






تــــشــــــجــــــيــــعــــــاً إلث إلثــــــراء "نراء "نــــشــــــرة الرة الــــدواءدواء
العالعـربي" بربي" بـكل مكل مـا هو جا هو جـديديـد ومتد ومتـطورطور
ومومــــــــفــــــيــــــد مد مـن الن الــــــعــــــــلــــــوم الوم الــــــطــــــــبــــــيــــــة
والصوالصـيـدالندالنـيـة والة والـعـلـوم األخرى ذاتوم األخرى ذات
العالقة بطبيعة النشرة وأهدافهاالعالقة بطبيعة النشرة وأهدافها

ــــهــــنــــيــــ وال والــــبــــاحاحــــثـ أن تأن تـهــــيـب بب بـجــــمــــيع ايع ا
وغوغـيــــرهم من ذوي االخرهم من ذوي االخــــتــــصـاصاصــــات األخات األخـرىرى
ـشاركة منشاركة من من اإلخوة المن اإلخوة الـعرب لعرب لـلمسلمسـاهمة وااهمة وا
خالل كتخالل كتـاباتهم ومقاالتهم العاباتهم ومقاالتهم العـلمية القيلمية القيّمةمة
الالـتـقــــدم بدم بـبـحـوثوثـهم الهم الـتــــخـصـصـيـة من أجلة من أجل

نشرها على صفحات النشرة.نشرها على صفحات النشرة.
مـع العع العـلم ان اجمللم ان اجملـال مال مـفـتـوح أموح أمـام اجلام اجلـميع ميع 
فنشرة الدواء العربي منذ نشأتها هي فنشرة الدواء العربي منذ نشأتها هي منكممنكم

وبكم ... ومن أجلكم .وبكم ... ومن أجلكم .
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Hibiscus rosa-sinensis L.
. . Malvaceae    اخلبـازية    اخلبـازية

 االوراق واألزهـــار . االوراق واألزهـــار .
ستحلبات الطبية  ستحلبات الطبية تستخدم في عمل ا تستخدم في عمل ا
والبتالت كشراب منعش عند االصابةوالبتالت كشراب منعش عند االصابة
هدئة ولالوراق راهم ا هدئة ولالوراقباحلمى  عمل ا راهم ا باحلمى  عمل ا

مفعول مسهل .مفعول مسهل .

االساالسـم الالتم الالتــــــــيــــــــني:ني:
الالــــــــــــــــــعــــــــــــــــائائــــــــــــــــلــــــــــــــــة:ة:
ـســــتــــعـمل:مل: اجلاجلــــزءازءا
األثاألثــــــــــر الر الــــــــــطــــــــــبي :بي :

سك ( هيبسكس ) حب ا

88
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تتميز الصناعة الدوائية في بعض بلداننا العربية بإيجابياتتتميز الصناعة الدوائية في بعض بلداننا العربية بإيجابيات
كن إيجازها فيما يلي: كن إيجازها فيما يلي: 

 1 .   .   وج وجـود خود خـبـرات عرات عـلـمـيـة وإدارية وإداريــــة من الة من الـعـلـمـاء اخملاء اخملـتـصـ
بالصيدلة وعلوم الكيمياء والبيولوجيا والعلوم االخرى ذاتبالصيدلة وعلوم الكيمياء والبيولوجيا والعلوم االخرى ذات

العالقة.العالقة.
 2 .  .  توفير فرص عمل ألكثر من  توفير فرص عمل ألكثر من 50 ألف مواطن عربي.  ألف مواطن عربي. 

 3 .  . دعم اإلقتصاد الوطني رغم تواضع حجم اإلنتاج الدوائيدعم اإلقتصاد الوطني رغم تواضع حجم اإلنتاج الدوائي
العربي مقارنة باألدوية األجنبية. العربي مقارنة باألدوية األجنبية. 

 4 .  .  وجود نواة لقاعدة صناعية قابلة للتطوير والتقدم. وجود نواة لقاعدة صناعية قابلة للتطوير والتقدم.
 5 .  .  ال الـصـنـاعاعــــة الة الـدوائدوائـيـة الة الـعـربربـيـة مة مــــؤهؤهـلـة السة السـتـغالل بغالل بـعضعض

توفرة بكثرة في العالم العربي مثل النباتات توفرة بكثرة في العالم العربي مثل النباتاتاخلامات ا اخلامات ا
الطبية.الطبية.

ونظراونظراً ألن الصناعة الدوائية العربية ما تزال صناعة ناشئة ألن الصناعة الدوائية العربية ما تزال صناعة ناشئة
نافسة في سوق كونية منفتحة لذا يجدر نافسة في سوق كونية منفتحة لذا يجدريصعب عليها ا يصعب عليها ا

مراعاة ما يلي: مراعاة ما يلي: 
: التقيد من قبل مصانع األدوية العربية بالتعليمات: التقيد من قبل مصانع األدوية العربية بالتعليمات أوالأوالً

ية.  مارسة التصنيع اجليد ومواصفات اجلودة العا ية. الفنية و مارسة التصنيع اجليد ومواصفات اجلودة العا الفنية و
باشرة في خلق سوق دوائية عربية مشتركة تؤمّن باشرة في خلق سوق دوائية عربية مشتركة تؤم: ا : ا ثانياثانياً

اجملال الالزم لنمو الصناعة الدوائية واعتبار البلدان العربيةاجملال الالزم لنمو الصناعة الدوائية واعتبار البلدان العربية
سوقاسوقاً إنتاجيا إنتاجياً واستهالكيا واستهالكياً واحدا واحداً.

: وضع خطة لتطوير الصناعة الدوائية العربية ورفع: وضع خطة لتطوير الصناعة الدوائية العربية ورفع ثالثاثالثاً
إنتاجها ووضع قوان خاصة ببراءة االختراع.إنتاجها ووضع قوان خاصة ببراءة االختراع.

يجب أن يعتبر العالج العربي هدفايجب أن يعتبر العالج العربي هدفاً إستراتيجيا إستراتيجياً يحتاج إلى يحتاج إلى
سعي متواصل لتحقيقه.  كما يجب على الدول العربية أنسعي متواصل لتحقيقه.  كما يجب على الدول العربية أن

تتعاون فيما بينها حتى خارج إطار الروت احلكومي من أجلتتعاون فيما بينها حتى خارج إطار الروت احلكومي من أجل
تكاملة وعملية تسجيل الدواء في شاريع الدوائية ا تكاملة وعملية تسجيل الدواء فيتطوير ا شاريع الدوائية ا تطوير ا
واطن العربي مصلحة واطن العربي مصلحةبلداننا العربية واعتبار قضية صحة ا بلداننا العربية واعتبار قضية صحة ا

نشود.      طلوبة واجلهد ا نشود.     مقدسة تستحق اخلدمة ا طلوبة واجلهد ا مقدسة تستحق اخلدمة ا

الصناعة الدوائية العربية
واقع وحتديات
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الدكتورة مها بغدادي
األردن - عمّان
 

. .ويـــصل عـــددهـــاإلى بـــضـــعــة بـاليــ ويـــصل عـــددهـــاإلى بـــضـــعــة بـاليــ
ــاء مــرضــاهمـــاء مــرضــاهم عــنـــدمــا يــخـــبــر األطــبعــنـــدمــا يــخـــبــر األطــبـَّ
ـصابـ بـالـسـرطان بـعـد الـعالج بأنَّ ـصابـ بـالـسـرطان بـعـد الـعالج بأنا ا
أجــــســـامـــهـم لم يـــبـق فـــيـــهــــا خاليـــاأجــــســـامـــهـم لم يـــبـق فـــيـــهــــا خاليـــا
ســـرطـــانـــيســـرطـــانـــيَّــة فـــهـــذا يــعـــني فـــقط أنــة فـــهـــذا يــعـــني فـــقط أنَّ
االخـــتـــبــــارات لم تـــكـــتــــشف اخلاليـــااالخـــتـــبــــارات لم تـــكـــتــــشف اخلاليـــا
السرطانيالسرطانيَّة ألنة ألنَّها لم تصل إلى احلجمها لم تصل إلى احلجم

كن معه اكتشافها.  كن معه اكتشافها. الذي  الذي 
      2  . اخلاليــاالـسـرطــانـي. اخلاليــاالـسـرطــانـيَّـة تــظـهـر مـاـة تــظـهـر مـا

ب ب 6 الى  الى 10 مر مرَّات فى حياة الفرد.ات فى حياة الفرد.
ـنــاعي ـنــاعي. عــنــدمــا يــكــون اجلــهــاز ا       3. عــنــدمــا يــكــون اجلــهــاز ا
لــلـشـخص قـويلــلـشـخص قـويًًّّـا يـتمـا يـتمُّ تـدمـيـر اخلاليـا تـدمـيـر اخلاليـا
الــســرطـــانــيــة وتالــســرطـــانــيــة وتُــمــنـع من الــتــكــاثــرــمــنـع من الــتــكــاثــر

وتكوين األورام.وتكوين األورام.

 بعد سنوات طويلة من القول للناسبعد سنوات طويلة من القول للناس
بـأنبـأنَّ الــعالج الـكـيـمـاوي هــو الـطـريـقـة الــعالج الـكـيـمـاوي هــو الـطـريـقـة
الـــوحـــيـــدة حملـــاولـــة الـــتـــخالـــوحـــيـــدة حملـــاولـــة الـــتـــخُّـــلص منـــلص من
السـرطان بدأ بعض العـلماء بالقول:السـرطان بدأ بعض العـلماء بالقول:

هناك حلهناك حلٌّ بديل بديل. . 
  
حقائق علمية:حقائق علمية:

    1  . تـــوجـــد فـي جـــسم كـل  . تـــوجـــد فـي جـــسم كـلُّ شـــخص شـــخص
ـة.هـــذه اخلاليــا الــة.هـــذه اخلاليــا ال خـاليــا  ســـرطــانـــيخـاليــا  ســـرطــانـــيـَّ
تــظــهــر فى الــتـحــالــيل واالخــتــبـاراتتــظــهــر فى الــتـحــالــيل واالخــتــبـارات
عمليَّة االعتيادية االعتياديَّة إالة إالَّ بعد أن تتكاثر بعد أن تتكاثر عمليا ا

أحدث البحوث
والنظريات حول
تأثير الغذاء للعالج
والوقاية من

السرطان
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 4. عـــــنـــــدمـــــا ي. عـــــنـــــدمـــــا يُــــصـــــاب الـــــشـــــخصــــصـــــاب الـــــشـــــخص
بــالــســـرطــان يــشــيــر ذلك إلى وجــودبــالــســـرطــان يــشــيــر ذلك إلى وجــود
ة متـعـة متـعـددة نتـيـجةـددة نتـيـجة أوجه نقص غـذائـيأوجه نقص غـذائـيـَّ
ة أو غذائـيـة أو غذائـيَّة أو ة أو  عـوامل جيـنيعـوامل جيـنيَّـة أو بيـئيـة أو بيـئيـَّ

ـط احلــيــاة الــذى يـــعــيــشه ـط احلــيــاة الــذى يـــعــيــشهبــســبب  بــســبب 
اإلنسان. اإلنسان. 

 5. لـــلــــتـــغ. لـــلــــتـــغُّـــلـب عـــلى أوجـه الـــنـــقصـــلـب عـــلى أوجـه الـــنـــقص
تـعددة يجب تغيير نوعيدة يجب تغيير نوعيَّة ة  تـعدالغذائية ا الغذائية ا
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ةـة ـكـمالت الــغـذائـيالت الــغـذائـيـَّ ـكـمالــطـعـام وتـنــاول ا الــطـعـام وتـنــاول ا
ناعي. ناعي.لتقوية اجلهاز ا لتقوية اجلهاز ا

 6. العالج الـكـيـمـاوي يشـمل تـسـميم. العالج الـكـيـمـاوي يشـمل تـسـميم
ة ســريـعـة الـنـمـوـة ســريـعـة الـنـمـو اخلاليــا الـسـرطـانـياخلاليــا الـسـرطـانـيـَّ
ويـــؤدويـــؤدي أيـــضي أيـــضًـــا إلى تـــدمـــيــر اخلـاليــاـــا إلى تـــدمـــيــر اخلـاليــا
الـسـلـيـمـة سـريـعـة الـنـمـوالـسـلـيـمـة سـريـعـة الـنـمـو فى الـنـخـاع فى الـنـخـاع
الشـوكي واجلهاز الهـضمي وقد يسبالشـوكي واجلهاز الهـضمي وقد يسبب
ضــررا ألعـضــاء مـثـل الـكــبـد والــكـلىضــررا ألعـضــاء مـثـل الـكــبـد والــكـلى

والقلب والرئت وغيرها.والقلب والرئت وغيرها.
 7. الــــــــعـالج بــــــــاإلشــــــــعــــــــاع وهـــــــو. الــــــــعـالج بــــــــاإلشــــــــعــــــــاع وهـــــــو
يدميدمراخلاليا السرطانيراخلاليا السرطانيَّة يحرق أيضة يحرق أيضًا
اخلاليــــا الـــســــلــــيــــمـــة واألنــــســــجـــةاخلاليــــا الـــســــلــــيــــمـــة واألنــــســــجـــة

واألعضاء أو يشوواألعضاء أو يشوهها أو يضرهها أو يضرُّ بها.  بها. 
ـبدئي األوَّلي بـالكـيماويلي بـالكـيماوي ـبدئي األو. العالج ا  8. العالج ا
واإلشــعــاع يــؤدواإلشــعــاع يــؤدي غــالــبي غــالــبًـا إلـى تــقـلــيلـا إلـى تــقـلــيل
ـطوَّل ـطوحـجم الـورم لـكن االستـخـدام ا حـجم الـورم لـكن االستـخـدام ا
لـلكـيـماوي واإلشـعـاع ال يسـفر عن أيلـلكـيـماوي واإلشـعـاع ال يسـفر عن أي

تدمير إضافى للورم.تدمير إضافى للورم.
 9. عـندما يـحتوي اجلـسم كم. عـندما يـحتوي اجلـسم كمًًّّا هائالا هائالً
من السـموم نـتيـجة الـعالج الكـيماويمن السـموم نـتيـجة الـعالج الكـيماوي
ا عرقـلـة عملـا عرقـلـة عمل واإلشـعـاع ينـتج عـنه إمواإلشـعـاع ينـتج عـنه إمـَّ
ـناعي أو تـدميره. لـذا يصبح ـناعي أو تـدميره. لـذا يصبحاجلهازا اجلهازا
اإلنــســان فـــريــســة أنـــواع عــديــدة مناإلنــســان فـــريــســة أنـــواع عــديــدة من

ضاعفات.  ضاعفات. العدوى وا العدوى وا

 10.  الــعالج الــكـــيــمــاوي واإلشــعــاعالــعالج الــكـــيــمــاوي واإلشــعــاع
يدفع اخلاليا السـرطانييدفع اخلاليا السـرطانيَّة إلى التحوة إلى التحوُّر
وزيادة مقـاومتهـا ويصـبح من الصعبوزيادة مقـاومتهـا ويصـبح من الصعب
الـتـخالـتـخُّـلص مـنـهـا. اجلـراحـة أيـضـلص مـنـهـا. اجلـراحـة أيـضًـا منـا من
شأنـهـا أن جتـعل اخلاليـا السـرطـانـيشأنـهـا أن جتـعل اخلاليـا السـرطـانـيَّة

تنتشر في أماكن أخرى.  تنتشر في أماكن أخرى.  
لـــذا يــعـــتـــقــد الـــعــلـــمـــاء حــالـــيــالـــذا يــعـــتـــقــد الـــعــلـــمـــاء حــالـــيــاً أن أن
الة حملـاربـة السـرطانـالة حملـاربـة السـرطان الطـريقـة الـفعالطـريقـة الـفعـَّ
ــةـــة هي جتـــويع اخلـاليـــا الـــســـرطـــانـــيهي جتـــويع اخلـاليـــا الـــســـرطـــانـــيـَّ
بـــحـــرمــــانـــهـــا مـن األطـــعـــمــــة الـــتىبـــحـــرمــــانـــهـــا مـن األطـــعـــمــــة الـــتى

حتتاجها للتكاثر.حتتاجها للتكاثر.
ان األبـــحـــاث تـــشــــيـــر الى ان جتـــويعان األبـــحـــاث تـــشــــيـــر الى ان جتـــويع

اخلاليا السرطانياخلاليا السرطانيَّة يتم من خالل:ة يتم من خالل:
ـرــر  11.   االمــتــنــاع عن تــنــاول الــســك االمــتــنــاع عن تــنــاول الــســكـَّ
يـــقــطع عـــلى اخلاليـــا الــســرطـــانــييـــقــطع عـــلى اخلاليـــا الــســرطـــانــيَّــةــة
مصـدرمصـدرًا غذائـيا غذائـيًًّّا هـاما هـامًًّّا. بـدائل صنـاعيةا. بـدائل صنـاعية
لـلـسـكلـلـسـكَّر وبـدائل طـبـيـعيـة مـثل الـعسلر وبـدائل طـبـيـعيـة مـثل الـعسل
ـاتــات األبــيض أو الــدبـس ولــكن بــكــمــياألبــيض أو الــدبـس ولــكن بــكــمــيـَّ
قلـيلـة جدقلـيلـة جدًًّّا. مـلح الطـعام يا. مـلح الطـعام يُـضاف إليهـضاف إليه
مـادمـادَّة كــيـمـاوية كــيـمـاويَّــة لـتـجــعل لـونه أبـيض.ــة لـتـجــعل لـونه أبـيض.

البديل األفضل ملح البحر. البديل األفضل ملح البحر. 
) يــــدفع ) يــــدفع . احلــــلــــيـب أو (الــــلــــ  12 . احلــــلــــيـب أو (الــــلــــ
اجلسم لتـكوين اخملاط وال سياجلسم لتـكوين اخملاط وال سيَّما فىما فى
اجلهـاز الهضـمي. والسـرطان يـتغذاجلهـاز الهضـمي. والسـرطان يـتغذَّى ى 
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على اخملاط. باالمتناع عن احلليب على اخملاط. باالمتناع عن احلليب 
واســتــبــداله بــحــلــيب الــصــويــا غــيــرواســتــبــداله بــحــلــيب الــصــويــا غــيــر
احملـــلاحملـــلَّى فـــإنى فـــإنَّ هـــذا يـــؤد هـــذا يـــؤدي إلى جتـــويعي إلى جتـــويع

اخلاليا السرطانياخلاليا السرطانيَّة. ة. 
 13. اخلاليا السـرطانـي. اخلاليا السـرطانـيَّة تـنتعش فىة تـنتعش فى
الـبـيـئـة احلـمـضـيالـبـيـئـة احلـمـضـيَّـة. الـنـظام الـغـذائيـة. الـنـظام الـغـذائي
الــذي يـــحــتــوي الـــلــحــوم هـــو نــظــامالــذي يـــحــتــوي الـــلــحــوم هـــو نــظــام
حـــمــضـي من األفـــضل أكل الـــســمكحـــمــضـي من األفـــضل أكل الـــســمك
وقـلــيل من الــدجـاج بــدالوقـلــيل من الــدجـاج بــدالً من الــلـحم من الــلـحم
البقري أو حلم اخلنزير. اللحم أيضالبقري أو حلم اخلنزير. اللحم أيضًا
يـحتوي مضـاديـحتوي مضـادَّات ماشية حـيويات ماشية حـيويَّة مثلة مثل
ات وهذهـات وهذه فيـلـيـفيـلـيـَّ هـرمـونـات النـمـوهـرمـونـات النـمـو والـط والـطـُّ

رضى السرطان.  رضى السرطان. ما  مضرمضرَّة وال سية وال سيَّما 
 14. الــــــنـــــظــــــام الــــــغـــــذائـي الـــــذي الــــــنـــــظــــــام الــــــغـــــذائـي الـــــذي
يحتوييحتوي80% من اخلضروات الطازجة% من اخلضروات الطازجة
والــعـصــائـر واحلــبــوب كـامــلـة الــبـذوروالــعـصــائـر واحلــبــوب كـامــلـة الــبـذور
ـكسَّـرات وقلـيل من الفـواكه يسـاعدـرات وقلـيل من الفـواكه يسـاعد ـكسوا وا

على وضع اجلسم فى بيئة قلويعلى وضع اجلسم فى بيئة قلويَّة.ة.
 20% مـــنــهـــا قـــد تــأتي مـن الــطـــعــام% مـــنــهـــا قـــد تــأتي مـن الــطـــعــام
ات. وتـمـدـات. وتـمـدُّ ـا فــيه الـبـقــولـيـَّ ـطـبـوخ  ـا فــيه الـبـقــولـيا ـطـبـوخ  ا
عـصائـر اخلضـروات الـطازجـة اجلسمعـصائـر اخلضـروات الـطازجـة اجلسم
ة الــتي من الــسـهلـة الــتي من الــسـهل ـات احلــيـَّ ـات احلــيبـاألنــز بـاألنــز
امــتــصـاصــهــا وتـصـل إلى مـســتــويـاتامــتــصـاصــهــا وتـصـل إلى مـســتــويـات
اخلاليــا خالل اخلاليــا خالل 15 دقــيــقــة لــتــغــذ دقــيــقــة لــتــغــذي ي 

ــوُّهـا.هـا. ــوي  اخلاليــا الــســلــيــمــة وتــقــواخلاليــا الــســلــيــمــة وتــقــوي 
ات احليَّة لبناءة لبناء ات احليللحصول على األنز للحصول على األنز
اخلاليـا الــســلـيــمــة حـاول أن تــشـرباخلاليـا الــســلـيــمــة حـاول أن تــشـرب
عصـيـر اخلـضـروات الـطـازجـة ( أغلبعصـيـر اخلـضـروات الـطـازجـة ( أغلب
اخلـضـروات ونـبـاتـات الـبـقـول) وداوماخلـضـروات ونـبـاتـات الـبـقـول) وداوم
عـلى أكـل اخلـضـروات الــنـيـئــة مـرعـلى أكـل اخلـضـروات الــنـيـئــة مـرَّتـتـ
ات يتمُّ ات يتما. األنز إلى ثالث مرإلى ثالث مرَّات يومـيات يومـيًًّّا. األنز
تــدمــيـــرهــا عــنـــد درجــة حــرارة تــدمــيـــرهــا عــنـــد درجــة حــرارة 104

فهرنهايت أو فهرنهايت أو 40 درجة مئوية.  درجة مئوية. 
ب الـــــقــــــهـــــوة والــــــشـــــايـب الـــــقــــــهـــــوة والــــــشـــــاي  15. جتـــــن. جتـــــنـَّ
والــشــيــكـوالتــة الــتي حتــتــوي نــســبـةوالــشــيــكـوالتــة الــتي حتــتــوي نــســبـة
. الـشاي األخـضر. الـشاي األخـضر عـاليـة من الـكافـيعـاليـة من الـكافـي
أفـــضـل بـــديل يـــحـــتـــوي خـــصـــائصأفـــضـل بـــديل يـــحـــتـــوي خـــصـــائص
مقـاومة للسـرطان ومن األفضل شربمقـاومة للسـرطان ومن األفضل شرب
ـصـفَّى وذلك لـتـجنى وذلك لـتـجنُّب ـاء الـنـقي أو ا ـصـفا ـاء الـنـقي أو ا ا
ـعادن الـثقـيلـة التي تـوجد ـعادن الـثقـيلـة التي تـوجدالـسـموم وا الـسـموم وا
ـقـطَّر اء ا ـقـطفى ماء الـصـنـبور كـمـا ان ا اء ا فى ماء الـصـنـبور كـمـا ان ا

حمضى فتجنحمضى فتجنَّبه.به.
 16 . بـــروتــيـــنــات الـــلــحـــوم صــعـــبــة . بـــروتــيـــنــات الـــلــحـــوم صــعـــبــة
ات اتب الكثير من األنز الهضم وتتطلالهضم وتتطلَّب الكثير من األنز
هـضوم الذي هـضوم الذيالهـاضمـة. اللـحم غيـر ا الهـاضمـة. اللـحم غيـر ا
يـبـقى فى األمـعاء يـتـعـفيـبـقى فى األمـعاء يـتـعـفَّن ويؤدن ويؤدي إلىي إلى
مزيد من تراكم السموم كما أن خاليامزيد من تراكم السموم كما أن خاليا
الــســرطــان تــكــون مــحــاطــة بــغــشـاء الــســرطــان تــكــون مــحــاطــة بــغــشـاء 



1414

بــروتـيــنى صــلب. فـاإلمــتــنـاع عن أكلبــروتـيــنى صــلب. فـاإلمــتــنـاع عن أكل
الـلحوم أو التقـليل منهـا يساعد علىالـلحوم أو التقـليل منهـا يساعد على
ــات ــاتــة أكــبـــر من األنــز حتـــريــر كــمحتـــريــر كــمـــيـــيَّــة أكــبـــر من األنــز
ـهاجمة اجلدران الـبروتينـيـهاجمة اجلدران الـبروتينـيَّة للخالياة للخاليا
ــكن خاليــا اجلــسمن خاليــا اجلــسم ــكــة و ـة و الــســرطــانــيالــســرطــانــيـَّ
ــــقـــــاتـــــلــــة مـن تــــدمـــــيــــر اخلـاليــــا ــــقـــــاتـــــلــــة مـن تــــدمـــــيــــر اخلـاليــــاا ا

السرطانيالسرطانيَّة.ة.
كـمالت (الغذائيالت (الغذائيَّة)ة) كـم .  بعض من ا  17 .  بعض من ا
ـنـاعي (مـثل مـضـادَّاتات ـنـاعي (مـثل مـضـادتـبـني اجلـهـاز ا تـبـني اجلـهـاز ا
ــعـادن ) ــعـادن )األكــسـدة والــفـيــتــامـيــنـات وا األكــسـدة والــفـيــتــامـيــنـات وا
ـقــاتـلـة من ـقــاتـلـة منلـتــمـكـ خاليــا اجلـسم ا لـتــمـكـ خاليــا اجلـسم ا

تدمير اخلالياالسرطانيتدمير اخلالياالسرطانيَّة.ة.
 مكـم مكـمالت غذائيالت غذائيَّة أخرى مـثل فيتامة أخرى مـثل فيتام

(E) مـــعــروف بـــإحـــداث مـــا يــســـم) مـــعــروف بـــإحـــداث مـــا يــســـمَّى:ى:
بـــرمــجــة مــوت اخلـاليــا أي طــريــقــةبـــرمــجــة مــوت اخلـاليــا أي طــريــقــة
اجلـسم الـطـبـيـعـياجلـسم الـطـبـيـعـيَّـة فى الـتخـلـة فى الـتخـلُّص منص من
رغوبة أو التي رغوبة أو التياخلاليا الـتالفة غيـر ا اخلاليا الـتالفة غيـر ا

ال يحتاجها اجلسم.ال يحتاجها اجلسم.
كـنها كـنهاة ال   18  .  .  اخلاليا السـرطانـياخلاليا السـرطانـيَّة ال 
ة.ـة. االنــتـعــاش فى بـيـئــة أوكـســيـجـيــنـياالنــتـعــاش فى بـيـئــة أوكـســيـجـيــنـيـَّ
ـارسـة الــريـاضـة يــومـيـارسـة الــريـاضـة يــومـيًًّّـا والــتـنـفـا والــتـنـفُّس
بعمق يسـاعدان على إدخال مزيد منبعمق يسـاعدان على إدخال مزيد من

ستوى اخللوي.  ستوى اخللوي. األوكسج إلى ا األوكسج إلى ا

الـعالج بــاألوكـســجـ وسـيــلـة أخـرىالـعالج بــاألوكـســجـ وسـيــلـة أخـرى
تستخدم لتدمير اخلاليا السرطانيتستخدم لتدمير اخلاليا السرطانيَّة.ة.

إجراءات وقائية:إجراءات وقائية:
 1 .  . عدم وضع األواني الـبالستـيكـيعدم وضع األواني الـبالستـيكـيَّة

يكرويف . يكرويف .داخل ا داخل ا
ــــــاء ــــــاءعـــــــدم وضع زجـــــــاجـــــــات ا  2 .  . عـــــــدم وضع زجـــــــاجـــــــات ا
الـبـالسـتــيك داخل مــجــمالـبـالسـتــيك داخل مــجــمــد (فــريـزر)ــد (فــريـزر)

الثالالثالَّجة. جة. 
    3 .  . عـــدم اســــتــــخـــدام األغــــطــــيـــةعـــدم اســــتــــخـــدام األغــــطــــيـــة

يكرويف.  يكرويف. ة فى ا البالستيكيالبالستيكيَّة فى ا
ــات الــدايــوكــســـــات الــدايــوكــســ وذلـك ألن كــيــمــاويوذلـك ألن كــيــمــاويـَّ
شديـدة السـمشديـدة السـميَّـة على خاليـا اجلسم وـة على خاليـا اجلسم و
مـا سـرطـانـمـا سـرطـان تـسـبتـسـبب الـسـرطـان وال سـيب الـسـرطـان وال سـيـَّ
اء اءالثـدي. لذا يـنصـح بعـدم جتمـيد ا الثـدي. لذا يـنصـح بعـدم جتمـيد ا
في زجاجات بالستـيكيفي زجاجات بالستـيكيَّة حيث أنة حيث أنَّ هذا هذا
يـحــريـحــرر الـدايـوكـسـيـنـات ويـطـلـقـهـا منر الـدايـوكـسـيـنـات ويـطـلـقـهـا من

البالستيك.البالستيك.
حتــدحتــدَّث الــدكـتــور إدوارد فــوجــيــمــوتـوث الــدكـتــور إدوارد فــوجــيــمــوتـو
مديـر بـرنامج الـصـحمديـر بـرنامج الـصـحَّـة في مسـتـشفىـة في مسـتـشفى
كـاسل في بـرنـامج تلـيـفزيـونيكـاسل في بـرنـامج تلـيـفزيـونيٍّ مـؤخ مـؤخَّرًا
لشرح أخطار هذا األمر على الصحلشرح أخطار هذا األمر على الصحَّة.ة.
فـتـكــلفـتـكــلَّم عن الـدايـوكـسـيـنـات وكم هي م عن الـدايـوكـسـيـنـات وكم هي 



1515

تـنـا. ونصح بـأالـتـنـا. ونصح بـأالَّ نـسخ نـسخن مضـرمضـرَّة لـصحة لـصحـَّ
طـعــامـنــا فى أوعـيــة بالســتـيـكــيطـعــامـنــا فى أوعـيــة بالســتـيـكــيَّـة فيـة في
ـمــا إذا كــان هــذاــمــا إذا كــان هــذا ـــيــكــرويف وال ســـيـَّ ـــيــكــرويف وال ســـيا ا
الـطـعـام يـحـتـوي دهـونالـطـعـام يـحـتـوي دهـونًـا. وأضـاف بـأنـا. وأضـاف بـأنَّ
الدهون واحلرارة العالية والبالستيكالدهون واحلرارة العالية والبالستيك
تساعد على إطالق الدايوكسينات فىتساعد على إطالق الدايوكسينات فى
الـــطـــعــام ومـــنـه إلى خاليـــا اجلـــسم.الـــطـــعــام ومـــنـه إلى خاليـــا اجلـــسم.
وبـــدالوبـــدالً من ذلك يـــقــتـــرح اســتـــخــدام من ذلك يـــقــتـــرح اســتـــخــدام
الـــزجــاج أو األوانـي الــســيـــرامــيـــكــيالـــزجــاج أو األوانـي الــســيـــرامــيـــكــيَّــةــة
لــتــســخـ الــطــعـام وهــذا يــعـطــيــنـالــتــســخـ الــطــعـام وهــذا يــعـطــيــنـا
الــــنــــتــــائج نــــفــــســــهـــا ولــــكـن بـــدونالــــنــــتــــائج نــــفــــســــهـــا ولــــكـن بـــدون

الدايوكسينات.الدايوكسينات.

وأشــار إلـى أنوأشــار إلـى أنَّ األطــعــمـــة واألحــســيــة األطــعــمـــة واألحــســيــة
مـسـبــقـة الـصـنع  يــجب إ زالـتـهـا منمـسـبــقـة الـصـنع  يــجب إ زالـتـهـا من
ة ووضـعـهـا فيـة ووضـعـهـا في أوعـيـتــهـا الـبالسـتـيـكـيأوعـيـتــهـا الـبالسـتـيـكـيـَّ
أوانأوانٍ أخـرى عـنــد تـسـخـيــنـهـا. ال بـأس أخـرى عـنــد تـسـخـيــنـهـا. ال بـأس
من اسـتعـمال الـورق أو اسـتعـمال أوانمن اسـتعـمال الـورق أو اسـتعـمال أوانٍ

 . . مقاومة احلرارة للتسخ مقاومة احلرارة للتسخ
 وبــي وبــين أنن أنَّـه مــنـــذ وقت مــضى بـــســببـه مــنـــذ وقت مــضى بـــســبب
مـشـاكل الدايـوكـسيـنات تـخـلمـشـاكل الدايـوكـسيـنات تـخـلَّت بعضت بعض
مـــطـــاعم الـــوجـــبــات الـــســـريــعـــة عنمـــطـــاعم الـــوجـــبــات الـــســـريــعـــة عن
ـــةــــة اســــتـــــعــــمــــال األوعــــياســــتـــــعــــمــــال األوعــــيَّـــــة الــــرغــــويـــــة الــــرغــــويـَّ
(البالستيكي(البالستيكيَّة) واستبدلتها بالورقية) واستبدلتها بالورقيَّة. ة. 
وبيوبيَّن كذلك أنن كذلك أنَّ اللـفائف البالستيكي اللـفائف البالستيكيَّة ة 



1616

لـــهــا الـــضــرر نـــفــسه إذا اســـتــعـــمــلتلـــهــا الـــضــرر نـــفــسه إذا اســـتــعـــمــلت
لـتـغـطـيـة الـطـعـام عـنـد تـسـخـيـنه فيلـتـغـطـيـة الـطـعـام عـنـد تـسـخـيـنه في
يـكرويف. فـعـندمـا يتـعـرَّض الطـعامض الطـعام يـكرويف. فـعـندمـا يتـعـرا ا
ألشعألشعَّـة نـوويـة نـوويَّـة تـذيب احلرارة الـعـالـيةـة تـذيب احلرارة الـعـالـية
ـــوجـــودة في ـــوجـــودة فيـــة ا األحـــمـــضـــة الـــســـاماألحـــمـــضـــة الـــســـامَّـــة ا
َّـا يجـعـلـهاـا يجـعـلـها اللـفـائف الـبالسـتـيكـياللـفـائف الـبالسـتـيكـيَّـة ـة 
تــنــقتــنــقط عــلى الـطــعــام. فـمـن األفـضلط عــلى الـطــعــام. فـمـن األفـضل

تغطية الطعام إمتغطية الطعام إمَّا بورقة أو بفوطة.ا بورقة أو بفوطة.

