
ــي،  ــي والبحث ــز العلم ــة للتمي ــواش اخلاص ــة احل ــي جامع ــط ف نُخط
ونخطــو ألهدافنــا حثيثــاً، نعــوِّل علــى جهــود طالبنــا وكفــاءة ومقــدرة 
أســاتذتنا والتزامنــا بتأمــن مســتلزمات العمليــة التعليميــة للوصول 
ــيما وأن  ــاً، س ــاً وعاملي ــة محلي ــى املنافس ــادر عل ــؤ ق ــج كف ــى خري إل
اجلامعــة ركــزت علــى الكليــات املســؤولة عــن تخريــج الكــوادر 
الطبيــة، وتبــوأت مراكــز أولــى فــي نســب تخريــج طالبهــا، و تطمــح 

ــانية.  ــوم االنس ــية والعل ــات  الهندس ــاح الكلي ــوم الفتت الي
ــا  ــم. خريجين ــاوز طموحك ــي يتج ــل علم ــن حتصي ــم م ــد لتمكينك ــالب جنته ــا الط أبناءن
األحبــاء ... حصــاد الســنن جلامعــة احلــواش الفخــورة بكــم وبدراســاتكم العليــا وأبحاثكم 
وأعمالكــم... فمنكــم ننتظــر التمّيــز ورفــع اســم اجلامعــة والوطــن عاليــاً. إخوتنــا أهالــي 
الطــالب، أبناؤكــم فــي ِحفــظ اهلل وعنايتنــا ومســؤوليتنا لتخريجهــم بأهليــة عاليــة تقــرُّ 
أعينكــم بهــم ونثــق بكفاءتهــم فــي حفــظ صحــة أبنــاء الوطــن و اإلســهام فــي بنيــان 

انســانه و عمرانــه.

جامعة الحواش الخاصة...أيقونة علم وعمل..

االفتتاحية

أ. د. هيام البشارة 
رئيس هيئة التحرير
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تنقـل طـرق األلـم الرسـالة المؤلمـة 
البـؤرة  مـن  لـأذى،  المتلقيـة  أي 
مثـال(  األحشـاء  أو  )الجلـد  المؤلمـة 
الجملـة  مـن  الـواردة  األليـاف  عبـر 
العصبيـة المحيطيـة )فـي األسـفل 
الشـوكي  النخـاع  إلـى  واليسـار( 
)فـي األسـفل واليميـن( ومـن ثـم إلى 
المـخ )فـي األعلـى واليميـن(. وتصـل 
اإلشـارة المتلقيـة لأذى إلـى الجملة 
الشـوكي(،  النخـاع  )أي  النخاعيـة 
ومـن ثم تسـاق إلـى المخ فـي الطرق 
الصاعـدة. وتسـتخدم مراكـز عصبية 
تابعـة   nucleoli نَُويّـات  أو  مختلفـة 
)البصلـة  النخاعيـة  فـوق  للجملـة 
كمحطـات  والمـخ(  السيسـائية 
لـأذى.  المتلقيـة  لإلشـارة  وصـل 
النخاعيـة  البصليـة  الطـرق  وتقـوم 
البصلـة  بوصـل  النازلـة  )الشـوكية( 
السيسـائية بالنخاع الشـوكي، فهي 

الرسـائل  انتقـال  تثبيطهـا  إلـى  نظـرا  األلـم  تكافـح 
النخـاع. فـي  المؤلمـة 

فمعظـم عالجـات األلـم الشـائعة اليـوم  كاألسـبرين 
ومضـادات االلتهـاب الالسـتيرويدية )NSAID( األخـرى _ 
تـؤدي وظيفتهـا السـحرية فـي المحيـط، فـإذا أوذيـت 
النسـج  ـت خاليـا  ناحيـة مـن محيـط الجسـم، ضخَّ
المتأذيـة مركبـات كيميائيـة تدعـى پروسـتاغالندينات
prostaglandins، تعمـل علـى خفض عتبـة ردود الفعل 
التـي تستشـعر حـس  األلـم  عنـد فـروع مسـتقبالت 

االنزعـاج.

لقـد توجه األخصائيون فـي محاوالتهم اكتشـاف أدوية 
جديـدة مضـادة لألـم إلـى المـكان الـذي تصـدر عنـه 
معظم اإلشـارات األلميـة في محيط الجسـم. فبعض 
التـي تسـتخدمها مسـتقبالت  المختصـة  الجزيئـات 
األلـم للكشـف عـن المنبهـات المؤذيـة ينـدر أن توجد 
فـي غيـر هـذه المناطق؛ لذلـك فـإن التمكن مـن إعاقة 
عمـل هذه الجزيئـات، يغلـق الطريق على إشـارات األلم 
مـن دون تعطيـل عمـل وظائـف الجسـم الفيزيولوجية 
األخـرى، أي مـن دون تسـبيب مضاعفـات جانبيـة غيـر 

. ة حميد

فـي  والحـرارة  وااللتهـاب  األلـم  مسـببات  فأحـد 
الجسـم هـو إنتـاج كميـات كبيـرة مـن جـزيء يدعـى 
پروسـتاغالندين PGE2 مـن قبـل خاليا االلتهـاب. يعمل 

األسـبرين Aspirin والکيوكـس Vioxx وأنـواع أخـرى من 
التـي  األنزيمـات  تثبيـط  علـى  لألـم  القاتلـة  األدويـة 
أنـواع  بعـض  ولكـن  الپروسـتاغالندين.  تحفـز تصنيـع 
الپروسـتاغالندينات والمـواد األخـرى التـي تنتجهـا هذه 
األنزيمـات هي مـواد مفيدة، ويـؤدي توقيـف إنتاجها إلى 
مضاعفـات جانبيـة. ولهـذا فـإن العامليـن علـى تطوير 
األدوية يدرسـون وسـائط جديـدة، مثل مثبطـات األنزيم 
mPGES-1، التـي تعيـق فقـط تركيب كميـات زائدة من 
األنزيـم PGE2، يمكـن أن يوقـف األلـم وااللتهـاب مـن 
دون تأثيـرات جانبيـة هضميـة أو قلبيـة وعائيـة، ألنه لن 
يخفـض مـن مسـتويات PGI2 وبذلـك تسـمح بتصنيع 

المفيدة. المـواد 

مـن   .Biolipox السـياق حصلـت  شـركة   هـذا  وفـي 
معهـد كارولينسـكا علـى رخصـة الحمايـة الفكريـة 
لأنزيـم المسـمى األنزيم التركيبـي للپروسـتاغالندين  

.)mPGES-1( الميكـروي  الجسـدي    E-1

 Boehringer كما عقدت الشـركة بوهرينگر إينگلهيـم
ع دواء موبيـك  Mobic المثبـط  Ingelheim، التـي تُصنِـّ
بيوليپوكـس  شـركة  مـع  اتفاقيـة   ،  2-COX لأنزيـم 
 ،mPGES-1 باألنزيـم  المتعلقـة  األبحـاث  لتمويـل 
الجديـدة مـن حيـث  للمثبطـات  الترخيـص  ثـّم  ومـن 
  pfizer التطويـر النهائـي والتسـويق. أمـا شـركة فايـزر
فقـد تقدمـت بطلـب بـراءة اختـراع لفـأر ُسـحبت منه 
 ،mPGES-1اإلنزيـم عمـل  عـن  المسـؤولة  الجينـة 

إن التقـدم في فهمنا للخاليـا والجزيئات 
التـي تنقـل إشـارات األلـم فـي أجسـادنا 
يسـهم في تحقيق أهـداف ألدوية جديدة 
مـن  مختلفـة  أنـواع  تسـكين  يمكنهـا 
يمكـن  ال  التـي  تلـك  فيهـا  األلم،بمـا 
السـيطرة عليها بالمعالجـات المتوافرة 

 . ليا حا

استراتيجيات واعدة 
في تدبير األلم

أ. د. جرجس ديب
عضو مجلس األمناء
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األمـر الـذي يسـاعد علـى فحـص تأثيـرات تثبيـط هـذا 
 Arzanol عقـار  اكتشـاف  مؤخـرا  تـم  ولقـد  األنزيـم.  
elichrysum Italicum وعقـار  نبـات  المسـتخلص مـن 
ألنزيـم  نوعيـة   كمثبطـات   2-Acylaminoimidazole
.E2 المسـؤول  عن تركيب البروسـتاغالندين mPGES-1

كمـا توجهـت شـركات األدوية الكبيـرة لتصنيـع بدائل 
لمسـكنات األلـم التي تسـبب اإلدمـان مثـل المورفين، 
ولكنهـا عانـت مشـكالت لعمـل جزيئات تسـتقر على 
األعصـاب المعينـة التـي تحتـاج إلـى أن تسـتهدفها. 
واألهـداف التـي يسـتهدفها الباحثـون تسـمى قنـوات 
أيونـات الصوديوم ذات البوابة الحساسـة لفرق الڤلطية 
)الجهـد الكهربائـي( التـي تكـون شـائعة لـدى الخاليا 
العصبيـة المستشـعرة لألـم. إن سـد نـوع معين من 
الخليـة مـن  يمنـع   ,Nav 1.7بالقنـاة يعـرف  القنـوات, 

تمريـر رسـالة ألـم إلى أجـزاء أخـرى من الجسـم.

TRPV1 اسـتجابة للحـرارة فتدخـل  القنـاة  )1( تفتـح 
الشـحنة. الموجبـة  الجزيئـات 

)2( التغييـر الناشـئ في الڤلطيـة )الجهـد الكهربائي( 
للغشـاء يفتح قنوات الصوديوم ذات البوابة الحساسـة 

لفـرق الڤلطية.

)3( يثيـر تدفق األيونات إشـارات ألم تندفـع صوب الحبل 
الشوكي. 

encode القنـوات  التـي تكـود  فبعـد تعـرف الجينـات 
بنشـاط  ببراعـة  يتالعبـوا  أن  للباحثيـن  أمكـن   ،Navs
مـدى  وعلـى  المخبريـة.  الحيوانـات  فـي  القنـوات 
السـنوات العشـر التالية أكـدت االختبـارات، على األقل 
 1.7Nav القنـوات  مجموعـة  تهدئـة  أن  الفئـران،  فـي 
الحسـية يمكنهـا أن تلطـف األلـم العصبي المنشـأ. 
محـت  التـي   1.7Nav القنـاة  فـي  الطفـرات  أن  كمـا 
وظيفتهـا قـد أزالـت كل إحسـاس باأللـم لدى البشـر.

وكانـت تلـك المعطيـات كافية لشـركات الـدواء لتتبع 
قنـوات الصوديـوم الحسـية النوعية بجدية. ولسـنوات 
أدويـة  بتطويـر   Pfizer الشـركة  اسـتمرت  عديـدة 
تسـتهدف القنـاة 1.7Nav والقنـاة 1.8Nav، ومع أنه من 

المبكـر جـدا أن نقـول متـى يمكـن أن يتاح عـالج جديد 
لتخفيـف األلـم، فـإن العديـد منهـا يتـم اختبـاره على 

حاليا. المرضـى 

فـإن   ،2014/6 الشـهر  فـي  نشـرت  دراسـة  وبحسـب 
فريقـا فـي جامعـة ديـوك اسـتهدف أيضـا القنـاة1.7 
Nav بواسـطة ضـد antibody وتبيـن أن الضـد يخفـف 
كال مـن األلـم االلتهابـي والعصبـي فـي الفئـران، كمـا 
يخفـف مـن الحكـة، األمر الـذي يجعـل تلـك المقاربة 

ثالثيـة المفعـول فـي مجـال الراحـة.

الـرأس  ذات  الصينيـة  المئينيـة  سـم  أن  وجـد  ولقـد 
األحمـر الذي يدعـى m-SLPTX-Ssm6a واحـدا من أكثر 
مثبطـات القنـاة 1.7Nav  انتقائيـة علـى اإلطـالق. إنها 
فـي التجـارب قـد اعترضـت سـبيل األلـم أفضـل مـن 
المورفيـن. غيـر أنهـا لم تكـن لها آثـار غير مرغـوب بها 
علـى ضغـط الـدم أو معدل ضربـات القلـب أو الوظيفة 
الحركيـة؛ ممـا يـدل علـى أنها لـم تكن تثبـط الجملة 
المخـدرات  تفعـل  قـد  كمـا  المركزيـة،  العصبيـة 

األفيونيـة مثـل المورفيـن

هـو   black mamba السـوداء  المامبـا  األفعـى.  سـم 
أيضا مصـدر للحاصـرات االنتقائية للقنـوات ،وقد أجري 
الكثيـر مـن اختبـارات الحيوانات على القـوارض لتقييم 
كمـا   ،mambalgins والمامبالجينـات  سـميتهما، 
تسـمى الجزيئـات، تسـد مجموعة معينة مـن القنوات 
األيونيـة التي تستشـعر األحمـاض في خاليـا األعصاب 
الطرفيـة والتـي، كمـا فـي قنـوات الصوديـوم، تسـاعد 
الخاليـا على إرسـال إشـارات األلم. ولحسـن الحظ، فإن 

المامبالجينـات ليـس لهـا أي تأثير في معظـم القنوات 
األيونيـة األخـرى، األمـر الذي قد يفسـر لماذا لـم يَْحدث 
لـدى الفئـران التـي حقنـت بتلـك المركبـات أيُّ عـرض 

واضح. جانبـي 

كمـا توجـه الباحثون نحـو القنـاة المسـتقبلة العابرة 
ـل بدرجـات  تُفعَّ بأنهـا  TRPV1والتـي تشـتهر  للجهـد 
وهـي   ،capsaicin وبالكابساسـين  السـاخنة  الحـرارة 
المـادة الكيماويـة التـي تعطـي الشـعور الحـارق عنـد 
علـى  وجودهـا  يقتصـر  ويـكاد  الحـار،  الفلفـل  تنـاول 
الخاليـا التـي تحـس باأللـم.  ولقـد تعقـب الباحثين أثر 
الجزيئـات التـي يمكنهـا إسـكات إشـارات األلـم عـن 
طريـق إغـالق هـذه القنـاة وتبيـن أن الحاصـرات الباكرة 
يمكـن  ال  آثـار  لهـا  القنـاة كانـت  تلـك  أقفلـت  التـي 
وعـدم  الجسـم  حـرارة  ارتفـاع  مثـل  فيهـا،  التحكـم 

اإلحسـاس بالحـرارة التـي قـد تسـبب حروقـا.

إلـى األمـام فـي  وقـد أخـذ فريـق >جوليـوس< خطـوة 
الشـهر 12/ 2013عندمـا نشـروا أول صـور عاليـة الدقة 
لبنيـة القنـاة TRPV1 فـي حاالتهـا المختلفـة. وهـذه 
المعلومـة البد أن تسـاعد الباحثين علـى تصور طريقة 
ما لسـد القنـاة فقط عندمـا تتخذ هيئتها التي ينشـأ 

األلم.  عنهـا 

القنـوات  إزالـة  طريقـة  إلـى  الباحثـون  توجـه  ولقـد 
التداخـل  تدعـى  جديـدة  بطريقـة  انتقائيـا  الفرعيـة 
الطريقـة  هـذه  وتعتمـد   .RNA interferenceبالرنـا
تدعـى  حـي  كائـن  فـي  دقيقـة  جزيئـات  إدخـال  علـى 
 smallinterfering(الصغيـرة المتداخلـة  الرنـا  جزيئـات 
أحـد  إنتـاج  تمنـع  الجزيئـات  وهـذه   .RNAs))siRNAs
البروتينـات غيـر المرغـوب فيـه، بحّث انحـالل الجزيئات 
)الرناوات المرسـالة( التـي تدير عملية تركيـب البروتين. 
إال أن االسـتفادة مـن طريقـة التداخل بالرنـا في تصنيع 
أدويـة تمنـع األلـم ستشـكل تحديـا صعبـا للباحثيـن 
فـي األغلـب. فكمـا هـي الحـال بالمعالجـة بالجينات، 
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المتداخلـة  الرنـا  جزيئـات  نقـل  طريقـة  سـتحتاج 
الصغيـرة إلـى اسـتخدام )حمة راشـحة(، وهـذا مدعاة 
للقلـق مـن ناحية السـالمة. والبد من االنتظـار لمعرفة 
فيمـا إذا سـتكون هـذه الطريقـة عمليـة فـي عالجهـا 

لألـم، لكـن إمكانيـة ذلـك تبقـى مثيـرة للباحثيـن.

لنفتـرض أن شـركات األدوية اسـتطاعت أن تطور عالجا 
سـحريا لألـم؛ أي مركبـا يزيـل فعاليـة أحـد الجزيئات 
الناقلـة لألـم علـى الخاليـا مسـتقبالت األلـم علـى 
نحـو فعـال وانتقائـي، فهـل سـيضمن هـذا التداخـل 
الراحـة التامة مـن اآلالم المعنّـدة يا ترى؟ الجـواب: ربما 
ال يفعـل ذلـك، ألن إغـالق مدخـل واحـد لطريـق انتقـال 

الشـعور باأللـم قـد ال يكفي. 

قـد يكـون أحد حلـول هذه المشـكلة هو أن نسـتهدف 
جزيئـات تعمـل مركزيا، لحجـب إمكانية جميـع الخاليا 
مسـتقبالت األلـم علـى نقـل إشـارات األلـم إلـى خاليا 
أنـواع  كانـت  مهمـا   _ العصبيـة  الشـوكي  النخـاع 

المنبهـات التـي أثـارت هـذه الخاليـا فـي األصل. 

فلكـي تصل إشـارات األلم من الخاليا مسـتقبالت األلم 
إلـى الدمـاغ عـن طريـق الخاليـا العصبيـة فـي النخاع 
إشـارات  تحـرر  أن  األلـم  الشـوكي، البـد لمسـتقبالت 
كيميائيـة مثـل الگلوتامـاتglutamate والمـادةP داخل 
لهـذه  والبـد  الشـوكي،  النخـاع  فـي  الظهـري  القـرن 
المـواد الكيميائيـة مـن بعدهـا أن تُكشـف بواسـطة 
مسـتقبالت خاصـة علـى الخاليـا العصبيـة فـي القرن 
الظهـري. كذلك البد لقنـوات الكالسـيوم أن تُفتح كي 
تُحـرر الخاليا مسـتقبالت األلم جزيئاتها المسـتخدمة 
لإلشـارة. ويحصـل تأثيـر المورفيـن واألفيونـات األخـرى 
المشـابهة )وهـي مـن أقـوى مضـادات األلـم حاليـا( _ 
علـى األقل جزئيا _ مـن تفعيل المسـتقبالت األفيونية 
التـي تحجـب قنوات الكالسـيوم. لكن األفيونـات لديها 
آثـار جانبيـة غيـر مقبولـة، لذلك يسـعى الباحثـون إلى 
إيجـاد مركبـات كيميائية جديـدة تؤثر في أهـداف أخرى 

فـي النخاع الشـوكي. 

بدائـل  األدويـة  شـركات  طرحـت  اإلطـار  هـذا  وفـي 
مثـل  الكالسـيوم  قنـوات  عمـل  تعتـرض  لأفيونـات 
المضـاد   )Neurotinنيوروتيـن(  Gabapentinگاباپنتيـن
لالختـالج، الـذي يُعتقـد أنه يريح من أشـكال مـن األلم 
بتفاعلـه مع وحدات فرعيـة لبعض قنوات الكالسـيوم، 
»فايـزر«  شـركة  تصنعـه  الـذي   )Lyrica )pregabalinو
الـداء  عـن  الناجـم  العصبـي  االعتـالل  آالم  لمعالجـة 

النطاقـي . السـكري والحـأ 

كمـا تبيـن أن الذيفـان SNX-III المسـتخرج مـن سـم 
نوعـا  ط  Conus   Magnusيثبِـّ المخروطـي  الحلـزون 
 .N-type Nمختلفـا من قنوات الكالسـيوم يدعى النـوع
ولقـد بينـت اختبـارات الذيفـان SNX-III علـى الحيـوان 
إعطائـه  بعـد  تتجلـى  المسـتحضر  هـذا  تأثيـرات  أن 
بجرعـة تقـل ألـف مرة عـن جرعـة المورفين مـن دون أن 
يسـبب اإلدمـان addiction أو التحمـل tolerance. وقـد 
اجتـاز الذيفـان SNX-III والـذي يدعـى حاليـا »پرايلـت« 
Prialt)Ziconotide( بنجـاح التجـارب السـريرية، وتجنب 
بذلـك كارثـة مالية نجمت عن ممارسـات ماليـة مريبة 
فـي شـركة »إيالن« يوفـر للشـركة دخال سـنويا مقداره 

150 مليـون دوالر(. 

الحيويـة  للتقانـة  أسـتراليتين  شـركتين  بـدأت  كمـا 
وهمـا Xenome و Metabolic Pharmaceutical بتطويـر 
أدويـة أساسـها پپتيـدات الحلـزون موجهة فـي الدرجة 
األولـى لمعالجـة األلـم المزمـن. وإن الجهـود المبذولة 
عضويـة  جزيئـات  تسـتخدم  أدويـة  لتطويـر  حاليـا 
صغيـرة تعطـى عـن طريق الفـم وموجهـة إلـى قنوات 
الكالسـيوم أو غيرهـا مـن القنوات قد تتفـوق في بعض 
الحـاالت علـى البرايلـت وغيـره مـن األدويـة الپپتيدية.

وفـي إطـار منـع خاليـا النخـاع الشـوكي العصبية من 
االسـتجابة للنواقـل العصبيـة التـي تحررهـا الخاليـا 
مسـتقبالت األلـم توجهـت األبحـاث إلـى حجـب تأثيـر 
 glutamateamino acid گلوتامـات  األمينـي  الحمـض 
)الزمـرة   NMDAالزمـرة مسـتقبالت  ينشـط  والـذي 
النمداويـة( وبخاصـة نمط المسـتقبالت التـي تتضمن 

.  NR2B .NR2Bsubunitالجـزيء

ولقـد تبيـن أن الفئـران التـي حقـن سـائلها الشـوكي 
مباشـرة بالمثبـطNR2B صـارت أقـل تحسسـا لألـم 
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مـن تلـك التي لم تحقـن. كما أن هـذا العقار اسـتطاع 
أن يخفـي التحسـس مـن المؤثـرات غير المؤلمـة عادة 
فـي الفئران التـي ُعرضت ألذيـة عصبيـة. وبالمقابل لم 
يفلـح حصـار المسـتقبلة التـي تسـتخدمها المـادة
التجـارب  NK-1فـي  أو  النيوروكاينيـن1  - مسـتقبلة   P
السـريرية للسـيطرة علـى األلـم، وقـد يرجـع السـبب 
إلـى أن حصـار ذلـك المسـتِقبل غيـر كاف بحـد ذاتـه. 
 CGPRوال يعـرف فيمـا إذا كان تثبيـط فعاليـة الپپتيـد
فـي النخاع الشـوكي سـيفيد فـي التخلص مـن األلم. 
علمـا بأن الصناعـة الدوائية تطور حاليـا عوامل مضادة 
لتخفيـف ويالت الشـقيقةmigraine بواسـطة اعتراض 
تحريـر الپپتيـدCGRP فـي األوعيـة الدمويـة الموجـودة 

علـى سـطح الدماغ.

الخاليـا  أعصـاب  لقطـع  بديـل  إيجـاد  سـياق  وفـي 
مسـتقبالت األلـم توجـه الباحثـون إلـى اسـتراتيجية 
العـالج بالطـب النـووي. ويتمثـل هـذا العـالج القاتـل 
للخاليـا بجمـع أحـد السـموم )سـاپورينsaporin( إلـى 
مـع   Pالمـادة تتحـد  الناتـج  المركـب  وفـي   .Pالمـادة
إلـى بنيـة  المسـتقبالتNK-1، وهـذا يدخـل المركـب 
الجسـم، ويسـمح للسـاپورين بعدهـا أن يقتـل الخلية 
العصبيـة. ولمـا كان المركـب ال يدخـل إال الخاليـا التي 
أن  يأملـون  الباحثيـن  فـإن   ،NK-1المسـتقبالت تحـوي 

محـدودة. الجانبيـة  مضاعفاتـه  تكـون 

جع ا لمر ا
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الليبوزومات

د. تميم حماد               

عضو مجلس األمناء

ميكـن تعريـف الليبوزومـات بأنهـا عبارة عـن  حويصالت 
أو كـرات صغيـرة جـداً تتـراوح أبعادهـا   بـن عشـرات 
النانومتـرات وعـدة مكرومتـرات، يتألف جدارها أساسـاً 

 phospholipids مـن شـحميات فسـفورية

حيـث يكـون جدارهـا مؤلفـاً مـن طبقـة مضاعفـة من 
البنيـة ألن للجزيئـات  الفوسـفوليبيدات وتنشـأ هـذه 
نهايتـن،  التقنيـة  هـذه  فـي  املسـتعملة  الشـحمية 
إحداهمـا أليفـة للماء واألخـرى كارهة له . و في وسـط 
مائـي تتجـه رؤوسـها األليفـة املاء إلـى اخلـارج لتصبح 
علـى متـاس مـع الوسـط املائـي اخلارجـي، وكذلـك إلـى 
الداخـل لتصبـح علـى متـاس مع احمللـول املائـي الذي ميأ 

الليبـوزوم.  جوف 

وهـذا املظهـر املماثل للخليـة أوحى للباحثـن منذ زمن 
طويل أن بوسـع الليبوزومـات "املشـحونة" ببعض املواد 
الدوائيـة أن تندمـج فـي اخلاليـا  وتوصـل محتوياتها إلى 

اخلاليا. داخل هـذه 

مت اكتشـاف اجلسـيمات الشـحمية فـي عـام 1961 من 
قبـل Alec D.Bangham من معهد بابراهام في كامبردج 
بإنكلتـرا الذي كان يدرس الشـحوم الفوسـفورية وتخثر 
الـدم، ومنذ ذلـك احلن أصبحت الفوسـفوليبيدات أدوات 
هامـة ومتنوعـة فـي علـم األحيـاء، والكيميـاء احليوية 

والطب.

و قـد وجـدBangham  أن الشـحوم الفوسـفورية بوجود 
املـاء تشـكل على الفـور جسـيمات ثنائيـة الطبقة ألن 
إحـدى نهايتـي كل جـزيء محبـة للماء، واألخـرى كارهة 

 . ء للما

وبالتالـي ميكـن اسـتخدامها الحتواء مـواد دوائية فعالة 
سـواء داخـل احلجـرة املائيـة املركزيـة إذا كانـت منحلـة 
فـي املـاء، أو داخـل الغشـاء إذا كانـت محبـة للدسـم. 

يظهـر الشـكل رقـم 1 التالـي بنية الليبـوزوم :

تقسم الليبوزومات إلى: 

 conventional تقليديـة  ليبوزومـات   .1
.l i p o s o m e s

هـي  و    Longcirculating liposomes  .2
ليبوزومـات قـادرة علـى البقاء في الـدوران لفتـرة زمنية 

. يلـة طو

ت  مـا و ز ليبو  .3
وهـي   polymorphic liposomes األشـكال  متعـددة 
حساسـة   –PH للــ  )حساسـة  إلـى  تقسـم  بدورهـا 

الشـحنة( موجبـة  –ليبوزومـات  للحـرارة 

إلـى  تقسـم  والتـي   decorated liposomes  .4
املناعيـة( والليبوزومـات  )ليبوزومـات معدلـة السـطح 

L i p o s o m e s

الشكل رقم 1 – بنية الليبوزوم و كيفية توضع املواد الدوائية ضمنه 

 د. زينب خضر
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أنواع الليبوزومات موضحة في الشكل 2 التالي :

 

  lipo:كلمـة مشـتقة مـن كلمتـن اليونانية Liposome
)"soma)"bodyو  )")"fat

لذلـك تدعـى جسـيمات شـحمية ألن تكوينهـا هو في 
املقـام األول من الشـحوم الفوسـفورية.

التطبيقات الحالية لليبوزومات
تشـمل  الشـحمية  للجسـيمات  احلاليـة  التطبيقـات 

مايلـي:

تستخدم وسـائل إليصال الدواء إلى أجزاء معينة . 	
 B Ambiosomeاالمفوتريسـن مثـل  اجلسـم  مـن 
)الليبوزومـال  للفطريـات  مضـاد  وهـو   ،)®  )

)B أمفوتريسـن

السـماح باسـتخدام جرعـات أصغـر بكثيـر مـن . 	
األدويـة بهـدف احلـد مـن اآلثـار اجلانبيـة.

العـالج . 	 فـي  دراسـات السـتخدامها  حاليـا  جتـري 
بإيصـال الـدواء إلى مـكان التأثير في اجلسـم احلي 
و هـو مـا يفتـح آفاقـاً مهمة فـي عالج السـرطان 
حيـث يكـون التأثيـر بهـذه التقنيـة فقـط علـى 

اخلاليـا املصابـة دون إيـذاء اخلاليـا السـليمة.

بغـرض االسـتهداف الفعال خملتلف أنـواع البكتيريا . 	

وتعزيـز تثبيـط منـو البكتيريـا مقارنـة مـع تراكيـز 
مماثلـة من األدويـة ذاتها عند اسـتخدامها بشـكل 

حـر كما فـي معاجن األسـنان.

 سلوك الليبوزومات في الجسم
يُحدد سلوك الليبوزومات في اجلسم مبا يلي:

حجمها.	 
بنيتها الكيميائية.	 
نفوذيتها الغشائية.	 

أوال: احلجم

ومئـات  نانومتـر   20 بـن  الليبوزومـات  قطـر  يتـراوح 
الغشـاء  سـماكة  تقـدر  بينمـا  النانومتـرات 
الفوسـفوليبيدي املضاعـف بحوالـي 4 الـى 7 نانومتـر.

يعتمـد تصنيـف الليبوزومات بشـكل عام علـى كل من 
حجمهـا وعـدد الطبقات الليبيديـة املضاعفة :

-الليبوزومـات الناجتـة بطريقـة ترطيب الفيلـم الرقيق و 
 MLVs:multilamellar هي حويصـالت عديـدة الطبقـات
vesciles تتكـون مـن العديـد مـن الطبقـات املضاعفة 
متحـدة املركـز ضمـن جـزيء واحـد يتـراوح قطـره بـن 

عـدة مئـات إلـى آالف النانومترات.

