إذ يذوب في الماء داخل
األمعاء مشكال مادة هالمية لزجة.
والبكتين يتألف من سكريات معقدة أساسها حامض
الغالكتورونيك ،وهو يوجد في أغلفة العديد من الخضروات
والفواكـه خصوصا التفاح الذي يعد األغنى بها.
وقد تم عزل ألياف البكتين ألول مرة في أوائل العشرينات
من القرن الماضي وهو يعتبر البنية الرئيسية لصنع
الجيالتين والمربى والحلويات وصنع المشروبات
البروتينية ،كما يدخل في العديد من المنتجات الطبيعية
والمستحضرات الصيدالنية.
ويتمتع البكتين بخصال لها أهميتها على صعيد
الصحة ،وفي ما يلي نبذة عن هذه الخصال:

البكتين واألمراض القلبية الوعائية
 .إن ألياف البكتين تعمل على خفض مستوى الشحوم في
الدم وفي شكل خاصة الكولسترول وهذا بالتالي يسهم
في الوقاية من األمراض القلبية التي باتت تشكل تهديدا ً
صحيا ً حقيقيا ً في كل دول العالم .أما عن سر خفض
البكتين للكولسترول فقد فسره العلماء بآليتين:
األولى هي إن جزيئـات البكتين تعمل على اصطيـاد
الكولسترول والشحـوم الثالثيـة ،وبما إن األمعــاء ال
تستطيع هضـم وامتصاص هذه الجزيئات ،فإنها تطرح
خارج الجسم الشحوم الثالثية والكولسترول.
أما اآللية الثانية ،فتقول إن الجراثيم المعشعشة في
األمعاء تشن حملتها على ألياف البكتين من أجل هدمها
وهضمها فينتج عن هذا الهجوم إطالق أحماض دهنية
قصيرة السلسلة تفيد في إنزال مستوى الكولسترول
في الدم .ولقد أوضحت األبحاث إن تناول ستة غرامات
من البكتين يوميا يسهم في خفض الكولسترول بمعدل
ستة في المائة ولذلك فإن كل انخفاض في الكولسترول
بنسبة واحد في المائة يؤدي إلى اإلقالل من األمراض
القلبية بمعدل اثنين في المائة.

البكتين وداء السكري..
إن البكتين مهم جدا ً ألولئك الذين يعانون من هذا المرض،
أي داء السكري ،حيث أن ارتفاع مستوى السكر في الدم

والتذبذبات الطارئة عليه ما بين صعود وهبوط تؤثر سلبا
على المصابين ،ولكن بفضل البكتين يستطيع مريض
السكر أن يمنع هذا ،ألن البكتين يبطئ من امتصاص
السكر من قبل األمعاء فيشق هذا طريقه إلى مجرى الدم
في هدوء ويتم إفراز هرمون األنسولين في شكل مناسب،
األمر الذي يحول دون حصول تقلبات مفاجئة في مستوى
سكر الدم.

البكتين والوزن..
على أولئك الذين يعانون من زيادة في الوزن ويرغبون في
فقدانها أن يجعلوا من البكتين سالحهم لتحقيق هذا
الهدف ،ألنه يضرب عصفورين بحجر واحد  ،فهو أوال ً ينتفخ
ويتمدد في المعدة محتال ً مساحة واسعة منها وهذا ما يثير
الشبع حتى ولو تناول الشخص كميات قليلة من الطعام.
والثاني هو أن البكتين يخلق صعوبات أمام امتصاص
العناصر الغذائية وخاصة السكريات والدهنيات وبالتالي
يبطئ من عبورها إلى الدوران الدموي .إن إثارة الشبع من
جهة ،وعرقلة امتصاص الغذاء من جهة ثانية يسهمان في
الحد من السعرات الحرارية المستهلكة فتكون النتيجة
فقدان بعض الوزن.

البكتين واإلمساك..
عندما يسافر البكتين في األنبوب الهضمي يمتص الكثير
من الماء وهذا ما يسهم في زيادة حجم الكتلة البرازية
وفي تسهيل عبورها عبر المجرى المعوي األمر الذي يحول
دون حدوث اإلمساك.
البكتين والسرطان..
لقد كشفت دراسة مخبرية حديثة قام بها علماء من
جامعة جورجيا األميركية أن وضع البكتين بالتماس مع
خاليا سرطان البروستاتا أدى إلى انتحار ما يقارب األربعين
في المائة منها حتى تلك التي يصعب عالجها باستعمال
العالجات الحالية .أيضا فقد أفادت بعض البحوث بإمكان
اإلفادة من البكتين في الوقاية من سرطانات الرئة والقولون،
وكذلك في الحد من امتداد أخطبوط السرطان إلى مواقع
أخرى من الجسم.
بقي أن نعرف مالحظتين اثنتين عن البكتين ،األولى هي
أن البكتين مسئول عن هروب معتدل لعدد من العناصر
الغذائية مثل الفوسفور والمغنيزيوم والحديد والزنك.
والثانية هي إن تناول البكتين بجرعات عالية يزيد من كمية
الغازات الناتجة عنها وبالتالي يحدث انتفاخ البطن المزعج
للغاية ،ولتفادي حصول هذا ينصح بتناول البكتين بجرعات
قليلة يتم زيادتها تدريجا ً.
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حـقــنـة
الجزءالثانى

أوزون

استخدامات غاز األوزون

 .1العالج العضوي ()Systemic Treatment

يختلف تركيز األوزون العالجي باختالف المرض المعالج .يتطلب
العالج وجود عبوة زجاجية معقمة للحقن الوريدي تستخدم
مرة واحدة فقط و معدة بنظام  Micro-Pearlو فلتر منقي
من الميكروبات .يسمى هذا العالج ب “معالجة الدم الذاتية
الرئيسية” ( )Major Autohemotherapyحيث يعتبره
األطباء العالج المثالي .تفيد العالجات العضوية في معالجة
الحاالت التالية:
• أمراض األوعية القلبية
• أمراض األوعية الدماغية
• أمراض الحساسية بأسرها
• التهاب الكبد الوبائي
• األمراض الشريانية الدورانية
• األمراض المحفزة للجهاز المناعي
•يستخدم كعالج إضافي وداعم العالج األساسي في حاالت
السرطان
• األمراض الروماتزمية /أمراض التهاب المفاصل
• األمراض المحفزة للجهاز المناعي الالنوعية
• أمراض االلتهاب العضوي
• اإلصابات البكتيرية العضوية
•اإلصابات الفطرية العضوية
• اإلصابات الفيروسية العضوية

.2العالجات الموضعية ()Topical treatment

في المقابل ،تستخدم العالجات الموضعية لعالج التقرحات
الجلدية الخارجية و الجروح المكشوفة .تتراوح مجاالت تركيز
األوزون للعالجات الموضعية بين  50 – 10بيكوغرام /مل و 30
–  100بيكوغرام /مل .تفيد العالجات الموضعية في:
● الجالدات
● قرحة الساق
● قرحة االستلقاء
● غرغرينة السكري
● الجروح بطيئة االلتئام
● االلتهابات
● اآلفات حديثة الظهور
● إبادة الميكروبات
● االستخدامات السنية
● إبادة الجراثيم و الفطريات
● يحمل خصائص مثبطة للفيروسات
● له مفعول معقم للجروح
● يحفز عامل النمو ( )TGF-βمناعيا.

 .3الحقن الشرجي ()Rectal insufflation
36

P H A R M A T O D AY
issue 47

تعرف هذه الطريقة باسم (الحقن الشرجي لغاز األوزون)
حيث توفر أسلوبا جديدا في عالج األطفال خصوصا المصابين
منهم برهاب ( )phobiaالحقنة كبديل عن معالجة الدم
الذاتية الرئيسية ( .)major autohemotherapyتصلح
هذه الطريقة في عالج أمراض عديدة مثل:
● أمراض إلتهاب المستقيم
● األمراض المحفزة للجهاز المناعي
●اإلصابات الفطرية العضوية الناتجة عن استخدام
● المضادات الحيوية
● إلتهاب الكبد الوبائي  Aو  Bو C
● عالج مساند لألمراض السرطانية
● أمراض الحساسية
● أمراض إلتهاب القولون التقرحي
● أمراض اللوز
			
● أمراض األذنين

 .4الحقن المهبلي ()Vaginal Insufflation

لقد ساهم هذا االستخدام في مساعدة العديد من النساء
المصابين بالعقم على الحمل و إنجاب األطفال.
يفيد الحقن المهبلي في عالج األمراض التالية:
●
●

األمراض الفطرية المهبلية المزمنة اإلفرازات المهبلية
العقم
		
إلتهاب المهبل
●

●

 .5ماء األوزون ()Ozonated Water

يعتبر ماء األوزون مزدوج التقطر عالجا بديال ل (معالجة الدم
الذاتية الرئيسية) إذ أنه العالج األنسب لألطفال والمصابين
برهاب الحقنة .نحن ننصح من يشربون ماء األوزون بتعبئة
ماء األوزون المقطر في عبوة زجاجية و ليس بالستيكية ثم
أن يحفظ الماء في الثالجة و يستهلك خالل  24ساعة .إن
عملية تمرير غاز األوزون من خالل المياه العادية ال يعني أن
الماء ما زال يحتوي على غاز األوزون خصوصا إذا كانت العبوة
مصنوعة من البالستيك .أما األوزون المستخدم تجاريا في
المياه المعلبة فهو صالح الستخدامات التعقيم والتطهير
فقط.

يستخدم ماء األوزون كعالج موضعي حيث يفيد في
عالج اآلتي:
● تقوية المناعة عامة في جميع أعضاء الجسم
● جميع الجروح الموضعية الملوثة
● التهاب المعدة
● الجروح المكشوفة
● القالع الفموي ● المراحل األولى من االلتهاب
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الصدفية والشتاء..
ألد األعداء
�إعداد :د� .أمنيه وجيه

المزروع ،له دور في الشفاء من الصدفية ،حيث وجدوا أن
ثم تابع :بما أن الصدفية مرض
له دور مؤثر على الخاليا األنفوية الموجودة على سطح
جلدي ،فهل هي معدية؟
أجبته :الصدفية مرض غير معدي وقد يكون له الجلد .من هنا عرف أن الصدفية ناتجة عن هذه الخاليا
عالقة بالعامل الوراثي ،وأيضا قد يظهر نتيجة للضغط األنفوية ،وهذه الخاليا تقوم بإفراز مادة مهيجة للجلد
النفسي والعصبي ،كلها احتماالت ،لكن ال يوجد سبب فتصعد للطبقة العلوية لتتكاثر الخاليا ،وهذا الدواء
يتمركز حول عالج الخاليا.
محدد موثوق منه أنه يسبب اإلصابة بها.

ثم سأل :وكيف يتم عالج الصدفية؟

قلت :كما ذكرت سابقا ً فالصدفية إذا كانت بسيطة،
يتم عالجها عن طريق مرهم الكورتيزون ألنه عالج ناجح
ويؤدي إلى نتائج جيدة ،ولكن إذا تم اإلفراط في استخدامه
يؤدي إلى تغيرات في الجلد ،ولو تم استعماله لفترة
طويلة يؤدي أيضا إلى ضمور في الجلد ،فيجب أن يكون
استخدامه تحت إشراف طبي .فجلد الوجه يستخدم له
كورتيزون ضعيف ،لكن جلد اليدين والرجلين يستخدم
معه كورتيزون قوي ،وباقي أجزاء الجسم كفروة الرأس
وغيرها يستخدم معه كورتيزون متوسط أو معتدل ،وقد
يتطور األمر الستخدام العالج الضوئي في حال لم يكن
الكورتيزون كافيا لشفائها ،ويجب التنويه إلى أنه يمنع
أخذ الكورتيزون بالفم في هذه الحالة ،فقط الكورتيزون
الموضعي هو المسموح به.
وتؤكد أبحاث عديدة إنه عندما تتكاثر الخاليا ،ال يفيد
معها العالج الموضعي بمفرده ،بل يجب أن يكون معه و
يصطحبه حقن أو أقراص لمنع انقسام الجلد انقسامات
عنيفة ،ألن الخاليا أثناء انقسامها اثنين البد أن كمية
الـ  DNAالتي بداخلها تتضاعف ،لذلك تعطى أدوية
مضادة توقف تكاثر مادة الـ  DNAوال يوجد لها عالقة
بطبيعة طعام المريض.
وقد وجد الباحثون أن دواء (سايكلوسبولين) الذي يوصف
لمرضى زراعة الكلية لمنع رفض الجسم للعضو
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وهنا نتطرق لعالج الصدفية العنيدة ،والذي يبدأ
بالتدريج ،فالعالج السهل هو أولى الطرق المستخدمة
لها ويتمثل في العالج بالفم أو بالحقن ،حيث يوجد دواء
فيتامين أ ،وهو جيد جدا للجلد ،ولكن تناوله بكميات
كبيرة يؤدي الرتفاع ضغط الدم وصداع ومشكالت أخرى،
فقاموا بعمل نظائر لفيتامين أ في مجموعة من األدوية
والتي تعد جيدة جدا لعالج الصدفية ،ولكنها ال يجب أن
تستخدم مع الحوامل أو اللواتي تزوجن حديثا ويخططن
لإلنجاب ،ألنه يؤدي لحدوث تشوهات في األجنة ،لذلك
يفضل استخدام هذا النوع من العالج للرجال وكبار
السن .ومن أشهر األدوية للصدفية العنيدة ،وسعره
جيد ،الدواء الكيماوي الملقب بـ (الميثوتريكسيت)
وهو يلعب على انقسام الخلية ويؤثر على الخلية
األنفوية ،ومعظم أنواع الصدفية تتجاوب معه .كذلك
الـ (سايكلوسبورين) وما له من دور مؤثر على الخاليا
األنفوية الموجودة على سطح الجلد ,وإذا لم يتجاوب
معهم الجسم ،يتم اللجوء للعالج البيولوجي الذي
يعد أقوى أنواع العالجات ،ولكنه يجب أن يتم تحت
إشراف طبي ألنه من الممكن أن يحدث بسببه بعض
المضاعفات .ومن الجدير بالذكر أن نتائجه جيدة ،ولكنه
يترك كآخر خيار بعد تجربة المراهم واألدوية وغيرها
من العالجات األخرى ،وذلك ألنه مكلف جدا ،فتكلفه
الكورس الواحد قد تصل تقريبا إلى  30ألف دوالرسنويا،
وهذا مبلغ ضخم ،وأيضا ألنه ال يقوم بالشفاء من

الصدفية ولكنه يمنع انتشارها ويعمل على تحسينها
وتثبيتها ،مع العلم أنه يمكن أن تعود الصدفية للظهور
ثانية ألن سببها كمرض غير معروف حتى اآلن.
وهنا تجميعة حصلت عليها من البحث لعالجات هذا
المرض وآثارها ،وناولته ورقة تحتوي على التالي :دهانات
الـ  Salicylic acidتقوم بتقشير الجلد مما يقلل
من سماكة قشور الصدفية ويقلل من خشونتها،
من أعراضها الجانبية تهيج الجلد في حال وضعها
لمدة طويلة ،امتصاص الجسم لها – عند وضعها
على مساحات كبيرة -ترقق وضعف الشعر ،دهانات
القطران :تقلل من الحكة والتهاب الجلد وسماكة
قشور الصدفية عن طريق تقليل سرعة نمو خاليا
الجلد ،ممكن أن تهيج وتجفف الجلد لذا يجب وضعها
مع المرطب ،ممكن أن تزيد من حساسية الجلد
للشمس بعد وضعها لمدة يوم كامل لذا يجب غسل
الجسم بعدها ،تقليل التعرض للشمس ووضع الواقي
الشمسي ،وتتسبب في تبقع المالبس وشراشف النوم
والشعر الفاتح ،دهانات الكورتيزون :Steroidsتقلل من
االحمرار وانتفاخ بقع الصدفية ،يعيبها فقدان فعاليتها
مع االستعمال اليومي طويل األمد لذا ينصح المريض
باستخدامها يومين ب
كل أسبوع لفترات العالج الطويلة– في عطلة نهاية
األسبوع مثال ً -لمنع هذه المشكلة،أعراضها الجانبية:
ترقق وابيضاض الجلد ،تكون الشعيرات الدموية،
ظهور التشققات والوردية .دهانات فيتامين د مثل
الديفونكس  Diavonex :تعتبر العالج األول للصدفية
المحدودة المناطق وذلك لفعاليتها وقلة أعراضها
الجانبية ،عادة ما يتم دمجها مع دهانات الكورتيزون لزيادة
فعالية العالج ,مشكلتها هي تهييج الجلد وخاصة بين
الثنايا ،دهانات فيتامين أ مثل التازوراك  :Tazoracعالج
جيد الفعالية ولكن مشكلته حصول الحكة واحمرار
الجلد ،ويستخدم للصدفية المحدودة المناطق ،العالج
الضوئي باألشعة فوق البنفسجية :UVBيعتبر
عالج فعال للصدفية المقاومة للدهانات الموضعية
وخاص ًة الـ  ،NB-UVBيتعرض المريض لألشعة 3
مرات باألسبوع ،عالج آمن من ناحية األعراض الجانبية-
نفس التعرض للشمس -ومناسب للمرأة الحامل أيضاً،
العالج بليزر اإلكزيمر  :Excimerيستخدم للصدفية
المحدودة المناطق ويعطي نتائج جيدة وهو آمن ،حبوب
الصدفية مثل الميثوتركسيت  :MTXعالج فعال جدا ً
للصدفية الشديدة والمنتشرة ومستخدم منذ فترة

