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  إهداء 
  
  

كل من علمني حرفا في كلية الطب من أساتذة و أصدقاء فشكرا  إلى
  لهم علي جميلهم الذي لن أنساه

  إلى أمي وأبي فلوالهم ما تعلمت شيئاومن قبلهم إهداء 
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  تنويه
 

هذا الكتاب تمت مراجعته من قبل أحد أطباء الطوارئ ولكن اي خطأ 
بالطبع هو وارد جدا فلذا أرجو من اي شخص يعثر علي خطأ طبي 

  قولون قد يقتلك خطأ مطبعي في كتاب طبي يخبرني به فكما ي
معظم األعراض الجانبية التي تم ذكرها هي صعبة الحدوث : ثانيا 

ولكنها ليست مستحيلة ولكن عندما تحدث فهي خطيرة وقد تؤدي 
  للوفاة لذا وجب التنبيه عليها وأخذ الحيطة والحذر
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  مقدمة
 

ن هذا الكتاب يحتوي علي بعض المقاالت الطبية معظمها ع
االستخدام السئ لألدوية في العالم العربي وفي مصر علي وجه 

التحديد ، المقاالت إن جاز قول ذلك عليها تم كتابتها بصورة فكاهية 
وبلغة عامية والغرض من ذلك هو ايصال المعلومة الطبية وكأنك تتناول 
بعض من المكسرات ، فال اظن أن الكثير يطيق أن يقرأ كتابا طبيا عن 

مكتوب بصورة علمية بحته اال اذا كان شغوفا بذلك ،وبما أن  األدوية
المعظم غير شغوف بالطب وألهمية هذه المعلومات من وجهة نظري 
  البسيطة تم تقديم المعلومة بهذه الطريقة لتصل ألكبر شريحة ممكنه
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إن  المفاجأة بقى بس ،طفال لألطفالكتير مننا بيستخدم أسبرين األ
  !طفاللألممنوع استخدامه 

بدأت الكتاب بكالم  سمعاك يا اللي بتقول إني بفتي وبهري وإني
، طب ممكن تروح تجيب علبة أسبرين األطفال وتشوف مغلوط

ممنوع استخدامه (بخط أحمر واضح  مكتوب على ضهرها إيه؟ هتالقي
 !شوفت بقى إني باتكلم عن علم) سنة ١٢لألطفال تحت سن 

  ؟؟طب ليه بقى اسمه أسبرين أطفال

سبرين قالوا عاوزين نعمل أ) احنا طبعً مش إ(في أوروبا والدول المتقدمة 
يستخدمه مريض الجلطة علشان يعمل سيولة في رعة أقل بحيث بج

سبرين العادية فعملوا أقراص نص جرعة األ، لصخامش كمسكن الدم 
 .infantileوا الجرعة وسّم 

  .طفل ؟؟ يعني infantileيه يعنى إ

ن الجرعة صغيرة ، المقصود إطفال الااامش المقصود بيها هنا إنه لأل
ما يقولوا صغيرة  !يرة يعني، عالم فاضية ياباجرعة طفلة بالنسبة للكب

  .ويخلصونا

ة وفاهمة الدنيا زينا م شعوب متحضر ه الموضوع موقفش عند كده
بالظبطفبياخدوا أيدوا بأمر الدكتور بس غير كده ال، إحنا بقى فيداخل  
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يا عم عك وربنا كل واحد مننا طبيب لما بيبقى جواه تعب بيطلع، 
  .هايفك

ترجمة اسم الدوا ترجمة حرفية يع فمصرية أخدت إذن التصنجت شركة 
موقفش عند كده جم يصمموا وبقى اسمه أسبرين أطفال، الموضوع 

شكل العلبة الشركة حبت تصرف بقىقامت جابت مصمم تشكيلي 
ا هو ميعرفش الليلة  بعً ، طعمل لنا علبة دوا لدواء اسمه كذاوقالت له إ

برين أطفال، قام رسم علبة دوا عليها عيال سكل اللي يعرفه إن اسمه أ
  .)إضرب كمان عاوز أتوب(

ب جوه ممنوع استخدامه لألطفال ده وتكت كل  وتيجي الشركة بعد
س ده كتاب محترم بس هاشتم برده شتم بنفسي أ! سنة ١٢تحت سن 

  .سري في

  !طفال بيأخدوه وزي الفلطب انتي واجعه دماغنا ليييه؟؟ ما األ

 rhye، في حالة اسمها متالزمة رايطب نصحصح مع بعض كده
syndrome عربي أنا ثقافتي ألماني، بص يا  ال باهللا عليكياتكلمى

طفال تحت سن اتناشر سنة لما تعالج سيدي ده مرض بيحصل لأل
ي الحرارة سببه عدوى فيروسية باألسبرين، بيعمل ايه بقى؟ ارتفاع ف

بتعمل فشل كلوي وكبدي ودمر خاليا المخ والطفل يموت، والسبب 
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ا بتحصل نهلي معروف إكل ال،  سبرين يعمل كده غير معروففي إن األ
  ١:١٠٠٠٠سبة نب

دا بس أرواح  نسبة ضعيفة ًج فعًال  اللي بيقول إنها نسبة ضعيفة هي
وبعدين ما ، والدنا مش لعبة وحتى لو وصلت النسبة لواحد في المليونأ

فضل وملوش ؛ اللي هو باراستامول نفس الكفاءة بل أانت عندك بديل
  .الضرر ده

  !"ن مش كل مرة ربنا هايفكبالش نعك إل"
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  المضادات الحيوية

  
ُ  في كل العالم يا مؤمن المضاد الحيوي  ستخدم لقتل البكتيريا، إال فيي

 ُ وللصداع ورد المطلقة وجلب  ستخدم لقتل البكتيريا والفيروساتمصر ي
  !الحبيب وال الشيخة خديجة المغربية

المضاد الحيوي في  هالقي واحد بيقوّلي أنا بيبقى عندي دور برد وآخد
أيام ببقى زي الفل، يبقى إزاي المضاد الحيوي ربع خالل تلت أ

 .تعالى هنا مش هاضربك أنا هاعرفك غلطك بس ؟مبيعالجش البرد

ربنا يمسيه بالخير بيقول لما بتاخد المضاد  كان فيه دكتور عندنا
! س بيموت بس بيموت من الضحكو دور البرد الفير  الحيوي في

الفيروسات، لكن أي  قتل أي تأثير خالص في المضاد الحيوي ملوش
ً فيروس بيا سبوع ا من أخد دورة حياته كاملة ويموت بعدها غالب

  .سبب لك برد وس الليألسبوعين على حسب نوع الفير 

ما هو  نزا وآخد مضاد حيوي؟نفلو طب إيه المشكلة لما يجيلي برد أو أ
  !مضرنيش

 ده وًال ، أا كمان مرةا جدً ا جدً ا جدً كبيرة جدً   ا والمشكلةالضرر كبير جدً 
  .بيأثر عليك كفرد وكالعالم كله
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  !عالم بتحبالزيطة !على العالم كله؟؟ نبطل أفورة الدكاترة دي

