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إعداد: هيئة التحرير

ــز  اكتشــف باحثــو جامعــة جون
هوبكنــز فــي دراســاتهم اخملبريــة 
أّن اخلاليــا اجلذعيــة املوجــودة فــي 
ــل  ــن أن حتم ــض ميك ــون املري ده
الدمــاغ  إلــى  جديــداً  عالجــاً 
االســتئصال  بعــد  مباشــرةً 
اجلراحــي للــورم اجلذعــي الدبقــي 
ــواع األورام  ــر أن ــّد أخط ــذي يع ال

الدماغيــة وأكثرهــا شــيوعاً. 
وأشــار هــؤالء الباحثــون إلــى 
الُلحميــة  اجلذعيــة  اخلاليــا  أّن 
بقــدرة  تتمتــع  املتوســطية 
عــن  البحــث  علــى  عجيبــة 
اخلاليــا املتضــررة فــي حــاالت 
بالســرطان،  اإلصابــة  مثــل 
وبالتالــي ميكــن أن توفــر للفريــق 

جديــدة  وســيلة  املعالــج 
للوصــول إلــى أجــزاء الدمــاغ 
ــا  ــول إليه ــب الوص ــي يصع الت
وتتكاثــر  تختبــئ  أن  ويحتمــل 
الســرطانية.  اخلاليــا  فيهــا 
ــة  ــا اجلذعي ــذ اخلالي ــز أخ ويتمي
مــن  املتوســطية  الُلحميــة 
الدهــون بأنــه أكثــر ســهولة 
ــا  ــًة بأخذه ــة مقارن ــل تكلف وأق

مــن نقــّي العظــم. 
وفــي هــذا اإلطــار، قــال الدكتــور 
ألفريــدو كينونــز هينوجوســا، 
ــتاذ  ــة وأس ــق الدراس ــد فري قائ
ــي  ــة واألورام ف ــة العصبي اجلراح
ــز  ــة جون ــب بجامع ــة الط كلي
األكبــر  التحــدي  إّن  هوبكنــز، 

علــى اإلطــالق فــي مواجهــة 
ســرطان الدمــاغ هــو هجــرة 
فحتــى  الســرطانية،  اخلاليــا 
ــت  ــورم تفل ــتئصال ال ــد اس عن
ــّببًة  ــد مس ــا وتبتع ــض اخلالي بع
ــاًء  ــر. وبن ــكان آخ ــي م ــرر ف الض
علــى نتائــج هــذه الدراســة، مــن 
ــة  ــى طريق ــور عل ــل العث احملتم
مــا لتزويــد اخلاليــا الســليمة 
لــدى املريــض بالعــالج الــالزم 
اخلاليــا  تقــوم مبطــاردة  لكــي 

وتدميرهــا.  الســرطانية 
وإلجــراء التجــارب اخملبريــة قــام د. 
ــا  ــراء خالي ــالؤه بش ــدو وزم ألفري
متوســطية  حلميــة  جذعيــة 
بشــرية بعضهــا مأخــوذ مــن 

دهون الجسم لمحاربة سرطان الدماغ

الدهــون وبعضهــا اآلخــر مأخــوذ 
مــن نقــّي العظــم، كمــا قامــوا 
بعــزل وزراعــة خاليــا جذعيــة 
ــن.  ــون مريض ــن ده ــوذة م مأخ
اجملموعــات  بــن  وباملقارنــة 
ــفوا  ــا، اكتش ــن اخلالي ــالث م الث
ــرت وهاجــرت  أنهــا جميعــاً تكاث
ــى  ــت عل ــًة وحافظ ــت حّي وبقي
جذعيــة  كخاليــا  قدراتهــا 
ألفريــدو  د.  وأكّــد  بالتســاوي. 
ــاف  ــذا االكتش ــة ه ــى أهمي عل
ــوذة  ــا املأخ ــي أّن اخلالي ــه يعن ألن
مــن دهــون املريــض ميكــن أن 
ــن  ــا لتكوي ــداً كغيره ــل جي تعم
للســرطان.  محاربــة  خاليــا 
ــة  ــا اجلذعي ــدرة اخلالي ــراً لق ونظ
علــى  املتوســطية   اللحميــة 
ــرطانية،  ــا الس ــتهداف اخلالي اس
ــى  ــادرة عل ــون ق ــد تك ــا ق فإنه
العمــل كوســيلة نقــل لألدوية أو 
ــة أو أي عــالج  اجلســيمات النانوي
آخــر مباشــرةً إلــى اخلاليــا، ولكــن 
هــذا املوضــوع ســيخضع للمزيد 
ــدء  ــن الب ــات وال ميك ــن الدراس م
ــر  ــى البش ــارب عل ــراء التج بإج

ــنوات.  ــدة س ــرور ع ــل م قب
إذا ثبتــت فاعليــة اخلاليــا اجلذعية 
ــام  ــطية للقي ــة املتوس اللحمي

ــض  ــزع بع ــم ن ــدور، يت ــذا ال به
ــون(  ــحمي )الده ــيج الش النس
مــن املريــض املصاب بــورم جذعي 
دبقــي قبــل العمــل اجلراحــي 
بوقــت قصيــر، وميكــن أخــذ هــذه 
ــي  ــع ف ــدة مواق ــن ع ــون م الده
اجلســم، ثــم يتــم ســحب اخلاليا 
ــة املتوســطية  ــة اللحمي اجلذعي
املوجــودة فــي الدهــون ومعاجلتها 
ــة  ــا األدوي ــر لتحميله ــي اخملتب ف
أو أي عــالج آخــر. وبعــد أن يقــوم 
الــورم  باســتئصال  اجلرّاحــون 
الدماغــي ميكنهــم إدخــال اخلاليا 
احلاملــة للعــالج إلــى الدمــاغ 
علــى أمــل أن تقــوم هــذه اخلاليــا 
بالبحــث عــن اخلاليا الســرطانية 

ــا.  وتدميره
فــي الوقــت الراهــن، يُعاَلــج الورم 
ــالث  ــادةً بث ــي ع ــي الدبق اجلذع
ــاوي  ــالج الكيم ــي الع ــرق وه ط
واإلشــعاعي واجلراحــي، ولكــن 
حتــى اســتخدام الطــرق الثــالث 
معــاً نــادراً مــا يضمــن بقــاء 
املريــض علــى قيــد احليــاة أكثــر 
ــخيص  ــد تش ــهراً بع ــن 18 ش م
ــه باملــرض. فمــن املعــروف  إصابت
اجلذعــي  الــورم  خاليــا  عــن 
ــر  ــيقة وتهاج ــا رش ــي أنه الدبق

عبــر مختلــف أجــزاء الدمــاغ 
مكوِّنــًة أورامــاً جديــدة، وقــد 
علــى  القــدرة  هــذه  تكــون 
ــي  ــاً لتدنّ ــبباً رئيس ــرة س الهج
نســبة الشــفاء مــن هــذا النــوع 

مــن األورام. 
وفقــاً لهــذه الدراســة، تبــدو 
اللحميــة  اجلذعيــة  اخلاليــا 
بــأداٍة  أشــبه  املتوســطية 
ــا  ــع اخلالي ذكيــة قــادرة علــى تتّب
ــى الرغــم مــن  الســرطانية. وعل
عــدم وضــوح ســبب اجنــذاب 
اللحميــة  اجلذعيــة  اخلاليــا 
ــورم  ــا ال ــى خالي ــطية إل املتوس
ــذا  ــدو أّن ه ــي، يب ــي الدبق اجلذع
ألفــة  إلــى  يعــود  االجنــذاب 
طبيعيــة مــع مواقــع الضــرر 
فــي اجلســم مثــل اجلــروح. وقــد 
حيوانيــة  منــاذج  اســتخدام  متّ 
ــة  ــة حُلمّي ــا جذعي لدراســة خالي
ــّي  ــن نق ــوذة م ــطّية مأخ متوس
ــن  ــوذة م ــرى مأخ ــم، وأخ العظ
معاجلــة  أجــل  مــن  الدهــون، 
باركنســون  وداء  اجلــروح 
والتصّلــب اجلانبــي الضمــوري 

األمــراض.  مــن  وغيرهــا 
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قـــام فريق مـــن الباحثـــن والعلماء مـــن املركز 
ومستشـــفى  كولومبيـــا  بجامعـــة  الطبـــي 
بريغـــام أند وميـــن وكلية ماونت ســـيناي للطب 
بتطوير  للتكنولوجيـــا  ماساشوســـتس  ومركز 
جســـيمات نانويـــة قابلة للتحلـــل البيولوجي 
وقادرة علـــى إيصال عقاقير معاجلـــة االلتهابات 
إلـــى مواقع األنســـجة املصابة. وقـــد متّ اختبار 
هذه اجلســـيمات النانوية بنجـــاح على الفئران، 
حيـــث تبـــّن أنها ميكـــن أن تســـاهم في عالج 
العديد مـــن األمـــراض املترافقـــة بالتهاب حاد 
بـــأّن قطر  التصّلـــب العصيـــدي، علماً  مثـــل 
اجلســـيمة النانوية يبلغ أقل مـــن 100 نانومتر أو 

100.000/1 من قطر شـــعرة اإلنســـان. 
املّتبعة  األخـــرى  الطـــرق  من  الكثير  وبعكـــس 
لعالج االلتهابات، تتمّيـــز الطريقة القائمة على 
اســـتخدام اجلســـيمات النانوية باســـتفادتها 
مـــن نظـــام الطبيعة فـــي منع وقـــوع األضرار 
الناجمـــة عـــن االلتهابات فال تتعـــرّض دفاعات 
املضيف للخطر وتشـــفى األنســـجة بســـرعة 
أكبـــر. وعلـــى الرغم من انتشـــار اجلســـيمات 
النانوية في أنســـجة اجلســـم بأكملـــه، فإنها 
االلتهـــاب، ونظرياً  للتركيـــز على مواقـــع  متيل 
يجـــب أن يتيح ذلك لألطباء اســـتخدام جرعات 
تخفيف  وبالتالـــي  املعتـــاد  مـــن  أقل  دوائيـــة 

املرغوبة.  التأثيـــرات اجلانبية غيـــر 

اكتشـــفت دراســـة حديثة أّن أحد أكثـــر األدوية 
أن  ميكن   )Arrhythmia( الالنظمّية  لعالج  شـــيوعاً 
عند  وخاصًة  بالســـرطان،  اإلصابة  احتمـــال  يزيد 
يســـتهلكون كميات  الذين  واألشـــخاص  الرجال 
كبيـــرة من الدواء. وتشـــير نتائج هذه الدراســـة 
األميودارون   عقـــار  بـــن  احملتمل  الرابط  أّن  إلـــى 
للمزيد  الســـرطان يحتـــاج  Amiodarone ومرض 

التقّصي.  من 
متّ اعتمـــاد األميـــودارون فـــي عـــام 1985 لعالج 
الالنظمّيـــة أو عـــدم انتظـــام خفقـــان القلب. 
العقـــار قابل لالنحـــالل في  ألّن هـــذا  ونظـــراً 
الدهون ويتحّلل ببطء شـــديد، ميكـــن أن تتراكم 
كميـــات كبيرة منـــه في األنســـجة الرخوة بعد 
اســـتخدامه لفتـــرة طويلـــة. وكانت دراســـات 
ســـابقة قد بّينت أّن األميـــودارون رمّبا يزيد احتمال 
بأنـــواع معّينة من الســـرطان دون إجراء  اإلصابة 

املوضوع.  هـــذا  حول  معّمـــق  بحث  أّي 
ولذلك قام الدكتور فانســـانت ييفونغ ســـو، من 
مستشـــفى تايبيـــه فيتيرانز العـــام بتايوان، مع 
يتناولون العقار  6418 شـــخصاً  زمالئه بدراســـة 
املذكـــور. ومبتابعتهـــم علـــى مدى 2.57 ســـنة 
وســـطياً، تبّن أّن 280 شـــخصاً منهـــم أصيبوا 
بالســـرطان. واقترح د. فانســـانت أن تتّم مراقبة 
باألميـــودارون  عنـــد عالجهم  بانتظام  املرضـــى 
للتأكد من عدم إصابتهم  مســـتقبالً 
األطباء  نصـــح  كمـــا  بالســـرطان، 
بـــأن يتذكّـــروا دائماً عنـــد وصفهم 
لألميـــودارون أّن هذا العقـــار قد يزيد 

بالســـرطان.  اإلصابة  احتمال 

بّينـــت دراســـة حديثـــة أّن الســـيدات اللواتي 
تتناولـــن األســـبيرين يقـــّل احتمـــال إصابتهن 
بالـــورم امليالني، وكلما طالت مدة اســـتخدامهن 
وتعني  أكثر.  اإلصابـــة  احتمال  يقّل  لألســـبيرين 
أّن تأثير األســـبيرين املضاد  نتائج هذه الدراســـة 
لاللتهـــاب قد يســـاعد فـــي الوقايـــة من هذا 

النـــوع من ســـرطان اجللد. 
مبراقبة  الدراســـة  هـــذه  فـــي  الباحثون  قـــام 
ســـيدات أمريكيات تتـــراوح أعمارهـــن بن 50 و 
79 ســـنة على مدى 12 عاماً كمعدل وســـطي، 
وذلك لرصد حـــاالت اإلصابة بالســـرطان بينهن. 
للســـيدات  الباحثون  حّدد  الدراســـة،  بداية  وفي 
تناولها  التـــي يجب عليهـــن  األدويـــة واألغذية 
وكذلك األنشـــطة التي يجب عليهن ممارســـتها. 
وعندما قـــام فريـــق الباحثن فـــي كلية الطب 
بجامعـــة ســـتانفورد بتحليل البيانـــات اجملّمعة 
عن 59.806 ســـيدات من العـــرق القوقازي ضمن 
الدراســـة، وجدوا أّن الســـيدات اللواتـــي تناولن 
جرعـــات أكبر من األســـبيرين كـــّن أقل عرضة 
 12 امليالنينـــي خالل  اجللـــد  لإلصابة بســـرطان 
ســـنة من املتابعة. وباجملمـــل، كان احتمال إصابة 
الســـيدات اللواتي تناولن األســـبيرين أقل بنسبة 

بالســـيدات  مقارنـــًة   21%
تتناولن  لـــم  اللواتي 
وترافقت  األســـبيرين. 
الزيـــادة التدريجيـــة 
اســـتخدام  ملـــدة 
مـــع  األســـبيرين 
احتمـــال  انخفـــاض 
بالـــورم  اإلصابـــة 
امليالني بنســـبة 11%، 
ثالث  جتريب  متّ  حيـــث 

األســـبيرين  الســـتخدام  مختلفة  زمنية  فترات 
)أقـــل من ســـنة، 1 – 4 ســـنوات، 5 ســـنوات أو 
اللواتي  الســـيدات  أّن  بالنتيجـــة  وتبـــّن  أكثر(. 
تناولـــن األســـبيرين خلمس ســـنوات أو أكثر كان 
احتمـــال إصابتهـــن بالورم امليالني أقل بنســـبة 
تتناولن  اللواتي لـــم  بالســـيدات  %30 مقارنـــًة 
الباحثـــون االختالفات في  األســـبيرين. وقد رصد 
االصطباغ وطرق تســـمير البشـــرة واســـتخدام 
الواقـــي الشمســـي وغيرها مـــن العوامل التي 
ميكـــن أن تؤثّر علـــى احتمال اإلصابة بســـرطان 

 . جللد ا
وأشـــارت الدكتـــورة جـــن تانغ املشـــاركة في 
االلتهاب،  أّن األســـبيرين يحّد من  إلى  الدراســـة 
وقد يفّســـر ذلـــك ســـبب انخفـــاض احتمال 
اإلصابـــة بالـــورم امليالني عند تناول األســـبيرين، 
أمـــا األدويـــة األخـــرى املســـكّنة لأللـــم مثل 
إصابة  احتمـــال  تقّلل  فلـــم  األســـيتامينوفن 
الســـيدات بالورم امليالني. وتســـاعد هذه النتائج 
فـــي تصميـــم جتربة ســـريرية للتأكـــد بصورة 
مباشـــرة من جدوى تنـــاول األســـبيرين للوقاية 

امليالني.  الـــورم  من 

الطـــب النانوي لعالج 
وتســـريع  االلتهابات 

شـــفاء األنسجة
عقاٌر لعالج الالنظمّية

)Arrhythmia( يزيد 
احتمال اإلصابة 

بالسرطان

األسبيرين يقّلل احتمال اإلصابة بالورم الميالني
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أسـباب وجـود هـذه الهـّوة هناك 
مشـكالت تتعلق باختيار الدواء و 
اجلرعات، أو إعطاء األدوية بشـكل 
املرضـى  التـزام  عـدم  أو  خاطـئ، 
بوصفـة العـالج، أو التداخـل بن 
دواء و آخـر أو بـن دواء و غـذاء مـا 
... إلـخ. و إلـى جانـب املشـكالت 
السـريرية املرتبطـة باألدويـة تبرز 
أيضـاً مشـكلة التكلفـة، فمـن 
املالحـظ أن أسـعار األدويـة آخذة 
فـي االرتفـاع و تكلفتها جتعل من 
الصعـب االسـتفادة مـن خدمات 
الرعايـة الصحية بالنسـبة لعدد 

غيـر قليـل مـن الناس.

يُعـرَّف الصيادلـة عمومـاً بأنهـم 
مثقفـون  صحيـون  أخصائيـون 
عاتقهـم  علـى  تقـع  مدرّبـون  و 
توزيـع  عمليـة  إدارة  مسـؤولية 
األدوية إلى املستهلكن باإلضافة 
األعمـال  فـي  مشـاركتهم  إلـى 
الهادفـة إلـى ضمان االسـتعمال 
األدويـة.  لهـذه  والفعـال  اآلمـن 
–بصفتهـم  الصيادلـة  يلعـب  و 
متخصصـن بالرعايـة الصحية– 
نطـاق  توسـيع  فـي  هامـاً  دوراً 
توفـر خدمات الرعايـة الصحية و 
سـّد الهّوة بـن الفوائـد احملتملة 
و  الفعليـة،  فوائدهـا  و  لألدويـة 
بالتالي ال بّد أن يشـكّل الصيادلة 
جـزءاً من أي نظام صحي شـامل، 
مـع األخـذ فـي االعتبـار ضـرورة 
لتحديـث  املتواصـل  سـعيهم 
 معلوماتهـم و تطويـر مهاراتهم 

و رفع مستوى كفاءتهم. 

و تهـدف إرشـادات االحتـاد العاملي 
الصحـة  منظمـة  و  للصيدلـة 
العامليـة إلـى عـرض سـبل تعزيز 
الرعايـة  خلدمـات  الصيادلـة 

فـي  مسـاهمتهم  و  الصحيـة 
العـام  الوضـع الصحـي  حتسـن 
يخـدم  مبـا  األدويـة  اسـتعمال  و 

املرضـى. مصلحـة 

األساس الفلسفي 
لمهنة الصيدلة

تتلخص رسـالة مهنـة الصيدلة 
باملسـاهمة فـي حتسـن الوضـع 
املرضـى  مسـاعدة  و  الصحـي 
علـى جتاوز مشـكالتهم الصحية 
األمثـل  االسـتعمال  خـالل  مـن 

ألدويتهـم. 

الرسـالة  هـذه  تتضمـن  و 
: التاليـة  السـتة  العناصـر 

االسـتعداد السـتقبال املرضى 	 
فـي أي وقـت مبوعـد أو بدونه . 

الصحيـة 	  املشـكالت  حتديـد 
و   ، العمـل علـى معاجلتهـا  و 
عنـد  العـالج  أولويـات  حتديـد 
مواجهـة عـدة حـاالت مرضية 

فـي الوقـت نفسـه . 

حتسن الوضع الصحي.	 

التأكد من فاعلية األدوية.	 

املرضـى 	  تعـرّض  دون  احليلولـة 
لـألذى بسـبب األدويـة.

املـوارد 	  اسـتخدام  ترشـيد 
الصحيـة. للرعايـة  احملـدودة 

و مـن العناصـر األخـرى الهامـة 
لهـذه  إضافتهـا  ميكـن  التـي 
و  املرضـى  مسـاعدة  الرسـالة 
أولئـك الذيـن يعطونهـم األدوية 
علـى فهـم أهميـة أخـذ األدويـة 
ذلـك  فـي  مبـا  سـليم،  بشـكل 
للجرعـات  الصحيـح  التوقيـت 

و مـا يجـب جتنّبـه مـن أغذيـة أو 
اجلرعـة  أخـذ  عنـد  أخـرى  أدويـة 
أخـذ  بعـد  املتوقعـة  النتائـج  و 
الـدواء . يضـاف إلـى ذلـك أهمية 
مـن  للتأكـد  العـالج  مراقبـة 
و  املسـتخدمة  األدويـة  فاعليـة 
مشـكالت  بأيـة  تسـّببها  عـدم 

طارئـة. صحيـة 

تعريف الممارسة 
الجيدة لمهنة 

الصيدلة
الصيدلـة  مهنـة  ممارسـة  هـي 
بشـكل يلّبـي احتياجـات النـاس 
خدمـات  إلـى  يلجـؤون  الذيـن 
الصيادلـة، و توفيـر الرعاية املثلى 
لهـؤالء  الدليـل  علـى  القائمـة 
النـاس. و لتعزيـز هـذه املمارسـة 
مـن املهم جـداً توفر إطـار محلي 
راسخ لإلرشـادات و معايير اجلودة 

اخلاصـة مبهنـة الصيدلـة.

متطلبات 
الممارسة الجيدة 

لمهنة الصيدلة
اهتمـام . 1 يتركـز  أن  يجـب 

مصلحـة  علـى  الصيدالنـي 
آخـر. شـيء  أي  قبـل  املرضـى 

يجـب أن تتضمـن نـواة العمل . 2
الصيدالنـي مسـاعدة املرضى 
علـى االسـتفادة مـن األدويـة 
بالشـكل األمثـل، و يتـم ذلك 
عبر تزويدهـم باألدوية و غيرها 
من منتجـات الرعاية الصحية 
ذات اجلـودة املضمونة باإلضافة 

إرشادات صادرة عن االتحاد 
العالمي للصيدلة و منظمة 

الصحة العالمية للتعريف 
بمعايير جودة الخدمات 

الصيدالنية

الممارسة 
الجيدة 
لمهنة 
الصيدلة

GPP

أساسـياً  النـاس شـرطاً  تعـّد صحـة عامـة 
لتمتعهـم بالسـعادة و الرخاء، بينما تشـمل 
قائمـة املعيقات احملتملـة للصحة العامة قلة 
توفـر املنتجـات الطبيـة ذات النوعيـة اجليدة، 
و قلـة توفـر الرعايـة الصحيـة و األخصائيـن 
املدرّبـن، و عـدم كفايـة القـوة العاملـة فـي 
اجملـال الصحـي، و التكلفـة الباهظـة للرعاية 
املسـتوى  ضعـف  إلـى  باإلضافـة  الصحيـة، 
التعليمـي للمتخصصن بالرعايـة الصحية.

مـن  األدويـة جـزءاً جوهريـاً حساسـاً  و تعـّد 
 خدمـات الرعايـة الصحية في جميـع البلدان 
فـي  رئيـس  عنصـر  أنهـا  كمـا  اجملتمعـات،  و 
العديـد من البرامـج الوقائيـة و كافة اخلطط 
الفوائـد  إدراك  العالجيـة. و يسـتحيل غالبـاً 
احملتملـة لألدويـة نظراً لوجـود تلك الهـّوة بن 
الفاعليـة الدوائيـة املثبتة من خـالل التجارب 
الفعليـة  الدوائيـة  الفاعليـة  و  السـريرية 
بـن  و  الواقـع.  أرض  علـى  املمارسـة  فـي 

ترجمة و إعداد: ناجي أسد
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باملعلومـات  مّدهـم   إلـى 
و  الالزمـة،  النصائـح  و 
إعطائهـم األدويـة بأنفسـهم 
عنـد احلاجة، و مراقبـة تأثيرات 

لألدويـة. اسـتعمالهم 

مسـاهمة . 3 تشـمل  أن  يجـب 
الصيدالنـي فـي اجملتمـع دعوة 
الصحيـة  بالرعايـة  املعنيـن 
إلـى أخـذ اجلانبـن االقتصادي 
و العقالنـي في احلسـبان عند 

وصـف األدويـة و صرفهـا.

كل . 4 هـدف  يرتبـط  أن  يجـب 
اخلدمـة  عناصـر  مـن  عنصـر 
الصيدالنية باملريـض، و أن يتم 
بوضـوح  الهـدف  هـذا  حتديـد 
و إبـالغ كافـة املعنيـن بـه. و 
يبقـى التعـاون بـن مختلـف 
بالرعايـة  املتخصصـن 
الصحيـة هـو العامـل األهـم 
للنجـاح فـي حتقيـق سـالمة 
أوضاعهـم  و حتسـن  املرضـى 

. لصحيـة ا

أمـا علـى املسـتوى احمللـي، فمن 
الضـروري توفـر مـا يلي:

إطار قانوني:	. 
لهـم 	  يحـق  مـن  يحـدد 

 . الصيدلـة  مهنـة  ممارسـة 

يحـدد نطـاق ممارسـة مهنة 	 
الصيدلـة . 

و 	  األدويـة  جـودة  يضمـن 
اإلمـداد  سلسـلة  سـالمة 

 . باألدويـة  اخلاصـة 

بالقـوة 	.  خـاص  إطـار 
ملـة:  لعا ا

العاملـن 	  كفـاءة  يضمـن 
مبهنـة الصيدلـة مـن خـالل 
التطويـر املهنـي املتواصل أو 

برامـج التعّلـم املسـتمر.

البشـرية 	  املـوارد  يحـدد 
الالزمـة لتطبيـق املمارسـة 
الصيدلـة. ملهنـة  اجليـدة 

إطار اقتصادي:ج. 
كافيـة  حوافـز  و  مـوارد  يوفـر 
لضمـان  بفاعليـة  تسـتخدم 
املمارسـة  معاييـر  وفـق  العمـل 

الصيدلـة. ملهنـة  اجليـدة 

معايير الممارسة 
الجيدة لمهنة 

الصيدلة
مـن  األدنـى  احلـد  وضـع  عنـد 
معاييـر املمارسـة اجليـدة ملهنـة 
الصيدلـة ، أكـد االحتـاد العاملـي 
حتديـد  أهميـة  علـى  للصيدلـة 
يلعبهـا  أن  يجـب  التـي  األدوار 
ينتظـر  مـا  حسـب  الصيادلـة 
اجملتمـع،  و  املرضـى   منهـم 
و من ثـّم حتديد املهـام التي يجب 
مسـؤولن  الصيادلـة  يكـون  أن 
مباشـرة  مسـؤولية  عنهـا 
ضمـن كل دور علـى حـدة، و تـرك 
للسـلطات احملليـة اخملتصـة فـي 
احلـد  وضـع  مسـألة  دولـة  كل 
األدنـى مـن املعاييـر احملليـة التـي 
االحتياجـات  تالئـم  أن  يجـب 
احملليـة لضمـان الكفاءة فـي أداء 

الصيدالنـي. العمـل 

و أوصـى االحتاد العاملـي للصيدلة 
السـلطات احملليـة املسـؤولة عن 
فـي  الصيدلـة  مهنـة  تنظيـم 
بلدانهـا بـأن تأخـذ فـي اعتبارهـا 
األدوار و املهـام و األعمـال التاليـة 

للصيادلـة حسـب مـا يالئمهـا:

الــدور األول: حتضيــر األدويــة 
و املنتجــات الطبيــة، شــراؤها، 
تخزينهــا بشــكل مالئــم و آمــن، 
توزيعهــا، إعطاؤهــا للمرضــى، 
مــن  التخلــص  و  صرفهــا 

مخلفاتهــا.

 المهمــة ) أ (: حتضيــر األدويــة 
و املنتجات الطبية:

يجـب أن يتأكـد الصيادلـة من 	 
تصميـم أماكن حتضيـر األدوية 
بشـكل يسـّهل العمـل فيها، 
و احلفـاظ علـى هـذه األماكـن 
بشـكل يضمن تقليل األخطاء 
احملتملـة بتحضيـر األدويـة إلى 
كذلـك  يضمـن  و  حـد  أدنـى 
و  األدويـة  سـالمة  و  نظافـة 

الطبيـة. املنتجـات 

يجـب أن يتأكـد الصيادلـة من 	 
األدويـة  بتحضيـر  قيامهـم 
املركبـة مبـا يتوافق مـع الصيغ 
اجلـودة  معاييـر  و  املكتوبـة 
اخلاصـة باملـواد اخلـام و املعدات 
و إجـراءات التحضيـر مبـا فيهـا 

اللـزوم. عنـد  التعقيـم 

األدويـة  شـراء   :) ب   ( المهمـة 
تخزينهـا  و  الطبيـة  املنتجـات  و 

آمـن: و  مالئـم  بشـكل 

الصيادلـة 	  يتأكـد  أن  يجـب 
املسـؤولون عـن املشـتريات من 
قيامهـم بعملية شـراء األدوية 
بشـكل  الطبيـة  املنتجـات  و 
أخالقـي  و  مهنـي  و   شـفاف 
و منِصف، و حتّملهم مسؤولية 
 ذلـك أمـام اجلهـات احلكوميـة 

و القانونية املعنّية.

الصيادلـة 	  يتأكـد  أن  يجـب 
املسـؤولون عـن املشـتريات من 
قيامهـم بعمليـة الشـراء وفق 
مبادئ ضمـان اجلـودة، و بالتالي 
ضمـان عـدم شـراء أيـة أدويـة 

مـزوّرة أو غيـر مرّخصـة.

يجـب أن يسـتخدم الصيادلـة 	 
املشـتريات  عـن  املسـؤولون 
موثوقـاً  معلوماتيـاً  نظامـاً 
خاصـاً باملشـتريات يوفـر لهـم 
املعلومـات الدقيقـة بسـرعة و 

سـهولة.

الصيادلـة 	  يضـع  أن  يجـب 
الطارئـة  للحـاالت  خططـاً 
و  األدويـة  بنقـص  املتعلقـة 

األزمـات. أثنـاء  للشـراء  خططـاً 

الصيادلـة 	  يضمـن  أن  يجـب 
تخزيـن  ظـروف  توفيـر 
و  األدويـة  جلميـع  مالئمـة 
اخلاضعـة  املـواد  خاصـًة 
معّينـة  ضوابـط  و  لشـروط 
الصيدليـات  فـي   للتخزيـن 

و منشآت الرعاية الصحية.

األدويـة  توزيـع   :) ج   (  المهمـة 
و املنتجات الطبية

يجـب أن يتأكـد الصيادلـة من 	 
نقـل و توزيع املنتجـات الطبية 

بطريقـة  الدوائيـة  العّينـات  و 
وموثوقيـة  سـالمة  تضمـن 

اخملـزون الدوائـي . 

يجـب أن يضـع الصيادلة نظام 	 
إجـراًء  يتضمـن  فعـال  توزيـع 
االسـترجاع  أجـل  مـن  خطيـاً 
الطبيـة  للمنتجـات  الفـوري 
التـي  أو  املـزوّرة  أو  املشـبوهة 

يثبـت وجـود عيـب فيهـا . 

الصيادلـة 	  يسـاهم  أن  يجـب 
 إلـى جانب الشـركات املصنّعة 
اجلهـات  و  اجلملـة  جتّـار  و 
املعنّيـة فـي وضـع  احلكوميـة 
باألدويـة  لإلمـداد  خطـة 
انقطـاع،  دون   األساسـية 
اسـتراتيجية  ضمـن  ذلـك  و 

اجلاهزيـة فـي حـاالت الكـوارث 
األوبئـة. أو 

األدويـة  إعطـاء   :) د   (  المهمـة 
و اللقاحات:

الصيادلـة 	  يسـاهم  أن  يجـب 
األدويـة  إعطـاء  و   فـي حتضيـر 
التدابيـر  اتخـاذ  و  اللقاحـات  و 
مـكان  فـي  لذلـك  الالزمـة 
مراقبـة  كذلـك  و  عملهـم، 
النتائـج الناجمـة عـن إعطـاء 

األدويـة.

يجـب أن يلعـب الصيادلـة دوراً 	 

 فـي مجالي التثقيـف الصحي 
و   ، األمـراض  مـن  التحصـن  و 
خـالل مشـاركتهم  مـن  ذلـك 
فـي برامـج التلقيـح الوقائيـة 
هـذه  نطـاق  اتسـاع  ضمـان  و 
اللقاحـات  سـالمة  و  البرامـج 

املسـتخدمة.

الصيادلـة 	  يشـارك  أن  يجـب 
العالجيـة  البرامـج  فـي 
اخلاضعـة ملراقبـة مباشـرة في 
اإلدمـان  عـالج  مثـل  مجـاالت 
علـى العقاقيـر، اإليدز، السـل، 
عـن  تنتقـل  التـي  األمـراض 
إلـخ.  ... اجلنـس  ممارسـة  طريـق 

 المهمـة ) هــ (: صـرف األدويـة 
و املنتجات الطبية:

فـي 	  الصيادلـة  يوفـر  أن  جـب 
صيدلياتهـم كل مـا يلزمهـم 
من جتهيـزات و وثائق و موظفن 
َّبن مـن أجـل عملية صرف  مدر
األدويـة املذكورة فـي الوصفات 
الطبيـة و غيرهـا مـن منتجات 

الصحية. الرعايـة 

الصيادلـة 	  يجـري  أن  يجـب 
جلميـع  تقييـم  عمليـة 
الـواردة  الطبيـة  الوصفـات 
مـن  للتأكـد  ذلـك  و   ، إليهـم 
العالجيـة  النواحـي  كافـة 
االقتصاديـة  و  واالجتماعيـة 

بهـذه  املتعلقـة  القانونيـة  و 
صرفهـا  قبـل  الوصفـات 

. ضـى للمر

الصيادلـة 	  يحافـظ  أن  يجـب 
على سـرية املعلومـات اخلاصة 
باملرضـى عند صرفهـم لألدوية، 
النصائـح  لهـم  يقدمـوا  أن   و 
لهـا  فهمهـم  مـن  يتأكـدوا  و 
لهـم  حتقـق  كافيـة  بدرجـة 
العـالج. مـن  القصـوى  الفائـدة 

مـن  التخلـص   :) و   ( المهمـة 
املنتجـات  و  األدويـة  مخلفـات 

: لطبيـة ا

الصيادلـة 	  يقـوم  أن  يجـب 
مبراقبـة مخزونهـم مـن األدوية 
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بانتظـام للتأكـد مـن صالحية 
األدوية لالسـتعمال و إبعاد كل 

صالحيتـه. انتهـت  دواء 

الصيادلـة 	  يقـوم  أن  يجـب 
للمنتجـات  الفـوري  بالتخزيـن 
العّينـات  و  الطبيـة 
فـي  املسـترَجعة  الدوائيـة 
أجـل  مـن  مسـتقل  مـكان 
الحقـاً،  منهـا   التخلـص 
أو  للصـرف  وضعهـا  عـدم  و 

أخـرى. مـرة  التوزيـع 

الصيادلـة 	  يعتمـد  أن  يجـب 
للتخلـص  آمنـة  طريقـة 
فـي  األدويـة  مخلفـات  مـن 
وميكنهـم  صيدلياتهـم، 
عامـة  و  املرضـى  تشـجيع 
النـاس على إعـادة األدويـة غير 
الالزمـة أو منتهيـة الصالحية، 
املرضـى  تزويـد  ميكنهـم  كمـا 
مبعلومـات وافيـة حـول كيفية 
األدويـة  مـن  اآلمـن  التخلـص 
منتهيـة  أو  الالزمـة  غيـر 

. حيـة لصال ا

الدور الثانـي: اإلدارة الفعالة 
الدوائي. للعالج 

الوضـع  تقييـم   :) أ   ( المهمـة 
الصحـي للمريـض و احتياجاتـه:

عمليـة 	  تشـمل  أن  يجـب 
عـدة  والرعايـة  التقييـم 
جوانـب مثل االهتمـام بالوضع 
الوقايـة  و  للمريـض،  الصحـي 
السـلوك  و  األمـراض،  مـن 

السـليم. احلياتـي 

الصيادلـة 	  ينتبـه  أن  يجـب 
عنـد التقييـم إلـى االعتبـارات 
مريـض  بـكل  اخلاصـة 
التعليمـي،  املسـتوى  مثـل 
القـدرة  الثقافيـة،  املعتقـدات 
الكتابـة،  و  القـراءة  علـى 
 اللغـة األم، القـدرات اجلسـدية 

و العقلية.

