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إصابات يستطيع  من  يعانون  الذين  املرىض 

وقرحات  جلدية  وتقرحات  بحروق 

الفراش تخفيف أملهم باستخدام مواد فريدة من نوعها شبيهة 

بالهالم، إنها الهالميات املائية التي تؤدي دوًرا حيويًا يف عملية 

النووية  التكنولوجيا  كانت  ولقد  الجروح.  الشفاء من هذه 

هاًما  تشكِّل جزًءا  التي  املائية  الهالميات  تطوير  حاسمة يف 

يف عالج الجروح يف العديد من البلدان املنخفضة واملتوسطة 

الدخل ومنها مرص. 

ورسعان ما أصبحت الضامدة الهالمية االستثنائية منترشة يف كل 

مكان من أجل 'تسكني' الجروح وتقليص اآلثار املؤملة للحروق 

مرىض  بها  يُصاب  التي  الجروح  إنَّ  اإلصابات.  من  وغريها 

السكري قد ُشفيت برسعة أكرب وبطريقة أفضل من الضامدات 

التقليدية، هذا ما قاله الدكتور السيد أحمد حجازي، األستاذ 

الفخري والرئيس السابق للمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا 

ر  يطوِّ الذي  البلد  يف  الوحيد  املرفق  وهو  اإلشعاع يف مرص، 

الهالميات املائية. 

وأوضح قائاًل: "إنَّ للهالم املايئ تأثريًا مريًحا جًدا وهو يخفِّف 

التي تلحق باألنسجة بسبب  األمل. فهو يقلِّص حدة األرضار 

مراقبة  الطبيب  يستطيع  وبالتايل  شفاف،  أنه  كام  اإلصابة 

الجرح. وهو يقلِّص فرتة التعايف إىل النصف، ولكن أهم آثاره 

أنه يساعد عىل إعادة توليد جلد جديد يكون بدون أي ندبة". 

الهالميات املائية املستمدة من 
املجال النووي هي هالميات آمنة 

بالنسبة لإلنسان

قالت الدكتورة غادة عادل محمود، أستاذة الكيمياء اإلشعاعية 

مائية  هالميات  صنع  إىل  يفيض  الذي  العلم  إنَّ  املركز،  يف 

الهالميات  "إنَّ  د ولكنَّه مفهوم جيًدا. وقالت:  هو علم معقَّ

املائية تُصَنع باستخدام سالسل البوليمرات املرتابطة واملعقَّمة 

باستخدام أشعة غاما أو الحزم اإلشعاعية اإللكرتونية". وتُخلَط 

البوليمرات يف املاء وتوضع يف قوالب أو أنابيب وتتم تعبئتها 

طريق  عن  وتُعقَّم  ذلك  بعد  ترتابط  ثم  بإحكام  وإغالقها 

تعريضها لإلشعاعات. ويسفر ذلك عن ترابط البوليمرات لتكوِّن 

نوًعا من الهالم. ويكون الهالم املكوَّن من هذه العملية قوياً 

وليًِّنا وشفافًا. 

وأضافت أنييس سافراين، األخصائية الكيميائية يف الوكالة، قائلة 

إنَّ الهالميات املائية املستخدمة يف تضميد الجروح تحتوي عىل 

نسبة ترتاوح بني 70 و95 يف املائة من املاء وهي مالمئة حيويًا. 

يتعاىف، وهي  بالجرح وترتكه رطبًا ليك  إنها ال تدبق  وقالت 

متتص إفرازاته كام أنه يسهل تخزينها واستخدامها.

وتؤدي الهالميات املائية دوًرا حاساًم يف إيصال الدواء إىل املكان 

الصحيح يف جسم اإلنسان دون إلحاق األذى مبكان آخر. وهي 

تُستَخدم كحاجز يُطبَّق عىل األدوية التي تؤخذ عن طريق الفم 

إما لحامية الغشاء املخاطي يف املعدة من العقاقري املهيِّجة 

للمعدة أو لحامية العقاقري املتغرية حمضياً من البيئة القاسية 

للمعدة. وأوضحت الدكتورة غادة عادل محمود أنَّ البحوث ما 

زالت جارية يف هذا املجال. 

الباحثني يفكِّرون يف استخدام الهالميات  وقالت سافراين إنَّ 

املائية النانوية يف العالج الكيميايئ كذلك، ألنها تنتقل مبارشة 

عرب مجرى الدم إىل الورم دون التأثري يف باقي الجسم.

يستفيد القطاع الصحي من 
مة  التطبيقات النووية املتقدِّ

البلدان من خالل مشاريع  الدعم لعدد من  الوكالة  مت  قدَّ

وتدريب  الوعي  إذكاء  أجل  من  محددة  ألغراض  مصممة 

العلامء والتقنيني عىل تطوير الهالم املايئ باستخدام التكنولوجيا 

النووية. وقال الدكتور السيد أحمد حجازي: "إنَّ مرص تستفيد 

من مثل هذه املساعدة. ويجري حاليًا االرتقاء بوحدة للحزم 

القومي لبحوث وتكنولوجيا  اإلشعاعية اإللكرتونية يف املركز 

اإلشعاع من أجل تلبية الطلب املتزايد عىل إنتاج الهالم املايئ". 

