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 البيئة 

 مقدمه 

 *التعريف اللغوى للبيئة:

ِإلَيإِهمإ   تعالى"قال   َهاَجَر  َمنإ  ُيُِبُّوَن  قَ بإِلِهمإ  ِمن  ميَاَن  َواْلإِ اَر  الدَّ تَ بَ وَُّءوا  " وفى معنى اآلية  الَِّذيَن 

 ءوا الدار هم األنصار الذين استوطنوا المدينة قبل المهاجرين. الكريمة ان الذين تبو 

مشتقة من الفعل )تبوأ( اى نزل واقام، والتبؤ: التمكن واالستقرار ، والبيئة:    البيئة فى اللغة

الواسع     -المنزل   اللغوى  بمعناها  البيئة  ان  فيه اى  فيتخذ  االنسان  اليه  يرجع  الذى  الموضع  تعنى 

هذا يجب ان تنال البيئة بمفهومها الشامل اهتمام الفرد كما ينال بيته ومنزله   منزله ومعيشته وعلي

 اهتمامه وحرصه. 

 ريف العلمى للبيئة: عتال

و غيره من الكائنات الحية وهى تشكل فى لفظها  أالذى يعيش فيه االنسان  البيئة هى الوسط  

اى ان البيئة هى االطار   -همجموع الظروف والمكونات التى تساعد االنسان علي بقائه ودوام حيات 

االنسان ويحصل منه علي مقومات حياته من غذاء وكساء ودواء ومأوى. وهناك   هالذى يعيش في 

البيئة الطبيعية بمكوناتها وتشمل الماء والهواء والتربة واشعة الشمس ، وهناك البيئة االصطناعية 

لبيئة كالمدن والمصانع والعالقات  فى المكونات الطبيعية لاالنسان  تدخل  وهى تشمل كل ما اوجده  

 االنسانية. 

يثير موضوع البيئة ما نسمعه  أكثر ما    ولعل  الجميع الذي يشغل  الساعة  حديث  هى    البيئة و 

في نقرأه  اإلعالم  أو  التي    وسائل  البيئية  التغييرات  تؤدىعن  أنواع    ربما  بعض  انقراض  إلي 

ااالكائن  للتدهورة  ي لح ت  الطبيعة    البيئى نتيجة  وسل  ب بسب في  حياتنا  تفتقد والتي    وكياتنا نمط  أحياناً 

 . للحس البيئى

ؤثر علي وجود الكائنات الحية علي سطح  إجمالي األشياء التي تحيط بنا وت هي  البيئةو

وبعض الكائنات الحية، كما يمكن وصفها بأنها مجموعة  األرض متضمنة الماء والهوء والتربة و

 درجة التعقيد والتى تحدد بقائنا فى هذا العالم الصغير.من االنظمة المتشابكة مع بعضها البعض ل
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 والبيئة:   األديان السماوية

لقد حثت األديان السماوية األفراد والمجتمعات علي مراعاة الطبيعة وعدم قطع الشجر أو 

كذلك علي عمران األرض والتصرف بما ال يضر اآلخرين،كما يحث الدين    وحثتإيذاء الحيوان  

 علي النظافة الشخصية ونظافة المكان والخلق الحسن بما يؤدي إلي رفع الوعي والحس البيئ. 

وتحرم  واأل البيئة  علي  للحفاظ  تدعونا  السماوية  السماوية  إديان  االديان  دعت  وقد  فسادها 

المحافظة علي الى  افسادها ألن هللا خلقها من اجله وسخرها لخدمته    االنسان  البيئة وتحرم عليه 

استخالف ومنفعته   ومفهوم  االرض  فى  مستخلف  االنسان  ان  لتؤكد  جاءت  السماوية  واالديان 

بينه وبين بيئته فخالق االنسان والبيئة واحد وهو هللا البيئة الطبيعية   -االنسان خير رابط  وحماية 

بها التى  التى    واالجتماعية  القضايا  اهم  من  االرض  سالمة عمارة  بها  الن  االسالم  بها  عنى 

االنسان وحماية الطبيعة والمحافظة علي نظام الحياة وسعادة البشر واستمرار وجودهم علي هذه 

ما  الن  االنسان  عليها  يثاب  االرض  هذه  علي  البيئة  وحماية  الكائنات  من  معهم  ومن  االرض 

بالكم الخالق يتصف  يد  العالم اجمع    –ال واالتقان والصالح  صنعته  البيئية فى  المشكالت  وتفاقم 

وما ترتب عليها من مخاطر تهدد كل الكائنات علي السواء واصبحت من االمور التى تستوجب 

الفاعلة فى مواجهة مشكالت   معنوية كالتلوث الحلفى والثقافى واالجتماعى  من الجميع المشاركة 

 اللكترونيات. والفضائيات وسوء التعامل مع ا

 وفيما يلى بعض تعاليم الدين فى الوقاية من التلوث 

ُ ُغَرابًا  معرض قصة قتل احدى ولدى آدم أخاه )دفن الموتى تحت التراب ففى   -1 فَبَعََث َّللاه

أَُكو أَْن  أََعَجْزُت  َوْيلَتَا  يَا  قَاَل  أَِخيِه ۚ  يَُواِري َسْوَءةَ  َكْيَف  ِليُِريَهُ  اأْلَْرِض  فِي  ِمثَْل  يَْبَحُث  َن 

ذَا اْلغَُراِب فَأَُواِرَي َسْوَءةَ أَِخي ۖ فَأَْصبََح ِمَن النهاِدِميَن )  ( 31المائدة: َهَٰ

ِ الحجر الصحى فقد جاءت المحكمة النبوية فى ذلك فى قول  -2 إذَا سِمْعتُْم الطَّاُعوَن  : ملسو هيلع هللا ىلصالنَِّبي 

 .متفٌق عليهِ  فِيَها، فَالَ تَْخُرُجوا ِمْنَها ِبأَْرٍض، فَالَ تَْدُخلُوَها، َوإذَا وقََع ِبأَْرٍض، َوأَْنتُمْ 

ِ  النظافة التطهر باستمرار قال   -3 َيْغتَِسَل في ُكل ِ َسْبعَِة أيَّاٍم    ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي  َحقٌّ علَى ُكل ِ ُمْسِلٍم، أْن 

 .َيْوًما َيْغِسُل فيه َرأَْسهُ وَجَسدَهُ 



 

6 
 

 حضارة مصر البيئية وأثرها فى تاريخ مصر 

حضارة عريقة تفاعلت فيها العوامل البيئية والبشرية معا وان هناك  قامت فى وادى النيل   

اختالف حول اهمية دور كل منهما، حيث يرى فريق من الناس ان النيل يرجع له الدور االكبر 

يرى   بينما  الحضارة فى حضارة مصر،  فى  االكبر  الفضل  له  المصرى  االنسان  ان  آخر  فريق 

يجر النيل  نهر  الن  القديمة  مالمصرية  مثل  حضارة  بها  تقم  ولم  اخرى  دول  عدة  فى   -صر ى 

و  وصحية  نظيفة  البيئة  مع  التعامل  كيفية  عرفوا  القدماء  وكيف أدركوا  أوالمصريين  البيئة  همية 

أحد االسباب الرئيسية لالسهامات الحضارية فى مصر يحافظون عليها نظيفة وصحية وكان ذلك  

ذ ان الحضارة المصرية تفوقت علي حضارات فى الحضارة االنسانية علي مر العصور اوأثرها  

وا البيئة  علي  الكحافظة  فى  السيما  المجاالت  شتى  فى  القديم  االرض  أعارهم  شتسالعالم  همية 

 كائز االساسية للحياة.والهواء والماء علي اعتبار ان هذه العناصر تمثل الر

 البيئة:   أنواع 
 . )الهواء والماء واالرض(  بيئة مادية: .1

 النباتات والحيوانات واالنسان.بيئة بيولوجية: .2

فيمكننا  وفى   والمدنية  التقدم  الى  ظل  ستوكهولم  مؤتمر  توصيات  وفق  البيئة    اربعة تقسيم 

 عناصر:

طبيعية .1 علي :  بيئة  منها  يحصل  كى  لالنسان  وتعالي  سبحانه  هللا  اتاحها  التى  الموارد  اى 

 . األرضوالهواء و في الماء ذلك تمثل مقومات حياته من غذاء وكساء ودواء ومأوى وي

اجتماعية .2 غيره  :  بيئة  مع  االنسان  عالقة  تحدد  التى  العالقات  من  االطار  ذلك  بها  ويقصد 

 .المؤسساتلتي تحكم األفراد و ا نظمنين والالقوامن مجموعة   ويحكمها

 مصانع.و   قرى و مدن و مزارع وهي التي صنعها اإلنسان من  بيئة صناعية: .3

 كائنات الحية. وتشمل االنسان وال بيئة بيولوجية: .4

 البيئة:  عناصر 

 وتشمل ثالثة عناصر:

 عناصر حية مثل:   -1

 عناصر االنتاج مثل النبات -
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 عناصر االستهالك مثل االنسان والحيوان -

 الى جانب بعض الحشرات.  اعناصر التحليل مثل فطر او بكتري  -

 عناصر غير حية: الماء والهواء والشمس والتربة  -2

 ا فى نطاق البيئةالحياة واالنشطة التى يتم ممارسته -3

 (1)مكونات البيئة 

 -:تم تقسيم مكونات البيئة الى اربعة مكونات رئيسية

الصخرى: -1 من    الغالف  العلوية  الطبقة  او  الصلبة  القشرة  بانه  الصخرى  الغالف  ويعرف 

القشرة   المحيطية  االرض حيث يشمل  ويتكون من الصخور والمعادن   –القارية والقشرة 

وهو سطح غير منتظم يتكون من عدة تضاريس قارية   –التربة  المغطاة بطبقة رقيقة من  

 ومحيطية مثل الجبال والهضاب والسهول والوديان.

ويتكون من جميع المياه الموجودة علي كوكب االرض بحالتها السائلة مثل الغالف المائى:   -2

 المحيطات والبحار واالنهار.

الجوى:   -3 تحيط  الغالف  الغازات  من  خليط  من  طبقة  األرضيةبالكهو  إليها   رة  مجذوبة 

األرضية بفعل الجوى  يحتوي  و   .الجاذبية  غاز78على  الغالف  من  و   النيتروجين  % 

أخرى،   أكسجين  21% غازات  الباقية  الصغيرة  الغالف  والنسبة  ويحمي 

امتصاص األرض الجوي البنفسجية  من  فوق  اعتدال األشعة  على  درجات   ويعمل 

يعتبر الغالف الجوي مستودعاً كبيراً للمياه يستخدم لنقل الماء    .الكوكب على سطح الحرارة

حجم يصل  إذ  األرض،  حوالي   الماء حول  إلى  الجوي  الغالف  في    12.900الموجود 

معظمه يتساقط  مكعب  فيكيلومتر  أمطار  شكل  على  إذا  والبحار المحيطات ا  أنه  حيث 

كل وسقطت  فإنها   حدث  كأمطار  واحد  آن  في  الجوي  الغالف  في  الموجودة  المياه 

إلى   الكرة األرضية ستغطي بآالف    2.5بعمق يصل  يحتويها  التي  السحب  ثقل  سم ويقدر 

 )*( . المليارات من األطنان

الغ  -4 ارتفاع  ويمتد  من  االتوموسفير  الجوى  حتى  الف  االرض  سطح  تحت  واحد  متر 

 كم فوق سطح االرض.  10.000
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  Martin et al., (2017). "The human physiological impact of global deoxygenation". The Journal of Physiological 

Sciences. 67 (1): 97–106. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
https://web.archive.org/web/20190612113520/https:/link.springer.com/article/10.1007/s12576-016-0501-0
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الحية التى تعيش علي  ويضم الغالف الحيوى لجميع الكائنات  الغالف الحيوى )بيوسفير(:   -5

 نات الحية الدقيقة.والكائ كوكب االرض بما فيها االنسان والحيوان والنبات 

 : صحة االنسان علي    التلوث البيئي أثر  

أضرار ومشاكل    ينجم عنهلتلوث البيئي هو كون الشئ غير نظيف مما  التعريف البسيط ل

فى  تدهور  فالتلوث يعني  ،  ة يواجهها اإلنسانث التلوث البيئي هو أخطر كارويعتبر  صحية لإلنسان.

وبخاصة في التخلص   ي.دورها الطبيع لدي إلي فقدها  يؤ   لبيئةاخلل في عناصر  لحدوثنظرا  البيئة  

   من الملوثات بالعمليات الطبيعية.

 التلوث البيئى 

 من ابرز انواع التلوث البيئى: 

وثانى   - الكربون  اكسيد  اول  مثل  ضارة  بمواد  الهواء  اختالط  به  ويقصد  الهوائى:  التلوث 

هذا التلوث من االنواع التى  اكسيد الكربون بسبب دخان المصانع والنفايات السامة ويعتبر  

يصعب التعامل معها النه ال يمكننا  حصر الهواء او التعامل معه كمادة مثلما نتعامل مع  

 تلوث التربة. 

 ( 1)وتضم الملوثات االولية للهواء

المختلفة   - الصناعية  والعمليات  البراكين  من  ينبعث  وهو  الكبريت  الفحم  أكسيد  ان  وحيث 

مرك علي  يحتويان  والذى والبترول  الكبريت  اكسيد  عنه  ينتج  احتراقها  فان  الكبريت  بات 

الحم االمراض  تكوين  ثم  ومن  الكبريتيك  حمض  تكوين  علي  يعمل  احد  عادة  ويعد  ضية 

للطاقة   الوقود كمصادر  من  االنواع  هذه  استخدام  تأثير  بشأن  للقلق  الداعية  علي  االسباب 

 البيئة. 

ين مركبا كيميائيا ساما وله رائحة قوية ونفاذا  اكسيد النيتروجين ويعد ثانى اكسيد النيتروج  -

  ولذا يعتبر من اكثر ملوثات الهواء وضوحا.

الفاسد وهو   - البيض  اللون وله رائحة  الهيدروجين وهو غاز عديم  الهواء  كبريت  اثقل من 

 ومعه غاز سام جدا لما له من تأثير علي الجهاز التنفسي والعصبي. 

يزة ويؤدى دورا مهما فى حماية االحياء علي الكرة زون: ويمتاز برائحة خاصة ومم و اال -

 االرضية من االشعة فوق البنفسجية حيث يمتص معظمها. 

 المعادن السامة مثل الرصاص والكادميوم والنحاس. -
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 التلوث المائى: وغالبا يكون بسبب افراغ نفايات المصانع داخل مياه البحار والمحيطات.  -

به   - ويقصد  الضوضائى:  الى   االصواتالتلوث  تؤدى  والتى  المرغوبة  وغير  المزعجة 

 التوتر وارتفاع ضغط الدم.

  أن   تبين  أن  بعد  وذلك  العام  والرأي  العلمية  وساطاأل  في  كبيرا  اهتماما  بالبيئة  االهتمام  ينالو 

 وتعتبر الكلى من االعضاء المهمة فى جسم االنسان  . األمراض  العديد من  إلي  يؤدي  البيئي  التلوث

المل وث بالدخان واالتربة وعوادم السيارات الموجودة فى الهواء ينتقل لالنسان عن  والن الهواء 

طريق استنشاق الهواء وتقوم الكلى بتنقية الدم من جميع الشوائب الموجودة فيه وعند انتقال هذه 

الكلى   وظائف  تعطيل  علي  تعمل  الشوائب  هذه  فان  مستمرة  بصفة  او  بكثرة  لالنسان  الشوائب 

   لوى.وحدوث الفشل الك
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 التسمم بالرصاص 

التسمم بالرصاص هو نوع من انواع التسمم المعدنى الناجم عن تراكم الرصاص فى 

الجسم، يعتبر الدماغ هو اكثر االعضاء حساسية للرصاص، ويمكن ان يتعرض االنسان عن  

 الرصاص  معدن   نفإ  المثال  سبيل   علي و او الغبار او الطعام.  طريق الهواء الملوث او الماء  

  تضمر   النهاية  وفي  الدم،   بضغط  ارتفاع   مع  بالكليتين   الضامة  األنسجة  في  التليف  ليإ  يؤدي 

 .الكلوي بالفشل  المريض ويصاب الكلي

المواسير   وتبطين  الكهربائية  الكابالت  وتغليف  السيارات  بطاريات  في  الرصاص  يستخدم 

كعنصر  والخزانات واسع  نطاق  علي  ويستخدم  وفي    عازل،  المشعة  المواد  مركبات بعض  من 

 الدهانات واألصباغ.

يح و  لدعادة  التعرض  بالرصاص من جراء  التسمم  أشهر  ث  وربما سنوات  ه علي مدار عدة 

حتي وان كان هذا التعرض لكميات ضئيلة منه لكنه لطول المدة يحدث نفس التأثير من تعرض  

 . ات كبيرة ومركزة علي مدار فترة قصيرة من الزمناالنسان له بكمي 

 وظائف التالية: التكثر في ممارسة  مصادر التسمم بالرصاص

 صاهر معدن الرصاص أو من يعملون في مجال الرصاص بوجه عام.  .1

 . نتيجة عادم السيارات أو غيره من األسباب الهواء الملوث بالرصاص .2

 التربة الملوثة بالرصاص. .3

 الحربية. الدخائر .4

 مجال االنشاءات وخاصة دهانات الحوائط التي تحتوي عليه.  .5

 مصنعه من الرصاص. نتيجة مروره في مواسير الماء الملوث  .6

 الصيد إذا استخدمت أثقال الرصاص. .7

 ع البطاريات أو إعادة تدويرها.يتصن  .8

 التجميل مثل الماسكرا. أدواتبعض  .9

  بعض الخضروات والفاكهة التي تزرع في تربة ملوثة بالرصاص. .10
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 تشخيص التسمم بالرصاص: 

 : طريق  ويتم ذلك عن

 . ميكرو جرام/ ديسيليتر(  10)الحد االعلي فى الدم هو  قياس معدل الرصاص في الدم .1

ساعة( الختبار نسبة الرصاص بالجسم وهذا االختبار  24جمع علي مدار ) أخذ عينة بول ت .2

ا لنا  يقدم  أن  الممكن  اإلمن  )لنسبة  الجسم  في  يتم  بعدها  (    body lead burdenجمالية 

 . ج والتخلص من آثار الرصاصتقديم العال

 عالج التسمم بالرصاص:  

الوقائي  أوالً:  غذائي  العالج  نظام  تناول  طريق  عن  متوازن    وذلك  معدن صحي  علي  يحتوي 

كاف بشكل  عالت   ةطريقب  الحديد  وهو  الرصاص  لمعدن  الجسم  امتصاص  دون  مثالي  حول  ج 

 قالل من معدالت الرصاص التي تصل إلي الجسم.للتخلص أو اإل

ثقيل  ثانيا:  معدن  ازالة  و (Chelation Therapy)   عملية  ترتبط    يتم عن طريق:  معينة  أدوية 

خالل   من  الرصاص  من  التخلص  علي  الجسم  قدرة  من  وتزيد  الجسم  في  الرصاص  بجزيئات 

 الكلي.