العـالج  إدارة   :) ب   ( المهمـة 
للمريـض: الدوائـي 

الصيادلـة 	  يحتفـظ  أن  يجـب 
حـول  صيدالنيـة  مبراجـع 
االسـتعمال اآلمن و االقتصادي 
و املنطقـي لألدويـة، باإلضافـة 
إلـى قوائـم األدوية األساسـية 
فـي الدولـة و إرشـادات العالج 

القياسـية.

يجـب أن يتأكـد الصيادلـة من 	 
الدوائيـة  الصيـغ  نظـم  ربـط 
القياسـية  العـالج  بإرشـادات 
و سـبل العـالج القائمـة علـى 

أفضـل األدلـة املتوفـرة.

الصيادلـة 	  يّطلـع  أن  يجـب 
املرضـى  بيانـات  كافـة  علـى 
الضرورية  السـريرية   والبيانـات 
 و أن يسـتخدموا هـذه البيانات 
أجـل  مـن  فيهـا  يسـاهموا  و 
الفعالـة  اإلدارة  تنسـيق 
خاصـًة  و   ، الدوائـي  للعـالج 
عند مشـاركة عـدة أخصائين 
صحيـن فـي العـالج الدوائـي 

. يـض للمر

الصيادلـة 	  يضـع  أن  يجـب 
إجراءات عمل قياسـية لإلحالة 
و  األخصائيـن  و  األطبـاء  إلـى 
خدمـات  مـزوّدي  مـن  غيرهـم 

الصحيـة. الرعايـة 

الصيادلـة 	  يوفـر  أن  يجـب 
خـالل  مـن  متواصلـة  رعايـة 
أدويـة  حـول  املعلومـات  نقـل 
املرضـى  تنّقـل  عنـد  املرضـى 
بـن مختلـف أقسـام الرعايـة 

. لصحيـة ا

تطـّور  مراقبـة   :) ج   ( المهمـة 
عالجـه: نتائـج  و  املريـض  حالـة 

يجـب أن يأخـذ الصيادلـة فـي 	 
حالـة  تشـخيص  االعتبـار 
احملـددة  احتياجاتـه  و  املريـض 
السـتجابة  تقييمهـم  عنـد 

الدوائـي. للعـالج  املريـض 

الصيادلـة 	  يقـوم  أن  يجـب 
و  املرضـى  بيانـات  بتوثيـق 
الضروريـة  السـريرية  البيانـات 
مراقبـة  و  تقييـم  أجـل  مـن 
متابعـة  و  الدوائـي  العـالج 

. ئجـه نتا

الصيادلـة 	  يجـري  أن  يجـب 
و  العـالج  ملراقبـة  اختبـارات 

احلاجـة. عنـد  تعديلـه 

المهمـة ) د (: تقـدمي معلومـات 
حـول األدوية و املسـائل الصحية 

 :

الصيادلـة 	  يتأكـد  أن  يجـب 
مناسـب  مـكان  توفـر  مـن 
ملناقشـة  صيدلياتهـم  فـي 
املعلومات السـرية مـع املرضى 

الزبائـن. و 

الصيادلـة 	  يقـدم  أن  يجـب 
للمرضـى معلومـات وافية عن 
الصحـة و املـرض و الـدواء مـن 
عمليـة  فـي  إشـراكهم  أجـل 
اتخاذ القرار بشـأن خطـة إدارة 
الرعاية الشـاملة لهم. و يجب 
أن تهـدف هـذه املعلومـات إلى 
تعزيـز التـزام املرضـى بالعالج و 

ذلك. مـن  متكينهـم 

الصيادلـة 	  يقـدم  أن  يجـب 
للمرضـى و الزبائـن معلومـات 
الصحيـح  االسـتعمال  حـول 
للجراثيـم. املضـادة  لألدويـة 

الـدور الثالـث : احلفـاظ على 
األداء املهنـي اجليـد و تطويره.

تنفيـذ  و  تخطيـط  المهمـة: 
املهنـي  التطويـر  اسـتراتيجيات 
األداء  حتسـن  بهـدف  املسـتمر 

املسـتقبلي: و  احلالـي 

الصيادلـة 	  يسـعى  أن  يجـب 
أن  و  باسـتمرار  للتعّلـم 
إظهـار  علـى  قادريـن  يكونـوا 
املسـتمر  تعّلمهـم  يثبـت  مـا 
الهـادف  املهنـي  تطورهـم  أو 

لتحسـن أدائهـم و مهاراتهـم 
السـريرية. معرفتهـم  و 

الصيادلـة 	  يتخـذ  أن  يجـب 
لتحديـث  مناسـبة  خطـوات 
تطويـر  و  معلوماتهـم 
بالعـالج  املتعلقـة  مهاراتهـم 
البديـل  العـالج  و  التكميلـي 
الصينيـة  األدويـة  مثـل 
التقليديـة و املكمالت الغذائية 
و العـالج بواسـطة الوخز باإلبر 
املثليـة  املعاجلـة  و   الصينيـة 

و املعاجلة الطبيعية.

الصيادلـة 	  يتخـذ  أن  يجـب 
لتحديـث  مناسـبة  خطـوات 
يتمكنون  بحيـث  معلوماتهـم 
مـن املشـاركة بتطبيـق األمتتة 
و اسـتخدام التقنيـات احلديثة 
عنـد  الصيدلـة  مهنـة  فـي 

لذلـك. احلاجـة 

الصيادلـة 	  يتخـذ  أن  يجـب 
لالطـالع  مناسـبة  خطـوات 
الدائـم علـى أحـدث املعلومات 
و  األدويـة  عـن  املسـتجّدات  و 

الطبيـة. املنتجـات 

الـدور الرابع: املسـاهمة في 
الرعايـة  نظـام  فاعليـة  حتسـن 

الصحيـة و الصحـة العامـة.

معلومـات  نشـر   :) أ   ( المهمـة 
األدويـة  عـن  للتقييـم   خاضعـة 
الرعايـة  جوانـب  مختلـف  و 

: تـي ا لذ ا

الصيادلـة 	  يقـدم  أن  يجـب 
معلومـات موضوعيـة ، قائمـة 
علـى الدليـل ، قابلـة للفهـم 
، دقيقـة و غيـر ترويجيـة إلـى 
أخصائيـي  و  املرضـى  مـن  كل 
عامـة  و  الصحيـة  الرعايـة 

النـاس.

الصيادلـة 	  يقـوم  أن  يجـب 
مـواد  اسـتخدام  و  بإعـداد 
إدارة  سـبل  حـول  تعليميـة 
برامـج  و  تعزيزهـا  و  الصحـة 
التـي  األمـراض  مـن  الوقايـة 
مـن  واسـعة  شـريحة  تهـّم 
املرضـى مـن مختلـف الفئـات 
العمريـة و مسـتويات الثقافة 

. لصحيـة ا

يجـب أن يعمـل الصيادلة على 	 
تعليمهـم  و  املرضـى  تثقيـف 
اسـتخدام  و  تقييـم  كيفيـة 
بالرعايـة  اخلاصـة  املعلومـات 
الصحيـة ، مبا فيهـا املعلومات 
وحثّهـم   ، باألدويـة  املتعلقـة 
على استشـارة أحـد الصيادلة 
بشـأن املعلومات التـي يعثرون 
عليهـا بأنفسـهم و خاصـًة إذا 
كان مصدرهـا شـبكة اإلنترنـت.

الصيادلـة 	  يقـوم  أن  يجـب 
مبسـاعدة املرضـى و معاجليهم 
 فـي احلصـول علـى املعلومـات 

و حتليلها لتلّبي احتياجاتهم.

فـي  املشـاركة   :) ب   ( المهمـة 
الرعايـة  خدمـات  و  أنشـطة 

ئيـة: لوقا ا

يجـب أن يشـارك الصيادلة في 	 
أنشـطة الرعايـة الوقائية التي 
تعـزّز الصحـة العامـة و توفـر 
مثـل   ، األمـراض  مـن  الوقايـة 
التدخـن  مكافحـة   حمـالت 
 و الوقايـة من األمـراض املعدية 
عـن  تنتقـل  التـي  األمـراض  و 

اجلنـس. ممارسـة  طريـق 

 	– الصيادلـة  يجـري  أن  يجـب 
و  فحوصـات  األمـر–  لـزم  إذا 
املعرّضـن  اختبـارات للمرضـى 
ألمـراض معّينـة بدرجـة عاليـة.

المهمـة ) ج (: االلتـزام بالقوانن 
و اإلرشـادات و التعليمات املهنية 

احمللية:

الصيادلـة 	  يتخـذ  أن  يجـب 
اخلطـوات الالزمـة للتأكـد مـن 
القانـون  بأحـكام  التزامهـم 
احمللـي اخلاص بأخالقيـات مهنة 

الصيدلـة.

دعـم  و  تأييـد   :) د   ( المهمـة 
السياسـات احملليـة الهادفـة لتعزيز 

العامـة: الصحـة 

فـي 	  الصيادلـة  ينخـرط  أن  جـب 
اجملموعـات املهنيـة و العامة التي 
حتسـن  و  تقييـم  علـى  تعمـل 

اجملتمـع  الصحـي فـي  الوضـع 

الصيادلـة مـع 	  يتعـاون  أن  يجـب 
الرعايـة  أخصائيـي  مـن  غيرهـم 
اجلهـود  إطـار  ضمـن  الصحيـة 
الوضـع  حتسـن  إلـى  الراميـة 

. لصحـي ا

للصيدلـة،  العاملـي  االحتـاد  قـدم 
الصحـة  منظمـة  مـع  باالشـتراك 
لتكـون  اإلرشـادات  ، هـذه  العامليـة 
يجـب  مهنيـة  غايـات  مبثابـة 
مصلحـة  أجـل  مـن  حتقيقهـا 
املرضـى و األطـراف األخـرى املعنّيـة 
وتبقـى  الصيدالنـي.  القطـاع  فـي 
بتطبيـق  قدمـاً  املضـّي  مسـؤولية 
عاتـق  علـى  اإلرشـادات  هـذه 
عـن  املسـؤولة  احملليـة  السـلطات 
وضـع  أّن  كمـا  الصيدلـة،  مهنـة 
معاييـر محـددة للممارسـة اجليـدة 
دولـة  كل  فـي  الصيدلـة  ملهنـة 
-وفقـاً لهـذه التوصيات– قـد يحتاج 
لكثيـٍر مـن الوقـت و اجلهـد، ولكـن 
مـن واجـب الصيادلـة البـدء بهـذه 

إبطـاءֺ  دون  العمليـة 
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HYDROCEPHALUS

د. جمال الدغالوي

استسقاء الر	س

جتمـع  هـو  الـرأس  استسـقاء 
السـائل  مـن  زائـدة  كميـات 
داخـل  الشـوكي  الدماغـي 
توسـع  إلـى  يـؤدي  اجلمجمـة 
فـي  الدماغـي  البطينـي  اجلهـاز 
كل أجزائـه أو فـي بعـض أجزائـه 
علـى حسـاب النسـيج الدماغي 
العنكبوتيـة،  حتـت  واملسـافات 
وعـادة يترافـق مـع ارتفـاع التوتر 

القحـف. داخـل 

الدماغـي  السـائل  يفـرز 
رئيسـي  بشـكل  الشـوكي 
فـي  املشـيمية  الضفائـر  مـن 

الدماغيـة،  اجلانبيـة  البطينـات 
فـي  املفـرزة  الكميـة  وتقـدر 
ميـر  مـل.   500 بحوالـي  اليـوم 
السـائل الدماغـي الشـوكي من 
الدماغيـة  اجلانبيـة  البطينـات 
إلـى البطـن الثالـث عبـر ثقبتي 
مونـرو، ومـن البطـن الثالـث إلى 
البطـن الرابـع عبـر القنـاة اخملية 
)قنـاة سـيلفيوس(، ومـن البطن 
لوشـكا  ثقبتـي  عبـر  الرابـع 
إلـى املسـافات  وثقبـة ماجنـدي 

يتـم  حيـث  العنكبوتيـة  حتـت 
الدماغـي  السـائل  امتصـاص 
الشـوكي بشـكل رئيسـي عبـر 
)حبيبـات  العنكبوتيـة  الزغابـات 
الوريـدي  اجلهـاز  إلـى  باشـيوني( 

1و2(.  )الشـكل 

يقسـم استسـقاء الـرأس مـن 
الناحيـة اجلراحيـة إلـى نوعـن:

1 استسـقاء الر	س 
المتصل 	و المفتوح    
COMMUNICATING-H

السـائل  جريـان  يكـون  وفيـه 
بـن  حـراً  الشـوكي  الدماغـي 
البطينـات الدماغيـة واملسـافات 
ويكـون  العنكبوتيـة،  حتـت 
السـبب األكثـر شـيوعاً فـي هذا 
النوع مـن االستسـقاء هو نقص 
الدماغـي  السـائل  امتصـاص 
الزغابـات  بواسـطة  الشـوكي 
العنكبوتيـة بسـبب االلتصاقات 
والندبـات في مناطـق االمتصاص 
عـن  تنتـج  أن  ميكـن  التـي 
والتهابـات  السـحايا،  التهابـات 
السـحايا والدمـاغ، والنـزوف حتت 
العنكبوتيـة الرضيـة والعفويـة.

أمـا السـبب األقل شـيوعاً فهو 
الدماغـي  السـائل  إفـراز  زيـادة 
الشـوكي، كما في أورام الضفائر 

املشـيمية.

اســتــســـــقاء   2
االنسـدادي  الـر	س 
المتصـــل   غيــــر  	و 
NONCOMMUNICATING-H

وفيـه يوجد عائق أو انسـداد في 
طريـق جريـان السـائل الدماغـي 
إلـى  وصولـه  مينـع  الشـوكي 
واألسـباب  امتصاصـه.  مناطـق 
األكثـر شـيوعاً لهـذا النـوع مـن 
الدمـاغ،  أورام  هـي  االستسـقاء 
النـزوف داخـل البطينـات، تضّيق 
نتيجـة  أو  والديـاً  اخمليـة  القنـاة 
الوالديـة  التشـوهات  خلمـج، 

للدمـاغ. 

يقسـم استسـقاء الرأس حسب 
العمـر الذي يظهـر فيه إلى:

والدي:  رأس  استسـقاء   )1
حيـث يـزداد حجـم رأس الرضيـع 
مـن  أسـرع  وبشـكل  تدريجيـاً 
األولـى  األشـهر  فـي  الطبيعـي 
عقـب الـوالدة، ونـادراً بعـد العام 
األول مـن العمـر، وغالبـاً ما يكون 
السـبب هو رضـوض الـرأس أثناء 

الـوالدة. 

استسـقاء الـرأس لـدى   )2
األطفـال والكبـار )ويسـمى أيضاً 
املكتسـب(:  الـرأس  استسـقاء 

يحـدث عقـب أمـراض مختلفة 
الـرأس  كرضـوض  الدمـاغ  فـي 
الرضيـة  والنـزوف  والدمـاغ، 
حتـت  املسـافات  فـي  والعفويـة 
السـحايا  وأخمـاج  العنكبوتيـة، 

والكيسـات  واألورام  والدمـاغ، 
لدماغيـة. ا

مـن الضـروري أن يكـون للطفل 
طبيـب أطفـال، يفحـص الطفل 
محيـط  ويقيـس  دوري،  بشـكل 
رأسـه ويسـجل ذلـك في سـجل 
خاص بالطفل، وبذلك يسـتطيع 
الطبيـب كشـف بدء املـرض قبل 
األهـل حيـث يعتـاد األهـل رؤيـة 
الطفـل دون االنتبـاه إلـى الزيـادة 
التدريجيـة غيـر الطبيعيـة فـي 

ثقبة مونرو

البطين الرابع

البطين الثالث

البطين اجلانيب قناة سيلفيوس

ثقبة ماجندي

الشكل -1
بطينات الدماغ )اجلهاز البطيني – يحوي السائل الدماغي الشوكي(

حبيبات باشيوني

اجليب السهمي العلوي

املخيخ

ثقبة ماجندي

املسافة حتت العنكبوتية

البطين اجلانيب

ثقبة مونرو
البطين الثالث

البطين الرابع
قناة سيليفيوس

الشكل -2
جريان السائل الدماغي الشوكي
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محيـط الـرأس، ويجـب االعتمـاد 
على جـداول خاصـة تبـّن الزيادة 
الطبيعيـة حمليـط الـرأس مأخوذة 
لعـدد  متعـددة  قياسـات  عـن 
كبير مـن األطفـال األصحـاء في 

بلـد أو مدينـة معينـة.

مـن املقبـول عمومـاً أن يتـراوح 
محيـط الـرأس عنـد الـوالدة بـن 
نهايـة  وفـي  سـم،   37 ـ   36.5
بـن  العمـر  مـن  األولـى  السـنة 
نهايـة  وفـي  سـم   47  -  45.5
السـنة الثانية بن 48 - 50 سـم.

أمـا زيـادة محيـط الـرأس خالل 
مـن  األولـى  الثـالث  السـنوات 

كاآلتـي: فهـي  العمـر 

يزداد شهريًا العمر
بمعدل

1 ـ 1.25 سممن 1ـ6 أشهر

0.75 ـ 1 سممن 6ـ9 أشهر

ً 0.5 ـ 1 سممن 9 ـ 12  شهرا

ً  1.5 ـ 2 سممن 12 إلى 18 شهرا

ً حوالي 1.5 سممن 18 إلى 24 شهرا

من سنتن إلى 
سنتن ونصف

حوالي 1سم.

من سنتن و نصف 
إلى ثالث

حوالي 1سم

األعـراض السـريرية 
الستسـقاء الـر	س:

األعـراض  أهـم  الرضـع:  عنـد 
محيـط  زيـادة  هـو  السـريرية 
 ،)1 )الشـكل  بسـرعة  الـرأس 

قـد والـذي 

يبلـغ 70 سـم عند طفـل عمره 
6 ـ 7 أشـهر. ويكون حجم عظام 
القحـف كبيـراً وغيـر متناسـب 
مـع حجـم كتلـة عظـام الوجـه 
الصغيـرة. يكـون اجللـد املغطـي 
للـرأس رقيقـاً وضامـراً، وتتوسـع 
الشـبكة الوريديـة جللـد الـرأس. 
األمامـي  اليافـوخ  يتوسـع 
واليافـوخ اخللفـي وتتوتـر بشـدة 
ويغيـب  وتبـرز  تنتفـخ  وقـد 
النبضـان عنـد جسـها. تتباعـد 
األعـراض  اجلمجمـة.  عظـام 
العصبيـة فـي استسـقاء الرأس 
إلـى  إمـا  تعـود  وهـي  متنوعـة، 
أدى  الـذي  األساسـي  املـرض 
إلـى حـدوث االستسـقاء أو إلـى 
القحـف  داخـل  التوتـر  ارتفـاع 
االستسـقاء، حيـث  عـن   النـاجت 
أذيـة  أعـراض  تظهـر  أن  ميكـن 
واضطرابات  القحفيـة،  األعصاب 
حركيـة، واضطرابـات مخيخيـة، 
نفسـية. واضطرابـات سـلوكية 

عنـد األطفال األكبر سـناً وبعد 
انغـالق اليوافيـخ والتحـام الدروز 
القحفيـة وكذلـك عنـد الكبـار: 
تظهـر أعـراض وعالمـات ارتفـاع 
)صـداع  القحـف  داخـل  التوتـر 
الصبـاح  سـاعات  فـي  خاصـة 
ذروة  فـي  وإقيـاء  غثيـان  الباكـر، 
القـرص  وذمـة  الرأسـية،  اآلالم 
اآلفـة  أعـراض  مـع  البصـري( 
املسـببة لالستسـقاء إن وجدت، 
فـي  الشـخصية  فـي  وتغيـرات 

املتقدمـة. احلـاالت 

التـــشــــخــــيــــص 
الشــــعــــاعـــــي 

الستسقاء الر	س:
الصـورة الشـعاعية البسـيطة 
للجمجمـة: يظهر عنـد األطفال 
الصغـار توسـع متسـاوي األبعاد 
الـدروز  وتباعـد  اجلمجمـة  فـي 
وتوسـع اليوافيـخ، ويظهـر عنـد 
الكبـار بعـد التحـام الـدروز ترقق 
واالنطباعـات  القحـف  عظـام 

اإلصبعيـة.

 CT   التصويـر احملـوري الطبقـي
 MRI املغناطيسـي  SCANوالرنن 
بشـكل  يشـخص   )3 )الشـكل 
واضح وسـهل استسـقاء الرأس، 
البطينـات  توسـع  حيـث يظهـر 
الدماغيـة ومكان التوسـع، وزوال 

املسـافات حتـت العنكبوتيـة.

استسـقاء  معالجة 
الر	س:

املعاجلـة اجلراحية هـي الطريقة 
معاجلـة  فـي  والفعالـة  اخملتـارة 
استسـقاء الـرأس، أمـا املعاجلـة 
احملافظـة فهـي غيـر فعالـة وغير 
فـي  التأخـر  أن  كمـا  مجديـة، 
القشـرة  ضمـور  حتـى  اجلراحـة 
اجلراحـة  يفقـد  الدماغيـة 

فائدتهـا.

اجلراحيـة  العمليـة  الختيـار 
املناسـبة ال بـد مـن حتديـد نـوع 
هـو  هـل  الـرأس،  استسـقاء 
هـو  أم  انسـدادي(  )غيـر  متصـل 
غيـر متصـل )انسـدادي(، ودرجـة 
االستسـقاء، ومـكان العائـق في 
وإذا كان باإلمـكان  حالـة وجـوده 
الغايـة  ولهـذه  السـبب،  حتديـد 
يتم اللجـوء إلى التصويـر احملوري 
الطبقـي أو الرنـن املغناطيسـي 
الدماغيـة  البطينـات  تصويـر  أو 

املشـعة. النظائـر  باسـتخدام 

الستسـقاء  اجلراحـي  العـالج 
إلـى  يهـدف  املتصـل  الـرأس 
بـن   SHUNT حتويلـة  وضـع 
وأحـد  املتسـع  البطينـي  اجلهـاز 
األجـواف التـي ميكنهـا امتصاص 
الدماغـي  السـائل  تصريـف  أو 
الشـوكي، وأكثـر الطرق شـيوعاً 

هـي:

1 التحويـــلـــة 
البطينية البريتوانية 

 VENTRICULO
 – PERITONEAL

SHUNT
بإدخـال  وتتـم   ،)4 )الشـكل 
السـيليكون  مـن  أنبـوب 
فـي    CATHETER )قسـطرة( 
البطـن اجلانبـي للدمـاغ وأنبـوب 
آخـر في جـوف البريتـوان، ثم يتم 
وصلهمـا عبـر نفـق حتـت اجللـد 
إلـى مضخـة مـزودة بصمـام ذي 
اجتـاه واحـد مينـع عـودة السـائل 
باجتـاه  الشـوكي  الدماغـي 
الدمـاغ، ويفتـح الصمـام تلقائياً 

السـائل  ضغـط  زيـادة  عنـد 
يتـم  حيـث  الشـوكي  الدماغـي 
امتصاصـه فـي جـوف البريتوان. 
حسـب  الصمامـات  وتصنـف 
النفتاحهـا  الـالزم  الضغـط 
عاليـة  صمامـات  إلـى  تلقائيـاً 
الضغـط أو متوسـطة الضغـط 
كمـا  الضغـط،  منخفضـة  أو 
إمكانيـة  تؤمـن  املضخـة  أن 
فـي  التحويلـة  وظيفـة  اختبـار 
حـال حـدوث انسـداد فـي مجرى 

. يلـة لتحو ا

2  التحويلة 
البطينية القلبية 
 VENTRICULO –

CARDIAL SHUNT
بإدخـال  وتتـم   ،)5 )الشـكل 
فـي  السـيليكون  مـن  أنبـوب 
البطـن اجلانبـي للدمـاغ وأنبـوب 
آخر فـي الوريـد الوداجـي الباطن 
للقلـب،  اليمنـى  األذينـة  حتـى 
ثم يتـم وصـل األنبوبـن مبضخة 
مـزودة بصمام يعمـل باجتاه واحد 
عبـر نفق حتـت اجللد خلـف األذن. 

أنـواع كثيـرة مـن هـذه  هنـاك 
التحويلـة أكثرها اسـتخداماً من 
نـوع هولتـر HOLTER أو بودينـز       

.PUDENZ

3 التحويلة 
القطنية البريتوانية

 LUMBO
 PERITONEAL

SHUNT
تسـتخدم  قّلمـا   ،)6 )الشـكل 
تصـل  وفيهـا  الطريقـة،  هـذه 
االنتهائـي  البطـن  بـن  التحويلـة 
للنخـاع الشـوكي وجـوف البريتوان. 
فقـط  التحويلـة  هـذه  وتسـتخدم 
في استسـقاء الـرأس املتصـل )غير 

االنسـدادي(.

الـرأس  استسـقاء  معاجلـة  فـي 
إزالـة  اجلـرّاح  يحـاول  االنسـدادي 
جراحيـاً  االنسـداد  أو  العائـق 
الكيسـة  أو  الـورم  )كاسـتئصال 
مثـالً(، وفـي حـال عـدم متكنـه مـن 
ذلـك يلجـأ إلى وضع حتويلة تسـمح 
للسـائل الدماغي الشـوكي بتجاوز 

 ֺ العائـق  منطقـة 

الشكل -3
رنن مغناطيسيMRI  للدماغ يظهر 

استسقاء دماغ.

الشكل -5الشكل -4  حتويلة بطينية بريتوانية
حتويلة بطينية قلبية

الشكل -6
حتويلة قطنية بريتوانية
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الماء الُممغنط
فوائده الحياتية وكيفية 

الحصول عليه

المجال 
المغناطيسي 

األرضي )درع األرض 
الحصين(

الطاقـة  أن  علميـاً  املثبـت  مـن 
املغناطيسـية تلعـب دوراً محورياً 
فـي تنظيـم كل أشـكال احليـاة 
األرضيـة،  الكـرة  سـطح  علـى 

واقيـاً  حيـث أنهـا تشـكل درعـاً 
األشـعة  وصـول  دون  للحيلولـة 
أشـعة  مثـل  املهلكـة  الكونيـة 
غامـا واألشـعة السـينية، كمـا 
وأنهـا تلعـب دوراً مهمـاً للغايـة 
احليويـة  الوظائـف  تنظيـم  فـي 

احليـة. الكائنـات  جلميـع 

الرئيسـة  األسـباب  بـن  مـن 
انتشـار  فـي  تسـاعد  التـي 
املشـاكل الصحيـة التـي نعانـي 
احليـاة  شـكل  هـو  اليـوم  منهـا 
املعاصـرة التـي نعيشـها، فهـي 
االسـتفادة  عـن  تعزلنـا  التـي 
للمجـال  اإليجابـي  التأثيـر  مـن 
نحـن  لـألرض.  املغناطيسـي 
نعيـش فـي بيـوت من اإلسـمنت 
مبطنـة باحلديـد والصلـب، وهذه 
املـواد تعتبـر مبثابـة مـواد عازلـة 
امتصـاص  مـن  أجسـامنا  متنـع 
الطاقـة املغناطيسـية القادمـة 
مـن الفضـاء، والالزمـة لتنظيـم 
البيوكيميائيـة  العمليـات 
والفيزيولوجيـة فـي داخلهـا، وما 
أننـا  هـو  أكثـر  املسـألة  يعّقـد 

يومـي  بشـكل  نتعامـل  صرنـا 
والتلفـاز،  الراديـو،  أجهـزة  مـع 
إلـخ،   ... واملوبايـل  والكمبيوتـر، 
واملعـروف أن هـذه األجهـزة تصدر 
غيـر  مغناطيسـية  مجـاالت 
لهـا  أن  فـي  يشـتبه  طبيعيـة 
عالقة مباشـرة ببعض املشـاكل 
الصحيـة مثـل الصـداع، اإلرهاق، 
الهضـم،  سـوء  البصـر،  ضعـف 

إلـخ.  ... اخملتلفـة  اجلسـم  آالم 

وقد أثبتـت التجـارب التي أجريت 
فـي اليابـان في اخلمسـينيات من 
القـرن املاضـي أن وجـود اإلنسـان 
لفتـرات طويلة مبعزل عـن التأثير 
املغناطيسـية  للقـوى  املباشـر 
الطبيعيـة يؤدي إلـى حدوث خلل 
في التـوازن البيولوجي للجسـم 
فقـدان  فـي  واملتمثـل  البشـري، 
احليويـة والنشـاط، وآالم وأوجـاع 
اجلسـم،  أنحـاء  فـي  متفرقـة 
إلـى صـداع متقطـع،  باإلضافـة 
وهـذه  بالدوخـة،  وإحسـاس 
األعـراض جتعلنا عرضة وفريسـة 
األمـراض،  مـن  للعديـد  سـهلة 
والتـي ميكـن لبعضهـا أن يكـون 

فتـاكاً.

أن  نسـتطيع  ذكـر  مـا  كل  مـن 
الطاقـة  تعتبـر  ملـاذا  نفهـم 
املغناطيسـية الطبيعيـة عامـالً 
أساسـياً وحيويـاً ال ميكـن للحياة 
علـى سـطح األرض أن تسـتقيم 

بدونـه.

تعريف القوة 
المغناطيسية

تعتبـر الطاقة املغناطيسـية هي 
للطبيعـة،  األساسـية  الطاقـة 
بشـكل  سـاهمت  التـي  وهـي 
حاسـم فـي عملية خلـق الكون، 
وهـي نفـس الطاقـة التـي يقـع 
عليهـا عـبء جتميـع الكـون، مبـا 
فيه من جنـوم، وكواكب، ومجرات. 

الكهرومغناطيسـية  والقـوى 
كل  عـن  عمليـاً  املسـؤولة  هـي 
مظاهـر احليـاة اليوميـة العاديـة 
فيمـا عـدا اجلاذبيـة؛ فـكل القوى 
املؤثـرة فـي ربـط مـا بـن الـذرات 
وبعضهـا البعض ميكـن إرجاعها 
إلـى القـوة الكهرومغناطيسـية 
اجلسـيمات  علـى  تؤثـر  التـي 
مـن  الـذرّة  فـي  الكهربيـة 
وبذلـك  وبروتونـات؛  إلكترونـات 
ميكـن اعتبـار قـوى الشـد والدفع 
فـي حياتنـا  لهـا  نتعـرض  التـي 
اليوميـة العادية عنـد االصطدام 
باألجسـام العاديـة آتيـة من قوى 
الترابـط مـا بـن الـذرات املكّونة 
املكّونـة  والـذرّات  ألجسـامنا 
إن  صدمناهـا.  التـي  لألجسـام 
كل العمليـات البيولوجيـة التـي 
اإلنسـان  جسـم  داخـل  حتـدث 
يتـم التحكـم فيهـا عـن طريـق 
الكهرومغناطيسـية  اجملـاالت 
احلركـة  تنتـج عـن طريـق  التـي 
الكهروكيميائيـة لأليونـات داخل 
اجلسـم، وبالتأثير غير احملسوس أو 
اخلفـي للمجـاالت املغناطيسـية 
عليهـا،  نعيـش  التـي  لـألرض 
علـى  ف  تُصنَـّ نفسـها  واألرض 
أسـاس أنها مغناطيـس طبيعي 
ضخـم. وانطالقـاً مـن كل هـذه 
إلـى  الوصـول  ميكـن  املفاهيـم 
هـي  املغناطيسـية  الطاقـة  أن 
الطاقـة احلية التي تسـيطر على 

كثيـر مـن الظواهـر الكونيـة. 