 المشكلة عليك انت، انت عندك بكتيريا وًال ، أبس طب إسمع مني
المضاد  نافعة في جسمك بتساعدك في الهضم وبتديك مناعة،

  .نها تنموافبتقلل مناعتك وبتدي فرصة للفطريات إحيوي بيقتلهال

  .طب عادي هآخد مضاد للفطريات واألمر َهيعدي

ض نفسي عرَّ  أعراضها الجانبية خطيرة، فليه أصًال مضادات الفطريات أ
؛ تعرف ما بالنسبة للمشكلة على العالم كله؟ أمنعهللخطر لما ممكن أ

  ؟؟ إيه هي أخطر حرب في العالم

  .الصهاينةاه الحرب مع 

الحرب ضد البكتيريا !يولوجيةالحرب الب ا، أخطر حرب هيال طبعً 
 الصهاينة عاملينوالفيروسات دي أخطر حرب في العالم، واللي يقول 

مش قصتنا بس انت مش  معامل علشان يجندوا المخلوقات دي ليهم،
  .متخيل مدى قوة البكتيريا

ه، حفر قبر  دأ فيزمان االلتهاب الرئوي لما كان بيجي لحد كنت بتب
دلوقتيبقى مرض عادي وبسيط بسبب المضاد الحيوي، طب تخيل بقى 

!! لما المضاد الحيوي يبقى ضعيف قدام البكتيريا دي
  .اانياهاهاهاهانموتكلناا
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  ؟قوي من المضاد الحيويطب إزاي البكتيريا تبقي أ

ول ما تتحسن مصري أصيل مبتكملش كورس العالج، وأ ي واحدزي أ
 أو ال، المضاد الحيوي سواء موصوف لعالج بكتيريا فعًال هوب توقف 

ية اه مش عماللك مشاكل جواه بكتيريا معد إلن جسمك في العادي
بس ممكن في يوم من األيام تستوحش أو انت مناعتك تقل فهي تبقى 

  !يا حالوة أقوى منك وكمان أخدت مناعة ضد المضاد الحيوى،

ومتكملش المضاد الحيويدخبرده بتاخد مناعة؟ لما بتا طب إزاي
مت ولكن اتعرفت على الكورس بيبقى لسه فيه بعض البكتيريا لم ت

ن قصاده انزيمات تكسره، فيتكرر الدور وقدرت تكوّ  المضاد الحيوي
تانيتاخد المضاد الحيوي ميجبش نتيجة، فالدكتور يكتب لك مضاد 

ي حيوي أقوى تقوم انت زي الناصح برده متكملش الدوا لآلخر، ما ه
  !ظاتتبقى

لو بتقراأى حاجة تاريخية هاتعرف اإلنجاز اللي حصل لما اكتشفوا 
ً البنسيلين، إل  ،على معظم البكتيريا واحدة واحدة ا كان بيقضينه تقريب

له تأثير  ستخدام الخاطئ للمضاد الحيوي البنسيلين مبقاشومع اال
 قوي على البكتيريا، فالعلماء عملوا نوع آخر من المضادات الحيوية،

ية واالستخدام الخاطئ البكتيريا أخدت مناعة برده مع غياب التوع
ً  .وهكذا د لسه البكتيريا مأخدتش منه ا فيه مضاد حيوى وحيحالي
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ُ مناعة يبقى  ، إلن لو أخدت منه مناعةتسخدم للحاالت الطارئة بسوبي
، إلن حتى اآلن مفيش مضاد ه العوض ومنه العوض وربنا يسترعلي

  .قوى منهحيوي طلع أ

ته ن العك نهايوع مخيف وبشع، بالش نعك في األدوية إلفالموض
لعصور الظالم المخيفة حيث السل ع العالم هايرّج وحشة بشكل مريع،

  .وغيرها وااللتهاب الرئوي
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  المسكنات
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على المسكنات زي األسبرين والبروفين وغيرهم، وزي أي  كتير بيداوم
قصي مصري أصيل بناخد من غير ما نسأل الصيدلي أو الدكتور عن أ

  ؟ده آخد فيها المسكن ده، وهل ينفع آخد مسكن وال المُ 

طب إيه المشكلة إنىآخد مسكنات كتير؟ مش هاينفع أوقف 
م مستمر في المسكنات مهما حصل، أصل أنا بشتغل كتير وعندي أل

 ا عندي صداع ومش برتاح إال لما آخد مسكن،نا دايمً الضهر، أو أ
لم ر على سبب األخد مسكن بدل ما يدوّ حجة إنه ياوكل واحد بيطلع ب

  !ويعالجه

اللي بيقول ما تبطلي رغي وعرفينا عاوزة إيه وبالش وجع دماغ أنا 
الموضوع   ولما تخلصي هاروحآخد مسكن، فندخل فيصًال مصدع أ

  .على طول

ن لما بتاخد مسكن كلنا عارفين إننا بنبقي معرضين لقرحة في المعدة إل
 .NSAIDخد مسكن بيبقىمعظمنا لما بيا

ده صحيح بس مش ده اللي عاوزة أتكلم عنه، أومالجاية أتكلم عن 
اهللا المسكنات ممكن تعمل اه و ، تكلم عن الفشل الكلوي؟ جاية أيهإ

، بس مش حاد ول ممكن يعمل فشل كبديالباراسيتامو فشل كلوي
  .اقل شيوًع هانتكلم عنه إلنه أ

 ؟NSAIDsيه سبب الفشل الكلوي مع طب إ
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نيزم لكن واحد من الميكانزيمات بتشتغل عن طريق كذا ميكااألدوية دي
 .PGsالبروستاجالندنتصنيعنها تقلل دي إ

؟ دي مواد ليها دور في نقل اإلحساس طب هي إيه البروستجالندن
لم باأللم للمخ وبالتالي لما أمنع تصنيعه هايقل نقل اإلحساس باأل

  .للمخ

  !سبرين على فكرةة األظالم طب ما زي الفل أهو انتي

، البروستجالندن ليها دور تاني أال وهو توسيع طب اسمعونى لآلخر
، وعية الدموية بيقلاألاألوعية الدموية، وبالتالي في حالة غيابها ُقطر 

كتر عضو وبالتالي بتقل كمية الدم الواصلة لألعضاء زي الكلية وهي أ
  .بيتأثر

اللي بيحصل؟ مش محتاجة يه بعد ما الدم الواصل للكلية بيقل إطب و 
ذكاء يعني الدم اللي واصل لعضو أقل هل هايشتغل بنفس الكفاءة؟ 