-ميكن معاجلةMLVs   باألمواج فوق الصــوتية لتشـكيل   
وحيـدة  ليبوزومـات  وهـي   ULVs:unilamellar vesciles
الطبقـة املضاعفـة ميكـن تصنيفهـا بحسـب حجمها 

إلى حتـت أنـواع هي :

SUVs: small unilamellar vesciles قطرهـا أصغـر من 
نانومتر.  100

LUVs: large unilamellar vesciles  قطرهـا أكبـر مـن 
100 نانومتـر.

كما يوضح الشكل رقم 3 التالي :

 

ثانيا: البنية الكيميائية
متتلـك اجلزيئـات الليبيديـة مجموعـات رأسـية محبـة 
للمـاء تنتظـم بحيـث تتجـه نحـو الوسـط الشـاردي 
أمـا الذيـول الهيدروكربونية فهـي كارهة للمـاء وتتجه 

بشـكل معاكـس.

اجملموعـات الرأسـية الداخليـة تتجه نحو الوسـط داخل 

احلويصـالت حيـث ميكنهـا اسـتقطاب املـواد الدوائيـة 
احملبـة للمـاء. فيمـا تبتعـد الذيـول الكارهة للمـاء عنه، 
وبالتالـي فـإن الذيول الكارهـة للماء للطبقـة الداخلية 
تتجـه نحـو ذيـول الطبقـة اخلارجيـة مشـكلة طبقـة 
ليبيديـة مضاعفة ميكنهـا باملقابل احتـواء و جذب املواد 
الدوائيـة الكارهة للمـاء، ولذلك تسـتطيع الليبوزومات 
_بفضـل احتوائهـا علـى وسـط داخلـي محـب للمـاء  
وغشـاء ذي طبقـة ليبيديـة مضاعفـة – تغليـف املـواد 
الدوائيـة الفعالـة سـواء كانـت ذات طبيعـة قطبيـة أو 

للماء. كارهـة 

صنعـي،  أو  طبيعـي  أصـل  مـن  تكـون  قـد  الليبيـدات 
مـع األخـذ بعـن االعتبـار أن تلـك ذات املنشـأ الطبيعي 

تتألـف مـن مزيـج مـن دسـم مختلفـة.

اسـطوانية  ليبيديـة  جزيئـات  تسـتخدم  عمومـا، 
الشـكل مثـل الفوسـفاتيديل كولن، حيث يتـم اختيار 
الفوسـفاتيديل سـيرين، الفوسـفاتيديل إيتانـول أمـن، 
عنـد  والسـفنغومايلن  غليسـيرول  الفوسـفاتيديل 
صياغـة الليبوزومـات، وذلـك ألنهـا تنتظـم على شـكل 

طبقـة مضاعفـة ثابتـة فـي احملاليـل الشـاردية. 

ألنـه  اسـتخداما  األكثـر  هـو  كولـن  الفوسـفاتيديل 
يتمتـع بثباتيـة مناسـبة وبقدرة علـى مقاومـة تغيرات 
الــPH  والتراكيـز اخملتلفة من األمالح سـواء في املنتج أو 

فـي الوسـط احليوي.

حيـث أن الفوسـفاتيديل كولـن PC هـو ليبيـد مذبذب، 
وميكـن أن يشـكل هيـاكل علـى شـكل طبقـات غيـر 

معتمـدة علـى الــ PH فـي احملاليل.

في حن أن سـلوك الفوسـفاتيديل إيتانـول أمن يعتمد 
علـى الــ PH، ففـي الــ PH الفيزيولوجية عندمـا تكون 
ليبيـدات الفوسـفاتيديل ايتانـول امـن ذات مجموعـات 

رأسـية مذبذبـة، ال تسـتطيع تشـكيل بنيـة طبقية.

أمـا عندمـا تكون قيمـة ال PH أكبر أو تسـاوي 9، تصبح 
تسـتطيع  وبالتالـي  مشـحونة،  الرأسـية  اجملموعـات 
 1 رقـم  اجلـدول  يوضـح  الطبقيـة.  البنيـة  تشـكيل 
التالـي أهـم الفوسـفوليبيدات املسـتخدمة في حتضير 

الليبوزومـات

اجلدول رقم 1 أمثلة عن الفوسـفوليبيدات املسـتخدمة 
في حتضيـر الليبوزومات

وقـد حققـت األبحاث في مجـال تكنولوجيا اجلسـيمات 
الشـحمية تطورا من احلويصـالت التقليدية 

)"اجلسـيمات الشـحمية اجليل األول"( إلى "اجلسـيمات 
الشـحمية اجليـل الثانـي"، حيـث يتـم احلصـول علـى 
long-circulating liposomes عـن طريـق حتويـر تركيـب 

الدهـون، وحجمهـا، وشـحنة احلويصـالت. 

كما أن الليبوزومات معدلة السـطح طورت باسـتخدام 
عدة جزيئات، مثـل الغليكوليبيدات.

 long-circulatingوجـاءت خطوة أخـرى هامة في تطويـر
بولـي  الصنعيـة  البوليمـرات  إدراج  مـع   liposomes

ايتيلـن غليكـول )PEG( فـي تكويـن الليبوزومـات.

وقـد لوحـظ أن وجـودPEG علـى سـطح هـذه احلوامـل 
الليبوزوميـة يزيـد زمـن بقائهـا في الـدوران، كمـا يقلل 
التقاطهـا من قبـل البالعات وحيـدة النواة )لذا تسـمى 

الشـبح(. الليبوزومات 

صيـغ  مـن  كبيـر  عـدد  فـي  التقنيـة–  هـذه  أدت  وقـد 
الليبوزومـات التـي تغلـف جزيئـات نشـطة-إلى فعالية 

وكفـاءة عاليـة فـي الوصـول للهـدف.

الشكل رقم )2( أنواع الليبوزومات 

 Liposomes as carriers of anticancer drugs حسب املرجع

الشكل رقم 3 : تصنيف الليبوزومات حسب حجمها
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 Liposome vs واملذيـالت  الليبوزومـات  بـن  مقارنـة 
:micelles

ليبيديـة مضاعفـة،  مـن طبقـة  الليبوزومـات  تتكـون 
تعـزل حجـرة مائيـة داخليـة.

مفـردة،  ليبيديـة  طبقـة  مـن  فتتألـف  املذيـالت  أمـا 
جـوف  أو  قطبـي،  وسـطح  دسـم  جـوف  ذات  مغلقـة، 
قطبـي وسـطح دسـم.و ذلك حسـب الوسـط والعامل 

الشـكل يوضـح  كمـا  املسـتخدم.  االسـتحالبي 

ثالثا: النفوذية الغشائية

غشـاء  مـن  مقطـع  ترتيـب   4 رقـم  الشـكل  يبـن 
اخلليـة احليـة التـي تتألـف فـي معظمهـا مـن شـحوم 
نفسـها  الفوسـفورية  اجلزيئـات  ترتـب  فوسـفورية.  
الزيـت  لتشـكيل غشـاء بحيـث ال تسـتطيع قطـرات 

اختـراق غشـاء اخلليـة حيـث سـيمنع عبورها جـدار من 
القطبيـة.  الـرؤوس 

اختـراق  املـاء  جلزيئـات  ميكـن  ال  املنـوال،  نفـس  وعلـى 
الغشـاء ألن الذيـول احملبة للدسـم لن تسـمح بعبورها. 

وبالتالـي ال ميكـن عبـور الغشـاء إال مـن خـالل جزيئـات 
البروتـن اخلاصـة التـي يتـم برمجتهـا للسـماح ملـواد 
كيميائيـة معينـة فقط باملـرور إلى داخل وخـارج اخللية.

كل الشـحوم الفوسـفورية النباتية متشـابهة جدا في 
البنيـة والتركيب.

فـي ظـل ظـروف ماديـة معينـة فإنهـا سـوف تشـكل 
عفويـا مجـاالت مجهرية ذات جـدران مشـابهة جدا في 

بنائهـا لغشـاء اخللية.

حجـم الليبوزومـات صغيـر جـدا، مـن رتبـة النانومتـر، 
كمـا أنهـا جوفـاء مـن الداخـل ومحملـة ببعـض املـواد 

Phospholipid(R1) Hydrophobic chains (R2,R3) (name) Lipid Name (Abbreviation)

Phosphatidylcholine
CH2CH2N+(CH3)3

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7 C(O)-(oleyl) Dioleylphosphatidylcholine (DOPC)

CH3(CH2)12 C(O)- (myristoyl) Dimyristoylphosphatidylcholine (DMPC)

CH3(CH2)14 C(O)-(palmitoyl) Dipalmitoylphosphatidylcholine(DPPC)

CH3(CH2)16 C(O)- (stearoy) Distearoylphosphatidylcholine (DSPC)

Phosphatidylethanolamin
CH2CH2NH3 

+

CH3(CH2)2 CH=CH(CH2)2 C(O)-(oleyl) Dioleoylphosphatidylethanolamine(DOPE)

CH3(CH2)16 C(O)- (stearoyl) Distearoylphosphatidylethanolamine (DSPE)

Phosphatidylglycerol
CH2CHOHCH2OH

CH3(CH2)12 C(O)- (myristoyl) Dimyristoylphosphatidylglycerol(DMPG)

CH3(CH2)14 C(O)- (Palmitoyl) Dipalmitoylphosphatidylglycerol(DPPG)

Phosphatidylserine
CH2CHNH3 +COO-

Ch3(CH2)14 C(O) –(palmitoyl) Dipalmitoylphosphatidylserine(DPPS)

CH3(CH2)16 C(O)- (stearoyl) Distearoylphosphatidylserine(DSPS)

الشكل رقم 4 : بنية غشاء اخللية احلية

الشكل رقم 5 حترير محتوى الليبوزوم إلى داخل اخللية 

اجلدول رقم 1 أمثلة عن الفوسفوليبيدات املستخدمة في حتضير الليبوزومات

السـائلة التـي مت تشـكيلها منهـا.

اخلارجـي  السـطح  إلـى  تصـل  عندمـا  أنهـا  وافتـرض 
لغشـاء اخلليـة قد تصبـح مقبولـة كجزء من الغشـاء، 

ويصبـح لهـا نفـس التكويـن. 

هـذه العمليـة جتـري كما هـو مبن فـي الشـكل رقم 5 
التالي:

الخالصة :
فـي  مهمـاً  صيدليـاً  شـكالً  الليبوزومـات  تشـكل 
إيتـاء الـدواء فـإذا كان مـن املمكـن أن تسـتهدف هـذه 
الليبوزومـات مبـا حتتويـه من مـادة دوائية اخلاليـا املريضة 
دون اإلضـرار أو أذيـة اخلاليـا السـليمة فإن ذلك سـيكون 

لـه أهميـة بالغة في عـالج السـرطان. فمن املعـروف أن 
جميـع أدويـة السـرطان تـؤذي اخلاليـا السـليمة و هو ما 
يشـكل التأثيـر غيـر املرغـوب الـذي لـم يكـن باإلمكان 
التخلـص منـه لـوال اسـتخدام هكـذا تقنيـة. و هـو ما 
تتـم الدراسـات احلديثـة عليـه حيث يتـم العمـل حالياً 
علـى إيجاد أشـكال صيدلية حديثة ليبوزومـات و غيرها 

و توجيههـا إلـى النسـيج املريـض  الهـدف.

يبقـى أن نذكـر بـأن الليبوزومـات حساسـة جـداً ومـن 
املمكـن أن تتـدرك الفوسـفوليبيدات املشـكلة جلدارها  
فـي اجلسـم احلـي بتأثيـر خميـرة الفوسـفوليباز كمـا 

ميكـن أن تتعـرض لالسـتقالب.
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الرحـى العذاريـة
الحمل العنقودي
M o l a r  P r e g n a n c y

د. محمد النقري

احلمـل العـداري )أو مـا يعرف باسـم "الرحـى العدارية"( 
molar pregnancy or a hydatidiform mole هـو ورم غير 
سـرطاني )حميـد( يتطـّور ضمـن الرحـم. يحـدث احلمل 
العـداري عندمـا تنمـو املشـيمة لتشـكل كتلـة غيـر 
طبيعيـة مـن الكيسـات عوضـاً عـن كونها حمـالً حياً.

احلمـل العـداري هـو منـط مـن أمـراض الطبقـة املغذية 
 .)gestational trophoblastic disease )GTD   احلمليـة
فـي  نسـيج مشـيمي طبيعـي  أي  أو  اجلنـن  يوجـد  ال 
 complete molar pregnancy احلمـل العـداري الكامـل
 partial اجلزئـي  العـداري  احلمـل  فـي  يوجـد  بينمـا   ،
molar pregnancy جنـن مشـوه و رمبـا بعض النسـيج 
املشـيمي الطبيعـي. يبـدأ اجلنـن بالنمـو لكن بشـكل 

مشـّوه و ال يبقـى علـى قيـد احليـاة.

ميكـن أن يكـون للحمـل مضاعفـات خطيـرة )مبـا فيهـا 
أحـد األشـكال النـادرة للسـرطان( و قـد يتطلـب عالجاً 
باكـراً. إنَّ املراقبـة الدقيقـة بعد حمل عـداري قد حتافظ 

علـى فرصـة احلمـول الطبيعيـة في املسـتقبل.

األعراض:
قـد يبـدو احلمل العـداري كحمـل طبيعي فـي البداية، و 
لكـن معظـم احلمـول العدارية تبـدي أعـراض و عالمات 

نوعيـة و منها:

نـزف مهبلـي أحمـر قانـي أو بنـي غامـق خالل 	 
الثلـث األول مـن احلمـل .

غثيان و إقياء شديدين.	 

عبـور كيسـات عبـر املهبـل شـكلها كحبـات 	 
العنـب.

احلـاالت 	  بعـض  فـي  ألـم  أو  حوضـي  ضغـط 
النـادرة.

يجـب طلـب االستشـارة الطبيـة فـي حـال وجـود أي 
أعـراض أو عالمـات للحمـل العـداري، و قـد يتـم عندها 

اكتشـاف عالمـات أخـرى لإلصابـة مثـل:

منـو سـريع للرحـم )يصبـح الرحـم أكبـر مـن 	 
احلمـل(. ملرحلـة  املتوقـع 

نائب رئيس الجامعة
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ضغط دم مرتفع.	 
مقدمـة ارتعـاج حملـي )و هـي حالـة تسـبب 	 

ارتفـاع فـي التوتـر الشـرياني و وجـود بروتن في 
البـول قبـل مـرور 20 أسـبوعاً حمليـاً(.

كيسات مبيضية.	 
فقر دم.	 
نشـاط 	  )فـرط  الدرقيـة  الغـدة  نشـاط  زيـادة 

)hyperthyroidism( الـدرق(. 

األسباب:
ملقحـة  بيضـة  هـو  العـداري  احلمـل  سـبب  يكـون 
، حيـث حتتـوي   Abnormally Fertilized Egg مشـوهة 
اخلاليا البشـرية الطبيعيـة 23 زوج مـن الصبغيات. أحد 
الصبغيـات فـي كل زوج تأتـي مـن األب و اآلخر مـن األم.

صبغيـات  كامـل  فـإن  الكامـل  العـداري  احلمـل  فـي 
البيضـة امللقحـة تأتـي مـن األب، حيـث تـزول أو تتثبط 
صبغيـات األم بعـد اإللقـاح بوقـت قصيـر بالتزامـن مع 
تضاعـف صبغيـات األب، كمـا قـد حتـوي البيضـة علـى 

نـواة غيـر فعالـة أو ال حتـوي نـواة أبـداً.

فـي احلمل الرحـوي اجلزئي أو غير الكامـل تبقى صبغيات 
األم ولكـن تأتـي مـن األب مجموعتـان مـن الصبغيات، و 
نتيجـة لذلـك يصبـح لـدى اجلنـن 69 صبغيـاً بـدالً من 
46، و هـذا قـد يحـدث عند تضاعـف الصبغيـات األبوية 

أو فـي حـال قامـت نطفتـان بتخصيب بويضـة واحدة.

أكثـر مـن حوالـي 1000/1 مـن احلمـول تكـون عداريـة، 
العـداري  احلمـل  مـع  مختلفـة  عوامـل  ترتبـط  حيـث 

ومنهـا:

عمـر األم: يزيد احتمـال حدوثه إذا كانت األم أكبر 	 
مـن 35 أو أصغر مـن 20 عاماً.

حمل عداري سابق: وخطر تكراره هو 1%.	 

بعـض اجملموعات العرقية: النسـاء من السـاللة 	 
اجلنـوب شـرق آسـيوية لديهـم خطـورة مرتفعة 

لإلصابـة باحلمـل العداري.

المضاعفات:
بعـد إزالـة احلمـل العـداري قـد يبقـى بعـض النسـيج 
العـداري الـذي يتابـع منوه، و هذا يسـمى مـرض الطبقة 
 Persistent gestational املسـتمر  احلمليـة  املغذيـة 
حوالـي  فـي  يحـدث  و   ،)trophoblastic disease )GTD
10 % مـن النسـاء بعـد احلمل العـداري– عـادةً بعد حمل 
عـداري كامل أكثر مـن اجلزئي(. إحدى عالمات االسـتمرار 
هـو بقـاء ارتفاع مسـتوى هرمون HCG  بعـد إزالة احلمل 

العداري.

فـي بعـض احلـاالت تختـرق الرحـى الغازيـة عميقـاً إلى 
الطبقـة املتوسـطة مـن جـدار الرحـم مـا يسـبب نزف 

مهبلي

ميكـن عـالج GTD املسـتمر بنجـاح في غالبيـة احلاالت و 
ذلـك غالبـاً مـن خـالل العـالج الكيميائي، و هنـاك خيار 
عالجـي آخـر هـو إزالـة الرحـم )اسـتئصال الرحـم(. قد 
ينشـأ نـادراً شـكل سـرطاني مـن GTD  يُعـرف بــاسم 
choriocarcinoma )الورم السـرطاني الزغابي( و ينتشـر 
إلـى أعضـاء أخرى. هـذا السـرطان يعالـج عـادة بنجاح 

باسـتخدام عـدة أدويـة لعالج السـرطان.

العالج:
ال ميكـن أن يتابـع احلمل العـداري كحمل قابـل للحياة، و 

ملنـع املضاعفات يجب إزالة النسـيج املتشـكل.

لعـالج احلمـل العـداري يقـوم مقـدم الرعايـة الصحيـة 

بإزالـة النسـيج العـداري مـن الرحـم عـن طريـق إجـراء 
يدعـى التوسـيع و التجريـف )D&C(، و يتـم هـذا اإلجراء 
ضمـن  العيـادات(  )مرضـى  اخلارجيـن  املرضـى  علـى 

املشـفى.

يتـم خـالل هـذا اإلجـراء التخديـر املوضعـي أو العـام و 
تسـتلقي املريضـة علـى الظهـر مـع فتـح السـاقن.

الفحـص  املهبـل )كمـا فـي  إلـى  إدخـال منظـار  يتـم 
احلوضـي( مـن أجـل مشـاهدة عنـق الرحـم، ثـم يتـم 
توسـيع العنـق و إزالة النسـيج الرحمي باسـتخدام أداة 
سـاحبة. يسـتغرق هـذا اإلجراء عـادة حوالـي 15 إلى 30 

. قيقة د

إذا كان النسـيج العـداري ممتـد و ال وجـود لرغبـة فـي 
حمول مسـتقبلية، تتـم عندها إزالة الرحم )اسـتئصال 

hysterectomy رحـم(. 

  HCG بعـد إزالة النسـيج العداري  يجب قياس مسـتوى
مجـدداً، فـإذا اسـتمر وجـوده فـي الـدم يجـب اللجـوء 
لعـالج إضافـي، و عند االنتهـاء من عالج احلمـل العداري 
تسـتمر مراقبة مسـتوى HCG لستة أشـهر حتى سنة 

للتأكـد مـن عدم بقـاء نسـيج عدراي.

فقـد   HCG مراقبـة مسـتويات  احلمـل يصّعـب  أن  مبـا 
ينصـح الطبيـب باالنتظـار سـنة كاملـة قبـل محاولة 

احلمـل مـن جديـد.
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األنياب
المنطمرة

د.  مازن شوك

تُعـرّف األسـنان املنطمـرة علـى أنهـا األسـنان التـي لم 
تبـزغ نهائيـاً عليهـا القوس السـنية رغم مضـي الزمن 

علـى موعـد بزوغهـا الطبيعي.

وال بـد مـن التمييـز بن البـزوغ املتأخـر لأسـنان وما بن 
االنطمـار. وبشـكل عـام تعتبـر السـن منطمـرة إذا لم 
تبـزغ ضمـن احلفرة الفمويـة على الرغم من بزوغ السـن 
املناظـرة لهـا علـى القوس السـنية مبدة )6-12( شـهراً.

شيوع األنياب المنطمرة: 
INCIDENCE OF CANINE IMPACTION

سـجل كل مـن Howell وDachi)1961( أن نسـبة حدوث 
األنيـاب املنطمـرة العلويـة بلغـت %0.92 فـي الواليـات 
املتحـدة األمريكيـة ولوحـظ شـيوع أكبـر بـن اإلنـاث 
مبعـدل 1: 2.3 في حـن أن Thilander and Myrberg قدروا 
نسـبة حـدوث األنيـاب املنطمـرة بــ %2.2 لـدى األطفال 

سـنة  )13-7( بعمر 

أمـا Kurol and Ericson فقـد ذكـروا أن نسـبة حـدوث 
اإلنـاث  لـدى  %1.7 ونسـبة حدوثهـا  املنطمـرة  األنيـاب 
 male الذكـور  لـدى  نسـبتها  ضعـف   )female )1.17%

))0.51%

ومـن كل هـؤالء املرضـى الذيـن لديهـم أنيـاب منطمرة 
 bilateral علويـة كانـت نسـبة االنطمـار ثنائـي اجلانـب

.impactions8%

سـجل أقـل تكـرار لهـذا االضطـراب لـدى اليابانين في 
حيـث  دراسة لـ Takahama and Aiyama 1982م 
لوحـظ حدوثـه فقـط بنسـبة %0.27 مـن أفـراد العينة، 
وقـد أشـار Oliver et al إلى أن اآلسـيوين رمبا يعانون من 
انطمـار األنيـاب شـفوياً أكثر مـن انطمارها حنكيـاً، أما 

نسـبة انطمـار األنيـاب السـفلية فقد بلغـت 0.35%.

أسباب االنطمار
Causes of impaction 
(etiologic factors)
توجـد العديـد مـن النظريـات التـي 
تفسـر انطمار األنيـاب ولكنها ميكن 

أن تقسـم إلـى فئتن:

والوراثيـة   guidance اإلرشـادية   
.genet ics

خلـص Bishara ورفاقـه نظريـة موير 
Moyer s theory واعتبروا أن االنطمار 

ينتـج عـن مجموعتن من املسـببات أوليـة وثانوية:

أسـباب أولية primary causes )أسباب موضعية . 	
localized Causes( مرتبطـة بالعوامـل التالية:

االختـالف بـن حجـوم األسـنان وطـول أقـواس 	 
التقاعـدي(. )العجـز  السـنية 

معـدل امتصاص جذر األسـنان املؤقتة .) البقاء 	 
املديـد prolonged retention أو الفقـدان املبكر 

)early loss( للنـاب املؤقت.
 	deciduous tooth bud رض برعم السن املؤقت
االضطرابات في تسلسل بزوغ األسنان.	 
توفر مسافة على القوس السنية .	 
انفتـال برعـم السـن )التوضـع الشـاذ لبرعـم 	 

السـن(.
االنغالق املبكر للجذور.	 
بـزوغ النـاب إلـى منطقـة الشـق لـدى مرضى 	 

شـقوق قبـة احلنـك.
 	.Ankylosis االلتصاق
 	 cystic or والورميـة  الكيسـية  التشـكالت 

.neoplastic formation
 	.dilacerations تزوي اجلذر

)أسـباب . 	  :  Secondary causes ثانويـة  أسـباب 
معممـة Generalized Causes( ترتبـط بالعوامـل 

التاليـة:

 	 Abnormal muscle الضغط العضلـي الشـاذ
.pressure

 	.Febrile diseases األمراض احلمية
 	 Endocrine اضطرابـات الغـدد داخليـة اإلفـراز

.  disturbances
 	.Vitamin D deficiency )عوز فيتامن )د
 	.irradiation التعرض لأشعة

عميد كلية التجميل
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االختالطات الناجمة عن االنطمار:
 SEQUELAE OF IMPACTION 

التاليـة  االختالطـات  ومسـاعدوه   Shafer er al أوجـد 
النـاب: النطمـار 

للسـن 	  اللسـاني  الدهليـزي  التوضـع  سـوء 
. املنطمـر 

 	 neighboring teeth اجملـاورة  األسـنان  هجـرة 
السـنية. القـوس  علـى  املسـافة  وخسـارة 

 	.internal resorption االمتصاص الداخلي

 	.dentigerous cyst تشكل األكياس التاجية

املنطمـر 	  السـن  جلـذر  اخلارجـي  االمتصـاص 
باإلضافـة إلـى األسـنان اجملـاورة )امتصـاص جذر 

الرباعيـة(.

 	 partial اإلنتـان خصوصاً في حالة البـزوغ اجلزئي
.eruption

 	. referred painألم محدد

مشاركة بن االختالطات السابقة.	 

 	.Crown resorption امتصاص التاج

اعتبارات تقويمية:

Orthodontic consideration 
املنطمـرة  لأسـنان  التقومييـة  املعاجلـة  إنـذار  يعتمـد 

حنكيـاً علـى عـدة عوامـل:

موقـع السـن املنطمـر بالنسـبة إلى األسـنان 	 
اجملاورة.

تزوي السن املنطمرة.	 

مسافة حتريك السن املنطمر.	 

وجود التصاق.	 

أو امللتصـق  وبشـكل عـام فـإن النـاب املنطمـر أفقيـاً 
يبـدي صعوبـة أكبـر فـي املعاجلـة كمـا أن إنـذار جنـاح 

منخفضـاً. يكـون  املعاجلـة 

األجهزة الثابتة مقابل األجهزة 
المتحركة:

Removable versus fixed appliances

السـن  لتحريـك  الثابتـة  األجهـزة  باسـتخدام  ينصـح 
املنطمـر بعـد كشـفه جراحيـاً فـي معظـم

احلـاالت. وذلـك بسـبب بعـض املسـاوئ الناجمـة عـن 
تتضمـن: والتـي  املتحركـة  األجهـزة  اسـتخدام 

احلاجة الى تعاون املريض.	 
ضعف السيطرة على احلركة السنية.	 
عـدم قدرتها على معاجلة حاالت سـوء اإلطباق 	 

املعقدة.

معالجة قوس واحدة مقابل 
معالجة قوسين

One arch versus two arch treatment

التـي  معظـم حـاالت سـوء االنطبـاق مبـا فيهـا تلـك 
تطبيـق  تتطلـب  منطمـرة  أسـنان  وجـود  تتضمـن 
األجهـزة التقوميية علـى كال الفكن العلوي والسـفلي، 
السـيطرة  إجنـاز  مـن  املقـوِّم  ن  ميكِـّ اجلهـاز  هـذا  مثـل 
البيوميكانيكيـة املرغوبـة والتـي يحتاجهـا للحصـول 

املثاليـة. النتائـج  علـى 

ال يسـتخدم الفـك السـفلي كثيراً كمصـدر للدعم من 
أجـل حتريـك األنيـاب العلويـة املنطمـرة؛ وهـذا يسـبب 
صعوبـة السـيطرة علـى مقـدار واجتـاه القـوة املطبقة 
مـن الفـك السـفلي، وبذلـك فـإن مثـل هـذا الشـد بن 
الفكـن يؤخـذ بعـن االعتبار فقـط عندما ال نسـتطيع 

تطبيـق القـوة املطلوبـة مـن القـوس العلوية.

طرق تطبيق الشد
 Methods of applying traction

اسـتخدمت طـرق متنوعـة لتحريـك النـاب إلـى مكانه 
الصحيـح علـى القـوس السـنية ومنها:

نوابـض مصنوعـة من أسـالك صغيـرة القطر 	 
ملحومـة علـى القـوس الشـفوي القاسـي أو 

علـى القـوس احلنكـي.
مت 	  الفـأر  مصيـدة  بشـكل  عـرى  اسـتخدام 

األساسـي. القوسـي  السـلك  مـن  صنعهـا 
استخدام احللقات املطاطية.	 

ولكـن مـع ظهـور املـواد التقومييـة احلديثة مثـل اخليوط 
السلسـلي  واملطـاط   elastic threads املطاطيـة 

أكبـر  سـيطرة  هنـاك  أصبحـت   elastomeric chains
علـى مقـدار واجتـاه القـوة.

النـاب  جلـر  املسـتخدمة  الطريقـة  عـن  النظـر  بغـض 
املنطمـر فـإن اجتاه القـوة املطبقة يجـب أن يكون بحيث 
يحرك السـن املنطمـر بعيداً عـن جذور األسـنان اجملاورة، 

باإلضافـة إلـى االعتبـارات التالية:

اسـتخدام قـوى خفيفة جلـر السـن املنطمر ال 	 
تتجـاوز 2 أونصـة أو 60 غـرام.

تأمـن أو خلق مسـافة كافية علـى القوس من 	 
أجـل رصف السـن املنطمر.

حفـظ املسـافة إما بالربط املسـتمر لأسـنان 	 
أنسـي ووحشـي النـاب املنطمـر أو وضـع نابض 
القـوس  علـى   close – coiled spring مغلـق 

السـلكية.

 	 e.g 0.018 x( تطبيـق قـوس ذو قسـاوة كافيـة
عـن  الناجـم  التشـوه  ملقاومـة    )Inch 0.022
القـوة املطبقـة لتبزيـغ النـاب وهـذه القسـاوة 
اإلضافيـة سـوف تقلل التأثيـر اجلانبي السـريع 
وغيـر املرغوب وهو غـرز األسـنان الداعمة والذي 

ميكـن أن ينتـج عـن انحنـاء القـوس املرن.
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Burning Mouth Syndrome

متالزمـة الفــم 
الــــــحــــارق

د. وليد سليمان

المقدمة:
متالزمـة الفم احلارق مشـكلة شـائعة ومعقدة تسـبب 
جتربـة ألـم حارق أو الشـعور بحرق مـاء حار في اللسـان، 
الشـفاه وفـي بعـض األحيـان فـي كل مـكان بالفـم وال 
يوجـد عالمـات غالبـاً ظاهـرة لإلثـارة األعـراض، وغالبـاً 
تنعـدم الدالئـل اخملبريـة )جميعها سـلبية( والسـريرية.