ع وي العالج  من  النوعية  بهذه  تتعدي  وصي  الدم  في  الرصاص  معدالت  تكون    45ندما 

   ميكروجرام/ديسيلتر.

 توصيات علمية الصدار قوانين تحظر استخدام الرصاص فى المنتجات  ثالثا:

إلي  األولية    األدلة  تجمعت  وقد تشير    عندما في    الرصاصبأضرار    المتعلقة  الحقائقالتي 

تستخدم بشكل شائع ن الرصاص مادة  كا  المعدن،  هذا  من  تصنع  المياه  مواسير  من  أجزاء  كانت

لصنع السباكة منذ عدة قرون ألنه رخيص، مقاوم للصدأ، وسهل اللحام، ومع ذلك فإن العديد من  

 الشرب   مياه  تلوث  إلي  ديأ  مما المنازل القديمة ال تزال مزودة بأنابيب الرصاص األصلية المثبتة.  

 بصفة   المياه  مواسير  في  الرصاص  عدنم   إستعمال  منعالبدء في    تم  ولذلك  الكلي  إصابات  وحدوث

  في  المعدن  هذا  يوجد  حيث  بالرصاص  البيئة  تلوث  يمنع  لم  ذلك  أن  إال  العالم  أنحاء  كافة  في  عامة

للسيارات    البنزين  إحتراق  عن  الناتجة  األبخرة كوقود   الهواء   تلوث  علي   يعمل  مماالمستخدم 

 البنزين   إستعمال   حظرت   الخطر  هذا  الدوله  تبينت  وعندمابالسيارات،    المزدحمة   بالمدن  خاصة

 ، وتم اإلتجاه إلي إستعمال البنزين الخالي من الرصاص.الرصاص علي المحتوي
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و   ألنسجة  المتلف  الوحيد  المعدن  ليس  والرصاص   والنحاس   الزئبق  أن  إذ  الكلي،الجسم 

 لوثالت   مجال  في  محصورا  يكون  يكاد  دورها  ولكن  الجسم  أنسجة  تلف  إلي  أيضا  تؤدي  والكادميوم

 .الصناعي

 (  Cadmium: )الكادميوم

المواد   من  ومركباته  الكادميوم  ويعتبر  االنسان  جسم  فى  بنائى  دور  اى  للكادميوم  ليس 

 السامة حيث يتحد مع المركبات الحيوية ويؤدى الى وهن العظام والفشل الكلوى. 

مثل    يوجد في القشرة األرضية ويدخل جسم اإلنسان عن طريق بعض األطعمةالكادميوم  و 

لم اإلنسان  يتعرض  وكذلك  المحار،  الغراب،  العالعش  الكادميوم  وينتقل عدالت  التدخين.  من  ية 

 .يدمرهاحتى  بعدها الكادميوم إلي الكلي ويتراكم بها 

 (   pperCo: )النحاس األحمر

التي يتم طهيها في أواني من النحاس  األطعمة يمكن ان يحدث التسمم بالنحاس نتيجة تناول 

م بامتصاصه يوميا وهذا االمتصاص هام لصحة اإلنسان ولكن في نفس الوقت تناول ويقوم الجس

إلي   يؤدي  حيث  اإلنسان  بصحة  جداً  يكون ضار  عالية  وتركيزات  منه  الكبيرة    ضمورالكميات 

 الكلي.

 (  Mercury: )الزئبق

الغذائ  النظام  الكبير لمادة الزئبق سواء من خالل  نتيجة التعرض  بالزئبق  التسمم  ايتم  و  ى 

زل مثل الترمومتر ،  ااألجهزة المستخدمة في المن العديد من  الزئبق في    يستعملالبيئة المحيطة و  

انكسار   أبخرته عنديتعرض اإلنسان لمخاطرة إذا تم استنشاقه  ت،  ن المصابيح الكهربائية، الفلورس

الزئبقالترمومتر   علي  المحتوي  المصباح   الحشرية   والمبيدات  األسمدةبعض    أيضا  وهناك  .أو 

 .الصناعية والملوثاتوأبخرة الطالء 

  والرائحة   الطعم  مكسبات  من  الكثير  نأ  بالمعامليتعرض لها اإلنسان كما أثبتت التجارب  ف

 والسموم واألبخرة المتصاعدة من مواد الطالء    والحقل  المنزل  فيالمستخدمه    الحشرية  والمبيدات

 حيوانات  في  مدمرة  آثار  إلي   تؤدي  غيرهاو   الفطريات  أنواع  ببعض  المحاصيل  تلوث  عن  الناتجة

 . التجارب بالمعامل

الرصاص  مثل  الثقيلة  بالمعادن  )خاصة  البيئة  تلوث  بين  الوثيقة  العالقة  يتضح  ذلك  من 

 . والكادميوم والزئبق( وبين أثره المباشر والمدمر علي سالمة اإلنسان
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واألمراض    -تأثيرالمناعة  -تأثيرالتغذية  -عض المؤثرات األخرى مثل )تأثيراألدويةبهناك  

 (.العامة

    :علي البيئة أخري   مؤثرات 

 -: علي البيئة  األدوية   تأثير  .1

تلوث   ذات  يعتبر  المواضيع  من  واالدوية  الصيدالنية  المخلفات  بسبب  والتربة  المياه 

  مختلفة،  طرقب  األدويةب   الجسم  أنسجة  تتأثرومن ناحية اخرى    االهتمام الكبير فى االوساط العلمية

بع   .بها  المحيطة  الضامة  واألنسجة  الكلي  كبيبات  إصابة  هاأشهر كذلك  التي ويوجد  األدوية  ض 

نييبات  علي   عالج   في   المستعملة  المسكنات  بالكليتين   الضارة  األدوية   أشهر   ومن  الكلى  تؤثر 

 لصداعكل سبب مثل ال  الناس  ويتعاطها  ، منهامصرى  التي ال يخلو بيت    الروماتيزمية  األمراض

 األلم  إزالة  في  العقاقير  هذه  فاعلية  لشدة  ونظراً   .الكلوي  المغص  وكذلك  والمفاصل  تالعضال  آالمو 

حيث   السيدات  بين  وخاصة  منتشر   لمضاعفاتها  التعرض   احتمال  فإن  عليها  الحصول   وسهولة

 . المتكررة الشهرية الدورة آالم لعالج نها ويستعمل

 تزايد   في  العقاير  هذه  عاطيت   نتيجة  الكلي  بأمراض  اإلصابة  نسبة  أن  للقلق  يدعو   مماو  

الكلي    مستمر أمراض  وحدة  تقوم  المنيا  حيث  طب  انتشار   حصربإجراء  بكلية  ألسباب  سنوي 

% 8تشكل نسبة    نات وحدهاوجد أن المسكقد  الفشل الكلوي في مرحلته النهائية بمحافظة المنيا و 

الحاالت   عدد  إجمالي   من   طبية  يةأدو   ةأي   صرف  تمي  أال  بضرورة  اإلشارة  تجدر  وهنامن 

   .متخصص  طبيب  من معتمدة طبية  بروشته إال الصيدليات

  الضارة   العقاقير  من  االنتشار  حيث  من  –  (الثانية   المجموعة)  الحيوية  المضادات  وتشكل

و  الجسم  بعضها  –  الكليباعضاء  يسبب   البعض يسبب  و  الكلوية  للنبيبات  المباشر  اإلتالف  حيث 

  بالكلي  الضارة  األدوية  قائمة  وتشمل  ،لها  مضادة  امأجس  وتكوين  الجسم  حساسية أمراض    اآلخر

 وغيرها   واألمفوترسين  واألمينوجلوكوزيدات   الكيفالوسبورين  مركبات  تلك األدوية المحتوية علي

 ، أي عقار  إستعمال  سالمة  من  للتأكد  واآلخر  الحين  بين  الطبية  الدوريات  إليالرجوع    يجبلذا  

 طبية  تذاكر   بدون  األدوية  بيع  تحظر  التي   التشريعات  صدارإ  بأهمية   التنويه  تكرار  يجدر  وبالتبعية

 . من خطر حقيقي قد ال ينتبه إليه أحد إال بعد فوات األوان  جتمعم لل حماية
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ن الكلي عضو صبور يقبل العمل تحت أسوأ الظروف إال أنها في النهاية مثل  الرغم من أ علي

من السهل  ، فنجد أنه  اإلنسان الحساس الذي قد يتوقف عن العمل إحتجاجا علي سوء المعاملة

الناتجة عن تعاطي العقاقير أو   كما أنه من الصعب عالج أمراض الكلي الوقاية من أمراض الكلي 

ة. البيئي  التعرض للسموم   

 (1)علي البيئة   التغذية   تأثير  .2

انتاج الطعام هو  حسب ما خلصت اليه دراسة اجريت فى جامعة اكسفورد ببريطانيا فان  

% من انبعاث الغازات المسببة لالحتباس الحرارى، ودلت النتائج التى توصلوا اليها الى  25سبب  

اكثر من انتاج  الحيوانية مسئولة عن  المنتجات  اللحوم وغيرها من  الغازية   ان  نصف االنبعاثات 

 اآلتية عن االطعمة التى يتناولها البشر.

  ولكن   الكلي  حماية  بهدف  التغذية  في  تحفظات  ألي  يحتاج  ال  الطبيعي  الشخص  أن  الواقع

  والفول  والدواجن  واللحوم  واألسماك  والبيض  اللبن  ومنها)  البروتينات  تناول  في  مطلوب  االعتدال

من  ،( والعدس الرغم   والفراولة  كالمانجو   والمعادن  األمالح  بعضب   الغنية   غذيةاأل  أن  وعلي 

 البول   مالح أ  ارتفاع نسبة   تسبب   أنها  إال  الطبيعى   الشخص   تؤذي  ال  وغيرها  والطماطم   والسبانخ

 الحاالت   بعض  في  إال  الكلى   علي  تؤثر  ال  والحوادق  الملح  فإن  وبالمثل  اآلخر،  البعض  في

 ،فى مرحلته النهائية   الكلوي  بالفشل  المصابين  إال  تضر  ال  بالبوتاسيوم   الغنية  والموالح  المرضية،

 أما.  الطبيعي  للشخص  ضرورية  غير  ولكنها  البول،أمالح    تخفيف   في   مفيدبكثرة    السوائل   وشرب

 يؤدي  حيث  مستحب  غير  فهو للبول    كمدرات  وغيرها  إسرائيل   وزيتونة   الشعير  منقوع   شرب

  مثال   كالبيرة  المشروبات  بعض  شرب  أن  كما  .ومكالبوتاسي  األمالح  بعض  من  الفاقد   نسبة  لزيادة

 حصوات   أنواع  بعض   تكوين  علي  المرضي   بعض  في  يساعد  وقد  البوليك  بحمض   غنية  فهي  ضار

 .الكلي

فإن هذا  تناول    في   للتحفظ  يحتاجون  قد  الحصوات  لتكوين   المعرضيناألشخاص    وعلي 

 الكورتيزون   بمركبات  الجالع  تحت  والذين  الدم  ضغط   بارتفاع  والمصابون  األطعمة  أنواع  بعض

يجب   الكلوي  والفشل  بالقصور  المصابين   المرضي  أن  كما  الطعام   في  الملح  كمية   تقليل   يلزمهم 

تمثل   .الطعام  في  واألمالح  البروتين  كميات  من  لحدعليهم ا بل  للوقاية فقط  تعتبر  هذه األمثلة ال 

 أيضاً جزءاً من العالج لحاالت مرضية محددة. 

 

 106صـ    1999مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلوث. الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة   –ادر الفقى: البيئة  ( محمد عبد الق 1) 
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 : االمراض المعدية والبيئة  .3

والمالريا 25 االسهال  مثل  البيئية  االوضاع  تدهور  الى  تعود  المعدية  االمراض  من   %

ال ادارة  سوء  وكذلك  المستفحلة  والسرطانات  والتمدد وااليدز  الغابات  وتعرية  الصحى  صرف 

العشوائى للمجتمعات، ويمكن ان تنتقل بعض االمراض المعدية من شخص الى اخر بسبب تناول  

 طعام او شرب ماء ملوث او بسبب التعرض للميكروبات فى البيئة. 

فانه   المثال  سبيل    من   بأنواع  ىالعدو   عن   ينتج  الكلي  أمراض  من  العديد  أن  رغموعلي 

ً   األحوال  معظم  في   يعد  ال  نفسه  المريض  أن  إال  والطفيليات  اتالميكروب   إنتقال   يستحيل  حيث  معديا

 بأمراض   اإلصابة  إلي  تؤدي  التي  الميكروبات  أشهر   ومن  .مباشرة  بطريقة  آلخر   منه  العدوي

 واللوزتين   الحلق  منطقة  الميكروب   اهذ  صيبي   األحوال  معظم  وفي  هو الميكروب السبحي،    الكلي

 بتكوين  الجسم  يواجهها  سموما  الميكروبات  هذه  تفرز   ثم  ومن  بها،  إلتهاب  دوثح   إلي  ؤدييو 

 معظم  من  اإلنسان  جسم  ويتخلص   المناعة  مركبات  تسمي  جزيئات  مكونة   بها  تتحد  مضادة  أجسام

  في   للترسيب  المالئمة  الصفات  بعض  فيه  تتوافر  بعضها  أن  إال  مختلفة،  بطرق  المركبات  هذه

 لتهاب كبيبات الكلي هذه.ويحدث ا الكلوية الكبيبات

تقعان أعلو  القسم  ياللوزتان عقدتان لمفاويتان  الفم ويمكن رؤيتهما   الحلق في  الخلفي من 

اثها  دعند فتح الفم وهما تساعدان في الحالة الطبيعية علي تصفية الجراثيم ومنع دخولها للجسم واح 

األ  عند  خاصة  متكرر  بشكل  لاللتهاب  اللوزتان  تتعرض  ولهذا  تصاب طفالللمرض  ما  وغالبا   .

اللوزتين  بالتهاب  الحالة  فتعرف  أكثر وضوحا  اللوزتين  تكون إصابة  والبلعوم معا وقد  اللوزتين 

 الحاد. 

  هي   الحقيقة  بل  الكلي،  لتهابالوحيد إل  السبب  هو   ليس  اللوزتين  التهاب  أن  يتضح  هذامن  و  

إ  اللوزتين  بلتهاا  أن باإلضافة  السبحي،  للميكروب  اللوزتين  والكلي ضحية  فالتهاب   يعدلي ذلك 

 ً  النهاية   في  تؤدي  التي  السموم  إفرار  فرصة  من  واإلقالل  عليه  والقضاء  الميكروب  إلحتواء  أسلوبا

 حيث   ضررهو   بل  –  اللوزتين   إستئصال  جدوى  عدم  المفهوم  هذا   ويؤكد  .الكلي   كبيبات  إصابة  إلي

  .الكليتين لحماية وسيلة  هي تيناللوز أن

ب   حاالت  بعض  فييحدث    المباشر  غير  األسلوب  سبنف   الكلي  والتهاب  هارسيابلالاإلصابة 

 وتتكون   مضادة  امسأج   بتكوين  الجسم  ويتفاعل  سموما  الديدان  تفرز  إذ  ،بلهارسيا المستقيم  خاصة

عن   للكلي  التقليدية  اإلصابة  ولكن  التهابها،  إلي  مؤدية  الكبيبات  في  تترسب  التي  المناعية  المركبات
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ل  نم  نتجت   البلهارسياطريق   نتيجة  وذلك  البولية  المجاري    في  الطفيل  بويضات  ترسيببلهارسيا 

  جزئي  انسداد  إلي   بدوره  التليف   هذا  ويؤدي.  وتليفها  التهابها  إلي  ديؤ ي  مما   والحالبين  المثانة

  وفي   الحالبين،  أسفل  الوظيفية  الصمامات  في  خلل  نتيجة  المثانة  من  بالبول  ارتجاع  أو   بالحالبين

 . والتليف  التضخم من الكلي  تعاني الحالتين كلتا

البول   تلوث  طرق  أهم  من  تعقيم  دون  المناظيرو   القساطر  استعمال  ويعتبر   مجرى 

 األعضاء  ةمنطق  من  البول  مجري  طريق  عن  يصعد   الميكروبات  بعض  أن  إال.  بالميكروبات

  وفي  اإلناث  عند  البول  مجري  قناة  لقصر  نظراً   اإلناث   في  وخاصة  المثانة  إلي  الخارجية  التناسلية

  وفي   نفسه  البول  تكوين  في  كثيرة  دفاعية  بوسائل  الميكروبات  هذا  علي  القضاء  يتم   األحوال  معظم

أن   إال  الجسم  مقاومة   ووسائل  الميكروب  بين  معركة  إلي  العدوى  هذه  تؤدي   وقد. المثانة  جدار

      :األسباب األتية  عند وجود  يفوز في المعركة الميكروب قد

 . رالسك بمرض اإلصابة (1

 . البلهارسياإصابة اإلنسان ب  أو  األورام أو  بالقرح المثانة جدار إصابة (2

   يحدث كما المثانة تفريغ  إمكانية لعدم نظراً  هراكد بول كمية تجمع أو بالمثانة حصوة  وجود (3

 .البروستاتا تضخم مع     

بأسفل  من   الميكروبات  تتمكنربما  ل  األحوا  هذه  وفى الوظيفية  الصمامات  خالل    التسلل 

  يسمي   ما  أو   الصديدي  اإللتهاب  إلي  وتؤدي  الضامة،  أنسجتها  لتهاجم  الكليتين  إليالحالبين وتصعد  

  الكلي   حوض  في   محصورا  أبدا  يكون   ال  الحاالت  هذه  في  االلتهاب  أن  رغم  الكلي  حوض  بإلتهاب

ي  ما يسم ويحدث هذا التسلل ربما يحدث    والنبيبات  بالكبيبات  المحيطة  الضامة  أنسجتها  يشمل  بل

الكلي   المزمن لحوض  %  4والتي ما زالت تشكل نسبة    Chronic Pyelonephritisبااللتهاب 

 من أسباب لفشل الكلوي في محافظة المنيا. 