  .أكيد ال، فمرة مع مرة يحصل الفشل الكلوي

  ؟خوفتينا أوي هو أنا كده هايجيلى فشل كلوي انِت طب 

ط، حوَ الزم ناخدباأل ابس طبعً  ،يد ربنا وربنا يعافينا كلنا كل شيء بإوًال أ
يام لو هتاخد مسكن زي األسبرين ومشتقاته يبقى متزودش عن عشر أ

  .مظبوطةوالزم الجرعة تبقى
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لى واألهم من ده كله إنك تعالج سبب األلم، شفت في مستشفى الك
باذن اهللا (تلت حاالت في يومين ورا بعض جايين بفشل كلوي حاد 

بس لما سألت على ) بيتم إعادة عمل الكلى مع العالج إلنه فشل حاد
ستحمل جالي ألم شديد مقدرتش أ: السبب التالتة قالوا نفس السبب

رحت الصيدلية أخدت حقنة مسكن حقنة ورا التانيةمعدتش بدخل 
المستشفى قالوا لي إني عندي فشل كلوي والزم الحمام لما رحت 

  .تحجزأ

فولتارين، ودي بسبب حقنة واحدة من  ومنهم حالة حصلها فشل كلوي
مع فولتارين ومش عارفة إذا كان  ول حالة يحصل لها كدهمش أ

 ، إلن في مصر الدواء بيبقىوال ال اتسحب من السوق العالمي
  !دويةمخلفات مش أ

  .اكمانا اهللا وإيعاف

  !؟لسه هانعك

  

  األلم
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كنت بقول هو ربنا ليه خلق األلم؟؟ خلقه علشان يعذبنا   وأنا صغيرة
يعني؟؟ كنت بتمنى في بعض األحيان إني أفقد اإلحساس باأللم بس 

  .الصغير اكتشفت إني مغفلة وإن حكمة ربنا أكبر من عقلي

السكرية، وهنا ودخلت عيادة القدم " ضكتورة"ومرت األيام وبقيت 
  .باأللم نعمةحساس عرفت قد إيه اإل

  ؟عيادة إيه؟؟ عيادة القدم السكرية؟؟ يعنى إيه

نعمل فالش باك، صورة أبيض وأسود موسيقى حزينة في الخلفية، 
  .ونتكلم عن مرض السكر اللي بيعمل القدم السكرية

عالن بيقول احترم حد هنا بيتفرج على إعالنات التوعية؟ كان فيه إ
بص علشان نكون واضحين انت لو احترمت السكر ! سكر يحترمكال

  .لو محترمتوشهايطلع عينك ،هايقرص ودنك على خفيف

 ً ا على سبيل المثال مصاب م الدنيا كده مرض السكر في مصر أمبدأي
  ؟اع مرض السكرو نمن سكان مصر، طب إيه أ% ٢٦بيه حوالي 

الكبار فوق  ونوع بيصيب نوع بيصيب األطفال،: مرض السكر نوعين
  .سنة) ٤٠-٣٠(سن 

ً  ؟يه السببطب إ افية، ده ضا السبب جيني لكن فيه عوامل تانية إغالب
أم متماثل واحد يجيله سكر والتاني ال، إلن  تو مثًال  اللي بيخلي
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 واحد منهم يجيله عدوى زي مثًال  عرضوش لنفس العوامل،تنينمتاإل
د كل ده بيزوّ   ،و واحد منهم يشرب لبن بقري قبل سن سنةفيروسية أ

هم مرض و واحد والده ووالدته عنداحتمالية اإلصابة بمرض السكر، أ
  .كلالسكر وهو مش راحم نفسه في األ

  .كل السكر والدهونكنت سليم بالش ترهق البنكرياس بأ  وحتى لو

  ؟طب إيه مشكلة السكر؟

في الجسم بيعمل  مشكلة السكر في مضاعفاته، السكر لما بيزيد أوي
فيقلل الدم وعية الدموية على جدار األويبدأ يترسب مركب معين 

، وأكتر حاجة بتتأثر الكلية عضاء كمانالواصل لألطراف بالذات ولأل
صل للقلب بسبب تصلب وكمان يقلل الدم الوا فيعمل فشل كلوي،

الشرايين اللي حصل في الشريان التاجينتيجة ترسب مركب معين من 
ى ذبحة صدرية، ده لكل ده يؤدي إ،  وعية الدمويةالسكر في جدار األ

صلة غير إنه بيأثر على الشبكية بتاعة العين ويقلل التغذية الو 
د دكتور علشان كده مريض السكر نظره بيضعف والزم يتابع عن،ليها

شان لو حصل حتى لو نظره سليم عل ،قلعيون كل سنة على األ
  ؟كمل وال كفايةمضاعفات يلحقها من األول، أ

بتحصل مع لي هينوع من المضاعفات الليكرية والنرجع للقدم الس
الدم الواصل للقدم قليل ن ، مشكلة مريض السكر إمريض السكر
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ترسب مركبات السكر على نهايات حساس بيفقده نتيجة وكمان اإل
  ؟األعصاب، طب إيه المشكلة برده

ا الصباع و نتجرح وخصوًص أنا وانت والكل معرضين نتخبط في قدمنا أ
يسأل عليه وتخصص خبط في رجل  مش القي حد الليالصغير 

ها تشوف وبعد ت وتلم الشارعنك بتصوّ السرير، أول حاجة بتعملها إ
وتسيب باقي الدور على الدم علشان يصلح  الجرح فين وتطهره وتلفه

  .الجلد

  ؟طب تخيل بقى واحد فاقد اإلحساس، هايعرف منين إنه اتجرح

  ؟رح إنه يلمالج يه هيساعدطب والدم اللي واصل قليل، فإ

بالنص  ؟ قاليحصل شوفت حالة في حفرة في رجلها بسأله إيه اللي
كنت ماشي في الشارع ودخل مسمار في رجلي محستش بيه غير لما "

  ".بالجزمة ع الجزمة القيت المسمار الزق رجليقلجيت أ

  .لمإحمد ربنا على نعمة اإلحساس باأل!! انت متخيل

  ؟يه علشانميوصلش لدهل إطب واحد عنده سكر المفروض يعم

لشان خاطري كمان مرة  يظبط السكر وكمان مرة يظبط السكر وعوًال أ
يظبط السكر، بعدها يلبس في البيت على األقل شبشب وفي الشارع 

ً  جزمة مش شبشب، ا قبل ما ينام ويشوف وكمان الزم يفحص رجله يومي
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 ، فحص رجله مش هياخدcallusو كالو هل فيه جرح أو قرحة أ
  .ا يتابع عند دكتور بانتظاموطبعً  دقيقة،

اعفات المرض علشانميستهونش بيه، يه مضالزم تعرّف مريض السكر إ
وممكن انفصال  وتعرفه إن األمر ممكن يوصل لغرغرينة وبتر في القدم،