عادن في عادن فيدور الفـيتامـينـات وا دور الفـيتامـينـات وا
ـــكــــافــــحـــة والــــوقــــايـــة من ـــكــــافــــحـــة والــــوقــــايـــة منا ا

السرطان:السرطان:
:(:(Beta carotene) البيتا كاروت) البيتا كاروت
الـبـيـتــا كـاروتـ قـد يـكـون مـفـيـداالـبـيـتــا كـاروتـ قـد يـكـون مـفـيـداً في في
شـــكــلـه الــطـــبــيـــعي أو بـــاالحتــاد معشـــكــلـه الــطـــبــيـــعي أو بـــاالحتــاد مع
ـواد الــغـذائــيـة ـواد الــغـذائــيـةمــكـونــات أخــرى من ا مــكـونــات أخــرى من ا
ولــكن تـقل فـائـدته عــنـدمـا يـتم عـزلهولــكن تـقل فـائـدته عــنـدمـا يـتم عـزله
ـــمــكن أن ـــمــكن أنعـــلى شــكـل مــلـــحق. ومن ا عـــلى شــكـل مــلـــحق. ومن ا
تـكون بعض أنواع الـكاروتينـات مثبطةتـكون بعض أنواع الـكاروتينـات مثبطة
لـلـسرطـان وقـد تـكـون فعـالـة أكـثر منلـلـسرطـان وقـد تـكـون فعـالـة أكـثر من
ـسبـبة واد ا ـسبـبةغـيرهـا ضد بـعض أنـواع ا واد ا غـيرهـا ضد بـعض أنـواع ا

للسرطان واألورام.للسرطان واألورام.
:(:(Calcium) الكالسيوم) الكالسيوم

يــعـتــقـد الـعــلـمـاء أن الــكـالــسـيـوم له يــعـتــقـد الـعــلـمـاء أن الــكـالــسـيـوم له 

بـــعض اخلــــصـــائص الـــوقــــائـــيـــة منبـــعض اخلــــصـــائص الـــوقــــائـــيـــة من
السـرطـان وخـاصـة سرطـان الـقـولونالسـرطـان وخـاصـة سرطـان الـقـولون
ويقـترح العـلمـاء بعض الـوسائل التيويقـترح العـلمـاء بعض الـوسائل التي
يــتـــمـــكن الــكـــالـــســيـــوم من خاللـــهــايــتـــمـــكن الــكـــالـــســيـــوم من خاللـــهــا
ــكــافـحــة الــسـرطــان في الــقــولـون;ــكــافـحــة الــسـرطــان في الــقــولـون;
ـــو اخلاليـــا ـــو اخلاليـــاوهـــذا يـــتـــضـــمـن مـــنع  وهـــذا يـــتـــضـــمـن مـــنع 
الـسـرطانـيـة و/أو وقف تأثـيـر السـمومالـسـرطانـيـة و/أو وقف تأثـيـر السـموم
احملـــتــمـــلــة عـن طــريق الـــعــمـل عــلىاحملـــتــمـــلــة عـن طــريق الـــعــمـل عــلى

جمعها باحلموض الدهنية. جمعها باحلموض الدهنية. 

:(:(Selenium) السيلينيوم) السيلينيوم
تـشير الدراسـات حول السيـلينيوم منتـشير الدراسـات حول السيـلينيوم من
قــــبل عــــلـــمــــاء األوبـــئــــة الى نــــتـــائجقــــبل عــــلـــمــــاء األوبـــئــــة الى نــــتـــائج
مــــخـــــتــــلــــفــــة. ولــــكن مالحــــظــــة انمــــخـــــتــــلــــفــــة. ولــــكن مالحــــظــــة ان
ـسـتهـلـكـة لـكمـيـات أكـبر ـسـتهـلـكـة لـكمـيـات أكـبراجملـتمـعـات ا اجملـتمـعـات ا
من السيليـنيوم أقل إصابة بالسرطانمن السيليـنيوم أقل إصابة بالسرطان
من غـيـرها قـد أثارت اهـتـمام الـعلـماءمن غـيـرها قـد أثارت اهـتـمام الـعلـماء
لـذا تــتــابع الــدراســات إلثـبــات فــائـدةلـذا تــتــابع الــدراســات إلثـبــات فــائـدة
السيلينيوم في الوقاية من السرطان.السيلينيوم في الوقاية من السرطان.

: (: (Vitamin A) فيتام أ) فيتام أ
يــتم انــتــاج فــيــتــامــ أ عــنــد تــنــاوليــتم انــتــاج فــيــتــامــ أ عــنــد تــنــاول
الـكـاروت ويـوجـد أيضـاالـكـاروت ويـوجـد أيضـاً في مـنتـجات في مـنتـجات
األلــبـان وغــيــرهـا. وقــد أشــارت بـعضاأللــبـان وغــيــرهـا. وقــد أشــارت بـعض
ــنـفــصل  ــنـفــصل الــدراســات ان فــيــتــامــ أ ا الــدراســات ان فــيــتــامــ أ ا
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ــكن أن يـــوفـــر بــعض الـــوقـــايــة منــكن أن يـــوفـــر بــعض الـــوقـــايــة من
السرطان. السرطان. 

:(:(folic acid) حمض الفوليك) حمض الفوليك
حمض الفولـيك معروف بأهميته فيحمض الفولـيك معروف بأهميته في
تــكـوين خاليـا الــدم احلـمـراء وحـالـيـاتــكـوين خاليـا الــدم احلـمـراء وحـالـيـا
تـوجـد أدلـة قـويـة عـلى أن االشـخـاصتـوجـد أدلـة قـويـة عـلى أن االشـخـاص
ـرتـفـعـة من حـمض ـسـتــويـات ا ـرتـفـعـة من حـمضذوي ا ـسـتــويـات ا ذوي ا
الــفــولــيك هم أقل عــرضــة لإلصــابــةالــفــولــيك هم أقل عــرضــة لإلصــابــة
بـسـرطـان الـقـولـون واألورام احلـمـيـدةبـسـرطـان الـقـولـون واألورام احلـمـيـدة
مكن حتولها لسرطان من غيرهم.  مكن حتولها لسرطان من غيرهم. ا ا
كافحة للسرطان: كافحة للسرطان:األطعمة ا األطعمة ا
ـلـفوف ـلـفوف يـحـتوي الـقـرنـبـيط وا  1 .  .  يـحـتوي الـقـرنـبـيط وا
والــبـروكـلي عــلى عـنـاصــر كـيـمــيـائـيـةوالــبـروكـلي عــلى عـنـاصــر كـيـمــيـائـيـة
تـسـمى األنـدول - تـسـمى األنـدول - 3 - كـربـيـنـول الـتي - كـربـيـنـول الـتي
ـكنـهـا مكـافـحـة سرطـان الـثدي عنـكنـهـا مكـافـحـة سرطـان الـثدي عن
طــريق حتــويل هـرمــون االسـتــروجـطــريق حتــويل هـرمــون االسـتــروجـ
ــســـرطن إلـى نــوع أقـل خــطـــورة من ــســـرطن إلـى نــوع أقـل خــطـــورة منا ا
. الـــبــروكـــلي وخـــاصــة . الـــبــروكـــلي وخـــاصــةاالســـتـــروجــ االســـتـــروجــ
الـــــبـــــراعم حتـــــتـــــوي أيــــضـــــا عـــــلىالـــــبـــــراعم حتـــــتـــــوي أيــــضـــــا عـــــلى
(phytochemical sulforaphane ) 
"glucoraphani" وهـــــو نـــــوع من "وهـــــو نـــــوع من  
نع بعض أنواع  نع بعض أنواع الذي يعتقد أنه يساعد  الذي يعتقد أنه يساعد 

الـــســرطــان مـــثل ســرطــان الـــقــولــونالـــســرطــان مـــثل ســرطــان الـــقــولــون
ستقيم. ستقيم.وا وا

 2 .  .   اجلزر يحتوي على كمية كبيرة  اجلزر يحتوي على كمية كبيرة
ـكن أن ـكن أنمن الــبـيـتـا كــاروتـ و الـذي  من الــبـيـتـا كــاروتـ و الـذي 
يــســـاعــد عـــلى عالج أو الـــوقـــايــة منيــســـاعــد عـــلى عالج أو الـــوقـــايــة من
الــعـديــد من أنــواع الـســرطـانــات مـثلالــعـديــد من أنــواع الـســرطـانــات مـثل
ســـرطـــان الـــرئـــة الــفـم احلـــنـــجــرةســـرطـــان الـــرئـــة الــفـم احلـــنـــجــرة
ـثـانـة الـبـروسـتـات االمـعــاء ا ـثـانـة الـبـروسـتـاتالـبـطن االمـعــاء ا الـبـطن

والصدر.وخاصة إذا لم يتم طهيه.والصدر.وخاصة إذا لم يتم طهيه.
 3 .  .   الــفــلـفـل احلــار و اجلالبــنـوس  الــفــلـفـل احلــار و اجلالبــنـوس
(jalapenos ) حتــتـوي عــلـى مـادة ) حتــتـوي عــلـى مـادة
كيمـيائيـة كبخـاخات والتي قـد تقللكيمـيائيـة كبخـاخات والتي قـد تقلل
ـسـببـة لـلسـرطان واد ا ـسـببـة لـلسـرطانتـأثيـر بعـض ا واد ا تـأثيـر بعـض ا
(nitrosamines) وقد يساعد في) وقد يساعد في

عدة. عدة.منع السرطان مثل سرطان ا منع السرطان مثل سرطان ا
 4 .  .   اخلــضــراوات مــثل الــبــروكـولي  اخلــضــراوات مــثل الــبــروكـولي
والـقرنبـيط واللفت وبـراعم بروكسلوالـقرنبـيط واللفت وبـراعم بروكسل
واد وادوالـكرنب حتـتوي على اثـن من ا والـكرنب حتـتوي على اثـن من ا
ضادة لالكـسدة لوتـ وزياكسـانث ضادة لالكـسدة لوتـ وزياكسـانثا ا

(lutein and zeaxanthin)
التـي قد تـسـاعـد في إنـقـاص سـرطانالتـي قد تـسـاعـد في إنـقـاص سـرطان
الــــبـــروســــتــــات وغــــيــــرهـــا مـن أنـــواعالــــبـــروســــتــــات وغــــيــــرهـــا مـن أنـــواع

السرطان.السرطان.
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 5 .  .   وجـد الـعلـمـاء أن التـ مـشتق  وجـد الـعلـمـاء أن التـ مـشتق
من من الــبــنــزالـدهــايــد. وأفـادت تــقــاريـرلــبــنــزالـدهــايــد. وأفـادت تــقــاريـر
احملــــقـــقــــ في مــــعـــهــــد الـــبــــحـــوثاحملــــقـــقــــ في مــــعـــهــــد الـــبــــحـــوث
الفيزيائيـة والكيميائية في طوكيو أنالفيزيائيـة والكيميائية في طوكيو أن
الـبـنـزالـدهـايـد له فــعـالـيـة كـبـيـرة فيالـبـنـزالـدهـايـد له فــعـالـيـة كـبـيـرة في
تـقـلص األورام (حـسب األبـحـاث الـتيتـقـلص األورام (حـسب األبـحـاث الـتي
 إجرائها عـلى الفئران). وباإلضافة إجرائها عـلى الفئران). وباإلضافة
إلـى ذلك فــإن الـــتــ يـــحــتـــوي عــلىإلـى ذلك فــإن الـــتــ يـــحــتـــوي عــلى
فــــيــــتـــامــــيـــنــــات أ و ج وكــــالـــســــيـــومفــــيــــتـــامــــيـــنــــات أ و ج وكــــالـــســــيـــوم
ومـغـنيـسيـوم وبوتـاسيـوم ويسـاعد فيومـغـنيـسيـوم وبوتـاسيـوم ويسـاعد في
ــا يــســاعـد في ــا يــســاعـد فياحلــد من الــشــهـيــة  احلــد من الــشــهـيــة 
فـقـدان الـوزن.أمـا عــصـيـر الـتـ فـهـوفـقـدان الـوزن.أمـا عــصـيـر الـتـ فـهـو

أيضا قاتل قوي للبكتيريا.أيضا قاتل قوي للبكتيريا.
 6 .  .  قشور الكتان يبدو أن لها تأثيرا قشور الكتان يبدو أن لها تأثيرا
مــضـاد لـألكـســدة وقــدرة عـلـى مـنع أومــضـاد لـألكـســدة وقــدرة عـلـى مـنع أو
قـمع الـتغـيـيرات الـسـرطـانيـة. كـما أنقـمع الـتغـيـيرات الـسـرطـانيـة. كـما أن
الــكــتــان يـحــتــوي أيــضـاالــكــتــان يـحــتــوي أيــضـاً عــلى نــســبـة عــلى نــســبـة
مــرتــفــعــة من األحــمــاض الــدهــنــيــةمــرتــفــعــة من األحــمــاض الــدهــنــيــة
3 والـتي يعـتقد أنـها حتمي والـتي يعـتقد أنـها حتمي أوميغا - أوميغا - 
من سرطان القولون وأمراض القلب.من سرطان القولون وأمراض القلب.
 7 .  .    الـــثـــوم يـــحــــوي مـــركـــبـــات الـ   الـــثـــوم يـــحــــوي مـــركـــبـــات الـ
ـــــنـــــاعــــة ـــــنـــــاعــــة) الـــــتي تـــــعـــــزز ا (allium) الـــــتي تـــــعـــــزز ا
( ( dialyl sultides) والــتي يـــبــدو) والــتي يـــبــدو
أنهـا تعـمل على زيـادة نشـاط اخلاليا أنهـا تعـمل على زيـادة نشـاط اخلاليا 

ــنــاعــيـــة الــتي تــقـــاوم الــســرطــان و ــنــاعــيـــة الــتي تــقـــاوم الــســرطــان وا ا
ـــســـبـــبــة ـــواد ا ـــســـبـــبــةبـــالـــتـــالـي تـــدمـــيـــر ا ـــواد ا بـــالـــتـــالـي تـــدمـــيـــر ا
لــلـسـرطـان بـشـكل غــيـر مـبـاشـر. هـذهلــلـسـرطـان بـشـكل غــيـر مـبـاشـر. هـذه
ــواد ــواد تــســـاعــد أيــضــا فـي مــنع ا ــوادا ــواد تــســـاعــد أيــضــا فـي مــنع ا ا
ـسبـبة لـلسـرطان من دخـول اخلاليا ـسبـبة لـلسـرطان من دخـول اخلالياا ا

و الورم. وربطت الدراسات  و الورم. وربطت الدراسات وتبطئ  وتبطئ 
الــثــوم - وكــذلـك الــبــصل والــكــراث -الــثــوم - وكــذلـك الــبــصل والــكــراث -
بـانـخـفـاض خـطـر اإلصـابـة بـسـرطـانبـانـخـفـاض خـطـر اإلصـابـة بـسـرطـان

عدة. عدة.القولون وا القولون وا
 8 .  .    اجلـــــــريـب فـــــــروت ومـــــــثـــــــله   اجلـــــــريـب فـــــــروت ومـــــــثـــــــله
الـــبــرتـــقــال واحلـــمــضـــيــات األخــرىالـــبــرتـــقــال واحلـــمــضـــيــات األخــرى
عـــــــــــــــــــــــــــلــى حتـــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــوي عـــــــــــــــــــــــــــلــىحتـــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــوي 
الـذي يـعـتـقد الـذي يـعـتـقد" "monoterpenes"
أنه يـســاعـد عـلـى مـنع الــسـرطـان عنأنه يـســاعـد عـلـى مـنع الــسـرطـان عن
ـــســــرطـــنـــة من ـــواد ا ـــســــرطـــنـــة منطـــريـق إزالـــة ا ـــواد ا طـــريـق إزالـــة ا
اجلــسـم. وتــبــ بــعض الــدراســات أناجلــسـم. وتــبــ بــعض الــدراســات أن
اجلـريب فـروت قـد يحـول دون انـتـشاراجلـريب فـروت قـد يحـول دون انـتـشار
اخلاليـا الـسـرطـانـيـة في الـثـدي. كـمااخلاليـا الـسـرطـانـيـة في الـثـدي. كـما
أنه يــحـتـوي أيــضـا عـلى فــيـتـامـ جأنه يــحـتـوي أيــضـا عـلى فــيـتـامـ ج

بيتا كاروت وحمض الفوليك.بيتا كاروت وحمض الفوليك.
 9 .  .    الـعـنب األحـمـر يـحـتـوي عـلى   الـعـنب األحـمـر يـحـتـوي عـلى
"bioflavonoid" وهــــــو مـــــــضــــــاد" وهــــــو مـــــــضــــــاد

أكسدة قوي يعمل كمانع للسرطان. أكسدة قوي يعمل كمانع للسرطان. 
كـــمـــا أنه يـــعـــد مـــصـــدرا غـــنـــيـــا من كـــمـــا أنه يـــعـــد مـــصـــدرا غـــنـــيـــا من 
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. وب. وبــــاإلضاإلضــــافافــــة إلى ذلكة إلى ذلك لألسلألســــتــــروجروجــــ
ايـزوثـيـوسـيـانـيـتس (مـواد كـيـمـيـائـيـةايـزوثـيـوسـيـانـيـتس (مـواد كـيـمـيـائـيـة
وجـدت في اللـفت) يـعتـقد أنـها تـعملوجـدت في اللـفت) يـعتـقد أنـها تـعمل
ــواد ــو الــورم ومــنع ا ــوادعــلى تـــقــلــيل  ــو الــورم ومــنع ا عــلى تـــقــلــيل 
ــسـبـبـة لـلـسـرطـان من الـوصـول إلى ــسـبـبـة لـلـسـرطـان من الـوصـول إلىا ا

أهدافها.أهدافها.
ـكـسـرات مـثل اجلـوز وغـيـره ـكـسـرات مـثل اجلـوز وغـيـره  ا  12 .  .   ا
حتـتـوي عـلى مـواد مـضـادة لألكـسـدةحتـتـوي عـلى مـواد مـضـادة لألكـسـدة 
(quercetin and campferol) 

و السرطان.  و السرطان. التي قد تقمع  التي قد تقمع 
اجلــــوز الـــبــــرازيـــلي يــــحـــتــــوي عـــلىاجلــــوز الـــبــــرازيـــلي يــــحـــتــــوي عـــلى
الــســيـلــيــنـيــوم وهــو مــهم بــالـنــســبـةالــســيـلــيــنـيــوم وهــو مــهم بــالـنــســبـة
لـلــمــصـابــ بــسـرطــان الــبـروســتـات.لـلــمــصـابــ بــسـرطــان الــبـروســتـات.
(مالحـظــة: كـثـيــر من الـنــاس لـديـهم(مالحـظــة: كـثـيــر من الـنــاس لـديـهم
وجودة في  وجودة في حساسية من البروتينات ا حساسية من البروتينات ا

 resveratrol الــــــــــذي يــــــــــعـــــــــوق الــــــــــذي يــــــــــعـــــــــوق
ـو ـكـن أن حتـفـز  ــات الـتي  ـواإلنـز ـكـن أن حتـفـز  ــات الـتي  اإلنـز
خاليـا الـسـرطـان وتـقـمع االسـتـجـابـةخاليـا الـسـرطـان وتـقـمع االسـتـجـابـة
ناعية. كما أنها حتتوي على حمض ناعية. كما أنها حتتوي على حمضا ا
ـــــــــنع ـــــــــنع - وهـــــــــو مــــــــركـب   ellagic - وهـــــــــو مــــــــركـب 
ات الضرورية خلاليا السرطان ات الضرورية خلاليا السرطاناإلنز اإلنز
- وهــذا يـبــدو أنه يــسـاعــد في إبــطـاء- وهــذا يـبــدو أنه يــسـاعــد في إبــطـاء

و األورام.و األورام.
 10 .  .   تظهـر الدراسات أن استهالك  تظهـر الدراسات أن استهالك
اخلضار الـورقيـة اخلضراء والـصفراءاخلضار الـورقيـة اخلضراء والـصفراء

عدة. عدة.يقلل من اإلصابة بسرطان ا يقلل من اإلصابة بسرطان ا
indoles) 11 .  .  الل اللـفت واالندوالت (فت واالندوالت 
)  م)  مـركركــــبـات نات نـيـتـروجروجـيـنـيـة تة تـسـاعاعـد فيد في
وقوقـف حتف حتــــــويل آفويل آفــــــات مات مــــــعــــــيــــــنــــــة خلالية خلاليــــــا
ســــرطرطــــانانـيــــة في األنة في األنــــســــجـة احلة احلــــســــاساسـة ة 
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ـكـسـرات وإذا كـان لـديك أي أعراض ـكـسـرات وإذا كـان لـديك أي أعراضا ا
ضــيق ضــيقمـــثل حـــكــة فـي الــفـم واحلــلـق مـــثل حـــكــة فـي الــفـم واحلــلـق
ـكـسرات ـكـسراتالتـنـفس إلخ.. بـعـد تنـاول ا التـنـفس إلخ.. بـعـد تنـاول ا
يـــجب الـــتــوقف عـن تــنـــاولــهـــا وأخــذيـــجب الـــتــوقف عـن تــنـــاولــهـــا وأخــذ

مكمالت السيلينيوم بدال من ذلك).مكمالت السيلينيوم بدال من ذلك).
 13 .  .   الب  البـرتقال والرتقال والـليليـمون يحمون يحـتوي علىتوي على
 (Iimonen) الــذي يـــحــفـــز خاليــا الــذي يـــحــفـــز خاليــا
ـنـاعـة الــقـاتـلـة لـلـسـرطـان (اخلاليـا ـنـاعـة الــقـاتـلـة لـلـسـرطـان (اخلاليـاا ا
ـثال) والتي ـثال) والتياللـيمفـاوية علـى سبيل ا اللـيمفـاوية علـى سبيل ا

سببة للسرطان. واد ا سببة للسرطان.قد تقلل ا واد ا قد تقلل ا
 14 .  .  البابايا يـحتوي على فيتام البابايا يـحتوي على فيتام
ا اسموم ور (ج) ال(ج) الـذي يعمل كذي يعمل كـمضاد للمضاد للـسموم ور
أيــــــضــــــا يــــــقــــــلـل امــــــتــــــصـــــاص الـ أيــــــضــــــا يــــــقــــــلـل امــــــتــــــصـــــاص الـ 

(nitrosamines)
صنعة. سببة للسرطان من األطعمة ا صنعة.ا سببة للسرطان من األطعمة ا ا
الــــبــــابــــايــــا حتــــتــــوي عــــلى حــــمضالــــبــــابــــايــــا حتــــتــــوي عــــلى حــــمض
الـفـولـيـك وهـو مـا ثـبت أنه يـحـد منالـفـولـيـك وهـو مـا ثـبت أنه يـحـد من
ســـرطــان عـــنق الـــرحم وبـــعض أنــواعســـرطــان عـــنق الـــرحم وبـــعض أنــواع

السرطان األخرى.  السرطان األخرى.  
 15 .  .   الـتـوت يـحـتوي عـلى الـعـديد  الـتـوت يـحـتوي عـلى الـعـديد
ـركـبات عـادن وا ـركـباتمن الـفـيتـامـيـنـات وا عـادن وا من الـفـيتـامـيـنـات وا
عـروفة عـروفةالنـبـاتيـة ومـضادات األكـسـدة ا النـبـاتيـة ومـضادات األكـسـدة ا
باسـم االنثـوسـيـانـ الـتي قـد حتمي باسـم االنثـوسـيـانـ الـتي قـد حتمي 

من السرطان. التوت األسود غني من السرطان. التوت األسود غني 
ضادة لألكسدة والذي يعتقد واد ا ضادة لألكسدة والذي يعتقدبا واد ا با
أن لـديها خصـائص مضادة لـلسرطانأن لـديها خصـائص مضادة لـلسرطان

أكثر من التوت األزرق والفراولة.أكثر من التوت األزرق والفراولة.
 16 .  .   األعــــــشــــــاب واخلــــــضــــــروات  األعــــــشــــــاب واخلــــــضــــــروات
البحريـة حتتوي عـلى البيـتا كاروتالبحريـة حتتوي عـلى البيـتا كاروت
والبروت وفيتام والبروت وفيتام B12 واأللياف واأللياف
والـــــــــــكـــــــــــلــــــــــوروفـــــــــــيـل وكــــــــــذلـكوالـــــــــــكـــــــــــلــــــــــوروفـــــــــــيـل وكــــــــــذلـك
(األحـماض "chlorophylones" (األحـماض" 
ــهــمــة الــتي تــســاعــد في ــهــمــة الــتي تــســاعــد فيالــدهــنــيــة ا الــدهــنــيــة ا
مــكــافـحــة ســرطــان الـثــدي). كــمـا أنمــكــافـحــة ســرطــان الـثــدي). كــمـا أن
الــعــديــد مـن اخلــضــروات الــبــحــريــةالــعــديــد مـن اخلــضــروات الــبــحــريــة
حتــتــوي عـــلى تــركــيـــزات عــالــيــة منحتــتــوي عـــلى تــركــيـــزات عــالــيــة من
ـعــادن والــكـالــســيـوم ـعــادن والــكـالــســيـومالــبـوتــاســيــوم وا الــبـوتــاســيــوم وا

غنيزيوم واحلديد واليود. غنيزيوم واحلديد واليود.وا وا
 17 .  .   منتجات الـصويا مثل التوفو  منتجات الـصويا مثل التوفو
حتـــــــتـــــــوي عـــــــلـى عـــــــدة أنـــــــواع منحتـــــــتـــــــوي عـــــــلـى عـــــــدة أنـــــــواع من

"phytoestrogens"
اسـتــروجـيــنـات ضــعــيـفــة خـالــيـة مناسـتــروجـيــنـات ضــعــيـفــة خـالــيـة من
ـكن أن تـسـاعد ـكن أن تـسـاعدالـسـتـيـرويـد- والـتي  الـسـتـيـرويـد- والـتي 
عـــلى مـــنـع كل من ســـرطـــان الـــثـــديعـــلى مـــنـع كل من ســـرطـــان الـــثـــدي
والبروستات من خالل منع التغييراتوالبروستات من خالل منع التغييرات

السرطانية.السرطانية.
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 18 .  .   البطاطا احللوة حتتوي على  البطاطا احللوة حتتوي على
ا في  ا في مواد كثيرة مضادة للسرطان  مواد كثيرة مضادة للسرطان 
ذلك البـيتا كاروتـ والذي قد يحميذلك البـيتا كاروتـ والذي قد يحمي
احلـمض الـنـووي في نـواة اخلـلـية مناحلـمض الـنـووي في نـواة اخلـلـية من
ـسـبـبة لـلـسـرطان ـواد الكـيـمـيـائيـة ا ـسـبـبة لـلـسـرطانا ـواد الكـيـمـيـائيـة ا ا

خارج الغشاء النووي.خارج الغشاء النووي.
 19 .  .  الـــشــــاي األخـــضــــر والـــشـــاي الـــشــــاي األخـــضــــر والـــشـــاي
األسـود يـحتـوي عـلى مضـادات أكـسدةاألسـود يـحتـوي عـلى مضـادات أكـسدة
بـــــــــاسم تـــــــــعـــــــــرف  مــــــــعـــــــــيـــــــــنـــــــــة تـــــــــعـــــــــرف بـــــــــاسممــــــــعـــــــــيـــــــــنـــــــــة 
(polyphenols catechins)
والوالـتي يبدو أنهتي يبدو أنهـا تمنع اخلاليا الا تمنع اخلاليا الـسرطانيةسرطانية
من االنمن االنــــقـسـام. األوراق اخلام. األوراق اخلــــضـراء اجلراء اجلـافافـة
للللـشاي تشاي تـقلل من خقلل من خـطر االصطر االصـابة بابة بـسرطانسرطان
سـتقيمتقيم سبد وا عـدة والرئدة والرئـة والقولة والقولـون والكون والكـبد وا عا ا

والبنكرياس.والبنكرياس.
 20 .  .   الطماطم (ال  الطماطم (الـبندورة) حتتوي علىبندورة) حتتوي على
الليكوب (مالليكوب (مـضاد لألكسدة يهاجم جزيئاتضاد لألكسدة يهاجم جزيئات
ــــعــــروفروفــــة بة بــــاسماسم ــــتــــجــــولولــــة واة وا االكاالكــــســــجــــ ا ا
اجلذور احلرة والاجلذور احلرة والـتي يشتتي يشتـبه في أنهبه في أنهـا تسببا تسبب
السرطان). ويبدو أن سخونة الطقس تزيدالسرطان). ويبدو أن سخونة الطقس تزيد
نـسـبــــة الة الـلـيـكـوبوبـ في ال في الـطـمـاطم. كاطم. كـمـا أنها أنه
يـحـتوي أيتوي أيـضا عضا عـلى فيلى فيـتامتامـ ج وهو م ج وهو مـضادضاد

نع تلف  كن أن  نع تلف لألكسدة  كن أن  لألكسدة 

اخلـاليـــا الـــذي يــــؤدي إلى اإلصـــابـــةاخلـاليـــا الـــذي يــــؤدي إلى اإلصـــابـــة
بـــالــســـرطــان. إن الـــبــطـــيخ واجلــزربـــالــســـرطــان. إن الـــبــطـــيخ واجلــزر
والـفـلفل األحـمـر حتـتـوي أيـضـا علىوالـفـلفل األحـمـر حتـتـوي أيـضـا على
واد ولكن بـكميـات أقل. وتتركز واد ولكن بـكميـات أقل. وتتركزهـذه ا هـذه ا
واد عـند طـهي الـطمـاطم. وقد واد عـند طـهي الـطمـاطم. وقدهـذه ا هـذه ا
كن أن كن أنأثـبت الـعلـمـاء أن اللـيـكوبـ  أثـبت الـعلـمـاء أن اللـيـكوبـ 

يقتل خاليا السرطان في الفم.يقتل خاليا السرطان في الفم.
وأخـيــراوأخـيــراً فـإن الـسـرطـان مـرض الـعـقل فـإن الـسـرطـان مـرض الـعـقل
واجلــسـم والــروح. والـــروح الـــفــاعـــلــةواجلــسـم والــروح. والـــروح الـــفــاعـــلــة
اإليـجـابـياإليـجـابـيَّـة تـسـاعـد مـقـاوم (مـريض)ـة تـسـاعـد مـقـاوم (مـريض)
السـرطان عـلى النـجاة بيـنمـا الغضبالسـرطان عـلى النـجاة بيـنمـا الغضب
وعــدم الــتـــســامح والــشــعــور بــاألسىوعــدم الــتـــســامح والــشــعــور بــاألسى
تــضع اجلــسـم في بــيــئــة انـــفــعــالــيتــضع اجلــسـم في بــيــئــة انـــفــعــالــيَّــةــة

وحمضيوحمضيَّة. ة. 
م االســتـــرخــاء واالســـتــمـــتــاعـم االســتـــرخــاء واالســـتــمـــتــاع فــتـــعــلفــتـــعــلـَّ
بــاحلـــيــاة لــتـــعــيـش حــيـــاة ســلـــيــمــةبــاحلـــيــاة لــتـــعــيـش حــيـــاة ســلـــيــمــة

وصحية.وصحية.
صادر: صادر:ا ا

1. http://www.mnwelldir.org/

docs/nutrition/sugar.htm

2. http://www.cancure.org/

choiceoftherapy.htm

3. http://curezone.com/foods/

microwave_oven_risk.asp
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اعداد م ـــ دانة احملسن
األردن

ــــاء وأول من ــــاء وأول منكــــنـــــقط المـــــعــــة فـي ا كــــنـــــقط المـــــعــــة فـي ا
اكــــتــــشــــفــــهــــا اكــــتــــشــــفــــهــــا Rosel عـــام  عـــام 1755.
ومــــعـــــظم األمــــيــــبــــا لــــيــــست ضــــارةومــــعـــــظم األمــــيــــبــــا لــــيــــست ضــــارة
بــاإلنـســان. ولـكن هــنـاك نــوعبــاإلنـســان. ولـكن هــنـاك نــوعًـا واحـدـا واحـدًا
ـكن أن يسـبب مرضـكن أن يسـبب مرضًـا خـطيـرـا خـطيـرًا يا يُدعىدعى
الـزحــار األمـيــبي عــنـدمــا يـدخل إلىالـزحــار األمـيــبي عــنـدمــا يـدخل إلى
األمـعـاء الـغـلــيـظـة. وتـصــيب األمـيـبـااألمـعـاء الـغـلــيـظـة. وتـصــيب األمـيـبـا
األمــعـاء مــسـبـبــة اإلسـهــال كـمــا أنـهـااألمــعـاء مــسـبـبــة اإلسـهــال كـمــا أنـهـا

تصيب الكبد مكونة اخلراج.تصيب الكبد مكونة اخلراج.

سميات األخرى لألميبا سميات األخرى لألميباا ا
الـدوسـنـتـاريا األمـيـبـيـة الديـزنـطـارياالـدوسـنـتـاريا األمـيـبـيـة الديـزنـطـاريا
ـعـوية ـعـويةاألمـيـبـيـة األميـبـا األمـيـبيـة ا األمـيـبـيـة األميـبـا األمـيـبيـة ا
داء األمـيـبـات زحـار الـزحـار األمـيـبيداء األمـيـبـات زحـار الـزحـار األمـيـبي

ثالي. ثالي.ا ا

تعريف االميباتعريف االميبا
كــلــمــة أمـيــبــا مــشــتـقــة من الــكــلــمـةكــلــمــة أمـيــبــا مــشــتـقــة من الــكــلــمـة
(Amoibe) والـتى تـعنى) والـتى تـعنى اليـونـانـية (اليـونـانـية 
الـتـغيـر واألمـيبـا هى كـائن حى دقيقالـتـغيـر واألمـيبـا هى كـائن حى دقيق
لـها أحـادى اخلـلـية (أحـادى اخلـلـية (protozoan) لـها) 
شكل متغير باستمرار. وهي عبارة عنشكل متغير باستمرار. وهي عبارة عن
كـتـلـة بـروتـوبالزمــيـة مـيـكـروسـكـوبـيـةكـتـلـة بـروتـوبالزمــيـة مـيـكـروسـكـوبـيـة
يــــتــــراوح قـــطــــرهــــا بـــ يــــتــــراوح قـــطــــرهــــا بـــ 127  340
ميكـرون ويبلغ قطر أكبـر أنواعها نحوميكـرون ويبلغ قطر أكبـر أنواعها نحو
        فـتـظـهـر هـذه لـلـعـ اجملردة         فـتـظـهـر هـذه لـلـعـ اجملردة 

األميبا 
االصابة و الوقاية
والعالج

1/2
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الدوسنتاريا األميبيةالدوسنتاريا األميبية
الــدوســنــتــاريــا األمــيــبــيــة أو الــزحــارالــدوســنــتــاريــا األمــيــبــيــة أو الــزحــار
األمــــيــــبي مــــرض مــــعــــدي يــــصــــيباألمــــيــــبي مــــرض مــــعــــدي يــــصــــيب
الـقولـون وأحـيانـاالـقولـون وأحـيانـاً يـنـتشـر إلى أعـضاء يـنـتشـر إلى أعـضاء
أخـــرى من اجلـــسم يـــســـبــبـه نــوع منأخـــرى من اجلـــسم يـــســـبــبـه نــوع من
الـــطــفــيــلـــيــات يــســمى اإلنـــتــامــيــبــاالـــطــفــيــلـــيــات يــســمى اإلنـــتــامــيــبــا
ـرض في ـرض فيهـيــسـتــلـوتــيـكــا. ويـنــتـشــر ا هـيــسـتــلـوتــيـكــا. ويـنــتـشــر ا
ـنـاطق ـنـاطقالـدول الــنـامـيــة والـفــقـيــرة وا الـدول الــنـامـيــة والـفــقـيــرة وا
احلارة نـظـرااحلارة نـظـراً لـسـوء الـصـرف الـصحي لـسـوء الـصـرف الـصحي
وعـدم اتـبـاع الــسـلـوكـيــات الـصـحـيـة ووعـدم اتـبـاع الــسـلـوكـيــات الـصـحـيـة و
ـالئـمــة حلـيـاة   ـنـاخــيـة ا ـالئـمــة حلـيـاة  الـظــروف ا ـنـاخــيـة ا الـظــروف ا

   ( الطفيل) احلرارة والرطوبة.   ( الطفيل) احلرارة والرطوبة.