  تصل قد    إذ  الكليتين  لغزو   الميكروبات  تسلكه   الذي  الوحيد  الطريق  هو  ليس  والحالب

  الميكروبي   التلوث   من  جدا  عالية  درجة  يتطلب  ذلك  أن  إال  –  الدم  طريق  عن  أيضا  الميكروبات

 الفيروسات   من   فالعديد،  للفيروسات  بالنسبة   ممكنة   اولكنه  للبكتريا  بالنسبة  تحدث  ما  نادرا  للدم

 االلتهاب  فيروسات:  منها  نذكرو  المباشر  الغزو   طريق   عن  التهابها  إلي  ويؤدي   الكلي   إلي  يصل

    .وغيرها  اإليدز وفيروس"   Cو "B" الكبدي
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 (1):والبيئة   المناعة جهاز  .4

 الجهاز المناعى او جهاز المناعة

وخاليا   اعضاء  تقوم  التى  الحيوية  العالمات  من  منظومة  الحى هو  الكائن  جسم  داخل 

بغرض حمايتها من االمراض والسموم والخاليا السرطانية ومن المرجح ان العوامل البيئية تسبب 

يئة هنا جميع االشياء التى اضطرابات فى المناعة لدى االفراد المعرضين لذلك وراثيا وتشمل الب 

ناكلها ونشربها ونتنفسها ومن االمثلة التى تدل علي تاثير البيئة علي الجهاز المناعى ان التعرض 

االنفاق   وحفر  المناجم  لعمال  السيلكا  الى  لغبار  يؤدى  الحجرى  التهاب   ارتفاعوالبناء  معدالت 

 مهن.اد العاملين فى هذه الالمفاصل الروماتيدية والذئبة الحمراء الموجودة فى االفر

  وليس   طالقاإل  على  الكلى  مراضأ  مسببات  اهم  من  المناعة  جهاز  اضطرابات  تعد

 ببعض   عدوىال  عن  الناتج  وال ،   كالسكر  العامة  مراضألل  المصاحب   المناعة  ضعف  بذلك  المقصود

 وغيره،   كالكورتيزون  للمناعة  المثبطة  دويةاأل  تعاطى   عن  ناتجال  وال  مثال،  كااليدز  الفيروسات

 غير   باسلوب  تتفاعل  بحيث  المختلفة  للمؤثرات  المناعة   جهاز  استجابة  خلل   هو  المقصود   ولكن

 .  ويةالليمفا الخاليا نشاط زيادة هو  فيه ما همأ صحيح

 عليها  والقضاء  كروباتي والم   ةيب الغر  المواد  عتراضإب   الجسم  يقوم  الطبيعية  جساماأل  ففى

 ة يب الغر   المواد  بمهاجمه  اللمفاوية   الخاليا  فتقوم  المناعة  زجها  استجابة   خللحالة    فى  ماأ ،  بهدوء

الوقت نفس  العالج  الكلى  وخاصةاألخري    الطبيعية   الجسم  خالياتهاجم    وفي   عطاءبإ.ويكون 

 . المناعة مثبطات من كبيرة جرعات

  الخاليا  بدورالشرطه فإذا تبينتتقوم  مفاويه فى جسم الطبيعى  المعروف أن الخاليا اللي   من

ً   عليه  بالقضاء  تقوم  نهاإف  بالجسم  ةخلي   ىأل  طبيعى  غير  نشاط  وجود  مفاويةاللي   يكون  نأ  من  خوفا

ً   وال تح ً   تحاول  التى  الخاليا  من   الف اآل  مئات  بالفعل  وهناك  سرطانيا  سرطانى   نشاط  إكتساب  يوميا

 ا هذ   من  محاولة  أى  بإستمرار  التسمح  الليمفاوية  الخاليا  كفاءة  ولكن  الطبيعى  إلنسانا  جسم  فى

 بعض   فى  نهأ  إال  .بالسرطان  اإلصابة  يعنى  ذلك  فى  هافشلأما  معدودة    ثوان  منكثرأل   القبيل

 وجود  نتيجه  الطبيعية  الخاليا  بعض  فى  طبيعى  غير  نشاط  بوجود   الليمفاوية  الخاليا  تشعر  األحيان

  هو و   الخاليا  لهذه  مهاجمه   فى  فتبدأ  للجسم  طبيعية  كمكونات  ذاكرتها  فى  مسجلة  غير  غريبة   أجسام

 مرض  المجال  هذا  فى  المعروفة  األمراض  همأ  ومن   ة:الذاتي   المناعة  إضطراب  عليه  يطلق  ما

ً   الليمفاوية  الخاليا  تكون  حيث  الحمراء  الذئبة  من   العديد  ضد  اإلنتشار  واسعة  مضادة  أجساما
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 وإلتهابات  كالروماتويد  المتشابهة  األمراض  من  أخرى   مجموعةفي    وكذلك  الطبيعية  األنسجة

    (1).مرض البهاق وغيرها من األمراضو  المختلفة  الدموية األوعية

الذئبة   مضاعفات  من  الحمراء  وأكثر  المناعة  جهاز  به  يقوم  ما  تشمل  التي  تلك  خطورة 

ويظهر ذلك في صورة ارتفاع في ضغط الدم، مع ظهور   ،تدمير ألعضاء رئيسية بالجسم كالكلي

أو   ا  زاللدم  في  تورم  حدوث  أو  البول  ً لقدمين  في  مسببا الرئتين  أو  بغشاء   والجفون،  التهابا 

كما   أو  مما يحدث  الرئتين،  ذاتها  القلب  عضلة  أو  القلب  صمامات  تصيب  المرضي  بعض  في 

غشاء   في  التهابا  تسبب  أو  القلب،  في  هبوط  حدوث  إلي  إيقاع القلب  يؤدي  في  اضطرابات  أو 

 . القلب

  كان   وإن  الليمفاوية  الخاليا  فوظائ   فى  التهيج  هذا  سبب  معرفة  عن  عاجزاً   الطب  واليزال

 يكون   وقد  تأثير  للوراثة  يكون  وقد  المجال  هذا  فى   الجزئية  المعلومات  من   جداً   كبير  قدر  هناك

 ولكن الجانبية    األثار  بعضالتي لها    العقاقير  بعض  تناول  أو   البيئة  تلوث  أو   للفيروسات  للتعرض

و  قبل  من  معروفة  تكن  لم  ملوثات  ظهور  هو  السبب  يكون  المناعة  ربما  جهاز  يعد  القوة لم 

. ولذلك فان البحث العلمي في هذا المجال  ناآل  حتى  مكتملة  غير  التزال  الصورةلمهاجمتها ولكن  

     هو واحد من أهم مجاالت البحث العلمي في مجال أمراض الكلي.

 : العامة   األمراض  .5

مرض    ومن أهم تلك األمراض  ،الكليتين  فى   مضاعفات  إلى  العامة  األمراض  بعض  تؤدى

إذ  تمثل  السكر  الكلي  في  بمضاعفات  السكر  مرضى  من  كبيرة  نسبة   من%    16حوالى  يصاب 

 الذى  من   تحدد   التى   العوامل  أحد  تعد   الوراثة  أن  ورغم  المنيا   محافظة   فى  الكلوى  الفشل  مسببات 

 المستمرة   السيطرة  أن  إال  السكر  ىمرض   من   الكلى  بمضاعفات  يصاب  ال  الذى  ومن  يصاب

 من   وغيرها  الكلى  تحمى  التى  العوامل  أهم  من  تعد  الدم  فى  السكر  ستوى م  علىوالدءوبة  

 .السكر  مرض مضاعفات

 أجزاء   فى  أخرى  مضاعفات  حدوث  الكلى  فى  السكر  مضاعفات  يصاحب   ما  وعادة  

 تكون   تكاد  الدم  ضغط  بإرتفاع  اإلصابة  أن  كما،  والقلب  والشرايين   العين  أهمها   الجسم  من  مختلفة

 الدم   ضغط  إرتفاع  نأ  المؤكدمن  و . %  80  على  يزيد  بمعدل  الكلىعلي    سكرال  لمضاعفات  مالزمة

 .بالكليتين   المرض رتطو  سرعة  تحديد فى اإلطالق على العوامل أهم يعتبر

 

Litman et al., (2017): Reconstructing immunophylogeny. Nature Immunology 5(11): 866-79 
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أشارت تجريها  وقد  التي  الكلي    سنويا  الدراسات  أمراض  المنياوحدة  أن إلي    بكلية طب 

النهائية  20نسبة   الكلوي في مرحلته  الفشل  المنيا  % من مسببات  ارتفاع بمحافظة  سببها مرض 

 بين   لألسف  تتفشى  التى  الخاطئة   عتقداتمال  بعض  من  نحذر   أن  يهمنا  في هذا المجال  ضغط الدم

  و  الدم  لضغط  الطبيعى  واإلرتفاع  ىالعصب  بالضغط  يسمى  ما  مثل  الدم  ضغط   بإرتفاع   المصابين

ي   اخره  الى  العالج  من  المتقطعة  الراحة  محاولة  و   الدم  لضغط   المهنى  االرتفاع ردد بعض حيث 

 يبتدعها   عذارأ  جميعا  وهى.  شون االنتظام في العالج لكيال تعتاد أجسامهم عليهيخ المرضي أنهم  

 رتفاع ضغط الدم ألي سبب. إولذا يلزم التنويه بخطورة االنقطاع عن عالج  المرضى بعض

  سبيل   على  منها  نذكر  الكلى  صابةإ  لىإ  تؤدى  التى   خرى األ  العامة  مراض األ  بعض  وهناك

اء ستلزم التعاون بين أطب مما ي الحمل تسمم  و   ةكلوي  صاباتإ الى يؤدى  الذى النقرس مرض المثال

 هذه   كافةإال أن  .ذلك    وتليف الكبد، وبعض أنواع السرطان إلي غير  الكلي وأطباء النساء والتوليد

  تكون   ما  عادة  و ,  الكلى  مراضأب   صاباتاإل  مجمل  من%5  من  اكثر  تمثل  ال  مجتمعة  مراضاأل

 .يذكر تشخصيا عبئا  يشكل ال  مما تماما  واضحة ساسىاأل ضىالمر عراضأ

 : والبصرى   التلوث السمعي-6

البيئة   في  الهامة  الموضوعات  تأثيرمن  االنسان  الضوضاءهو  صحة    تؤثر فهي  ،  علي 

وتعر االنسان  علي صحة  األصوات  ف  بالسلب  تلك  بأنها  والتي  الضوضاء  فيها  مرغوب  الغير 

التأثيرات الضارة للضوضاء    تشعر اإلنسان باإلرهاق والتعب. السومن  تأثيرها  ئ علي  ي بخالف 

باإلضافة ديسبل(،  120-90)عنوالذي ربما يصل إلي درجة الصمم إذا زادت الضوضاء    -األذن

إلي    ؤدي بدورهة تؤدي إلي اإلثارة والتوتر مما ي ن التعرض لمستويات ضوضائية عالي أفإلي ذلك  

أسباب  أهم  من  يعتبر  والذي  الدم  بضغط  وارتفاع  الدموية  األوعية  في  واختناقات  اضطرابات 

 الفشل الكلوي. 

 التفاعل الجينى البيئى: -7

اذ  -ر المرضية المختلفة للوصول الى فهم افضل للظواهتم دراسة تفاعالت الجينات والبيئة 

مختلف   بشكل  نفسها  البيئية  بالعوامل  مختلفة  جينات  يحملون  الذين  االفراد  سبيل    –يتأثر  علي 

ذوى التعرض الشعة الشمس له تاثير اقوى علي خطر االصابة بسرطان الجلد لدى البشر  المثال  

 البشرة الفاتحة من االشخاص ذوى البشرة الداكنة.
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اسميالحظ   الناس  بعض  بعض  تركيز  ازدياد  نتيجة  الصيف  فصل  خالل  بشرتهم  رار 

فى الجلد بسبب التعرض الشعة الشمس اى ان الصبغات الوراثية قد تاثرت بالعوامل  الصبغات  

 البيئية. 

البيئية   والعوامل  الجينات  الثر  محصلة  هى  الحى  الكائن  صفات  ان  نستنتج    –وبذلك 

البي  والعوامل  الوراثية  الصفة  تحدد  تزيد من فالجينات  قد  البيئية  فالعوامل  الجينات.  اثر  تعدل  ئية 

النتاج  وراثية  جينات  النباتات  تمتلك  فمثال  تماما  تلغيها  او  انتاجها  فى  تحور  او  الجينات  عمل 

صبغة الكلوروفيل الخضراء، اى انها ال تستطيع تكوين صبغة الكلوروفيل الخضراء نتيجة غياب 

موجود ولكنه يحتاج الى وجود الضوء  تكوين الكلوروفيل اشعة الشمس اى ان الجين المسئول عن  

 حتى يتم عمل الجين او التعبير عنه.  

اى ان صفات اى كائن هى محصلة تاثير العوامل الوراثية المنقولة عبر الجينات اضافة  

 الى تاثير البيئة التى يعيش بها هذا الكائن.

 التلوث السمعى: مقاومة 

الطرق   اهم  من  النباتات  علي تعتبر  االشجار  زراعة  فان  ولذلك  الضوضاء  المتصاص 

 فعالية يساعد فى تخفيض الضوضاء.طول الطرق او الشوارع 

الضجيج   والمستشفيات عن مصادر  المدارس  لتجنب    –ابعاد  الصغر  منذ  االطفال  توعية 

التى   اللعب  عاليه  استخدام  اصوات  الصناعات    –تحدث  علي  الرقابة  العمال  تشديد  وينصح 

االذن    باستخدام الضوضاء    –سدادات  للسيطرة علي  الالزمة  التشريعات  الوعى نشر    –اصدار 

 اقامة عوازل صوت حول المبانى  –عن مخاطر الضوضاء 

اليه بعدم ارتياح    هو تشويه الى منظر تقع عليه عين االنسان يحس عند النظر  التلوث البصرى:

 مثل: وق الفنى  نفسي ويمكننا وصفه ايضا بانه نوع من انواع انعدام التذ

 سوء التخطيط العمرانى لبعض االبنية  -

 بما ال يتناسب مع عرض الشارعارتفاع اعمدة االنارة  -

 علي التشاؤم صناديق القمامة باشكالها التى تبعث  -

 اختالف دهان واجهات المبانى  -

 بالحرارةاستخدام الزجاج وااللومينيون مما يؤدى الى زيادة االحساس  -

 ق المقابر انتشار المساكن فى مناط  -
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 السيارات المحيطة  -

   ا عن اعين الناظرين.اقامة المبانى امام المناظر الجميلة مثل النيل او البحر مما يخفيه -

 مسئولية الجامعة.  .1

 مسئولية األطباء.  .2

 مسئولية المواطن.  .3

 مسئولية األجهزة التنفيذية. .4

 مسئولية االعالم.  .5
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  الجامعةمسئولية  .1

من واقع أن الجامعة    االمراض الناشئة عن تلوث البيئة من  في الوقاية  تنبع مسئولية الجامعة  

علي   رائدة  طبية  كوادر  خلق  إلي  باإلضافة  المجتمع  أبناء  كل  وتثقيف  تعليم  في  الرائد  الدور  لها 

بوضع خطة دقيقة لتوضيح دور كلية الطب فى  اال  مستوي عال من التدريب والخبرة وهذا ال يتأتي  

 . خدمة المجتمع وتنمية البيئة

بتنظيم قوافل متكاملة )طبية  و  المنيا فعال  للقرى االشد  وتوع  –وبيطرية    –تقوم جامعة  ية( 

رئيس   السيد  يرعاها  التى  كريمة  حياة  مبادرة  ضمن  المنيا  محافظة  مراكز  لجميع  احتياجا 

 الجمهورية. 

من   الوقاية  فى  محدد  واجب  الجامعة  البيئةمراض  األ وعلى  تلوث  عن  هذا    الناشئة  وينبع 

التى   الواجب الجامعية  المستشفيات  الرقابة على  تملك حق  التى  السلطة  الجامعة هى  أن  واقع  من 

جميع   من  به  يحتذى  ومثال  قدوة  لها   .مستشفياتالتعتبر  يجوز  التى  الوحيدة  الجهة  هى  والجامعة 

التخطيط الصحى للمستشفيات الجامعة فهى التى تملك اإلنفاق على التحديث والتطوير الصحى بها 

 هذه االمراض. خص دور الجامعة فى مجال الوقاية من ويتل

انه   علي  حيث  بل  الراهنة  االجتماعية  المشكالت  عن  نفسها  تعزل  ان  للجامعة  يمكن  ال 

تقديم خدماتها خارج نطاق الحرم الجامعى ويمكن للجامعة   العكس من ذلك تماما فانه يجب عليها 

والتصدى لما اصاب البيئة من اخطار )كجانب ان تسهم فى حماية البيئة ورعايتها )كجانب وقائى(  

 عالجى( وذلك علي النحو التالي:

البيئية  التعليم:   .1 التربية  علي  تركيزها  فى  التعليم  خالل  من  الجامعة  دور    وتنمية وينجلى 

 المعارف لدى الطالب فى هذا المجال. 