ف المريض علشان يلتزم بالدواء بس مترعبوش، إلن خوّ  ـ الشبكية،ف
لو مش حاسس بألم  اوالمصري خصوًص  المريض العربيسف لأل

حساسك السكر مش مؤلم بالعكس ده بيفقدك إبيطنش العالج و 
  .باأللم

  .عنيك ا قول ألي مريض سكر خلي بالك من رجلك زيخيرً وأ

  

  

  

  

  

  نقط األنف
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الشتا مش محتاج حضن الشتا "وكما قال الشاعر  ن الشتا دخلإبما 
  "محتاج لحاف وعلبتين بنادول وسحلب

صيل مصري األفال، الفل عياله متمثلين في دور برد زي معاهالشتا بيجيو 
موضوع المضادات الحيوية بس نه قرا إ مع(بيروحياخد مضاد حيوى 

  .نفومعاه نقط لأل) تقول إيه جبلة

  ؟، طب إيه المشكلةنفموضوعنا ده عن النقط لأل

ً نقاط األ مذهل وال الشيخة خديجة ليها مفعول سحري و  ا بيبقىنف غالب
قادر يتنفس يحط النقط من هنا يالقي  فالشخص بيبقى مشالمغربية، 

  .الفل لشهيق والزفير زيالدنيا سلكت معاه وا

شوية ومناخيره تتسدتاني وقد يكون أعنف من األول فيزود النقط 
  ..الفل وهكذا ومناخيره ترجع زي

  ؟طب ليه الزكام بيرجع أسوأ من األول

ة الدموية وعيإنها تعمل انقباض لأل السبب إن نقاط األنف بتشتغل
بتساعد على تكوين المخاط وزيادة الرشح فتقلل خروج المواد اللي

  .وبكده الرشح يقل

وعية الدموية فيه قاعدة بتقول إن لما يحصل انقباض لأل
العوادم الخارجة من حرق الغذاء  وهي metabolitesبتتراكم
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ر معاكس على األوعية ، المواد دي بيبقى ليها أثللحصول على الطاقة
مواد اللي بتزود االحتقان ساعتها بيزيد رشح ال، نها توسعهاالدموية بإ

لحق نفسك بجرعة زيادة وتفضل كده أيام ت فانَت  فاالحتقان بيزيد،
شخص مبيقدرش يمشي من  عرفأ. وأسابيع وفيه ناس بتستمر شهور

قان حتن خالص كل ما بيسيبها يزيد االغير نقط األنف من سنين إل
  .دايرة مغلقةفيحط نقط لغاية لما دخل في

  ؟طب إيه المشكلة

متص نها ممكن تُ ا عن إن النقط دي مضرة لمرضى الضغط إلبعيدً 
ق األوعية نهاهاضيّ وتعمل على زيادة ارتفاع الضغط إل وتوصل للدم

عامل  انت دلوقتي localثرالدموية اللي في الجسم، فهي كمان ليها أ
ها التغذية اللي ساعت انقباض لألوعية الدموية لمدة أسابيع وشهور

وبالتالي يبدأ النسيج المبطن لألنف يموت ويتعفن،  نف بتقلواصلة لأل
بس المشكلة مش كده  بسبب مناخيره فتبقى ريحة الشخص ده بشعة

ن حاسة الشم عنده وبس المشكلة إنه مش حاسسإلنه مش شامم إل
، ت النهايات العصبية مع موت النسيج الطالئيانعدمت بسبب مو 

عارف السبب وبيشتكي  ب له وهو مشفهتالقي الناس كلها بتهرب تقرّ 
  .ا من غير النقطنه مش قادر يشم وال قادر يتنفس كويس وخصوًص إ
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سف لو الخاليا العصبية ماتت طب الموضوع ده بيتعالج؟ لأل
  .مبترجعش

مستحيل أرجعها زي ما كانت، أخري كدكتور أحاول أظبط الدنيا لكن 
ت نِم  ان غسول لألنف وحاجات تموت الفطريات الليالعيَّ  يعنى هدِّي

ن نف يتكوّ لألالنسيج المبطن  ه األنف وشوية حاجات ممكن تخلِّيجوّ 
  .ن تانيلكن النسيج العصبي مستحيل يتكوّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  )scurvey(سقربوط مرض اال
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يعرف معنى اسقربوط  يمعناه واهللا فاللعرف يأاالسم العجيب ده نفس
ايكسب ف ييقول   !الحثالة ييعن scurveyبس معنى  ،ثواب يّ

قالوا   يواهللا هم الل(كان بيصاب بيه هم الحثالة   ين اللإل ؛الحثالة هيو أ
  ؟يه حكايتهإطب ليه اتسمى باالسم ده و ، )ناأكده مش 

الثانية كان الجيش ب العالمية يام الحر أقديم الزمان  يكان يا مكان ف
بينما البحارة  ،البحارة يا فعدد الوفيات فيه كتير وخصوًص  ينجليز اإل

وقالوا له  ينجليز إفقاموا جابوا طبيب  ،ن كانوا بصحة كويسةاأللما
 ؟جنودنا ىيه بالظبط؟ واشمعنإلعنة وال  ييه السبب هل دإعرف لنا إ

  ؟لمان الوالجنود األ

الحالتين  ين الجنود فإالموضوع لقى  يالطبيب ده فضل يدعبس ف
 ً بس االختالف  ،نفس الظروف يا وعايشين فليهم نفس البنية تقريب

نجليز معروف عنهم اإل ؛كل من الطرفين  يكل فطبيعة األ يالوحيد ه
كلوا خضار ا لمان بيلكن األ ،م بيتغدوا ويتعشوا ويفطروا لحمةنهإ

علشان جنودنا يبيجفالطبيب ده قال يبقى المرض ده  .كتير  ةوفاكه
 ةكلوا فاكها  بدأوا يفعًال و  ،والخضار يكاد يكون منعدمهةأكلهم للفاك

  .ور تظبط والوفيات تقلمت األأوبد

ن الخضار إه وبعده بسنين جه علماء اكتشفوا ومات الطبيب د
ونقصه كان بيسبب موت  ي،فيها فيتامين اسمه فيتامين سة والفاكه
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  يعراض الليه األإ:ال هناؤ طب الس .يةالحرب العالمية التان يالجنود ف
  !؟كانت بتظهر عليهم وليه

وبعدها يجي لهم  ةلثة عندهم بتبدأ تنزف بشدول الاأل يالجنود دول ف
وفي ي،العضالت د يكل العضالت وضعف ف  ينيميا وبعد كده وجع فأ

  ؟يه السببإطب  .خر يموتوااآل

تكوين جدار  ا علشانمهم جدً ) حلو السجع ده( ييا سيد يفيتامين س
تكوين بروتين اسمه  ينهبيدخل فإلوعية الدمويةاأل

collagenوكمان مهم ،وعية الدمويةاأل ارتكوين جد يل فبيدخيالل
 يليه دور كبير ف ي؟ فيتامين سيزا،إعلشان تكوين كريات الدم الحمراء