: :ويوجد الطفيل في صورت ويوجد الطفيل في صورت
 1 .  الصورة النشطة (التروفوزويت):  .  الصورة النشطة (التروفوزويت): 

ريض في احلالة احلادة ريض في احلالة احلادةراز ا ويوجد في بويوجد في بـراز ا
وهوهـو فو فـي هي هـذه الذه الـصـورة ال يورة ال يــــسـبب عبب عـدوى إذدوى إذ
أنه إذا  ابأنه إذا  ابــــــــتالعتالعـه مع طه مع طــــــــعــــــــام أو شام أو شــــــرابراب
ــــــــــعــــــــــدة دة  ــــــــــوت بوت بــــــــــتــــــــــأثأثــــــــــيــــــــــر حر حــــــــــامض اامض ا

قبل أن يصل إلى القولون.قبل أن يصل إلى القولون.

ـتكـيسـة: حيث حتيط ـتكـيسـة: حيث حتيط الصورة ا  2 .  .  الصورة ا
أعداد من الـتروفوزويت نفسـها بغشاءأعداد من الـتروفوزويت نفسـها بغشاء
ــــؤثــــرات ــــؤثــــراتمـــــزدوج يــــحــــمــــيــــهــــا من ا مـــــزدوج يــــحــــمــــيــــهــــا من ا
اخلـارجـيـة الـغــيـر مالئـمــة حلـيـاتـهـا.اخلـارجـيـة الـغــيـر مالئـمــة حلـيـاتـهـا.
عـدية لـلطـفيل إذ عـدية لـلطـفيل إذوهـذه هي الصـورة ا وهـذه هي الصـورة ا
أن هـــذه األكـــيـــاس األمـــيــبـــيـــة عـــنــدأن هـــذه األكـــيـــاس األمـــيــبـــيـــة عـــنــد
ابـتالعـها مـع الطـعـام أو الـشـراب تـمرابـتالعـها مـع الطـعـام أو الـشـراب تـمر
ـعـدة إلى الـقولـون دون أن تـتـأثر ـعـدة إلى الـقولـون دون أن تـتـأثرمن ا من ا

عدية. عدية.بالعصارة ا بالعصارة ا

اقسـام االميبـا

االميبــا اميبا طفيليةاميبا غير طفيلية

اميبا بروتيوس
Amoebo proteus

Entamoeba
invadens Entamoeba

a gingivalis

Entamoeba
moshkovskii

Entamoeba
har tmanni

Entamoeba
buetschlii

Entamoeba
dispar

انتاميبا اللثة
Entamoeba

coli

انتاميبا كوالي
Entamoeba
histolytica

انتاميبا الدوسنطاريا
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الفرق ب االميبا الطفيلية وغير الطفيليةالفرق ب االميبا الطفيلية وغير الطفيلية

األميبا الطفيلية (االنتاميبا)األميبا الطفيلية (االنتاميبا)

تعيش متطفلة داخل أمعاء اإلنسانتعيش متطفلة داخل أمعاء اإلنسان

واحليوان واحليوان 

تتبع جنساتتبع جنساً يسمى أنتاميبا أنتاميبا يسمى أنتاميبا أنتاميبا

كوالى أنتاميبا هستوليتيكا كوالى أنتاميبا هستوليتيكا 

 ال حتتوي على فجوات منقبضة  ال حتتوي على فجوات منقبضة 

لها قدم كاذبة واحدةلها قدم كاذبة واحدة

األميبا غير الطفيلية (احلرة)األميبا غير الطفيلية (احلرة)

ياه الراكدة مثل مياه البرك ياه الراكدة مثل مياه البركتعيش في ا تعيش في ا

ستنقعات  ستنقعات وا وا

مثل أميبا بروتيوسمثل أميبا بروتيوس

حتتوي على فجوات منقبضة حتتوي على فجوات منقبضة 

 لها اقدام كاذبة (غير منتظمة الشكل) لها اقدام كاذبة (غير منتظمة الشكل)
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األميبا الطفيلية أو إنتاميبا األميبا الطفيلية أو إنتاميبا 
Amoebozoa هــي جـــــــــــــنـس مـن هــي جـــــــــــــنـس مـن
تـوجد كـطفيـليـات خارجـية أو داخـليةتـوجد كـطفيـليـات خارجـية أو داخـلية
في احلــــيــــوانـــات. وتــــخــــتـــلـف أنـــواعفي احلــــيــــوانـــات. وتــــخــــتـــلـف أنـــواع
اإلنـــتـــامـــيــبـــات عن األمـــيـــبـــا احلــرةاإلنـــتـــامـــيــبـــات عن األمـــيـــبـــا احلــرة
ـنقبض وبأن لها ـنقبض وبأن لهايخـلوها من الفراغ ا يخـلوها من الفراغ ا
قــــدم كـــــاذب واحــــد فــــقط أو اثــــنــــقــــدم كـــــاذب واحــــد فــــقط أو اثــــنــــ
اكـتوبالزمـيـة فقط وأن اجلـفـاف قاتلاكـتوبالزمـيـة فقط وأن اجلـفـاف قاتل
لـها حـتى وهي مـتـحـوصلـة. ويـتـطفللـها حـتى وهي مـتـحـوصلـة. ويـتـطفل
منها عـلى جسم اإلنسان داخل القناةمنها عـلى جسم اإلنسان داخل القناة
الـهـضــمـيـة نــحـو سـتــة أنـواع أحـداهـاالـهـضــمـيـة نــحـو سـتــة أنـواع أحـداهـا
فـقط وهـو الـهـسـتـولـيـتـيكـا ضـار ومنفـقط وهـو الـهـسـتـولـيـتـيكـا ضـار ومن

هذه: هذه: 
إنتاميبا اللثة  إنتاميبا اللثة  

Endamoeba gingivalis:
وتــــــوجــــــد فـي فـم نــــــحـــــو وتــــــوجــــــد فـي فـم نــــــحـــــو 75% من من
الـســكـان حـيـث تـتـغــذى بـالــبـكـتــيـريـاالـســكـان حـيـث تـتـغــذى بـالــبـكـتــيـريـا
ـــفــكـــكــة. وتـــعــيـش بــوجه ـــفــكـــكــة. وتـــعــيـش بــوجهواخلـاليــا ا واخلـاليــا ا
خــاص في اجلـيـوب الـتـي تـتـكـون بـخــاص في اجلـيـوب الـتـي تـتـكـون بـ
وهــــذا الــــنـــوع ال وهــــذا الــــنـــوع الاألســـنــــان والــــلــــثـــة األســـنــــان والــــلــــثـــة
يـتحـوصل وتتم بـانتـقال احلـيوان منيـتحـوصل وتتم بـانتـقال احلـيوان من
فـم آلخـــر أثــــنـــاء األكل والــــتـــقــــبـــيلفـم آلخـــر أثــــنـــاء األكل والــــتـــقــــبـــيل
وحتـدث الــعــدوى فــيـمـن ال يـهــتــمـونوحتـدث الــعــدوى فــيـمـن ال يـهــتــمـون

بنظافة أسنانهم.بنظافة أسنانهم.

إنتاميبا كوالي إنتاميبا كوالي 
:Endamoeba  Coli 

 وتــــوجــــد  وتــــوجــــد في اجلـــــزء الــــعــــلــــوي منفي اجلـــــزء الــــعــــلــــوي من
األمـعـاء الـغـلـيـظـة لإلنـسـان وتـتـغذىاألمـعـاء الـغـلـيـظـة لإلنـسـان وتـتـغذى
ـواد الغـذائية ـواد الغـذائيةعـلى البكـتيـريا وبـقايا ا عـلى البكـتيـريا وبـقايا ا
وال تــســبب ضــررا بل أنــهــا قــد تــكــونوال تــســبب ضــررا بل أنــهــا قــد تــكــون
نـافعة بسبب تغـذيتها على الـبكتيريا.نـافعة بسبب تغـذيتها على الـبكتيريا.
ومـــثل هـــذه الـــعالقـــة بــ الـــطـــفــيلومـــثل هـــذه الـــعالقـــة بــ الـــطـــفــيل
ــعـاشـرة الــغـذائـيـة ــعـاشـرة الــغـذائـيـةوالـعـائـل تـعـرف بـا والـعـائـل تـعـرف بـا
(Commensalism) وإذا خرجت) وإذا خرجت
مع الــبـراز تــمـوت ولــذلك تـفــرز حـولمع الــبـراز تــمـوت ولــذلك تـفــرز حـول
نفسـها غالفا صلبا (حـوصلة) تنقسمنفسـها غالفا صلبا (حـوصلة) تنقسم
الـنـواة داخله إلى الـنـواة داخله إلى 8 وتـبـقى احلوصـلة وتـبـقى احلوصـلة
حـــيــة مــا دامت فـي وسط رطب حــتىحـــيــة مــا دامت فـي وسط رطب حــتى
إذا ما وصـلت إلى أمعـاء عائل جـديداإذا ما وصـلت إلى أمعـاء عائل جـديدا
عـادة لـلحـيـاة فـيـذوب الـغالف وتـخرجعـادة لـلحـيـاة فـيـذوب الـغالف وتـخرج

منه وتنقسم إلى ثمانية أفراد. منه وتنقسم إلى ثمانية أفراد. 

إنتاميبا الدوسنطاريا إنتاميبا الدوسنطاريا 
 : :Endamoeba Histolytica 
وتعـيش في أمعـاء اإلنسـان أيضا وهيوتعـيش في أمعـاء اإلنسـان أيضا وهي
أكـبـر حـجمـا من الـنـوع الـسـابق وأكـثرأكـبـر حـجمـا من الـنـوع الـسـابق وأكـثر
نـــشـــاطـــا. وتـــتـــغـــذى عـــلى الـــغـــشــاءنـــشـــاطـــا. وتـــتـــغـــذى عـــلى الـــغـــشــاء
اخملـاطي لألمعـاء بإفراز انـز يذيبه اخملـاطي لألمعـاء بإفراز انـز يذيبه 
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كما تتغذى على الكرات الدموية التيكما تتغذى على الكرات الدموية التي
تـــــنــــــزف مـــــنـه مـــــســــــبـــــبــــــة مـــــرضتـــــنــــــزف مـــــنـه مـــــســــــبـــــبــــــة مـــــرض
ـعـروفة وقـد تسـير في ـعـروفة وقـد تسـير فيالـدوسـنطـاريا ا الـدوسـنطـاريا ا
الـدم إلى الكـبد وتـكـون خراجـات فيه.الـدم إلى الكـبد وتـكـون خراجـات فيه.
وتنتقل الـعدوى بواسطة احلويصالتوتنتقل الـعدوى بواسطة احلويصالت
ـــكـــنه أن ـــكـــنه أنألن احلـــيـــوان الـــنــــشط ال ألن احلـــيـــوان الـــنــــشط ال

يعيش خارج اجلسم. يعيش خارج اجلسم. 

كيف تـدخل هذه الـطفـيلـياتكيف تـدخل هذه الـطفـيلـيات
إلى اجلسم ?إلى اجلسم ?

يــحــدث االنــتــقــال من خـالل الــطـرقيــحــدث االنــتــقــال من خـالل الــطـرق
التالية:التالية:

ـلـوثــة بـاجلـراثـيم ـيــاه ا ـلـوثــة بـاجلـراثـيم- الــطـعـام وا ـيــاه ا - الــطـعـام وا
والـتي حتتـوى عـلى الكـيس الـطفـيلىوالـتي حتتـوى عـلى الكـيس الـطفـيلى

لألميبالألميبا
 - التعرض لبراز شخص مصاب.  - التعرض لبراز شخص مصاب. 

نزلي. نزلي.- الصراصير والذباب ا - الصراصير والذباب ا
بوصـول أكـيـاس األمـيبـا إلى الـقـولونبوصـول أكـيـاس األمـيبـا إلى الـقـولون
ــكن أن يــبــقى الــشــخـص لــفــتـراتــكن أن يــبــقى الــشــخـص لــفــتـرات
طويلة يحـمل أكياس األميبا ويفرزهاطويلة يحـمل أكياس األميبا ويفرزها
فـي بـــرازه دون أن تــــظـــهــــر عــــلـــيه أيفـي بـــرازه دون أن تــــظـــهــــر عــــلـــيه أي
أعراض أو شكـوى لعـدة أشهر وأحـياناأعراض أو شكـوى لعـدة أشهر وأحـياناً
سـنــوات ولـكـنـه يـكـون نـاقـالسـنــوات ولـكـنـه يـكـون نـاقـالً لـلـعـدوى  لـلـعـدوى 

(وهذا يـحدث في الـغالـبيـة) ولكن في(وهذا يـحدث في الـغالـبيـة) ولكن في
ـــكن في خالل ـــكن في خاللقـــلــيـل من احلــاالت  قـــلــيـل من احلــاالت 
أسابيع قـليلـة تظهـر أعراض العدوىأسابيع قـليلـة تظهـر أعراض العدوى
وذلك يـــتــوقـف غــالـــبـــاوذلك يـــتــوقـف غــالـــبـــاً عـــلى كـــمـــيــة عـــلى كـــمـــيــة
الــطـفـيل الــداخـلـة لـلــجـسم والـقـدرةالــطـفـيل الــداخـلـة لـلــجـسم والـقـدرة
نـاعـية لـلـشخص ووجـود مـيكـروبات نـاعـية لـلـشخص ووجـود مـيكـروباتا ا
أخرى بكتيـريا أو فيروسات (مصاحبةأخرى بكتيـريا أو فيروسات (مصاحبة

للطفيل).للطفيل).
في الـقولـون تنـفجـر األكيـاس مفـرغةفي الـقولـون تنـفجـر األكيـاس مفـرغة
كن كنمـا بها مـن طفيل نـشط والذي  مـا بها مـن طفيل نـشط والذي 
أن يـــتــــعـــايـش مع الــــشـــخص دون أنأن يـــتــــعـــايـش مع الــــشـــخص دون أن
يــسـبـب له أعــراض وفي هــذه احلــالـةيــسـبـب له أعــراض وفي هــذه احلــالـة
يــتـغـذى عـلـى الـبـكــتـيـريــا و جـزيـئـاتيــتـغـذى عـلـى الـبـكــتـيـريــا و جـزيـئـات
ــوجــودة بــالـقــولــون ولــكن ــوجــودة بــالـقــولــون ولــكنالــطــعــام ا الــطــعــام ا
ألســبــاب غـيــر مــعـروفــة يــتــحـول إلىألســبــاب غـيــر مــعـروفــة يــتــحـول إلى
ـــرضي فــيـــهــاجم الـــغــشــاء ـــرضي فــيـــهــاجم الـــغــشــاءالـــشــكل ا الـــشــكل ا
بطن للـقولون مسـببا تقـرحات (لها بطن للـقولون مسـببا تقـرحات (لهاا ا
يـز يـشبه الـدورق أو الـقارورة  يـز يـشبه الـدورق أو الـقارورة شـكل  شـكل 
flask shaped ulcers
ـــا يـــؤدي إلى نــزيـف (خــروج دم معـــا يـــؤدي إلى نــزيـف (خــروج دم مع
الـبراز) وفي هـذه احلالـة يـتغـذى علىالـبراز) وفي هـذه احلالـة يـتغـذى على
ـــتــهــتــكـــة وخاليــا الــدم ـــتــهــتــكـــة وخاليــا الــدماألنــســجــة ا األنــســجــة ا
ـكن أن يصل إلـى الدورة الـدمـوية  ـكن أن يصل إلـى الدورة الـدمـوية و و
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ومـنـهــا يـنـتـشــر إلى أجـزاء أخـرى منومـنـهــا يـنـتـشــر إلى أجـزاء أخـرى من
خ مؤدياً إلى إلى خ مؤديااجلسم كالكـبد والرئة وا اجلسم كالكـبد والرئة وا
كن  ناطق. كما  كن خراج أميبي بهذه ا ناطق. كما  خراج أميبي بهذه ا

أن يـخـترق جـدار الـقولـون لـيصل إلىأن يـخـترق جـدار الـقولـون لـيصل إلى
الـبـريـتـون (الصـفـاق) مـسـببـاالـبـريـتـون (الصـفـاق) مـسـببـاً إلـتـهاب إلـتـهاب

بريتوني.بريتوني.

االشكال اخملتلفة لالميبا واالنتاميبا
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أالشـــخــاص أالكـــثــر عـــرضــةأالشـــخــاص أالكـــثــر عـــرضــة
لإلصابة بهذه العدوى:لإلصابة بهذه العدوى:

 . سن . - األشخاص ا سن - األشخاص ا
- األشــخــاص الـــذين يــســـتــخــدمــون- األشــخــاص الـــذين يــســـتــخــدمــون
عقاقير حتتوي على مادة األسترويد.عقاقير حتتوي على مادة األسترويد.
- األشخاص الذين يعانون من ضعف- األشخاص الذين يعانون من ضعف

ناعة.  ناعة. ا ا
صابون بالسرطان.  صابون بالسرطان. - األشخاص ا - األشخاص ا

- األشخاص الـذين يعانون من نقص- األشخاص الـذين يعانون من نقص
التغذية. التغذية. 

- النساء احلوامل. - النساء احلوامل. 

- األشخـاص الذين سافروا مـنذ فترة- األشخـاص الذين سافروا مـنذ فترة
قريبة إلى مناطق استوائية.قريبة إلى مناطق استوائية.

رض:  رض: أعراض ا أعراض ا
 1. ألم بــالــبــطن مع إســهــال شــديــد. ألم بــالــبــطن مع إســهــال شــديــد

كريه الرائحة كريه الرائحة 
 2 .  . لم شديـد بـالـبـطن أثنـاء الـتـبرزلم شديـد بـالـبـطن أثنـاء الـتـبرز
مع إخــــتالط الـــبــــراز بـــدم ومـــخـــاطمع إخــــتالط الـــبــــراز بـــدم ومـــخـــاط

(زحار)(زحار)
   2 .  . احــــيـــــانــــااحــــيـــــانــــاً ارتــــفــــاع في درجــــة ارتــــفــــاع في درجــــة
ـــكن أن  ـــكن أن احلـــرارة وغـــثـــيـــان أو قىء  احلـــرارة وغـــثـــيـــان أو قىء 
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تــسـتـمــر األعـراض أليــام ثم تـخــتـفيتــسـتـمــر األعـراض أليــام ثم تـخــتـفي
تـــلـــقـــائــــيـــاتـــلـــقـــائــــيـــاً  (دون عالج) وهـــذا عـــادة  (دون عالج) وهـــذا عـــادةً
يحـدث عدة مـرات في نفس الـشخصيحـدث عدة مـرات في نفس الـشخص

على مدار العام.على مدار العام.

ضاعفات: ضاعفات:ا ا
في العفي العـادة تنادة تنـحصحصـر اإلصابر اإلصابـة أو العدوىة أو العدوى
األولاألولــــيـة في األمة في األمــــعـاء الاء الـغــــلـيــــظـة فة فـقطقط
ـناعة فقد تخرجناعة فقد تخرج لكن في حاله نقص الكن في حاله نقص ا
الطفيلالطفيلـيات من األمعاء عن طريق تياريات من األمعاء عن طريق تيار
الالــــدم إلدم إلـى األعى األعــــضــــاء األخاء األخــــرى ويرى ويــــهــــاجماجم
تحوصل أجزاء أخرى من تحوصل أجزاء أخرى منر ا الطور غيالطور غيـر ا
اجلاجلـسم مسم مــــثل الثل الـكــــبـد (الد (الــــعـضــــو األكو األكـثـر

شيوعا بعد األمعاء).شيوعا بعد األمعاء).

خراج أميبي بالكبد: خراج أميبي بالكبد: 
ن ويــــصــــيبيب ن ويفص األ يــــصــــيب عيب عــــادةادةً ال الــــفص األ
الالــــذكذكـور أكور أكــــثـر من اإلنر من اإلنــــاث باث بـنــــسـبـة ة 6: : 1
وأعوأعــــراضراضـه إرته إرتــــفــــــاع احلاع احلــــــرارة مع ألم فيرارة مع ألم في
ـكنكن اجلاجلــــهـة الة الــــيـمــــنى أعنى أعــــلى اللى الـبــــطن وطن و
تـشـخـيصيصـه في األشعه في األشعـة بة بـارتارتـفـاع اجلاع اجلـهةهة
الالــــيــــــمــــنـى من احلى من احلــــجــــــاب احلاب احلــــــاجاجــــز إلىز إلى

أعلى.أعلى.

انتانتـقال القال الـعـدوى إلى الرئدوى إلى الرئـة مة مـسبسبـباباً
خراج بالرئة:خراج بالرئة:

 يـحـدث هـذا عــادة عن طـريق امـتـداديـحـدث هـذا عــادة عن طـريق امـتـداد
خـراج الــكـبـد عــبـر احلـجــاب احلـاجـزخـراج الــكـبـد عــبـر احلـجــاب احلـاجـز
واعـــــراضه: ألم واعـــــراضه: ألمإلى قـــــاعــــدة الـــــرئــــة إلى قـــــاعــــدة الـــــرئــــة
بـالــصــدر مع ســعــال واخـراج كــمــيـاتبـالــصــدر مع ســعــال واخـراج كــمــيـات
مـيـز لونه أحـمر مـيـز لونه أحـمركبـيـرة من البـصـاق ا كبـيـرة من البـصـاق ا
مائل إلى البـني وليس له رائحة وهذامائل إلى البـني وليس له رائحة وهذا
عـلى الـعــكس من خـراج الـرئـة الـنـاجتعـلى الـعــكس من خـراج الـرئـة الـنـاجت
عن عدوى بـكـتـيريـة فـيكـون له رائـحةعن عدوى بـكـتـيريـة فـيكـون له رائـحة

كريهة جداكريهة جداً.

خ : خ :خراج با خراج با
إلــتــهـــاب بــريــتـــوني نــتــيـــجــة لــثــقبإلــتــهـــاب بــريــتـــوني نــتــيـــجــة لــثــقب
القـولـون أو النـفـجار خـراج الـكـبد فيالقـولـون أو النـفـجار خـراج الـكـبد في

التجويف البريتوني.التجويف البريتوني.
ـزمـنــة من أسـبـاب سـوء ـزمـنــة من أسـبـاب سـوءاإلنــتـامـيـبــا ا اإلنــتـامـيـبــا ا

التغذية وضعف النمو في األطفال.التغذية وضعف النمو في األطفال.
في أحيـان قلـيلـة يتـكون كـتلـة أميـبيةفي أحيـان قلـيلـة يتـكون كـتلـة أميـبية
ameboma أو ورم أميبي بالقولون أو ورم أميبي بالقولون

كن أن يسبب انسداد معوي.كن أن يسبب انسداد معوي.
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رض: رض:تشخيص ا تشخيص ا
 1 .  . حتـــــلـــــيل الـــــبـــــراز: هــــو أكـــــثــــرحتـــــلـــــيل الـــــبـــــراز: هــــو أكـــــثــــر
الــفــحــوص اســتـــخــدامــاالــفــحــوص اســتـــخــدامــاً في مــعــظم في مــعــظم
الـبالد ولـكـن نـتـائـجه لــيـست دقـيـقـة الـبالد ولـكـن نـتـائـجه لــيـست دقـيـقـة 
 100%     ذلـك أن الـــشـــكـل الـــنـــشط ذلـك أن الـــشـــكـل الـــنـــشط
لـلـطـفيـل يتـشـابه مع أنـواع أخرى منلـلـطـفيـل يتـشـابه مع أنـواع أخرى من

األميبا التي تعيش في القولون األميبا التي تعيش في القولون 
بـشـكل تـكـافـلي (أى ال تـسـبب مـرضـابـشـكل تـكـافـلي (أى ال تـسـبب مـرضـاً)
مـثل االنـتـامــيـبـا كـوالى واإلنــتـامـيـبـامـثل االنـتـامــيـبـا كـوالى واإلنــتـامـيـبـا
ديسـبـار كمـا أن األكـيـاس األميـبـية الديسـبـار كمـا أن األكـيـاس األميـبـية ال
تـفــرز بـشـكـل مـسـتــمـر في الــبـراز لـذاتـفــرز بـشـكـل مـسـتــمـر في الــبـراز لـذا
يجب عـمل ثالث فـحـوصـات متـتـالـيةيجب عـمل ثالث فـحـوصـات متـتـالـية

للبراز قبل أن ننفي وجود العدوى.للبراز قبل أن ننفي وجود العدوى.

 2 . . فحص الدم: فحص الدم:
ـــنـــاعـــيـــة ضـــد ـــنـــاعـــيـــة ضـــدلـــوجـــود األجـــســـام ا  لـــوجـــود األجـــســـام ا
الـطــفـيل وهــذه تـكـون مــوجـودة سـواءالـطــفـيل وهــذه تـكـون مــوجـودة سـواءً
كــانت هــنــاك أعــراض لــلــمــرض أو الكــانت هــنــاك أعــراض لــلــمــرض أو ال
وتكون مستـواها عالياوتكون مستـواها عالياً في حالة خراج في حالة خراج
الكـبد وعـادة تظـهر بـعد أسـبوع منالكـبد وعـادة تظـهر بـعد أسـبوع من

حدوث العدوى.حدوث العدوى.

 3 . األش . األشــــــــــــعــــــــــــــة الة الــــــــــــســــــــــــيــــــــــــنــــــــــــيــــــــــــة
قطعية:  قطعية: أوالتليفزيونية وا أوالتليفزيونية وا

لـتشخـيص اخلراج األميـبي في الكبدلـتشخـيص اخلراج األميـبي في الكبد
خ. خ.والرئة وا والرئة وا

    4 .  حتليل البراز : .  حتليل البراز :
للكـشف عن وجود بـروت األمـيبا والـللكـشف عن وجود بـروت األمـيبا والـ
دي إن ايه (دي إن ايه (DNA) اخلاص بـاألمـيـبا) اخلاص بـاألمـيـبا
ولـكن هـذا الـتـحـلـيل ال يجـرى في كلولـكن هـذا الـتـحـلـيل ال يجـرى في كل

الدول نظراالدول نظراً ألنه عالى التكلفة. ألنه عالى التكلفة.

العالج :العالج :
مترونيدازول ( فالجيل  أمريزول ):مترونيدازول ( فالجيل  أمريزول ):
 هـــو االخــــتـــيـــار األول لــــلـــعالج إذ أنهـــو االخــــتـــيـــار األول لــــلـــعالج إذ أن
امـتـصـاصه سـريع من األمـعـاء لـذلكامـتـصـاصه سـريع من األمـعـاء لـذلك
فـــهــو يــنـــاسب أيــضــا الـــعــدوى خــارجفـــهــو يــنـــاسب أيــضــا الـــعــدوى خــارج

خ). خ).األمعاء ( خراج الكبد والرئة وا األمعاء ( خراج الكبد والرئة وا

.( ).تنيدازول ( فاسيج تنيدازول ( فاسيج
كن إضـافة عـقار آخر لـلقـضاء علىكن إضـافة عـقار آخر لـلقـضاء على
ـتبـقى (األكيـاس األميـبية) ـتبـقى (األكيـاس األميـبية)الطـفيل ا الطـفيل ا

باألمعاء مثل:باألمعاء مثل:
( ) بــــارومــــومـــايــــســــ ( هـــيــــمــــاتـــ  بــــارومــــومـــايــــســــ ( هـــيــــمــــاتـــ

دايلوكسانيد فيوراوات أيودوكينول.دايلوكسانيد فيوراوات أيودوكينول.
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طرق الوقاية:طرق الوقاية:
 1 .  .   اتبـاع السـلوكـيات الـصحـية في  اتبـاع السـلوكـيات الـصحـية في

احلياة اليومية: احلياة اليومية: 
ــــاء ــــاء بـــــا       غـــــسل األيـــــدى جـــــيـــــدا      غـــــسل األيـــــدى جـــــيـــــداً بـــــا
ـيـاة ـيـاةوالــصـابـون بـعـد اسـتـخـدام دورة ا والــصـابـون بـعـد اسـتـخـدام دورة ا

وقبل األكل.وقبل األكل.
       غــسـل اخلــضـــراوات الـــتي تـــؤكل       غــسـل اخلــضـــراوات الـــتي تـــؤكل
طازجـة جيـداطازجـة جيـداً ويفـضل نقـعهـا في ماء ويفـضل نقـعهـا في ماء
مضاف إليه ملعقة خل أو برمنجنات مضاف إليه ملعقة خل أو برمنجنات 

دة 10 دقائق قبل تناولها دقائق قبل تناولها دة بوتاسيوم  بوتاسيوم 
ـيـاة ـيـاة االهـتـمـام بـنـظـافـة دورات ا  2 .  .  االهـتـمـام بـنـظـافـة دورات ا
مع إعــطــاء عــنــايــة خــاصــة لــقــاعـدةمع إعــطــاء عــنــايــة خــاصــة لــقــاعـدة
ـيـاة (الـشـطاف) ـيـاة (الـشـطاف)الـتـوالـيـت وصـنـبـور ا الـتـوالـيـت وصـنـبـور ا

طهرات في غسلها.   طهرات في غسلها.  واستعمال ا واستعمال ا
 3 . .  محاربة الذباب واحلشرات   محاربة الذباب واحلشرات التيالتي
كن أن تنقل الطفيل من البراز إلىكن أن تنقل الطفيل من البراز إلى
ـكــشـوفــة مع مــراعـاة ـكــشـوفــة مع مــراعـاةاألكل واألوانـي ا األكل واألوانـي ا

عدم ترك األطعمة مكشوفة.عدم ترك األطعمة مكشوفة.
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 5 .  .  اإلقالع عـن الــعـــادات الـــســيـــئــةاإلقالع عـن الــعـــادات الـــســيـــئــة
كـــالـــتـــبـــرز في اخلالء وفـي احلـــقــولكـــالـــتـــبـــرز في اخلالء وفـي احلـــقــول
ــزارعــ يـســتــخـدمــون بـراز ــزارعــ يـســتــخـدمــون بـراز(بـعض ا (بـعض ا
اإلنسـان واحليـوان في تـسمـيد الـتربةاإلنسـان واحليـوان في تـسمـيد الـتربة

الزراعية).  الزراعية).  
 5 . ت . تنقية مياة الشرب إما باستعمالنقية مياة الشرب إما باستعمال
دة    ـرشحـات (الـفالتـر) أو بـغلـيـهـا  دة ا ـرشحـات (الـفالتـر) أو بـغلـيـهـا  ا

ربع ساعة ثم تبريدها سريعا .ربع ساعة ثم تبريدها سريعا .
(إضــافـة الـكــلـور لــلـمــاء لـتــطـهــيـرهـا(إضــافـة الـكــلـور لــلـمــاء لـتــطـهــيـرهـا
يـحـتـاج إلى إضـافـة نـسـبـة عـالـيـة منيـحـتـاج إلى إضـافـة نـسـبـة عـالـيـة من
ــاء غــيـر ــا يــجــعل طــعم ا ــاء غــيـرالـكــلــور  ــا يــجــعل طــعم ا الـكــلــور 
مسـتـسـاغ لذا يـفـضل الـفالتـر أو غلىمسـتـسـاغ لذا يـفـضل الـفالتـر أو غلى
اء مع مالحظة أن الكيس الطفيلى اء مع مالحظة أن الكيس الطفيلىا ا
ـــاء  ـــاء لألمــــيـــبــــا يـــقــــاوم الـــكــــلـــور بــــا لألمــــيـــبــــا يـــقــــاوم الـــكــــلـــور بــــا
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إن كان بنسبة بسيطة).إن كان بنسبة بسيطة).
طاعم طاعم عند تـناول الـطعـام في ا  6 .  .  عند تـناول الـطعـام في ا
يــــفـــضل عـــدم تــــنـــاول الـــســـلـــطـــة أويــــفـــضل عـــدم تــــنـــاول الـــســـلـــطـــة أو

اخلضراوات النيئة .اخلضراوات النيئة .

راجع: راجع:ا ا

ــعــرفــيـة ــوسـوعــة ا ــعــرفــيـة األمــيــبــا ا ــوسـوعــة ا  1 .   .   األمــيــبــا ا
الشاملة: الشاملة: 
.(.(2007)

   مــحــمــود عــبــد الــعــزيــز; وآخــرون   مــحــمــود عــبــد الــعــزيــز; وآخــرون
(الــــــــطــــــــبــــــــعـــــــــة األولى) ((الــــــــطــــــــبــــــــعـــــــــة األولى) (2008).).
الالفقـاريات. الـقاهـرة مصـر: مكـتبة الالفقـاريات. الـقاهـرة مصـر: مكـتبة 

صرية.  صرية. األجنلو ا األجنلو ا
 2 . .      مــــــوقـع طــــــبــــــيـب دوت كــــــوم مــــــوقـع طــــــبــــــيـب دوت كــــــوم
http:// د. ضــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــاء         د. ضــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــاء        
www.6abib.com
lakii.com 3  .   مـــــنـــــتـــــدى لك   .   مـــــنـــــتـــــدى لك    
أركـان األسـرة ركن الـتـغذيـة والـصـحةأركـان األسـرة ركن الـتـغذيـة والـصـحة

والرجيم  . والرجيم  . 
ـوسـوعـة احلـرة ـوسـوعـة احلـرةيــكـيـبـيـديـا  ا  4 . .     ويــكـيـبـيـديـا  ا
  http://ar.wikipedia.org و  و 
5 . http: //
www.asnanaka.com/m/
MedicalEncyclopedia/
MedicalGlossary/
ameba.htm
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من الـــدول الــنــامـــيــة لــتـــوفــر الــعالجمن الـــدول الــنــامـــيــة لــتـــوفــر الــعالجأ. د. عبد اجلليل ثويني
ــــســـــتــــوى االقـــــتــــصــــادي ــــســـــتــــوى االقـــــتــــصــــاديوحتــــسـن ا وحتــــسـن ا
واالجـتـمـاعي ولـكن الـثـمـانـيـنـيات منواالجـتـمـاعي ولـكن الـثـمـانـيـنـيات من
ذلك القـرن وما بعدها شـهدت انتشاراذلك القـرن وما بعدها شـهدت انتشاراً
واسعـاواسعـاً للمـرض في أكثـر بلـدان العالم للمـرض في أكثـر بلـدان العالم
بـــــســـــبب انـــــتـــــشـــــار مـــــرض األيــــدز.بـــــســـــبب انـــــتـــــشـــــار مـــــرض األيــــدز.
واحلــقـــيــقــة أن مــرض الـــسل هــو منواحلــقـــيــقــة أن مــرض الـــسل هــو من
أسـبــاب الـوفــاة الــرئـيــسـيــة في هـؤالءأسـبــاب الـوفــاة الــرئـيــسـيــة في هـؤالء
رضى. وكـمثـال على خـطورة الوضع رضى. وكـمثـال على خـطورة الوضعا ا
ية يةر منظـمة الصحـة العا احلـالي تقداحلـالي تقدر منظـمة الصحـة العا
وتون من وتون من شخص في الـعام  أن أن 600 شخص في الـعام 
السل في منطقة غرب احمليط الهادالسل في منطقة غرب احمليط الهاد
ـنطـقة ـنطـقةوأن ملـيوني شـخص في تلك ا وأن ملـيوني شـخص في تلك ا
و و 8 مـاليـــــــــــــــ فــي الـــــــــــــــعـــــــــــــــالـم  مـاليـــــــــــــــ فــي الـــــــــــــــعـــــــــــــــالـم 

 مقدمة مقدمة
عـدية عـدية من األمـراض ا مـرض السلمـرض السلّ من األمـراض ا
رض ا تسبب هذا ا رض ور ا تسبب هذا ا ة جـداً ور ة جـداالقد القد
ـوت أكـثر من أي مـرض آخـر. يـقدّر ـوت أكـثر من أي مـرض آخـر. يـقدبـا بـا
ــصـابــ بــاجلـرثــومـة (إصــابـة ــصـابــ بــاجلـرثــومـة (إصــابـةعـدد ا عـدد ا
لياري شخص وأن ما نسبتة لياري شخص وأن ما نسبتةكامنة)  كامنة) 
                    من هــؤالء ســيــظــهــر عــنــدهممن هــؤالء ســيــظــهــر عــنــدهم

رض في وقت ما من حياتهم. رض في وقت ما من حياتهم.ا ا
ـــرض نـــســبـــيـــاً في في ـــرض نـــســبـــيـــالـــقـــد انـــحـــســـر ا لـــقـــد انـــحـــســـر ا
الـستـيـنيـات والسـبـعيـنـيات من الـقرنالـستـيـنيـات والسـبـعيـنـيات من الـقرن
ـاضي في الـدول الـصـنـاعـيـة وكـثـير  ـاضي في الـدول الـصـنـاعـيـة وكـثـير ا ا

مرض 
السل
(التدرًّن)

%10
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ـرض في الــعـام الـواحـد. ـرض في الــعـام الـواحـد.يـصـابــون بـا يـصـابــون بـا
أمــا عـدد الــوفـيـات فـي الـعــام الـواحـدأمــا عـدد الــوفـيـات فـي الـعــام الـواحـد
رض ا أعاد ا رض مالي و ا أعاد ا فيتجاوز فيتجاوز 10 مالي و
إلى الواجـهة وجعل منظـمات الصحةإلى الواجـهة وجعل منظـمات الصحة
تــــدق نـــاقــــوس اخلـــطــــر هـــو ظــــهـــورتــــدق نـــاقــــوس اخلـــطــــر هـــو ظــــهـــور
ـقـاومــة لألدويـة ـقـاومــة لألدويـةالـسالالت مــتـعــددة ا الـسالالت مــتـعــددة ا
ــقــاومــة لألدويــة ــقــاومــة لألدويــة) وكــثــيــرة ا (MDR) وكــثــيــرة ا
(XDR) كــــمــــا ســـــيــــأتـي شــــرح ذلك) كــــمــــا ســـــيــــأتـي شــــرح ذلك

الحقاالحقاً.