طويلة ،يأخذه المريض الحبوب  3مرات أسبوعيا بفترة
 12ساعة بين كل جرعة ،مثل اليوم الصبح بعدها
بالليل وبعدها في الصباح القادم مع حبوب الـ Folic
 ،acidأعراضه الجانبية اللوعة ،اإلسهال ،هبوط كريات
الدم البيضاء وارتفاع وظائف الكبد وتعارضه مع العديد
من األدوية باإلضافة إلى كونه مثبطا ً للمناعة ،حبوب
النيورال  Neoralأو الـ:cyclosporineعالج فعال جدا ً
للصدفية ،لكن من أعراضه الجانبية زيادة نمو الشعر
واللثة ،يعيبه أثره على ضغط الدم ووظائف الكلى،
رغم هذا ،يمكن استخدام هذا العالج بصورة آمنة
عن طريق كورسات عالجية ال تزيد مدة الواحد منها
على  12شهرا ً .األسيترتين :Acitretinعبارة حبوب
من مشتقات فيتامين أ ،تقوم بعالج الصدفية بصورة
فعالة جداً ،أعراضها الجانبية هي جفاف الجلد ،ارتفاع
الدهون وإنزيمات الكبد وحصول التشوهات الجنينية
لذا ال تعطى للنساء ،العالج البيولوجي عن طريق اإلبر
مثل اإلنبرل  ،Enbrelالهيوميرا  ،Humiraالريميكيد
 :Remicadeمن أحدث العالجات التي تم اكتشافها
وأكثرها كلفةً ،تستهدف الخاليا المناعية المسئولة
عن الصدفية ،تعطى لحاالت الصدفية المتوسطة-
الشديدة وللمرضى الذين لم يتحسنوا على األدوية
السابقة أو حصلت لهم مضاعفات منها ،وال تعطى
لمن لديه مرض معدي أو نقص بالمناعة ،خطورتها أنها
تزيد من فرصة ظهور األمراض المعدية،أكثر أعراضها
الجانبية تتراوح من ظهور أعراض مشابه للزكام،
التهاب بالصدر والتهاب في مكان اإلبرة ،واألعراض النادرة
هي حصول مشاكل بالجهاز العصبي نفس ال MS
ومشاكل بالدم وبعض أنواع السرطانات.
وأخيرا ً أريد أن أقول لك ،ال تيأس من مرضك ،بل تذكر دوما
أن االبتالء هو عالمة حب من اهلل ،وأن اهلل يبتلينا ليقربنا
منه أكثر ،فاستمر باألخذ باألسباب وداوم على العالج،
وال تنسى الترطيب المستمر لجلدك في كل األوقات،
خاصة بعد االستحمام ،و ال تقنط من الدعاء لنفسك
بالشفاء ،فلكل داء دواء ،والشفاء من عند اهلل ،اطلبه
من اهلل وانتظر اإلجابة بيقين وحب وصبر ،ألن الضغط
النفسي والعصبي يزيد من انتشارها ،أقول لك ذلك حتى
ال تظل حامال هم المرض وكارها وجوده دوما مما قد يؤثر
بالسلب على تحسن حالتك.
متعكم الله بالصحة والعافية دوما ومأل حياتكم دوما
بالسعادة واألمل والعافية
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العضو الذى ال يستخدم.

يذبل ويموت
بقلم� :إيمان عبد الرا�ضي

كلما تقدم بنا العمر ،يفقد الجلد مرونته وقدرته على االحتفاظ بالرطوبة ويفقد الوجه شبابه
وحيويته .لذلك فإن تدليك الوجه من خالل مساج  Tanakaقد يساعد على تجديد خاليا البشرة
والحصول على مظهر الشباب الدائم وإبطاء ظهور مالمح الشيخوخة.

فوائد مساج :Tanaka

•يبرز جمال الخدين والذقن والفك فى تناغم طبيعى.
•يرفع عضالت الخدين ويخلص الوجه من الدهون والترهالت.
•يقلل من ظهور بمنطقة األنف والفم والجبهة وأسفل العينين.
•يمنحك ابتسامة ساحرة.
•يساعد على تقوية عضالت العين وما حولها.
•يعمل على إزالة الذقن المزدوج ويقوى عضالت الرقبة ويقلل الثنايا الموجودة بها.
•يساعد على شد الترهالت وعلى نحت الوجه وإبراز جماله.

الخطوات التى يجب عليك إتباعها:

بداية ،ال تنسى وضع المرطب من النوع المعتاد
لتجنب حدوث أى التهابات نتيجة لالحتكاك ،وحتى
تصبح بشرة الوجه أكثر سالسة.
الحركة األولى :اإلحماء:
وتتم بوضع كف اليدين على الخدين والضغط عليهما بشدة لبضع ثوانى ثم ارخاء الكف والنزول بهما وصوالً ألسفل الرقبة ،كما هو مبين بالشكل
( 1الى :)3

الحركة الثانية :إلزالة الخطوط من منطقة الجبين:
ً
قم بالضغط على منتصف الجبين باستخدام الثالث أصابع الوسطى فى كلتا اليدين ثم أدفع بهم للخارج ثم ألسفل من أمام األذن ثم أنزل وصوال إلى
أخر الرقبة ،كما هو موضح باألشكال من ( 4إلى :)8
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الحركة الثالثة :إلزالة اإلنتفاخات والهاالت السوداء والخطوط والترهالت بمنطقة العين:
باستخدام األصبع األوسط ،نضغط على المنطقة الخارجية أسفل العين ثم نتجه إلى الداخل فى حركة دائرية ببطء حتى نصل ألعلى (نفس نقطة
البداية) ثم نضغط من زاوية العين الداخلية نحو الخارج فى اتجاه األذن ثم ألسفل وصوالً إلى أسفل الرقبة ،كما هو مبين باألشكال من ( 9إلى :)16

الحركة الرابعة :إلزالة الخطوط والتجاعيد حول منطقة الفم:
من منتصف الذقن ،نضغط فى حركة دائرية حتى نصل إلى منتصف الفم كما هو مبين باألشكال التالية من ( 17إلى :)19

الحركة الخامسة :إلزالة الخطوط والدهون بمنطقة األنف:
تدليك حول األنف ثم نضغط للخارج على الخدين فى اتجاه األذن ثم ألسفل وصوال إلى أسفل الرقبة كما هو مبين باألشكال ( 20إلى  )22اآلتية:

الحركة السادسة :إلزالة الدهون بمنطقة الخدين وإبراز عظمة الهيكل :
من منتصف الذقن نضغط فى اتجاه الخارج ثم ألعلى فى خط مستقيم حتى نصل ألسفل الخدين ،ثم نقف على الخد لمدة  3ثوانى ثم نتجه نحو الخارج
بميل بسيط ألعلى فى اتجاه األذن ثم ألسفل حتى نصل إلى أسفل الرقبة كما هو باألشكال من ( 23إلى  )26التالية:

الحركة السابعة :إلزالة الدهون بمنطقة الخدين:
نضع أصابع اليد اليسرى على عظمة الفك فى الجانب األيسر ،ثم نضع أصابع اليد اليمنى بدءاً من أسفل الخد فى الجهة المقابلة بميل ،ونضغط سيراً
فى اتجاه زاوية العين ثم ننتظر  3ثوانى ،ثم نحو الخارج ثم ننزل نحو أسفل الرقبة ،كما هو باألشكال (  27إلى :)30

الحركة الثامنة :إلزالة الدهون والخطوط بمنطقة األنف وأسفل العين :
ً
نضغط باستخدام الثالث أصابع الوسطى لليدين نحو الخارج من منطقة األنف بميل نحو األذن ثم نزوال حتى نصل ألسفل الرقبة ،كما هو موضح
باألشكال من ( 31إلى  )33اآلتية:
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الحركة التاسعة :إزالة الذقن المزدوجة وتنحيف دوران الوجه والخدين:
نريح الذقن على راحة اإلبهامين كما هو موضح باألشكال من ( 34إلى  ،)38ثم نضغط نحو األعلى أسفل الخدين ثم نتجه نحو الخارج بميل بسيط
ألعلى ثم ألسفل حتى نصل إلى أسفل الرقبة.

الحركة العاشرة :إلزالة الذقن المزدوجة وتنحيف دوران الوجه:
نريح الذقن على راحة اإلبهامين ثم نضغط نحو الخارج وصوالً إلى خلف األذن ،ثم من أمام األذن ننزل ألسفل الرقبة ،كما هو موضح باألشكال
من ( 39إلى :)43

الحركة الحادية عشر :نضع راحة اإلبهام أسفل الذقن ونتجه نحو الخارج حتى نصل إلى وراء األذن فى جانب واحد فقط ثم التكرار فى
الجانب المقابل ،كما هو موضح بالصور من ( 44إلى :)46

الحركة الثانية عشر :لشد جميع ترهالت الخدين والذقن والفم فى آن واحد:
نضم اإلبهامين أسفل الذقن ونالمس باقى األصابع متقابلة أمام األنف ،ثم نسحب الجلد مع الضغط نحو الخارج بميل ألعلى ثم باتجاه أسفل الرقبة،
كما هو موضح في الصور ( 47إلى:) 51

الحركة الثالثة عشر :إلزالة تجاعيد وترهالت الجبين:
ً
من طرف الجبين ،نضغط ألعلى ثم ألسفل ثم من االتجاه اآلخر من أعلى إلى أسفل ،وأخيرا نضغط باستخدام الثالث أصابع الوسطى لكلتا اليدين من
منتصف الجبين نحو الخارج ثم إلى أسفل الرقبة ،كما هو موضح بالصور من ( 52إلى :)56

ولكن عليك المداومة ما بين  6إلى  8أسابيع على هذا التدليك اليومي صباح ًا
أو مساءاً لمدة  10دقائق وتكرار كل (حركة  3مرات) لتحصل على بشرة صحية
ومشرقة طوال الوقت .وال تنسى شرب كمية كافية من الماء ،وإتباع نظام غذائي
صحي والتعرض ألشعة الشمس قبل التاسعة صباح ًا وبعد الخامسة مساءاً،
كل هذا قد يمنحك مظهرا ساحرا وجذابا ،وستبدو أصغر سن ًا من عمرك الحالى
بشكل طبيعى وآمن جداً ،وال تنسى أن تقوم بتصوير نفسك قبل وبعد التمارين
لمقارنة النتائج .مع أطيب أمنياتى لكم بالشباب الدائم حتى آاااااخر نفس.
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اشرب المياه

بكثرة لتجنب اإلرهاق
والحافظ على صحتك
يعد شرب الماء من األمور الغاية في
ّ
األهمية؛ حيث يحتاج الجسم إليه
بكم ّيات كبيرة ،وال يمكن االستغناء
عنه نهائي ًا ،وقد أنزل اهلل ّ
عز وجل اآلية
الكريمة التي تدل على حاجة جميع
المخلوقات للماء كاإلنسان والحيوان
والنبات؛ حيث قال اهلل ّ
عز وجل ( :وجعلنا
من الماء كل شيء حي)؛ فبشرب الماء
يحيا اإلنسان والحيوان والنبات.

د /عاليا �أ�شرف
وهناك استخدامات كثيرة للماء ال تع ّد وال تحصى في
يتم بناء حجر دون استعمال
حياتنا ،فمن غير الممكن أن ّ
تتم النظافة الشخصية والنظافة المنزلية دون
الماء ،وال ّ
يتم عمل المصانع بشكل
أن
يمكن
وال
الماء،
استخدام
ّ
كامل دون استخدام الماء ،وغيرها من االستخدامات
والمتنوعة.
العديدة
ّ

فوائد شرب الماء بكثرة:
تعتمد جميع أنظمة الجسم على الماء؛ بحيث إن ّه عند
شرب الماء بطريقة أكبر تقوم أجهزة الجسم بوظائفها،
وأ ّي نقص في الماء يؤدّي إلى حدوث خلل في عمل وظائفها
بالشكل الصحيح ،ولكن يجب العلم بأ ّن كمية الماء
التي يحتاجها الجسم هي ثمانية أكواب يوميا ً للنساء،
والكمية التي يحتاجها الرجل هي ثالثة عشر كوبا ً من
ّ
كمية تعد عند بعض األشخاص بالكبيرة،
الماء ،وهي
ّ
ولكنها الكمية التي يحتاجها الجسم لكل من المرأة
والرجل في كل يوم .وكما هو معروف بأ ّن نسبة الماء في
الجسم هي .%70
فالماء يخلّص الجسم من السموم بشكل نهائي ،ويعمل
على ترطيب كافّة أعضاء الجسم؛ كترطيب الحلق والحنجرة
خاص ًة عند األشخاص الّذين يعانون من جفاف في الحلق.
ّ
كذلك ،بحمل الماء الغذاء ويوزّعه على خاليا الجسم .يخلّص
الجسم من الدهون؛ لذا فإ ّن تناول كميات كبيرة من الماء
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يعمل على الحماية من السمنة .ويصفي البشرة وينقيها،
ويعمل على تخفيف ظهور حب الشباب والبثور.
كمية تناول الماء بالنسبة للمرأة الحامل والمرأة
تزداد
ّ
المرضعة وهو أمر طبيعي إلدرار الحليب ،كما أ ّن الجنين
في بطن األم يحتاج إلى كميات كبيرة من الماء ،وهذا يع ّد
غاي ًة في األهمية لنمو الطفل بصورة طبيعية وسليمة دون
حدوث أ ّي نقص في نموه .يجب العلم بأن ّه في فصل الصيف
يتم شرب كميات أكبر من الماء،
ومع ارتفاع درجات الحرارة ّ
وهذا أمر هام وعادي وال يعتبر من األمور الضارة بالجسم؛ أل ّن
الجسم عند تعرّضه للحرارة المرتفعة فإن ّه يفقد كميات
كبيرة من الماء ،ولذلك يشعر الكثير من األشخاص بالتعب
واإلرهاق والكسل والخمول في فصل الصيف ،ويجدر بهؤالء
األشخاص تناول كميات من الماء على فترات.
إ ّن األشخاص الذين يمارسون الرياضة يحتاجون إلى شرب
كميات كبيرة من الماء ،وينصح بتناول الماء بعد االنتهاء
من ممارسة الرياضة؛ وذلك لمنع حدوث أيّة أعراض وآالم
عند تناول الماء أثناء التمارين الرياضية .إ ّن الماء ضروري
وهام جدا ً ويجب تناول كميات كبيرة منه لمرضى السكري؛
وذلك للتخلّص من السكر في الدم والبول ،كما يع ّد تناول
الماء ضروريّا ً للمريض بالحمى ،ولمريض الرشح والسعال؛
تم تناوله دافئا ً مع إضافة
فهو يعمل على ترطيب الحلق إذا ّ
ع ّدة أعشاب إليه؛ كالعسل والزنجبيل ،فهو العالج األمثل
للسعال والتخلّص من الكحة بشكل نهائي.
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فوائد واستخدامات

قشر الليمون

الكثير منا ال يعرف الفوائد الصحية والقيمة الغذائية التي توجد في قشر الليمون .لذلك قبل رمي
قشر الليمون بعد عصر الليمون أو بعد وضعه في السلطة ،فكر كثيراً قبل رمي قشر الليمون .