آنذاك نسـتطيع أن نضع التشـخيص على أنـه متالزمة 
الفـم احلارق

وتعرف هذه املتالزمة أيضاً بـ:

. Oral Dysaesthesia خلل اإلحساس الفموي

.  Glossopyrosis حرقة اللسان

.  Glossodynia ألم اللسان

. Stomatodynia ألم الفم

. Stonatopyrosis حرقة الفم

تصـف  عندمـا  غالبـاً  املصطلحـات  هـذه  تسـتخدم 
أعـراض إحسـاس محـرق وتوجـد عنـد انعـدام قابليـة 
التطابـق العضـوي لعوامـل أسـباب املـرض إنهـا عبارة 
عـن أعـراض غيـر معللـة طبيـاً ولـم يثبت وجـود حاالت 

سـرطانية بسـبب هـذه املتالزمـة.

نسبة الحدوث:
إن متالزمـة الفـم احلـارق شـائعة حلـد مـا وهـو مـرض 
مزمـن يتواجد بنسـبة 5 فـي كل 100000 ألف شـخص 

ويظهـر فـي مختلـف الطبقـات االجتماعيـة .

العمـر: يشـاهد باألعمار املتوسـطة أو املرضـى الكهول 
)50-60سنة(.

اجلنـس: يشـاهد لدى اجلنسـن مـع ترجيح اإلنـاث ويوزع 

بنسـبة 1:3 بالنسـبة للذكـور و0.7-2.7 % مـن النسـاء 
اللواتـي توقـف الطمـث لديهم.

التـوزع اجلغرافـي: متالزمـة الفـم احلـارق تشـاهد فـي 
جميـع أنحـاء العالـم. وحوالـي 1.3 مليـون أمريكي بالغ 
لديهـم  الطمـث  املنقطـع  إنـاث  وأغلبهـم  مصابـون 
مبتلـن مبتالزمـة الفم احلـارق واإلزمـان غالباً فـي حاالت 

الضعف .   

األعراض: 
الفـم  املرافقـة ملتالزمـة  هنـاك العديـد مـن األعـراض 

احلـارق:

إحساس حرقة معتدل لشديد في 	 
الفم،الشفاه،اللسان، البلعوم.

شعور بحرقة كاملاء الساخن.	 

جفاف الفم.	 

طعم الذع أو معدني.	 

تغيرات بالطعم.	 

تغير في سلوكية تناول الطعام.	 

األلم متدرج وعفوي ويزداد مبرور اليوم.	 

يتداخل مع وقت النوم. 	 

تواصل األلم قد يسبب تغيرات باملزاج،سرعة 	 
الغضب، القلق واالكتئاب.

عندما تكون األعراض شديدة فهي تشبه آالم 	 
األسنان. 

 ثلـث النـاس يقولـون أن متالزمة 
الفـم الحـارق تظهـر بعـد فتـرة 

قصيـرة مـن إجـراءات سـنية
نائب عميد كلية طب األسنان
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طابع األلم: 
أكثـر مـن %50 مـن املصابـن مبتالزمة حرقـة الفم تكون 
بدايـة األلـم عفوية بـدون حتديد العامل املسـبب وبغض 
النظـر عـن طبيعـة بدايـة األلـم يبـدأ ويسـتمر لعـدة 
سـنوات مـن 6-7سـنوات، وغالبـاً مـا يحـدث إحسـاس 
احلرقـة فـي أكثر من موقـع في الفـم، وهو متكـرر ويؤثر 

: على

الثلثـن األماميـن للسـان )ذروة اللسـان71% - . 	
.)46% اللسـان  وظهـر  حافـة 

وفي مقدمة احلنك الصلب 46%.. 	

الغشاء اخملاطي للشفة السفلية 50%.. 	

واألقل شـيوعاً السنخ السـفلي أما جلد الوجه . 	
ال يتأثـر غالباً.

ميكـن تقسـيم املرض إلـى ثالث فئـات وفقاً السـتمرارية 
األلم:.

فـي النمـط األول: يكـون األلم غائبـاً عند االسـتيقاظ ، 
ثـم يتزايـد تدريجياً أثنـاء سـاعات النهار)غيـر ثابت(.

وفـي النمـط الثانـي: األلـم مسـتمر ليـالً نهـاراً)  األكثر 
. ) شيوعاً

أمـا فـي النمـط الثالـث: فيغيـب األلم أليـام ثـم يعاود 
دون القـدرة علـى حتديد سـبب لذلك وقد تسـتمر احلالة 

من أشـهر لسـنوات)األقل شـيوعاً(.

أسباب الشعور بحرقة في الفم :
غير معروفة. 

حاالت مرافقة لهذه األوضاع :

بداية انقطاع الطمث.	 

الداء السكري )الزرب(.	 

التيامـن، 	  الفوليـك،  الزنـك،  احلديـد,  عـوز 
الكوبالمـن. البيروكسـيدين،  الريبوفالفـن، 

اختالط ملعاجلة سرطانية )كيميائية، شعاعية(.	 

1\3 النـاس يقولـون أن متالزمـة الفـم احلـارق تظهر بعد 
فتـرة قصيـرة من إجـراءات سـنية ،مرض حديـث خاصة 
إنتانـات اجلهـاز العلوي أو بعـد عالج دوائي مثـل: ACE أو 

. Protease Inhibitorsمثبطات البروتيـاز

%70 مـن احلـاالت ال يوجـد تشـخيص محـدد للمتالزمة 
والطبيـب غيـر قـادر علـى حتديد السـبب بدقـة التي قد 

تسـبب من :

جفاف الفم ،اندفاعات اللسان.	 

صرير األسنان.	 

اإلثارة أواملرض الناجت عن اجلهاز الصناعي.	 

اإلنتانات الفطرية أو السالق.	 

تخـرب 	  )يتبـع  أذيتهـا  أو  العصبيـة  اإلعتـالالت 
الـدرق(. نشـاط  ضعـف  الطبـل  حبـل  عصـب 

عوامـل نفسـية كاإلكتئـاب، القلـق، الرهـاب من 	 
السـرطان )متثـل هـذه العوامـل %20 مـن احلـاالت(.

احلساسية.	 

األدوية التي تؤدي جلفاف الفم.	 

اجلهـاز 	  منهـا  املصنـوع  املـادة  مـن  احلساسـية 
السـني. الصناعـي 

مـن غيـر النـادر أن املريض الـذي يعاني من حرقـة فموية  
لديـه أكثـر من سـبب مما ذكـر حلدوثها.

التشخيص:
نظـراً لصعوبة تشـخيص متالزمـة الفم احلارق بسـبب 

تداخـل احلالة النفسـية أو الفيزيائيـة للمريض.

تؤخذ القصة الطبية.	 

فحص الفم بشكل جيد وسؤال املريض لوصف 	 
األعراض.

السؤال عن العادات الفموية وروتن العناية 	 
الفموية .

البحـث عـن أي عالمة ألوضـاع مرافقة بحرقة باللسـان 
: تتضمن

األلم احلمامي )اللسان اجلغرافي( .. 	

احلزاز املنبسط .. 	

جفاف الفم .. 	

داء املبيضات البيض .. 	

وميكـن أن يرسـل طبيـب األسـنان املريـض إلـى طبيـب 
عـام أو اختصاصـي لتحـري الـدم أو التحسـس أو الكبد 

أو اختبـار الـدرق .

واالختبارات التي ميكن أن نطلبها:

 	.)CBC( تعداد كامل للكريات الدموية

اإلختبارات الدموية األخرى: بسبب العوز الغذائي أو 	 
الداء السكري.

فحص احلساسية.	 

فحص الفم بقطعة قطن للزرع اجلرثومي أو 	 
اخلزعة.

يوصـى بالتحـري عن األسـباب حيـث %70 مـن املرضى ال 
يوجـد تشـخيص محدد بدقـة وتكـون املعاجلـة بتعليم 

املريـض ونصحه مبـا يلي:

احلفـاظ على اللسـان رطـب مبتل بشـرب الكثير 	 

املاء. مـن 

ممارسة صحة فموية جيدة.	 

احلـد مـن اسـتخدام الكحـول وعـدم اسـتخدام 	 
التبـغ.

كثيـرة 	  توابـل  علـى  احلاويـة  األطعمـة  جتنـب 
احلامضيـة. واألطعمـة 

تغيير معجون األسنان.	 

الفحوص الفموية املتكررة كل 6-12 شهر.	 

اسـتخدام تقنيـات الراحـة مثـال بعـض املرضـى 	 
التنفـس،  تدريبـات  أو  للخيـال  باإلرشـاد  يرتاحـون 

التفكيـر أو الوخـز باإلبـر.

تعليمه تقنيات تدبير األلم.	 

األدوية الموضعية:
غسول benzydamine  أو بخاخ. 	 

كرمي موضعي Capsaicin  عيار Zacin( 0.025%( أو 	 
.)Axsain( 0.07%

أقراص الـ Clonazepamتستخدم بشكل 	 
موضعي. 

األدوية الجهازية:
 	.)Pamelor( مضادات االكتئاب ثالثية احللقة

 	.Benzodiazepines

مضادات االختالج.	 

 	.Capsaicin
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د. هيـام البشـارة سـعداء جـدًا بلقائـك ... مـن التدريـس 
إلـى نيابـة العمـادة مـن ثـم العمـادة وصـواًل إلـى رئيـس 
جامعـة؛ هـل اعتـادت علـى اسـمك المناصـب اإلداريـة؟ 

ترشـيحاً  كان  لـإلدارة  فوصولـي  بالضـرورة،  ليـس  ال 
مـن زمـالء لـي بمختلـف الكليـات التـي عملـت فيهـا، 
يبـدو أننـي كنـت جيـدة بـاإلدارة رغـم أننـي لـم أهـدف 

اإلداريـة،  للمناصـب 

أين تجدين نفسك أكثر في التعليم أم العمل اإلداري؟

أوالً  التعليـم  فـي  نفسـي  أجـد  الشـفافية  بمنتهـى 
اإلدارة،  فـي  األكبـرَ  العـبَء  وأجـد  وأخيـراً،  ومنتصفـاً 
وأعتبـر إعطـاء المحاضـرات هـو بمثابـة اسـتراحة من 

اإلداري.  العمـل 

والخـاص،  العـام  التعليـم  قطاعـي  فـي  إداريـًا  ُكلفـت 
ولمـاذا؟ لـِك  األيسـر  كان  أيهمـا 

القطـاع  فـي  اإلداري  العمـل  الخـاص  منظـوري  مـن 
وقـت  منـذ  مسـتقرة  قوانيـن  تضبطـه  الحكومـي 
طويـل، وهـذا مختلـف فـي القطـاع التعليمـي الخاص 
فالقوانيـن هنـا قابلـة للتحديـث والتطويـر بمـا يخـدم 
لجهـد  بحاجـة  والتطويـر  التعليميـة،  العمليـة 
اسـتثنائي لمواكبتـه، لذلـك أرى العمـل فـي القطـاع 
الحكومـي أيسـر، أّما فـي الخاص فبحاجـة لجهد أكبر 

لكنـه جهـد ممتـع. 

تقرئيـن  كيـف  الخاصـة:  الحـواش  لجامعـة  كرئيـس 
العلميـة؟ مكانتهـا 

بسـنوات  مقارنـة  كبيـرة  العلميـة  مكانتهـا  أرى 
عمرهـا التسـعة ـ وشـهادتي ليسـت مجروحـة هنـا ـ 
فجامعـة احتفلـت بنيلهـا المرتبة األولى فـي االمتحان 
الوطنـي الموحـد لخريجـي كليـة الصيدلـة، وتُحضـر 
لنيـل المرتبـة األولـى مـع الدفعـة األولـى مـن خريجي 
طـب األسـنان، وتتميـز بكليـة التجميـل الفريـدة فـي 
البشـري،  الطـب  كليـة  بافتتـاح  وتحتفـل  المنطقـة، 
وتسـابق الزمـن الفتتـاح المشـفى الجامعـي األحـدث 
والمعماريـة  المدنيـة  الهندسـة  فـي سـوريا وكليـات 
والعلـوم  واللغـات  الحقـوق  وكليـة  والمعلوماتيـة 
اإلنسـانية مع بدايـة العام الدراسـي القادم، وتسـتقبل 
قاعاتهـا ومخابرهـا ومدرجاتهـا كّل يـوم العشـرات من 
أهـّم األسـاتذة الجامعيين في سـوريا، هـي جامعة ذات 

مكانـة علميـة كبيـرة بنظـري. 

فـي  الطبيـة  الكليـات  تمتلكهـا  التـي  بالمقومـات 
الجامعـة، كيـف ستسـاهم في خدمـة المجتمـع المحلي 

الصحـي؟ المسـتوى  علـى 

نلـزم أنفسـنا بتخريـج دفعـاٍت طالبية منافسـة محلياً 
وعالميـاً وهـذا ينعكـس إيجابـاً علـى البيئة المشـغلة 
لهـذه الكفـاءات وال سـيما المحليـة منهـا، مـن جهة 
تعليميـة ضمـن  وعيـادات  تعليـم طبـي  وجـود  ثانيـة 
مشـفًى تعليمـي فـي منطقـة مـا يـؤدي إلـى النهوض 
بالوضـع الصحـي فيهـا كونه يعمـل على إجـراء أبحاث 
المشـاكل  هـذه  لتقييـد  وشـائعة  متوطنـة  ألمـراض 
سـعياً لحلهـا باإلضافـة لتمايـز الخبـرات فـي تقديـم 

الدعـم الصحـي بالشـكل األمثـل.

الجامعـة علـى أبـواب عيدهـا العاشـر، وخريجـو الجامعـة 
يتسـاءلون هـل سـتقوم جامعتنـا األم بإيفادنـا داخليـًا أو 
خارجيـًا إلـى الدراسـات العليـا؟! مـا هـو ردكـم؟ هل من 

وعود؟

موضـوع الدراسـات العليـا أمـر معقـد ولـه حسـابات 
مقاعـد  مـن   5% نسـبة  هـو  لليـوم  والمتـاح  خاصـة 
تمنـح  الحكوميـة  الجامعـات  فـي  العليـا  الدراسـات 
السـوريين،  غيـر  والطـالب  الخاصـة  للجامعـات 
وبالنسـبة لإليفـاد فنحن جاهـزون في جامعـة الحواش 
لنقـوم باإليفـاد للجامعـات الحكوميـة وحتـى للخارج 
للحصـول علـى درجتـي الماجسـتير والدكتـوراه، ونحن 
مـع مـا نمتلكه من بنيـة التحتية وكفاءات التدريسـية 
سـوريا،  فـي  األفضـل  هـي  ربمـا  مخبريـة  وتجهيـزات 
وبمسـاعدة القوانيـن الوزاريـة الجديدة سـنبدأ تحقيق 
العليـا،  الدراسـات  فـي  قبولهـم  فـي  طالبنـا  أحـالم 

وسـنبدأ فـي العـام القـادم بماجسـتير الصيدلـة. 

هل لديكم خطة للنهوض بالبحث العلمي؟

بالتأكيـد، وأنـا علـى تواصـل دائم مـع كليـات الجامعة 
لوضـع خطـط مسـتدامة للنهـوض بالبحـث العلمي، 
ووضـع المشـاريع البحثية لطالب التخـرج ضمن محاور 
بحثيـة ليتـم توحيـد الجهـود باتجاه دراسـة مشـاكل 
صحيـة بعينها فـي المنطقة خصوصاً وسـوريا عموماً، 

تتعلـق بمـرض معين ومضـادات االسـتطباب كما. 

هـذا  فـي  مواجهتهـا  تتوقعيـن  التـي  التحديـات  ماهـي 
؟ لمنصـب ا

بالتأكيـد لـي الشـرف والفخـر بكونـي رئيسـاً لجامعة 
الحـواش الخاصـة، وهـذا مـا يضعنـي أمـام مسـؤولية 
أكبـر أمـام نفسـي أوالً وطـالب الجامعة ثانيـاً لتحقيق 
أهـداف ورسـالة الجامعـة فهو في الحقيقـة تحدٍّ لكل 
مـن يشـغل وظيفـة رئيـس جامعـة خاصةـ  ال أسـميه 

هيام البشاره
رئاسة الجامعة مسؤولية... وليست منصبًا

أحب فيروز، والشعر، والورد البلدي، وطالبي المثابرين

مسيرة علمية عامرة بالنجاح والتمّيز، انطلقت من كلية الطب البشري 
لتتوجها بشهادة الدكتوراه، مروراً مبناصب علمية وإدارية متعددة، وصوالً إلى 

رئاسة جامعة احلواش اخلاصة، أحبها طالبها واحترمها من عمل معها رئيساً 
أو مرؤوساً، أما نحن في مجلة املرآة فأحببناها واحترمناها. 

د. هيام البشاره نرحب بكم في لقاء هذا العدد من مجلة املرآة 
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، وتواصلـي مع من كان قبلـي في هذا المنصب  منصبـاـً 
يسـاعدني علـى إكمال ما بـدؤوا بـه،  وطالما أنـه لدينا 
هـدف محـدد هـو مصلحـة الطالـب وهـو متقاطع مع 
مصلحة المؤسسـة فالعربة ستسـير باتجاه واحد دون 
أيـة معوقـات طالمـا الـكل يعمـل علـى الدفـع بنفس 

االتجـاه والمؤدي لمصلحـة الطالـب والجامعة. 

مـن خـال اطاعنـا علـى مشـكات الطـاب بـرزت علـى 
برامـج  جهوزيـة  تأخـر  مشـكلة  التعليمـي  الصعيـد 
الطـاب؟ مـا هـو تشـخيصك لنقـاط الضعـف فـي هذه 

المشـكلة؟ ُحلَّـت  وكيـف  العمليـة 

العـام  مـن  األول  الدراسـي  الفصـل  فـي  حـدث  هـذا 
السـبب  شـديدة  وبشـفافية   .. الحالـي  الدراسـي 
الرئيسـي كان أن التسـجيل ال يتم بشـكل مؤتمت ومن 
جهـة أخـرى تزايـد أعـداد الراغبيـن بااللتحـاق بكليـات 
الجامعـة بنسـبة %50، لم يحـدث تأخير عند تسـجيل 
كان  المسـتجدين  تسـجيل  لكـن  القدامـى  الطـالب 
متأخـراً نظـراً ألنـه كان موسـمياً ويتعلـق بتأخـر نتائج 
الشـهادة الثانويـة ومـن بعدهـا مفاضـالت الجامعـات 
هنالـك  كان  والمـوازي،  العـام  بشـقيها  الحكوميـة 
اسـتنفار تـام مـن قبـل مديريـة شـؤون الطـالب ودائـرة 

والتسـجيل.  القبـول 

وألننـا نبحـث دائمـاً عـن الحلـول فقـد أنجـزت مديريـة 
نظـم المعلومات برنامـج التسـجيل االلكتروني، وقمنا 

باسـتخدامه في الفصل الدراسـي األخيـر وكان ناجحاً.  

مشـكلة كهـذه ال تحـل بشـكل سـريع، هـل عانيت من 
ضغـٍط نفسـي قبيل حلهـًا وخصوصًا أنها حدثـت في أول 

فصـل دراسـي لك كرئيـس جامعة؟

واعتدنـا  قبـل  مـن  التجربـة  هـذه  عشـت  فقـد  أبـداً؛ 
والفصـل  قريـب؛  لوقـت  يتأخـر  الطـالب  تسـجيل  أن 
الدراسـي أتـى متأخـراً بعـض الشـيء وقـد ناسـب هذا 
التدريسـية  العمليـة  أن  طالمـا  طالبنـا  مـن  الكثيـر 
مضبوطـة وباإلمـكان فتـح مجموعـات إضافيـة وزيـادة 
مشـغولية المخابـر عند ازديـاد عدد الطـالب األمر الذي 
أعـده مصـدر تفـاؤل وسـعادة؛ شـبابنا يرغـب بالتعلـم 
داخـل البلـد ولـم ينـزع للفـرص الخلَّبيـة المقدمة من 
بعـض الجامعـات الهزيلـة فـي الخـارج والتـي ال يمكن 
معادلـة شـهاداتها فـي بلدنـا وهـذا الـذي تشـير لـه 
نتائـج االختبـار الوطنـي الموحد لطالب الشـهادات غير 

السـورية والتـي ال تتجـاوز الــ10%.

هل لديِك مشاريع جاهزة إلطاقها؟؟

بالطبـع؛ نحـن بصـدد وضع خطـة لتنظيم أيـام علمية 
قادمـة نعـد بها طالبنـا باإلضافة إلـى اجتماعات خاصة 
لتنميـة مواهـب طـالب  أدبيـة  وفعاليـات ومهرجانـات 
الجامعـة حيـث سـنعمل علـى إجـراء ترتيبـات خاصـة 

لـكل صـف مـن كل كلية.

تحبين الشعر؟ 

بالطبـع أحب أبيات الشـعر المصبوغـة بنكهة التحدي 
وأعتبـر أن المتنبـي هـو عبقري الشـعر في عصـره كما 
وأحـب أشـعار نـزار قبانـي وأعشـق سـماع قصائـد ابن 

الرومـي وتمرده.

بعـض  علمانـي  فكـر  لديـك  أنـه  كامـك  مـن  نفهـم 
الشـيء؟

نعـم بعـض الشـيء لكـن عندمـا نسـتعمل مصطلح 
إدراك  هنالـك  يكـون  أن  يجـب  َّاء  القـر مـع  "علمانـي" 
الشـديد  ولأسـف  قبلهـم  مـن  العلمانيـة  لمعنـى 
الملحـد!..  هـو  العلمانـي  يعتبـرون  منهـم  الغالبيـة 

هل أنَت متدينة؟ تحفظين اإلنجيل؟

أعتبـر نفسـي مؤمنـة وغيـر متدينـة وغيـر متدنيـة، أنا 
مؤمنـة بـاهلل ومؤمنـة باألخـالق، أحفـظ كمـاً كبيـراً 
مـن اإلنجيـل وكمـاً قليـالً مـن القـرآن الكريـم، لسـت 
مـع الطقـس الدينـي فـال ألتـزم كل يـوم بالصـالة فـي 
الكنيسـة، صالتـي كمـا قـال السـيد المسـيح: " أمـا 
أنتـم فال تكونـوا كالمرائين؛ مـن أراد أن يصلـي فليدخل 

إلـى مخدعـه ويصلـي".

د. هيـام أنـِت سـيدة مجتمع بامتيـاز، وبشـهادة كل من 
عرفـِك، ألـم يأخـذِك العمل مـن عائلتِك؟

ال أبـداً، في البداية كنـت متفرغة لعائلتـي، أوالدي كانوا 
صغـاراَ لـم أعمـل طيلـة تلـك الفتـرة عمـالً خاصـاً ـ 
عملـي كطبيبـة مختبر ـ وعندما أصبحـوا في المرحلة 

الثانويـة بدأت بالعمـل اإلداري.

ليـس من السـهل أن يكـون العمـل قرابة الـ 40 سـاعة 
أسـبوعياً ولمدة 10 سـنوات من حياتـي العملية، زوجي 
متعـاون جـداً وأوالدي مهتمـون جداً بدراسـتهم وهذا ما 

سـهل األمر علـيَّ حقاً.

على صعيدك الشخصي، ممَّ تخافين؟

أخـاف على مسـتقبل أوالدي، لدي قلق على سـوريا وألم 
وقهـر بالذي أصـاب البلـد، أتمنـى أن يكملوا دراسـتهم 

البلد. داخـل  ويعملوا 

جامعـة الحـواش الخاصـة أبرمـت مؤخـرًا اتفاقيـات مـع 
هـل  ورومانيـا،  وأوكرانيـا  روسـيا  فـي  هامـة  جامعـات 

التنفيـذ؟ موضـع  سـتكون  االتفاقيـات 

عليـه  تنـص  بمـا  جانبنـا  مـن  ملتزمـون  ونحـن  نعـم 
االتفاقيـات بكافـة بنودها وخاصـة المنفعـة المتبادلة 

وتنميـة المهـارات وتبـادل الخبـرات بيننـا.

ما تأثير األزمة على الطاب الجامعيين؟

خلقـت األزمـة حالـة مـن الفوضى لـدى الطـالب ومبرراً 
لعـدم إلزام نفسـهم بالدراسـة وخاصة من مسـتواهم 
انتقـال  استسـهال  موضـوع  وأصبـح  الوسـط،  دون 
الطالـب من صف إلى آخر سـواء بالترفـع اإلداري أو غيره 
فينتقـل إلـى السـنة الجديـدة ولديـه 8 مـواد إضافيـة 
عـن مواد سـنته الجديدة فسـوف يـدرس جميـع المواد 
الجديـدة دون النجـاح بمتطلبهـا وهـذا يشـكل عائـق 
ليـس مـن السـهل اجتيـازه للنجـاح إلـى السـنة التي 
تليهـا فيبـدأ عندهـم نفـاذ الصبر مـن مسـألة التخرج 
وعـدم وجـود فرص عمـل في الداخـل فيميلـون للهجرة 

المجهول. نحـو 

تتابعين الدراما؟ ما األنواع التي تثير اهتمامِك؟

المسلسـالت  إلـى  أميـل  متابعاتـي كانـت متقطعـة 
االجتماعيـة كمسلسـل الفصـول األربعـة ومسلسـل 
ليالـي الحلميـة وأيضـاً يوميـات ونيـس والتـي ال مثيـل 
لهـا فـي أيامنـا هـذه، وحاليـاً تقتصـر متابعاتـي علـى 
المسلسـالت الكوميديـة التي تطرح مشـكالت حياتنا 
اليومـي بطريقـة محببـة وخفيفـة الظـل كسلسـلة 

بقعـة ضـوء ومرايا.

من بعد السيدة فيروز، إلى من تحبين االستماع؟

السـيدة فيـروز بالدرجـة األولـى فلـدي ميـول رحبانيـة 
وأعشـق سـماع القصائـد األندلسـية التـي غنتهـا إلى 
جانـب كبـار الفنانيـن، مـن بعـد فيـروز أحـب سـماع أم 

كلثـوم؛ تسـتهويني الكلمـات التـي لحنـت لهـا.

متـى شـاهدِت آخـَر فيلـٍم فـي السـينما؟ ومـا هـو آخـر 
وخارجهـا؟ فيهـا  شـاهدته  فيلـم 

منـذ عـام 1998م وكان اسـم الفيلـم "المصيـر"، ومـن 
 Beautiful آخـر األفـالم األجنبيـة التي شـاهدتها فيلـم
Mind  ، وفـي الحقيقـة أميل لهـذه األفالم التـي تحترم 
عقـل المشـاهد والتـي نفتقـر لمثيالتهـا في السـاحة 

العربية.

ما هو لونك المفضل؟

أحـب األلـوان الترابيـة واأللوان المشـتقة مـن الطبيعة 
األلـوان  أحـب  واألسـود،  البيـج  وتدرجاتـه،  كاألخضـر 

ة غيـر المؤنسـة. النقيَـّ

بحديقـة  والعنايـة  للطبيعـة  حبـك  إن  القـول  يمكننـا 
األلـوان؟ هـذه  حـب  لديـِك  ولـد  منزلـك 
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نعـم، فالزراعـة بحـق فلسـفة الحيـاة، واألرض معلـم 
كبيـر ومثـاٌل حـيٌّ لإلخـالص والصـدق واإلنصـاف فمـن 
يضـع البـذرة فـي األرض ويسـقيها فتنبت وتزهـر وتثمر 
والتـي  أن يحقـق متطلبـات نجـاح كل مرحلـة  يجـب 
تتمثـل بالحراثـة وتأميـن بـذار جيـدة مـن ثم سـقايتها 
وحمايتهـا مـن السـارقين، بمنظـوري ال يمكـن أن تتفق 
الحيـاة مع الغـش والخديعـة والتقصيـر والتقتير وهذا 
مبـدأٌ فـي الحيـاة يعلمك أن تكـون أميناً إلـى المنتهى. 

تحبين الطهي؟

بالتأكيـد أحب طهـي األطباق لعائلتي بنفسـي وخاصة 
والشـاكرية  والمحاشـي  كالكبـب  منهـا  التقليديـة 
واليبـرق والهريسـة والفريكة، أسـتمتع كثيـراً بالطهي 
ولكننـي أُضطرُّ لطهـي طبٍق يكفـي ليوميـن متتاليين 

نظـراً لضيـق الوقت. 

هـل تزوجـِت عـن حب؟ هـا حدثتنا عـن جانب مـن حياتك 
في تلـك األثناء؟ 

نعـم، وأتمنـى مـن كل مـن يقدم علـى هـذه الخطوة أن 
يختار شـريكه الـذي يحبه من أعمـاق قلبـه؛ غٌِرْمُت وأنا 
في السـنة األولـى بزوجي الـذي كان في السـنة الثالثة 
وتمـت خطبتـي بعد تخرجـه وتزوجنـا عندما بـدأت في 
السـنة األخيـرة لـي فـي المرحلـة الجامعيـة األولـى 
وأنجبـت ابنتنا يوم صـدور نتيجة تخرجـي... أي يمكنني 
القـول إننـي تخرجت ونلت درجـة الماجسـتير وأنا زوجة 

وأم أوالد.

زوجـي هـو حبيبـي بـكل مـا تعنيـه الكلمة مـن معنى 
ومـع الوقت تزيد حالة االنسـجام واالتفـاق وخصوصاً أن 
البيـت هـو مؤسسـة يجـب أن تـدار باتفـاق اإلدارة وعدم 
تشـابه أطباعنـا هو الـذي يولـد الكثير مـن النجاح في 

. تنا حيا

تحبين الورود؟ ما النوع المفضل لديِك؟

بالطبـع، وبحكـم ميلـي إلـى الطبيعـة أحـب الجـوري 
والنرجـس )الـورد البلـدي بشـكل عـام(.

بكلمة دكتورة نريد توصيفك للشخصيات التالية؟

ال تستهن بقدرة أحد )النور(. توماس أديسون:  

ماري كوري: َمثَـْل.

بريجيت باردو: جمال الداخل هو الذي يدوم.

خالد العظم: في سوريا فرص لكل من يحب أن يبني.

زكي األرسوزي: مشروع لم يكتمل.

وبرأيـك مـا الرسـالة الخالـدة: مـكارم األخـالق؛ اعمـل 
بفطرتـك وليـس  بغريزتـك!