المجال وتخصيص جوا .2 هذا  فى  العلمى  البحث  تشجيع  وذلك عن طريق  العلمى:  ئز  البحث 

 سنوية الحسن االبحاث فى مجال العوامل البيئية ودورها فى احداث االمراض.

دور   .3 المجتمع عن  افراد  لدى  العلمية  النظرة  تكوين  علي  الجامعة  وتساعد  المجتمع:  خدمة 

 والسره.الفرد فى الحفاظ علي البيئة واهمية ذلك له 

مجال   .4 فى  الحادة  البحثية  الخطط  الوضع  غير  االمراض  عن  واالعتالل  الكشف  سارية 

قطاع خدمة البيئة وتنمية المجتمع بكلية الطب  مثل الخطة التى تم وضعها بواسطة    الكلوى.

 وعنوان: 
 )االكتشاف المبكر لالعتالل الكلوى المزمن واألمراض غير السارية فى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة المنيا( 
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المزمن تحديا ومشكلةحيث   الكلوى  القصور  صحية عالمية فقد أظهرت األبحاث أن    يمثل 

شخص من كل عشرة أفراد يعانى من احدى درجات القصور  الكلوى وهو ما ينبئ بكارثة صحية 

ومادية اذا ما تطورت الحاالت الى فشل الكلوى وما يستلزمه من غسيل كلوى أو زرع كلي مما قد 

باالضافة   بالجامعة  العالج  قدرة عضو هيئة يسبب عبء مالي شديد علي ميزانية  التقليل من  الى 

التدريس علي العمل. وتشير االحصائيات الى ازدياد اعداد المرضى المصريين المصابين بالفشل  

فى   المزمن  القصور  عن  المتاحة  االحصائية  البيانات  قاعدة  ولكن  النهائية  مرحلته  فى  الكلوى 

امعة المنيا ما زالت قاصرة. وظائف الكلى واالمراض غير السارية بين أعضاء هيئة التدريس بج 

ويعتبر القصور المزمن فى وظائف الكلى أحد عوامل الخطورة المؤدية الى امراض القلب والذبحة 

كانت  ولما  بالمخ.  ونزيف  نصفى  شلل  من  العصبي  الجهاز  وامراض  المفاجئة  والوفاة  الصدرية 

المنيا   الجامعة هى قاطرة  من  جامعة  ان  الجامعات فى مصر وحيث  المجتمع وعضو هيئة كبرى 

التدريس بالجامعة ويحتل المكانه االدبية والعلمية المرموقة فى المجتمع الى جانب كونه قدوة لباقى  

المزمنة   واالمراض  الكلوى  االعتالل  هذا  حدوث مضاعفات  منع  يمكن  أنه  وحيث  المجتمع  فئات 

صور الكلى المزمن  االخرى عن طريق االكتشاف المبكر فقد كان من الضرورى دراسة انتشار ق

فى اعضاء هيئة التدريس بجامعة المنيا وذلك للعمل علي التدخل المبكر لمنع التدهور فى وظائف 

الكلى وكذلك لتكوين قاعدة بيانات دقيقة عن المرضى ورسم استراتيجيات طويلة االمد للحفاظ علي  

ه الدراسة  هذه  من  الهدف  كان  ولذا  بالجامعة.  التدريس  هيئة  اعضاء  المبكر  صحة  االكتشاف  و 

لقصور وظائف الكلى واالمراض المزمنة االخرى مثل الضغط والسكر وغيرها بين اعضاء هيئة 

 التدريس بالجامعة تمهيدا للتدخل الطبي الالزم للوقاية من هذه االمراض ومضاعفتها. 

شاركة للمقام قطاع خدمة البيئة وتنمية المجتمع بكلية الطب باعداد بروتوكول دراسة  بالفعل  

االعتالل   عن  المبكر  الكشف  وعالج فى  لمتابعة  الجمهورية  رئيس  السيد  لمبادرة  طبقا  الكلوى 

 االمراض المزمنة والسكرى والضغط وغيرها. 

 اجراء االتى للسادة أعضاء هيئة التدريس المشاركين فى الدراسة:  وجارى

 فحص طبي اكلينيكي شامل مع اخذ التاريخ المرضى لكل منهم بدقة  .1

 موجات صوتية علي البطن والكلى.  أشعة .2

كوليسترول   .3 نسبة  بالدم،  وكرياتين  بولينا  كامل،  بول  تحليل  تشتمل  معملية  فحوص 

 . بالدم ودهون ثالثية، نسبة البومين 
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كر تراكمى فى حالة ارتفاع نسبة العينة العشوائية عن  سنسبة سكر عشوائية بالدم و  .4

 المعدل المسموح به. 

 نسبة معدل الترشح بالكلى.  .5

 األطباء: مسئولية :ثانيا  

والمزمنة   الحادة  االمراض  لعالج  مضطر  النه  مباشر  بشكل  معنيا  االطباء  قطاع  يعتبر 

 الناتجة عن المخاطر البيئية. 

من    الوقاية  فى  األطباء  دور  يتمثل  الواقع  البيئة مراض  األفى  تلوث  عن  فى ضرورة    الناشئة 

ة أساتذة كليات ارسة المهنة ومن هنا تبدأ مسئولي اكتسابهم الوعى ،ودقة الممارسة ،واألمانة فى مم

 ساب طالب الطب هذه المهارات .  الطب فى ضرورة اك

 -الوعي: -1

 معرفة اآلثار الجانبية للعقاقير المستخدمة لكافة األغراض:  (1

 . (Pharmacologyم االدوية )علوتقع المسئولية األولى فى هذ الشأن على عاتق أساتذه 

ال أن  الرغم من  الطبية  فعلي  المستحضرات  تنوع  فإن  الطبي  للتأهل  وعي مفترض كأساس 

بالقدر الهائل المتاح حاليا وتفاعل بعض أنواع األدوية المعطاة للمريض الواحد ألسباب مختلفة قد 

 دون تنبه الطبيب إلي ذلك.  باجهزة الجسمتؤدي جميعا إلي اإلضرار 

 وعلي ذلك يجب اإللتزام بالتوصيات المهمة منها: 

الطبية  إلز -أ لمستحضراتهم  الجانبية  اآلثار  علي  األطباء  بإطالع  األدوية  شركات  ام 

وتقديم كافة البانات المتعلقة بذلك حيث أن بعض مندوبي الدعاية يتغافلون عن ذلك 

في بعض األحيان سواء عمدا أو عن قلة معرفة وهنا يأتي دور الطبيب الذي يجب  

لي إفادته عن اآلثار الجانبيه ويجب أن  أن يحث مندوبي الدعاية لشركات األدوية ع

يعلم الطبيب أن من حقه أن يطلب من مندوبي شركات األدوية وثيقة علمية عن كل  

والنشرات  العلمية  الدوريات  قراءة  علي  يحرص  وأن  أمامه  بها  يتفوهون  كلمة 

 وغيرها مما يتيح له التعرف علي العقار بدرجة كافية. 

 
Journal of Environmental Science and Technology (2004) 
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إقناع االطباء فق  الدعاية  تأثير ضار علي    د يحاول بعض منوبي  لها أي  ليس  الجديدة  أدويتهم  بأن 

أن لها آثارها الضارة   إلي الدوريات العلمية واإلنترنت يكتشف  اجهزة الجسم ولكن برجوع الطبيب

 الكلي . الجسم ومنها أنسجة بعض ف باإلضافة إلي تأثيرها المباشر في إتال  اجهزة الجسمعلي 

التعليم الطبى المستمر: فالتجديد في الطب يسير بإيقاع سريع جدا واإللمام بالمعلومة   -ب

الطبية الحديثة مطلب مهم للمجتمع وحق للمريض. وواجب علي الطبيب ومن أهم  

إذا  سموم  مجملها  في  والعقاقير  السموم"،  "علم  الطب  في  الحديثة  التطورات 

ان  استعمل إلي  هنا  اإلشارة  وتجدر  خاطئا.  استعماال  المنيا  ت  طب  قد                كلية 

 قامت بدورها فى إنشاء وحدة سموم للوقاية من آثارها المميتة بصفة عامة.

   :عي باألعراض المبكرة لألمراضالو (2

قد   التي  العالمات  أو  األعراض  لبعض  الطبيب  حساسية  السليمة  الطبية  الممارسة  تتطلب 

بأحد  تع  اإلصابة  اليمكن  ،  مراضاأل ني  واضحة  وعالمات  إشارات  ولكن   فهناك  عنها  التغاضي 

عراض العامة التي قد تعزي للضعف العام أو العصبية أو التوتر أو اإلرهاق  هناك أيضا بعض اال

 وهي تستحق اإلهتمام والدراسة من قبل الطبيب الواعي. 

 مراض:االالوعي بأسباب  (3

مراض دون محاولة للتحقق من أسبابها ورغم أنه  األء إلي تشخيص  كثيرا ما يصل األطبا 

ناقوس   يدق  هنا  ومن  للعالج  قابلة  أسبابا  هناك  أن  إال  السبب،  معرفة  يمكن  ال  األحيان  بعض  في 

تلوث  منطقة جغرافية معينة مثل  األسباب في  الكشف عن هذه  يؤدي  قد  إذ  وقائي  بمفهوم  الخطر 

 رافية مما يدفعنا إلزالة هذا السبب لكيال يصاب األصحاء.بيئي معين في هذه المنطقة الجغ

 الوعي بمضاعفات األمراض:  (4

األمراض مضاعفات من  الجسمعلى    لكثير  غير  اجهزة  المعالج  الطبيب  لها  يفطن  ال  قد   ،

بأسلوب  يسهم  المتخصصين  بين كافة  المشتركة  العلمية  اللقاءات  نطاق  توسيع  أن  إال  المتخصص 

وضوح   في  وفعال  مضاعفات  علمي  وإكتشاف  تحاشي  كيفية  وشرح  الجميع  أمام  بعض  الرؤية 

مثل   أنسجة االمراض  علي  وغيرها  والنقرس  الدم  وارتفاع ضغط  القلب  وهبوط  السكر  أمراض 

 الكلي.   
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 دقة الممارسة:-2

في ذهن الطبيب ولكن ضغط العمل واالرهاق قد    كثيرا ما يكون الوعي موجودا وواضحا

التدقيق بقدر اإلمكان وخاصة عند  بوليفة العالج ومن المهم أن يحاول الطبي يؤديان إلي الخطأ في ت

قد أقصي  إلستخدام  محاولة  في  العالج  الطبيةوصف  معرفته  من  ممكن  يدرك   ر  أن  المهم  ومن 

منها   الغرض  سامية  مهنة  هي  الطب  ممارسة  أن  األطباء  وليست شباب  المرضي  آالم  خفيف  ت 

 والمتاجرة بأوجاع المرضي.  اغرض الكسب المادي مهنة مادية ب 

 : األمانة في ممارسة المهنة-3

والمقصود باألمانة هنا هو أنه في حالة عدم توصل الطبيب إلي تشخيص واضح ومحدد في  

يبادر علي الفور بتحويل هذا المريض إلي زميل آخر من ذوي التخصص  حالة مريضة عليه أن 

بالمبدأ القائل من إذا ال يوجد طبيب على وجه   –قال ال أعلم فقد أفتي    الدقيق في هذه الحالة عمالً 

هو   العيب  أن  بل  بعيب  ليس  وهذا  الطبية  التخصصات  كل  عن  المعلومات  كل  يعرف  األرض 

 التمادي في عالج مريض دون الوعي الكافي عن حالته. 

لدينا   إذ ورد  المصرين  قدماء  أجدادنا  العصور عند  أقدم  الحميد معروف منذ  السلوك  وهذا 

الشهيرة  في ب  الطبية  أقدم دائرة معارف طبية معروفة )من حوالى    –ردية "بيبرس"   3500وهي 

أكثر من   وتحتوي علي  وقد   800سنة(  العامة.  بالصحة  والعناية  الداخلية  األمراض  لشتي  وصفة 

 ورد فيها نصيحة طبيب مصري قديم لتلميذه ما يلي: 

را كالمسحور ولم تعرف  " إذا فحصت مريضا بمنطقة أعلي البطن ووجدت جسمه ضام

عملك الطب إذ أنه أكثر منك   او اخذ رأى فى العلة فعليك بإرشاده إلي التداوى وتعاطي السفوف  

 علما وخبرة". 

المواطن    :3 من  فى  مسئولية  تلوث    مراضاأل الوقاية  عن  الناشئة 

 : البيئة

فالمواطن    ،يظل وعي المواطن بمثابة حجر الزاوية في إمكانية تنفيذ كافة البرامج الصحية 

معين  بشكل  التفاعل  يمكنه  الذى  الوحيد  البيئى حيث هو  التوازن  المحافظة علي  فى  كبير  له دور 

 يحمى البيئة ويمكن ان نكون دور المواطن كما يلى: 

 جتماعية. التخلص من النفايات بشكل صحى خاصة النفايات اال -
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الغذا - المواد  نهدر  ال  حتى  واالستهالك  المشتريات  بين  قابلة  الموازنة  الغير  والمواد  ئية 

 للتجديد. 

 بواقى االكل مثل وضعها كطعام للطيور والمواشى. يمكن لالنسان اعادة استخدام  -

 ترشيد استهالك المياه النها عنصر مهم فى البيئة.  -

 يجب علي االنسان وضع اكياس القمامة فى المكان المخصص.  -

 اقة توفير الطاقة الكهربائية. ومصادر الطاستخدام السيارات والفحم الحجرى   االقالل من  -

 توفير اكل اللحوم واستبدالها باكل الخضروات والفواكه للحفاظ علي الثروة الحيوانية.  -

   اعادة استخدام بعض المنتجات مثل القوارير الزجاجية. -

 دور اآلباء واألمهات:  .1

يكمن    إن لم يكن أهمها علي اإلطالق و  مراضاألالوقاية من  لآلباء واالمهات دور هام فى  

قبل تعليمهم   قيفهم صحياهذا الدور في ضرورة تلقين صغارهم بكل ما يضر صحتهم وضرورة تث 

ص تؤذي  سيئة   عادة  كل  عن  نهيهم  وكذلك  والكتابة  أطفال حالقراءة  بعض  بين  تنتشر  إذ  تهم 

األطفال.  صحة  علي  الضارة  المعادن  هذه  أثر  يعلم  وكلنا  الرصاص  القلم  مص  عادة  المدارس  

إذ أن المواطن الضعيف المريض غير  ،شأ جيل جديد سليم معافي قادر علي خدمة وطنه  وبذلك ين 

قادر علي العطاء واإلنتاج. ويجب كذلك علي اآلباء واألمهات ضرورة سرعة الفحص الطبي عند  

أو ارتفاع درجة الحرارة لتالفي مخاطر األمراض  البول  المتخصص في حالة تغير لون  الطبيب 

 ال قدرهللا.  أمراض خطيرةإذا أهملت من الممكن أن تؤدي إلي حدوث  في بدايتها والتي

الصحى .2 والمراقب  والمهندس  بالقوانين    المدير  إلتزامهم  يكون  أن  يجب  حيث  المصنع  فى 

واللوائح التى تحمى البيئة نابعا عن دافع شخصى للتضامن من أجل حماية المجتمع إلتزاما 

 لمسؤلية . ال يحركه الخوف من العقوبة بل تقدير ا

لعب األطفالصاحب م .3 أو اآليس كريم أو  الحلوي  الملونة    صنع  المواد  إستخدام  يتحتم عليه 

  ، والحكومة  الدولية  الهيئات  تقرها  التى  المضمونة  المصادر  من  وغيرها  والتحلية  ومواد 

  –وحتى إذا كانت تكلفتها أكثر فالذين يستعملون هذه المواد هم أوالً واخيراً أخواته وأبناؤه  

 وما جدوى الربح اذا ال قدر هللا ضاعت الصحة؟ .

والمشروبات  .4 المأكوالت  عادم    بائع  وخاصة  التلوث  مصادر  عن  اإلبتعاد  يراعي  أن  يجب 

 السيارات وأن يحمي بضاعته من التلوث بكافة األساليب .
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أن    وتبقي الرسالة مفتوحة وموحهه لكل من يعي وسائل تلوث  له  مباشرة  دعوة  مع  البيئة 

   االمراض. م في حماية المجتمع من يسه

التي قد تؤدي  و  الخارجية  المؤثرات  العادي في حماية نفسه من  المواطن  يمكن تحديد دور 

 مراض علي النحو التالي:األ إلي اإلصابة ب 

 مراض وبصفة خاصة: األالتعرض لمسببات تجنب  .1

صحة العامة المعتادة العدوي، وخاصة البلهارسيا والميكروبات السبحية، وذلك بإتباع وسائل ال

 وسرعة االستشارة الطبية.

األدوية، وأهمها أدوية عالج الروماتيزم والمسكنات والمضادات الحيوية التي يجب أال تستعمل  

 مطلقا إال بأمر الطبيب المعالج ألقصر فترة ممكنة وبأصغر جرعة فعالة.

ملوثات البيئة، وخاصة األدخنة واألبخرة المختلفة التي تشمل عوادم إحتراق البنزين والمذيبات  

 العضوية وأبخرة الطالء وغيرها.

 األغذية والمشروبات المحفوظة غير معلومة أو مضمونة المصدر. 

 الكشف المبكر عن أمراض الكلي وذلك بعمل فحوص دورية للبول بمعدل مرة سنوياً. .2

ا .3 الدم متابعة  ضغط  وإرتفاع  كالسكر  بالكلي  مضاعفات  إلي  تؤدي  التي  المزمنة  ألمراض 

قياس ضغط   ويطلب  حذراً  يكون  أن  ولكن  ينزعج  أال  العادي  المواطن  ويجب علي  والنقرس. 

 الدم بصفة دورية لإلطمئنان. 

