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بداية وبإسم إدارة مستشفى دار الشفاء ،أود أن تقدم للجميع بأحر التهاين بحلول العام اجلديد أعاده اهلل
عليكم باليمن واخلري والربكات.
خالل العام املاضي حقق مستشفى دار الشفاء الكثري من النجاحات التي ترتجم مدى حرصنا على تقدمي
اإلهتمام والرعاية ملرضانا وذلك بفضل خدماتنا الصحية املتطورة وأطباؤنا ذوي اخلربات والكفاءات العالية
وذلك لضمان سالمتكم وألننا ندرك أن ثقتكم هي سر متيزنا.
فقد عقد املستشفى عدد من املؤمترات الطبية كان أولها  Meeting of the Mindsوهو املؤمتر الطبي
الثالث على التوايل الذي تقيمه مستشفى دار الشفاء  ،عقبه سلسلة من املؤمترات نذكر منها مؤمتر اجلودة
واألمان ،مؤمتر األمراض الباطنية ومؤمتر الرعاية التمريضية لذوي احلاالت احلرجة .كما حصد مركز التصويري
التشخيصي باملستشفى على اعتمادة الثالث من الكلية األمريكية لألشعة على خدمات التصوير باألشعة
الفوق صوتية وبذلك يكون هذا اإلعتماد هو الثالث بعد حصول املركز على اعتماد خدمات الرنني املغناطيسي
وخدمات األشعة املقطعية من الكلية األمريكية لألشعة.
وقد استحدث املستشفى أيضًا العديد من اخلدمات اخملتلفة كعيادة التشنج األول وهي العيادة األوىل من
نوعها يف القطاع اخلاص يف الكويت التي تقدم خدماتها لهوالء الذين مروا بتجربة تشنج أوىل جمهولة السبب،
جهاز الرنني املغناطيسي الهادئ بأقل نسبة ضوضاء لراحة املرضى وثباتهم والتي يرتتب عليها دقة التصوير
والنتائج وسرعتها ،باإلضافه إىل الغرف اإلمرباطورية احلديثة التي انضمت بشكل خمتلف وحديث إىل قائمة
الغرف اإلمرباطورية الكالسيكية لتناسب جميع األذواق باإلضافه إىل األجنحة امللكية املصغرة اجلديدة.
كما وانضم للطاقم الطبي يف مستشفى دار الشفاء نخبة من األطباء واإلستشاريني ذوي اخلربة والكفاءة يف
خمتلف التخصصات الطبية ،األمراض الباطنية ،اجلهاز الهضمي واملناظري ،جراحة العظام والطب الرياضي،
املسالك البولية وجراحة السمنة ،........وغريهم مما ال يتسع اجملال لسردهم.

هيئةالتحرير
أحمد نصر اهلل
الرئيس التنفيذي
حممد جراق
رئيس التحرير
منال عمر
مدير التسويق
فريق التسويق

صاحب تلك اإلنضمامات اجلديدة للطاقم الطبي إجراء حتسينات وتوسعات يف العيادات اخلارجية باملستشفى
لتتناسب مع احتياجات املرضى املتزايدة.
باإلضافه إىل ذلك أطلقت املستشفى العديد من احلمالت التوعوية اخملتلفه لتوعية املرضى بعدد من
األمراض على مدار العام كجزء من اهتمامنا بتغطية كافة املناسبات الصحية العاملية واملواضيع الطبية
املتعلقة بها ،كسرطان عنق الرحم ،سرطان القولون ،اإللتهاب الكبدي ،السكري ،سرطان الثدي واإللتهاب
الرئوي صحة العظام وغريها من األمراض وذلك انطالقا من إمياننًا بأن الصحة هي أغلى ما ميلك اإلنسان وأن
احلفاظ عليها مسؤولية كل فرد.
وما زالت مسرية النجاح يف مستشفى دار الشفاء مستمرة حيث أن العمل يجري على قدم وساق لإلنتهاء من
بناء وجتهيز املبنى اجلديد الذي يتم إنشاؤه كجزء من خطة املستشفى التوسعية لتقدمي اخلدمات الطبية
لشريحة أكرب من املرضى وتلبية إلحتياجاتهم.
مع متنياتي لكم بقراءة ممتعة ومفيدة...وكل عام وأنتم بخري

هنا زكي
جورج طربيه

رشيدة جاد

مدير العالقات العامة

دميا شقري

أخصائيالتواصلاإلجتماعي

daralshifa

أنتم أهل الدار وأحنا عندكم زوار

أحمد نصر اهلل
الرئيس التنفيذي
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اإللـتهـاب الـرئـوي

أسباب وعوامل خطر اإللتهاب الرئوي
أسباب اإللتهاب الرئوي ،بوجه عام ،هي الميكروبات ()Microorganisms
التــي تعــرف باســم جرثومــة ( )Bacteriumأو فيــروس  )Virus( .أســباب
اإللتهــاب الرئــوي تكــون ،عــادة ،نتيجــة دخــول جرثومــة أو فيــروس إلــى
الرئتيــن .األشــخاص الذيــن كانــوا مصابيــن للتــو بالنزلة الوافــدة (اإلنفلونزا)
أو بنزلــة البــرد ،يكونــون أكثــر عرضــة لإلصابــة باإللتهــاب الرئــوي .وذلــك ألن
اإلنفلونــزا والبــرد يصعبــان علــى الرئتيــن مهمــة مكافحــة التلوثــات .كمــا
أن األمــراض المزمنــة هــي مــن أهــم أســباب اإللتهــاب الرئــوي ،مثــل الربــو
( ،)Asthmaأمــراض القلــب ،الســرطان ،أو مــرض الســكري تزيــد مــن خطــر
اإلصابــة بإلتهــاب الرئتيــن.

د.عبداهلل المطيري
استشاري األمراض الصدرية
البــورد والزمالــة الكنديــة فــي الباطنية
واألمــراض الصدريــة العنايــة المركــزة
البــورد األمريكــي فــي األمــراض الصدرية

هــو شــكل مــن أشــكال العــدوى التنفســية الحــادة التــي تصيــب الرئتيــن،
يســبب الســعال ،الحمــى (ارتفــاع درجــة حــرارة الجســم) وصعوبــات فــي
التنفــس .فــي اغلــب الحــاالت ،يمكــن معالجــة االلتهــاب الرئــوي فــي البيــت
دون الحاجــة الــى الدخــول فــي المستشــفى .ويســتمر اإللتهــاب الرئــوي،
عــادة ،اســبوعين حتــى ثالثــة أســابيع ثــم يــزول بعدهــا ،تلقائيــا .لكــن
اإللتهــاب الرئــوي قــد يكــون صعبــً جــدا لــدى المتقدميــن فــي الســن،
األطفــال واألشــخاص الذينــد يعانــون مــن أمــراض اخــرى ،ممــا قــد يســتدعي
عــاج االلتهــاب الرئــوي فــي المستشــفى ،فــي بعــض الحــاالت.
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أعراض اإللتهاب الرئوي
حيــن تكــون أعــراض االلتهــاب الرئــوي طفيفــة يطلــق األطبــاء على هذا
المــرض اســم «االلتهــاب الرئــوي بالمفطــورات» ويعــرف ،أيضــا ،باســم
االلتهــاب الرئــوي الالنموذجــي ،او االلتهــاب الرئــوي الماشــي ،نظــرا ألن
المصــاب بــه يســتطيع المشــي دون أن تظهــر لديــه صعوبــات فــي
التنفــس.
وقــد تكــون أعــراض اإللتهــاب الرئــوي لــدى األصغــر ســنا مختلفــة ،أقــل
أو أخــف وطــأة .وهــؤالء ال يعانــون مــن الحمــى دائمــا ،يســعلون لكــن
ســعالهم ال يكــون مصحوبــا بالبلغــم دائمــا.
أمــا لــدى المتقدميــن فــي الســن ،فقــد يســبب اإللتهــاب الرئــوي
اضطرابــا وتشوشــا فــي الصفــاء الذهنــي ،إضافــة إلــى البلبلــة
والهلوســة اللتيــن تعتبــران مــن األعــراض الشــائعة.
وإذا كان الشــخص مصابــا بمــرض رئــوي مــا قبــل تعرضــه لإلصابــة
بمــرض االلتهــاب الرئــوي ،فقــد تتفاقــم حــدة المــرض االول.

تشخيص اإللتهاب الرئوي
مــن أجــل تشــخيص اإللتهــاب الرئــوي ،يوجــه الطبيــب إلــى المريــض
أســئلة حــول األعــراض ثــم يجــري فحصــا جســمانيا .وفــي بعــض الحــاالت،
قــد يطلــب الطبيــب إجــراء فحــص التصويــر باألشــعة الســينية للصــدر
وفحوصــات دم مــن أجــل تشــخيص اإللتهــاب الرئــوي.
هــذه اإلجــراءات تكفــي ،بشــكل عــام ،لكــي يقــرر الطبيــب التشــخيص
مــا إذا كان المريــض مصابــا بمــرض اإللتهــاب الرئــوي أم ال.
إذا كانــت أعــراض اإللتهــاب الرئــوي حادة وصعبة لدى أشــخاص مســنين،
أو لــدى أشــخاص يعانــون مــن مــرض آخــر إضافــي ،فقــد يتطلــب األمــر
إجــراء مزيــد مــن الفحوصــات .وبشــكل عــام ،يــزداد عــدد الفحوصــات
الضروريــة تبعــا لحالــة الشــخص المريــض الصحيــة .فكلمــا كانــت حالتــه
أكثــر ســوءا يحتــاج إلــى فحوصــات أكثــر.
فــي بعــض الحــاالت يطلــب الطبيــب
فحــص بلغــم مــن الرئتيــن ،كــي
يعــرف إن كان المــرض قــد نجــم
عــن جرثومــة .فمعرفــة المســبب
الحقيقــي لمــرض اإللتهــاب الرئــوي
تســهل مهمــة تحديــد نوعيــة العــاج
األفضــل واألكثــر نجاحــً.

فمــن الممكــن أن يكــون المضــاد الحيــوي غيــر مالئــم لنوعيــة الجرثومــة
المســببة لإللتهــاب الرئــوي وبهــذا عليــه تلقــي عالجــا مناســبا اخــر ٬أو
أن المريــض بحاجــة إلــى دخــول المستشــفى لتلقــي العــاج بواســطة
الوريــد أو أن هنالــك مــرض آخــر مســبب لهــذه األعــراض غيــر اإللتهــاب
الرئــوي.
وعــاوة علــى ذلــك ،ثمــة أمــور إضافيــة عديــدة يمكــن القيــام بهــا
لتحســين شــعور المريــض ،خــال فتــرة عــاج اإللتهــاب الرئــوي .فعلــى
ســبيل المثــال ،يجــب أن يكثــر المريــض مــن الراحــة ،مــن النــوم ومــن
شــرب الســوائل ،إضافــة إلــى اإلمتنــاع عــن التدخيــن .وإذا كان الســعال
يثيــر ضيقــا شــديدا ويمنــع المريــض مــن النــوم الطبيعــي خــال الليــل،
فمــن المفضــل استشــارة الطبيــب بشــأن تنــاول دواء ضــد الســعال.
أمــا فــي حــاالت األعــراض الحــادة والصعبــة ،ضعــف الجهــاز المناعــي،
التعــرض لمــرض صعــب اخــر ،فقــد تســتدعي الحاجــة التوجــه إلــى
المستشــفى للمعالجــة.
كمــا وينصــح األطبــاء بالمتابعــة مــا بعــد الشــفاء مــن المــرض بواســطة
صــورة أشــعة ( )XRAYبعــد  7الــى  12اســبوع مــن بعــد العــاج للتأكــد
مــن الشــفاء التــام وعــدم وجــود أمــراض رئويــة آخــرى
اإللتهــاب الرئــوي الــذي ينجــم عــن التعــرض لفيــروس ال تتــم معالجتــه
بالمضــادات الحيويــة ،بشــكل عــام .وقــد يتــم اللجــوء إلــى المضــادات
الحيويــة لمنــع نشــوء مضاعفــات خطيــرة ،لكــن الراحــة ومعالجــة
الســعال ،وحدهمــا ،كفيلتــان بتحقيــق الشــفاء.

خطر التعرض لإلصابة باإللتهاب الرئوي يكون أكبر لدى:
• المدخنون
• الذين يعانون من أمراض أخرى ،وخاصة التي تتعلق بالرئتين
• األطفال دون سن السنة والمسنون فوق سن  65عاما
• الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي
• الذين يحصل لديهم تغير عقلي
• الذين يتناولون أدويه للتخفيف من حموضة المعدة
• الذين يبالغون في شرب المشروبات الكحولية
• الذين عانوا للتو من النزلة الوافدة أو نزلة البرد
• الذين ال يحصلون على تغذية كافية  -يعانون من سوء التغذية
مضاعفات اإللتهاب الرئوي
المضاعفــات المترتبــة عــن اإللتهــاب الرئــوي والتــي تســتدعي
الدخــول فــي المستشــفى لمعالجتهــا تظهــر ،عــادة ،لــدى الفئــات
التاليــة:
• المسنون فوق سن  65عاما
• الذيــن يعانــون مــن أمــراض أخــرى وخاصــة :مــرض االنســداد الرئــوي
المزمن  ،COPD -الســكري  ،Diabetes -الربو  ،Asthma -الفشــل
الكلــوي المزمــن  ،Renal failure -فشــل القلــب اإلحتقانــي -
 Congestive cardic - failureومــرض مزمــن فــي الكبــد
• الذيــن تمــت معالجتهــم فــي المستشــفى بســبب مــرض آخــر خــال
الـــ  12شــهر األخيــرة
• الذيــن يدخــل إلــى رئتيهــم البلغــم أو عصائــر المعــدة عمليــة الرشــف
Aspiration
• الذين تحصل لديهم تغيرات عقلية
• الذيــن خضعــوا لعمليــة اســتئصال الطحــال ،أو أن الطحــال لديهــم ال
يعمــل كمــا يجــب
• الذين يبالغون في شرب المشروبات الكحولية
• الذين يعانون من حالة سوء التغذية
• الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي
• الذيــن يعيشــون فــي حالــة مــن اإلكتظــاظ مــع أشــخاص آخريــن ،كمــا
فــي مؤسســات تعليميــة أو عالجيــة ،مثــا.

أمــا إذا لــم يطــرأ أي تحســن خــال يوميــن  -ثالثــة أيــام مــن بــدء تنــاول
المضــادات الحيويــة فمــن الواجــب مراجعــة الطبيــب ،بــل ينبغــي
اإلتصــال بالطبيــب مباشــرة ،علــى الفــور ،لــدى حصــول أي تراجــع فــي
الحالــة الصحيــة.

عالج اإللتهاب الرئوي...
حيــن يكــون اإللتهــاب الرئــوي ناجمــا عــن جرثومــة ،يتــم عــاج اإللتهــاب
الرئــوي بواســطة المضــادات الحيويــة.
فــإن عــاج اإللتهــاب الرئــوي بالمضــادات الحيويــة يضمــن الشــفاء ،فــي
كل الحــاالت التــي يكــون اإللتهــاب الرئــوي فيهــا ناجمــا عــن التعــرض
لجرثومــة .ولكــي يتماثــل المريــض للشــفاء التــام ،يتوجــب عليــه تنــاول
جرعــة المضــادات الحيويــة كاملــة .يجــب عليــه أال يتوقــف عــن تنــاول
الــدواء ،حتــى وإن شــعر بحصــول تحســن مــا ،بــل أن يتــم الجرعــة كاملــة،
طبقــا لتعليمــات الطبيــب ،تمامــا.
إذا كان المــرض أكثــر تعقيــدا أو المريــض بحاجــة لإلستشــفاء أو يعانــي
مــن أمــراض مزمنــة فعندهــا نقــوم بإعطائــه مضــادات حيويــة أكثــر قــوة
وفعاليــة وتغطــي مجموعــة أوســع مــن الجراثيــم.
قــد يســبب اإللتهــاب شــعورا ســيئا جــدا .ولكــن ،بعــد أن يبــدأ المريــض
بتنــاول المضــادات الحيويــة يبــدأ بمالحظــة التحســن والشــعور بــه.

عالج اإللتهاب الرئوي البيتي:
تشــكل المعالجــة البيتيــة عنصــرا أساســيا وحيويــا للشــفاء مــن اإللتهاب
الرئــوي .النصائــح التاليــة قــد تســاعد علــى الشــفاء ومنــع حصــول أيــة
مضاعفــات ،مثــل نشــوء تلــوث آخــر ،أو تراكم الســوائل في الجوف الجنبي
( )Pleural cavityالواقــع بيــن الرئتيــن وبيــن جــدار الصــدر .وهــذه الحالــة
مــن تراكــم الســوائل تســمى :اإلنصبــاب الجنبــي Pleural effusion
لدى إلتزام البيت ،يوصى بـ:
• اإلكثار من الراحة ومن شرب السوائل لتجنب الجفاف
• معالجة السعال
الوقاية من اإللتهاب الرئوي
يوصــى األشــخاص المســنون فــوق ســن  65عامــا ،المدخنــون ،أو الذيــن
يعانــون مــن مشــاكل فــي القلــب أو فــي الرئتيــن ،بفحــص إمكانيــة
تلقــي لقــاح ضــد اإللتهــاب الرئــوي .هــذا اللقــاح ال يمنــع نشــوء اإللتهــاب
الرئــوي دائمــا ،لكنــه يخفــف مــن وطــأة اإللتهــاب الرئــوي حيــن التعــرض
لــه.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،ومــن أجــل تقليــل خطــر وإحتمــاالت اإلصابــة بمــرض
اإللتهــاب الرئــوي ،يمكــن اإلمتنــاع عــن العيــش مــع أشــخاص يعانــون
مــن أمــراض مثــل النزلــة الوافــدة ،نزلــة البــرد ،الحصبــة ( )Measlesأو
الحمــاق (جــدري المــاء –  .)Varicella / Chickenpoxفمــرض اإللتهــاب
الرئــوي قــد ينشــأ بعــد التعــرض لإلصابــة بأحــد هــذه األمــراض .ولــذا،
فــإن غســل اليديــن جيــدا ،وبإســتمرار ،قــد يمنــع انتشــار الفيروســات
والجراثيــم التــي قــد تســبب اإللتهــاب الرئــوي.
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اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤـﻲ ﻟﻼﻟﺘﻬﺎب اﻟﺮﺋﻮي

ﻗﺴﻢ اﻣﺮاض اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ
د .ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ أﺷﻜﻨﺎﻧﻲ
اﺳﺘﺸﺎري أﻣﺮاض اﻟﺠﻬﺎز
اﻟﻌﺼﺒﻲ

د .ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻨﺼﻮر

اﺳﺘﺸﺎري اﻟﻐﺪد اﻟﺼﻤﺎء
واﻟﺴﻜﺮ

د .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ

اﺳﺘﺸﺎري أﻣﺮاض اﻟﻜﻠﻰ

د .ﻃﻪ ﺣﺴﻮن

إﺳﺘﺸﺎري اﻣﺮاض اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ
ورﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ

world
pneumonia
day

ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﻪ اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤـﻲ ﻟﻼﻟﺘﻬﺎب اﻟﺮﺋﻮي
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ﻧﺤﻦ ﻣﻌﻜﻢ ﳊﻤﺎﻳﺘﻜﻢ
ﻣﻦ ﺧﻄﺮ اﻻﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﻬﺎب اﻟﺮﺋﻮي

د .أﺳﺎﻣﻪ اﻟﻌﺮادي

اﺳﺘﺸﺎري اﻣﺮاض اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ واﻟﺠﻬﺎز
اﻟﻬﻀﻤﻲ واﻟﻜﺒﺪ واﻟﻤﻨﺎﻇﻴﺮ

د .ﻋﺒﺪا اﻟﻤﻄﻴﺮي

اﺳﺘﺸﺎري اﻣﺮاض اﻟﺼﺪرﻳﺔ

د .ﻋﻤﺎد اﻟﺤﻤﺮ

اﺳﺘﺸﺎري اﻣﺮاض اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ واﻟﺠﻬﺎز
اﻟﻬﻀﻤﻲ واﻟﻜﺒﺪ واﻟﻤﻨﺎﻇﻴﺮ
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د.ﻋﺒﺪا اﻟﻤﻄﻴﺮي
اﺳﺘﺸﺎري ا ﻣﺮاض اﻟﺼﺪرﻳﺔ
اﻟﺒــﻮرد واﻟﺰﻣﺎﻟﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳــﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ
واﻣــﺮاض اﻟﺼﺪرﻳــﺔ اﻟﻌﻨﺎﻳــﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰة
اﻟﺒﻮرد اﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ اﻣﺮاض اﻟﺼﺪرﻳﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ دار اﻟﺸﻔﺎء ﻬﺰ ﺑﺄﺣﺪث أﺟﻬﺰة اﻟﻔﺤﺺ اﻻﻟﺘﻬﺎب اﻟﺮﺋﻮي ﻳﻘﺪم ﻟﻜﻢ ﲢﺖ اﺷﺮاف اﻻﺳﺘﺸﺎري
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪا اﳌﻄي اﺳﺘﺸﺎري ا ﻣﺮاض اﻟﺼﺪرﻳﺔ واﳊﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻮرد واﻟﺰﻣﺎﻟﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ  ا ﻣﺮاض
اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ ،ا ﻣﺮاض اﻟﺼﺪرﻳﺔ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﳌﺮﻛﺰة .اﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن اﳌﻄي ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻮرد ا ﻣﻛﻲ 
ا ﻣﺮاض اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ وا ﻣﺮاض اﻟﺼﺪرﻳﺔ .ﻳﺘﺨﺼﺺ اﳌﻄي  ﻋﻼج ﺣﺎﻻت اﻟﺮﺑﻮ ،اﻟﺴﺪة اﻟﺮﺋﻮﻳﺔ اﳌﺰﻣﻨﺔ،
اﻻﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﻟﺼﺪرﻳﺔ ا®ﺘﻠﻔﺔ وﺗﻠﻴﻒ اﻟﺮﺋﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺘﻬﺮ أﻳﻀ¨ ﺑﻌﻼج أﻣﺮاض اﻟﺼﺪر اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻣﺮاض اﳌﻨﺎﻋﺔ،
ﻣﺮض اﻟﺴﺎرﻛﻮﻳﺪ ،أﻣﺮاض اﻟﻐﺸﺎء اﻟﺒﻠﻮري ،أورام اﻟﺮﺋﺔ ،ﺣﺎﻻت اﻻﺧﺘﻨﺎق أﺛﻨﺎء اﻟﻨﻮم ﺑﺎ´ﺿﺎﻓﺔ إ °ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﻇ
ﺗﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻟﻠﺮﺋﺔ ،ﺗﻘﻴﻴﻢ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺮﺋﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺤﺺ اﻟﺘﻨﻔﺲ وﺣﺎﻻت اﻟﺪرن
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مستشفى دار الشفاء  -ديسمرب 2015

الفشل
الـكـلـوي

هل انت ضمن المجموعة المعرضة
لخطر االصابة بالمرض؟
المسببات الشائعة لالمراض الكلوية
المزمنة هي:
• داء السكري  :النمط االول والثاني.
• ارتفاع ضغط الدم.
• الحصى في الكلى.
• الخلل او القصور في امداد الدم
للكلية.
• السرطان في الكلية او في المثانة
البولية.
• التهاب كبيبات الكلى.
• الحاالت التي تؤدي الى رجوع البول
د.محمد عبداهلل العازمي
من المثانة البولية الى الكلية ،مثل
تضخم غدة البروستاتا بشكل كبير.
استشاري أمراض الكلى ،الضغط و الباطنية
• داء الكلى المتعددة الكيسات.
البورد الكندي ألمراض الباطنية
• التهاب الحويضة والكلية
البورد الكندي ألمراض الكلى
(.)pyelonephritis
البورد األمريكي ألمراض الباطنية
• االمراض الروماتيزمية كالذئبة (،)SLE
البورد األمريكي ألمراض الضغط
تصلب الجلد ()Scleroderma
والتهاب االوعية الدموية  -االلتهاب
الوعائي(. )Vasculitis
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فشــل كلــوي المزمــن بصفــة عامــة هــو عبــارة عــن حــدوث قصــور فــي
عمــل الكليــة ووظائفهــا بشــكل تدريجــي .الكليــة هــي عضــو حيــوي فــي
جســمنا ووظيفتهــا ان تقــوم بالتخلــص مــن المــواد الســامة ،كاليوريــا
والمــواد التــي يكــون مصدرهــا مــن خــارج الجســم .كذلــك ،تقــوم الكليــة
بالتخلــص مــن كميــات المــاء الزائــدة فــي جســمنا.
عندمــا يحصــل قصــور فــي عمــل الكليــة ،تتراكــم المــواد الســامة والمــاء
فــي جســمنا دون ان يســتطيع الجســم التخلــص منهــا.
االمــراض الكلويــة المزمنــة تشــمل ،اضافــة الــى حــاالت الفشــل الكلــوي
المختلفــة ،امراضــا يحصــل فيهــا ضــرر علــى الصعيد العيانــي او المجهري
فــي الكليــة ،بحيــث يــؤدي ذلــك فــي نهايــة المطــاف الــى الحــاق الضــرر
بعمــل الكليــة .يهــدف عــاج الفشــل الكلــوي الــى الكشــف عــن مســبب
المــرض ،ومحاولــة ايقــاف ،او علــى االقــل ابطــاء ،تقــدم المــرض.
ما هي عالمات المرض؟
تســتطيع الكليــة التكيــف بشــكل مذهــل مــع العديــد مــن الحــاالت
المرضيــة ومــع تدنــي قدرتهــا علــى العمــل.
ولذلــك فــان العالمــات االوليــة المــراض الكليــة تظهــر عــادة فــي
الفحوصــات المخبريــة فقــط وهــي تشــمل:
ارتفــاع مســتوى الكرياتينيــن فــي الــدم ،ارتفــاع مســتوى اليوريــا فــي الــدم،
ارتفــاع مســتوى البروتيــن فــي البــول وغيرهــا .فــي مرحلــة متقدمــة اكثــر،
قــد تظهــر اعــراض اخــرى ،مثــل انخفــاض كميــة البــول او احتبــاس البــول،
الغثيــان ،التقيــؤ ،فقــدان الشــهية ،التعــب ،الضعــف ،اصابــة عقليــة،
تشــنجات عضليــة ،وذمــات فــي االطــراف والشــعور بالحكــة فــي جميــع
انحــاء الجســم.
يتحــدد االنتقــال مــن مرحلــة العالمــات فــي الفحوصــات المخبريــة الــى
مرحلــة ظهــور االعــراض عــن طريــق وتيــرة تقــدم المــرض .وتختلــف هــذه
الوتيــرة تبعــا لمســبب المــرض ،ســن المريــض ،وضعــه الصحــي وغيرهــا.