ول عن تكوين الهيموجلوبين مع بروتين ؤ مس يامتصاص الحديد الل
  .اسمه جلوبين

ضعف يوعية الدموية باأل ارالجسم جد يف يبيقل فيتامين سفلما 
وعية م الحمراء بيقل وساعتها جدران األن تكوين كريات الدإضافة باإل

ت الدم الحمراء مش قادرة وكمان كريا ،نها ضعيفةالدموية بتفرقعإل
و أ ،ischemiaكسجين للخاليا فتبدأ الخاليا يحصل لها توصل األ

 ،توى الخاليا مش على مستوى الرئةبس على مس تتخنقخر آبمعنى 
له  ينوع وال جا أين له تغذية م يعضو مش جا! طب وبعدين؟

يه ،إكسجينبيحمل الغذاء واألين مفيش دم واصل له اللإلكسجين أ



  تبالمكسراطب  ٢٨

 

لم العضو ده؟ هايبدأ يضمر ويتحلل ويحصل األ يهايحصل فيالل
ً واإل   !انسان يموت تدريجي

وخضار  ةكل فاكهنا  الزم وًال ؟أيحصل لنا ن دهإنمنع نفسنا  يزاإطب 
ريت لو تحت ويا يفيتامين سقراص أوممكن ناخد ة،بصورة معقول

البول  يالمية وبينزل ف ينه بيدوب فيإميزة فيتامين س ي،شراف طبإ
خدته أتسمم بيه بس ممكن يعمل حصوات لو فصعب يحصل 

  .ولمدة طويلة يو أبكميات كبيرة 

 in citrus fruits؟ موجود ينده موجود ف يطيب فيتامين س
and some vegetables "بعض الخضروات والفواكه" 

 يوموجود ف ،الفلفل ،الجرجير ،القرنبيط ،السبانخ يالخضروات ز 
  .البرتقالالجوافة و  يالحامضية ز  ةبعض الفاكه

سهل  يفيتامين س :نقطة الزم أنوه عليها يبس هنا ف
لو  يفممكن يتكسر بالحرارة وبالتال ،بيتلككعلشان يتكسر،التكسير

قولك أحب أف ين فيه فيتامين سكلهعلشاا جبت فلفل وقليته وقلت ه
ناية واحدة توحد ربنا ده انت سويته على ينه معدش فيه وال فيتامإ

  !اه واهللا ،نه لما يحتك مع معدن بيتكسرإطب خد الكبيرة بقى ،الجنبين

علشان كده ،سكينةقصد باالحتكاك بالمعدن ال؛أمش فاهم يالل
هم من غير ما كلْ   ةفاكهكاترة يقولك لو عاوز تستفيد من الخضار والد ال
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مش ،نه بيتأكسد من الهوا،إكبر منهم كلهمطب خد بقى األ، تقطعهم
ن إل ةا قطعت جوافة كلها بسرعلو فرًض  ييعن !قلت لك بيتلكك

  .متكسرش بالسكينة هايتأكسدبالهوايالل

  :حتة فصحى بقى

  .من أجل سالمتكم ةبالخضار والفاكهعليكم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفيروسات الكبدية

HAV HBV HCV  
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ا بين الفيروسات نواع انتشارً كثر األأيعتبروا  يوس يس ايه وبو فير 

؟ وهل هم بيتنقلوا يالتانيطب هل خطورة كل نوع ز ، خرىالكبدية األ
  ؟يه طرق الوقاية منهمإبنفس الطريقة؟ و 

  HAVس ايه و نبدأ بفير 

  :ايه يالوبائ ييسمى باالتهاب الكبد أو ما

 ً كل عيانين س ايهوجاله الصفرا وفضل ياكألو ا معظمنا اتصاب بفير تقريب
ً أ خلينا  ي؟زاس ده بيتنقإلو طب الفير  ،ا لما قال يا بسسبوعين تقريب

  .كملأبأكد قبل ما يدين،أميكملشبيقرفينتفق الل

كل ملوث وجيت انت يعنى لو األ ،كلس ده بيتنقل عن طريق األو الفير 
لو  ؟كل ملوث بإيهطب األ ،سو كل ده هايتنقل لك الفير األكلت أ

  - بيقرفميكملشيقلت لكم الل ،شايفين القرف-كل ملوث بالبرازاأل

  ؟كلاأل يهايجيب البراز فييه اللإو  يواحد بيقول يهالق

كيد أ! ؟يزراعية وشوف هل فيه حمام عموم يراضأغيط  ينزألإهاقوله
حبوا يدخلوا الحمام طب عمرك سألت نفسك الفالحين لما بي !ال

 .رض نفسهايا الترعة يا األ ؛هم اتنينملهمشتالت هيو ؟أبيروحوا فين
هم ) واهللا ما بهزر( يتكلمهم يقولك ده سماد طبيع يالمشكلة لما تيج
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قبل  ياسمها معالجة السماد الطبيع ةعندهم حق بس فيه حاج
  )دبصوت نبيلة عبي(كده بكتير   رقى منأبس احنا  ،استخدامه

يا (رض ويتجهوا للترع األ يص يبقى نقول للفالحين ميعلموش فخال
 !رض بمية معدنية صحا األو نهم بيرو إساس أده على  )مك بيكأفرحة 

نضيف وزى الفل بس سلمت كلك أممكن يكون  ف للقر استكماًال 
مش  يه مش نضيفةيإخالص عرفنا يعن(يدهمكنتش نضيفه إعلى واحد 

 مثًال  شيده وبعدها تمسك ساندوتيإيدك فإط وتح) ناقصين قرف
  .س يدخل معدتكو كله وساعتها الفير ا وت

كل بميه مكان تغسل األنك تحاول قدر اإلإالحل ! ه الحل؟إيطيب 
 يف ين المية اللإده باعتبار ،ا الخضارمكن وخصوًص أوخل لو 

كل وال ضامن نك ال ضامن األكلش بره إلا وحاول مت ،الحنفيات نضيفة
قلبنا على حصص (كل وبعده يديك قبل األغسإلإو ،بيطبخواية اللنضاف

  ؟يه دور الدولةإطيب ده دورك كفرد  ،)كده  يبتدائا
ية للفالحين وتعرفهم المخاطر الت توعالمفروض الدولة تعمل حم

 ،)فالح يبقى كتر خيرك يلو تقدر توع(ضوانفسهم والناس ليها بيعرّ يالل
وصات الت تفتيش للمطاعم وتعمل فحمتعمل حالدولة كمان 

مراض بتتنقل عن يأنهم مش حاملين ألإللطباخين والعاملين وتتأكد 
  .كلطريق األ
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 يلم فأعراضه شوية ترجيع على أعراض المرض ده؟ أيه إا بقىخيرً أ
وعلشان كده ،مميز ليه ءكتر شيأوده jaundiceالبطن على صفرا 