ببعض أمراض الكلي بنظام مالئم للتغذية والعالج خشية تطورها  -4 إلتزام المصابين فعالً 

   .مراحل متقدمة وأهمها الحصي واإللتهابات الصديدية وغيرها إلي

الناشئة عن    مراضاألمسئولية األجهزة التنفذية فى الوقاية من  -4

 تلوث البيئة 

الوقاية من   فى  محدد  واجب  التنفذية  األجهزة  البيئة مراض  األعلى  تلوث  هذه   الناشئة عن  ،وتنبع 

أنها   واقع  من  تمهى  المسئولية  التى  العابثين السلطة  عقاب  وحق  التجريم  وحق  الرقابة  حق  لك 

وتملك  الصحى  التخطيط  عليها  ويجب  لها  يجوز  التى  الوحيدة  الجهة  أنها  كما  المواطن  بصحة 

أوال   يجب  بدورها  القيام  التنفذية  لألجهزة  يتسنى  . وحتى  الشاملة  الوقاية  اإلنفاق على مشروعات 

    .واالمراض الناشئة عن تلوث البيئةاالمراض غير السارية  أسباب إنتشار عن دراسة 

 
Environmental and pharmaceutical stockholm (2006) 
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 : االمراض غير السارية والتى تؤثر علي الصحة

وهي ارتفاع ضغط    بمحافظة المنيا  تأخر صحة المواطنينهناك ثالث امراض شائعة تتسبب فى    -أ

و االدم،   السبحي  لسكر  بالميكروب  لمقاومةب و  . اإلصابة  هدفا   النسبة  كان  فقد  الدم  ضغط  ارتفاع 

حمالت  زيادة  مع  العامة  بالمستشفيات  مجانا  الدم  قياس ضغط  جعلت  فقد  سنوات  عدة  منذ  للدولة 

 التوعية عن أخطار ضغط الدم.

للسكر عملت    ىوبالنسبة  المنيافقد  بالمستشفيات  جامعة  تخصصية  عيادات  إقامة    علي 

 الالزم للعالج بها.  مع توفير األنسولين  الجامعية

فقد   واللوزتين،  بالحلق  التهاب  إلي  األحوال  معظم  في  يؤدي  الذي  السبحي  الميكروب  أما 

 تي بنتائج لمضادات الحيوية سهل ويأ والعالج ببعض ا  .   يؤدي إلي اإلصابة بأمراض الكلي الحادة

الميكروب بهذا  اإلصابة  نسبة  خفض  يمكن  والمال  الجهد  من  فبقليل  وفعالة  كبيرة   سريعة  بدرجة 

 .بالشرق والغرب على السواءلمتقدمة  أسوة بما تم في العديد من الدول ا

% من نسبة اإلصابة  8الكلي يؤدي إلي ما يقدر بحوالي    هناك مسبب هام ألمراض  -ب

الكل المنيا وذلك طبقا إل بالفشل  بمحافظة  الكلي  وي  أمراض  بكلية طب  حصائيات وحدة 

 ير دون إستشارة الطبيب المختص. وهو إستعمال بعض العقاق المنيا

باإلضافة إلي أهمية التوعية فإن الدولة تملك أن تتبع نفس األسلوب الذي إتبعته دول العالم 

من السهل جدا الحصول علي  بمنع تداول أي عقاقير إال بتذكرة طبية، فالمعروف حاليا أنه  

بهذبمجرد زيارة ألي صيدلية    دواء الدواء  الحصول على  أن  يؤدي  فى حين  قد  الطريقة  ه 

 .   إلى مخاطر صحيه جسمية

هناك أدلة قاطعة تستند إلى التجارب المعملية والمالحظات اإلكلينيكية على    –ت  

تؤد  أن قد  البيئة  ملوثات  بأمرابعض  اإلصابة  إلى  وامراض  ض  ى  بصفة عامة 

نتيجة لتأثيرها على النبيبات الكلوية وما يتبع ذلك من إلتهاب   الكلى بصفة خاصة

باألنسجة الضامة وتليفها وهناك مجموعة كبيرة من المواد الضارة بالكلى والتى  

 : زة التنفذية للدولة وذلك من طريقيمكن تالفى معظمها بالرقابة الجادة من األجه

لموتورات السيارات   ى جهزة التنفيذية بفحص دورالضروري أن تقوم األمن   -1

أكد من سالمة اإلحتراق،  للت بدقة كافية  (  Emission Testوالموتوسكالت )

جو   تلوث  التي  الضارة  األدخنة  من  الضخمة  الكميات  تلك  تنتج  ال  بحيث 
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المدن بصفة عامة، وهذا إجراء مهم حتي في حالة عدم إستعمال الرصاص  

في  الكلي  بأمراض  اإلصابة  إلي  يؤدي  ذاته  حد  في  البنزين  إحتراق  أن  إذ 

 فئران التجارب وربما اإلنسان.

الم  -2 المصان   صانع:نفايات  المختلفة  تنتج  مواد  ع  أو  أبخرة  شكل  على  الضارة  المواد  من  أطنانا 

سائلة او مذابة ويتم التخلص من هذه النفايات عن طريق مداخن تطلقها فى الهواء أو مصارف قد 

قامت   قد  األخيرة  األونة  فى  البيئة  وزارة  أن  الطالع  حسن  من  .لكنه  النيل  ماء  إلى  بعضها  يصل 

بيرة للمحافظة على مياه النيل الذى يعد األن من أنقى أنهار العالم طبقا لدراسة أجريت بمجهودات ك

 . فى طوكيو عن مدى انتشار التلوث فى أنهار العالم 

أكل   أو  الملوث  الماء  شرب  أو  المباشر  اإلستنشاق  طريق  عن  اإلنسان  إلى  المواد  هذه  وتصل 

الملوثة .أى أنه ال توجد طريقة لهروب األنسان من النباتات أو الحيوانات التى تغذت على النباتات  

 التعرض لهذه النفايات إذا حدث التلوث . 

 : الكشف المبكر عن األمراض غير السارية

األمراض القابلة للعالج: حصوات الكلي واإللتهابات الصديدية وآثار األدوية    ويشمل قائمة

والنقر  الحمل  وتأثير  السكر  ومضاعفات  الدم  ضغط  المصاحبةوإرتفاع  واإللتهابات  لمعظم   س 

 وغيرها. والعديد من اإللتهابات  األمراض الروماتيزمية  

بحيث أن مجرد قياس    –مراض غير مكلفة  االولحسن الحظ أن وسائل الكشف المبكر عن  

بالموجات فوق الصوتية يمكن ان يكش البول، والفحص  الدم وتحليل    ى ف عن وجود مرض ضغط 

من هذا المنطلق يصبح من حق المواطن علي الدولة أن توفر له مراكز  من الحاالت. و  بنسبة كبيرة

ممكنة   تكلفة  بأقل  الفحوص  هذه  إلجراء  وغيرها  الصحي  التأمين  وعيادات  العامة  بالمستشفيات 

د الصحي واإلنتاجي يتجاوز بكثير  ويمكن بطبيعة الحال دمج هذه الفحوص ومما الشك فيه أن العائ 

 .،ناهيك عن تحاشى المصروفات الباهظة لعالج المرض بعد إستفحاله   ةالخطي تكلفة الزمة لهذه أ

المجتمع بكلية الطب البيئة وخدمة  المبكر    ويقوم قطاع  حاليا بإجراء دراسة عن اإلكتشاف 

   بجامعة المنيا.ومعاونيهم هيئة التدريس  للقصور الكلوي في أعضاء
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 يئى: رابعا: دور االعالم بكافة وسائله فى تنمية الوعى الب

 كشف التجاوزات والتعديات علي البيئة  -1

 تلقين االطفال السلوكات البيئية السليمة وذلك من خالل القصص والرسوم الكرتونية  -2

 تغطية المؤتمرات والندوات المحلية المختصة بالبيئة  -3

والقانونية   -4 االجتماعية  جوانبه  من  الموضوع  تغطى  بيئية  توعية  برامج  تقديم  علي  العمل 

 والريفية. 

 تعاون مع المدارس والجامعات فى اعداد الحمالت االعالمية المتعلقة لحماية البيئة ال -5

 تقديم افالم وثائقية لحماية البيئة  -6

 فى حماية البيئة تخصيص برنامج اسبوعي متخصص فى توعية الجمهور  -7

 تكليف المتخصصين فى مجال البيئة بالتعاون فى اعداد برامج خاصة بحماية البيئة  -8

وسائ  -9 خاصة  استغالل  كبيرا  اقباال  تشهد  التى  االجتماعى  التواصل  الشباب  ل  فئة  قبل  من 

 للنهوض بالوعى البيئى لدى المستخدين. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4ص    2009  –االردن    –دار الراية للنشر والتوزيع    –محمد ابو سمرة االعالم الزراعى والبيئى  
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 مراض الكلى وأالبيئة  

اعد االخيرة  السنوات  فى  علي  زادت  وذلك  الكلوى  والفشل  الكلى  بامراض  المصابين  اد 

حسب  علي  وذلك  المنيا  محافظة  فى  الكلى  امراض  واسباب  العداد  السنوى  التسجيل  حسب 

المنيا   طب  بكلية  الكلى  امراض  وحدة  تجريها  التى  السنوية  شك الدراسة  بال  ذلك  فى  ويساهم 

 .انتشار التلوث البيئى فى االكل والشرب

ل دراسة  بمقدار صغير  وكشفت  ولو  حتى  الهواء  تلوث  ان  الكلى  لطب  االمريكية  لجمعية 

والسكتات  القلب  بامراض  الهواء  تلوث  ربط  اخرى  دراسة  وتشير  بالكليتين  االضراء  بمكينة 

الدماغية والسرطان والربو وانسداد الشعب الهوائية المزمن. واوضحت هذه الدراسات انه عندما 

لغبار والدخان فانها تصل الى مجرى الدم وبما ان الكلى تنقى  يستنشق الناس مقدار صغير من ا

 الدم فان هذه الملوثات يمكنها االضرار بها. 

 

حوالى   ان  المنيا  طب  بكلية  الكلى  امراض  وحدة  اجرتها  دراسة  كشفت  من 25وقد   %

البيئة   ملوثات  الى  ترجع  ربما  النهائية  مرحلته  فى  الكلوى  الفشل  توعية  اسباب  يستلزم  بما 

 مواطنين باهمية الحفاظ علي البيئة وتجنب االسباب المؤدية للفشل الكلوى.ال

تكون الجهاز البولى فى الرجال والسيدات واالطفال من كليتين وحالبين ومثانة ومجرى  

 للبول . 

الفلتر   الكلية  بتخليصهتعتبر  ويقوم  الدم  علية  يمر  عن    الذى  الزائدة  والمواد  السموم  من 

 مادة البولينا .   –الملح الذائد  – لسكر الذائد ا أحتياج الجسم مثال

ب  الحالب  الداخل  ويقوم  من  مفرغة  انبوبة  عبارة عن  وهو  المثانة  الى  الكلى  من  البول  نقل 

 طولها حوالى ثالثون سنتيمتر. 

سم من    1500تجميع البول لحين التخلص منه. وهى عبارة عن تجويف يسعوتقوم المثانة ب 

 البول . 

الجزء الخلفى من الظهر اسفل الرئتين أما المثانة فتقع فى الجزء السفلى من البطن  تقع الكلتين فى  

 من األمام. 



 

34 
 

 األمراض التى قد تحدث بالكلى: 

 إلتهاب حاد بالكلى البولى: -1

عبارة عن وجود صديد بنسة عالية أو ميكروب يصل الى الجهاز البولى عن طريق الدم أو  

ين االطفال أو الكبار الذين يعانون من أمراض باللوزتين أو  عن طريق الجهاز التناسلى وهو شائع ب 

 الحلق أوضعف المناعة  ويتم عالجه بالمضادات الحيوية بعد عمل مزرعة . 

     امالح بالكلى والمثانة :وجود  -2

االكسالت  أو  اليورات  امالح  منها  التخلص  الجسم  يستطيع  التى ال  االمالح  من  نسبة  توجد  حيث 

لتصق بجدار الكلى والحالب وتسبب ألم حاد للمريض أو مغص كلوى ويتم وهى بلورات صغيرة ت 

عالجها بكثرة شرب السوائل مع أنواع خاصة من الفوار أو أعطاء المريض محاليل بالوريد لزيادة 

 تكوين البول وغسل مع المسكنات. 

    الحالب أو المثانة : وجود حصوات بالكلى او -3

ع المترسبة  األمالح  من  الحصوة  ويتراوح  تتكون  المثانة  أو  الحالب  أو  الكلى  جدار  لى 

من  أو    حجم  حجمها  الكلوى  المغص  مثل  كثيرة  مشاكل  وتسبب  الجولف  كرة  حتى  الدبوس  رأس 

بالموجات  التفتيت  طريق  عن  عالجها  ويتم   . الكلى  وضمور  الكلى  وتضخم  الحالب  انسداد 

أو    ، بالحالب  قريب  مكان  وفى  صغيرة  كانت  لو  بالليزر  وهى التصادمية  الجراحة  طريق  عن 

الحصوة استئصال  للجراح  تتيح  ألنها  المثلى  للحالب والطئمنان بدون    الطريقة  توسيع  مع  تفتيتها 

 على سالمة باقى الجهاز البولى. 

  االلتهاب المزمن للكلى :  -4

األخرى   باألعضاء  أمراض  بسبب  أو  بدون عالج  والصديد  الحاد  االلتهاب  تكرار  عن  وينتج 

بالرئت  الدرن  عالجها  مثل  ويتم   ، الكلوى  والفشل  الكلى  ضمور  مراض  اال  هذه  وتسبب   . ين 

بالغسيل الكلوى مع اعطاء المريض كميات من الكاليسوم والبروتين بالحق مع تنظيم الوجبات  

 لتخفيف الحمل على الكلى . 

   خلقية : وأأمراض وراثية  -5

كل للمريض نظراً  حالب ويسبب هذا مشا  2كلية مع وجود أكثر من    2مثل وجود أكثر من  

نسبة  ارتفاع  الى  يؤدى  مما  بالحالب  وجود ضيق  مع  الطبيعى  من  أصغر  يكون  الكلى  حجم  ألن 

 األمالح واحتمال كسل فى وظائف الكلى. 
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   أمراض مكتسبة: -6

القاسى   الريجيم  بعد  وتظهر  الجسم  فى  مستواها  الكلية عن  نزول  أى  الكلى  سقوط  وتشمل 

الدهون   الكنظراً ال ختفاء  التو لى  حول  بزيادة وتسبب مشاكل مغص كلوى مع  بالحالب وتعالج  اء 

 وزن المريض مرة أخرى . 

 :  تناسلية أمراض  -7

التناسلى   الجهاز  من  العدوى  .وتنتقل  الفطريات  وأمراض  وااليدز  والسيالن  الزهرى  مثل 

عمله  نوع  أو  الجنسى  واختالطة  المريض  تاريخ  معرفة  بعد  عالجها  ويتم  البولى  الجهاز  الى 

وأعطاءهم بالفنا واحد  وقت  فى  يتم  أن  بد  ال  الزوجين  عالج  بأن  العلم  مع  البالد  خارج  أو  دق 

 النصائح الكافية عند االختالط  باألخرين . 

مستويات   -8 ارتفاع  االكثر  واتضح  الهواء  فى  واالدرينالين  والكورتيزول  التوتر  هرمونات 

صابة بسرطان الرئة  تلوثا، وقد اشارت بعض الدراسات فى بعض الدول الى ان حاالت اال

 سنة الماضية.  15او الـ  10قد زادت خالل السنوات الـ 

 تشخيص أمراض الكلى :   

 عمل تحليل بول كامل للمريض .  .1

 عمل أشعة عادية على المسالك البولية .  .2

 عمل أشعة بالصبغة على المسالك البولية .  .3

 عمل أشعة موجات صوتية .  .4

 عمل التحاليل الدم الخاصة بكل مريض .   .5

 :  الناشئة عن تلوث البيئة مراض األلوقاية من ا

 شرب الماء النظيف بكميات كافية .  .1

 البعد عن شرب الخمور . .2

 البعد عن األكالت التى تحتوى على المالح .  .3

 .  الممارسات الجنسية خارج نطاق الزوجيةالبعد عن  .4

 البعد عن الريجيم القاسى بدون توجيه طبيب .  .5

 خاطئة وبدون وصفة طبية.  تناول األدوية بطريقة   البعد عن .6
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 انواع الفشل الكلوى 

 ينقسم الفشل الكلوى الى نوعين رئيسين: 

الفشل الكلوى الحاد: ويعنى ان هبوط عمل الكلى قد بدأ من فترة زمنية قصيرة  -1

والتوقيت   المطلوب  بالشكل  الكلى فى حال عالجه  وهناك احتمال لتحسن عمل 

 المناسب.

هب -2 ويعنى  المزمن:  الكلوى  اداالفشل  واحتمال  وط  قديمة  مشكلة  هى  الكلى  ء 

الى   الحالة  تدهور  لمنع  الحاالت  هذه  مع  التعامل  عادة  ويتم  قليل  الكلى  تحسن 

 الفشل الكلوى فى مرحلته النهائية. 

 الفشل الكلوى الحاد 

وذلك   أسابيع  وربما  أيام  أو  ساعات  لعدة  العمل  عن  الكلى  توقف  هو  الحاد  الكلوى  الفشل 

 لألسباب األتية : 

 إنخفاض ضغط الدم لفترة طويلة ويتضاعف األثار إذا تكرر ذلك .  .1

طريق   .2 عن  السوائل  من  كبيرة  كمية  فقد  عند  أو  دموى  نزيف  أو  لحادث  التعرض 

اإلسهال ( أو الجلد ) الحروق ( إلى أخرة وتستشعر الكلى    –الجهاز الهضمى ) القئ  

إلى تأقلم سريع    الطبيعية هذه المشكلة عن طريق مؤثرات عصبية وهرمونية تؤدى 

فى وظائفها ، ولذلك تستطيع  الكلى اإلستمرار فى العمل حتى مع إنخفاض مستوى  

المصاحبة   وتكون األعراض   . الطبيعي  المستوى  يقرب من نصف  ما  إلى  الضغط 

تظل   الحالة  هذه  وفى   . الدم  فى  البولينا  نسبة  وإرتفاع  البول  كمية  نقص  هى  لذلك 

مل الطبيعى فور إستعادة ضغط الدم لمستواه الطبيعى  أنسجة الكلى طبيعية وتعود للع 

األمراض   بعض  يصاحبه  قد  الدم  ضغط  إلنخفاض  األساسى  المسبب  أن  إال   .