الحصيات الكلوية:
الحصيــات الكلويــة هــي تكتــات مــن البلــورات قــد تظهــر فــي كليــة
واحــدة او فــي كال الكليتيــن.

من هي الفئة المعرضة
لالصابة بالداء الكلوي؟
اسباب االمراض الكلوية المزمنة
غير واضحة في العديد من
الحاالت ،لكنها اكثر شيوعا لدى
المرضى المصابين بــ :
• الداء السكري
• ارتفاع ضغط الدم
• االمراض الوعائية (تضيق
االوعية الدموية الكلوية)
• المشكالت القلبية
• سوابق اصابة بانواع اخرى من
المشكالت الكلوية كالعدوى
الكلوية والحصيات الكلوية.

وتتفــاوت الحصيــات بالحجــم ،بيــن حجــم حبــة الرمــل الــى حجــم كــرة
الغولــف .تعبــر الحصيــات الصغيــرة الــى خــارج الجســم عبــر البــول عــادة،
ومــع انهــا ال تســبب مشــكالت خطيــرة ،اال انهــا قــد تكــون مؤلمــة جــدا
خاصــة لــدى الرجــال.
قــد تنحشــر الحصيــات الكبيــرة الحجــم فــي الكليــة او قــد تســد الحالــب
(وهــو االنبــوب الــذي يصــل بيــن الكليــة والمثانــة) ،فتســبب المــا شــديدا
فــي الظهــر او جانــب البطــن ،وقــد ينتشــر هــذا االلــم الــى المنطقــة االربيــة
(اعلــى الفخــذ).

الكليــة عضــو حيــوي مهــم يطــرح المــاء الفائــض مــن الجســم وينظــف
الــدم مــن الســموم ،وبالتالــي تتراكــم الفضــات فــي الجســم عندمــا
يحــدث الفشــل الكلــوي مــا يجعــل المريــض يشــعر بالتوعــك ،ويــزداد وزنــه،
ويعانــي مــن صعوبــة فــي التنفــس ،وتتــورم يــداه وقدمــاه.
تنتــج الكليتيــن ايضــا هرمونــات تســاعد فــي ضبــط ضغــط الــدم ،وتعــزز
انتــاج كريــات الــدم الحمــراء ،وتســاعد فــي الحفــاظ علــى ســامة العظــام.
وهــذا يعنــي انــه عندمــا تكــون االذيــة الكلويــة شــديدة يمكــن ان تــؤدي
الــى ارتفــاع فــي ضغــط الــدم وفقــر الــدم ومــرض عظمــي.

االنســان الــذي يدخــن او يعانــي مــن الــوزن الزائــد او يعانــي مــن احــد
االمــراض التــي ذكرناهــا اعــاه او احــد افــراد عائلتــه يعانــي من مــرض كلوي،
يجــب ان يخضــع للفحــص بشــكل روتينــي ،حتــى يكــون باالمــكان القيــام
بتشــخيص مبكــر فــي حــال كان هنالــك اضطــراب فــي عمــل الكليــة.

ما المشكالت التي قد تتعرض لها الكليتان؟

يتيــح الكشــف المبكــر عــن المــرض تفــادي حــدوث المضاعفــات الناجمــة
عنــه والتــي تشــمل :فشــل القلــب ،فقــر الــدم ،اضطرابــات عصبيــة ،وذمــات،
انخفــاض كثافــة العظــام االمــر الــذي يزيــد مــن خطــر حــدوث كســور ،تضــرر
جهــاز المناعــة ممــا يزيــد كميــة امــراض العــدوى التــي يصــاب المريــض بهــا.
وبالطبــع ،فــان الفشــل الكلــوي المطلــق قــد يســتلزم القيــام بغســيل
الكلــى (الدياليــزا) او الخضــوع لعمليــة لزراعــة كليــة.

الشكاوى الكلوية االساسية هي:
 .1العدوى الكلوية
 .2الحصيات الكلوية
 .3سرطان الكلية
 .4المرض الكلوي
 .5االذية الكلوية الحادة

عالج الفشل الكلوي:

العدوى الكلوية

• يتــم توجيــه عــاج الفشــل الكلــوي ،اوال ،ضــد العامــل الــذي ادى الــى
اصابــة الكليــة ،حتــى يكــون باالمــكان وقــف التدهــور فــي اداء الكليــة.
وثمــة هــدف اخــر للعــاج هــو اعــادة االداء الطبيعــي للكليــة مــن حيــث
انتــاج الهرمونــات المختلفــة الضروريــة للنشــاط الفيســيولوجي الســليم
للجســم (مثــل الكوليســتريول وفيتاميــن .)D

تحــدث هــذه العــدوى عــادة عندمــا
تصعــد الجراثيــم مــن المثانــة
البوليــة الــى الكليتيــن.
وقد يؤدي هذا الى حدوث:
• الم اسفل الظهر
• الم اثناء التبول
• خروج دم مع البول
• بول عكر وذو رائحة كريهة
• حمى

• تشــمل طــرق الوقايــة مــن االصابــة بالفشــل الكلــوي :تقليــل اســتهالك
الكحــول الــى الحــد االدنــى الممكــن ،اتبــاع نظــام غذائــي صحــي ومتــوازن،
ضبــط مســتوى الســكر ،معالجــة ارتفــاع ضغــط الــدم ،االقالع عــن التدخين،
الحفــاظ علــى وزن ســليم ،التعقــل فــي تنــاول االدويــة التــي تبــاع بــدون
وصفــة طبيــة ،والمعروفــة بتاثيرهــا الضــار للكليــة (مثــل الـــ.) NSAIDS
العالجــات االضافيــة معــدة لمعالجــة مضاعفــات المــرض عــن طريــق االدويــة
• الخافضــة لضغــط الــدم (باالســاس  ACEو ،)ARB -ادويــة خفــض مســتوى
الكوليســتيرول ،زيــادة نســبة الهيموجلوبيــن وعــاج فقــر الــدم ،تقويــة
العظــام ،تقليــل الوذمــات واتبــاع نظــام غذائــي يحتــوي علــى القليــل مــن
البروتينــات لمنــع زيــادة العــبء علــى الكليــة المصابــة.

سرطان الكلية
ســرطان الكليــة هــو ثامــن اشــيع الســرطانات لــدى البالغيــن فــي المملكــة
المتحــدة ،وقــد ازداد عــدد المرضــى المصابيــن بــه ســنويا بمعــدل الثلــث
تقريبــا فــي العقــد االخيــر فــي المملكــة المتحــدة ،وربمــا يعــود ذلــك الــى
ارتفــاع نســبة البدانــة.
الداء الكلوي
يعــرف ايضــا بالمــرض الكلــوي المزمــن ،وهــو مصطلــح يســتخدمه االطبــاء
لوصــف اي شــذوذ فــي الكليتيــن ،ولــو كان ضــررا خفيفــا جــدا فقــط .وكلمة
«مزمــن» تعنــي ان الحالــة ال تشــفى بــل تظــل مــدى الحيــاة.
اغلــب المرضــى المصابــون بالمــرض الكلــوي لديهــم الشــكل الخفيــف مــن
المــرض ،لكــن رغــم ذلــك يضــع المــرض الكلــوي المريــض تحــت خطــورة
اكبــر لالصابــة بمشــكالت قلبيــة وعائيــة مثــل مــرض القلــب او الســكتة
الدماغيــة.
يترقــى المــرض الكلــوي لــدى نســبة قليلــة مــن المرضــى الــى فشــل كلــوي
خطيــر مهــدد للحيــاة ،ويحتــاج عندهــا الــى عــاج بالديــال (غســيل الكليــة)
او زرع كليــة .وكمــا فــي ســرطان الكليــة فــان عــدد المرضــى المصابيــن
بمــرض الكليــة فــي ازديــاد ،وربمــا يعــود ذلــك الــى ازديــاد االصابــة بالــداء
الســكري وارتفــاع الضغــط الدمــوي والبدانــة.

العــدوى الكلويــة اكثــر شــيوعا
لــدى النســاء ،ويمكــن عالجهــا
عــن طريــق اعطــاء مســاق
عالجــي مــن اقــراص الصــادات
ا لحيو يــة .

االذية الكلوية الحادة:
هــي ضــرر مفاجــئ يصيــب الكليتيــن ويســبب توقفهــا عــن العمــل
بشــكل ســليم ،وقــد يتــراوح هــذا الضــرر بيــن خســارة طفيفــة لوظيفــة
الكليــة الــى فشــل كلــوي تــام.

االذيــة الكلويــة الحــادة شــائعة الحــدوث ،وتحــدث عــادة كمضاعفــة لمــرض
خطيــر اخــر .يشــاهد هــذا النــوع مــن الضــرر الكلــوي عــادة لــدى االشــخاص
الكبــار فــي الســن ،اللذيــن تتطلــب حالتهــم الصحيــة ادخالهــم الــى
المستشــفى.
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ﻗﺴﻢ اﻣﺮاض اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ

مستشفى دار الشفاء  -ديسمرب 2015

قسم األمراض الباطنية بمستشفى دار الشفاء يعلن عن استقدامه ألحدث أجهزة
السونار بالمنظار التي تتفوق على الفحوصات األخرى كاألشعة المقطعية والرنين
المغناطيسي في التقييم الدقيق لمراحل أورام الجهاز الهضمي

د .أسامه العرادي

وأضــاف« : :وبمــا أن هــذه التقنيــة تفحــص مــا هــو خــارج تجويــف المعــدة
إستشاري األمراض
أو المــريء أو المســتقيم فإنــه باإلمــكان إجــراء العمليــات التدخليــة لعــاج
الباطنية والجهاز الهضمي
وشــفط الســوائل واألكيــاس المحيطــة بهــذه األعضاء وتركيــب الدعاميات
البورد االمريكي في األمراض الباطنية الداخليــة ممــا يجنــب المريــض عمليــات رئيســية كبيــرة».

والجهاز الهضمي والكبد.
زمالة الجمعية االمريكية لمناظير
الجهاز الهضمي.
زمالة اإلتحاد االمريكي ألطباء الجهاز
الهضمي.

ويعتبــر هــذا الجهــاز مــن أحــدث األجهــزة التــي تمكــن الطبيــب مــن فحــص
طبقــات جــدار الجهــاز الهضمــي بدقــة كبيــرة باإلضافــة إلــى األعضــاء
المحيطــة كالبنكريــاس والقنــوات الصفراويــة والكبــد والغــدد الليمفاويــة
واألوعيــة الدمويــة والكبــد.
كمــا تتميــز هــذه التقنيــة فــي تفوقهــا علــى الفحوصــات األخــرى كاألشــعة
المقطعيــة والرنيــن المغناطيســي فــي التقييــم الدقيــق لمرحلــة أورام
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الجديــر بالذكــر أن اســتخدامات هــذه التقنيــة الحديثــة كثيــرة ُيذكرمنهــا
التشــخيص الدقيــق ألورام المــريء والمعــدة والبنكريــاس والجهــاز
الصفــراوي والمســتقيم .وممــا يميــز هــذه التقنيــة أنــه يمكــن أخــذ عينــات
مــن جــدار الجهــاز الهضمــي وكل األورام أو الغــدد الليمفاويــة المحيطــة
بالجهــاز الهضمــي والتــي تمكــن الطبيــب مــن تقييــم دقيــق لمرحلــة
أورام الجهــاز الهضمــي ممــا يســاعد فــي رســم الخطــة العالجيــة للمريــض.
يذكــر أن د .العــرادي حاصــل علــى البــورد األمريكــي فــي األمــراض الباطنيــة
والجهــاز الهضمــي والكبــد ،ويحظــى بخبــرة واســعة فــي مجــال المناظيــر
الداخليــة والتــي امتــدت علــى مدار10ســنوات فــي المستشــفيات
األمريكيــة كمستشــفى هنــري فــورد بواليــة ميتشــيغان والمركــز الطبــي
لجامعــة توليــدو واليــة أوهايــو ،كمــا أنــه حاصــل علــى عــدد مــن الزمــاالت
العالميــة مــن عــدة جهــات عالميــة معتمــدة كزمالــة الجمعيــة األمريكيــة
لمناظيــر الجهــاز الهضمــي ،زمالــة االتحــاد األمريكــي ألطبــاء الجهــاز
الهضمــي ،باإلضافــه إلــى عضويتــه بالكليــة األمريكيــة ألمــراض الجهــاز
الهضمــي والكليــة األمريكيــة لألمــراض الباطنيــة واإلتحــاد األمريكــي
لألطبــاء ..

يتخصــص د .أســامة العــرادي فــي القيــام بمناظيرالســونار
لتشــخيص وتقييــم أورام الجهــاز الهضمــي ،عــاج حــاالت
أمــراض البنكريــاس والجهــاز الصفــراوي ،التهابــات األمعــاء
التقرحيــة المزمنــة وتقرحــات المعــدة وارتجــاع األحمــاض.
كمــا أنــه يشــتهر بعــاج حــاالت أمــراض والتهابــات الكبــد،
توســعة التضيقــات وتركيــب دعاميــات الجهــاز الهضمــي،
مناظيــر المعــدة والقولــون وأخيــرًا ،تقييــم وعــاج آالم البطــن
والقولــون العصبــي

الجهــاز الهضمــي مثــل أورام المــريء والمعــدة والبنكريــاس والمســتقيم
باإلضافــة إلــى إمكانيــة أخــذ عينــة عــن طريــق المنظــار للوصــول إلــى
تشــخيص دقيــق.
وفــي هــذا الصــدد صــرح د .أســامة العــرادي استشــاري األمــرض الباطنيــة
والجهــاز الهضمــي والمناظيــر فــي مستشــفى دار الشــفاء والمشــرف
علــى عمليــات ســونار المنظــار  ،حيــث قــال « :يعتمــد أخصائيــو األورام علــى
هــذه التقنيــة إعتمــادًا كبيــرًا فــي عــاج أمــراض أورام الجهــاز الهضمــي
لتحديــد العــاج الــازم ســواءًا كان عمليــة جراحيــة أو عــاج باألشــعة أو عــاج
كيمــاوي ،كمــا يســاعد هــذا الجهــاز فــي تشــخيص إلتهابــات البنكريــاس
المزمنــة واألكيــاس التــي تتكــون داخــل أو خــارج جــدار الجهــاز الهضمــي»
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د .أﺳﺎﻣﻪ اﻟﻌﺮادي

اﺳﺘﺸﺎري ا ﻣﺮاض اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ واﻟﺠﻬﺎز اﻟﻬﻀﻤﻲ واﻟﻜﺒﺪ
اﻟﺒﻮرد اﻻﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ا ﻣﺮاض اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ واﻟﺠﻬﺎز اﻟﻬﻀﻤﻲ واﻟﻜﺒﺪ
زﻣﺎﻟـــــﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴــــﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴــــﺔ ﻟﻤﻨﺎﻇﻴــــﺮ اﻟﺠﻬــــﺎز اﻟﻬﻀﻤـــﻲ
زﻣﺎﻟـــــﺔ اﻻﺗﺤـــــﺎد اﻻﻣﺮﻳﻜــــــﻲ ﻃﺒــــــﺎء اﻟﺠﻬـــــﺎز اﻟﻬﻀﻤـــﻲ

ﻳﺴــﺮ وﺣﺪة ﻣﻨﺎﻇﻴﺮ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻬﻀﻤﻲ ﺑﻤﺴﺘﺸــﻔﻰ دار اﻟﺸــﻔﺎء أن ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ إﺳﺘﻘﺪام أﺣﺪث أﺟﻬﺰة اﻟﺴــﻮﻧﺎر ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﺎر ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻟﻬﻀﻤﻲ واﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ
اﻟﻄﺒﻴــﺐ ﻣــﻦ ﻓﺤﺺ اﻟﻤﺮيء واﺛﻨﻰ ﻋﺸــﺮ واﻟﻘﻮﻟﻮن ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ ﻓﺤــﺺ ﺟﻤﻴﻊ اﻋﻀﺎء اﻟﻤﺤﻴﻄــﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎز اﻟﻬﻀﻤﻲ وذﻟﻚ ﻟﻮﺟﻮد ﺟﻬﺎز اﺷــﻌﺔ ﻓﻮق
اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﺎر ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻲ أي ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﺪﻗﻴﻖ.

Tel.: 1 802 555 | www.daralshifa.com | daralshifa

مستشفى دار الشفاء  -ديسمرب 2015

اإلجهاض
وأمــا أســباب هــذه اإلســقاطات المبكــرة فغالبــً مــا يكون هنــاك خلل في
انقســام أو تــوزع الكروموســومات؛ حيــث أن البويضــة تحتــوي علــى 23
كروموســوم والنطفــة  23كروموســوم أيضــً وعنــد التلقيــح يجــب أن
يكــون المجمــوع  46أي  23زوجــا مــن الكروموســومات و لكــن فــي بعض
الحــاالت يحــدث خطــأ خــال اتقســام الكروموســومات أو خــال توزعهــا
فمثــا انتــاج ثــاث كروموســومات فــي الرقــم  ،21هــذا يــؤدي فــي حــال
اكتمــال الحمــل إلــى النهايــة إلــى والدة طفــل مصــاب بالمنغوليــة (أو
مايســمى بمتالزمــة داون) 69 .كروموســوم بــدال مــن  ،48أو حتــى 92
كروموســوم.
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وأما االسقاطات المتأخرة (أي التي تحدث بعد الشهر الثالث)
فغالبا مايكون لها أسباب مختلفة و أهمها:
• تشــوهات فــي أعضــاء الجنيــن كتشــوهات فــي القلــب أو بجهــاز
الهضــم او بجهــاز األعصــاب ،وأحيانــا تكــون تشــوهات بأعضــاء
مختلفــة مجتمعــة معــً.
•

تعاطي األم للكحول والمخدرات أو التدخين.

•

إصابــة األم بأمــراض مزمنــة كالســكري مثــا وخاصــة عندمــا
ال يكــون هنــاك متابعــة ،ويكــون مســتوى الســكر غالبــا
مرتفــع ،أو بسســب وجــود بعــض األمــراض المناعيــة
كالذئبــة الحماميــة أو وجــود األجســام المضــادة عنــد األم
أيضــا.

•

الرحــم نفســه الــذي يكــون مشــوهًا وال يتســع
للجنيــن وخصوصــا عندمــا يكبــر حجمــه؛ كالرحــم
ذو القرنيــن أو ذو الحجــاب وأحيانــا وجــود األورام
الليفيــة بالرحــم اللتــي تعيــق تغذيــة الجنيــن
ونمــوه.

•

عــدم كفــاءة عنــق الرحــم؛ أي يكــون ليــن وال يغلــق
بالشــكل الصحيــح للحفــاظ علــى الجنيــن داخــل
الرحــم.

•

بعــض اإللتهابــات بالــدم كالتهــاب الكبــد أو
اإلصابــة بــداء المقوســات الغونديــة ( مــرض
القطــط ).

•

تســمم الحمــل وهــو ارتفــاع بالضغــط الشــرياني
لــدى الحامــل مــع وجــود زالل بالبــول.

االسقاط أو االجهاض المبكر هو حدوث توقف لحياة
الجنين خالل الشهورالثالثة األولى من الحمل ،وهو
شيء كثير الحدوث على عكس ما نتوقع ،فهو يصيب
حوالي  %10من األحمال ببدايتها ،وعلى سبيل المثال
بفرنسا يحصل االجهاض المبكر لدى  200ألف امرأة
سنويا و ال ننسى أن هذا الرقم يشمل فقط األحمال
المثبتة بينما في الحقيقة هناك الكثير من االسقاطات
التي تحدث حتى قبل أن تتأخر الدورة أي قبل اجراء
حتى التحليل المنزلي للحمل (أي أن البيضة الملقحة
في هذه الحاالت تسقط قبل أن تنغرز وبالتالي قبل
أن تظهر أي عالمة من عالمات الحمل كتأخر الدورة
والغثيان والنعاس واآلالم
البطنية الشبيهة
بآالم الدورة).

األثــر النفســي
لإلجهــاض...

وغالبــا مــا يتظاهــر اإلجهــاض المبكــر بنــزول الــدم مــن المهبــل مــع
وجــود مغصــات وآالم بأســفل البطــن شــبيهه جــدا بــآالم الــدورة .أمــا
فــي حــال اإلجهــاض المتأخــر فغالبــا مــا يحصــل بطــئ بحركــة الجنين أو
حتــى غيابهــا ممــا يســتدعي زيــارة الحامــل للطــوارئ أو لطبيبها وبكال
الحالتيــن ( االجهــاض المبكــر والمتأخــر) ،و يكــون تأكيــد التشــخيص
بإجــراء الفحــص النســائي واإليكوغرافــي (الســونار).
 .1فــي حــال اإلجهــاض المبكــر قــد يحصــل بشــكل كامــل (أي ينــزل
دم وتجلطــات ومعهــا كيــس الحمــل كامــا مــع الجنيــن) وهنــا
علــى األغلــب يتوقــف النــزف بنفســه وال تحتــاج المــرأة ألي تداخــل
جراحــي طبــي وانمــا بعــض الفيتامينــات وحبــوب الحديــد مثــا
لتعويــض مافقدتــه مــن الــدم وفــي حــاالت نــادرة إلــى نقــل الــدم
إذا حصــل نــزف شــديد.
 .2لكــن اذا حصــل توقــف الحمــل (توقــف نبــض الجنيــن أو تطــور
كيــس الحمــل) ولــم يحصــل اإلجهــاض (أي بقــي كيــس الحمــل
كمــا هــو داخــل الرحــم) ،أو حصــل إجهــاض جزئــي (أي بقــي
جــزء مــن كيــس الحمــل داخــل الرحــم) فهنــا يجــب قبــول المــرأة
بالمشــفى و هنــاك خيــاران يعتمــدان علــى امكانيــات المشــفى
وحالــة المريضــة ورغبتهــا:

وعلــى الرغــم مــن أن التنظيــف ال يمــس المبيــض وال الرحــم بــأي أذى؛ فإننــا
ننصــح المــرأة باإلمتنــاع عــن محاولــة حــدوث الحمــل خــال الشــهرين بعــد
التنظيــف لنتــرك مجــاال للرحــم والمبايــض لإلســتراحة واألهــم مــن ذلــك
لكــي تنســى األم هــذه الحادثــة لمــا لهــا مــن تأثيــر ســلبي علــى حياتهــا
ويشــعرها بتأنيــب الضميــر بأنهــا هــي الســبب أو بأنهــا عاجــزة عــن اإلنجاب
أو حتــى أنهــا عقيــم وقــد يــؤدي بهــا إلــى اإلكتئــاب ألنهــا فقــدت ولــدًا ( ولــو
كان االجهــاض بااليــام األولــى مــن الحمــل ،أي حتــى أن يتشــكل الجنيــن) و
كذلــك اإلكتئــاب عنــد الرجــل ولكــن بدرجــة أقــل حتــى أن بعضهــم يفضــل
أن يلغــي فكــرة اإلنجــاب واألطفــال ،وهنــا يأتــي دور الطبيــب المعالــج الــذي
يشــرح لهــم أن هــذ يحــدث بشــكل كثيــر وتــكاد كل إمــرأة حصــل لهــا
هــذا أو ســيحصل لهــا ولــو لمــرة واحــدة بحياتهــا و أن تكــرر اإلجهــاض نــادر
عنــد نفــس المــرأة وأن حدوثــه ليــس بســبب إهمالهــا بــاألكل أو ســفرها
أو عــدم توقفهــا عــن العمــل عندمــا علمــت بأنهــا حامــل ،وكذلــك دور
األســرة بالدعــم المعنــوي والنفســي يلعــب دورا كثيــرا وكذلــك الداعمــات
واألخصائيــات النفســية.