من فوائد قشر الليمون
أنه يحسن من صحة
العظام :

يحتوي قشر الليمون على
بيوفالفونويدس الحمضي والذي
يساعد في التخلص من السموم .

ساعد قشر الليمون في تحسين
صحة العظام ،حيث أنه يحتوي
على كمية عالية من الكالسيوم
وفيتامين ج ،وهذه العناصر تحافظ
على صحة العظام .ويساعد قشر
الليمون أيضا ً في الوقاية من أمراض
العظام ،مثل هشاشة العظام،
والتهاب المفاصل الروماتويد .

يقاوم السرطان :
قد تكون ال تعرف هذه المعلومة،
قشر الليمون تساعد في
ألنها
السرطان
مكافحة
تحتوي على salvestrol Q40
والليمونين .والتي تساعد في
السرطانية
الخاليا
مقاومة
الموجودة في الجسم .

يعالج األكسدة :
يساعد قشر الليمون في تقليل
ضغط التأكسد .يحتوي قشر
الليمون على كميات عالية من
الحمض النشط الفالفونويد ،ويعتبر
مصدر قوي للحد من األكسدة في
الجسم .

يقلل قشر الليمون من نسبة
الكوليسترول في الدم :
مفيد أيضا ً في تقليل نسبة
الكوليسترول في الدم ،مما يؤدي الى
الحفاظ على صحة القلب .ويرجع
ذلك ،إلى وجود مركبات الفالفونويد
البوليفينول في الليمون .

التخلص من السموم :
هناك عناصر سامة توجد في
الجسم وتضعف من قدرته
الداخلية وزيادة الرغبة في تناول
المشروبات واألطعمة الضارة.

يقى قشر الليمون اإلصابة
بأمراض القلب :
يحتوي قشر الليمون على البوتاسيوم
والذي يحافظ على ضغط الدم
وبالتالي يساعد في الوقاية من

الفوائد الصحية األخرى :

هناك العديد من الفوائد الصحية األخرى لقشر
الليمون مثل تنظيف الكبد وتعزيز الشعيرات الدموية
وعالج التهابات األذن وتحسين الدورة الدموية والحد من
تقلص العضالت والوقاية من السكتات الدماغية .
أفضل طريقة ألكل قشر الليمون :
قم باالحتفاظ بالليمون في الثالجة حتي يتجمد ثم
عصر الليمون على السلطة أو الشاي أو يمكنك أكل
الليمون مباشرة مع إضافة السكر.
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أمراض القلب ونوبات السكر .
يحافظ على صحة ونظافة
الفم :
يساعد قشر الليمون على صحة
ونظافة الفم .يؤدي نقص فيتامين
ج الموجود في األسنان الى مشاكل
صحية مثل نزيف اللثة والتهابات
اللثة ،ويحتوي قشر الليمون على
كمية كبيرة من حمض الستريك
والذي يساعد في عالج نقص
فيتامين ج ومقاومة أمراض اللثة .
يساعد على فقدان الوزن :
تساعد قشور الليمون على فقدان
الوزن حيث تحتوي على البكتين
وهو عنصر مسئول عن تعزيز فقدان
الوزن.
مقاومة األمراض الجلدية :
يمنع قشر الليمون مشاكل البشرة
مثل التجاعيد وحب الشباب والبقع
الداكنة وذلك ألنها غنية بالمواد
المضادة لألكسدة والتي تساعد
في التخلص من السموم الموجودة
في البشرة .

وفقا ً لبيانات الجمعية األمريكية للتغذية :
•كل  100جرام من قشر الليمون تحتوي على134
ملغ الكالسيوم .
•كل  100جرام يحتوي قشر الليمون على  160ملغ
من البوتاسيوم .
•كل  100جرام من قشر الليمون يحتوي على 129
ملغ من فيتامين ج .
•كل  100جرام من قشر الليمون يحتوي على 10.6
من األلياف .

والليمون والقشور الى وعاء فارغ على المكان ثم المسح بقطعة
استخدامات قشر الليمون:
عندما تقوم بعمل عصير ليمون ال تقوم وتركه لمدة دقيقتين على النار ثم قماش ناعمة.
بإلقاء قشر الليمون فهو مفيد للغاية  .رفعه وغسله جيدا ً .
تلميع النحاس :
تنظيف أثار الدهون :

تلك الدهون التي توجد حول األحواض
أو أعلى سطح البوتاجاز والتي
تنتج عن عمليةالقلي ،قد تحدث
فوضي في شكل مطبخك .يمكنك
التخلص منها عن طريق تقطيع
ليمونة الى نصفين ووضع ملح على
نصف الليمون لكي يساعد في
قشط الدهون وتدليك األماكن التي
يتواجد فيها الدهون بنصف الليمون
قد تكون هذه الطريقة فعالة أكثر
من المنظفات الكيميائية السامة.
تنظيف غالية الشاي أو
القهوة :

هناك رواسب معدينة تتراكم في
غالية الشاي عند ملء الغالية
بالماء ،ووضع حفنة من شرائح قشر
الليمون وتركه حتى يغلي ،ثم رفعه
عن الحرارة وتركه ليبرد لمدة ساعة
ثم غسله جيدا ً .ولتنظيف غالية
القهوة ،قم بإضافة الثلج والملح

تنظيف الميكروويف :

يمكن أيضا أن يقوم قشر الليمون مع
غمسه في الملح أو مسحوق صودا
الخبز لتفتيح مستلزمات المطبخ
المصنوعة من النحاس أو الفوالذ
المقاوم للصدأ .غمس نصف ليمونة
في الملح ووضعه على المنطقة
المتضررة ،وتركه لمدة  5دقائق
وغسله بالماء الدافئ.

قد تحتاج الى استخدام منظفات
كيميائية قوية ،قم بوضع قشر
الليمون في وعاء مع ملئ نصف
الوعاء ماء وطهي قشر الليمون في
الميكروويف لمدة  5دقائق ،وترك
الماء يغلي حتي يتبخر ويتكثف
البخار على جدران الميكروويف ،ثم
رفع الوعاء من الميكروويف ،ومسح التخلص من الحشرات :
الميكروويف بمنشفة.
تكره العديد من اآلفات قشر الليمون.
التخلص من الروائح
لذلك يمكنك فرم قشر الليمون
الكريهة والنفايات :
ووضعه على عتبات النوافذ أو بالقرب
يمكنك استخدام قشر الليمون من أي شقوق أو ثقوب يوجد بها نمل
إلعطاء رائحة لمطبخك والتخلص للتخلص منها .
من القمامة .وذلك بوضع قشر تجديد ألواح التقطيع :
الليمون في جميع أنحاء مطبخك.
بسبب أن الليمون يحتوي على رقم
تلميع الكروم :

يستخدم قشر الليمون لتنظيف
الرواسب المعدنية الموجودة على
الحنفيات المصنوعة من الكروم.
فقط قم بفرك وعصر نصف ليمونة

هيدروجيني منخفض ،فإن له خصائص
مضادة للجراثيم والتي تجعله خيار
صحيح لتجديد ألواح التقطيع .فقط
على فرك نصف ليمون على السطح
وتركه لبضع دقائق ثم إزالته .

فوائد قشر الليمون للطعام  :التوابل والطحن حتى يتحول الى الليمون على المنطقة المصابة
يساعد في زيادة نعومة السكر البني :مسحوق واستخدامه في العديد من وتركه لمدة ساعة وبالتالي تعمل
هذه الطريقة على تفتيح البقع .
إذا كان لديك سكر بني وغالبا ما الوصفات .
يتحول الى قطع صلبة ..قم بإضافة
عمل ملبس بقشر الليمون :ترطيب األكواع الجافة :
قشر ليمون إليه للمساعدة في إبقاء
يمكن أيضا ً أن تستخدم قشر قم باستخدام نص ليمون مع رش
السكر رطب وسهولة االستخدام .
الليمون في عمل ملبس ويمكن صودا الخبز على األكواع وتركه لعدة
إعطاء نكهة :
أن يؤكل بمفرده أو يتم غمسه في دقائق حتي يتم ترطيبها جيدا ً .
يمكن أن تستخدم قشر الليمون الشيكوالتة السايحة .
مفيد للبشرة عموم ًا :
الطازج أو المجفف أو المجمد
قشر الليمون يعطي للبشرة
إلعطاء نكهة ،وذلك بعد بشر استخدامات قشر الليمون
قشر الليمون جيدا ً ثم وضعه على في جمال البشرة :
إحساس النشاط والتلطيف .
السلطات والمخبوزات .
عمل مقشر السكر :
تفتيح بقع التقدم في
عمل مسحوق مستخلص السن :
قم بمزج  2/1كوب من السكر مع
تشير العديد من العالجات الشعبية قشر الليمون المفروم وكمية تكفي
من الليمون :
إزالة لب الليمون وتجفيف شرائح بأنه عند استخدام قشر الليمون من زيت الزيتون لعمل عجينة ثم
قشر الليمون في طبق لمدة  4 3-يخفف من بقع التقدم في السن و تدليك الجسم بها ،فهذا الخليط
أيام ثم وضعهم في الخالط أو مفرمة ذلك بوضع شريحة صغيرة منه قشر يساعد في تقشير البشرة .
P H A R M A T O D AY
issue 47

49

الحصبة

تعد الحصبة مرضا ً فيروسيا ُمعديا ينتقل عن طريق الجهاز التنفسي،
ويصيب األطفال خاصة ما بين الثانية إلى الرابعة من العمر .وفي
العصر الحديث قلّت نسبة اإلصابة بهذا المرض إلى أرقام قليلة جدا
في العالم ،وقلّت مضاعفاته بسبب إدخال لقاح خاص أحدث ثورة
عظيمةً على هذا المرض؛ حيث إنّ هذا اللقاح يعطى في جميع الدول
المتقدمة ،وكذلك في العديد من الدول النامية ،ويساهم في زيادة
مقاومة الجسم لهذا المرض .تتم الوقاية من هذا المرض عن طريق
التمنيع النشط بالتلقيح بلقاح الحصبة الحية ضمن تطعيم يعرف باسم
آم إم آر  ..والّذي يشمل كذلك الحصبة األلمانية والنكاف؛ حيث تُعطى
الجرعة األولى من هذا التطعيم للرضع عند إكمالهم  15 -12شهراً
من عمرهم ،أما الجرعة الثانية فتُعطى عند دخولهم المدرسة من
سنّ ( )5 -3سنوات .ومن الممكن أن يؤدي هذا اللقاح إلى عدة
مضاعفات ،منها :ارتفاع طفيف على درجة الحرارة ،وظهور طفح
جلدي ،وحدوث السعال.

أعراض وعالمات مرض الحصبة

يوما من
تبدأ األعراض بالظهور من سبعة أيام إلى أربعة عشر ً
بعد التعرض للفيروس ،وتظهر األعراض على شكل:
• حمى.
• احتقان.
• كحة جافة.
• التهاب في ملتحمة العين.
• سيالن في األنف.
• حساسية للضوء.
• بقع داخلية بيضاء داخل الفم لجهة الخد.
• طفح جلدي.

مراحل اإلصابة بمرض الحصبة

يوما بعد العدوى ،حيث ال
•تبدأ حضانة المرض من ً 14 –7
يظهر أي أعراض أو عالمات للمرض على المريض.
•عادة ما تكون حمى الحصبة متوسطة إلى شديدة ،ودائما ما
يرافقها كحة مستمرة ،سيالن في األنف ،التهاب ملتحمة
العين ،واحتقان الحلق .وتستمر الحمى متوسطة لمدة يومين
لثالثة أيام.
•ظهور الطفح :وهو عبارة عن نقاط حمراء صغيرة تبدأ في الظهور
(خصوصا خلف األذن وحول منابت الشعر) ثم تنتشر
في الوجه
ً
إلى أسفل الذراعين والجذع ،ثم على الفخذين ،وأسفل الساقين
والقدمين .وفي الوقت نفسه ترتفع الحمى ،وغال ًبا ما ينحسر
تدريجيا.
طفح الحصبة
ًّ
•يستطيع المريض أن ينشر العدوى الفيروسية لآلخرين لمدة
 8أيام ،تبدأ من أربعة أيام قبل ظهور الطفح ،وأربعة أيام من
وجود الطفح.
•الفئات األكثر عرضة لمرض الحصبة
•األشخاص غير المطعمين للحصبة.
•األشخاص غير المطعمين المسافرين للدول النامية حيث
تنتشر الحصبة فيها.
•األشخاص الذين لديهم نقص في فيتامين (أ).
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المضاعفات

•التهاب بكتيري لألذن.
•مشاكل في الحمل مثل :فقدان الحمل أو الوالدة المبكرة ،أو
نقص في وزن المولود عن الوالدة.
•التهاب الشعب الهوائية ،فالحصبة قد تؤدي إلى التهاب
الحنجرة أو الجدران الداخلية التي تبطن الممر الرئيسي
للرئتين.
•االلتهاب الرئوي .وهو حالة شائعة لمرض الحصبة.
•التهاب الدماغ.
•الحصبة قد تؤدي إلى انخفاض في الصفائح الدموية (وهي
نوع من خاليا الدم التي تعتبر ضرورية لتخثر الدم).

التشخيص

يشخص المرض من خالل معاينة خصائص الطفح الظاهر
على المريض ،وعند الضرورة يتم أخذ عينة من الدم للتأكد من
اإلصابة بالحصبة.

العـالج

ال يوجد عالج فعال نهائي للمرض ،لكن هناك بعض اإلجراءات
التي تحمي اآلخرين من العدوى:
 -1يتم تطعيم المحيطين بالمريض واألطفال بلقاح الحصبة
في مدة ال تتجاوز  72ساعة من التعرض للعدوى؛ وذلك للوقاية
من مرض الحصبة ،أما في حالة اإلصابة بالمرض فإن األعراض
أقل حدة وفي مدة أقصر.
نقصا في المناعة
 -2الحوامل واألطفال والبالغون الذين يعانون ً
يتم حقنهم بأجسام مضادة خالل ستة أيام من التعرض
للعدوى ،وتعمل على الوقاية من الحصبة أو التقليل من
حدتها.

األدوية
•خافض للحرارة.

•مضاد حيوي.

•فيتامين (أ).
•من المهم أن يخضع المريض للراحة ويتجنب اإلجهاد.
•اإلكثار من شرب السوائل وعصير الفاكهة ،لتعويض فقد
السوائل أثناء المرض.
•أرح عينيك واخفض من سطوة الضوء أو ارتدي النظارة الشمسية،
حيث يعاني المريض حساسية للضوء الساطع خالل المرض.
•استخدم مرطب للجو لتخفيف حدة االحتقان والكحة التي
يعاني منها المريض.