 -األخرى التى قد تضر الكلى ، وهى :

الحوادث -1 عن  الناتجة  الجروح  تلوث  التى  البكتريا  العمليات    سموم  وبعض 

تلوثالجراحية   عن  مباشرة  ناشئ  للجروح  التلوث  موضوع    وهذا  وهو  البيئة 

 . الساعة.

 Toxemia of Pregnancyتسمم الحمل . -2
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بسحق   -3 تتميز  التى  الحاالت  فى  العضالت  وخاصة  الميتة  األنسجة  سموم 

 االطراف ، أو الجلد كما حوادث الحروق . 

الهيموجلوبين الناتج عن تكسير كرات الدم الحمراء كما يحدث عند نقل الدم غير   -4

 المتوافق . 

وم إلى إنقباض حاد بالشرايين الدقيقة للكلى ، مما يزيد من تأثير  تؤدى هذه السم

لها   العقاقير  فبعض  للضرر  الكلى  تعرض  بدون  وحتى   . الدم  ضغط  إنخفاض 

يشترك فى ذلك بعض األدوية    –القدرة على إصابة الكلى بالفشل الكلوى الحاد  

الصيدلي  فى  التى    تاالمتداولة  خاصة  الطبيعية  األعشاب  من  على  والكثير  تباع 

األرصفة على أساس أنها أعشاب صينية تستخدم للتخسيس والصداع واأل راق  

المصدر   مجهولة  وهى  فى    –واإلسهال  المستخدمة  المواد  بعض  إلى  باإلضافة 

 : وكلها عوامل بيئيةالصناعة . 

الدوائية: رد فعل حساسية تصيب الكلى خاصة تناول البنسلين لم  وكذلك حساسية  

 ذا الدواء.لديهم حساسية له

5-   ، الحاد  الدموية  الشعيرات  والتهاب  الدم  تجلط  نتيجة  الكلى  شرايين  إنسداد  مثل 

 واإللتهاب الكبيبى الحاد الشديد ، واإللتهابات الحادة لألنسجة الضامة وغيرها.

السموم: التعرض المزمن للمعادن الثقيلة مثل الرصاص والزئبق والتهاب الكلى   -6

ب  اثناء  المناعى والعدوى كاالصابة  لمادة ملوثة  الجسم  فيروس كورونا وتعرض 

 اجراء قسطرة الشرايين. 

بالحالب بسبب حصوة أو   -7 إنسداد مفاجئ  الحاد عند حدوث  الكلوى  الفشل  يحدث 

الحاد جل الكلوى  الفشل  يحدث  ال  سليمة  األخرى  الكلية  كانت  فإذا   ، دموية  طة 

ألخرى مصابة بعلة  حيث تلك الكلية بوظفية الترشيح بسهولة أما إذا كانت هى ا

أخر    –ما   إنسداد  ذلك  فى  الفشل   –بما  ويحدث  كلية  يتوقف  البول  إفراز  فإن 

 الكلوى الحاد . 
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 :نتائج الفشل الكلوى الحاد 

النواتج   إفراز  ويتوقف  بالجسم  بسرعة  السموم  تتراكم  الحاد  الكلوى  الفشل  يحدث  عندما 

لذلك تحدث مجموعة م الغذائى ونتيجة  للتمثيل  قد تودى الطبيعية  التى  والمضاعفات  ن األعراض 

 بحياة المريض إذا لم يتم التخلص من هذه السموم والنواتج . 

على   العضالت  قدرة  على  يؤثر  الذى  البوتاسيوم  تراكم  هو  المضاعفات  هذه  واخطر 

الوقت  نفس  التى قد تتوقف بصفة مفاجئة فى أى وقت . وفى  القلب  بما فى ذلك عضلة  اإلنقباض 

 التنفس وعضالت األطراف وقد يصاب المريض بالشلل أو يتوقف التنفس . تتأثر عضالت 

يؤثر   مما  التى  والكبريتات  كالفوسفات  المختلفة  الحمضية  األيونات  البوتاسيوم  بعد  ويأتى 

 على كافة وظائف الجسم وخاصة الجهاز العصبى . 

إرتشاح شكل  على  فيتراكم   ، منه  التخلص  فى  الجسم  يفشل  الذى  الماء  هناك  باالنسجة    ثم 

الختلفة وأهمها الرئتان ، وحيث قد يصاب المريض باإلختناق نتيجة عجز األكسجين عن اإلنتشار  

 خالل الرئة المحتقنة والشعب الهوائية الممتلئة برغاوى هذا اإلرتشاح. 

 أعراض الفشل الكلوى الحاد:

ذلك إلى حين  قد اليشكو المريض من أى أعراض لعدة أيام بعد حدوث الفشل الكلوى الحاد و 

كمية كافية من السموم إلحداث األثار اإلكلينيكية إال أن بعض المريض يمكنهم مالحظة نقص  تراك  

 حجم البول وخاصة عند وجود إنسداد بالحالب حيث يكون المغص الكلوى إشارة واضحة . 

تسمم   اسم  مجازا  عليه  يطلق  ما   ( الحاد  الكلوى  الفشل  حدوث  عن  الناتجة  الشكوى  وتبدأ 

( عادة فى اليوم الرابع أو الخامس من حدوث الفشل الكلوى الحاد وتبدأ األعراض بالغثيان ابولين ال

 أو القئ ، وقد يصاحبها اإلضطرابات فى األمعاء كاإلنتفاخ أو المغص أو اإلسهال. 

بالتدريج األعراض األخرى   إليها  ، ويضاف  التالية  األيام  وتتزايد حدة هذه األعراض فى 

 وهى تشمل :  للفشل الكلوى

من   المريض  ويشكو   . الدم  حموضة  درجة  زيادة  على  دليال  وسرعته   التنفس  عمق  فى  زيادة 

تين ، أو اإلحساس بألم أثناء التنفس عند حدوث إلتهاب بالغشاء صعوبة فى التنفس عند إحتقان الرئ

 البللورى المغلف للرئيتين ترسب بللورات البولينا وغيرها . 

 إلى أن  تصل إلى التشنج العام . لعضالت مع رعشة تزداد شدتها تنمل ألطراف وضعف با
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الرغب  مع   ، التركيز  على  القدرة  وعدم  تزداد    ة الدوخة  التى  النوم  مستوى فى  إلى  تصل  أن  إلى 

 الغيبوبة . 

 خفقات وإضطرابات النبض مع ألم بمنطقة القلب .

 جفاف بالجلد واألغشية المخاطية خاصة بالفم والبلعوم . 

ال تمثل  تلون  واليدين  الوجه  على  صغيرة  بيضاء  بللورات  ظهور  إحتمال  مع   ، ترابى  بلون  جلد 

 ترسيب البولينا. 

 تطور المرض : 

قد   أسابيع  أو  أيام  لعدة  يحتاج  الشفاء  أن  هى  والمشكلة   ، للشفاء  قابل  الحاد  الكلوى  الفشل 

المريض   حالة  بها  ولذلالذى  التسمح  العام  للتسمم  نتيجة  المنية  توافيه  المواد قد  إستخراج  يجب  ك 

السامة بوسائل صناعية مما قد يسمح باإلبقاء على حياة المريض للفترة الالزمة لعودة الكلى لعملها 

 الطبيعى . 

التعرف عليه   يمكن  معيناً  التسمم حداً  بلوغ مستوى  الدموى عندى  باإلستصفاء  العالج  يبدأ 

 3م . يستمر العالج الغسيل الكلوى بمعدل بسهولة بمتابعة تطور اإلضطرابات فى تحاليل كيمياء الد

مرات أسبوعيا حتى يبدأ البول فى التزايد إلى أن يصل للمعدالت الطبيعية وهذه هى عالمة   4أو  

الطبيعية  المعدالت  تتعدى  كبيرة  كميات  إلى  يصل  حتى  التزايد  فى  البول  ويستمر   . الشفاء  بداية 

إنق التى  الفترة  تلك  تقريبا  تعادل  لفترة  غضون  وذلك  وفى   ، فيها  الدم طع  صورة  تتحسن  ذلك 

 بوضوح وسرعة ويصبح العالج الغسيل الكلوى غير ضرورى. 

النقطة   الطبيعى وعند هذه  المستوى  إلى  إلى أن يصل  ثانية  التناقص مرة  البول فى  يبدأ  ثم 

هذا  أثار  ومن  الحاد  الكلوى  الفشل  سبب  الذى  األصلى  المرض  جراء  من  منهكا  المريض  يكون 

نفسه وخالل فترة النقاهة يكون المريض عرضه للعدوى بسهولة مما يستدعى مراقبته بدقة   الفشل

وعزله عن مصادر العدوى وتغذيته باألغذية الغنية بالسعرات والفيتامينات والبروتينات حتى يستر  

 عافيته تماماً . 

إلى تعودان  إذ  الكليتين  على  دائم  أثر  أى  الحاد  الكلوى  الفشل  يترك  ال  نشاطهما    وعادة 

الحاالت دون إحتمال لمضعافات مستقبلية . أما فى الحاالت التى تكون فيها   % من  97الطبيعى فى  

أو الكبيبات فقد تستمر إصابة الكلى مدى الحياة ويصاحبها   اإلصابة شديدة أو مؤثرة على الشرايين

 تليف بأنسجتها قد يؤدى بالتدريج إلى الفشل الكلوى المزمن . 
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 وى المزمن الفشل الكل-2

العمل    عن  الوظيفية  وحداتها  بعض  تتوقف  قد  المختلفة  باألمراض  الكلى  أنسجة  تتأثر  عندما 

 -وتتليف ويؤدى ذلك إلى : 

 توزيع عبء إفراز المواد المراد إخراجها على العدد الباقى من الوحدات الوظفية .  -1

 لسيوم بالدم . ومستوى الكا ظيم ضغط الدم ونسبة الهيموجلوبين نقص قدرة الكلى على تن -2

وحيث أن إحتياطى وظيفة الكلى كبير فإن هذه التغيرات ال تسبب أى أعراض أو عالمات  

% من كفاءتهما الطبيعية ، إال أنه يمكن التعرف 75ما دامت الكليتان مجتمعتان تعمالن بأكثر من  

 ة الدقيقة . على هذه المرحلة ) ويطلق عليها "القصور الكلوي المزمن"( عن طريق التحاليل الطبي 

( بين  ما  إلى  للكليتين  اإلجمالية  الكفاءة  نقص  الى  25وعند  بعض  %75  تحدث  قد   )%

األعراض العامة مثل إرتفاع ضغط الدم واألنيميا. وعادة ال تظهر تحاليل الدم فى هذه المرحلة أى  

 ن. إرتفاع فى نسبة البولينا أو الكرياتني 

% حيث  25عند نقص كفاءة الكلى عن  المريض فى حالة فشل كلوى مزمن متكافئ  ويعتبر

تبدأ أعراض المرض فى الظهور تباعا وإن كان من الممكن السيطرة عليها بتنظيم التغذية والعالج 

التحفظى . وفى هذه المرحلة تظهر تحاليل الدم الروتينية إرتفاعا فى نسب مؤاثرات الفشل الكلوى  

الك كفاءة  إنخفاض  عند  أما   . والكرياتنين  من  كالبولينا  أقل  إلى  السيطرة 20لى  تصعب  فعندئذ   %

المفروضة على   القيود  الغذائىالكاملة على األعراض وتصبح  ويبدأ اإلعداد   النظام  التنفيذ  صعبة 

الوسائل   هذه  إستعمال  يكون  ما  وعادة   ، الكلى  وزرع  كالديلزه  التعويضية  الوسائل  إلستخدام 

% ويطلق على المرحلة الفشل الكلوى 5من  بها عند تدهور كفاءة الكلى ألقلضرورة ال يمكن تجن 

 فى مرحلته النهائية. 

مراحل   من  طويلة  مرحلة  يمثل  المزمن  الكلوى  الفشل  أن  يتضح  اإلستعراض  هذا  ومن 

 أمراض الكلى المزمنة عادة تستغرق عدة سنوات وتمر فى حد ذاتها بعده مراحل ثانوية . 

 مراحل الفشل الكلوى المزمن : 

 القصور الكامن .  -1

 ور الكلوى المزمن .القص -2

 الفشل المتكافئ.  -3

 لفشل الكلوى فى مرحلته النهائية ا -4
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 المئوية ألسباب إنتشار الفشل الكلوى المزمن فى محافظة المنيا:  النسب 

 النسبة المئوية                 )%(  أسباب إنتشار الفشل الكلوى المزمن   م

 % 20 إرتفاع ضغط الدم   1

 %4 التهاب حوض الكلى المزمن   2

 %9 انسداد مجرى البول   3

 %9 التهاب كبيبات الكلى المزمن   4

 %3 انسداد مجرى البول نتيجة البلهارسيا 5

 % 16 السكر 6

 %8 مسكنات األلم 7

 %5 الذئبة الحمراء وأسباب أخرى متعددة  8

 % 26 أسباب غير معلومة  9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osama ElMinshawy SJKDT (2011) 
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دراسة مستفيضة اخرى عن االسباب الغير معلومة للفشل الكلوى بواسطة وحدة امراض وعند اجراء  
الشرب من مياه االبار فى المناطق المتزاحمة -1الكلى وجد ان كلها اسباب ترجع الى البيئة مثل:  

الصحراء.   الحشرية.  -2فى  المبيدات  حجرة  نفس  فى  اجراء -3النوم  بدون  المحاجر  فى  العمل 
استخدام مواسير لمياه الشرب -5التعرض للدغ العقرب والثعبان.  -4ة طبية(وكذلك  احترازى )كمام

 فعالية بالرصاص..... وكذلك

أنتشار  ومع   ، الكلى  وظائف  تأخر  هذه  مثل  إلى  تؤدى  التى  والطفيلية  المعدية  األمراض  من 
ا الدول  فى  وخاصة   ، الضامة  األنسجة  بأمراض  اإلصابة  نسبة  تزداد  الصناعية  لنامية  األنشطة 

تلوث  تًاثير  دلياًل على  يعتبر  الذى  األمر   ، المصانع  نفايات  من  التخلص  حيث تضعف وسائل 
االكثر   الدول  فى  النسبى  تأثيره  فيزداد  السكر  مرض  اما  المختلفة.  االمراض  حدوث  على  البيئة 

سمح تقدمًا وذلك لتحسن مستوى الرعاية الصحية لمرضى السكر مما يؤدى إلى تقدم أعمارهم بما ي 
 بإستيفاء الوقت الالزم لعالج أصابة الكلى . 

 أعراض الفشل الكلوى المزمن :  

ال تبدأ الشكوى عادة من قصور وظائف الكلى قبل المرحلة الثالثة من الفشل الكلوى وهى مرحلة 
الفشل الكلوى المزمن المتكافئ ، أما فى المراحل السابقة لذلك فيتم إكتشاف القصور عادة نتيجة  

 طبية قد تجرى لسبب أخر .  تحاليل 

ومعظم األعراض التى يشكو منها مرضى الفشل الكلوى هى أعراض عامة أى ال تشير إلى الكلى 
أو الجهاز البولى من قريب أو بعيد ولهذا فإن إكتشاف الفشل الكلوى يتم فى معظم األحوال فى 

 راض الدم . عيادات األطباء الباطنيين أو اخصائى الجهاز الهضمى أو القلب أو أم

تنتج عن فقر  انتشارًا وهى  أكثر األعراض  التركيز من  النوم ، وقلة  العام ، وكثرة  ويعد الضعف 
التخلص منها وإضطراب نسب بعض األمالح  الكلى فى  تفشل  التى  السموم  الدم  وتراكم بعض 
والوجه   بالجفون  إنتفاخ  مع  البشرة  لون  وتغير  الشحوب  من  المرضى  بعض  وتعاطى   ، بالجسم 

 بصفه عامة   
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عن  األعراض  هذه  وتنتج  مساءًا  والساقين  بالقدمين  مختلفة  بدرجات  وتورم  الصباح  فى  وبالذات 
 األنيميا وإضطراب نسب توازن األمالح والسوائل بالجسم . 

وتشكل األعراض المرتبطة بالجهاز الهضمى نسبة كبيرة من أشارات الفشل الكلوى المزمن وعلى  
فقدان الشهيه والغ المريض  رأسها  القئ إحساس  الصباح . وعادة ما يسبق  ثيان والقئ خاصة فى 

بتجمع بعض البلغم بالبلعوم ، وعند محاولة التخلص منه يحدث القئ كما تشمل األعراض عسر 
 الهضم ، واإلحساس بامتالء المعدة واإلسهال فى بعض األحيان اإلنتفاخ أو األلم بوسط البطن . 

المرضى   بعض  الم  –ويشكو  الدم  خاصة  بإرتفاع ضغط  بالقلب   –صابين  مرتبطة  أعراض  من 
القلب  المجهود وإحساس بضربات  التنفس خاصة مع  الذبحة الصدرية وضيق  التى تشبه  كاألالم 

 وغيرها كما يشكو البعض من أالم فى العظام والمفاصل تتناسب عادة مع طول مدة المرض .  

الع الجهاز  يتأثر  المرض  من  المتأخرة  المراحل  تنميل  وفى   ًً ًو الرعشة  إلى  يؤدى  مما  صبى 
الطبيعى  من  أكبر  البول  حجم  ويظل   ، الغيبوبة  وأخيرًا  والتشنجات  العضالت  وضعف  األطراف 
حتى المراحل المتأخرة جدًا من المرض وذلك فى محاولة من إلخراج أكبر كمية ممكنة من السموم 

كثرة   من  المرضى  من  العديد  .ويشكو  التركيز  على  قدرتها  يصبهم رغم  مما  الليل  أثناء  التبول 
 باألرق . 