ضمادة شبيهة بالهالم تساعد على تضميد الجروح: مصر 
عة تطوِّر هالميات مائية باستخدام البوليمرات المشعَّ

بقلم آبها ديكسيت

من  تستفيد  مصر  "إنَّ 
مها  تقدِّ التي  المساعدة 
حالًيا  ويجري  الوكالة. 
للحزم  بوحدة  االرتقاء 
في  اإللكترونية  اإلشعاعية 
لبحوث  القومي  المركز 
وتكنولوجيا اإلشعاع من أجل 
على  المتزايد  الطلب  تلبية 

إنتاج الهالم المائي."

ـــ الدكتور السيد أحمد حجازي، األستاذ 

الفخري والرئيس السابق للمركز القومي 

لبحوث وتكنولوجيا اإلشعاع في مصر

ربط السالسل

ضمادة من الهالم المائي يمكن 
استعمالها على الجروح. 
)الصورة من: س. إينريكيز، الوكالة(
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ضمادة من الهالم المائي يجري 
استعمالها لدى أحد المرضى. 

)الصورة من: س. إينريكيز، الوكالة(

النووية  التقنيات  إنَّ  محمود  عادل  غادة  الدكتورة  وقالت 

ذ منذ أكرث من 30 عاًما  املستخدمة لصنع الهالميات املائية تُنفَّ

كام أنَّ إنتاجها بسيط وفعال من حيث التكلفة.

وقّدمت الوكالة الدعم من أجل إنشاء مخترب لتقييم استخدام 

البوليمرات يف تطوير الهالميات املائية. ويشمل البحث فحص 

سامت البوليمرات، مثل قوتها ومدى انتفاخها وكمية العقاقري 

الالزمة وإطالقها عندما تُستخدم يف هالم مايئ، وكذلك السمية 

املحتملة واستقرارها عىل املدى الطويل. 

إجراء  بعد  أنه  حجازي  أحمد  السيد  الدكتور  وأضاف 

م املركز القومي لبحوث وتكنولوجيا  استقصاءات يف املخترب، قدَّ

أجل  من  عليها  رخصة وحصل  للحصول عىل  طلبًا  اإلشعاع 

إعداد الهالميات املائية كضامدات للجروح، وليك تتوىل وزارة 

الصحة املرصية توزيعها.

كام أنَّ مرص عملت عىل نقل املعارف والخربات التي اكتسبتها 

أنَّ  املنطقة. وأوضح كذلك  أخرى يف  بلدان  إىل  الوكالة  من 

الهالميات املائية ساعدت عىل إنقاذ حياة العديد من املرىض 

الذين يعانون من إصابات بحروق بالغة، وأكَّد عىل أنَّ مزيًدا 

من البلدان ينبغي أن تستخدمها. 

واملركز القومي لبحوث وتكنولوجيا اإلشعاع هو جزء من هيئة 

الطاقة الذرية املرصية، التي تعترب املؤسسة الرائدة يف البلد يف 

مجال ترويج التطبيقات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية 

يف كل جوانب الحياة البرشية تقريبًا يف البلد. 

مها الوكالة، أدى تطوير املنتجات  وبفضل املساعدة التي تقدِّ

املعالَجة إشعاعيًا من البوليمرات الطبيعية مثل الكيتني )مبا 

يف  واملستخدم  الكيتني  من  املستخلَص  الكيتوزان  ذلك  يف 

تطبيقات الرعاية الصحية، انظر اإلطار يف الصفحة 11( إىل 

كبري يف  النووية بشكل  التكنولوجيا  استخدام  نطاق  توسيع 

القطاع الطبي يف مرص.

تتميَّز ضامدات الجروح املصنوعة من الهالم املايئ والتي تنتج 

عن طريق التكنولوجيا اإلشعاعية باملزايا الطبية التالية:

• ضد 	 وكذلك  الجراثيم،  ضد  فعالة  حواجز  تشكِّل  أنها 

فقدان سوائل الجسم بإفراط؛

• أنها تسمح بوصول األكسجني إىل الجرح؛	

• أنها لينة ومرنة، ولكنها قوية من الناحية امليكانيكية؛	

• أن لها قدرة جيدة عىل االلتصاق عىل الجرح وكذلك عىل 	

الجلد السليم، ولكن دون اإلفراط يف الدبق؛

• أنها شفافة وترتك الجرح باديًا للمهنيني يف مجال الصحة؛	

• أنها متكِّن من عالج الجرح بسهولة بالعقاقري؛	

• أنها متتص السائل الذي يفرزه الجسم كرد فعل عىل تلف 	

األنسجة والسموم الجرثومية؛

• أنها ال تثري تفاعالت أرجية؛	

• أنها تخفِّف األمل وتوفِّر معالجة مثىل للجروح؛	

• مة وسهلة االستعامل.	 أنها معقَّ

)mitr.p.lodz.pl/biomat/old_site/dress.html :املصدر(

االستعماالت المتعددة لضمادات الجروح من 
الهالم المائي

ربط السالسل
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