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 نافذة علً العلم

 الجزء الثالث

 

 قطوف علمٌة
 

 بأقالم

 

 د . بثٌنة أسعد عطور

 د . درر سمٌر الصوفً

 د . سٌرٌن أحمد ماهر زرٌق

 د . دمحم أحمد دمحم مرسً

 د . دمحم فتحً عبد العال
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   تقدٌم
 

 

 فً جمٌعهم فالناس لذا" ٌوم بعد ٌوما تتضاءل ٌوم كل تنمٌها ال التً المعرفة:" الصٌنٌون ٌمول

 أنه ٌعتمدون ما أو ٌدركونه ال ما عن بحثا المعرفة دروب فً للبحث وؼرٌزٌة فطرٌة حاجة

 إصدار عبر العربٌة مجتمعنا فً والثمافة المعرفة بعث فً إسهامنا كان لذا لحٌاتهم لٌمة إضافة

 .منها  الثالث الجزء بتمدٌم نشرؾ والتً العلم على نافذة سلسلة

 المصد وراء من وهللا

 

 

 العال عبد فتحً دمحم. د
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 الطفولة فً التحدي.. التوحد

 

 : مقدمة

 لدي العصر مرض أصبح أن بعد العالم حول اآلباء من للكثٌر الشاؼل الشؽل التوحد أصبح لمد

 المرض بهذا للتعرٌؾ عالمٌا ٌوما تخصٌص فً األثر أبلػ له كان مما العالم حول األطفال

( نٌسان) أبرٌل من الثانً وهو صعوبات من األطفال من مصابٌه ٌكتنؾ ما على الضوء وتسلٌط

 .  عام كل من

 : المرض اكتشاف

 Leo لٌوكانر  النمساوي النفسً الطبٌب بواسطة 1943 عام فً المرض هذا اكتشاؾ كان

Kanner، الٌونانً اللفظ من مشتمة كلمة وهو  الحالً بمعناه التوحد استخدم من أول وهو 

«autos »ًذاتً  وتعن . 

 : المرض تعرٌف

 تسمً التطور اضطرابات من مجموعة ٌتبع والذي(  Autism - الذاتوٌة أو)  والتوحد 

 حالة   هو( Autism Spectrum Disorders - ASD" )الذاتويّ  الطٌؾ فً اضطرابات"

 اجتماعٌا معهم والتفاعل والتعامل اآلخرٌن تمٌٌز على الطفل لدرة فً وتإثر الدماغ بنمو ترتبط

 فً النمطٌة الموالب وتكرار اللؽوٌة مهاراته تطور فً المإلت التراجع أو التؤخر عن فضال

 .سنوات الثالث سن الطفل بلوغ لبل الرضاعة سن فً ؼالبا  وٌظهر  سلوكٌاته

 عند تشخٌصها ٌمكن ولكن شهرا12 بلوؼه لبل الطفل عند التوحد اضطرابات تحدٌد الصعب من

 . العامٌن بلوؼه

 طفالا  161 كل بٌن من واحد طفل ان إلى  تشٌر فالتمدٌرات العالمٌة الصحة منظمة وبحسب

 بكثٌر أعلى انتشار بمعدالت تفٌد الحدٌثة الدراسات بعض لكن.التوحد طٌؾ باضطرابات ٌصاب

 .ذلن من

 : أسبابه

 وفً الدماغ تطور فً تإثر جٌنات فهنان بالتوحد اإلصابة فً دورا الوراثٌة العوامل تلعب لد 

 .والتلمابٌة الموروثة للطفرات عرضة وهً المخ خالٌا تواصل

 والتلوث الحمل أثناء والمضاعفات الفٌروسٌة العدوى مثل البٌبٌة العوامل تؤثٌر عن فضال 

 . الهوابً

 العوامل من هو( Amygdala)  هو الدماغ من بجزء الضرر أن إلى العلماء بعض وٌشٌر

 . المرض لظهور المحفزة

 لمرض مسببا كونها من برٌبة صؽره فً الطفل ٌتلمها التً التحصٌنات أن إلى اإلشارة وتجدر 

 .التوحد

  المرض بٌن تربط نظرٌة الماضً فً ساد فمد
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 األلمانٌة والحصبة الحصبة ضد المجمع اللماح مثل لألطفال،  األساسٌة اللماحات بعض إعطاء و

 علٌها أشرفت دراسات أنتهت كما. الحما صحته عدم ثبت ما وهو«. MMR» النكفٌة والؽدة

 الثٌومرسال كمادة الحافظة المواد استعمال بٌن تربط صلة ال أنه إلى العالمٌة الصحة منظمة

 . بالتوحد واإلصابة اللماحات فً الزببك اثٌل على المحتوٌة

 هذه  ولدرة الزببك أو الرصاص مثل الثمٌلة، بالمعادن للسموم التعرض نظرٌة  شاعت كما

 بالمدر ذلن تدعم دراسات ٌوجد ال ولكن.. النمو  أثناء فً خاصة  بالدماغ اإلضرار فً السموم

 . الكافً

 واحدا طفال لدٌها التً العابلة أن كما اإلناث من بالتوحد لإلصابة عرضة األكثر الذكور وٌعتبر 

 تزٌد الحمل اكتمال لبل الوالدة كذلن. مصاب أخر طفال لوالدة عرضة أكثر هً بالتوحد مصاب

 للخروج عرضة األكثر هو الحمل على اسبوع 26 مضى لبل المولود فالطفل الخطر هذا من

 أطفالهم والدة عند اآلباء سن بٌن عاللة إلى األبحاث بعض تشٌر كما بالتوحد مصابا للحٌاة

 بالتوحد لإلصابة عرضة األكثر هم األربعٌن سن فوق لرجال المولودٌن فاالطفال والتوحد

 .  الثالثٌن سن تحت الباء المولودٌن باألطفال ممارنة

  المجتمعً التواصل على لدراتهم وفمدان األطفال سلون فً التؽٌرات الباحثٌن بعض وٌرجع

 األجهزة على اللعب ممارسة او التلفاز مشاهدة فً األطفال ٌمضٌها التً الساعات عدد تزاٌد إلى

 السماح بعدم( AAP) األطفال لطب األمرٌكٌة األكادٌمٌة توصٌات خرجت فمد لذلن اإللكترونٌة

 من لألطفال سمحت فٌما التلفاز مشاهدة أو اإللكترونٌة األجهزة باستخدام العامٌن بعمر لألطفال

 . ٌومٌا واحدة بساعة سنوات خمس وحتى العامٌن عمر

 : المرض أعراض

 : ومنها التوحد أطفال لدي االجتماعٌة بالمهارات والمتعلمة الممٌزة العالمات بعض تظهر 

 باسمه مناداته عند والرد االستجابة على الطفل لدرة عدم- 

 .اللعب  الارنه مشاركة فً رؼبته وعدم المنفرد الخاص عالمه إلى واالنسحاب االنطواء- 

 . رتٌب وصوت طبٌعٌة ؼٌر بنبرة ٌتكلم ولد  الكالم فً التؤخر أو الكالم عدم- 

  البسٌطة التوجٌهات ٌفهم وال مؽزاها ٌدري أن دون حرفٌا والعبارات الكلمات ٌكرر- 

 التحدث أو التحاور فً الرؼبة عدم- 

 : مثل متنوعة سلوكٌة أنماط من التوحد مرٌض ٌعانً كما 

  الرأس وضرب العض- 

  المدمٌن أصابع على والسٌر متزنة ؼٌر حركات- 

  الحرارة أو باأللم الشعور وعدم واللمس والصوت للضوء طبٌعً ؼٌر بشكل حساس- 

 السلوكٌة األنماط هذه تإدي ولد. علٌها تعدٌل اي فً الرؼبة وعدم معٌنة طموس على التعود- 

 حٌث بالمدرسة  التعلم وصعوبات باالستٌعاب ٌتعلك فٌما أكبر مشكالت إلى بالطفل والمجتمعٌة

 من الذكاء معدل ٌتراوح االخر والبعض المعتاد الذكاء من ألل عالمات من بعضهم ٌعانً
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 النفسً والضؽط للتنمر ضحٌة  الولوع من التوحد أطفال بعض ٌعانً ولد  مرتفع إلى طبٌعً

 من التوحد طفل وحماٌة معالجتها ٌنبؽً أمور وكلها لهم المجتمعً المبول وعدم األسرة داخل

 . الضارة آثارها

 : العالج أسالٌب

 أمرا ٌعد المبكر والتدخل التشخٌص ولكن بالتوحد اإلصابة دون للحٌلولة وسٌلة توجد ال بالطبع 

 . أفضل بشكل والتواصل اللؽة وتطوٌر المهارات وتنمٌة السلون لتحسٌن األهمٌة شدٌد

 : التوحد من الحدٌثة العالج طرق وتتنوع

 فالشات على تحتوي ؼرفة فً جلسات عبر الحواس إلصالح وذلن:  التكاملً الحسً العالج-

 . والحس لالتزان واختبارات وروابح واهتزاز ضوبٌة

 . النفسٌٌن واألطباء األخصابٌٌن طرٌك عن:  األسرى اإلرشاد وبرامج السلوكً العالج-

 الحلٌب فً األساسً البروتٌن) الكازٌن من الؽذابً النظام خلو ضمان عبر: الؽذابٌة الحمٌة-

 (. والشوفان والشعٌر الممح فً الموجود البروتٌن) والجلوتٌن( ومشتماته

 تؤهل من التؤكد وٌنبؽً  واالدراكٌة العملٌة المدرات لتحسٌن:  المضؽوط باالكسوجٌن العالج-