 عالمات الفشل الكلوى المزمن: 

حيث  األولى  النظرة  من  المزمن  الكلوى  بالفشل  مريضة  إصابة  فى  الكلى  أمراض  طبيب  يشك 
تتجمع مجموعة عالمات تشمل الشحوب واإلصطباغ بلون ترابى ، وإنتفاخ الوجه والجفون وعمق  

وا تقليدية  لتستكمل صورة  فى  التنفس  النحو  هذا  على  تكتمل  ال  قد  الصورة  هذه  أن  إال   . ضحة 
بعض المرضى ويعتمد الطبيب عندئذ على العالمات المرضية األخرى كفقر الدم وإرتفاع ضغطه 
، مما يدل على إضطراب نسب حموضة الدم وأمالحه وحجم سوائل الجسم وظهور عالمات مميزة 

 عظام والمفاصل . بالجلد والقلب والرئتين والجهاز العصبى وال
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اليمكن   متليفة  ضامرة  األحوال  معظم  فى  فهى  يفيد  ال  نفسها  الكلى  فحص  أن  بالذكر  وجدير 
الكلى  فيها  تتضخم  التى  القليلة  األحوال  وفى  شئ  أى  على  إكلينيكيا  فحصها  من  اإلستدالل 

إلى   المريضة يمكن تبين ذلك بالكشف الدقيق على البطن ، إال أن معظم أمراض الكلى ال تؤدى 
 مثل هذا التضخم بل أن معظم حاالت الفشل الكلوى يصاحبها ضمور بحجم الكليتين . 

 الفحوص المعملية لتشخيص الفشل الكلوى :    

بالدم مع إضطرابات  والكرياتنين  البولينا  نسبة  بإرتفاع  الكلوى معمليا وذلك  الفشل  يتأكد تشخيص 
نات والكلوريدات وزيادة الفوسفات . وتختلف محددة بنسب األمالح مثل نقص الكالسيوم والبيكربو 

المتبع  التغذية  ونظام  وسببه  المرض  تقدم  مستوى  حسب  والبوتاسيوم  الصوديوم  أمالح  نسب 
 وإستعمال بعض العقاقير. 

النهائى   الكلوى  الفشل  حدوث  مع  وينقص   ، المرض  من  المبكرة  المراحل  فى  البول  ويزداد حجم 
% بسبب إنعدام قدرة الكلي علي تركيز وتخفيف 0.1حول الرقم    ويفتح لونه وتثبت كثافته النوعية 

الفحص   يظهر  ما  وعادة   . الكلوى  للفشل  المسبب  المرض  مؤشرات  بالبول  وتظهر   ، البول 
مكوناتها  تميز  إمكان  عدم  مع  بأنسجتها  وإعتاما  الكلى  بحجم  نقصا  الصوتية  فوق  بالموجات 

ض مسببات الفشل الكلوى التى ال تؤدى إلى نقص  التشريحية بسبب هذا اإلعتام ، إال أن هناك بع 
حجم الكلى بل ربما تؤدى إلى زيادته ، مثل مرض السكر وبعض أنواع اإللتهاب الكبيبى . كما أن 
الحصوات  وجود  الفحص  هذا  يظهر  كذلك  ألخر  مرض  مسبب  من  يختلف  اإلعتام  مستوى 

المس من  غيره  أو  الحالب  إنسداد  واألكياس وعالمات  فى  والتكلسات  يفيد  كما  السفلى  البولية  الك 
 التعرف على بعض العوامل القابلة للتحسن أو الشفاء .

ينصح  وال  العادية  باألشعة  التصوير  الكلوى  الفشل  تشخيص  فى  المعاونة  الفحوص  تشمل  كما 
بإستخدام األشعة بالصبغة حيث أن ذلك قد يؤدى إلى المزيد من التدهور فى وظائف الكلى رغم 

اعدة إستثناءات محددة يقدرها الطبيب المعالج وينطبق ذلك على تصوير الشرايين ولكنه أن لهذه الق
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ال ينطبق على الصبغات المحقونة مباشرة بالجهاز البولى عن طريق المثانة أو الحالب أو حوض 
 الكلى . 

المتأخرة فى حاالت محددة مثل  الكلوى  الفشل  لتشخيص حاالت  المشعة  بالنظائر    وتتم اإلستعانة 
الطبيب  يلجأ  .وقد  أو غيرها  الشرايين  أو ضيق  األورام  أو   ، البولى  اإلرتجاع  أو  اإلنسداد  إشتباه 
المعالج للفحص بالنظائر المشعة والتى على عكس صبغات األشعة ، ال تمثل خطرًا على وظائف 

 الكلى على اإلطالق . 

 عوامل تشخيص الفشل الكلوى : 

 وامل : ال يكتمل إال باإللمام التامة بعدة ع

إذ قد يكون قاباًل للعالج أو التحسن ، وقد يكشف عن وجود أثار مصاحبة للفشل الكلوى   السبب:
باألعضاء األخرى بالجسم ، ربما تكون لها إنعكاس معينه على أسلوب العالج عامة بما فى ذلك 

الصناعي  اإلعاشة  وأساليب   ، المختلفة  العقاقير  وإختيار  المالئم  التغذية  نظام  )الكلى تحديد  ة 
الصناعية أو الغسيل البريتونى مثال( وإمكانية زرع الكلى إذا تطلبت الحالة ذلك وإحتماالت إصابة 

 الكلى المزروعة بنفس المرض . 

فمستوى القصور فى أداء الكلى يتفاوت من مريض ألخر كما أن مكونات الصورة تختلف لمدى :ا
الح أو حموضة الدم بدرجة كبيرة ومنهم بدرجات كبيرة فمن المرضى من تضطرب فيه نسبة األم

من يصاب بمضاعفات واضحة بالقلب والشرايين أو األعصاب أو العظام أو غيرها ومنهم من ال  
 يصاب . 

 العوامل القابلة للتحسن :  

رغم أن مقدار    –إكلينيكيًا ومعمليًا    –قد يصل المريض إلى مستوى الفشل الكلوى النهائى  
المزمنة العضوية  الفشل   األصابة  يكون  الحالة  هذه  وفى   . أفضل  أداء  بمستوى  يسمح  بكلينيه 

العوامل   األمثل ومثل هذه  األداء  الكلى عن  أنسجة  يعوق  الكلوى معبرًا عن وجود عامل إضافى 
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تشمل الجفاف الناتج عن القئ أو اإلسهال أو إرتفاع درجة الحرارة وقصور وظائف القلب بما ال  
الد من  كافية  كميات  بضخ  أوألخر يسمح  لسبب  البولية  للمسالك  الجزئى  واإلنسداد  للكليتين  م 

فى   العالجية  للمشاورة  أكبر  مساحة  العوامل  هذه  وتمنح   . وغيرها  المختلفة  الكلوية  واأللتهابات 
يؤدى  ما  إلى  للكلى  الوظيفى  بالمستوى  األرتقاء  يمكن  يعالجها  إذا  المزمن  الكلوى  الفشل  حاالت 

 عالج أيسر . العراض أقل وتغذية أو فر و 

الهدف من عالج الفشل الكلوى هو إعاشة المريض فى أفضل  األمراض المصاحبة للفشل الكلوى :
صورة صحية متاحة وتمكينه من تحمل مسئولياته تجاه األسرة والمجتمع ، والتمتع بحياة أقرب ما 

ض والطبيب تكون إلى الطبيعة ألطول فترة ممكنة . ومن المهم أن يكون هذا الهدف واضحا للمري 
دون  الهدف  هذا  يحقق  ال  العالج  من  معين  أسلوب  فى  األستمرار  من  جدوى  فال  السواء  على 
المثال قد يطلب الريض ويوافقه الطبيب  محاولة إلختبار أسلوب أخر أكثر فاعلية . فعلى سبيل 
اإلعاشة  على  ويعتمد  شيئا  يأكل  ال  يكاد  الفراش  طريح  يظل  أن  محضة  نفسية  لظروف  مراعاة 

الكلى با إلى  اللجوء  بأن  علمًا  الصناعية  بالكلى  العالج  لتحاشى  محاولة  فى  المختلفة  لمحاليل 
الصناعى قد يحقق له حياة أفضل بعشرات المرات . وجدير بالذكر أن معظم األدوية المستعملة 
التعامل مع بعض   الكلوى ذاته وإنما  الفشل  الكلوى ال تهدف إلى عالج  الفشل  فى عالج مريض 

المحددة كإرتفاع ضغط الدم أو إضطرابات الجهاز الهضمى أو لين العظام أو اإللتهابات مظاهر  
 المختلفة بالجسم أو إضطرابات نسب األمالح وحموضة الدم . 
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 والبيئه الحرجه الحاالتوالبيئه 

 "ألف حالة وفاة مبكرة سنويًا مرتبطة بتلوث الهواء في "إقليم شرق المتوسط 400نحو 

، أفادت منظمة الصحة  2014آذار/مارس    25الجديدة التي صدرت بتاريخ  في التقديرات  
حوالي   أن  حوالي    7العالمية  ذلك  في  بمن  شرق    400ماليين شخص،  "إقليم  في  ألف شخص 

نتيجة التعرض لتلوث الهواء. هذه التقديرات تفوق   2012المتوسط"، قد توفوا قبل األوان في عام  
ى أن تلوث الهواء اآلن هو أكبر خطر صحي بيئي منفرد في ضعف التقديرات السابقة، وتؤكد عل

 .العالم. وإن الحد من تلوث الهواء يمكن أن ينقذ حياة الماليين

إن تلوث الهواء المفرط في كثير من األحيان هو نتاج ثانوي للسياسات غير المستدامة في  
تخاذ اإلجراءات المناسبة للحد قطاعات مثل النقل، والطاقة، وإدارة النفايات، والصناعة. ومن أجل ا

من تأثير تلوث الهواء على الصحة، ستحتاج وزارات الصحة في اإلقليم لالضطالع بدور التوجيه 
والوسيط والمحاور في شراكات مع مختلف القطاعات داخل حكوماتهم. ومن الضروري اعتماد نهج 

من   العامة  الصحة  قطاع  قيادة  على  يؤكد  للوكاالت،  متعدد  ومسؤوليات تعاوني  الحوكمة  حيث 
 .المراقبة، فضال عن الدعوة والتحفيز للقطاعات األخرى 

وعلى وجه الخصوص، تكشف البيانات الجديدة عن ارتباط أقوى بين التعرض لتلوث الهواء  
اإلقفارية،   الدماغية  والسكتة  القلب،  أمراض  مثل  الوعائية،  القلبية  واألمراض  والخارجي  الداخلي 

لهواء والسرطان. هذا باإلضافة إلى دور تلوث الهواء في نشأة أمراض الجهاز وكذلك بين تلوث ا
 .التنفسي، بما في ذلك التهابات الجهاز التنفسي الحادة وانسداد الشعب الهوائية المزمن 

التقديرات الجديدة ال تستند فقط إلى المزيد من المعرفة حول األمراض التي تنتج عن تلوث  
على أيضا  ولكن  استخدام   الهواء،  طريق  عن  الهواء  لملوثات  البشري  للتعرض  األفضل  التقييم 

للمخاطر  تفصياًل  أكثر  تحليل  إجراء  من  العلماء  مّكن  وهذا  تطورًا.  أكثر  وتكنولوجيا  قياسات 
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الصحية الناجمة عن انتشار ديمغرافي أوسع نطاقا أصبح اآلن يضم المناطق الريفية فضال عن 
 .المناطق الحضرية 

ا في  وشدد  ومدرج  إليها،  تعزى  التي  المحددة  األمراض  بحسب  الوفاة  حاالت  تقسيم  لتقييم 
التقييم على أن الغالبية العظمى من الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء تتسبب فيها أمراض القلب 

 .واألوعية الدموية كما يلي 

 الهواء تلوث عن  الناتجة للوفيات المئوية النسبة مرضال

 الخارجي 

  تلوث عن  الناتجة للوفيات ةالمئوي النسبة

 المغلقة  األماكن في )الداخلي( الهواء

 26 40 اإلقفاري  القلبي المرض

 34 40 السكتة

 22 10 المزمن  الهوائية الشعب انسداد مرض

 6 6 الرئة سرطان

 12 4 األطفال في السفلي التنفسي الجهاز التهابات

الوفي  بيانات  أحدث  على  الجديدة  التقديرات  عام  تستند  منذ  العالمية  الصحة  لمنظمة  ات 
تعرض  2012 تقديرات  وصيغت  الهواء.  لتلوث  للتعرض  الصحية  المخاطر  دليل  عن  فضال   ،

الناس لتلوث الهواء في أجزاء مختلفة من العالم من خالل توصيف للبيانات العالمية الراهنة. وقد 
ال على  الرصد  وقياسات  الصناعية،  األقمار  من  البيانات  تجميع  والبيانات تم  األرضي،  مستوى 

إلى  التلوث  انجراف  لكيفية  نمذجة  الرئيسية، فضال عن  المصادر  من  التلوث  بانبعاثات  المتعلقة 
 .الهواء
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 الجلدية األمراض والبيئه 

توجد العديد من األمراض الجلدية الناجمة عن العوامل المادية فى البيئة مثل سرطان الجلد الناجم   -
لال المفرط  التعرض  الشمسشعن  من ضوء  البنفسجية  فوق  جسم  ف  عة  أعضاء  أكبر  هو  الجلد 

 خطير.  واالنسان مساحة، وهو معرض لعوامل خارجية تجعله فريسة لألمراض ومنها ما ه
من   - تغير  التى  الخارجية  بالمؤثرات  عالقة  ماله  منها  المسببات  من  العديد  الجلدية  ولألمراض 

وتلوث البيئة المحيطة باالضافة الى التدخين واالجهاد   طبيعة البشرة ومن اهمها التأثيرات المناخية
 على سالمة الجلد. كلها عوامل تؤثر بقوة  -وقلة النوم

 ( 1) تعتبر هى األكثر شيوعا حول العالم وهى:من االمراض الجلدية  أربعة أنواع وهناك 

 (Acneحب الشباب ) -1
الهرمونات هى المسئولة عن  ان تكون  وهو يصيب المراهقين او الشباب او حتى السيدات ويرجح  

 ظهور حب الشباب المزعج.
 ( itistNeurodermaالتهاب الجلد العصبي ) -2

الذى   الجاف  الجلد  فقط  يصيب  لكونه  تماما  الشباب  حب  نقيض  هو  العصبي  الجلد  التهاب 
يتعرض لتشقق وتظهر هذه االعراض عند تقلب المناخ او حين يتعرض االنسان لضغوطات نفسية فى  

 حياته. 
 ( aRosace) رديةالو  -3

الدموية   تتوسع وتبرز االوعية  الجلدى  المرض  ثم  وفى هذا  الخدين واالنف  الصغيرة فى منطقة 
 فى الجلد. تظهر بئرات مثل عقيدات صغيرة 

 ( Psoriasisالصدفية ) -4
متقشرا   الجلد  يصبح  ان  اعراضه  ومن  جينية  او  نفسية  المرض  هذا  اسباب  ان  شديد  ويعتقد 

 قين والركبتين او ايضا الجلد العصبي. االحمرار خاصة فى المرف
 

Miller & Levine (2010), Biology(1) 

 

 الجلد  التهابات
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الجلد شيوعا هو  هى   التهابات  الرغبة فى الحكاكثر  الجلد ويثير  وتؤثر    -االكزيما وفيها يحمر 
وبر شائك وخذهم بنبات ذو  العوامل البيئية فى هذه الحكة فكثير من الناس يحدث لهم طفح جلدى بعد  

ال انواع  الكيميائية مثل االحماض واالصباغ وبعض  المواد  استعمال ومالمسة بعض  صابون وبعد طول 
 الداخلية المصنوعة من االلياف الصناعية. واالدوية، او بعد لبس بعض انواع االحذية او المالبس 

  –م الرياضى  وتسبب الفطريات امراض مثل القد  -وتسبب العدوى البكتيرية بعض انواع الدمامل -
فروة الرأس واجزاء اخرى  شعر  يغزو  وتشمل الطفيليات التى تصيب الجلد العمل والجرب فالقمل  

قروح   الفيروسات  وتسبب  والهرش.  الحكة  الى  ويؤدى  معد  الجسم وكالهما  بثور من   البرد وهى 
 عادة حول الفم.

 الحروق  -
الموا بعض  او  اخر  اى مصدر  او  النار  بسبب حرارة  الحروق  الصدمة  وتحدث  او  الكيميائية  د 

او شديدة وتؤدى  بسيطة  الشمس  تكون حروق  وقد  الشمس  التعرض الشعة  التعرض  او زيادة  الكهربية 
بثور الى  فتؤدى  الشديدة  الحروق  اما  قليلة  ايام  بعد  يختفى  الذى  الجلد  احمرار  الى  البسيطة   الحروق 

تكرار التعرض لحروق الشمس لمدة   وتقرحات فى الجلد وقد يصحبها قشعريرة ودوار وحمى وقد يساعد
 بتجاعيد شديدة وسرطان الجلد.طويلة علي االصابة 

الشمس  الشعة  المانعة  او  العاكسة  الدهانات  باستعمال  الشمس  بحروق  االصابة  تجنب  ويمكن 
 التى تحجز االشعة الحارقة او بالتعرض التدريجي للشمس الذى يؤدى الى صبغ الجلد.

 االورام -
أو خبيثة وتشمل االورام الجلدية الحميدة االورام الشحمية والشامة فالورم الشحمى  وقد تكون حميدة  

الشحم   من  كبيرة  لينه  بقعة كتلة  تكون  التى  الملونة  الخاليا  من  مجموعة  والشامة  الجلد  سطح  تحت 
 مسطحة او مرتفعة علي الجلد ومعظمها أسود او بنى. 