شاهير: شاهير: مرض السل وا  2 .  .   مرض السل وا
يـــنـــتـــشـــر مـــرض الـــسل عـــادةيـــنـــتـــشـــر مـــرض الـــسل عـــادةً في في
اجملــتـــمــعــات احملــرومــة اجـــتــمــاعــيــااجملــتـــمــعــات احملــرومــة اجـــتــمــاعــيــاً
واقـتـصاديـاواقـتـصاديـاً لـسوء الـتـغذيـة واالزدحام لـسوء الـتـغذيـة واالزدحام
في الـسـكن وسوء اخلـدمـات الصـحـيةفي الـسـكن وسوء اخلـدمـات الصـحـية
ــرض لم يـســتـثنِ الـكــثـيـر من الـكــثـيـر من ــرض لم يـســتـثنولـكن ا ولـكن ا
ــرض ــشـــاهـــيـــر. فـــقــد عـــانى مـن ا ــرضا ــشـــاهـــيـــر. فـــقــد عـــانى مـن ا ا
الـكـثـير من كـبـار األدباء ومـنـهم: جالـكـثـير من كـبـار األدباء ومـنـهم: ج
أوست وبلزاك واألخوات آن وشارلوتأوست وبلزاك واألخوات آن وشارلوت
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واميـلي برونتي والبيـر كاموس وأنتونواميـلي برونتي والبيـر كاموس وأنتون
شـيـخـوف ودوستـويـفـسـكي وشـيـخوفشـيـخـوف ودوستـويـفـسـكي وشـيـخوف
ولــــورنس وســــومــــرسـت مــــوم وجـــورجولــــورنس وســــومــــرسـت مــــوم وجـــورج
اورويل وجـــــون ريـــــد وتـــــولـــــســـــتـــــوياورويل وجـــــون ريـــــد وتـــــولـــــســـــتـــــوي
وفـولـتـيـر. كـمـا أن الـكـثـيـر من أبـطـالوفـولـتـيـر. كـمـا أن الـكـثـيـر من أبـطـال
روايـات كــثــيــر من الـكــتــاب عــانـوا منروايـات كــثــيــر من الـكــتــاب عــانـوا من
صاب رض يـزيد ا رض إذ يـبدو أن ا صابا رض يـزيد ا رض إذ يـبدو أن ا ا
ـا لــفــتــرة الــصـراع ـا لــفــتــرة الــصـراع وشــاعــريــة ر رقــةرقــةً وشــاعــريــة ر
ــرض أو لـــتــغـــيــرات ــرض أو لـــتــغـــيــراتالــطـــويـــلــة مـع ا الــطـــويـــلــة مـع ا

مناعية تؤثر على احلالة النفسية.مناعية تؤثر على احلالة النفسية.
ـــرض كـــثـــيـــر من ـــرض كـــثـــيـــر منكـــذلك عـــانى من ا كـــذلك عـــانى من ا
الــفـــنــانـــ مـــثل هـــاري كالرك وبــولالــفـــنــانـــ مـــثل هـــاري كالرك وبــول
وسـيقي وسـيقيكـاكان واوبري جيـردسلي وا كـاكان واوبري جيـردسلي وا
أمـثـال جــوبـان وجـون كـالــفن والـقـادةأمـثـال جــوبـان وجـون كـالــفن والـقـادة
مـثل سـيـمـون بولـفـار وادوارد الـسادسمـثل سـيـمـون بولـفـار وادوارد الـسادس
ومــحـمـد عـلي جــنـاح ولـويس الـسـابعومــحـمـد عـلي جــنـاح ولـويس الـسـابع
عــشــر ونــلــســون مــانــديـال ونــابــلــيـونعــشــر ونــلــســون مــانــديـال ونــابــلــيـون
الـثـاني والـبانـور روزفـلت وآخـرون مثلالـثـاني والـبانـور روزفـلت وآخـرون مثل
دمتري منديليف وفلورنس نايتنكيل.دمتري منديليف وفلورنس نايتنكيل.

رض: رض: سبب ا  3 .  .  سبب ا
ـرض جـرثــومـة تــنـتـمي إلى ـرض جـرثــومـة تــنـتـمي إلى تـســبب ا  تـســبب ا
ـــــــايــــــكـــــــوبـــــــكــــــتـــــــريــــــوم  ـــــــايــــــكـــــــوبـــــــكــــــتـــــــريــــــوم جـــــــنس ا جـــــــنس ا
(Mycobacterium) وهي فريدة ) وهي فريدة 

فـي خــصـــائــصــهـــا كــونـــهــا ال تـــصــبغفـي خــصـــائــصــهـــا كــونـــهــا ال تـــصــبغ
بالطرق الـعادية للـبكتيريـا إذ يتطلببالطرق الـعادية للـبكتيريـا إذ يتطلب
صــبــغــهــا طــريــقــة خــاصـة ومــتـى مـاصــبــغــهــا طــريــقــة خــاصـة ومــتـى مـا
صبـغت فإنـهـا ال تفـقد الـصـبغـة حتىصبـغت فإنـهـا ال تفـقد الـصـبغـة حتى
بـــــاألحــــمــــاض غـــــيــــر الــــعـــــضــــويــــةبـــــاألحــــمــــاض غـــــيــــر الــــعـــــضــــويــــة
 ( (Acid Fast) وكــــذلك تــــتــــمــــيــــز) وكــــذلك تــــتــــمــــيــــز
أكــثـرهــا عن بـاقـي الـبــكـتــيـريــا بـبطءأكــثـرهــا عن بـاقـي الـبــكـتــيـريــا بـبطء

وها.وها.

ــرض في ــرض فيومن األنــواع الــتـي تــســبب ا ومن األنــواع الــتـي تــســبب ا
اإلنسان ما يلي:اإلنسان ما يلي:

أ- جرثومة السل البشريأ- جرثومة السل البشري
.tuberculosis Mycobacterium 

ب- جرثومة السل البقريب- جرثومة السل البقري
bovis Mycobacterium 

وهـذا النـوع يـصيب األبـقـار وكثـير منوهـذا النـوع يـصيب األبـقـار وكثـير من
احليوانات وأحيانااحليوانات وأحياناً اإلنسان. اإلنسان.

طية ايكوبكـتريا الال طيةج- مجمـوعة ا ايكوبكـتريا الال ج- مجمـوعة ا
ايـكوبـكتـريا ايـكوبـكتـريافـضل تـسمـيتـهـا ا والتي أوالتي أُفـضل تـسمـيتـهـا ا
غـــــــــيــــــــــر جــــــــــرثـــــــــومــــــــــة الــــــــــسل غـــــــــيــــــــــر جــــــــــرثـــــــــومــــــــــة الــــــــــسل 
(nontuberculous Mycobacterium)
وكــثـيــر من هـذه  األنــواع مـوجـودة فيوكــثـيــر من هـذه  األنــواع مـوجـودة في

الطبيعة وتصيب حيوانات دنيا.الطبيعة وتصيب حيوانات دنيا.
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 3 .   طرق العدوى: .   طرق العدوى:
يصاب اإلنسان بـانتقال اجلرثومةيصاب اإلنسان بـانتقال اجلرثومة

إليه بإحدى الطرق التالية:إليه بإحدى الطرق التالية:
ــتـطـايـر من فم ــتـطـايـر من فمأ- اســتـنـشـاق الـرذاذ ا أ- اســتـنـشـاق الـرذاذ ا
ـصــاب بــالـسـل الـرئــوي أثــنـاء ـصــاب بــالـسـل الـرئــوي أثــنـاءوأنـف ا وأنـف ا
الـسـعال الـعـطاس أو الـكالم كـما أن الـسـعال الـعـطاس أو الـكالم كـما أن 

كن كنجرثومـة السل تـقاوم اجلـفاف و جرثومـة السل تـقاوم اجلـفاف و
ـدة طـويـلـة وقـد ـدة طـويـلـة وقـدأن تــبـقى مع الـغـبـار  أن تــبـقى مع الـغـبـار 
يــصـاب اإلنــسـان بــاسـتــنـشــاق الـغــبـاريــصـاب اإلنــسـان بــاسـتــنـشــاق الـغــبـار
ــلـوث ويــقـدر بــأن مـريــضـاً واحـدا واحـداً ال ال ــلـوث ويــقـدر بــأن مـريــضـاا ا
ــرض إلى  ــرض إلى يــأخــذ الــعالج قــد يـنــقل ا يــأخــذ الــعالج قــد يـنــقل ا

 10 - 15  شخصـا شخصـاً بالعام الواحد . بالعام الواحد .
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بـستر بـسترب-  شرب حـليـب األبقـار غيـر ا ب-  شرب حـليـب األبقـار غيـر ا
ـــعـــقم من أبـــقـــار مـــصـــابه ـــعـــقم من أبـــقـــار مـــصـــابهأو غـــيـــر ا أو غـــيـــر ا
بــــــجــــــرثـــــومــــــة الــــــسل الــــــبــــــقـــــريبــــــجــــــرثـــــومــــــة الــــــسل الــــــبــــــقـــــري
.( .( Mycobacterium bovis)
لـقد أصبـحت هذه الطـريقة نادرة ألنلـقد أصبـحت هذه الطـريقة نادرة ألن
غـالـبـيـة الـبشـر يـسـتـعـمـلـون احلـلـيبغـالـبـيـة الـبشـر يـسـتـعـمـلـون احلـلـيب
كن بسـتر. كمـا أن هذه اجلرثـومة  كنا بسـتر. كمـا أن هذه اجلرثـومة  ا
أن تــــــصـــــيـب اإلنـــــســــــان عن طــــــريقأن تــــــصـــــيـب اإلنـــــســــــان عن طــــــريق
اسـتــنـشــاق رذاذ مــلـوث مـن حـيــوانـاتاسـتــنـشــاق رذاذ مــلـوث مـن حـيــوانـات
مـصـابــة. ولـقـد قــلت نـسـبــة اإلصـابـةمـصـابــة. ولـقـد قــلت نـسـبــة اإلصـابـة
بــهـذه اجلــرثـومــة بــسـبب اســتـعــمـال بــهـذه اجلــرثـومــة بــسـبب اســتـعــمـال 

رض رضخطـط فعـالـة لـلـحـد من هـذا ا خطـط فعـالـة لـلـحـد من هـذا ا
ففي دراسـة نشـرت في فرنـسا تـناقصففي دراسـة نشـرت في فرنـسا تـناقص
صابة  10%  عام     عام   1960 صابة  عدد األبقار ا عدد األبقار ا
 إلي   إلي  0.9%  عــــــــام   عــــــــام 1998 بـــــــهـــــــذة بـــــــهـــــــذة
ـجموع   حاالتـجموع   حاالت اجلـرثومة مـقارنة   اجلـرثومة مـقارنة   
ـرض فـي الـبـشـر فــقـد كـانت %1.5 ـرض فـي الـبـشـر فــقـد كـانت ا ا
عـام عـام 1960  وانـخــفـضت إلى  وانـخــفـضت إلى %0.5

عام عام 1995  .
 كـمــا أن دراســة جـديــدة نـشــرت عـام  كـمــا أن دراســة جـديــدة نـشــرت عـام  
2006      جـــــــــــــــــــــــــــــــــــدت ان     جـــــــــــــــــــــــــــــــــــدت ان  %2
من حـاالت السل في االنـسـان تسـببـهامن حـاالت السل في االنـسـان تسـببـها
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 جرثومة السل البقري. جرثومة السل البقري.
ت-  التـعـرض إلى قـيح أو إفرازات منت-  التـعـرض إلى قـيح أو إفرازات من
آفـــــات ( آفـــــات ( lesions ) تــــــســـــبـب هـــــذا ) تــــــســـــبـب هـــــذا
رض فغـالبـاً ما تكـون هذه اإلفرازات ما تكـون هذه اإلفرازات رض فغـالبـاا ا

معدية. معدية. 

رض رض سير (تطور) ا  5 .   .   سير (تطور) ا
:Pathogenesis 

أ- اإلصـــابـــة األولــيـــة (الــتـــعــرضأ- اإلصـــابـــة األولــيـــة (الــتـــعــرض
للجراثيم ألول مرة):للجراثيم ألول مرة):

تـــدخل اجلـــراثـــيم اجلـــسم عـــادةتـــدخل اجلـــراثـــيم اجلـــسم عـــادةً عن عن
طـريق االستنـشاق وأحيـاناطـريق االستنـشاق وأحيـاناً عن طريق عن طريق
الـــبــلـع. فــعـــنـــد االســتـــنـــشـــاق تــصلالـــبــلـع. فــعـــنـــد االســتـــنـــشـــاق تــصل
اجلـراثـيم إلى احلـويـصالت الـهـوائـيةاجلـراثـيم إلى احلـويـصالت الـهـوائـية
حيث تقـوم اخلاليا الـبلعـمية الـكبيرةحيث تقـوم اخلاليا الـبلعـمية الـكبيرة
(alveolar macrophages)
بـالتـهامهـا ولكن اخلاليـا البـلعـمية البـالتـهامهـا ولكن اخلاليـا البـلعـمية ال
تـسـتطـيع قـتل جراثـيم الـسل بل علىتـسـتطـيع قـتل جراثـيم الـسل بل على
الــــعـــــكس مـن ذلك فــــإن اجلـــــراثــــيمالــــعـــــكس مـن ذلك فــــإن اجلـــــراثــــيم
تـسـتـطـيع العـيش والـتـكـاثر بـداخـلـهاتـسـتـطـيع العـيش والـتـكـاثر بـداخـلـها
وتـــتــجــمع خـاليــا بــلـــعــمــيـــة كــثــيــرةوتـــتــجــمع خـاليــا بــلـــعــمــيـــة كــثــيــرة
نطقة وتلتهم اجلراثيم ثم تنقلها  نطقة وتلتهم اجلراثيم ثم تنقلها با با
ــســالك الــلـمــفــاويـة إلى ــســالك الــلـمــفــاويـة إلىعـن طـريق ا عـن طـريق ا
الـعـقـد الـلـمـفـاويـة في قـعـر الـرئـتـ الـعـقـد الـلـمـفـاويـة في قـعـر الـرئـتـ 

يحاول (Hilar lymph nodes) يحاول) 
اجلــسم عــزل مــنــطــقــة اإلصــابــة فياجلــسم عــزل مــنــطــقــة اإلصــابــة في
عـلب صغـيرة ( عـلب صغـيرة ( tubercles) تتـكون) تتـكون
مـن خـاليـــــــــــا شـــــــــــبـه طـالئـــــــــــيـــــــــــةمـن خـاليـــــــــــا شـــــــــــبـه طـالئـــــــــــيـــــــــــة
(epithelioid) وخاليــــا عــــمـالقـــة) وخاليــــا عــــمـالقـــة
(Giant cells) وبـعـد مـدة تـتـنـخـر) وبـعـد مـدة تـتـنـخـر
ادة بـداخل الـعلـب ويصـبح تـكويـنـها ادة بـداخل الـعلـب ويصـبح تـكويـنـهاا ا

. . للج مشابهامشابهاً للج
ـرحـلـة يـتـوقف تـطـور ـرحـلـة يـتـوقف تـطـوروبــعـد هـذه ا وبــعـد هـذه ا
ــنـاعــة اخلـلــويـة ـرض عــلى حــالـة ا ــنـاعــة اخلـلــويـةا ـرض عــلى حــالـة ا ا
لــلـــمــصــاب فــإذا اســتــطــاع أن يــكــونلــلـــمــصــاب فــإذا اســتــطــاع أن يــكــون
مـنـاعــة خـلـويــة كـافـيــة فـإن اآلفـة فيمـنـاعــة خـلـويــة كـافـيــة فـإن اآلفـة في
الـرئــتـ والـغــدد الـلــمـفـاويــة تـنـدملالـرئــتـ والـغــدد الـلــمـفـاويــة تـنـدمل
بــالـتــلـيف ومـن ثم الـتــكـلس وتــسـمىبــالـتــلـيف ومـن ثم الـتــكـلس وتــسـمى
ــــــــركـب األولـي أو مــــــــركـب " كــــــــون" ــــــــركـب األولـي أو مــــــــركـب " كــــــــون"ا ا
(Ghon or primary complex)
و يــبـــقى هـــذا الــوضـع مــدى احلـــيــاةو يــبـــقى هـــذا الــوضـع مــدى احلـــيــاة
وتـبـقى اجلراثـيم سـابتـة هـناك. و منوتـبـقى اجلراثـيم سـابتـة هـناك. و من
اجلـــديـــر بـــالـــذكـــر أنه في اجلـــديـــر بـــالـــذكـــر أنه في 90% من من
ـصـاب بـدون أعراض ـصـاب بـدون أعراضاحلـاالت يـبـقى ا احلـاالت يـبـقى ا

رض. رض.وال يتطور ا وال يتطور ا
ولكن في ولكن في 10%  من احلـاالت تـتـطور  من احلـاالت تـتـطور
اإلصـــابـــة إلى مـــرض ســـريــري إذا لماإلصـــابـــة إلى مـــرض ســـريــري إذا لم
ـناعة اخللـوية قادرة على احلد  ـناعة اخللـوية قادرة على احلد تكن ا تكن ا
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ــرض. فـي تــلك احلــاالت تــكــبــر ــرض. فـي تــلك احلــاالت تــكــبــرمن ا من ا
الـعـلب ويـصـبح مـا بـداخـلـهـا جتـويـفاالـعـلب ويـصـبح مـا بـداخـلـهـا جتـويـفاً
يحتوي على خـاليا متنخرة وجراثيميحتوي على خـاليا متنخرة وجراثيم
وتـفرغ ما بداخلـها في قصيـبة هوائيةوتـفرغ ما بداخلـها في قصيـبة هوائية
رض في رض فيأو في وعـاء دمـوي. يـنـتـشـر ا أو في وعـاء دمـوي. يـنـتـشـر ا
أجــزاء أخــرى مـن الــرئــة فـي احلــالــةأجــزاء أخــرى مـن الــرئــة فـي احلــالــة
األولى أو في بــاقي أجــزاء اجلـسم فياألولى أو في بــاقي أجــزاء اجلـسم في

احلالة الثانية. احلالة الثانية. 
رض الثانوي رض الثانوي ب- ا  ب- ا

 ( (Secondary TB) ) 
وهـذا يـنتج عن تـفـعيل جـراثـيم السلوهـذا يـنتج عن تـفـعيل جـراثـيم السل
(Dormant) نتـيجة نقص) نتـيجة نقص الكامنة (الكامنة 
ـنــاعــة اخلــلــويـة عــنــد اإلنــسـان ـنــاعــة اخلــلــويـة عــنــد اإلنــسـانفـي ا فـي ا
بــســبب ســوء الــتـغــذيــة أو الــتــثـبــيطبــســبب ســوء الــتـغــذيــة أو الــتــثـبــيط
ــنـــاعي بـــالــعـالجــات أو بـــاألمــراض ــنـــاعي بـــالــعـالجــات أو بـــاألمــراضا ا

كاأليدز. كاأليدز. 
 ج- التدرن خارج اجلهاز التنفسي: ج- التدرن خارج اجلهاز التنفسي:

كن أن يـصيب التـدرن أجزاء عديدةكن أن يـصيب التـدرن أجزاء عديدة
من اجلـسم بــسـبب انـتـشـار اجلـراثـيممن اجلـسم بــسـبب انـتـشـار اجلـراثـيم
ووصـولــهــا إلى ذلك اجلــزء فـالــتـدرنووصـولــهــا إلى ذلك اجلــزء فـالــتـدرن
ــكن أن يـصــيب أغــشـيــة الــسـحــايـاــكن أن يـصــيب أغــشـيــة الــسـحــايـا
الــعـظــام الـعــمـود الــفـقــري الـغــشـاءالــعـظــام الـعــمـود الــفـقــري الـغــشـاء
الــبـريــتـونـي بـطــانـة الــرحم قــنـوات الــبـريــتـونـي بـطــانـة الــرحم قــنـوات 

فالوب البربخ واجللد.فالوب البربخ واجللد.

 6 .   العالج : .   العالج :
ريض ريضأ- مـكان الـعالج: يفـضل عالج ا أ- مـكان الـعالج: يفـضل عالج ا
إذا كــــان فــــحص الــــقـــــشع مــــوجــــبــــاإذا كــــان فــــحص الــــقـــــشع مــــوجــــبــــاً
جلـــراثـــيم الـــسل (جلـــراثـــيم الـــسل (AFB + ve) في) في
مــســتـــشــفى مــتـــخــصص أو في ردههمــســتـــشــفى مــتـــخــصص أو في ردهه
ـسـتــشـفى لــلـحـد من ـسـتــشـفى لــلـحـد منمـتــخـصـصــة  مـتــخـصـصــة 
ـرض باجملتمع. تكون الردهه ـرض باجملتمع. تكون الردههانتشار ا انتشار ا
جيـدة الـتـهـويـة واإلضـاءة. ويثـبت فيجيـدة الـتـهـويـة واإلضـاءة. ويثـبت في
سـقـفــهـا مـصــابـيح تـبــعث أشـعـة فـوقسـقـفــهـا مـصــابـيح تـبــعث أشـعـة فـوق
الـبـنـفـسـجـيـة والـتي تـقـتل اجلـراثيمالـبـنـفـسـجـيـة والـتي تـقـتل اجلـراثيم
ريض ريضأما إذا لم يـتوفر ذلـك فيبـقى ا أما إذا لم يـتوفر ذلـك فيبـقى ا
في غــرفــة جـيــدة اإلضـاءة والــتـهــويـةفي غــرفــة جـيــدة اإلضـاءة والــتـهــويـة
ويفضل أن يـكون في الـطابق الـعلويويفضل أن يـكون في الـطابق الـعلوي
ريض بتغـطية الفم واألنف ريض بتغـطية الفم واألنفوينـصح ا وينـصح ا

في حاالت السعال أو العطاس.في حاالت السعال أو العطاس.
ـســتـشـفى أو في ــريض في ا ـســتـشـفى أو في يــبـقى ا ــريض في ا  يــبـقى ا
غرفة خاصة في البيت إلى أن يتحولغرفة خاصة في البيت إلى أن يتحول
فــــــحـص الــــــقـــــــشع إلـى ســـــــالــــــبــــــافــــــحـص الــــــقـــــــشع إلـى ســـــــالــــــبــــــاً  
(AFB - ve). يــــــجب أن يــــــعــــــطى). يــــــجب أن يــــــعــــــطى
ـريض التـغـذية اجلـيـدة طـيلـة فـترة ـريض التـغـذية اجلـيـدة طـيلـة فـترةا ا

العالج.العالج.
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ب-  األدوية:ب-  األدوية:
يعمل فـحص احلسـاسية لألدويـة كمايعمل فـحص احلسـاسية لألدويـة كما

سنأتي على ذكر ذلك الحقاسنأتي على ذكر ذلك الحقاً.
ــريض عـادةً أربــعـة أنـواع من أربــعـة أنـواع من ــريض عـادةيــعـطى ا يــعـطى ا
األدويـــة وهي األدويـــة وهي INH: و : و Rifampin و و
Pyrazinamide و  و Ethambutol
ـدة شهدة شهـرين وهذه هي الرين وهذه هي الـصفصفـحة احلحة احلـثيثيـثةثة
من المن الـعالج. ثعالج. ثـم يم يـسـتــــمـر الر الــــعالج بعالج بـدوائدوائـ
دة سـبـعة شعة شـهورهور دة س   Rifampin و  و INH هـما ما

ستمرة من العالج. ستمرة من العالج.وهذه هي الصفحة ا وهذه هي الصفحة ا
لكن أسـبابالكن أسـباباً كثيرة ومـنها عدم االلتزام كثيرة ومـنها عدم االلتزام
ـطـلوبـة أو عـدم فـعـالـية  ـطـلوبـة أو عـدم فـعـالـية بـاجلـرعـات ا بـاجلـرعـات ا

بعض األدويـة أو االنـقطـاع عن الدواءبعض األدويـة أو االنـقطـاع عن الدواء
قـــبـل الـــشــــفــــاء الــــتـــام أو الــــتــــأخـــرقـــبـل الـــشــــفــــاء الــــتـــام أو الــــتــــأخـــر
ـــرض ســــبب ظـــهـــور ـــرض ســــبب ظـــهـــوربـــتـــشــــخـــيص ا بـــتـــشــــخـــيص ا
سالالت مــقــاومــة لألدويــة. ومـن هـذهسالالت مــقــاومــة لألدويــة. ومـن هـذه
قـاومة ـتعـدد ا قـاومةالـسالالت ما يـسمى  ـتعـدد ا الـسالالت ما يـسمى 
(MDR) وهي تـقــاوم كل من) وهي تـقــاوم كل من لألدويـة (لألدويـة 
Rifampin و  و INH
قاومة لألدوية قاومة لألدويةيرة ا   واالسوء هي سالالت كثواالسوء هي سالالت كثـيرة ا
(XDR) وه) وهـي الي الـتي تتي تـقـاوم فاوم فــــلـوروكوروكـويويـنـولولـ
إضإضــــــــــافافــــــــــــة إلى أحة إلى أحــــــــــــد هد هــــــــــذه اجملذه اجملــــــــــــمــــــــــوعوعــــــــــة
Amikacin, Kanamycim Capreomycin) ) 
اي عالجاي عالجــــات خات خـط الط الــــدفدفــــاع الاع الــــــثــــاني . ومناني . ومن
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اجلـديــر بــالـذكــر أن هــذه األدويـة هياجلـديــر بــالـذكــر أن هــذه األدويـة هي
أغلى سـعراأغلى سـعراً وأقل فـعالـية وأكـثر سـمية وأقل فـعالـية وأكـثر سـمية
من أدويـة خط الــدفـاع األول كــمـا أنمن أدويـة خط الــدفـاع األول كــمـا أن
ــقــاومــة وكــثــيــرة ــقــاومــة وكــثــيــرةسالالت مــتــعـــددة ا سالالت مــتــعـــددة ا
ــقـاومــة تـمــثل مــشـكــلـة عالجــيـة إذ ــقـاومــة تـمــثل مــشـكــلـة عالجــيـة إذا ا
ريض فترة عالج ال تقل عن ريض فترة عالج ال تقل عنيتطلب ا يتطلب ا

 18-24   شهرا   شهراً . .
إن ظـهـور سالالت اجلـرثـومـة مـتـعددةإن ظـهـور سالالت اجلـرثـومـة مـتـعددة
ـــقــاومـــة أثــارت ــقـــاومــة وكـــثـــيــرة ا ـــقــاومـــة أثــارتا ــقـــاومــة وكـــثـــيــرة ا ا
مخـاوف سـلطـات الـصـحة الـعـامة فيمخـاوف سـلطـات الـصـحة الـعـامة في
كل الـعـالم إذ تـقـدر مـنـظـمـة الـصـحـةكل الـعـالم إذ تـقـدر مـنـظـمـة الـصـحـة
ـيـة أن نــصف مـلـيــون حـالـة سل ـيـة أن نــصف مـلـيــون حـالـة سلالـعــا الـعــا
قـاومة مـوجودة حـول العالم قـاومة مـوجودة حـول العالممتـعدد ا متـعدد ا
في في 90 دولة حيث تتفاوت النسب من دولة حيث تتفاوت النسب من

دول إلى أخرى.دول إلى أخرى.
إن نــتــيـجــة الــعالج في حــاالت كــثــيـرإن نــتــيـجــة الــعالج في حــاالت كــثــيـر
ـقـاومـة أسـوأ ونـسـبـة الـوفـيـات أعـلى ـقـاومـة أسـوأ ونـسـبـة الـوفـيـات أعـلىا ا
ـصـابـ بـاأليـدز ـرضى ا ـصـابـ بـاأليـدزخـاصـة في ا ـرضى ا خـاصـة في ا
كـما أن عالج هذه احلـاالت يكون كـثيركـما أن عالج هذه احلـاالت يكون كـثير
ـا يـسـبب اسـتـنـزافاً ـالـيـة  ـا يـسـبب اسـتـنـزافاالـكـلـفة ا ـالـيـة  الـكـلـفة ا
ـالـيـة اخملصـصـة لـلسـيـطرة ـالـيـة اخملصـصـة لـلسـيـطرةلـلـموارد ا لـلـموارد ا
عـــلـى مـــرض الـــتـــدرن. كـــمـــا أن هــذهعـــلـى مـــرض الـــتـــدرن. كـــمـــا أن هــذه
الـــسالالت وخــاصـــة الــسـالالت الــتي الـــسالالت وخــاصـــة الــسـالالت الــتي 

"Beijing" حتمل الـبصـمة الـوراثية "حتمل الـبصـمة الـوراثية
وتـلك الـتي حتـمل الـبـصـمـة الـوراثـيةوتـلك الـتي حتـمل الـبـصـمـة الـوراثـية
"Harlem" تــكــون شـديــدة الــضـراوة" تــكــون شـديــدة الــضـراوة
وتـنتقل من شـخص آلخر وتنـتشر فيوتـنتقل من شـخص آلخر وتنـتشر في
اجملـــتــمـــعـــات أثـــنــاء الـــعالج ويـــكــوناجملـــتــمـــعـــات أثـــنــاء الـــعالج ويـــكــون
ـــصــابــ بـــتــلك الــسالالت ــرضى ا ـــصــابــ بـــتــلك الــسالالتا ــرضى ا ا
ــرضى ــرضى لـــلــعــدوى أكــثــر من ا مــصــدرامــصــدراً لـــلــعــدوى أكــثــر من ا
صـاب بسـالالت غير مـقاومـة نظراً صـاب بسـالالت غير مـقاومـة نظراا ا
لــــفـــتــــرة الــــعالج الــــطــــويــــلـــة الــــتيلــــفـــتــــرة الــــعالج الــــطــــويــــلـــة الــــتي

يحتاجونها. يحتاجونها. 
ولـقـد ثـبتت هـذه الـظاهـرة في جـنوبولـقـد ثـبتت هـذه الـظاهـرة في جـنوب
أفـريـقـيا في مـرضى مـصابـ بـاأليدزأفـريـقـيا في مـرضى مـصابـ بـاأليدز
وفي إيـران حـيث وجدت وفي إيـران حـيث وجدت 12 حـالة في حـالة في
عــائــلــة واحـــدة مع مالمــســـيــهــا وفيعــائــلــة واحـــدة مع مالمــســـيــهــا وفي
ـرض ـرض ا الـنــرويج نــقل مـريــضـاالـنــرويج نــقل مـريــضـاً واحــدا واحــداً ا

إلى إلى 15 شخصا شخصاً خالل  خالل 12 عام. عام.
ـصادر حدوث مـا ال يقل ـصادر حدوث مـا ال يقلتقـدر بعض ا تقـدر بعض ا
450000 حــــالـــة من مــــتـــعـــددة حــــالـــة من مــــتـــعـــددة عن عن 
ـقـاومة (MDR) كل عـام في الـعـالم) كل عـام في الـعـالم ـقـاومة (ا ا
ومـــنــهــا ومـــنــهــا 1-2% فـي جــنــوب أفـــريــقــيــا% فـي جــنــوب أفـــريــقــيــا
وحــــدهــــا حــــيث أن وحــــدهــــا حــــيث أن 10% من حــــاالت% من حــــاالت
الـــسل مـــقـــاومـــة لألدويـــة و الـــسل مـــقـــاومـــة لألدويـــة و 90% من% من
ــصــابـ بــالـسـل مـصــابـ  ـرضى ا ــصــابـ بــالـسـل مـصــابـ ا ـرضى ا ا
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بـاأليـدز أيـضـابـاأليـدز أيـضـاً ( (+ HIV). ويـقـدر بـأن). ويـقـدر بـأن
         من هـــذه احلــاالت هي أيــضــا         من هـــذه احلــاالت هي أيــضــاً  

.(.(XDR) قاومة قاومة (كثير ا كثير ا
ومن اجلديـر بالذكر أن نسـبة الوفياتومن اجلديـر بالذكر أن نسـبة الوفيات
صاب بالسالالت كثيرة رضى ا صاب بالسالالت كثيرةفي ا رضى ا في ا

قاومة تزيد عن %80.%. قاومة تزيد عن ا ا

رض  رض     .   منع حدوث ا  7    .   منع حدوث ا
رض) رض)( الوقاية من ا ( الوقاية من ا

Prophylaxis: : 
رض: رض:هناك محاولتان للحد من وقوع ا هناك محاولتان للحد من وقوع ا
أ- بــواســطــة الــدواء: إذ يـعــطـى عــنـدأ- بــواســطــة الــدواء: إذ يـعــطـى عــنـد
الــتـعــرض إلى اجلــرثــومـة (مـالمـسيالــتـعــرض إلى اجلــرثــومـة (مـالمـسي
ـن عــنــده مــرضــاً  كــامــنــا  كــامــنــاً ــرض) أو  ـن عــنــده مــرضــاا ــرض) أو  ا
ــــــــدة تدة تــــــــــتــــــــرواح من رواح من 12 - 18   INH عالج عالج