الوقاية

•من المهم عزل المريض عن اآلخرين ،ومنعه من االحتكاك
بهم في فترة أربعة أيام قبل وبعد ظهور الطفح على المريض.
•تأكد من أخذك التطعيم (لقاح الحصبة) للوقاية من المرض.
•(عندما يصاب الشخص بالمرض فإنه يبدأ الجهاز المناعي
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قصور الشريان التاجى
أسباب وعالج قصور الشريان التاجى

�أ.د� /.إ�سالم �شحاتة

دكتوراة و�إ�ست�شارى القلب والق�سطرة القلبية بجامعة الزقازيق
زمالة جامعة يون�سيه لق�سطرة القلب (كوريا الجنوبية)
�إعداد :ح�ســام الجبالى

مرض قصور الشريان التاجى ،الذي يسمى أيضا مرض
القلب التاجي ،أو ببساطة مرض القلب ،هو المرض القاتل
األول في أمريكا ،حيث يعاني من هذا المرض أكثر من
 13مليون أميركي .مرض قصور الشريان التاجى ينتج
عن تصلب الشرايين التاجية (وهي الشرايين التي تغذي
عضلة القلب باألكسجين والمواد الغذائية) ويؤدي ذلك
إلى تضييق أو انسداد في األوعية الدموية التي تغذي
القلب نفسه .تصلب الشرايين يحدث عندما يكون هناك
تضبيق أو انسداد في الشرايين ناتج في الغالب عن تراكم
الصفائح المشبعة بالكولسترول ،و يؤدي ذلك إلى تقليل
تدفق الدم من خالل الشريان .وبنقصان تدفق الدم الكافي
خالل الشرايين التاجية إلى القلب ،فإن القلب يحرم من
الحصول األكسجين والعناصر الغذائية الحيوية التي
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يحتاجها للعمل بشكل صحيح ومنتظم .فما هي أسباب
وأعراض قصور الشريان التاجى ،وأيضا الطرق الطبية
المختلفة المستخدمة في عالج قصور الشريان التاجى.

كيف يتطور مرض قصور الشريان
التاجى؟

إن الشرايين التاجية هي األوعية الدموية الخاصة بالقلب.
وهي أوعية دموية تتميز بأنها سلسة ومرنة ،وبالتالي
تتيح للدم التدفق بحرية .في سن المراهقة ،يمكن أن
تبدأ الدهون بالتعلق على جدران األوعية الدموية .ومع
تقدم العمر ،فإن هذه الدهون تستمر بالتراكم على جدران
األوعية الدموية ،وهذا بالتالي يؤدي إلى إصابة جدران األوعية
الدموية بالضرر .وفي محاولة ذاتية للشفاء من هذا الضرر،
فإن األنسجة الدهنية تقوم بإفراز مواد كيميائية تعمل
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على إزالة هذا الضرر والشفاء منه ولكنها في المقابل
تجعل الجدران الداخلية لألوعية الدموية أكثر لزوجة.
بعد ذلك تبدأ المواد األخرى مثل خاليا االلتهاب والبروتينات
والكالسيوم التي تنتقل في مجرى الدم بالتعلق بالجزء
الداخلي لجدران األوعية ،و تتجمع الدهون والمواد االخرى
لتشكيل مادة تسمى الصفائح ،والتي بالتالي تؤدي إلى
تضييق تدفق الدم في الشرايين (تصلب الشرايين).
بعض الترسبات من هذه الصفائح تكون قاسية من
الخارج وناعمة وطرية من الداخل .والبعض االخر من هذه
الترسبات تكون هشة ومتصدعة أو متمزقة ويكون داخلها
الدهني والطري متعرضا للخارج .وفي هذه الحالة ،فإن
الصفيحات الدموية (جزيئات على شكل اقراص موجودة
في مجرى الدم وتساعد في عملية تخثر الدم) تأتي الى
المنطقة ،وتبدأ خثرات (جلطات) الدم بالتراكم في الجزء
المتضرر من جدار الوعاء الدموي .وذلك يؤدي إلى تضييق
إضافي لمجرى الدم داخل الشرايين .في بعض األحيان،
تنهار جلطة الدم ينهار من تلقاء نفسها ،ويتم استعادة
تدفق الدم الطبيعي.
ومع مرور الوقت ،تنمو ترسبات الصفائح باحجام وأشكال
مختلفة على الجدار الداخلي للشريان الدموي .وفي نهاية
المطاف ،قد يقوم الشريان التاجى المتضيق بعمل أوعية
دموية جديدة تمر حول منطقة االنسداد وذلك اليصال الدم
الى القلب .ومع ذلك ،فإن الشرايين الجديدة قد ال تكون
قادرة على توفير ما يكفي من الدم الغني باألكسجين إلى
عضلة القلب في أوقات زيادة المجهود أو التوتر.
وفي حاالت أخرى ،فإن تجلط الدم قد يمنع وصول الدم
الى عضلة القلب بشكل كامل ،مما يسبب ما يسمى
متالزمة الشريان التاجى الحادة .وهذا االسم في الواقع هو
االسم الذي ينضوي تحته ثالثة حاالت صحية خطيرة من
أمراض القلب وهي:
الذبحة الصدرية غير المستقرة :عبارة عن اآلالم في
الصدر التي غالبا ما يمكن عالجها باستخدام األدوية عن
طريق الفم ،وتتميز أيضا بأنها آالم غير مستقرة ،ويمكن
أن تتطور إلى جلطة قلبية .وفي الغالب تتطلب حالة
المتالزمة التاجية الحادة هذه المزيد من العالج الطبي
المكثف أو اإلجراءات الطبية للتعامل معها.

واختصاره ( :)STEMIهذه النوبة القلبية أو االحتشاء
لعضلة القلب يكون سببها نقص إمدادات الدم لعضلة
القلب لفترة طويلة من الزمن .وهي تؤثر على منطقة
واسعة من عضلة القلب ،وتسبب تغيرات في تخطيط
القلب ،فضال عن وجود عالمات كيميائية في الدم.
بعض الناس لديهم األعراض التي تقول لهم بأنهم قد
يصابون قريبا بمتالزمة الشريان التاجى الحادة ،وبعضهم
قد ال يشعرون بأي أعراض حتى يحدث شيء معين ،والبعض
اآلخر قد ال تظهر لديهم أعراض لمتالزمة الشريان التاجى
الحادة على االطالق.

ما هو نقص التروية (االسكيميا)؟

عندما تقوم ترسبات الصفائح والمواد الدهنية بتضييق
تجويف الشريان إلى درجة انه ال يتمكن من توفير ما يكفي
من الدم الغني باألكسجين لتلبية احتياجات العضو
الذي يصل اليه ،عندها تحدث تشنجات في عضالت
ذلك العضو .وهذا ما يسمى بنقص التروية او فقر الدم
الموضعي (االسكيميا).
يمكن مقارنة نقص تروية القلب بالتشنجات العضلية في
الساق .عندما يقوم شخص ما بممارسة الرياضة لفترة
طويلة جدا ،فإن عضالت الساقين تتعرض للتشنجات
ألنها تكون غاية في التعطش لألوكسجين والمواد
المغذية .القلب الذي يعتبر أيضا من العضالت يحتاج
إلى األوكسجين والمواد المغذية لالستمرار في العمل.
إذا كانت إمدادات الدم غير كافية لتلبية االحتياجات في
عضلة القلب ،فإن نقص التروية أو االسكيميا قد تحدث
في عضلة القلب ،وعندها قد يشعر المريض بألم في
الصدر أو بأعراض أخرى.
يزيد احتمال حدوث نقص التروية (اإلسكيميا) عندما
يتطلب القلب كمية إضافية من األوكسجين .وذلك
يحدث في العادة خالل:
•بذل المجهود (القيام بأنشطة بدنية)
•تناول الطعام
•الشعور بالحماسة أو بالتوتر
•التعرض للبرد
قد يتطور مرض قصور الشريان التاجى الى درجة أن نقص
التروية قد يحدث حتى أثناء الراحة.

احتشاء عضلة القلب غير المصاحب الرتفاع قسم
 STواختصاره ( :)NSTEMIهذه النوبة القلبية
أو االحتشاء لعضلة القلب التي ال يصاحبها تغيرات
ملحوظة في تخطيط القلب ( .)ECGومع ذلك ،فإن
وجود عالمات كيميائية في الدم يشير إلى أن الضرر قد
وقع في عضلة القلب.

عندما يتم عالج نقص التروية (اإلسكيميا) خالل فترة
قصيرة من الوقت (أقل من  10دقائق) باللجوء الى الراحة
فقط او باستخدام األدوية ،فإنه قد يقال لك أنك مصاب
بـ”مرض قصور الشريان التاجى المستقر” او “الذبحة
الصدرية المستقرة”.

احتشاء عضلة القلب المصاحب الرتفاع قسم ST

الي اللقاء فى الجزء الثانى
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العـالقـة الطيـبـة

حيـاة

تعقيدا في الحياة هي العالقات بين البشر بل وأخطرها
ربما يكون األكثر
ً
أحيا ًنا ..فهي أحد األسباب الرئيسية للسعادة والبهجة واإلقبال على الحياة..
وأحيا ًنا أحد أهم مصادر التعاسة واأللم« ..ممكن عالقة تط َّلعك سابع سما
شوه ويؤذي الناس عالقة ،وما
وممكن عالقة تانية تنزلك سابع أرض» ..ما ُي ِّ
يصلح ويعالج الناس ً
أيضا عالقة ..نحن ننضج من خالل عالقاتنا ببعض.

�إعداد�:إيــة عيــاد
اكتشف الباحثون من خالل دراسة أُجريت في جامعة
هارفارد لمدة  75عام أن األكثر تأثيرًا في صحة الناس
النفسية والجسدية ،وطول أعمارهم ،ومدى سعادتهم،
وقدرتهم على مقاومة األمراض واألحزان والشيخوخة...
ليس الشهرة أو المال وإنما وجود عالقات طيبة في
حياتهم  ..عالقات فيها قرب وحب وتراحم وتفاهم..
عالقات كان الطرف اآلخر (أب ،أم ،أخ ،زوج ،صديق ،جار)...
متاح ومساند في األوقات الصعبة .وعلى العكس من لم
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يحظ بهذا الشكل من العالقات ،أعمارهم كانت أقصر،
َ
ونسبة إصابتهم باألمراض المختلفة أكبر ،وقدرتهم
تحمل األلم النفسي والجسدي أقل.
على ُّ
العالقات الطيبة هي أكسير الحياة ..وهي الترياق
ضد الذبول الروحي والموت النفسي .أما العالقات
المستهلكة المستنزفة المؤذية المشوهة على كافة
المستويات (كالعالقة مع شخص نرجسي أو اعتمادي

أو موسوس أو مدمن أو سيكوباث أو انطوائي أو تمثيلي
مسرحي أو مستغل )...البد أن تكون على وعي بها
وتتمكن من التقاطها وتمييزها جي ًدا في رحلة حياتك؛
كي تحمي نفسك منها بكل شجاعة ومسئولية مهما
كان الثمن.
ولكي تكون العالقة حياة ..بمعنى عالقة طيبة
مغيرة لألفضل بين الناس؛
صحية حقيقية مصلحة
ّ
من المهم أن يتوافر بها  7مواصفات جمعهم د/
محمد طه– استشاري ومدرس الطب النفسي ،وزميل
الكلية الملكية البريطانية لألطباء النفسيين ،وعضو
الجمعية األمريكية للعالج النفسي الجمعي -في
كتابه «عالقات خطرة»:
شعرك الطرف الثاني في العالقة أنه حاضر وموجود
. 1أن ي ُ ِ
دائما ،المهم
ومهتم ،حتى ولو لم يكن معك بجسده ً
أن تكون مطمئن أنك تخطر على باله من وقت آلخر،
فيتذكرك ويسأل
عنك ويدعو لك.
. 2أن يجيد الطرف
سماعك
الثاني
واإلصغاء إليك وقتما
تحتاجه ،ويظل متابع
ومهتم ومتفاعل،
فيصلك أنه يشعر
بك ويفهمك ويهتم
بوجودك ويق ّدره.
. 3أن يقبلك ويحترمك دون شروط ،وهذا ليس معناه
أن يوافق على كل آراءك وأفعالك ،فالقبول شيء
والموافقة شيء آخر .يقبل وجودك وعيوبك ومواطن
ضعفك وأخطاءك وعجزك ،مع استعداده لمساعدتك
دون ضغط أو إحساس بالذنب أو تهديد بالبعد.
أحكاما دينية أو أخالقية أو قانونية عليك
. 4ال يُصدر
ً
تحت أي ظرف من الظروف ،بل يشير ببساطة وراحة
قاضيا أو مصلح اجتماعي أو
إلى بعض األمور ،ليس
ً
رجل دين.
. 5يضع نفسه مكانك فيشعر بك ويفهمك ويرى
احتياجاتك ،ثم يعود إلى مكانه ثاني ًة ليعذرك
ويسامحك ويساعدك ..وفي نفس الوقت يسمح

لك بفعل ذلك معه ..أنتما في عالقة ثنائية متبادلة
وليس واح ًدا في عالقة مع مرآته.
. 6أن تكونا حقيقيين في العالقة ،أي أن يكون كل واحد
منكما نفسه دون ارتداء أقنعة أو تزييف أو تلوين،
نقول ما بداخلنا لبعض ونشارك ما نحسه مع بعض
ونُبدي ما نراه من أنفسنا لبعض.
. 7أال تكون العالقة مغلقة على اثنين وفقط ،اثنين
قررا االنعزال بأنفسهم عن العالم والناس والعائلة
واألصحاب ...تحت دعوى أنهما مكتفين ببعضهما
عن كل شيء؛ ألن هذا النوع من العالقات يؤذي
أصحابه ويجعلهم يع ُّدون على بعض األنفاس ويوقفوا
ألي منهما بالحياة والحرية
نمو بعض وال يسمح ٍّ
والحركة ..وهذا ما يصيب أي عالقة في مقتل.
تلك السبع مواصفات إن توافرت في أي عالقة وقبلهم
تقوى اهلل في بعض واستشعار وجوده سبحانه معنا

في كل أحوالنا ..تكون هذه العالقة حياة كاملة
خوه،
مغيرة للطرفين لألفضل ..عالقة صداقة ،أ ُ ّ
صحية ّ
حب ،قرابة ،زواج ،عمل ،عالج ...ستكون وقتها نفسك
الحقيقية دون رتوش أو تجميل أو حسابات أو تخوفات؛
ألنك تعلم أن الطرف الثاني يقبلك كما أنت بل ويحبك
يغير موقفه
دون شروط ويحترمك ويحترم رحلتك وال ّ
بتغير أحوالك.
منك
ُّ
هذه هي العالقة الطيبة الحقيقية ..تشعر فيها أنك
موجود وتصنع فارقًاُ ..مقدَّر وتستحق ..لست مضطرًا
للتص ُّنع والتزييف ل ُترضي أح ًدا ..هذه العالقة تُطمئن
وتُفرح وتُغير ّ ..تقرِّبنا من أنفسنا والناس وربنا ..هي
المناعة النفسية والصحة الجسدية ..هذه العالقة
«حياة».
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�أ /د محمد �إبراهيم �سليمان
مدر�س وا�ست�شاري الجلدية والتنا�سلية
و�أمرا�ض الذكورة بجامعة الزقازيق

التعرق
والجلد
�إعداد  /ح�سام الجبالى

التعرق ظاهرة طبيعية وصحية فهو إفراز الماء
وبعض المكونات األخرى مثل األمالح من مسام الجلد
للحفاظ علي درجة حرارة الجسم الداخلية ثابتة،
وهي تنظم حرارة الجسم ،ومع ذلك فان التعرق الزائد
محرج وهذه الحالة تصيب الكثير من الناس من اإلناث
والذكور ويعاني فيها المصاب من كثرة إفراز العرق في
اليدين والقدمين وغالبا ما يتحرك المصاب من حالته
فيواجه مواقف نفسية محرجة في اتصاالته باآلخرين
في مجتمعه مثل المصافحة واستخدام األدوات .ولم
يتوصل العلم لعالج قاطع لهذه الحالة ماعدا بعض
العالجات المؤقتة.
إن هناك أسباب كثيرة للتعرق الزائد ،منها:
ـ أسباب فسيولوجية :مثل تعرض الشخص
لدرجة حرارة عالية جدا ،أو بذل مجهود أو توتر شديد
مثل االنفعال العصبي والعاطفي وما إلي ذلك.
ـ أسباب مرضية :مثل زيادة إفراز الغدد الصماءـ
انقطاع الطمث استخدام أدوية عالج سرطان
البروستاتاـ واحيانا شكوي عامة مع زيادة الوزن.
ويجب أن نالحظ إن التعرق ألسباب فسيولوجية غالبا
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يكون في منطقة واحدة ،إما باطن اليدين أو باطن
القدمين أو اإلبطين أو الوجه أو الجذع ،علي عكس
التعرق ألسباب مرضية فإن صاحبه يعاني من التعرق في
أكثر من مكان ،وغالبا في كل هذه األماكن معا.
أيا كان السبب المؤثر فسيولوجيا ً أم مرضيا ً أم نتيجة
تعاطي أدوية معينة فان المحصلة النهائية هي
استثارة العصب السمبثاوي الذي بدورة يقوم بتنشيط
الغدد العرقية ويحفزها علي إفراز المزيد من العرق،
الذي تتراوح نسبته مابين البسيط والمتوسط والغزير.
وهنا تحدث المشكلة ،وتكون علي مستويات ثالثة:
أوال :عرق الوجه ،وهو يبدأ من الجبهة نزوال لألسفل
مما يجعل الوجه مبتال دائما ويسبب حرجا شديدا
أحيانا وبخاصة لدي السيدات ورجال األعمال.
ثانيا :عرق باطن اليدين ،وهو ما يمثل مشكلة
كبرى وقد يتسبب في ترك بعض الموظفين لوظائفهم
كرجال البنوك والمحاسبين ،وذلك لعدم قدرتهم علي
التعامل مع األوراق ،وقد يسبب اإلحراج لغير هذه الفئات
وتجنبهم مصافحة الغير.