أ -فإمــا أن تعطــى حبــوب فمويــا (أو مهبليــا) تزيــد مــن تقلصــات الرحم
و بالتالــي يلفــظ كيــس الحمــل أو مــا تبقــى منــه إلــى خــارج الرحــم وهــو
مايســمى تحريض اإلجهــاض الدوائي.
ب -أن يلجــأ الطبيــب إلــى عمليــة توســيع عنــق الرحــم وتنظيــف
الرحــم تحــت التخديــر العــام وهــذا اإلجــراء يعتبــر إجــراء جراحــي
بســيط التتجــاوز مدتــه  15دقيقــة يجــرى بغرفــة العمليــات وبشــروط
التعقيــم الجراحــي علــى يــد طبيــب النســائية وطبيــب التخديــر الــذي
يقــوم بتخديــر المــرأة بشــكل كامــل ،وهــذا االجــراء الجراحــي إذا أجــري
بالشــروط الصحيحــة يــكاد يخلــوا مــن أي خطــورة علــى األم وعلــى
قدرتهــا علــى اإلنجــاب فيمــا بعــد ،وغالبــا مــا تعــود بنفــس اليــوم
للمنــزل وال يوجــد هنــاك طبعــا أي شــق جراحــي أو خياطــة ألن كل هــذا
يجــري بالطريــق الطبيعــي (المهبلــي).

د .الكشمي ل .شندي
مسجل أمراض النساء
والتوليد

 بكالوريوس في الطب و الجراحة درجة الماجستير في أمراض النساءو الوالدة
 دبلوم في مجال تنظيم األسرة -زميل الجمعية الملكية للصحة
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ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ دار اﻟﺸﻔﺎء

ﻗﺴﻢ اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳌﺮض اﻟﺴﻜﺮي 2015

اﻋﻤﻞ اﻟﻴﻮم ...ﻟﺘﻐ اﻟﻐﺪ

ﻓﻠﻨﺤﺎرب ﻣﺮض اﻟﺴﻜﺮي ﻣﻌ ....وﻧﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﳕﻂ ﺣﻴﺎة ﺻﺤﻲ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻨﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻓﺤﺺ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺮ اﻟﺪم
ﻗﻴﺎس ﺿﻐﻂ اﻟﺪم
اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻐﺬاﻧﻴﺔ واﻟﺪواﺋﻴﺔ
ﺣﺴﺎب ﻣﺆﺷﺮ ﻛﺘﻠﺔ اﳉﺴﻢ
اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻘﻦ اﻻﻧﺴﻮﻟﲔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﻣﺎن
اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪم اﻟﺴﻜﺮﻳﺔ
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العقم عند الرجال

وﺣـﺪة ﻃﺐ اﻟﺨﺼـﻮﺑﺔ

هنالــك اضطرابــات جنســية أخــرى يمكــن أن تتســبب بالعقــم منهــا
ضعــف االنتصــاب أو قــذف مرتجــع الــى داخــل المثانــة ،القــذف المتأخــر أو
عــدم القــذف.

د.شريف أحمد صالح عثمان
اختصاصي جراحة ومناظير المسالك
البولية والتناسلية والعقم
زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية
شهادة تدريب على استخدام الليزر في عالج
أورام المثانة والبروستاتا وتفتيت حصوات
المسالك البولية من شركة دورنير األلمانية

عندمــا تأتــي ســيرة العقــم ،يعتقــد البعــض أنهــا مســألة تخــص المــرأة
فقــط .ولكــن فــي واقــع األمــر فــإن ثلــث حــاالت صعوبــة االنجــاب تعــود
لمشــاكل عنــد الــزوج.
هنــاك عــدة أســباب وعوامــل محتملــة تــؤدي لمشــكلة العقــم عنــد
الرجــال .جمعنــا لكــم أبرزهــا:
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ضعف الحيوانات المنوية
طبعــً دون الشــريك ال يمكــن أن يحصــل اخصــاب .أثنــاء الممارســة
الجنســية ،يطلــق الرجــل أثنــاء القــذف مــا بيــن  200و 300مليــون مــن
الحيوانــات المنويــة ،ولكــن فقــط  40منهــا يصــل إلــى البويضــة .أغلــب
هــذه الحيوانــات المنويــة ال تــؤدي دورهــا وتفشــل نظــرًا لحموضــة المهبــل
التــي تصدهــا ،أو لكونهــا تســبح أحيانــً فــي األنبــوب الخاطــئ .كــي يحــدث
الحمــل نحتــاج إلــى حيــوان منــوي واحــد.
ونظــرًا للمجهــود الكبيــر الــازم للوصــول إلــى البويضــة وتخصيبهــا ،عقــم
الرجــل هــو فــي األســاس وجــود مشــكلة فــي حيواناتــه المنويــة.
ـدن مــن الحيوانــات المنويــة ،تدنــي كثافة الســائل
مــن ذلــك وجــود عــدد متـ ٍ
المنــوي ،بــطء حركــة الحيوانــات المنويــة أو كــون شــكل الحيوانــات المنويــة
غيــر طبيعي.

ما هي األسباب األخرى التي تؤدي إلى العقم؟
إلــى جانــب مشــاكل فــي الســائل المنــوي أو تعــداد الحيوانــات المنويــة،
هــذه بعــض األســباب األخــرى الشــائعة للعقــم:
• التهاب في الخصيتين.
• مشاكل في االنابيب التي تمر بها الحيوانات المنوية.
• األمراض الوراثية.
• السموم البيئية.
• التعرض لإلشعاع.
• مشاكل في الهرمونات.
• مرض السكري.
• السمنة.
• األمراض المنقولة جنسيًا.
• اإلجهاد والتوتر.

باإلضافــة إلــى اضطرابــات طبيــة أخــرى مثــل الســخونة (ارتفــاع فــي درجــة
حــرارة الجســم) ،ارتفــاع ضغــط الدم،مــرض الســرطان ،جميعهــا مــن
الممكــن أن تؤثــر علــى الخصوبــة.
اذا كنــت وشــريكتك تحــاوالن اإلنجــاب لمــدة عــام علــى األقــل ولــم يحصــل
الحمــل ،مــن األفضــل استشــارة الطبيــب لمعرفــة األســباب.
كذلــك إذا كان نمــط حياتــك وغذائــك غيــر صحــي ،يمكــن أن تتخيــل وقتها
كــم ســتتراجع نوعيــة وكميــة الحيوانــات المنويــة في جســمك.
مرة أخرى ،درجة الحرارة المرتفعة ليست جيدة للتخصيب.

د .ﺣﺎزم ﻣﺘﻌﺐ اﻟﺮﻣﻴﺢ
إﺳﺘﺸﺎري ﻧﺴﺎء ووﻻدة وﻃﺐ اﳋﺼﻮﺑﺔ
رﺋﻴﺲ وﺣﺪة ﻃﺐ اﳋﺼﻮﺑﺔ
زﻣﺎﻟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء واﻟﻮﻻدة
)(MRCOG

وإذا كنــت ترغــب بــأن تحمــل زوجتــك ،حــاول تفــادي الســاونا والحمــام
الســاخن بشــكل مفــرط.
إن حــرارة هــذه األماكــن يمكــن أن تقتــل الحيوانــات المنويــة داخــل
خصيتيــك أو تضعــف مــن قدرتهــا علــى التحــرك والســباحة.
ولكــن هــذا الضــرر يؤثــر فقــط علــى الحيوانــات المنويــة الموجــودة فــي
تلــك اللحظــة فــي الخصيتيــن وليــس علــى المــدى الطويــل.
ولكن العدو األكبر إلنتاج الحيوانات المنوية هو التوتر.
الضغــط النفســي يمكــن أن يــؤدي إلــى العجــز والضعــف الجنســي وحتــى
حجــب الطريــق أمــام الغــدد التــي مــن المفــروض أن تنظــم وتطــور جهــازك
التناسلي.
إذا كان نمــط الحيــاة فــي عصرنــا يــؤدي إلــى توتــر يمنعنــا مــن انتــاج
حيوانــات منويــة ســليمة ،ربمــا ينبغــي أن نعيــد النظــر فــي نمــط حياتنــا
اليومــي
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ﺑﺸﺮى ﳌﺮﺿﻰ اﻟﻌﻘﻢ
ﻳﺴﺮ وﺣﺪة ﻃﺐ اﳋﺼﻮﺑﺔ ﲟﺴﺘﺸﻔﻰ دار اﻟﺸﻔﺎء أن ﺗﻘﺪم وول ﻣﺮة
ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﺤﺺ ﺑﻄﺎﻧﻪ اﻟﺮﺣﻢ ) Endometrial
 (Receptivity Array ERAواﻟﺬي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ وﺑﺪﻗﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ
أﻓﻀﻞ ﻳﻮم ¬ﻧﺰراع اﺟﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪى اﻟﺴﻴﺪات اﻟﻼﺗﻲ أﺟﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻃﻔﻞ أﻧـﺒـﻮب ﻏ ²ﻧﺎﺟﺤـﺔ ﺳﺎﺑﻘـ°
وذﻟﻚ ﲢﺖ إﺷﺮاف د .ﺣﺎزم اﻟﺮﻣﻴﺢ إﺳﺘﺸﺎري ﻃﺐ اﳋﺼﻮﺑﺔ
ورﺋﻴﺲ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ  º lgenominxاﺳﺒﺎﻧﻴﺎ

هــل تعــرف أن ســخونة جهــاز
الالبتــوب اذا وضعتــه علــى
حضنــك يمكــن أن تزيــد مــن
درجــة حــرارة الصفــن ،األمــر
الــذي يــؤدي إلــى خلــل فــي
الحيوانــات المنويــة والعقــم
عنــد الرجــل
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عشرة فحوصات
منقذة لحياة الرجال
1

7

العالمات التحذيرية :الشعور بأن المالبس بدأت تضيق.
الفحــص :الفحــص بســيط للغايــة ،إذ يمكنــك القيــام بــه بنفســك بقيــاس
المنطقــة بيــن الضلــع الســفلي وعظــام الفخــذ .واي رقــم يزيــد علــى 94
ســم ( 37بوصــة) عنــد الرجــال يعتبــر رقمــً مرتفعــً جــدًا ،يســتلزم زيــارة
الطبيــب.

ضغط الدم

لمــاذا نجــري الفحــص؟ لقيــاس ضغــط الــدم أهميــة كبــرى
بعــد أن أشــارت اإلحصــاءات إلــى إصابــة واحــد مــن بيــن أربعــة أشــخاص ،فــي
منتصــف العمــر ،بمــرض ارتفــاع ضغــط الــدم ،الــذي قــد يــؤدي إلــى أمــراض
قلبيــة ،وســكتات دماغيــة ،وفشــل كلــوي إذا لــم يعالــج.
العالمــات التحذيريــة :إن الطريقــة الوحيــدة الكتشــاف اإلصابــة بالمــرض
تتــم بالقيــاس ،ويتحتــم ذلــك إذا كان هنــاك تاريــخ عائلــي باألمــراض
القلبيــة.
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8

العالمــات التحذيريــة :إحســاس بالحرقــة عنــد التبــول أو التبــرز ،بيــد أن
المــرض نــادرًا مــا يســبب ظهــور أيــة أعــراض.
الفحــص :يجــب زيــارة الطبيــب إلجــراء الفحــص اذا لــم يســبق إجــراء هــذا
الفحــص مــن قبــل.

9

سرطان البروستاتا

لمــاذا نجــري الفحــص؟ لفحــص ســرطان البروســتاتا أهميــة ،إذ
إنــه أكثــر الســرطانات شــيوعًا بيــن الرجــال ،فيصــاب بــه  35ألــف شــخص
فــي بريطانيــا ســنويًا ،لــذا يجــب علــى مــن تخطــى الخمســين فحــص
البروســتاتا بانتظــام.
العالمــات التحذيريــة :يشــعر المصــاب بصعوبــة التبــول ،أو بالحاجــة
المتكــررة للتبــول ،وألــم خلــف األرداف ،إضافــة إلــى العنــة أو العجــز
ا لجنســي .
الفحــص :يقــوم الطبيــب بفحــص شــرجي إضافــة إلــى اختبــار  PSAللــدم
لقيــاس مســتوى هرمــون البروســتات.

الفحــص :يجــري الطبيــب الفحــص اذا شــك فــي وجــود ورم فــي إحــدى
الخصيتيــن ،وفــي هــذه الحالــة فإنــه يجــري فحصــً لهمــا بالموجــات فــوق
الصوتيــة ،وقــد يتطلــب األمــر فحصــً للــدم أيضــً لتحديــد مســتوى
هرمونــات بعينهــا يمكــن أن تكــون مؤشــرًا لإلصابــة بســرطان الخصيــة.

4

السكري

وتشــير الدكتــورة ســارة كانــت مــن جمعيــة ســرطان البروســتاتا الخيريــة
إلــى أن اختبــار  PSAلــه إيجابياتــه وســلبياته ،فبالرغــم مــن أنــه يكشــف
اإلصابــة بالمــرض مبكــرًا بالنســبة لبعــض النــاس ،ولكنــه بالنســبة
للبعــض اآلخــر قــد يتطلــب عالجــً غيــر ضــروري إلصابــة لــن تســبب لهــم أي
ضــرر .ويجــب علــى الطبيــب أن يوضــح ذلــك للمريــض قبــل إجــراء الفحــص.

لمــاذا نجــري الفحــص؟ تشــير اإلحصــاءات إلــى أن هنــاك نحــو
مليــون رجــل ربمــا يكونــون مصابيــن بالســكري مــن النــوع الثانــي دون
علمهــم بذلــك .وإذا لــم يشــخص المــرض فــي بداياتــه ،أو إذا أهمــل
عالجــه ،فيمكــن أن تكــون عواقبــه وخيمــة ،بســبب مضاعفاتــه القاتلــة
مثــل أمــراض القلــب ،والفشــل الكلــوي ،والســكتة الدماغيــة ،وفقــد البصــر
وبتــر األطــراف .ويجــب أن يفحــص كل مــن كان لديــه أحــد عوامــل الخطــورة
لإلصابــة بالمــرض ،ومنهــا زيــادة الــوزن ،ومحيــط خصــر يتعــدى الـــ 40بوصــة،
ووجــود تاريــخ للمــرض فــي العائلــة.

لمــاذا نجــري الفحــص؟ ســرطان الخصيــة مــن أكثر الســرطانات
انتشــارًا بيــن الذكــور تحــت ســن  35عامــً ويصــاب بــه  2000رجــل ســنويًا
فــي بريطانيــا وحدهــا .وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه مــن أســهل األمــراض عالجــً
إذا اكتشــف مبكــرًا.

لعالمــات التحذيريــة :العطــش الشــديد ،التبــول المتكــرر وبكميــات
كثيــرة ،اإلرهــاق ،وفقــدان الــوزن المفاجــئ ،بيــد أنــه يمكــن أال تظهــر
األعــراض فــي بعــض الحــاالت.
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العالمــات التحذيريــة :وجــود تــورم فــي إحــدى الخصيتيــن ،أو بــروز حبــة
بحجــم حبــة البــازالء ،أو الشــعور بألــم فــي أي منهمــا .لــذا يجــب الفحــص
بانتظــام ،خصوصــً إذا كان هنــاك تاريــخ للمــرض فــي العائلــة.

الفحــص :تقــاس عينــة مــن الــدم للكشــف عن مســتويات ســكر الجلوكوز،
فــإذا كانــت مرتفعــة ،يعــد ذلــك مؤشــرًا على اإلصابة بالســكري.

الكالميديا

لمــاذا نجــري الفحــص؟ الكالميديــا مــن أكثــر األمــراض
الجنســية المنقولــة انتشــارًا بيــن الجنســين ،وإذا لــم يعالــج ،يمكــن أن
ينتقــل للمــرأة مــن خــال االتصــال الجنســي فيدمــر الخصوبــة لديهــا.

هنـــاك عشـــرة أمـــراض
خطي ــرة تصي ــب الرج ــال
تتطل ــب االنتب ــاه إليه ــا
واج ــراء فحوص ــات له ــا للحف ــاظ
علـــ ــى حياتهـــ ــم ،يســميهـ ــا
األطبـــاء االختصاصيـــون
بـ»المنق ــذة للحي ــاة».

الفحــص :يقــاس الضغــط بواســطة مضخــة تلــف حــول الــذراع لتقيــس
رقميــن ،العلــوي منهمــا يشــير إلــى الضغــط االنقباضــي للــدم فــي
الشــرايين عنــد انقبــاض القلــب ،فــي حيــن يشــير الرقــم الســفلي إلــى
الضغــط االنبســاطي للــدم فــي الشــرايين عندمــا يســتريح القلــب بيــن
نبضــة وأخــرى .ويعتبــر الضغــط مرتفعــً إذا كانــت القــراءة  140/90أو
أعلــى.
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لمــاذا نجــري الفحــص؟ يعــد محيــط الخصــر اآلن مقياســً دقيقًا
لكشــف إمكانيــة التعــرض لمخاطــر صحيــة ،بطريقــة أدق مــن قيــاس الــوزن
أو مؤشــر كتلــة الجســم .فتراكــم الدهــون فــي منطقــة الخصــر يزيــد مــن
فــرص اإلصابــة بأمــراض القلــب او الســكري.

5

الجلوكوما

لمــاذا نجــري الفحــص؟ تســبب الجلوكومــا ضغطــً متزايــدًا
فــي العيــن ،وتصيــب الرجــال أكثــر مــن النســاء ،ويمكــن أن تســبب العمــى
إذا لــم يتــم عالجهــا .وتزيــد فــرص اإلصابــة بهــا عنــد الرجــال بعــد ســن
األربعيــن ،وفــي حالــة اإلصابــة بالســكري ،ونوبــات الشــقيقة (الصــداع
النصفــي) ،أو إذا كان أحــد أفــراد العائلــة مصابــً بالجلوكومــا.

ارتفاع معدل الكولسترول

لمــاذا نجــري الفحــص؟ ارتفــاع معــدل الكولســترول مــن أهــم
العوامــل األساســية ألمــراض القلــب ،إذ إنــه يــؤدي إلــى تصلــب الشــرايين.

العالمــات التحذيريــة :تزايــد الضغــط فــي العيــن ببــطء ،مــا يــؤدي إلــى
فقــدان البصــر بالتدريــج ،وال يالحظــه أغلــب النــاس حتــى تحــدث مشــاكل
حــادة فــي البصــر.

العالمــات التحذيريــة :ليســت هنــاك أعــراض ظاهــرة ولكــن يجــب فحــص
الكولســترول إذا كان طعامــك يحتــوي كميــات كبيــرة مــن الدهــون
المشــبعة ،أو إذا كان وزنــك زائــدًا ،أو إذا أصيــب أحــد أفــراد العائلــة بأحــد
أمــراض القلــب.

الفحــص :يتــم بواســطة طبيــب العيــون الــذي يقيــس ضغــط العيــن
باســتخدام أداة خاصــة ويســتغرق ذلــك بضــع دقائــق.

الفحــص :يأخــذ الطبيــب عينــة مــن الــدم لقيــاس معــدل الكولســترول
الجيــد  ،HDLوالكولســترول الســيئ  LDLويجــب أال يزيــد الكولســترول
الســيئ علــى  ،3وأن يتعــدى الكولســترول الجيــد الرقــم .1
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سرطان األمعاء

لمــاذا نجــري الفحــص؟ يحتــل ســرطان األمعــاء المرتبــة
الثانيــة بيــن الســرطانات القاتلــة فــي المملكــة المتحــدة ،بالرغــم مــن
إمــكان عالجــه إذا تــم تشــخيصه فــي مراحلــه األوليــة.

لمــاذا نجــري الفحــص؟ تضاعــف عــدد الوفيــات بســبب ســرطان
الجلــد خــال  30عامــً ،بالرغــم مــن أن األورام الجلديــة تصيــب النســاء أكثــر
مــن الرجــال ،ألن الرجــال اليلتمســون العــاج إال بعــد فــوات األوان.

العالمــات التحذيريــة :النــزف مــن أســفل ،وتغيــرات متواصلــة فــي ســلوك
األحشــاء مثــل حــاالت اإلســهال أواإلمســاك المتكــررة ،الشــعور بعــدم
تفريــغ األحشــاء تمامــً ،وجــود ورم أو ألــم فــي المعــدة ،وفقــدان مفاجــئ
للــوزن.

العالمــات التحذيريــة :تغيــر حجــم ولــون الشــامات فــي الجلــد ،وعــدم
انتظــام حوافهــا وتغيــر لونهــا ،والشــعور بالحكــة ،ونــزف الــدم مــن الجلــد.

الفحــص :يقــوم الطبيــب بإجــراء اختبــار شــرجي ســريع بواســطة اإلصبــع،
وبعدهــا يقــرر مــا إذا كانــت هنــاك ضــرورة لمزيــد مــن الفحوصــات.

الفحص :يأخذ الطبيب عينة من نسيج الجلد للفحص.
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الوالدة القيصرية
د .إيهاب المصري
استشاري أمراض النساء والتوليد
بكالوريــوس الطــب والجراحــة  -طــب عيــن
شــمس القاهــرة
ماجســتير أمــراض النســاء والتوليــد  -طــب
عيــن شــمس
عضويــة الكليــة الملكيــة ألمــراض النســاء
والتوليــد  -لنــدن  -انجلتــرا
زمالــة الكليــة الملكيــة ألمــراض النســاء
والتوليــد  -انجلتــرا

المرحلة االولى:
تبــدا المرحلــة االولــى للــوالدة عندمــا تحــدث لــدى الحامــل انقباضــات
منتظمــة تبــدا فــي فتــح عنــق الرحــم وتنتهــي عندمــا ينفتــح عنــق الرحــم
بشــكل كامــل ليصــل الــى قطــر  10ســم.
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خــال هــذه الفتــرة ،تســقط الســدادة المخاطيــة ان لــم تكــن قــد
ســقطت بالفعــل ،وتعمــل االنقباضــات المنتظمــة علــى جعــل راس الطفل
تدخــل الــى فتحــة عنــق الرحــم الــذي يقــل ســمكه .بالنســبة للحوامــل
اللواتــي يلــدن الول مــرة ،فــان اتســاع عنــق الرحــم مــن  0الــى  4,0ســم
قــد يســتغرق مــدة تصــل الــى  8,5ســاعات او اكثــر ،مــع انقباضــات ربمــا ال
تكــون شــديدة جــدا او ســريعة .وتســمى هــذه «المرحلــة
الكامنــة».
فــي الجــزء الثانــي مــن هــذه المرحلــة مــن مراحل
الــوالدة  ،والــذي يعــرف باســم «المرحلــة النشــطة»،
يتســع عنــق الرحــم مــن  5الــى  10ســم وتصبــح
االنقباضــات بوتيــرة اســرع وبقــوة اكبــر.