 التنفسٌة األمراض من خلوه من والتؤكد أذن وضؽط مخ رسم إجراء عبر الخٌار لهذا الطفل

 . والصدرٌة

 :  الدوائً العالج-

 العادة المثبطة والعمالٌر العصبً االتصال من ٌحسن والذي B6 فٌتامٌن تناول عبر وٌكون

 دورٌة فً مإخرا نشرت دراسة وبحسب 3 باألومٌجا األهم العالج وٌبمى السٌروتونٌن

 فً فاعلٌة أكثر كانت 3 واالومٌجا الفٌتامٌنات على المحتوٌة الؽذابٌة فالمكمالت بٌدٌاتركس

 .المرض أعراض تحسٌن

 

  األطفال طب أخصائٌة عطور أسعد بثٌنة. د

 وباحث كاتب العال عبد فتحً دمحم. د                                                           
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 الناجحة اإلدارة... األطفال عند السكري

 

 : األسباب

 األطفال سكري وٌسمى األطفال لدي الشابعة األمراض من األول النوع من السكري داء ٌعتبر

 هً هامة بوظٌفة ٌموم واإلنسولٌن األنسولٌن إنتاج على الجسم لدرة عدم إلى فٌه السبب وٌرجع

 من للٌلة كمٌة الطفل جسم ٌنتج وحٌنما الجسم خالٌا داخل إلى الدم مجرى من السكر نمل

 . الدم فً السكر ٌتراكم إنتاجه عن ٌتولؾ أو األنسولٌن

  األول؟ النوع فً األنسولٌن إنتاج عن التوقف او النقص ٌحدث لماذا ولكن

 ٌصوب  الفٌروسٌة او البكتٌرٌة اإلصابات مواجهة عن والمسبول المناعً الجهاز أن ذلن

 إنتاج عن والمسإولة( النؽرهانس جزر) بالبنكرٌاس الجزٌرٌة الخالٌا نحو بالخطؤ سهامه

 فٌصبح ذلن فً دورا والبٌبٌة الوراثٌة العوامل تلعب كما.  الشدٌد الضرر بها ملحما األنسولٌن

 . منتظمة بجرعات األنسولٌن لحمن بحاجة الطفل

 حدوثه لبل السكري من األول بالنوع المرتبطة المضادة األجسام اكتشاؾ لألطباء وٌمكن 

 ٌمكن لكن األول النوع من بالسكري اإلصابة  دون تحول طرٌمة من ما ولكن سنوات أو بؤشهر

 . بنجاح به والتحكم إدارته

 المراهمٌن فً وأكثر الصؽار األطفال فً نسبٌا ألل وهو السكري مرض من الثانً النوع أما

 .منه الولاٌة و تجنبه فٌمكن لذلن صحٌة الؽٌر الحٌاة وانماط بالسمنة الرتباطه ذلن

 :  األول النوع من بالسكري اإلصابة بشؤن الخطر نالوس تدق التً العوامل ومن

 الفٌروسٌة واالصابات  الوراثٌة والجٌنات األشماء أو األبوٌن أحد عند بالمرض العابلً التارٌخ

 .  البنكرٌاس بخالٌا الضرر إلحاق على المناعً الجهاز تحفز لد التً

 : األعراض

 التبول وكثرة  الشدٌد والجوع المتزاٌد العطش:  األول النوع من السكري أعراض تشمل

 بشكل الوزن وخسارة المرحاض استخدام على مدربٌن الؽٌر لألطفال الفراش بلل واحتمالٌة

  الفاكهة برابحة األشبه الفم ورابحة الضبابٌة والرإٌة واإلرهاق والخمول وسرٌع مفاجًء

 األطفال بعض ٌصاب ان وٌمكن. مزاجٌة وتملبات سلوكٌة بتؽٌرات األطفال بعض وٌصاب

 . الخمٌرٌة للعدوى نتٌجة الحفاضات بالتهاب

 سن فً شابعة تكون والتً أطفالهم لدى السكري أعراض لبداٌات التنبه الوالدٌن على وٌجب

 . البلوغ وأثناء العمر من والعاشرة الخامسة

 شتى أعضاء على تإثر التً الخطٌرة مضاعفاته فً األول النوع من السكري داء خطورة تكمن

 وتلؾ الحمة مراحل فً الدماؼٌة والسكتة الملب وأمراض الدم ضؽط ارتفاع:  ومنها الجسم من

 .  السكرٌة والمدم األسنان ومشاكل العظام وهشاشة والكلى العٌن وتلؾ األعصاب
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 :عالجٌة توصٌات

 عبر وذلن األول النوع من السكري مضاعفات دون للحٌلولة أطفالهم مساعدة لألهل ٌمكن حتى

 مستوى على والحفاظ معها تكٌفه أجل من طبٌعٌة حالة كونها على معه والتعامل الطفل توعٌة

 والتحالٌل الفحوصات وإجراء المختص الطبٌب مع المنتظمة المتابعة وعبر بالدم السكر من جٌد

 سنوات الخمس عن ٌزٌد ال مما بداٌة  العٌن لشبكٌة سنوي فحص وإجراء  دوري بشكل الخاصة

  سنوات العشر سن بلوغ عند أو بالسكري األول التشخٌص بعد

 الخضروات ٌشمل التؽذٌة أخصابً بمساعدة صحً ؼذابً نظام وضع الضروري ومن

 واالطعمة  والفٌتامٌنات  الدسم للٌل والحلٌب والجبن والبٌض كاألسمان والبروتٌنات والفاكهة

 كالعصابر بالدم السكر نسبة فً سرٌعة زٌادة تسبب التً البسٌطة والسكرٌات الدهون من الخالٌة

 الرٌاضة وممارسة  اللوز سكر مثل اآلمنة السكر بدابل استعمال وٌمكن  والعسل والحلوي

 شاق عضلً مجهود تتطلب التً الرٌاضات وتجنب وٌومً منتظم بشكل  والسباحة كالجري

 .   األثمال ورفع السرٌع كالعدو

 

 

 األطفال طب أخصائٌة عطور أسعد بثٌنة. د                                                          

 وباحث كاتب العال عبد فتحً دمحم. د                                                         
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 والحلول األسباب... المنغولً الطفل متالزمة

 

.. الشهٌرة داون بمتالزمة مصابا لدٌها مولودا أن تكتشؾ أن عابلة أٌة تواجه التً التحدٌات من

 من الجدٌد المولود مع التعامل مسؤلة وتصٌر  كالصاعمة األسماع ٌطرق  مخٌؾ و صعب خبر

 وأحباء أصدلاء  داون فحاالت تماما ذلن من النمٌض على الحمٌمة لكن الصعوبة شدٌدة األمور

 أو تنمر دون لهم الكرٌمة المعٌشة سبل وتوفٌر العناٌة من لدر مع عناء دون الحٌاة ٌماسمونا

 .   إلصاء

 : االكتشاف

 بمتالزمة تسمٌتها  تعود إلٌه و 1862 عام( داون النؽدون جون) البرٌطانً الطبٌب  اكتشفها 

 بهذه المولودٌن األطفال ٌجمع الذي الشبه إلى فتعود المنؽولً بالطفل تسمٌتها أما داون

 .المنؽولً العرق بمالمح المتالزمة

 :  األسباب

 األب مبعثه منها زوج كل( الصبؽٌات)الكروموسومات من زوجا 23  البشرٌة الخالٌا تمتلن

 على تحتوي حٌث الجسم خالٌا فً هاما جزءا تشكل هذه الصبؽٌات ومنظومة األم من وآخر

 (. DNA الدنا) الوراثٌة المادة

 من نسخ لثالثة  المصاب الطفل امتالن نتٌجة جٌنً خلل إلى  المتالزمة فً السبب ٌعود

 طبٌعً ؼٌر خلوي انمسام نتٌجة وذلن العادٌٌن األطفال فً نسختٌن من بدال 21 الكروموسوم

 . البوٌضة خلٌة أو المنوٌة الخلٌة نمو أثناء 21 للكروموسوم

 حٌنما وذلن المصاب للطفل اآلباء من الصبؽً للتبدل نتٌجة داون متالزمة تنتج أن وٌمكن

 . لبلها أو الحمل فترة خالل آخر بكرموسوم متصال 21 كروموسوم من جزءا ٌصبح

 الفولٌن الحامل االم تناول وعدم األلارب وزواج  اإلنجاب سن وتؤخر والوراثة اآلباء عمر تمدم

 .داون بمتالزمة طفل والدة فرص من تزٌد الحمل من األولى الفترة خالل اسٌد

 . المتالزمة بهذه اإلصابة خلؾ تمؾ بٌبٌة أو سلوكٌة عوامل توجد وال

 :  األعراض

 والرأس المسطح الوجه تتضمن ممٌزة وجه مالمح ثمة داون بمتالزمة المصابٌن لألطفال

 والمدمٌن والٌدٌن الصؽٌرتٌن واالذنٌن المصٌرة والرلبة الصؽٌر والفم المابلتٌن والعٌنٌن الصؽٌر

 صؽٌرة بٌضاء ونماطا الفم خارج البارز واللسان  نسبٌا ألصر ولامة لصٌرة بؤصابع الصؽٌرتٌن

 فً وارتخاء العضالت فً ضعؾ مع بروشفٌلد بمع تسمى العٌن من الملون الجزء على

 .  المعتاد من ألل( IQ) لدٌهم الذكاء نسبة وتكون المفاصل

 بالملب خلمٌة عٌوب: منها خطٌرة بؤعراض داون مرٌض ٌصاب:  المرض مضاعفات

 بالسمنة واإلصابة  المناعة واضطرابات النوم أثناء النفس وانمطاع الهضمً الجهاز وتشوهات

  اإلصابة خطر وتزاٌد  الدرلٌة الؽدة فً ومشاكل الدم وابٌضاض الشوكً الحبل ومشكالت

 .العمري التمدم مع بالزهاٌمر



 نافذة علً العلم الجزء الثالث

12 

 