ثالثا :العرق الشديد لإلبطين والجذع ،يؤدي
إلى وجود هاالت بيضاء من األمالح الجافة تحت اإلبط
نتيجة تراكم هذه األمالح التي تخرج مع العرق .وقد
يتجنب األشخاص المعانون منه ارتداء المالبس الملونة
خوفا من آثار بقع العرق عليها.

عالج التعرق الزائد

إن التعرق الزائد قد يسبب مشكلة شديدة للشخص الذي
يعاني منه ،وعليه فهناك طرق مختلفة لعالج العرق
الزائد ،نذكر منها:
•أدوية التعرق ،والعالج الموضوعي ،والعالج الجراحي،
والتحلل األيوني ،والبوتكس.
•أدوية التعرق (المتناولة عبر الفم) :ال توجد أدوية
معينة لعالج التعرق ،ولكن ظهرت هناك أدوية علي
سبيل التجربة ،وبعد تجربتها علي بعض األشخاص
وجد أن اآلثار الجانبية لها أكثر من فائدتها ،لذلك لم
تحصل علي موافقة هيئة الدواء والغذاء األمريكية،
ولم يتم طرحها للجمهور ،حيث أنها كانت تؤدي إلى
جفاف شديد بالفم والجلد ،مع صعوبة في حركة
العين.
•العالج الموضعي :غالبا يكون العالج الفعال هو
الذي يحتوي علي مادة كلوريد االمونيوم بتركيز
يتراوح من (15ـ  25في المائة) ،وهو فعال في الحاالت
المتوسطة والبسيطة .وتدخل هذه المادة في الكثير
من الكريمات ،وبخاخات مضادة التعرق الموجودة في
الصيدليات ولكن بتركيزات ضعيفة .وهناك بعض
المواد الطبيعية المستخدمة مثل الشبة ،الشاي،
خل التفاح ،الحناء ،الجوز ،السالمية والصنوبر .كما
يجب تناول األغذية المحتوية علي الزنك مثل طحينة
السمسم والفول السوداني والمحار والشوكوالتة
الغامقة وبذور اليقطين المحمصة وكبد العجل.
• العالج الجراحي :وهو ببساطة ربط أو قطع العصب
السمبثاوي الذي ينشط المكان المصاب بالتعرق
الزائد وذلك لتعطيل عمله ولكن هذه العمليات من
الخطورة بحيث أن غالبية الجراحين يتجنبونها خوفا
من إتالف عصب آخر ،وتكون النتيجة أن يفاجأ المريض
بعد أن يفيق من التخدير بإن الجزء أو العضلة التي
يغذيها العصب الذي تم إتالفه قد أصيب بالشلل.
•وهناك عملية جراحية آخرى يتم إجراؤها بسحب
الغدد العرقية من اإلبطين تحت مخدر موضعي،
ولكن هذه العملية غير منتشرة في الشرق األوسط
رغم أن بعض جراحي التجميل يدعون بأنهم يقومون
بإجرائها بنجاح.

•التحلل األيوني :ويجري باستخدام شحنات كهربائية
خفيفة يتراوح مقدار التيار الكهربائي فيها ما بين 15
إلى  18ملي أمبير ،صادرة من مولد كهربائي .وتتم
هذه الطريقة علي جلسات تبدأ بأربع جلسات في
األسبوع األول ،ثم تليها جلستان كل أسبوع .إال أن
هذه الطريقة لعالج التعرق الزائد لعدة شهور تتراوح
بين سبعة أشهر إلى عشرة أشهر .يخف التعرق
الزائد ال تصلح في اإلبطين ويستحيل استخدامها
في الوجه ،وتستخدم فقط في الحاالت الخفيفة
والمتوسطة ،وهي مكلفة جدا.
•حقن البوتكس :وهي الطريقة الفعالة واألسهل
للمريض علي الرغم من تكلفتها .وتعطي حقنة
البوتكس بواسطة إبرة رفيعة جدا وقد تحتاج إلى
مخدر موضعي (علي شكل كريم قبل الحقن بربع
الساعة ،وقد ال تحتاج في بعض الحاالت إلى تخدير
ويتم حقن البوتكس فى باطن األيدي وباطن القدمين
واإلبطين والوجه ويستمر مفعول حقنة البوتكس
إلزالة التعرق الزائد لمدة شهور تتراوح مابين  7أشهر
إلى  10أشهر يخف التعرق الزائد بنسبة تصل إلى
 80 -70فى المائة أما التعرق الخفيف والمتوسط
فيتوقف فقط أو تزيد نسبة توقفه لتبلغ  %90أو أكثر.
وبعد زوال مفعول البوتكس يحتاج المريض إلى إعادة
الحقن مرة أخرى ،ولكن مفعول إعادة الحقن يكون أطول
زمنا من الحقنة األولى.
رائحة العرق
قد يعانى بعض الناس من رائحة نفاذة لعرقهم وهنا
يجب أن نفرق بين نوعين من الروائح النفاذة للجسم:
النوع األول :وهو المميز لكل شخص عن غيره من
الناس وهذه الرائحة مسئولة عنها (التى تفرز العرق
خالل نمو الغدد العرقية الموجود فى اإلبطين والمنطقة
التناسلية نظرا ً لوجود الشعر فى هذه المناطق) وتفرز
هذه الغدد عرقا نفاذا برائحة معينة إذا لم تتم إزالته
وتنظيفه فإن البكتيريا تهاجم هذه اإلفرازات وتصدر
روائح كريهة .إذن فالعالج هنا هو النظافة المستمرة
مع استخدام مضادات التعرق العطرية التى قد تحتوى
على مضادات بكتيرية موضعية.
النوع الثانى :الذى ينتج عن أكل بعض األكالت التى تؤثر
على الغدد العرقية العادية والمنتشرة فى الجسم عامة
التى تفرز إفرازاتها عن طريق المسام ،وهذه األكالت هى
الثوم والبصل والبقوليات والكبد والبيض وأحيانا بعض
المشروبات مثل الحلبة أو بعض األدوية.
العالج ببساطة هو االبتعاد عن استخدام هذه المسببات
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د .عمــر يحــى
لقد باتت كلمة «اإليدز» تعتبر بمثابة مشهد النهاية لحياة اإلنسان عند السماع باإلصابة
به .ولكنها تعتبر حقيقة مشوهة عن اإلصابة بفيروس نقص المناعة نشرتها الكثير
من وسائل اإلعالم على مدار األعوام السابقة .يعتبر اإليدز أو متالزمة نقص المناعة
المكتسب هو مرض يصيب الجهاز المناعي البشري ويسببه فيروس نقص المناعة
البشرية فيروس إتش أي في ( )HIVوتؤدي اإلصابة بهذه الحالة المرضية إلى التقليل
من فاعلية الجهاز المناعي لإلنسان بشكل تدريجي ليترك المصابين به عرضة لإلصابة
بأنواع كثيرة من العدوى عالوة على عرضة اإلصابة بأورام عديدة.
يمكن أن ينتقل هذا الفيروس من خالل االتصال الجنسي
غير اآلمن سواء الشرجي أو المهبلي أو الفموي ،أو من
خالل عملية نقل الدم ،أو من خالل إبر الحقن الملوثة بهذا
الفيروس ،أو يمكن أن ينتقل من األم إلى جنينها خالل
مرحلة الحمل أو الوالدة أو الرضاعة أو من خالل أي عملية
تعرض أخرى ألي من السوائل الجسدية سالفة الذكر.
وتطورات عديدة تختلف من
يمر ّ هذا المرض بمراحل
ّ
شخص آلخر ،وبال ّتالي تختلف أعراض المرض باختالف
المرحلة .تعتبر المرحلة األولى هي المرحلة األولية عند
اإلصابة بالفيروس وتكون عبارة عن أعراض انفلوانزا عادية
وأحيانا تكون مصاحبة بإلتهاب بالغدد اللمفاوية وطفح
جلدي وأحيانا اإلسهال.
أما عن المرحلة الثانية فتعتبر المرحلة التي يكون فيها
الفيروس كامنا في الجسم وال يعلم المريض أنه مصاب
به إال على محض الصدفة عند قيامه بتحاليل تظهر
األجسام المضادة للفيروس.
وتأتي المرحلة الثالثة واألخيرة حيث يتمكن الفيروس في
ويدمر مناعته الجسديّة
هذه الفترة من جسم اإلنسان
ّ
بشكل كبير .في هذه المرحلة ،قد تظهر بعض األعراض
على المريض ،فقد يصاب باإلسهال الش ّديد ،وفقدان سريع
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للوزن ،وارتفاع في درجة حرارة الجسم ،ويشعر المريض
كذلك بضيق في ال ّتنفس .ثم تبدأ األعراض األكثر خطورة
بالظهور على جسم اإلنسان بشكل واضح ،فيصبح أكثر
ّ
بالسرطانات المختلفة ،وااللتهابات الرئويّة
عرضة لإلصابة ّ
الحادّة.
يعتمد تشخيص اإلصابة بفيروس نقص المناعة على
وجود األجسام المضادة للفيروس في الدم ثم التأكيد
على اإلصابة بعد العثور على الفيروس في الدم باستخدام
طريقة الـ .PCR

حاليا لقاح مضاد لفيروس نقص المناعة البشرية
ال يوجد
ً
شاف لفيروس نقص المناعة البشرية .وتعتمد
أو عالج
ٍ
وسائل الوقاية المعروفة حتى اآلن على تجنب التعرض
لإلصابة بالفيروس أو  -في حالة عدم التمكن من القيام
بذلك  -العالج بدواء مضاد للفيروسات مباشرةً بعد
التعرض للفيروس بشكل مؤثر وفعال وهذا يعرف باسم
العالج الوقائي الذي يعقب التعرض لإلصابة بالمرض
مباشرةً( .)PEPو عند التأكد من اإلصابة بالفيروس فإن
العالج المتوافر حاليا يجعل الفيروس كامنا في الجسم
ألطول فترة و التي قد تصل لعشرات السنين.
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وزن الطفل..
مسؤولية من؟
سؤال خطر ببالي اليوم ،وأنا ذاهبة مع ابني الذي لم يتم
العامين للسوبر ماركت ،لشراء بعض األغراض ،وجدت األرفف
السفلى– كما هو الحال دوما في الهايبر ماركت وحتى
الميني ماركت -تعج بالحلويات بجميع أشكالها ،بألوانها
المبهجة ،وأشكالها الجميلة الجذابة ،التي ال تمت بصفة
لمحتواها الداخلي وحقيقته غير الجميلة وغير المفيدة
بالمرة لصحة أبنائنا .وحين بدأ طفلي بتمرير يديه على
الرفوف ،حملته ألبعد نظره عنها ،فأنا كأم ،ال أريد أن أعرف
طفلي بمثل هذه النوعية من المأكوالت الضارة ،وال أتمنى
لطفلي أبدا أن يصاب بالبدانة وأن يمأل جسمه بما هو غير
مفيد بل وضار لجسمه ولمستقبل حالته الصحية.

والسؤال هو :هل هذه األرفف السفلى
هي السبب في بدانة األطفال؟ أعتقد
ذلك ،ألنه مع التطور الذي يحدث ألسلوب عرض المنتجات
الغذائية ،نجد أن أي سوبر ماركت يقوم بتخصيص األرفف
السفلى لعرض الحلويات وأكل األطفال ،مما يجعل الطفل
الذي يذهب مع أهله إلى السوبر ماركت ينجذب إلى هذه
األرفف ألنها تحتوي على الحلويات بجميع أشكالها
الجذابة .وعندما ناقشت بعض أصحاب هذه المحال في
ذلك ،قالوا لي أن أغلى األرفف هي السفلى ،وأنه دوما يتم
وضع حلويات األطفال فيها وصوال إلى األرفف التي تكون في
مستوى العين لدى الكبار ،أما األرفف العليا ،فتكون دوما
لعرض منتجات السوبر ماركت األرخص .كما أنهم يتعمدون
وضع حلوى األطفال في مدخل السوبر ماركت حتى يقف
الطفل طويال أمامها ليأخذ منها ما يشاء من الحلوى
وأكياس شرائح البطاطس ،فلو تم وضع مأكوالت األطفال
من حلوى وغيرها في آخر السوبر ماركت ،ستكون بعيدة عن
متناول األطفال ،وقد ال ينتبهون لوجودها أساسا.
لهذا ،فأنا أنصح كل أم وكل أب أال ينساقوا وراء كل ما يطلبه
الطفل ،ويجب قراءة محتويات أي شيء سوف تقدمونه ألبنائكم
ليتناولوه ،وهناك شروط ونصائح لكل أب وأم يجب اتباعها حتى
ال يصاب أطفالكم بالبدانة وهم في مراحل صغيرة من عمرهم.