هل تستعدين للوالدة
قريبا؟

()Cesarean (“C”) Section

اليك باختصار جميع مراحل الوالدة

وتش ــعر الم ــراة الحام ــل بع ــدم االرتي ــاح ف ــي ه ــذه المرحل ــة .وتس ــتغرق
المرحلتــان الكامنــة والنشــطة فــي المتوســط  12ســاعة لــدى الحوامــل
اللوات ــي يل ــدن للم ــرة االول ــى ولك ــن يمك ــن ان تس ــتغرق م ــا يص ــل ال ــى
 20س ــاعة بش ــكل طبيع ــي.
بالنس ــبة للحوام ــل اللوات ــي ول ــدن م ــن قب ــل ،يح ــدث االتس ــاع الكام ــل،
ع ــادة ،خ ــال  7س ــاعات .بالنس ــبة لجمي ــع الحوام ــل ،عندم ــا يت ــم تحفي ــز
الـــوالدة فـــان االمـــر قـــد يســـتغرق المزيـــد مـــن الوقـــت للوصـــول الـــى
المس ــتوى المطل ــوب م ــن االنقباض ــات والتغي ــر.
عنـــد نهايـــة المرحلـــة االولـــى ،عندم ــا يك ــون عن ــق الرح ــم ف ــي
طريقــه ليتســع مــن  8الــى  10ســم ،قــد تشــعر المــراة الحامــل بالرغبــة
الملح ــة ف ــي التب ــول .وه ــذه ه ــي عالم ــة تقليدي ــة عل ــى ق ــرب ال ــوالدة
وعل ــى ان المرحل ــة الثاني ــة م ــن مراح ــل الحم ــل عل ــى وش ــك ان تب ــدا.

هدف الجراحة:
الــوالدة القيصريــة هــي عبــارة عــن تقنيــة جراحيــة لــوالدة الجنيــن .هــذه
الجراحــة تتــم عــن طريــق القيــام بشــق البطــن فــوق الرحــم مــن اجــل اخــراج
الجنيــن والمشــيمة ،كبديــل للــوالدة المهبليــة الطبيعيــة.
هنالــك نوعــان اساســيان مــن هــذه الجراحــة ،بحســب نــوع
الشــق:
الشــق التقليــدي (شــق عمــودي علــوي) يتــم القيــام بــه فــي مركــز
البطــن ،وهنالــك الشــق الســفلي والــذي هــو عبــارة عــن شــق اصغــر
ومنخفــض نســبة للشــق العمــودي ،وهــو االكثــر اســتخداما فــي يومنــا
هــذا .مــن المتبــع تصنيــف الــوالدة القيصريــة لجراحات مخططــة (Elective
 )surgeryوجراحــات طارئــة ايضــا.
الجراحات الطارئة
هــي الجراحــات التــي لــم يتــم التخطيــط لهــا مســبقا ،وغالبــا يتــم القيــام
بهــا بســبب حــدوث مضاعفــات خــال عمليــة الــوالدة (عــدم تقــدم الــوالدة
كمــا يجــب او بــطء معــدل نبضــات الجنيــن وغيرهــا).

الحــاالت الطبيــة التــي تســتدعي القيــام بهــذا النــوع مــن الجراحــة تشــمل:
حمــل النســاء فــي ســن متقدمــة ،الــوزن الزائــد ،وضعيــة الجنيــن غيــر
الســليمة فــي قنــاة الــوالدة (مثــل وضعيــة المؤخــرة) ،والدة اكثــر مــن
جنيــن فــي ان واحــد ،مقدمــة االرتعــاج ( ،)Preeclampsiaالخضــوع لــوالدة
قيصريــة فــي الســابق وغيرهــا.
هنــاك بعــض النســاء التــي تفضــل الــوالدة مــن خــال هــذه الجراحــة لكــي
تتجنــب آالم الــوالدة ،او مــن اجــل ان تلــد فــي تاريــخ محــدد او الســباب اخــرى.
نســبة اجــراء هــذه الجراحــة فــي ازديــاد مســتمر.
التحضير للجراحة:
يشــمل التحضيــر لهــذه الجراحــة القيــام بالتخديــر الموضعــي والــذي
يســمى تخديــر فــوق الجافيــة ( )Epiduralاو التخديــر النخاعــي (.)spinal
يتــم القيــام بالتخديــر فــورا قبــل الجراحــة ،عــن طريــق ادخــال ابــرة الــى
النخــاع الشــوكي بهــدف تخفيــف االلــم وتثبيــط الشــعور فــي منطقــة
الحــوض ومــا دونهــا.

مراحل العملية القيصرية
اذا كانــت المــراة الحامــل تتمتــع بصحــة جيــدة ،ال داعــي الجــراء اي فحوصــات
قبــل العمليــة .فــي بعــض الحــاالت يطلــب مــن المريضــة القيــام بفحوصــات
العــد الدمــوي الشــامل و/او وظائــف تخثــر الــدم.
مجرى الجراحة:
يقــوم طبيــب النســاء باجــراء الجراحــة القيصريــة .مباشــرة بعــد بــدء تاثيــر
المخــدر ،يتــم احــداث شــق جراحــي فــي البطــن ،كمــا ذكــر انفــا ،فــي معظــم
الحــاالت يتــم اللجــوء للشــق الصغيــر الســفلي االفقــي فــي جــدار البطــن.
يبــدا الطبيــب بشــق طبقــات الجلــد ثــم طبقــات مــا تحــت الجلــد ،حتــى
يصــل الــى عضــات البطــن وجــدار الرحــم.
يتــم اخــراج الجنيــن بشــكل ســريع كمــا يتــم قطــع الحبــل الســري واخــراج
المشــيمة باكملهــا اثنــاء ذلــك .مــن ثــم يبــدا الطبيــب بخياطــة جــدار الرحم
بواســطة غــرز صلبــة وتســتطيع الصمــود لفتــرة طويلــة ،ثــم يتــم خياطــة
جــدار البطــن وعضالتــه والطبقــات الجلديــة.
يتــم اغــاق الشــق الموجــود فــي الجلــد بواســطة دبابيــس معدنيــة ويتــم
وضــع الضمــادات عليــه .تســتغرق هــذه الجراحــة غالبــا  40-30دقيقــة.

المضاعفات الخاصة بهذه الجراحة:
تمــزق جــدار الرحــم  -مــن النــادر حــدوث هــذا االمــر نتيجــة لجراحــة قيصريــة
واحــدة .ولكــن نســبة حــدوث هــذا االمــر تــزداد فــي حــال القيــام بالعديــد
مــن الــوالدات القيصريــة ،وخاصــة عندمــا تكــون الــوالدة طبيعيــة (مهبليــة)
مــن بعــد التوليــد لعــدة مــرات مــن خــال الجراحــة القيصريــة ،بســبب
الضغــط الواقــع علــى الرحــم الناتــج عــن التقلصــات.
ضيــق فــي التنفــس لــدى الجنيــن  -هــذه الظاهــرة نــادرة نســبيا ،وهــي
تحــدث بســبب عــدم تفريــغ رئتــي الجنيــن مــن الســوائل ،وهــو االمــر الــذي
ال يحــدث بالــوالدة الطبيعيــة بســبب الضغــط الهائــل المتواجــد فــي قنــاة
الــوالدة .لذلــك يتواجــد طبيــب االطفــال فــي كل والدة قيصريــة.

العالج بعد الجراحة:
غالبــا يفضــل بــان تبقــى المريضــة بوضعيــة االســتلقاء لمــدة الـــ  24ســاعة االولــى بعــد الجراحــة واالمتنــاع عــن التحــرك بشــكل كبيــر .فــي حــال كانــت
تشــعر المريضــة بااللــم فــي منطقــة الشــق الجراحــي ،يمكنهــا تنــاول مســكنات االلــم.
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جهاز فيال شيب
لنحت وشد الجسم

ﻗﺴﻢ اﻣﺮاض اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ

ما هي مزايا الفيالشيب ؟
من مزايا الفيال شيب تقليص عدة سنتيمترات بعد االنتهاء من
الجلسات المطلوبة ،و شد الجسم وجعله مصقوال وجذابا ،باإلضافة إلى
تخفيف السليواليت ،وتنعيم البشرة بعد خسارة الوزن ،كما أنه يعالج
مشاكل البطن واألرداف والعنق في أقل من ساعة ،وعالج فعال دون
الحاجة لفترة نقاهة.
كم جلسة تحتاج إليها السيدة للتخلص من الدهون؟
عادة ما تكون عدد الجلسات مابين  6 – 4جلسات أو أكثر ،ولكن يتحدد
العدد المطلوب بحسب الحالة وتقدير الطبيب أو المختص.
ما هي النتائج التي من الممكن أن تتوقعها السيدة بعد
جلسات العالج؟
يتوقع خسارة ما بين  8 – 2سنتيمتر من المنطقة المستهدفة نتيجة
التخلص من الدهون في تلك المنطقة ويمكن مالحظة النتائج بعد
الجلسات األولى من العالج أما السليواليت فتالحظ النتائج بعد الجلسة
الرابعة.
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ما هي مميزات تقنية فيالشيب؟
الكثير من النساء يطاردهن هاجس السمنة والدهون المتراكمة
والسيلوليت ،ولم يجدن الطريقة اآلمنة لخسارة الوزن الزائد حتى اآلن.
لك الحل عن طريق الفيالشيب فهو يعتبر من أحدث
لذلك وجدنا ِ
التقنيات التي يمكن من خاللها التخلص من عدة سنتيمترات من
الدهون في المنطقة المستهدفة باإلضافة إلى صقل الجسم وعالج
السليواليت بكفاءة وفاعلية.
ما هي التعليمات التي يجب على المرأة التقيد بها؟
للحفاظ على هذه النتائج ننصح باتباع نظام غذائي جيد يتم فيه
التقليل من الدهون والسكريات ومزاولة الرياضه بشكل منتظم ،وأخيرًا
ليس هناك حاجة ألي تحضير قبل إجراء الجلسات فقط مراجعة الطبيب
أو المختص للتأكد من مالءمة الحالة للعالج.

كيف يعمل جهاز الفيالشيب ؟
في البداية هو عبارة عن موجات ترددية و أشعة تحت حمراء وال تتضمن
أي تدخل جراحي أو تخدير ،وليس على متلقي العالج بهذة التقنية
سوى االسترخاء أثناء الجلسة ،يعتبر الفيال شيب آمن على كافة أنواع
البشرة وحاصل على شهادة األمان والفاعلية من هيئة الغذاء والدواء
األمريكية .FDA
ما هي المناطق التي يستطيع الفيالشيب معالجتها؟
يمكن بالفيال شيب عالج مناطق الفخذين واألرداف والخصر والساقين
باإلضافة للتخلص من الدهون الزائدة فوق الخصر أو على البطن و عالج
الذقن المزدوجة.

ﻋﺮوض ﳑﻴﺰة ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺴﻢ اﳉﻠﺪﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﻂ

ﻳﻮﻣﻴ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  8:00وﺣﺘﻰ  10:00ﺻﺒﺎﺣ و ﻣﻦ  9:00وﺣﺘﻰ  11:00ﻣﺴﺎء

• ﻟﻴﺰر إزاﻟﺔ اﻟﺸﻌﺮ • ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﺒﺸﺮة • اﻟﺘﻘﺸ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ واﻟﻜﺮﻳﺴﺘﺎ
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الحمل  ..كل الفحوصات  ..كل الخطوات
تأكد الحمل؟ مبروك!

اآلن يبدأ سباق الفحوصات

{ اولتراساوند ،فحوصات دم ،مراقبة }

المحطة الرابعة :الشفافية القفوية
لالســف ،الفحــص الثالثي/الرباعــي غيــر عملــي قبــل االســبوع الـــ 15
فــي جــدول الحمــل ،لذلــك يتــم فحــص الشــفافية القفويــة (الرقبــة)
لالضطرابــات الصبغيــة (متالزمــة داون)  -مــع او بــدون فحــص دم اخــر
( PAPP-Aو ،) HCG -هــذا الفحــص مــن الممكــن اســتخدامة نحــو نهايــة
مــن الحمــل.
الثلــث االول

استشاري أمراض نساء ووالدة
 زمالة الكلية الملكية ألمراض النساء والوالدة عضوية الكلية الملكية ألمراض النساء والوالدة دكتوراه في الطب ( أمراض النساء والوالدة) دبلوم في أمراض النساء والوالدة شهادة في منظار عنق الرحم -شهادة في التصوير بالسونار

امكانيــة اخــرى هــي ســحب مــن الســائل المحيــط بالجنيــن ،هــذا الفحــص
منتشــر اكثــر ويمكــن تنفيــذة مــن بدايــة االســبوع الـــ  16للحمــل .هنــا يتم
ادخــال ابــرة عــن طريــق البطــن ويتــم ســحب قليــا مــن الســائل المحيــط
بالجنيــن .باالضافــة الــى امكانيــة فحــص تركيــز مــواد عديــدة فــي الســائل،
مــن الممكــن ايضــا ان يحــوي الســائل علــى عــدد ضئيــل مــن خاليــا الجنيــن
(خاليــا جلــد ،خاليــا الجهــاز الهضمــي وغيرهــم)  -وعلــى هــذة الخاليــا
يمكننــا تنفيــذ نفــس الفحوصــات التــي تنفــذ علــى الخاليــا المشــيمية.
كال الفحصيــن يتمــان بتوجيــه االولتراســاوند ،ولذلــك نســبة المضاعفــات
ضئيلــة جــدا  -اقــل مــن .%0.5

جــدول الحمــل
الكامــل...
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لــك حمــا ميســرا وان
نتمنــى
ِ
يســاعدك جــدول الحمــل فــي
تجــاوز التجربــة بســام.

ال مفر ،يجب ان نتأكد ان الجنين بصحة جيدة ويتطور بشكل سليم.
مع الشك االول بوجود حمل (في حال عدم فحص الحمل) من المفضل
زيارة الطبيب النسائي المعالج.
المواظبة على زيارات منتظمة للطبيب جزء حيوي من مراقبة الحمل،
وجزء هام لمنع مضاعفات الحمل واالكتشاف المبكر للمشاكل لدى
االم والجنين.
المحطة االولى :الفحوصات المبكرة
تشمل الفحوصات المبكرة جمع المعلومات الطبية الالزمة مثل التاريخ
المرضي  -الشخصي ،الجراحي ،الوالدات السابقة ،االمراض المزمنة ،واخرى.
سيباشر الطبيب بفحص طبي كامل (يشمل فحص مهبلي) ،وعدد
من فحوصات الدم االساسية مثل تعداد الدم ،تاكيد الحمل عند الحاجة،
وفحص وجود التهابات او مشاكل اخرى بحال الحاجة اليها .في حال كان
لديك سكري حمل في السابق ،ستوجهين لفحص السكري من اللقاء
االول.
المحطة الثانية :االولترا ساوند وفحص عمر الجنين
تحديد عمر الجنين بالذات هام جدا لمراقبة الحمل وتشخيص وضعه.
حتى مع وجود عدة طرق طبية لمعرفة عمر الجنين ،الطريقة المعتمدة
اليوم هي الفحص بالسونار (االمواج الفوق صوتية) ،كجزء من الفحص
المبكر العضاء الجنين.
حتى االسبوع الـ  13في جدول الحمل ،يتم تحديد جيل الجنين بواسطة
طول الجنين (.)crown to rump length
بعد االسبوع الـ  13من الحمل ،يتم تحديد عمر الجنين بواسطة القطر
بين الجداريين ،طول عظم الفخذ ومحيط البطن.

اول فحــص ولوجــي ممكــن ان يســتعمل هــو فحــص المشــيمة ،الــذي مــن
الممكــن تنفيــذه بيــن االســابيع  14-10فــي جــدول الحمــل.
يتــم ادخــال ابــرة (مــن خــال البطــن او المهبــل) ،ويتــم ســحب عينــة مــن
المشــيمة .الن المشــيمة مركبــة مــن خاليــا االم وخاليــا الجنيــن  -ناخــذ
قطعــة صغيــرة مــن خاليــا الجنيــن نفســه .ويتــم تنفيــذ فحوصــات جينيــة
علــى هــذة القطعــة ( ،PCR، FISHوغيرهــا) لتشــخيص اضطرابــات فــي
الكروموســومات وطفــرات فــي المــادة الجينيــة وغيرهــا.

د .كارتياياني فيجايا
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المحطة السادسة :فحوصات ولوجية
كل الفحوصــات الســابقة تعطــي معلومــات غيــر مباشــرة عــن وضــع
الجنيــن .فــي حــال احتجنــا عينــة نســيج مــن الجنيــن نفســة اذا ال مفــر اال
مــن اســتخدام فحــص ولوجــي.

المحطــة الثالثــة :الفحــص
الثالثــي  /الرباعــي
فحــص دم بســيط يســتخدم كفحــص
مســح (اي انــه يعــرض لــكل الحوامــل)
لالكتشــاف المبكــر للعديــد مــن االضطرابــات
الشــديدة فــي تطــور الجنيــن ،مــن بينهــا االضطرابــات
الصبغيــة (كروموســومات) والمعــروف مــن بينهــم
متالزمــة داون ،اضطرابــات فــي تطــور االعضــاء (باالخــص
االنبــوب العصبــي  ،)NTDواخــرى.
يقيــس الفحــص مســتوى البيتــا ( HCG -الهرمــون الــذي يســتخدم
بفحــص الحمــل) ،اســتراديول و ( AFPالفحــص الثالثــي) ،فــي االونــة االخيــرة
يفحــص مســتوى االنهيبيــن.
مــن المفضــل ان يتــم الفحــص بيــن االســابيع  18-16للحمــل .الفحــص
يعطــي فكــرة اوليــة فقــط عــن احتماليــة تطــور هــذة االضطرابــات ،فــي
حــال ان االحتمــال اعلــى مــن نســبة معينــة (او اقــل بكثيــر) ،يجــب التقــدم
لفحوصــات اخــرى ( خزعــة مــن المشــيمة ،فحــص ميــاه الــراس وغيرهــا).

المحطــة الخامســة :فحــص
ا لبــو ل
بمــا انــه فحــص بســيط ،رخيص وغيــر مؤلم
مــن المفضــل فحــص البــول فــور الوصــول الــى
الطبيــب المعالــج او لعيــادة االمومــة.
يرصــد الفحــص وجــود دالئــل تلــوث بكتيــري
بالمســالك البوليــة ( ،UTIالــذي مــن الممكــن ان
يتواجــد بــدون اعــراض فــي  %7مــن الحوامــل ،ومــع ذلــك
فانــه يتطلــب عالجــا).

اضافــة الــى ذلــك فانــه فحــص جيــد لعــدة اضطرابــات ممكنــة ،بدايــة مــن
تســمم الحمــل الــى تراجــع فــي وظائــف الكلــى ونهايــة بالســكري وســوء
التغذيــة.

مستشفى دار الشفاء  -ديسمرب 2015

الصرع
عند االطفال

ُ
التكــون الجنينــي والســنوات
الدمــاغ بشــكل كبيــر خــال مرحلــة
ينمــو
ُّ
ـو لخطــر اإلصابــة
األولــى مــن الطفولــة ،ويكــون ُمع َّرضــً فــي أثنــاء هــذا النمـ ّ
بأمــراض ُمع َّينــة يمكــن أن تكــون ناجمــة عــن العــدوى أو نقــص التغذيــة أو
الصــرع.
نقــص األكســجين .ويترافــق بعـ ُ
ـض هــذه األمــراض مــع َّ
ـات فــي الدمــاغ إلــى شــبكات ُم َّ
وإن
صبونـ ُ
عقــدة مــن األســاك؛ َّ
تتنامــى َ
الع َ
بالصرع.
ـؤدي إلــى اإلصابــة
َّ
َّ
أي خلــل فــي التوصيــل خــال هــذه المرحلــة قــد يـ ّ
ُ
الدمــاغ بترميــم نفســه بعــد إصابــات الــرأس الناجمــة عــن حــادث
يقــوم
أو بعــد إصابتــه بســكتة دماغيــة ،وذلــك بصنــع
ـات
وصــات أو أســاك جديــدة .وإذا كانــت الوصـ ُ
الجديــدة غيــر طبيعيــة ،فإنَّهــا يمكــن أن
تســ ِّبب االختالجــات.

د .عبد العزيز أشكناني
استشاري أمراض الجهاز العصبي
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ٌ
مشــكلة دماغيــة؛ وهــي
أعــراض تنجــم عــن وجــود
الصــرع هــي
ُ
ٍ
نوبــات َّ
ـاط كهربائــي مفاجــئ غيــر ســليم فــي الدمــاغ .عندمــا
تحــدث بســبب نشـ ٍ
ـان شــخصًا ُمصابــً بنوبــة الصــرع ،فإ َّنــه يتصـ َّـور شــخصًا يختلــج
يتصـ َّـور اإلنسـ ُ
جســمه اختالجــً عنيفــً بصــورة يتعــذَّ ر ضبطهــا .وفــي الواقــع ،ال تســ ِّبب
ُ
ُّ
وبعضهــا
كل أنــواع الصــرع اختالجــً ،حيــث يوجــد الكثيـ ُـر مــن أنــواع الصــرع،
ُ
ُ
تصنيــف نوبــات الصــرع ضمــن
أعراضــه خفيفــة .ومــن الممكــن
تكــون
ُ
البؤَ ر َّيــة (وتُدعــى نوبــات الصــرع الجزئيــة) ،وهــي
مجموعتيــن :نوبــات الصــرع ُ
الم َع َّممــة التــي
تحــدث فــي جــزء محـ َّ
ـدد تمامــً مــن الدمــاغ؛ ونوبــات الصــرع ُ
تنجــم عــن نشــاط شــاذٍّ فــي جانبــي الدمــاغ معــً.
ـم نوبــات الصــرع مــن نصــف دقيقــة إلــى دقيقتيــن ،وهــي ال
ـتمر معظـ ُ
تسـ ُّ
ـد حالــةً إســعافية إذا اســتم َّرت
تسـ ِّبب أضــرارًا دائمــة .ولكـ َّ
ـن نوبــةَ الصــرع تُعـ ُّ
ـض ُيصــاب بكثيــر مــن النوبــات
أكث ـ َر مــن خمــس دقائــق ،أو إذا كان المريـ ُ
إن لنوبــات الصــرع أســبابًا كثيــرة،
وال يصحــو فــي الفتــرات الفاصلــة بينهــاَّ .
والح َّمــى الشــديدة وإصابــات الــرأس وبعــض األمــراض.
بمــا فيهــا األدويـ ُـة ُ
الشــخص ُمصابــً بالصــرع إالَّ إذا كان يعانــي مــن نوبــات َصرع َّيــة
عــد
ُ
وال ُي ُّ
مســتم َّرة بســبب اضطــراب دماغــي.

قدمة
ُم ِّ

تشــخيص المالييــن مــن األطفــال حــول العالــم
تــم
لقــد َّ
ُ
ممــن يعانــون مــن الصــرع أو تع َّرضــوا لنوبــة اختالج َّيــة
ُ
الطفــل فــي أثنــاء النوبــة مــن
(تشــنُّ جات) .يعانــي
حــركات أو انفعــاالت ال يســتطيع الســيطرة عليهــا.
مغشــيًا عليــه أو ينتفــض
وقــد يصــرخ أو يســقط
ِ
بعنــف.
َ
تعــرض
الطفــل ُمصــاب بالصــرع إذا
بــأن
نقــول َّ
َّ
ألكثــر مــن نوبــة اختالج َّيــة بســبب اضطــراب
ـاس مصطلــح االختــاج
دماغــي .ويســتخدم النـ ُ
لإلشــارة إلــى الصــرع أحيانــً.
ِّ
أقــل األمــراض فهمــً مــن قبــل
الصــرعُ هــو أحــد
النــاس .ولذلــك ،يشــرح هــذا البرنامــج التثقيفــي
أعــراض الصــرع وأســبابه وطــرق معالجتــه .كمــا أنَّــه
َ
يشــرح أيضــً مــا الــذي ُيمكــن فع ُلــه عنــد حــدوث نوبــة
اختالج َّيــة أو صرع َّيــة ،وكيــف يمكــن التعايــش مــع الصــرع،
وكيــف يمكــن الوقايــة مــن نوباتــه.

بعــض أمــراض
يمكــن أن تســ ِّبب
ُ
ــرع ،كاستســقاء الــ َّرأس أو
الص َ
الدمــاغ َّ
استســقاء الدمــاغ والتهــاب الســحايا.