المغناطيس 
الحيوي داخل 
جسم اإلنسان

مـن  البشـري  اجلسـم  يتكـون 
تكـّون  والتـي  اخلاليـا،  ترليونـات 
الحقـاً أنسـجة اجلسـم اخملتلفة 
والـدم. تعمل هذه اخلاليا بشـكل 
دقيـق ومحكـم. ويعتمد نشـاط 

أ. د. أنطون اللحام

لقـد أثبتـت الكثير مـن األبحاث والتجـارب التي أجريت في عـدة مراكز علمية متخصصـة في مختلف 
دول العالـم أن أحـد األسـباب الرئيسـة املسـببة للعديـد من املشـاكل التـي تعاني منها البشـرية اآلن 
مرتبـط ارتباطـاً وثيقـاً بالتغيـرات التي حتدث على مسـتوى اجملاالت املغناطيسـية لكوكـب األرض. هذه 
التغيـرات هـي التـي ميكـن أن تفسـر بوضوح ملـاذا صـار الناس فـي مختلف الـدول يعانون مـن التهابات 
مزمنـة تـكاد أن تصـل إلـى مسـتوى األمـراض الوبائيـة، كنتيجة مباشـرة للنشـاطات احلياتيـة املدمرة 
للبيئـة، ممـا أدى إلـى حـدوث خلـل رهيـب فـي التـوازن البيئـي، جتلـت ظواهـره في شـكل كـوارث كونية 
كظاهـرة االحتبـاس احلـراري، وبسـبب هـذه النشـاطات التـي لـم تأخـذ منـذ بداياتهـا قوانـن التـوازن 

البيئـي، فقـدت األرض أكثـر مـن %50 مـن قوتهـا املغناطيسـية في األلف سـنة املنصرمـة فقط.
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علـى  خمولهـا  أو  اخلاليـا  هـذه 
الطاقـة املغناطيسـية، حيـث أن 
كل خليـة مـن خاليا اجلسـم هي 
مغناطيسـي  مولّـد  عـن  عبـارة 
النشـاط  ألن  وذلـك  صغيـر. 
يعتمـد  للخاليـا  الفيزيولوجـي 
وخـروج  دخـول  حركـة  علـى 
األيونـات السـالبة واملوجبة، ومن 
ناحيـة أخـرى يعتمد الدمـاغ في 
إرسـال  أوامـره علـى  تنفيـذ كل 
كهرومغناطيسـية  موجـات 
اخملتلفـة،  اجلسـم  أعضـاء  إلـى 
وبشـكل خـاص للغـدد الصّمـاء. 
أضـف إلـى ذلـك أن حركـة الـدم 
وقدرتـه علـى عدم التوقـف داخل 
علـى  تعتمـد  واألوردة  الشـراين 
بجانب  آليـة كهرومغناطيسـية 
اعتمـاده علـى املـواد البيولوجية 
وجسـم  للتجلـط،  املضـادة 
اإلنسـان عموماً يكون في أحسن 
أوضاعـه الصحيـة عندمـا يبلـغ 
املغناطيسـية  الطاقـة  قيـاس 
للهيموغلوبـن 5.5 وحدة، ويكون 
اجلسـم في أسـوأ حـاالت إعيائه 
الطاقـة  قيـاس  عندمـا يصعـب 
للهيموغلوبـن.  املغناطيسـية 
وتتم هذه العمليـات البيولوجية 
متناهيـة  بسـرعة  املعّقـدة 

يعالـج  حتـى  اجلسـم  تسـاعد 
نفسـه بنفسـه دون أن يصل إلى 
مرحلة املـرض، حيث أن شـحنات 
اجلسـم تكـون فـي حالة تعـادل، 
مـن  النـوع  هـذا  علـى  ويُطَلـق 
االتّـزان البيولوجي الداخلي اسـم 

احليـوي. املغناطيـس 

هل نشر	 اآلن ماًء 
ميتًا؟ 

أن  العلمـاء  مـن  الكثيـر  يـرى 
بالطـرق  امليـاه  حتليـة  عمليـة 
التقليديـة ليسـت إال أدوات قتل، 
ألن التحليـة تعتمد علـى إضافة 
مثـل  الكيميائيـة  املـواد  بعـض 
وأمـالح  والفلوريـد،  الكلوريـد، 
علميـاً  ثبـت  والتـي  األمونيـوم، 
صحـة  علـى  الضـار  تأثيرهـا 
النـاس. أضـف إلـى ذلك أنـه يتم 
تعريـض املاء لعمليـات التكثيف، 
ممـا  العالـي،  الهـواء  وضغـط 
يسـّمى  مـا  تكـّون  إلـى  يـؤدي 
وعنـد  امليـت.  باملـاء  اصطالحـاً 
اسـتخدام هـذا املـاء يكـون قـد 
فقـد الكثير من خواصـه احليوية 
الفريـدة، ممـا يسـّبب الكثيـر من 
اخملتلفـة.  الصحيـة  املشـاكل 
أن  يتضـح  سـبق  مـا  كل  ومـن 
إيجـاد طـرق جديـدة للتقليل من 
امليـاه،  لتحليـة  السـلبية  اآلثـار 
تتوافـق  أسـاليب  باسـتخدام 
ميكـن  الطبيعـة،  قوانـن  مـع 
حـل  فـي  شـك  دون  يسـاعد  أن 
الكثيـر مـن املشـاكل الصحيـة 
والبيئيـة، خاصـًة إذا أخذنـا فـي 
يقـل  ال  مـا  هنالـك  أن  االعتبـار 
عن مليار شـخص على مسـتوى 
نقيـة  مياهـاً  يجـدون  ال  العالـم 
وصاحلـة للشـرب، أو يشـربون ماًء 
ملوثـاً، بحسـب تقاريـر املنظمات 
الدوليـة العاملـة في هـذا اجملال، 
مما يفسـر بوضوح ظاهرة انتشـار 

األمـراض  مـن  الهائـل  الكـم 
الوبائيـة أو تلـك التـي لـم تكـن 
ومـا  قبـل.  مـن  معروفـة  أصـالً 
يعّقد املسـألة أكثر هو أن حوالي 
%60 مـن املـاء الـذي نشـربه هـو 
مـاء غير صحـي وفاقـد للحيوية 
مـن الناحية البيولوجيـة، وهو ما 
يسـّمى اصطالحاً "باملـاء امليت".

إذن ما هو احلل؟

الماء الممغنط
إن مغنطـة امليـاه هـي عبـارة عن 
مـا  لتقليـد  مبّسـطة  محاولـة 
يحدث فـي الطبيعة متامـاً. فاملاء 
يتـم  الـذي  املـاء  هـو  املمغنـط 
احلصـول عليـه بعـد متريـره مـن 
خالل مجـال مغناطيسـي معّن، 
أو بوضـع ذلـك املغناطيـس داخل 
هـذا املـاء أو بالقـرب منـه لفتـرة 
إلـى  ذلـك  فيـؤدي  الزمـن،  مـن 
تغييـر كثيـر من خواصه بسـبب 
اجملـاالت  تلـك  لتأثيـر  التعـرّض 

املغناطيسـية.

فائدة استخدام 
الماء الممغنط

أن  فـي  املغنطـة  فائـدة  تكمـن 
املـاء الذي نشـربه أو نسـتخدمه 
خـالل يومنا العـادي يعتبـر فاقداً 
بسـبب  خواصـه  مـن  للكثيـر 
والتلـوث  التحليـة  عمليـات 
البيئـي التـي تُفِقـد املـاء الكثير 
مـن اخلـواص احليويـة، ولذلك فإن 
عمليـة مغنطة املـاء تعمل على 
إعـادة إحيـاء وتقويـة الكثيـر من 
اخلـواص املفقودة بتأثيـر التحلية 
والتلـوث البيئي، حيـث أن عملية 
املغنطـة تعيـد تنظيم شـحنات 
املاء بشـكل صحيـح بينما يكون 
شـكل هذه الشحنات عشـوائياً 

العـادي. املـاء  في 

ما الفرق بين الماء 
الممغنط والماء 

العادي؟   
لـو أخذنـا كأسـن مـن املـاء مـن 
نفـس املـكان، األول مـاء ممغنـط 

والثانـي مـاء عـادي. 

التـي  الصـورة  هـي  مـا  تـرى 
؟  ها ا سـنر

فـي الـكأس األول تخضـع كافـة 
اجلزيئـات للقانـون وحتتـل مكانها 
في سـياق واحد: موجب - سالب، 
موجـب - سـالب. أما فـي الكأس 
إذ  مغايـرة  صـورة  فنـرى  األخـرى 
أن %60 مـن اجلزيئـات تكـون فـي 
 - حالـة تشـوش كامـل: سـالب 

سـالب، موجـب - موجـب.

طـرق تحضيـر المـاء 
الممغنـط

يؤخـذ مغناطيـس مـن النوع 	•
الدائـري املسـطح بقطـر 7 إلـى 
15 سـم، مُتـأل زجاجة مباء الشـرب 
اسـتعمال  )ويفّضـل  االعتيـادي 
مـاء الينابيـع أو مـاء احلنفية بعد 
غليـه وتبريـده(، توضـع الزجاجـة 
وتغطـى  املغناطيـس،  علـى 
الزجاجـة مبغناطيـس آخـر. يُترَك 
 12 إلـى   10( الليـل  طـوال  املـاء 
سـاعة( وعندها حتصـل على املاء 
املمغنـط املطلـوب، أو مـن خـالل 
ربـط قطـع مغناطيسـية حـول 

قـدح فيـه مـاء لنفـس املـدة.

أنبوبـة 	• عبـر  املـاء  َّر  مُيـر
ملـف  يوضـع  ثـم  مطاطيـة، 
تشـغيل  ويتـم  األنبوبـة  حـول 
امللـف، فيـؤدي ذلك إلـى مغنطة 
املـاء، وتسـتخدم هـذه الطريقـة 

الـري. مـاء  ملغنطـة 

تتـم مغنطـة املـاء مـن خالل 	•
خـزّان ومضّخـة وجهـاز مغنطة، 

وهنـا تتـم مغنطـة املـاء ألكثـر 
مـرّة. من 

أجهـزة 	• حاليـاً  تسـتخدم 
َّر املاء  وأدوات خاصـة باملغنطـة، مُير

فيتمغنـط. خاللهـا  مـن 

زجاجـات 	• فـي  املـاء  يوضـع 
تعريضهـا  مـع  بالسـتيكية 
ملغناطيـس قـوي من اجلانـب ملدة 
3 أيـام حتـى يصبح املـاء ممغنطاً.

كيفية التأكد 
من تمام عملية 

المغنطة
متطـورة  أجهـزة  اآلن  تتوفـر 
القـوة  قيـاس  تسـتطيع 
املغناطيسـية للسـوائل مبا فيها 
األجهـزة  هـذه  وتسـتطيع  املـاء، 
تصوير شـكل املاء بعـد مغنطته 
الكهربائـي  التصويـر  بواسـطة 
 High Voltage اجلهـد  عالـي 
هـذه  وتسـتطيع   ،Photography
الصـور أن تُظِهـر الفـرق الواضح 
فـي شـكل املـاء والسـوائل قبـل 

مغنطتهـا. وبعـد 

ميكن تطبيق جتربتن بسيطتن:

* جتربة ملح الطعام:

)غيـر  عـادي  مـاء  بصـب  قـم   .1
صغيـر. كـوب  فـي  ممغنـط( 

2. مـن نفس املصدر قـم مبغنطة 
نفـس الكمية مـن املاء.

3. قـم بصـّب كميـة متسـاوية 
نفـس  فـي  الطعـام  ملـح  مـن 
وبنفـس  الكوبـن  فـي  الوقـت 

السـرعة.

ياُلَحظ التالي: 

أ. شـكل ترّسـب ملـح الطعـام 
املمغنـط  الكـوب  قعـر  فـي 
يختلـف عـن شـكل ترّسـبه في 

العـادي. املـاء  كـوب 

كميـات  بصـّب  قمـَت  إذا  ب. 
إضافيـة مـن ملـح الطعـام فـي 
الكوبـن تالحظ أن املـاء املمغنط 
لديـه القدرة علـى تذويب كميات 
أكبـر من ملـح الطعـام باملقارنة 

مـع املـاء العادي.

* جتربة العصير قوي املذاق:

إذا قمَت بشـرب أي عصير ممغنط 
بشـرب  قمـَت  ذلـك  وبعـد  أوالً، 
أن  تالحـظ  ممغنـط  غيـر  عصيـر 
هنالـك فرقاً واضحاً فـي الطعم. 

التجربتـان  هاتـان  تؤكـد 
البسـيطتان أن تغييـراً حقيقيـاً 
سـائل  أي  أو  املـاء  فـي  يحصـل 
آخـر بعـد مـروره مـن خـالل اجملال 

. طيسـي ملغنا ا

عنـد  بـه  نشـعر  الـذي  الفـرق 
املمغنـط: للمـاء  شـربنا 

عنـد  فـرق  مـن  بـه  نشـعر  مـا 
املـاء صـار  أن  املـاء هـو  مغنطـة 
أخـّف طعماً عنـد شـربه، وميكن 
أن نالحـظ تغييـراً فـي لـون املـاء 
هنالـك  كان  إذا  أمـا  أحيانـاً. 
عسـر في املـاء فـإن الفـرق يكون 
يتـم  أن  بشـرط  ولكـن  واضحـاً، 
وبعـد  أوالً  املمغنـط  املـاء  شـرب 

العـادي. املـاء  ذلـك شـرب 
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خواص املاء بعد مغنطته:

خاصيـة   14 مـن  أكثـر  هنالـك 
تتغيـر فـي املـاء بعـد مـروره مـن 
خالل اجملـال املغناطيسـي ومنها:

خاصية التوصيل الكهربائي.	 

األكسـجن 	  نسـبة  زيـادة 
املـاء. فـي  املـذاب 

تذويـب 	  علـى  القـدرة  زيـادة 
واألحمـاض. األمـالح 

التبلر.	 

التبلمر.	 

التوتر السطحي.	 

التغّير في سرعة التفاعالت 	 
الكيميائية.

خاصية التبخر، التبلل.	 

الليونة.	 

اخلواص البصرية.	 

 قياس العزل الكهربائي.	 

زيادة النفوذ.	 

	نواع الماء 
الممغنط

للماء املمغنط ثالثـة أنواع، ولكل 
اخملتلفـة  اسـتخداماته  منهـا 
طريقـة  علـى  تتوقـف  والتـي 
الترسـيب الداخلي للمـاء نتيجًة 
لتسـليط مجاالت مغناطيسـية 
كميـة  علـى  وأيضـاً  مختلفـة، 

مـن  املكتسـبة  الطاقـة 
هـذا الترسـيب اجلديـد، مما 
يعطـي فرقـاً واضحـاً فـي 
اخلـواص الفيزيائيـة لألنواع 

الثالثـة وهـي:

1. املـاء املمغنـط شـمالي 
القطـب

جنوبـي  املمغنـط  املـاء   .2
لقطـب ا

ثنائـي  املمغنـط  املـاء   .3
لقطـب ا

نـوع  اختيـار  ويخضـع 
القطب املغناطيسـي املستخدم 
فـي العـالج إلـى قواعـد تتعلـق 

التأثيـر: بآليـة 

الشـمالي  فالقطـب 
باحتوائـه  يتميـز  للمغناطيـس 
ويتميـز  سـلبية،  طاقـة  علـى 
ولذلـك  األخضـر  بلونـه  عـادةً 
ولـه  األخضـر،  القطـب  يسـّمى 
حيـث  النمـو  علـى  كبيـر  تأثيـر 
يحفز كل أشـكال احليـاة. ولذلك 
فـي  اسـتخدامه  عـدم  يجـب 
أن  إال  والبكتريـا،  العـدوى  عـالج 
تهدئـة  علـى  كبيـراً  تأثيـراً  لـه 
األعصـاب وإزالـة الشـعور باأللم 
أو تخفيفه. ولذلك فاسـتخدامه 
أكثـر شـيوعاً في عـالج التهابات 
اجللديـة،  واألمـراض  املفاصـل، 
وعـالج  األسـنان،  وآالم  واحلـروق 
بعـض أنـواع السـرطان، وأمراض 

الهضمـي. اجلهـاز 

فيتميـز  اجلنوبـي  القطـب  أمـا 
موجبـة،  طاقـة  علـى  باحتوائـه 
ولذلـك  األحمـر  بلونـه  ويتميـز 
وهـو  األحمـر.  القطـب  يسـّمى 
القطـب  مـن  اسـتخداماً  أقـل 
لـه فائـدة فـي  أن  إال  الشـمالي، 
وبالتالـي  الـدم  جتّلـط  تسـريع 
يسـاعد فـي عـالج نزيـف اجلروح، 
كما يقّلل من أيونات الكالسـيوم 
غير الطبيعية باجلسـم، ويساعد 

علـى إذابـة الدهـون وإزالتهـا من 
واألوردة. الشـراين  جـدران  علـى 

العـالج  خبـراء  بعـض  ويوصـي 
باسـتخدام  باملغناطيسـية 
للمغناطيـس  اجلنوبـي  القطـب 
نصـف  فـي  اجلسـم  عـالج  فـي 
اجلنوبـي،  األرضيـة  الكـرة 
الشـمالي  القطـب  واسـتخدام 
للمغناطيـس فـي عالج اجلسـم 
الشـمالي.  الكـرة  نصـف  فـي 
واألكثـر شـيوعاً في االسـتخدام 
هـو املـاء املمغنط ثنائـي القطب 

املتعـادل. لتأثيـره  نظـراً 

العوامل التي 
تعتمد عليها 

درجة التمغنط 
املعـّد . 1 السـائل  كميـة 

. للتمغنـط

قـوة املغناطيـس املسـتخدم: . 2
هـي  ومدتـه  املـرض  فشـّدة 
التـي حتـّدد قـوة املغناطيـس 
األفضـل  ومـن  املسـتخدم، 
باسـتخدام  املريـض  يبـدأ  أن 
قـوة  ذي  مغناطيـس 
مـن  يزيـد  ثـم  منخفضـة، 

تدريجيـاً. قوتـه 

املـاء . 3 بـن  التمـاس  مـدة 
. طيـس ملغنا ا و

مجاالت استخدام 
الماء الممغنط

1 العالج بالماء الممغنط: 
املمغنـط  املـاء  شـرب  يعتبـر 
مبـادئ  أهـم   Magnetic Water
املـاء  ألن  املغناطيسـي،  العـالج 
يلعـب دوراً محوريـاً فـي تنظيـم 
التـي  احليويـة  العمليـات  كل 
تتـم داخـل أجسـامنا. ولـم يكن 

خلـق اإلنسـان وجميـع الكائنات 
احليـة من املـاء ضربـاً مـن ضروب 
ميتلـك  فاملـاء  احملضـة،  الصدفـة 
خواّصـاً فريـدة عجيبـة ال توجـد 
بقـدرات  يتمّتـع  وهـو  فيـه،  إال 
السـموم  تذويـب  فـي  عظيمـة 
خـارج  وطرحهـا  والفضـالت 
دوراً  يلعـب  املـاء  وألن  اجلسـم، 
مهمـاً فـي تنظيـم درجـة حـرارة 
اجلسـم فـإن درجـة تبخـره تعتبر 
أي  مـع  باملقارنـة  جـداً  عاليـة 
سـائل آخـر، ولذلـك فكلمـا كان 
املـاء الـذي نشـربه صحيـاً ونقّياً 
وحيويـاً كان لـه مفعول السـحر 
فـي الوقايـة والعـالج مـن كثيـر 
مـن العلـل. وفكـرة االستشـفاء 
باملـاء املمغنـط قدمية جـداً، حيث 
لفتـرة  يوضـع  املغناطيـس  كان 
مـاء  داخـل  الزمـن  مـن  محـددة 
وبعـد  منـه  بالقـرب  أو  الشـرب 

ذلـك يتـم شـربه.

علـى  املمغنـط  املـاء  ويسـاعد 
تنشـيط اجلسـم ومنحـه حيوية 
فائقـة، كما يسـاعد فـي العالج 

علـى عـّدة مسـتويات:

مستوى اجلهاز الهضمي:

مشـاكل 	  عـالج  فـي  يسـاعد 
املعدة )عسـر الهضـم، والتهاب 

املعـدة(.

يسـاعد على تنشـيط الهضم 	 
احلموضة. وتقليـل 

يسـاعد على تنظيـم امتصاص 	 
الغذاء بشـكل ممتاز.

واالثنـي 	  األمعـاء  عمـل  ينظـم 
عشـري.

الوظيفـي 	  األداء  ينظـم 
. ء ا للصفـر

والعـالج 	  الوقايـة  فـي  يسـاعد 
وقنـوات  املـرارة  حصّيـات  مـن 

الصفـراء.

مـن 	  التخلـص  فـي  يسـاعد 
اإلمسـاك املزمـن وطـرد األمالح 

غيـر املرغـوب فيهـا من اجلسـم.

مستوى اجلهاز الدموي:

هيموغلوبـن 	  قـدرة  زيـادة 
الـدم علـى امتصـاص جزيئـات 
مـن  يزيـد  ممـا  األكسـجن 
باجلسـم.  الطاقـة  مسـتويات 

تقويـة خاليا الدم غير النشـطة 	 
ممـا يـؤدي لزيـادة عـدد اخلاليا في 

الدم. 

تنظيف الشـراين من ترّسـبات 	 
والكوليسـتيرول،  األمـالح 
الـدم  انسـيابية  يسـّهل  ممـا 
قلـة  وبالتالـي  الشـراين،  فـي 
عضلـة  جتدهـا  التـي  املقاومـة 
القلـب فـي عمليـة ضـخ الـدم 
يـؤدي  ممـا  عملـه،  وتسـهيل 
لتخفيـض ضغـط الـدم املرتفع 

املناسـب. املعـدل  إلـى 

ممـا 	  برفـق  الـدم  أوعيـة  متـّدد 
يسـاعد على زيـادة كميـة الدم 
التـي تصـل إلـى خاليا اجلسـم، 
فيـزداد إمدادهـا بالغـذاء وتـزداد 
مـن  التخلـص  علـى  قدرتهـا 
السـموم بشـكل أكثـر فاعليـة.

الهيدروجينيـة 	  تعـادل األسـس 
في سـوائل اجلسـم مما يسـاعد 
علـى تـوازن احلمض مـع القلوي 

 . جلسم با

الهرمونـات 	  إنتـاج  يزيـد 
تبعـاً  يقّللهـا  أو  وإطالقهـا 
فتـرة  أثنـاء  اجلسـم  ملتطلبـات 

العـالج، ويشـفي حـاالت نقص 
. ن مـو لهر ا

يساعد في عالج ضغط الدم.	 

األدويـة 	  فاعليـة  فـي  يسـاعد 
املريـض. عنـد  أدائهـا  وتنشـيط 

يسـاعد في عالج مرض السـكر 	 
ألنه يحّسـن أداء األنسـولن في 

الدم.

يزيـد نسـبة األكسـجن بالـدم 	 
بشـكل  اجلسـم  يفيـد  وهـذا 

عـام.

يزيـد فاعليـة جهـاز املناعة في 	 
 . جلسم ا

يزيد من التفاعـالت الكيميائية 	 
والبيولوجية.

ينظم عمل األوعية الدموية.	 

عـالج النزيـف الـذي ينتـج عـن 	 
واألعضـاء  األنسـجة  ضعـف 

اللثـة. نزيـف  مثـل 

املالريـا 	  طفيلـي  تكاثـر  يوقـف 
املغناطيسـي  فاملـاء  نهائيـاً، 
السـيتوبالزم  غشـاء  يقـّوي 
احمليـط بالنـواة، ممـا مينـع تكاثـر 

. لطفيلـي ا

شفاء بعض أنواع السرطان. 	 

األنزميـات 	  أنشـطة  تعديـل 
فـي اجلسـم مبـا يتناسـب مـع 

 . تـه جا حتيا ا

يسـاعد علـى تنظيـم وظائـف 	 
األعضـاء اخملتلفـة باجلسـم. 

مستوى العظام واملفاصل:

اللتهـاب 	  اخملتلفـة  األشـكال 
 . صـل ملفا ا

كسور املفاصل والعظام.	 

مفاصـل 	  وضعـف  خشـونة 
األيـدي واألرجـل واألذرع واألقدام 

واألكتـاف.

انثنـاء املفاصـل فـي أي جزء من 	 
أجزاء اجلسـم.

أمـالح 	  إذابـة  علـى  يعمـل 
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الكالسـيوم ومينـع ترّسـبها في 
. صـل ملفا ا

يغّيـر حتـرّك أيونات الكالسـيوم 	 
بحيث تـزداد في مناطق كسـور 
العظـام لتسـاعد على سـرعة 
التئامهـا، أو تقـّل فـي مناطـق 
االلتهابـات  لعـالج  املفاصـل 

التـي تصيبهـا.

مستوى اجلهاز العصبي:

مـن 	  التخلـص  فـي  يسـاعد 
طريـق  عـن  باأللـم  اإلحسـاس 
تهدئـة األعصـاب، فعندمـا يتم 
إرسـال اإلشـارات التي تعّبر عن 
األلـم إلـى املـخ تقـوم الطاقـة 

املغناطيسـية بتقليل النشـاط 
الكهربـي وتغلـق قنـوات وصول 
فيـزول  للمـخ  اإلشـارات  هـذه 

أللم. ا

ينّشط حركة الدماغ.	 

يعالج الصداع.	 

باركنسـون 	  مـرض  يعالـج 
االرتعاشـي. بالشـلل  املعـروف 

مستوى اجلهاز  التنفسي:

يفيد في حاالت:	 

احلّمى. 	 

التهاب القصبات الهوائية.	 

نزالت البرد.	 

السعال.	 

عـدم انتظـام عمليـة التنفـس 	 
وااللتهـاب  الربـو  أمـراض  مثـل 

الشـعبي. 

مستوى اجللد:	 

مثـل 	  اجللديـة  املشـاكل  حـل 
واألكزميـا. الشـباب  حـب 

خاليـا 	  جتـّدد  سـرعة  زيـادة 
اجلسـم مما يسـاعد علـى تأخير 
شـباب  وجتديـد  الشـيخوخة 

. ة لبشـر ا

يعطي نضارة للوجه.	 

اإلصابـات 	  شـفاء  فـي  يسـاعد 
واخلـدوش.  واحلـروق  اجلـروح  مثـل 

يسـاعد فـي شـفاء االلتهابـات 	 
البسـيطة فـي وقـت أقصر من 

د. املعتا

مستوى الكلى:

يسـاعد اجلسـم على التخلص 	 
من السـموم.

علـى 	  اجلسـم  قـدرة  زيـادة 
السـوائل. امتصـاص 

الكليـة 	  مـن  احلصـى  طـرد 
. نـة ملثا ا و

يسـاعد فـي عالج مـرض امللوك 	 
)النقـرس(، فقـد لوحـظ أن املاء 
عـالج  فـي  يسـاعد  املمغنـط 
فتـرة  فـي  احلـاالت  هـذه  مثـل 
زمنيـة متتد من 30 إلـى 60 يوماً، 
حيـث أن املـاء املمغنـط يعمـل 
اليوريـك  حمـض  إخـراج  علـى 
مـن اجلسـم مـع البول بشـكل 
تدريجـي. وهنالـك بعض احلاالت 
التي كان وضعها سـيئاً للغاية، 
ولكـن املواظبة على شـرب املاء 
املمغنط سـاعدت فـي عالجها 
بشـكل كّلـي ومشـّجع للغايـة.

على مستويات أخرى:

تنظيـم الـدورة الشـهرية عنـد 	 
. ء لنسا ا

يسـاعد فـي منـو الشـعر وزوال 	 
الشـيب.

يساعد في تخفيف الوزن.	 

املـاء  معاجلـة  العلمـاء  فّسـر 
أو  األمـراض،  لهـذه  املمغنـط 
علـى  شـفائها  فـي  املسـاعدة 
األقل، بقولهم إن جسـم اإلنسان 
يغّيـر املـاء داخلـه كل أسـبوعن، 
اجلسـم  فـي  املـاء  نسـبة  وإن 
تبلـغ »%70«، فـإذا تناول اإلنسـان 
أسـبوعن  ملـدة  املمغنـط  املـاء 
متواصلـن، فـإن كافـة السـوائل 
فـي جسـمه سـتكون متعادلـة، 

يقـي  وهـذا  األيونـات،  ومتوازنـة 
األمـراض. مـن  اجلسـم 

والعـالج املغناطيسـي ال يهـدف 
إلـى عـالج أمـراض بعينهـا بقدر 
اجلسـم  إمـداد  إلـى  يهـدف  مـا 
يسـاعده  ممـا  مثاليـة  بظـروف 
على أن يشـفي نفسـه بنفسـه، 
بالطاقـة  يتأثـر  اجلسـم  فـكّل 
املغناطيسـية بغـّض النظـر عن 
وممـا  يعاجلهـا.  التـي  املنطقـة 
يُحَسـب للعـالج باملغناطيسـية 
أنـه ليس دواًء، وال ميكن أن يسـّبب 
اإلدمـان مثـل بعض األدويـة، كما 

أنـه ال يتفاعـل مـع أي دواء.

2  استخدام الماء 
الممغنط في الزراعة:

التقنيـات  توظيـف  يعتمـد 
علـى  الـري  فـي  املغناطيسـية 
أخـذ عـدة عوامـل فـي االعتبـار 
مثـل ملوحة املاء وملوحـة التربة 
وسـرعة تدّفـق املـاء مـن األجهزة 
ونوعهـا،  للـري  املسـتخدمة 
وبحكـم أن املاء املمغنط يسـاعد 
ذرّات  وتفتيـت  تكسـير  فـي 
بشـكل  يسـاعد  فإنـه  األمـالح 
التربـة  غسـل  علـى  واضـح 
ومتكـن النباتـات مـن امتصـاص 
حتـى  بسـهولة  واملعـادن  املـاء 
فـي التربـة عالية امللوحـة. وعلى 
فـإن  املتوفـرة،  املعلومـات  ضـوء 
الـري باملـاء املمغنط يسـاعد في 

تسـريع نضج احملاصيـل الزراعية، 
وزيـادة قـدرة النباتـات واحملاصيـل 
الزراعيـة على مقاومـة األمراض، 
واحلصـول على محاصيـل زراعية 
جيـدة مـن حيـث الكـّم والنـوع، 
واألهـم من ذلـك أن مغنطـة املاء 
تسـاعد فـي ترشـيد كميـة املاء 
املسـتخدم فـي الـري، والتقليـل 
األسـمدة  اسـتخدام  مـن 
الكيميائيـة، ممـا ينعكـس إيجاباً 

والنـاس. البيئـة  علـى صحـة 

الطاقـة  تطبيـق  نتائـج 
الزراعـة: فـي  املغناطيسـية 

البـذور 	  كميـة  فـي  التوفيـر 
.50% بحوالـي  للبـذر  الالزمـة 

النبـات 	  منـو  مرحلـة  اختصـار 
يومـاً.  20-15 بحوالـي 

تقليـل أمـراض النبـات بحوالي 	 
60 إلـى 70%.

 	 40% بحوالـي  احملصـول  زيـادة 
الفاكهـة،  أشـجار  )احلبـوب، 

. ) لبطيـخ ا

املـاء 	  مـن   30% حوالـي  توفيـر 
باسـتعمال  وذلـك  املسـتخدم، 
األمـالح. املمغنـط لغسـل  املـاء 

3  في مجال تربية 
الحيوانات:

يـؤدي تطبيـق هـذه التقنيـة إلى 
ومنـو  أوزان  فـي  ملحـوظ  ازديـاد 
وكذلـك  الصغيـرة،  احليوانـات 

زيـادة فـي معـّدل إنتـاج احلليـب 
وانخفـاض فـي معـّدل الوفيـات. 
وهنـاك نتائـج ممتـازة فـي مجـال 
تربيـة الدواجـن مـن ناحيـة زيادة 

الـوزن.

4  فوائد أخرى:
لهـا  التـي  امليـاه  أن  أيضـاً  وُِجـد 
هـذه  تفقـد  الكبريـت  رائحـة 
الرائحـة بعـد معاجلتهـا بأجهزة 
مغناطيسـية، وكذلـك األمـر مع 
تنخفـض  التـي  الكلـور  رائحـة 
إلـى حدٍّ كبيـر بعد معاجلـة املياه 
مغناطيسـياً. وفـي الصـن يقوم 
أواٍن  داخـل  املـاء  بغلـي  البعـض 

بهـا قطعـة مغناطيـس.

وبالنسـبة للبكتريـا والطحالـب 
فهـي متتـّص غذاءهـا عبـر جـدار 
مياهـاً  ومتتـّص  نفسـه  اخلليـة 
ال  ولكـن  خاللـه،  مـن  كثيـرة 
يصلهـا أّي مـن األمـالح املعدنية 
جـدار  اختـراق  تسـتطيع  التـي 
املـاء  يسـاعد  ولذلـك  اخلليـة، 
البكتريـا  قتـل  علـى  املمغنـط 
الصـدد  هـذا  وفـي  والطحالـب. 
ميكن اسـتخدام امليـاه املمغنطة 
فـإذا  السـباحة،  حمامـات  مـع 
كانـت مياه احلـوض ممغنطة ميكن 
اسـتخدام نصـف كميـة الكلور 
لتطهيـر  عـادةً  تسـتخدم  التـي 
ال  الكلـور  بـدون  وحتـى  امليـاه، 
والطحالـب  للفطريـات  ميكـن 
ملـدة  احلـوض  داخـل  تنمـو  أن 
أمـراً  هـذا  ويعتبـر  سـاعة،   36
لفاعليـة  بالنسـبة  طبيعيـاً 
للميـاه  أيضـاً  املمغنطـة.  امليـاه 
املمغنطـة قـدرة علـى زيـادة قوة 
واملذيبـات  الصناعيـة  املنظفـات 
املمكـن  مـن  جتعـل  بدرجـة 
اسـتخدام ثلـث أو ربـع الكميـة 
التـي تسـتخدم عـادةً مـن هـذه 

املـواد ֺ 
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األبومورفين 
والعنانة

األبـومـورفــــــن  يُـشـَتــــقّ 
املورفـــن  مـــن   Apomorphine
الناحيـــة  مـــن  ويعـــرف 

بـ  الكيميائيـــة 

5,6,6,7, tetrahydro 
– 6- methyl-4- 
H-dihenzoquinoline- 10,11 
diol

                           . B- Aporphyne-10,11 diol,6

 ,)C17H17NO2( اجململة  صيغته 
يبلغ وزنـــه اجلزيئي 267,32, وهو 
 Morphine املورفـــن  من  ر  يُحضَّ
بالغليـــان مـــع حمـــض كلور 

الكثيف.  املاء 

يّتصف األبومورفن بأنّه ســـريع 
وينحّل  بالهـــواء,  التأكســـد 
بينما  املـــاء  فـــي  بصعوبـــة 
الكحول  في  بســـهولة  ينحّل 
 ,Acetone واخلّلـــون  اإليتيلـــي 
 pkb 7.0 , pka والكلوروفـــورم, 
في  األعظمـــي  متاّصـــه   ,8.92

 .n.m 336.32 املوجـــة  

شـــكل  على  األبومورفن  يوجد 
عنـــد  سداســـية  صفائـــح 
بالكلوروفـــورم,  اســـتخالصه 
الكلورهيدراتي  ملحـــه  أمـــا 
 H2o  2/C17H17NO2 (1 Hcl1(
بّلـــورات  شـــكل  على  فهـــو 
مائيـــة  نصـــف  صغيـــرة 
Hemihydrate  عدميـــة اللـــون 
بشـــكل  مخضرة  إلى  وتنقلب 
خفيـــف عنـــد تعرضهـــا إلى 

والهواء. الضـــوء 

الحرائكيـة الدوائية 
والتأثير:

 Apokyn يُعـــرَف األبومورفن بالـ
حيث   C اجلـــدول  في  ويُصنَّف   ,
ال يُصـــرَف إال بوصفـــة طبية. 
شـــكل  على  صيدالنياً  ر  يُحضَّ
شـــكل  على  أو  مضغوطـــات 
ويتراوح  للحقن,  معّدة  محاليل 
  Half-lifeالعمـــر النصفي لـــه
وســـطياً 40 دقيقـــة )30 – 60 
احليوي  توافـــره  يبلغ  دقيقـــة(. 
 ,100% يُعَطى حقنـــاً  عندمـــا 
البالزمية  بالبروتينـــات  ويرتبط 
%50, وهو يســـتقلب  حوالـــي 

فـــي الكبد. 