ً  لصفراالن جاله احنا صغيرين يقولك فإو  قصدهم  ىا كان بيبقغالب
  .س ايهو فير 

برده معظم الناس والحمد هللا  يوى فأس ايه مش مضر و الحمد هللا فير 
وعلشان كده ي،فمعدش يجيلك تانةخد مناعانه لما بيصيبك مرة بتإ

الدولة المتخلفة  يعايشين فيالكبار الل يا لما بيحصل فالمرض ده نادرً 
 جاي لك زيارة مثًال  يروبأو لكن ممكن يحصل لشخص) ^_^زينا (
صبش بيه ماتين دولته نضيفة وبالتالإل يخد التطعيم قبل ما يجاىييون

وروبا أحسن من أالفل و  يحنا مناعتنا ز إن إعلشان تعرفوا (وهو صغير 
  )D:مريكا أو 

  :هم يس مع بعض اللو وتالت فير يبقى على تانينيج

HCV ، HBV 

سف منتشرين الكبدية ولألخطر الفيروسات أدول من  سف االتنينلأل
ً  يس بو فير  يز  ةيعنى حاج ،العالم كله يف صابة إمليون  ٣٠٠ا فيه تقريب
 ١٢صابة بيه من  نسبة اإلمصر مثًال  يس سي فو ما فير ،أالعالم بيه يف
  !انت متخيل حجم الكارثة %١٥ى إل
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بيتنقلوا يس بي وسو ؟ فير مخاطرهمهييه إطرق انتقالهم؟ و  ييه هإطب 
اتشك إمثًال يواحد تان ث، اتنقل له دم ملو واحد مثًال  ،عن طريق الدم

ً  ةبرة ملوثإب اسم اهللا  ،جنيه ١٩بدل العدوى (ا بيكون طبيب وغالب
 يس ،س بيو ا فير و ممكن ينتقل عن طريق الجنس وخصوًص أ) علينا
ثناء أجنين م للوممكن يتنقل من األ ،ا ما ينتقل عن طريق الجنسنادرً 

؟ طب هل قرص الناموس ينقله .يوس بكتر مع فير أوبرده  ةالوالد
  .الحمد هللا ال

سين مختلفين عن و ن الفير إ  الزم نعرفوًال ؟أطب بالنسبة للمخاطر
س سي و ما فير أ،DNAيحمضه النوو  يس بو فير  ؛التركيب يبعض ف

ً يعراض اللاأل يوبالتال RNAيحمضه النوو    .ابيسببوها مختلفة نسبي

نه يدخل حمضه إا فسهل جدً يه ان يإنه دإبما  )بي فيروس( فمثًال 
خاليا الكبد ويسبب سرطان الكبد بتاعيالنوو  جوه الحمض يالنوو 

ن إر آنه إفيروس سي بما (ما أ) ياكم وشفى اهللا كل مريضإفانا اهللا و اع(
ولبيعمل تليف للكبد وبعدها ألولكن ال ةنه يعمل ده بسرعإفصعب  )ايه

  .سريعمل كان

بابية بيعلوا ضغط الدم في الدورة الكبدية الاالتنينبيعملوا صفرا واالتنين
  .سي فيروسكتر مع ألكن  يء،واالتنينبيعملوا دوالي مر 
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ً إالعالج  من %٦٠نعالج مصر بنقدر  يا فلى حد ما فعال تقريب
بي كل  فيروسىا لكن مرضوا تمامً سي بيخفّ  فيروسىمرض،الحاالت

ويكمل المريض حياته بطبيعية  فيروسننا نعمل تثبيط للإقدر نعمله بنيالل
ر اهللا قدّ  لى حد كبير ولكن الزم يتابع باستمرار علشان لو حصل الإ

  .يالدم نلحقه بدر  يف فيروسوزاد ال

و كل سنة ويحلل أست شهور  كل  PCRنه يعملإ؟ يزاإيتابع 
  .شعة سونار على الكبدأنزيمات الكبد ويعمل إ

 يكنا بنحفظه ف  يالل الكالم(دأ الوقاية خير من العالج بطيب بم
  )مفيد بس لو نطبقه يابتدائ

ً ي بص يا سيد ً طالب  يبيقرا دلوقت يا اللغالب  يا عندك تأمين صحوغالب
 يخدالتلت جرعات فابي وت فيروسفياريت ياريت تروح تتطعم ضد 

ح تعمل تخلص التلت جرعات بشهر لشهرين ترو  ولما ،هامواعيد
ولو  ،بشكل كويس وال ال لمضادة اتكونتجسام اتحليل وتشوف األ

 يهتاخد التطعيم تان؟طب لو ما اتكونتش ،اتكونت كويس يبقى تمام
 ؟ومجبش مفعوليفرض اطعمت تانإ.ذن اهللا ساعتها يجيب مفعولإوب

ن ممكن إل ،وال ال فيروسنت مصاب بالاروح ساعتها حلل وشوف هل 
حسن كتير من أيفتلحقه بدر  ون مصاب بيه ومش عارفقدر اهللا تك ال
  .نك تكتشفه متأخرإ
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علماء بس فيه  سف اللأل! سي؟ فيروسطيب هل فيه تطعيم ضد 
تصنيعه ويخلصونا  يرب ينجحوا فيدز وياشغالين عليه وهو وتطعيم اإل

برده لو انت  ؟سي فيروسيه علشانإطيب نعمل  .من الكابوس ده
سي كل  فيروستقدر تعمل تحليل ضد  ةالجامع يفا لو طالب وخصوًص 

ى مستشفى الطلبة مش هايكلفكوهايفيدك يبخمسة جنيه  سنة مثًال 
  .اا جدً جدً 

مكان تبعد عن ا حاول قدر اإلاه طبعً  نعملها؟ ةتاني ةطب فيه حاج
نك إوعى تتشك بيها والمفروض المفروض إديت حقنة إالحقن ولو 

 sharpحاجه اسمها  يفمتغطيش السرنجة والمفروض تحطها 
box يمش عندنا يعن ،ده المفروض بقى(بيفرم السرنجة(  

انت (يهزروا ويشكشكوا بعض بالدبابيس بيتغابوا و يالوالد والبنات الل
الموضوع  يف يالهطل اللو ةا عن الحرمانياه وجواز الدم بعيدً )p:عبيط 

  D:هايبقى جواز قذر يالتال وبصًال أحنا دمنا ملوث إالش علشانب

ول ما ينزل أفضل تولد قيصري والطفل األ يب فيروسم لو عندها واأل
اه وبالش  ،وال ال فيروسخد التطعيم ويتحللهعلشان نعرف عنده الاي