الصرع؟
ما هو َّ
ُ
ُّ
يتكــون مــن جزأيــن
وهــو
الجســم؛
فــي
ــم
التحك
مركــز
هــو
الدمــاغ
َّ
ـب األيمــن
ـ
الجان
ـيطر
ـ
يس
ـر.
ـ
األيس
ـف
ـ
والنص
ـن
ـ
األيم
ـف
ـ
النص
ـا:
ـ
هم
ـيين
رئيسـ
ُ
َّ
الجانــب
ــم
يتحك
بينمــا
الجســم،
مــن
األيســر
الجانــب
علــى
الدمــاغ
مــن
ُ
األيســر مــن الدمــاغ بالجانــب األيمــن مــن الجســم.
ـات حــول حركــة الجســم وعمــل أعضائــه مــن الدمــاغ إلــى
تنتقــل التوجيهـ ُ
العضــات وأجــزاء الجســم األخــرى بواســطة األعصــاب.
َّ
ـددةٌ مــن الدمــاغ بمناطــق مع َّينــة مــن الجســم ،حيــث
تتحكــم مناطـ ُ
ـق محـ َّ
بعــض المناطــق بالرؤيــة مثــ ً
َّ
َّ
تتحكــم مناطــق أخــرى
ا ،بينمــا
تتحكــم
ُ
بوظائــف أخــرى مثــل الذاكــرة والحركــة واإلحســاس .وهنــاك مناطــق أخــرى
ـددوا وظائفهــا بعــد.
تُدعــى «المناطــق الصامتــة»َّ ،
ألن العلمــاء لــم يحـ ِّ
صبونــات أو الخاليــا
األعصــاب مــن خاليــا صغيــرة ت
تتكــون
ُ
َّ
ُســمى َ
الع َ
َّ
ُ
الدمــاغ بعملــه فــي الشــعور والتفكيــر وإصــدار
العصبيــة .وكــي يقــوم
األوامــر للعضــات ،تقــوم العصبونــات بإطــاق إشــارات كهربائ َّيــة
وكيميائيــة إلــى بعضهــا البعــض.
نشــاط كهربائــي غيــر طبيعــي فــي
الصرع َّيــة بســبب
تحــدث
ُ
ٍ
النوبــات َّ
الدمــاغ.
المصــاب باالختــاج مــن
يعانــي
ُ
الشــخص ُ
المصابــة
المنطقــة
باختــاف
تختلــف
أعــراض
ُ
ُ
المنطقــة التــي
مــن الدمــاغ؛ فــإذا ُأصيبــت
تتحكــم بالعضــات مثــ ً
َّ
فــإن العضــات
،
ا
َّ
ُّ
تحكــم.
تُصبــح خاملــة ،أو تنتفــض مــن دون
قــد يعانــي الطفـ ُ
ـل مــن نوبـ ِـة اختــاج واحــدة
أمــا الصــرع فهــو أن يعانــي
خــال حياتــهَّ .
ُ
الطفــل مــن نوبــات متكــ ِّررة تُعــزى إلــى
خفــي فــي الدمــاغ.
مــرض
ٍّ
أسباب الصرع
ُ
نصــف حــاالت االختــاج جميعهــا
تبقــى
مجهولــةَ الســبب ،بينمــا يرتبــط النصـ ُ
ـف اآلخــر
بأمــراض أو إصابــات فــي الدمــاغ.

كالتســمم
تســم ُم الدمــاغ،
يــؤدي
يمكــن أن
ِّ
ُّ
ُّ
أول ُأكســيد الكربــون،
بالرصــاص
والتســمم بغــاز َّ
ُّ
إلــى االختــاج أيضــً.
المخــدرات واســتعمال جرعــات زائــدة مــن األدويــة
كمــا ُيســ ِّبب تعاطــي ُ
الصرع َّيــة أيضــً.
المضــادة لالكتئــاب
َ
حــدوث النوبــات َّ
َّ
ٌ
أمــراض دماغيــة ،كاألورام والســكتات
تظهــر عنــد األشــخاص المســنِّين
ـؤدي
المعديــة والنــزوف .وهــذه األنــواعُ مــن األمــراض يمكــن أن تـ ِّ
واألمــراض ُ
إلــى الصــرع.
ممــا يفتــرض
تميــل
ُ
بعــض أنــواع الصــرع إلــى االنتقــال ِضمــن العائــاتَّ ،
أســبابًا وراثيــةً للصــرع أيضــً.
ـات
تُدعــى النوبـ ُ
الصرع َّيــة التــي تنتشــر إلــى بقيــة أنحــاء الدمــاغ اختالجـ ٍ
ـات َّ
ـات بالشــخص إلــى:
ـؤدي هــذه االختالجـ ُ
ُم َع َّممــة .وتـ ّ
فقدان الوعي «الغيبوبة».
السقوط.
تشنُّ ج العضالت.
ارتجاج العضالت في ِّ
كل أنحاء الجسم.
لعدة ثوان.
التحديق في الفضاء ،وفقدان االتِّصال مع العالم
ِّ
الواقعي َّ
ليــس جميــعُ األطفــال الذيــن لديهــم اختــاج ُمصابيــن بالصــرع؛ حيــث
وقــت مــا مــن
بعــض األطفــال مــن نوبــة اختالج َّيــة واحــدة فــي
يعانــي
ُ
ٍ
نوبــة ُأخــرى إطالقــً.
حياتهــم ،ثــم ال يعانــون مــن
ٍ
ُيصــاب الطفـ ُ
ـل باالختــاج أحيانــً فــي أثنــاء مــرض يترافــق مــع ارتفــاع كبيــر
ـات للظهــور ثانيــة فــي معظــم
فــي درجــة حرارتــه .وال تعــود هــذه االختالجـ ُ
الحــاالت ،مــا لــم يكــون هنــاك ضــر ٌر فــي الدمــاغ.
ُيظهــر الدمـ ُ
ـخص لنوبــة صرع َّيــةَ ،نشــاطًا كهربائيًا
ـاغ ،عندمــا يتعـ َّـرض الشـ ُ
قياســه مــن قبــل الطبيــب بواســطة جهــاز ُيسـ َّـمى
غيــر طبيعــي يمكــن
ُ
جهــاز تخطيــط كهربائ َّيــة الدمــاغ.
فعاليــة
ُيبــدي
ُ
تص ُّرفــات شــبيهة باالختــاج دون أ َّيــة َّ
بعــض األطفــال َ
كهربائيــة غيــر طبيعيــة .و ُيسـ َّـمى هــذا النــوعُ مــن االختــاج باالختــاج غيــر
ـي أو االختالجــات الكاذبــة .ور َّبمــا تُعــزى هــذه االختالجــات إلــى أســباب
الصرعـ ِّ
ـدة أو الحاجــة إلــى لَفــت االنتبــاه.
نفس ـ َّية ،كالشـ َّ

التعــرض
بعــض األطفــال إخبــا َر ذويهــم بأنَّهــم علــى وشــك
يســتطيع
ُ
ُّ
خــاص قبــل بــدء النوبــة؛ وهــذا
لنوبــة اختــاج ،ألنَّهــم يشــعرون بشــعور
ٍّ
ـم رائحــة تُشــبه
مــا ُيسـ َّـمى «النَّســمة»؛ وأكثـ ُـر النســمات مصادفــةً هــي شـ ُّ
حتــرق.
الم
ِ
المطــاط ُ
الصرعية
أنواعُ النوبات
َّ
بســبب تعقيــد البن َيــة الدماغ َّيــة ووظائفهــا ،هنــاك أكثــر مــن اث َنــي
أن هنــاك كثيــر مــن
وثالثيــن نوعــً مــن النوبــات الصرع َّيــة .كمــا َّ
الكلمــات المختلفــة للتعبيــر عــن هــذه النوبــات ،ومنهــا:
• االختالجات أو التشنُّ جات.
رع َّية.
الص ِ
• النَّوبات َّ
رع َّية ال َت َوت ُِّر َّية ال َر َم ِع َّية.
الص
• النَّوبات َّ ِ
الصرع َّيــة مــا بيــن بضــع ثــوان إلــى بضــع
تســتمر
ُ
ُّ
معظــم النوبــات َّ
َّ
تتوقــف مــن تلقــاء نفســها.
دقائــق ،ثــم
الصرع َّيــة التــي تقتصــر علــى جــزء واحــد مــن الدمــاغ
تُسـ َّـمى النوبـ ُ
ـات َّ
ُســمى
ت
و
البــؤري.
أو
الجزئــي
الصــرع
أو
الجزئيــة
ــة
ي
رع
النوبــات َّ
الص َّ
َّ
هــذه النوبــات ِتبعــً للمنطقــة مــن الدمــاغ التــي تبــدأ منهــا .وقــد يمـ ُّـر
الطفــل فــي الصــرع الجزئــي بانفعــاالت مفاجئــة ،كالســرور أو الحــزن،
ـم أو ســمع أو رؤيــة.
أو بأحاســيس مفاجئــة ،مــن شـ ٍّ
هنــاك نــوعٌ آخــر مــن الصــرع الجزئــي ُيسـ َّـمى الصــرع الجزئــي أو البــؤري
ُ
الم َّ
الطفــل خــال هــذا النــوع مــن الصــرع
عقــد .ويمكــن أن ُيظهــر
ُ
تصرفــات غريبــة متكــ ِّررة ،كأن يطــرف بعينيــه أو يتحــ َّرك فــي دائــرة
ُّ
أو يضــرب علــى الجــدران أو يح ـ ِّرك ذراعــه أو ســاقه دون أن يســتطيع
ُّ
ـم بهــذه الحركــة.
التحكـ َ
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تشخيص الصرع
ـراء بعــض
ـ
إج
ـب
ـ
ويطل
ـض،
ـ
للمري
ـق
ـ
دقي
ـي
ـ
مرض
ـخ
ـ
تاري
ـذ
ـ
بأخ
ـب
ٍّ
يقــوم الطبيـ ُ
َ
الفحــوص الدمو َّيــة ،كمــا يســتخدم مجموعــةً ُأخــرى مــن الفحــوص الط ِّبيــة
ـخص ُمصابــً بالصــرع أم ال.
المختلفــة كــي ُيقـ ِّرر مــا إذا كان الشـ ُ
ُ
االختبــا ُر الــذي ُيجــرى لتشــخيص الصــرع عــادة هــو تخطيــط كهربائ َّيــة
ـب
الدمــاغ؛ حيــث ُيسـ ِّ
ـجل هــذا االختبــار األمـ َ
ـواج الدماغ َّيــة .ويســتطيع الطبيـ ُ
فعاليــة كهربائ ّيــة غيــر
أن يق ـ ِّرر ،فــي ُمعظــم الحــاالت ،مــا إذا كان للدمــاغ َّ
َّ
مخطــط كهربائ َّيــة الدمــاغ.
طبيع َّيــة ُمصاحبــة لالختــاج عــن طريــق قــراءة
ـاب كهربائ َّيــة علــى فــروة الــرأس ،حيــث
ت َ
ُوضــع فــي أثنــاء التخطيــط أقطـ ٌ
تقــوم بالتقــاط موجــات الدمــاغ وتســجيلها .وهــذا االختبــا ُر غيــر ُمؤلــم.
إجــراء هــذا التخطيــط أيضــً عندمــا يكــون
الطبيــب
ولكــن ،قــد يطلــب
ُ
َ
المريــض نائمــً.
ُ
ـب أيضــً إلــى اختبــار ُيسـ َّـمى تخطيــط مغناطيس ـ َّية
كمــا قــد يلجــأ الطبيـ ُ
ـرض مــن هــذا االختبــار ُمشــابهٌ لتخطيــط كهربائ َّيــة الدمــاغ،
الدمــاغ .والغـ ُ
عــدا عــن أ َّنــه يقيــس إشــارات الدمــاغ المغناطيســية بــدالً مــن الكهربائ َّيــة؛
وهــو ال يحتــاج ،بســبب هــذا الفــرق بالــذات ،إلــى وضــع أقطــاب علــى فــروة
الــرأس ،ويســتطيع التقـ َ
ـاط الموجــات مــن مناطــق عميقــة فــي الدمــاغ أكثــر
ممــا يســتطيع تخطيــط كهربائ َّيــة الدمــاغ.
َّ
الطبيــب أيضــً تصويــرًا طبقيــً محوريــً أو تصويــرًا بالرنيــن
وقــد يطلــب
ُ
المغناطيســي أو تصويــرًا َم َ
البوزيترونــي مــن أجــل
قط ِع َّيــً ِبا ِإلصــدار
ِّ
ِّ
ـارات للطبيــب رؤيــة البنــى
رؤيــة البنــى داخــل الدمــاغ .وتتيــح هــذه االختبـ ُ
ســبب
تكــون
قــد
والتــي
أوالتراكيــب الداخليــة ،كاألورام والكيســات،
َ
االختالجــات.

30

عالج الصرع
الصرع َّيــة عنــد أكثــر مــن ثمانيــن بالمائــة
ُيمكــن الســيطرةُ علــى النوبــات َّ
المصابيــن بالصــرع عــن طريــق األدويــة.
مــن األطفــال ُ
ـب ،بعــد تشــخيص نــوع الصــرع ،أن يختــا َر واحــدًا مــن بيــن
يســتطيع الطبيـ ُ
دواء مختلفــً متو ِّفــرًا للســيطرة علــى االختــاج .ويعتمــد
أربعــة وعشــرين
ً
اختيــا ُر الــدواء عــادة علــى نــوع الصــرع وعمــر المريــض وحالتــه الصح َّيــة.
ثــم يقــوم بتعديــل الجرعــة حســب
يقــوم
الطبيــب بوصــف الــدواءَّ ،
ُ
اســتجابة المريــض ،حيــث يبــدأ بجرعــة ُمنخفضــة عــادة ،ثــم يزيدهــا إذا
دعــت الضــرورة ،بعــد ِّ
دمــوي.
كل اختبــار
ٍّ

الصرع
الحياةُ مع َّ
تمــت
إذا
طبيعيــة
ة
حيــا
يعيشــوا
أن
الصــرع
مرضــى
عظــم
يســتطيع ُم
ً
ُ
َّ
ولكــن المرضــى الذيــن قــد تظهــر لديهــم
الســيطرةُ علــى االختالجــات.
َّ
ألن هــذه النوبــات قــد
نوبـ ُ
ـات اختــاج ،رغــم المعالجــة ،هــم بحاجــة للحــذرَّ ،
تؤ ِّثــر فــي حياتهــم اليوميــة.

كيفية التعامل مع المريض في أثناء النوبة؟
َّ
ـتمر نوبـ ُـة االختــاج مــن بضــع ثــوان فقــط إلــى بضــع دقائــق.
ـ
تس
أن
ـن
يمكـ
َّ
َّ
ـتمر النوبـ ُـة
تتوقــف ُمعظـ ُ
ـم النوبــات مــن تلقــاء نفســها .ولكــن ،قــد تسـ ُّ
ـي
ـد مــن تدخُّ ــل طبـ ٍّ
ـد َة ســاعات فــي حــاالت نــادرة؛ وفــي هــذه الحالــة البـ َّ
عـ َّ
عاجــل.

قــد يكــون اليافعــون الذيــن يعانــون مــن اختالجــات ،رغــم المعالجــة ،غيــر
قادريــن علــى قيــادة الســ َّيارات أو تشــغيل اآلالت الخطيــرة .وال تُعطــي
ـم الــدول رخصــةَ قيــادة س ـ َّيارة لشــخص ُيعانــي مــن الصــرع ،مــا لــم
ُمعظـ ُ
يكــن قــادرًا علــى إثبــات أ َّنــه لــم يتعـ َّـرض أل َّيــة نوبــات خــال فتــرة ُمع َّينــة مــن
الزمــن .ويختلــف طـ ُ
ـول هــذه الفتــرة مــن دولــة إلــى أخــرى.

يجــب حمايـ ُـة الطفــل مــن إيــذاء نفســه فــي أثنــاء النوبــة ،ح َّتــى يســتعيد
ُّ
ـم بجســده.
وع َيــه
والتحكـ َ

قــد يكــون مــن الضــروري اقتصــا ُر األنشــطة المدرســ َّية والهوايــات علــى
ِّ
ُشــكل خطــرًا علــى الطفــل الــذي يفقــد وع َيــه أو انتباهــه
تلــك التــي ال ت
لبضــع لحظــات .ومــن األمثلــة علــى األنشــطة والهوايــات التــي قــد يكــون
ـروري تجنُّ بهــا:
مــن الضـ
ِّ
تس ُّلق الجبال  -قيادة العربات.
ُّ
ُ
ــف عــن تنــاول الــدواء
الطفــل يســتطيع
الطبيــب مــا إذا كان
يقــ ِّرر
التوق َ
ُ
يعتمــد علــى
وهــذا
الطفــل.
عنــد
الحالــة
تشــخيص
إلــى
اســتنادًا
أم ال،
ُ
تخاطيــط كهربائ َّيــة متعاقبــة للدمــاغ ،وكذلــك علــى طــول الفتــرة التــي
تمــر علــى الطفــل دون أن ُيصــاب بأ َّيــة نوبــة اختالج َّيــة.
ُّ
يمكــن أن يعانــي الطفـ ُ
ـل مــن نوبــات اختالج َّيــة أكثــر وأصعــب معالجــةً إذا
َّ
توقــف عــن تنــاول الــدواء فجــأة.
اآلثار الجانبية ألدوية الصرع غير خطيرة نسبيًا ،ومنها:
ُ
• التعب.
• زيادة الوزن.
• الدوخة.
• االكتئاب.
دواء للصــرع ،فإنَّــه يقــوم بشــرح منافــع هــذا الــدواء
الطبيــب
إذا وصــف
ُ
ً
المحتملــة.
ومخاطــره
ُ
ـض األطفــال مــن أدويــة ُمع َّينــة .ولذلــك ،يجــب االتِّصـ ُ
ـال
قــد
يتحســس بعـ ُ
َّ
أي طفــح جلــدي بعــد تنــاول الــدواء.
ـر
ـ
ظه
إذا
ـورًا
ـ
ف
ـب
ـ
بالطبي
ُّ
بالدهون وفقير بالسـ َّ
ـكريات أن يســاعد
ـي خــاص
ٍّ
يمكــن لنظــام غذائـ ٍّ
غني ُّ
علــى تخفيــف تكــرار النوبــات فــي بعــض حــاالت االختــاج عنــد األطفــال.
ـأن
ـم هــذه المعالجـ ُـة تحــت إشــراف ط ِّبــي لالطمئنــان بـ َّ
ولكــن ،يجــب أن تتـ َّ
َّ
يتلقــى تغذيــة مناســبة.
الطفــل
ـوء إلــى عمليــة جراحيــة علــى الدمــاغ أمــرًا جديــرًا بالبحــث
قــد يكــون اللجـ ُ
ُ
المعالجــة الدوائيــة فــي الســيطرة علــى االختــاج؛ حيــث
عندمــا تفشــل
اح فــي هــذه العمليــة إزالــةَ الجــزء مــن الدمــاغ المســؤول عــن
يحــاول الج ـ َّر ُ
الجــزء هــو الــذي يســ ِّبب
وهــذا
الطبيعيــة،
غيــر
الكهربائيــة
اإلشــارات
ُ
ـن هــذه العمليــة تفيــد أقــل مــن نصــف مجمــوع مرضــى
االختالجــات .ولكـ ّ
الصــرع.
ٌ
ُ
عمليــة تنبيــه العصــب
يتــم اقتراحهــا ،وهــي
عمليــة ُأخــرى قــد
هنــاك
ُّ
اح فــي هــذه العمليــة بــزرع جهــاز كهربائــي
يقــوم
حيــث
بهــم؛
الم
الجــر ُ
َّ
ُ
اليســرى .ويقــوم
الجهــة
فــي
الصــدر
أعلــى
منطقــة
فــي
الجلــد
تحــت
ُ
ـب
هــذا الجهــا ُز بتنبيــه أو تنشــيط عصــب كبيــر فــي الرقبــة ُيدعــى العصـ َ
المبهــم .وتســاعد عمليــة التنبيــه عنــد بعــض المرضــى علــى تخفيــف
ُ
ـن هــذه العمليــة ليســت مثاليــة لجميــع مرضــى
حــاالت االختــاج غالبــً؛ ولكـ َّ
الصــرع.

ـام بهــا تحــت المراقبــة
ومــن األنشــطة واأللعــاب الرياض َّيــة التــي يمكــن القيـ ُ
واإلشراف:
السباحة.
ركوب الد َّراجات العاد َّية.
هنــاك الكثيـ ُـر مــن األنشــطة واأللعــاب الرياض َّيــة اآلمنــة بالنســبة لمريــض
ُ
ـب األلعــاب الرياض َّيــة
كالهرولــة
الصــرع،
والكــرة الطائــرة .ولكــن ،يجــب تجنُّ ـ ُ
َ
َّ
أقــل صدمــة يمكــن أن تُثيــر نوبــة االختــاج.
ألن
التــي
تتضمــن احتــكاكًاَّ ،
َّ
لذلــك ،قــد ال يكــون مــن الحكمــة لمريــض الصــرع أن يلعــب كُ ــرة القــدم أو
الهوكــي.
يبــدو تأثيـ ُـر االختــاج غيــر المضبــوط أكثـ َر وضوحًا عند األطفــال واليافعين،
ألنَّهــم قــد ال يكونــون قادريــن علــى مواصلة تعليمهــم بطريقة طبيعية.
ُ
األطفــال الذيــن يتناولــون أدويــةَ الصــرع إلــى فتــرة أطــول
قــد يحتــاج
ألن بعــض أدويــة الصــرع تُؤ ِّثــر فــي
للتع ُّلــم وأداء واجباتهــم المدرســ َّيةَّ ،
الذاكــرة والقــدرة علــى التركيــز.
ـب المشــروبات الكحولية
المصابيــن بالصــرع تجنُّ ـ ُ
ينبغــي علــى المراهقيــن ُ
ألن هــذه المــواد تزيــد بشــكل ملحــوظ مــن احتمــال
والعقاقيــر المحظــورة؛ َّ
حــدوث نوبــة االختــاج.

ـض النصائــح التــي ِّ
تعرض
وهــذه بعـ ُ
تمكنُ نــا مــن التقليــل مــن احتمــال ُّ
الطفــل لــأذى فــي أثنــاء النوبة:
وضــع الطفــل فــي وضعيــة االضطجــاع علــى األرض أو علــى ســطح
مســتو .
ٍ
طري تحت رأس الطفل كوسادة أو سواها.
شيء
وضع
ٍّ
إمالــة الــرأس ب ُلطــف إلــى أحــد الجانبيــن لمنــع استنشــاق القــيء إلــى
َّ
يتنفــس الطفــل.
الرئ َتيــن عندمــا
أي شــيء قــد يســ ِّبب األذى للطفــل أو لآلخريــن عــن
يجــب
إبعــاد ِّ
ُ
ـادة أو قطــع األثــاث أو المــاء المغلــي
ـ
الح
كاألدوات
ـل،
ـ
الطف
ـد
ـ
ي
ـاول
متنـ
َّ
شوشــً أو ُمرتبــكًا فــي أثنــاء النوبة.
م
ـل
ـ
الطف
كان
إذا
ـك
ـ
وذل
ـواها،
ـ
س
أو
ُ َّ
يجب االمتناعُ عن القيام باألمور التالية في أثناء النوبة االختالج َّية:
أي شيء في فم الطفل.
محاولة حشر ِّ
َّ
تتوقف النوبة.
إعطاء الماء أو األدوية ،وذلك حتَّى
ُّ
التحكم بحركة الطفل وتهدئته.
محاولة
النــاس المصابــون بالصــرع ممارســةَ
حيــاة طبيعيــة
يســتطيع
ٍ
ُ
ومنتجــة ،وهــم يعــودون إلــى أنشــطتهم االعتياد َّيــة بعــد النوبــة.
أن المريــض ال يســتعيد
ـتمر فــي بعــض الحــاالت ،أو َّ
ولكـ َّ
ـن االختــاج يسـ ُّ
طلــب اإلســعاف
يجــب
الحالتيــن،
هاتيــن
وفــي
النوبــات.
بيــن
وعيــه
ُ
فــورًا.
طلــــــب
يجــــــب
ُ
ا إل سعـــــــــــــــا ف
وإجــراء إنعــاش
َــو ٍّي إذا
َق ْل ِب ٍّ
ــي رئ ِ
َّ
المريــض
توقــف
ُ
ُّ
التنفــس.
عــن
ُ
الصة
الخ َ
اضطــراب فــي الدمــاغ ،يؤ ِّثــر فــي مالييــن
الصــرعُ
ٌ
ـات هــي
النــاس فــي جميــع أنحــاء العالــم .واالختالجـ ُ
ـراض
مــن أعــراض الصــرع ،ولكــن ليســت جميــع األعـ ُ
الشــبيهة باالختــاج يكــون الصــرعُ ســب َبها.
هنــاك أنــواعٌ عديــدة مــن االختالجــات والصــرع.
ُ
تشــخيص دقيــق
راجعــة الطبيــب لوضــع
ويجــب ُم
ٍ
وتحديــد المعالجــة المناســبة.
ممــا كان قبــل
لقــد أصبــح الصــرعُ مفهومــً أكثــر بكثيــر َّ
التطــور الكبيــر فــي
خمســين عامــً ،وذلــك بفضــل
ُّ
الطــب؛ فالصــرعُ ليــس مرضــً عقليــً ،وال يســ ِّبب
ِّ
التخ ُّلــف العقلــي.
يمكــن الســيطرةُ علــى ُمعظــم حــاالت الصــرع
ممــا يتيــح للطفــل أن يعيـ َ
ـش
بواســطة األدويــةَّ ،
أي مبــ ِّرر للشــعور
حيــا ًة طبيعيــة ُمنتجــة دون ِّ
بالعــار أو االرتبــاك.