عصبياً  ناقالً  األبومورفـــن  يُعّد 
وهو   Neurotransmitter هامـــاً 
 Dopamine للدوبامـــن  ناهض 
agonist لكنـــه غير اصطفائي 
أنـــه  كمـــا   ,Non-selective
  5HT ملســـتقبالت  ناهـــض 
 )) 5 - H y d r o x y - t r y p t a m i n e
 D2 و   D1 املســـتقبالت  ويفّعل 
 Receptors مســـتقبالت  وهي 
 G- متزاوجـــة مـــع البروتـــن

 .))G-protein coupled

)الّشـــاد(  الناهض  التأثيـــر  إن 
يُســـتعَمل  جعله  للدوبامـــن 
النفســـية  العالجـــات  فـــي 
عند  يستخدم  فهو  والعصبية، 
وفي   Homosexuality املثليـــن 
 ,Parkinson باركنســـون  مرض 
 opioid األفيوني  االعتمـــاد  وفي 
والكحولية   Anorexia والقهم 
)القرف(  والنفـــور   Alcoholism
Aversion وفـــي اخلَـــرَف 

 .Dementia

األبومورفـــن  يُعَطـــى 
كـــدواء إضافـــي فـــي 
علـــى  املدمنـــن  معاجلـــة 
الهيروئـــن, وقـــد اســـتخدم 
 .Erectile ـــظ  كمنعِّ حديثـــاً 

الباركنســـونية  فـــي  يُعَطى 
مضادات  مـــع  مشـــاركة  دون 
األبومورفن  يُعـــّد  )حيث  اإلقياء 
عالجاً  يُعـــّد  وهـــو  مقيِّئـــاً(، 
فـــي   )monotherapy( وحيـــداً 

احلالة.  هـــذه 

 Dompridone الـ  مع  يُشـــارَك 
حالة  فـــي  إقيـــاء(  )مضـــاد 

والنفور.  القهـــم 

واالنتصـــاب عند  األبومورفـــن 
 : ر كو لذ ا

الرجال  من   10% حوالـــي  يعاني 
وتزداد  العنانـــة  مشـــكلة  من 
تقّدم  مـــع  املشـــكلة  هـــذه 
العمـــر, ويلجأ معظـــم هؤالء 

العالج.  إلـــى 

)ضعـــف  العنانـــة  أســـباب 
نفســـية,  متعّددة:  االنتصاب( 
الكَرَب  الكحوليـــة,  القهـــم, 
إضافـــًة   ،stress )الّشـــده( 
العضويـــة  األســـباب  إلـــى 
االضطرابات  الســـكري,  )الداء 
ارتفاع  التدخـــن,  الهرمونيـــة, 
األمـــراض  الكوليســـترول, 
الكبـــد,  قصـــور  العصبيـــة, 

الكلـــوي...(.  الفشـــل 

تشـــير اإلحصائيـــات أن حوالي 
ثالثـــة مالين من الفرنســـين 
املشـــكلة,  هذه  مـــن  يعانون 
العالم  بلدان  فـــي  قريبة  وأرقام 

 . ى خر أل ا

متعّددة  بطـــرق  العنانة  تُعاَلج 
باألبومورفن,  العـــالج  أحدثها 
ومن املعـــروف اآلن أن 1/100 من 
عن  يســـتخدمونه سواء  األفراد 
أو  اللســـان  حتت  أو  البلع  طريق 

 . حقناً

األبومورفن  تأثيـــر  آلية  وملعرفة 
آليـــة  بـــّد مـــن معرفـــة  ال 
االنتصاب  يحصـــل  االنتصاب. 
بوســـاطة الدينميـــة الدموية 
األجســـام  في   Hemodynamic

أ. د. بديع صيرفي

27السنة األولى  -  العدد 2  - أيــار  262013 السنة األولى  -  العدد 2  - أيــار  2013



وذلك  واالســـفنجية  الكهفية 
حتـــت رقابة عصبيـــة في ثالثة 

 : كز ا مر

النخاع 	  في  االنتصـــاب  مركز 
. ي لعجز ا

النخاع 	  القذف فـــي  مركـــز 
. لقطني ا

للوطـــاء 	  مركـــزي  تنبيـــه 
حيـــث   Hypothalamus
مســـتقبالت  تتواجـــد 
الدوبامـــن, وهـــذا املركـــز 
املركزيـــن  مـــع  صلـــة  ذو 

 . بقن لســـا ا

الوطائي  املركـــز  تنبيه  يجـــري 
أو  بالشـــّم  أو  بالبصر  أو  باحلّس 
هذا  ويؤدي  النفســـي,  بالتنبيه 
أوكسيد  تشـــكّل  إلى  التنبيه 

مؤدِّياً  أساســـي  بشكل  اآلزوت 
إلى تشـــكّل األســـتيل كولن 
الـــذي يزيـــد تدّفق الـــدم إلى 
امتالء  إلـــى  مؤدِّياً  القضيـــب 

فاالنتصاب.  الكهـــوف 

يؤدّي أوكســـيد اآلزوت املتشكّل 
الوركية  العضـــالت  تقّلص  إلى 
الكهفية،  والبصلية  الكهفية, 
مما يـــؤدّي إلى حتريـــض األلياف 
العضليـــة امللـــس احمليطـــة, 
اآلزوت  أوكســـيد  ويعمـــل 
تشـــكّل  زيـــادة  طريـــق  عن 
cGMP بآليـــة تثبيـــط إنـــزمي  
أن  كما   ,5-phosphodiesterase
األبومورفن  ارتبـــاط 
املســـتقبالت  فـــي 
الوطائية  الدوبامينية 
االســـتجابة  ينّشط 
للتهّيج  الدماغيـــة 
والنعوظ    )excitation(
تشـــكّل  وبآليـــة   )Erection(

cGMP أيضـــاً.  

باســـتخدام  البـــدء  متّ  لقـــد 

 2006 عـــام  منذ  األبومورفـــن 
فـــي اململكة املتحـــدة بدالً من 

 .)silendefil )Viagra الــــ

 silendefil إذا قارنّـــا بـــن الــــ
فإننـــا   Apomorphine والــــ 
لألول  احليـــوي  التوافر  أن  جنـــد 
الكبد  فـــي  ويســـتقلب   40%
 Cyp3 A4 باألكســـدة )أنزميـــات
عمـــره  ونصـــف   ,)Cyp2 C9 و 
4-3 ســـاعات وهـــو ينطرح عن 
طريـــق البـــراز %80 وعن طريق 
بكونه  ويّتصـــف   13% البـــول 
الرئوي,  الشـــرياني  للتوتر  رافعاً 
اســـتقالبه  فـــي  وتتداخـــل 
 Cimetidine ,( أدويـــة  عـــدة 
Erythromycin( فهـــي تطيـــل 

النصفي.  عمـــره  مـــن 

للـ  االســـتطباب  مضادات  أما 
silendefil فهـــي عديـــدة مثل 
انخفاض  الشـــبكية,  اعتـــالل 
الهجمة  الشـــرياني,  التوتـــر 
انخفاض   ,heart attack القلبية 
وظائـــف الكبد, وجـــود عوامل 
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الوعائي  القلـــب  ملـــرض  خطر 
الكلوي.  والفشـــل   CVD

ال يُعَطـــى الــــ Silendefil مع 
النتريـــت أو النتـــرات )نتـــرات 
 )... األميل  نتريت  الغليســـيرين, 
الطبيب قبل  ويجب استشـــارة 

 . له ستعما ا

يّتصـــف األبومورفن بســـرعة 
عند  الـــدوران  إلـــى  وصولـــه 
أخـــذه عن طريق حتت اللســـان 
وقد   ,)Silendefil مـــع  )مقارنًة 
ُسِمح باســـتخدامه حديثاً عند 
الســـكريّن, فهو يزيـــد الرغبة 
اجلنســـية بأقل مـــن 10 دقائق 
الســـيلندفيل  يحتاج  بينمـــا 
خواص  ومـــن  ســـاعة.  إلـــى 
اســـتخدامه  اجليدة  األبومورفن 
شـــكل  على  يتوفر  فهو  حقناً, 
3 مغ/3  Ampouls مائية  ُحَقـــن 
مل و 10 مغ/مل             )حســـب 
 ,)USP دســـتور األدوية األميركي
من  مغ   1 علـــى  حتتـــوي  وهي 
 Na ميتا بيســـولفيت الصوديوم

 .Metabisulfite

قـــد يســـبِّب األبومورفن حقناً 
االحمـــرار, التخريـــش, التقرّح, 
وترك أثـــر, وألم مـــكان احلقن. 
األعـــراض عند  وتـــزول هـــذه 

احلقن.  مـــكان  تغيير 

ال يُعَطـــى األبومورفـــن فـــي 
الذبحة Anginia وفي احتشـــاء 
عضـــل القلـــب MI, وقصـــور 
باستشـــارة  ويُنَصح  القلـــب, 

اســـتعماله.  قبل  الطبيـــب 

كيفية استعمال األبومورفن: 

شـــكل  على  األبومورفن  يوجد 
األشـــكال  متغايرة  مضغوطات 
على  حتتوي  األضالع  خماســـية 
حتتوي  الشـــكل  ومثلثة  مغ,   2
يؤخذ  مـــا  منها  مـــغ.   3 على 
اجلنســـي  النشـــاط  قبل  بلعاً 
بثالثـــن دقيقـــة، ومنهـــا ما 
اللسان وتوضع  يســـتعمل حتت 
قبل النشـــاط اجلنســـي بـ 5 - 
تكون  أن  ويُنَصـــح  دقائـــق,   10
بجرعة  البلـــع  مضغوطـــات 
3 مـــغ وتؤخـــذ مـــع كأس من 
املـــاء. وعـــادةً ال يُعَطـــى أكثر 
 8 خالل  واحـــدة  مضغوطة  من 

 . ت عا سا

باســـتخدامه  يُنَصـــح  ولـــم 
اآلن بسبب عدم  للنســـاء حتى 

الدراســـة.  كفاية 

قـــد حتـــدث بعـــض التأثيرات 
اجلانبيـــة كالغثيان %7, النعاس, 

األنـــف  التهـــاب  الســـعال, 
اعتالل  توّهـــج,  التحّسســـي, 
 .4% دوخة   ,7% صـــداع  التذوّق, 

وهـــو ال يوَصف مـــع ناهضات 
مـــع  وال  األخـــرى  الدوبامـــن 
ألنه   Antagonist مناهضاتـــه 
في  اضطرابـــات  إلـــى  يـــؤدّي 

الدوائية.  احلرائكيـــة 

يُســـتخَدم األبومورفـــن حقناً 
 intra caverneuse الكهوف  في 
Ic ( ( وقد اســـتخدم في فرنسا 
20 عامـــاً فهو  منذ أكثـــر من 
 60 - 30 يطيل فترة االنتصـــاب 
دقيقة, كذلك يُســـتخَدم حقناً 
الغرض  لنفـــس  اإلحليل  فـــي 
 .2001 عام  منذ  اســـتخدم  وقد 
أكبر  تأثيراً  األبومورفـــن  وميتلك 
عنـــد حقنـــه بتمـــاس احلتار 

 .verge )القضيب( 

األسماء التجارية: 

 Apokyn , Ixense , Spontane ,
 Uprime , Zyprime

وقـــد صنعته شـــركة شـــفا 
مغ   3 على شـــكل مضغوطات 
X 4 حّبـــات باالســـم التجاري 

 ֺ  Rimana

تشير اإلحصائيات أن حوالي ثالثة 
ماليين من الفرنسيين يعانون من 

هذه المشكلة “
”
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اجلسـم  كتلـة  َمنَسـب  ويُعـّد 
Body Mass Index )BMI(I مؤشراً 
منّظمـة  خبـراء  عنـد  مقبـوالً 
حتديـد  فـي  العاملّيـة  الصّحـة 
بتقسـيم  ويُحَسـب  الّسـمنة، 
)بالكيلوغـرام(  اجلسـم  كتلـة 
ع طولـه )باملتـر(. وثّمَة  َـّ علـى مرب
األفـراد  تصنيـف  علـى  موافقـة 
الّذيـن لديهـم املَنَْسـب BMI أقّل 
مـن 18.5 كـغ/م2 ناقصـي الـوزن، 
كـغ/  24.9  –  18.5 املنسـب  وذوي 

م2 طبيعّيـي الـوزن. ويَـُدّل مجال 
املَنَْسـب 25.0 – 29.9 كغ/م2علـى 
زيـادة وزن مـن الدرجـة 1، ومجـال 
املنسـب 30.0 – 39.9 كغ/م2 على 
الّسـمنة أو زيادة وزن مـن الدرجة 
الثانيـة، أّمـا املنسـب الـذي يبلغ 
أو أكثـر فيـدّل علـى  40 كـغ/م2 
الثالثـة  الدرجـة  مـن  وزن  زيـادة 
أو سـمنة مرضّيـة. علـى سـبيل 
كتلـة  منسـب  يُحَسـب  املثـال، 
جسـم الشـخص الذي وزنه 100 
كيلوغـرام و طولـه متـران علـى 
النحـو التالـي: 100 كـغ / [ 2م2 ] 
= 25 كـغ/م2، وهـو مـن فئـة زيادة 
قـد  األولـى.  الدرجـة  مـن  الـوزن 
ال يالئـم هـذا املَنَْسـب األطفـال 
فـي عمر النمـّو واحلوامـل وبعض 
ـرات  املؤشِّ ـن  وتتضمَّ الرياضيـن. 

اخلصـر  محيـط  قيـاس  األُخـرى 
إلـى  اخلصـر  محيـط  ونسـبة 
محيـط احلـوض والنسـبة املئويّة 
طبقـات  وسـماكة  للشـحوم 

اجللـد.

نظرة عالجّية عاّمة 
اختطاريـاً  الّسـمنة عامـالً  تَُعـّد 
وفـرط   2 النمـط  للسـكّري مـن 
الـدم  شـحوم  وخلـل  الضغـط 
ومـرض الشـريان التاجي وفشـل 
والسـكتة  االحتقانـي  القلـب 
وانقطـاع  الدهنـي  والتنكّـس 
والُفصـال  النومـي  النَفـس 
بطانـة  وسـرطانات  العظمـي 
والبروسـتاتة  والثـدي  الرحـم 
والقولون، إضافًة إلى أّن الّسـمنة 
كل  مـن  الوفّيـات  معـدَّل  زادَت 
احلـاالت، بـل إّن إنقاص الـوزن قَلََّل 

ويَُعـّد  والوفّيـات  املـرض  اختطـار 
اآلن مـن أهـّم العوامـل الوقائّيـة 
مـن اختطـار األمـراض املذكـورة. 
ـن األدويـة املتوفـرة حالّيـاً  تتضمَّ
كمعاجلة قصيرة األمد للسـمنة 
الِبنزفيتامـن  الـودّي،  محاكيـات 
وثنائـي   benzphetamine
 diethylpropion بروبيـون  إيثيـل 
وفـن   phentermine وفِنترمـن 
 phendimetrazine ميترازيـن  دي 
، و مثبـط الليبـاز املعـدي املعـوي 
الفّعـال محيطّيـاً، األورليسـتات 
orlistat. ويَُعـّد وضـع نظام مالئم 
رياضي وآخـر تغذوي أمـراً ضرورياً.

        علـى النقيض من السـمنة، 
يتمّيـز فقـد الشـهّية الُعصابـي 
 anorexia nervosa )القهـم( 
 bulimia الُعصابـي  والنُّهـام 
اضطرابـي  بكونهمـا   nervosa
إّن  شـهّية(.  )اضطرابـي  أكل 
إحداثـاً  أكثـر  الشـهّية  فقـد 
للعجـز والوفـاة، ويتمّيز مبسـعى 
وسواسـي للتنحيـف يـؤدّي إلـى 
يهـّدد  قـد  خطيـر  وزن  نقـص 
احليـاة. أّمـا النُّهـام فيختلف عن 
فقـد الشـهّية فـي كـون الكثير 
الـوزن.  طبيعيـي  النهمـن  مـن 
النهمـون فـي  املرضـى  ينغمـس 
األكل ثـم يتبعـون سـلوكاً غيـر 

د. عبد الناصر عمرين

َّف الّسـمنة بأنّهـا اضطـراب متعـدد العوامل لتـوازن الطاقـة يتعّدى فيـه املدخول  تُعـر
الطاقـوي )احلـراري( علـى مـدى طويـل نِتـاج الطاقـة، مؤدّيـاً إلى ارتفـاع َمنسـب كتلة 
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مثـل  وزنهـم،  إلنقـاص  مالئـم 
امللّينـات  واسـتعمال  القيـاء 
تكتنـف  اجملهـدة.  التماريـن  أو 
املضاعفـات  تدبيـر  املعاجلـة 
االضطرابـن  لهذيـن  الطبّيـة 
اجلسـم  وزن  علـى  واحملافظـة 
الطبيعـي مبعاجلة سـيكولوجّية 
مبضـادّات  ودوائّيـة  )نفسـّية( 
 .  antidepressants االكتئـاب 
السـيكولوجّية  املعاجلـة  ومُتَثّـل 
حجـر الزاويـة فـي معاجلـة هذين 

االضطرابـن. 

اإلفـراط        يّتصـف اضطـراب 
 binge-eating disorder بـاألكل 
مثـل  الطعـام،  تنـاول  بفـرط 
هـذا  مرضـى  لكـّن  النُّهـام، 
االضطـراب ال يسـلكون سـلوكاً 
معاكسـاً الحقـاً إلنقـاص الـوزن. 
ورغـم أّن هذا االضطـراب يَُصنَّف 
مع فقـد الشـهّية والنُّهـام فإنّه 
مُيَثّـل ثلـث املرضـى الّسـمان فـي 

الـوزن. إنقـاص  عيـادات 

 cachexia ال يَُعـّد الدَّنَـف        
اضطـراب أكل رئيـس، بـل نقـص 
شـهّية ووزن كنتيجة للسـرطان 
اإليـدز  مثـل  املعديـة  واألمـراض 
AIDS واضطرابـات مزمنـة أخرى. 
عـف كبيراً  وكثيـراً ما يكـون الضَّ
الدهـن  نقـص  مـع  ومترافقـاً 
والعضـل والتعـب ونقـص العمر 
لألدويـة  االسـتجابة  ونقـص 
أدويـة  ثّمـة  للخلّيـة.  السـاّمة 
تنّبـه الشـهّية فتزيد الـوزن عند 
األمـراض،  هـذه  مبثـل  املصابـن 
ومنهـا األدوية البروجيسـتيرونّية 

املفعـول والكورتيكوسـتيرويدات 
االبتنائّيـة  والسـتيرويدات 
)مـن   dronabinol والدرونابينـول 

احلشـيش(.  مكّونـات 

آلّيات التأثير 
الدوائي 

األدوية المضاّدة للّسمنة 
املُثَبَتـة  األدويـة  تتضّمـن 
األدويـة  السـمنة  ملعاجلـة 
الليبـاز  ومثّبـط  مركزيّـاً  املؤثـرة 
األورليسـتات  املعـوي  املعـدي 
محاكيـات  ـن  وتتضمَّ  .orlistat
حالّيـاً  َصـة  املُرَخَّ األربعـة  الـودِّي 
بِنزفيتامـن  السـمنة  ملعاجلـة 
وثنائـي   benzphetamine
 diethylpropion بروبيـون  إيثيـل 
وفـن   phentermine وفِنَترمـن 
 phendimetrazine ِمترازيـن  دي 
للُمعاقَـرة  قابلـة  األدويـة  . هـذه 
معاجلَـًة  بهـا  ويوصـى   ،abuse
قصيـرة األمـد )حتى 12 أُسـبوع( 
التراكيـز  تزيـد  َّهـا  إن للسـمنة. 
املشـبكّية للنـور إبينفريـن )النور 
بتعزيـز  والدوبامـن  أدرينالـن( 
وحتّفـز  )حترّرهمـا(.  إطالقهمـا 
مركـز  التراكيـز  فـي  الزيـادة 
فـي   satiety center الشـبع 
ويتولّـد   hypothalamus الِوطـاء 
وتثبيـط  باالكتفـاء  اإلحسـاس 
الشـهّية. إضافـًة إلـى أنَّ لهـذه 
األدويـة تأثيـرات على االسـتقالب 
تُسـاِهم قليـالً في إنقـاص الوزن. 

السـيبوترامن  يَنَفـِرد          
sibutramine )ممنـوع االسـتعمال 
كبـت  عبـر  الـوزن  بإنقـاص  اآلن( 
احلـرارة.  توليـد  وزيـادة  الشـهّية 
وُمسـَتقَلباه  الـدواء  هـذا 
اسـترداد  يُثَّبـط  أكثَـر  الفّعـاالن 
والدوبامـن  إبينفريـن  النـور 
ُه يزيـد البروتن  َـّ والسـيروتونن. إن
 HDL الكثافـة  رفيـع  الشـحمي 

  waist اخلَْصـر  نسـبة  يُنِقـص  و 
ـن ضبـط  إلـى الـورك hip ويَُحسِّ
الُسـكَّر عند املصابن بالُسـكَّري 
مـن النمط 2. كان السـيبوترامن 
ُمرَخَّصـاً للمعاجلـة طويلـة األمد 
اسـتعماله  ُمِنـَع  ثـم  للسـمنة، 
تأثيـرات ضـارّة خطيـرة،  بسـبب 
إذ يسـبِّب تسـرّع القلـب وفـرط 
ضغط الـدم ورمّبـا نزوفـاً دماغّية.

األورليسـتات orlistat هـو الـدواء 
الـوزن  يُنِقـص  الـذي  الوحيـد 
يرتبـط  الشـهّية.  إنقـاص  بـدون 
املعـدة  فـي  يُثَبِّطـُه  و  بالليبـاز 
ُمنِقصـاً  الدقيقـة،  واألمعـاء 
الغليسـريد  أُحادِيّـات  إنتـاج 
القابلـة  الدهنّيـة  واألحمـاض 
لالمتصـاص. إذ أنَّ إنزميـات الليباز 
املعديّـة املعويّـة ضروريّـة لهضم 
الغليسـريد  ثالثّيـات  وامتصـاص 
طويلـة  الدسـمة  واألحمـاض 
ـر إفـراغ املعدة  السلسـلة، ويَُيسِّ
البنكرياسـّية  العصـارة  وإفـراز 
أّن للجسـم  و الصفراويّـة. و مبـا 
قابلّيـة محـدودة لتخليـق الدهن 
والبروتينات،  الكاربوهيـدرات  مـن 
اجلسـم  دهـن  معظـم  يأتـي 
الطعـام.  تنـاول  مـن  املتراكـم 
امتصـاص  األورليسـتات  يُنِقـص 
األفـراد  عنـد   30% حتـى  الدهـن 
الذيـن يحتوي نظامهـم الغذائي 
كبيـرة،  دهنّيـة  مكوِّنـات  علـى 
ويَُترَجـم نقص امتصـاص الدهن 
هـذا إلـى نقـص طاقوي )حـروري( 
األفـراد  عنـد  وزن  ونقـص  كبيـر 
السـمان. إضافًة إلـى أّن التراكيز 
الدهنّيـة  املنخفضـة لألحمـاض 
الهضميـة  القنـاة  فـي  احلـرّة 
الكوليسـترول،  امتصاص  تُنِقص 
الشـحم.  شـاكالت  ـن  فتتحسَّ
األورليسـتات غير خاضع للرقابة، 
وُمرَخَّـص للمعاجلـة طويلة األمد 
بـدون  اآلن  ويتوّفـر  للسـمنة، 

طبيـة.  وصفـة 

لَفْقـد  الُمعاِلَجـة  األدويـة 
 Drugs for الشهّية و الّنهام
  Anorexia and Bulimia
االعتـالالن  هـذان  يترابـط 
باضطرابـات املـزاج، لذلـك رَكَّزَت  
املعاجلـة الدوائّيـة علـى مضادّات 
تدعـم  بّينـة  ثّمـَة  االكتئـاب. 
جناعـة هـذه املركّبات فـي معاجلة 
النّهـام. إّن مضـادّات االكتئاب من 
كل األصنـاف متضّمنـًة مضادّات 
احللقـات  ثالثّيـة  االكتئـاب 
ومثّبطات أكسـيداز أحادي األمن 
ومثّبطات اسـترداد السـيروتونن 
نحـو  علـى  فّعالـة  االنتقائّيـة 
متعـادل. ولكن، بسـبب التأثيرات 
اجلانبّيـة املترابطة مع اسـتعمال 
ثالثّيـة  االكتئـاب  مضـادّات 
أكسـيداز  ومثبِّطـات  احللقـات 
اعتبـار  مُيكـن  األمـن،  أحـادي 
السـيروتونن  مثّبطـات اسـترداد 
النوعّية أدوية اخلـط األوّل. تُنِقص 
مضـادّات االكتئـاب اإلفـراط فـي 
األكل والقيـاء واالكتئاب وحُتَّسـن 
عـادات األكل في النّهـام ولكنّها 
اجلسـم.  صـورة  علـى  تُؤثّـر  ال 
 fluoxetine الفلوكسـتن  يَُعـّد 
مضـاد االكتئاب الوحيـد املرّخص 
ط  ُمثَبِـّ إنّـه  النّهـام.  ملعاجلـة 
انتقائـي السـترداد السـيروتونن، 
فـي  السـيروتونن  توفـر  فيزيـد 
العصبّيـة  املشـبكّية  الفراغـات 
فـي مركـز الشـبع فـي الوطـاء، 
النهـم  الشـخص  فيشـعر 

سـريعاً.  بالشـبع 

 Orexigenics يات الُمَشهِّ
البروجيسـتيرونّية  األدويـة  إنَّ 
ميِجسـتيرول  مثـل  املفعـول 
 megestrol acetate
مثـل  والكورتيكوسـتيرويدات 
 dexamethasone ديكساميثازون
مثـل  االبتنائّيـة  والسـتيرويدات 
 oxandrolone أوكسـاندرولون 

ه  تَُنبِـّ  nandrolone وناندرولـون 
عنـد  الـوزن  وتزيـد  الشـهّية 
 .  cachexia الّدنَـف  مرضـى 

وإضافًة للسـتيرويدات السـابقة، 
 ،dronabinol الدرونابينـول   يَُعـّد 
ملسـتقبالت  ه  املَُنبِـّ الـدواء 
 cannabinoid الكانابينويـد 
الشـهّية  لزيـادة  ُمرَخَّصـاً   ،
بالّدنَـف  املصابـن  األفـراد  عنـد 
هـذا  يُسـتعَمل  سـابقاً(.  )انظـر 
الغثيـان  ملنـع  أيضـاً  الـدواء 
والقيـاء املترابطـن مـع املعاجلـة 
الكيميائّية للسرطان عند األفراد 
غيـر املسـتجيبن علـى مضادات 
القيـاء األُخـرى. يعمل هـذا الدواء 
تنشـيط  عبـر  الشـهّية  بتنبيـه 
مـن  الكانابينويـد  مسـتقبالت 
 cannabinoid type النمـط األوّل
CB1 [ receptors ] 1 فـي الوطـاء 
النهايـات  وعنـد   hypothalamus
العصبّيـة احمليطّيـة الـواردة فـي 

املعـوي.  املعـدي  السـبيل 

عالقة آلّيات 
التأثير باالستجابة 

السريرّية 

األدوية المضاّدة للّسمنة 
اجملموعـات  كافـة  تزيـد 
الفّعالة  للسـمنة  املضـادّة 
األمينـات  تراكيـز  مركزيّـاً 
اجلهـاز  فـي  البيولوجّيـة 
مؤدّيـًة  املركـزي،  العصبـي 
املُفِقـدة  تأثيراتهـا  إلـى 
أنَّ  إلـى  إضافـًة  للشـهّية. 
مسـتويات  فـي  الزيـادات 
تزيـد  احمليطّيـة  األمينـات 
ُمسـاهمًة  احلـرارة،  توليـد 
عندمـا  الـوزن.  نقـص  فـي 
تُسـَتعَمل هـذه األدوية إلى 
الغذائـي  النظـام  جانـب 
املالئـم والتماريـن الروتينّية 

األعظمّيـة  تأثيراتهـا  تبـدو 
أثنـاء بدايـة اسـتعمالها، بـل إّن 
يـؤدّي  ال  اسـتعمالها  اسـتمرار 
إلـى نقـص إضافـي للـوزن. كمـا 
أنَّ معـاودة كسـب الـوزن حتصـل 
عـادةً خـالل 6 شـهور مـن إيقاف 
سـبب  فهـم  ب  ويتطلَـّ العـالج. 
األدويـة  هـذه  فعالّيـة  تناقـص 
دراسـات  االسـتعمال  مـع طـول 

إضافّيـة. 

      يُنِقـص االسـتعمال املزمـن 
لألورليسـتات مدخـول الشـحم، 
الباقيـة  الدهـن  زيـادة  وتُسـبِّب 
تأثيـرات  الهضميـة  القنـاة  فـي 
جانبّيـة )التبّقـع الزيتـي(. يُنِقص 
امتصـاص  أيضـاً  الـدواء  هـذا 
الكوليسـترول ويخّفـض البروتن 
الكثافـة  منخفـض  الشـحمي 

البالزمـا.  فـي   LDL

لفقـد  المعالجـة  األدويـة 
الّنهـام  و  الشـهّية 

الدوائّيـة  املعاجلـة  تكفـي  ال 
االعتاللـن  هذيـن  فـي  وحيـدةً 
ألنهمـا متعـدِّدا العوامـل. ورغـم 
أظهـرت  االكتئـاب  مضـادّات  أّن 
فعالّيـة فـي معاجلـة النّهـام فإّن 
طول اسـتعمالها ال يـزال بحاجة 

 . للتقييـم
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يات  الُمَشهِّ
الـوزن  زيـادة  املشـّهيات  تنجـز 
 cachexia الّدنَـف  مرضـى  عنـد 
واملدخـول  الشـهّية   زيـادة  عبـر 
فامليجيسـتيرول  الطاقـوي. 
زيـادة  فـي  فّعـال   megestrol
أكثـر  الدهـون  وزن  يزيـد  الـوزن، 
مـن وزن اجلسـم الَغـّث )الطـري( 
lean. علـى النقيـض مـن ذلـك، 
مثـل  االبتنائّيـة  األدويـة  تعـزّز 
 oxandrolone األوكسـاندرولون 
 nandrolone وناندرولـون 
الفيزيائـي  والنشـاط  الشـهّية 
العضلـي  االسـتقالب  وحتّفـز 
وتُنِقـص  البروتـن،  وتخليـق 
ه  وتَنبِـّ  ،  catabolism التقويـض 
النمـو  وعوامـل  النمـو  هرمـون 
لهـذا،  باألنسـولن.  الشـبيهة 
االبتنائّيـة  السـتيرويدات  تزيـد 
كتلة اجلسـم الَغّث عنـد الرجال؛ 

ولـم تَُقيَّم فعالّية السـتيرويدات 
النسـاء.  عنـد  جّيـداً  االبتنائّيـة 

 dronabinol الدرونابينـول  يُنِجـز 
وزن اجلسـم  معتدلـًة فـي  زيـادةً 
مقارنـًة بـكّل من امليجيسـتيرول 
االبتنائّيـة،   والسـتيرويدات 
ـَة تأثيـراً ُمضافـاً عند توليف  و ثمَّ

األدوية.  )مشـاركة( هذه 

املركّبـات  أّن  الهـام معرفـة  مـن 
مسـار  علـى  تؤثـر  ال  املَُشـّهية 
ـن  حُتَسِّ بـل  واإليـدز،  السـرطان 
هاتـن  ملرضـى  احليـاة  جـودة 

 . العّلتـن 

التيّقظ الدوائي 
  pharmacovigilance

التأثيرات الجانبّية 
والمشاكل السريرّية 

والسّمّية 

األدوية الُمضاّدة للّسمنة 
اجلانبّيـــة  التأثيـــرات  تتعّلـــق 
ــرة  ِـّ املؤَث مِلُفِقـــدات الشـــهّية 
علـــى  بقدرتهـــا  مركزيّـــاً 
األمينـــي  النشـــاط  زيـــادة 
مُيَنـــع  إذ  املركـــزي واحمليطـــي. 
اســـتعمالها عنـــد 
الســـكتة  مرضـــى 
مبـــرض  واملصابـــن 
التـــــاجي  الشريان 
وفشـــل القلــــــب 
ني  حتقـــــــــا ال ا
نظم  واضطرابـــات 

القلـــب. 

تكـــون  أن  ينبغـــي 
بهـــذه  املعاجلـــة 
األدويـــة أُحاديّة ومُتَنع 
الذين  املرضـــى  عند 
األمينات  يتناولـــون 
للـــودّي  احملُاكيـــة 
ثالثّية  االكتئـــاب  ومضـــادّات 
اســـترداد  ومثبِّطات  احللقـــة 
االنتقائّيـــة  الســـيروتونن 
أُحادي  أُكســـيداز  ومثّبطـــات 
بنوبات فرط  أو املصابـــن  األمن 
ضغط الـــدم. تتطلـــب األدوية 
املثبِّطـــة ألُكســـيداز أحـــادي 
يوماً   14 تناولهـــا  إيقاف  األمن 
يات.  املَُشـــهِّ بإعطاء  البدء  قبل 

يتفاقَم الـزّرَق glaucoma )ارتفاع 
نتيجـًة  العـن(  داخـل  الضغـط 
األدويـة،  بهـذه  احلدقـة  ـع  لتوسُّ
هـذا  فـي  اسـتعمالها  فُيمَنـع 

املـرض. 

ثّمـَة تقاريـر عن زيادة احلساسـّية 
السـكّرين  عنـد  لألنسـولن 
الذيـن  الثانـي  النمـط  مـن 
بروبيـون  إيثيـل  ثنائـي  يتناولـون 
يَُعـّد  ولذلـك   ،  diethylpropion
رصـد غلوكوز املصل واألنسـولن 
الـدم  واألدويـة اخلافضـة لسـكّر 
املرضـى.  هـؤالء  عنـد  مطلوبـاً 

تسـّبب هـذه األدويـة أيضـاً األرق 
 tremor والرّعـاش   insomnia
تأثيراتهـا  عبـر   anxiety والقلـق 
تنبيههـا  وبسـبب  املركزيّـة. 
للجهـاز العصبـي املركـزي تُعاقَر 
)يُسـاء اسـتعمال( هـذه األدويـة 
ممنوعـة  إنّهـا  عليهـا.  ويُعتـاد 
ُمعاِقـري  عنـد  االسـتعمال 
وامليتامفيتامـن  الكوكائـن 
 m e t h a m p h e t a m i n e
يــــن  لـفـيـنـسـيـكـلـيـد ا و

 .phencycl id ine

 orlistat األورليسـتات  مُيَثّـل 
معاجلـًة فريـدةً للّسـمنة ألنّـه ال 
قلبّيـة  جانبّيـة  تأثيـرات  يسـّبب 
وعائّيـة، حيـث تتموَضـع تأثيراته 
املعـدي  السـبيل  فـي  الضـارّة 
التأثيـرات  هـذه  حتـدث  املعـوي. 
وتكـون  األفـراد  مـن   80% عنـد 
واضحـة أثنـاء الشـهرين األوّلـن 
اسـتمرار  مـع  تتناقـص  ثـّم 
سـوء  ويحصـل  االسـتعمال. 
امتصـاص الفيتامينـات الذوّابـة 
فـي الدهن )A, D, E, K( والكاروتن 
. وال يسـّبب   B-carotene البيتـا 
األورليسـتات حـاالت خطيرة عند 

طويلـة.  فتـرة  اسـتعماله 

  Orexigenics الُمَشّهيات
السـريريّة  املشـاكل  حتـدث 

عنـد  للكورتيكوسـتيرويدات 
إعطائهـا بجرعـات كبيـرة فتـرةً 
متالزمـة  متضمنـًة  طويلـة، 
كوشـينغ )سـمنة اجلـذع والوجه 
البـدري وحدبـة اجلامـوس( وفـرط 
املناعـة  وتثبيـط  الـدم  ضغـط 
وقرحـات  العظـم  وتخلخـل 
األطفـال  منـو  وتثبيـط  املعـدة 
وتثبيط احملـور الوطائـي النخامي 
املشـاكل  تتمثّـل  الكظـري. 
للبروجيسـتيرونات  السـريريّة 
واالضطرابـات  املُنَتَبـذ  باحلَمـل 
والصـداع  )احليضّيـة(  الطمثّيـة 
وانزعاج  الهضميـة  واالضطرابات 
منطقـة الثدي وخلل مسـتويات 
وعـدم  الشـحمّية  البروتينـات 
حتّمـل الغلوكـوز وتأثيـرات دوائّية 
أّمـا  احلمـل.  مانـع  بعمـل  تُِخـّل 
اخلاّصـة  السـريريّة  املشـاكل 
االبتنائّيـة  بالسـتيرويدات 
األطفـال  منـو  تسـريع  فتكتنـف 
اإلنعـاظ(  )بقـاء  والقسـاح 
وإذكار  النسـاء  وإذكار   priapism
احلمـل  أثنـاء  األنثـى  اجلنـن 
واليرقـان والوذمـة و الَعـّد )حـّب 
الـدم  ضغـط  وفـرط  الشـباب( 
اإلنطـاف  وتثبيـط  الـوزن  وزيـادة 

الشـحوم. واضطـراب 

للدرونابينـول dronabinol تأثيرات 
باجلرعـة،  متعلَِّقـة  مركزيّـة 
بالّشـماق  الشـعور  متضمنـًة 
العاطفـي  )التهيُّـج  االنتشـاء   /
وتغيُّـر  اجلسـمي(  النشـاط  مـع 
اإلحسـاس بالوقت وتزايـد الوعي 
اجلرعـات  تنـاول  عنـد  ـي  احلسِّ

الصغيـرة؛ وخلـل الذاكـرة  وتََبدُّد 
الشـخصّية باجلرعـات املعتدلـة. 
فتسـّبب  الكبيـرة  اجلرعـات  ـا  أمَّ
عـدم التناسـق احلركـي. وينبغـي 
عنـد  اسـتعماله  مـن  احلـذر 
املصابـن بالّصـرع أو االضطرابات 

القلبّيـة. 