  .وياريت تتعالج قبل الحمل ،كمان  يترضع طبيع

هللا الحمد هللا طلع ؟الحمد كتر من مرةأفاكرين قرار استخدام السرنجة 
  .يزاىإهاتبقحجم الكارثة كان يدلوقتمتخيلين  ظنة،أشاعإ
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 يكده ف  يو أسي  فيروسعارفين سبب انتشار  طب حته تاريخيه كده
حديد وكل علشان البلهارسيا كانوا بيدوها بحقنة نكان فيه حق  ؟مصر

سي  فيروسلو طالب واحد مصاب ب ييعن ،خمسين طالب يغلوها مرة
و أفما بالك لو اتنين يلخمسين شخص تان ىنه ينقل العدو ةإفيه احتمالي

عمره  يفي الجيل الل يو أ سي منتشر فيروسعلشان كده هتالقي!ةتالت
  . ستين سبعين سنة

  .ياكمإفانا اهللا و اع

  

  

  

  

  

  

  

 

Iron toxicity   
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  الحديد تسمم

  
مع ابنها الصغير  "دي لهإعبي له و "بدأ كانت ماشية بم  يم اللفاكرين األ

عطاءه يإم ماشية بنفس المبدأ مع ابنها فنفس األ يهيه ي؟فيتامين د يف
  . حقنو للحديد سواء كان كابسوأل

  :السيناريو ده ياتخيلوا معا

 نيميا فراحت عملت له تحليل وطلع فعًال أن ابنها عنده إت م شكِّ أ
فيه اعتقاد شائع (الحديد  نيميا بسبب نقصن األإا وفرًض  ،نيمياأعنده 

نواع  أنيميا الحقيقة األ ييميا سببها نقص الحديد وبس لكن فنن األإ
  )كتير

و حقن حديد أقراص حديد أم بدون استشارة الدكتور جابت المهم األ
يد لسنين قدام ابنها حد يوبدأت تد_ قراصأله  يالغالب هاتد يف_

حديد لغاية لما الطفل  نيميا طول عمره فتعبيهعلشان تحميه من األ
  !ييصد

التليفزيون المصري  يكان فيه خبيرة تغذية ف( يد يبمناسبة يصد
جسمنا  يف يالجسم لما الحديد الل ين فن الصديد بيتكو إبتقول 

) يههههههها_خبيرة خبيرة مفيش كالم _!اه واهللا قالت كده ي،يصد
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طفل بقى ن الإقول بيها أهزار بس عاوزة يفوق د يالل يكلمة يصد
  .حديد يمعب

شخص  يو ألأبيحصل للطفل ده ييه اللإطب براحة كده علشان نعرف 
  .ا حتى لو كبيرعمومً 

دل ما فيه خطورة  الجسم عن مع ين زيادته فالحديد إلربنا حمانا من 
صوص علشان يمتص الحديد مخ systemفيه  ىكبيرة علينا فخل

توديه الدم  دة بروتينات بتشيل الحديد من المعدةمكون من ع
 )(ferritin,transferrinوالكبد

لما بيحصل لها تشبع تام مبتبقاش قادرة على استقبال  يالبروتينات د
صاص يكون عن طريق المعدة ن االمتإبشرط  ،الحديد المزيد من

الطفل كمية كبيرة من  يم تدطب لما األ ،ويكون جدار المعدة سليم
ن الحديد مادة إمعروف  ؟خدهاو انت حتى تأقراص أالحديد 

irritant علشان كده من ،للمعدة يبتبوظ النسيج الطالئيوبالتال
مكن سهال ومإد بعض الناس مساك وعننه بيعمإلإثار الجانبية بتاعتهاآل

كتر من أفلما تتناول الحديد لمدة  ،يعمل قرحة مع طول االستخدام
معاء بيبدأوا يتعبوا فيفوتوا حديد للدم خارج سنه المعدة واأل

systemالدم ده  يالمتصاص الحديد فيعلى الحديد ف المخصص
 .saturation to transferrinبعد ما يكون عمل 
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الحديد اتملت فيبدأ يرسب  الوقت ده المخازن بتاعة يوبيكون ف
نخاع ( bone marrowـماكن تانية غير مخازن اليأحديد ف

 يف ،القلب يف ،كرياسالبنيف ،الكبد يفيحط الحديد ف، )العظم
  .يعضاء دوظيفة كل األ لفتق ،الجلد يعصاب وفاأل يالمفاصل وف

مبيقدرش يطلع البنكرياس ،الكبد بيحصل فيه تليف: كثرألتوضيح 
 يالجلد يتلون برونز  ،المفاصل تلتهب ،جزاء منهأالقلب بيموت ،انسولين

 المرض اسمه يوبالتال) يعلشان كده قلت الشخص بيصد(
  .bronzed diabetesيالعلم

البروتينات  ىفهو بيروح على طول للدم يتشال علتاخد حقن إما لو أ
 يعضاء وبالتالاأل ييترسب ف أفي الدم ولما يحصل تشبع يبد يالل

فيها  ينهمبيتعرضش لعملية االمتصاص اللإلقوى أسرع و أثاره آيظهر 
 .جزء من الحديد ال يمتص لكن هنا كل الجرعة بتدخل الدم

 p:الرجالة يكتر فأبشارة حلوة للبنات الموضوع ده 

بتعمل المرض ده ولكن ملناش دخل فيها وصعب ةسباب تانيأفيه 
 و مثًال ،أ٦على الكروموسوم رقم  يخلل جين بسبب مثًال  ،الوقاية منها

  .و جسمه غير قادر على استخدام الحديدأن شخص بينقل دم كتير إل
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قراص والحديد األ ،والحديد مش لعبة الغرض من الكالم الفيتامينات
 ً نيميا وتلت تلت شهور بعالج األ ،ا لمدة ست شهوربيستخدم غالب

  .المخازن ىشهور بمل

اللحوم  يز  ،حاجات فيها حديد ْل نميا كُ نفسك من األ يعاوز تق
الفاصوليا  يبعض الخضروات ز  ،الكلية يالكبدة ز  يز  الحمراء
 )D:خر البيتشنجانآقول  يوف(الباذينجان ،القرنبيط، الحمرا
هلنا متخيلينها بل يأالسبانخ مفيهاش حديد بالصورة اللجأة اوالمف

بتتحدد مع الحديد نهاوكساالتبتقلل امتصاص الحديد إلأبالعكس فيها 
فادة نسبية الزم ن ملح غير قابل لالمتصاص وعلشان يبقى فيه استوتكوّ 

فيها بخ مبقاش موجود  يلو اتطبخت الحديد الل يتاكلها خضرا يعن
 ً بتكرهوا السبانخ يالمالح يا الل يفراح والليالقيموا األ،أهيصوا(اتقريب

:D  بحث عن إد وبتاكلها غصب علشانمليانه حديلو بتكره السبانخ
قدر تقول للسبانخ ال وبكل قوتك وساعتها ت يالكالم ده وعلى ضمانت

  )مهما كان أيحد  أيحد أي وش  يف
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RH –VE MOTHERS  
  

 ً يحب ويتجوز  يتفاصيل لو فيه واحد هنا ناو  يا قبل ما ندخل فمبدئي
وال  بتش سالإر يآهايرتبط بيها ويشوف هل ه يول يحلل الليروح األ
جنيه  ١٤٠٠ ـجسام المضادة بقت بحقنة األ يد يصدقون ،موجب

  .السوق السودة يف

يه يإتش ويعنإر آيه يإبقوله؟ يعن ييه الكالم اللإيعنى  يحد بيقول ةسامع
  ؟ جسام مضادةأحقنة 

ن الدم إظن عارفين أكلنا   ،ول خالصطب واحدة واحدة ونبدأ من األ
  A OR B OR O OR ABنا فصيلته قد تكون بتاع

بترمز لبروتينات معينة على سطح كريات الدم الحمراء يالحروف د
قصد بالبروتين هنا ،أبروتين عليهأي ن مفيش إمعناه  Oـبخالف ال

antigen. 