31

مستشفى دار الشفاء  -ديسمرب 2015

جراحة الفكين
التصحيحية

مراحل العالج:
1

مرحلة ما قبل الجراحة :
العــاج التقويمــي  :قــد يســبق اإلجــراء الجراحــي عــاج تقويمــي
يســتغرق عــادة مــا بيــن  18-6شــهرا يتــم فيــه تعديــل أوضــاع األســنان
حتــى تتالئــم مــع نظيراتهــا فــي الفــك المقابــل بعــد إجــراء الجراحــة  ،وقــد
يتطلــب التقويــم خلــع بعــض األســنان التــي يتــم اختيارهــا مــن قبــل
طبيــب التقويــم  ،و غالبــا يتــم اختيــار األســنان المتسوســة أو أضــراس
العقــل .
التشخيص ما قبل الجراحي :
ويتــم فيــه أخــذ األشــعة الالزمــة والصــور الفوتوغرافيــة والتــي تشــكل
أهميــة قصــوى للجــراح  ،ثــم تؤخــذ مقاســات للفكيــن علــى الســواء .
بعد ذلك يتم تحديد موعد إجراء العملية الجراحية .

د .عالء محمد الموسوي

إستشاري جراحة الفم والفكين والوجه

البــورد األمريكــي لجراحــة الفــم
والفكيــن والوجــه
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تســمى أحيانــا «التقويــم الجراحــي»  ،فكمــا أن طبيــب التقويــم يصحــح
موضــع ســن أو أكثــر  ،فــإن جــراح الوجــه والفكيــن يقــوم بتصحيــح موضــع
فــك أو االثنيــن  ،وألن هــذه العمليــة يصحبهــا تغييــر فــي موضــع الفــك
 ،فــإن موضــع األســنان التــي يحتويهــا هــذا الفــك ســيتغير حتمــا  ،لذلــك
ففــي معظــم الحــاالت يســتوجب األمــر عالجــا تقويميــا.
ويجــرى ذلــك النــوع مــن العمليــات لحــل كثيــر مــن المشــكالت الوظيفيــة
والجماليــة التــي يخلفهــا تشــوه الفكيــن أو أحدهمــا أو عدم تــاؤم الفكين
الســويين عندمــا ال يجــدي العــاج التقويمــي وحــده نفعــا.
مــن هــم بحاجــة هــذا النــوع مــن الجراحــات عــادة يعانــون مــن عــدم
انطبــاق الفكيــن أثنــاء اإلطبــاق أو انطباقهمــا بــدون تناســق أو بترتيــب
غيــر صحيــح  ،إمــا ألن أحدهمــا أكبــر حجمــا مــن اآلخــر أو متقــدم عنــه (بــارز
لألمــام) أو متأخــر (متراجــع للخلــف) أو لســبب يتعلــق باألســنان  ،ممــا
يــؤدي إلــى مشــاكل أثنــاء المضــغ والتحــدث  ،باإلضافــة إلــى المظهــر الغيــر
مستحســن و صعوبــة المحافظــة علــى نظافــة الفــم واألســنان ،
ويمكن تلخيص تلك العواقب في النقاط التالية
• مضغ الطعام بصعوبة.
• الشعور بصعوبة القيام ببلع الطعام.
• عدم القدرة أو صعوبة لفظ بعض األحرف.
• بعض المرضى قد يعانون من ألم في الفك لفترات طويلة.
• تآكل أسطح األسنان نتيجة االحتكاك الشديد.
• حــدوث فــراغ بيــن األســنان األماميــة العلويــة واألماميــة الســفلية أثنــاء
اإلطبــاق.
• عدم التماثل بين جانبي الوجه.
• بروز الذقن.
• بروز الفك السفلي وتقدمه على العلوي.
• عدم انطباق الشفتين وظهور بعض أجزاء األسنان األمامية.
• التنفــس عــن طريــق الفــم والــذي يــؤدي إلــى جفــاف الفــم و تســوس
األســنان  ،وصعوبــة التنفــس أثنــاء النــوم والشــخير.

و يجــب المحافظــة علــى نظافــة الفــم واألســنان لمــا لذلــك مــن أهميــة
قصــوى فــي وقايــة األنســجة المخيطــة مــن العــدوى التــي قــد تفشــل
العمليــة  ،لذلــك يجــب اســتخدام فرشــاة ناعمــة لتنظيــف الفــم مــع مراعــاة
عــدم لمــس مــكان الخياطــة أو المضمضــة بقــوة .

أنواع جراحة الفكني
التصحيحية:
جراحة الفك العلوي التصحيحية
يتــم فيهــا تصحيــح عيــوب الفــك العلــوي بواســطة تحريكــه إلــى اإلتجــاه
المرغــوب لحــل مشــاكل طــول الوجــه و قصــره  ،و العضــة المفتوحــة
والعميقــة
جراحة الفك السفلي التصحيحية :
وتجــرى هــذه العمليــات لتحريــك جســم الفــك الســفلي إلــى األمــام أو
الخلــف حســب احتيــاج الحالــة  ،ويتــم شــق العظــم فــي المنطقــة التــي
تقــع خلــف األســنان فــي الجانبيــن  ،و بعــد ذلــك يتــم تثبيــت شــقي عظــم
الفــك بعــد تحريكــه بواســطة شــرائح ومســامير معدنيــة تثبــت فــي
العظــام داخليــا (أي أنهــا مخفيــة وال يمكــن رؤيتهــا)  ،وفــي بعــض الحــاالت
قــد يلجــأ الطبيــب إلــى تثبيــت الفكيــن فــي وضعيــة اإلطبــاق لمــدة عشــرة
إلــى خمســة عشــر يومــا بواســطة أســاك مطاطيــة حســب االحتيــاج
الجراحة التصحيحية للذقن :
وفــي هــذا النــوع مــن الجراحــات يتــم تعديــل وضــع الذقــن إمــا بتحريكــه
لألمــام أو للخلــف  ،أو تحريكــه لألعلــى إن كان طويــا أو لألســفل إن كان
قصيــرا  ،ويتحــدد ذلــك بقــدرة المريــض علــى إطبــاق شــفتيه فــي وضــع
مســترخي و بالمظهــر العــام للوجــه والذقــن .
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مرحلة ما بعد الجراحة :
يســتطيع المريــض مغــادرة المستشــفى فــي اليــوم الــذي يلــي
الجراحــة أو يعــض األحيــان فــي نفــس اليــوم  ،ويســتطيع ممارســة حياتــه
بصــورة طبيعيــة  ،ومعظــم المرضــى يعــودون لعملهــم أو مدرســتهم
بعــد أســبوع أو اثنيــن مــن الجراحــة  ،وال ينصــح بالقيــام باألعمــال الشــاقة
كالهرولــة واللعــب إال بعــد ثالثــة أشــهر .

2

الجراحة :
إن العمــر المناســب إلجــراء الجراحــة هــو مــا بعــد البلــوغ  ،أي عنــد
اكتمــال نمــو عظــام الفــك ( 19-18ســنة لــدى البنــات و  21-20ســنة لــدى
األوالد)  ،ويســتغرق إجــراء العمليــة مــا بيــن ســاعة إلــى عــدة ســاعات بنــاء
علــى نــوع العمليــة  ،وعــادة تتطلــب العمليــة تنويمــا ســريريا صبــاح يــوم
إجرائهــا  ،ألنهــا تجــرى تحــت التخديــر الكامــل عبــر األنابيــب األنفيــة  ،وبعــد
االنتهــاء مــن العمليــة يقــوم الجــراح بخياطــة األنســجة بمــواد الخياطــة
الطبيــة والتــي يلــزم إزالتهــا بعــد  7-5أيــام إن كانــت مــن النــوع الــذي ال
يتــم امتصاصــه عبــر أنســجة الفــم .
و يحتــاج المريــض خاللهــا لزيــارات دوريــة لعيــادة جراحــة الوجــه والفكيــن
للمتابعــة والتأكــد مــن ثبــات العظــم والتئــام الجــروح تبــدأ بعــد مضــي
أســبوع مــن العمليــة  ،يتــم فيهــا التقــاط الــازم مــن األشــعة بصفــة
دوريــة و التأكــد مــن وضعيــة العظــام و مــدى صحــة اتخاذهــا للوضعيــة
المناســبة الالزمــة .
تبــدأ بعدهــا المرحلــة األخيــرة مــن العــاج التقويمــي والتــي تتضمــن
مطابقــة األســنان مطابقــة دقيقــة ووضعهــا فــي الوضــع المثالــي مــن
الناحيــة الوظيفيــة والجماليــة  ،ومــن ثــم يتــم إنهــاء العــاج بإعطــاء
المريــض مثبتــات األســنان الالزمــة لفتــرة مــا بعــد التقويــم .

و مــن المهــم جــدا المحافظــة علــى التغذيــة الســليمة بعــد العمليــة
حيــث أنهــا تســاعد علــى التئــام الجــروح بصــورة ســريعة وصحيــة  ،وينصــح
المريــض فــي البدايــة بتنــاول األطعمــة اللينــة والســوائل (بمــا فــي ذلــك
الفيتامينــات والمعــادن) حتــى يتــم التعــود والعــودة إلــى األكل الطبيعــي
بصــورة تدريجيــة  ،ويمنــع منعــا باتــا ممارســة التدخيــن  ،و يســتغرق
الشــفاء مــا بيــن  12-9شــهرا مــن الخضــوع للعمليــة حتــى اندمــال الجــروح
و التئــام العظــام ،
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المضاعفات :

.6

فــي حالــة تعــرض العصــب الســني الســفلي
للضــرر أو القطــع أثنــاء العمليــة  ،فــإن المريــض
سيشــعر بتنمــل أو وخــز فــي الفــك الســفلي
واللســان والشــفة الســفلى واألســنان الســفلية
أو قــد يفقــد اإلحســاس فــي تلــك المناطــق  ،و
عندمــا يبــدأ العصــب بالنمــو مجــددا فــإن المريــض
يبــدأ بالشــعور بالــدفء فــي تلــك المناطــق  ،ثــم
تعــود األحاســيس الطبيعيــة بمجــرد اكتمــال نمــو
العصــب ،وينــدر أن يحتــاج العصــب أكثــر مــن ســتة
أشــهر ليكتمــل نمــوه  ،ورغــم ذلــك فالمريــض
يســتطيع تحريــك فكــه و شــفتيه و لســانه دون أي
تأثيــر .

.7

تلــوث الجــروح يحــدث نتيجــة عــدم االهتمــام
بنظافــة الفــم واألســنان  ،ويكــون أحيانــا مصحــوب
بارتفــاع درجــة الحــرارة  ،وإذا حــدث ذلــك فإنــه يتــم
معالجتــه باســتخدام المضــادات الحيويــة و تنظيــف
الجــروح مــن قبــل الطبيــب .

.8

قــد يعانــي المريــض مــن محدوديــة فتــح الفــم
و حركــة الفــك أو صعوبــة فــي المضــغ و التحــدث
لفتــرة وجيــزة  ،و يمكــن معالجــة ذلــك بممارســة
بعــض تماريــن الفــك التــي يشــرحها الطبيــب
لمريضــه .

.9

قــد يشــعر المريــض بألــم خفيــف لــدى تحدثــه
لفتــرات طويلــة  ،ولكــن الحديــث بحــد ذاتــه يعتبــر
تمرينــا مفيــدا لعضــات الفــك  ،لذلــك ينصــح
المريــض بالتحــدث و عــدم االعتمــاد علــى الكتابــة .

المضاعفــات المصاحبــة للعمليــة طبيعيــة
ومشــابهة ألي عمليــة أخــرى  ،ويمكــن ســردها كمــا
يلــي :
 .1انتفــاخ و تــورم فــي الوجــه يظهــر بصفــة طبيعيــة
بعــد يــوم أويوميــن عقــب العمليــة و يســتمر لمــدة
أســبوع  ،ثــم مــا يلبــث أن يختفــي بعدهــا وال يســتمر
عــادة ألكثــر مــن  3أســابيع  ،ويمكــن التخفيــف مــن
حــدة التــورم باآلتــي :
• وضــع كمــادات بــاردة علــى الوجــه عــدة مــرات
فــي اليــوم  ،ورفــع الــرأس بزاويــة  45-30درجــة
أثنــاء النــوم
• بعــض األطبــاء يصــف بعــض األدويــة
الســتيرويدية لتخفيــف التــورم و شــعور عــدم
االرتيــاح
• ينصــح بالقيــام ببعــض النشــاطات الخفيفــة
كالمشــي لزيــادة تدفــق الــدم ممــا يخفــف
التــورم و يحفــز التئــام الجــروح علــى حــد ســواء
.2

شــعور بالغثيــان و الرغبــة فــي التقيــؤ قــد يحدثــان
نتيجــة التخديــر العــام  ،ويتــم تجنــب ذلــك بصــرف
األدويــة الالزمــة مــن قبــل الطبيــب .

.3

ألــم متوســط يعقــب العمليــة و يمكــن تجنــب
الشــعور بــه بتنــاول األدويــة التــي يصرفهــا الطبيــب
بالعــادة  ،أمــا إذا اســتمر األلــم بعــد تنــاول األدويــة
فإنــه يتوجــب مراجعــة الطبيــب فــي الحــال .

.4

معظــم المرضــى يصاحبهــم شــعور بعــدم
االرتيــاح مــكان العمليــة  ،ويبــدأ هــذا الشــعور فــي
األيــام األولــى مــن إجــراء العمليــة  ،ثــم مــا يلبــث أن
يخــف تدريجيــا حتــى يختفــي تمامــا بعــد أســبوع أو
أســبوعين علــى األكثــر .

.5

قــد يحــدث نزيــف بســيط مــكان العمليــة خــال
األيــام األولــى منهــا  ،و ذلــك يحــدث عــادة و ال يجــب
أن يثيــر مخــاوف المريــض .
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 .10بمــا أن الشــقوق تتــم داخــل الفــم فــإن حــدوث
نــدوب خارجيــة مســتبعد تمامــا  ،لــذا ال داعــي
للقلــق حيالهــا .

ﻣﻊ أﺣﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت

ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
زراﻋﺔ اﻻﺳﻨﺎن

إﺑﺘﺴﺎﻣﺘﻚ
ﻻ ﺗﺨﺒﻴﻬﺎ
أﻛﻤﻞ
اﻟﻔﺮاغ
وﺣﻠﻴﻬﺎ
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د.ﻣﻨﻰ ﻋﺜﻤﺎن
ﻋﻀﻮ اﻻﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﻟﺘﺠﻤﻴﻞ اﻻﺳﻨﺎن
و ختامــا فــإن المريــض نفســه يلعــب دورا مهمــا فــي ســرعة
شــفائه و تحســن صحتــه بعــد العمليــة بعــدة عوامــل  ،منهــا :
• االهتمام البالغ بنظافة الفم واألسنان .
• االهتمام بالتغذية السليمة و الصحية .
• متابعة وتنفيذ توصيات الطبيب بدقة .
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التسمم الغذائي

السالمونيال ()Salmonella
تنقســم «الســالمونيال» إلــى عــدة أنــواع ،منهــا «التيفيــة» ()typhi
«الحمــى المعويــة»
و»الباراتيفيــة» ( ،)paratyphiالمعروفــة أيضــً باســم ُ
(.)enteric fever

كثيرًا ما تسمعين تردد مصطلح «التسمم
الغذائي» في محيطك ،ولكن ما هو تحديدًا؟
وكيف تقين طفلك من اإلصابة به؟

د .حميد العنزي
استشاري طب األطفال
البورد األمريكي لطب األطفال
تخصص دقيق أطفال  -كندا

المصادر:
عــاد ًة مــا تتواجــد «الســالمونيال» فــي البيــض النــيء والدجــاج واللحــوم غيــر المطهــوة
جيــدًا والحليــب غيــر المبســتر أو الحيوانــات المصابــة.

أوالً ُيعــد التســمم الغذائــي شــائعًا جــدًا بيــن األطفــال ،وهــو عبــارة عــن مجموعــة
مــن األعــراض التــي يســببها تنــاول األغذيــة والمشــروبات الملوثــة بالبكتيريــا.
يخلــط الكثيــر مــن النــاس بيــن التســمم الغذائي وبيــن إلتهاب األمعاء الفيروســى،
حيــث أن األعــراض متشــابهة للغايــة .ولكــن يجــب مالحظــة أن التســمم الغذائــي
ســببه البكتيريــا بينمــا إلتهــاب األمعــاء الفيروســى تنجــم عــن اإلصابــة بفيــروس.

يوجــد أكثــر مــن  250مرضــً قــد تســبب التســمم الغذائــي ،ولكــن القليــل منهــا فقــط هــو الشــائع مثــل «الســالمونيال» و»اإلشــريكية القولونيــة»
( .)E-Coliوتتــم اإلصابــة بهــذه األنــواع مــن البكتيريــا عــن طريــق االتصــال المباشــر بيــن الفــم واليديــن.
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وبحســب شــدة التســمم ونــوع البكتيريــا
التــي تتســبب بــه ،فقــد تتــراوح فتــرة
التعافــي بيــن  24ســاعة و أســبوعين.
وســوف نطلــع مــن خــال هــذا الدليــل علــى
كل نــوع مــن أنــواع البكتيريــا وفتــرات
حضانتهــا وأســبابها بالتفصيــل.

العطيفة
() Campylobacter
تُعــد بكتيريــا «العطيفــة» ســببًا رئيســيًا ألعــراض
اإلســهال الناجمــة عــن تنــاول األغذيــة ،وتشــيع
فــي منطقــة الشــرق األوســط بيــن األطفــال
ممــن هــم دون ســن العاميــن.
المصادر:
عــاد ًة مــا تتواجــد بكتيريــا «العطيفــة» فــي
الدجــاج واللحــوم غيــر المطهــو جيــدًا ،وفــي
الحليــب غيــر المعالــج والميــاه غيــر المعالجــة،
وعبــر االتصــال بالحيوانــات الزراعيــة واألســماك
الصدفيــة.
األعراض:
اإلسهال الحاد
وجود دم مع اإلخراج
آالم المعدة
االنتشار
بكتيريــا
تنتشــر
«العطيفــة» عــن طريــق
تنــاول األغذيــة والميــاه
ا لملو ثــة .

فترة الحضانة
فتــرة الحضانــة هــي الفتــرة التــي تفصــل بيــن
وقــت تنــاول األغذيــة الملوثــة وبيــن بدايــة ظهــور
األعــراض.
وتُقــدر فتــرة حضانــة بكتيريــا «العطيفــة»
بكونهــا بيــن  10-1أيــام ،وعــاد ًة مــا تكــون مــن
 5-2أيــام
المدة
تتالشــى أعــراض بكتيريــا «العطيفــة» فــي
غضــون يوميــن إلــى أســبوع بحســب حــدة
العــدوى.

الوقاية
لوقايــة طفلــك مــن اإلصابــة ببكتيريــا
«العطيفــة» يجــب عليــك:
• طهو الدجاج واللحوم بعناية
•

تجنــب اســتخدام نفــس األدوات
المســتخدمة فــي إعــداد اللحــوم النيئــة
مــع المكونــات األخــرى

•

اســتخدام الميــاه النظيفــة فــي منزلــك إذا
شــككت فــي وجــود تلــوث

•

تنظيــف أي مخلفــات تتركهــا الحيوانــات
ا لمنز ليــة

األعراض:
اإلسهال
ُحمى مرتقعة
آالم شديدة بالمعدة
القيء والغثيان

تنتشــر «الســالمونيال» عــن طريــق تنــاول األغذيــة
أو الميــاه الملوثــة ،أو باالتصــال المباشــر بحيــوان
ُمصــاب أو باالتصــال المباشــر مــع شــخص ُمصاب.

فترة الحضانة
فتــرة الحضانــة هــي الفتــرة التــي تفصــل بيــن وقــت تنــاول األغذيــة الملوثة
وبيــن بدايــة ظهــور األعراض.
وتُقــدر فتــرة حضانــة «الســالمونيال» بـــ  48-12ســاعة ،وعــاد ًة مــا تكــون 4
أيــام.
المدة
تتالشــى أعــراض «الســالمونيال» فــي غضــون  3أســابيع بحســب حــدة
العــدوى ،وقــد يســتمر الطفــل فــي حمــل البكتيريــا حتــى  12أســبوعًا.
الوقاية
لوقاية طفلك من اإلصابة { بـالسالمونيال } يجب عليك:
طهو الدجاج واللحوم بعناية
تجنــب اســتخدام نفــس األدوات المســتخدمة فــي إعــداد اللحــوم النيئــة أو
البيــض مــع المكونــات األخــرى
تنظيف أي مخلفات تتركها الحيوانات المنزلية

غسل اليدين بعد تحضير البيض أو اللحوم أو الدجاج
عــدم اإلفــراط فــي تســخين البيــض أو منتجاتــه ،بمــا فيهــا «المايونيــز»
واألطعمــة التــي تحتــوي علــى البيــض

العصوية الشمعية
()Bacillus Cereus

تشــيع بكتيريــا «العصويــة الشــمعية» فــي
األطعمــة المعالجــة والمجففــة ،وعــاد ًة مــا تنجــم
عــن عــدم التحكــم فــي حــرارة األغذيــة كمــا يجــب.
المصادر:
عــاد ًة مــا تتواجــد بكتيريــا «العصويــة الشــمعية»
فــي منتجــات الحبــوب واألرز والتوابــل واألغذيــة
المجففــة ومنتجــات األلبــان ،باإلضافــة إلــى التربــة.
األعراض:
اإلسهال – في المراحل المتقدمة من العدوى
تقلصات وآالم المعدة
القيء والغثيان
االنتشار
تنتشــر بكتيريــا «العصويــة الشــمعية» عــن
طريــق تنــاول األغذيــة الملوثــة أو مباشــر ًة
بمالمســة التربــة.
فترة الحضانة
فتــرة الحضانــة هــي الفتــرة التــي تفصــل بيــن
وقــت تنــاول األغذيــة الملوثــة وبيــن بدايــة ظهــور
األعــراض.
وتُقــدر فتــرة حضانــة بكتيريــا «العصويــة
الشــمعية» بيــن  5-1ســاعات ،وعــاد ًة تكــون مــن
 16-8ســاعة.
المدة
تتالشــى أعــراض بكتيريــا «العصويــة الشــمعية»
فــي غضــون  36-24ســاعة بحســب حــدة
العــدوى.
الوقاية
لوقايــة طفلــك مــن اإلصابــة ببكتيريــا «العصويــة
الشــمعية» يجــب عليك:
وضــع فائــض كميــة األرز بالبــراد بــدالً مــن تركهــا
تبيــت خارجــه
طهــي الطعــام بطريقــة صحيحــة للحــد مــن
تكاثــر البكتيريــا
عــدم اإلفــراط فــي تســخين الحليــب ومنتجــات
األلبــان حتــى ال تفســد ،مــع الحــرص علــى
حفظهــا بالبــراد لحمايتهــا مــن البكتيريــا
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اإلشريكية القولونية
()E-Coli

العصوية الوشيقية
(Clostridium
)Botulinum

تنقســم «اإلشــريكية القولونيــة» إلــى نوعيــن،
ُيحمــل إحداهمــا فــي جســم اإلنســان ،بينمــا
ينجــم اآلخــر وهــو  O157عــن التحضيــر أو
التخزيــن الخاطــئ للطعــام.

تشــيع بكتيريــا «العصويــة الوشــيقية» كثيــرًا
فــي البيئــة المحيطــة بنــا.