أوال :يجب أن نعرف جيدا أن الخاليا الدهنية تنقسم في
سن أربع سنوات وسن سبع سنوات لألطفال ،معنى ذلك أنه
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�إعداد :د�.أمنية وجيه
يجب عدم اإلكثار من تناول األطعمة المسببة للبدانة في
هذه األعمار ،وهي (السكريات ،النشويات والدهون).
ثانيا :يجب االهتمام بالرياضة لألطفال وأن يكون أسلوب
حياتهمممارسةالرياضة ويكون جزءا ً أساسيا من حياتهم.
ثالثا :يجب اختيار حلوى وأكل األطفال القليلة السعرات
الحرارية والمحتوية على كمية قليلة من الدهون المشبعة.
رابعا :على األم واألب أن يشتروا أقل كمية ممكنة من
الحلوى التي اختارها الطفل ،ويجب أال يأكلها إال بعد
تناول وجبته ،حتى ال تحل محل الوجبة الرئيسية التي من
المفترض أن يتناولها الطفل.
خامسا :أن تكون الحلوى مكافأة للطفل وليست أسلوب
حياة يومي.
يجب أن نعرف أيضا أن األطفال لديهم استعداد لزيادة الوزن إذا
كان كال الوالدين أو أحدهما بدين ،وبشكل عام لمعرفة ما إذا كان
الطفل يعاني من الوزن الزائد أو التصاق الفخذين أو حب الكسل
وقلة الحركة ،فإن هناك معادلة بسيطة لتسهيل اكتشاف ذلك
(العمر بالسنين  =x 2 + 8الوزن الطبيعي للطفل).
والحقيقة المؤلمة التي يجب أن نعترف بها ..أن الطفل
البدين مشكلة ..فالطفل يرغب في أكل ما يشاء ،وبالطبع
نظرا لوجود السوبر ماركت في كل مكان حتى خارج مصر
في كل الدول العربية ،فإن هذا يعد من أكبر العوامل
المشجعة له على االستمرار في تناول كل ما يشاء من
المأكوالت المسببة للبدانة دون سيطرة محكمة على وزنه
وعلى نوعية طعامه .ال يدرك كثير من اآلباء واألمهات مدى
عظم هذه المشكلة ،فالبدانة لدى الطفل تكون عائقا على
تحصيله الدراسي وتعيق قدرته على المذاكرة بشكل جيد
مما يؤخر تفوقه ،كما أنها تعيقه عن اللعب مع زمالئه
في المدرسة حيث يكون الطفل البدين قليل الحركة مما
يعرضه للحوادث أكثر من غيره.
والجدير بالذكر هنا أن سمنة الطفولة تمثل إحدى أخطر
المشكالت الصحية العمومية في القرن الحادي والعشرين.
وتتخذ هذه المشكلة أبعادا ً عالمية وهي تصيب ،بشكل
مطرد ،العديد من البلدان المنخفضة الدخل والبلدان

المتوسطة الدخل ،والسيما المناطق الحضرية منها .وقد
شهدت معدالت انتشار تلك الظاهرة زيادة بشكل مريع.
تشير التقديرات إلى أ ّن عدد األطفال الذين يعانون من فرط
الوزن تجاوز ،في عام  42 ،2010مليون نسمة على الصعيد
العالمي .والجدير بالذكر أ ّن نحو  35مليونا ً من أولئك األطفال
يعيشون في البلدان النامية.
ومن المحتمل أن يظلّ األطفال الذين يعانون فرط الوزن
والسمنة على حالهم عند الكبر وأن يتعرّضوا ،أكثر من
غيرهم ،لمخاطر اإلصابة باألمراض غير السارية ،مثل السكري
واألمراض القلبية الوعائية ،في س ّن مبكّرة .والمعروف أن ّه
يمكن ،وعليه الب ّد من إعطاء أولوية كبرى لمسألة الوقاية من
سمنة الطفولة .إلى حد كبير ،توقي فرط الوزن والسمنة وما
يتصل بهما من أمراض من سمنة الطفولة.
هل الرضاعة الطبيعية تقي سمنة
األطفال؟
نعم فهي تجنب الصغار خطر البدانة.
حيث كشفت دراسات طبية أ ّن الرضاعة الطبيعية تلعب
دورا ً أساسيا ً في حماية األطفال ضد خطر البدانة خالل
السنوات الخمس األولى من أعمارهم ،وأنه كلما كانت فترة
الرضاعة الطبيعية أطول كلما تراجع خطر اإلصابة بالبدانة
خالل فترة المراهقة.
كذلك فإن أطفال الرضاعة الطبيعية أقل عرضة للبدانة
خالل الفترة العمرية ما بين  5 - 3سنوات مقارنة باألطفال
الذين رضعوا الحليب االصطناعي ،وتبين أن أطفال الرضاعة
الطبيعية أقل بما يتراوح مابين  %20-16لإلصابة بالبدانة
مقارنة بأطفال الرضاعة االصطناعية.
ما المضاعفات التي تنتج من السمنة لدى
ً
مباشرة أم في المدى
األطفال ،وهل تظهر
البعيد؟
تنتج من السمنة نتيجة للسمنه عند الطفل تحدث
نواح عدة.
مضاعفات عدة وتترك آثارها السلبية في الجسم من ٍ
ففي المدى القصير يمكن أن يواجه الطفل البدين مشكلة في
عضلة القلب بسبب الجهد الزائد الذي يحتاجه في ضخ الدم.
من جهة أخرى ،تواجه أجسام األطفال الذين يعانون السمنة
صعوبة في مقاومة األنسولين والسكري من النوع الثاني.
إضافة إلى مشكالت في المفاصل والعضالت وتك ّدس الدهون
في الكبد والحصى في الكلى وارتداد الطعام في المعدة.
هل صحيح أن خطر اإلصابة بالسرطان يزيد
في حال وجود مشكلة السمنة؟
ترتبط السمنة باإلصابة بالسرطان حيث يرتفع خطر اإلصابة
بأنواع عدة منه في حال وجود مشكلة السمنة كسرطانات
الثدي والقولون والمريء والكلى والبنكرياس والغدة والمبيض
والبروستاتا ...وغيرها.
وهنا يأتي دور الوالدين وبشدة ،ويتمركز
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حول:
ترغيب الطفل وتحبيبه في تناول الفاكهة بكثرة بدل
الحلويات ،وتحويل الحلوى إلى وسيلة مكافأة فقط في
المناسبات.
على األم أن تستخدم الزيوت في الطبخ بدال من السمنة
وغيرها من الدهون المشبعة.
عندما يذهب األبوان إلى السوبر ماركت يجب أن يمتنعا عن
شراء الحلوى ذات األلوان والصبغات وفي حال شراء الحلويات،
يجب قراءة المكونات بدقة والتأكد من أنها مصنوعة من مواد
طبيعية وال يوجد بها نسبة كبيرة من الدهون والسكريات.
يجب أن يكون هناك اتفاق مسبق مع الطفل أن يختار نوعا
واحدا فقط من الحلوى في كل زيارة ،وأن يترك تحديد الكمية
لوالديه ،ألنهم أدرى بحالته الصحية وحالة أسنانه ومدى
احتمالية تسوسها أو مدى احتمالية إصابة الطفل بالبدانة
وغيرها من األمراض التي تسببها كثرة تناول الحلوى.
وبالرغم من أن اآلباء في معظم األحيان ال يعطون االهتمام
الكافي بضرورة التسوق في أسواق صحية أو الحرص على
عدم اصطحاب األطفال إلى محال الوجبات السريعة ،إال أنه
بسؤال بعض اآلباء الذين ليهم أطفال بدناء عن مدى رضاهم
عن إصابة أبنائهم بزيادة الوزن وعما إذا كانوا يعتبرون السمنة
نوعا من أنواع األمراض من عدمه؟
فكانت إجابة معظم اآلباء أنهم قلقون على صحة أبنائهم
جراء زيادة الوزن ،وأكد معظم اآلباء الذين تم سؤالهم أنهم
يعتبرون السمنة المفرطة نوعا ً من أنواع األمراض يجب
عالجه ،إلى جانب أنهم أشاروا إلى صعوبة اختيار أماكن
السكن بجوار متاجر صحية و بعيدا عن محال الوجبات
السريعة ،نظرا لكثرة السوبر ماركت ومحالت الـ (تيك أواي)،
وقلة المتاجر الصحية ،وعدم تواجدها بكثرة.
وبحسب دراسة سابقة في والية أمريكية تدعى
(ماسشوتسش) ،فإنه يمكن لآلباء أن يدركوا قيمة التسوق
من المتاجر الصحية ،بعد تلقينهم محاضرات عن التغذية
السليمة ،خصوصا وأن مجموعة األطفال التي اعتادت أن
تشارك آباءها في التسوق في المتاجر غير الصحية ،وتعاني
من البدانة ،اعتدلت أوزانها وقلت لديهم معدالت البدانة بعد
أن أصبحوا يرافقون آباءهم إلى المتاجر الصحية.
قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم:
ب ا ْب ِن آ َد َم أُكُلاَ تٌ
( َما َملأَ َ آ َد ِم ٌّي ِوعَا ًء َ
ش ًّرا ِمنْ بَ ْطن ٍه بِ َح ْ
س ِ
ث لِ َ
ط َعا ِم ِه َوثُلُ ٌ
ص ْلبَهُ فَإِنْ َكانَ لاَ َم َحالَةَ فَثُلُ ٌ
ش َرابِ ِه
ث لِ َ
يُقِ ْمنَ ُ
َ
َوثُلُ ٌ
س ِه  .رواه الترمذي
ث لِنَف ِ
وأختتم كالمي بقوله تعالى﴿ :يَا بَنِي آ َد َم ُخ ُذوا ِزينَتَ ُك ْم
س ِرفُوا إِنَّهُ ال يُ ِح ُّب
س ِج ٍد َو ُكلُوا َوا ْ
ش َربُوا َوال تُ ْ
ِع ْن َد ُك ِّل َم ْ
س ِرفِينَ ﴾[األعراف]31:
ا ْل ُم ْ

متع اهلل أطفالنا وأطفالكم بالصحة والعافية دوما
ومأل حياتهم بالسعادة واألمل.

✍ :نهــى حقــى

يا سيادة الربيع ...منى سالما
هل الربيع فالكائنات ضياء وصوت فريد األطرش يغنى
آدى الربيع عاد من تانى والزهر غنى على أغصانه.

بالربيع باحتفال الطبيعة وعطورها وأجمل الزهور فى
رأيي فى فصل الربيع هى زهرة النرجس ملكة جمال
الربيع فهى تعلن والدة جديدة من فصول السنة مبهجة
وسعيدة.

وصوت الجميلة السندريال سعاد حسنى الدنيا ربيع
أقفلى على كل المواضيع ال نقول كانى وال مانى فالدنيا
ربيع والجو بديع أن كلمات أستاذنا صالح جاهين يحتفل
بقدوم الربيع بالصورة التفاؤلية الجميلة الساحرة.

يا سيادة الربيع ..منى سالما

يا سيادة الربيع ..منى سالما

يا سيادة الربيع ..منى سالما
والكلمات عن الربيع ال تجف وال تنضب ،فمنذ شعر
البحترى إلى يومنا هذا والشعراء والكتاب واألغانى
ترحب بهذا الفصل ترحيبا بليغا ...أبيات البحترى
تعيش فى وجداننا إلى يومنا هذا وهى تقول ..أتاك
الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن
يتكلما ،وقد نبه النيروز فى غسق الدجى أوائل ور ٍد
كنا باألمس نوما وما أحالها أبيات وما أحالها كلمات
التى تنطلق كالسهم فى ربيع النفوس والروح ضاحكة
متفائلة متناغمة مع إبداعات الطبيعة الجميلة التى منِ
علينا الرحمن عز وجل بأريج الزهور وألوانها الرائعة
وعبير العطور تفوح فى الحدائق برياحين الجنة فى
نفوس متعطشة إلى هذا الجمال الساحر من مهرجان
األلوان الزاهية المتنوعة صنع الطبيعة فى أيام
معدودات تطوق إلينا ونحن تواقين إليها متعطشين لها.
وكان الكاتب الكبير األستاذ يحيى حقى يقول ترحيبنا
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وهكذا تكون دورة الحياة فصل يسلم فصل لفصل آخر
لتكتمل فصول السنة وتعود الدورة الفصولية تعم على
الدنيا بخيراتها وجمالها فلكل فصل أناقته وزهوته...
ويقول الكاتب الكبير د .يوسف عز الدين عيسى األب
الروحى للمسلسالت اإلذاعية والتليفزيونية -:وينبت
الزهر فى الربيع ويلقى على أبواب الخريف بعض
ظالله وال تلوموا الخريف لو عشق الزهر وتاقت
عيونه لجماله وهل خريف العمر قد عبِر الجمال إنما
لكل عمر جماله ...ربيعا كان أو خريفا والنظر إلى
المرأه وتفحص الخطوات والتجاعيد التى تزحف أو
بدأت تزحف على مالمحنا سارقة أيامنا قد تزعجنا أو
قد تباعد مشاعرنا أو قد تثير القلق ،ولكنها فى الحقيقة
هى جوهر الحياة وفلسفة وجودنا ...ولكى نعيشها البد
أن نتصالح مع أنفسنا ...فشهادة الميالد وما هى إال
ورقة من أوراق الحياة تعنى فى الحقيقة أنها إحساس
السنين ...ولكن هيهات فالعمر فى كل فصول السنة
هو أبهى سنينه وإحساسنا بالربيع هو ازدهار الروح
واستعمال الحيوية فى مسيرة الحياة وما أجملها أن
نحيا الربيع فى كل فصول السنة.
فيا سيادة الربيع منى سالما
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سؤال العـدد
دواء واحد يستخدم لعالج زيادة ضغط العين ال ،Glucoma
ويساعد في السيطرة على نوبات الصرع  Epilepsyوهو أيضا
 diureticمدر للبول؟

صيدلية الصفا والمروه
المعادى

صيدلية باسم الجديدة
الشرقية

محمد احمد جودة
صيدلية
الغردقة

صيدلية حازم متولي
مدينة نصر

سـؤال العــدد السابق
دواء ي�ستخدم لعالج حب ال�شباب ،لكنه خطر على
احلوامل واملتزوجات حديث ًا اللواتي يخططن للإجناب،
لأنه �أُكت�شف �أنه ي�سبب ت�شوهات يف الأجنة؟

االجابــة

�إيزوتريتينوين (.)Isotretinoin
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املرا�سلة على العنوان التالى
� 6ش النباتات جاردن �سيتى -القاهرة
ت  27929291 :ف 27929293 :
info@pharmatodday.net

التهاب الجيوب األنفية
ُ
العالج
األسباب وطرق

في كثير من األحوال عندما نرى شخصا مصابا بصداع أو ارتفاع درجة حرارته أو
يشكو ألم في الوجه بين وحول العينين أو جبهته أو مؤخرة الرأس ،نسمع البعض
يقول له الجيوب األنفية ملتهبة .وفي الحقيقية الكثير منا ال يعلم ما هي
الجيوب األنفية وما هي وظيفتها التي خلقت من أجلها ،وما هي أسباب التهاب
هذه الجيوب التي تؤرق حياة الشخص عندما يكون مصابا بها.

ما هي الجيوب األنفية

وتسبب عدوى.

التهاب الجيوب األنفية هو التهاب الجيوب أسباب التهاب الجيوب األنف ّية

(التجاويف) المجاورة لألنف التي توجد داخل عظام
الجمجمة ،وهي مليئة بالهواء وتحيط باألنف
والعينين ،وترتبط بتجويف األنف عبر فتحات صغيرة
تسمح بطرح المخاط واإلفرازات من التجاويف
إلى األنف وكذالك تقوم بعملية التهوية ،كما
تساهم هذه الفتحات في تدفئة وترطيب الهواء
الذي نستنشقه قبل وصوله إلى الرئتين ،وتنقيته
من الغبار بفضل الشعيرات التي تغشى طبقاتها
الداخلية ،كما أنها تخفف من وزن الجمجمة عندما
تمتلئ هذه الجيوب بالهواء .وعندما تصبح الجيوب
األنفية مسدودة ومليئة بالسائل ،يمكن للجراثيم
(البكتيريا والفيروسات ،والفطريات) أن تنمو
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•البرد واألنفلونزا :حيث أنه في معظم األحيان يكون
سبب االلتهاب نتيجة تعرّض الشخص لنزلة برد،
أو تعرّضه إلحدى األمراض الشبيهة بذلك.
•التهاب األنف التحسسي (تورم في الغشاء
المبطن لألنف).
•التعرض للغبار الضار واألبخرة الصناعية.
•وجود زوائد لحمية باألنف (نمو صغير في بطانة
األنف) أو انحراف الحاجز األنفي.
•التهاب األسنان :في بعض الحاالت قد تنتشر
العدوى من األسنان المصابة إلى مكان الجيوب
األنفية الوتديّة.

•االلتهابات الفطريّة.

أهم أعراض هذا المرض

األنفية ،وال يُشترط
تتع ّدد أعراض التهاب الجيوب
ّ
اجتماعها معا ً عند نفس المريض ،وتتشابه هذه
األعراض والعالمات في األنواع المختلفة اللتهاب
الجيوب ولكن في حالة االلتهاب المزمن يلزم وجود
اثنتين من هذه األعراض لتشخيصه ،ومن هذه
األعراض:
• الصداع
• ارتفاع درجة حرارة الجسم.
• ألم في الوجه بين وحول العينين أو جبهة الوجه
أو مؤخرة الرأس حسب الجيب المصاب.
• احتقان وانسداد في األنف.
•إفرازات أنفية أو خلف أنفية.
• ألم في األسنان والفك العلوي.
• تأثر حاسة الشم.
• أحيانا يظهر تورم واحمرار الجلد المغطي للجيب
المصاب.
•انسداد العين بعض الشيء.

أنواع التهاب الجيوب األنفية

1.1التهاب الجيوب األنفية الحاد :التهاب عادة ما
يستمر  4أسابيع أو أقل.
2.2التهاب الجيوب األنفية شبه الحاد :التهاب
يستغرق  4إلى  12أسبوعا.
3.3التهاب الجيوب األنفية المزمن:التهاب يستغرق
 12أسبوعا أو أكثر.
4.4التهاب الجيوب األنفية المتكرر :عدة نوبات من
االلتهابات في غضون عام.