 محدد عالج ٌوجد ال كما داون بمتالزمة اإلصابة من  للولاٌة وسٌلة توجد ال:  المرض عالج

 . لها

 واالحتواء بالحب المفعم العابلً الجو من إطار فً المصابٌن أطفالهم احتضان من لألهل البد لذا

 حٌث  نموهم مراحل وأثناء البداٌة منذ المصابٌن الطفالهم معالجة برامج تبنً مع   والصدالة

 طرٌك عن والتعلٌم النطك على والمدرة اللؽوٌة مهاراتهم وتنمٌة لتعلٌمهم خاصة مراكز ٌوجد

 عضالتهم لتموٌة  الخاصة الحاالت لهذه الطبٌعً العالج جلسات لمتابعة إضافة  الموسٌمى

 .استجابتها وتحسٌن

 مضػ عن داون أطفال لعزوؾ التؽذٌة بسوء طفلها إصابة لخطر االنتباه األم على ٌجب كما

 لتناول أطول لفترة ٌحتاجون أنهم كما المضػ سهلة النشوٌة األطعمة ولبولهم الصلبة األؼذٌة

 . الؽذاء

 عمله لمكان المصاب لتمبل المهنٌة المعالجة أهمٌة تبرز العمر فً المصابة األطفال تمدم ومع

 . وطبٌعً مستمل بشكل الحٌاة ممارسة على والتعود خوؾ دون المجتمع فً واالنخراط

 

 األطفال طب أخصائٌة عطور أسعد بثٌنة. د

 وباحث كاتب العال عبد فتحً دمحم. د                                                          
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 المراهقة سن فً اإلنتحار

 

 أن إال عاما عشر ثمانٌة من األلل العمرٌة الفبات فً الظاهرة هذه شٌوع عدم من الرؼم على 

 الفت بشكل مإخرا الفبات هذه فً االنتحار معدالت تزاٌد إلى تشٌر الحدٌثة الدراسات

 لالكتباب نتٌجة فبعضها والمراهمٌن األطفال لدي الرؼبة هذه خلؾ تمؾ التً األسباب وتتنوع 

 نتٌجه وبعضها والحرمان للفمر النفسً لأللم  ٌرجع وبعضها  والكحولٌات المخدرات وتناول

 الضؽوط ومواجهة االختبارات من الملك. األصدلاء محٌط من أو العابلة من ممرب شخص لفمد

 إللدام آخر سببا هو  االمتحانات فً المتكرر األخفاق أو العامة الشهادات فً خاصة العابلٌة

 والمتؤزم الملتهب األسرى والجو العاطفٌة العاللات فً الفشل وكذلن اإلنتحار على المراهمٌن

 عوامل كلها  واألصدلاء االهل محٌط فً والتنمر االجتماعٌة والعزلة المنزل فً المستمر وؼٌر

 .الخطر نالوس تدق

 ولهذا األكتباب مضادات استخدام بدء مع لالنتحار أعلى احتمالٌة إلى الحدٌثة الدراسات وتشٌر 

 مضادات على تحذٌرٌة عبارة بوضع األدوٌة شركات األمرٌكٌة والدواء الؽذاء إدارة ألزمت

 .والشباب والمراهمٌن األطفال لدي االنتحار خطر من تزٌد بؤنها األكتباب

 الترهٌب طرٌك عن الشابعة االنتحار أسباب من أٌضا أصبحت كاالنترنت التكنولوجٌة الوسابل 

 والتطلع للخالص شجاعة فكرة باعتباره االنتحار تنالش فٌسبوكٌة صفحات عبر أو االبتزاز أو

 تفضً إلكترونٌة ألعاب استحداث إلى إضافة المجهول إلى الوصول أو أفضل عالم إلى

 بمهام المٌام العبٌها من تطلب والتً األزرق الحوت لعبة أشهرها ومن لالنتحار بمستخدمها

 ساعات فً االستٌماظ أو حادة بؤلة الساعد فً حوت نحت أو مخٌفة افالم مشاهدة مثل ٌومٌة

 وسلب الالعب تطوٌع بعد مهمة أخر وتكون شاهمة أماكن فً الجلوس أو اللٌل من متؤخرة

 ٌدعً روسً نفس علم طالب وهو اللعبة هذه مخترع على لبض وحٌنما اإلنتحار هً إرادته

 وأنهم البٌولوجٌة النفاٌات من حفنة أنهم أجاب بضحاٌاه هذا فعل لماذا وسبل( بودٌكٌن فٌلٌب)

 !!منهم المجتمع لتطهٌر هذا فعل ولد للموت سعداء كانوا

 المكاشفة و عزلتهم كسر عبر االنتحار من أبنابها حماٌة فً األول الالعب تعتبر واالسرة 

 على وتشجٌعهم مشكالتهم حل على والعمل وطمؤنتهم بإنصات المراهمٌن لمشاكل واالستماع

 أن ٌمكن التً واألدوٌة األدوات كافة وابعاد المراءة فً الولت وتمضٌة الرٌاضة فً االنخراط

 .االنتحاري السلون من للعالج نفسً بطبٌب االستعانة وٌمكن  المنزل من لالنتحار وسٌلة تكون

 

 األطفال طب أخصائٌة عطور أسعد بثٌنة. د

 وباحث كاتب العال عبد فتحً دمحم. د                                                           
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  القسم الثانً
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 كورونا عن الكشف تقنٌة

 

 لكونها العالم أنظار محط RT-PCR تمنٌة أصبحت حتى العالم 19 كوفٌد فٌروس اجتاح أن منذ

 انفتاح مع و أخرى بطرق بالممارنة المرعب الفٌروس عن الكشؾ فً وثولا األكثر الطرٌمة

 بٌن الجوٌة الرحالت متطلبات إحدى صارت فمد  الحظر من شهور بعد جدٌد من العالم حدود

 .  PCR شهادة هً العالم بلدان

 ؟ جدواها هً وما التقنٌة  هذه هً فما

 سبٌل على مثال كالفٌروسات  ما لكابن الوراثٌة المادة حول دراسة إجراء األمر ٌمتضً ما كثٌرا

 مضاعفة ٌتطلب مما ذلن دون ٌحول المادة هذه جزٌبات من محدود عدد مع التعامل ولكن المثال

 البلمرة تفاعل فكرة ظهرت هنا ومن الجسم خارج عدٌدة مرات دراسته المطلوب الجزء  وإكثار

 .  والتبرٌد التسخٌن من متكررة دورات أي الحراري التدوٌر على المعتمد المتسلسل

 األسالٌب أدق إحدى RT-PCRأو المتسلسل البولٌمٌري التفاعل - العكسً االستنساخ تمنٌة تعد

 . المستجد كورونا فٌروس ومنها الفٌروسات عن للكشؾ النووي المجال من المستمدة المخبرٌة

 السبب وكانت1983 عام( مولٌس كٌري) األمرٌكً الكٌمٌاء لعالم التمنٌة هذه فً الفضل ٌعود

 1993 عام نوبل بجابزة فوزه فً

 المابلة الوحٌدة المادة وهً( DNAالدنا) حمض وتحدٌدا الوراثٌة المادة مضاعفة  عملٌة والجراء

 لدٌم شرٌط كل أمام جدٌد شرٌط تكوٌن ثم بعض عن بعضهما الدنا شرٌطً فن ٌتم للمضاعفة

 وٌتكرر واحد جزء من بدال الحمض من جزٌبان لدٌنا لٌصبح ٌرتبطا ثم البلمرة انزٌم باستخدام

 من دراسته المطلوب الجزء وإكثار تضخٌم  إلى النهاٌة فً ٌإدي مما مرات عدة اإلجراء هذا

 . المرات من اآلالؾ مبات( الدنا) حمض الوراثٌة المادة

 كان مما م 91 إلى تصل حرارة درجة تتطلب فهً الهٌن باألمر لٌست الشرٌطٌن فصل عملٌة

 انزٌم فً بؽٌتهم العلماء وجد ولد تلؾ دون العالٌة الدرجة هذه ٌتحمل للبلمرة انزٌما ٌستلزم

 الدرجات هذه وتتحمل الحارة الٌنابٌع فً تعٌش thermos aquaticus تسمى بكترٌا من بلمرة

 م 111 حرارة درجة فً ٌعمل للبلمرة انزٌم  استخدام إلى األمر تطور ثم  الحرارة من العالٌة

 التشؽٌل ذاتً جهاز تطوٌر تم  وحالٌا.pyrococcus Furious بكترٌا من مؤخوذا تلؾ دون

 بناء مع خفضها ثم الشرٌطٌن لفصل آلٌا الحرارة درجة رفع عبر الوراثٌة المادة بمضاعفة ٌموم

 .بالمدٌم وارتباطه الجدٌد الشرٌط

 إضافة( primer) بادئ إلى ٌحتاج لدٌم شرٌط أمام الدنا من جدٌد شرٌط بناء أن كما

 .   البناء بها ٌتم التً للنٌكلوتٌدات

 للنظابر كبدٌل المستهدفة الوراثٌة المواد عن للكشؾ كواسمات فلورٌة اصباؼا استخدام وأصبح

 . الماضً فً المشعة

 هً 19-كوفٌد فٌروس ومنها الفٌروسات أؼلب فً الموجودة الوراثٌة المادة أن المعلوم ومن

 Reverse انزٌم باستخدام الدنا إلى الرنا تحوٌل ٌستلزم مما( RNAالرنا) حمض
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Transcriptase ٌسمى ما وهو الفٌروسً للمحتوي واالستنساخ التضخٌم  ٌتسنى حتى 

 .العكسً باالستنساخ

 الفحص؟ ٌجري كٌف

 المسالن من  المستجد كورونا حالة وفً أنسجته أحد أو الجسم سوابل أحد  من  العٌنات تإخذ 