المصادر:
عــاد ًة مــا تتواجــد بكتيريــا «اإلشــريكية المعويــة
 »O157فــي اللحــوم غيــر المطهــوة جيــدًا أو
المبســتر أو الملــوث.
الحليــب غيــر ُ
تعيــش «اإلشــريكية القولونيــة» فــي األمعــاء
ويمكــن أن تنتقــل مــن شــخص إلــى آخــر
باالتصــال المباشــر بالبــراز أو المــوارد البرازيــة.

المصادر:
عــاد ًة مــا تتواجــد بكتيريــا «العصويــة
الوشــيقية» فــي التربــة وفــي أمعــاء األســماك
والحيوانــات.
تعيــش «اإلشــريكية القولونيــة» فــي األمعــاء
ويمكــن أن تنتقــل مــن شــخص إلــى آخــر
باالتصــال المباشــر بالبــراز أو المــوارد البرازيــة.

األعراض:
اإلسهال
وجود دم مع اإلخراج
االنتشار:
تنتشر بكتيريا
«اإلشريكية المعوية
 »O157عن طريق
تناول اللحوم أو
الدواجن الملوثة.
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فترة الحضانة
فتــرة الحضانــة هــي
الفتــرة التــي تفصــل
بيــن وقــت تنــاول
الملوثــة
األغذيــة
وبيــن بدايــة ظهــور
األعــراض.
وتُقــدر فتــرة حضانــة
بكتيريــا «اإلشــريكية
المعويــة »O157
بيــن  60-12ســاعة.
المدة
تتالشــى أعــراض بكتيريــا «اإلشــريكية المعويــة
 »O157مــع الوقــت بحســب حــدة العــدوى
ومســتوى مناعــة الطفــل.
الوقاية
لوقايــة طفلــك مــن اإلصابــة ببكتيريــا
«اإلشــريكية المعويــة  »O157يجــب عليــك:
طهــو اللحــوم والدجــاج جيــدًا للحــد مــن
تكاثــر البكتيريــا
تخزين الطعام في البراد
التأكــد مــن اســتخدام طفلــك لــدورات
الميــاه النظيفــة وتجنــب اســتخدام
المراحيــض العامــة

األعراض:
اإلســهال – فــي المراحــل المتقدمــة مــن
ا لعــد و ى
اإلمساك
القيء والغثيان
الضعف واإلرهاق
صعوبة في التنفس والبلع
جفاف الفم
االنتشار
تنتشــر بكتيريــا «العصويــة الوشــيقية» عــن
طريــق تنــاول األغذيــة الملوثــة واالتصــال
المباشــر بالتربــة أو الحيوانــات.
فترة الحضانة
فتــرة الحضانــة هــي الفتــرة التــي تفصــل بيــن
وقــت تنــاول األغذيــة الملوثــة وبيــن بدايــة
ظهــور األعــراض.
وتُقــدر فتــرة حضانــة بكتيريــا «العصويــة
الوشــيقية» بيــن  36-12ســاعة.
المدة
تتالشــى أعــراض بكتيريــا «العصويــة
الوشــيقية» خــال  14-2يومــً بحســب حــدة
ا لعــد و ى .
الوقاية
لوقايــة طفلــك مــن اإلصابــة ببكتيريــا
«العصويــة الوشــيقية» يجــب عليــك:
طهــو األســماك مباشــر ًة للحــد مــن تكاثــر
ا لبكتير يــا

تجنــب إطعــام طفلــك األســماك النيئــة مثــل
«السوشــي» أو «الساشــيمي»

العصوية الحاطمة
(Clostridium
)Perfringens

تشــيع بكتيريــا «العصويــة الحاطمــة» كثيــرًا
فــي األماكــن التــي تفتقــر إلــى أنظمــة الصــرف
الصحــي الجيــدة.
المصادر:
عــاد ًة مــا تتواجــد بكتيريــا «العصويــة الحاطمــة»
فــي بــراز اإلنســان والحيــوان والتربــة ومــواد
الصــرف الصحــي والغبــار.

ﻗﺴﻢ اﻟﻄﺐ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ

ﺟﻬﺎز اﳌﺸﻲ
ﻟﻠﻌﻼج اﳌﺎﺋﻲ FOCUS
أﺣﺪث ﻣﻌﺪات اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ دار اﻟﺸﻔﺎء
وول ﻣﺮه
اﻟﻜﻮﻳﺖ

األعراض:
اإلسهال
آالم المعدة
االنتشار
تنتشــر بكتيريــا «العصويــة الحاطمــة» عــن
طريــق االتصــال المباشــر بمــواد البــراز أو التربــة
أو أيــة أشــياء أخــرى ملوثــة.
فترة الحضانة
فتــرة الحضانــة هــي الفتــرة التــي تفصــل بيــن
وقــت تنــاول األغذيــة الملوثــة وبيــن بدايــة ظهــور
األعــراض.
وتُقــدر فتــرة حضانــة بكتيريــا «العصويــة
الحاطمــة» بيــن  18-8ســاعة.
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المدة
تتالشــى أعــراض بكتيريــا «العصويــة الحاطمــة»
خــال  18-8ســاعة بحســب حــدة العــدوى.
الوقاية
لوقايــة طفلــك مــن اإلصابــة ببكتيريــا «العصويــة
الحاطمــة» يجــب عليــك:
تنظيــف أيــة مخلفــات تتركهــا الحيوانــات
ا لمنز ليــة
ثنــي طفلــك عــن لمــس البــراز – حيــث أن معظم
األطفــال يتســمون بالفضــول وخاصــةً مــن لــم
يتمــون عامهــم الثالــث
منــع طفلــك مــن اللعــب بجــوار أيــة بالوعــات
مفتوحــة أو االتصــال بميــاه الصــرف الصحــي

ﺟﻬﺎز اﳌﺸﻲ ﻟﻠﻌﻼج اﳌﺎﺋﻲ FOCUS
ﺟﻬــﺎز اﻟﻌــﻼج اﳌﺎﺋــﻲ  Focusﻫــﻮ ﺟﻬــﺎز ﻣﺸــﻲ ﻣﺎﺋــﻲ ﻓﺮﻳــﺪ ﻣــﻦ ﻧﻮﻋــﻪ ﻳﻮﻓــﺮ ﻋــﻼج ﻃﺒﻴﻌــﻲ ﻣﺎﺋــﻲ ﺑﺸــﻜﻞ ﻋﻤــﻮدي وﻣﺮﻳــﺢ  .ﻫــﺬا اﻟﻨﻤــﻮذج ﺑــﻪ ﻛﺎﻓــﺔ اﳌﺰاﻳــﺎ اﳌﻄﻠﻮﺑــﺔ
ﻟﻔﻌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻌــﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌــﻲ وإﻋــﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴــﻞ اﻟﺒــﺪ واﻟﻠﻴﺎﻗــﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴــﺔ ﺑﺈﺳــﺘﺨﺪام ﺟﻬــﺎز اﳌﺸــﻲ اﳌﺎﺋــﻲ ﻣﺜــﻞ اﻃــﺎرات اﳌﻘﺎوﻣــﺔ وإدارة اﳌﻴــﺎه اوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴــﺔ ،ﻃــﻮل
اﳋﻄﻮة وﻣﺆﺷﺮات ﻋﻤﻖ اﳌﻴﺎة  .اﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﻛﻞ اﻋﻤﺎر واﻟﻘﺪرات ﳝﻜﻨﻬﻢ اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﺘﺞ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﺳﻬﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ .
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ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ اﻟﺒﻮﻟﻴﺔ
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ﻻ ﺗﻬﻤﻞ ﻧﻔﺴﻚ
ﺻﺤﺘﻚ أوﻟﻮﻳﺘﻚ
د ..ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ
اﺳﺘﺸﺎرى ﺟﺮاﺣﻪ اﻟﻜﻠﻰ
واﻟﻤﺴﺎﻟﻚ اﻟﺒﻮﻟﻴﻪ واﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﻪ
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د.راﻧﻰ ﻣﻨﻴﺮ اﻟﻌﺎﻛﻮم
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻜﻠﻰ
واﻟﻤﺴﺎﻟﻚ اﻟﺒﻮﻟﻴﺔ واﻋﻀﺎء
اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ

د .ﺷﺮﻳﻒ ﻋﺜﻤﺎن
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺟﺮاﺣﺔ وﻣﻨﺎﻇﻴﺮ
اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ اﻟﺒﻮﻟﻴﺔ واﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ
واﻟﻌﻘﻢ
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ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺒﺮوﺳﺘﺎﺗﺎ ﻳﺼﻴﺐ  1ﻣﻦ ﻛﻞ  6رﺟﺎل ,اذا ﻛﻨﺖ ﻓﻮق ال  ,50اﻟﻔﺤﺺ ﺿﺮورة

Prostate Cancer hits 1 of 6 males, If you are a male & above 50
checking up on yourself is a must.
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كم مرة يجب علي إجراء مسحة عنق الرحم؟
يعتمد على عمر المريضة ونتائج الفحوصات السابقة.
 .1إذا كان العمر ما بين  29 – 21سنة  :يجب إجراؤه كل  3سنوات.
 .2العمر  30ســنة أو أكثر  :إجراء المســحة كل  3ســنوات وفحص HPV
كل  5ســنوات.

د.جورجيت عسال

ما مدى انتشــار
ســرطان الرحم عند
النساء؟

طبيب امراض نساء ووالدة
البورد العربي  -مجستير امراض نساء ووالدة
عضو في جمعية التجميل األمريكية.
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يجــب التوقــف عــن إجــراء المســحة إذا وصلــت المــرأة لعمــر  65ســنة وكانــت
نتائــج المســحات الســابقة خــال  10ســنوات طبيعية.
هــل مــن الضــروي إجــراء مســحة عنــق الرحــم بعــد اســتئصال
الرحــم؟
ليــس مــن الضــروري إجــراء المســحة إذا تــم إســتئصال عنــق الرحــم كجــزء
مــن العمليــة (  ) Hysteroscopyإمــا إذا تــم اســتئصال الرحــم بــدون عنــق
الرحــم فهــي بحاجــة إلــى متابعــة الفحــص الــدوري لعنــق الرحــم بإجــراء
المســحة.

بيعتبــر مــرض ســرطان الرحــم مــن أكثــر األمــراض الســرطانية التــي تصيــب
النســاء بعــد مــرض ســرطان الثــدي .حيــث يصيــب هــذا المــرض  11ألــف حالــة ســنويًا
علــى مســتوى دول العالــم و يتســبب فــي وفــاة  3آالف حالــة.
ماهو سبب اإلصابة بمرض سرطان الرحم؟
تعتبــر اإلصابــة بفيــروس  HPVالعامــل االكثــر خطــور ًة مــع اإلصابــة بمــرض ســرطان
الرحــم .و تأخــذ اإلصابــة الفيروســية فتــرة مــن  15 – 10ســنة لتحويــل الخاليــا فــي
عنــق الرحــم إلــى خاليــا ســرطانية.
وماهي أهم طرق الوقاية من اإلصابة بمرض سرطان الرحم؟
إجراء المسحة لعنق الرحم بصورة دورية
و قــد تــم تطويــر تطعيــم خــاص للحمايــة مــن اإلصابــة بفيــروس ال  .HPVو قــد
أصبــح هــذا التطعيــم ،فــي كثيــر مــن دول العالــم ،إجباريــً علــى اإلنــاث ابتــداءًا مــن
ســن  12ســنة وذلــك لمنــع اإلصابــة بالفيــروس وبالتالــي منــع اإلصابــة بمــرض
ســرطان الرحــم
ما هي مسحة عنق الرحم؟
مســحة عنــق الرحــم هــو فحــص يتــم إجــراؤه للكشــف عــن ســرطان عنــق الرحــم،
والــذي يبحــث عــن أي تغيــر فــي خاليــا عنــق الرحــم ،وهــو الجــزء الســفلي مــن
الرحــم الــذي يفتــح علــى المهبــل.
تظهــر مســحة عنــق الرحــم إذا مــا كان هنــاك أي خاليــا ســرطانية فــي عنــق الرحــم
أو أي خاليــا شــاذة يمكــن أن تــؤدي إلــى ســرطان الرحــم.

ما هي أهمية مسحة عنق الرحم؟
يمكــن لمســحة عنــق الرحــم أن تنقــذ حياتــك ،حيــث أن ســرطان عنــق
الرحــم كامــل للشــفاء بنســبة  %100إذا مــا تــم كشــفه مبكــرًا .لــذا فــإن
إجــراء مســحة عنــق الرحــم بشــكل دوري يعــد أحــد أهــم األشــياء التــي
علــى المــرأة القيــام بهــا للحفــاظ علــى صحتهــا.
كمــا تعتبــر مســحة عنــق الرحــم فعالــة فــي الكشــف عــن خاليــا قبــل-
الســرطانية فــي عنــق الرحــم ،حتــى تتمكــن النســاء فــي هــذه الحالــة مــن
الحصــول علــى عــاج قبــل أن تســنح الفرصــة لهــذه الخاليــا أن تتطــور
وتصبــح ســرطانية.
متى يجب علي البدء بإجراء مسحة عنق الرحم؟
تنصــح النســاء بالبــدء بإجــراء مســحة عنــق الرحــم مــع (بــدء النشــاط
الجنســي)او بعمــر  21ســنة.
كيف أحضر نفسي لمسحة عنق الرحم؟
الوقــت المثالــي لحجــز موعــد إلجــراء مســحة عنــق الرحــم هــو حوالــي 10
أيــام بعــد أول يــوم مــن آخــر دورة شــهرية
يفضــل تجنــب القيــام بــأي شــيء مــن شــأنه أن يغيــر تــوازن الخاليــا فــي
عنــق الرحــم فــي اليوميــن الســابقين للفحــص ،حيــث قــد يــؤدي هــذا
للحصــول علــى نتائــج خاطئــة .لــذا ،ينصــح األطبــاء بتجنــب األمــور التاليــة
قبــل يوميــن مــن الفحــص:
• االتصال الجنسي
• استخدام السدادات القطنية ()Tampons
• استخدام الكريمات واألدوية المهبلية
• ستخدام البخاخات المهبلية
• غســل المهبــل (الــدوش) وهــو غســل المهبــل مــن الداخــل بالمــاء
أو ســوائل أخــرى ،فــي الواقــع ،فــإن األطبــاء عــادة ينصحــون بعــدم
القيــام بهــذا األمــر حيــث أنــه يمكــن أن يزيــد خطــر اإلصابــة بالعــدوى.

هــل مــن الضــروري إجــراء
مســحة عنــق الرحــم بعــد
أخــذ لقــاح  HPV؟
أجــل ألن اللقــاح تنقــص مــن
نســبة ســرطان عنــق الرحــم
لكــن ال يمنــع حدوثــه بشــكل
تــام.
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الحول عند
األطفال
د .منصور الشمرى
استشاري جراحة العيون

الزمالة البريطانية لطب وجراحة العيون
البورد السعودي في طب وجراحة العيون

ماهو الحول ؟
الحول هو عيب بصري تكون فيه العينان غير مستقيمتين وتنظران إلى
إتجاهين مختلفين .حيث تكون إحدى العينين متجهة لألمام مباشرة
بينما العين األخرى تنحرف إلى الداخل او الى الخارج او الى األعلى او الى
األسفل .
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'' الحظ أن العين المنحرفة قد تستقيم في بعض االحيان وتظهر العين
المستقيمة انحرافًا أحيانًا اخرى .كما وان عدم االستقامة هذا قد يكون
ملحوظًا دائمًا او انه يظهر ويختفي''.
ويتعبر الحول حالة شائعة تصيب األطفال الذكور واإلناث على حد سواء،
إضافة الى إمكانية حدوثه في مرحلة الحقه من العمر .آخذين بعين
االعتبار أن الحول قد يصيب أكثر من فرد في العائلة كما أنه قد يصيب
األشخاص الذين ليس لهم أقارب مصابون بهذه الحالة.
ما أهمية إستقامة العينين ؟
الرؤية باستخدام كلتا العينين في وضعهما المستقيم هي الوضع
الطبيعي لدى الشخص السليم حيث تتجه العينان الى نفس الهدف
عندئذ فقط يقوم مركز اإلبصار في الدماغ بدمج الصورتين
المرئي.
ٍ
اآلتيتين منهما لكي ينتج صورة واحدة ثالثية األبعاد (أي الصورة المجسمة)

كيف يتم توجيه العينين ؟
هناك ست عضالت تتحكم في حركة العين  .ولكي يمكن تثبيت وتركيز
هدف مرئي واحد يجب أن يكون هناك توازن وتنسيق
كلتا العينين على
ٍ
في العمل بين العضالت الست الموجودة حول كل عين.
ماتداعيات الحول على اإلبصار ؟
إن عدم استقامة العينين في مرحلة الطفولة قد يسبب تدني في
القدرة البصرية او كسل في إحدى العينين حيث يستقبل المخ الصورة
اآلتية من العين المستقيمة التي ترى بشكل أفضل ،متجاه ً
ال الصورة
االتية من العين األخرى غير المستقيمة مما يؤدي الى كسلها .الحظ ان
مثل هذا الكسل يؤدي ايضا الى فقدان القدرة على إدراك البعد الثالث
لألشياء اي الصورة المجسمة والعمق .
هل باإلمكان إنقاذ العين الحوالء من الكسل ؟
نعم إذا ما تم ذلك في سن مبكرة ويكون عالج كسل العين هذا عن
طريق  -:عالج السبب المؤدي الى الحول ،وستنحدث عن ذلك فيما بعد
تغطية العين التي توفر الرؤية األفضل للطفل وذلك بهدف تحسين
القدرة البصرية للعين األضعف

ماهي طرق عالج الحول ؟
يختلــف عــاج الحــول مــن حالــة الــى أخــرى باختــاف الســبب المــؤدي لإلصابة،
حيــث قد يشــمل العــاج -:
اســتخدام النظــارات الطبيــة العمليــة الجراحيــة لتعديــل وضــع عضــات
العيــن اســتئصال المــاء األبيــض (عدســة العيــن المعتمــة) فــي حالــة
وجــوده تصحيــح أي عيــوب اخــرى تكــون الســبب فــي انحــراف العيــن عــن
وضعهــا الطبيعــي إضافــة الــى عــاج كســل العيــن وذلــك بتغطيــة العيــن
الســليمة بهــدف تحســين القــدرة البصريــة فــي العيــن المصابــة إن لــزم
األمــر .وعلــى ضــوء الفحــص العينــي الشــامل ألجــزاء العيــن الداخليــة
والخارجيــة ،يقــرر طبيــب العيــون نوعيــة العــاج المالئــم للحالــة ســواء كان
عالجــً بصريــً او طبيــً او جراحيــً ،وقــد يتظلــب األمــر عالجــً يجمــع بيــن
إثنيــن او أكثــر مــن هــذه العالجــات معــً.

ويجــب التنبيــة هنــا الــى أن بعــض انــواع الحــول األنســي يكــون مشــتركًا
اي ان قســطًا مــن اإلنحــراف يكــون بســبب النــوع األول التكيفــي والقســط
اآلخــر منــه يكــون بســبب النــوع الخلقــي ويتــم هنــا بــكال العالجيــن أي
النظــارات الطبيــة والجراحيــة .

ماهي أشهر أنواع الحول ؟
أشهر انواع الحول هي -:
 - 1الحول الى الداخل ( الحول األنسي) وأهم انواعه -:
ب  -األنسي الخلقي
أ -األنسي التكيفي
 - 2الحول الى الخارج ( الحول الوحشي )
وسنستعرض اوالً الحول األنسي بشيئ من التفصيل .
ماهو الحول الى الداخل (الحول األنسي) ؟
الحــول االنســي هــو انحــراف إحــدى العينيــن او كلتاهمــا نحــو األنــف وهــو
أكثــر أنــواع الحــول شــيوعًا لــدى األطفــال الصغــار .

هل تنفع الجراحة لكل حاالت الحول ؟
آل  .إن جراحــة الحــول ليســت بديــ ً
ا عــن اســتخدام النظــارات الطبيــة او
الوســائل العالجيــة األخــرى .فقــد يكــون عــاج الحــول بإتبــاع أســاليب
أخــرى غيــر األســاليب الجراحيــة والتــي قــد تشــكل اســتخدام القطــرات او
النظــارات الطبيــة او تمرينــات العيــن او تغطيــة إحــدى العينيــن.
متى يفضل إجراء جراحة الحول ؟
داع للعــاج الجراحــي ،فإنــه كلمــا تــم ذلــك فــي مراحلــة
إذا كان هنــاك ٍ
مبكــرة كلمــا تحســنت الفرصــة أمــام الطفــل لتحقيــق نمــو بصــري ســليم
فــي كلتــا العينيــن .ومــن المهــم التأكــد هنــا علــى أن قــرار توقيــت إحــراء
الجراحــة يتــم مــن قبــل طبيــب العيــون المختــص حســب كل حالــة علــى
حــدة ،وليــس بنــاءًا علــى رغبــة الوالديــن.

ماهو الحول الكاذب ؟
قد يالحظ على بعض األطفال الرضع وجود حول نتيجة لكون األنف
لديهم عريضًا و مفلطحًا مع وجود ثنية داخل الجفن والتي قد تخفي
العين عند التحديق جانبًا األمر الذي قد يظهر العينين و كأن بهما حوالً
وهو ما يسمى بالحول الكاذب  .وهذه الحالة تتحسن مع نمو الطفل ،اما
الحول الحقيقي فال يتحسن مع نمو الطفل إذا تجاوز عمره أربعة أشهر.
إن بإمكان طبيب العيون تمييز حالت الحول الحقيقي من الحول الكاذب،
لذلك يجب استشارة الطبيب المختص في حالة الشك بوجود حول في
عين الطفل.

هنــا ال تنفــع النظــارات الطبيــة ويكــون العــاج فقــط بالجراحــة عــن طريــق
شــد أو إرتخــاء او تغييــر موقــع بعــض عضــات العيــن او كالهمــا مــن أجــل
تحقيــق اســتقامة العينيــن .ويفضــل أن يتــم هــذا فــي أســرع وقــت ممكــن.
الحــظ انــه يجــب عــاج كســل العيــن اوالً ان وجــد قبــل التدخــل الجراحــي .

ماأهم انواعه ،وكيف يعالج ؟
أهمها نوعان -:
 - 1الحول األنسي التكيفي -:
يحــدث عــاد ًة عنــد ســن الثانيــة مــن العمــر إال أنــه فــي بعــض األحيــان يمكــن
أن يحــدث فــي ســن أبكــر او أبعــد مــن ذلــك .وســببه المباشــر هــو طــول
النظــر لــدى هــؤالء األطفــال.
العالج -:
هــو النظــارات الطبيــة الموجبــة التــي تعالــج الســبب وهــو طــول النظــر
وذلــك مــن أجــل تحقيــق اســتقامة العينيــن
الجديــر بالذكــر هــا ان اســتخدام النظــارات الطبيــة يجــب ان يســتمر الــى ان
يتالشــى طــول النظــر ومعــه الحــول شــيئًا فشــيئًا فــي الســنوات األولــى
مــن عمــر الطفــل
 - 2الحول األنسي الخلقي-:
ويظهــر عــاد ًة بعــد الــوالدة مباشــرة أو بعــد ذلــك خــال األشــهر الســتة
األولــى مــن عمــر الطفــل .زوايــة الحــول (أي مقــدار انحــراف العيــن) عــادة
تكــون كبيــرة .وأحيانــً كثيــرة يكــون هــذا الحــول متبــادل أي يظهــر فــي
إحــدى العينيــن تــارة وفــي العيــن الثانيــة تــارة أخــرى.

هل يفضل عالج كسل العين أوالً أم جراحة الحول ؟
عــادة يفضــل عــاج كســل العيــن اوالً لكــي تحقــق الجراحــة اســتقامة
العينيــن علــى المــدى البعيــد.
هل تستقيم العينين تماما بعد جراحة الحول ؟
إن جــراح الحــول يعتمــد اإلجــراء الجراحــي فــي مقــداره ونوعــه بنــاءًا علــى
جــداول عالميــة معروفــة ومتداولــة وذلــك حســب قياســات الحــول التــي
لــدى المريــض نفســه .وتســتقيم العينيــن فــي أغلــب الحــاالت إال أن بعضــً
منهــا قــد يحتــاج لجراحــة ثانيــة
هل سيحتاج الطفل للنظارات الطبية بعد الجراحة ؟
قــد تســتمر الحاجــة الــى ارتــداء النظــارات الطبيــة بعــد الجراحــة وذلــك
حســب نــوع الحــول الــذي لــدى الطفــل نفســة .
ماهي مضاعفات عمليات الحول ؟
تعتبــر عمليــات الحــول كأي جراحــة أخــرى حيــث يمكــن حــدوث بعــض
المضاعفــات مثــل االلتهابــات او حــدوث نزيــف الــخ  ...وقــد يحــدث تصحيــح
زائــد او تصحيــح ناقــص للحــول األمــر الــذي قــد يســتلزم إجــراء جراحــة
أخــرى كمــا أســلفنا .ولكــن وبشــكل عــام فــإن جراحــات الحــول تعتبــر مــن
الجراحــات اآلمنــة فــي يــد مــن لــه الخبــرة.
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قسم التخدير في مستشفى دار الشفاء  ..أنت في أيد أمينة

ما هو التخدير؟
التخدير هو إلغاء الشعور باأللم واإلحساس بمساعدة طبيب التخدير.
وقد أصبح التخدير في العصر الحديث وسيلة آمنة وفعالة في إلغاء
الشعور باأللم خالل أي تداخل طبي أو جراحي.