اآلفاق الجديدة
رميونابنـت  الـدواء  يعمـل 
املُناِهـض   ،rimonabant
 CB1 الكانابينويـد  مِلُسـَتقِبالت 
معاكـس  بتأثيـر   ،cannabinoid
ي درونابينول  لتأثير الـدواء املَُشـهِّ
مسـتقبالت  توجـد   .dronabinol
 CB1 cannabinoid الكانابينويـد
املتعّلقـة  باملناطـق  الدمـاغ  فـي 
باإلطعـام وعلـى اخلاليـا الدهنّية 
املعـوي.  املعـدي  السـبيل  وفـي 
وهناك دليـل على أّن لهـذا الدواء 
بإنقـاص  ل  تََتَمثَـّ مزدوجـة  آلّيـة 
إنفـاق  وزيـادة  األكل  مدخـول 
الطاقـة، وقـد تتواسـط األخيـرة 
عبـر حتريـض زيـادة األديبونيكتن 
اخللّيـة  هرمـون   ،adiponectine
مـع  املَُترابـط  الشـحمّية 
األنسـولن.  جتـاه  احلساسـّية 
الرميونابنـت rimonabant ال يغّيـر 
القلـب،  أو سـرعة  الـدم  ضغـط 
ويزيـد البروتـن الشـحمي رفيـع 
الكثافـة HDL و يُنِقـص ثالثّيـات 
ومسـتويات   TGs الغليسـيريد 
واللبتـن  الصيامـي  األنسـولن 
 .C التفاعلـي  والبروتـن   leptin

وتفيـد بعـض التقاريـر بـأّن هـذا 
جانبّيـة  تأثيـرات  يسـّبب  الـدواء 
االكتئـاب  متضمنـًة  نفسـّية 

النـوم.   واضطرابـات  والقلـق 

 leptin لّلبتـن  مقاومـة  ثّمـَة 
ويَُعـّد  السـمان.  األفـراد  عنـد 
دواًء   axokine األكسـوكن 
للحقـن.  قابـالً  للـوزن  ُمنِقصـاً 
للعامـل  )مشـابه(  مضـاٍه  إنّـه 
الهدبـي  العصبـي  التغـذوي 
 ciliary neurotrophic factor
الـذي يعطـي إشـارات إلـى مركز 
فـي   satiety center الشـبع 
األكل  مدخـول  إلنقـاص  الدمـاغ 
اللبتـن  طريـق  تنشـيط  عبـر 
املركـزي البعيـد عـن مسـتقبلة 
مثّبطـات  وتشـكّل  اللبتـن. 
 tyrosine التيروزيـن  فسـفاتاز 
phosphatase-IB، األنزمي املُكَتَنف 
فـي مقاومة اللبتـن، أدوية واعدة 
السـريريّة  قبـل  التجـارب  فـي 
بزيادتهـا حساسـّية مسـتقبالت 
لتأثيـرات  مشـابهًة  اللبتـن، 
يوريـا  السـلفونيل  مركّبـات 
sulfonylureas على مسـتقبالت 

األنسـولن. 

ـن  تتضمَّ أخـرى  أسـاليب  ثّمـَة 
مناهضات )حاصرات( مستقبالت 
حتصـر  التـي   ghrelin الغريلـن 
التنبيـه املركزي للشـهّية، ولكّن 
النتائـج التمهيديّة مـع الغريلن 
وحاصـرات مسـتقبالت الغريلـن 
ال تـزال مخّيبة لآلمـال حتى اآلن ֺ 
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على الطريق للوقاية
من داء الزهايمر

د. رشا بّشور

يُقـدَّر عـدد املصابن بـداء الزهامير 
حـول العالـم بحوالـي 30 مليون 
معظـم  وتشـير  شـخص، 
أن هـذا  إلـى  احلاليـة  التقديـرات 
العـدد سـيصبح أربعـة أضعـاف 
خـالل الـ 40 سـنة املقبلـة. يزداد 
االهتمـام بهـذا املـرض كونه أهم 
مسـبِّب للخـرف، وال يوجـد حتى 
اآلن معاجلـة فعالـة إلبطـاء تطور 

املـرض أو تأخيـره. 

 

عبـارة  الزهاميـر  أن  املعـروف  مـن 
بروتينـي  تكـّدس  مـرض  عـن 

يتعلـق بشـكل أساسـي بتراكم 
فـي   )amyloid-beta )Abeta
الدمـاغ، وهـو بروتـن مكـون مـن 
غالبـاً  أمينـي،  حمـض   43  -  36
  )tau fibrils( لييفـات  بشـكل 
 amyloid( نشـوانية  ولويحـات 

 . )plaques

 

حاليـاً، مت التعرف علـى 10 جينات 
اإلصابـة  خطـورة  علـى  تؤثـر 
بــداء الزهاميـر. تسـبِّب الطفرات 
الصبغيـات  علـى  السـائدة 
اجلسـدية جلينات طليعة البروتن 

 presenilin  والبريسينيلن )APP(
لطليعـة  املرمـزة   ))PSEN
وبروتينـات  النشـواني  البروتـن 
البريسـينيلن األشـكال الوراثية 

الزهاميـر.   داء  مـن 

الطفـرات  هـذه  معظـم  تـؤدي 
الكلـي   Abeta إنتـاج  زيـادة  إلـى 
زيـادة  وبالتالـي   ،  Abeta42 أو 
النشـوانية،  اللويحـات  تشـكّل 
وهـي عالمـة مرضيـة مميـزة لداء 
الهـدف  أصبـح  لذلـك  الزهاميـر. 
مسـتويات  تخفيـض  العالجـي 
منهـا  طـرق،  بعـدة   Abeta

 .)Abeta )anti-Abeta أضـداد  علـى  اختبـارات 

كانـت األبحاث خـالل األعـوام القليلة املاضيـة جُترى بعد 
 Abeta تشـخيص املـرض مبتابعة الوسـائل خلفض إنتـاج
مـن خالل تثبيط األنزمي املسـؤول عـن توليد هـذا الببتيد، 
تصفيـة  معـدل  وزيـادة   ،Abeta جتّمعـات  تشـكّل  منـع 

Abeta مـن الدمـاغ. وتخضـع عالجـات مختلفة 

بــ anti-Abeta للدراسـة السـريرية فـي العالـم. علـى 
الرغـم مـن حتقيـق انخفـاض خفيـف بعـبء اللويحـات، 
د حصـول اسـتفادة سـريرية واضحـة أو  إال أنـه لـم يُؤكَـّ

إيقـاف تطـور تراجـع الوظائـف اإلدراكيـة. 

لذلـك، أجمعـت أبحـاث الزهامير علـى أن تشـخيص ومعاجلة 
املـرض قبـل ظهور األعـراض ميكـن أن يكون لـه أفضلية أكبر 
بإبطـاء سـير إمراضيـة املـرض. من ضمـن املقاربـات احلديثة، 
مت االقتـراح بـأن األفـراد الالعرضيـن والذيـن لديهـم طفـرات 
محـددة فـي APP ، PSEN1 ، أو PSEN2 ميكـن أن يوضعوا حتت 
املعاجلـة بــ anti-Abeta قبـل العمر املتوقع لظهـور األعراض 
الــ   لديهـم  يتجـاوز  الذيـن  لألشـخاص  وميكـن  الصريحـة. 

الطبيعية،  العتبـات  amyloidالدماغـي 

مـع مسـتويات منخفصـة مـن  Abeta 42فـي السـائل 
anti- بــ  للمعاجلـة  يسـتجيبوا  أن  الشـوكي،  الدماغـي 

 .Abeta

بنـاًء علـى ذلـك، متّـت املوافقـة علـى إجـراء جتـارب إيقاف 
300 فـرد العرضـي لديهـم  anti-Abeta عنـد  بــ  املـرض 
أكادمييـة  مجموعـة  قبـل  مـن  بالبريسـينيلن،  طفـرات 
برعايـة معهـد الصحـة العامليـة فـي الواليـات املتحـدة  
)United States National Institutes of Health )NIH

 Biotechnology وشـركة متخصصـة بالتقانـة احليويـة 
Company . كمـا مت اقتـراح جتارب إيقـاف ثانوية أخرى على 

الطفـرات اجلسـدية  ، فـي مجـال   NIH معهـد 
السـائدة للــزهامير، مـن قبـل جمعيـة الزهاميـر 
دوائيـة.  شـركات  و   Alzheimer’s Association

إلـى جانـب هـذه التجـارب املتعلقة بإيقـاف داء 
الزهاميـر عنـد األفـراد الالعرضيـن ذوي الــزهامير 
املـوروث بصفة سـائدة، هنـاك توّجهـات ألبحاث 
مشـابهة عند األشـخاص ذوي الــزهامير بصفة 
موروثـة متنّحيـة. بنـاًء علـى ذلك، سـيتم إجراء 
 anti-Abeta جتـارب إيقـاف ثانويـة إضافيـة بالــ
عنـد هـؤالء األفـراد مـن قبـل مجموعة دراسـة 

 . NIH معاونـة ومموَّلـة مـن قبل معهـد

وقـد متّ اإلعـالن مؤّخـراً عن أضـداد Eli Lilly وحيد 
النسـيلة كأول دواء عالجي. 

هل ستساعد هذه األبحاث على إنهاء هذا املرض املريع؟ سوف نرى!!! 
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الخاليا الجذعية
الصيدالني أمجد أيوب

 inner cell اخللويـة  الداخليـة 
ستشـكّل  التـي  وهـي   ،  mass
جسـم اجلنن، أو جسـم اإلنسان. 
وتعـرف هـذه اخلاليا أيضـاً باخلاليا 
 embryonic اجلنينيـة  اجلذعيـة 
 (  ES اختصـاراً  أو   ،  stem cells
الكـرة  جـوف  أمـا  الشـكل1-(. 
فيملـؤه   ،) األرمييـة  الكيسـة   (
بالغذيـات،  غنـّي  مغـذٍّ،  سـائل 
تفـرزه اخلاليـا ذاتهـا. وإذا كان عمر 
اجلنـن في هـذه املرحلة خمسـة 
خاليـا  عـدد  فـإن  تقريبـاً،  أيـام 
الكيسـة األرمييـة، يبلـغ مـا بـن 

. 150 خليـة  و   100

البيضـة  تنقسـم  أن  وبعـد 
منهـا،  املتحـّدرة  اجلنـن  وخاليـا 
مـا يقـرب مـن 45 مـرة ) 2 45 (، 
ونتيجـة لسـيرورة أخـرى، تعـرف 
اخللـوي  التمايـز  أو  بالتخّصـص 
cell differentiation، يصبـح عدد 
خاليـا اجلسـم مئـة ألـف مليـار 
وتتألـف ممـا  ( خليـة.   14 10×1  (
يقـرب مـن 140 ألـف منـط خلوي 
مختلـف، تتـوزع فـي 800 نوع من 
النسـج تقريبـاً. وفـي أثنـاء متايـز 
النسـج،  هـذه  مـن  نسـيج  كل 
شـبه  بحالـة  خاليـا  تبقـى 
تهـّب   ،embryonic-like جنينيـة 
للتعويـض عن اخلاليا املسـتموتة 
باالنتحـار  املائتـة  أو   ،apoptotic
باملـوت  أو   ،cell suicide اخللـوي 
 programmed املبرمـج  اخللـوي 
نسـيج  كل  فـي   cell death
)واجلملـة  جسـمنا  نسـج  مـن 
العصبيـة غيـر مسـتثناة(. وفـي 
كل دقيقـة متـرّ فـي حيـاة املـرء، 
تسـتموت ماليـن ماليـن اخلاليا،  
شـبه  اخلاليـا  عنهـا  وتعـّوض 
اجلنينيـة الهاجعـة. وتعـرف هذه 
اخلاليـا باخلاليـا اجلذعيـة البالغـة 
adult stem cells. إن هـذه اخلاليا 
هـي التـي تـرّم اجلـروح، وجتعلهـا 
تلتئـم، وهـي التـي تعـّوض عـن 

املسـتموتة  العضليـة  اخلاليـا 
نتيجـة العمـل واجلهد الشـاقن 
جـداً، حيـث تُصـِدر اخلاليـا اجملاورة 
صرخـة  املسـتموتة  للخاليـا 
إشـارة  شـكل  )علـى  اسـتغاثة 
كيميائيـة، نتيجـة تفاعل ربيطة 
اخلاليـا  فتهـّب  مسـتقبل(،   _
اجلذعيـة البالغـة إلى االنقسـام، 
)اخلاليـا  عضليـة  خاليـا  وتعبئـة 
ترسـلها  السـائلة(،  العضليـة 
إلـى املنطقـة املنكوبـة، في حن 
 stemness "جذوعّيـة"  تبقـى 
اخلاليـا اجلذعية البالغـة كما هي 
تقريبـاً. وهذا ما يحـدث أيضاً في 
 infarctions االحتشـاءات  أنـواع 
 angina والذبحـات  القلبيـة، 
وأحيانـاً  اخلفيفـة،  الصدريـة 
يحـدث  مـا  وهـذا  املتوسـطة. 
 strokes السـكتات  فـي  أيضـاً 
الدماغية اخلفيفة العابرة. إن كل 

نسـيج مـن نسـج خاليا 
يزيـد  التـي  جسـمنا، 
ثمامنائـة  علـى  عددهـا 
هـذه  يحـوي  نسـيج، 
اخلاليـا اجلذعيـة البالغة، 
أو خاليـا الطـوارئ، التـي 
لصرخـة  تسـتجيب 

. ملسـتغيث ا

تّتصـف  مـا  أهـم  إن 
اجلذعيـة  اخلاليـا  بـه 
البروتـن  كميـة  قّلـة 

التمايـزي )الكمالـي ذو الوظيفـة 
أو  العصبـي  كالبروتـن  احملـددة، 
وهلـّم  الغضروفـي،  أو  العضلـي 
جـرّاً(، الـذي يركـب ويتراكـم فـي 
أن  تبـّن  ولقـد  اخللـوي.  النمـط 
 umbilical السـري  احلبـل  دم 
cord )البنيـة التـي تصل جسـم 
اجلنن بجسـم األم( غنـّي باخلاليا 
فـإن  البالـغ  فـي  أمـا  اجلذعيـة. 
النسـيج الشـحمي ذا السـمعة 
السـيئة _ ويشـكّل فيما يتعلق 
بالبعـض مشـكلة فيزيولوجيـة 
وجماليـة حقيقية )الّسـمنة( _ 
يحـوي أكبـر مخـزون في اجلسـم 
مـن اخلاليا اجلذعيـة البالغة، التي 
ميكـن أن تتمايـز إلى أمنـاط خلوية 
وعظميـة  )عضليـة  مختلفـة 
وغضروفيـة مثـالً(. وكذلـك يُعـّد 
نقـّي العظـم غنيـاً، هـو اآلخـر، 
بخاليـا تسـتطيع أن تعطي أمناط 

يحتـل موضـوع اخلاليـا اجلذعيـة 
حالياً مركز الصـدارة فيما يتعلق 
 Regenerative بالطب التخلقـي
Medicine، وبالبيولوجيـا اجلزيئية 
علـى  تُبنـى  حيـث  املعاصـرة،  
معاجلـات  فـي  اسـتعماالتها 
وخطيـرة  مسـتعصية  أمـراض 
البعـض  ويتوّسـم  آمـال كبيـرة، 
يتعلـق  مـا  فـي  تشـكّل،  أن 
رؤوس  أصحـاب  باسـتثمارات 
األمـوال، منجماً من ذهـب، وعلى 
مفهـوم   فـإن  ذلـك،  مـن  الرغـم 
مـا  وتاريخهـا  اجلذعيـة  اخلاليـا 
يـزاالن غامضـن، حتـى فـي ذهن 
والبيولوجيـن  األطبـاء  بعـض 
مـن  الكثيـر  ويـرى  أنفسـهم، 

البيولوجيـن املعاصريـن أن نهاية 
القـرن العشـرين، وبدايـة القـرن 
تختلـف  ال  والعشـرين،  احلـادي 
كثيـراً  فيمـا يتعلـق باالختراقات 
عـن  العلميـة  واالكتشـافات 

عشـر. التاسـع  القـرن  نهايـة 

تعريف الخاليا 
الجذعية:

وترجمتهـا   "  stem  " كلمـة  إن 
"، تعنـي اجلـزء  العربيـة " جـذع 
اإلنسـان  جلنـن  الرئيـس  احملـوري 

عامـة.  والثدييـات 

ففـي اليـوم اخلامس تقريبـاً الذي 
اإلنسـان،  بيضـة  إخصـاب  يلـي 

مخاطيـة  فـي  االنغـراس  وقبـل 
جـدار الرحـم مباشـرة تتشـكّل 
نتيجـة انقسـام البيضة اخملّصبة 
ما يقرب من سـبعة انقسـامات، 
كـرة مـن اخلاليـا، هـي الكيسـة 
يتألـف   ،blostocycst األُرمييـة 
محيطهـا مـن طبقـة، ثخانتهـا 
باألرومـة  وتعـرف  واحـدة،  خليـة 
ألنهـا   trophoblast الغاذيـة 
تغـذّي اجلنـن. وستشـكّل فيمـا 
بعـد، مـع بنـى أخـرى، املشـيمة. 
وفـي نقطـة محـّددة متامـاً مـن 
السـطح الداخلـي لهـذه الكرة، 
توجـد كتلـة خلوية، على شـكل 
هضبـة داخليـة صغيـرة. وتعرف 
بالكتلـة  الداخليـة  البـرزة  هـذه 

39السنة األولى  -  العدد 2  - أيــار  382013 السنة األولى  -  العدد 2  - أيــار  2013



اخلاليـا الدمويـة واملناعيـة كافـة 
وميـارس اغتراسـه منـذ عشـرات 
السـنن. ولكـن نعـود لنؤكـد أن 
كل نسـيج فـي جسـمنا يحـوي 
تعـّوض  بالغـة  جذعيـة  خاليـا 
فـي كل حلظة عـن ماليـن اخلاليا 

املسـتموتة. 

اخلاليـا  أن  إلـى  اإلشـارة  جتـدر  و 
أو  بكمونهـا،  تختلـف  اجلذعيـة 
إمكاناتهـا الذاتيـة. حيـث ميكـن 
اجلذعيـة  اخلاليـا  بـن  التمييـز 
كلّية األمـان totipotent ومتعّددة 
وعديـدة   pluripotent اإلمـكان 
إن   .multipotent اإلمـكان 

األصـل،  التينيـة   -toti السـابقة 
مـن totus، أو total، وتعنـي كّلي. 
األنثـى  جسـم  فـي  تّتصـف  وال 
بهـذه الصفـة إال خليـة واحـدة 
مـن أصل مائـة ألف مليـار خلية؛ 
ونعنـي بذلـك البيضـة اخملّصبـة، 
ألن بإمكانهـا أن تشـكّل _ عبـر 
مراحـل متالحقـة ومتكاملـة _ 
الفـرد. إنهـا قـادرة على تشـكيل 
ما يقرب مـن 140 ألف منط خلوي 
مختلـف. فهـي كليـة اإلمـكان. 
اجلنينيـة،  اجلذعيـة  اخلاليـا  أمـا 
الداخليـة،  اخللويـة  الكتلـة  أو 
أمناطـاً  تعطـي  أن  فبإمكانهـا 
متعـددة وكثيـرة مـن اخلاليـا، مبـا 
في ذلك النسـج الرئيسـة كلها. 
ولكنهـا ال تسـتطيع أن تعطي _ 

إذا مـا عزلـت عـن بقيـة اجلنـن 
الـذي  كـذاك  سـوياًّ  جنينـاً   _
تشـكّله البيضـة اخملّصبـة. فهي 
متعـددة اإلمـكان pluripotent أو 
املقـدرة، وليسـت كليـة اإلمكان. 
أصـل  ذات   pluri  – والسـابقة 
التينـي أيضـاً، مـن plus، وتعنـي 
اجلذعيـة  اخلاليـا  أمـا  الكثـرة. 
البالغـة، فتوصـف بأنهـا عديـدة 
 multi– والسـابقة  اإلمـكان. 
 ، -multus الالتينيـة األصـل، مـن
تعنـي عديـد، أو أكثـر مـن واحد. 
نـادراً  البالغـة  اجلذعيـة  فاخلاليـا 
مـا تعطـي خاليـا وظيفيـة غيـر 
النسـج التـي توجد فيها 
)مـا عـدا خاليـا النسـيج 
الشـحمي(، فهـي عديدة 
كمونهـا  أن  أي  اإلمـكان؛ 
الكتلـة  خاليـا  مـن  أقـل 
اخللويـة الداخليـة )اخلاليا 
اجلنينيـة(.  اجلذعيـة 
فـإن  احلـال،  وبطبيعـة 
األخيـرة  هـذه  كمـون 
أقـل مـن كمـون البيضة 
اخملّصبـة. فهنالـك تـدرّج 
الكمـون  مـن  متناقـص 
املقـدرة(:  أو  )اإلمـكان 
فالبيضة اخملّصبـة كلية اإلمكان، 
واخلاليا اجلذعيـة اجلنينية متعددة 
اإلمكان، واخلاليـا اجلذعية البالغة 
عمومـاً عديـدة اإلمـكان. ويرجـع 
هـذا التفـاوت فـي اإلمـكان إلـى 
طبيعة البيضـة اخملّصبة، واخلاليا 
واخلاليـا  اجلنينيـة،  اجلذعيـة 
يرجـع  كمـا  البالغـة.  اجلذعيـة 
هـذا التـدرّج في تناقـص اإلمكان 
إلـى التاريـخ البنيـوي والوظيفي 
لهـذه األمنـاط الثالثة مـن اخلاليا. 
أضـف إلى ذلـك، أنه ميكـن القول 
عمومـاً، إنـه كلما فقـدت اخللية 
املقدرة علـى االنقسـام، واقتربت 
الوظيفـي  التمايـز  حالـة  مـن 
وظيفـة  بإجنـاز  التخّصـص   _

تناقـص  معّينـة فـي اجلسـم _ 
إمكانهـا. وإذا كان ال بـّد لهـا مـن 
أن تسـتعيد هـذا اإلمـكان، علـى 
اخلليـة أن تعـود عن متايزهـا، ومن 

ثـم تتخّلـى عـن وظيفتهـا.

الخاليا الجذعية 
الجنينية والخاليا 
الجذعية البالغة:

الخاليا الجذعية الجنينية:
يتم احلصول علـى اخلاليا اجلذعية 
االستنسـاخ  لغـرض  اجلنينيـة، 
العالجـي، مـن الكيسـة األرمييـة 

)الشـكل1-(. 

ترسـيمي  مخطـط  الشـكل-1 
اإلنسـان  جنـن  تنامـي  يبـّن 
خـالل  العامـة(  )والثدييـات 
بعـد  والثانـي  األول  األسـبوعن 

االنسـان. لـدى  اإلخصـاب 

ويتـّم احلصـول علـى الكيسـات 
التـي  األجنّـة  مـن  إّمـا  األرمييـة 
تُتـرَك جانباً في تقنيـة اإلخصاب 
في الزجـاج IVF )في اخملتبـر(، وإّما 
بواسطة االستنسـاخ ذي الهدف 
العالجـي, وإّمـا بالتوالـد البكري.

اخلاليـا  علـى  احلصـول  بعـد 
كانـت  املبيـض,  مـن  البيضيـة 
البيـوض توضـع في سـائل خاص 
حتـوي,  خاصـة(   buffer )دارئـة 
باإلضافـة إلـى األمـالح املعدنية, 
بعـض الهرمونـات وعوامل النمو، 
وكانـت تتـّم إضافـة النطـاف لـ 
حالـة  فـي  البيـوض"  "محلـول 
اإلخصـاب الصنعـي IVF  أو تُنـزَع 
نـواة صبغيـات البيضـة الواحدة 
خليـة  نـواة  مكانهـا  وتُغـرَس 
األرومـة الليفية )تؤخذ بواسـطة 
خزعة في اجللـد( أو خلية الركمة 

بكاملهـا، فـي حال االستنسـاخ, 
البيضـة  تفعيـل  يتـّم  أو 
مـن  معـّن  لتركيـز  بتعريضهـا 
األيونـات )الـذرّات املشـحونة( في 
حـال التوالد البكري. باالنقسـام، 
أيـام  خمسـة  مضـّي  أثـر  وفـي 
علـى الـزرع يجـّدد فيـه الوسـط 
اخلـاص املغـذّي، قـد تصل نسـبة 
معّينـة مـن بيـوض االستنسـاخ 

األرمييـة.  الكيسـة  مرحلـة 

مرحلـة  اجلنـن  وصـول  بعـد 
حتـت  َّح  يُشـر األرمييـة,  الكيسـة 
اجملهـر, وتُكَشـط اخلاليـا اجلذعية 
عـن السـطح الداخلـي لألرومـة 
ـى اخلاليـا اجلذعيـة  الغاذيـة وتُنمَّ
على وسـط خـاص يحـوي بصورة 
أساسـية عددا مـن عوامل النمو. 
النجـاح  معاييـر  أحـد  ويتمثّـل 
اخلاليـا  هـذه  مبقـدرة  األساسـية 
علـى االنقسـام دون أن تّتجه إلى 
طريـق التمايـز. وسـُتعَتَبر عندئٍذ 
خطـا ثابتـا مـن اخلاليـا اجلذعيـة 
التأكـد  يتـّم  أن  ومـا  اجلنينيـة، 
مـن أن اخلـط اخللـوي أصبـح ثابتاً 
د فـي اآلزوت  وراسـخا, حتـى يُجمَّ
اسـتعماله  أجـل  مـن  السـائل 
مسـتقبالً, حيـث ميكـن منابلـة 
تشـرع  كـي  )معاجلتهـا(  خاليـاه 
فـي التمايـز والتخّصـص إلـى أي 
منـط خلوي مرغوب بـه. وبطبيعة 
احلـال, فـإن اشـتقاق منـط خلـوي 
مـا يحتـاج إلـى منابلـة ومعاجلة 
تختلـف فـي النهايـة عـن منـط 

خلـوي آخـر )الشـكل2-(.

الخاليا الجذعية البالغة:
إن احلصـول علـى اخلاليـا اجلذعية 
تعرّضهـا  وإمـكان  اجلنينيـة, 
للرفـض املناعـي لدى اغتراسـها 
اخلاليـا  إلـى  متايزهـا  وتوجيـه 
العالجيـة املأمولـة, ِسـَيرٌ جتعـل 
اجلذعيـة  اخلاليـا  اسـتعمال 
اجلنينيـة ألغـراض عالجيـة أمـراً 

اخلاليـا  أن  ومـع  الصعوبـة،  بالـغ 
الناجتة عن االستنسـاخ العالجي 
ال تواجـه الرفـض املناعـي, لكـن 
غيـر  يظـل  االستنسـاخ  هـذا 
أن  كمـا  عيـاري,  وغيـر  أخالقـي 
اخلاليـا  متايـز  توجيـه  صعوبـة 
املطلـوب  االجتـاه  فـي  اجلذعيـة 
اإلجرائيـات,  تبسـيط  دون  حتـول 
لذا فـإن املعاجلة باخلاليـا اجلذعية 
األكثـر  احلـّل  يظـّل  البالغـة 
مثاليـة، ألنها من الـذات أوالً ومن 
ثّم فالرفـض املناعي غيـر موجود 
أصـالً وثانياً ألن النسـيج نفسـه 
يقـوم بأعمـال ترميمية مختلفة, 
ئ فـي احلـاالت الطبيعيـة  إذ يعبِـّ
خاليـا  كيميائيـة(  )بإشـارات 
تعـّوض  كـي  هاجعـة,  جذعيـة 
إن نسـجنا  املتأذيـة.  اخلاليـا  عـن 
كلهـا, التـي يزيـد عددهـا علـى 
اخلاليـا  800 نسـيج، حتـوي هـذه 
مـن  بـّد  وال  البالغـة.  اجلذعيـة 
الالزمـن  واملـال  اجلهـد  تكريـس 
التقنيـة  الصعوبـات  لتذليـل 
التـي قـد تعتـرض سـبل عزلهـا 

. تنميتهـا و

اجلذعيـة  اخلاليـا  أن  اتّضـح  لقـد 
النسـيج  وخاليـا  البالغـة, 
الشـحمي, ونقـّي العظـم, على 
وجه التخصيص, قد اسـتعملت 
ترميـم  فـي  واسـع  نطـاق  علـى 
نسـج عديـدة متأذية, فالنسـيج 
الشـحمي يحـوي أكبـر مخـزون 
البالغـة،  اجلذعيـة  اخلاليـا  مـن 
اجلذعيـة  خاليـاه  واسـتعملت 
األول  كانـون  فـي شـهر  سـريرياً 
لتصليـح   2004 )ديسـمبر( 
فجـوة كبيرة فـي جمجمـة فتاة 
العظـم  نقـّي  أن  كمـا  صغيـرة، 
اسـتعمل منـذ أكثـر مـن أربعن 
عامـاً فـي معاجلة أمـراض عديدة 
أنـواع  مقدمتهـا  فـي  تأتـي 
سـرطان ابيضـاض الـدم. فاخلاليا 
اجلذعيـة البالغـة لنقـّي العظم 

أن  تسـتطيع  اإلمـكان,  عديـدة 
تنشـئ خاليا الـدم وخاليـا اجلهاز 

كلهـا.  املناعـي 

كما ميكن اشـتقاق خاليا جذعية 
بالغة مـن النسـيج العصبي )مبا 
فـي ذلـك الدمـاغ( ملعاجلـة مرض 
عـن  النـاجت  والشـلل  باركنسـون 
الشـوكي،  النخـاع  )قطـع(  بتـر 
اخلليـة  متايـز  إزالـة  ميكـن  كمـا 
العضلية فتصبـح خلية جذعية 
وتعطـي عندئـٍذ بانيـات العظـم
osteoclasts  وخاليـا شـحمية.