العـرب  قضيـة  هـي  الفلسـطينية  القضيـة  الزالـت  هـل 
المركزيـة؟

يصعـب اإلجابـة علـى مثـل هـذا السـؤال وخاصـة في 
أيامنـا هـذه وسـط مـا يمر بـه بلدنـا الحبيب حيـث أنه 

في فلسـطين العـدو معروف منـذ عقود أما في سـوريا 
فالوضـع الميدانـي أكثـر تعقيـداً، ولكـن مهمـا حـدث 
سـتبقى فلسـطين هـي البوصلة علـى المـدى البعيد 

لكـن بلدنـا األم سـوريا هـي األولـى باالهتمام.

راحـة  هـي  هـل  سـريعًا،  للنـوم  تخلديـن  أنـك  سـمعنا 
الشـديد؟ التعـب  أم  الضميـر 

أنـام حوالي 6 سـاعات يوميـاُ، حيث أصلـي صالتي صالة 
الشـكر وأختمهـا بالدعاء من ثـم أنام ألعود وأسـتيقظ 
فـي الصبـاح الباكـر ويمكننـي تفسـيرها بأنهـا راحـة 

الضميـر حقاً.

من أقرب شخص لِك في الجامعة؟

أتعامـل مـع الجميـع بنفـس المسـتوى فـي العمـل، 
والشـخص األكثـر قربـاً لـي هـو الدكتـور جرجـس ديب 
كونـه كان رئيسـاً للجامعـة في وقـت سـابق باإلضافة 

لكونـه عضـواً فـي مجلـس أمنـاء الجامعـة.

هـل هنالـك من شـخص يشـكل لِك مصـدر قلـق دائم 
الجامعة؟ فـي 

فـي الحقيقـة مصـدر قلقي هو نفسـي؛ حيـث وضعت 
نفسـي أمام مسـؤولية إنجاح النقـالت النوعية وإنجاح 

خطـة الجامعة.

اسـتامِك؟  بعيـد  الصيدلـة  كليـة  عميـد  بتغييـر  قمـِت 
لمـاذا؟

العميـد هـو مـن قـدم اعتـذاراً، لم أقتـرح علـى اإلطالق 
الخصـوص  بهـذا  أبـداً  األمنـاء  ولـم أخاطـب مجلـس 
وال يمكـن أن نغفـل الـدور الهـام الـذي قـام بـه د. طالل 
الضاهر فـي تأمين تعاقدات للجامعة ألجـل االعتمادية، 
د. حـال ديـب عميـد سـابق وُعيِّنـت علـى أسـاس تزكية 

مـن مجلـس األمناء.

للمـرأة السـورية دوٌر هـام فـي بنـاء المجتمـع وال سـيما 
عنـد مشـاركتها فـي اإلدارة، وفـي مجتمعنـا العربـي البد 
الجنـس  ومحاربـة  التعارضـات  لبعـض  مواجهتهـا  مـن 

اآلخـر لهـا، مـا رأيـك بذلـك؟

برأيـي هـذا يحـدث فـي البدايـة فقـط وخصوصـاً مـع 
مـن زوجتـه ربة منـزل فقط فهـو ال يؤمـن بالمـرأة أكثر 
مـن ذلـك وهنا تكمـن مشـكلته، مثلت جامعـة البعث 
عـام 2007م فـي مؤتمـر القيادات النسـائية فـي العلوم 
والهندسـة والتكنولوجيـا وكان الحضور فقط سـيدات 
الرجـل  دور  عـن  مداخلـة  قدمـت  وأجنبيـات،  عربيـات 
المسـاند للمـرأة فقـال لـي أحـد الصحفييـن األجانب 

ويمنتهـى العدائيـة لـَم أنـت متحمسـة لـدور الرجـل 
وعندكـم فـي سـوريا ال يمكـن للمـرأة أن تتبـوأ مكانـة 
رئيـس جامعـة فأجبتـه: فـي بلـدي امـرأة نائـب لرئيـس 
الجمهوريـة والعديـد مـن المناصـب اإلداريـة تشـغلها 

المـرأة في سـوريا.

تمتلكيـن روحـًا رياضيـة عاليـة؟ هـل تحبيـن الرياضة أم 
هـذا محـض مصادفة؟

أعتقـد أن الرياضـة كلهـا في روحـي وال أحـب متابعتها 
ورياضتـي الوحيـدة هي المشـي مـدة التتجـاوز النصف 
سـاعة أسـبوعياً أمـا هوايتـي التـي أحبها هـي العناية 

منزلي بحديقـة 

تسـتهويني ألعـاب العقـل  وأسـتثمر بهـا وقتـي أثنـاء 
لسفر ا

 أيضـاً تسـتهويني القـراءة بنوعيهـا األدبـي والعلمـي 
كمـا أسـتبعد التاريخـي منهـا ةأعتبر أن هنالـك جانب 
مـن التاريخ لم يكتـب وجزٌء من المكتـوب غير حقيقي.

إلـى  الوثائقيـة  البرامـج  مشـاهدة  اهتماماتـي  ومـن 
وأغلـب  الخفيفـة  الكوميديـة  البرامـج  جانـب بعـض 
مشـاهداتي تقتصـر على مشـاهدة القنـوات المصرية 
حقيقـًة  فهـي  الدنيـا  أم  علـى  االطمئنـان  بـاب  مـن 

الفزاعـة الوحيـدة فـي وجـه اسـرائيل.

رؤيتك المستقبلية للجامعة؟

بعـد افتتـاح كليـة الطـب وقـرب إنجـاز المستشـفى 
التعليمـي وافتتـاح الكليـات الجديدة، رؤيتـي أن يصبح 
الخريـج مـن الكليـات الطبية فخـوراً بحمله لشـهادة 
الحـواش الخاصـة، وأن نبني كـوادر هندسـية وحقوقية 
نحـن بأمس الحاجـة إليها لبناء البلـد .. باختصار رؤيتي 
المسـتقبلية: جامعـة الحـواش الخاصـة سـتكون من 
أهم المؤسسـات العلميـة في سـوريا والمنطقة قريباً 

 . ً ا جد

ما هو شعارك في الحياة؟

Be Your Self As possible

فلهـم  التحيـز  بمنتهـى  المثابريـن  طالبـي  أحـب 
الصالحيـة لسـؤالي أينما كنت ومتى شـاؤوا سـواَء عبر 

االجتماعـي.  التواصـل  وسـائل  عيـر  أو  مقابلتـي 

األستاذة الدكتورة هيام البشاره .. شكرًا لك 

الشكر لكم .. وأجمل التحية 
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التهاب الكبد
H e p a t i t i s

ماذا يعني مصطلح 
"hepatitis"؟

التهـاب   "hepatitis" مبصطلـح  يُقصـد 
الكبـد. يعـد الكبـد مـن أعضاء اجلسـم 
احليويـة حيث يقوم مبعاجلـة املواد املغذية, 
تنقيـة الـدم, والدفـاع عـن اجلسـم ضـد 
اإلنتانـات. يـؤدي التهـاب الكبـد أو تأذيـه 

تأثـر وظيفته.  إلـى 

الكبـد  اللتهـاب  املسـبب  العامـل  يكـون  مـا  غالبـاً 
فيروسـاً. أكثـر أمنـاط التهاب الكبد الفيروسـي شـيوعاً 
 B التهـاب الكبد ,"A "hepatitis A هـي: التهـاب الكبـد
hepatitis B"", والتهـاب الكبـد C "hepatitis C". مـن 
العوامـل األخـرى التـي ميكـن أن تسـبب التهـاب الكبد: 
اإلفـراط فـي تنـاول الكحـول, السـموم, بعـض األدويـة, 

اجلراثيـم, وبعـض األمـراض.

ماذا ُيقصد بالتهاب الكبد 
"hepatitis A"؟ 

التهـاب الكبـد A "hepatitis A" هو خمـج كبدي ُمعدي 
بشـدة, يكـون فيـه العامـل املسـبب فيـروس التهـاب 
الكبـد A "hepatitis A virus". تتـراوح فتـرة احلضانة بن 
15 إلـى 50 يومـاً )الفتـرة الواقعـة بـن دخـول الفيروس 
إلى اجلسـم وظهور األعـراض السـريرية(. يتكاثر فيروس 
التهـاب الكبـد A فـي الكبـد ويُطـرح بتراكيـز عاليـة 
فـي البـراز فـي الفتـرة التي تتـراوح بـن أسـبوعن قبل 
بدايـة التظاهرات السـريرية حتى أسـبوع بعـد بدايتها. 
يتراجـع التهـاب الكبـد A تلقائيـاً دون أن يتحـول إلـى 
خمـج مزمـن أو أن يسـبب مرضـاً كبدياً مزمنـاً. ميكن أن 
تتـراوح شـدة اخلمـج بـن املـرض اخلفيـف الـذي ال يدوم 
أكثـر مـن بضعة أسـابيع إلى املـرض اخلطير الـذي يدوم 

أشـهر.  عدة 

من هم األشخاص المعرضون 
لإلصابة؟

مع العلم أّن أّي شـخص ميكن أن يكـون معرضاً لإلصابة 
بالتهـاب الكبـد A, إاّل أّن خطـر اإلصابة يكـون أكبر لدى 

بعض األشـخاص مثل:

الذين يسـافرون إلى, أو يقطنون فـي البلدان حيث 	 
يكـون التهـاب الكبـد A منتشـراً )ميكـن أن حتصل 
 ,A فـي هـذه البلـدان فاشـيات مـن التهـاب الكبد

خاصـًة بـن األطفال والشـباب الصغار, سـيما في 
األماكـن املغلقة(.

الذيـن ميلكون اتصاالً جنسـياً مع شـخص مصاب 	 
بالتهاب الكبد A )املمارسـات الشـاذة: متـاس برازي 

فموي(.

الرجال املثليون )متاس برازي فموي(.	 

مدمني اخملدرات, سواء أكانت حقنية أم ال.	 

الذين لديهـم اضطرابات في عوامـل التخثر, مثل 	 
.hemophilia الناعور  مرضى 

أفـراد عائلـة املصـاب بالتهـاب الكبـد A أو الذيـن 	 
.A يقدمـون الرعايـة ملريـض مصـاب بالتهـاب الكبـد

ما هي طرق انتشار التهاب الكبد 
A؟

ينتشـر التهـاب الكبد A عـادةً عندما يتم تنـاول فيروس 
التهـاب الكبـد A فمويـاً عن طريـق األشـياء, الطعام, أو 
املشـروبات امللوثة ببراز شـخص مصـاب. ميكن أن يلتقط 

الشـخص التهـاب الكبد A عـن طريق:

التماس مع الشخص املصاب 

عندمـا ال يقـوم الشـخص املصـاب بغسـيل يديه 	 
جيـداً بعـد اخلـروج مـن املرحـاض ثـم يقـوم بلمس 

األشـياء أو الطعـام.

عندمـا ال يقـوم األهـل أو مقدمـو الرعاية بغسـيل 	 
أو  حفـاض  تبديـل  بعـد  جيـد  بشـكل  أيديهـم 

مصـاب. شـخص  بـراز  تنظيـف 

عندما ميلك الشـخص عالقة جنسـية مع شخص 	 
مصاب.

الطعام أو املاء امللوث

ميكـن اللتهـاب الكبـد A أن ينتشـر عـن طريـق تنـاول 
رئيسـي  )بشـكل  بالفيـروس  امللـوث  املـاء  أو  الطعـام 
ميكـن  حيـث  جيـداً,  املطبـوخ  غيـر  أو  ـد  اجملمَّ الطعـام 

]A[
أحيانـًا، يمكـن أن يسـبب التهـاب الكبـد Aالقصـور 
الكبـدي والوفـاة، رغـم أّن ذلـك نـادر ويحصـل بشـكل أكثـر 
شـيوعًا لـدى األشـخاص الذيـن تزيـد أعمارهـم عـن 50 عامـًا 

واألشـخاص الذيـن يعانـون مـن أمـراض كبديـة أخـرى.

وم
ّ
د. مازن سل

ملف العدد
الجامعة في خدمة المجتمع
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قتـل الفيـروس بالغلـي أو بتعريـض الطعام أو الشـراب 
للدرجـة °85م ملـدة دقيقـة واحـدة(. يحدث ذلك بشـكل 
 A أكثـر شـيوعاً فـي البلدان حيث يكـون التهـاب الكبد
منتشـراً وفـي املناطق حيث يسـود مسـتوى متدنّي من 
الرعايـة الصحية أو الثقافة الصحية الشـخصية. أكثر 
األطعمـة واملشـروبات التـي ميكـن أن تتلـوث: الفواكـه, 
اخلضـار, احملـار, املثلجـات, واملـاء. علمـاً أّن معاجلـة مـاء 
 A الشـرب بالكلـور تقضـي على فيـروس التهـاب الكبد

الـذي ميكـن أن يدخـل إلـى هـذا املاء. 

بالرغـم مـن حـدوث تفيـرس دم "viremia" باكـراً عنـد 
أن  ميكـن  والـذي   ,A الكبـد  التهـاب  بفيـروس  اإلصابـة 

يسـتمر لعـدة أسـابيع بعد بـدء ظهـور األعـراض, إاّل أّن 
انتقـال العـدوى عن طريـق الدم غير شـائع )متّ تسـجيل 
حـاالت نـادرة(. ميكـن أحيانـاً كشـف الفيروس فـي لعاب 
احليوانـات املعديّة مخبريـاً, إاّل أنه ال دليـل حتى اآلن على 

انتقـال العـدوى عـن طريـق اللعاب.

ما هي أعراض التهاب الكبد A؟
املصابـن  األشـخاص  جميـع  لـدى  األعـراض  تظهـر  ال 
بالتهـاب الكبـد A. في حال تطـور األعـراض, تظهر عادةً 
بعـد 2 – 6 أسـابيع مـن حدوث العدوى وميكن أن تشـمل: 
حّمـى, تعـب, فقدان الشـهية, غثيان, إقيـاء, ألم بطني, 
بـول غامـق, بـراز شـاحب, ألـم مفاصـل, يرقـان )اصفرار 
اجللـد أو العينـن(. تظهـر األعـراض بنسـبة أكبـر لـدى 
أغلـب  )يكـون  األطفـال  لـدى  منهـا   )80%  <( البالغـن 
أقـل مـن شـهرين,  تـدوم عـادةً  األطفـال ال عرضيـن(. 
لكنهـا ميكـن أن تدوم لدى بعض األشـخاص حتى سـتة 
أشـهر. تبقـى األضـداد التـي ينتجها اجلسـم كـرد على 
اإلصابـة بالتهـاب الكبد A مـدى احلياة وحتمـي من إعادة 

العدوى. 

 A ميكـن لبعـض األشـخاص أن ينشـروا التهـاب الكبـد
حتـى لـو لم يكن يبـدو عليهم املـرض أو ال يشـعرون به. 
يكـون الكثيـر من األطفـال وبعض البالغـن ال عرضين.

كيف يتم تشخيص ومعالجة 
التهاب الكبد A؟

ميكـن أن يحـدد الطبيب فيمـا إذا كان الشـخص مصاباً 
بالتهـاب الكبـد A أم ال مـن خـالل القصـة السـريرية 
)حتـري  للتحليـل  دم  عينـة  وأخـذ  املصـاب  للشـخص 
األضـداد IgM anti-HAV, ميكـن كشـفها فـي املصل 5 – 
10 أيـام قبـل بدء األعراض وتسـتمر حتى سـتة أشـهر(. 

ملعاجلـة التهاب الكبـد A, يوصي الطبيب عـادةً بالراحة, 
رمبـا  الطبيـة.  واملراقبـة  السـوائل,  الكافيـة,  التغذيـة 
يحتـاج بعـض املرضـى للنقـل إلـى املستشـفى. قد متر 

أشـهر قليلـة حتـى يشـعر املصاب بالتحسـن.

ما هي درجة خطورة التهاب الكبد 
A؟

يشـعر أغلـب املصابـن بالتهـاب الكبد A باملـرض لعدة 
أشـهر, لكنهـم عـادةً يتماثلون للشـفاء التـام دون أذية 
التهـاب  يسـبب  أن  ميكـن  أحيانـاً,  مسـتمرة.  كبديـة 
الكبـد A القصـور الكبـدي والوفـاة, رغـم أّن ذلـك نـادر 
ويحصـل بشـكل أكثـر شـيوعاً لـدى األشـخاص الذين 
تزيـد أعمارهـم عـن 50 عاماً واألشـخاص الذيـن يعانون 

مـن أمـراض كبديـة أخرى. 

هل يمكن الوقاية من التهاب 
الكبد A؟

نعـم. أفضـل طريقـة للوقاية مـن التهاب الكبـد A هي 
التلقيـح. إّن لقـاح التهـاب الكبـد آمـن وفعـال ويعطى 
أشـهر  سـتة  بفاصـل  جرعتـن  علـى  عضليـاً  حقنـاً 

بينهمـا. يجـب أخـذ اجلرعتـن للحصـول علـى وقايـة 
طويلـة األمـد. تشـمل العوامـل األخـرى التـي تسـاعد 
علـى احلـد مـن انتشـار التهـاب الكبـد A غسـل اليدين 
جيـداً باملـاء الدافـئ والصابـون بعد اخلروج مـن املرحاض, 

بعـد تبديـل احلفـاض, وقبـل حتضيـر الطعـام.

ضـد  يتلقحـوا  أن  يجـب  الذيـن  األشـخاص  هـم  مـن 
A؟ الكبـد  التهـاب 

يوصى باللقاح جملموعات معينة تشمل:

كل األطفال بعمر السنة.	 

املسـافرون إلـى البلدان حيث يكـون التهاب الكبد 	 
منتشراً.  A

لأشـخاص 	  الرعايـة  ومقدمـو  العائلـة  أفـراد 
. بـن ملصا ا

الرجال املثليون.	 

املدمنون على اخملدرات, سواء أكانت حقنية أم ال.	 

األشـخاص الذيـن يعانون مـن مرض كبـدي مزمن 	 
أو طويـل األمـد, مبـن فيهم مرضـى التهـاب الكبد 

.C أو B

فـي 	  اضطرابـات  مـن  يعانـون  الذيـن  األشـخاص 
التخثـر. عوامـل 

العاملـون في مخابر األبحاث علـى فيروس التهاب 	 
."A "HAV الكبد
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بتاريـخ 10 أيلـول 2016 ُسـجلت أولـى حـاالت اإلصابـة 
بلـدة عيـن  فـي   )A الوبائـي  الكبـد  )التهـاب  بفيـروس 
حالقيـم فـي محافظـة حمـاه، وبـدأت حـاالت اإلصابـة 
 23 95 حالـة بتاريـخ  تتزايـد يوميـاً حتـى وصلـت إلـى 
تشـرين األول 2016 فـي البلـدة التي يبلغ عدد سـكانها 

نسـمة.   2300

علمـت جامعـة الحـواش الخاصـة بموضـوع الجائحـة 
من وسـائل اإلعـالم ومواقـع التواصل االجتماعـي، وبعد 
المقيميـن  البلـدة  أبنـاء  مـن  أصدقـاء  مـع  التواصـل 
والمغتربيـن وكاهـن البلـدة، تبيـن أن جميـع اإلجـراءات 
التـي تـّم اتخاذهـا مـن اإلدارات المحليـة لم تجـِد نفعاً 
حـال  فـي  سـيؤدي  الـذي  المـرض  انتشـار  وقـف  فـي 
اسـتمرار تطـور إصاباتـه علـى هـذه الوتيـرة إلـى كارثة 

صحيـة. 

قرار الجامعة بالتدخل الفوري 
واألخالقـي  الوطنـي  الجامعـة  واجـب  مـن  انطالقـاً 
وإيمانهـا بدورها فـي خدمة الدولـة والمجتمع، وبتوجيه 
عاجـل مـن مجلـس أمنائهـا اتخـذت رئاسـة الجامعـة 

بتاريـخ 23 تشـرين األول 2016 التدابيـر التاليـة: 

والسـيد 	  العالـي  التعليـم  وزيـر  السـيد  مراسـلة 
وقـام  الجامعـة،  مبـادرة  لشـرح  حمـاه  محافـظ 
السـيد محافـظ حمـاه مشـكوراً بتوجيـه الجهات 
مـع  بالتعـاون  والبلـدة  المحافظـة  فـي  المعنيـة 

الجامعـة. 

التواصـل مـع المعنيين في محافظـة حماه ورئيس 	 
المجلـس البلـدي ومديـر المركـز الصحـي وكاهـن 
بلـدة عيـن حالقيـم، لمعرفـة مـا يمكـن للجامعة 

تقديمـه ألهالـي البلدة. 

تـم تأمين مجموعـة من األدوية والمواد اإلسـعافية 	 
المطلوبة: 

عدد 50 فومي كايند أمبول. 	 

عدد B Komplex 50 فيتامين. 	 
عدد 50 مصل سكري. 	 
عدد 1.000 زوج كفوف طبية. 	 
عدد 300 كمامة طبية. 	 

تـّم تشـكيل فريـق العمـل اإلغاثـي الميدانـي من 	 
السادة:

أمين الجامعة: أ. ناجي درويش. 	 

نائب عميد كلية الصيدلة: د. رياض زحالني. 	 

نائـب عميـد كليـة طـب األسـنان: د. وليـد 	 
 . ن سـليما

اختصاصي مخابر: د. مازن سلوم. 	 

أعضـاء الهيئـة التعليمية: د. رشـا بشـور، د. 	 
ماريـا صليبـي، د. فـادي حجـار، د. وهاب اسـحق. 

المدير اإلداري: أ. موريس جبيلي. 	 

فريق االسـتبيان واإلحصاء: أ. ميشـيل خوري، 	 
أ. سـاندره نـدره، أ. يانـا العلي، أ. برهـان طعمة. 

وجهـت رئاسـة الجامعـة الفريـق بزيـارة البلـدة بتاريخ 
مـن  الـدم  مـن  عينـات  وأخـذ   ،2016 األول  تشـرين   24
أهالـي البلـدة، وعينـات مـن مصـادر ميـاه الشـرب قبل 
وبعـد عمليـة الكلـورة، وتحليلها فـي مخابـر الجامعة 
للوصـول إلـى النتائـج، ووضـع التوصيات الالزمـة للحد 

مـن انتشـار المـرض وتطويقـه. 

الزيارة األولى إلى عين حالقيم
وصـل فريـق الجامعـة اإلغاثـي إلـى بلـدة عيـن حالقيم 
تمام السـاعة 11:00 مـن صباح االثنين 24 تشـرين األول 
2016، واجتمـع فـي المركـز الصحـي للبلدة مـع رئيس 
المجلـس البلدي ومديـر المركز الصحـي وكاهن البلدة 

وبعـض وجهائها. 

تحـدث كاهـن البلـدة األب غانـدي مهنا باسـم األهالي: 
رحـب باسـم األهالي بفريـق الجامعة، وشـكر الجامعة 
القياسـية  بالسـرعة  إعجابـه  وأبـدى  مبادرتهـا،  علـى 
لتجـاوب الجامعـة، وتمنـى أن تنحـى جميـع الجامعات 
فـي  الخاصـة  الحـواش  جامعـة  منحـى  السـورية 
مبادراتهـا االجتماعيـة اإلنسـانية، وأوضـح أنـه يتحدث 
باسـم األهالي وأن مـن واجبه إيصال شـكوكهم بتلوث 
الميـاه فـي البلـدة، وبأنهـم بحاجة إلـى خبـر يقين من 
مصـدر موثوق فيما يخـص نظافة مياههـم، خاصة وأن 
بدايـة انتشـار المـرض تزامنـت مـع عطـل أصـاب جهاز 

الكلـورة فـي البلدة. 

تحـدث الدكتـور زيـاد ديـب مديـر المركـز الصحـي فـي 

A انتشار مرض التهاب الكبد الوبائي
في بلدة عين حالقيم )محافظة حماه( 

الفريق اإلغاثي في جامعة الحواش 
الخاصة يساهم في تطويق المرض

ملف العدد
الجامعة في خدمة المجتمع

أ. ناجي درويش
أمين الجامعة
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عيـن حالقيم: شـكر الجامعة على مبادرتهـا وجهودها، 
وروى قصـة المرض التي بدأت بتاريـخ 10 أيلول 2016 مع 
3 حـاالت اشـتبه بإصابتهـا وإعالمـه لمديريـة الصحـة 
فـي حمـاه باألمـر، وتطّور األمـر مع وصول حـاالت جديدة 
بمعـدل يومـي وصـل إلـى )3( حـاالت، حتـى وصـل عـدد 
24 تشـرين األول  الحـاالت المصابـة بتاريـخ االجتمـاع 
2016 إلـى 140 حالـة شـفي منها 12 حالـة، وأوضح أنه 
بتاريـخ اليـوم تـّم إرسـال )83( عينـة مـن دم مواطنيـن 
مشـتبه بإصابتهـم إلى دائـرة صحة مصيـاف للتحليل 
الـذي كانـت نتيجتـه ظهـور 34 إصابـة جديـدة بينها 3 
إصابـات لمواطنيـن أعمارهم تتجـاوز الخمسـين عاماً، 
وأبـدى تخوفه الشـديد كطبيب من أن البلدة تسـتقبل 
زواراً مـن أبنائهـا العاملين خارج حدودهـا ومنهم ضباط 
وجنـود فـي الجيـش والقـوات المسـلحة يـزورون البلدة 
لفيـروس  الممكـن حملهـم  ومـن  إجازاتهـم،  لقضـاء 

المـرض معهم إلـى أماكـن إقاماتهـم وخدمتهم. 

تحـدث السـيد عماد كوسـا رئيس المجلـس البلدي في 
عيـن حالقيم: شـكر الجامعة على مبادرتهـا، وأوضح أن 
السـيد محافظ حماه قـام بزيارة البلـدة، ووجه الجهات 
التابعـة والمرتبطـة بضـرورة تقديم كافة المسـاعدات 
الالزمـة للمصابيـن وتطويق المرض والحـد منه، والحظ 
بـأن التحاليـل التـي قامـت بهـا مديريـة صحـة حمـاه 
للميـاه بتاريـخ 20 أيلول و20 تشـرين األول 2016 بينت أن 

الميـاه صالحـة للشـرب )مرفق صـورة عن 
تحاليـل مديرية صحـة حماه(. 

تحـدث السـيد ناجـي درويش أميـن جامعة 
علـى  الجميـع  الخاصـة: شـكر  الحـواش 
بفريـق  وعرّفهـم  االسـتقبال  حسـن 
العاجـل  الشـفاء  وتمنـى  الجامعـة، 
قامـت  الجامعـة  أن  وأوضـح  للمرضـى، 
فيمـا  حمـاه  محافظـة  مـع  بالتنسـيق 
المصابيـن  دم  مـن  عينـات  أخـذ  يخـص 
واألهالـي والمسـاعدة فـي تحليـل المياه، 

إمكانـات  مـن  الجامعـة  تقدمـه  مـا  بـأن  وأوضـح 
بشـرية وعلميـة ولوجسـتية هـو واجـب مـن واجباتهـا 
كمؤسسـة وطنيـة، ونـّوه إلـى الجامعـة ليسـت جهة 
وصائيـة بـل هـي جهـة علميـة، وهـي ال تبحـث عـن 
ومهمتهـا  واجبهـا  أن  تجـد  بـل  اإلعالميـة،  الدعايـة 
وتحليلهـا  أسـبابه  المشـكل وكشـف  تقديـر حجـم 
ووضـع التوصيـات للوصـول إلـى الحلول الالزمـة لعالج 
المصابيـن وتطويـق المـرض والحـد مـن انتشـاره خارج 
حـدود البلـدة، لذلك فهـي سـتقوم بعد تحليـل عينات 
الـدم والميـاه فـي مخابرها بوضـع النتائـج والتوصيات، 

ثـم التواصـل مـع المعنييـن وأولهـم السـيد محافـظ 
حمـاه والمعنييـن فـي البلـدة لوضـع التصـور النهائـي 
لتطويـق المـرض، ثم اسـتأذن الجميـع باالسـتفادة من 
الوقـت وقـام بتوزيـع فريق العمـل إلى ثـالث مجموعات، 

التاليـة:  المهمـات  نفـذت 

المجلـس  رئيـس  السـيد  )رافقهـا   	 المجموعـة 
البلـدي(: قامـت بأخـذ )4( عينـات الميـاه مـن النبعيـن 
المغذييـن للبلـدة بالميـاه قبـل وبعـد عمليـة الكلورة 

و)2( عينـة مـن منـازل األهالـي. 

مـن  مجموعـة  )رافقتهـم   	 و   	 المجموعتـان 
ممرضـات المركـز الصحـي(: قامتـا بزيـارة )30( منـزل 
مـن منـازل البلدة وأخـذ )61( عينة عشـوائية مـن الدم، 
والتواصـل مـع األهالـي وتعبئـة )48( اسـتمارة خاصـة 

العلمـي.  باالسـتبيان 

نتائج تحليل عينات المياه في مخابر 
جامعة الحواش الخاصة 

دراسـتها  بهـدف  المـاء  عينـات  مـن  عـدد  أخـذ  تـم 
دراسـة تحليليـة، وتحديـد كل مـن الصفـات الفيزيائية 
النسـب  مـع  ومقارنتهـا  والجرثوميـة  والكيميائيـة 
المسـموحة محليـاً وعالميـاً، وذلـك حسـب الدسـاتير 
والمراجع المعتمدة بهذا الشـأن سـواء بطـرق التحليل 

او نسـب المـواد المسـموحة. 