شهرا .        شهرا .        
ب - التـمنيع بواسـطة مطعوم بي سيب - التـمنيع بواسـطة مطعوم بي سي
ــطــعـوم ــطــعـوم): يـتــكــون هـذا ا جي (جي (BCG): يـتــكــون هـذا ا
من جرثومة سل مـضعفة حية حتدثمن جرثومة سل مـضعفة حية حتدث
إصابـة بسـيطـة في اجللـد حيث تـنموإصابـة بسـيطـة في اجللـد حيث تـنمو
ـدة مـحدودة ثم يـقـضي علـيـها جـهازـدة مـحدودة ثم يـقـضي علـيـها جـهاز

ناعة. ناعة.ا ا
 ت تـتكتكـون عنون عنـد الشد الشـخص حسخص حسـاسياسيـة متة متـأخرةأخرة
(Delayed hypersensitivity)

(Tuberculin) وسـيـأتي شرح ذلك) وسـيـأتي شرح ذلك
. ويـعـتـقـد أن هـذه احلـسـاسـيـة. ويـعـتـقـد أن هـذه احلـسـاسـيـة الحـقـاالحـقـاً
ــتـأخـرة تـكــون مـصـحــوبـة بـقـدر من ــتـأخـرة تـكــون مـصـحــوبـة بـقـدر منا ا

ناعة للمرض. ناعة للمرض.ا ا
تـتـبع الـدول استـراتـيجـيـات مـختـلـفةتـتـبع الـدول استـراتـيجـيـات مـختـلـفة
طعوم فقسم منها طعوم فقسم منهافي استعمال هذا ا في استعمال هذا ا
ـطـعــوم في األسـابـيع األولى ـطـعــوم في األسـابـيع األولىتـعــطي ا تـعــطي ا
بــعـد الـوالدة وقـسم مـنـهـا تـعـطـيه فيبــعـد الـوالدة وقـسم مـنـهـا تـعـطـيه في
سن سن 14 عـام وقسـم تعـطيه لـلـعامـل عـام وقسـم تعـطيه لـلـعامـل
في احلقل الطبي فقط. وتعتمد هذهفي احلقل الطبي فقط. وتعتمد هذه
اإلسـتــراتــيـجــيــة عـلى نــســبـة تــفـشياإلسـتــراتــيـجــيــة عـلى نــســبـة تــفـشي

رض في اجملتمع.  رض في اجملتمع. ا ا
 8 .   التشخيص  : .   التشخيص  :

أ- األعراض أ- األعراض 
عــنـدمــا يــحــدث فــقـدان لــلــوزن غــيـرعــنـدمــا يــحــدث فــقـدان لــلــوزن غــيـر
مــســبب ســعــال مــســتــمــر ألكــثــر منمــســبب ســعــال مــســتــمــر ألكــثــر من
أسـبـوعــ غـيـر مــسـبب وتـعــرأسـبـوعــ غـيـر مــسـبب وتـعــرّق لـيـليق لـيـلي

يفضل التحري عن مرض السل.يفضل التحري عن مرض السل.
ب- الفحص الشعاعيب- الفحص الشعاعي

ــنـال وطـريــقـة مــيـسـورة ــنـال وطـريــقـة مــيـسـورةوهــذا سـهل ا وهــذا سـهل ا
لــلــتـــحــري عن الــسـل الــرئــوي الــذيلــلــتـــحــري عن الــسـل الــرئــوي الــذي

يشكل أكثر أنواع السل.يشكل أكثر أنواع السل.
ج- التحري عن وجود اجلرثومةج- التحري عن وجود اجلرثومة

في حــــاالت الـــسـل الـــرئــــوي تــــعـــمل في حــــاالت الـــسـل الـــرئــــوي تــــعـــمل 

%7
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ـاذج من الـقشع ـاذج من الـقشعمـسـحات مـن أربعـة  مـسـحات مـن أربعـة 
في أيــام مــخـــتــلــفــة وتـــعــمل مــزرعــةفي أيــام مــخـــتــلــفــة وتـــعــمل مــزرعــة
سحات سحاتلنموذج مـنها. تصبغ هذه ا لنموذج مـنها. تصبغ هذه ا
إمـا بصـبغة "إمـا بصـبغة "Ziehl-Neelson " أو " أو

."."Auramine" شعة شعة "بالصبغة ا بالصبغة ا
أمـــا في حـــاالت الــــسل خـــارج الـــرئـــةأمـــا في حـــاالت الــــسل خـــارج الـــرئـــة
فـتـفـحص سـوائل اجلـسم من الـعـضوفـتـفـحص سـوائل اجلـسم من الـعـضو
ـصـاب أو خـزعـة نـسـيـجـية وفـي هذه ـصـاب أو خـزعـة نـسـيـجـية وفـي هذها ا
احلاالت يكـون التشخيص أصعب ألناحلاالت يكـون التشخيص أصعب ألن

 . . عدد اجلراثيم يكون قليالعدد اجلراثيم يكون قليالً
د- اســـتـــعـــمـــال طــرق الـــبـــيـــولـــوجيد- اســـتـــعـــمـــال طــرق الـــبـــيـــولـــوجي
اجلـــزيــــئــــيـــة (اجلـــزيــــئــــيـــة (PCR): وهــــذه طـــرق): وهــــذه طـــرق
حــســاســة جــداحــســاســة جــداً يــفـيــد اســتــخــدامــهـا يــفـيــد اســتــخــدامــهـا

عندما يكون عدد اجلراثيم قليالعندما يكون عدد اجلراثيم قليالً.
ــــادة ــــتــــأخــــرة  ــــادةهـ- احلـــــســــاســــيــــة ا ــــتــــأخــــرة  هـ- احلـــــســــاســــيــــة ا

التيوبركل التيوبركل 
ريض الـذي يتعرض جلراثيم ريض الـذي يتعرض جلراثيميطور ا يطور ا
الـــسل (إصــابـــة كــامــنـــة) حــســـاســيــةالـــسل (إصــابـــة كــامــنـــة) حــســـاســيــة
ادة يـحقن الـشخص ادة يـحقن الـشخصمـتأخـرة لهـذه ا مـتأخـرة لهـذه ا
في اجللد من الذراع بـكمية قليلة منفي اجللد من الذراع بـكمية قليلة من
ــكــان بــعـد 72-48 ــادة ويـفــحص ا ــكــان بــعـد ا ــادة ويـفــحص ا ا
ساعـة فإذا وجـد احمـرار وتيـبس يزيدساعـة فإذا وجـد احمـرار وتيـبس يزيد
قطره عن قطره عن 8-10 ملم يعـتبر الفحص ملم يعـتبر الفحص
موجباموجباً وكـما ذكرت فإن هذا الفحص  وكـما ذكرت فإن هذا الفحص 

ال يــفـرق بــ اإلصــابـة الــسـريــريـة أوال يــفـرق بــ اإلصــابـة الــسـريــريـة أو
اإلصـابـة الـكامـنـة ولـذا فـإن النـتـيـجةاإلصـابـة الـكامـنـة ولـذا فـإن النـتـيـجة
ـوجـبـة إذ ـوجـبـة إذالـسـالـبــة أكـثـر أهـمـيـة من ا الـسـالـبــة أكـثـر أهـمـيـة من ا
أنـهـا تــعـني أن الـشـخـص لم يـتـعـرضأنـهـا تــعـني أن الـشـخـص لم يـتـعـرض

جلراثيم السل. جلراثيم السل. 
رض: رض: .    احلد من انتشار ا  9 .    احلد من انتشار ا
:prevention and control  
أ- مرض السل هو مرض جرثومي إالأ- مرض السل هو مرض جرثومي إال
أنـه مـــرض اجـــتـــمـــاعي واقـــتـــصـــاديأنـه مـــرض اجـــتـــمـــاعي واقـــتـــصـــادي
بـــنـــفـس الـــوقت ألنه يالزم االزدحـــامبـــنـــفـس الـــوقت ألنه يالزم االزدحـــام
ــعـــايــيــر ــعـــايــيــرســوء الــتـــغــذيــة وفـــقــدان ا ســوء الــتـــغــذيــة وفـــقــدان ا
الــصــحــيــة. لــذا فــإن حتــسن الــوضعالــصــحــيــة. لــذا فــإن حتــسن الــوضع
االجــتـمــاعي واالقــتـصــادي يــحـد مناالجــتـمــاعي واالقــتـصــادي يــحـد من

رض. رض.انتشار ا انتشار ا
ــــريـض الــــعالج الالزم ــــريـض الــــعالج الالزمب-  يــــعــــطى ا ب-  يــــعــــطى ا
ــســتـــشــفى أو بــغــرفــة ــســتـــشــفى أو بــغــرفــةمـــبــاشــرة في ا مـــبــاشــرة في ا
ـنـزل ويـثـقف بـتـغـطـيـة ـنـزل ويـثـقف بـتـغـطـيـةمـعـزولـة فـي ا مـعـزولـة فـي ا
الفم واألنـف وتعـقيم كـل شيء يتـلوثالفم واألنـف وتعـقيم كـل شيء يتـلوث

بالسعال.بالسعال.
ــــــنـــــزل ـالمس فـي ا ــــــنـــــزلج- يــــــفــــــحص ا ـالمس فـي ا ج- يــــــفــــــحص ا
والـــعــمل بـــالـــتــيـــوبــركـــلــ ويـــعــطىوالـــعــمل بـــالـــتــيـــوبــركـــلــ ويـــعــطى
BCG األشـخاص الـسالـبـ مطـعوم األشـخاص الـسالـبـ مطـعوم
ويــــعــــمـل فــــحص شــــعــــاعـي لــــصـــدرويــــعــــمـل فــــحص شــــعــــاعـي لــــصـــدر

. وجب .األشخاص ا وجب األشخاص ا
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ـــوجــــبـــ ـــوجــــبـــد- يــــعـــطـى األشـــخــــاص ا د- يــــعـــطـى األشـــخــــاص ا
لـــفـــحص الـــتـــيـــوبـــركـــلـــ وخـــاصــةلـــفـــحص الـــتـــيـــوبـــركـــلـــ وخـــاصــة
ـــــدة 18-12 ـــــدة    INH األطــــــفـــــال دواء األطــــــفـــــال دواء

رض. نع حدوث ا رض.  نع حدوث ا شهراشهراً 

صادر: صادر: ا  ا
1. Emerging Infeehous
Diseases
Vol. 12 no 6 (2006)
Vol. 12 no 11 (2006)
Vol. 16 no.2 (2010)
Vol. 16 no.3 (2010)
Vol. 16 no.6 (2010)
2. Text book of medical
Microbiology (2000).
Mims. Playtair, Rpitt,
Wakalia, Williams.
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أ.د. فؤاد اجلواد 
كلية الصيدله - جامعة فالدلفيا 

 2 .  .    نبذة تاريخية:    نبذة تاريخية: 
تـكثر االقاويـل والفرضيـات حول نشأهتـكثر االقاويـل والفرضيـات حول نشأه
ـقـبـول و ـقـبـول والـفــيـروس ولـكـن االعـتـقــاد ا الـفــيـروس ولـكـن االعـتـقــاد ا
الـسـائـد هـو نشـأتـة في افـريـقـيـا حيثالـسـائـد هـو نشـأتـة في افـريـقـيـا حيث
حــــدثـت طــــفــــرة (حــــدثـت طــــفــــرة (mutation ) في) في
ــــاثل يـــــصــــيب الــــقــــردة ــــاثل يـــــصــــيب الــــقــــردةفــــيــــروس  فــــيــــروس 
ـنـاعـة ـنـاعـةوالــشـمـبـانــزي ويـسـبب نــقص ا والــشـمـبـانــزي ويـسـبب نــقص ا
ـا ان الـقـرويـ ـا ان الـقـرويـبـتــلك احلـيـوانـات. و بـتــلك احلـيـوانـات. و
االفـــــارقـــــة في الـــــغـــــابــــات والـــــقــــرىاالفـــــارقـــــة في الـــــغـــــابــــات والـــــقــــرى
يـســتـعــمـلــون تـلـك احلـيــوانـات لألكليـســتـعــمـلــون تـلـك احلـيــوانـات لألكل
فـنتيـجه لذبحـها وتـقطيـعها ثم اكـلهافـنتيـجه لذبحـها وتـقطيـعها ثم اكـلها
تطـور الفـيروس نـتيـجة طـفرة واصابتطـور الفـيروس نـتيـجة طـفرة واصاب

البشر.البشر.
يـعـتقـد ان الـفيـروس دخل اجملـتمـعاتيـعـتقـد ان الـفيـروس دخل اجملـتمـعات

البشرية في بداية القرن العشرين البشرية في بداية القرن العشرين 

رض:  رض:   مسبب ا   مسبب ا
ناعه البشري   ناعه البشري  فيروس نقص ا  1 . .     فيروس نقص ا
Human Immuno Defi-
ciency Virus (HIV) 
(retro virus) وهو فايروس ارتكاسي (وهو فايروس ارتكاسي
(مـن مــــجـــــمــــوعـــــة الــــفـــــايــــروســــات(مـن مــــجـــــمــــوعـــــة الــــفـــــايــــروســــات
(retro viridae) االرتــــكـــــاســـــيــــة (االرتــــكـــــاســـــيــــة 

.(.(lenti virus) وجنسه) وجنسه

العوز 
ناعي  ا
كتسب ا
Aquired Immuno 
Deficency Syndrome

( A I D S )
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ولم يـــجــلب االنـــتـــبــاه بـــســبب فـــتــرهولم يـــجــلب االنـــتـــبــاه بـــســبب فـــتــره
احلـضــانــة الــطــويــله وعــنــدمــا بـدأتاحلـضــانــة الــطــويــله وعــنــدمــا بـدأت
اجملتمعات بالـتحضر انتقل الفيروساجملتمعات بالـتحضر انتقل الفيروس

دن.  دن. من القرى الى ا من القرى الى ا
قـد تــكـون أول حـالـة مـثــبـته لـلـمـرضقـد تــكـون أول حـالـة مـثــبـته لـلـمـرض
ــريض تــوفي عـام 1959 في في ــريض تــوفي عـام حــدثت  حــدثت 
الــكــونــغــو كــونـشــاســا. اثــبــتت نــتـائجالــكــونــغــو كــونـشــاســا. اثــبــتت نــتـائج
ــتــصـلــة احـتــواءهــا عـلى ــتــصـلــة احـتــواءهــا عـلىمــحــفـوظه  مــحــفـوظه 
(HIV)  عـــــلـــــمــــا)  عـــــلـــــمــــاً أن اعـــــراض مـــــوته أن اعـــــراض مـــــوته

رض. رض.مطابقة ألعراض ا مطابقة ألعراض ا

أمـــا أول حــالـه لــلـــمــرض في الـــعــالمأمـــا أول حــالـه لــلـــمــرض في الـــعــالم
الغربي فهي لبحار نرويجي توفي عامالغربي فهي لبحار نرويجي توفي عام
ـرض ـا كــان قـد اصــيب بـا ـرض  ور ـا كــان قـد اصــيب بـا                  ور
1961 أو  أو 1962 فـي غـــــــــــرب فـي غـــــــــــرب عـــــــــــام عـــــــــــام 

أفريقيا.أفريقيا.
في عــــام في عــــام 1981 أكــــتــــشــــفت حــــاالت أكــــتــــشــــفت حــــاالت
(pneumonia) الــــتــــهـــاب الــــرئـــة (الــــتــــهـــاب الــــرئـــة
تــــســـبــــبــــهــــا جـــرثــــومــــة انــــتـــهــــازيهتــــســـبــــبــــهــــا جـــرثــــومــــة انــــتـــهــــازيه
(pneumocystis carinii فـــي فـــي
مجموعة من الـشباب مثليي اجلنس مجموعة من الـشباب مثليي اجلنس 

1976
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في كفي كــــــالالــــــفــــــورنورنــــــيــــــا. ولا. ولــــــــوحظ نوحظ نــــــوع نوع نــــــادر منادر من
(caposi sarcoma) سرطسرطـانانـات اجلات اجلـلد (لد
ـرضى. ال يرضى. ال يــــحــــدث أي من هدث أي من هـذينذين في نفي نــــفس افس ا
ـنـاعياعي ـصـابابـ ب بـالالــــعـوز وز اا ـرضرضـ اال ف اال فـي اي ا اا
ـسـبب لبب لـذلكذلك وفي عوفي عـام ام 1983 أك أكــــتـشـفت افت ا
ناعي وهو   HIV    (فيروس العوز    (فيروس العوز ناعي وهو   العوز ا العوز ا
ـنـاعي الباعي البـشـري) الذي يري) الذي يـعتعتـقـد بأنه دخلد بأنه دخل اا
تحـدة االمريكيدة االمريكيـة بواسطة فرقة بواسطة فرق تحواليات ا الالـواليات ا
الالـسالم السالم الـتي عتي عـملت في افملت في افـريريـقيقيـا في عا في عـهدهد

الرئيس كارتر.الرئيس كارتر.

(HIV) رض رض (  وصف مسبب ا  3 .  .   وصف مسبب ا
(RNA) احلاحلـامض الامض الـنـووي لووي لـهـذا الذا الـفـيروس (يروس
ويويـحـوي الفوي الفـيـروس االنز الروس االنز الـناسناسـخ العخ العـكسيكسي
.( .( Reverse transcriptase).)).)
يــــحــــــاط االثاط االثــــنــــــان ان بــالـــبـــروتــ ويـــغــلفبــالـــبـــروتــ ويـــغــلف
الـــــــبــــــــروتـــــــ بـــــــغـالف شـــــــحــــــــميالـــــــبــــــــروتـــــــ بـــــــغـالف شـــــــحــــــــمي
(phospho lipid) يـحــتـوي عـلى) يـحــتـوي عـلى
نــــــتــــــوءات من (كـاليـــــكــــــو بــــــروتـــــنــــــتــــــوءات من (كـاليـــــكــــــو بــــــروتـــــ

GP120اجلـــــــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــــئــي وزنــه اجلـــــــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــــئــيوزنــه 
.120000 dalton 

الشكل رقم ( الشكل رقم ( 1 ) )
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تـمـثل هـذه الـنـتـوءات امـاكن الـتـمـاستـمـثل هـذه الـنـتـوءات امـاكن الـتـمـاس
 ( attachment sites    ) مــع) مــع
.(.(receptors) مـستـقبالت اخلاليا) مـستـقبالت اخلاليا
ان مـستقـبالت الفيـروس على اخلالياان مـستقـبالت الفيـروس على اخلاليا
(CD4 receptors ) الــــــــــتـي ) الــــــــــتـي هي (هي 
تتواجد على اخلاليا اللمفاوية نوع تتواجد على اخلاليا اللمفاوية نوع ت
(Helper T. lymphoyts) سـاعدة اعدة سا ا
وعــــــلـى اخلاليــــــا الــــــبـــــلــــــعــــــمــــــيـــــةوعــــــلـى اخلاليــــــا الــــــبـــــلــــــعــــــمــــــيـــــة
 (macrophages   والـ   والـ    Dendritic cells.)
هــذه اخلاليــا بــأنــواعــهـا هـي اخلاليـاهــذه اخلاليــا بــأنــواعــهـا هـي اخلاليـا
ـــســـتـــهـــدفـــة مـن الـــفـــيـــروس. ومن ـــســـتـــهـــدفـــة مـن الـــفـــيـــروس. ومنا ا
اجلـــديــر بــالــذكــر أناجلـــديــر بــالــذكــر أنCd4  ال تــكــفي  ال تــكــفي
وحـدها أللـتصـاق الفـيروس بـاخللـيةوحـدها أللـتصـاق الفـيروس بـاخللـية
اذ ان هــــنــــاك مــــســــتـــــقــــبل ثــــانــــوياذ ان هــــنــــاك مــــســــتـــــقــــبل ثــــانــــوي
 ( (co Receptor) يـــــجب تـــــوفــــره) يـــــجب تـــــوفــــره

أللتحام الفيروس باخللية. أللتحام الفيروس باخللية. 

وعنـد دخـول الـفـيـروس لـهـذه اخلالياوعنـد دخـول الـفـيـروس لـهـذه اخلاليا
يـعـمل االنـز الـنـاسخ الـعكـسي عـلىيـعـمل االنـز الـنـاسخ الـعكـسي عـلى
DNAالى     الى     RNA عـمل نسـخة من عـمل نسـخة من
  تــــدخل مـع كـــرومــــوســـوم اخلــــلـــيـــة  تــــدخل مـع كـــرومــــوســـوم اخلــــلـــيـــة
لـــتــحـــمــله اخلـــلــيــة مـــدى حــيـــاتــهــالـــتــحـــمــله اخلـــلــيــة مـــدى حــيـــاتــهــا
ويــجـــبــرهــا عـــلى أنــتــاج الـــفــيــروس.ويــجـــبــرهــا عـــلى أنــتــاج الـــفــيــروس.

رض :   رض :     تطور ا  1 .  .    تطور ا
ريض بعد االصابة بفترة  ريض بعد االصابة بفترة يشعر ا يشعر ا

تـتراوح بـ أسبـوع وأسبـوع بـتوعكتـتراوح بـ أسبـوع وأسبـوع بـتوعك
وأعراض تـشـابه االنـفلـونـزا اخلفـيـفةوأعراض تـشـابه االنـفلـونـزا اخلفـيـفة
الــتي تــخــتـــفي ســريــعــاالــتي تــخــتـــفي ســريــعــاً. وبــعــد ثالث. وبــعــد ثالث
أسابيع تقريباأسابيع تقريباً تظهر االجسام الضادة تظهر االجسام الضادة
ـــــريض ويُـــــصــــبح مـــــوجــــبــــاـــــصــــبح مـــــوجــــبــــاً ـــــريض ويفي دم ا في دم ا

 .( + .( +HIV) .لفحص الفيروس) .لفحص الفيروس
ـــريض بـــعـــد أصـــابـــته بـــثالثه ـــريض بـــعـــد أصـــابـــته بـــثالثهـــر ا ـــر ا
مراحل سـريريه.  مراحل سـريريه.  A,B,C   في حالة   في حالة

عدم توفر العالج. عدم توفر العالج. 
ـوجـبة ـوجـبة) : وهي احلالت ا رحـلة(A) : وهي احلالت ا ا رحـلة(أ.  أ. ا
مــصــلــيــامــصــلــيــاً قـد التــوجــد اعــراض عــنـد قـد التــوجــد اعــراض عــنـد
ـــا يـــعـــانـي من تـــضـــخم ـــريض ور ـــا يـــعـــانـي من تـــضـــخما ـــريض ور ا
العـقـد اللـمفـاوية. تـمـتد هـذه الفـترةالعـقـد اللـمفـاوية. تـمـتد هـذه الفـترة

دة ثالث سنوات. دة ثالث سنوات. 
(B) (م) (مــــاقاقـبل االيبل االيــــدز) يدز) يـعـانياني ـرحرحـلـة (ة  ا ب. اب. 
ــــبــــيــــضـاتات ــــريض من اصريض من اصــــابابــــة دائة دائــــمــــة بة بــــاا اا
(Candida albicans) ف) فـي الي الــــــــــــــــــــــفـم

هبل. هبل.واحلنجرة وا واحلنجرة وا
  أما االصابات االخرى فتشمل احلزامأما االصابات االخرى فتشمل احلزام
(Herpes Zooster ) الـــــــنـــــــاري ( الـــــــنـــــــاري
اســـهــال مـــســـتــمـــر بـــقع دائـــمــة في اســـهــال مـــســـتــمـــر بـــقع دائـــمــة في 
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االغــــــشـــــيــــــة اخملـــــاطــــــيــــــة لـــــلــــــفماالغــــــشـــــيــــــة اخملـــــاطــــــيــــــة لـــــلــــــفم
(hairy leukoplakia) ) 
وتـــغــــيـــرات ســـرطــــانـــيـــة أو مــــا قـــبلوتـــغــــيـــرات ســـرطــــانـــيـــة أو مــــا قـــبل
الـــســـرطــانـــيـــة في عـــنق الـــرحم. قــدالـــســـرطــانـــيـــة في عـــنق الـــرحم. قــد
ــدة خــمــســة ــدة خــمــســةتــســتــمــر هــذه الــفــتــرة  تــســتــمــر هــذه الــفــتــرة 

سنوات.سنوات.
ـــــرحـــــلـــــة (C) (مـــــرض االيـــــدز) (مـــــرض االيـــــدز ـــــرحـــــلـــــة (ج. ا ج. ا

السريري): السريري): 
تـــتـــمـــيـــز هـــذه الـــفـــتـــرة بـــاألمــراضتـــتـــمـــيـــز هـــذه الـــفـــتـــرة بـــاألمــراض
األنتهـازية التالية بـسبب تدمير جهازاألنتهـازية التالية بـسبب تدمير جهاز
ـبـيـضـات ـنـاعـة امـتـداد االصـابـة بـا ـبـيـضـاتا ـنـاعـة امـتـداد االصـابـة بـا ا
ـــريء والــقـــصـــبــات الـــهــوائـــيــة ـــريء والــقـــصـــبــات الـــهــوائـــيــةالى ا الى ا
والـــرئـــة اصــــابـــة الـــعـــ بـــفـــيـــروسوالـــرئـــة اصــــابـــة الـــعـــ بـــفـــيـــروس
 ( ( cytomeglo virus  ) مــــــرض  ) مــــــرض
الـــــسل الـــــتـــــهــــاب الـــــرئـــــة بــــســـــببالـــــسل الـــــتـــــهــــاب الـــــرئـــــة بــــســـــبب
(pneumocystis carinii)
قوسات قوساتا التهاب الالتهاب الـدماغ بسدماغ بسـبب االصابة ببب االصابة بـا

(toxoplasmosis) 
.(caposi sarcoma)  

ومن اجلـــــديــــر بــــالـــــذكــــر ان االيــــدزومن اجلـــــديــــر بــــالـــــذكــــر ان االيــــدز
الـســريــري يــصــاحـبـه نـقـص حـاد فيالـســريــري يــصــاحـبـه نـقـص حـاد في
عــدد اخلـاليــا الــلــمــفــاويــة نــوع (ت) عــدد اخلـاليــا الــلــمــفــاويــة نــوع (ت) 

CD4+ T helper) ــــــســــــاعــــــدة ــــــســــــاعــــــدة (ا ا
lymphocytesاذ يــــــتــــــنــــــاقص) اذ يــــــتــــــنــــــاقص (
الــــعـــدد من الــــعـــدد من 800 الى  الى 1000 / سم / سم3
في احلــالــة الــطـبــيــعــيــة الى أقل منفي احلــالــة الــطـبــيــعــيــة الى أقل من

 200/سم/سم3  في حاالت االيدز . في حاالت االيدز .
 5 .  .     فترة احلياة بعد االصابه:     فترة احلياة بعد االصابه: 

ـــنـــاعه وال ـــرض جـــهـــاز ا ـــنـــاعه والأ. يــــدمـــر ا ـــرض جـــهـــاز ا أ. يــــدمـــر ا
صـاب مـقـاومـة اجلـراثيم صـاب مـقـاومـة اجلـراثيميـسـتـطيـع ا يـسـتـطيـع ا
رضى ـرضية أو االنـتهازيـة. معظم ا رضىا ـرضية أو االنـتهازيـة. معظم ا ا
ـوتـون بعـد عـشـرة سـنـوات في حـالةـوتـون بعـد عـشـرة سـنـوات في حـالة

عدم توفر العالج. عدم توفر العالج. 
ب. وجـد أن نـسـبـة التـزيـد عن ب. وجـد أن نـسـبـة التـزيـد عن 5% من% من
دة صـاب يبـقون عـلى قيد احلـياة  دةا صـاب يبـقون عـلى قيد احلـياة  ا
طـويـلـة بحـالـه طـبـيـعـية نـسـبـيـاطـويـلـة بحـالـه طـبـيـعـية نـسـبـيـاً فـهم فـهم
اليصلون الى حالة االيدز ويبقى عدداليصلون الى حالة االيدز ويبقى عدد
خاليـــا  خاليـــا  T   ثــــابـــتــــا   ثــــابـــتــــاً قـــسـم من هـــذه قـــسـم من هـــذه
ـدة ـدةاحلـاالت بــقي عــلى قـيــد احلـيــاة  احلـاالت بــقي عــلى قـيــد احلـيــاة 

    25 عاما عاماً  .  .
ـريض عـند االصـابـة تأثـير ـريض عـند االصـابـة تأثـيرج. لـعـمر ا ج. لـعـمر ا

رض.  رض. على تقدم ا على تقدم ا
ـرضى كرضى كـبار البار الـسن يسن يـعجعجـزون عن تزون عن تـعويضعويض أ- اأ- ا
رض بسرعة. رض بسرعة. التالفة ولذا يتطور ا خاليا خاليا T التالفة ولذا يتطور ا

  وس  وســــرطرطـان اجلان اجلــــلـد
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ب-  ال يــــصــــاب كل اطــــفـــال امــــهـــاتب-  ال يــــصــــاب كل اطــــفـــال امــــهـــات
رض فنـسبـة كبيـرة منهم صـابات بـا رض فنـسبـة كبيـرة منهما صـابات بـا ا
ـصاب فتقدم ـصاب فتقدمتكـون سليمة. أما في ا تكـون سليمة. أما في ا
ـرض يــتــنـاسب مع شــدته عــنـد االم ـرض يــتــنـاسب مع شــدته عــنـد االما ا

صابة. صابة.ا ا
 6 .  .      طرق انتقال العدوى : طرق انتقال العدوى :

رض نقل او تماس رض نقل او تماسأ. يتطلب أنتقال ا أ. يتطلب أنتقال ا
ريض ومن ريض ومنمبـاشر مع سـوائل جـسم ا مبـاشر مع سـوائل جـسم ا
أكـــثـــر الـــســـوائل خـــطـــورةأكـــثـــر الـــســـوائل خـــطـــورةً هـــو الـــدم هـــو الـــدم
صابة. نوي ثم حليب االم ا صابة.السائل ا نوي ثم حليب االم ا السائل ا
اما اللـعاب فقـد يحـتوي على اقل مناما اللـعاب فقـد يحـتوي على اقل من
لـلـيتـر وقد ال يـكون لـلـيتـر وقد ال يـكونفـيـروس واحد بـا فـيـروس واحد بـا

. والدموع غير معدية.. والدموع غير معدية. معديامعدياً
ب. لـذا فــطـرق الـعــدوى هي االتـصـالب. لـذا فــطـرق الـعــدوى هي االتـصـال
اجلـــــنــــسـي بـــــدون واق حــــلـــــيب االماجلـــــنــــسـي بـــــدون واق حــــلـــــيب االم
ــصــابــة عــدوى اجلــنــ عن طــريق ــصــابــة عــدوى اجلــنــ عن طــريقا ا
شـيمة او خالل عمـليه الوالدة نقل شـيمة او خالل عمـليه الوالدة نقلا ا
ـلوثه بـالدم نقل صـاب احلقن ا ـلوثه بـالدم نقلدم ا صـاب احلقن ا دم ا
ـلوثـة التي تـستـعمل ـلوثـة التي تـستـعملاالعضـاء االبر ا االعضـاء االبر ا
لــلــوشم أو الــعـالج بــالــتـأبــيــر و ثــقبلــلــوشم أو الــعـالج بــالــتـأبــيــر و ثــقب

االذن. االذن. 
رض باحلشرات      رض باحلشرات ج. ال ينتقل ا ج. ال ينتقل ا

الـتـمـاس االعـتـيـادي حـمل او تـقـبـيلالـتـمـاس االعـتـيـادي حـمل او تـقـبـيل
صاب  صاب ا ا

ي: ي:  وباء االيدز العا  7 .  .   وباء االيدز العا
ـياً وتـسبب وتـسبب ـيا عا لـقد اصـبح االيدز وبـاءلـقد اصـبح االيدز وبـاءً عا
فـي مــوت ماليــ االشــخــاص فــمــنـذفـي مــوت ماليــ االشــخــاص فــمــنـذ
اكـــتــشــافه وحلــد عــام اكـــتــشــافه وحلــد عــام 2007 تــســبب تــســبب
ـوت موت مـا يا يـقارب قارب 25 مل ملـيـون شون شـخص ففيخص ففي
ــــوت وت 3,1 عــــام ام 2004  وح  وحــــــدهدهــــا تا تــــســــبب بب 
مـلــــيـون مون مــــنـهم هم 2,6 م مــــلـيــــون بون بـالغ و الغ و 510
االف طاالف طــــــــفـل وفي عل وفي عــــــــام ام 2007 ق قــــــــتل تل 2,1
رض رضطفل. ان ا مليون بينهم مليون بينهم 330 الف  الف طفل. ان ا
ـسـبب الـرئـيـسي لـلـموت في ـسـبب الـرئـيـسي لـلـموت فياالن هو ا االن هو ا
مـــنــاطق افــريـــقــيــا حتـت الــصــحــراءمـــنــاطق افــريـــقــيــا حتـت الــصــحــراء
ــدن الــكــبــرى في امــريــكــا و ــدن الــكــبــرى في امــريــكــا ووبــعض ا وبــعض ا
اوروبــــا. بــــالــــرغم من وجــــود وســــائلاوروبــــا. بــــالــــرغم من وجــــود وســــائل
ـرض الزال ـرض الزالالـتـوعــيه اخملـتـلــفـة فـان ا الـتـوعــيه اخملـتـلــفـة فـان ا
ا حتدث 16 الف اصابة الف اصابة ا حتدث  ور متـفشيـامتـفشيـاً ور

جديدة في كل يوم في العالم.جديدة في كل يوم في العالم.
اط الوبائية للمرض في اط الوبائية للمرض فيتختلف اال تختلف اال
امريـكا و اوروبا عن بـاقي العالم حيثامريـكا و اوروبا عن بـاقي العالم حيث
رض يـنـتـقل بـاالتـصـال اجلـنسي رض يـنـتـقل بـاالتـصـال اجلـنسيان ا ان ا

ب مثليي اجلنس بنسبة ب مثليي اجلنس بنسبة %58
مــدمــنـي اخملــدرات بـاحلــقـن بــنــســبـةمــدمــنـي اخملــدرات بـاحلــقـن بــنــســبـة
 امــا بـاقي الـعـالم فــان انـتـقـاله امــا بـاقي الـعـالم فــان انـتـقـاله%25
بـــاالتـــصــــال اجلـــنـــسـي الـــطـــبــــيـــعيبـــاالتـــصــــال اجلـــنـــسـي الـــطـــبــــيـــعي
(hetero sexual   ) بــــنــــســــبـــة     ) بــــنــــســــبـــة  



5252

 70-75% و وفـي مي مــــــــــــــدمدمــــــــــــــنـي اخملي اخملــــــــــــــدراتدرات
. %5 -10 

يرينا اجليرينا اجلـدول التالي مدول التالي مـقارنةقارنةً ب بـحالة وباء حالة وباء 

االيااليــــــــدز بدز بــــــــ ع عــــــــامي امي 2004 و  و 2007  فيفي
مناطق تفشي االصابة .مناطق تفشي االصابة .