 المختبر إلى ترسل ثم( الربتٌن) السفلى التنفسٌة والمسالن والفم واألنؾ البلعوم العلٌا التنفسٌة

 .ساعات ثالث إلى ساعتٌن بٌن ما النتابج ظهور وٌستؽرق

 طرؾ بٌن المسافة عمك على العٌنة استخراج ٌكون أن ٌنبؽً دلة أكثر نتابج على نحصل وحتى

 . لطنً استخراج بعود األذن وشحمة األنؾ

 للمرض حامل العٌنة صاحب أن ٌعنً فهذا العٌنة فً للفٌروس الوراثً المحتوى وجود ثبت فإذا

 . الستبعاده السلبٌة النتٌجة تشٌر فٌما

 نمص منها ألسباب خاطبة تؤتً لد النتابج أن اال التمنٌة هذه وفاعلٌة سرعة من الرؼم وعلى

 مثل األدوٌة بعض الستخدام ونتٌجة العٌنات جمع وكٌفٌة علٌه العاملٌن للفنٌٌن التدرٌب

 فً ٌتسبب لد مما الوراثٌة المادة كمٌة تملل والتً الفٌروسٌة المضادات أو الحٌوٌة المضادات

 .سلبٌة نتابج على الحصول

 

 

 دمشق جامعة البشري الطب بكلٌة مدرس الصوفً سمٌر درر. د

 وباحث كاتب العال عبد فتحً دمحم. د                                 
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 مناعتنا فً قوتنا

 

 درسا استاذه عن  ٌتلمً الذي المتعلم موضع فً البشرٌة جعلت لد كوفٌد جابحة أن الواضح من

 . ٌوم كل مفٌدا

 وبناء مناعتنا تموٌة إلى احتٌاجنا من األخٌرة 19-كوفٌد جابحة كشفته ما الدروس هذه واعظم

 .ومفٌد متنوع ؼذابً نظام وفك أجسادنا

 ٌوم كل أجسامنا تهاجم التً الؽرٌبة لالجسام ٌتصدي طبٌعٌا دفاعٌا جهازا داخلنا هللا أوجد لمد

 . 19-كوفٌد ومنها  الفٌروسات طلٌعتها وفً

 مفٌدة بؤطعمة أزره من نشد أن فعلٌنا ٌمٌنا الذي المناعً الجهاز هذا اٌدي فً اٌدٌنا نضع وحتى

 : ومنها والمعادن الفٌتامٌنات على تحتوي

 . الحدٌثة الدراسات وفك بكوفٌد اإلصابة تملٌل فً مإثرا دورا ٌلعب والذي :D د فٌتامٌن

 . محددة أولات فً الشمس ألشعة التعرض ومع الدهنٌة واالسمان البٌض فً د فٌتامٌن وٌتواجد

 البٌضاء الدم خالٌا عمل من تعزز والتً الموٌة االكسدة مضادات من وهو :C سً فٌتامٌن

 . والفراولة والكٌوي والحمضٌات الفواكه فً وٌتواجد

 . المناعة وزٌادة العدوى مكافحة فً كبٌر دور له 12 ب وخاصة: B ب فٌتامٌن

 دورها وتعزٌز المناعة الخالٌا تكوٌن فً تدخل التً االكسدة مضادات من وهو:  E ه فٌتامٌن

 . الجسم مناعة فً

 و والسالمون واالفوكادو المكسرات فً وٌتواجد المناعة محفزات من وهو: 3 االومٌجا

 . السردٌن

 والشاي والبصل والثوم الجوز فً وٌتواجد السلٌنٌوم: المناعة لتموٌة الهامة المعادن ومن

 إلى إضافة وااللبان والمحار والبمولٌات واللحوم البٌض فً وٌتواجد الزنك وكذلن األخضر

 . المناعً الجهاز كفاءة رفع فً والنحاس الحدٌد أهمٌة

 الدهون عن والبعد العناصر هذه على تحتوي التً والفاكهة الخضروات تناول دور  على عالوة

 البٌضاء الدم وخالٌا المضادة األجسام لتعزٌز بانتظام الرٌاضة ممارسة  تؤثٌر ٌؤتً  والسكرٌات

 ال الذٌن أن وجد حٌث النوم من كاؾ لسط على الحصول وكذلن االلتهابات لمكافحة المهمة

 البٌضاء الدم خالٌا انخفاض بسبب لألمراض عرضة األكثر هم النوم من الكافً المسط ٌؤخذون

 فً أهمٌة ٌمل ال واالجهاد واالنفعاالت الخوؾ عن البعد. األمراض مواجهة فً المناعً السالح

 . بالجسم الكورتٌزول ارتفاع تالفً عبر  المناعة وظٌفة تدعٌم

 . نفسه عن للدفاع الكافٌة الموة أجسادنا منحنا إذا المنال سهل أمر كورونا من الولاٌة إن

 الصوفً سمٌر درر. د

 العال عبد فتحً دمحم. د
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 (Reflexology) المنعكسات علم

 

 الضؽوط هذه وتتنوع مضى ولت أي من أكثر  الحٌاتٌة الضؽوط تكتنفه عصر فً أصبحنا لمد

 والملك للتوترات عرضة أجسادنا ٌجعل مما وؼٌرها وجسدٌة وعاطفٌة عملٌة ضؽوط بٌن

 وجعل الضؽوط هذه تخفٌؾ بمفردهما والرٌاضة التملٌدي الطب ٌستطٌع ال ولت فً واألمراض

 . الٌومٌة الضؽوط هذه مع تكٌفا أكثر الجسد

 فً وٌدرس البدٌل الطب فروع من أساسً فرع وهو المنعكسات علم أهمٌة برزت هنا ومن

 واالذنٌن الٌدٌن و بالمدمٌن معٌنة مناطك على الضؽط العلم بهذا وٌمصد العالم دول من العدٌد

 أو باألصابع المناطك هذه على الضؽط ٌتم حٌث  reflex points  االنعكاسٌة النماط تسمى

 إلى ٌإدي مما مسكنة طبٌعٌة مواد افراز إلى الدماغ ٌدفع النماط هذه تنشٌط.  اإلبهام إصبع

 وٌجلب  الدموٌة الدورة وتنشٌط الطالة مسارات وتحسٌن والملك النفسٌة الضؽوط تخفٌض

 ٌحمك الذي الخطورة منخفض التكمٌلً الطب ضمن العلم هذا وٌصنؾ والنوم العام االسترخاء

 .   للجسم واالتزان التوازن إجماال

 معٌنة مناطك فً تتواجد الجسم وأجهزة العضاء معكوسة صورة أن على العلم هذا ٌرتكز

 الممابلة للمنطمة والتعافً لالسترخاء ٌإدي والٌدٌن المدم على فالضؽط وبالتالً والمدمٌن بالٌدٌن

 .بالجسم

 الٌوم؟ ولٌد العلم هذا هل ولكن

 ٌرجع األطباء أحد لبر على لوحة اكتشفت فمد المدٌمة الفرعونٌة الحضارة عرفته فمد ال اإلجابة

 ٌموم فٌما أمامه رجل لدم بتدلٌن ٌموم رجال اللوحة تجسد المٌالد لبل سنة 2331 إلى تارٌخها

 وبعدها بعملً سؤلوم تإذنً ال:  اللوحة على العبارات ترجمة وكانت أمامه رجل ٌد بتدلٌن أخر

 .ستشكرنً

 .العلم هذا المدٌمة والهندٌة الصٌنٌة الحضارات عرفت ولد

 عام اكتشؾ حٌنما والحدٌث المدٌم بٌن الوصل همزة فٌتزجٌرالد ولٌام األمرٌكً الطبٌب وكان

 أصبح ولد أخرى مناطك على المخدر تؤثٌر تمارس الجسم فً المحددة األماكن أحد أن 1913

 األلدام أن انؽهام. د ٌونس  الطبٌعً والمعالج الممرض ادعاء مع وضوحا أكثر المنعكسات علم

 على منعكسات شكل على الجسم لكامل خرٌطة ورسم المنعكسات علم أبطال هما واالٌدي

 . المدمٌن

 . بخترٌؾ وفالدٌمٌر بافلوؾ إٌفان الطبٌبٌن ٌدي على روسٌا فً العلم هذا ظهر كما

 الٌمٌن إلى منها خمسة متساوٌة عمودٌة مناطك عشرة إلى الجسم المنعكسات علم أخصابٌو ٌمسم

 . الٌسار إلى وخمسة

 ٌجري عصبٌة نهاٌة 7211 عددها عصبٌة نهاٌات من تتؤلؾ المدم أو الٌد فً االنعكاسٌة النماط 

 الجٌوب:  بؤكمله الجسد تمثل بطرٌمة مرتبة النماط وهذه الٌد ضؽطات طرٌك عن تحفٌزها

 الذراع - االبط - األذن - العٌن - والحلك الرلبة - النخامٌة الؽدة - الصوت - المخ - األنفٌة
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 الحجاب - الشمسٌة الضفٌرة - الهوابٌة والشعب الدرلٌة الؽدة - الملب - والثدي الربة - والكتؾ

 - الحالب - الكلى - البنكرٌاس - االدرٌنالٌن ؼدة - المرارة - الكبد - الطحال - المعدة - الحاجز

 لطخة - النسا عصب - الفمري العمود من األخٌرة الفمرات - الدلٌمة األمعاء - نالمولو - المثانة

 (.الدودٌة الزابدة - باٌر

 فاعلٌة أكثر ٌصبح كما السواء على والنساء وللرجال األعمار لكافة مفٌد المنعكسات علم وٌعتبر

 . التملٌدي العالج بجوار استخدامه عند األمراض بعض عالج فً

 له مإٌد بٌن حوله انشماق وهنان الطبٌة وفاعلٌته المنعكسات علم ٌدعم علمً دلٌل ٌوجد ال