تتغـذى منطقـة الدراسـة مـن مصدريـن للميـاه االول 
أسـفل البلـدة، وتضـخ المياه منه الـى األعلـى، والثاني 
أعلـى من منطقـة التجميع يُنقـل الماء منه باإلسـالة 
لتجميـع الميـاه قبـل مرحلة اضافـة الكلـور )الكلورة(، 
ثـم اضافـة الكلور ومن ثـم تجمع الميـاه لتنتقل ضمن 
شـبكة التوزيـع، وتـم اخـذ )5( عينات مـن المـاء إلجراء 
الفحـوص الكيميائيـة والجرثوميـة حسـب المخطـط 

التالي: 

غسـله  بعـد  المناسـب  بالوعـاء  العينـات   أخـذ  تـم 

 ) mL 100 عـدة مـرات بمـاء المأخـذ ) حجـم األخيـذة
للعينـات الجرثوميـة، و 1L لعينـة الفحـص الكيميائي 
والفيزيائـي، وبحسـب منظمة الصحـة العالمية: حتى 
يكـون المـاء صالحاً للشـرب يجـب أن يخلـو حجم 100 
مـل مـن المـاء المختبـر مـن أي جرثـوم مـن مجموعـة 

 .E. coli الكوليفـورم أو أكثـر تحديـداً مـن الــ

التحليل الجرثومي

كل  أخـذ  مـع  خاصـة  شـروط  فـي  الفحـص  جـرى 
علـى  يؤثـر  الـذي  التلـوث  لمنـع  الالزمـة  االحتياطـات 

الفحـص. نتيجـة 

األوساط المستخدمة

الوسـط األول هـو EMB Agar وهـو مناسـب مـن أجـل 
 E. coli الكولونيـة  اإلشـريكية  جرثـوم  عـن  الكشـف 
ومجموعـة الكوليفـورم عمومـاً والجراثيـم األخـرى من 
عائلـة األمعائيات )بحسـب بروتوكـول منظمة الصحة 

الكولونيـة  االشـركية  عـن  التحـري  يتـم  العالميـة 
كمشـعر لتلوث ميـاه الشـرب بمياه الصـرف الصحي(.   

 MacConKey فهـو  المسـتخدم  الثانـي  الوسـط  أمـا 
 E. و هـو مناسـب أيضـا مـن أجـل الكشـف عن     agar

 .coli

تـم تحضيـر االوسـاط بشـكل طـازج حسـب الطريقة 
الدسـتورية والتعقيـم باالتوغـالف ثـم الصـب باالطباق 

 . لعقيمة ا

طريقة العمل

تـم الفحـص الجرثومي  بواسـطة تقنيـة الفلترة وذلك 
شـاهد  يسـتخدم  حيـث   ، غشـائية  فالتـر  بواسـطة 

لذلك. سـلبي 

الفلترة الغشائية

 تسـتخدم فالتـر ذات مسـامات ليسـت أكبر مـن   0.45 
µm / قطـر50mm والتـي تكـون فعالـة الحتجـاز األحياء 
الدقيقـة. حيث تسـتخدم فالتر نترات السـللوز من أجل 
المحاليـل المائيـة أو الزيتيـة والكحوليـة الضعيفـة، 
أجـل  مـن  السـللوز  أسـتات  فالتـر  تسـتخدم  بينمـا 

المحاليـل الكحوليـة القويـة.

تكـون  أن  يجـب  الغشـائية  الفالتـر  و  الفلتـرة  جهـاز 
يفلتـر  بحيـث  مصمـم  الفلتـرة  وجهـاز   . معقمـة 
المحلـول المفحوص بشـروط عقيمة و بحيث يسـمح 

برفـع الفلتـر و نقلـه إلـى الوسـط المغـذي .

تـم زرع الفلتـر فـي االوسـاط لدينـا ووضـع االطبـاق في 
   37.5 الدرجـة  عنـد  الحاضنـة 
حـرارة  )درجـة  مئويـة  درجـة 

اإلنسـان(.  جسـم 

المراقبة و تفسير 
النتائج

فـي حـال ظهـور أي مسـتعمرة 
جرثوميـة بعـد مـرور 24 سـاعة 
العينـة  علـى  ظهورهـا  وعـدم 
الشـاهدة تكـون النتيجـة ايجابيـة والمـاء غيـر صالـح 

للشـرب. 

نتائج عينات الزرع الجرثومي للمياه

تـم زرع خمـس عينـات جرثوميـاً علـى األوسـاط، وكانت 
النتائـج التاليـة بعـد مـرور 24 سـاعة بالحضـن عنـد 

37C ° الدرجـة

العينـات  أن  تبيـن  الجرثومـي  الـزرع  نتائـج  مـن خـالل 
 )Coliformes( الكولونيـات  مـن  خاليـة   )2,3,4,5(
صالحـة  تكـون  وبالتالـي   )E.Coli( واالشيرشـياكولي 

EMB Agar يتكــون مــن MacConKey agar  يتكــون مــن
1-Peptic digest of animal tissue 10.00g 1-Peptones 3g
2-Dipotassium phosphate 2.00g 2-Pancreatic digest of gelatine 17.00g
3-Lactose monohydrate 10.00g 3-Lactose monohydrate 10.00g
4-Lactose 10g 4-Bile Salts 1.5g
5-Eosin- Y 0.40g 5-Sodium chloride 5.0g
6-Methylene blue 0.065g 6-Crystal violet 0.001g
7-Agar 15g 7-Neutral red 0.03g

8-Agar 13.5g

Analysis 
التحليــل

Specifications 
ت صفا ا ملو  ا

Location  املكان No of samples Date of test Date of result
Results   
ئج لنتا ا

M
ic

ro
bi
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og
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al
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t

N
eg
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iv

e

رأس النبــع اســفل البلــدة عينة رقم 1 1 sample 25/10/2016 26/10/2016 Positive

)نقطــة التجميــع عينة رقم 2 2 samples 25/10/2016 26/10/2016 Negative

)بعــد الكلــورة عينة رقم 3 2 samples 25/10/2016 26/10/2016 Negative

)منــزل )قــرب محطة الضــخ( عينة رقم 4 1 sample 25/10/2016 26/10/2016 Negative

)محل )وســط البلــدة( عينة رقم 5 2  samples 25/10/2016 26/10/2016 Negative

4141السنة الثالثة  -  العدد السنة الثالثة  -  العدد 88 - الربع األول    - الربع األول   404020172017 السنة الثالثة  -  العدد السنة الثالثة  -  العدد 88 - الربع األول    - الربع األول   20172017



للشـرب من الناحيـة الجرثومية. أما العينـة )1( فكانت 
ايجابية )بنسـبة تلـوث ملفتة( وغير مطابقـة للمعايير 

والعالميـة.  المحليـة 

العينـات مـن  أنـه عنـد قيامنـا بأخـذ  ومـع مالحظـة 
الموقـع - رأس النبـع )أسـفل البلدة( - كانـت المضخة 
التـي تضـخ المـاء ألعلـى البلـدة ال تعمل )لعـدم وجود 
التيـار(، وبالتالـي لـم تختلـط ميـاه رأس النبـع )العينة 
اإليجابيـة( مع ميـاه النبع الفوقاني فـي نقطة التجميع 
)عنـد أخذ العينـات ذات النتيجة السـلبية(، فنسـتنتج 
أن المـاء مـن النبـع الفوقانـي الـذي ينقل باإلسـالة الى 
نقطـة التجميع خالي مـن أي ملوث جرثومـي.  وبالتالي 

يصلـح للشـرب مـن الناحيـة الجرثومية.

أمـا بالنسـبة لمياه المصـدر األول )رأس النبعـ  عينة 1(، 
فينبغـي اخـذ عينـات جديـدة مـن الموقع ومـن  نقطة 
التجميـع قبـل الكلـورة وبعدهـا أثنـاء عمـل المضخة، 

وإعـادة إجـراء التحليـل للتأكد مـن النتائج. 

نتائج تحليل عينات الدم 
نتائـج عينـات الـدم المقطوفـة مـن قبل فريـق جامعة 
الحـواش مـن بلدة عيـن حالقيـم )محافظة حمـاه( يوم 

االثنيـن 24 تشـرين األول 2016 : 

عـدد )16( عينـة إيجابية للكشـف عـن األضداد 	 
 .HAV لفيـروس IgM

عدد )45( عينة سلبية. 	 

يجـب فحـص العينـات السـلبية بعـد أسـبوع للتأكـد 
مـن السـلبية الحقيقيـة. 

تقرير فريق اإلحصاء واالستبيان
الجانب الميداني

فـي العاشـر من أيلـول الماضـي 2016 ظهرت فـي بلدة 
عيـن حالقيـم )محافظـة حمـاه( حالـة مرضيـة حدثت 
مـع أحـد النحاليـن في البلـدة، حيـث أتـى المريض إلى 
المركـز الصحـي هنـاك يشـكو مـن الحـرارة المرتفعة 
والوهـن الشـديد ترافـق مع بدايـة عالمات اليرقـان على 
جسـمه، مـا اسـتدعى إجـراء فحوصـات مخبريـة لـه 
تبيـن علـى إثرهـا ارتفـاع لخمائـر الكبـد لديـه وبالتالي 

 . A ثبتـت إصابتـه بالتهـاب الكبـد اإلنتاني ذو النـوع

يومـاً بعـد آخـر بـدأت حـاالت مشـابهة بالتوافـد إلـى 
المركـز الصحي إلى أن أصبحت األعـداد تتزايد باضطراد 
لتصـل لمعـدل 12 حالـة يوميـاً، ليصبح عـدد اإلصابات 

128 إصابـة حتـى تاريـخ 24 تشـرين األول 2016، وهـي 
نسـبة مرتفعة جـداً )كارثيـة( في بلدة عدد سـكانها ال 
يتجـاوز )2300( نسـمة، وعند التحري عن سـبب انتشـار 
األول  مباشـرين،  بسـببين  الشـّك  تـّم  الحالـة،  هـذه 
تزامـن تعطـل منظومـة كلـورة الميـاه فـي البلـدة مع 
ظهـور أولى الحـاالت )اسـتمر العطل ألسـبوع(، والثاني 
الشـك بصالحية ميـاه أحـد النبعين المغذييـن للبلدة 
للشـرب لقربـه من شـبكة الصـرف الصحي، ومـا يعزز 
فرضية أن السـبب المباشـر لإلصابة هو شـبكة المياه 
أن المـرض ينتشـر بيـن أهالـي البلـدة فقـط وال يتجاوز 

حدودهـا إلـى القـرى القريبة حتـى تاريخه. 

مـا اسـتدعى إقامـة نـدوات توعويـة للحـد من انتشـار 
هـذا المرض لضرورة تعقيم المياه قبل شـربها وغسـل 
الخضـار بالمطهـرات لتقليـل فرص اإلصابـة بالمرض. 

ويشـير د. زيـاد ديـب مديـر المركـز الصحـي فـي البلدة 
لتعـذر  يعـود  اإلصابـة  حـاالت  ازديـاد  سـبب  أن  إلـى 
الالزمـة للوقايـة مـن هـذا  اللقاحـات  الحصـول علـى 
المـرض بسـبب العقوبـات االقتصاديـة المفروضة على 
الفيـروس قـد  أن فتـرة حضانـة  إلـى  باإلضافـة  البـالد 

تمتـد لحوالـي 50 يومـاً وبالتالـي ازديـاد حـاالت العدوى 
المباشـرة بهـذا المـرض. 

الجانب اإلحصائي

تـم توزيـع اسـتمارة إحصائيـة -وفـق النمـوذج المرفق- 
علـى عينـة عشـوائية مـن سـكان بلـدة عيـن حالقيم 
28 مـن  و  )20 مـن الذكـور  )48( شـخص:  مؤلفـة مـن 

اإلناث(. 

العينـة المدروسـة بتاريـخ 29 أيلـول 2016، وثاني وثالث 
إصابتيـن بتـارخ 8 و 10 تشـرين األول 2016، ثـم تتالـت 
باقـي اإلصابات حتـى تاريخ 24 تشـرين األول 2016 والذي 

يوافـق تاريـخ بداية دراسـتنا. 

الفئـات العمريـة للعينـة المدروسـة تراوحـت بيـن 1.5 
سـنة و 70 سـنة، وتوزعـت اإلصابـات بينهـا كالتالـي: 

من ]3 حتى 16[ سنة يوجد 9 إصابات. 	 

من ]17 حتى 27[ سنة يوجد 6 إصابات. 	 

و من ]27 حتى 40[ سنة يوجد 3 إصابات. 	 

بلغـت   عـام   30 ال  سـن  دون  المصابيـن  نسـبة  أن  أي 
 .83.3%

كمـا لوحـظ أن مصـدر شـرب %92 مـن المصابيـن هـو 
شـبكة الميـاه، مع مالحظـة أنهم يأكلـون الخضراوات 
بعـد غسـلها بميـاه مع مطهـر، ممـا يؤكـد أن المرض 
وليـس  الميـاه  الشـرب  ميـاه  تلـوث  بسـبب  ينتشـر 

الخضـراوات. 

أعمـار المصابيـن الذكور تتـراوح ما بين 3 إلى 27 سـنة 
مـا يبيـن أن هنالـك ضعـف فـي المناعة لديهم سـببه 

الصحي.  غيـر  الغذاء 

وإليكـم نسـبة األعـراض التـي ظهـرت علـى المرضـى 
مـن خالل المسـح اإلحصائـي الـذي أجري علـى العينة 

المدروسة: 

الخالصـة والنتائج
ملخص نتيجة تحليل المياه

العينـات  ان  تبيـن  الجرثومـي  الـزرع  نتائـج  مـن خـالل 
 )Coliformes( الكولونيـات  مـن  خاليـة   )2,3,4,5(
صالحـة  تكـون  وبالتالـي   )E.Coli( واالشيرشـياكولي 
للشـرب من الناحيـة الجرثومية. أما العينـة )1( فكانت 
ايجابية أي غيـر مطابقة للمعاييـر المحلية والعالمية، 
العينـات مـن  أنـه عنـد قيامنـا بأخـذ  ومـع مالحظـة 
الموقـع - رأس النبـع )أسـفل البلدة( - كانـت المضخة 
التـي تضـخ المـاء ألعلـى البلـدة ال تعمل )لعـدم وجود 
التيـار(، وبالتالـي لـم تختلـط ميـاه رأس النبـع )العينة 
اإليجابيـة( مع ميـاه النبع الفوقاني فـي نقطة التجميع 

)عنـد أخذ العينـات ذات النتيجة السـلبية(، فنسـتنتج 
أن المـاء مـن النبـع الفوقانـي الـذي ينقل باإلسـالة الى 
نقطـة التجميع خالي مـن أي ملوث جرثومـي.  وبالتالي 

يصلـح للشـرب مـن الناحيـة الجرثومية.

أمـا بالنسـبة لمياه المصـدر األول )رأس النبعـ  عينة 1(، 
فينبغـي اخـذ عينـات جديـدة مـن الموقع ومـن  نقطة 
التجميـع قبـل الكلـورة وبعدهـا أثنـاء عمـل المضخة، 

وإعـادة إجـراء التحليـل للتأكد مـن النتائج. 

ملخص نتيجة تحليل عينات الدم

نتائـج عينـات الـدم المقطوفـة مـن قبل فريـق جامعة 
الحـواش مـن بلدة عيـن حالقيـم )محافظة حمـاه( يوم 

االثنيـن 24 تشـرين األول 2016 : 

عـدد )16( عينـة إيجابيـة للكشـف عـن األضـداد 	 
 .HAV لفيـروس   IgM

عدد )45( عينة سلبية. 	 

يجـب فحـص العينـات السـلبية بعـد أسـبوع للتأكـد 
مـن السـلبية الحقيقيـة. 

ملخص مالحظات فريق اإلحصاء 
واالستبيان

هنـاك تخـوف شـديد مـن األهالـي مـن االنتشـار 	 
يطالبـون  وهـم  بلدتهـم،  فـي  للمـرض  الكبيـر 
الجهـات المعنيـة باهتمـام أكبـر وتقديـر لحجـم 

كارثتهـم. 

البلـدة، 	  لسـكان  أعطيـت  لقاحـات  يوجـد  ال 
فـي  المرضـى  عـزل  هـي  المتخـذة  واإلجـراءات 
المسـاعدة  األدويـة  بعـض  وإعطائهـم  منازلهـم، 
كمضـادات اإلسـهال وخوافض الحـرارة، وأخـذ )30( 
عينـة يوميـاً مـن المشـتبه بإصابتهـم وتحليلهـا 

القريبـة.  مصيـاف  صحـة  دائـرة  فـي 

مصـدر الميـاه األول الملـوث )وفق نتيجـة التحليل 	 
األول( فـي البلـدة هو عبارة عـن نبع مـاء )رأس النبع( 
قريـب من أنابيـب الصرف الصحـي، وإضافة لنتيجة 
التحليـل الحـظ الفريـق وجـود أسـماك ميتـة فـي 

ألم مفاصل صداع إسهال غثيان غامق بول  براز فاحت يرقان ألم بطن حمى

10 16 9 8 13 4 10 14 15

56% 89% 50% 44% 72% 22% 56% 78% 83%

A تفاوت نسب األعراض عند مرضى التهاب الكبد اإلنتاني
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محيـط النبـع، أمـا النبـع الثانـي فهـو بعيـد عـن 
التلـوث.  مصـادر 

جهـاز الكلـورة فـي نقطـة التقـاء ميـاه النبعيـن 	 
يعمـل فـي سـاعات توفـر الكهربـاء فقـط، وغرفـة 

بدائيـة.  الكلـورة 

الرسـمية 	  دوائرهـا  يراجـع  ناحيـة  مركـز  البلـدة 
)الناحيـة، البلديـة، المركـز الصحـي( العديـد مـن 
أبنـاء القـرى التابعـة لهـا يوميـاً وهنـاك خطـر من 

إليهـم.  المـرض  انتقـال 

العديـد مـن أبنـاء البلـدة موظفـون يعملـون خارج 	 
حدودهـا، ومنهم ضباط وجنود فـي الجيش والقوات 
المسـلحة، وهـم يقضـون إجازاتهـم فـي البلدة ما 
يـؤدي إلـى إمكانيـة حملهـم للفيـروس إلـى خـارج 

البلدة.  حـدود 

مدرسـة البلدة تسـتقبل الطالب من قـرى مجاورة، 	 
مـن  المـرض  انتقـال  الحتمـال  جـداً  خطـر  وهـذا 

حاملـي الفيـروس منهـم إلـى غيـر حامليـه. 

التوصـيات
اإلجـراءات  باتخـاذ  الخاصـة  الحـواش  جامعـة  أوصـت 

التاليـة:  العاجلـة 

تراجـع 	  حتـى  المنطقـة وحجرهـا صحيـاً  إغـالق 
المـرض. 

والمسـاعدة 	  الطبيـة  للفـرق  لقاحـات  توفيـر 
المجـاورة.  والمناطـق 

توفير  Fas Test Kits للكشـف عن فيروس التهاب 	 
الكبد. 

وقـف ضـخ ميـاه )رأس النبـع(، وحفـر بئـر جديـد 	 
بالميـاه.  القريـة  لتغذيـة 

تأميـن مياه شـرب صحية توزع علـى األهالي خالل 	 
فترة الحجـر مع وسـائط الوقاية. 

مراقبـة علـى مـدار السـاعة، ولمـدة شـهر علـى 	 
األقـل حتـى تراجـع المـرض. 

للحظنـا 	  نظـراً  الغذائيـة  المـواد  بعـض  تأميـن 
األهالـي.  مـن  الكثيـر  عنـد  التغذيـة  لضعـف 

رايـٌة ورديـٌة  تلوح مـن جديد في فضـاِء جامعِة الحواش 

ـة، د. حال ديب عميـداً لكلية الصيدلة. الخاصَّ

الب والقَـى صـدىً إيجابياً  َخبـرٌ أشـاَع فضـوالً لـدى الطُّ

شـعار:  رفعـَن  اللواتـي  الطالبـات  مـن  الكثيـِر  لـدى 

))"رئيسـة سـيدة" واآلن "عميـدة سـيدة" .... القيـادة 

لنـا(( .... 

الهادئـة،  وبديبلوماسـيتها  الحازمـة،   بشـخصيتها 

وبمالمحها الرقيقة، عادت د. حــال ديــب مجـدداً إلدارة 

شـؤون أكبـر كلِّيـٍة فـي الجامعـة "كليـة الَصيدلة"، 

لـم  اإلداريـة  المناصـب  مـن  اسـتراحة قصيـرة  بعـد 

تسـتمر ألكثـر مـن عام.

د. حـــال مـن سـكان حمـص بلـدة المخـرم الفوقانـي 

جامعـة  مـن  الصيدلـة  فـي  اإلجـازة  علـى  حصلـت 

تشـرين مـن ثـمَّ نالـت درجـة الدكتـوراه فـي الكيمياء 

الحيويـة السـريرية مـن جامعـة فولغـا غـراد الطبية 

الحكوميـة فـي روسـيا ..

الفكـر  ذات  واالنطـالق  بالتفـاؤل  المليئـة  السـيدة 

كعميـٍد  جديـد  مـن  ُعيَِّنــت  البنَتيـن  واألم  المتحـرِّر 

للكليـة انطالقـاً مـن خبرتهـا السـابقة فـي اإلدارة.... 

مـا يضعهـا هـي و د. هيام البشـارة  -رئيـس الجامعة-  

أمـاَم تحدِّ ومسـؤولية كبرى إلنجاح دورِ المـرأة القيادي 

وال سـيما فـي الحقـل التعليمـي...

ٌَّة حـدَّ الكبريـاء ...  مـن المعـروف عن د. حـــال أنهـا جدي

مسـتقلة التفكير... وتحاول قدر المسـتطاع مسـاعدة 

العمـل  ناحيـة  ومـن  مشـكالتهم؛  حـل  فـي  الطلبـة 

طالبهـا  مـن  العظمـى  الغالبيـة  أن  نـرى  التدريسـي 

يضعـون محاضراتهـا فـي قائمـة األولويـات....

فريـق عمـل مجلتنـا يتمنى للدكتـورة حال ديـب النجاح 

فـي مهامهـا ودوام الصحـة والعافيـة، ولزاويتنـا موعـدٌ 

معكـم وشـخصيٌة جديدة سـنتعرف عليها فـي العدد 

القادم....

شخصية العدد

السيدة المليئة بالتفاؤل واالنطالق
حال ديب
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تأثير تعاطي الميتفورمين 
على فاعلية إنزيم غلوتاتيونبير وكسيداز 

وإنزيم سوبر اوكسيد ديسموتاز عند 
 II المرضى السكريين نمط

واألفراد األسوياء
Effet de Metformine sur l'activité 
des Enzymes  GPx, SOD chez les Sujets 
Diabetique: Comparaison avec les 
SujetsNormaux 

مقدمة:
بزيـادة    DiabetesMellitus السـكري  الـداء  يتصـف 
التأكسـدي  اإلجهـاد    Marqueursواسـمات
فاعليـة  فـي  انخفـاض  ،مـع   )OxidativeStress )O S
اجلمـل املضـادة للتأكسـد، وبالتالـي اختـالل فـي وضـع 
اخلزدلـةRedox  مسـبباً سـمية اخلاليـا بفعـل اجلـذور 

 .)47  (  )3( األكاسـيد  فـوق  و  احلـرة 

مـن املعـروف أن فـرط الغلوكوزميية مسـؤول عن معظم 
يسـرع  فهـو  السـكري،  للـداء  املزمنـة  االختالطـات 
 Modification أنزمييـة  ال  بطريقـة  البروتينـات  حتويـر  
 Advanced Glycation End Proteinsمركبـات خاصـة 

)))AGEs)24

كمايـؤدي الـى زيادة إنتـاج أنـواع األوكسـجن التفاعلي 
Reactive Oxygen Species  )ROS( ،وبالتالـي يبدل من 
كمـون األكسـدة واإلرجـاع، مؤديـا إلـى توليـد مركبـات 
حـرة  جـذور  شـكل  علـى  اخلاليـا  داخـل  أوكسـجينية 
Radicaux libresكصاعـدة Superoxide •O2 )الشـكل 
األوكسـجيني واملـاء   ،OH• الهيدروكسـيل  وجـذر   ،)1
Damage وهـي تتولـد ببـطء مسـببة ضياعـات H2O2

فـي كافـة مكونـات اخلليـة )6,3,39(
 AOPP )Advanced Oxidation Protein تشـكل  يـزداد 
Products( فـي البدانـة والـداء السـكري، ويترافـق مـع 
زيـادة مسـتويات كل مـن Resistin  IL-6 و TNF-α ،وهذا 

. ),HOMA . ) 20, 412,27مـا يـؤدي إلـى زيـادة ال

مركبـات  تراكـم  إن 
oxaloaldehydes وارتباطهـا مع 
الصميـم  فـي  األمينيـة  الزمـر 
توليـد  مـع  يترافـق   Apo B100
 ،O2• أكسـيد  السـوبر  جـذور 
ممـا يـؤدي إلـى انخفـاض فعالية 
إنزميـات SOD و GPx في الكريات 

.  )2322,( احلمـر 
داخـل  احليـة  العضويـة  متتلـك 
إنزمييـة  وخارجهـا جمـالً  اخلاليـا 
 Antioxidant مضـادة للتأكسـد
منهـا الغلوتاتيـون بيروكسـيداز
 GlutathionePeroxidase  )GPx
يسـموتاز  أوكسـيدد  السـوبر  و 
 Super OxideDismutase

.))SOD)6 , 9،22،93

بيروكسـيداز  الغلوتاتيـون 
.)EC1•11•1•9(GPx:)69،39،43(

 وهـو اسـم عـام إلنزميـات مـن عائلـة Peroxidase وهـو 
يلعـب دوراً بيولوجيـاً واقيـاً مـن الضياعات النسـيجية. 

يعمـل إنـزمي GPx على تفكيك فوق األكاسـيد العضوية 
كمـا في التفاعل السـابق ويقوم بإرجاع  فوق األكاسـيد 
الشـحميةLipidHydroperoxides ويحولهـا إلى أغوال، 
كمـا يعمـل على تفكيك املـاء األوكسـجيني أيضاً ،وهو 
يرجـع جـذر Phenoxyl ويثبـط إنـزميLipooxigenase في 
البالعـات، كمـا يعـد مضـادا لاللتهـاب وواقيـا للخاليـا 
GPx/ الكبديـة مـن العوامـل السـمية، وتكون النسـبة
GSSG مرتفعـة في اخلاليـا السـوية)10/1( وخاليا الكبد 

والكريـات احلمر.

مت تكويد مختلف اجلينات، وعرف له ثمانية نظائر. 

وبقيـة  اإلنسـان  عنـد  إنزمييـة  نظائـر  ثالثـة  توجـد   
لثدييـات.  ا

حسـب   H2O2 إلـى   •O2 حتـول  اإلنـزمي  هـذا  يتواسـط 
التفاعـالت السـابقة وفـي إنـزمي SOD يعمـل فـي املقـر 
الفعـال لإلنـزمي أمـا الزنـك فليـس لـه دور وسـاطي وإمنا 

يعمـل علـى ثبـات بنيـة اإلنـزمي. 

الميتفورمين:
البيغوانيـد  لعائلـة   Metformine امليتفورمـن  ينتمـي 
Biguanide التـي عـرف تأثيرهـا اخلافـض لسـكر الـدم 
طبـق  ثـم  التجربـة  حيوانـات  علـى   1929 عـام  منـذ 
ذلـك علـى اإلنسـان عـام 1957 وهـو الـدواء الوحيـد في 

د. بديع الصيرفي

 جدول )1( النظائر االنزميية للغلوتاتيونبيروكسيداز

EnzymeLocusGene

Glutathione Peroxidase 1Chr. 3p21.3GPx1

Glutathione Peroxidase 2 (gastrointestinal)Chr. 14q24.1GPx2

Glutathione Peroxidase 3 (plasma)Chr. 5q23GPx3

Glutathione Peroxidase 4 (phospholipides)Chr. 19p13.3GPx4

Glutathione Peroxidase 5 Chr. 6p21.32GPx5

Glutathione Peroxidase 6 (related protein)Chr. 6p21GPx6

Glutathione Peroxidase 7 (cofactore)(Chr. 1p32GPx7

Glutathione Peroxidase 8Chr. 5q11.2GPx8

البحث العلمي
في جامعة الحواش الخاصة

رئيس قسم البحث العلمي
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ويعـد  الفـم,  الـذي يعطـى عـن طريـق  العائلـة  هـذه 
العـالج األول فـي حالـة املقاومـة جتـاه األنسـولن, وقـد 
بـدء اسـتخدامه فـي أوروبـا عـام 1950 وبعد ذلك شـاع 
أو  لوحـده  الشـمالية سـواء  أميـركا  فـي  اسـتخدامه 
باملشـاركة مـع أدوية أخـرى خافضة لسـكر الـدم )مثل 
السـلفونيل يوريـا،  االنسـولن....( وقـد أظهـر جناحاً في 
تدبيـر األفـراد املصابـن بالداء السـكري مـن األعمار فوق 

العشـرين عامـا )34(.

وهو ال يسـبب انخفاض سـكر الدم عند األسـوياء ولكن 
الهضميـة  االضطرابـات  بعـض  مـع  مرتبـط  تعاطيـه 

Anorexie, إسـهال, غثيـان.....( وقـد اسـتطاع  ) قهـم 
املعـدل السـتقالب  تأثيـره  1960 معرفـة  عـام   Kruger
الكربوهيـدرات وتخفيضه قبط Captationاألوكسـجن 

 .)7(

تكمـن آليـة تأثيـر امليتفورمـن من خـالل زيادتـه تفعيل 
ال AMPK املعتمـد علـى البروتـن كينـاز )AMPK( والذي 
ينتج عنه زيـادة قبط الغلوكوز فـي العضالت الهيكلية 
يخفـض  وهـو   .Lactate الالكتـات  إنتـاج  مـن  كبديـل 
تركيز ATP والكرياتن فوسـفات بينما ينشـط أكسـدة 
 )oxidationβ البائيـة–  )األكسـدة  الدهنيـة  األحمـاض 

 Lipogenese الشـحم  تكـون  مـن  كل  ويخفـض 
Glucogenese ) 27( وهـو يعمـل  واسـتحداث السـكر 
علـى خفـض سـكر الـدم بكبـح Suppression  إنتـاج 
الغلوكـوز الكبـدي لكنـه ذو تأثير ضعيف على مسـتوى 
الغلوكوزمييـة السـوية, كمـا أنـه ال يؤثـر علـى إطـالق 
األخـرى,  املعثكليـة  والهرمونـات  األنسـولن   Release
وهـو يخفـض مسـتوى اخلضـاب السـكري  HbA1cأمـا 
تأثيـره علـى الـوزن فيبقـى قليـالً )15(. وتشـير دراسـة 
Benot et al2012 أن تفعيـل AMPK بامليتفورمـن يـؤدي 
إلـى كبـح زيـادة إطـالق األنسـولن مـن املعثكلـة وهذا 

يشـير إلـى دور امليتفورمـن فـي مراقبـة االفـراز )7(.