عام عام 2007عام عام 2004

39.4 مليونمليون 
4.9 مليونمليون 
3.1 مليونمليون 

25.4 مليونمليون 
1.7 مليونمليون 
1.0 مليونمليون 
7.1 مليونمليون 
610 الفالف 

1.4 مليونمليون 

36.1 مليونمليون 
2.5 مليونمليون 
2.4 مليونمليون 

24.3 مليونمليون 
21.9 مليونمليون 

من من 400الف ـــ الف ـــ 1.5مليونمليون

5.1 مليونمليون 
600 الفالف 

2.1 مليونمليون 

. مجموع االصابات . مجموع االصابات 
. عدد االصابات اجلديدة . عدد االصابات اجلديدة 

. مجموع الوفيات. مجموع الوفيات
. افريقيا جنوب الصحراء . افريقيا جنوب الصحراء 

. امريكا الالتينية . امريكا الالتينية 
. امريكا الشمالية . امريكا الشمالية 

. جنوب وجنوب شرق اسيا . جنوب وجنوب شرق اسيا 
. اوروبا الغربية . اوروبا الغربية 

. اوروبا الشرقية واسيا الوسطى . اوروبا الشرقية واسيا الوسطى 

وتـشـمل هذة االرقـام الـرجال والـنـساءوتـشـمل هذة االرقـام الـرجال والـنـساء
واالطـفــال. امـا نــقص عـدد الــوفـيـاتواالطـفــال. امـا نــقص عـدد الــوفـيـات
فــيــعـزى الـى تـوفــر الــعالج في بــلـدانفــيــعـزى الـى تـوفــر الــعالج في بــلـدان
الـعالم الـغـنيـة فقط. وال تـتوفـر طرقالـعالم الـغـنيـة فقط. وال تـتوفـر طرق
الـوقايه والـعالج في الـبلـدان الـفقـيرةالـوقايه والـعالج في الـبلـدان الـفقـيرة
اذ ان عـــدد ســكـــان افــريـــقــيـــا جــنــوباذ ان عـــدد ســكـــان افــريـــقــيـــا جــنــوب
الصحراء اليزيد على الصحراء اليزيد على 10% من سكان% من سكان
العالم بينما يصل عدد االصابات الىالعالم بينما يصل عدد االصابات الى

60%من اصابات العالم .من اصابات العالم . 
ـرض في الـدول ـرض في الـدولوحلـسن احلظ فـأن ا وحلـسن احلظ فـأن ا
الـعــربــيـة قــلــيل جـداالـعــربــيـة قــلــيل جـداً مــقــارنه بــبـاقي مــقــارنه بــبـاقي
ـرضى ـرضىالـعـالم. لــقـد حـدثت اصـابـات  الـعـالم. لــقـد حـدثت اصـابـات 
مـصابـ بنـزف الـدم الوراثي عـوجلوامـصابـ بنـزف الـدم الوراثي عـوجلوا
بالعامل الثامن ( بالعامل الثامن ( factor-8) في كل) في كل
من الــــعـــراق وتــــونس وكــــان مـــلــــوثـــامن الــــعـــراق وتــــونس وكــــان مـــلــــوثـــا
ومـــســـتـــورداومـــســـتـــورداً من فــرنـــســـا. أمـــا بــاقي  من فــرنـــســـا. أمـــا بــاقي 
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احلــاالت فــأكــثــرهــا فـرديـه وانــتـقــلتاحلــاالت فــأكــثــرهــا فـرديـه وانــتـقــلت
الـعـدوى لـلـمــصـابـ خـارج بـلـدانـهم.الـعـدوى لـلـمــصـابـ خـارج بـلـدانـهم.
ـملـكـة االردنـيه الـهاشـمـيـة كان ـملـكـة االردنـيه الـهاشـمـيـة كانفـفي ا فـفي ا
ـرض من عـام ـرض من عـامعــدد الـوفـيـات بــسـبب ا عــدد الـوفـيـات بــسـبب ا
 2004    - - 2009 ( (116 فـقط) ( فـقط) (34
سـيـدة و سـيـدة و 70 رجل و  رجل و 12 طـفل). وعـدد طـفل). وعـدد
مـنــهم االصــابــات الــتــراكــمي (االصــابــات الــتــراكــمي (695) مـنــهم) 
(204 اردن و  اردن و 491 اجــــانب) جــــرى اجــــانب) جــــرى

ترحيلهم.ترحيلهم.
 8 .  .     العالج  .العالج  .

ــرض اذ ــرض اذال يـــوجــد عالج يــشــفي من ا ال يـــوجــد عالج يــشــفي من ا
يعمل الفـيروس صورة لنفسه في نواةيعمل الفـيروس صورة لنفسه في نواة
 اخلـليـة. هـناك عالجـات تـعيق تـقدم  اخلـليـة. هـناك عالجـات تـعيق تـقدم 

رض وهي من نوعـ حسب تأثيرها رض وهي من نوعـ حسب تأثيرهاا ا
على الفيروس.على الفيروس.

أ-  االدوية الأ-  االدوية الـتي تعطل االنتي تعطل االنـز االرتكاسيز االرتكاسي
( reverse transcrptase inhibitors)
Efavirenze         و           و     Zidovudine   مثل   مثل

   .   .navirapine و  و 
ب-  مـــثــــبــــطــــات انـــز بــــروتــــيــــيـــزب-  مـــثــــبــــطــــات انـــز بــــروتــــيــــيـــز
Indinavir (protease) مـــــــــثل  ) مـــــــــثل  
Sanguinavir و  و Retonavir
ـريض خلـيط من ثالثة من ـريض خلـيط من ثالثة منويـعطي ا ويـعطي ا
ــذكــورة اعاله. ومن مــشــاكل ــذكــورة اعاله. ومن مــشــاكلاالدويــة ا االدويــة ا
الـعـالج الـرئـيــسـيـة هـو غـالء سـعـرهـا الـعـالج الـرئـيــسـيـة هـو غـالء سـعـرهـا 
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بالنسبة للدول الفقيرة.بالنسبة للدول الفقيرة.
رض رض   الـسـيطـرة ومـنع انتـشـارا  9 .  .    الـسـيطـرة ومـنع انتـشـارا

 ( (prevention &control)
ـرض يتـعـامل مع اربـعة ـرض يتـعـامل مع اربـعةنع انـتـشـار ا نع انـتـشـار ا

رض . ن يخصهم ا رض .فئات  ن يخصهم ا فئات 
 1 .  .    الفئات االكثر تعرضا   الفئات االكثر تعرضاً للمرض للمرض
 (high risk individuals)

وتشمل :وتشمل :

ـصـابابـ ب بـاالماالمـراضراض أ. مأ. مــــثـلـيي اجليي اجلـنـس واس وا
اجلـــنـــســـيــــة االنـــتـــقـــالـــيـــة االخـــرىاجلـــنـــســـيــــة االنـــتـــقـــالـــيـــة االخـــرى
 (Transmitted disease sexually)
ب. مـــــدمــــنــــوا اخملــــدرات عـن طــــريقب. مـــــدمــــنــــوا اخملــــدرات عـن طــــريق

احلقن الشتراكهم بأستعمالها.احلقن الشتراكهم بأستعمالها.
ـصـابون بابون بـنـزف الزف الـدم الوراثيدم الوراثي ـرضى ارضى ا ج.  اج.  ا
ستـمرة للعالج بمرة للعالج بـأحد مكوناتأحد مكونات ستاجتهم ا حلـاجتهم ا

 .(Factor 8 org)   الدم  الدم
رضى اللذين يحتاجون لنقل دم رضى اللذين يحتاجون لنقل دمد.  ا د.  ا
بصورة مـستـمرة كمـرضى الثالسيـميابصورة مـستـمرة كمـرضى الثالسيـميا

نجلي  نجلي و فقر الدم ا و فقر الدم ا
وجبي فحص وجبي فحصهـ. الشركاء اجلنسي  هـ. الشركاء اجلنسي 
مــــــصل الـــــدم (مــــــصل الـــــدم (HIV + VE) اذ قـــــد) اذ قـــــد

يكون الزوج موجبايكون الزوج موجباً والزوجة سالبة.  والزوجة سالبة. 

ـــــولـــــودون ألمـــــهــــات ـــــولـــــودون ألمـــــهــــاتو. االطـــــفـــــال ا و. االطـــــفـــــال ا
موجبات.موجبات.

ز. الـــعـــامـــلـــون في احلـــقل الـــصـــحيز. الـــعـــامـــلـــون في احلـــقل الـــصـــحي
الـلــذين يـقـدمـون اخلـدمــات الـطـبـيـةالـلــذين يـقـدمـون اخلـدمــات الـطـبـيـة

. وجب .للمرضى وا وجب للمرضى وا
تـعــــطى كل فطى كل فــــئـة من هة من هــــذه الذه الــــفـئــــات حات حـسبسب
ـرض وطرقرض وطرق حـاجاجـتـها تها تـثـقـيـفـيـاً ك كـامالامالً ب بـاا
انانــــتــــــقــــاله والاله والــــــوقوقــــايايــــــة مة مــــنـه. فه. فــــمــــــثالثالً ع عــــلىلى
العامل باحلقل الصحي ارتداء طبقتالعامل باحلقل الصحي ارتداء طبقت
من المن الـقــــفـاز (از (duble gloves  ) وع  ) وعـلىلى
مــــــــدمدمــــــــني اخلني اخلــــــــدرات درات ان ال يــــتــــشــــاركـــوان ال يــــتــــشــــاركـــو
بـاحلــقن والــتــأكـيــد عــلى اسـتــعــمـالبـاحلــقن والــتــأكـيــد عــلى اسـتــعــمـال

الواقي للمشارك اجلنسي الخ.الواقي للمشارك اجلنسي الخ.

 ( (HIV + Ve)  A  2 .  .      الفئة   الفئة 
 أ. تبلغ السلطات الصحية. أ. تبلغ السلطات الصحية.

ب. يعـطى الشـخص أستـشارات طـبيةب. يعـطى الشـخص أستـشارات طـبية
نع من التبرع بالدم أو االعضاء أو نع من التبرع بالدم أو االعضاء أوو و

سوائل اجلسم  االخرى.سوائل اجلسم  االخرى.
ج.  يـجب أسـتـعـمـال الـواقي اجلـنـسيج.  يـجب أسـتـعـمـال الـواقي اجلـنـسي
وعــــلـــــيـه ان ال يـــــســــتـــــعـــــمل االدواتوعــــلـــــيـه ان ال يـــــســــتـــــعـــــمل االدوات
الــشـخـصـيه كــشـفـرات احلالقـة الـتي الــشـخـصـيه كــشـفـرات احلالقـة الـتي 

تعود لشخص آخر.تعود لشخص آخر.
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د. تــولــد الــنــســاء احلــوامل بــالــوالدةد. تــولــد الــنــســاء احلــوامل بــالــوالدة
الــقــيـصــريــة و يـؤخــذ بــاحلـســبـان انالــقــيـصــريــة و يـؤخــذ بــاحلـســبـان ان

اجلن قد يكون مصابااجلن قد يكون مصاباً.
هـ.  اذا تــلـوث اي شيء بــسـوائل جـسمهـ.  اذا تــلـوث اي شيء بــسـوائل جـسم
ــــــحــــــلـــــول ــــــريـض فـــــيــــــعــــــامـل  ــــــحــــــلـــــولا ــــــريـض فـــــيــــــعــــــامـل  ا
ـادة ـادةهـايــبـوكـلــوريـد  الــتـحـضــيـر او  هـايــبـوكـلــوريـد  الــتـحـضــيـر او 

الفورمل او الكلوترالديهايد.الفورمل او الكلوترالديهايد.
و.  يـــتـــابع الـــشـــركـــاء اجلـــنـــســـيـــ و.  يـــتـــابع الـــشـــركـــاء اجلـــنـــســـيـــ 

رض. نع انتشار ا رض.  نع انتشار ا ويفحصون دورياويفحصون دورياً 
رض. رض.ز.  يعطى عالج االيدز ألعاقه تقدم ا ز.  يعطى عالج االيدز ألعاقه تقدم ا
ح.  ترحل بعض البلدان الوافدين منح.  ترحل بعض البلدان الوافدين من

وجبة. وجبة.احلاالت ا احلاالت ا
 3 .  .    الـفــئـة ( ب) ( الـفــئـة ( ب) (B)  حــاالت قـبل)  حــاالت قـبل

 . (. (Pre aids) االيدز) االيدز
أ. تبليغ السلطات الصحية. أ. تبليغ السلطات الصحية. 

ــــا في  ــــا في ب. يــــعـــطـى الــــعالج الالزم ر ب. يــــعـــطـى الــــعالج الالزم ر



5656

سـتشـفيـات وتطـبق علـيه االجراءات سـتشـفيـات وتطـبق علـيه االجراءاتا ا
ذكورة في الفقرة 2. .  ذكورة في الفقرة ا ا

.  الفئة (.  الفئة (4)  حاالت االيدز :  حاالت االيدز :
ــريـض بــعــلم الــســلــطــات ــريـض بــعــلم الــســلــطــاتأ. يــعــالج ا أ. يــعــالج ا

الصحية.الصحية.
ــــريض ويــــعـــالـج حـــسب ــــريض ويــــعـــالـج حـــسبب. يــــعـــزل ا ب. يــــعـــزل ا
االمــراض االنـــتــهــازيـــة الــتي يـــعــانياالمــراض االنـــتــهــازيـــة الــتي يـــعــاني

منها.منها.
 10 . .    هل يتوفر مطعوم ?   هل يتوفر مطعوم ?

ــطــعـوم (ان ــنــطــقي ان يــكــون ا ــطــعـوم (انمن ا ــنــطــقي ان يــكــون ا من ا
توفر) هو احلل االمثل لهذا الوباء توفر) هو احلل االمثل لهذا الوباء 
ولــكن هــنـــاك مــشــاكل كـــثــيــرة لــهــذاولــكن هــنـــاك مــشــاكل كـــثــيــرة لــهــذا
الـطــريق. فــالـفــيـروس الــبـشــري هـذاالـطــريق. فــالـفــيـروس الــبـشــري هـذا
ـا يعـذر اجراء ـا يعـذر اجراءاليـصيب احلـيوانـات  اليـصيب احلـيوانـات 
الــتـــجــارب. كـــمـــا انه يــدخـل اجلــسمالــتـــجــارب. كـــمـــا انه يــدخـل اجلــسم
بـطــرق مـتـعـددة و يـتــعـرض لـطـفـراتبـطــرق مـتـعـددة و يـتــعـرض لـطـفـرات
كثيرة داخل اجلسم تغير من تكوينه. كثيرة داخل اجلسم تغير من تكوينه. 
ومع ذلـك فـهـنــاك مـحــاوالت وبـحـوثومع ذلـك فـهـنــاك مـحــاوالت وبـحـوث
عـديدة ولـو انـها التـبـشر بـخـير كـثـيراعـديدة ولـو انـها التـبـشر بـخـير كـثـيراً
حلـد االن. واخـيـراحلـد االن. واخـيـراً اعـلن بـاحـثـون من اعـلن بـاحـثـون من
طـعـوم عـملـوا عـليه طـعـوم عـملـوا عـليهامـريـكـا وتايـلـنـد  امـريـكـا وتايـلـنـد 
طعوم اعطى طعوم اعطىوتشـير النتائج ان هـذا ا وتشـير النتائج ان هـذا ا

حمايه تصل الى حمايه تصل الى %30.%.
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اياد احلباشنة
ا اكد

أمـر له سـلـبــيـات كـثـيـرة  وقـد شـهـدتأمـر له سـلـبــيـات كـثـيـرة  وقـد شـهـدت
ـــــاضي ـــــاضياألوســـــاط الـــــعـــــربـــــيـــــة فـي ا األوســـــاط الـــــعـــــربـــــيـــــة فـي ا
مــحـــاوالت مـــتــعـــددة لــتـــعـــريب هــذهمــحـــاوالت مـــتــعـــددة لــتـــعـــريب هــذه
األسمـاء لم يكـتب ألي منـها الـنجاحاألسمـاء لم يكـتب ألي منـها الـنجاح
وهي تـشـهــد الـيـوم مــحـاوالت جـديـدةوهي تـشـهــد الـيـوم مــحـاوالت جـديـدة
نـرجـو أن تـؤتي ثـمـارهـا ويـزداد أمـلـنـانـرجـو أن تـؤتي ثـمـارهـا ويـزداد أمـلـنـا
في هـذه احملاوالت نـظرافي هـذه احملاوالت نـظراً ألنـهـا وصلت ألنـهـا وصلت
إلى رعايـة جـهـة رسـميـة هي اجلـامـعةإلى رعايـة جـهـة رسـميـة هي اجلـامـعة
الـعربـية بـعد أن كـادت تتـوالها جـهاتالـعربـية بـعد أن كـادت تتـوالها جـهات
غـير عـربـيـة ال تـراعي مـعايـيـر لـغـتـناغـير عـربـيـة ال تـراعي مـعايـيـر لـغـتـنا

شأناشأناً وال مكانة . وال مكانة .

ـية يـوماً بـعد يوم بـعد يوم ـية يـوماتشـهد الـشبـكة الـعا تشـهد الـشبـكة الـعا
واواً مـتسارعا مـتسارعاً في استـخدام أبناء لغة في استـخدام أبناء لغة
واً مطردا مطرداً في في واالضاد لها كـما تشهد  الضاد لها كـما تشهد 
احملـــتـــوى الــــعـــربي الـــذي يـــحـــتـــويهاحملـــتـــوى الــــعـــربي الـــذي يـــحـــتـــويه
فــــضــــاؤهــــا ومـع ذلك فــــإن الــــعــــربفــــضــــاؤهــــا ومـع ذلك فــــإن الــــعــــرب
مــضـطـرون لـكـتـابــة أسـمـاء مـواقـعـهممــضـطـرون لـكـتـابــة أسـمـاء مـواقـعـهم
باحلروف الالتينية حتى اليوم وهذا باحلروف الالتينية حتى اليوم وهذا 

تعريب
عنونة
واقع ا
الشبكية
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فــــمـــــا هي قــــصــــة تــــعــــريب أســــمــــاءفــــمـــــا هي قــــصــــة تــــعــــريب أســــمــــاء
الـنـطـاقـات? وأين وصـلت الـيـوم? وهلالـنـطـاقـات? وأين وصـلت الـيـوم? وهل
أصـبح الـيـوم الـذي نـكـتب فـيه أسـماءأصـبح الـيـوم الـذي نـكـتب فـيه أسـماء
مــواقـعـنـا الــعـربـيـة بــلـغـتـنــا الـعـربـيـةمــواقـعـنـا الــعـربـيـة بــلـغـتـنــا الـعـربـيـة

  ?  ? قريباقريباً

اذا األسماء بالعربية? اذا األسماء بالعربية? 
قـد يــبـدو هـذا الــسـؤال غــريـبــاقـد يــبـدو هـذا الــسـؤال غــريـبــاً ألكـثـر ألكـثـر
ــــقــــال ألنــــهم فـي ظــــنــــنـــا ال ــــقــــال ألنــــهم فـي ظــــنــــنـــا القــــراء ا قــــراء ا
يرتـضون للغـتهم بدياليرتـضون للغـتهم بديالً في أي مجال في أي مجال
ولـكن تـوجـد شـريحـة كـبـيرة ولألسف ولـكن تـوجـد شـريحـة كـبـيرة ولألسف 

من أبــنـاء جــلــدتـنــا قـد يــفـضــلـون أنمن أبــنـاء جــلــدتـنــا قـد يــفـضــلـون أن
تـبقـى األسمـاء أعجـمـية كـما هي ألنتـبقـى األسمـاء أعجـمـية كـما هي ألن
هذا في رأيهم أيسر وأسهل وقد جرتهذا في رأيهم أيسر وأسهل وقد جرت
الـعــادة به ودرجـوا عــلـيه فــمـا الـداعيالـعــادة به ودرجـوا عــلـيه فــمـا الـداعي

لتغييره? لتغييره? 

إن تعريب عنونة أسماء النطاقات هيإن تعريب عنونة أسماء النطاقات هي
ضــرورة قـصــوى وقــد تــأخــرنــا فــيــهـاضــرورة قـصــوى وقــد تــأخــرنــا فــيــهـا
كــثـــيــراكــثـــيــراً وعــلـــيــنـــا اإلســراع بـــهــا قــدر وعــلـــيــنـــا اإلســراع بـــهــا قــدر
ــسـتــطـاع حـتى ال تــخـرج األمـور من ــسـتــطـاع حـتى ال تــخـرج األمـور منا ا
أيدينـا وسبب ذلك في رأينا مرده إلىأيدينـا وسبب ذلك في رأينا مرده إلى
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ثالثـة مـداخل يـكـفي كل واحـد مـنـهاثالثـة مـداخل يـكـفي كل واحـد مـنـها
ـفرده ليكون سـبباـفرده ليكون سـبباً يدفـعنا إلى تبني يدفـعنا إلى تبني

واقع.  واقع. تعريب عنونة ا تعريب عنونة ا
. مــدخل يـتــعـلق بــشـخـصــيـة األمـة. مــدخل يـتــعـلق بــشـخـصــيـة األمـة1
وهـويـتــهـا وكـيــانـهـا فال يــنـبـغي ألمـةوهـويـتــهـا وكـيــانـهـا فال يــنـبـغي ألمـة
حتتـرم نفسـها ولغـتها وتـريد ألبنـائهاحتتـرم نفسـها ولغـتها وتـريد ألبنـائها
أن ينـشئـوا على حب لـغتـهم ووطنهمأن ينـشئـوا على حب لـغتـهم ووطنهم
ال ينبغي لها أن تسمح باستعمال لغةال ينبغي لها أن تسمح باستعمال لغة
الـغيـر في أي مجـال مـهمـا كان إال فيالـغيـر في أي مجـال مـهمـا كان إال في
حدود الـضـرورة وبـشـكل مـؤقت ريـثـماحدود الـضـرورة وبـشـكل مـؤقت ريـثـما
تـوجـد احلـلـول فـما بـالـك في مـجالتـوجـد احلـلـول فـما بـالـك في مـجال
أصبح اليوم عـصب احلضارة احلديثةأصبح اليوم عـصب احلضارة احلديثة
ووسيلة الناس للتواصل ودخل أو كادووسيلة الناس للتواصل ودخل أو كاد
يـدخل كل مـجـال عـلـمي أو اجـتـماعييـدخل كل مـجـال عـلـمي أو اجـتـماعي

أو تعليمي.أو تعليمي.
. يتـعلق بحـرص أمتـنا على الـتقدم. يتـعلق بحـرص أمتـنا على الـتقدم2
والـتـطور ونـشـر الـثقـافـة اإللـكتـرونـيةوالـتـطور ونـشـر الـثقـافـة اإللـكتـرونـية
ـــكن من أبــنــائــهــا ـــكن من أبــنــائــهــابــ أكــبــر عــدد  بــ أكــبــر عــدد 
بـأســهل الـطــرق وأيـسـرهــا وال يـتـأتىبـأســهل الـطــرق وأيـسـرهــا وال يـتـأتى
ذلك إذا كـان تــعــلم لـغــة أجـنــبـيــة هـوذلك إذا كـان تــعــلم لـغــة أجـنــبـيــة هـو
شــرط مـن شــروط اســتـــخــدام عــامــةشــرط مـن شــروط اســتـــخــدام عــامــة
ــيـة ألن قـصـر ــيـة ألن قـصـرالـنــاس لـلـشـبــكـة الـعـا الـنــاس لـلـشـبــكـة الـعـا
اســتــخـــدام هــذه الــشــبـــكــة عــلى من اســتــخـــدام هــذه الــشــبـــكــة عــلى من 

يجيدون لغة أخرى يخرج به شريحةيجيدون لغة أخرى يخرج به شريحة
واســـعـــة من أبـــنـــاء أمـــتــنـــا مـن فـــئــةواســـعـــة من أبـــنـــاء أمـــتــنـــا مـن فـــئــة

ستخدم للشبكة. ستخدم للشبكة.ا ا
 3. هـو الصـعوبـات وااللتـباسـات التي. هـو الصـعوبـات وااللتـباسـات التي
نــعــانـي مــنــهــا بــســبب اســتــخــدامــنــانــعــانـي مــنــهــا بــســبب اســتــخــدامــنــا
لــلــحـروف الـالتـيــنــيـة لــلــتـعــبــيـر عنلــلــحـروف الـالتـيــنــيـة لــلــتـعــبــيـر عن
ـواقع الـعـربـيــة فـفي لـغـتـنـا ـواقع الـعـربـيــة فـفي لـغـتـنـاأســمـاء ا أســمـاء ا
حروف ال تستـطيع احلروف الالتينيةحروف ال تستـطيع احلروف الالتينية
أن تـعــبــر عـنــهــا مــثل الـعــ والــغـأن تـعــبــر عـنــهــا مــثل الـعــ والــغـ
والـــصــــاد والـــضـــاد واحلــــاء كـــمـــا أنوالـــصــــاد والـــضـــاد واحلــــاء كـــمـــا أن
احلـروف الــصــوتـيــة الالتــيــنـيــة غــيـراحلـروف الــصــوتـيــة الالتــيــنـيــة غــيـر
مــتـــوافـــقــة مـع احلــروف الـــصــوتـــيــةمــتـــوافـــقــة مـع احلــروف الـــصــوتـــيــة
الـعـربــيـة وال مع عالمـات الــتـشـكـيلالـعـربــيـة وال مع عالمـات الــتـشـكـيل
وهـــذا يـــؤدي إلى عـــقـــبـــات ومـــشـــاكلوهـــذا يـــؤدي إلى عـــقـــبـــات ومـــشـــاكل
ـكـنـنـا أن نـعـبر ـكـنـنـا أن نـعـبر كـيف  كـثيـرة فـمـثالكـثيـرة فـمـثالً كـيف 
عن مــوقع اجلـــامــعــة الــعـــربــيــة? هلعن مــوقع اجلـــامــعــة الــعـــربــيــة? هل
نـكتب ترجمـته باللغـة اإلجنليزية? أمنـكتب ترجمـته باللغـة اإلجنليزية? أم
هـل نــكـــتـــبه بــلـــفـــظه الـــعــربـي لــكنهـل نــكـــتـــبه بــلـــفـــظه الـــعــربـي لــكن
بـحــروف التـيـنــيـة? إن فـعــلـنـا األولىبـحــروف التـيـنــيـة? إن فـعــلـنـا األولى
وقعنا في احملـظورين األول ورسوقعنا في احملـظورين األول ورسّخناخنا
تبعيتنـا وإن فعلنا الثانية كان االسمتبعيتنـا وإن فعلنا الثانية كان االسم
مـعـقـدامـعـقـداً ذا أحـرف كـثـيـرة وغـيـر مـعـبر ذا أحـرف كـثـيـرة وغـيـر مـعـبر
تماماتماماً عن لفظه ويحتاج إلى تلقينه  عن لفظه ويحتاج إلى تلقينه 
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لــكــاتـبـه حـرفــالــكــاتـبـه حـرفــاً حــرفــا حــرفــاً هــذا إذا أمـكن هــذا إذا أمـكن
االتـــفــاق عـــلـى طـــريـــقــة تـــهـــجـــئـــتهاالتـــفــاق عـــلـى طـــريـــقــة تـــهـــجـــئـــته
بــاحلـروف الالتــيـنــيـة أصالبــاحلـروف الالتــيـنــيـة أصالً! وقـد أدى! وقـد أدى
هذا إلـى ظهـور بـدعـة جـديـدة كـنا فيهذا إلـى ظهـور بـدعـة جـديـدة كـنا في
غــنـى عــنــهــا لــو أن تـعــريـب الــشــبــكـةغــنـى عــنــهــا لــو أن تـعــريـب الــشــبــكـة
ـيـة واكب تـطـورهـا ودخـولـهـا إلى ـيـة واكب تـطـورهـا ودخـولـهـا إلىالـعـا الـعـا
بالدنا أال وهـي بدعة استـخدام بعضبالدنا أال وهـي بدعة استـخدام بعض
األرقام لـلتعـبيـر عن احلروف العـربيةاألرقام لـلتعـبيـر عن احلروف العـربية
ـكن الـتعـبـير عـنـها بـحروف ـكن الـتعـبـير عـنـها بـحروفالتي ال  التي ال 
ـــســتــجـــيــر من ـــســتــجـــيــر منالتــيـــنــيـــة فــكــنـــا كــا التــيـــنــيـــة فــكــنـــا كــا
الرمضـاء بالنار. ولنـتخيل معاالرمضـاء بالنار. ولنـتخيل معاً كم هو كم هو

جـمـيـل أن نـتـمـكن من تـعـريب أسـمـاءجـمـيـل أن نـتـمـكن من تـعـريب أسـمـاء
الـنـطـاقـات حـتى إذا مـا أردنـا أن نـزورالـنـطـاقـات حـتى إذا مـا أردنـا أن نـزور
موقع اجلامعة العربية لم يكن عليناموقع اجلامعة العربية لم يكن علينا
إال أن نـــدخـل كــــلـــمــــتي "اجلــــامــــعـــةإال أن نـــدخـل كــــلـــمــــتي "اجلــــامــــعـــة
تصفح ليأخذنا تصفح ليأخذناالعربية" في شريط ا العربية" في شريط ا

طلوب. وقع ا طلوب. الى ا وقع ا فورافوراً الى ا

قـصـة تــعـريب الـعـنـونـة عـلى الـشـبـكـةقـصـة تــعـريب الـعـنـونـة عـلى الـشـبـكـة
طويلـة وذات شجـون ونرجـو أنها اآلنطويلـة وذات شجـون ونرجـو أنها اآلن
في الــطـريق إلى الــنـهــايـة وقــد مـرتفي الــطـريق إلى الــنـهــايـة وقــد مـرت
ـراحل عـديـدة واجـتازت بـالداـراحل عـديـدة واجـتازت بـالداً شتى  شتى 



6464

قــــبـل عــــدة ســــنــــوات شــــهــــدنــــا عـــدةقــــبـل عــــدة ســــنــــوات شــــهــــدنــــا عـــدة
محـاوالت لـتطـبـيق العـنونـة الـعربـيةمحـاوالت لـتطـبـيق العـنونـة الـعربـية
ولـكنها جمـيعاولـكنها جمـيعاً لم تنـجح ألنها حملت لم تنـجح ألنها حملت
مـعـهــا عـوامل فــشـلــهـا فــكـلـهــا كـانتمـعـهــا عـوامل فــشـلــهـا فــكـلـهــا كـانت
مــحــاوالت فــرديــة لــشــركــات جتــاريــةمــحــاوالت فــرديــة لــشــركــات جتــاريــة
طـرحت حـلـوالطـرحت حـلـوالً سريـعـة ال تسـتـند إلى سريـعـة ال تسـتـند إلى
مـرجــعـيــات عـربــيــة وكـانت حــلـولــهـامـرجــعـيــات عـربــيــة وكـانت حــلـولــهـا
ــعـيـاريــة فـكــانت مـجـرد ــعـيـاريــة فـكــانت مـجـردبـعــيـدة عن ا بـعــيـدة عن ا
الـطريـقـة احلالـيـة لـلعـنـونة مع وضعالـطريـقـة احلالـيـة لـلعـنـونة مع وضع
حروف عربية وكلها تستند إلى وجودحروف عربية وكلها تستند إلى وجود
بــرامـج يــتم تـــركـــيــبـــهــا عـــلى جـــهــازبــرامـج يــتم تـــركـــيــبـــهــا عـــلى جـــهــاز
ـستـخدم. وبـتـعبـيـر آخر فـهي حـلول ـستـخدم. وبـتـعبـيـر آخر فـهي حـلولا ا
جزئية لم تكن بالتنسيق مع أية جهةجزئية لم تكن بالتنسيق مع أية جهة
دولـيــة من اجلـهــات الـتي لـهــا سـلـطـةدولـيــة من اجلـهــات الـتي لـهــا سـلـطـة
عايـير واعتـمادها على وافقة عـلى ا عايـير واعتـمادها علىا وافقة عـلى ا ا

الشبكة الشبكة 
بـعــد هـذه احملــاوالت مـربـعــد هـذه احملــاوالت مـرّت فــتـرة ركـودت فــتـرة ركـود
وتـرقوتـرقّب عمـلت فيهـا عدة أطراف حللب عمـلت فيهـا عدة أطراف حلل
شـكلـة لكن بوتـيرة بطـيئة إلى شـكلـة لكن بوتـيرة بطـيئة إلىهذه ا هذه ا
وضوع فـجأة وبقـوة بسبب وضوع فـجأة وبقـوة بسببأن حتـرك ا أن حتـرك ا
وضوع إلى وضوع إلىمفاجأة غـير سارة دفعت ا مفاجأة غـير سارة دفعت ا
واجـهــة االهـتـمــام من جـديــد وحـثتواجـهــة االهـتـمــام من جـديــد وحـثت
العامـل في هذا اجملال على اإلسراعالعامـل في هذا اجملال على اإلسراع

وضوع من أيدي أبناء وضوع من أيدي أبناءقبل أن يخـرج ا قبل أن يخـرج ا
الـعـربـيـة. ومـا حـدث هـو أنـنـا عـنـدماالـعـربـيـة. ومـا حـدث هـو أنـنـا عـنـدما
تقاعسنا عن خـدمة لغتنا سبقنا إلىتقاعسنا عن خـدمة لغتنا سبقنا إلى
ذلك غــــيـــرنـــا فـــقـــامت مـــجـــمـــوعـــةذلك غــــيـــرنـــا فـــقـــامت مـــجـــمـــوعـــة
بـولنـديـة بنـشـر جدول مـحـارف اللـغةبـولنـديـة بنـشـر جدول مـحـارف اللـغة
ــيــة ــيــةالــعــربــيــة عــلى الــشــبــكــة الــعــا الــعــربــيــة عــلى الــشــبــكــة الــعــا
ونــشــرتــهـا فـي مـوقــعي أهم هــيــئــتـونــشــرتــهـا فـي مـوقــعي أهم هــيــئــتـ

يت هما  يت هما عا عا
ICANN (www.icann.org)
      IANA (www.iana.org)
هتم العرب للتصدي هتم العرب للتصديفحرك ذلك ا فحرك ذلك ا
لـــهــــذا األمــــر ومن بــــيــــنـــهـم "ورشـــةلـــهــــذا األمــــر ومن بــــيــــنـــهـم "ورشـــة
ــعـلــومـات الــعــرب" الـتي ــعـلــومـات الــعــرب" الـتيمــهـنــدسي ا مــهـنــدسي ا