باإلضافة إلى النسـيج الشحمي 
الغنّيـن باخلاليـا  ونقـّي العظـم 
اجلذعيـة البالغـة, فـإن دم احلبـل 
مخزونـاً  أيضـاً  يحـوي  اُلسـرّي 
مـن هـذه اخلاليـا. وكما سـبق أن 
ذكرنـا فـإن احلبـل السـرّي يصـل 
األم,  وجسـم  املشـيمة  بـن 
يقومـان  ووريـداً  شـرياناً  ويحـوي 
يحمـل  الـذي  األم,  دم  بإيصـال 
إلـى  واألكسـجن،  الغذيـات 
اجلنـن  دم  وبالعكـس  اجلنـن, 
االسـتقالب  بفضـالت  احملّمـل 
وثانـي أكسـيد الكربـون إلـى دم 
األم. ومـن البديهـي أن يتـم ذلـك 
عبر املشـيمة. فدم احلبل السـرّي 
ألنـه  اجلذعيـة  باخلاليـا  غنـّي 
يشـكّل عضواً أقرب مـن الناحية 
البنيويـة إلى جسـم اجلنـن منه 
سـبق  وكمـا  األم،  جسـم  إلـى 
اخلاليـا  شـركات  فـإن  ذكرنـا,  أن 
املتحـدة  الواليـات  فـي  اجلذعيـة 
العائـالت  إلـى  ترسـل باسـتمرار 
األمريكيـة نشـرات حتثّهـم فيها 
احلبـل  دم  خاليـا  جتميـد  علـى 
 - الطفـل  والدة  عنـد   - السـرّي 
فـي اآلزوت السـائل، فقـد تدعـو 
احلاجة مسـتقبالً إلى اسـتعمال 
ملعاجلـة  اجلذعيـة  اخلاليـا  هـذه 
إصابـات قـد يتعـرّض لهـا أثنـاء 

حياتـه ֺ 
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المقاومة الجرثومّية 
للصاّدات الحيوّية 

الصيدالني أنطوان حكيم

عن مشروع أَعّد لنيل اإلجازة في الصيدلة 
من جامعة الحواش الخاصة

إشراف أ.د. بديع صيرفي, أ.د. كنعان التميمي

 Antibiotics احليويـة  الصـادّات 
تُنَتـج  كيميائيـة  مركّبـات  هـي 
الفطـور  مـن  أنـواع  مـن  عـادةً 
اجلراثيـم،  بعـض  مـن  وأحيانـاً 
اجلراثيـم  لقتـل  وتُسـتخَدم 
أو  لإلنسـان  أذىً  تسـّبب  أن  دون 
احليـوان املُعاَلـج. وميكـن أن تكون 
فيطلـق  صنعـّي  مصـدر  مـن 
املضـادة  العوامـل  اسـم  عليهـا 
  Antibacterial agents.للجراثيـم

آليات تأثير 
الصادات الحيوية

جـدار  تخليـق  مثبطـات 
اخلليـة: يعـد مـوت اخلليـة في 
حتميـاً  أمـراً  الظـروف  معظـم 
جـدار  وجـود  عـدم  حـال  فـي 
سـليم ومبـا أن اخلليـة البشـرية 
لذلـك  اخللـوي  اجلـدار  متتلـك  ال 
للصـادات  هدفـاً  يعتبـر  فهـو 
البنسـلينات  تعتبـر  احليويـة. 
ت  ينا ر سـبو لو لسيفا ا و

واألزتريونـام  والفانكوميسـن 
والباسيتراسـن مـن أهـم أنـواع 
تخليـق  تثبـط  التـي  الصـادات 

اجلرثوميـة. اخلليـة  جـدار 

تثبيط اصطناع 
البروتين

إّن اسـتمرار حيـاة اخلليـة ومنوهـا 
بالبروتينـات  إمدادهـا  يتطلـب 
اخلليـة  منـو  سـيتوقف  وبدونهـا 
أو حتـى ميكـن أن متـوت. احلاجـة 
بهـا  تشـترك  للبروتينـات 
واجلرثوميـة,  البشـرية  اخلاليـا 

يتـم  البروتينـات  اصطنـاع  وإن 
  Ribosomesالريباسـات فـي 
الترجمـة  تدعـى  بعمليـة 
الريباسـات  أن  إال   Translation
اختالفـاً  تختلـف  اجلرثوميـة 
كافيـاً عـن الريباسـات البشـرية 
احليويـة  للصـادات  لتسـمح 
انتقائـي.  بشـكل  باسـتهدافها 
األمينوغليكوزيـدات,  تعتبـر 
املاكروليـدات,  التتراسـيكلينات, 
ل  مفينيكـو ا ر لكلو ا
أنـواع  أهـم  والكلينداميسـن 
الصـادات التـي تثبـط االصطناع 

. تينـي و لبر ا

مثبطات المسلك 
الكيميائي الحيوي 

- ضواد الفوالت
 Folic الفوليـك  يعتبرحمـض 
للعديـد  أساسـياً  مركّبـاً   acid
الكيميائيـة  التفاعـالت  مـن 
اإلنسـان  اخلليـة. يحصـل  داخـل 
مـن  الفوليـك  حمـض  علـى 
الغـذاء بينمـا تصطنـع اجلراثيـم 
االختـالف  هـذا  و  منـه  حاجتهـا 
السـيلفوناميدات  فعالية  يشرح 
علـى  النوعيـة   sulfonamides
مبحـاكاة  تقـوم  حيـث  اجلراثيـم 
تسـتخدمه  الـذي  املركّـب 
حمـض  اصطنـاع  فـي  اجلراثيـم 
 Para Amino Benzoic( الفوليـك
Acid:PABA( وترتبـط مـع األنـزمي 
املسـتخدم لتحويـل PABA  إلـى

وتثبـط   Tetrahydrofolic acid
فعاليتـه. يثبط السـلفوناميدات 
والترمييثوبـرمي   Sulfonamides
مقرّيـن  فـي  الفـوالت  تخليـق 

. مختلفـن

اصطنـاع  مثبطـات 
DNA الدنـا 

اجلرثوميـة  اخلليـة  تكـون  لكـي 
أن  يجـب  االنقسـام  قـادرة علـى 
  DNA تكـون قـادرة على نسـخ دنا
القـادر  احليـوي  والصـاد  نواتهـا, 
الدنـا  اصطنـاع  تثبيـط  علـى 

التعـداد  ازديـاد  سـيمنع   DNA
اجلرثومـي وميكنـه حتـى أن يقتل 
يؤثـر  التـي  اجلرثوميـة  اخلليـة 
 DNA عليهـا. آلية اصطنـاع الدنا
عمليـة معقـدة تتضمـن أنزميات

 .Topoisomerase و DNA gyrase
الدنـا  اصطنـاع  عمليـة  وجتـري 
DNA فـي اخلاليـا البشـرية كمـا 
األنزميـات  لكـن  اجلراثيـم  فـي 
االصطنـاع  عمليـة  فـي  املؤثـرة 
تختلـف مبقـدار كاٍف بـن نوعـي 
اخلاليـا بحيـث تسـمح للصـادات 
احليوية باسـتهداف أنزميات اخلاليا 
الكينولونـات  تعـّد  اجلرثوميـة. 
مثـل السيبروفلوكساسـن أهم 
األمثلـة عـن مثبطـات اصطنـاع 

.DNA الدنـا 

الصادات الحيوية 
المستخدمة في 

التدرن
ذات  حيويـة  صـادات  هـي 
محدوديـة  أكثـر  تأثيـر  طيـف 
السـلية  املتفطـرة  علـى  تؤثـر 
 Mycobacterium tuberculosis
واجلراثيـم األخـرى املشـابهة لها 
اصطنـاع  فـي  تتداخـل  حيـث 
مكونـات جـدار اخلليـة املتفطرة. 
اإليزونيازيـد  الصـادات  هـذه  مـن 
غيـر  يكـون  الـذي   Isoniazid
دخولـه  حتـى  كيميائيـاً  فّعـال 
يعـود  وذلـك  اجلرثوميـة،  اخلليـة 

 M.السـلية املتفطـرة  الحتـواء 
ـل  tuberculosis  علـى أنـزمي يفعِّ
يخـرّب  ـل  املُفعَّ والـدواء  الـدواء 
األنزميات املسـاعدة فـي اصطناع 

املتفطـرة. اخلليـة  جـدار 

اجلرثوميـة  املقاومـة  آليـات 
احليويـة:  للصـادات 

المقاومة الناتجة 
عن التعديل في 

بنية الصاد الحيوي
التـي  األولـى  التقاريـر  شـملت 
للصـادات  املقاومـة  عـن  حتدثـت 
احليويـة جراثيم قادرة علـى إنتاج 
أنـزمي يثبـط كيميائياً البنسـلن. 
بنيتـه  فـي  البنسـلن  يحتـوي 
علـى حلقـة فعالـة هـي حلقـة 
ß-lactam يعـّد وجودهـا ضروريـاً 
الصـاد احليـوي. لذلـك  لفعاليـة 
تعتمـد  للبنسـلن  فاملقاومـة 
املقاومـة  اجلراثيـم  إنتـاج  علـى 
البيتاالكتامـاز  يسـمى  ألنـزمي 
هـذه  يخـرّب   ß-lactamase
العديـد  تطويـر  مت  احللقـة. 
لتخّطـي  االسـتراتيجيات  مـن 
املقاومـة؛  فـي  اآلليـة  هـذه 
فبعـض البنسـلينات اجلديـدة مت 
تطويرهـا بحيث تقـاوم التخريب 
أمنـاط  مـن  العديـد  عـن  النـاجت 
 .ß-Lactamase البيتاالكتامـاز 
أخـرى  اسـتراتيجية  وهنـاك 
البنسـلن  خلـط  علـى  تعتمـد 
للبيتاالكتامـاز  مثبـط  مـع 
وهـذا   ß-lactamase inhibitor
باألوغمنتـن  جتاريـاً  معـروف 
مزيـج  وهـو   Augmentine
حمـض  مـع  لألموكسيسـلن 
  Clavulanic acid  الكالفوالنيـك
لسـوء  للبيتاالكتامـاز(.  )مثبـط 
احلـظ هـذه االسـتراتيجيات لـم 
متنـع اجلراثيـم مـن تطويـر آليـة 
البيتاالكتام  مقاومتهـا جملموعـة 
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أنـزمي  مـن  أمنـاط  ظهـرت  حيـث 
  Mutantالطافـرة البيتاالكتامـاز 
مـن  العديـد  تخريـب  تسـتطيع 
البنسـلينات احلديثـة والصـادات 

بهـا.  املرتبطـة  األخـرى 

تعديل الموقع 
الهدف:

يعـد تعديـل املوقـع الهـدف آلية 
اجلرثوميـة,  للمقاومـة  هامـة 
وهـذا يظهـر بشـكلن: الشـكل 
اجلـن  فـي  يظهـر  تطفيـر  األول 
املكـود Gene   Encode  للموقـع 

الصـاد  قبـل  مـن  املسـتهدف 
احليـوي, والشـكل الثانـي تعديل 
للموقـع.  أنزميـي  كيميائـي 
تسـمح  املثـال،  سـبيل  فعلـى 
 Methylation املثَيلـة  عمليـة 
 CH3-إضافـة مجموعـة ميتيـل(
باسـتمرار  معينـة  لريباسـات   )
وظيفتهـا فـي صناعـة البروتـن 
مـن  احليويـة  الصـادات  ومتنـع 
االرتبـاط معهـا وتثبيـط فعلها. 
الريباسـات  مثَيلـة  عمليـة 
جرثوميـة  مقاومـة  آليـة  هـي 
الستربتومايسـن,  ضـد 
 , يسـن ما و يتر ر أل ا

ومـن  السـتريبتوغرامن. 
أنـزمي  تطفيـر  األخـرى  األمثلـة 
يعـّد  الـذي   DNA gyrase
السيبروفلوكساسـن  هـدف 
Ciprofloxacin ممـا يجعـل اخلاليا 
اجلرثوميـة مقاومـة لهـذا الصاد 

 . ي حليـو ا

عكس التيار – 
مضخات الصاد 

الحيوي
علـى  اآلليـة  هـذه  تعتمـد 
 Protein البروتـن  مضخـات 
غشـاء  فـي  املوجـودة   pumps
هـذه  تقـوم  اجلرثوميـة.  اخلليـة 
املضخـات بإخـراج الصـاد احليوي 
اخلليـة بشـكل أسـرع مـن  مـن 
هـذه  ووظيفـة  إليهـا,  دخولـه 
املضخـات باألسـاس هي تخليص 
اخلليـة مـن املـواد غيـر املرغوبـة 
ويعتمـد   )... سـموم  )فضـالت- 
تنظيمهـا علـى اخللية نفسـها، 
املقاومـة  هـذه  فظهـور  ولذلـك 
يعتمـد على وجود الصـاد احليوي. 

تعتبر مضخـات البروتن من أهم 
آليـات مقاومـة الصـادات احليوية 
التتراسـيكلينية, وتصطنـع هذه 
تستشـعر  عندمـا  املضخـات 
التتراسـيكلن  وجـود  اخلليـة 
فترتبط معـه وتخرجه من اخللية 
الناجتـة  الطاقـة  معتمـدةً علـى 
الهيدروجـن  شـوارد  تدّفـق  مـن 
إلـى اخللية, لكن عمـل املضخات 
ال يكـون بسـويّة واحـدة مـع كل 
صنـف  مـن  احليويـة  الصـادات 
تصبـح  فمثـالً  التتراسـيكلن 
الصـاد  مـع  املضخـات  فعاليـة 
 Tigecycline اجلديـد  احليـوي 
هـذا  فيقـدم  جـداً  منخفضـة 
األخيـر طريقـة فعالـة لتخّطـي 
مقاومـة بعـض أنـواع البكتيريا. 
متتلـك  األحيـان  بعـض  فـي 

املضخـات القدرة علـى التخلص 
مـن عـدة أصنـاف مـن الصـادات 
احليوية فمثـالً املضخات املوجودة 
الزجناريـة  الزائفـة  غشـاء  فـي 
 Pseudomonas aeruginosa
قـادرة على إخراج التتراسـيكلن, 
 , سـن كسا فلو و لسيبر ا
 , ل مفينيكـو ا ر لكلو ا
والبنسلن, وهذا  األرتيرومايسـن 
الزجناريـة  الزائفـة  يجعـل  مـا 
أصنـاف  لـكل  تقريبـاً  مقاومـة 

احليويـة. الصـادات 

املقاومـة  آليـات   – ب   2 الشـكل 
احليويـة للصـادات  اجلرثوميـة 

فرط إنتاج الركازة 
	و األنزيم الهدف

أو  الـركازة  إنتـاج  فـرط  يعـّد 
األنـزمي الهـدف من طـرق مقاومة 
للسـلفوناميدات اجلراثيـم 

يحـدث  حيـث    Sulfonamides
األنـزمي  ركازة  إنتـاج  فـي  فـرط 
الصـاد  عمـل  فيصعـب   )PABA(
حيـث يوجـد كميـة كبيـرة مـن 
مـع  لترتبـط  جاهـزة   PABA
وتنتـج  لألنـزمي.  الفعـال  املوقـع 
للترمييتوبرمي  اجلرثوميـة  املقاومـة 
إنتـاج  فـرط  مـن   Trimethoprim
 Dihydrofolate reducatse األنزمي 
قبـل  مـن  املسـتهدف   ))DHFR
الكثيـر  فـي  احليـوي.  الصـاد 
تعديـل  يتـم  احلـاالت  هـذه  مـن 
 DNA )الدنـا    promoterـض احملُضِّ
الرنـا  اصطنـاع  لبـدء  املطلـوب 
نسـخ  فعاليـة  فيزيـد   )RNA
زيـادة  وبالتالـي   DHFR جـن 
إنتـاج بروتـنDHFR  زيـادة كافية 
لتسـمح لألنزمي باسـتمرار عمله 
رغـم وجـود الصاد احليـوي الذي ال 
يسـتطيع ربـط وتثبيـط فعالية 

األنـزمي. كميـة  كل 

إنقاص النفوذية
التـي   pores املسـام  إّن 
تسـتخدمها اجلراثيـم فـي إدخال 
املـواد الغذائية هي نفسـها التي 
تسـتخدم لنفـاذ الصـاد احليـوي 
إلـى داخـل اخلليـة. ومـن الطـرق 
اجلرثوميـة  للمقاومـة  العامـة 
صناعـة بروتـن يجعـل مـن قطر 
دخـول  فتمنـع  أصغـر  املسـام 
احليويـة.  الصـادات  مـن  العديـد 
بشـكل  شـائعة  اآلليـة  وهـذه 
خاص في اجلراثيم سـلبية الغرام 
متتلـك  التـي   Gram-negative
القـدرة علـى تنظيم نقـل الصاد 
الغشـاء  طرفـي  علـى  احليـوي 
اخللوي. على سـبيل املثـال، تقاوم 
 P. aeruginosa الزائفة الزجناريـة
مـن  الكثيـر  فطـري  بشـكل 
باالعتمـاد  احليويـة  الصـادات 
علـى هـذه اآلليـة. كذلـك األمـر 
بالنسـبة لإلشـريكية الكولونية 
 H7:0157 السالسـة  مـن   E.coli
الفّتاكـة فهـي مقاومـة للعديد 

مـن الصـادات احليويـة مبـا فيهـا 
السلفوناميد  الستربتومايسـن, 

والتتراسـيكلن. 

تعديل األنزيمات 
التي تفّعل 

الصادات الحيوية
الصـادات  بعـض  توَصـف 
احليويـة بشـكلها البدئـي حيـث 
تسـتهدف فقط اجلراثيـم القادرة 
األمثلـة  ومـن  تفعيلهـا،  علـى 
علـى هذه الصـادات البيرازيناميد 
فـي  املسـتخدم   Pyrazinamide
 ,Tuberculosis السـل  داء  عـالج 
يتحـّول  أن  يجـب  الـدواء  فهـذا 
)حمـض  آخـر  مركّـب  إلـى 
 )Pyrazinoic acid البيرازنيوئيـك 
ليصبـح فّعاالً. متتلـك املتفّطرات 
 M y c o b a c t e r i u m لسـلية ا
tuberculosis  أنزميـاً يحّفـز هـذا 
حـدوث  فـإن  ولذلـك  التحـّول، 
يحـّول  الـذي  األنـزمي  فـي  طفـرة 

الشكل 3 – انتقال جينات املقاومة اجلرثومية 
الشكل 3 – انتقال جينات املقاومة اجلرثومية 

الشكل 2 أ – آليات املقاومة اجلرثومية للصادات احليوية
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البيرازيناميد إلى شـكله الفّعال 
التحويـل  عمليـة  فـي  يتدخـل 
ويـؤدي إلى حـدوث مقاومـة لهذا 

الـدواء.

إخفاء" هدف الصاد 
الحيوي

هـدف  إخفـاء  عمليـة  تعتبـر 
آليـات  مـن  احليـوي  الصـاد 
مت  التـي  اجلرثوميـة  املقاومـة 
اكتشـافها حديثـاً. فاألدوية مثل 
ترتبـط  السبروفلوكساسـن 
 ،DNA topoisomerase مـع أنـزمي
مقاومـة  حـاالت  بعـض  وتعـود 
 M. السـلية  املتفطـرة 
tuberculosis لهـذه األدويـة إلـى 
وجـود بروتـن يقوم بإخفـاء هدف 
املوقـع  وهـو  احليويـة  الصـادات 
هـذا  يشـابه  لألنـزمي.  الفّعـال 
البروتـن باحلجـم والشـكل جزءاً 
املوقـع  وهـو   DNA جزيئـة  مـن 
الطبيعي الرتبـاط التوبوايزوميراز 
مينـع  وبالتالـي   topoisomerase

الوصـول  مـن  احليـوي  الصـاد 
التوبوايزوميـراز  فعـل  وتثبيـط 

 .topoisomerase

	سبا	 المقاومة 
الجرثومية 

للصادات الحيوية

سرعة تضاعف الجراثيم:
املقاومـة  اجلراثيـم  تسـتطيع 
مـن  الرغـم  علـى  حيـة  البقـاء 
الفعـل القاتل للصادات احليوية، و 
يعتبـر هذا األمر أولويـة في تطور 
االنقسـام  فنتيجـة  املقاومـة, 
والتكاثـر السـريع للجراثيـم فإّن 
جرثومـاً مقاومـاً واحـداً ميكنه أن 
يصبـح ماليـن اجلراثيـم املقاومة 

خـالل سـاعات قليلـة.

الكميـة الكبيـرة مـن الصـادات 
احليوية املسـتخدمة بشـكل غير 

: ئم مال

ف العديـد مـن السـلطات  تصنِـّ

الصحيـة اسـتخدام الكثيـر من 
باالسـتخدام  احليويـة  الصـادات 
إلـى  يـؤدّي  والـذي  املالئـم  غيـر 
تزايـد سـريع لألمـراض املنتقلـة 
والتـي  واإلنسـان  احليوانـات  بـن 
تكـون مقاِومة للصـادات احليوية.

انتقـال جينـات المقاومـة 
الجرثوميـة: 

مـن  الكثيـر  مقاومـة  تتطـّور 
احليويـة  للصـادات  اجلراثيـم 
داخـل  لهـا  التعـرّض  نتيجـة 
تعـرّض  اإلنسـان. فمثـالً  جسـم 
جراثيـم الزمـرة الطبيعيـة )زمرة 
الفلـورا( للصـادات احليويـة ميكن 
مقاومـة  نشـوء  إلـى  يـؤدّي  أن 
انتقائيـة لديهـا ومنهـا ميكـن أن 
إلـى  املقاِومـة  اجلينـات  تنتقـل 
انتشـار  إن  املمرضـة.  اجلراثيـم 
الصـادات  اسـتعمال  واتسـاع 
احليوية سـيقابله اتساع وسرعة 
فلـو  لهـا,  مقاومـة  نشـوء  فـي 
كان تطـّور املقاومـة يتم بشـكل 
فـردي، أي لكل سلسـلة لوحدها، 
األمـر سـيأخذ وقتـاً طويـالً  كان 
قبـل أن يصبح مشـكلة صحية, 
ولكـن مبـا أن انتقـال اجلينـات بن 
اجلرثوميـة  واألنـواع  السـالالت 
هـذه  يسـرّع  ذلـك  فـإن  حاصـل 
انتقـال جينـات  ويتـم  العمليـة. 
املقاومـة اجلرثوميـة بعـّدة آليات:

Transformation:التحّول
مـن    DNAالدنـا بالتقـاط  يتـم 
السـائل احمليط باجلرثـوم، فإذا كان 
الدنـا DNA املمتـّص يحتوي على 
اجلراثيـم  فـإن  مقاومـة  جينـات 
متتلـك القـدرة علـى دمجهـا مع 
اجملـن Genome خاصتهـا وتفقد 

حساسـّيتها للصـاد احليـوي.

Conjugation: االقتران
تنتقـل املـادة اجلينيـة مـن جرثوم 

مانـح إلـى جرثوم مسـتقبل، فإذا 
املنتقلـة  اجلينيـة  املـادة  احتـوت 
علـى جينـات مقاومـة أكسـبت 
علـى  قـدرةً  املسـتقبل  اجلرثـوم 

مقاومـة الصـادات احليويـة.

 Transduction: التنبيغ
اجلراثيـم  عاثيـات  تقـوم 
بتدميـر خاليـا   Bacteriophages
اجلراثيـم, وفـي هـذه احلالـة فـإّن 
عاثيـات اجلراثيم هي التـي تتولى 
نقل الدنـا DNA من جرثـوم آلخر، 
وميكـن أن يكـون فـي جـزء الدنـا 
مقاومـة  جينـات  املنقـول   DNA

احليويـة. للصـادات 

املقاومـة  اجلراثيـم  أخطـر 
احليويـة: للصـادات 

السـلية  املتفطـرة 
:Mycobacterium tuberculosis

باملتفطـرة  اإلصابـة  قّدمـت 
السـلية أولى احلـاالت السـريرية 
للصـادات  اجلرثوميـة  للمقاومـة 
كان  البدايـة  فـي  احليويـة. 
  Streptomycinالستربتومايسـن
الوحيـد  احليـوي  الصـاد  هـو 
املتوفـر لعـالج اإلصابـة بالسـل. 
وظهـر في املرضـى الذيـن عوجلوا 
 40% بهـذا الـدواء وحـده نسـبة 
مـن جراثيـم املتفطـرة السـلية 
للستربتومايسـن  املقاومـة 
العـالج.  بدايـة  مـن  عـام  خـالل 
فـي السـنوات الالحقـة مت تطوير 
عـدد مـن األدويـة املضادة للسـل 

مما أعطـى اجملال ألن يكـون العالج 
املعيـاري للسـل عبارة عـن مزيج 
مـن هذه الصـادات. وتتضّمن هذه 
اإليزونيازيـد,  الريفامبـن,  األدويـة 
عند  والبيرازيناميد.  اإليتامبيتـول 
أخذهـا معـاً فـإّن تطـّور مقاومة 
لهـا أمـرٌ غيـر جائز علـى اإلطالق. 
ونتيجـًة لنظـام املعاجلـة متعّدد 
اإلصابـة  حـاالت  فـإّن  الصـادات 
بـن  بشـّدة  انحـدرت  بالسـل 
عامي 1950-1980, ولكن سـرعان 
اإلصابـة  حـاالت  ارتفعـت  مـا 
خـالل العقـد األخيـر وظهـر مـا 
لتعـّدد  املقـاوم  بالسـل  يُعـرَف 
 Multi-Drug-Resistant األدويـة 
وهـو   )Tuberculosis )MDR-TB
السـل الذي تسـبِّبه سـالالت من 
املتفطـرة السـلية املقاومة على 
األقـل الثنن من أدويـة اخلط األول 

اآلنفـة الذكـر.

العنقوديات 
الذهبية 

:Staphylococcus aureus
الذهبيـة  العنقوديـات  تـزال  مـا 
الكائنـات  أكثـر  مـن  واحـدة 
عالجهـا  فـي  صعوبـًة  املمرضـة 
بسـبب مقاومتهـا للعديـد مـن 
وُِجـَدت  وقـد  احليويـة.  الصـادات 
فـي  مقاومـًة  األكثـر  السـاللة 
املشـافي - خاصًة وحدات العناية 
تُسـتخَدم  حيـث   - املشـّددة 
الصـادات احليوية بشـكل واسـع. 
كائـن  الذهبيـة  العنقوديـات 
ممـرض واسـع احلياة ونشـيط قادر 

أن يسـّبب األمـراض فـي معظـم 
أعضاء وأنسـجة جسم اإلنسان, 
وسـالالتها اخملتلفـة قـادرة علـى 
الذيفانـات  مـن  خليـط  إنتـاج 
الفوعـة   وعوامـل   Toxins
أعطـى   .Virulence factors
انتشـار البنسـلن في أربعينيات 
القـرن املاضي األمـل بقدرة الطب 
احلديـث علـى تخليـص اإلنسـان 
مـن العنقوديـات الذهبيـة التـي 
تصيبـه، ولكـن مـع حلـول عـام 
سـالالتها  نصـف  كانـت   1960
قـد أصبحت مقاومة للبنسـلن. 
امليتيسـلن  فـإّن  احلـظ  وحلسـن 
احليـوي  )الصـاد   Methicillin
عـالج  اسـتطاع  آنـذاك(  اجلديـد 
معظم هـذه اإلنتانـات، ولكن مع 
تطـّور املقاومة للميتيسـلن ومع 
حلـول عـام 1996 أصبحـت ثلـث 
الذهبيـة  العنقوديـات  سـالالت 

الـدواء. لهـذا  غيـر حساسـة 

المكّورات المعوية
اجلراثيـم  بهـذه  اإلصابـة  حتصـل 
عندمـا تسـتطيع دخـول اجلـروح 
أو  اجلراحيـة،  اجلـروح  وخاصـًة 
عندمـا تُشـكّل مسـتعمرات في 
املعـدات الطبيـة مثـل القثطـار 

متـت  البدايـة  فـي   .Catheter
معاجلـة هـذه اإلصابـات بسـرعة 
الفانكومايسـن،  باسـتخدام 
اكتسـبت  مـا  سـرعان  ولكـن 
املكـّورات املعوية جينـات مقاومة 
لـه. أكثـر مـن %50 مـن إصابـات 

العنقوديات الذهبية

المكّورات المعوية
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جراثيـم  سـبَّبتها   E. faecium
مقاومـة للفانكومايسـن، وأكثر 
جراثيـم  سـبَّبتها   83% مـن 
وميكـن  لألمبيسـلن.  مقاومـة 
أن  املقاومـة  السـالالت  لهـذه 
كمـا  خطيـرة،  إنتانـات  تسـبِّب 
ميكـن أن تكـون مميتـة وخصوصـاً 
يعانـون  الذيـن  األشـخاص  عنـد 
من مشـاكل مناعّيـة. وباإلضافة 
التـي  اإلصابـات  مشـكلة  إلـى 
تسـبِّبها املكـّورات املعويـة ظهر 
انتقـال  إمكانيـة  مـن  القلـق 
مـن  للفانكومايسـن  املقاومـة 
املكّورات املعويـة إلى العنقوديات 
الذهبيـة, وإذا حصل هـذا النمط 
بشـكل  اجلينـي  االنتقـال  مـن 
واسـع فـإّن الطـب سـيعاني من 
حيـث  مـن  خطيـرة  مشـكلة 
إنتانـات  عـالج  علـى  القـدرة 

الذهبيـة. العنقوديـات 

المكّورات العقدية 
 Streptococcus الرئوية

:pneumonia
األشـخاص  مـن  للعديـد  ميكـن 
طبيعيـن  حاملـن  يكونـوا  أن 
أو  أفواههـم  فـي  اجلرثـوم  لهـذا 
حلوقهم. وتسـبِّب هـذه اجلراثيم 
العديـد من األمـراض مـن أهّمها 
 ,pneumonia الرئـة  التهـاب 
 Meningitis السـحايا  التهـاب 
األمـراض اخلطيـرة.  وغيرهـا مـن 
البنسـلن  انتشـار  سـاهم 

الوفّيـات  تقليـل  فـي  الواسـع 
الناجتـة عن هـذا اجلرثوم بشـكل 
مقاومـة  تطـّور  وكان  كبيـر، 
العقديـات الرئويـة بطيئـاً. ظهر 
أول تقريـر عن مقاومـة العقديات 
 ,1967 عـام  للبنسـلن  الرئويـة 
ومـع ذلـك فقد طـال األمـر حتى 
لتصبـح  الثمانينيـات  منتصـف 
الرئويـة  العقديـات  مقاومـة 
للبنسـلن أمراً شـائعاً. كان تأّخر 
شـيوع مقاومة املكـّورات الرئوية 
للبنسـلن أمـراً محيِّـراً للعديـد 
مـن الباحثـن, وسـاهم التحليل 
اجلزيئـي الوراثي في الكشـف عن 
احلقيقة؛ يوجد خمسـة بروتينات 
رابطة للبنسـلن ويـؤدّي ارتباطه 
جـدار  بنـاء  تثبيـط  إلـى  معهـا 
تصبـح  لكـي  وبالتالـي  اخلليـة 
كامـل  بشـكل  مقاومـة  اخلليـة 
للبنسـلن يجب أن حتدث طفرات 
البروتينـات  تلـك  جينـات  فـي 

كّلهـا.

السالمونيال 
 Salmonella المعوية

:enterica
املعويـة  السـاملونيال  تسـبِّب 
أعراضـاً  احلـاالت  معظـم  فـي 
اإلقيـاء,  اإلسـهال،  تتضّمـن 
كمـا  البطنـي.  واملغـص  احلـرارة 
فـي العديـد مـن اجلراثيـم, فقـد 
اجلرثوميـة  مقاومتهـا  تطـّورت 
بشـكل سـريع خـالل السـنوات 
الـ 20-30 املاضية. ومن األسـباب 
الرئيسـة لتطـّور املقاومـة بهـذا 
االنتشـار  السـريع  الشـكل 
الصـادات  السـتخدام  الكبيـر 
تُعـّد  احليوانـات.  عنـد  احليويـة 
DT104 مـن السـالالت  السـاللة 
لَِطيـٍف  مبقاومتهـا  زة  املميَـّ
احليويـة.  الصـادات  مـن  واسـع 
وتُعـرَف هـذه السـاللة مبقاومتها 

الكلورامفينيكول,  لألمبيسـلن, 
السلفوناميد  الستربتومايسـن, 
وبعضهـا  والتتراسـيكلن، 

أخـرى.  لصـادّات  مقاِومـة 

املّتبعـة  االسـتراتيجيات 
اجلرثوميـة  املقاومـة  جملابهـة 

احليويـة: للصـادّات 
جتربة صادات حيوية جديدة. 	 

أفضـل 	  مقاييـس  حتديـد 
اإلصابـات  مـع  التعامـل  عنـد 

 . ميـة ثو جلر ا

تقليص عدد وصفـات الصادات 	 
احليوية غيـر املالئمة. 

احلـّد مـن اسـتخدام الصـادات 	 
احليويـة فـي األعمـال الزراعية 

وتربيـة املواشـي. 

مـن 	  بعـدد  املتزامـن  العـالج 
احليويـة.  الصـادات 

تطوير صادات حيوية صنعية. 	 

الكشـف الكامل لـكل اآلليات 	 
املسـاهمة في تطويـر املقاومة 

اجلرثومية للصـادات احليوية. 

اعتمـاد طـرق سـريعة لتحديد 	 
حساسـية اجلراثيـم للصـادات 

احليوية. 

اجلراثيـم 	  عاثيـات  اسـتخدام 
ֺ  Bacteriophages

المكّورات العقدية الرئوية

لقطة علمية

السالمونيال المعوية

صورة مجهرية لفيروس غرب النيل الذي ينتقل عن طريق البعوض
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التبديل السريع 
من ماكياج 
العمل إلى 

ماكياج السهرة
ترجمة: أ. حال جحا

بتغييـر  التفكيـر  مجـرّد  إّن 
نصـف  فـي  كامـل  ماكيـاج 
سـاعة قـد يجعلـِك تصابـن 
حتضيـر  ولكـن  بالقشـعريرة، 
ماكيـاج جاهـز للمسـاء فـي 
نهايـة يـوم عمـل فـي املكتب 
ولـو  حتـى  مسـتحيالً  ليـس 
قصيـر  وقـت  لديـك  كان 
التغييـر.  بهـذا  لتقومـي 
جرّبـي هـذه النصائح وسـوف 

الـذي  التوتّـر  مـن  تتحرّريـن 
للسـهرة،  التحضيـر  يسـبق 

قياسـي. وقـت  فـي  وذلـك 

االنتقـال  فـي  السـرّ  يكمـن 
السـريع والسهل من املاكياج 
فـي  الليلـي  إلـى  النهـاري 
يجـب  والتحضيـر.  اجلهوزيـة 
حتتاجينـه  مـا  كل  يكـون  أن 
وذلـك  لالسـتخدام،  جاهـزاً 

نهايـة  عنـد  تتمكنـي  حتـى 
يومـك فـي العمـل مـن خلـق 
مظهـرك اجلديـد سـواء كنت 
جالسـة فـي سـيارتك أو فـي 
حمـام السـيدات فـي عملك. 
حتتاجينـه  مـا  جيـداً  اعرفـي 
وكيفيـة  والليـل،  للنهـار 
حتضيـر املاكيـاج املطلوب في 

بسـيطة. خطـوات 

الماكياج الخاص 
بالعمل )الروتين 

الصباحي(
إذا كنـت تعلمن بأنك سـتكونن 
فـي عجلـة مـن أمـرك لتحّضري 
آخـر  فـي  املسـائي  مظهـرك 
النهـار، ابدئـي صباحـك مباكيـاج 
أن  جميعـاً  نعلـم  خفيـف. 
ال  للماسـكارا  الثالثـة  الطبقـة 
تبـدو بنفـس درجـة التألّـق التـي 
تكـون عليها في الصبـاح. وفيما 
يلـي بعـض النصائـح السـريعة 

يومـك: لبدايـة 

العناية بالبشرة:
تأكـدي مـن أن تغسـلي وجهـك 
جيـداً فـي الصبـاح. اسـتخدمي 
أو  الدهنيـة  للبشـرة  غسـوالً 
بشـكل  لتنظيفـه  ـراً  مقشِّ
جيـد. واسـتخدمي مرطبـاً جيداً 
لتحافظـي علـى رطوبة بشـرتك 
عندمـا تقومـن بوضـع املاكيـاج 
للمـرة الثانية في آخـر النهار، وال 
تنسـي كـرمي الواقي الشمسـي. 

كريم األساس:
قـد ترغبـن فـي أن يكـون خفيفاً 
مرطبـاً  كرميـاً  اختـاري  اليـوم. 
خفيفـاً ذا لـون عوضـاً عـن كـرمي 
األسـاس السميك الناشف، وهذا 
مـا يجعـل مـن السـهل إضافـة 
طبقـة ثانيـة مـن كرمي األسـاس. 
وإذا كنـِت ترغبـن ببعـض التألّق 
ميكنـِك  النهـار  منتصـف  عنـد 
إضافـة بعـض البـودرة أو املاكياج 

املعدنـي فـوق الكـرمي املرطـب. 

حمرة الخّدين
جتنّبـي حمـرة اخلّديـن التـي تدوم 
لوقـت طويـل ألنـك سـتضيفن 
واختـاري  الحقـاً،  أخـرى  طبقـة 
تركيبـة  ذات  خّديـن  حمـرة 

مناسـب.  ولـون  معدنيـة 

الماسكارا
مـن املهـم العثور على ماسـكارا 
ألنـك  بسـهولة  غسـلها  ميكـن 
بالتأكيـد لـن ترغبـي بـأن تقضي 
معظـم وقتـك في إزالـة خطوط 
الكحـل السـوداء. مـن الصعـب 
غسـل أو إزالة املاسـكارا املضادة 
طبقـة  ضعـي  ولذلـك  للمـاء، 
املاسـكارا  مـن  فقـط  واحـدة 
مبظهـر  واحتفظـي  الالمعـة 
الرائعـة  الطويلـة  الرمـوش 

 . ء للمسـا

دقائـق  عشـر  لديـك  كان  إذا 
إضافيـة، ميكنك إزالـة ماكياجك 
تبدئـي  أن  قبـل  النهـاري 

بالتحضيـر ملظهـرك الليلـي. ومبا 
أنـك سـتكتفن بإزالـة املاكيـاج 
تنظيـف  إلجـراء  احلاجـة  دون 
ثالثـة  إلـى  سـتحتاجن  عميـق، 

فقـط:  أشـياء 

مناديل التنظيف

إلزالـة  املسـتلزمات  أهـّم  تعتبـر 
املاكياج بسـرعة ألنهـا ال تتطلب 
اسـتخدام املـاء، وهـي مثاليـة إذا 
املاكيـاج  بوضـع  تقومـن  كنـت 
في السـيارة. ومـن املفيـد اختيار 
مناديـل غنّية مبضادات األكسـدة 
وترّطـب البشـرة أثنـاء تنظيفها.

مزيل الماكياج
التنظيـف  مناديـل  تكـون  قـد 
كان  إذا  ولكـن  غالبـاً،  كافيـة 
اإلزالـة  ماكيـاج عينيـك صعـب 
احتفظـي مبزيـل مخّصـص لهذا 
الغـرض. تتوّفـر مناديـل أو قطـع 
منقوعـة ومجّهزة مسـبقاً إلزالة 

املاكيـاج كتلـك التـي تسـتعمل 
أثنـاء السـفر.