 ال وأنه له معارض وبٌن الجسم ٌإذي ال خارجٌا عالجا لكونه  والبالؽٌن األطفال لدى ولفاعلٌته

 .علٌه دلٌل ال عشوابٌا خٌارا كونه ٌعدو

 

 دمشق جامعة البشري الطب بكلٌة مدرس الصوفً سمٌر درر. د

 وباحث كاتب العال عبد فتحً دمحم. د                                
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 القرن اكذوبة

 

 لفترة والدٌنٌة واالجتماعٌة العلمٌة األوساط فً واسعة أصداء التطور حول داروٌن  لنظرٌة كان

 .طوٌلة

 أصل كتابه فً التطور حول نظرٌته داروٌن تشارلز الشهٌر األحٌاء عالم نشر 1859  عام ففً

   األنواع

 اإلنسان أصل أن تثبت التً المفمودة الحلمة اٌجاد العلماء لبعض الشاؼل الشؽل كان الممابل فً

 وعاللته  االنسان نشؤة كتابه فً حاسم ؼٌر مولفا داروٌن منه ولؾ الذي األمر وهو   لرد

 . هذا ٌومنا حتى ٌزال وال المثار الجدل ولد مما 1871 عام اصدره والذي  الجنسً باالنتماء

 زعمه عبر التطور نظرٌة صحة على بالدلٌل 1912 عام داوسن  تشارلز البرٌطانً علٌنا لٌطل

 كان الذي الدماغ وحجم الرأس مإخر ماعدا المعاصر باإلنسان شبٌهة جمجمة بماٌا على العثور

 هذا على واطلك الشمبانزي فن بعظام شبٌهة فكانت الفن عظام أما الحالً الدماغ حجم ثلثً

   مناجمها بؤحد الجمجمة بماٌا على  العثور تم التً المدٌنة إلى نسبة بلتداون إنسان اسم اإلنسان

. 

 على انسان أول ٌصبح فبها وتصدٌمها النظرٌة هذه لمبول استعداد على األوروبً العالم كان

 .الشمس عنها تؽٌب ال التً البرٌطانٌة االمبراطورٌة ومن بل اوروبً منشؤه البسٌطة وجه

 ووٌلدفرٌد وٌنر وجوزٌف أواكلً بٌج كٌنٌث هم التاٌم بمجلة علماء ثالثة نشر 1953 عام فً

 مثلها التارٌخ فً علمً وتدلٌس تزوٌر عملٌة اكبر بشؤن  الجدل تحسم دراسة كالرك غروس لً

 اورانتؽان لمرد السفلى والفن الوسطى العصور من النسان الجمجمة كانت حٌث بلتداون انسان

 كما مبرد  باستخدام بالسن تالعب آثار للسن المٌكروسكوبً الفحص أظهر ولد لشمبانزي وسن

 .لدٌم مظهر العظام الكساب الكروم وحمض الحدٌد المالح آثار عن البحث كشؾ

  التطور؟ نظرٌة بلتداون انسان سقوط مسألة حسمت هل

 1974 عام لوسً علٌها أطلك ألنثى العظمً الهٌكل اكتشاؾ مع مجددا الجدل عاد فمد ال بالطبع

 عمال ٌرددها كان ألؼنٌة نسبة لوسً سمٌت ولد أثٌوبٌا فً عفر بإللٌم الضٌمة األودٌة احد فً

 لوسً على الدراسات بٌنت ولد( الماسات مع السماء فً لوسً) تمول االكتشاؾ مكان فً الحفر

 عظام وانحناء األصابع لعظام النسبً للطول نظرا الشمبانزي مع التشرٌحٌة بنٌتها فً تشابها

 واألطراؾ الحوض عظام فً تطابما نفسه الولت فً واظهرت التسلك على ولدرتها الرسػ

 . البشر مع السفلٌة

 الجمٌع عنها ٌبحث كان التً والمردة اإلنسان بٌن الوسٌطة المرحلة هً لوسً أن ٌعنً ما وهو

 .   أثٌوبٌا فً سالم الطفلة هٌكل اكتشاؾ تم 2111 عام وفً

 التطور لنظرٌة المناهض المعسكر وعاد عمب على رأسا المسؤلة انملبت 2119 عام فً ولكن

 العلماء اكتشاؾ عن المماالت من لمجموعة ساٌنس األمرٌكٌة العلوم مجلة نشر بعد الواجهة إلى

 أربعة عمرها ٌبلػ  النثً اثٌوبً عظمى لهٌكل وكالٌفورنٌا ستٌت كٌن جامعتً من األمرٌكٌٌن
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  أرامٌس ٌسمى مولع فً 1992 عام وذلن أردي اسم علٌها أطلموا سنة ألؾ وأربعمابة مالٌٌن

 أي المردة بساللة تربطها ال وأنها سنة بملٌون لوسً من ألدم وهً  األثٌوبٌة أفار بصحراء

 على عالوة عراكه فً الشمبانزي ٌستخدمها التً الحادة االنٌاب من مثال تخلو حٌث عاللة

 األصابع مفاصل على منحنٌة ولٌست الحالً اإلنسان لمشٌة المشابهة المستمٌمة بمشٌتها تمٌزها

 إلى ٌشٌر مما المٌنا تآكل مع الفن بعظم متصلة اردي أسنان تزال وال والؽورٌال كالشمبانزي

 .    والمكسرات الفاكهة من ؼذابٌا نظاما اتباعها

 أي األرضً الطابك:  أردي كلمة وتعنً عاما عشر سبعة أردي أهمٌة دراسة استؽرلت ولد

 . البشر عابلة شجرة جذر

 ولد العالل لالنسان حفرٌات ألدم بالمؽرب إٌؽود جبل فً الباحثون اكتشؾ 2117 عام وفً

  العالم إلى ٌعود العالل اإلنسان ومصطلح نٌتشر  بمجلة بحثٌتٌن ورلتٌن فً النتابج سجلت

 األول الجزء(  Homo Sapiens) الالتٌنً االسم ترجمة وهو 1758 عام لٌنٌوس كارولوس 

 .العالل أو الحكٌم،  بمعنى sapiēns   الثانً الشك بٌنما اإلنسان، بمعنى homō منه

 . عام ألؾ ثالثمابة لبل األفرٌمٌة المارة فً عاش العالل اإلنسان أن ٌعنً مما

 .الزمن طال مهما تطوى ال  مثٌرة صفحة التطور نظرٌة وتبمى

 

 تشرٌن جامعة التطور دكتوراه زرٌق سٌرٌن. د

 وباحث كاتب العال عبد فتحً دمحم. د                                                    
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 الصٌدلة تارٌخ

 

 بٌن البحث عبر أوجاعها مداواة كٌفٌة فً لالنسان األول المعلم هً والطٌور الحٌوانات كانت

 .والنباتات االعشاب جنبات

  أول  صاحب جالٌنوس  الشهٌر االؼرٌمً العالم ساله بما عملٌا مثاال ذلن على ولنضرب

 باسم الٌوم نعرفه الذي إٌبس الطابر من الفكرة استلهم ولد اإلمسان فً الشرجٌة للحمنه استخدام

 على فٌتؽلب له رفٌك دابما اإلمسان جعل مما كبٌرة بدرجة للحوم شرها الطابر وكان لردان أبو

 . دبره فً بمنماره ٌدفعه ثم البحر من الماء بجلب ذلن

 عالم مع المدٌمة الحضارات   رحلة ومنها وفوابده االعشاب علم من ٌمترب اإلنسان فبدأ 

 .والفرٌد المثٌر باالعشاب التداوي

 ومن علٌهم حكرا وبمٌت والصٌدلة الطب ممارسة الكهنة امتهن المدٌمة المصرٌة الحضارة ففً

 عشر السادس للمرن تعود التً أٌبرس بردٌة التداوي مجال فً المصرٌٌن لدماء خلفه ما أشهر

 .  سمٌث أدوٌن وبردٌة كاهون بردٌة و المٌالد لبل

 الشفاء رمز الثعبان منها جمة مآثر والصٌدلة الطب لتارٌخ لدمت فمد االؼرٌمٌة الحضارة أما

 ملهما علمهم أصبح علماء الطب لواء حمل كما العالم حول للصٌدلة رمزا الزال والذي والحكمة

 والطبٌب النبات أبو وثٌوفراستوس أبمراط الطب أبو أمثال حضارات من تالهم من لكل

 .الطبٌة المادة كتاب صاحب دٌوسكورٌد

 .للشفاء إلها لٌكون اسكوالس الكاهن ورفعوا والصٌدلة الطب لتعلٌم المدارس ألاموا كما

 فً كتاب مابة من ٌمرب ما وله جالٌنوس الصٌدلة أبو اشتهر فمد الرومانٌة الحضارة فً أما

 اسمها الؽرض لهذا خاصة ؼرفة له وكان بنفسه األدوٌة ٌحضر جالٌنوس وكان والصٌدلة الطب

laterion علٌها أطلك للتخزٌن أخرى وؼرفة Apoteke الرومانً اإلمبراطور عصر وألن 

 اندرومان طبٌبه اهتمام ٌكون أن المستؽرب ؼٌر فمن لخصومه بتسمٌمه حاشدا كان نٌرون

 .التسمم لحاالت ترٌالا لتكون النباتات عشرات من وصفة واٌجاد السموم علم على منصبا

 الحضارة ففً الولت طوال الطبً االزدهار من الدرجة نفس على المدٌمة الحضارات تكن ولم

 ٌنمل»  فٌمول  ببابل الصحٌة الخدمة فً تراجعا هٌرودوت  الٌونانً المإرخ ٌرصد مثال البابلٌة