عالج التهاب الجيوب األنفية

غالبا ما يعتمد عالج التهاب الجيوب األنفية على
حدة االلتهاب.
فهناك طرق يمكن استخدامها بشكل طبيعي دون
التدخل الطبي وهي:
 مسكنات األلم البسيطة. ابق في الداخل في حرارة معتدلة. امتنع عن االنحناء مع إمالة الرأس إلى األسفل. استعمال كمادات دافئة على الوجه. -أخذ قسط من الراحة.

 تجنب األجواء المليئة بالدخان. تجنب التعرض الطويل للغبار والمواد المهيجة. عدم التمخط بشدة أثناء اإلصابة بالزكام ألن هذايمكن أن يدفع العدوى باتجاه الجيوب.
  تناول األقراص المزيلة لالحتقان التي تتوفر فيالصيدليات.
 استعمل قطرة الماء والملح.أشرب الكثير من السوائل ( 8أكواب يومياً ،وكلكوب يكون على األقل سعة  200مل) حتى تحافظ
على سيولة المخاط وتدفقه.
 تجنب ركوب الطائرة عندما تكون مصابا ً باحتقان،فالتغير في الضغط الجوي قد يدفع المخاط إلى
داخل الجيوب األنفية وإذا اضطررت لركوب الطائرة
فاستعمل مزيل االحتقان قبل اإلقالع واستعمل
بخاخ األنف المزيل لالحتقان قبل هبوط الطائرة
بحوالي  30دقيقة.
 تجنب ممارسة رياضة الغوص إلى أن تشفى منالتهاب الجيوب األنفية تماما ً
 خذ دشا ً دافئا ً. احتس طبقا ً من الشوربة الساخنة. استنشق البخار مستخدما ً فوطة لتصنع خيمةفوق مصدر البخار (أفضل عالج لترخية اإلفرازات
الموجودة في الجيوب ويساعد على تصريفها
بشكل أسهل) حيث يتم استنشاق البخار من وعاء
فيه ماء مغلي لمدة بضع دقائق كل مرة.

العالج الطبي

ويكون بإشراف الطبيب المختص مع مراجعات دورية
والتزام في إتباع تعليمات المعالجة لتجنب تعقيدات
االلتهاب وتحوله إلى التهاب مزمن .وتعطى المضادات
الحيوية المناسبة ومضادات االحتقان.
أحيانا تتطلب المعالجة تدخل جراحي تحت إشراف
الطبيب المختص في حالة االلتهاب المزمن.
في النهاية ،فإن اإلهمال والتأخير فى عالج التهاب
الجيوب األنفية يؤدي إلى حدوث مضاعفات ومعاناة
من آالم وعدم الراحة اللذين ال داعي لهما .ففي
الحاالت النادرة ،إذا لم يعالج التهاب الجيوب
األنفية ،يمكن أن يؤدي إلى التهاب السحايا ،أو تكون
حاسة
خرَّاج فى المخ ،أو عدوى في العظام ،أو فقدان ّ
ّ
بشكل دائم أو مؤقّت ،أو فقدان الرؤية.
الشم
ٍ
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العالج بالعمل

يجمع العمل -سواء كان يدويا أو
ذهنيا -بين الشقين متكاملين:
العضوى والنفسى للعالج .فالعمل
يخطو بالمصاب خطوات ثابتة على
طريق الشفاء من المدخلين معا .إذ
يؤدى استعمال العضو إلى تقويته وتعزيز حيويته
وتخليصه من أسباب الضعف والقصور ،وينعكس
المردود السيكولوجى للعمل ولنتيجته على
التوازن المادى والمعنوى.
العمل هو العالج الطبيعى الذى يتمركز حول الذات
بكافة مفرداتها الحسية والوجدانية فتربطه
الذاتية برابطة االنجاز الذى يجعل من تحقيق الهدف
وسيلة مكملة للتعافى .وإيجابية العمل تقاوم
سلبيات الحزن واالكتئاب واإلحباط والهواجس
والوساوس .فعدم العمل ال يفضى إلى الراحة
البدنية والروحية كما قد يبدو للوهلة األولى بل
يخلق البيئة المواتية للمرض فى متوالية دائرية
المثالب بين العجز وبين العلة.
العمل وقاية من االستسالم للهموم التى تعطل
آليات الحياة الداخلية والخارجية لإلنسان فى
إطاريه :الخاص والعام .فهو الدواء الذى يلزم
تعاطيه بصفه يومية للمحافظة على الصحة،
وللقضاء على فيروسات الكسل التى تغزو المخ
لتتسلل منه إلى الجسد فتضرب جهاز المناعة فى
معركة غير متكافئة.
وتتواتر أهمية العالج بالعمل على مدى مراحل
العمر من الطفولة إلى الشيخوخة .وأيا كانت درجة
الحالة موضع العناية فإن جدوى العالج بالعمل
تظل قائمة .فالطفل المعوق يجد فى العمل طريقة
أمنه لتنمية قدراته حتى تصل بالتدريب المتواصل
إلى المعدالت العادية أو تقترب منها .وطفل التوحد
يعثر فى العالج بالعمل على ضالته المنشودة التى
تؤهله تدريجيا لينخرط فى المنظومة المحيطة
به .أما فض االشتباك الشرطى بين الوظيفة وبين
العمل فهو ضرورة الزمة لالحتفاظ بعقار العمل فى
صيدلية الوجود مع الكبر .فالخروج من الوظيفة ال
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يعنى ترك العمل  ،وإنما
يجب أن يكون بداية
لعمل مستمر يعالج هبوط منحنى
الطاقة برفعه إلى مستوى اللياقة.
فى سن الستين أو قبلها أو بعدها
تنتهى الوظيفة وال ينتهى العمل ألن
نهاية العمل هى نهاية الكينونة على
نسبيتها ،وعلى إطالقها فالوظيفة
هى أقل منازل العمل لما تنطوى عليه من قيود.
والعمل الحر يمكن أن يتميز عليها أداء ودواء.
وعندما يفارق المرء وظيفته يتعين عليه أن يفارق
معها كلمات «المعاش» و»السابق» و»كنت» ،وأن
يبحث عن الصفة العملية المناسبة ليسجلها فى
بطاقة الهوية ،ويفعلها فى مسيرته الشخصية.
وإال سقط فريسة لوحوش الفراغ الذى يلتهم
العاطلين.
ولو أدرك المترددون على المستشفيات الحكومية
واألهلية قيمة العالج بالعمل فوجهوا إليه
أوقاتهم الثمينة التى ينفقونها فى إجراء الفحوص
اإلكلينيكية المتجددة ،وإتحاذ التدابير الطبية
المتعددة لشكا األطباء من البطالة الظاهرة
والمقنعة ،واستغاثوا بنقابتهم لتحميهم من هذا
المنافس الساحر الذى يحمل اسم «العمل» ،والذى
ال ينشغل وال يعتذر ،وال يتعلل بحضور المحاضرات
والمؤتمرات والندوات ،والذى يفتح أبواب العيادات
التابعة له فى كل زمان ومكان للجميع بال مواعيد،
وبال مقابل ،وبال معاون ينظم المقابالت.
والعالج بالعمل طوق نجاة للمدمن يعصمه من
الغرق فى بحر المخدرات .فاإلدمان هو آفة الضائعين
الذين يفقدون إرادتهم تحت وطأته .وكثيرا ما تبدأ
رحلته التراجيدية فى مستنقعات الحرمان من
العمل .والعمل يشحذ اإلرادة التى هى أول أسلحة
الحرب على تلك السموم بمواجهة الخذالن الذى
يفرزه فى الجسم والعقل .وإذا كانت العزيمة هى
إطاللة األمل من نافذة فى سجن اليأس على العالم
الرحب الذى يملكه من يحصل منه على ما يشاء
فإن العمل هو الوعد المؤكد بالتغلب على قاتل ال
يقاتله إال المثابر على العمل.

ُح ّمى

البحر الأبي�ض المتو�سط
يعتبر مرض حمى البحر األبيض المتوسط من األمراض
الوراثية الشائعة وخاصة في منطقة ما حول البحر
األبيض المتوسط وعند األعراق من العرب واألتراك
واإليطاليين واألرمن .ونسبة حدوثه بين هذه الشعوب
هي واحد باأللف ،أما نسبة انتشار الجين الحامل
للمرض فتصل لواحد من عشرين ،أي من بين كل
عشرين شخصا تجد إنسانا واحدا حامال لهذا المرض
وليس مصابا به ،وهو مرض جينى يتميز بنوبات متكررة
من ارتفاع درجة حرارة الجسم مع آالم بالبطن (أو) مع
آالم بالصدر أو (مع) آالم المفاصل مع تورمها.
وهذا المرض هو وراثي التهابي ،ويأتي على شكل نوبات
تدوم لفترة تتراوح بين بضع ساعات وحتى  72ساعة،
وعندما تزول النوبة يعود المريض إلى وضعه الطبيعي
وتختفي كل األعراض.
أسباب ُح ّمى البحر األبيض المتوسط:
الح ّمى هو الطفرة الجينية
من أهم أسباب انتشار هذه ُ
والتى تنتقل من اآلباء إلى األبناء فتـتسبب فى مشكالت
ع ّدة في تنظيم االلتهابات الوارد حدوثها فى الجسم،
حيث تحدث هذه الطفرة الجينية في جين يسمى
84

P H A R M A T O D AY
issue 47

 .MEFVوترتبط العديد من الطفرات المختلفة في
بح ّمى البحر األبيض المتوسط ،وقد يسبب
هذا الجين ُ
مرضية شديدة جدا ،في حين
بعض هذه الطفرات حاالت
ّ
أن البعض اآلخر قد يؤدى إلى حاالت خفيفة .واألهم من
ذلك أنه يجب توريث الجين المتحور من كال الوالدين من
مرضية شديدة.
أجل الحصول على حالة
ّ
ومن العوامل التي قد تزيد من احتمالية
اإلصابة :
وجود تاريخ عائلي للمرض  ،كون المريض من أصل عائلى
متعلق بالبحر األبيض المتوسط.
األعراض والعالمات
•تبدأ األعراض لدى معظم الحاالت بين سن  15-5من
العمر رغم أن الهجمات قد تبدأ أحيانا ً في الطفولة،
وقد يتأخر البدء في بعض الحاالت حتى بعد الخمسين
من العمر .هذا المرض يبدأ على شكل نوبات وتتكرر
كل شهرين أو ثالثة أشهر ،وفي بعض األوقات كل
أسبوع أو أسبوعين ،وتستغرك النوبة الواحدة من يوم
إلى ثالثة أيام ،وفي بعض األوقات تستمر لمدة أسبوع

أو عشرة أيام.
•الرعشة والشعور بالبرد :حتى وإن كانت درجة الحرارة
تتراوح ما بين  40-38درجة
•ارتفاع درجة الحرارة )الحمى) :وتوجد في معظم
الهجمات وتبلغ الحرارة ذروتها خالل  24 -12ساعة
لتصل حرارة الجسم إلى  40 -38.5درجة.
•آالم متكرر في البطن :يصيب حوالي  %95من
المرضى ،ويبدأ األلم عادةً في ربع واحد من البطن ثم
ينتشر ليشمل كامل البطن ،وقد يحدث أحيانا ً غثيان
وإقياءات مع انتفاخ في البطن.
•آالم متكرر في الصدر :ويشاهد عند  %75من الحاالت
ويكون األلم جنبي.
•أآلم مفصلية :حيث يشكو  %75من المرضى من
التهاب في المفاصل ،وقد يصاب مفصل واحد أو عدد
من المفاصل ،وتصاب عادةً المفاصل الكبيرة أكثر
من الصغيرة.
•آالم حادة على مستوى الرأس والشعور بالقلق مع
ضيق في التنفس.
•ظهور لون أزرق على مستوى األظافر مع ظهور اللون
األصفر القاتم على األصابع مع تغيير لون الجسم
للون الغامق.
•عدم القدرة على األكل أو بلع أى شئ خاصة أول يوم
من الهجمة.
•انكماش في الغشاء البريتوني لجدار البطن الداخلى
بسبب التهابه مما يؤدى إلى عدم القدرة على فرد
الظهر واالنحناء طوال فترة الهجمة.
•تغيير في طعم الفم مع تغيير لون البول إلى اللون
الداكن أيضا.
التشخيص
تشخيص المرض يعتمد على أربعة عوامل:

أوال :الوصف الدقيق للنوبة.
ثانيا :االستجابة السريعة للعالج.
ثالثا :وجود الخاليا الجينية للمرض (.)MEFV
رابعا :إلغاء احتمالية وجود أي مرض آخر.
لكن يمكن أن التشخيص يعتمد على القصة السريرية
مع التاريخ المرضي العائلي لنفس المرض ،وال توجد
فحوص مخبرية نوعية للتشخيص ولكن يُشاهد عادةً :
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•ارتفاع الفيبرونوجين في البالزما.
•ارتفاع كريات الدم البيضاء.
•ارتفاع سرعة التثفل ESR
•ارتفاع Amyloid
•ارتفاع CRP
المعالجة الدوائية
ال يوجد هناك دواء شاف لعالج حمى البحر األبيض
المتوسط واألدوية التي توصف هي أدوية فعالة فقط في
تخفيف األعراض والعالمات وتأخير حدوث االختالطات.
الدواء األكثر استخداما ً واألكثر فعالية في هذا المجال
هو الكولشيسين ( ،)Colchicineوتختلف الجرعة
الموصوفة للمريض بحسب شدة الحالة وحسب
الطفرة ،فهناك طفرات تؤدي إلى إصابات وأعراض
وعالمات شديدة تحتاج إلى زيادة جرعة الكولشيسين
وهنالك طفرات طفيفة ال تحتاج إلى جرعات عالية من
.Colchicine
في بعض األحيان يمكن أن يأخذ المريض جرعات وقائية
إضافية لتجنب الهجمات (عندما يشعر المريض
بأعراض تنبئ عن قرب حدوث الهجمة).
عند أخذ الكولشيسين تختفي األعراض تماما ً أو تخف
جدا ً كما أن الفترات بين النوبات تتباعد ويتأخر حدوث
االختالطات (الداء النشواني).
عادة ما تكون األعراض الجانبية للكولشسين خفيفة
ومحمولة ونادرا ً ما تضطر المريض للتوقف عن
المعالجة بسببها وهي تشتمل على الضعف العضلي
وحس الخدر وال َن َمل في اليدين والقدمين (خاصة عند
كبار السن) ،أو المرضى الذين لديهم أمراض كبدية أو
كلوية ..وبشكل عام ،يعتبر الكولشيسين من األدوية
األمينة و لذلك يمكن وصفها لفترات طويلة.
يمكن وصف بدائل دوائية أخرى (إذا لم يستجب المريض
للكولشيسين) مثل إعطاء الـ ألفا إنترفيرون (Alpha-
 ،)Interferoneالثاليدومايد (،)Thalidomide
إنفكسيماب
(،)etanercept
إيتانرسبت
( ،)infliximabأناكيرنا (.)anakinra
وقد بينت الدراسات أن استخدام األدوية المضادة
لالكتئاب يمكن أن تخفف من األعراض الجانبية
للكولشيسين.

كيف تلعبين مع

طفلك؟

(الحلقة العاشرة)

�إعداد :د� /أمنية وجية

عندما يصل طفلك إلى عمر أسابيع تقريب ًا ،يبدأ يستقر في نومه
ورضاعته نسبي ًا  ،قد تالحظين أنه يحتاج لمطلب آخر لم تتوقعيه ،فهو
يريدك أن تلعبي معه! كثير من األمهات تندهش من هذه الخطوة
الظريفة ،حيث تشعر األم أن طفلها قد أصبح إنسان ًا له شخصية ،وهنا
لنعطيك عزيزتي بعض اإلرشادات في كيفية استقبال هذا
يأتي دورنا
ِ
الطلب المهم.