روتين رابع يا يبقى ن على سطح كريات الدم فيه بإبس قليل مننا يعرف 
الدم  يهايبقى اسمه موجب لو مش موجود فلو موجود ،موجود يا ال

 .RHاسم البروتين ده  ،سالب هايبقى

  ؟يه الزمة الموضوع دهإطب  ي،بسط دلوقتأمور بقت ظن األأ
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ً  ،الفصايليل الدم بالظبط ز نق يا ف ده مهم جدً وًال أ حاالت  يا مهم فثاني
  !؟يزاإطب  ،الوالدة

ر أتش سالب وجوزها إر يآول مرة تحمل وهأن فيه واحدة إلو نفرض 
  ؟هايحصلييه الل،إتش موجبإر آبطنها  يف يتش موجب وابنها اللإ

فيه م عن طريق الحبل السري و ا الطفل متوصل باألساعة الوالدة طبعً 
 ،بيخرج من المشيمة بيتوصل بشريان خارج من سرة الطفلشريان 

ال بأس بها بتخرج  مع انقباض الرحم العنيف فيه شوية دم ةساعة الوالد
  ؟طب وبعدين ،ملى جسم األإمن جسم الطفل 

 يءنه شةإم جديد فبتعتبره المناعالطفل عليه بروتين بالنسبة لألدم 
فرحانه م الفل واأل يام والدنيا ز مور تمن األحتى اآل ،غريب الزم يتدمر

رخم وبخدود عنده  بعد ما يكبر ويبقى طفل ،بابنها وعمالة تهشتك فيه
وساعة الوالدة الدكتور  ،وبالفعل تحمل يبتاع تلت سنين تقرر تحمل تان

 jandiceاه صفرا شديدة جدً دعن ياالبن يالق ـيبص ع
(erythroplastosisfetalis) 

ً صًال أتولد عايش إوبعد كام يوم ده لو   ييه اللبإط ،ا بيموت الطفل غالب
  ؟حصل

تش إر جسام مضادة ضد اآلأنت م كوّ ولى لما مناعة األألالمرة ا يف
من ، memory cellة اسمها ام المضادسجن نوع من األاتكوّ 
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بتبقى متعرفة على ،الذاكرة يمتخزنة فةنها حاجإاسمها باين عليها 
  .وبضراوة ةتقوم تهاجمه بسرع يتشوفه تانول ما أذاكرتها ف يتش فإر اآل

  ؟مدم األ يف ةموجود يبتهاجم دم الطفل وهيزاإطب 

جسام المضادة للطفل علشان بعض األ يم بتعدجسم األ يالمشيمة ف
 ييامه فأول يأن جهازه المناعا يتولد يبقى عنده مناعة تحميه إللم

  .الحياة بيبقى غير ناضج بعد

انت  تهاجم دم الطفل؟ يجسام المضادة داأل لما ييه المشكلة يعنإ
كسجين بيوصل للخاليا أمفيش  ييعن !ن دم الطفل بيتكسرإمتخيل 

بتخرج عوادم بتكون ضارة للجسم  بتتكسرين كمية الدم اللإضافة باإل
 ً   .ا بيموتعلشان كده الطفل ده غالب

  ؟يه الحلإطب 

تش إر آنه إد وناخد عينة من دم الطفل ونعرف م تولول ما األأنإالحل 
ل جدع ياض راجل ابن راجل ويقو  يو أبوه ميفرحش بيه ،أبوهيأموجب ز 
وفر أمه كان يأجنيه فياريته كان ز  ١٤٠٠هاتدفع ال حضرتك ي،وطالع ل

  .لك

الجسم بيكونها  يالل يز  ةجسام مضاديأيه؟ الحقنة ديإطب الحقنة د
  .جسام المضادة الطبيعيةاأل يوح تهاجم دم الطفل برده ز تر 
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  !سره سامعاه يف يبيشتمنيعلى فكرة الل

 يتروح تهاجم دم الطفل ف ةجسام مضاديأنا بدة،أهاوضح لكم كل حاج
تعرف يول مرة بيأن الجسم فإل ،م علشان الجسم ميشوفهاشجسم األ
نا ألو  يوبالتال ،ادةجسام مضأتش بياخد فترة عقبال ما يطلع إر على اآل

  .صًال ةأنها موجودإالجسم مش هايعرف يديتها الحقنة بدر إ

قل صنع ربنا يه جديد على األإجبت  يهيبيقول طب ما هيالل
يحمينا من  انهاقوله ونعم باهللا بس يا سيدى ربنا علش؟فضلأ

 يه يالخاليا دناوأ  memory cellالميكروبات خلى فيه
باديها  يلكن الحقنة الل ،نا مش عاوزها تتكونأة فمشكل يبتعمل ليالل

 . memory cellمفيهاش

  !!عتقد وصلتأ

 بنلجأ لعدة وًال ؟أيه الحليإم مكنتش عارفة وحملت تانا األطب فرًض 
جسام نقلل كمية األ م تولد قيصري علشانن األإحاجات منها 

انقباض  ال القيصري مفيهوش ،ثناء الوالدةأهاتدخل للطفل يالمضادة الل
نا صغيرة كنت أو ،ببدأ أغير دم الطفلي؟يه تانإطب و  .الرحم يف

 ةوندخل الدم من ناحية تاني ةننا بنجيب الطفل نصفيه من ناحيةإمتوقع
  )يذكية من يوم(
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ذكر من أمل على ما  ٢٠٠ ينا باسحب حوالأال الموضوع مش كده 
خالل  يدمه ف غيرألغاية لما  ،ن وهكذايمل تاني ٢٠٠ديله أدم الطفل و 

لى الطفل حتى بعد ما ثار كبيرة عآسف بيبقى فيه ا لألوطبعً  ،كام يوم
  .الرحم يمن وهو ف ةن المشكلة موجودبنعمل كده إل
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