 والمارة أطباء، لدٌهم لٌس ألنه العام؛ المٌدان فً وٌضعونهم المدٌنة خارج مرضاهم البابلٌون

 …« عالجهم مرأ فً بنصابحهم وٌمدُّونهم المرضى من ٌمتربون الذٌن هم

 المصطفى وصاٌا من الكبٌر اإلرث مع باالعشاب بالتداوي االهتمام تزاٌد اإلسالمٌة العهود وفً

 والكمؤة  والسنا السوداء والحبة والثوم بالتمر العالج فكان بها التداوي على وسلم علٌه هللا صلى

 .باألسنان للعناٌة والسوان العٌون ألمراض

 والذي الرشٌد هارون عهد فً وخاصة للصٌدلة الذهبً العصر العباسٌة الدولة عصر وٌعتبر

 عشر سبعة من مكونا الطبٌة والمواد لالدوٌة دستور وضع فً سهل بن صابر إلى أمره أصدر

 آل العصر هذا فً الصٌادلة مشاهٌر ومن  الربازٌن كلمة جاءت ومنها كرابادن أسماه  بابا

 الرشٌد بالط فً جبرٌل ابنه خدم ثم المنصور جعفر ابو الخلٌفة جورجً أولهم فخدم ٌختٌشوع
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 األدوٌة لدراسة المؤمون أرسله والذي إسحاق بن حنٌن وعمٌدهم حنٌن وآل ماسوٌه آل وكذلن

 .والرومان الٌونان بكتب والعمالٌر

 الحاوي كتاب صاحب الرازي أبوبكر ومنهم األدوٌة علم تؤسٌس فً المسلمون العلماء واسهم

 ٌرجع الذي الزهراوي الماسم وابو الدوابٌة للمستحضرات اإلذابة فً الكحول استعمل من واول

 حدد والذي الصٌدلة كتاب صاحب والبٌرونً والتمطٌر بالتسامً األدوٌة تحضٌر فً الفضل له

 من كبٌر عدد على اشتمل والذي الطب فً المانون وكتابه سٌنا وابن الصٌدلى وواجبات وظابؾ

 . استخدامها ودواعً تحضٌرها وطرٌمة التراكٌب

 الفصل شهدت فمد أوروبا أما م 753 عام اإلسالم فً صٌدلٌة أول تؤسٌس العصر هذا شهد ولد

 فً صٌدلٌة اول وإنشاء الثانً فرٌدرٌن اإلمبراطور من بمرسوم والصٌدلة الطب مهنتً بٌن

 .م1221 عام إٌطالٌا فً ولٌل بؤلمانٌا م 1241 عام أوروبا

 تدل عشر الثامن المرن فً ولعت طرٌفة حادثة أن إال المهنتٌن بٌن الفصل هذا من الرؼم وعلى

 بانجلترا  شكوى فً ظهرت والصٌادلة األطباء بٌن العاللة على تتطفو كانت حساسٌات أن على

 على المضٌة وعرضت مرٌض لجزار دواء صرؾ روز ولٌم ٌدعى صٌدلً ضد طبٌب من

 . الممارس الطبً الفرٌك ضمن بالصٌادلة باالعتراؾ لضى والذي البرٌطانً اللوردات مجلس

 اشباه واكتشاؾ الكٌمٌاء علوم فً التمدم بعد الحدٌثة الصٌدلة تظهر بدأت عشر التاسع المرن وفً

 واكتشاؾ األدوٌة صناعة فً تدخل التً الكٌمٌابٌة والمواد والمخدرات المنومات و الملوٌات

 .  الحٌوٌة المضادات

 وتطورت العلوم هذه بتدرٌس تعنً التً الجامعات وانتشرت الصٌدالنٌة العلوم تطورت وحالٌا

 صناعة مجال فً العلمً البحث لدعم ضخمة موازنات وخصصت كبٌرة بدرجة األدوٌة صناعة

 . بالؽرب األدوٌة

 البشرٌة خدمة فً  طوٌلة لمرون تارٌخها عبر الصٌدلة مهنة صنعته الذي الكبٌر المٌراث إن

 . والوضاءة الثرٌة فصولها تروى أن تستحك لصة

 

 صٌدلً مرسً دمحم احمد دمحم. د                                                           

 باحث العال عبد فتحً دمحم. د                                                            
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 األول المقال

 المرض لهذا جٌنً لعالج وتتوصل الصمم لغز تحسم قد جدٌدة دراسة

 سبب تحدٌد فً للعلماء تركها التً وصٌته أن لٌعلم الٌوم بٌننا بٌتهوفن الشهٌر الموسٌمار لٌت

ا تحدٌاا ومثلت بالصمم اصابته  ففً! الحل من ادنً او لوسٌن لاب تكون ان اوشكت لد كبٌرا

 الباحثون استطاع البشري الصمم لؽز حل فً حاسمة تبدو لد ابٌب تل جامعة من جدٌدة دراسة

 الطوٌلة RNAالـ) المشفرة ؼٌر الطوٌلة الرٌبوزي النووي الحمض جزٌبات من مجموعة تحدٌد

ا تشكل لد(( lncRNAs) المشفرة ؼٌر  واالزمنة العصور عبر المحٌر اللؽز هذا لحل مفتاحا

 ..المختلفه

 التابعة ساكلر الطب كلٌة عمٌد نابب( Karen Avraham) افراهام كارٌن البروفٌسورة تمول

 Dr. Igor) اولٌتسكً اٌؽور البروفٌسور مع باالشتران بحثها اعدت والتً) ابٌب تل لجامعة

Ulitsky )ا نُِشر هذا وبحثهما للعلوم وٌزمان معهد من  RNAالـ جزٌبات فً البحث ان(: “مإخرا

 النظام على التنظٌمٌة والعناصر الجٌنً التؽٌٌر تؤثٌر لفهم االهمٌة بالػ المشفرة ؼٌر الطوٌلة

 السمع وضعؾ للصمم تإدي ان الموروثة الجٌنوم اجزاء فً لتؽٌٌرات ٌمكن وكٌؾ السمعً

ا الجٌنً للعالج فٌها ٌكون لد المرض هذا مع للتعامل فاصلة محطة الً ٌمودنا ما وهو  دورا

 .العالج استراتٌجٌات وضمن اساسٌاا

 من المشفرة ؼٌر االجزاء تلعبه الذي التنظٌمً الدور عن النماب ترفع انها الدراسة فً المثٌر

ا بمٌت والتً الجٌنوم ا لؽزا  تموم ال اي مشفر ؼٌر البشري الجٌنوم من٪ ٨٩ فـ للعلماء محٌرا

ا لها ان اكتشؾ العلم ان اال وظٌفً دور اي تإدي ال فهً وبالتالً بروتٌن بؤنتاج  تنظٌمٌاا دورا

 من المشفرة ؼٌر االجزاء تلعب بصدده نحن الذي بحثنا وفً اهمٌة ٌمل ال بجوارها للجٌنات

ا الطوٌلة RNAالـ  واسعة بؤطٌاؾ ترتبط فهً تنظٌمٌة جزٌبات كونها عن فضالا  فهً هامة ادورا

 جزٌبات فتحدٌد وبالتالً.. الهضم واضطرابات السرطان مثل الموروثة والحاالت االمراض من

 المسببة الجٌنات تنظٌم فً واضح ؼٌر دورها زال ال والتً المشفرة ؼٌر الطوٌلة RNAالـ

 .للعالج وربٌسٌة اولى خطوة ٌشكل للصمم

 مجتماعاتنا فً وخاصة بالصمم االصابة فً االلارب زواج ٌلعبة الذي للدور هامة اشارة وفً

 الطفرات هذه تزال وال الصمم تسبب المتنحٌة الطفرات ان: “افراهام البروفٌسورة تمول العربٌة

 .”االوسط الشرق خاصة االلارب زواج بسبب العالم فً سابدة

 تحدٌد امكن للصمم لنموذج مستنداا النووي الحمض تعدٌل تكنولوجٌا من جدٌد جٌل خالل ومن

 تسلٌط تم جزيء ٠٣٣٣ بٌن فمن والحاسمة الهامة المشفرة ؼٌر الطوٌلة RNAالـ جزٌبات

 الدلٌك الدور ان اال والصمم السمع جٌنات من لمربهم اختٌارهم تم وحسب ثالثة على الضوء

 إلٌه بالتوصل معموداا االمل الزال الداخلٌة لالذن االستشعاري الباطنً الجوؾ داخل تلعبه الذي

 تعدٌل تكنولوجٌا استخدام من الرؼم على تحل لم الوراثً الصمم من حاالت وان خاصة

 .النووي الحمض

 داٌلً  ساٌنس بصٌحفة لمقال  بتصرف ترجمة المقال

 العال عبد فتحً دمحم. د                                                    



 نافذة علً العلم الجزء الثالث

28 

 

 الثانً المقال

 

 الحٌوانات عند االفتراس شهٌة ٌثٌر بالدم واحد جزيء

ا التساإل راودن هل  اإلجابة! رإٌتها؟ علً تموى وال المسالة الدماء رإٌة من تنفر لماذا ٌوما

ا صدرت مثٌرة دراسة لنا تحملها  مإخرا

ا تلعب الدم رابحة الدراسة فبحسب ا متباٌناا دورا  ففً الحٌوانات من شتى انواع على ومإثرا

ا الحٌوانات بعض لدى فٌه تثٌر الذي الولت  الذباب مثل االفتراس فً والشهوة بالجوع شعورا

ا االخرى الحٌوانات بعض لدى تبعث اآلخر الجانب علً فهً البرٌة والكالب والنمور  شعورا

 .والموت الخطر على وعالمة واإلشمبزاز بالنفور

 ٌطلك بالدم واحداا جزٌباا تواجد هو ذلن على الباعث ان الى نوعها من الفرٌدة الدراسة وتذهب