الغسول
رطوبـة  علـى  حتافظـي  لكـي 
بشـرتك بعـد اسـتخدام منديـل 
التنظيـف، اسـتخدمي مسـحة 
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اخلفيـف  الغسـول  سـائل  مـن 
أخيـرة. كخطـوة 

ماكياج المساء 
بكّل بساطة

حـان الوقـت اآلن للجـزء املمتـع. 
ماكياجـك  يكـون  أن  يجـب 
الليلـي أكثـر إثارة مـن ماكياجك 
لـك  يتـاح  لـن  ولكـن  النهـاري، 
الوقـت الكافـي لوضـع املاكيـاج 
بالشـكل  العينـن  وتخطيـط 
الـذي تقومـن بـه عـادةً. وفيمـا 
احملافظـة  كيفيـة  نعّلمـِك  يلـي 
على ماكيـاج بسـيط وراٍق في آن 

واحـد: 

الوجه
مبـا أنـك تتعاملـن اآلن مع بشـرة 
نظيفـة، فـإّن وضع كرمي األسـاس 
بنعومـة  يكـون  الوجـه  علـى 
وبشـكل متناسـق. جرّبـي كـرمي 

وَضعـي  ونـدّي،  خفيـف  أسـاس 
علـى وجهك بـودرة شـفافة نوعاً 
مـا إذا أصبحـت بشـرتك المعـة 

خـالل اليـوم. 

العينان
اإلثـارة  مـن  القليـل  أضيفـي 
باسـتخدام قلـم  إلـى مظهـرك 
تخطيـط غامـق رفيـع للعينـن. 
إّن اللـون األسـود هو األكثـر إثارة، 
اسـتخدام  أيضـاً  ولكـن ميكنـك 
أرجوانـي  أو  دخانـي  رمـادي  لـون 
غامـق أو أزرق غامـق. أتبعـي ذلك 
بوضـع ظـّل خفيف علـى جفنك 
العلـوي ومن ثّم وضـع طبقة من 
املاسـكارا السـوداء وهـي مكّمل 
أساسـي ألّي مظهـر. أما إذا كنت 
فـي عجلـة مـن أمـرك، فيمكنك 
العينـن  ظـّل  عـن  االسـتغناء 
واسـتخدام طبقتـن أو ثـالث من 

للرمـوش. املكثّفـة  املاسـكارا 

الخّدان والشفتان
أخيـراً أضيفـي ملسـة مـن حمرة 
اخلّديـن. جرّبي حمـرة خّدين لونها 
الشـفتن  حمـرة  أمـا  كرميـي، 
فيجـب أن تكـون ذات لـون أو ظّل 
محايـد إلكمـال ماكيـاج العينن 
أيضـاً  وميكنـك  الغامـق.  الليلـي 
أن تضعـي حمـرة خّديـن ذات لون 
زهـري غيـر ظاهر وحمرة شـفتن 
ذات لـون زهـري باهت يشـبه لون 
املسـاء  فـي  اإلضـاءة  ألّن  اجللـد، 

جـداً. خادعة 

الطريق المختَصر
يتوفـر  الواقـع، قـد ال  أرض  علـى 
لديـِك الوقـت إلزالـة ماكياجـك 
والبـدء مـن الصفـر مهمـا بلغت 
وحتضيراتـك.  اسـتعدادك  درجـة 
ولذلـك، إذا كنـِت ترغبـن باإلبقاء 
الصباحـي،  ماكياجـك  علـى 
ميكنـِك اتبـاع النصائـح التاليـة: 

الوجه
بكـرمي  مغمسـة  إسـفنجة  باسـتعمال  ابدئـي 
األسـاس لتغطيـة البقع التـي أصبح كرمي األسـاس 
فيهـا خفيفاً أو رقيقـاً، وأتبعي ذلـك بالبودرة إلصالح 

املناطـق التـي أصبحـت المعـة.

العينان
عوضـاً عن إعادة وضـع تخطيط العينن واملاسـكارا، 
ضعـي طبقـة غيـر ظاهـرة مـن ظـّل العينـن علـى 
اسـتخدمي  السـفلية.  الرمـوش  وحتـت  اجلفنـن 
اخلـط  فـوق  وَضعيـه  السـائل  العينـن  تخطيـط 
القـدمي متامـاً، فينزلـق بسـهولة فـوق جفنيـك مبِرزاً 
جمـال عينيـك. وإذا أردِت إبـراز عينيـك أكثـر، ميكنِك 
عينيـك  ظـّل  لـون  مـن  أغمـق  درجـة  اسـتخدام 
كنـِت  إذا  غامقـاً  أرجوانيـاً  لونـاً  ضعـي  النهـاري. 
تضعـن ظالً بلـون زهر اخلزامـى، أو ضعي لونـاً رمادياً 
دخانيـاً غامقـاً إذا كنِت تضعـن ظالً أفتـح لوناً مثل 

الفضـي. الرمـادي 

الشفتان
لـون  للشـفتن أغمـق بدرجتـن مـن  لونـاً  اختـاري 
ل اسـتخدام فرشـاة مخّصصة  ظـّل العينن. ويُفضَّ
للشـفتن مـن أجـل وضـع حمـرة الشـفتن بدقّـة 

 . كبر أ

الماكياج متعّدد األغراض
إّن أدوات املاكيـاج التـي تضعينها عـادةً في حقيبتك 

ميكـن أن تؤدّي عـّدة أغراض، إليـِك بعضها: 

كريـم األسـاس: باإلضافـة إلـى مـا هـو معـروف، 
أو  لتنعيـم  األسـاس  كـرمي  اسـتخدام  بإمكانـك 
متسـيد التجّعـدات علـى اجلفنـن وإضـاءة املنطقـة 
حتـت العينن. اغمسـي إسـفنجة في كرمي األسـاس 
واسـتخدميها للمسـح فوق كرمي األساس الصباحي 

أو إلخفـاء العيـوب.

ـب  ـب: اسـتخدمي نقاطـاً صغيـرة مـن املرطِّ المرطِّ
لترطيـب البقـع اجلافـة ولتنعيـم املناطـق اخلشـنة 
قبـل إضافـة كرمي األسـاس. ميكنـِك أيضاً اسـتخدام 
املرّطـب إلزالة تخطيط العينن. إنّها طريقة سـهلة 
ومناسـبة إلزالة املاكياج دون تنشـيف البشـرة حول 
عينيـك. جتنّبـي احملاليل املعاجلـة دوائيـاً كالتي حتتوي 
على حمض الساليسـيليك أو حمـض الغليكوليك. 

السـائبة:  البـودرة 
بشـرتِك  كانـت  إذا 
للدهنيـة،  مائلـة 

ننصحـِك 
م  ا ســـــتخد با
البـودرة السـائبة 
األمثـــــل  فهي 
للتخّلـص مــــن 

الّلمعـان. وميكنـِك 
اسـتخدامها  أيضـاً 

لّلمسـة  كبـودرة 
ة  خــيـــــر أل ا
بَوضِعهـــــــا 
ماكيـاج  فـوق 

العينــيـــــن أو 
الوجـه  ماكيـاج 

حمـرة  حتـى  أو 
جرّبـي  اخلّديـــــن. 

بـودرة تعطـي إضاءة 
تُظِهـر  لكـي  للوجـه 
لـون بشـرتِك وتضيف 

بعض األلـق ملاكياج 
. عينيـك

إذا كنِت مستعّدة 
فـإّن  مسبقـــاً، 
مـن  انتقالـــك 
الليل  إلـى  النهـار 

عنـاء.  دون  يتـّم 
الفكـرة  وتتلّخـص 

الرئيسـة في استخدام 
ميكـن  صباحـي  ماكيـاج 

ومـن  بسـهولة،  إزالتـه 
علـى  العمـل  ثـّم 
بقايـا  كّل  إزالـة 
القـدمي  املاكيـاج 
النهـار.  آخـر  فـي 

وباسـتخدام  أخيـراً، 
األغـراض  مـن  القليـل 

كـرمي  مثـل  األساسـية 
اخلّديـن  وحمـرة  األسـاس 

املاسـكارا  و  العينـن  وظـّل 
وحمـرة الشـفتن، ميكنـِك خلـق 

مظهـر ليلـّي رائـع بسـهولة وبسـرعة ֺ 
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اآلثار السلبية التي 
تتركها الفضائيات 

في التنشئة 
االجتماعية

د. دومة فرح

أقامـت اجملتمعـات البشـرية منذ 
القـدمي حضاراتهـا علـى أسـاس 
ومحاولتـه  جلماعتـه,  الفـرد  والء 
إرضـاء هـذه اجلماعـة عـن طريق 
التزامـه بـكل مـا يفـرض عليـه 
مـن قبلهـا. وقـد توارثـت األجيال 
فـي كل مجتمع التـراث الثقافي 
وتقاليـد,  عـادات  مـن  والفكـري 
واجتاهـات  ومعتقـدات,  وأفـكار 
اجلماعـة عـن األدوار االجتماعيـة 
توارثـه  مت  هـذا  كل  وغيرهـا. 
التنشـئة  عبـر  آلخـر  جيـل  مـن 

االجتماعيـة. 

االجتماعيـة  التنشـئة  إن  حيـث 

الفـرد  إكسـاب  عمليـة  هـي 
)عـادات،  مختلفـة  معـارف 
أعـراف،  ثقافـة سـائدة،  تقاليـد، 
يسـتطيع  حتـى  وغيرهـا(  قيـم 
العيـش ضمن مجتمعـه كعضو 
هـذه  لكـن  وفعـال،  متكيـف 
بشـكل  دائمـاً  تتـم  ال  العمليـة 
ألن  التلقـن  بطريقـة  مباشـر 
هنـاك عمليـات تعلم الشـعورية 
وغيـر مقصـودة تلعـب دوراً كبيراً 
فـي التنشـئة وتتـم عـن طريـق 
آليـات التنشـئة االجتماعيـة من 

      : أهمهـا

 - املالحظـة: يتـم التعلـم فيهـا 

لنمـوذج  املالحظـة  خـالل  مـن 
معـّن. سـلوكي 

يقّلـد 	  فالطفـل  التقليـد: 
وبعـض  ومعلميـه  والديـه 
أو  اإلعالميـة  الشـخصيات 

رفاقـه. بعـض 

 التوّحـد: يقصـد بـه التقليـد 	 
املقصـود  وغيـر  الالشـعوري 

النمـوذج. لسـلوك 

السـلوك 	  تنظيـم  الضبـط: 
مبـا يتفـق ويتوافـق مـع ثقافة 

ومعاييـره. اجملتمـع 

اسـتخدام 	  والعقـاب:  الثـواب 
السـلوك  تعّلـم  فـي  الثـواب 

لكـّف  والعقـاب  املرغـوب، 
املرغـوب فيـه.                      السـلوك غيـر 
خطـورة  يتبـّن  ذلـك،  ومـن 
الـدور الذي تلعبـه الفضائيات 
االجتماعيـة.   التنشـئة  فـي 

فعندمـا يقـوم الفـرد مهمـا كان 
بعـض  تكـرار  مبالحظـة  عمـره 
أو  كالعنـف  والقيـم  األفـكار 
اإلباحيـة اجلنسـية فـي البرامـج 
الفضائيـات,  علـى  ـُـبّث  ت التـي 
فإنها تترسـخ لديه كقيـم ثابتة 

مـع الزمـن.

حيـث إنـه بعـد املالحظـة يبـدأ 
الفـرد بتقليد منـاذج معّينة ألنها 
قامـت بتصرفـات نالـت التعزيـز 
يحـاول  فالفـرد  معهـا،  ويتوّحـد 
أو  العنيـف  السـلوك  يكـرّر  أن 
اجلنسـي ألنـه وجد أن ذلـك  يلّبي 
وميـرّ  الغرائـز,  ويشـبع  الرغبـات 
دون عقـاب اجتماعـي أو قانونـي. 
ويعتقد بعـض الباحثن أن بعض 
روح  بـّث  علـى  تعمـل  األفـالم 
اجلرميـة حيـث يُصوَّر اجملـرم بصورة 
بطوليـة وبشـكل يثيـر اإلعجاب 
بشـخصيته أو األفالم العاطفية 
التـي تثيـر الغرائـز وتسـخر مـن 

العـادات. 

وهنا تكـون آلية الثـواب والعقاب 
يتحـول  و  فعلهـا,  فعلـت  قـد 
السـلوك  تنظيـم  إلـى  الضبـط 
مبـا يتوافـق مـع النمـاذج املكـرّرة 
معاييـر  مـع  يتفـق  مبـا  وليـس 
اجملتمع. ولألسـف هذا مـا توصله 
الفضائيـات مـن أفـكار عبـر مـا 

تعرضـه.

بدايـة  منـذ  للتلفـاز  كان  لقـد 
تأثيـر كبيـر علـى حيـاة  صنعـه 
الصنـدوق  فهـذا  اإلنسـان, 
الصـور  يعـرض  الـذي  العجيـب 
كمـا  األصـوات  مـع  املتحركـة 
يُعـرَض مـن خاللـه الكثيـر مـن 
مـدن  عـن  اجلديـدة  املعـارف 
وأماكـن وأشـياء ال ميكـن بلوغها 

فـي الواقـع  فاسـتطاع كل فـرد 
التمتـع بهـذه املزايـا وهـو جالس 

منزلـه. فـي 

هـذا  تطـّور  أن  وبعـد  اآلن،  أمـا 
بـات  ملحوظـاً,  تطـّوراً  اجلهـاز 
القنـوات  مـن  الكثيـر  يعـرض 
واحلكوميـة  اخلاصـة  الفضائيـة 
وليس قنـاة أو قناتـن حكوميتن 
رقابـة  حتـت  برامجهـا  تُعـرَض 
التطـّور  جعـل  ممـا  موّجهـة، 
التكنولوجـي في مجـال االتصال 
يدعـو إلى اخلشـية من سـطوته 

اجملتمعـات.  علـى  وتأثيـره 

أي  سـطح  علـى  يقـف  مـن  إن 
بنـاء عـاٍل فـي أيـة مدينـة عربية 
يشـاهد كّمـاً هائالً مـن اللواقط 
الفضائيـة التـي تغطي أسـطح 
الظاهـرة  هـذه  وازدادت  املبانـي، 
سـعر  أصبـح  أن  بعـد  خاصـًة 
مناسـباً  الفضائـي  الالقـط 
حتـى للطبقـات الفقيـرة. وهـذا 
يعنـي أن كل أسـرة متتلـك القطاً 
تسـتطيع اسـتقبال مـا ال يقـل 
عربيـة  فضائيـة  قنـاة   150 عـن 
وأجنبيـة تنافـس القنـوات احمللية 

األرضيـة.

السـلبية  اآلثـار  أهـم  ومـن 
لهـذه القنـوات الفضائيـة:

خلق الصور النمطية وتعزيزها:  
عامـًة  اإلعـالم  وسـائل  تقـوم 
بتكـرار  خاصـًة  والفضائيـات 
عـرض صـورة معّينة لشـخصية 
مـا، كاملعلم أو الفنـان أو الطبيب 
النفسـي ... حتمـل هـذه الصـورة 
سـمات يتـم تكرارهـا، ممـا يـؤدي 
السـمات  هـذه  رسـوخ  إلـى 
الشـخصيات  بتلـك  والتصاقهـا 

الطريقـة. بنفـس 

النمطيـة  الصـور  هـذه  إن 
لشـخصيات أساسية في اجملتمع 
بصـورة  الفضائيـات  تقدمهـا 

األفـراد  تؤثّـر علـى  باتـت  هزليـة 
واليافعـن,  األطفـال  وخصوصـاً 
وأقـّل مـا ميكـن أن توصـف بهـا 
هذه الصورة أنها صورة مشـوَّهة 
تقـّدم  وال  احلقيقـة  تعكـس  ال 
املثـل الـذي يجـب أن يُحتـذى به. 
هنـا يجـب أن ياُلَحـظ أن التعرّض 
املسـتمر لتحريـف الواقـع الـذي 
عبـر  اإلعـالم  وسـائل  تقدمـه 
الكلمـة والصورة سـيؤدي إلى أن 
ينمـو النـاس على قيـم واجتاهات 
َّفـة غيـر واقعية. ومعتقـدات مزي

ومـن األدلـة علـى قـوة هـذا األثر 
نظـرة الغـرب للعـرب، حيـث قام 
صـورة  برسـم  الغربـي  اإلعـالم 
منطيـة عن العرب, فألصق سـمة 
اإلرهاب والتخلـف والبدائية بهم 
صـورة  أصبحـت  حتـى  وكرّرهـا 

راسـخة لـدى شـعوبهم.

اإلعالن )خداع ومراوغة(
تعـّد اإلعالنـات مـن املـوارد املالية 
وياُلَحـظ  للفضائيـات،  الرئيسـة 
بـّث اإلعالنـات في أوقـات البرامج 
بغـزارة،  الكبيـرة  الشـعبية  ذات 
رسـالة  عـن  عبـارة  واإلعـالن 
املسـتهلك  إلقنـاع  موجَّهـة 

بشـراء السـلعة، ولهذه الرسالة 
يعتمـد  أغلبهـا  أشـكال  عـّدة 
اجلميلـة  والصـورة  اإلثـارة  علـى 
أو  والرقـص،  زة  املميَـّ واملوسـيقى 
تسـتخدم أسـلوب اإليحاء عندما 
يظهـر ممثّـل اإلعـالن وهـو يلبـس 
وينصـح  مثـالً  الطبيـب  لبـاس 
ألنهـا  السـلعة  هـذه  بشـراء 

واألنفـع. األفضـل 

55السنة األولى  -  العدد 2  - أيــار  542013 السنة األولى  -  العدد 2  - أيــار  2013



ترويـج  مجـرد  ليـس  واإلعـالن 
لسـلعة أو خدمـة ما. إنـه يحمل 
فـي طّياتـه ثقافـة ويعّبـر عنهـا 
مـن عـدة أوجـه؛ إنه يحمـل معه 

ثقافـة: 

- مصدر السلعة.

- املعِلن.

- مصنع اإلعالن.

ومبراجعـة إعالنـات التلفـاز التـي 
والصـورة  الكلمـة  تسـتخدم 
واحلركـة واملوسـيقى، يتبـّن إلـى 
اإلعالنـات  لهـذه  ميكـن  حـّد  أي 
وكلماتهـا  اخلادعـة  بصورهـا 
إثـارة  علـى  واعتمادهـا  املراوغـة 
عنـد  تخلـق  أن  أحيانـاً  الغرائـز 
املشـاهد حاجات ليسـت ضرورية 
إلـى اسـتهالك مـا ال  وتقودهـم 
فـي  وخاصـًة  بـه,  لهـم  حاجـة 
حيـث  األطفـال  علـى  تأثيرهـا 
ملشـاهدة  األطفـال  يضطـرّ 
املوجَّهـة  التجاريـة  اإلعالنـات 
تـروّج  التـي  لهـم  خّصيصـاً 
القيمـة  مـن  اخلاليـة  لألغذيـة 
الغذائيـة واملواد األخـرى املتعلقة 
بامللبـس واملشـرب واللعـب التـي 
فـي  األطفـال  ذوق  علـى  تؤثّـر 
واللبـاس  للغـذاء  اختيارهـم 
تـرى  أن  النـادر  فمـن  واأللعـاب. 
إعالنـات تـروّج ألطعمـة صحيـة 
وذات قيمـة غذائيـة عاليـة مثـل 
معظـم  واخلضـروات.  الفواكـه 
اإلعالنـات تروّج حلياة اسـتهالكية 

فقـط. الشـراء  األطفـال  تعّلـم 

إفساد حّس التذّوق الفّني 
الغنائي

كان الـذوق السـائد فـي اجملتمـع 
عـدد  علـى  مجمعـاً  العربـي 
اسـتطاعت  التـي  األسـماء  مـن 
األداء  وأصالـة  الصـوت  بعذوبـة 
وجمـال اللحـن وقـوة القصيـدة 
املغنّـاة أن تكون جنوماً في سـماء 
الوطـن العربـي مثل عبـد احلليم 
وشـادية  كلثـوم  وأم  حافـظ 

وفيـروز... 

أما اليـوم فاألغانـي العربية التي 
نشـاهدها علـى الفضائيـات من 
خـالل الفيديـو كليـب وأشـرطة 
تسـّمى  والتـي  الكاسـيت 
أصبحـت  الشـبابية  باألغانـي 

معنـى. أّي  مـن  خاليـة 

فـال توجـد أية ميـزة فـي األغنية 
أو  األداء  أو  الصـوت  حيـث  مـن 
إلـى  أدى  الكلمـة، ممـا  أو  اللحـن 
إفسـاد الـذوق العام ناهيـك عما 
املوسـيقى  محطـات  تقّدمـه 
الفضائيـة مـن األغانـي املصـّورة 
املعروفـة بالفيديـو كليـب والتي 
اجلسـد  تسـويق  علـى  تعتمـد 
أكثـر مـن اعتمادها علـى الصوت 

والكلمـة.  واللحـن 

وعندمـا تسـهم الفضائيـات في 
ترويـج هـذا النمـط السـطحي، 
شـرك  فـي  تسـقط  فإنهـا 

االسـتهالكية إذ ال تتعب نفسها 
مبحاولـة االرتفـاع بالـذوق العـام, 
واالرتقـاء بالـذوق الشـعبي التـي 
ميكـن توجيههـا والتخطيط لها 

عبـر وسـائل اإلعـالم اخملتلفـة. 

القيم والعادات والسلوك
تأثيـر  أن  املعـروف  مـن  أصبـح 
عـام  بشـكل  اإلعـالم  وسـائل 
قـوي على الفـرد، وخاصـًة التلفاز 
الـذي ميضـي الكثيـر مـن األفـراد 

طويلـة. سـاعات  بصحبتـه 

مـن  الفضائيـات  تقّدمـه  مـا  إن 
برامج حتمـل معها قيمـاً وعادات 
آثارهـا  تتـرك  سـلوك  وأمنـاط 
علـى الفـرد واجملتمـع علـى املـدى 
البعيـد. ومن ثـّم فإن مـا تعرضه 
الفضائيات من برامج تسـتهدف 
األطفـال كمـا تسـتهدف الكبار 
وحتمـل فـي طّياتهـا كميـات من 
العنـف واجلرميـة والقيـم الغريبة 
تعـزّز  التـي  مجتمعاتنـا  عـن 
فـي أحيـان كثيـرة روح الفرديـة. 
علـى  تأثيراتهـا  لهـا  وسـيكون 
تغّيـر  التـي  العربيـة  اجملتمعـات 
نسـيجها ببطء ولكنهـا تأثيرات 
تراكميـة سـتقود مسـتقبالً إلى 
تغّيـرات نوعيـة في قيم وسـلوك 

العربيـة. وعـادات اجملتمعـات 

يوجـد فـي معظم املنـازل لواقط 
وكّل القـط يـؤدي لعـرض الكثيـر 
التـي  األجنبيـة  القنـوات  مـن 
تعـادل أضعاف القنـوات العربية. 
ومـع ذلـك تقـوم هـذه القنـوات 
واألفـالم  البرامـج  ببـّث  العربيـة 
األجنبيـة بنسـبة كبيـرة ضمـن 
برامجهـا، وعندمـا تقـوم أي قناة 
تأخـذ  فإنهـا  برنامـج  بتقـدمي 
الفكـرة مـن الغـرب بحذافيرهـا. 
وكمثـال علـى ذلك برنامج سـتار 
 LBC  أكادميـي الـذي تقّدمـه الــ
وقنـاة املغـرب, وبرنامـج العـروس 
املثاليـة وانتخـاب ملـكات اجلمال 

مـن  وغيرهـا   ،  LBC الــ  علـى 
لة بالقيـم واألفكار  البرامـج احملمَّ
الغربيـة والتـي تطلب مـن الفتاة 
العربيـة تـرك أسـرتها واإلقامـة 
مـع الغربـاء وهـذا مـا ال ترضـاه 
تنبـذه  ومـا  العربيـة   األخـالق 

والتقاليـد.  العـادات 

بكثـرة  الظاهـرة  هـذه  وجـود  إن 
مضمـار  دخلنـا  أننـا  تثبـت 
الفضائيـات، ولكننـا لـم ندخلـه 
مشـاركن فّعالـن بقـدر دخولنا 
فيـه مسـتقبلن نفتـح العيـون 
واآلذان قبالـة الشاشـة الصغيرة 

فـي دهشـة. 

فالبرامج التـي تبثّها الفضائيات 
العربيـة واألجنبيـة على السـواء 
تشـكّل قناة يلتقي بهـا اجلمهور 
الغربـي  الفكـر  مـع  العربـي 
ال  اللقـاء  هـذا  أن  إال  وثقافتـه، 
يشـكّل حـواراً بـن طرفـن حيث 
يتحـّدث طـرف واحد فقـط بينما 
طـرف  مجـرّد  العربـي  اجلمهـور 

 . مسـتقبل

اإلثارة الجنسية
كانـت املشـاهد اجلنسـية قدميـاً 
األجنبيـة,  األفـالم  فـي  تُقـدَّم 
فتقـوم الرقابـة في أي بلـد عربي 
املنافيـة  املشـاهد  هـذه  بحـذف 
الفيلـم  وتعـرض  لألخـالق, 
مخـّل  مشـهد  أي  دون  األجنبـي 

بـاآلداب.

الكـّم  هـذا  وبوجـود  اليـوم  أمـا 
املراقبـة,  غيـر  الفضائيـات  مـن 
القنـوات  مـن  العديـد  جنـد 
والبعـض  اإلباحيـة  األجنبيـة 
منهـا مخّصـص لإلباحية والعري 
بشـكل تـام ممـا يشـكّل خطـراً 
حقيقيـاً علـى اجملتمـع. فعندمـا 
تغـدو هذه املشـاهد متاحة ألفراد 
اجملتمـع من مختلـف األعمار فإنه 
يتوقع انتشـار االنحـالل األخالقي 
اجلنسـي  والشـذوذ  واجلرميـة 

فـي اجملتمـع. ومـن مظاهـر بـدء 
تقّبـل هـذه املشـاهد مـا تعرضه 
أفـالم  مـن  العربيـة  الفضائيـات 
غالبـاً،  مراقبـة  غيـر  أجنبيـة 
باتـت  العربيـة  األفـالم  وحتـى 
تتنـاول موضـوع اجلنـس مبعظـم 
األفـالم, وحتـى األغانـي املصـّورة 
كلها تسـاهم في ترسـيخ فكرة 
بالطـرق  اجلنسـي  اإلشـباع  أن 
غيـر الشـرعية مسـألة مباحـة 
فضائيـات  منـوذج  إن  ومتاحـة. 
الترفيه والتسـلية يعتمـد اإلثارة 
اجلنسـية من خالل عرض أجسـاد 
الدعايـة  فـي  سـواًء  الفتيـات 
لألغانـي  املرافقـة  أو  التجاريـة 
الهابطة املسـماة )فيديو كليب(. 
وبالتالـي يصّب عملهـا في خانة 
النزعة االسـتهالكية وفي جيوب 
احملليـة  الرأسـمالية  الشـركات 
العامليـة.  بالشـركات  املرتبطـة 

فهـذه الفضائيـات منـوذج مقّلـد 
للبرامـج الغربية باللغـة العربية 
بيـد  أداة  وبأجسـاد عربيـة وهـي 

الثقافيـة.  العوملـة 

التفاعل االجتماعي
الفضائيـة   القنـوات  كثـرة  إن 
تعطـي الكثيـر من اخليـارات أمام 
املشـاهد ليبقـى أمـام الشاشـة 
ينعكـس  ممـا  طويلـة،  لسـاعات 
سـلباً علـى باقي نشـاطاته، وقد 

التفاعـل  حسـاب  علـى  تكـون 
التنشـئة  وأنشـطة  األسـري، 
األسـرية واالجتماعيـة، إذ ال جتـد 
األسـرة وقتاً كافياً لتبادل احلديث 
ومناقشـة شؤون األسـرة، وعرض 
املشـكالت التـي تواجـه أفرادهـا 
مناسـبة  حلـول  عـن  والبحـث 
األسـرة  جتـد  ال  قـد  كمـا  لهـا، 
وقتـاً كافيـاً ملمارسـة األنشـطة 
فّعـال،  بشـكل  االجتماعيـة 
الـذي يفـّوت علـى األبنـاء  األمـر 
بعـض فـرص اكتسـاب املهـارات 
لديهـم  وينّمـي  االجتماعيـة 
امليـول نحو االنعـزال واالنطوائية.

كمـا أن اإلدمـان علـى مشـاهدة 
بـن  بالعالقـات  يضـرّ  التلفـاز 
فرصـة  مـن  ويحرمهـم  النـاس 
ففـي  جـدد,  أصدقـاء  اكتسـاب 
حـن أننـا نحـب مشـاهدة بعض 
لكـن  التلفزيونيـة،  البرامـج 

هنـاك خشـية من أن ذلك سـوف 
يتعـارض دائماً مـع الطريقة التي 
يجـب أن تُتََّبع لالتصـال باآلخرين.

تأثيـر النزاعـات المسـلحة علـى 
األطفـال

أنـه ال ميـر يـوم إال  مـن املالحـظ 
األخبـار  نشـرات  فـي  ونشـاهد 
صـوراً لقتلـى وجرحى مـن جميع 
أنحـاء العالـم، وتفجيـرات ودمـار 
ودمـاء وغيرها. كل هذه املشـاهد 
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تثيـر الرعـب فـي نفـوس الكبـار 
والصغـار، وهـي عظيمـة التأثيـر 
ال  الذيـن  الصغـار  علـى  خاصـًة 
وال  كلـه  لذلـك  سـبباً  يعلمـون 

يفهمـون كيـف وملـاذا يحـدث.

مشـاهد  تأثيـرات  بـن  ومـن 
النزاعـات املسـلحة فـي التلفـاز 
أن األطفـال يدخلـون إلـى عالـم 
ويتعرّفـون  األوان  قبـل  الكبـار 
علـى أسـاليب من طـرق حياتهم 
لـوال  عليهـا  التعـرّف  ميكـن  ال 
التلفـاز، لذلك فإن تلك املشـاهد 
تزيد فـي اقتحام األطفـال لعالم 
فـي  غريـب  عالـم  وهـو  الكبـار 

األطفـال. عالـم  عـن  ثقافتـه 

فـي  تتمثّـل  مالحظـات  وهنـاك 
أن األطفـال كثيـراً مـا يتوجهـون 
عـن  ذويهـم  إلـى  باألسـئلة 
أسـباب النزاعـات املسـلحة التي 
يشـاهدونها على شاشة التلفاز 
وعّمـا يريده كل فريـق وعن دواعي 
األطفـال  أن  وياُلَحـظ  القتـال، 
أنفسـهم  يجـدون  مـا  كثيـراً 
أو ذاك  الفريـق  إلـى هـذا  مييلـون 
تبعـاً ملعاييـر عاطفيـة شـّتى، أو 

تبعـاً ملـا يوحـي بـه ذوو األطفـال، 
وفـي أحيـان قليلة تبعـاً ملا يوحي 

بـه التلفـاز نفسـه. 

اإلحساس بالضعف
يجـد  الفضائيـات  خـالل  مـن 
العالـم  فـي  دوره  أن  اإلنسـان 
محـدود جداً, وأنه ال يسـتطيع أن 
يواكـب التطـّورات وال يسـتطيع 
إحـداث أي تغييـرات ال فـي الواقع 
الـذي يعيـش فيـه وال فـي حتقيق 
أي تقـّدم علـى الغـرب مهما كان 

مجالـه.

هـذا مـا أدى إلـى أن الكثيـر مـن 
أفـراد مجتمعنـا اليـوم يحاولـون 
تراثنـا  عـن  الثقافـي  االنسـالخ 
األصلـي، حيـث يّتضـح للمواطن 
تعرّضـه  خـالل  مـن  العربـي 
الوافـدة  الفضائيـة  للقنـوات 
حقائـق كثيـرة عـن القـوى التـي 
التـي  تلـك  أو  األحـداث,  حتـرّك 
تلعـب دوراً معهـا فـي القـرارات 
السياسـية، ومنهـا يكتشـف أن 
الـدور السياسـي لألمـة العربية 
فـي السياسـة الدوليـة هـو دور 

عابـر ... كمـا أن الوطـن العربـي 
يظهـر فـي الغالـب فـي أعمـال 
واحلـروب  واإلرهـاب  التخريـب 
العـرب عـن  يغيِّـب  ممـا  وغيرهـا، 
الـذي  العلمـي  التقـّدم  أخبـار 
أخبـار  وعـن  العصـر  يحيـاه 
اإلجنـازات الفكريـة والسياسـية، 
علـى  ينعكـس  الـذي  األمـر 
النظـرة إلى الـذات إذ يـرى العرب 
القنـوات  هـذه  عبـر  أنفسـهم 
فـي مواقـف غيـر مرغـوب بهـا, 
إلـى جانبهـا صـوراً  بينمـا يـرون 
احلضـاري  للسـلوك  وأمناطـاً 
واإلبـداع اإلنسـاني. هذا مـا يؤدي 
إلـى حـدوث إحسـاس بالضعـف 
والدونيـة مقابل عظمـة اإلجنازات 

والعامليـة. الغربيـة 

اآلبـاء  بيـن  الفجـوة  توسـيع 
ء بنـا أل ا و

التكنولوجيـا  سـاهمت  لقـد 
الفجـوة  توسـيع  فـي  احلديثـة 
بـن جيلـي اآلبـاء واألبنـاء، األمـر 
الـذي قـد يفضـي إلـى أن تعيش 
األجيـال القادمـة فعالً فـي عزلة 

. نفسـية

اإلشـراف  مفهـوم  تبـّدل  لقـد 
وحتديـد  األبنـاء،  علـى  األسـري 
هـذا املفهـوم بثقافـة التنشـئة 
إلـى  النظـر  دون  األبنـاء  وتكبيـر 
اجتاهـات  أو  التربيـة  مدلـول 
التنشـئة وانعكاسـات ذلك على 
كثيـر مـن املعايير القيميـة التي 
يقـوم عليها بناء اجملتمـع العربي.

احلاضـن  األسـرة  تعـد  ولـم 
الوحيد واملناسـب للنـشء، فلقد 
الثـورة  مخرجـات  لنـا  وّفـرت 
التكنولوجيـة أمناطـاً من وسـائل 
دور  جعـل  ممـا  واللهـو  الترفيـه 
الوقـت  وإّن  هامشـياً.  األسـرة 
الـذي يقضيه الشـاب أو الشـابة 
مـع التلفزيـون أو اإلنترنـت أكثـر 
ممـا يقضيـه مـع والديـه أو حتـى 

املدرسـة. فـي 

كانـت األسـرة واملدرسـة تلعبـان 
دوراً أساسـياً فـي تكويـن مدارك 
اإلنسـان وثقافته، وتساهمان في 
تشـكيل منظومـة القيـم التـي 
يتمّسـك بهـا ويّتخذهـا معالـم 
مقّومـات  خاللهـا  مـن  تتحـّدد 
فيهـا  مبـا  االجتماعـي  السـلوك 

عالقـات اآلبـاء باألبنـاء.

أمـا اليـوم فقـد انتقل جـزء كبير 
شـبكات  إلـى  الـدور  هـذا  مـن 
النقالـة  والهواتـف  اإلنترنـت 
األمـر  اإللكترونيـة،  واأللعـاب 
أمنـاط  أمـام  البـاب  فتـح  الـذي 
الـذي  االفتراضـي  التواصـل  مـن 
بـن  واحملادثـة  احلـوار  محـّل  حـّل 
أفـراد األسـرة الواحدة مما سـاهم 
وتكريـس  الفجـوة  توسـيع  فـي 
الصـراع بـن جيلي اآلبـاء واألبناء.