خصصت صفحة على موقعها خصصت صفحة على موقعها 
www.warshah.org 
أتـــاحت آلالف الــعــرب الــتـــعــبــيــر عنأتـــاحت آلالف الــعــرب الــتـــعــبــيــر عن
احـتجاجهـم الشديد عـلى نشر جدولاحـتجاجهـم الشديد عـلى نشر جدول
لــلــحــروف الـــعــربــيــة مـن قــبل جــهــةلــلــحــروف الـــعــربــيــة مـن قــبل جــهــة
بـولـنــديـة وإرسـال احــتـجـاجــهم عـبـربـولـنــديـة وإرسـال احــتـجـاجــهم عـبـر
ـعنيـة كما أجرت ـوقع إلى اجلهات ا ـعنيـة كما أجرتا ـوقع إلى اجلهات ا ا
الــورشـــة اتـــصــاالت عـــديـــدة مع عــدةالــورشـــة اتـــصــاالت عـــديـــدة مع عــدة
ـوقف العربي ـوقف العربيجهـات عربيـة لتوحـيد ا جهـات عربيـة لتوحـيد ا
وقـــد وجـــهت رســـالـــة إلـى الـــهـــيـــئــة وقـــد وجـــهت رســـالـــة إلـى الـــهـــيـــئــة 
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الــبــولــنــديــة وإلـى جــمــيع الــهــيــئــاتالــبــولــنــديــة وإلـى جــمــيع الــهــيــئــات
ية اخملتصـة أوضح فيها خطورة ية اخملتصـة أوضح فيها خطورةالعـا العـا
هذا العـمل الذي يـعد سلـباهذا العـمل الذي يـعد سلـباً حلق آخر حلق آخر
من احلـقوق الـعـربـيـة اخلـالـصة ألنهمن احلـقوق الـعـربـيـة اخلـالـصة ألنه
يفقدهم السـيطرة على األسماء التييفقدهم السـيطرة على األسماء التي
ـكن أن تـسـجل بلـغـتـهم وجتعل منـكن أن تـسـجل بلـغـتـهم وجتعل من
ـمـكن تسـجـيل أسـمـاء مـواقع تـنافي ـمـكن تسـجـيل أسـمـاء مـواقع تـنافيا ا
حقوقهم الـوطنيـة وما يتـعلق بها منحقوقهم الـوطنيـة وما يتـعلق بها من
عـــــادات وقــــيـم ودين ألن الـــــهــــيـــــئــــةعـــــادات وقــــيـم ودين ألن الـــــهــــيـــــئــــة
الــبـــولــنــديـــة ال تــمــثل الـــعــرب هــذهالــبـــولــنــديـــة ال تــمــثل الـــعــرب هــذه
اجلــهـود واالحــتــجـاجــات أثــمـرت عناجلــهـود واالحــتــجـاجــات أثــمـرت عن
رســــالـــــة أرســــلـت من قــــسـم أســــمــــاءرســــالـــــة أرســــلـت من قــــسـم أســــمــــاء
الــنـطــاقـات في الــهــيـئــة الـبــولـنــديـةالــنـطــاقـات في الــهــيـئــة الـبــولـنــديـة
اعــتـذر فــيــهــا لـلــعــرب عــمـا قــامت بهاعــتـذر فــيــهــا لـلــعــرب عــمـا قــامت به
ICAN هـــيــــئـــته بــــالـــتـــنــــســـيق مع هـــيــــئـــته بــــالـــتـــنــــســـيق مع
وIANA  وأكــد أنه ســيـطــلب من كال  وأكــد أنه ســيـطــلب من كال
الـــهـــيـــئـــتــــ ســـحب جـــدول األرقـــامالـــهـــيـــئـــتــــ ســـحب جـــدول األرقـــام
واألحــرف الـــعــربــيــة الـــذي نــشــرتــاهواألحــرف الـــعــربــيــة الـــذي نــشــرتــاه
لـــيــكــون نـــشــر هـــذا اجلــدول من حقلـــيــكــون نـــشــر هـــذا اجلــدول من حق
الــعـــرب فـــقط احـــتــرامـــاالــعـــرب فـــقط احـــتــرامـــاً لــلـــغـــتــهم لــلـــغـــتــهم
ولـسـيــادتـهـم عـلـيــهـا ذلك أنــنـا إذا لمولـسـيــادتـهـم عـلـيــهـا ذلك أنــنـا إذا لم
نــتــحـرك خلــدمــة لــغـتــنــا بــأنـفــســنـانــتــحـرك خلــدمــة لــغـتــنــا بــأنـفــســنـا
وبـاسـتـخـدام مـعـاييـرنـا الـتي تـضـمن وبـاسـتـخـدام مـعـاييـرنـا الـتي تـضـمن 

مــراعـاة خــصــوصــيــة لـغــتــنــا حتـركمــراعـاة خــصــوصــيــة لـغــتــنــا حتـرك
غـيـرنـا فـقـام بـالـعمـل عنـا من دون أنغـيـرنـا فـقـام بـالـعمـل عنـا من دون أن
يـبـالي هـذا الغـيـر بلـغـتنـا ومـعايـيـرهايـبـالي هـذا الغـيـر بلـغـتنـا ومـعايـيـرها
وخصـوصيـتهـا ألن غيرنـا أدرك قبـلناوخصـوصيـتهـا ألن غيرنـا أدرك قبـلنا
أن الــــعــــالم يــــتــــجه نــــحــــو احــــتـــرامأن الــــعــــالم يــــتــــجه نــــحــــو احــــتـــرام
خـصـوصـيــة لـغـات الـشـعـوب والـعـبـرةخـصـوصـيــة لـغـات الـشـعـوب والـعـبـرة
ــؤامـــرة غــيــر ــؤامـــرة غــيــرالــثـــانــيــة أن نـــظــريـــة ا الــثـــانــيــة أن نـــظــريـــة ا
صـحيـحة دائـماصـحيـحة دائـماً ومـا قامت به الـهيـئة ومـا قامت به الـهيـئة
ــقــصــود مــنه ــقــصــود مــنهالـــبــولــنــديــة لم يـــكن ا الـــبــولــنــديــة لم يـــكن ا
الــتــآمــر عـــلى لــغــتــنـــا بــدلــيل أنــهــاالــتــآمــر عـــلى لــغــتــنـــا بــدلــيل أنــهــا

تراجعت واعتذرت عندما حتركنا تراجعت واعتذرت عندما حتركنا 

واقع?  واقع? ب عناوين ا كيف نعركيف نعرّب عناوين ا
الـتوصل إلى العنـونة العربـية ألسماءالـتوصل إلى العنـونة العربـية ألسماء
ـر عبر عدة مراحل مـفصلية واقع  ـر عبر عدة مراحل مـفصليةا واقع  ا
ـعـايـيـر الـلـغـوية ـعـايـيـر الـلـغـويةمـهـمـة أولـهـا وضع ا مـهـمـة أولـهـا وضع ا
الالزمـة السـتــخـدام الـلــغـة الـعــربـيـةالالزمـة السـتــخـدام الـلــغـة الـعــربـيـة
شـاكل التـقنيـة الناجتة شـاكل التـقنيـة الناجتةوثانيـها حل ا وثانيـها حل ا
ـيزات اخلـاصة لـلـحرف الـعربي ـيزات اخلـاصة لـلـحرف الـعربيعن ا عن ا
وثــالـثــهــا اعــتــمــاد نــطــاقــات تـرتــبطوثــالـثــهــا اعــتــمــاد نــطــاقــات تـرتــبط
بـتـحكـم دولي وأخـرى بـتحـكم عـربيبـتـحكـم دولي وأخـرى بـتحـكم عـربي
ا دعت احلاجة أيضاً إلى نطاقات إلى نطاقات ا دعت احلاجة أيضاور ور
تــرتـبط بـتـحـكم مـوقـعي ورابـعـهـا أن تــرتـبط بـتـحـكم مـوقـعي ورابـعـهـا أن 
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ـطــروح شـمــولـيــاً قـابال قـابالً ـطــروح شـمــولـيــايــكـون احلـل ا يــكـون احلـل ا
ية في كل ية في كلللتـطبيق على الشكـبة العا للتـطبيق على الشكـبة العا
أنــحــاء الـعــالم ولــيس في الــشــبــكـاتأنــحــاء الـعــالم ولــيس في الــشــبــكـات

احمللية فقط .احمللية فقط .

واقع من واقع منكـان موضوع تـعريب عنـونة ا كـان موضوع تـعريب عنـونة ا
أهم الــنـــقــاط الـــتي أخــذت اهـــتــمــامأهم الــنـــقــاط الـــتي أخــذت اهـــتــمــام
علومات شاركـ في  مؤتمر تقنـية ا علوماتا شاركـ في  مؤتمر تقنـية ا ا
 وقامت بتنـظيمه مـنظمـة "اإليسكوا" وقامت بتنـظيمه مـنظمـة "اإليسكوا"
بـــــالـــــتـــــعــــاون مـع وزارة االتـــــصــــاالتبـــــالـــــتـــــعــــاون مـع وزارة االتـــــصــــاالت
والــتـقــانـة في سـوريــة وقـد تــمـحـورتوالــتـقــانـة في سـوريــة وقـد تــمـحـورت
ـــطــروحـــة حــول هــذا ـــطــروحـــة حــول هــذاجـــمــيع اآلراء ا جـــمــيع اآلراء ا

وضوع حول اجتاه . وضوع حول اجتاه .ا ا

 االجتاه األول  االجتاه األول 

يــرى أن الـتـقــنـيــة يـجب أن تــكـون فييــرى أن الـتـقــنـيــة يـجب أن تــكـون في
خدمـة الـلـغـة الـعـربـية وأن األصل أنخدمـة الـلـغـة الـعـربـية وأن األصل أن
ـتوافـقة مع ـناسـبة وا ـتوافـقة معنـضع احللـول ا ـناسـبة وا نـضع احللـول ا
كـل متـطـلـبـات لـغتـنـا مـهـمـا كانت ثمكـل متـطـلـبـات لـغتـنـا مـهـمـا كانت ثم
نــضـع بــعــد ذلك احلــلــول الــتــقــنــيــةنــضـع بــعــد ذلك احلــلــول الــتــقــنــيــة
الالزمــــــة وال نـــــتــــــخـــــلى عـن أي منالالزمــــــة وال نـــــتــــــخـــــلى عـن أي من
مـتـطلـبات لـغتـنا إال إذا كـان حتقـيقه مـتـطلـبات لـغتـنا إال إذا كـان حتقـيقه 

ـؤتـمر  ـؤتـمر  وخالل ا كن تـقـنـيـاً وخالل ا كن تـقـنـيـاغـيـر  غـيـر 
قـترحـة للـمحارف قـترحـة للـمحارفصـياغـة الوثـيقـة ا صـياغـة الوثـيقـة ا
الـعــربــيــة هي "إن أي نــظــام لــعــنــونـةالـعــربــيــة هي "إن أي نــظــام لــعــنــونـة
ــواقع الــعــربــيــة يــجب أن يــدعم كل ــواقع الــعــربــيــة يــجب أن يــدعم كلا ا
خـــصــائص الـــلــغـــة مــثل الـــتــشـــكــيلخـــصــائص الـــلــغـــة مــثل الـــتــشـــكــيل
والــشـــدة ألن عــدم اســـتــخـــدامــهـــمــاوالــشـــدة ألن عــدم اســـتــخـــدامــهـــمــا
ســـــيــــؤدي إلى لـــــبس فـي تــــســـــجــــيلســـــيــــؤدي إلى لـــــبس فـي تــــســـــجــــيل
ــــا ضـــيـــاع حـق بـــعض ــــا ضـــيـــاع حـق بـــعضاألســــمـــاء ور األســــمـــاء ور
الـنـاس في تـسـجيل أسـمـائـهم و مثالالـنـاس في تـسـجيل أسـمـائـهم و مثالً
لـــذلك في كــــلـــمـــة (اجلـــمـــال) الـــتيلـــذلك في كــــلـــمـــة (اجلـــمـــال) الـــتي
يـخـتـلف مـعـنـاهـا اخـتالفـايـخـتـلف مـعـنـاهـا اخـتالفـاً جـذريـا جـذريـاً إذا إذا
كــانت اجلــيم مــكــسـورة أو مــفــتــوحـةكــانت اجلــيم مــكــسـورة أو مــفــتــوحـة
وقع وقع  كن أن يـكـون عنـوانـاً  كن أن يـكـون عنـوانـاوكالهـمـا  وكالهـمـا 
ـيـة وكـذلك مـثالً ـيـة وكـذلك مـثالعـلى الـشـبـكــة الـعـا عـلى الـشـبـكــة الـعـا
للشدة كلمة (عمان) فهي بضم العللشدة كلمة (عمان) فهي بضم الع
يم تدل على سلطنة عمان يم تدل على سلطنة عمانوتسهيل ا وتسهيل ا
ـــيم ـــيموهي بـــفـــتح الـــعـــ وتـــشـــديــد ا وهي بـــفـــتح الـــعـــ وتـــشـــديــد ا
ـمــلــكـة األردنــيـة لــذا فـأن ـمــلــكـة األردنــيـة لــذا فـأنعــاصـمــة ا عــاصـمــة ا
اسـتــخـدام الــشــدة والـتــشـكــيل أمـراناسـتــخـدام الــشــدة والـتــشـكــيل أمـران
ضـروريـان لــلـحـفـاظ عــلى خـصـائصضـروريـان لــلـحـفـاظ عــلى خـصـائص
لغتنا وعلى حقوق الناس في تسجيللغتنا وعلى حقوق الناس في تسجيل
األسمـاء لـتكـون مـعبـرة عـما يـريدون.األسمـاء لـتكـون مـعبـرة عـما يـريدون.
وهناك امور اخـرى منها أن استخدام وهناك امور اخـرى منها أن استخدام 
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الفـراغ أمر مـهم جداالفـراغ أمر مـهم جداً بالـنسـبة لكـتابة بالـنسـبة لكـتابة
العناوين العربية وذلك خلصوصياتالعناوين العربية وذلك خلصوصيات
متـعلـقة بـاحلرف الـعربـي وهو أمر المتـعلـقة بـاحلرف الـعربـي وهو أمر ال
تــســـمح به حـــالــيـــاتــســـمح به حـــالــيـــاً عــنـــونــة إنـــتــرنت عــنـــونــة إنـــتــرنت
ـيــاً ولـكن لــو أمـكن حل ولـكن لــو أمـكن حل ـطـبــقـة عــا ـيــاا ـطـبــقـة عــا ا
وضوع تقنياً فسيكون ذلك في فسيكون ذلك في وضوع تقنياهذا ا هذا ا
 مــصــلـــحــة الــعــنــونــة الــعــربــيــة ألنه مــصــلـــحــة الــعــنــونــة الــعــربــيــة ألنه
ســيــمـــكــنــنـــا أن نــعــبـــر عن األســمــاءســيــمـــكــنــنـــا أن نــعــبـــر عن األســمــاء
الـعـربيـة بـطـريـقـة مثـالـيـة فـمـثالالـعـربيـة بـطـريـقـة مثـالـيـة فـمـثالً لو لو
كـان عـنـدنا شـركـة اسـمـهـا "اإلنـشاءاتكـان عـنـدنا شـركـة اسـمـهـا "اإلنـشاءات
الـعربـيـة" وأردنا أن نـحـجـز لهـا اسـماالـعربـيـة" وأردنا أن نـحـجـز لهـا اسـماً  

فأمامنا اليوم خيارين: األول أن يكونفأمامنا اليوم خيارين: األول أن يكون
ــــــقـــــــطــــــعـــــــان مــــــلـــــــتــــــصـــــــقــــــ ــــــقـــــــطــــــعـــــــان مــــــلـــــــتــــــصـــــــقــــــا ا
"اإلنـشــاءاتـالــعــربـيــة" وهـو مــرفـوض"اإلنـشــاءاتـالــعــربـيــة" وهـو مــرفـوض
والـــثــانـي أن نــســتـــعــمل الـــشــرطــة أووالـــثــانـي أن نــســتـــعــمل الـــشــرطــة أو
ـــقــطـــعـــ نـــحــو ـــقــطـــعـــ نـــحــوالـــكــشـــيـــدة بـــ ا الـــكــشـــيـــدة بـــ ا
"اإلنـشاءات_الـعـربيـة" وهـو أمر غـير"اإلنـشاءات_الـعـربيـة" وهـو أمر غـير
مــسـتــسـاغ وغـيــر مـعـتــاد في الـكــتـابـةمــسـتــسـاغ وغـيــر مـعـتــاد في الـكــتـابـة
الـعـربـيــة أمـا بـوجـود الـفـراغ فـيـمـكنالـعـربـيــة أمـا بـوجـود الـفـراغ فـيـمـكن
الـتـعـبــيـر عن االسم بـطـريـقـة عـربـيـةالـتـعـبــيـر عن االسم بـطـريـقـة عـربـيـة

خالصة .خالصة .
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االجتاه الثاني االجتاه الثاني 
يـرى أن تـكون حـلول الـعنـونة الـعربـيةيـرى أن تـكون حـلول الـعنـونة الـعربـية
مـتوافقة للـمعايير الـسائدة حاليامـتوافقة للـمعايير الـسائدة حالياً في في
العـنونة مـن دون محاولـة تغـيير شيءالعـنونة مـن دون محاولـة تغـيير شيء
تبعة في تبعة فيفـيها واتباع الـقواعد ذاتهـا ا فـيها واتباع الـقواعد ذاتهـا ا
اللغـة الالتيـنية من نـاحية اسـتخداماللغـة الالتيـنية من نـاحية اسـتخدام
الـشـرطـة والـنـقـطـة والـكـشـيـدة وعدمالـشـرطـة والـنـقـطـة والـكـشـيـدة وعدم
اسـتـخــدام الـفـراغ ألن اسـتـخـدامه الاسـتـخــدام الـفـراغ ألن اسـتـخـدامه ال
يـتوافق مـع البـنـيـة احلـالـية لـلـشـبـكةيـتوافق مـع البـنـيـة احلـالـية لـلـشـبـكة
ـــيــة وكـــذلك عـــدم اســتـــخــدام ـــيــة وكـــذلك عـــدم اســتـــخــدامالــعـــا الــعـــا
التشكـيل والشدة وهذا االجتاه عبرتالتشكـيل والشدة وهذا االجتاه عبرت
ـــهـــا بـــاسم ـــهـــا بـــاسمعــــنه وثـــيـــقـــة  تــــقـــد عــــنه وثـــيـــقـــة  تــــقـــد

ؤتمر  ؤتمر "اإليسكوا" في ا "اإليسكوا" في ا
وبـنـاء علـيه  الـتوصـيـة للـحل الذيوبـنـاء علـيه  الـتوصـيـة للـحل الذي
ــثل االجتــاه الــثــاني أن اســتــخـدامــثل االجتــاه الــثــاني أن اســتــخـدام
الـتشـكيل في حـجز أسـماء الـنطـاقاتالـتشـكيل في حـجز أسـماء الـنطـاقات
الـعربـيـة سـيكـون مـتـعبـاالـعربـيـة سـيكـون مـتـعبـاً لـلـمسـتـخدم لـلـمسـتـخدم
العربي ولن يـكون عـمليـاالعربي ولن يـكون عـمليـاً وال نريد أن وال نريد أن
ــسـتــخـدم الــعـربي من الــلـغـة ــسـتــخـدم الــعـربي من الــلـغـةيــنـفـر ا يــنـفـر ا
الـعـربــيـة إذا أحس صـعـوبـة في حـجـزالـعـربــيـة إذا أحس صـعـوبـة في حـجـز

االسم بها االسم بها 
أما من جـهة مـسألة اسـتخـدام الفراغأما من جـهة مـسألة اسـتخـدام الفراغ
بـدالبـدالً من الشـرطة أو الـكـشيـدة اكدوا  من الشـرطة أو الـكـشيـدة اكدوا 

ان أن ما طـرحته الوثيـقة التي شاركوان أن ما طـرحته الوثيـقة التي شاركو
في إعـــدادهــا بـــعــدم دعـم اســتـــخــدامفي إعـــدادهــا بـــعــدم دعـم اســتـــخــدام
الفراغ يـعود إلى عقبات تقـنية تتعلقالفراغ يـعود إلى عقبات تقـنية تتعلق
ـية ولكن إن أمكن ـية ولكن إن أمكنببنيـة الشبـكة العا ببنيـة الشبـكة العا
شكالت التـقنية فـهو يؤيد شكالت التـقنية فـهو يؤيدحل هـذه ا حل هـذه ا
أي حل يــتــوافق مع الــلــغــة الــعــربــيـةأي حل يــتــوافق مع الــلــغــة الــعــربــيـة
ويـجعل العنـاوين عربيـة خالصة ومنويـجعل العنـاوين عربيـة خالصة ومن
ذلك مـوضـوع اسـتـخـدام الـفـراغ. وهـوذلك مـوضـوع اسـتـخـدام الـفـراغ. وهـو
يـؤيــد وبـشــدة مـقــولــة "الـتــقـنــيـة فييـؤيــد وبـشــدة مـقــولــة "الـتــقـنــيـة في
خدمـة الـلغـة" وال يـعارض تـغـييـر أيةخدمـة الـلغـة" وال يـعارض تـغـييـر أية
نــقـطـة فـي الـوثـيــقـة الـتـي شـاركـو فينــقـطـة فـي الـوثـيــقـة الـتـي شـاركـو في
وضــعــهـا إذا أمــكـن إيـجــاد حـل تـقــنيوضــعــهـا إذا أمــكـن إيـجــاد حـل تـقــني

للبديل األقرب للغة العربية للبديل األقرب للغة العربية 
تـمت التـوصية بـدعم أي حترك عربيتـمت التـوصية بـدعم أي حترك عربي
هـــدفه تـــوحـــيــد الـــصف الـــعـــربي كيهـــدفه تـــوحـــيــد الـــصف الـــعـــربي كي
يـظـهـر الـوجـود الـعربـي عـلى الـشـبـكةيـظـهـر الـوجـود الـعربـي عـلى الـشـبـكة
ـطـلـوب ـيـة بـالـشـكل الـفـعـال وا ـطـلـوبالـعـا ـيـة بـالـشـكل الـفـعـال وا الـعـا
ــا أن هــذا الــتـــحــرك يــدعم لــغــة ــا أن هــذا الــتـــحــرك يــدعم لــغــةطــا طــا
وشــعــبــاوشــعــبــاً وبــتــعــبــيــر آخــر نــدعم هــذا وبــتــعــبــيــر آخــر نــدعم هــذا
التطوير إذا كان هدفه الشعب واألمةالتطوير إذا كان هدفه الشعب واألمة
أما إذا عملت كل حكومة عربية بشكلأما إذا عملت كل حكومة عربية بشكل
مـــــســــتــــقـل ثم حـــــاولت بـــــعــــد ذلكمـــــســــتــــقـل ثم حـــــاولت بـــــعــــد ذلك
التنسيق مع الدول األخرى فسيكون التنسيق مع الدول األخرى فسيكون 



6969

ذلك مذلك مــــدعدعـاة لالخاة لالخـتالف والتالف والــــتـفـكك أمكك أمـا إذا حا إذا حـدثدث
حتـرك عرك عــــربي مربي مـشــــتـرك لرك لــــدعم الدعم الــــلـغــــة الة الـعــــربربـيـةة
فـسيسيـبـقى لقى لـكل دولكل دولـة عة عـربربـيـة وجة وجـود ضود ضـمن المن الـوجودوجود
الالـعــــربي الربي الـشـامل ولامل ولــــنـصل إلى هصل إلى هـذا األمذا األمـر أرى أنهر أرى أنه
ـوجوجـبه أيبه أيـة مة مـؤسؤسـسـة يـجب وضع مجب وضع مـيـثـاق تاق تـلـتـزم زم 
حـكـوميوميـة عة عـربيربيـة أن يكة أن يكـون هون هـدفهدفهـا هو تا هو تـطـوير لوير لـغةغة

األمة وليس الدولة األمة وليس الدولة 
وأضوأضــــافافــــو بو بــــان : "مان : "مــــــا يا يــــجب أن يجب أن يــــطــــــبق في البق في الــــدولدول
العربالعربـية تية تـقنيقنيـاً وإشك وإشكـالياالياً ي يـجب أن يكجب أن يكـون متطون متطـابقاابقاً
مع ممع مـا هو معا هو معـتمتمـد علد علـيه ومطبق اليه ومطبق الـيوم في اليوم في الـلغاتلغات
ـعـتـرف برف بـهـا والتيا والتي ـقـايايـيس ايس ا األخاألخـرى من حرى من حـيث ايث ا
ية وإال فإن الوجود ية وإال فإن الوجودعا تـقوم عليها بنقوم عليها بنـية الشبكة الية الشبكة الـعا
الالـعربي ععربي عـلى الشبلى الشبـكة سكة سـيكون بيكون بـرأيي استرأيي استـثنائثنائـياياً ما ما
يجيجـعله غعله غـير قير قـادر على أن يادر على أن يـكون جكون جـزءازءاً من اجملتمع من اجملتمع
ي. وعـلى كل من هو في ملى كل من هو في مـوقف قراروقف قرار ي. وععا الشالشـبكي البكي الـعا
من حمن حـكومكومـات ومؤسات ومؤسـسات عسات عـربية أن يربية أن يـكون مكون مـتفتفـهماهماً
بـشـكل جكل جـيـد لهد لهـذه احلذه احلـقـيـقـة وأن تة وأن تـكـون الون الـقراراتقرارات
ـسؤولسؤولـيـة ألنهة ألنهـا ما مـسؤولسؤولـيةية ـأخوذة عأخوذة عـلى قلى قـدر من ادر من ا اا

شعب وتاريخ ومستقبل .شعب وتاريخ ومستقبل .
مـصــــر وسر وسـوريوريـا والا والــــسـعــــوديوديـة واالمة واالمــــارات الارات الـعــــربربـيـة
ـتــــحـدة هدة هـي أول الي أول الـبـلــــدان الدان الـتـي بي بـادرت بادرت بـتــــعـريبريب اا

واقع االلكترونية  واقع االلكترونية عنونة ا عنونة ا
ـوافع بوافع بــــالالـلـغـة وفوفــــد  بد  بـالالـغـعـل عل عـنـونونـة لة لــــبـعض اعض ا

العربية متهاالعربية متها

ـوقوقـع اإللع اإللـكـتــــروني لروني لــــصـاحب الاحب الــــسـمـو الو الــــشـيخيخ اا
خـليليـفة بن زايفة بن زايـد آل نهد آل نهـيان  اليان  الـتي أطلتي أطلـقهقهـا نائبا نائب
رئيس الوزراء وزيرئيس الوزراء وزيـر شؤون الرئر شؤون الرئـاسة سماسة سمـو الشيخو الشيخ
منمنـصور بن زايصور بن زايـد آل نهد آل نهـيـان  ما يان  ما يـعادل العادل الـعربعربـيةية

'khalifa.emarat' وعنوانها. ' وعنوانها. 
أسم أول موقع عأسم أول موقع عـربي الربي الـذهاب الذهاب الـعيش ( سعيش ( سـورياوريا

مصر)مصر)
  "العالم  "العالمـة التة التـجاريجاريـة للفة للفـنادق رائنادق رائـدة من العالمدة من العالم
الالـعــــربي يربي يـقــــدم تدم تـفــــاصاصـيل عيل عـن الن الـفـنــــادق ضادق ضـمنمن
محفظمحفظـة العنوان باللغت االنة العنوان باللغت االنـكليزية والعربيةكليزية والعربية
ــــتـزايزايــــد مند من  ل لـتــــلــــبــــيــــة احة احــــتـيــــاجاجــــات الات الــــعــــدد ادد ا
احلجاحلجـوزات الوزات الـقادمقادمـة من داخل مة من داخل مـنـطقطقـة الة الـشرقشرق

األوسط. األوسط. 
ـوقع اجلوقع اجلـديد سديد سـيـمكمكـننننـا من الا من الـوصول إلىوصول إلى "ان ا"ان ا
اجملاجملـتمعات الناطتمعات الناطـقة بالعربقة بالعربـية في جميع أنحاءية في جميع أنحاء
ـكن أن تقكن أن تقـدمدمـهـا اآلن حتا اآلن حتـفـظاتظات الالـعـالم الالم الـتي تي 
عــــلى ملى مـنـتـجـعـات الات الـعـنــــوان لوان لـلـفـنـادق ونادق ونـتـطـلعلع
لــــلـحــــصــــول عول عــــلى ملى مــــعــــلــــومومــــات حات حــــول الول الـعـالمالمـة

التجارية بسهولة "التجارية بسهولة "
وفي الوفي الـسعودية ودول اخلسعودية ودول اخلـليج   تعليج   تعـريب عنونةريب عنونة
ـرور على االنرور على االنـتـرنت وذلك بسرنت وذلك بسـبب  زيادةبب  زيادة حـركة اركة ا
ـنـطـقـة واحلة واحلـاجاجـة إلىة إلى انانـتـشـار اإلنار اإلنـتـرنرنـت في ات في ا

احملتوى العربي . احملتوى العربي . 



7070

اعداد محمد اليماني
ـرض او الـوبـاء هـوماجستير كيمياء ـرض او الـوبـاء هـوبـ الــبـشـر. هـذا ا بـ الــبـشـر. هـذا ا

انفـلونزا اخلنازير. فـما هو هذا الوباءانفـلونزا اخلنازير. فـما هو هذا الوباء
و ما أنواعه وأعراضه وطرق االصابةو ما أنواعه وأعراضه وطرق االصابة
به و انـتقـاله و الـوقايـة مـنه. كل هذهبه و انـتقـاله و الـوقايـة مـنه. كل هذه
الـتـســاؤالت سـيـتم االجـابــة عـنـهـا فيالـتـســاؤالت سـيـتم االجـابــة عـنـهـا في

قال.  قال. هذا ا هذا ا
إنـفـلــونـزا اخلـنــازيـر (بـاإلجنــلـيـزيـة):إنـفـلــونـزا اخلـنــازيـر (بـاإلجنــلـيـزيـة):
Swine influenza أو  أو swine
flu أو  أو hog flu أو  أو pig flu 
 هــو أحـد أمــراض اجلــهـاز الــتـنــفـسي هــو أحـد أمــراض اجلــهـاز الــتـنــفـسي
الــتي يــســبـبــهــا فـيــروســات إنـفــلــونـزاالــتي يــســبـبــهــا فـيــروســات إنـفــلــونـزا
تنتمي إلى أسرة أورثوميكسوفيريدايتنتمي إلى أسرة أورثوميكسوفيريداي

قدمة قدمةا ا
شـهد الـعـلم عـلى مر الـعـصـور الكـثـيرشـهد الـعـلم عـلى مر الـعـصـور الكـثـير
من االوبئة الفـتاكة اللتي اودت بحياةمن االوبئة الفـتاكة اللتي اودت بحياة
اليــ من الــبــشــر في شــتى انــحـاء اليــ من الــبــشــر في شــتى انــحـاءا ا
الــعـالم ســواء في الـبــلـدان الـغــنـيـة اوالــعـالم ســواء في الـبــلـدان الـغــنـيـة او
اضـية أعـلنت اضـية أعـلنتالـفـقيـرة. وفي الفـتـرة ا الـفـقيـرة. وفي الفـتـرة ا
ـيـة عن تـفشي ـيـة عن تـفشيمـنـظـمـة الـصحـة الـعـا مـنـظـمـة الـصحـة الـعـا
مــــرض جــــديــــد وسط مــــخــــاوف منمــــرض جــــديــــد وسط مــــخــــاوف من
حتـوله الى وبــاء قــد يـفــتك بــالـبــشـرحتـوله الى وبــاء قــد يـفــتك بــالـبــشـر
نظرانظراً لـسرعة تفشيه و سـهولة انتقاله لـسرعة تفشيه و سـهولة انتقاله

إنفلونزا 
اخلنازير
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(باإلجنليزية) : (باإلجنليزية) : 
Orthomyxoviridae

التي تؤثر غالباالتي تؤثر غالباً على اخلنازير. على اخلنازير.
 هذا النوع من الفيروسات يتسبب بتفشي هذا النوع من الفيروسات يتسبب بتفشي
االناالنـفلفلـونزا في اخلونزا في اخلـنازينازيـر بصر بصـورة دورية فيورة دورية في
ـتـحدة وحدة و عدد من العدد من الـدول مدول مـنـهـا الواليا الواليـات اات ا
ـكـسـيك و كيك و كــــنـدا و أمدا و أمـريريـكــــا اجلا اجلـنـوبوبـيـة و ة و  اا

أوروبا و شرق آسيا. فيروسات إنفلونزاأوروبا و شرق آسيا. فيروسات إنفلونزا
اخلـــــنــــازيـــــر تـــــؤدي إلى إصـــــابــــات واخلـــــنــــازيـــــر تـــــؤدي إلى إصـــــابــــات و
رض لـكنـها رض لـكنـهامـسـتويـات مرتـفعـة من ا مـسـتويـات مرتـفعـة من ا
تــتـمــيـز بـانــخـفــاض مـعــدالت الـوفـاةتــتـمــيـز بـانــخـفــاض مـعــدالت الـوفـاة
رض ضمن اخلنازير. و رض ضمن اخلنازير. والناجتـة عن ا الناجتـة عن ا
حــتى عــام حــتى عــام 2009  الــتـــعــرف عــلى  الــتـــعــرف عــلى
ستـة فيـروسات إلنـفلـونزا اخلـنازير و ستـة فيـروسات إلنـفلـونزا اخلـنازير و 
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هـي فــــــيــــــروس اإلنــــــفــــــلــــــونـــــزا ج و هـي فــــــيــــــروس اإلنــــــفــــــلــــــونـــــزا ج و 
H1N1 و  و H1N2 و  و H3N1و و 
H3N2 و  و H2N3
. و تـبــقى هـذه الـفـيـروســات مـنـتـشـرة. و تـبــقى هـذه الـفـيـروســات مـنـتـشـرة
ضـمن اخلـنـازيـر عـلى مـدار الـعـام إالضـمن اخلـنـازيـر عـلى مـدار الـعـام إال
أن مــعـظم حـاالت االنـتـشـار الـوبـائـيـةأن مــعـظم حـاالت االنـتـشـار الـوبـائـيـة
ضـــمـن اخلـــنــازيـــر حتـــدث فـي أواخــرضـــمـن اخلـــنــازيـــر حتـــدث فـي أواخــر
اخلريف والشـتاء كـما هـو احلال لدىاخلريف والشـتاء كـما هـو احلال لدى

البشر.البشر.
كـان انتان انتـقـال فيال فيـروس إنروس إنـفلفلـونونـزا اخلنزا اخلنـازيرازير
لإلنلإلنـسـان نادر نان نادر نـسـبـيـاً و خ و خـاصاصـة أن طبخة أن طبخ
حلم اخلنحلم اخلنـزيزيـر قبل اسر قبل اسـتـهالكه يؤدي إلىهالكه يؤدي إلى
تـعـطيل الطيل الـفـيروس. كيروس. كـمـا أن الفا أن الفـيروس اليروس ال
يـسـبب أعبب أعـراض اإلنراض اإلنـفلفلـونونـزا لإلنزا لإلنـسان فيسان في
مـعــــظم األحظم األحـيــــان و يان و يـتم متم مـعــــرفرفـة إصة إصـابابـة
ـرض فقط برض فقط بـتحتحـليل تليل تـركيزركيز الشالشـخص باخص با
الضالضـد في الدم. إال أن احتمالد في الدم. إال أن احتمالـية انتقالية انتقال
فـيروس انفليروس انفلـونزا اخلنازيونزا اخلنازيـر من اخلنازيرر من اخلنازير
إلى الإلى الــــبــــشــــر قر قــــد زادت مد زادت مــــؤخؤخــــراراً ن نــــتــــيــــجـة
التالتـحورات اجلحورات اجلـينينـية التي حية التي حـدثت في دنادثت في دنا
الالــــفـيــــروس و عروس و عــــادة مادة مـا تا تــــصـيب اليب الــــعـدوىدوى
األشاألشـخـاص الاص الـعامعامـلـ في م في مـجـال تال تـربربـيةية
اخلاخلــــــنــــازيازيــــــر فر فــــقط حقط حــــــيث ييث يــــكــــــون هون هــــنــــاكاك
ــــــــا يا يــــــــزيزيــــــد من د من  اتاتــــــــصــــــــال مال مــــــســــــــتــــــــمــــــر ر 

احــتـمـالــيـة انـتــقـال الـفــيـروس. مـنـذاحــتـمـالــيـة انـتــقـال الـفــيـروس. مـنـذ
منـتصف القـرن العـشرين  تـسجيلمنـتصف القـرن العـشرين  تـسجيل
خمس حالة بشرية مصابة بفيروسخمس حالة بشرية مصابة بفيروس
إنــفــلـــونــزا اخلــنــازيـــر و عــادة تــكــونإنــفــلـــونــزا اخلــنــازيـــر و عــادة تــكــون
أعــراض الــعــدوى مـشــابــهــة ألعـراضأعــراض الــعــدوى مـشــابــهــة ألعـراض
اإلنفلـونزا الشـائعة كاحـتقان الـبلعوماإلنفلـونزا الشـائعة كاحـتقان الـبلعوم
و ارتفـاع حـرارة اجلـسم و إرهاق و آالمو ارتفـاع حـرارة اجلـسم و إرهاق و آالم

في العضالت و سعال و صداع.في العضالت و سعال و صداع.