 بحد الدم ولٌس الثدٌٌات بدم هذه االفعال ردود عن المسإول هو معدنٌة رابحة له E2D علٌه

 .ذاته

 تم ولد المفتوحة الجروح مع للهواء التعرض بسبب بالدم الدهون تكسٌر من ناتج الجزيء هذا

 .٤٣٠٢ عام الخنازٌر دماء من مرة ألول فصله

 تُبدي مفترسة الً الحٌوانات تمسٌم عنها نتج الجزيء هذا تجاه وسلباا اٌجاباا الحٌوانات فعل ردة

 ..راجفة عنه تبتعد فرابس وأخرى الجزيء تجاه شدٌداا إنجذاباا

ا كان الذي االنسان وضع بشؤن الموازٌن للبت التً الدراسة فً المثٌر  لمة على متربعاا دوما

 متطوعاا أربعٌن علً أُجرٌت التً التجربة ان الى!! بالذباب الشبٌهة افعاله ردود فً المفترسٌن

 زابد تعرق بٌن وتنوعت الدماء لرابحة التعرض إبان مختلفة افعال   ردود اظهرت البشر من

 على عالمة الدم لهم ٌمثل الذٌن الفرابس دابرة فً االنسان وضعت عالمات فً للظهر وادارة

 !!!الذباب الى منه الفبران الً ألرب فاإلنسان وبالتالً الخطر

 

  الرت ساٌنس بمجلة لمقال بتصرف ترجمة هو المقال 

 العال عبد فتحً دمحم. د                                                 
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 الثالث المقال

 

 للموسٌقى إستماعهم عند الناس بعض بها ٌشعر التً للقشعرٌرة بٌولوجً سبب هناك

ا تكتشؾ الموسٌمى تشؽل عندما: لال عندما محماا إٌفانس بٌل الشهٌر الموسٌمً كان لد  من جزءا

 ٤٣ أدمؽة على كالٌفورنٌا جنوب بجامعة أُجرٌت دراسة ففً أبداا بوجوده تعرؾ تكن لم نفسن

ا منهم عشرة أظهر طالباا  لم فٌما الموسٌمٌة الممطوعات لبعض سماعهم عند بالمشعرٌرة شعورا

 بالرنٌن طالباا العشرٌن أدمؽة وبتصوٌر االطالق على فعل   ردود أي اآلخر النصؾ ٌُبدِ 

 ٌمتلكون اٌجابٌة فعل ردة وأبدوا الموسٌمى مع تفاعلوا الذٌن أن تبٌن بٌنهم للممارنة المؽناطٌسً

 السمعٌة المشرة بٌن تربط التً االلٌاؾ من أعلى بكثافة أدمؽتهم تمتاز حٌث متمٌزة عصبٌة بُنٌة

 العصبٌة اإلشارات ومعالجة توصٌل فً كفاءةا  أكثر لدرة ٌعنً مما بالعواطؾ المعنٌة والمناطك

 .الدراسة صاحب( Matthew Sachs) ساشس ماثٌو بحسب المناطك هذه فً

 لسم ربٌس( William Griffith) ؼرٌفٌث وٌلٌام البروفٌسور ٌمول الدراسة هذه مع تناؼم وفً

 ما شًء   تجاه مشاعر لدٌن ٌكون عندما: بتكساس الطب بكلٌة التجرٌبً والعالج األعصاب

 وهو دفاعٌة فعل كردة االدرٌنالٌن إنتاج على الجسم ٌحفز ذلن فإن بالتهدٌد شعور أو كخوؾ

 األسباب تبدو لد.. المفضلة اؼنٌتنا الى نستمع او فٌلم فً عاطفً مشهد نشاهد عندما نفسه الحال

 الذي العصبً النالل دوبامٌن فً والزٌادة االدرٌنالٌن بٌن تربط نظرٌة ثمة أن اال واضحة ؼٌر

 .بالسعادة الشعور ٌمنح

 ان ٌمكنها الموسٌمى أن الى ٌورن جامعة فً الباحثون أجراها دراسة توصلت متصل سٌاق وفً

 جذب او تحفٌزهم او لتهدبتهم بالموسٌمى ٌستعٌنون المستمعٌن فؽالبٌة عواطفنا ادارة فً تساعدنا

 لد الحزٌنة للموسٌمى االستماع ان كما والحنٌن الحزن مثل مشاعر تجربة او اٌجابً شعور

 وفرٌدة ثرٌة طرٌمة الموسٌمى اضحت التجارب هذه جنبات وبٌن السعادة على باعثاا ٌكون

 .شتى مشاعر إلختبار

 

 الرت ساٌنس من  بتصرف ترجمه هو المقال 

 العال عبد فتحً دمحم. د                                                            
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 الرابع المقال

 مؤلم كلتٌهما صورتٌن فللحنٌن الحب؟ على مدمن أنت هل

 تفتر فحٌنما عمب على رأساا حٌاتنا فٌملب كالمخدر اجسادنا فً ٌسبح الذي الساحر هذا الحب إنه

 التفكٌر هاجس هو علٌن ٌسٌطر ما وكل النوم جافاهما ولد مملتٌن وتجد طعامن تناول عن همتن

 .للحب مدمن   إنن سٌدي فؤعلم. المادمة؟ الخطوة هً وما بعد؟ وماذا

ا الرومانسٌة تصاحب ما ؼالباا  والنشوة، الحنٌن،: بٌن ما تتنوع باالدمان شبٌهة عدة اعراضا

 ان للمخ صور   أظهرت ولد أخرى مرة والعودة االنتكاس ثم أولات   واالنسحاب والتردد والتبعٌة،

 .المخ فً المكافبة مراكز فً المخدرات بإدمان اشبه هو بالدماغ ٌسري عادي ؼٌر نشاطاا

 سهام ان العصبٌة لالخاللٌات اكسفورد جامعة مركز من( Brian Earp) اٌرب برٌان وٌمول

 انه وٌضٌؾ. لها لصٌمة الحب كلمة واستخدام االدمان نظرٌة على تتركز ما ؼالباا المعارضة

 حال   اي فً تفادٌه ٌمكن ال امر الحب شبان فً الولوع فً الرؼبة عدم ان لنعرؾ الولت حان

 عامً بٌن منشورة واالدمان بالحب متعلمة دراسة ٤٢ وتحلٌل فحص وبعد وانه. االحوال من

 :الحب ادمان من متباٌنٌن دربٌن وجود الى وفرٌمه اٌرب توصل ٤٣٠٤ و ٠٨٩٤

 والضٌق الوحدة: االول الدرب

 عاللات لدٌهم توجد وال الشدٌدة بالوحدة الشعور علٌهم ٌسٌطر الذٌن ان الفرٌك اكتشؾ حٌث

 الشعور ٌتملكهم حٌث سابمة اولات   فً السند لهم وكان مضى لد شرٌن   فراغ لملا للتو وٌسعون

 سلوكٌات الى ٌتحول ان ٌلبث وما الشرٌن مع الولت جم لضاء فً والرؼبة الدابم باالشتٌاق

 .المتل وربما المطاردة الى النهاٌة فً تإدي لد استحوذاٌة

 للحب الشهٌة: الثانً الدرب

 ٌتلوه للنشوة اندفاع لماء كل فمع بسواء سواء للطعام كالشهٌة لدٌهم الحب ادمان ٌعتبر الفبة فهذه

 . مفاجا بشكل الحب ٌرحل حٌنما واكتباب وحزن ٌؤس

 لٌست السلوكٌات هذه ان البعض ٌرى ففٌما الحب ادمان نظرٌة حول الباحثٌن خالؾ الى نعود

( Lucy Brown) براون لوسً نجد الطوٌل المدى على للشخص الضار بالمدر ولٌست ادماناا

 بؤعتباره الحب نظرٌة تتبنى نٌوٌورن فً للطب اٌنشتاٌن كلٌة فً العصبٌة العلوم اختصاصٌة

ا   . له الواسعة النظرة مفضلةا  طبٌعً، امر   الحب وان تمسٌمه فً اٌرب توافك ال انها اال ادمانا

 :الملب انفطار عالج وهو هام شك مع الدراسة هذه فً االخٌرة المحطة مع نمضً

 كما. االكتباب مضادات وحتى االدوٌة بعض بتناول او الولت بمرور الحب ادمان ٌزول لد

 من الفبران فً( vasopressin) الفازوبرسٌن هرمون مستمبالت منع ان الى الدراسات تشٌر

 عن فضالا !!! اخرٌات اناث مع الولت وتمضً الناثها الذود عن تتخلى الذكور ٌجعل ان شؤنه

 فً منهم بؤلترابنا احسسنا بؤناس   االرتباط للة على تساعدنا بؤدمؽتنا للحب مانعة شبكات   وجود

 .الماضً

 سٌنتٌست نٌو بمجلة لمقال بتصرف ترجمة المقال

 العال عبد فتحً دمحم. د                                                     
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 الخامس المقال

 

 إلبطائه؟ سبٌل من وهل! بالعمر؟ التقدم مع سرٌعًا ٌمضً الوقت ٌجعل الذي السبب ما

ا رجالا  سؤلت ما اذا  حظاا االوفر االحتمال فؤن لوٌاا ولعاا لدٌه تركت التً الذكرٌات اكثر عن كبٌرا

ا والثالثٌن عشر الخامسة بٌن العمرٌة بالفترة الذكرٌات هذه اكثر ان إلجابته  الفترة فهذه عاما

 تؤرٌخنا فً ومإثرة مهمة احداث عشرة أصل من ستة العادة فً تشهد التً هً العمرٌة

 االلتحاق – الدراسة بداٌة: االحداث هذه ومن ٤٣٣٢ عام أُجرٌت لدراسة وفماا وذلن الشخصً