سـلبيات  عـرض  وبعـد  إذاً، 
اتصـال  كوسـيلة  الفضائيـات 
حديثـة جنـد أن سـلبياتها تفـوق 
وهـذه  بأضعـاف،  إيجابياتهـا 
السـلبيات معروفـة عند معظم 

لشـباب.  ا

قـد  الفضائيـات  فـإن  وأخيـراً، 
بوجـود  الـدور  إيجابيـة  تكـون 
رقابـة األبويـن مـع حتديـد أوقـات 
معّينـة ملشـاهدة برامـج معّينة، 
أمـا بـدون رقابـة فيصعـب وجود 

للفضائيـات. إيجابـي  دور  أي 

أن  ميكـن  التـي  املقترحـات 
تساعد األسـرة واجملتمع في 
حماية األبناء مـن التأثيرات 

للفضائيات:  السـلبية 
سـاعات  اآلبـاء  حتديـد  ضـرورة   -
علـى  لألبنـاء  اليوميـة  املتابعـة 
التلفـاز حتـى ال يؤثـر ذلـك علـى 
واالجتماعـي  النفسـي  منّوهـم 
لهـم  تُِركـت  مـا  إذا  واملعرفـي 

املتابعـة. حريـة 

واملناقشـة  احلـوار  بـاب  فتـح   -
واألبنـاء  اآلبـاء  بـن  الدائمـة 
التلفـاز  فـي  يُعـرَض  مـا  حـول 
وتبيـان  ومعلومـات  أخبـار  مـن 
اآلبـاء آلرائهـم ووجهـة نظرهـم 
آراء  علـى  أيضـاً  والتعـرّف  بهـا 
علـى  يتابعـون  فيمـا  أبنائهـم 
هـذه الفضائيـات وموقفهـم ممـا 
يشـاهدون ويسـمعون، ثـم بيـان 
مـا هـو صحيـح ومـا هـو خاطئ 
مـن معلومـات، وأيضـاً ملـا يجـب 
ثقافيـة  برامـج  مـن  يتابعـوه  أن 

جيـدة. وترفيهيـة  وعلميـة 

ومحاضـرات  نـدوات  إقامـة   -
بأهميـة  تتعلـق  واألبنـاء  لآلبـاء 
الفضائيـات في تسـهيل حياتنا، 
آثارهـا  علـى  الضـوء  وتسـليط 
اسـتخدمت  مـا  إذا  السـلبية 
الترفيـه  يحّقـق  بشـكل 
وإضاعـة  والثرثـرة  والتسـلية 

فائـدة. دون  الوقـت 

- ينبغـي علـى احملطـات الوطنية 
ترقـى  تلفزيونيـة  برامـج  إنتـاج 
املشـاهد  وطمـوح  اهتمـام  إلـى 
السـوري وجتذب انتباهـه وخاصًة 
يجـب  بحيـث  الشـباب  جيـل 
مواكبـة  البرامـج  تكـون  أن 

للعصـر، وتتناول قضايا الشـباب 
مسـتوى  إلـى  وترقـى  بجّديّـة، 
تفكيرهـم وتروي حّبهـم لالطالع 
واملعرفـة، لكـي ال يلجأ الشـباب 
أخـرى  فضائيـة  محطـات  إلـى 
الفضائيـات  بعـض  تّتبـع  حيـث 
جـذب  فيهـا  تكـرّس  سياسـات 
الشـباب العربـي لبرامجهـا التي 
تقـوم أصـالً علـى تخريـب عقول 
إلـى  ترقـى  ال  ببرامـج  الشـباب 
املسـتوى املطلـوب وبعيـدة عـن 

وتقاليدنـا.  وثقافاتنـا  عاداتنـا 

وخالصـة القـول، إذا كان العقـل 
عـن  املسـؤول  هـو  البشـري 
الفضائيـات وموضوعاتهـا، فهـو 
ضبطهـا  عـن  أيضـاً  املسـؤول 
فـي  وتوظيفهـا  بهـا  والتحكّـم 
االجتـاه اإليجابـي، حتـى ال يحـرق 
إشـعاع هذه الفضائيـات بتجّدده 
واسـتمراريته القيم واملثل العليا 
التي بنتهـا اجملتمعات اإلنسـانية 
عبـر مسـيرة تاريخهـا الطويـل.

فالتعامـل الواعـي والعقالني مع 
هـذه الظاهـرة هـو من الضـرورة 
مبكان ملواجهة عوملـة الفضائيات 
مـن  الناشـئة  األجيـال  وحمايـة 
أن  ميكـن  التـي  السـلبية  اآلثـار 
إغراءاتهـا  ثناياهـا  بـن  حتمـل 
قيـود  دون  الشـباب  جتـذب  التـي 
يتعـاون  أن  يجـب  و  ضوابـط.  أو 
األهـل واملدرسـة واجملتمع إلنشـاء 
جيل سـليم واٍع يرتقـي بتفكيره 
ويحمل مسـؤولياته في النهوض 

باجملتمـع إلـى األمـام ֺ 
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وجه مالئكي، شخصية متتاز بطيبة القلب والضحكة الدائمة. 

بـدأ مجـال الفن مـن نعومة أظفاره حيـث كان يرعى حفالت املدرسـة وكانت 
لـه معجبات في الصـف األول االبتدائي. 

بصوتـه  الطـالب  مـن  الكثيـر  قلـوب  َمَلـَك  املشـاعر،  مرهـف  فنّـان  فـادي 
وإحساسـه علـى املسـرح، وهـو ذو شـعبية كبيـرة بـن طالبـات اجلامعـة. 

شـارك فـادي في العديـد من احلفالت، كما شـارك فـي برنامج سـتار أكادميي 
وتأّهـل إلـى النهائيات فـي املراحل التحضيريـة، ولكن رغبة أهلـه في تعّلمه 
غّيـرت مـن مسـار أحالمـه. وكان أيضاً رائـداً في حفـالت اجلامعـة وجنماً بكل 

مـا حتمله هـذه الكلمة مـن معنى. 

يبـدأ فـادي يومـه بالـكالم مـع احلبيبـة ليتغزّل بهـا ويسـتمّد منهـا طاقته 
اليوميـة، ثـم يّتصـل بسـيارة األجـرة التـي سـتوصله إلـى اجلامعـة ليبـدأ 
الصـراخ علـى السـائق حينمـا يسـأله أي سـؤال صباحـي غليظ )أخـي انت 

شـو دحشـك فينـي( )انعما شـو شـايع(. 

يدخـل إلـى اجلامعـة ليلتقـي صدفـًة وبتيسـير مـن القـدر كّل يـوم برفيقه 
علـي هـوال ويبـدأ التقـاذف بالكلمات السـاحلية )شـلونك يـا هّبور( )سـباق 
اخليـل يـا جـاري(، ليـردّ عليه علـي )أهلن يا شـالويط( )سـباق اخليـل(، ويبدآن 
بعدهـا بترديـد أغنية جودي وأسـعد الشـهيرة )وح وح حوالـي برداني مي عيون 
الدبالنـة(. ثـم يدخـل إلى قاعـة الدراسـة ليحضر ما يلـزم من العلـم ملقياً 
علـى رفاقـه مصطلحاتـه الشـهيرة "شـايع" أي فهمـان، "عيـن" أي انتبـه 

علـّي، "هّبـور" أي قليـل احليلة. 

وباإلضافـة ملوهبتـه الصوتيـة، وبسـؤال عـدد من مدرِّسـي فـادي قالـوا أّن له 
حضـوراً متميـزاً وشـخصية محبَّبـة وقريبـة للقلب، كمـا أنّه يتمّتـع بذكاء 

شـديد ولكنـه ال يسـتغله في اجملـال العلمي.  

فـادي هو وجـه التفاؤل، فبطيبته وقلبـه الطفولي وتغريداتـه الدائمة أعطى 
احليـاة مذاقـاً آخر وعّلمنـا بأغانيه معنى احلب والتمّسـك باألمـل واحلياة رغم 

مـا نعانيه مـن ألم.

وهو ال ينسى فضل اجلامعة عليه وما أتاحت له من فرص. 

نتمنّى له التوفيق بحياته الدراسية والفنية ֺ 

شخصية العدد

الطالب خالد حورية
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اآلن  بعـد  مايكروسـوفت  تقـوم شـركة  ال  قـد 
تـي  آر  وينـدوز  علـى  تعمـل  أجهـزة  بإطـالق 
بدمـج  سـتقوم  أنهـا  كمـا   ،Windows RT
نظـام التشـغيل واألجهـزة في التعديـل اجلديد 
والضخـم إلى وينـدوز، وإلى ويندوز بلو، بحسـب 

مصـادر فـي "ديـج تاميـز".

"وينـدوز آر تـي" هـو االسـم الـذي اسـتخدمته 
مايكروسـوفت مـن أجـل أجهزتهـا التـي تعمل 
علـى نظـام ويندوز آر تـي. ويأتي وينـدوز آر تي مع 
نفـس واجهـة املـودم أو اخملـدِّم متاماً مثـل ويندوز 
8، ولكـن علـى خـالف وينـدوز 8 فهـو ال يقـوم 
بدعـم ميـراث تطبيقـات وينـدوز، ويعانـي أيضاً 

مـن مشـاكل فـي التوافق. 

وال يـزال التثبيت الرسـمي غير متوفر بالنسـبة 
قبـل  تـي" مـن  آر  "وينـدوز  األخبـار عـن  لتلـك 
تتحـّدث  أن  املتوقـع  مايكروسـوفت. ومـن غيـر 
الشـركة عن أي شـيء قبل مؤمتر مايكروسوفت 

سـان  فـي  عقـده  َّر  املقـر  2013 للمطوِّريـن 
فرانسيسـكو مـن 25 إلـى 28 حزيـران.

ومـن اجلديـر باملالحظة فـي تقريـر "ديجيت تامي" 
أنـه مـن املتوقـع أن تنخفـض مبيعـات أجهـزة 
إنتـل التـي تعتمد علـى ويندوز بشـكل ملحوظ 
فـي الفتـرة التي تسـبق إطـالق اجليـل الرابع من 
رقاقـات كـور "هاسـويل". ومـن املتوقـع وصـول 
حاسـبات "هاسـويل" في شـهر حزيـران القادم.

ويُذكَـر أّن "وينـدوز آر تـي" الـذي يحمـل االسـم 
( هـو نسـخة مـن   ARMوينـدوز علـى( الرمـزي 
م  نظـام التشـغيل Microsoft Windows  مصمَّ
أجهـزة  مثـل  اجلـّوال  أجهـزة  علـى  ليعمـل 
علـى  إنشـاؤها  مت  التـي  اللوحـي  الكمبيوتـر 
أسـاس هندسـة ARM املعماريـة. علـى عكـس 
تشـغيل  كنظـام   RT وينـدوز  َّع  يُـوز  ،8 وينـدوز 
ـل مسـبقاً علـى األجهـزة التـي ينتجهـا  ُمحمَّ
إطـالق  متّ  وقـد  األصليـون.  األجهـزة  مصنِّعـو 
وينـدوز RT رسـمياً جنبـاً إلى جنب مـع ويندوز 8 

.2012 األول  تشـرين   26 فـي 

ويُذكَـر أّن "وينـدوز بلـو" هـو النظام القـادم من 
مايكروسـوفت بعـد وينـدوز 8، واجلديـد فـي هذا 
النظـام هـو التحكّـم فـي الشاشـة الرئيسـة 
وتغييـر األحجـام واأللـوان مع إمكانية تقسـيم 
الشاشـة إلـى نصفن مـن أجل فتـح تطبيقن 
فـي الوقت نفسـه. ومـن أهـم املمّيـزات األخرى 
للوينـدوز بلـو مزامنـة شاشـة البدايـة التي 
تسـمح باسـتيراد زر "ابـدأ" مـن على 
كمبيوتـر آخر يعمـل على نظام 
تشـغيل "وينـدوز" بإصداريـه 

والثامن.  السـابع 

النفسـية  احلالـة  بتحديـد  ميكـو  سـّماعات  تقـوم 
للمسـتخدم بحسـب موجـات دماغـه، وبنـاًء علـى ذلـك 

ملزاجـه.  املناسـبة  األغانـي  تختـار 

العـالج  وهـو   "  Digipillديجيبيـل" القـرّاء  يتذكّـر  قـد 
أو املعاجلـة النفسـية عـن طريـق   audio drug الصوتـي 
املوسـيقى، والتي تسـتخدم بنفس الشـكل لتغيير مزاج 

. املسـتخدمن 

لقـد متّ قلـب هـذا املفهـوم رأسـاً علـى عقـب مـن خـالل 
سـّماعات الـرأس "ميكـو" التـي تعتمـد علـى موجـات 
الدمـاغ الختيـار األغانـي التـي تطابـق احلالـة النفسـية 
للمسـتخِدم، وكذلـك تسـاعد املسـتخِدم علـى حتديـد 

األغانـي بنفـس الوقـت.

ُصِنَعـت هذه السـّماعات في شـركة )نيورو ويـر( اليابانية، 
وهـي تشـبه إلـى حـّد بعيـد سـّماعات الـرأس العاديـة 
باإلضافـة إلـى قارئـة إي إي جـي EEG يتـّم تثبيتهـا على 
وبتحليـل  العصبيـة.  احلـواس  نشـاط  لتحـّدد  اجلبـن 
اإلشـارات يتمكّـن اجلهاز مـن حتديد مزاج املسـتخِدم الذي 

يُعـرَض علـى شاشـةLED  علـى السـّماعات.

عندمـا تكـون سـّماعات  الـرأس موصولـة إلـى التطبيق 
"ميكـو" يتّم اسـتخدام هـذه املعلومات الختيـار األغنية 
مـن قاعـدة البيانـات التـي تطابق املشـاعر واألحاسـيس 
.وقـد متّـت فهرسـة املكتبـة املوسـيقية للتركيـز علـى 

ثـالث حـاالت ملـزاج املسـتخِدم وهـي حالـة التركيـز, والنـوم, والتوتّر.

وعـالوةً علـى ذلـك، تريح هـذه السـّماعات املسـتخِدم من عنـاء البحث بـن آالف األغانـي والفنانن 
الختيـار األغنيـة التـي تناسـب مزاجـه. كمـا أنها توّفـر خدمة مشـابهة لـ "بانـدورا" التي تسـاعد 

املسـتخدمن علـى اكتشـاف موسـيقى جديدة مبجـرّد ارتداء السـّماعات.

مـن املؤكـد أّن هـذا النـوع مـن التكنولوجيـا سيشـكّل حدثـاً مهّمـاً حملّبي املوسـيقى فـي العالم، 
وحتـى اآلن ال نعـرف متـى تنـوي الشـركة املصنِّعـة طرح هذه السـّماعات فـي األسـواق ولكن نرجو 

أن يتـّم ذلـك قريباً. 

ويندوز RT سوف يندمج في 
ويندوز بلو

سّماعات تحّدد مزاج 
المستخِدم وتشّغل الموسيقى 

المناسبة له

تكنولوجيا
إعداد الطالب عبد النور الحوراني
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	خبار الجامعة

قـام وفـدٌ من منظمة الهالل األحمر العربي السـوري )فرع حمص( برئاسـة السـيد باهر كّيال، مديـر الفرع، وبحضور 
أعضـاء مجلـس اإلدارة، بتكـرمي األسـتاذ املهنـدس كامـل أيـوب، رئيـس مجلـس إدارة شـركة املشـرق للمؤسسـات 
التعليميـة. كمـا قـّدم الوفـد شـهادة تقديـر وشـكر علـى اسـتضافة اجلامعة لـدورة الهـالل األحمر والتسـهيالت 
التـي قُدِّمـت لهـم، اسـتلمها األسـتاذ الدكتور جرجـس ديب رئيـس اجلامعـة. وبعدها قـام متطّوعو الهـالل األحمر 

باسـتعراض لألنشـطة التي تدرّبـوا عليها. 

متّ افتتـاح مركـز التجميـل والعنايـة بالبشـرة فـي مبنـى كليـة التجميـل بجامعـة احلـواش اخلاصـة. ويقـّدم املركز 
طـوال أيـام األسـبوع خدمـات متنوعـة حتـت إشـراف أطبـاء متخّصصن وبأسـعار منافسـة مـع حسـومات خاصة 

لطـالب وموظفـي اجلامعة.

أقسام املركز: 

معاجلة الكََلف والنمش والتصّبغات اجللدية	 

 	 IPL نزع الشعر بالليزر أو الضوء املكثّف

معاجلة البشرة من الندبات وحّب الشباب وجتاعيد الوجه وحول العينن 	 

إزالة الوشم والوحمات الوعائية بالليزر 	 

تقشير البشرة 	 

املعاجلة بامليزوثيرابي 	 

البوتُكس واملواد املالئة 	 

التنحيف ومعاجلة السيلوليت 	 

تكبير وشّد الصدر 	 

فحص البشرة	 

وفد الهالل األحمر يكّرم جامعة الحواش الخاصة 
والمهندس كامل 	يو	

مركز التجميل وما يقّدمه من خدمات
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بعـد انتهـاء بطولة كـرة القدم، 
جامعـة  بطولـة  انطلقـت 
احلـواش اخلاصـة لكـرة السـلة 
والتـي متّيـزت مبشـاركة فـرق من 
فريـق  ومنهـا  اجلامعـة  خـارج 
املزينـة.  الـوادي وفريـق  جامعـة 

احتفلـت جامعـة احلـواش اخلاصـة بذكـرى عيـد العّمال 
العاملـي، وبهـذه املناسـبة قـام األسـتاذ املهنـدس كامل 
أيـوب، رئيـس مجلس إدارة شـركة املشـرق للمؤسسـات 
التعليميـة، بدعـوة إدارة اجلامعـة وكافـة العاملن فيها 
إلـى حفـل غـداء تخللتـه كلمـات لكبـار املسـؤولن في 
اجلامعـة أشـادوا فيها بجهـود جميع العّمـال واملوظفن 
وشـكروهم علـى كل قطـرة عـرق يبذلونهـا فـي خدمة 
اجلامعـة، كمـا حثّوهـم علـى املثابـرة والتكاتـف وبـذل 

اجلهــد  مـــن  املزيـــد 
ملسـاعدة اجلامعـة فـي 
مسيرتهــا  مواصلـــة 
األكادمييـــة الناجحــة 
مكانتهــــا  وتعـزيـــز 
الطّيبة.  وسمعتهــــا 

بطولة جامعة 
الحواش الخاصة 

لكرة السلة

جامعة الحواش الخاصة 
تحتفــل بعيـــــد 

العّمـــال العالمــي 

HPU
Basketball 
Tournament

ON THE AIR

إذاعـة طالبيـة تنفرد بعـرض أخبـار اجلامعة 
واالجتماعيـة  الثقافيـة  النواحـي  وبعـض 
املتعلقـة باختصـاص طالبنـا فـي اجلامعـة 
)صيدلـة – جتميـل( وبعض البرامج املسـّلية 

الهادفـة.    تابعونـا ... 

HPU FM إذاعة

Editorial Team
Reference: WORLD PHARMA NEWS

Using Fat to Fight Brain Cancer

In laboratory studies, Johns Hopkins 
researchers say they have found that stem 

cells from a patient's own fat may have the 
potential to deliver new treatments directly 
into the brain after the surgical removal 
of a glioblastoma, the most common and 
aggressive form of brain tumor. 
The investigators say so-called mesenchymal 
stem cells (MSCs) have an unexplained 
ability to seek out damaged cells, such as 
those involved in cancer, and may provide 
clinicians a new tool for accessing difficult-
to-reach parts of the brain where cancer 
cells can hide and proliferate anew. The 
researchers say harvesting MSCs from fat is 
less invasive and less expensive than getting 
them from bone marrow, a more commonly 
studied method. 
Results of the Johns Hopkins proof-of-
principle study are described online in the 
journal PLOS ONE. 
"The biggest challenge in brain cancer is 
the migration of cancer cells. Even when 
we remove the tumor, some of the cells 
have already slipped away and are causing 
damage somewhere else," says study 
leader Alfredo Quinones-Hinojosa, M.D., 
a professor of neurosurgery, oncology 
and neuroscience at the Johns Hopkins 
University School of Medicine. "Building off 

our findings, we may be able to find a way 
to arm a patient's own healthy cells with 
the treatment needed to chase down those 
cancer cells and destroy them. It's truly 
personalized medicine." 
For their test-tube experiments, Quinones-
Hinojosa and his colleagues bought human 
MSCs derived from both fat and bone 
marrow, and also isolated and grew their 
own stem cell lines from fat removed from 
two patients. Comparing the three cell 
lines, they discovered that all proliferated, 
migrated, stayed alive and kept their 
potential as stem cells equally well. 
This was an important finding, Quinones-
Hinojosa 
says, 

Pharma 
World Today
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because it suggests that a patient's own fat 
cells might work as well as any to create 
cancer-fighting cells. The MSCs, with their 
ability to home in on cancer cells, might 
be able to act as a delivery mechanism, 
bringing drugs, nanoparticles or some 
other treatment directly to the cells. 
Quinones-Hinojosa cautions that while 
further studies are under way, it will be 
years before human trials of MSC delivery 
systems can begin. 
Ideally, he says, if MSCs work, a patient 
with a glioblastoma would have some 
adipose tissue (fat) removed — from any 
number of locations in the body — a short 
time before surgery. The MSCs in the fat 
would be drawn out and manipulated in 
the lab to carry drugs or other treatments. 
Then, after surgeons removed the brain 
tumor, they could deposit these treatment-
armed cells into the brain in the hopes that 
they would seek out and destroy the cancer 
cells. 

Currently, standard treatments for 
glioblastoma are chemotherapy, radiation 
and surgery, but even a combination of all 
three rarely leads to more than 18 months 
of survival after diagnosis. Glioblastoma 
tumor cells are particularly nimble, 
migrating across the entire brain and 
establishing new tumors. This migratory 
capability is thought to be a key reason for 
the low cure rate of this tumor type. 
"Essentially these MSCs are like a 'smart' 
device that can track cancer cells," 
Quinones-Hinojosa says. 
Quinones-Hinojosa says it's unclear why 
MSCs are attracted to glioblastoma cells, 
but they appear to have a natural affinity 
for sites of damage in the body, such as 
a wound. MSCs, whether derived from 
bone marrow or fat, have been studied in 
animal models to treat trauma, Parkinson's 
disease, ALS and other diseasesֺ

Arrhythmia Drug May Increase Cancer Risk

One of the most widely used medications to treat arrhythmias 
may increase the risk of developing cancer, 

especially in men and people exposed to high 
amounts of the drug. That is the conclusion of a 
new retrospective study published early online in 
CANCER, a peer-reviewed journal of the American 
Cancer Society. The study's results indicate that 
a potential link between amiodarone and cancer 
warrants further investigation. 
Amiodarone was approved in 1985 for the 
treatment of arrhythmias, or irregular heartbeats. Because the drug is fat-
soluble and degrades very slowly, large amounts can accumulate 
in soft tissues after a long-term prescription. Previous 
studies have shown that amiodarone might increase 
the risk of certain cancers, but no large-scale study 
has looked at the issue. 
To investigate, Vincent Yi-Fong Su, MD, of the 
Taipei Veterans General Hospital in Taiwan, 
and his colleagues studied 6,418 individuals 
taking the drug, following them for an average 
of 2.57 years. A total of 280 participants developed cancer. 
"We suggest that cancer events should be routinely reported 
in future amiodarone trials, and further observational research is necessary," said 
Dr. Su. "Also, when prescribing amiodarone, doctors need to keep in mind that this 
medication may increase cancer risk." 

New Nanomedicine Resolves Inflammation, 
Promotes Tissue Healing

A multicenter team of researchers, 
including scientists at Columbia 

University Medical Center (CUMC), 
Brigham and Women's Hospital (BWH), 
Mount Sinai School of Medicine, and 
Massachusetts Institute of Technology, has 
developed biodegradable nanoparticles 
that are capable of delivering inflammation-
resolving drugs to sites of tissue injury. The 

nanoparticles, which were successfully 
tested in mice, have potential for the 
treatment of a wide array of diseases 
characterized by excessive inflammation, 
such as atherosclerosis. 
Each nanoparticle is less than 100 
nanometers in diameter, or 1/100,000th 
the diameter of a human hair. 
"The beauty of this approach is that, unlike 
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Aspirin May Lower Melanoma Risk
A new study has found that women 
who take aspirin have a reduced risk of 
developing melanoma - and that the longer 
they take it, the lower the risk. The findings 
suggest that aspirin's anti-inflammatory 
effects may help protect against this type 
of skin cancer. The study is published 
early online in CANCER, a peer-reviewed 
journal of the American Cancer Society. 
In the Women's Health Initiative, 
researchers observed US women aged 50 
to 79 years for an average of 12 years and 
noted which individuals developed cancer. 
At the beginning of the study, the women 
were asked which medications they took, 
what they ate, and what activities they 
performed. 
When Jean Tang MD, PhD, of Stanford 
University School of Medicine in Palo 
Alto, and her colleagues analyzed available 
data from 59,806 Caucasian women in the 
study, they found that women who took 
more aspirin were less likely to develop 
melanoma skin cancer during the 12 
years of follow up. Overall, women who 
used aspirin had a 21 percent lower risk 
of melanoma relative to non-users. Each 
incremental increase in duration of aspirin 

use (less 
than 
one year 
of use, 
one to 
four 
years of 
use, and 
five or more years of use) 
was associated with an 11 percent lower 
risk of melanoma. Thus, women who used 
aspirin for five or more years had a 30 
percent lower melanoma risk than women 
who did not use aspirin. The researchers 
controlled for differences in pigmentation, 
tanning practices, sunscreen use, and other 
factors that may affect skin cancer risk. 
"Aspirin works by reducing inflammation 
and this may be why using aspirin may 
lower your risk of developing melanoma," 
said Dr. Tang. Other pain medications, 
such as acetaminophen, did not lower 
women's melanoma risk. Dr. Tang noted 
that the findings support the design of a 
clinical trial to directly test whether aspirin 
can be taken to prevent melanoma. 

many other anti-inflammatory approaches, 
it takes advantage of nature's own design 
for preventing inflammation-induced 
damage, which does not compromise host 
defense and promotes tissue repair," said 
Dr. Tabas. 
While the nanoparticles do spread to 
tissues throughout the body, they tend to 
concentrate in areas of inflammation. "In 
theory, this should allow physicians to use 

smaller-than-usual doses of medications 
and reduce unwanted side effects," said Dr. 
Fredman. 
The team is currently designing 
nanoparticles for the treatment of 
atherosclerosis. Preliminary studies show 
that the nanoparticles are capable of 
targeting atherosclerotic plaques. 

A delegation from the Syrian Arab Red 
Crescent (Homs) headed by Mr. Ba-

her Kaiyal, Branch Manager, presented a 
Certificate of Appreciation to Eng. Kamel 
Ayoub, Chairman of Al Mashreq Compa-
ny for Academic Institutions, and another 

one to HPU received by Prof. Dr. Georg-
es Deeb, HPU President, in recognition of 
their contribution to hosting and facilitat-
ing SARC courses. After that, SARC vol-
unteers gave a presentation on their recent 
activities.

SARC Delegation Pays Tribute 
to HPU and Eng. Kamel Ayoub
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O N  A I R

The HPU Beauty & Skincare Center is now open in the building of the Faculty of 
Cosmetology. Throughout weekdays, it offers a range of services under specialized 

supervision at competitive rates and special discounts to HPU students and staff.

Services:
•	 Skin checkup; 
•	 Laser or IPL hair removal; 
•	 Skin treatment for scars, acne, facial and eye wrinkles; 
•	 Laser tattoo and nevus removal; 
•	 Skin exfoliation; 
•	 Mesotherapy; 
•	 Botox and fillers; 
•	 Slimming and cellulite treatment; 
•	 Bust firming and modeling; 
•	 Treatment of melasma, freckle and 

skin stains.

HPU Beauty & 
Skincare Center

Following the football event, the HPU Basketball Tourna-
ment kicked off with a notable participation of HPU stu-

dents in addition to non-HPU teams from Al Wadi Interna-
tional University, Al Mozaiyana, etc.

Al Hawash Private University has cele-
brated the Labor Day. On this occasion, 

Eng. Kamel Ayoub, Chairman of Al Mashreq 
Company for Academic Institutions, invited 
HPU management and staff to a lunch party. 
The event included speeches by HPU senior 
officials who thanked all HPU personnel for 
their efforts and encouraged them to keep 
the good work in order to help the university 
continue its successful academic activity and 
promote its good position and reputation.

It is a new radio station 
for students to exclusively 

broadcast HPU news, social and 
educational aspects of pharmacy 
and cosmetology students' 
life, purposeful entertaining 
programs, etc.  
Keep listening!

HPU Basketball 
Tournament

HPU Celebrates
the Labor Day
HPU FM

HPU
Basketball 
Tournament
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A massive study analyz-
ing gene expression 

data from 22 tumor types 
has identified multiple met-
abolic expression chang-
es associated with cancer. 
The analysis, conducted by 
researchers at Columbia 
University Medical Center, 
also identified hundreds of 
potential drug targets that 
could cut off a tumor's fuel 

supply or interfere with its 
ability to synthesize essen-
tial building blocks. The 
study was published in the 
online edition of Nature 
Biotechnology. 
The results should ramp 
up research into drugs that 
interfere with cancer me-
tabolism, a field that dom-
inated cancer research in 
the early 20th century and 

has recently undergone a 
renaissance. 
"The importance of this 
new study is its scope," said 
Dennis Vitkup, PhD, asso-
ciate professor of biomedi-
cal informatics (in the Ini-
tiative in Systems Biology) 
at CUMC, the study's lead 
investigator. "So far, peo-
ple have focused mainly 
on a few genes involved in 

major metabolic processes. 
Our study provides a com-
prehensive, global view of 
diverse metabolic alter-
ations at the level of gene 
expression." 
Cell metabolism is a dy-
namic network of reactions 
inside cells that process nu-
trients, such as glucose, to 
obtain energy and synthe-
size building blocks need-
ed to produce new cellular 
components. To support 
uncontrolled proliferation, 
cancer needs to signifi-
cantly reprogram and "su-
percharge" a cell's normal 
metabolic pathways. 
The first researcher to no-
tice cancer's special me-
tabolism was German 
biochemist Otto Warburg, 
who in 1924 observed that 
cancer cells had a pecu-
liar way of utilizing glu-
cose to make energy for 
the cell. "Although a list of 
biochemical pathways in 
normal cells was compre-
hensively mapped during 
the last century," said Dr. 
Vitkup. "We still lack a 
complete understanding of 
their usage, regulation, and 
reprogramming in cancer." 
"Right now we have some-
thing like a static road map. 
We know where the streets 
are, but we don't know how 
traffic flows through the 
streets and intersections," 
said Jie Hu, PhD, a post-
doctoral researcher at Co-
lumbia and first author of 

the study. "What research-
ers need is something simi-
lar to Google Traffic, which 
shows the flow and dynam-
ic changes in car traffic." 
Drs. Hu and Vitkup's study 
is an important step toward 
achieving this dynamic 
view of cancer metabolism. 
Notably, the researchers 
found that the tumor-in-
duced expression changes 
are significantly different 
across diverse tumors. Al-
though some metabolic 
changes - such as an in-
crease in nucleotide bio-

synthesis and glycolysis - 
appear to be more frequent 
across tumors, others, such 
as changes in oxidation 
phosphorylation, are het-
erogeneous. 
"Our study clearly demon-
strates that there are no sin-
gle and universal changes 
in cancer metabolism," said 
Matthew Vander Heiden, 
MD, PhD, assistant profes-
sor at MIT, and a co-author 
of the paper. "That means 
that to understand trans-
formation in cancer metab-
olism, researchers will 

Hundreds of 
alterations and potential 
drug targets to

starve cancer
tumors identified

"Global mapping of cancer gene expression changes to the human metabolic 
network; increased enzymatic expression across tumors is shown in red and 

decreased in blue," said Dr. Vitkup )who provided the image(.
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need to consider how dif-
ferent tumor types adapt 
their metabolism to meet 
their specific needs." 
The researchers also found 
that expression changes 
can mimic or cooperate 
with cancer mutations to 
drive tumor formation. A 
notable example is the en-
zyme isocitrate dehydro-
genase. In several cancers, 
such as glioblastoma and 
acute myeloid leukemia, 
mutations in this enzyme 
are known to produce a 
specific metabolite - 2-hy-
droxyglutarate - that pro-
motes tumor growth. The 
Columbia team found that 
isocitrate dehydrogenase 
expression significantly in-
creases in tumors with the 
recurrent mutations. Such 
an overexpression may cre-
ate an efficient enzymatic 
factory for overproduction 
of 2-hydroxyglutarate. 
The analysis also led the 
researchers to an interest-
ing finding in colon cancer. 
In several other cancers, 
mutations in two enzymes 
- succinate dehydrogenase 
and fumarate hydratase 
- can promote tumor for-
mation as a result of ef-
flux from mitochondria 
and accumulation of their 
substrates, fumarate and 
succinate. The researchers 
found that in colon cancer, 
accumulation of these me-

tabolites may be caused by 
a significant decrease in the 
enzymes' expression. This 
was confirmed when me-
tabolomics data from colon 
tumor patients showed sig-
nificantly higher concen-
trations of fumarate in tu-
mors than in normal tissue. 
"These are just several ex-
amples of how cancer cells 
use various creative mech-
anisms to hijack the me-
tabolism of native cells for 
their own purposes," said 
Dr. Vitkup. 
For cancer researchers 
looking for new drug tar-
gets, Dr. Vitkup's team also 
found hundreds of differ-
ences between normal and 
cancer cells' use of isoen-
zymes. This opens up addi-
tional possibilities for turn-
ing off cancer's fuel and 
supply lines. Isoenzymes 
often catalyze the same re-
actions, but have different 
kinetic properties: Some 
act quickly and sustain rap-
id growth, while others are 
more sluggish. In kidney 
and liver cancers, for exam-
ple, a quick-acting aldolase 
isoenzyme—suitable for 
fast cell proliferation—was 
found to be more preva-
lent than the more typical 
slow-moving version found 
in normal kidney and liver 
tissue. Although a few ex-
amples of differential iso-
enzyme expression in tu-

mors were already known, 
the Columbia researchers 
identified hundreds of iso-
enzymes with cancer-spe-
cific expression patterns. 
"Inhibiting specific isoen-
zymes in tumors may be a 
way to selectively hit cancer 
cells without affecting nor-
mal cells, which could get 
by with other isoenzymes," 
said Dr. Hu. 
In fact, a recent study from 
Matthew Vander Heiden's 
laboratory demonstrated 
the potential of targeting a 
specific isoenzyme, pyru-
vate kinase M2, expression 
of which often increases 
in tumors. "The compre-
hensive expression analy-
sis suggests that a similar 
approach could potentially 
be applied in multiple oth-
er cases," said Dr. Vander 
Heiden. 
Targeting metabolism may 
be a way to strike cancer 
at its roots. "Cancer cells 
usually have multiple ways 
to turn on their growth 
program," said Dr. Vitkup. 
"You can knock out one, 
but the cells will usually 
find another pathway to 
turn on proliferation. Tar-
geting metabolism may be 
more powerful, because if 
you starve a cell of energy 
or materials, it has nowhere 
to go." 

Breaking World Pharma News )www.worldpharmanews.com(
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