 Expression التعبيـر  مـن  يزيـد   AMPK تفعيـل  إن 
للمسـتقبل النووي ويثبـط التعبير اجليني املسـؤول عن 
التحلـل الغليكوجينـي في الكبد. يخفـض امليتفورمن 

مـن مسـتويات LDL و VLDL الدورانـي )47( )48( )21(.

مـع  امليتفورمـن  مشـاركة  أن  الدراسـات  أظهـرت 
Meloxicame )ومضـادات االلتهـاب غير السـتيروئيدية( 
للعوامـل  احليـوي  االصطنـاع  تخفيـض  مـن  يزيـد 
احلـوادث  فـي  مسـتوياتها  ترتفـع  التـي  االلتهابيـة 

 )prostaglandins, IL-1β , IL-8 ,  TNF-α( االلتهابيـة 
وذلك بعد سـتة أسـابيع من املعاجلة، وإن كانت مضادات 
االلتهـاب السـتيروئيدية تثبـط إنزميCOX لكنهـا ال تؤثر 

 .٬41,8,21,26  IL-1β , IL-8 ,  TNF-α مسـتويا  فـي 

علـى  وضعـت  التـي  الفئـران  علـى  الدراسـات  بينـت 
بامليتفورمـن  عوجلـت  والتـي  بالغلوكـوز  غنـي  غـذاء 
تأثيـر امليتفورمـن باملعالـم الشـحمية فهـو يخفـض 
 HDL مسـتوى  يرفـع  TG, LDL، TCبينمـا  مسـتويات 
مسـتوى  وارتفـاع  التأكسـدي  اإلجهـاد  خفـض  مـع 
 TAS  Pouvoir de l قـدرة مضـادات األكسـدة الكليـة

  .)AntioxidantsTotal ) 46

مـن   T2DM عـالج  فـي  املسـتخدم  امليتفورمـن  يزيـد 
فاآلليـة  لأنسـولن،  النسـج  معظـم  حساسـية 
اجلزيئيـة تكمـن فـي قـدرة هـذا املركـب علـى تثبيـط 
 NADH:في السلسـلة التنفسـية للمتقـدرات I املعقـد
ubiquinoneoxidoreductase(( وذلـك مـن خالل تفعيل 
 Antagonistللبيغوانيـد املناهضـة  فاألدويـة   ،AMPK
إنتـاج  مـن  وتزيـد   ATP-AMP معـدل  مـن  تخفـض 
ROS، وهنـاك بعـض الدراسـات تشـير إلـى أن املعاجلـة 
بامليتفورمـن ال تبـدل مـن معـدل ATP-AMP فـي اخللية 

 .),4536,14(

داخـل   ROS إنتـاج  خفـض  علـى  امليتفورمـن  يعمـل 
اخلاليـا، فهـو يخفـض مـن اختالطـات الـداء السـكري 
املتعلقـة بـ CVD وإن تفعيل AMPK ينظم في مسـتوى 
 eNOS(NitricOxidase تفعيـل الـ Endothelial البطانة

( مـن جهـة ويثبـط التهـاب البطانـة الوعائيـة )4,35(.

 •OHالهدروكسـيل جـذر  مـع  امليتفورمـن  يتفاعـل 
ويزيـد مـن فاعليـة اجلمـل اإلنزمييـة املضـادة للتأكسـد 
 MDA مسـتويات  ويخفـض   )GPx، SOD، Cat  (
وهـو   ،AGPs تشـكل  ويثبـط   ،Malonedialdehyde
 IL-6 ، P6S ، NF-kB :يخفـض من الواسـمات االلتهابيـة
والتـي لهـا دور فـي التواسـط بألية التصلـب العصيدي 

)25,50(  Athérosclerose

بالـداء  املصابـن  عنـد  بامليتفورمـن  املعاجلـة  تترافـق 
السـكري منـط II مع زيـادة فاعليـة SOD املعتمـدة على 
الزنـك وعلـى النحـاس وزيـادة فاعليـة الــ GPx املعتمد 
β فـي الكريـات احلمـر، كمـا أنـه يحمـي خاليا Se علـى

النغرهانـس بنفـس اآلليـة )40(. 
يخفـض امليتفورمـن عنـد السـكرين مـن مسـتويات 
LPO ويزيـد مسـتويات GPx و SODوالغلوتاتيون املرجع و 

 . .)ROS ) 45 الكاتـاالز بينمـا يخفض إنتـاج الــ

العالقـة  وجـود  الدراسـات  بعـض  أظهـرت  لقـد 
 Neoplasia والـورم   II السـكري منـط  بـن  البيولوجيـة 
واملسـتقيم  القولـون  كسـرطانة  بااللتهـاب  املرتبطـة 
املعثكلـة  وسـرطانة  الثـدي  وسـرطانة   Colorectal
)البنكريـاس( واملوثـة )14(. إن الغـذاء الفقيـر مبضـادات 
التأكسـد والغنـي بالطاقـة، وعـدم النشـاط الفيزيائي 
  Hyperinsulinemie مرتبـط بفـرط األنسـولن الدمـوي
العوامـل  هـذه  وجميـع  األنسـولن،  اجتـاه  واملقاومـة 
 Obesite )البدانـة(  السـمنة  تطـور  فـي  تسـاهم 
.)29,28 و   18,49( والسـرطان   Inflammation وااللتهـاب 

لقـد تبن حديثاً أن األفـراد الذين يتعاجلـون لفترة طويلة 
بامليتفورمـن لديهـم انخفاضـاً مـن اختطـار اإلصابـة 
بسـرطان الثـدي، وقد وجـد Basco نفـس املالحظة عند 

النسـاء فوق اخلمسـن مـن العمر. 

إن تفعيـل AMPK فـي خاليا الكبد يـؤدي إلى كبح االورام 
وبـدء شـالل املـوت املبرمـج للخاليـا Apoptotic الورمية 
ويقـوي هـذا التأثيـر مشـاركة الفيتامـن B12. وهذا ما 
لوحـظ بشـكل واضح فـي سـرطانات املوثة )بروسـتات( 
اخملتلفـة )38(، وهـذا مـا يجعـل اسـتعمال هـذه األدوية 

في مثـل هـذه االورام )28(.

كمـا أن للميتفورمـن دورا فـي الوقايـة مـن سـرطانة 
كمـا   .)46( الفـم  فـي   Squamous الشـائكة  اخلليـة 
أوضحـت دراسـة Cerenzo et al )2013( دور امليتفورمـن 
وتثبيطـه   Melanoma Bloqueالنقيـوم  حصـر  فـي 
لتطـور النقائـل بأليـة AM PK / P53 )10(.ويحمـي مـن 
حـدوث خباثـة املعثكلـة عنـد األفـراد الذيـن وجباتهـم 

الغذائيـة)32(.

مـع  امليتفورمـن  مشـاركة  أن  الدراسـات  بينـت  لقـد 
إلـى خفـض  تـؤدي  الفئـران  عنـد   Glibenclamide الــ 
عـدد النطـاف إضافـة إلـى نقـص حركتهـا 34%, 31% ، 
%25 , %28 كمـا لوحـظ تنخـر النسـيج اخلصيـوي مـع 
وعـدم   Seminferous املنويـة  األنابيـب  فـي  اسـتحالة 
اخلصيـة  فـي   Spermatocytes املنويـة  اخلاليـا  تطـور 
علـى  وبالتالـي  النطـاف  حركيـة  علـى  وينعكـس 
اإلخصـاب )42(. ويحمـي امليتفورمـن مـن التأثيرات على 
.)  23،19( املـرأة  عنـد  النطاف،كمايسـاعدعلياالخصاب 

يتداخـل االسـتعمال املديـد للميتفورمن مـع امتصاص 
مسـتوى  انخفـاض   إلـى  يـؤدي  ممـا    B12 الفيتامـن 
 .Megaloblaste اخلضـاب أو حـدوث فاقة الـدم العرطـل

الشكل )1( نتائج تفعيل ال AMPK بامليتفورمن
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هدف البحث :
املضـاد  امليتفورمـن  دور  أهميـة  إلـى  البحـث  يهـدف 
املضـادة  اإلنزمييـة  اجلمـل  بتفعيلـه  وذلـك  للتأكسـد 
بالـداء  واملصابـن  األسـوياء  األفـراد  فـي  للتأكسـد 
II، وبالتالـي إمكانيـة اسـتخدامه فـي  السـكري منـط 
وعنـد  عامـة،  بصـورة   التأكسـدي  اإلجهـاد  تخفيـض 

خاصـة. بصـورة  النمطـن  مـن  السـكرين 

مواد وطرق البحث:
احلـواش  الصيدلـة جامعـة  فـي كليـة  البحـث  أجـري 
اخلاصـة .بلـغ عـدد املتطوعن 98 فـرداً وزعـوا في خمس 

مجموعـات:

اجملموعـة األولـى I: وبلغ عـدد أفرادهـا 10 ) 7 ذكور ,3 إناث 
 1.64(  25-20 األعمـار  ( وهـي مجموعـة األصحـاء مـن 

.)  ±21.9

 13, )9 ذكـور   21 بلـغ عددأفرادهـا   :II الثانيـة  اجملموعـة 
إنـاث( وهـي مجموعـة األصحـاء )املراقبـة( مـن األعمـار 

.)56.23±10.22( عامـا   70-40

ذكـور   9( أفرادهـا22  عـدد  بلـغ   :III الثالثـة  اجملموعـة 
 )±54.72  8.28( عامـاً   71-42 األعمـار   مـن  إنـاث(   13,
وهـي مجموعـة مرضـى السـكري الذيـن ال يتعاطـون 

امليتفورمـن.

اجملموعـة الرابعـة IV: بلغ عـدد أفرادهـا 35 )17 ذكور ,18 
إنـاث ( )8.56±56.71 (وهـي مجموعـة مرضـى السـكري 
II الذيـن يتعاطـون امليتفورمـن Metformine ومتوسـط 

اجلرعـة اليوميـة  1500 مغ

اجملموعـة اخلامسـة V: بلـغ عـدد أفرادهـا 10 )5 ذكـور ,5 
إنـاث ( مـن األعمـار 45 65- )6.84±54.9(وهـي مجموعـة 
ويتعاطـون     BMI  <30 البدينيـن  السـكري  مرضـى 

1500 مـغ اليوميـة  اجلرعـة  ومتوسـط    Metformine

أمـا األفـراد األصحـاء فقـد اخترناهـم من غيـر املدخنن 
وال يعانـون مـن مشـاكل صحيـة وقـد اسـتبعدنا فـي 
دراسـتنا مرضـى السـكري املدخنـن والذيـن يعانون من 

اختالطـات واملصابـن بفـرط التوتـر الشـرياني.
أخـذت عينـات الـدم مـن األفـراد املتطوعـن علـى الريق 
وقـد وزعـت عينـة الدم  فـي أنبوبـن احدهمـا ال يحتوي 
مانـع تخثر للحصـول على املصـل Serum والثاني يحوي 

علـى هيباريناتالليتيـوم للحصـول على الـدم الكامل.

قمنا مبقايسة املتثابتات Paremetres التالية :

في املصل:

مت 	  االورتوتولويدينالتـي  بطريقـة  الـدم  غلوكـوز 
حتضيرهـا ومراقبـة جودتهـا حسـب األصـول فـي 

اخملبـر)52(.

ثالثيـات الغليسـريدTG بالطريقـة اإلنزميية  وذلك 	 
 Randox جاهـز من شـركة Kit باسـتخدام عتيـدة
 )Randox Laboratories ,Limited 55 Rood Antrim

.),Unite Kingdom.BT29 UQYCrumilin,Co.( )53

اإلنزمييـة 	  بالطريقـة   T.Ch الكلـي  الكولسـترول 
شـركة  مـن   Kit عتيـدة  باسـتخدام  وذلـك 

. )Randox)53

في الدم الكامل:

اعتمـاداً 	  وذلـك  )الهيموغلوبـن(  الـدم  خضـاب 
علـى تشـكيل مركـب Methamoglobine)طريقـة 
درابكـن()52( باسـتخدام عتيدة جاهزة من شـركة 

.Randox

مقايسـة فاعلية إنزمي GPs: تعتمد املقايسة على 	 
مبـدأ Paglia and Valentin باسـتخدام  عتيدة من 

.)Randox)54 شركة

مقايسـة فاعليـة إنـزمي SOD: تعتمـد املقايسـة 	 
مـن  وكسـيد  السـوبر  جـذر  توليـد  مبـدأ  علـى 
 Xanthine Oxydase إنـزمي  بتواسـط  الكزانتـن 
مـع  يتفاعـل   )O2( املتشـكل  XOD((،واجلـذر 
4iodpphenyle(-3)4- Nitrophenol(-5_(2-
phenyleteta ZoliuimChloride )I.N.T(. فيتشـكل 
مركـب Formazan ذو اللـون األحمـر. واسـتخدمنا 

.)Randox)55 شـركة  مـن  عتيـدة 

النتائج والمناقشة:
أظهرت مقايسـةاملتثابتاتالقيم التالية ممثلة باملتوسـط 
احلسـابي واالنحـراف املعيـاري X ±SD والتـي جمعت في 

اجلـدول 2التالي:

نالحظ من اجلدول:

في اجملموعة األولى من عمر الشـباب مسـتويات . 	
وثالثيـات  الغلوكـوز  مـن  لـكل  منخفضـة 
فـي  نالحـظ  كمـا  والكوليسـترول  الغليسـريد 
اجملموعـة الثانيـة مسـتويات الغلوكـوز وثالثيـات 
مـع  متقاربـة  والكوليسـترول  الغليسـيريد 
مسـتوياتها في اجملموعة األولـى، وأفراد اجملموعتن 

. مدخنـن  وغيـر  أصحـاء  الشـاهدتن 

أن متوسـط الفعاليـة اإلنزمييـة للــ GPx فـي . 	

اجملموعـة الثالثـة منخفضة مقارنة مع متوسـط 
الفعاليـة اإلنزمييـة للمجموعـة األولـى والثانيـة 
وكذلـك نالحظ انخفاضـاً في متوسـط الفعالية 
الفعاليـة  مـع  باملقارنـة   SOD للــ  اإلنزمييـة 
بينمـا  والثانيـة  األولـى  اجملموعـة  فـي  اإلنزمييـة 
نالحـظ ارتفاعـاً فـي مسـتويات كل مـن ثالثيـات 

واخلضـاب. والكوليسـترول  الغليسـريد 

فـي اجملموعـة الرابعـة انخفاضـاً فـي مسـتوى . 	
الغلوكـوز وثالثيـات الغليسـيريد والكوليسـترول 
مقارنـة مع متوسـط القيم في اجملموعـة الثالثة 

واألولى. والثانيـة 

فـي قيـم . 	 انخفاضـاً  فـي اجملموعـة اخلامسـة  
األنزمييـة  والفعاليـة  والهيماتوكريـت  اخلضـاب 

.SODو  GPx مـن  لـكل 

وقـد مثلنـا النتائج التـي توصلنا إليهـا بيانياً باملنسـج 
التالي  Histograme

يـزداد اإلجهاد التأكسـدي مع تقـدم العمـر دون وجود أي 
حالـة مرضية فمقارنة متوسـطي الفاعليـة اإلنزميية لـ 
GPx فـي اجملموعتن I و II نالحـظ انخفاضاً في الفاعلية 
 SOD اإلنزمييـة  الفاعليـة  تتغيـر  فيمـا   9.5% مبعـدل 

جدول )2( قيم املتثابتات املدروسة حسب اجملموعات

SOD
u /g Hb

GPx
u/gHb

Ht
%

Hb
g/dl

Ch
mg/dl

Tg
mg/dl

Glu
mg/dlAge

1592.74 ±
284.102

63.75 ±
10.40

43.6 ±
3. 63

14.31 ±

1.21

172.9 ±

24.96

91.1 ±

24.96

83.9 ±

6.45

21.9 ±

1.64
Group

I

1805.24 ±
608.06

58. 93 ±
8.53

42.93 ±
8.53

13.69 ±

6.23

185.19 ±

30.25

117.19 ±

32.93

86. 76 ±

12.45

56. 23 ±

10.22
Group

II

1135.6 ±
109. 31

30.96 ±
6.92

41.31 ±
3.34

13.60 ±

1.13

243.727 ±

29.019

185.5 ±

26.05

208.5 ±

69.05

54.72 ±

8.280
Group

III

2091.79 ±
479.87

39.00 ±
6.22

42.48 ±
5.59

14.02 ±

1.53

210.22 ±

30.52

147.05 ±

27.69

166.37 ±

66.92

56.71 ±

8.56
Group

IV

1376.37 ±
123.31

43.48 ±
8.75

38.3 ±
2.72

9.95 ±

2.72

232.4 ±

23.61

157.4 ±

15.94

145.8 ±

33.05

54.9 ±

6.84
Group

V

الشكل)2 ( مستويات الغلوكوزميية)مغ/دل( عند افراد اجملموعات 

املدروسة

الشكل)4( مستويات الكوليستيروملغ/دل عند افراد اجملموعات 

املدروسة.

الشكل )5( تركيزاخلضاب غ/دل عند افراد اجملموعات املدروسة 

الشكل)6(فاعلية  )u/gHb(  SODعندافراد اجملموعات املدروسة
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مبعـدل 12. %8 وميكـن أن تعـزى إلى انخفاض اسـتخدام 
والسـيلينيوم  كالنحـاس   Micronutrients الغذيـات 
والزنـك واملنغنيز، كمـا يعزى للعوامـل البيئية )التدخن 
...( وطبيعـة الغـذاء. حسـبنا عامـل االرتباط بـن العمر 
وقيمـة GPx وقيمـة SOD فكانـت العالقـة قويـة بـن 
وعنـد  للتأكسـد  املضـادة  اإلنزميـات  وفعاليـة  العمـر 
تطبيـق اختبـار t –test بـن العمـر وقيمـة GPx،قبلـت 

النتيجـة حيـث P> 0.005 وعنـد تطبيـق االختبـار بـن 
 P > قبلـت النتيجـة أيضـا حيـث SOD العمـر وقيمـة
 U.Wali et al2013 0.005. إن نتائجنـا تتوافـق مع دراسـة

علـى الفئـران )48( .

اجملموعـة  أفـراد  لـدى   SODو  GPx فاعليـة  انخفضـت 
الثالثـة وهـي مجموعـة مرضـى السـكري II الذيـن ال 
يتعاطـون امليتفورمـن وكان هذا االنخفـاض مبعدل 34% 
 SOD و%37 بالنسـبة لفاعلية GPx بالنسـبة لفاعليـة
مقارنـة مـع القيـم فـي اجملموعـة الثانيـة، ونسـتنتج 
مـن ذلـك أن داء السـكري يزيـد مـن اإلجهاد التأكسـدي 
للتأكسـد  املضـادة  اجلمـل  إلـى إضعـاف  يـؤدي   الـذي 
ومنهـا اجلمـل اإلنزميية،وذلـك نتيجـة لتوليد الــ ROS و
RNS وعنـد دراسـة اختبـار t كانـت النتائـج معتـد بهـا 
إحصائيـاً فـي مسـتوى داللـة  P > 0.005 وعنـد حسـاب 
عامـل االرتبـاط لها بـن مسـتويات GPx عنـد األصحاء 
والسـكرين وجدنـا أن العالقـة قوية وعكسـية، وكذلك 
عند حسـاب معامل االرتباط r بن مسـتويات SOD عند 
األصحـاء والسـكرين كانـت العالقـة قويـة وعكسـية. 
دراسـة  مـع  تتوافـق  إليهـا  توصلنـا  التـي  والنتائـج 
SANDHYA Pillai Nair et al 2012 ) 40( كمـا تتوافـق 
مـع دراسـةM,M, Kesavulu et al 2000) 25(، ونالحـظ 
فـي اجملموعـة الثالثـة ارتفاع مسـتوى TG وذلـك مبعدل 
 P>0.005 ،58من متوسـط القيم فـي اجملموعة الثانيـة%
متوسـط  مـن   32% مبعـدل  الكوليسـترول  وارتفـاع 
املعـروف  ومـن   p>0.005،الثانيـة اجملموعـة  فـي  القيـم 
أن السـكرين يعانـون مـن فـرط البروتينـات الشـحمية 

النمـط الرابـع نتيجـة للمقاومـة احمليطية لأنسـولن، 
وإن ارتفـاع ثالثيـات الغليسـيريد والكوليسـتيرول يزيـد 
هـو اآلخـر مـن اإلجهـاد التأكسـدي وتوليد اجلـذور احلرة 
ممـا يزيـد خفـض مسـتويات الفاعليـة اإلنزمييـة للجمل 

املضـادة للتأكسـد.

ارتفعـت الفاعليـة اإلنزميية لــ GPx عند أفـراد اجملموعة 
الرابعـة وهـم السـكريون الذيـن يتعاطـون امليتفورمـن 

وهـم  الثالثـة  اجملموعـة  فـي  القيـم  مـع  باملقارنـة 
السـكريون الذيـن ال يتعاطـون امليتفورمـن وذلك مبعدل 
%30وكذلـك وجدنـا ارتفاعاً فـي فاعليـة SOD عند أفراد 
اجملموعـة الرابعـة مبعـدل %23مـن القيـم فـي اجملموعة 
الثالثـة، وهـذا يشـير إلـى اقتـراب الفاعليـة اإلنزمييـة 
لـكل مـن GPx وSOD مـن الفاعليـة اإلنزميية عنـد أفراد 
يعمـل  إذاً  املراقبـة.  الثانيـة وهـي مجموعـة  اجملموعـة 
امليتفورمـن علـى خفض تشـكل الـ ROS النـاجت عن الـ 
Thioredexin وذلـك مـن خـالل تفعيل الــ AMPK، وعند 
 ،P>0.001 قبلـت النتيجـة فـي مسـتوى داللـة t اختبـار
 GPx بالنسـبة لفاعلية r=0.89 كانت r وعندمـا حسـبنا
و0.92 بالنسـبة لفاعلية SOD فالعالقـة قوية وإيجابية 
بـن تعاطـي امليتفورمـن وزيـادة فاعليـة اجلمـل املضادة 
 RAMAZAN  et)للتأكسـد. تتوافـق نتائجنا مـع دراسـة

al2008

نالحـظ عنـد أفـراد اجملموعـة الرابعـة انخفـاض ثالثـي 
الغليسـيريد TG مبعدل %21.6 وانخفاض الكوليسـترول 
مبعـدل %17 و يعـود ذلك إلـى دور امليتفورمـن في خفض 
كل مـن ثالثيـات الغليسـيريد و الكوليسـترول بشـكل 
مسـتوى  انخفـاض  )بسـبب  مباشـر  غيـر  أو  مباشـر 
الغلوكـوز %25( وعنـد دراسـة اختبـار t قبلـت النتيجـة 
 Hisalkarومتاشـت نتائجنـا مع دراسـة P>0.001 وكانـت

)2012) 33

أفـراد  عنـد   SOD وفاعليـة   GPx فاعليـة  انخفضـت 
اجملموعـة اخلامسـة التـي متثـل السـكري البديـن، كان 

اجملموعـة  مـع  %15مقارنـة  مبعـدل   GPx انخفـاض 
الرابعـة وهـم مرضـى السـكري منـطII الذيـن يتعاطون 
امليتفورمـن ومبعـدل 43% باملقارنـة مع اجملموعـة الثانية 
أمـا انخفـاض فاعلية SOD فـكان مبعـدل %36 باملقارنة 
مـع  باملقارنـة   26% ومبعـدل  الرابعـة  اجملموعـة  مـع 
اجملموعـة الثانيـة  وهذا يـدل أن البدانة تزيـد من اإلجهاد 
التأكسـدي وبالتالـي تخفـض مـن الفاعليـة اإلنزمييـة. 

P>0.005 قبلـت النتيجـة t وعنـد اختبـار

 ،)AOPP)20 تـزداد فـي البدانة نـواجت أكسـدة البروتينـات
وبالتالـي  الغليسـيريد  ثالثيـات  تـزداد مسـتويات  كمـا 
يـزداد  يـزداد تشـكل فـوق األكاسـيد الشـحمية كمـا 
مسـتوى األنسـولينمية مـع زيـادة املقاومـة احمليطيـة 
لـه، امـا مسـتويات AOPP تكـون مرتفعـة فـي البدانـة 
تـزداد  احلالـة  هـذه  وفـي  البديـن،  السـكري  وخاصـة 
مسـتوياتIL6 وTNF-α والــ Resistin وجميعهـا تتراجع 
عنـد تخفيـض الـوزن. وإن النتائـج التـي توصلنـا إليهـا 

.  )ALOK Sharma) 4 تتوافـق مـع دراسـة 

وجدنـا عنـد بعـض األفـراد الذيـن يتعاطـون امليتفورمن 
يعاجلـون  الذيـن  السـكري  مرضـى  مجموعـة  فـي 
وذلـك  اخلضـاب  قيمـة  فـي  انخفاضـاً  بامليتفورمـن 
مبعدل%7مقارنـة مـع اجملموعـة الثانيـة وقـد بلـغ تواتـر 
األفـراد الذيـن ظهـر لديهـم هـذا االنخفـاض %30 وكان 
انخفـاض اخلضاب فـي مجموعة السـكري البدين الذين 
يتعاطونامليتفورمينبمعـدل%9,9  فقـد بلـغ عـدد األفراد 
الذيـن ظهـر لديهـم هـذا االنخفـاض 6)%60مـن األفراد 

مقارنـة مـع القيـم فـي اجملموعـة الثانية،وعندحسـاب 
عامـل االرتبـاط بن قيـم اخلضـاب وتعاطـي امليتفورمن 
كانـت r=0.95في اجملموعـة الرابعة وr=0.91فـي اجملموعة 

اخلامسـة هـي عالقـة عكسـية وقويـة.

يفسـر االنخفاض فـي اخلضـاب بتأثيـر امليتفورمن على 
امتصـاص الفيتامـن B12والفوالت.

:Conclusion 5االستنتاجات والتوصيات-

نسـتنتج أن امليتفورمـن يزيـد فاعلية األنزميـات املضادة 
للتأكسـد وهـو يخفـض من تشـكل اجلـذور احلرة.

نوصي في نهاية البحث بما يلي:
إعطـاء امليتفورمـن في البدانـة لتخفيـض توليد اجلذور 
احلـرّة وقـد يكـون لـه دور فـي تخفيـض الـوزن وإن كان 

البعـض ال يعتقـد ذلك.

إعطاء امليتفورمن للوقاية من السرطانات )الثدي، ...(.

األخـرى  السـكري  أدويـة  مـع  امليتفورمـن  مشـاركة 
التأكسـدي. اإلجهـاد  خلفـض 

اعطـاء امليتفورمـن فـي حـاالت ارتفـاع الكولسـتيرول 
الغليسـريد. وثالثيـات 

اعطـاء امليتفورمـن فـي احلـاالت التـي تسـبب مقاومة 
محيطيـة لأنسـولن.

يتعاطـون  الذيـن  لأشـخاص   B12 الفيتامـن  إعطـاء 
طويلـة. ملـدة  امليتفورمـن 

وبالتالي إمكانية استخدامه في تخفيض 
اإلجهـاد التأكسـدي بصـورة  عامة، وعند 

السـكريين من النمطيـن بصورة خاصة.
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ممثلة برئيسـها الدكتورة هيام البشـاره شـاركت جامعة 
احلـواش اخلاصـة في الـدورة االسـتثنائية الحتـاد اجلامعات 
فـي  الزيتونـة  جامعـة  اسـتضافتها  التـي  العربيـة 
العاصمـة األردنيـة عّمـان في الرابـع واخلامس مـن كانون 

األول اجلـاري. 

مجموعـة  البشـاره  د.  عقـدت  املؤمتـر  هامـش  وعلـى 
مـن االجتماعـات مـع مجموعـة مـن رؤسـاء اجلامعـات 
مـن  مجموعـة  توقيـع  حصيلتهـا  كانـت  املشـاركة، 
االتفاقـات العلمية مـع جامعتي الزيتونـة وعّمان األهلية 
األردنيتـن، وجامعتي أسـيوط وقناة السـويس املصريتن. 

يُشـار إلـى أن جامعـة احلـواش اخلاصـة تُعتبـر مـن أكثـر 
اجلامعـات السـورية نشـاطاً فـي مشـاركاتها فـي املؤمتـرات العربيـة والدوليـة، وذلـك كونها عضـو فاعل فـي احتاد 

اجلامعـات العربيـة واحتـاد اجلامعـات العربيـة األوروبيـة واحتـاد اجلامعـات العامليـة ومنظمـة اجلـودة العامليـة.

متّ توقيـع اتفـاق تعـاون علمـي بـن جامعتـي احلـواش اخلاصـة وجامعـة دوينتسـك الوطنية فـي أوكرانيا فـي مدينة 
دوينتسـك , مـن قبـل السـيدة أوكسـانا وهبـي مديـر العالقـات الدولية فـي جامعـة احلواش .

تضّمن االتفاق املشاركة في األبحاث العلمية , وتبادل اخلبرات التدريسية بن اجلامعتن.

اتفاقات علمية هامة لجامعة الحواش الخاصة مع مجموعة 
من الجامعات على هامش مؤتمر الجامعات العربية

توقيع اتفاق تعاون علمي بين جامعتي الحواش الخاصة 
وجامعة دوينتسك األوكرانية

وقعـت جامعـة احلـواش اخلاصـة ممثلة بالسـيدة 
فـي  الدوليـة  العالقـات  مديـر  وهبـي  أوكسـانا 
جامعـة احلواش اخلاصة اتفاقيـة تعاون علمي مع 
اجلامعـة الروسـية للصداقـة بـن الشـعوب في 
موسـكو,وذلك بهـدف تبـادل اخلبـرات التعلميـة 

والعلميـة بـن اجلامعتـن.

توقيع اتفاق تعاون علمي بين جامعتي الحواش 
الخاصةوالجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب في موسكو

رئيـس  أيـوب  كامـل  املهنـدس  بحضـور 
مجلس إدارة شـركة املشـرق للمؤسسات 
التعلمية، وقع الدكتـور أمجد أيوب عضو 
مجلـس أمنـاء جامعـة احلـواش اخلاصـة 
األسـتاذة  مـع  العلمـي  للتعـاون  اتفاقـاً 
الدكتورة سـماراندا اجنينـي رئيس جامعة 
تيتـو مايوريسـكو الرومانيـة، وذلـك فـي 
فـي  الرومانيـة  اجلامعـة  رئيـس  مكتـب 
ظهـر  بوخارسـت  الرومانيـة  العاصمـة 

اليـوم االثنـن 27 حزيـران 2016. 