ت تلبين هذا االحتياج عند
من المهم أن تعلمي وأن ِ
طفلك ،أن إظهار حبك واهتمامك له ال يقل أهمية
بالنسبة لنموه العقلي عن أهمية اللبن بالنسبة
لتغذيته ،لكن يجب أن تعرفي قدر االهتمام الذي
يحتاج إليه طفلك وأن توازني بين تفاعلك مع طفلك
من أجل تنمية مهاراته االجتماعية من ناحية ،وبين
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تركك لمساحة تسمح بنمو استقالليته واعتماده
على نفسه من ناحية أخرى.
إن شعور الطفل باألمان واالستقرار ووجود ثقة
بين األب واألم ،سيجعله متلهفا لالعتماد على
نفسه ،رغم أن الوصول لهذا التوازن ليس سهالً،
إال أن المالحظة الدقيقة ستساعدك على معرفة

الوقت المناسب لكل شيء ،اتبعي النصائح اآلتية
لتساعدك على الوصول لهذا التوازن.
اللعب :في هذه السن الصغيرة ،كل شيء في
العالم بالنسبة لطفلك يعتبر شيئا جديدا ً .قد
يلهث بعض اآلباء لشراء لعب ألطفالهم لكنهم
في الواقع ال يكونون بعد في احتياج إليها ،فإذا كان
مولودك ال يزال صغيراً ،فأنت ال تحتاجين لشراء أي
شيء ،ففي هذه السن يستمتع الطفل بأشياء أخرى
لن تكلفك شيئاً ،ادخري هذه النقود لما سيحتاجه
طفلك فيما بعد ،ساعديه على اكتشاف أصابعه
ويديه ،اكتشاف صورته وصوته ،مشاهدة السيارات
المارة ،تحدثي معه وأظهري التعبيرات على وجهك،
وافتعلي بوجهك أشكاال ممتعة له ،سوف تجدين
أن طفلك يشاهدك بانتباه شديد وأنت تفعلين ذلك.
حتى غناؤك أغنية أطفال سيشد انتباهه ،أما عندما
يكبر قليالً ،ابدئي في إعطائه أشياء بسيطة ،مثل
علبة مناديل مغلقة ،ستسليه هذه العلبة بشدة
وقد ال تكلفك أكثر من جنيهين ،أعطيه العلبة
وشاهديه وهو يستمتع باللعب بها لفترة طويلة،
لكن يجب أن تظلي تراقبيه حتى ال يحاول أكلها.
االعتماد على النفس :إن أهم شيء وأنت تلعبين
أو تتعاملين مع طفلك أن تكوني مرنة وبسيطة،
وهو جزء بسيط مما تعلمته من أمي أثناء تربيتي
ألبني ،أي إذا كنتي تلعبين معه وأراد التوقف عن
اللعب ،ال بأس ،وحاولي دوما استنباط واستنتاج ما
يريده طفلك ،وهو األمر الذي تعلمته أيضا من أبي
من خالل أسلوبه في التعامل مع أحفاده وتفسيره
إليماءاتهم وحركاتهم ،فإذا كنت مثال تريدين أن
تلعبي مع طفلك لعبة معينة مثل أن تخبئي وجهك
وتظهريه فجأة  -وهي لعبة يستمتع بها األطفال
الصغار  -والحظتي أن طفلك مهتم أكثر في هذا
الوقت بمشاهدة العصافير ،ابتعدي من أمامه لكي
يستمتع بمشاهدتها في هدوء .إذا استيقظ طفلك
في سريره ولم يحاول نداءك بأي شكل ،اتركيه وحده
بعض الوقت ألنه يحاول أن يتعلم كيف يسلي
ت
نفسه ،وهذه المهارة ستنمو لديه فقط إذا ترك ِ
له الفرصة لذلك.
إذا كان لطفلك مربية ،فكوني حذرة جدا،ألنه غالبا ما
تكون المربيات دون المستوى من حيث قدرتهن على
رعاية األطفال بشكل سليم ألنهن ليست لديهن
السلطة في قول ال للطفل أو في توجيهه سلوك

الطفل .وبما أن وجود المربية يعني أن رعاية الطفل
هي مسؤوليتها ،فسوف تجدين أن معظم المربيات
يحملن األطفال معظم الوقت ،وعندها يجب على
األم أن تشير إليها بأن ترك الطفل يزحف في مكان
آمن أفضل من حمله معظم الوقت ليتعلم االعتماد
على نفسه .وأيضا في معظم أنشطته اليومية،
محاوالت تسلق األثاث ،محاوالت االعتدال للجلوس
أو الوقوف ،تسلق سور سريره ،كل ما على األم فعله
هو توفير عوامل األمن في البيئة المحيطة بالطفل،
وتركه ليعتمد على نفسه ،مع نهيه عن أي تصرف
خطأ أو مضر له أو لغيره.
اإلثارة الزائدة :يمكن أن يثار األطفال الصغار أكثر من
الالزم بسرعة ألنهم يتعبون بسهولة ،لذلك وجب
التنظيم وترتيب اليوم للطفل ،فإذا كانت الفترة
الصباحية مزدحمة ومليئة باألحداث بالنسبة
لطفلك ،حاولي التخطيط لجعل فترة مابعد
الظهيرة هادئة ومريحة لطفلك.
االستجابة السليمة :إن تعلم طفلك تسلية
نفسه واالعتماد على نفسه في بعض األشياء هي
عملية ستتطور بشكل طبيعي عنده ،هذا إذا لم
تقومي بكبت هذه المهارة عنده بحرمانه من فرصة
االعتماد على نفسه .على سبيل المثال ،إذا حاول
طفلك أن يمد يده للوصول للعبته البعيدة عنه
بعض الشيء ،ال تتسرعي بإعطائها له ،ابقي صامتة
بعض الوقت وشاهديه وهو يمد يده ويبذل جهدا ً من
أجل الوصول إليها .إذا بدأ طفلك في إصدار األصوات
التي تعبر عن غيظه وإحباطه ،قربي منه اللعبة
قليال حتى يستطيع الوصول إليها بمجهود أقل.
يجب أن تدركي أن إعطاء طفلك اللعبة مباشرة من
البداية فيه استسهال ،ولن يساعدك على الوصول
لمبتغاك في تحسين كفاءة طفلك ومهاراته ،نفس
ِ
الشيء عندما يكون طفلك نائما في فراشه .أحيانا
يبكي األطفال بهدوء أو بصوت منخفض ثم يهدءون
ويعودون للنوم ،ال تظهري نفسك لطفلك بمجرد
سماعه يبكي ،بل راقبيه عن بعد دون أن يراكي لكي
تطمئني أنه بخير وانتظري قليال لتري إذا كان في
احتياج لك أم أنه سيعود للنوم مرة أخرى دون تدخل
منك.
ِ
نسأل اهلل تعالى أن يعيننا على تربية أوالدنا ،وعلى
تحسين كفاءتهم ومهاراتهم الجيدة ،وأن يوفقنا
ألداء ما وجب علينا تجاههم .
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الصداع
�إعداد  /عاليا �أ�شرف

الصداع أحد المشاكل الصحية التى يشتكى منها
الكثيرون سواء الكبار أو األطفال نتيجة أسباب وعوامل
مختلفة ،فهناك أسباب تتعلق بمعاناة الشخص من
مشاكل مرضية مثل أمراض المخ ،ومشاكل سوء
التغذية ،وكذلك المرضى المصابون ببعض األمراض
المزمنة مثل الضغط والسكر ،وهم أكثر عرضه لحدوث
وتكرارنوبات الصداع ..ونستعرض فيما يلى أكثر أنواع
الصداع وأسبابه وأهم الفحوصات الالزمة لتشخيصه.

أنواع الصداع

هناك أنواع متعددة للصداع تختلف على حسب
السبب ،وتتحدد طبقا لنوع األلم ومكان تواجده فى
بالرأس كاآلتى:

 - 1الصداع العادى
إن الصداع العادى هو عبارة عن حدوث ألم شديدة
يشمل جميع أجزاء الرأس ،حيث يتركز األلم فى مكان
معين بالرأس حسب نوع المشكلة الصحية المسببة
للصداع ،مثل وجود ألم بمنتصف الرأس أو ألم بالجبهة
والعينين أو حدوث ألم بمنطقة أخر الرأس.
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 - 2الصداع النصفى وعالماته

يختلف الصداع النصفى عن الصداع العادى من حيث
أعراضه وأسباب حدوثه ،وحول ذلك يقول المتخصصين
في جراحة المخ واألعصاب :إن الصداع النصفى هو
عبارة عن حدوث ألم شديدة بناحية واحدة من الرأس
سواء الجانب اليمين أو اليسار بدءا من منتصف الرأس.
بعض العالمات التى تسبق الصداع النصفى كمؤشر
لحدوثه وأهمها
أ -عدم القدرة على رؤية األشياء بوضوح وظهور ومضات
ضوئية بالعين
ب -سرعة نبضات القلب بصورة ملحوظة
ج  -عدم قدرة الشخص على الكالم
يستغرق حدوث الصداع النصفى مدة تتراوح ما بين 10
إلى  15دقيقة ،وذلك فى أغلب األحوال

 - 3الصداع النفسى

أن الحالة النفسية السيئة أحد أهم أسباب حدوث
الصداع النفسى والتى يتسبب فى شعور الشخص
بوجود شى ضاغط حول الرأس مع اإلحساس بوجود
نبضات بجانبى الرأس.

يقل حدوث الصداع النفسى مع انتهاء المشكلة النفسية
التى يعانى منها الشخص ،وتحسين حالته النفسية

أسباب الصداع
هناك أسباب وعوامل عديدة تساهم فى حدوث الصداع
بأنواعه ،فهناك عدة أسباب مرضية مثل التهاب الجيوب
األنفية ومشاكل األسنان والفكين ،وعوامل أخرى مثل
السهر والتغذية غير الصحية.
 -1أسباب الصداع المرضية
ا  -وجود مشاكل بالنظر مثل ارتفاع ضغط العين
ب  -ارتفاع مستوى السكر أحد أسباب حدوث صداع.
ج  -مشاكل اضطراب ضغط الدم سواء بارتفاع ضغط
الدم أو انخفاضه عن المعدل الطبيعى بالجسم،
مما يتسبب فى حدوث صداع بمنطقة أخر الرأس.
د -المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوى أكثر
عرضه لتكرار حدوث الصداع سواء الفشل الكلوى
المزمن أو الحاد.
هـ -األشخاص الذين يعانون من مشاكل سوء الحالة
النفسية مثل االكتئاب والقلق والتوتر.
 )2اسباب حدوث الصداع النصفى
 1.1وجود أورام خبيثة أو حميدة بالمخ.
2.2التهاب أنسجة المخ.
 3.3زيادة كهرباء المخ.
 4.4مرضى الصرع أثناء أو قبل حدوث نوبة المرض.
5.5حدوث قصور بالدورة الدموية.
6.6اإلكثار من تناول المنبهات التى تحتوى على قدر
كبير من الكافيين مثل القهوة ومشتقاتها.
التهاب الجيوب األنفية أحد أسباب حدوث الصداع،
فالصداع الناتج عن وجود التهاب بالجيوب األنفية عادة
ما يحدث فى صورة وجود ألم شديد متركز فى منطقة
األنف والعينين والوجنتين .فالتهاب الجيوب األنفية أحد
أسباب حدوث وتكرار الصداع نتيجة عدم قيام الجيوب
األنفية بمهامها الوظيفية ،مثل ترطيب األنف وتهوية
الجمجمة وتخفيف وزن الرأس ،مما يزيد فرص حدوث
الصداع بصورة متكررة نتيجة عدم تهوية الجمجمة.
يعانى الكثيرون من الشعور بوجود ألم شديد بمنطقة
مفصلى الوجه والفكين بسبب إصابة مفصلى الفكين
بالوجه بمرض «« MYOFASCIAL PAINنتيجة
إجهاد العضالت المحركة للفك السفلى ،كذلك أيضا
عدم االستعاضة بتركيب األسنان المخلوعة ،مما يترتب
عليه أجهاد الفكين مما يتسبب فى شكوى الشخص

من تكرار الشعور بالصداع.

 - 4أسباب صداع الضغط
العالى

األشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مثل
اضطراب مستوى ضغط الدم سواء الضغط المرتفع
أو الضغط المنخفض عن المعدل الطبيعى ،نتيجة
اسباب وعوامل مختلفة منها:
1.1اإلفراط فى تناول األطعمة التى تحتوى على نسبة
عالية من األمالح مثل المخلالت ومشتقاتها ،أو
اإلكثار من تناول المشروبات الغنية بالكافيين التى
تعمل على ارتفاع مستوى الضغط الدم
2.2تناول األغذية الغنية بالسكريات التى تساهم فى
انخفاض الضغط عن مستواه الطبيعى
3.3عدم االهتمام بتناول أدوية الضغط بانتظام

- 5صداع األنيميا

تلعب نوعية األطعمة التى يتناولها الشخص دورا فى
زيادة فرص حدوث الصداع ،فعلى سبيل المثال اعتماد
الشخص فى تغذيته على تناول بعض األطعمة غير
المحتوية على قدر كاف من الفيتامينات واألمالح
المعدنية الضرورية والمفيدة لصحة الجسم ،إلى
اإلصابة بمشاكل األنيميا -نقص الحديد -أحد أسباب
حدوث الصداع.
 1.1تحليل صورة الدم الكاملة لتأكد من وجود أنيميا
تسبب فى حدوث الصداع
2.2إجراء كشف إكلينكى على قاع العين
3.3إجراء أشعة مقطعية على المخ لالطمئنان من
عدم وجود مشكلة صحية بالمخ ،وتكرار الصداع
أحد مؤشراتها الدالة على حدوثه
4.4الذهاب لطبيب أنف وإذن وحنجرة الستبعاد وجود
مشاكل بالجيوب األنفية
5.5قياس مستوى السكر والضغط فى الدم للتأكد
من ضبط مستواهم فى الجسم

أفضل طرق عالج الصداع
يتوقف عالج الصداع بناء على تحديد المشكلة الصحية
التى يعانى منها الشخص والمسببة لحدوث الصداع
بصورة مبالغ فيها ،لذلك يجب إجراء الفحوصات
والسابق ذكرها لمعرفة سبب حدوث الصداع ووصف
عالج مناسب له.
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علماء العرب...

ومستقبل بالدنا

لم يقع اختياري للكتابة املختصرة ...بل قل املختصرة جدا عن علماء العرب
مجرد مصادفة أو ملجرد كتابة مجموعة مقاالت فحسب .......فلم تكن تزيد عن
كونها مجرد عناوين مع بعض اإليضاحات البسيطة لها.
ولو تفحصنا قليال في تلك املقاالت املختصرة لوجدنا قسائم مشتركة بين هؤالء
العلماء جعلتهم يسطرون أسماءهم في تاريخ العلوم اإلنسانية ،من طب وصيدلة
وعلوم وفلك وجغرافيا وعلوم اجتماعية ...الخ .ويأتي في مقدمة تلك القسائم:
التأمل واإلصرار ،والعزيمة واألخالق الحسنة ،لدرجة أن بعضا منهم كان يهتم
بالطب وتفسير القرآن في آن واحد ،على سبيل املثال....
ومن الجدير بالذكر أن أوروبا نقلت عنهم تلك العلوم ومازالت كتبهم تدرس في
جامعات أوروبا والعالم أجمع .وطور العالم املتقدم تلك العلوم وبنى عليها
الكثير من نظرياته الحديثة في شتى املجاالت .ومازال العالم والعلماء يذكرون
علماءنا األوائل .وال غرو أن يقوم أحد أعظم علماء الغدد في العصر الحديث في
مصر وهو الدكتور بول غليونجي باالشتراك مع األب قنواتي في كتابة مؤلفا من عدة
أجزاء عن ابن رشد استغرق سنوات طوال تكريما له.
أما نحن العرب ...فلم نهتم بدراسة بل وال حتى بقراءة هذه السير العطرة.
إن أردنا أن تتقدم بالدنا وننشل أنفسنا من الفقر العلمي الذي نعاني منه ،فال مفر
من العودة ملاضينا ندرسه ونبحث فيه ،كي نثري حاضرنا ومستقبلنا ويكون نبراسا
يضئ لنا الطريق.