 انجاب – الزواج – االول الحب مذاق – وظٌفة اول على الحصول – الجامعة او بالكلٌة

 لماذا ٌفسر ما وهو( الصادمة الذكرٌات) اسم الظاهرة هذه على النفس علماء وٌطلك االطفال

 .الثالثٌن بعد الحٌاة ذكرٌات مع بالممارنة تُنسى ال راسخة االولى سنواتنا ذكرٌات تبمى

 ان( Time Warped) الزمن طً كتابها فً( Claudia Hammond) هاموند كلودٌا تمول

ا تذكرنا وراء فالسبب بالنفس ثباتها ولوة اصالتها هو الصادمة الذكرٌات مفتاح  هو لشبابنا دوما

 التً للطرٌمة حمٌمٌة خٌارات فٌها نملن التً االولى والمرة شًء بكل االول الحدث زمان انه

 بعٌداا باستماللٌة للعٌش تجربة اول – الوالدٌن دون سفر اول – وظٌفة اول: حٌاتنا بها تمضً

 مد على تعمل االصٌلة االحداث من الحلمات هذه. للوبنا ابواب ٌطرق حب اول – المنزل عن

 وفماا متسارعة بوتٌرة تسٌر انها تبدو حٌاتنا فإن االحداث هذه تتالشى وحٌنما للولت ادراكنا

 نملن لماذا: اللحظات لوة كتاب مإلفً( Dan Heath) هٌث ودان( Chip) تشٌب لتساإل

ا حٌاتنا فً تشكل تجارب  The Power of Moments: Why Certain) إعتٌادي ؼٌر تؤثٌرا

Experiences Have Extraordinary Impact.) 

 لٌس انه اال العمر ذكرٌات احلً خلفه تاركاا العمر لطار بنا مضى لد اننا المحبط من ٌكون لد

 من الطالق فمثالا  الحٌاة من الحك ولت فً صادمة جدٌدة ذكرٌات نخلك ان بمكان العسٌر من

 خلمها نستطٌع جدٌدة اصٌلة لحظات انها اخرى دولة الً السفر – العمل ترن- العمر شرٌن

 نرصع وان البد اي والحكمة الذكرٌات بٌن نخلط واال البد انه ؼٌر جدٌدة ذكرٌات عنها وٌتولد

ا  تنوعاا الشخصً تؤرٌخنا فً تصنع جدٌدة بذكرٌات الكبر فً حٌاتنا  هو التنوع وهذا مطلوبا

 الحٌاة توابل

 الرت ساٌنس موقع من بتصرف مترجم المقال

 العال عبد فتحً دمحم. د                                                         
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 السادس المقال

 

 !؟ المفر اٌن.. واحد طرف من الحب

 حٌنما  الشناوي كامل الكبٌر فشاعرنا مرضاه للوب علً المإلم وولعه الشعور هذا لاس هو كم

 باالدٌب االخٌرة تعلمت فٌما واحد طرؾ من حبا كان الصؽٌرة نجاة الشهٌرة المطربة احب

 حبها فً ؼرٌمه فً كتب كما تكذبً ال: رابعته فٌها كتب الذي الشناوي متجاهلة ادرٌس ٌوسؾ

 لحبه شهٌدا الشناوي ومات حبٌبها وحدن لست: 

 البسٌطة فاالشٌاء الحٌاة مدرسة من جدٌد فٌدٌو ٌإكده ما وهذا للؽاٌة مإلم واحد طرؾ من الحب

 السحاب فً نحلك تجعلنا بؤن كفٌلة واالعجاب الحب له نكن الذي الشخص من تصدر التً

 للزواج كالتخطٌط جدٌة أكثر االمر ٌصبح االحٌان بعض وفً للماء موعد وترتٌب الباسم فالثؽر

 .. والسعادة النشوة لمة فً ٌجعلنا مما

 متبادلة تكون ال لد المشاعر لكن الرب الٌمظة احالم الً وهو المنال وسهل بسٌطا االمر ٌبدو لد

 ... اسؾ بكل الطرفٌن من

 عن البحث او اخر بؤمر التلهً واالصدلاء االهل نصٌحة تكون ما عادة التجربة تفشل وحٌنما

 انها ٌظهر الفٌدٌو ولكن جٌدة النصٌحة هذه تبدو لد.. المإلمة التجربة هذه لتجاوز أخر حب

 طرؾ من الحب مشمة لتجاوز الحمٌمً السبٌل ان الحٌاة مدرسة فً العاملون ٌعتمد اذ..مضللة

 مختلؾ منظور من ولكن به باالفتنان و بحبه ابتلٌنا الذي الشخص فً التفكٌر اعادة هو واحد

 .. ٌكون ان نتمنً او ظنناه كما ولٌس الوالع فً هو كما للشخص كلٌة وبنطرة

 كبشر فنحن تعمٌداتها بكل شخصٌته حمٌمة من ٌمربن ما هو الشخص طٌات فً العمٌك فاالبحار

 افضل حال وفً الوتٌرة نفس علً دوما تجعلنا ال التً المختلفة الحٌاة تحدٌات جمٌعا نواجه

 ..العصٌبة االولات هذه فً معنا التعامل الصعب من ٌجعل مما الولت طوال

 نحب حٌنما لكن المؽرور او والمخادع الولح ومنا الؽضب سرٌع فمنا سلبٌة صفات لدٌه جمٌعنا

 .. شاببة ٌشوبه ال مثالً عاطفً لالب فً اال نحبه الذي الطرؾ ان نتصور ان ٌمكننا ال

 االولً للوهلة نراه فما وبالتالً الؽرباء امام خاصة حال افضل علً نفسه اظهار ٌحاول جمٌعنا

 والحس والذكاء والثراء الجذاب فالمظهر به نفتتن الذي الشخص فً جاذبٌة االمور اكثر هو

 علٌنا تسٌطر اللحظات هذه وفً االفتتان من االولً اللحظات مع انطباعات جمٌعا الفكاهً

 .. الحٌاة فً االفضل انهم مشاعر

 انهم كما االفضل لٌسوا بهم نفتتن من وان مختلؾ االمر ان الحٌاة مدرسة فً العاملون لنا ٌإكد

 المرتبة الجمٌلة الفتاة فهذة كاؾ بشكل علٌهم نتعرؾ لم اننا هنالن ما كل خارلٌن بشرا لٌسوا

 الحاصل المثمؾ الشاب وهذا.. بمظهرها االعتناء سبٌل فً الساعتٌن لرابة الولت من انفمت

 الولت تمض لم والنن... الشكل هذا علً ٌظهر حتً التعلٌم فً وولته ماله انفك الدكتوراه علً

 للؽاٌة ضبٌل الفتور الً الطرفٌن بٌن العاللة  تتحول ان فاحتمال تحبه الذي الشخص مع الكافً

 ..توهجا المشاعر ٌزٌد مما
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 علً تتعرؾ وان اكثر الداء مع تعٌش ان هو المتبادل ؼٌر الحب من للخالص السحري الدواء

 شخصا منه تجعل والتً المزعجة عاداته ستكتشؾ الولت ومع محبته اعتمدت الذي الشخص

 ..وتعمٌدات عٌوب له ؼٌره مثل عادٌا

 الن ولٌس االخر الطرؾ فً المثالٌة افتراضنا من ٌنبع المتبادل ؼٌر الحب هذا فً االلم ان

 هو ٌعجبن الذي الشخص ان واحدا شٌبا تذكر باأللم تشعر حٌنما لذلن بالمثل ٌرد لم افتناننا

 ؼٌره مثل مزعج شخص

 داٌلً مٌدٌكال مجلة من بتصرف مترجم المقال

 العال عبد فتحً دمحم. د                                                    
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 والمصادر المراجع

 

 العربٌة الوٌكبٌدٌا-1

 طٌب وٌب موقع-2

 كلٌنك ماٌو موقع-3

 قنواتً شحاتة لجورج الوسٌط والعصر القدٌم العهد فً: والعقاقٌر الصٌدلة تارٌخ كتاب-4

 داروٌن تشارلز األنواع اصل كتاب -5

 للنشر نٌتشر لمجموعة التابعة أمرٌكان ساٌنتفٌك مجلة-6

 مستجٌر احمد للدكتور العلم بحور فً سلسلة-7
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 للمؤلفٌن الذاتٌة السٌر

 

 عطور أسعد بثٌنة دكتوره -1

 . السورٌة العربٌة الجمهورٌة الطب كلٌة والجراحة الطب بكالورٌوس

 .بسورٌا الجامعً األسد مستشفى األطفال طب فً الماجستٌر درجة

 . األطفال طب فً البرٌطانٌة الزمالة

 

 الصوفً سمٌر درر دكتوره-2

 .السورٌة العربٌة بالجمهورٌة دمشك جامعة البشري الطب بكلٌة مدرس

 .بروسٌا بطرسبورج سان جامعة الحٌوٌة الكٌمٌاء فً ودكتوراه ماجستٌر

 

  زرٌق ماهر أحمد سٌرٌن دكتوره -3

 2111/ الكٌمٌابٌة الحٌوٌة الشعبة بالعلوم اجازة

 2112 مابٌة بٌبة علٌا دراسات دبلوم

 2119 تطور اختصاص مابٌة بٌبة ماجستٌر

 2119تطور اختصاص مابٌة بٌبة دكتوراه

 

 مرسً دمحم أحمد دمحم دكتور-4

 الصحًصٌدلً سابك بالهٌبة العامة للتؤمٌن 

 متخصص بإدارة صٌدلٌات بالمملكة العربٌة السعودٌة

 

 العال عبد فتحً دمحم دكتور-5

 الزلازٌك جامعة الحٌوٌة الكٌمٌاء فً وماجستٌر صٌدلً

 اإلسالمٌة للدراسات العالً المعهد من العلٌا الدراسات دبلوم
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