حضـر توقيـع االتفاق السـادة فـوزي أيوب 
جامعـة  ممثلـي  أيـوب  وجـورج 
احلـواش في رومانيـا، ومن جانب 
مايوريسـكو  تيتـو  جامعـة 
السـادة عميد الدراسات العليا 
املعلوماتيـة  كليـة  وعميـد 
ومديـرة العالقـات العامـة فـي 

الرومانيـة. اجلامعـة 

جامعة الحواش الخاصة توقع اتفاق تعاون علمي مع جامعة 
تيتو مايوريسكو الرومانية

التعاون الدولي
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جامعـة  أصبحـت 
احلـواش اخلاصـة عضـواً 
اجلامعـات  احتـاد  فـي 
املتوسـطية وذلك ضمن 
شـراكة أوروبيـة متوسـطية تسـهم 
فـي تبـادل اخلبـرات والتجـارب بهـدف 

اجلامعـي. التعليـم  مسـتوى  رفـع 

جامعة الحواش الخاصة عضوًا في اتحاد الجامعات المتوسطية

مبشـاركة جامعـة احلـواش اخلاصـة وعشـرات اجلامعات مـن دول حوض املتوسـط , افتتح يـوم أمس اخلميـس 2016-
10-20 اليوبيـل الفضـي الحتـاد جامعـات املتوسـط ) الذكرى 25 لتأسيسـه ( فـي جامعة رومـا بإيطاليا .

مثّـل جامعـة احلـواش اخلاصـة د. أمجـد أيوب عضـو مجلس األمنـاء , وكانـت جامعة احلـواش هي اجلامعـة الوحيدة 
السـورية املشـاركة في هـذا االحتفال .

توقيـع اتفـاق تعـاون علمـي بـن جامعتـي احلـواش  متّ 
اخلاصـة وجامعـة طرطـوس, مـن قبـل الدكتـورة هيـام 
والدكتـور  اخلاصـة  احلـواش  جامعـة  رئيـس  البشـاره 

. رئيـس جامعـة طرطـوس  الدالـي  عصـام محمـد 

تضّمـن االتفاق املشـاركة في األبحاث العلميـة , وتبادل 
اخلبرات التدريسـية بن اجلامعتن.

جامعة الحواش الخاصة في إيطاليا إلحياء ذكرى مرور 25 عامًا 
على تأسيس اتحاد جامعات المتوسط

جامعة الحواش الخاصة توقع اتفاق تعاون علمي مع جامعة طرطوس

كلمـة الدكتـور أمجـد أيـوب عضـو مجلـس أمنـاء جامعـة احلـواش 
اخلاصـة فـي املؤمتـر الثالـث للجامعـات العربيـة واألوروبيـة:

أشـكر جميـع احلضـور اليـوم علـى جهدهـم ووقتهـم واهتمامهـم 
بقضيـة إنسـانية وبشـرية هـي اإلنسـان السـوري. 

العربيـة  األوروبيـة واحتـاد اجلامعـات  وأثمـن اهتمـام احتـاد اجلامعـات 
وأحيـي جهودهـم.  السـورين،  لالجئـن  العالـي  التعليـم  بتأمـن 

ولكـن، ومـع أنـه مـن الطبيعـي جـداً فـي اللحظـات املؤملـة أن تبحث 
أوال عـن مسـكنات األلـم، لكنـك عاجال أم أجـال ال بد أن حتـاول معاجلة 
املـرض، أو وقـف النزيـف.  ال بـد أن يتوجـه اهتمام اجلميع إلـى احملافظة 
علـى مـن صمـد وبقـي فـي سـوريا، والعمـل علـى حتسـن حياتهـم 

وتذليـل العقبـات أمامهم. 

إن دعم اإلنسـان السـوري في سـوريا أهم وأسـهل وأقـل كلفة. وأحب 
السورين.  لقلوب 

لقـد ذكـر بروفسـور رامـون مـن جامعة برشـلونة فـي افتتـاح املؤمتر .. 
إن املواطنـن غيـر فاعلـن فـي السياسـات الدوليـة.  ولكني كسـوري 
بانتمائـه ألرض احلضـارة، ال  األزمـان، وفخـور  فخـور بوطنـه فـي كل 

أسـتطيع فهـم قدرتكـم على رؤية املشـكلة احلقيقيـة. إال أن العقوبـات االقتصادية التي تفرضهـا حكوماتكم هي 
أهم مسـببات اسـتنزاف الشـعب السـوري، وهي تضير باإلنسـان الذي حتاولون مسـاعدته، فحبذا لو أن الدعم يبدأ 
أوال. بوقـف جميـع اإلجـراءات والعقوبـات املوجهة ضد سـوريا والسـورين. فهذا أجدى لنـا وأقل جهـداً عليكم، ومن 

ثـم دعونـا نعمل علـى دعـم صمود مـن تبقى. 

أشـكركم مـرة أخـرى كسـوري، وأوكـد لكـم جميعا أن أيـا منا لـم يختر جنسـيته. وأنه مـن الصعب جـدا أن تكون 
سـوريا فـي هـذه األيـام، لكـن لو أتيح لـي أن اختـار أي وطـن كان، وقد أتيـح لي. وببسـاطة طفـل أقرر. ملـا اخترت إال 

األرض التـي يريدنـي اجلميـع ان أخرج منهـا، وهي سـورية احلبيبة. 

إن أردمت املساعدة. أمتنى في أي نشاط قادم. أن يكون توجهكم أن تساعدونا لنبقى. 

واسـمحوا لـي نهايـة أن أشـكر سـوريا مـرة أخـرى، فحتـى فـي وجعها جتمـع خيـرة الناس وأشـرفهم. شـكرا لكم 
برشـلونة. وجلامعة 

د. أمجد أيوب أمام رؤساء الجامعات األوروبية والعربية:
لو أتيح لي أن أختار وطنًا لما اخترت إال سورية

التعاون الدولي
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مؤتمرات

مبشـاركة واسـعة ألكثـر مـن مئة باحـث وعالـم وأكادميي مثّلـوا جميع اجلامعـات احلكومية السـورية وخمسـة من 
اجلامعـات اخلاصـة ، عقـدت جامعـة احلواش اخلاصـة ملتقاها الثانـي للصيدلة حتت عنـوان ) املسـتجدات في العلوم 

 .  ) الصيدلية 

أقيم امللتقى حتت رعاية السيد وزير التعليم العالي صباح اليوم السبت 10 تشرين األول 2015 .

بمشاركة مئة شخصية علمية وعشر جامعات سورية، جامعة 
الحواش تفتتح ملتقاها الثاني للعلوم الصيدلية

الدكتـور متيـم حمـاد رئيـس جامعـة احلـواش اخلاصـة مـع رؤسـاء اجلامعـات 
السـورية املشـاركة فـي الـدورة التاسـعة واألربعـن للمؤمتـر العـام الحتـاد 
اجلامعـات العربيـة املقام فـي مدينة العـن في االمـارات العربية املتحـدة ....

واألربعـن الحتـاد  التاسـعة  الـدورة  شـاركت جامعـة احلـواش اخلاصـة فـي 
اجلامعـات العربيـة املنعقـدة فـي جامعـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة فـي 
مدينـة العـن اإلماراتيـة وكان ممثـل اجلامعـة في هـذا املؤمتر السـيد الدكتور 
متيـم حمـاد رئيـس جامعـة احلـواش اخلاصة.اسـتمر املؤمتـر ليومـن 11/10/
نيسـان 2016مبشـاركة أكثـر من / 300 / من رؤسـاء ومدراء اجلامعـات العربية 
والدوليـة فـي جامعـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة .ويتضمـن جـدول أعمـال 
املؤمتـر العديـد مـن املوضوعـات التـي أعدتهـا األمانـة العامـة لالحتـاد أبرزها 
فـي يومها األول اسـتعراض ومناقشـة األنشـطة واإلجنازات لـكل من اجملالس 
واملراكـز واجلمعيـات العلميـة للكليات وبحـث التعاون بن االحتـاد واملنظمات 
العربيـة واإلقليميـة والدوليـة وكذلك جائزة االحتـاد للباحث املتميـز وطلبات 

العضويـة للجامعـات العربيـة الراغبـة باالنضمـام لالحتاد.

شـاركت جامعة احلـواش اخلاصة في املؤمتـر العلمي األول 
)طـب األسـنان تطور وإبـداع( الـذي أقيم برعاية األسـتاذ 

الدكتـور أحمـد مفيد صبـح رئيس جامعـة البعث

املدنيـة  الهندسـة  كليـة  فـي  الباسـل  مـدرج  علـى 
بالتعـاون مـع نقابـة أطبـاء األسـنان بحمـص وقـد مثّل 
جامعـة احلـواش اخلاصـة فـي املؤمتـر عميـد كليـة طـب 
األسـنان فـي اجلامعـة الدكتور منـذر حداد ونائـب عميد 

كليـة طـب األسـنان الدكتـور وليـد سـليمان.

رئيس جامعة الحواش الخاصة مع رؤساء الجامعات 
السورية في الدورة التاسعة واألربعين للمؤتمر العام 

التحاد الجامعات العربية

جامعة الحواش الخاصة تشارك في المؤتمر العلمي األول 
الذي أقيم في جامعة البعث

5959السنة الثالثة  -  العدد السنة الثالثة  -  العدد 88 - الربع األول    - الربع األول   585820172017 السنة الثالثة  -  العدد السنة الثالثة  -  العدد 88 - الربع األول    - الربع األول   20172017



الدكتـورة لينـدا داود عضـو مجلـس أمنـاء جامعة احلـواش اخلاصة 
ترافقهـا الدكتـورة رجـوى جبيلـي ميثلن ملتقـى املواطنـة واالنتماء 

في مؤمتـر صانعات السـالم السـوريات

بدعـوة من هيئـة األمم املتحـدة للمرأة تشـارك السـيدتان الدكتورة 
لينـدا داود والدكتورة رجـوى جبيلي كممثلتن عـن ملتقى املواطنة 
واالنتمـاء فـي مؤمتـر صانعـات السـالم السـوريات فـي العاصمـة 

بيروت.  اللبنانيـة 

املؤمتـر الـذي تشـارك فيـه أكثر مـن 120 سـيدة سـورية قيادية من 
أعمالـه  انطلقـت  واالجتماعيـة  السياسـية  االجتاهـات  مختلـف 
صبـاح أمـس اجلمعـة 20 أيـار 2016 في فنـدق احلبتور مبنطقة سـن 

الفيـل بالعاصمـة اللبنانيـة بيـروت، وتخلـل املؤمتـر كلمـة مبعـوث 
األمم املتحـدة إلى سـوريا سـتيفان دميسـتورا عبـر االنترنت قـال فيها 
“إنهـا املـرة األولـى التـي أرى فيها النسـاء السـوريات مجتمعات مع 
بعضهـن البعـض، وأنـا فخـور بتواجدكـم هنا” وأكـد أن هـذا املؤمتر 

سـيصبح أساسـاً لصنع السـالم فـي األيـام املقبلة.

ويتابـع املؤمتـر أعمالـه عبر ورشـات عمل حـول دعم ومشـاركة املرأة 
فـي العمليـة السـلمية والسياسـية، واحلـد مـن العنف ضـد املرأة 

وحتسـن الوضـع اإلنسـاني، وتقويـة صوت املـرأة السـورية عبـر تعزيز ومتكـن دور املرأة ضمـن احلركة النسـوية. 

وكان املؤمتـر أقـرّ رسـالة أساسـية اليـوم يقـول نصها : )) نحن، نسـاء سـوريات مـن خلفيـات ومرجعيـات مختلفة، 
اجتمعنـا فـي مؤمتـر صانعـات السـالم، الـذي دعت إليـه هيئـة االمم املتحـدة للمرأة، فـي بيـروت فـي 20-22 آيار/مايو 

2016، حيـث تشـاركنا آالمنـا وآمالنـا بهـدف إنهاء معاناة الشـعب السـوري.

نؤمن بأن للنساء السوريات دوراً قيادياً في بناء السالم وتعزيز مكانة املرأة.

الدكتورة ليندا داود عضو مجلس أمناء جامعة الحواش الخاصة تمثل 
ملتقى المواطنة واالنتماء في مؤتمر صانعات السالم السوريات

احلـواش  جامعـة  شـاركت 
اخلاصة فـي فعاليـات املؤمتر 
عشـر  الثامـن  العلمـي 
األسـنان  أطبـاء  لنقابـة 
فـي سـورية , ممثلـة بعميـد 
كليـة طـب األسـنان ونائبه 
و75 طالبـاً , عقـد املؤمتر في 
والسابع  والسـادس  اخلامس 
 ,2016 الثانـي  تشـرين  مـن 
األوبـرا فـي مدينـة  دار  فـي 

. دمشـق 

مشاركة واسعة لجامعة الحواش الخاصة في المؤتمر العلمي 
الدولي الثامن عشر لنقابة أطباء األسنان في سورية

مؤتمرات
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برعايـة الدكتـور محمـد عامـر املارديني وزير التعليـم العالي أقامـت جامعة احلـواش اخلاصة امللتقـى العلمي الثاني 
فـي طـب األسـنان حتـت عنـوان )نحـو آفـاق جديـدة فـي علـوم طـب األسنان(واسـتمر امللتقى ملـدة يومـن متتالين 
7--8أيـار 2016 .وقدمـت كليـة طـب األسـنان فـي جامعـة احلـواش اخلاصـة درع امللتقى الثانـي لكلية طب األسـنان 
لأسـتاذ كامـل أيـوب رئيـس مجلـس إدارة شـركة املشـرق للمؤسسـات التعليميـة ونائـب رئيـس مجلـس األمنـاء 

فـي جامعـة احلـواش اخلاصـة ودرع 
اخلاصـة  احلـواش  جامعـة  لرئيـس 
تقديـرا  حمـاد  متيـم  الدكتـور 
لدعمهمـا مللتقـى طـب األسـنان 

واملسـاهمة فـي إجناحـه.

الملتقى العلمي الثاني لطب األسنان تحت عنوان )نحو آفاق 
جديدة في علوم طب األسنان(

شـاركت جامعـة احلـواش اخلاصـة في مؤمتـر العلـوم الصيدالنية الذي أقيـم في جامعة تشـرين في مدينـة الالذقية 
فـي 2016-4-20 وقـد مثّـل جامعـة احلـواش اخلاصـة في املؤمتـر السـيد رئيس اجلامعـة الدكتـور متيم حّمـاد و عميد 

كليـة الصيدلـة الدكتور مهـران عرّاج.

جامعة الحواش الخاصة تشارك في مؤتمر العلوم 
الصيدالنية الذي أقيم في جامعة تشرين
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مؤتمرات

اسـتضافت جامعـة احلـواش اخلاصـة أمـس السـبت 
السـياحي  بالواقـع  النهـوض  )مؤمتـر   12-11-2016
والثقافـي فـي الوضـع الراهـن(, الـذي نظمتـه غرفـة 
سـياحة حمـص بالتعـاون مـع كليـة السـياحة فـي 
جامعـة البعـث. تضمـن املؤمتـر محاضـرات ألكادميـن 
مـن جامعـة البعث, وشـارك د.أمجـد أ يـوب مبحاضرة 
قيمـة , واختتـم املؤمتـر بتكـرمي الطلبـة األوائـل فـي 

كليـة السـياحة.

املشـرق  شـركة  إدارة  مجلـس  رئيـس  عـاد 
زار  أوروبيـة  رحلـة  مـن  التعليميـة  للمؤسسـات 

وإيطاليـا.  وسويسـرا  فرنسـا  خاللهـا 

وكان املهنـدس أيـوب وصـل العاصمة الفرنسـية 
باريس مسـاء األحـد 12 شـباط 2017 ليبدأ جولة 
شـملت عـدة مـدن فرنسـية وسويسـرية اجتمع 
خاللهـا بعـدد مـن الشـركات والهيئـات اخملتصـة 
بتأمـن جتهيـزات املشـفى اجلامعـي فـي جامعـة 

اخلاصة.  احلـواش 

رومـا  اإليطاليـة  العاصمـة  إلـى  بعدهـا  وغـادر 
ليشـارك ممثـالً جلامعـة احلـواش اخلاصة فـي مؤمتر 
خـاص بدعـم التعليـم لالجئـن السـورين عقده 
 14 الثالثـاء  األوروبيـة  العربيـة  اجلامعـات  احتـاد 

 .2017 شـباط 

يُذكـر أن جامعـة احلـواش اخلاصـة كانـت اجلامعة 
السـورية الوحيدة التي شـاركت فـي املؤمتر الهام 

وفـق املهنـدس أيوب.

رافـق املهنـدس أيـوب في اجلولـة الدكتور يوسـف 
أيـوب رئيـس جلنة املشـتريات في شـركة املشـرق 

التعليمية. للمؤسسـات 

شـاركت الدكتـورة لينـدا داود عضـو مجلـس أمنـاء جامعة احلـواش اخلاصة فـي لقاء نسـوي ملنصة دمشـق للحوار 
السـوري السـوري فـي لقـاء نسـوي سـوري ُعقد في فنـدق الدامـا روز فـي العاصمة دمشـق األحد 12 شـباط 2017 

حتـت عنـوان )حقـوق املرأة بـن رهاب العـادات وارهـاب احلرب(.

مؤتمر النهوض بالواقع السياحي والثقافي في الوضع الراهن, 
في ضيافة جامعة الحواش الخاصة

لقاءات هامة لرئيس مجلس إدارة شركة المشرق أ. كامل 
أيوب في جولة أوروبية مثمرة

د. ليندا داود عضو مجلس أمناء جامعة الحواش الخاصة في 
منصة دمشق

بدعـوة مـن مجموعـة الكسـندريون العامليـة والتـي تعنـى بتكـرمي شـخصيات ثقافيـة مـن العالـم كل عـام فـي 
رومانيـا ,توجـه وفـد من جامعة احلـواش اخلاصة إلـى رومانيا ,وحضـروا تكرمي غبطـة البطريرك يوحنا العاشـر يازجي 
بطريـرك انطاكيا وسـائر املشـرق ,وذلك في 2016-9-29 ومت التكرمي وسـط حشـد كبير من أسـاتذة اجلامعـات واألدباء 

والشـعراء والعلمـاء الذيـن توافـدوا من أمريكا وفرنسـا وأملانيا وسـورية.

تكريم غبطة بطريرك انطاكية وسائر المشرق يوحنا العاشر 
يازجي في رومانيا بحضور وفد من جامعة الحواش الخاصة
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أخبار الجامعة

أقـام طلبـة جامعـة احلـواش علـى مسـرح اجلامعـة أمسـية جميلـة مبناسـبة عيد امليـالد اجمليـد وذلك فـي 12-21-
2015 عرضـوا فيهـا مواهبهـم املتنوعـة مـن غناء وعزف ورسـم ومتثيـل ومواهبهم األدبيـة فنظموا قصائد شـعرية 

وقدموهـا بأسـلوب مميـز ونحن بانتظار أمسـيات ونشـاطات أخـرى لطلبـة اجلامعة.

األمسية الثانية من "مواهب HPU" على مسرح جامعة 
الحواش الخاصة.

السـفير الروسـي فـي ضيافـة ملتقـى املواطنـة واالنتمـاء وجامعـة 
احلـواش اخلاصة .... قام السـفير الروسـي بدمشـق السـيد الكسـندر 
كينشـاك ترافقـه امللحـق الثقافـي في السـفارة الروسـية السـيدة 
تيغـران  السـيد  الروسـي  القنصـل  ونائـب  تارازيليتـش  إيكاتيرينـا 
كوتباشـيان ، بزيـارة خاصـة إلـى مقـر ملتقـى املواطنـة واالنتماء في 

جامعـة احلـواش اخلاصـة صبـاح اليـوم االثنـن 18 نيسـان 2016 . 

وكان فـي اسـتقبال الوفـد الروسـي األسـتاذ كامل أيوب منسـق عام 
ملتقـى املواطنـة واالنتمـاء والدكتور متيم حماد رئيـس جامعة احلواش 
اخلاصـة والسـيد عميـد كليـة طـب األسـنان د. منـذر حـداد وأعضاء 
إدارة امللتقـى السـادة : د. لينـدا داود ود. أمجـد أيـوب وأ. حـال خـوري ود. 
جوزيـف أيـوب وأ. ناجـي درويش ود. طـالل الضاهر وأ. مـروان جرجس وأ. 

أوكسـانا وهبي. 

وكان سـبق الوفـد الروسـي فـي احلضـور إلـى مقـر امللتقـى الدكتـور 
احملامـي مطانيـوس بشـور املمثـل الرسـمي للجمعيـة اإلمبراطوريـة 
الروسـية فـي سـوريا والسـيدة سـابن رفقـا مديـرة  األرثوذكسـية 

املراسـم. 

السـادة  اجتمـاع موسـع ضـّم  عقـد  متّ  بالضيـوف  الترحيـب  وبعـد 
أعضـاء الوفد الروسـي ووفد اجلمعية اإلمبراطورية الروسـية والسـيد 
إدارة  أعضـاء  والسـادة  واالنتمـاء  املواطنـة  مللتقـى  العـام  املنسـق 
امللتقـى افتتحـه د. أمجـد أيـوب بعـرض عن جامعـة احلـواش اخلاصة 
وتاريخهـا وأقسـامها ومركـر األبحـاث التابـع لهـا والـدور الـذي تقوم 
بـه فـي خدمـة اجملتمع احمللـي والسـوري ومشـاريعها القائمـة والقيد 

اإلنشـاء واملسـتقبلية. 

ثم اسـتعرض األسـتاذ كامل أيوب تاريخ وجغرافيـا والوضع االقتصادي 
واالجتماعـي ملنطقـة وادي النضـارة وامتدادهـا احليـوي الواصـل إلـى 
صافيتـا، وقّدم شـرحاً عـن ملتقـى املواطنة واالنتمـاء بدوراتـه الثالث 
علـى مـدى السـنوات اخلمـس املاضيـة وعـن مـدى متثيلـه لشـريحة 
هامـة مـن اجملتمـع السـوري ومـدى انتمـاء هـذه الشـريحة لسـوريا 
الوطـن، وطلب املسـاعدة الروسـية فـي الضغط على اجملتمـع الدولي 

لرفـع العقوبـات عن الشـعب السـوري. 

بدوره أعرب السـفير الروسـي عن سـروره بالزيارة وعّبر عن االسـتعداد 
الروسـي الكامـل لدعم الشـعب السـوري الصديق في جميـع احملافل 
الدوليـة، وأبـدى دهشـته لروعـة الطبيعـة فـي املنطقة، وشـكر إدارة 
ملتقـى املواطنـة واالنتمـاء وجامعـة احلـواش اخلاصـة علـى الدعـوة 

ووعـد بتكـرار الزيارة. 

ثـّم قّدم األسـتاذ كامل أيـوب درع جامعة احلواش اخلاصـة ودرع ملتقى 
املواطنـة واالنتمـاء للسـفير الروسـي، وانتقـل اجملتمعـون إلـى مائدة 
مـن خبـز وخمر تبادلـوا حولها أنخاب الشـعبن السـوري والروسـي. 

وغادر الضيف الكبير مودّعاً مبثل من اسُتقبل من حفاوة وتكرمي.

السفير الروسي في ضيافة ملتقى المواطنة واالنتماء 
وجامعة الحواش الخاصة

فـي إطار حـرص اجلامعة على تقـدمي املعلومة بأسـلوب عملي 
ميدانـي , نظمـت كليـة الصيدلـة فـي جامعة احلـواش رحلة 
علميـة لطـالب السـنوات املتقدمـة , إلـى معمـل ابـن حيـان 

للصناعـات الدوائيـة , صبـاح االربعـاء 2-11-2016 .

رحـب مديـر اجلـودة واملديـر اإلداري في املعمـل بالطلبـة , ومتنوا 
لهـم االسـتفادة العلميـة, ثـم قـدم عميـد كليـة الصيدلـة 
إلدارة املعمـل درع اجلامعـة , وقـام الطلبـة بجولـة في أقسـام 
املعمل برفقة مشـرفن مختصـن , وانتهت الزيارة باسـتراحة 

قصيـرة قدمـت فيهـا إدارة املعمـل ضيافتهـا للزوار .

طالب كلية الصيدلة في جامعة الحواش الخاصة في زيارة 
علمية إلى معمل ابن حيان للصناعات الدوائية
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اختتمـت اجلامعـة احتفاالتهـا بـرأس السـنة السـورية 6766 بفعاليات اسـتمرت طيلة اليـوم اجلمعـة 01.01.6766 
وفـق التقـومي السـوري املوافـق 01.04.2016 ميالدي. 

وبـدأت اجلامعـة وضيوفهـا نهارهـم بحفـل ختـام مهرجان الشـعر احملكـي الذي حمل اسـم الشـاعر عيسـى أيوب 
ابـن البلـدة التـي حتمـل اجلامعة اسـمها )احلواش(، وشـارك فيه 48 شـاعر سـوري كتبـوا 96 قصيدة تنافسـت على 

مـدى شـهر كامل ليصل 14 شـاعراً منهم إلـى حفل اخلتام اليـوم ، وقدموا 
خاللـه 14 قصيـدة أمـام جلنـة حتكيـم مؤلفـة مـن السـادة: أ. كامـل أيوب 
رئيـس مجلس إدارة شـركة املشـرق للمؤسسـات التعليميـة ، د. ليندا داوود 
عضـو مجلـس أمناء اجلامعة، الشـاعر سـمير هالل، أ. إبراهيم أيوب شـقيق 
الشـاعر أيـوب ،وأ. ابتسـام دهما زوجتـه، وكان الفنـان دريد حلام واملوسـيقار 
سـهيل عرفة أرسـلوا عالماتهـم وحتياتهـم للجامعة وضيوفهـا ومتنياتهم 

بالتوفيـق وعالماتهم للشـعراء. 

وفـي ختام املسـابقة فاز الشـاعر طالل عمـار باملرتبة األولـى وبجائزة قدرها 
250.000 ل.س ، ونالـت الشـاعرة ناديـا ديـب املرتبـة الثانيـة وجائـزة قدرهـا 
100.000 ل.س ، وتقاسـم الشـاعران حسـان البسـطاطي واليـاس شـبوع 

املرتبـة الثالثـة وجائـزة قدرهـا 50.000 ل.س لـكّل منهما. 

ثـم احتفـت اجلامعـة واملئات مـن ضيوفهـا بطبخـة )الهريسـة( التقليدية 
مبـا حتمل مـن رمزيـة للحنطة السـورية. 

وكانـت جامعـة احلـواش اخلاصـة بـدأت احتفاليتها برأس السـنة السـورية 
6766 علـى مـدى أسـبوع كامـل سـابق ليـوم اخلتـام تضّمـن محاضـرات 

علميـة وثقافيـة وسياسـية.

في ختام احتفاالتها برأس السنة السورية 6766
طالل عمار على عرش الشعر المحكي والهريسة سيدة االحتفالية

أخبار الجامعة

عقـد طـالب فـرع جامعة احلـواش لالحتـاد الوطنـي لطلبة 
سـورية مؤمترهـم السـنوي , صباح السـبت 5-11-2016 

في مسرح اجلامعة. 

بعـد افتتـاح املؤمتـر رحبـت رئيـس اجلامعة باحلضـور الذين 
تقدمهـم السـيد محافـظ حمـص وأمـن فـرع جامعـة 
البعـث حلـزب البعـث العربـي االشـتراكي ومتنـت للمؤمتر 

النجـاح .

تابـع املؤمتـر فعالياتـه التـي بـدأت مبداخـالت جملموعـة من 
الطلبـة , وانتهـت بانتخـاب قيـادة فـرع اجلامعـة لالحتـاد 

الوطنـي للطلبـة .

قـام السـيد بشـر يازجـي وزيـر السـياحة أمـس اجلمعـة 22 متـوز 
2016 بزيـارة إلـى جامعـة احلـواش اخلاصـة علـى رأس وفـد مؤلف 
مـن رئيـس غـرف السـياحة السـورية واللجنـة العليـا ملهرجـان 
القلعـة والـوادي الذي تسـتضيف اجلامعة العديد من نشـاطاته. 

املشـرق  شـركة  رئيـس  أيـوب  كامـل  األسـتاذ  الـزوار  اسـتقبل 
للمؤسسـات التعليميـة ود. أمجـد أيـوب عضـو مجلـس أمنـاء 
اجلامعـة ود. هيام بشـارة رئيس اجلامعة والسـادة عمـداء الكليات 
د. منـذر حـداد ود. طـالل الضاهـر وأمـن اجلامعـة أ.ناجـي درويـش

وبحـث اجملتمعـون دور جامعـة احلـواش اخلاصـة احملوري فـي خدمة 
اجملتمـع احمللـي والذي حتـرص علـى القيام بـه منذ تأسيسـها عام 
2007، ودورهـا فـي دعـم مهرجـان القلعـة والـوادي منـذ انطالقه 
السـياحة  إطـالق   ( احلديـث مشـروع  وتنـاول   ،2007 العـام  فـي 
الربيعيـة والشـتوية فـي الـوادي ( الـذي مت إطـالق دراسـاتها بعـد 
اجتمـاع مطـول للدكتـور أمجد أيـوب مع السـيد وزير السـياحة 
خـالل زيارتـه للـوزارة االثنـن 19 متـوز 2016 والتـي رافقـه فيهـا 

درويش. أ.ناجـي 

بحضور رسمي وطالبي كبير , فرع جامعة الحواش الخاصة 
التحاد الطلبة يعقد مؤتمره السنوي

السيد وزير السياحة في ضيافة جامعة الحواش الخاصة ردًا 
لزيارة د. أمجد أيوب
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ديـب  فاديـا  الدكتـورة  األسـتاذة  اسـتقبلت 
اليـوم  صبـاح  سـوريا  أسـنان  أطبـاء  نقيـب 
الثالثـاء2016-3-15 األسـتاذ كامـل أيـوب رئيـس 
إدارة شـركة املشرق للمؤسسـات التعليمية في 
املركـز الوطنـي للتخصصـات الطبيـة السـنية 

فـي دمشـق.