أنواع الفيروسأنواع الفيروس

ــعـــروفــة بـــالــتـــســبب ــعـــروفــة بـــالــتـــســببالــفـــيــروســـات ا الــفـــيــروســـات ا
بأعـراض اإلنفلونزا في اخلـنازير همابأعـراض اإلنفلونزا في اخلـنازير هما
فيـروس إنفـلونـزا أ و فيـروس إنفـلونزافيـروس إنفـلونـزا أ و فيـروس إنفـلونزا
ج و الـــفــــيـــروس أ هـــو الــــشـــائع بـــج و الـــفــــيـــروس أ هـــو الــــشـــائع بـــ
اخلـنـازيـر. عـلى الـرغم من مـقـدرة كلاخلـنـازيـر. عـلى الـرغم من مـقـدرة كل
من الـفيروس أ و ج إصـابة اإلنسان إالمن الـفيروس أ و ج إصـابة اإلنسان إال
ـــصـــلـــيـــة الـــتي تـــصـــيب ـــصـــلـــيـــة الـــتي تـــصـــيبأن األنـــواع ا أن األنـــواع ا
اإلنسان تختلف عن تلك الني تصيباإلنسان تختلف عن تلك الني تصيب
اخلنـزيـر. و الـفـيروس عـادة ال يـنـتقلاخلنـزيـر. و الـفـيروس عـادة ال يـنـتقل
بـ الـفـصائل احلـيـة اخملتـلـفة إال إذابـ الـفـصائل احلـيـة اخملتـلـفة إال إذا
حـدث إعادة تشكـيل للفيـروس عندهاحـدث إعادة تشكـيل للفيـروس عندها
يتـمكن الفيروس من اإلنـتقال ما بيتـمكن الفيروس من اإلنـتقال ما ب

اإلنسان و اخلنازير و الطيور.اإلنسان و اخلنازير و الطيور.
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فيروس اإلنفلونزا أفيروس اإلنفلونزا أ

يــصـيـب الـفــيـروس أ كـل من الـبــشـر ويــصـيـب الـفــيـروس أ كـل من الـبــشـر و
اخلــنــازيــر و الــطــيــور و  الــتــعــرفاخلــنــازيــر و الــطــيــور و  الــتــعــرف
حـــالـــيـــاحـــالـــيـــاً عــلـى أربــعـــة أنـــواع فـــرعـــيــة عــلـى أربــعـــة أنـــواع فـــرعـــيــة
لـفـيـروس االنـفــلـونـزا أ  عـزلـهـا فيلـفـيـروس االنـفــلـونـزا أ  عـزلـهـا في
H1N1 و  و H1N2 و و اخلــــــــنـــــــــازيــــــــر اخلــــــــنـــــــــازيــــــــر 
H3N1 و  و H3N2
بـيـد أن معد أن معـظم فيظم فيـروسروسـات األنفات األنفـلونلونـزا التيزا التي
 عزلها -خالل العدوى عام  عزلها -خالل العدوى عام 2009- من- من

 . .H1N1 اخلاخلــــنــــازيازيــــر كر كــــانانـت فت فــــيــــروسروسـات ات
عــــــزل فزل فــــيــــروسروســــات انات انــــــفــــلــــونونــــــزا زا اخلــنــازيــراخلــنــازيــر
الكالسـيـكـية (فـيـروس االنفـلـونزا منالكالسـيـكـية (فـيـروس االنفـلـونزا من
الـنـوع الـنـوع H1N1) ألول مـرة من خـنـزير) ألول مـرة من خـنـزير

فيفي1930.

فيروس اإلنفلونزا جفيروس اإلنفلونزا ج
يـصــيب فــيــروس إنــفــلـونــزا ج كل منيـصــيب فــيــروس إنــفــلـونــزا ج كل من
الـبـشـر و اخلـنـازيـر فـقط و لـكـنه نـادرالـبـشـر و اخلـنـازيـر فـقط و لـكـنه نـادر
اإلنـتـقـال للـبـشـر و ذلك لـقلـة الـتـنوعاإلنـتـقـال للـبـشـر و ذلك لـقلـة الـتـنوع
ـــضــــيـــفـــة ـــضــــيـــفـــةاجلـــيـــنـي و الـــكـــائــــنـــات ا اجلـــيـــنـي و الـــكـــائــــنـــات ا
للفـيروس. سبب الـفيروس فـاشية فيللفـيروس. سبب الـفيروس فـاشية في
كـل مـن الـــــيــــــابــــــان عــــــامي كـل مـن الـــــيــــــابــــــان عــــــامي 1996 و و

 و كاليفورنيا. و كاليفورنيا.1998

تاريخ الفيروستاريخ الفيروس
يـفــتـرض بـعض الـعـلـمـاء أن أول وبـاءيـفــتـرض بـعض الـعـلـمـاء أن أول وبـاء
إلنفلونـزا اخلنازير يـنتشر بـ البشرإلنفلونـزا اخلنازير يـنتشر بـ البشر
حـصل عام حـصل عام 1918 حـيث ثـبت إصـابة حـيث ثـبت إصـابة
اخلـنازيـر بالـعـدوى مع إصابـة البـشراخلـنازيـر بالـعـدوى مع إصابـة البـشر
إال لـم يـثــبت بـشــكل قـاطع من تــلـقىإال لـم يـثــبت بـشــكل قـاطع من تــلـقى
.  و  الـتـعـرف عـلى أول.  و  الـتـعـرف عـلى أول الـعـدوى أوالالـعـدوى أوالً
فـيروس إنـفلـونزا كـمسبـب لإلنفـلونزافـيروس إنـفلـونزا كـمسبـب لإلنفـلونزا
لــدى اخلـــنــازيـــر عــام لــدى اخلـــنــازيـــر عــام 1930 و خالل و خالل
السـت سنة التي تـلت هذا اإلكتشافالسـت سنة التي تـلت هذا اإلكتشاف
كــان فــيـروس كــان فــيـروس H1N1 هــو الــفــيـروس هــو الــفــيـروس
ـعروف إلنـفلـونزا اخلـنازير. ـعروف إلنـفلـونزا اخلـنازير.الوحـيد ا الوحـيد ا

و بـــــــــ عـــــــــامي و بـــــــــ عـــــــــامي 1997 و  و 2002  
ـطـيـات جـديدة ـطـيـات جـديدةالـتـعـرف عـلى ثالث  الـتـعـرف عـلى ثالث 
من فـيـروسات إنـفـلـونـزا اخلـنـازير فيمن فـيـروسات إنـفـلـونـزا اخلـنـازير في
أمريـكا الشـمالـية. فبـ العام أمريـكا الشـمالـية. فبـ العام 1997
H3N2 و و 1998 انــتــشــر الــفــيـروس  انــتــشــر الــفــيـروس
الــنـــاجت من عــمــلـــيــة إعــادة تـــشــكــيلالــنـــاجت من عــمــلـــيــة إعــادة تـــشــكــيل
الـفيروس من فـيروس يصـيب البشر والـفيروس من فـيروس يصـيب البشر و
آخر الـطـيـور و اخلـنـازيـر و مـنذ ذلكآخر الـطـيـور و اخلـنـازيـر و مـنذ ذلك
احل يـعـتبـر الفـيروس احل يـعـتبـر الفـيروس H3N2 أحد أحد
ـسـببـات الـرئـيسـيـة لإلنـفلـونـزا لدى ـسـببـات الـرئـيسـيـة لإلنـفلـونـزا لدىا ا
اخلـنازيـر في أمـريكـا الشـمالـية. و ثماخلـنازيـر في أمـريكـا الشـمالـية. و ثم
نـــتـج من إعـــادة تــــشـــكـــيل نـــتـج من إعـــادة تــــشـــكـــيل H1N1 و  و 
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H3N2 تك تكـون فون فـيروس جيروس جـديديـد وهو د وهو H1N2.
ـط جط جــــــديديــــــد مند من و فو فـي عي عــــام ام 1999 ظ ظــــــهــــــر ر 
الالـفــــيـروسروسـات و هات و هـو و H4N6 و ال و الـذي نذي نـتج منتج من
عــــــبــــــور بور بــــــــ األص األصــــــنــــــاف من الاف من الــــــــطــــــيــــــور إلىور إلى

اخلاخلــــــنــــازيازيــــر و سر و ســــبب فبب فــــــاشاشــــيــــة صة صــــغــــيــــرة و رة و 
حتييدها في مزرعة في كندا.حتييدها في مزرعة في كندا.

ــسـبب إلنـفـلـونـزا ــسـبب إلنـفـلـونـزاأكــثـر الـفـيـروسـات ا أكــثـر الـفـيـروسـات ا
اخلـــنــازيـــر انــتـــشــارااخلـــنــازيـــر انــتـــشــاراً هـــو الــفـــيــروس هـــو الــفـــيــروس
H1N1و هـو أحـد الفـيـروسـات التي و هـو أحـد الفـيـروسـات التي 
انـحـدرت من وباء إنـفـلـونزا انـحـدرت من وباء إنـفـلـونزا 1918. و. و
لـــكـن كـــان انـــتــــقـــال الـــفــــيـــروس منلـــكـن كـــان انـــتــــقـــال الـــفــــيـــروس من

اخلنـازير للبـشر ناد احلدوث حيث اخلنـازير للبـشر ناد احلدوث حيث 
تــــســـجـــيل تــــســـجـــيل 12 حـــالــــة في الـــواليـــات حـــالــــة في الـــواليـــات
ـــتـــحـــدة مـــنـــذ عـــام 2005.  قـــدرة.  قـــدرة ـــتـــحـــدة مـــنـــذ عـــام ا ا
الـفيروس علـى االنتشار بـ اخلنازيرالـفيروس علـى االنتشار بـ اخلنازير
دون البشر أدى إلى بقاء الفيروس معدون البشر أدى إلى بقاء الفيروس مع
ـكــتـسـبــة ضـده لـدى ـنـاعــة ا ـكــتـسـبــة ضـده لـدىتالشـي ا ـنـاعــة ا تالشـي ا
ـا قد يـكون السـبب لسـهولة ـا قد يـكون السـبب لسـهولةالبـشر  البـشر 
انـــتــشـــار الــفـــيــروس بــ الـــنــاس فيانـــتــشـــار الــفـــيــروس بــ الـــنــاس في

الوقت احلالي.الوقت احلالي.
إن النوع إن النوع H1N1 من فيروس إنفلونزا من فيروس إنفلونزا
اخلــــنــــازيـــر هــــو ســــلـــيـل لـــفــــيـــروساخلــــنــــازيـــر هــــو ســــلـــيـل لـــفــــيـــروس
اإلنفلـونزا اإلسبـانية الـذي حصد ما اإلنفلـونزا اإلسبـانية الـذي حصد ما 

ب ب 20 -  - 100 ملـيـون إنسـان مـا ب ملـيـون إنسـان مـا ب
عــــــــــامي عــــــــــامي 1918م و م و 1920 م عــــــــــقب م عــــــــــقب
يـة االولى يعتـبر فيروس يـة االولى يعتـبر فيروساحلـرب العا احلـرب العا
اإلنـفــلـونــزا أ ذو الـنـوع (اإلنـفــلـونــزا أ ذو الـنـوع (H1N1) من) من
أكـثـر الفـيـروسـات صـعـوبة فـي دراستهأكـثـر الفـيـروسـات صـعـوبة فـي دراسته
لكـونه يتـمتع بـقدرة تغـير سـريع هربالكـونه يتـمتع بـقدرة تغـير سـريع هرباً
من تـــكــويـن أضــداد لـه في األجـــســاممن تـــكــويـن أضــداد لـه في األجـــســام
الـتـي يـســتــهـدفــهـا يــقــوم الـفــيـروسالـتـي يـســتــهـدفــهـا يــقــوم الـفــيـروس
بــتــحــويـر نــفــسه بــشــكل طــفــيف كلبــتــحــويـر نــفــسه بــشــكل طــفــيف كل
عام إلى ثالثة أعـوام و عندما تبدأعام إلى ثالثة أعـوام و عندما تبدأ
األجـسـام الــتي يـسـتــهـدفـهــا بـتـكـويناألجـسـام الــتي يـسـتــهـدفـهــا بـتـكـوين
مــــنـــاعـــة نـــحـــوه و نــــحـــو حتـــويـــراتهمــــنـــاعـــة نـــحـــوه و نــــحـــو حتـــويـــراته
الــطـفــيـفـة; يــقـوم فــيـروس انـفــلـونـزاالــطـفــيـفـة; يــقـوم فــيـروس انـفــلـونـزا
كنه من كنه مناخلنازير بعمل حتوير كبير  اخلنازير بعمل حتوير كبير 
ناعـة مسبباً حدوث حدوث ناعـة مسبباالهـرب من جهاز ا الهـرب من جهاز ا
جائحة جتتاح العالم كل عدة سنوات.جائحة جتتاح العالم كل عدة سنوات.
حــــتـى في وقـت وبــــاء اإلنــــفـــــلــــونــــزاحــــتـى في وقـت وبــــاء اإلنــــفـــــلــــونــــزا
اإلسـبـانـية كـانت الـهـجـمة األولى مناإلسـبـانـية كـانت الـهـجـمة األولى من
الـــعـــدوى طــــفـــيـــفـــة في حـــ كـــانتالـــعـــدوى طــــفـــيـــفـــة في حـــ كـــانت
الهجمة الثانية قاتلة و جد خطيرة.الهجمة الثانية قاتلة و جد خطيرة.

طرق االصابةطرق االصابة
تـصـيب فـيـروسـات إنفـلـونـزا اخلـنـازيرتـصـيب فـيـروسـات إنفـلـونـزا اخلـنـازير
البشر ح يحدث اتصال ب الناس البشر ح يحدث اتصال ب الناس 
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وخــنـازيــر مــصــابـة. وحتــدث الــعـدوىوخــنـازيــر مــصــابـة. وحتــدث الــعـدوى
أيـضـا حـ تـنـتـقل أشـيـاء مـلـوثـة منأيـضـا حـ تـنـتـقل أشـيـاء مـلـوثـة من
ـكن أن تـصاب ـكن أن تـصابالـنـاس إلى اخلـنازيـر  الـنـاس إلى اخلـنازيـر 
اخلنازير بـإنفلونـزا البشر أو إنـفلونزااخلنازير بـإنفلونـزا البشر أو إنـفلونزا
الــطـيــور وعـنــدمــا تـصــيب فـيــروسـاتالــطـيــور وعـنــدمــا تـصــيب فـيــروسـات
إنفـلونـزا من أنواع مـختلـفة اخلـنازيرإنفـلونـزا من أنواع مـختلـفة اخلـنازير
ـــكن أن تــخـــتـــلط داخل اخلـــنـــزيــرـــكن أن تــخـــتـــلط داخل اخلـــنـــزيــر

وتظهر فيروسات خليطة جديدة.وتظهر فيروسات خليطة جديدة.

االنتقال ب اخلنازيراالنتقال ب اخلنازير
اإلنـفلونـزا مرض شائع بـ اخلنازيراإلنـفلونـزا مرض شائع بـ اخلنازير
يـقـدر أن حـوالي نـصف اخلـنـازيـر في يـقـدر أن حـوالي نـصف اخلـنـازيـر في 

تحـدة يتعرضون للفيروس تحـدة يتعرضون للفيروسالواليات ا الواليات ا
ــرض عن ــرض عنخالل حــيـــاتــهم. يــنـــتــقل ا خالل حــيـــاتــهم. يــنـــتــقل ا
ــبـاشـر بــ حـيـوان ــبـاشـر بــ حـيـوانطـريق اإلتــصـال ا طـريق اإلتــصـال ا
مــريض و آخــر مـعــافى و لـهــذا تـزدادمــريض و آخــر مـعــافى و لـهــذا تـزداد
زارع التي رض في ا زارع التيمخاطر انتقال ا رض في ا مخاطر انتقال ا
حتــــتــــوي عــــلى أعـــــداد كــــبــــيــــرة منحتــــتــــوي عــــلى أعـــــداد كــــبــــيــــرة من
ــرض إمــا عن ــرض إمــا عناخلــنــازيــر. و يـنــتــقل ا اخلــنــازيــر. و يـنــتــقل ا
طـــريق احـــتـــكـــاك أنـــوف اخلـــنـــازيـــرطـــريق احـــتـــكـــاك أنـــوف اخلـــنـــازيـــر
بـبـعــضـهـا أو عن طـريق الـرذاذ الـنـاجتبـبـعــضـهـا أو عن طـريق الـرذاذ الـنـاجت
من الـسعال و الـعطس. كما يـعتقد أنمن الـسعال و الـعطس. كما يـعتقد أن
اخلـنـزيـر الـبـري يـلـعب دورا مـهمـا فياخلـنـزيـر الـبـري يـلـعب دورا مـهمـا في

زارع. زارع.نقل العدوى ب ا نقل العدوى ب ا
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االنتقال للبشراالنتقال للبشر
العامـل في مجـال تربيـة اخلنازير والعامـل في مجـال تربيـة اخلنازير و
رعــايــتــهــا هـم أكــثــر الــفــئــات عــرضـةرعــايــتــهــا هـم أكــثــر الــفــئــات عــرضـة
ـرض. تـصـيب فـيـروسـات ـرض. تـصـيب فـيـروسـاتلإلصـابــة بـا لإلصـابــة بـا
إنفلونـزا اخلنازيـر البشـر ح يحدثإنفلونـزا اخلنازيـر البشـر ح يحدث
اتـصال بـ الـنـاس وخـنازيـر مـصـابة.اتـصال بـ الـنـاس وخـنازيـر مـصـابة.
وحتــدث الـعــدوى أيــضـا حــ تـنــتـقلوحتــدث الـعــدوى أيــضـا حــ تـنــتـقل
أشـــــيـــــاء مــــلـــــوثــــة مـن الــــنـــــاس إلىأشـــــيـــــاء مــــلـــــوثــــة مـن الــــنـــــاس إلى
ـكن أن تـصـاب اخلـنـازيـر ـكن أن تـصـاب اخلـنـازيـراخلـنـازيـر.  اخلـنـازيـر. 
بـإنفلـونزا الـبشـر أو إنفلـونزا الـطيور.بـإنفلـونزا الـبشـر أو إنفلـونزا الـطيور.
وعندما تصيب فيروسات إنفلونزا منوعندما تصيب فيروسات إنفلونزا من
ـكن أن ـكن أنأنــواع مــخـتــلــفـة اخلــنــازيــر  أنــواع مــخـتــلــفـة اخلــنــازيــر 
تـــخــتـــلط داخـل اخلــنـــزيـــر وتــظـــهــرتـــخــتـــلط داخـل اخلــنـــزيـــر وتــظـــهــر

فيروسات خليطة جديدة.فيروسات خليطة جديدة.
كن أن تـنقل اخلـنازيـر الفـيروسات كن أن تـنقل اخلـنازيـر الفـيروساتو و
كن كناحملـورة مـرة أخـرى إلى الـبـشـر و احملـورة مـرة أخـرى إلى الـبـشـر و
أن تنقل من شخص آلخر ويعتقد أنأن تنقل من شخص آلخر ويعتقد أن
االنــتـقـال بـ الــبـشـر يــحـدث بـنـفساالنــتـقـال بـ الــبـشـر يــحـدث بـنـفس
ــوسـمــيــة عن ــوسـمــيــة عنطــريــقــة اإلنــفــلــونــزا ا طــريــقــة اإلنــفــلــونــزا ا
طريق مـالمسـة شيء مـا به فيـروساتطريق مـالمسـة شيء مـا به فيـروسات
س الـفم أو األنف ومن س الـفم أو األنف ومنإنــفـلـونــزا ثم  إنــفـلـونــزا ثم 

خالل السعال والعطس.خالل السعال والعطس.
ال تنتقل العدوى لألشخاص من أكل ال تنتقل العدوى لألشخاص من أكل 

حلم اخلـنــزيــر أو مـنــتـجــاته. ويــقـتلحلم اخلـنــزيــر أو مـنــتـجــاته. ويــقـتل
طـهي حلم اخلـنـزيـر داخل حـرارة طـهي حلم اخلـنـزيـر داخل حـرارة 71
درجـــة مـــئـــويـــة فـــيـــروس إنـــفـــلـــونــزادرجـــة مـــئـــويـــة فـــيـــروس إنـــفـــلـــونــزا
اخلـنازيـر كـما هـو احلـال مع بـكتـيـريااخلـنازيـر كـما هـو احلـال مع بـكتـيـريا

وفيروسات أخرى.وفيروسات أخرى.

أعراض االصابة بالفيروسأعراض االصابة بالفيروس
لدى اخلنازيرلدى اخلنازير

تـسبب العدوى لـلخنازيـر ارتفاع درجةتـسبب العدوى لـلخنازيـر ارتفاع درجة
احلرارة و سعال و عطس و مشاكل فياحلرارة و سعال و عطس و مشاكل في
التنفس و انـعدام الشهية و في بعضالتنفس و انـعدام الشهية و في بعض
احلاالت قد تؤدي العدوى لإلجهاض.احلاالت قد تؤدي العدوى لإلجهاض.
عـــلى الــرغـم من انـــخــفـــاض مـــعــدلعـــلى الــرغـم من انـــخــفـــاض مـــعــدل
الوفاة (الوفاة (1- 4%) إال أن العدوى تؤدي) إال أن العدوى تؤدي
ـعدل 12 رطل رطل ـعدل إلى انـخفـاض الوزن  إلى انـخفـاض الوزن 
ــا يــســبب ــا يــســبب أســابــيع  خالل خالل 3 إلى  إلى 4  أســابــيع 

. .خسارة مالية للمزارع خسارة مالية للمزارع
لدى البشرلدى البشر

حـــسب مــراكـــز مــكـــافــحـــة األمــراضحـــسب مــراكـــز مــكـــافــحـــة األمــراض
أعـــراض فــــإن  واتــــقــــائــــهــــا (واتــــقــــائــــهــــا (CDC) فــــإن أعـــراض) 
اثـلة اثـلةإنـفـلونـزا اخلنـازير في الـبشـر  إنـفـلونـزا اخلنـازير في الـبشـر 
وسميـة وتتمثل وسميـة وتتمثلألعـراض اإلنفلونـزا ا ألعـراض اإلنفلونـزا ا
في ارتـفاع مـفـاجئ في درجـة احلرارة في ارتـفاع مـفـاجئ في درجـة احلرارة 
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وســعــال و ألم في الـعــضالت و إجــهـادوســعــال و ألم في الـعــضالت و إجــهـاد
شــــديـــد. ويــــبــــدو أن هــــذه الـــسـاللـــةشــــديـــد. ويــــبــــدو أن هــــذه الـــسـاللـــة
اجلـديـدة تــسـبب مـزيـدا من اإلسـهـالاجلـديـدة تــسـبب مـزيـدا من اإلسـهـال
والقيء أكـثـر من اإلنـفـلونـزا الـعـادية.والقيء أكـثـر من اإلنـفـلونـزا الـعـادية.
ــكن الــتــفـــريق بــ األنــفــلــونــزا ــكن الــتــفـــريق بــ األنــفــلــونــزاال  ال 
الـشـائعـة و ب إنـفـلونـزا اخلنـازير إالالـشـائعـة و ب إنـفـلونـزا اخلنـازير إالّ
عن طريق فحص مختبري يحدد نوععن طريق فحص مختبري يحدد نوع
CDCالـــــفـــــيـــــروس لـــــهـــــذا حث الالـــــفـــــيـــــروس لـــــهـــــذا حث ال
ـتــحــدة عـلى ـتــحــدة عـلىاألطــبـاء فـي الـواليــات ا األطــبـاء فـي الـواليــات ا
وضع إنـــفـــلـــونـــزا اخلـــنــازيـــر ضـــمن وضع إنـــفـــلـــونـــزا اخلـــنــازيـــر ضـــمن 

ـرضى ـرضىالــتـشـخـيص الـتـفـريـقي لـكل ا الــتـشـخـيص الـتـفـريـقي لـكل ا
ـــصـــابــ بـــأعـــراض اإلنــفـــلـــونــزا و ـــصـــابــ بـــأعـــراض اإلنــفـــلـــونــزا وا ا
تـعـرضـوا لـشـخص مـصـاب بـإنـفـلـونزاتـعـرضـوا لـشـخص مـصـاب بـإنـفـلـونزا
اخلــنـازيــر أو كـانـوا في أحــد الـواليـاتاخلــنـازيــر أو كـانـوا في أحــد الـواليـات

صابة باإلنفلونزا. صابة باإلنفلونزا.األمريكية ا األمريكية ا

الوقاية من الفيروسالوقاية من الفيروس
الوقاية لدى اخلنازيرالوقاية لدى اخلنازير

تعـتمـد الوقايـة بشـكل كبـير على إدارةتعـتمـد الوقايـة بشـكل كبـير على إدارة
نع انـتشـار العدوى و  زارع بشـكل  نع انـتشـار العدوى و ا زارع بشـكل  ا
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يــتم ذلك بــرفع مـســتـوى الــنـظــافـة ويــتم ذلك بــرفع مـســتـوى الــنـظــافـة و
الـتـعقـيم و الـعـنـايـة الـصـحـيـة و عزلالـتـعقـيم و الـعـنـايـة الـصـحـيـة و عزل
ـريضـة. كمـا أن احلد من ـريضـة. كمـا أن احلد مناحليـوانات ا احليـوانات ا
ـنع ـنعكـثـافـة اخلـنـازيـر في كل مـزرعـة  كـثـافـة اخلـنـازيـر في كل مـزرعـة 
تـفـشي العـدوى بـشكل كـبـير و خـاصةتـفـشي العـدوى بـشكل كـبـير و خـاصة
أن عمـلية الـسيـطرة عـلى العدوى عنأن عمـلية الـسيـطرة عـلى العدوى عن
طـريق الــلـقـاح فـقط عـادة مـا تـفـشل.طـريق الــلـقـاح فـقط عـادة مـا تـفـشل.
فـفي الـسنـوات األخيـرة أصـبح اللـقاحفـفي الـسنـوات األخيـرة أصـبح اللـقاح
ـستـخـدم غـير فـعـال في الـعـديد من ـستـخـدم غـير فـعـال في الـعـديد منا ا
احلـاالت نـتـيـجـة لـتـطـور الـفـيـروس واحلـاالت نـتـيـجـة لـتـطـور الـفـيـروس و

ستمر. ستمر.حتوره ا حتوره ا
الوقاية لدى البشرالوقاية لدى البشر

 1 .  .  الـوقايـة من انتقـال العدوى من الـوقايـة من انتقـال العدوى من
اخلــنـازيـر احــتـمـالــيـة إصـابــة الـبـشـراخلــنـازيـر احــتـمـالــيـة إصـابــة الـبـشـر
بالـعدوى من اخلنازيركـبيره حاليا إالبالـعدوى من اخلنازيركـبيره حاليا إال
زارعون و مـن لهم اتصال زارعون و مـن لهم اتصالأنه ينـصح ا أنه ينـصح ا
باخلنازير بـاستعمال كمامات األنف وباخلنازير بـاستعمال كمامات األنف و
ــنع اإلصــابــة بــالــعــدوى. كــمــا ــنع اإلصــابــة بــالــعــدوى. كــمــاالــفم  الــفم 
ـزارعـون بـتـلـقي الـلـقـاح ضد ـزارعـون بـتـلـقي الـلـقـاح ضديـنـصح ا يـنـصح ا

إنفلونزا اخلنازير.  إنفلونزا اخلنازير.  
 2 .  .  . الــوقـايــة من انـتـقــال الـعـدوى . الــوقـايــة من انـتـقــال الـعـدوى

ب البشر .ب البشر .
اء والصابون عدة  اء والصابون عدة × غسل األيدي با  × غسل األيدي با

مرات في اليوممرات في اليوم
× جتــــنـب االقــــتــــراب من الــــشــــخص× جتــــنـب االقــــتــــراب من الــــشــــخص

رض صاب با رضا صاب با ا
ناديل ناديل× ضرورة تغطية األنف والفم  × ضرورة تغطية األنف والفم 

ورق عند السعالورق عند السعال
× أهــمــيـــة اســتــخــدام كــمــامــات عــلى× أهــمــيـــة اســتــخــدام كــمــامــات عــلى
نع انتشار الفيروس نع انتشار الفيروساألنف والفم  األنف والفم 

س الـع أو األنف في حالة س الـع أو األنف في حالة× جتنب  × جتنب 
تلوث اليدين منعا النتشار اجلراثيمتلوث اليدين منعا النتشار اجلراثيم
× إذا كــنـت تــعـــانـي أنت أو أحـــد أفــراد× إذا كــنـت تــعـــانـي أنت أو أحـــد أفــراد
أســرتـك من أعـــراض تـــشــبـه أعــراضأســرتـك من أعـــراض تـــشــبـه أعــراض

عالج عالجاألنفلونزا أبلغ الطبيب ا األنفلونزا أبلغ الطبيب ا
 3 .  .   . كــيف تـتــصـرف عـنــدمـا تـشك. كــيف تـتــصـرف عـنــدمـا تـشك
رض: رض:بأنك أو أحد معارفك مصاب ا بأنك أو أحد معارفك مصاب ا
× غط أنـفك وفمك بـقناع واقي كي ال× غط أنـفك وفمك بـقناع واقي كي ال

رض لآلخرين.  رض لآلخرين. تنشر ا تنشر ا
× إبـقى في البـيت وال تخرج لـلعمل أو× إبـقى في البـيت وال تخرج لـلعمل أو

للدراسة. للدراسة. 
× خذ قـسطا× خذ قـسطاً كافـيا كافـياً من الراحة واشرب من الراحة واشرب

الكثير من السوائل. الكثير من السوائل.      
نـديل عـلى مقـربـة منك نـديل عـلى مقـربـة منك× احـتـفظ  × احـتـفظ 
لـــتـــســتـــخـــدمه في حـــالـــة حـــاجــتكلـــتـــســتـــخـــدمه في حـــالـــة حـــاجــتك
للعطاس أو السعال أو تنظيف أنفك.للعطاس أو السعال أو تنظيف أنفك.
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× أخــــــبـــــر أهـــــلـك وأصـــــدقـــــائـك عن× أخــــــبـــــر أهـــــلـك وأصـــــدقـــــائـك عن
رض.  رض. إصابتك با إصابتك با

ــركـز الــصـحي واخــبـارهم ــركـز الــصـحي واخــبـارهم× اتـصـل بـا × اتـصـل بـا
بحالتك قبل ذهابك إليهم. بحالتك قبل ذهابك إليهم. 

العالجالعالج
ــــــــكن اسكن اســــــــتــــــــخــــــدام مدام مــــــــثــــــــبــــــطــــــــات إنات إنــــــزز
النوراميداز في عالج إنفلونزا اخلنازير. والنوراميداز في عالج إنفلونزا اخلنازير. و
تــــشـمل همل هـذه األدويذه األدويـة عة عـلى أوسلى أوســــلـتـامامـيـفـيـر
(ت(تـامامـيـفـلـو) و زنو) و زنـانانــــفـيـر (ريالنر (ريالنـزا). بزا). بـيـنـمـا
ــــــــــضــــــــــاداتادات يــــــــــقــــــــــاوم فاوم فــــــــــيــــــــــروس روس H1N1 ا ا
الفايروسالفايروسـية األخرى. و هناك مخاوف منية األخرى. و هناك مخاوف من
أن يطور الفيأن يطور الفيـروس مقاومة ضد العالجاتروس مقاومة ضد العالجات
ـتوفتوفـرة حالرة حالـياياً و ل و لـهذا يهذا يـنصح بنصح بـاستاستـخدامخدام اا
ـرض أو يرض أو يـشـكـونون ن هم شـديديـدي ادي ا ن هم شدواء  الالـدواء 

ناعة ناعةمن أمراض نقص ا من أمراض نقص ا
رض رضحقائق عن ا حقائق عن ا

 1 .  .   تــصــيـب فــيــروســات إنــفــلــونـزا  تــصــيـب فــيــروســات إنــفــلــونـزا
اخلـنـازيـر في الـعـادة اخلـنـازير ولـيساخلـنـازيـر في الـعـادة اخلـنـازير ولـيس
الـبشـر. وحتـدث معـظم احلـاالت حالـبشـر. وحتـدث معـظم احلـاالت ح
يـــقع اتــصــال بـــ الــنــاس وخـــنــازيــريـــقع اتــصــال بـــ الــنــاس وخـــنــازيــر
مـصـابة أو حـ تـنـتـقل أشيـاء مـلـوثةمـصـابة أو حـ تـنـتـقل أشيـاء مـلـوثة

من الناس إلى اخلنازير.من الناس إلى اخلنازير.
ـــكـن أن تـــصـــاب اخلــــنـــازيـــرـــكـن أن تـــصـــاب اخلــــنـــازيـــر      .  . 2 
بإنفلونزا البشر أو إنفلونزا الطيور. بإنفلونزا البشر أو إنفلونزا الطيور.  

وعندما تصيب فيروسات إنفلونزا منوعندما تصيب فيروسات إنفلونزا من
ـكن أن ـكن أنأنــواع مــخـتــلــفـة اخلــنــازيــر  أنــواع مــخـتــلــفـة اخلــنــازيــر 
تـــخــتـــلط داخـل اخلــنـــزيـــر وتــظـــهــرتـــخــتـــلط داخـل اخلــنـــزيـــر وتــظـــهــر

فيروسات خليطة جديدةفيروسات خليطة جديدة
ــــكن أن تــــنـــــقل اخلــــنــــازيــــر ــــكن أن تــــنـــــقل اخلــــنــــازيــــر    .  . 3 
الــفــيــروســات احملــورة مـرة أخــرى إلىالــفــيــروســات احملــورة مـرة أخــرى إلى
ــكن أن تــنـقل مـن شـخص ــكن أن تــنـقل مـن شـخصالــبـشــر و الــبـشــر و
آلخر. ويـعتقد أن االنتـقال ب البشرآلخر. ويـعتقد أن االنتـقال ب البشر
يـحــدث بــنـفـس طـريــقــة اإلنـفــلــونـزايـحــدث بــنـفـس طـريــقــة اإلنـفــلــونـزا
وسـمية عن طـريق مالمسة شيء ما وسـمية عن طـريق مالمسة شيء ماا ا
س الفم أو س الفم أوبه فيـروسات إنفـلونـزا ثم  به فيـروسات إنفـلونـزا ثم 
األنف ومن خالل السعال والعطساألنف ومن خالل السعال والعطس
 4 .  .   اليوجد لقاح يحمي البشر من  اليوجد لقاح يحمي البشر من
إنـفــلـونـزا اخلـنـازيـر إال أن اخلـطـواتإنـفــلـونـزا اخلـنـازيـر إال أن اخلـطـوات
نحو إنتاج لقاح مضاد أصبحت أسرعنحو إنتاج لقاح مضاد أصبحت أسرع

راجع راجعا ا
 1 .  .   انفلونـزا اخلنازيـر ويكيـبيديا  انفلونـزا اخلنازيـر ويكيـبيديا

وسوعة احلرة. وسوعة احلرة.ا ا
 2 .  .   وباء إنفلونزا اخلنازير   وباء إنفلونزا اخلنازير 2009

وسوعة احلرة. وسوعة احلرة.ويكيبيديا ا ويكيبيديا ا
ية. ية.منظمة الصحة العا  3 .  .  منظمة الصحة العا


	Magazen 60x1
	Magazein 60A

	Magazein 60A
	Magazein 60B
	Magazein 60C
	Magazein 60D
	Magazein 60E
	Magazen 60x
	Magazein 60Ex