الجلد   الخلية القاعديةوتشمل اورام  يبدأ علي هيئة نتوء او تورم وردى صغير    الخبيثة هو  الذى 
 يكبر ببطء وهذا النوع يغزو ويدمر االنسجة السليمة المحيطة به. 
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 مواد نباتية تفيد الجلد -
 . وانثوسيانالنباتية تفيد الجلد، من ضمن تلك المواد مادة البوليفينول وفالفوتويد  بعض المواد

التأكسدو  مضادات  كتأثير  تاثير  المواد  عمليات    لتلك  من  الجلد  وتحمى  االلتهابات  تهدئ  وهى 
مفعول   يفوق  االنثوسيان  فمفعول  التجعيدات  وتكون  الشيخوخة  ويوجد تسبب  اى  وفيتامين  سي  فيتامين 

المواد  تلك  وتعمل  العنب  وفى  االخضر  الشاى  وفى  والصويا  الرمان  وفى  الزيتون  فى زيت  االنثوسيان 
 عوامل الضارة فى البيئة. حماية النبات ايضا من الالثانوية علي 

 (Polyphenols) وليفينولالب -
البوليفينول او متعدد الفينول هى مركبات عطرية وتوجد طبيعيا كمواد نباتية ثانوية وتعطى النبات  

حشرات   اليها  تجذب  او  الحشرات  من  اعدائه  من  النبات  وتحمى  والرائحة.  والطعم  وعلى  اللون  مفيدة 
ا حبوب  نقل  بغرض  النحل  االكسدة االخص  تعتبر مضادات  البوليفنول  انواع  وبعض  والتخصيب  للقاح 

الرمان  عصير  فى  توجد  وهى  الشرايين  وتصلب  الثدى  سرطان  سيما  ال  السرطان  مرض  من  وتحمى 
  (1)تخفض من احتمالية االصابة بداء الزهايمر.واشارت بعض نتائج االبحاث الى انها  

 (Flavonoid)  الفالفونيد -
بحمايتها من التأثير الضار لألشعة  ادوارا متعددة فى النباتات فهى مثال تقوم    تلعب هذه المركبات

فوق البنفسجية وتجرى أبحاث متعددة فى هذه المرحلة عن دورها فى الوقاية من أمراض القلب واالوعية  
   السرطانية.

 ( Anthocyane) انثوسيان -
بتعاطها  يو  لها  نصح  ان  اذ  والفاكهة  الخضروات  وفى  الغذاء  مشابهة  فى  تأكسد  مضاد  مفعول 

 وتحمى الرؤية وتهدى االلتهابات وتحمى االوعية الدموية.  (2)لمفعول فيتامين سي وفيتامين اى. 

 

 
 

(1)Aviram et al., 2004: Clinical autrition. 23:423-433 

(2)USDA online magazine vol. 62 no 10 
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 خطر داهم.. كيف يؤثر تغير المناخ على الصحة؟ 

 اد تلوث الهواء سوًءا مع ارتفاع درجات الحرارة يزد

آثاره الصحية ال تزال  العالم، فإن  المناخ في اآلونة األخيرة قضية سياسية ملحة في معظم أنحاء  بينما أصبح تغير 

 .تشكل تهديدا كبيرا خاصة للمجتمعات، التي تعاني من ظهور أعراضه مبكرا

المناخ وذكر مركز القاسية تساهم في  تغير  التابع لجامعة هارفارد أن درجات الحرارة المرتفعة واألحداث المناخية 

األم جانب  إلى  والشرايين  القلب  أمراض  ظاهرة  زيادة  عليها  تؤثر  التي  باألمراض  قائمة  يلي  وفيما  المعدية،  راض 

 .التغير المناخي حسبما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية

 مصاعب الحمل والوالدة 

أكثر عرضة للتعرض للحرارة وتلوث الهواء وهما من مظاهرة التغير المناخي، وتزيد األعباء عندما   النساء الحوامل

 .تكون المرأة الحامل تعاني من الحساسية فتغير المناخ يجعل الحساسية أسوأ

 أمراض القلب والرئة

سوًءا مع ارتفاع درجات الحرارة، مما يؤثر سلبا على القلب والرئتين. يرتبط أيًضا تلوث الوقود  تلوث الهواء يزداد

ب أزمة المناخ بزيادة اإلصابات بأمراض مختلفة والوفيات الناجمة عن أمراض القلب واألوعية األحفوري الذي يسب 

 .الدموية، وهو مرتبط بمزيد من نوبات الربو ومشاكل التنفس األخرى

 األطفال

 .رديانيعاني األطفال دون الخامسة من العمر من معظم التأثيرات الصحية الناجمة عن تغير المناخ، وفقًا لتقرير الغا

 الجفاف ومشاكل في الكلى

درجات الحرارة المرتفعة  من الصعب أن تبقي جسمك رطبا في األيام، التي ترتفع فيها درجات الحرارة. وترتبط  

بحصى الكلى وفشل الكلى. يمكن للمرضى الذين يحتاجون إلى غسيل الكلى بسبب فشل كلوي أن يواجهوا مشكلة في 

 .داث المناخية القاسيةالحصول على العالج أثناء األح

 األمراض الجلدية 

المبردات   نفس  تسهم  الجلد.  بسرطان  اإلصابة  خطر  من  يزيد  األوزون  طبقة  ونضوب  الحرارة  درجات  ارتفاع 

 .والغازات التي تلحق الضرر بطبقة األوزون في تغير المناخ

 أمراض الجهاز الهضمي

مونيال وبكتريا الكامبيلوباكتر. يمكن لألمطار الشديدة تلوث  ترتبط الحرارة بارتفاع مخاطر اإلصابة بتفشي داء السال

 .مياه الشرب

 األمراض العصبية 

نقل  وبالتالي  أبعد،  أماكن  إلى  الحشرات  بعض  انتشار  إلى  األمطار  هطول  وأنماط  الحرارة  درجات  تغيير  يؤدي 

الكوليرا عن طريق   تزداد  الغربي.  النيل  وفيروس  اليم  الضنك ومرض  وحمى  مع المالريا  الكبدي  والتشمع  المياه 

 .زيادة الجفاف والفيضانات

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE&contentId=1283323
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84&contentId=1283323
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1&contentId=1283323
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1&contentId=1283323
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1&contentId=1283323
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 الصحة العقلية

صفحة حول كيف يمكن لتغير المناخ أن يحفز اإلجهاد واالكتئاب    69أنشأت الجمعية األميركية لعلم النفس دليالً من  

 ."والقلق. تقول الجمعية إن "العالقة بين الصحة العقلية وتغير المناخ ال تنفصل

 بية األمراض العص

وهو سم   -تلوث الوقود األحفوري يمكن أن يزيد من خطر اإلصابة بالجلطة. ينتج عن احتراق الفحم أيًضا الزئبق  

ترتبط   تزيد من فرصة حدوث مشاكل عصبية.  والقراد  البعوض  تنتشر عن طريق  التي  عصبي لألجنة. األمراض 

 .اضطراب يؤثر على إمداد الدم إلى الدماغ الحرارة الشديدة أيًضا بأمراض األوعية الدموية الدماغية، وهو 

 التغذية 

تعمل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على تقليل الكثافة الغذائية للمحاصيل، مما يقلل من مستويات النبات من البروتين 

الجفاف وعدم االستقرار  الغذائية بسبب  تنضب اإلمدادات  كما  التغذية.  نقص  مزيد من  إلى    والزنك والحديد ويؤدي 

 .االجتماعي وعدم المساواة المرتبطة بتغير المناخ

 الصدمة

جسدية.  إصابات  الغابات،  وحرائق  والفيضانات  األعاصير  ذلك  في  بما  القاسية،  المناخية  األحداث  تسبب  ما  غالباً 

العنيف وال بالصراع  العالم  المناخ على مستوى  بالعدوان والعنف، وترتبط أزمة  أيًضا  هجرة ترتبط الحرارة الشديدة 

 .القسرية

 تغير المناخ 

 التغير المناخي 

 أزمة تغير المناخ 

المناخ وذكر مركز القاسية تساهم في التابع لجامعة هارفارد أن در  تغير  جات الحرارة المرتفعة واألحداث المناخية 

ظاهرة   عليها  تؤثر  التي  باألمراض  قائمة  يلي  وفيما  المعدية،  األمراض  جانب  إلى  والشرايين  القلب  أمراض  زيادة 

 .التغير المناخي حسبما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية

 مصاعب الحمل والوالدة 

أكثر عرضة للتعرض للحرارة وتلوث الهواء وهما من مظاهرة التغير المناخي، وتزيد األعباء عندما   النساء الحوامل

 .أة الحامل تعاني من الحساسية فتغير المناخ يجعل الحساسية أسوأتكون المر

 أمراض القلب والرئة

ارتفاع درجات الحرارة، مما يؤثر سلبا على القلب والرئتين. يرتبط أيًضا تلوث الوقود سوًءا مع   تلوث الهواء يزداد

األحفوري الذي يسبب أزمة المناخ بزيادة اإلصابات بأمراض مختلفة والوفيات الناجمة عن أمراض القلب واألوعية 

 .الدموية، وهو مرتبط بمزيد من نوبات الربو ومشاكل التنفس األخرى

 األطفال

 .ي األطفال دون الخامسة من العمر من معظم التأثيرات الصحية الناجمة عن تغير المناخ، وفقًا لتقرير الغارديانيعان

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE&contentId=1283323
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84&contentId=1283323
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1&contentId=1283323
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1&contentId=1283323
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1&contentId=1283323
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 الجفاف ومشاكل في الكلى

درجات الحرارة المرتفعة  من الصعب أن تبقي جسمك رطبا في األيام، التي ترتفع فيها درجات الحرارة. وترتبط  

لمرضى الذين يحتاجون إلى غسيل الكلى بسبب فشل كلوي أن يواجهوا مشكلة في بحصى الكلى وفشل الكلى. يمكن ل

 .الحصول على العالج أثناء األحداث المناخية القاسية

 األمراض الجلدية 

المبردات   نفس  تسهم  الجلد.  بسرطان  اإلصابة  خطر  من  يزيد  األوزون  طبقة  ونضوب  الحرارة  درجات  ارتفاع 

 .ة األوزون في تغير المناخوالغازات التي تلحق الضرر بطبق

 أمراض الجهاز الهضمي

ترتبط الحرارة بارتفاع مخاطر اإلصابة بتفشي داء السالمونيال وبكتريا الكامبيلوباكتر. يمكن لألمطار الشديدة تلوث  

 .مياه الشرب

 األمراض العصبية 

أم إلى  الحشرات  بعض  انتشار  إلى  األمطار  هطول  وأنماط  الحرارة  درجات  تغيير  نقل يؤدي  وبالتالي  أبعد،  اكن 

مع  الكبدي  والتشمع  المياه  الكوليرا عن طريق  تزداد  الغربي.  النيل  وفيروس  اليم  الضنك ومرض  وحمى  المالريا 

 .زيادة الجفاف والفيضانات

 الصحة العقلية

واالكتئاب  صفحة حول كيف يمكن لتغير المناخ أن يحفز اإلجهاد    69أنشأت الجمعية األميركية لعلم النفس دليالً من  

 ."والقلق. تقول الجمعية إن "العالقة بين الصحة العقلية وتغير المناخ ال تنفصل

 األمراض العصبية 

وهو سم   -تلوث الوقود األحفوري يمكن أن يزيد من خطر اإلصابة بالجلطة. ينتج عن احتراق الفحم أيًضا الزئبق  

والقراد البعوض  تنتشر عن طريق  التي  ترتبط    عصبي لألجنة. األمراض  تزيد من فرصة حدوث مشاكل عصبية. 

 .الحرارة الشديدة أيًضا بأمراض األوعية الدموية الدماغية، وهو اضطراب يؤثر على إمداد الدم إلى الدماغ 

 التغذية 

تعمل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على تقليل الكثافة الغذائية للمحاصيل، مما يقلل من مستويات النبات من البروتين 

الجفاف وعدم االستقرار  وال الغذائية بسبب  تنضب اإلمدادات  كما  التغذية.  نقص  مزيد من  إلى  زنك والحديد ويؤدي 

 .االجتماعي وعدم المساواة المرتبطة بتغير المناخ

 الصدمة

جسدية.  إصابات  الغابات،  وحرائق  والفيضانات  األعاصير  ذلك  في  بما  القاسية،  المناخية  األحداث  تسبب  ما  غالباً 

العنيف والهجرة تر بالصراع  العالم  المناخ على مستوى  بالعدوان والعنف، وترتبط أزمة  أيًضا  تبط الحرارة الشديدة 

 .القسرية
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 مبادرة الكشف المبكر عن االعتالل الكلوى 

عبد   الرئيس  السيد  حرص  اطار  المواطن  في  صحة  علي  السيسي  من  المصرى  الفتاح  العديد  بين  ومن 

الرئاسية الصحية  احدى المبادرات    2020سبتمبر   18بدأت يوم الجمعة  ي اطلقها السيد الرئيس  المبادرات الصحية الت

حتى الكلوى ليتم المساهمة في  االكتشاف المبكر لالعتالل    التي تستهدف الحفاظ علي صحة المواطن المصرى وهى 

الرئاسية   المبادرة  للم  وهى   مليون صحة  100تفعيل  الصحية  الخدمات  تقديم  خدمة  تستهدف  وتوفير  فرص واطنين 

 ل العالج والشفاء.هاكتشاف االمراض المزمنة مبكرا مما يس 

المبكر لالعتالل الكلوى المزمن وو المبادرة الى االكتشاف  سط مجموعات المرضى األكثر عرضه  تهدف 

ف تطور انسداد المسالك البولية والحصوات الكلوية المتكرر للعمل علي إيقاوهم مرضى السكر والضغط ومرضى  

 وظائف الكلى.المرض واستعادة  

واالعتالل الكلوى ال يشترط ان يكون وصل الى مرحلة الفشل الكلوى ولكن ينذر الشخص بضرورة المتابعة  

ال   حتى  المناسب  والعالج  من  الى  االمراض  تطور  تالطبية  األخيرة  المرحلة  وهو  الكلوى  االعتالل الفشل  مراحل 

 .الكلوى

 ؟ ما هو االعتالل الكلوى

التي تؤدى الى إصابة   العديد من االمراض السارية وغير السارية  بالكلى وهناك  هو اى ضرر يلحق اذى 

تنحصر   فيه  العالج  وخيارات  الكلى  فشل  الى  الكلوى  االعتالل  يتطور  وقد  بمضاعفات  الكلوى الكلى  الغسيل  بين 

 وزرع الكلى.

 اهداف مبادرة الكشف المبكر عن االعتالل الكلوى: 

 لرئيسي للمبادرة تقليل نسبة الوفيات بفيروس كورونا المستجد. الهدف ا -1

يتهم من الوصول الى  اعتالل كلوى مزمن باختالف مراحل المرض وحما   مرضالعمل علي اكتشاف   -2

 األلوف. الفشل الكلوى ويقدر عددهم المبدئى لمئات 

 ليون مواطن وتقديم العالج الالزم لهم بالمجان.م 24يتم من خاللها فحص   -3

 وحدة غسيل كلوى.   180ل وتجديد  إحال -4

 مليون جنيه.  360 ال تقل عن كرسي للعمل بالمبادرة بتكلفة 1000جهاز غسيل كلوى و  2600توفير   -5

المرض  تطور  إيقاف  اجل  من  المبادرة  استهدفتها  والتي  الكلوى  االعتالل  بمرض  لإلصابة  األكثر عرضة  الفئات 

 واستعادة وظائف الكلى: 

 مرض السكر  -1

 مرض الضغط  -2

 مرض انسداد المسالك البولية والحصوات الكلوية  -3

 مرض الذئبة الحمراء  -4

 مرض التهابات الكلى  -5

 مرضى القصور الكلوى نتيجة سوء استخدام المسكنات والمضادات الحيوية.  -6
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 اوميكرون  الجديد المتحور

تاريخ باحثين من جنوب افريقيا بالجديد اوميكرون من طرف  حور  اكتشاف المت أول مرة عن  اإلعالن  *تم  

 وبلجيكا. إسرائيلهونج كنج وبونسوانا ثم  فيوتم بعدها تسجيل حاالت  2021نوفمبر  24

طفرة ويشيرون الباحثون الى انه  30يتميز المتحور الجديد بانه يضم عدد كبير من الطفرات تتجاوز *

 سريع االنتشار ولكن مدى خطورته لم تتضح بعد. 

اخ* ان  الى  العالمية  الصحة  منظمة  المتحاشارت  عن  الكشف  فعالة  تزال  ال  ار  سي  بي  ور تبارات 

 كورونا "اوميكرون".لفيروس الجديد 

انتظ* والمعمم وفى  الكامل  التلقيح  ان  علي  العلماء  ينفق  اوميكرون  خطورة  مدى  عن  الكشف  ار 

باإلضافة الى احترام اإلجراءات االحترازية يظالن في الوقت الحالي افضل الوسائل المتاحة للحد من  

 طر انتشار الفيروس. خ

 ما سبب القلق من المتحور الجديد اوميكرون 

افريقيا   جنوب  أبلغت  تقارير  اضعافوبقاعدة  أربعة  بمقدار  الجديدة  اإلصابات  عدد  في  زيادة   -عن 

 وكذلك بسبب العدد الكبير من الطفرات التي ظهرت في هذه الساللة. 

تم ان  العلماء  من   ويقول  عن  مقبولين  بحثين  اخر  مصدر ترخيص  عن  نتحدث  احداها  اوميكرون  شأ 

الفيروس ان  يعنى  مما  ينتقل    حيوانى  ان  قبل  داخلها  أصاب مجموعة حيوانات غير معروفة وتحور 

 مرة أخرى الي البشر. 

حتى االن الى انه  آخرون ان التحلل الجينى الوميكرون  علماء  روس سارس بينما يرى  كما حدث مع في 

 تطور داخل االنسان. 

 

 