وبعـد جولـة فـي أقسـام املركـز رافقتـه فيهـا 
د. فاديـا ديـب و د.منـذر حـداد عميـد كليـة طـب 
اجمللـس  عضـو  احلـواش  جامعـة  فـي  األسـنان 
املركـزي لنقابـة أطبـاء أسـنان سـوريا واألسـتاذ 

جبيلـي. موريـس 

ومتنـى  احلضـاري  الصـرح  بهـذا  أ.أيـوب  أشـاد 
التوفيـق الدائـم للعاملن فيه وفـي نقابة أطباء 

أسـنان سـوريا.

رئيس مجلس إدارة شركة المشرق في ضيافة المركز 
الوطني للتخصصات الطبية السنية

فراس السواح المفكر والباحث السوري في ضيافة 
جامعة الحواش الخاصة

املفكـر  اخلاصـة  احلـواش  جامعـة  اسـتضافت 
والسـيدة  السـواح  فـراس  السـوري  والباحـث 

12-8-2016 اليـوم  عقيلتـه 

ثقافـي مشـع علـى خشـبة  لقـاء فكـري  فـي 
مسـرح جامعة احلـواش اخلاصة...فراس السـواح 
أهـالً بك فـي صرح علمـي يقدس الفكـر والعلم 

والعلمانيـة.

أخبار الجامعة

فـي تقليـد سـنوي درجـت عليـه منـذ أربـع سـنوات، كرّمـت جامعة 
احلـواش اخلاصـة اليـوم السـبت 17 كانـون األول 2016 مئة وخمسـن 
أسـرة من أسـر شـهداء اجليـش والقـوات املسـلحة والقـوات الرديفة 

فـي منطقـة تلكلـخ وقـرى وادي النضارة. 

الدكتـور  العالـي  التعليـم  وزيـر  السـيد  بإضـاءة  االحتفاليـة  بـدأت 
عاطـف النـّداف لشـجرة امليـالد املزينـة بصـور الشـهداء فـي بهـو 
اجلامعـة، ثـّم ألقـى األسـتاذ كامـل أيوب كلمـة اجلامعـة، والقـت أّم 
الشـهداء،  ذوي  أبـو عيطـة كلمـة  أنطوانيـت  السـيدة  الشـهيدين 
ثـّم وجـه مجموعـة مـن طـالب اجلامعة )رسـالة إلـى العالـم باللغة 
اإلنكليزية(، تالها عرض مسـرحي بعنوان )الشـهيد .. سـيد املعلمن(، 
ثـم قـام السـيد راعـي االحتفاليـة وصحبـه بتكـرمي ذوي الشـهداء، 

بينمـا وزّع بابـا نويـل هدايـا امليـالد علـى أطفـال الشـهداء. 

ومـع مئـة وخمسـن مـن أسـر الشـهداء املكرمـن، كان فـي مقدمة 
احلضـور السـيد محافـظ حمـص وقائـد شـرطة احملافظـة والسـادة 
رؤسـاء جامعـات البعـث وتشـرين واحلـواش اخلاصـة وطرطـوس وأمن 

فـرع جامعـة البعـث حلـزب البعـث العربي االشـتراكي. 

يذكـر بـأن مبـادرة )ابنـي( التـي أطلقهـا األسـتاذ أيـوب فـي كلمتـه، 
سـتقوم بتأسـيس مؤسسـة لرعايـة أبنـاء الشـهداء فـي منطقـة 
الـوادي عبـر مبلـغ شـهري يخصـص لهـم، ورعايـة طبيـة كاملـة، 
ورعايـة تعليميـة خـالل مراحـل دراسـتهم وصـوالً إلى تأمـن مقاعد 
لهـم فـي جامعة احلـواش اخلاصة، وصـوالً إلى تأمن وظائـف لهم في 
اجلامعة واملؤسسـات التابعة لشـركة املشـرق، كما سـتقّدم اجلامعة 
مالعبهـا ومسـارحها وصاالتهـا الثقافيـة وفـق برنامـج خـاص بهم. 

برعاية وحضور السيد وزير التعليم العالي وحشد رسمي 
وشعبي كبير جامعة الحواش الخاصة تّكرم أسر الشهداء 

وتطلق مبادرة )ابني( لرعاية أبنائهم
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ألن احملبـة والعطـاء طريق للدفء 
والفـرح, اسـتيقظنا على محبة 
وعطـاء ودفء وفرح وأنرنا شـجرة 
العـام اجلديـد فـي حـرم اجلامعة 
وأطلقنـا حملـة )دفانـا محبتنا( 
بـكّل  إحساسـنا  مـن  انطالقـاً 
سـورّي يشـعر بالبرد. وستستمر 

احلملـة بالعطـاء املتواصل.

جامعة الحواش الخاصة تطلق حملة )دفانا محبتنا ( وتضيء 
شجرة العيد.

أخبار الجامعة

اسـتضافت جامعة احلواش اخلاصـة الدكتور 
الداخليـة  التجـارة  وزيـر  الغربـي  عبـداهلل 
وحمايـة املسـتهلك مـع حشـد مـن أهالـي 
قـرى وادي النصـارى ظهر يـوم اجلمعة 2016-
خاللـه  حتـدث  لقـاء جماهيـري  فـي   ,18-11
وطمـوح  عمـل  آليـات  عـن  الوزيـر  السـيد 
الـوزارة لتأمـن رغيـف اخلبـز والعيـش الكرمي 
, واملصاعـب  للمواطنـن السـورين جميعـاً 
التـي تواجـه هـذا الطمـوح وخطـط الـوزارة 
لتحقيقـه, بينمـا عّبـر أهالـي املنطقـة عن 
عـن  املسـؤول  للوزيـر  مباشـرةً  مواجعهـم 
وجشـعي  األزمـة  حيتـان  مـن  حمايتهـم 
السـوق . بعـد اللقـاء الـذي متّيـز بالصراحـة 
والشـفافية دعـت جامعـة احلـواش اخلاصـة 
الضيـف الكبيـر والضيوف من أهالـي الوادي 
إلـى وليمة غداء تقاسـموا فيهـا اخلبز وامللح 

والعهـد بالوفـاء للوطـن<

ألننا سوريون....

وألن قلوبنـا تتمـزق أملاً....لـم نسـتطع الوقـوف عاجزيـن صامتـن أمـام هـول مايحـدث في حلـب الشـهباء. أعضاء 
ملتقـى املواطنـة واالنتمـاء وأصدقـاؤه قّدمـوا تبرعاتهـم , منهـم مـن سـاهم باملال ومنهم من سـاهم فـي تعبئة 
األدويـة واملـواد اإلسـعافية, أمـا الباقـون ركبـوا احلافلـة األولى في السـاعة الرابعـة والنصـف صباح اليـوم األربعاء 
2016-5-4 وانطلقـوا نحـو حلـب مـن سـاحة جامعـة احلواش اخلاصـة حاملـن ألهلنا هناك العـالج واحملبـة ....آملن 

حللـب وسـورية قيامـة مجيدة.

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك يلتقي أهالي الوادي 
في جامعة الحواش الخاصة

ملتقى المواطنة واالنتماء ,جامعة الحواش الخاصة تطلق 
حملة )معًا من أجل حلب(
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أخبار الجامعة

احلـواش  جامعـة  فريـق  أبطـال  تأهـل 
اخلاصـة إلـى الـدور الثانـي مـن بطولة 
بعـد  القـدم  لكـرة  الـوادي  أنديـة 
فوزهـم اليـوم األحـد 16.08.2015 على 
أهـداف  بسـبعة  شـن  رديـف  فريـق 
أرض  علـى  وذلـك  خمسـة  مقابـل 
ملعـب اجلامعـة وبحضـور املشـجعن 
بالهتافـات  امللعـب  أرض  اللذينألهبـوا 

. لتشـجيعية ا

تأهل أبطال فريق جامعة 
الحواش الخاصة إلى الدور 

الثاني من بطولة أندية 
الوادي لكرة القدم

أقـام طلبـة جامعـة احلـواش علـى مسـرح اجلامعـة 
أمسـية جميلـة مبناسـبة عيد امليـالد اجمليـد وذلك في 
21-12-2015 عرضـوا فيهـا مواهبهـم املتنوعـة مـن 
غنـاء وعزف ورسـم ومتثيل ومواهبهـم األدبية فنظموا 
قصائد شـعرية وقدموها بأسـلوب مميز ونحـن بانتظار 

أمسـيات ونشـاطات أخـرى لطلبـة اجلامعة.

فريق جامعة الحواش الخاصة لكرة السلة يفوز بالمركز 
األول وتكرمه رئاسة الجامعة

التفجيريـن  بعـد  احليـاة  اسـتمرار  علـى  وتأكيـداً  لإلرهـاب  حتديـاً 
اإلجراميـن فـي مدينـة جبلـة ومحافظـة طرطـوس وحتـت إشـراف 
مكتـب النشـاط الرياضـي املركـزي وبالتعـاون بـن مكتبـي النشـاط 
احلـواش  جامعـة  فـرع  و  اخلاصـة  األندلـس  جامعـة  فـرع  الرياضـي 
اخلاصـــة، أقيمـت مباراة ودية علـى أرض جامعة احلواش، بـدأت املباراة 
بوقفـة حـداد على أرواح شـهداء التفجيريـن رفع فيها الزمـالء الفتات 

)الرحمـة لشـهداء جبلـة وطرطـوس(

مباراة ودية بين فريقي جامعة 
األندلس وجامعة الحواش الخاصة 

على أرض ملعب جامعة الحواش

فوز فريق جامعة الحواش الخاصة على فريق الناصرة 
في مباراة ودية بكرة القدم جمعت الفريقين 

على أرض ملعب الناصرة
األنشـطة  مكتـب  مـن  بتنسـيق 
لالحتـاد الوطنـي لطلبـة سـورية فرع 
الكابـن  وبإشـراف  احلـواش  جامعـة 
مـروان خـوري أقيمت مبـاراة ودية بكرة 
القـدم بـن فريقـي الناصـرة وجامعـة 

احلـواش اخلاصـة وكان الفـوز حليـف فريـق جامعـة احلـواش وذلـك 
بسـتة أهـداف مقابـل ثالثـة.

دورة تدريبية حول كيفية 
التعامل مع الحريق

سباق الضاحية في جامعة 
الحواش الخاصة تحت عنوان 

حمـص )رياضتنا للجميع( إطفـاء  فـوج  مـع  بالتعـاون 
بـدأت كـوادر جامعـة احلـواش اخلاصة 
دورة تدريبيـة حـول كيفيـة التعامـل 
مـع احلريق أمـس اجلمعـة19--2016-2 
تسـتمر الـدورة ملـدة يومـن وتتضمن 
محاضـرات نظريـة وقسـما" عمليـا" 
يقـوم خاللـه العاملـون بالتـدرب على 

إخمـاد احلرائـق

حتـت عنوان )رياضتنا للجميع( انطلق متسـابقو 
)سـباق الضاحية( الـذي أقامتـه جامعة احلواش 
السـاعة   7-10-2016 اجلمعـة  يـوم  اخلاصـة 
2:30 ظهـراً, حيـث كانت املسـافة بـن نقطتي 
البدايـة والنهايـة 2كـم ,وقدحـاز علـى املرتبـة 
األولـى للذكـور الطالـب همـام شـاكر وحـازت 
الطالبـة روزلي زيربيـه على املركـز األول لإلناث .

بـدأ طلبـة كليتـي الصيدلـة والتجميل في جامعـة احلواش اخلاصـة يوم اجلمعة2016-9-2 مبناقشـة بعض مشـاريع 
التخرج للعام الدراسـي 2016-2015 وتسـتمر املناقشـة ملـدة ثالثة أيام علـى التوالي.

مناقشة مجموعة من مشاريع التخرج لطلبة كليتي الصيدلة 
والتجميل في جامعة الحواش الخاصة
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ألنه الواجب .. وألنها املواطنة .. وألنه االنتماء 

بهـذه العبـارة بـدأ ملتقى املواطنة واالنتمـاء اليوم الثالثـاء 31 أيار 2016 حفلـه التكرميي ألمهات وزوجات وأسـر 120 
شـهيد من شـهداء اجليش والقوات واملسـلحة والدفـاع الوطني ..

احلفـل الـذي حضـره مع أهالي الشـهداء منسـق عـام ملتقـى املواطنة واالنتماء األسـتاذ كامـل أيوب وأعضـاء إدارة 
امللتقـى، والدكتـور منـذر أحمد رئيـس رابطة اإلرادة السـورية األمريكيـة SAWA وأعضاء SAWA املغتربن السـورين 

فـي الواليـات املتحـدة األمريكية،ورئاسـة وإدارة جامعة احلواش اخلاصة التي اسـتضاف مسـرحها حفـل التكرمي.

احلفـل الـذي بدأ بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشـهداء واالسـتماع للنشـيد العربي السـوري وكلمـات تذكارية 
لشـهدائنا األبـرار ألقاهـا الدكتـور منـذر حداد والدكتور سـهيل سـابا عضـو SAWA واألنسـة رهام عثمـان عن ذوي 
الشـهداء واألسـتاذ كامـل أيـوب عـن إدارة امللتقى,ثـم وزعـت شـهادات وهدايـا تقديرية ألسـر الشـهداء، واختتمت 

احلفـل الفنانـة حـال نقرور برفقـة الفرقـة املوسـيقية )ماندريك (. 

املشـرق(  )أجـراس  الشـهير  برنامجهـا  فـي  املياديـن  قنـاة  اسـتضافت 
األسـتاذ كامـل أيـوب رئيـس مجلس إدارة شـركة املشـرق للمؤسسـات 
التعليميـة منسـق ملتقى املواطنـة واالنتماء واألسـتاذة الدكتورة رجوة 
جبيلـي فـي حلقـة خاصة حـول )دور جامعة احلـواش اخلاصـة التعليمي 
غسـان  األسـتاذ  واإلعالمـي  الباحـث  وحـّل  والثقافـي(.  واالجتماعـي 

الشـامي وفريـق عمـل برنامجـه ضيوفـاً أعـزاء فـي رحـاب اجلامعة.

وكان برنامـج أجراس املشـرق سـّجل حلقـة ثانية صباح اجلمعـة من دير 
مـار جرجـس احلميـراء حول )مـار جرجس اخلضـر ودوره كقّديـس يؤمن به 
السـوريون علـى اختـالف أطيافهـم( كان ضيوفها األسـتاذ ناجي درويش 
أمـن جامعـة احلـواش اخلاصـة والدكتـور عصـام ديبـان عضـو الهيئـة 

التدريسـية في جامعـة البعث.

ملتقى المواطنة واالنتماء يكرم أسر 120 شهيد من شهداء 
الوطن األبطال في جامعة الحواش الخاصة

أجراس المشرق تـقرع من جامعة الحواش الخاصة ودير مار 
جرجس الحميراء . . .

أخبار الجامعة

جلسـته  اخلاصـة  احلـواش  جامعـة  أمنـاء  مجلـس  عقـد 
السـاعة  فـي   3-9-2016 السـبت  يـوم  والثالثـن  الواحـدة 
األكادميـي  الوضـع  ناقـش  حيـث  صباحـاً  عشـرة  احلاديـة 

اجلامعـة. فـي  واإلداري 

اسـتضاف حـزب املواطنـة واالنتمـاء األب اليـاس 
اليـوم  اخلاصـة  احلـواش  جامعـة  فـي  زحـالوي 

16-9-2016 اجلمعـة 

مجلس أمناء جامعة الحواش الخاصة 
في جلسته الواحدة والثالثين

حزب المواطنة واالنتماء 
يستضيف األب الياس زحالوي 
في جامعة الحواش الخاصة

اسـتضافت جامعـة احلـواش اخلاصـة وفـداً روسـياً برئاسـة الدكتـور ليونيـد 
إيسـايف ) املستشـار في إدارة الرئيس بوتن لشـؤون الشـرق األوسـط والعالم 
العربـي (, وضّم الوفد مجموعة من أسـاتذة اجلامعات الروسـية, وشـخصيات 

اقتصاديـة واجتماعيـة وثقافيـة ,وذلك في يـوم السـبت 8-10-2016 .

وقدمـت مديـرة العالقـات اخلارجيـة حملـة موجـزة عـن اجلامعـة , وقـام الوفـد 
بزيـارة القاعات التدريسـية واخملابـر , وأثنى الوفد على اجلهـود املبذولة لتطوير 
اجلامعـة فـي هـذه الظـروف الصعبـة , حيـث قـّدم وسـام االحتـاد الروسـي 

للسـيد رئيـس مجلـس إدارة شـركة املشـرق للمؤسسـات التعليميـة.

وفد روسي برئاسة الدكتور ليونيد إيسايف في ضيافة جامعة 
الحواش الخاصة
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ضمـن فعاليات مهرجـان القلعة والـوادي 2016 قّدمت فرقة 
بعمـرة املسـرحية علـى مسـرح جامعـة احلـواش اخلاصـة 

مسـرحية بعنـوان )بيـان وضـع( للمخـرج بسـام مطر.

2016 أقامـت  ضمـن فعاليـات مهرجـان القلعـة والـوادي للعـام 
جامعـة احلواش اخلاصـة يوم اجلمعـة 2016-7-22 حفـالً فنياً أحياه 

الفنـان إيـاد حنـا ورافقتـه فرقـة تخت شـرقي

ضمـن فعاليـات مهرجـان القلعـة والـوادي للعـام 
2016 املقـام حتـت رعايـة وزارة السـياحة وبالتعاون 
مـع محافظـة حمص بـدأ طلبة وموظفـو جامعة 
واحـة  فـي  املهرجـان  فعاليـات  اخلاصـة  احلـواش 
اجلامعـة فأعلنـوا صداقتهـم مـع البيئـة وحولّـوا 
بعـض املـواد املسـتهلكة إلـى زينة جميلـة وزرعوا 
سـور  علـى  وعّلقوهـا  متنوعـة  طبيـة  نباتـات 

احلديقـة .

مبارك جلامعة احلواش اخلاصة كليات الهندسات املدنية واملعمارية واملعلوماتية وكلية احلقوق 

وافـق مجلـس التعليـم العالـي فـي جلسـته األخيـرة املنعقـدة فـي شـباط 2017 علـى إحـداث كليات الهندسـة 
املدنيـة واملعماريـة واملعلوماتيـة وكليـة احلقـوق فـي جامعـة احلـواش اخلاصة. 

وتسـابق إدارة اجلامعـة الزمـن لتأمـن جميـع مسـتلزمات هـذه الكليات من مناهـج حديثة ومبـاٍن وكـوادر تعليمية 
وإداريـة، الفتتاحهـا مـع كليـة اللغـات والعلوم اإلنسـانية في بدايـة العام الدراسـي القـادم 2017 – 2018. 

فـي مبـادرة سـبقت بها جميـع مثيالتهـا قامت 
جامعـة احلـواش اخلاصـة بالتعاقد مع الشـركة 
التأمـن  لتأمـن  للتأمـن،  الكويتيـة  السـورية 

الصحـي لطالبهـا. 

املنطقـة  فـرع  مديـر  السـيد  اجلامعـة  وزار 
السـورية  للشـركة  والسـاحلية  الوسـطى 
رئيـس  السـيدة  وبحضـور  للتأمـن  الكويتيـة 
اجلامعـة وأمينهـا التقى بطالب اجلامعة، وشـرح 
لهـم آليـة التأمـن وشـموليته، وذكـر لهـم بأن 
مجموعـة جامعة احلـواش اخلاصة هـي اجملموعة 

األكبـر التـي تقـدم لهـا الشـركة خدماتهـا. 

يُذكـر أن بطاقـة التأمن الصحي التي تسـلمها 
كل طالـب مـن طـالب اجلامعـة، تشـمل التأمن 
العامـة  املشـافي  جميـع  فـي  لـه  الصحـي 
)دمشـق،  محافظـات  فـي  العاملـة  واخلاصـة 

الالذقيـة(. حمـص، طرطـوس، حمـاه، حلـب، 

أطلقـت مديريـة نظـم املعلومـات فـي جامعـة 
مـن  الالنكليزيـة  النسـخة  اخلاصـة  احلـواش 
املوقـع االلكترونـي اخلاص باملشـفى اجلامعي في 

جامعـة احلـواش اخلاصـة. 

بيـوم  يومـاً  املوقـغ  عمـل  فريـق  وسـيتابع 
املسـتجدات املتعلقـة بإجنـاز مشـروع املشـفى 
األضخـم فـي املنطقـة، واخملطـط افتتاحـه فـي 

 .2018 العـام  بدايـة 

الرابـط  علـى  املوقـع  زيـارة  للمهتمـن  وميكـن 
www.hpuhospital.org

مـن  العربيـة  النسـخة  إطـالق  وسـيتم  هـذا 
قريبـاً. املوقـع 

مسرحية )بيان وضع( للمخرج بسام مطر على مسرح جامعة 
الحواش الخاصة

جامعة الحواش الخاصة تستضيف الفنان إياد حنا وفرقة تخت 
شرقي ضمن فعاليات مهرجان القلعة والوادي

فعاليات مهرجان القلعة والوادي للعام 2016 تبدأ في جامعة 
الحواش الخاصة

صدور قرار احداث كليات جديدة في جامعة الحواش الخاصة

في مبادرة سبقت بها 
جميع مثيالتها جامعة 
الحواش الخاصة تؤمن 

إطالق الموقع االلكتروني طالبها صحيًا
الخاص بالمشفى الجامعي 

في جامعة الحواش 
الخاصة

أخبار الجامعة
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بحضـور األسـتاذ كامـل أيـوب رئيـس مجلـس إدارة شـركة املشـرق للمؤسسـات التعليميـة , ود.متيـم حمـاد رئيس 
اجلامعـة و د. لينـدا داوود و د.أمجدأيـوب عضوي مجلـس أمناء اجلامعة ود.مهران عراج عميد كلية الصيدلة و األسـتاذ 

ناجـي درويـش أمن اجلامعـة ومجموعة مـن األسـاتذة وأطباء 
األسـنان والطـالب األوائل املتدربن فـي الـدورة ,افتتحت اليوم 
اجلمعـة 2016-3-18 الـدورة األولـى لزرع األسـنان .وفي كلمته 
الترحيبيـة باحلضـور حتـدث الدكتـور منـذر حداد عميـد كلية 
طـب األسـنان فـي اجلامعـة عـن أهميـة هـذه الـدورة وبأنهـا 
الـدورة األولـى التـي تقـام فـي منطقـة الـوادي وأن دورة زرع 
األسـنان بقسـميها النظـري والعملي ستسـتمر ملـدة أربعة 

أشـهر وسـتكون مبثابة النـواة لـدورات تدريبيـة قادمة.

باحلضـور  اجلامعـة  رئيـس  حمـاد  متيـم  الدكتـور  رحـب  ثـم 
وأشـاد بأهميـة الـدورة معتبـراً إياها شـهادة مـرور للعمل في 
مجـال طـب األسـنان متمنيـاً للجميـع التوفيـق واالسـتفادة 
, ثـم بـدأت الـدورة برنامجهـا التدريبـي مبحاضرتـن نظريتين 
متتاليتـن للدكتـور علـي خليـل , ومحاضرة للدكتـور محمد 
سـامي احلافـظ ,واختتمـت يومهـا األول مبحاضرتـن للدكتور 
وليـد سـليمان نائـب عميـد كلية طب األسـنان فـي اجلامعة.

افتتاح الدورة األولى لزرع األسنان في كلية طب األسنان 
في جامعة الحواش الخاصة

دورات تخصصية

بـدأت املرحلـة الثانيـة )املرحلـة اجلراحية( من الـدورة التعليميـة األولى 
لـزرع األسـنان املُقامـة فـي كليـة طـب األسـنان فـي جامعـة احلـواش 
اخلاصـة والتـي انطلقت بتاريخ 27-2-2016، وتسـتمر حتـى االنتهاء من 
األعمـال التعويضيـة للحـاالت املنجزة من ِقَبل املشـاركن فـي الدورة... 
ونكـون قد أوشـكنا على إطـالق الدورة الثانيـة في العام القـادم بنفس 

الفتـرة آملـن أن يصبح نشـاطاً مسـتمرّاً في عيـادات الكّلية.

الدورة التعليمية األولى لزرع األسنان بدأت مرحلتها الثانية في 
كلية طب األسنان في جامعة الحواش الخاصة

The Faculty is recognized as one of the leading centers in the country to offer higher 
education in pharmacy. The Faculty constitutes a dynamic center for everything relating 
to pharmaceuticals, research, innovative teaching, and experiential learning. We provide 
our students with a well-rounded and professionally relevant pharmacy degree. The 
Faculty provides a supportive learning environment that fosters leadership, academic 
excellence, a commitment to lifelong learning and continuing professional development, 
attitudes, behaviors, and ethics consistent with the profession’s high standards. Thus, 
the Faculty of Pharmacy Program of Study is based on the concept that a successful 
student builds expertise in many specific areas of pharmacy by gaining mastery of 
foundation material from the pharmaceutical, biomedical, clinical and social sciences. 
The foundation material provides an intellectual framework on which experiential 
knowledge is built. Conversely, the experiential curriculum provides specific examples 
that validate the foundation principles taught.

Al-Hawash Private University, 
Al-Hawash, Homs, Syria
pharmacy@hpu.sy

www.hpu.edu.sy
info@hpu.sy

Te l :  +963 31 7431834
Te l :+963-31 -2080

Fax: +963 31 7431833

Faculty of Pharmacy
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إعداد: هيئة التحرير

بينـــت دراســـة أميركية نشـــرت 
 "Health" موقـــع  فـــي  تفاصيلها 
تزيد  البـــاردة  احلـــرارة  درجـــات  أنَّ 
احلراريـــة. وبفضل  الســـعرات  حرق 
على  أجريت مؤخراً  التي  الدراســـات 
إيريســـن  البنية وهرمون  الدهـــون 
اســـتهالك  في  يســـاهمان  اللذين 
خالل  مـــن  وتفعيلهـــا  الطاقـــة 
املســـاعدة على تقلـــص العضالت 

احلرارة. درجـــة  انخفـــاض  بعد 

وفقاً لدراســـة أجرتها ” Travelodge” فـــي بريطانيا على 2000 منـــزل، وجدت أن األشـــخاص الذين ينامون في 
غـــرف لونها بنفســـجي ينامون أقل من غيرهـــم، حيث يصل عدد ســـاعات نومهم إلى 5 ســـاعات و56 دقيقة. 
يظن البعـــض أن اللون البنفســـجي هو لون يوحـــي بالفخامة لكنه يقلل من عدد ســـاعات النوم والســـبب 

في ذلك أنه لون يســـاعد علـــى حتفيز العقـــل مما يجعل النـــوم أمر صعب. 
مـــدة النوم التي نســـتطيع احلصـــول عليها من كل لـــون- األزرق: 7 ســـاعات و52 دقيقة. األصفر: 7 ســـاعات 
و40 دقيقـــة. األخضر: 7 ســـاعات و36 دقيقة. الفضي: 7 ســـاعات و33 دقيقة. البرتقالي: 7 ســـاعات و28 دقيقة. 
األحمر: 6 ســـاعات و58 دقيقة. الذهبي: 6 ســـاعات و43 دقيقة. الرمادي: 6 ســـاعات و12 دقيقة. البني: 6 ساعات 

5 ســـاعات و56 دقيقة. و5 دقائق. البنفسجي: 

باحثـــون في جامعة  أميركية أجراها  دراســـة  أوضحت 
 Nature ســـتانفورد، ونشـــرت تفاصيلهـــا في دوريـــة
Medicine العلمية أنَّ احتســـاء القهوة والشـــاي يقلل 
نســـبة الوفيات الناجمة عن االلتهابـــات املزمنة، وذلك 
من خـــالل تقليـــل املـــواد الكيميائية في الـــدم التي 
ميكـــن أن تؤدي إلـــى زيـــادة اإلصابات بأمـــراض القلب 

واألوعيـــة الدموية.
ولفـــت الباحثون إلى أن مـــادة الكافيـــن املوجودة في 
القهوة والشـــاي متنـــع تراكم مـــواد كيميائية معينة 
فـــي الدم ممـــا مينـــع حـــدوث االلتهابـــات املزمنة في 
األوعية  التهـــاب  أنَّ  إلى  الدموية، مشـــيرين  األوعيـــة 
الدموية يلعب دوراً رئيســـياً في اإلصابـــة بأزمات قلبية، 

أن إضافـــة إلى أمراض الشـــيخوخة. البريطاني    "businessinsider"ذكـــر موقـــع
العناية  ملنتجات  الرجال  اســـتخدام  عدم  طريقة 
بالبشـــرة قد تؤذي بشـــرتهم بشـــكل خطير. 
ويعتبـــر الدكتـــور تيرينس كينـــاي، وهو طبيب 
الرجال يفرطون في غســـل  أّن  أمراض جلديـــة، 
احلكّة  لهـــم  يســـّبب  ممّا  وتنظيفه  وجههـــم 
اجلفاف. كما  إلى  يؤدي  وبالتالي  البشـــرة،  وتهّيج 
أّن معظمهـــم يرتكبون خطأ كبيراً باســـتخدام 
وإن  الصابـــون لغســـل وجههم  أنـــواع  جميع 

كانـــت مخصصة للجســـم فقط.

أظهـــرت دراســـة أميركيـــة أجراهـــا 

باحثون فـــي جامعة فيرمونت ونشـــرت 

 PLOS ONE دوريـــة  فـــي  تفاصيلهـــا 

العلميـــة أنَّ "تنـــاول الفلفـــل األحمر 

الناجمة  الوفيـــات  عـــدد  يخفض  احلار 

الدموية  واألوعيـــة  القلب  أمـــراض  عن 

الدماغية". والســـكتة 

 capsaicin مـــادة  أن  الباحثـــون  واعتبر 

األحمر  احلـــار  الفلفل  فـــي  املوجـــودة 

واجلزيئية  اخللوية  اآلليـــات  في  دوراً  تلعب 

بالســـمنة، وتعديل  التي متنـــع اإلصابة 

لدى  التاجي  الشـــريان  فـــي  الدم  تدفق 

اإلنســـان. وأشـــاروا إلى أن الفلفل احلار 

يحتـــوي خصائص مضـــادة للميكروبـــات واجلراثيم، خصوصاً تلـــك التي تغزو القنـــاة الهضمية.

Reference: WORLD PHARMA NEWS

هل يساهم الطقس البارد في حرق السعرات الحرارية؟

النوم.... واأللوان

هل تعلمون فوائد الشاي 
والقهوة لصحتكم؟

الرجال...
وغسيل الوجه

فائدة تجهلونها عن الفلفل األحمر

جديد العلم
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