كيف يتم إجراء التخدير العام؟

ويتم ذلك إما من خالل إعطاء مواد مخدرة تؤدي إلى النوم وفقدان الوعي
أو من خالل حقن مواد مخدرة موضعية في مكان معين من الجسم مع
المحافظة على الوعي.
من يقوم بإجراء التخدير؟
يتم إجراء التخدير أثناء الجراحة من قبل طبيب التخدير بمساعدة فني
أو ممرض .وال تقتصر مهمة طبيب التخدير على تخدير المريض أثناء
العملية ،وإنما تشمل أيضًا تحضير المريض قبل العمل الجراحي والرعاية
به بعد اإلنعاش والصحو من التخدير.
ويبقى طبيب التخدير أو فني التخدير مع المريض أثناء التخدير دون أن
يتركه لحظة واحدة بهدف مراقبة حالته وحل أي مشكلة يمكن أن تظهر
خالل العملية.
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يشكل التخدير الجراحي العامل الرئيسي في تطور علوم الجراحة الحديثة ،فالتخدير هو اإلجراء الذي يتيح للجراح أن يقوم بإجراء أي تداخل
جراحي على الجسم دون أن يعاني المريض من األلم.
ويولى قسم التخدير في مستشفى دار الشفاء رعاية جميع المرضى
الذين سيخضعون ألي نوع من الجراحة أو التسكين (قبل وأثناء وبعد
الجراحة لجميع أنواع التدخالت الجراحية ولجميع األعمار) ،ويضم القسم
وملتزما من مجموعة من الكوادر متعددة التخصصات
فريقً ًا متميزًًا
ً
على درجة عالية من الخبرة والكفاءة برئاسة
د .طارق المنيسي استشاري التخدير والرعاية المركزة.
وتأكيدًا على تميزه وتفرده  ،فقد حصل قسم التخدير بمستشفى دار
الشفاء على المركز األول خالل تقييم لجنة اإلعتماد الكندي للخدمات
الصحية بنسبة جودة  %100خالل التقييم الدوري عام  ،2013باإلضافه
إلى ذلك يتولى قسم التخدير العناية بجميع الحاالت الجراحية قبل وأثناء
وبعد إجراء العملية ،كما يضم القسم فريق إدارة األلم الذي يتولى إدارة
حاالت األلم الحاد بعد العمليات الجراحية.

وتتضمن أغلب الخدمات التشخيصية التي يوفرها القسم
على:
• عالج حاالت اآلالم الحادة بعد العمليات
• تخدير حاالت العمليات للجراحة العامة وجراحات التجميل
• تخدير حاالت العمليات للنساء والتوليد
• تخدير حاالت عمليات العظام
• تخدير حاالت عمليات المسالك
• تخدير حاالت عمليات األنف واألذن والحنجره
• تخدير حاالت عمليات األوعية الدموية
• تخدير حاالت عمليات المناظير
• تخدير حاالت عمليات العيون
• تخدير حاالت عمليات المخ واألعصاب
• تخدير حاالت عمليات جراحات السمنه المفرطة
• عالج ومتابعة الحاالت في العناية المركزة
• عمل مختلف التقنيات التداخلية للتخدير الموضعي.

إذا كنت ستخضع قريبًا لعملية جراحية فستجد في
هذه التغطية إجابات على معظم األسئلة التي قد
تخطر في بالك حول التخدير الجراحي وأنواعه المختلفة
والمشاكل التي قد ترافقه.

ما هي أنواع التخدير؟
هناك أربعة أنواع مختلفة من التخدير:
 .1التخدير العام :وفيه يفقد المريض وعيه وينام بشكل كامل
ويصبح كامل الجسم غير حساس لأللم.
 .2التخدير الموضعي :وفيه يبقى المريض بوعيه او بمهدئ ويتم
تخدير بقعة صغيرة من الجسم.
 .3التخدير النصفي (إبرة الظهر) :يتم حقن مواد مخدرة تحت
أو فوق األم الجافية حتى يتم تخدير الجزء السفلي من الجسم
ويكون المريض بوعيه أو بمهدئ.
 .4التخدير الطرفي :وفية يتم تخدير األعصاب الطرفية المغذية
لمنطقة العمل الجراحي مما يبقية بعيدًا عن اآلثار الجانبية
للتخدير العام.
ما هو التخدير العام؟
التخدير العام هو حالة تشبه النوم ،حيث يعطى المريض أدوية مخدرة
عامة تؤدي إلى فقد الوعي واإلحساس.
ويكون المريض خالل التخدير العام عادة بحالة شلل كامل ،حيث يعطى
التنفس عن طريق جهاز التنفس االصطناعي الموجود في جهاز
التخدير ،وذلك بواسطة أنبوب يتم إدخاله عبر الفم إلى الطرق التنفسية
بحيث يوصل بواسطة أنابيب خاصة إلى جهاز التخدير.

هناك طريقتان رئيسيتان إلجراء التخدير العام:
 .1بواسطة المخدرات الوريدية :يتم حقن المادة المخدرة بالوريد،
وذلك عن طريق إبرة يتم إدخالها فيه قبل البدء بالتخدير .وفي
هذه الطريقة يغط المريض في نوم عميق دون أن يشعر بذلك.
 .2بواسطة المخدرات اإلستنشاقية :يتم إعطاء المادة المخدرة
بطريق االستنشاق عبر الجهاز التنفسي ،وذلك عن طريق قناع
خاص يوضع على الوجه ويكون موصوالً بواسطة أنابيب خاصة إلى
جهاز التخدير .وفي هذه الطريقة قد يشعر المريض برائحة غازات
التخدير قبل أن يغط في النوم .وأكثر ما تستخدم هذه الطريقة
عند األطفال حيث قد يكون من الصعب فتح خط وريدي في حالة
الوعي الكامل.
ما هي المواد التي تعطى أثناء التخدير العام؟
ال تقتصر األدوية التي يتلقاها المريض أثناء التخدير العام على المادة
المخدرة ،وإنما هناك أيضًا الكثير من المواد األخرى:
• المواد المخدرة :هي أدوية قوية تعطى عن طريق الوريد أو الجهاز
التنفسي أو كليهما معًا وتؤدي إلى غياب الوعي.
• المسكنات :هي أدوية من زمرة المورفين تعطى عن طريق الوريد
لتسكين األلم أثناء وبعد العملية.
• المهدئات :هي أدوية تهدف إلى تحريض النوم وتحريض النسيان
بحيث ال يتذكر المريض فترة التوتر قبل العملية.
• المرخيات العضلية :هي أدوية تؤدي إلى إرخاء عضالت الجسم
بشكل كامل لتتيح للجراح العمل بشكل مريح.
• مضادات اإلقياء :هي أدوية تؤدي إلى الوقاية من اإلقياء الذي
يحدث كتأثير جانبي لألدوية السابقة.
ما هي مزايا التخدير العام؟
• يمكن إجراء العمليات الجراحية في أي مكان من الجسم.
•

يكون المريض بحالة فقدان وعي كامل وبالتالي فهو ال يشعر بأي
شيء يحدث من حوله.

•

تكون العضالت مسترخية بشكل كامل مما يساعد الجراح على
العمل بشكل مريح أكثر.

ما هي مساوئ التخدير العام؟
• قد يترافق مع أعراض مزعجة عند الصحو من التخدير (مثل التهيج،
الغثيان واإلقياء).
• يحتاج إلى بقاء المريض لمدة أطول في المستشفى.
• ال يمكن للمريض تناول الطعام والشراب إال بعد مرور عدة ساعات
على التخدير.
• تختلف مساوئ التخدير العام من حالة إلى آخرى حسب المشاكل
الصحية التي يعاني منها المريض ودائما ما يتم شرح ذلك من
خالل مقابلة المريض مع الطبيب في عيادة التخدير.
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ما هو التخدير الموضعي؟
التخدير الموضعي هو تخدير منطقة صغيرة من الجسم مع بقاء
المريض بوعيه .ويتم عادة من خالل حقن المادة المخدرة الموضعية
بواسطة إبرة في المكان المطلوب تخديره من الجسم.

كيف يجرى التخدير النصفي؟
يجلس المريض على جانب الطاولة وينحني برأسه لألسفل .يتم تعقيم
المكان بإستخدام مطر موضعي ومن ثم يقوم طبيب التخدير بحقن
مخدر موضعي ومن خالله يتم إدخال إبره التخدير النصفي بين فقرات
الظهر لتصل إلى منطقة فوق األم الجافية بعيدا عن األعصاب المركزية
في حالة التخدير النصفي تحت األم الجافية أو الشوكي.

كيف يتم اختيار نوع التخدير المناسب للمريض؟

إن التخدير في هذه االيام تطور تطورا رائعا مع تطور العلوم الطبيه
وأصبح آمنا بكل ما تعني الكلمه ،وال ننكر أن هناك بعض المخاطر في
عمليه التخدير شأنها شأن كل إجراء طبي ال يخلو من المضاعفات.
ورغم ذلك ومن أجل تخدير آمن للمريض فهناك أشياء مهمه جدًا
تتوقف على المريض وهي:
•

في بعض األحيان يتلقى المريض أثناء التخدير النصفي بعد األدوية مما
يجعله مرتاحًا بشكل أكبرخالل العملية.

أن يعطى المريض لطبيب التخدير معلومات كامله وصحيحه عن
نفسه واألمراض التي يعاني منها مثل الضغط والسكري والربو
وأمراض الكبد والكلى وغيرها مما يعاني منه المريض.

•

هل يؤلم التخدير النصفي؟
حين يقوم الطبيب المخدر بإدخال اإلبرة إلى القناة الشوكية فستشعر
ببعض األلم ،وحين تصل اإلبرة إلى القناة الشوكية وتلمس األعصاب
فستشعر للحظة وكأن الكهرباء تسري في ساقيك ،ولكن هذا الشعور
قد يكون مزعجًا قلي ً
ال ولكن دون أن يكون مؤلمًا.

يجب أن يتم إعالم طبيب التخدير عن الحساسيه إذا حصلت مع
المريض مثل الحساسيه من الروائح ولألدويه وبعض أنواع الطعام
والمنظفات الكيماويه وغيرها.

•

إعطاء طبيب التخدير معلومات عن تخدير سابق أو عمليات سابقه
والمضاعفات إن حصلت معه.

•

إعطاء طبيب التخدير معلومات عائليه أو إجتماعيه مثل أمراض
وراثيه ومضاعفات تخديريه مع األبناء أو األقارب أو المدخنين
ومتعاطين الكحول.

•

يجب أن يمتنع المريض الذي سيعرض للتخدير في عمليه مبرمجه
ومحدده موعدها مسبقا عن الطعام والشراب (صيام رمضان) لمده
ال تقل في أي حال من األحوال عن  6ساعات قبل التخدير واإلمتناع
عن التدخين لمده ال تقل عن اسبوعين في الحاالت التي تتطلب
ذلك وحسب تعليما ت الطبيب.

•

الحاالت الطارئه المؤثره على حياة المريض لها طرق آخرى يتم
التعامل بها مع المريض مثل اإلصابات الخطيره الناتجه عن حوادث
السير والسقوط والنزف الحاد وغير ذلك.

•

هناك بعض األمور القانونيه التي يجب على المريض أو ذويه أن
يعرفها وهي التوقيع على نماذج الموافقة على التخدير ونماذج
خطورة الحاله واألطفال دون السن القانوني من هو مخول للتوقيع
في مثل هذه الحاالت أو المرضى فاقدي الوعي أو المصابين
باألمراض العقليه المختلفه والتي تجعل المريض غير مالك لقواه
العقليه.

•

يقوم قسم التخدير في مستشفى دار الشفاء بوضع خطة في
أثناء زيارة المريض لعيادة التخدير قبل العملية لعالج اآلالم الحادة
بعد إجراء الجراحة عن طريق أجهزة وطرق مناسبة لحالة كل مريض
ولذلك يتم مناقشته مع المريض قبل العملية.

•

تقع المسئولية لمتابعة مرضى العناية المركزة على طاقم أطباء
التخدير في مستشفى دار الشفاء .يقوم الفريق بمتابعة مرضى
العناية المركزة وإجراء الفحوصات الالزمة حتى يتم الشفاء بإذن اهلل.

يحقن طبيب التخدير المادة المخدرة لتؤثر على األعصاب الحسية
والحركية معًا مما يفقد المريض اإلحساس يالجزء السفلي من الجسم.

وبعد أن يحقن طبيب التخدير المادة المخدرة في القناة الشوكية ويقوم
بسحب اإلبرة منها فسيأخذ التخدير مفعوله ولن تشعر بأي شيء.
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ما هي مزايا التخدير الموضعي؟
• هو إجراء سهل وبسيط وال يترافق مع اختالطات عادة.
• يمكن للمريض أن يتحرك مباشرة ويعود إلى المنزل.
• يمكن للمريض أن يأكل ويشرب مباشرة بعد إنهاء العملية.
ما هي مساوئ التخدير الموضعي؟
• قد يكون حقن المخدر الموضعي مؤلمًا قلي ً
ال قبل أن تؤثر المادة
المخدرة.
• ال يمكن اللجوء إليه في العمليات التي تحتاج إلى العمل ضمن
مساحة كبيرة.
• بقاء المريض مستيقظًا طوال فترة الجراحة مما قد يؤدي إلى
انزعاجه وتعبه إذا كانت العملية طويلة.
• احتمال التحويل إلى التخدير العام إذا لم يتحمل المريض التخدير أو
إذا احتاج الجراح للعمل في منطقة أوسع.
ما هو التخدير النصفي؟
يتم حقن مواد مخدرة تحت أو فوق األم الجافية حتى يتم تخدير الجزء
السفلي من الجسم ويكون المريض بوعيه أو بمهدئ

ما هي مزايا التخدير النصفي؟
• يتيح إجراء عمليات كبيرة مع تجنب المشاكل المرافقة للتخدير
العام.
• يمكن للمريض أن يأكل ويشرب مباشرة بعد إنهاء العملية.
• يمكن للمريض أن يغادر إلى المنزل بعد فترة أقصر من التخدير
العام.
ما هي مساوئ التخدير النصفي؟
• ال يمكن إجراؤه إال في العمليات على النصف السفلي من الجسم
(من مستوى السرة وحتى األسفل).
• بقاء المريض مستيقظًا طوال فترة الجراحة مما قد يؤدي إلى
انزعاجه وتعبه إذا كانت العملية طويلة.
• احتمال التحويل إلى التخدير العام إذا لم يتحمل المريض التخدير أو
إذا احتاج الجراح للعمل في منطقة أعلى.
• ال يمكن للمريض أن يمشي إال عند زوال تأثير التخدير بعد بضعة
ساعات من العملية.
• قد يؤدي أحيانًا إلى صداع شديد بعد العملية يعرف باسم الصداع
التالي للتخدير النصفي وال يتحسن إال بعد بضعة أيام.

هناك عدة عوامل تحدد نوع التخدير المناسب لكل مريض:
• الحالة الصحية للمريض :قد تختلف الخطة التخديرية من مريض
آلخر حسب حالته الصحية ويقوم طبيب التخدير بإختيار النوع
المالئم للمريض.
• نوع العملية الجراحية :هو أهم العوامل ،فاستئصال الزائدة
الدودية مث ً
ال يمكن أن يجرى تحت التخدير النصفي من خالل تخدير
النصف السفلي من الجسم ،في حين أن استئصال الغدة الدرقية
أو استئصال الثدي يحتاج عادة إلى التخدير العام.
• عمر المريض :من الصعب عادة إجراء أي عمل جراحي لدى األطفال
إال تحت التخدير العام.
• خبرة طبيب التخدير :أحيانًا يمكن إجراء عملية معينة تحت
التخدير الطرفي ولكن طبيب التخدير ال تكون لديه خبرة بإجراء
هذا النوع من التخدير ،ولذلك يتم اللجوء إلى التخدير العام.
• رغبة المريض :بعض العمليات تجرى تحت أي نوع من أنواع التخدير،
مثل استئصال البواسير الشرجية .وهنا يمكن للمريض أن يختار
طريقة التخدير المناسبة له.
فربما ال يرغب المريض بالبقاء صاحيًا أثناء إجراء العملية فيختار
التخدير العام ،أو قد يرغب بمغادرة المستشفى مباشرة بعد
العملية فيختار التخدير الموضعي.

أنت

في أيد

أمينة
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الستيرويدات االبتنائية ( )Anabolic Steroidsهي مركبات مصنعة
تشابه في تركيبها الهرمون الذكري الطبيعي التستوستيرون ،وتعتبر
الستيرويدات االبتنائية احد أكثر العقاقير إستخداما في المنافسات
الرياضية ،ويعتبر استخدامها محرما من قبل اغلب الهيئات الرياضية
وهى عقاقير تم تصنيعها عبر تعديل مركب التيستوستيرون لتخفيف
األثار االندروجينيه وزيادة االثار البنائيه . .ويشير مصطلح ''االبتنائي'' إلى
قدرة الستيرويد على تسهيل بناء العضالت ،زيادة تصنيع البروتين،
تحسين نمو العظام وخاصه كثافتها وزيادة إنتاج خاليا الدم الحمراء.
وتستخدم الستيرويدات االبتنائية من قبل الرياضيين لزيادة نمو
العضالت ،وزيادة القوة العضلية ،ولتحسين االنجاز الرياضي وقد أظهرت
الستيرويدات االبتنائية قدرة على إحداث تاثيرات مضادة للهدم من خالل
تحسين استخدام البروتين و كبح التأثير الهدمي.
ولكن لوحظ إنتشار استخدام تلك المواد الغراض غير طبية في مراكز
بناء االجسام واللياقة البدنية خاصة بين فئة الشباب والمراهقين حيث
يقول الكثير منهم إنهم يستخدمونها للحصول على جمال الشكل
وليس ألهداف رياضية.
المثير للدهشة هو أن تعاطي الستيرويد يزيد بسرعة اليوم بين النساء
الشابات ،وبين السكان األصغر سنًا بين الثامنة عشرة والعشرين
من العمر ، .بما في ذلك المراهقون الذين يعانون من اضطراب تشوه
الجسم )Body Dysmorphic Disorder) BDD
وعكس فقدان الشهيه  Reverse Anorexiaوهى إضطرابات تتميز
بالخوف والقلق من كون الشخص صغيرا جدا بالرغم أن الواقع غير ذلك.
وهو األكثر شيوعا في الذكور وغالبا ما يبدأ في أواخر سن المراهقة،وغالبا
ما يرتبط هذا مع مقارنة دائمه من الشخص لجسمه و لمثالية غير قابلة
للتحقيق.
وتوجد ثالثة إشكال معروفة للستيرويدات االبتنائية ،الحبوب او االقراص
والجل الذي يدهن على الجلد ،ومحلول مائي او زيتي يحقن في العضالت.

وتعتبر المواد الستيرويدية التي تؤخذ عن طريق الفم اكثر ضررا على
الكبد من تلك التي تؤخذ على شكل حقن في العضالت .أظهرت
الدراسات وجود خطورة صحية عالية جدا لتعاطي االسترويدات االبتنائية
على صحة المتعاطي خاصة بين فئة الشباب والمراهقين.
فان هذه العقاقير يمكن ان تلحق بالرياضي ضررا بدنيا ونفسيا ،والسبب
األساسي لظهور اآلثار الجانبية على الرياضيين هو تجاوز حدود الجرعة
الموصوفة طبيا  ،إن التعامل مع الستيرويدات لمدة قصيرة يسبب
آثارا جانبية مؤقتة بينما االستخدام الدائم ممكن أن يؤدي إلى تغيرات
دائمة ،بعضها تزول في حال التوقف عن استخدام الستيرويدات ولكن
االخرى دائمة ،نتيجة استجابة المستخدم الفسيولوجية للعقاقير ونوع
العقاقير المستخدمة ،وعدد المواد المستخدمة في نفس الفترة و مدة
االستخدام وعوامل اخرى ،تلعب دورا كبيرا في تحديد اثار تلك العقاقير.
فكلما كانت الجرعات اعلى كلما كانت الخطورة اكبر ،من الممكن ان
تكون االثار الجانبية مفاجئة و حادة وغير متنبأ بها .تاكد بان الكثير من
المستخدمين يصبحوا مدمنين نفسيا على الستيرويدات ويستمروا
باستخدامها.

أوالً :التأثيرات السلبية على الجانب الجمالي:
ومن تلك االثار ظهور حب الشباب على الوجه والجسم ،وانتفاخ الوجه
بسبب احتباس الماء ،أسنان مفلطحه وفرط الجبين ،تضخم الثدي عند
الذكور ،تطور للصفات الجنسية االنثوية في الذكـرالطبيعي ،الصـلع
المبـكر .قد تشمل اآلثار الصحية الخطيرة الناجمة عن تعاطي الستيرويد
االبتنائي لدى المراهقين الصغار أو األكبر سنًا توقف النمو قبل األوان
بسبب نضوج الهيكل العظمي المبكر والتغيرات المتسارعة لسن
البلوغ .بعبارة أخرى ،قد يظل المراهقون الذين يتناولون الستيرويد
االبتنائي قبل توقف عملية النمو قصار القامة بقية حياتهم
ثانيًا :التأثيرات السلبية على الجانب النفسي:
يؤدي سوء استخدام الستيرويدات البنائية الى حدوث العديد من
االضطرابات النفسية فقد يعاني بعض االفراد من تغيرات في الحالة
العـقلية أو السـلوكية نتيجة استـخدامهم للستيرويدات البنائية،
وتتضمن تلك االثار النفسية والسلوكية:
• العدوانية :من اهم و اكثر االثار النفسية المرتبطة بالسلوك انتشارا
لدى مستخدمي الستيرويدات البنائية فغالبا؛ وينتج ذلك الغضب
غير المسيطر عليه بشكل عام عن اخذ جرعات عالية لفترة زمنية
طويلة .بالمقابل تشير بعض التقارير الى حدوث حاالت الغضب تلك
في اولئك الذين ياخذون جرعات منخفضة تماما.
• تقلب المزاج.
• االكتئاب.
• تؤثر على التعلم ومستوى التذكر.
• إنفصام الشخصية.
• جنون العظمة.
• اإلدمان النفسي او العقلي.
• االنتحار.
ال يرغب العديد من العبى بناء االجسام باالقالع عن الستيرويدات النهم
يخشون ان يصبحوا صغار الحجم وضعيفى البنية من خالل خسارة كتلة
العضالت و التناغم العضلي لذلك اليستطيعون تحمل العيش حياة
خالية من الستيرويد  .يبدأ العديد من متعاطي الستيرويد االبتنائي
بتقبل أنهم يعانون مشكلة إدمان حين يكتشفون أنهم بحاجة إلى
جرعات أكبر تدريجيا .حين يصبح الشخص مدمنًا للستيرويد االبتنائي،
فإن اإلقالع عنه قد يؤدي إلى بعض أعراض اإلنسحاب ،مثل االكتئاب
وتقلب المزاج والتعب والقلق والتوتر وصعوبة التركيز واألرق وفقدان
الشهية والصداع وألم في العضالت والمفاصل وقلة الرغبة الجنسية
والتلهف إلى تناول المزيد من الستيرويد
ثالثًا :التاثيرات السلبية على الجانب الجنسي:
يؤدي استخدام الستيرويدات البنائية الى ضمور الخصيتين ،ويحدث
نقص في انتاج الحيوانات المنوية وانخفاضا في الشهوة الجنسية وقد
أظهرت الدراسات أن الرجال الذين يتعاطون الهرمونات المنشطة ألكثر
من ثمانية أسابيع تقل عندهم نسبة الحيوانات المنوية ،وقد يعاني
المستخدمون للستيرويدات البنائية لفترة طويلة من عقم دائم ،أو
تضخم غدة البروستات ،وزيادة خطر اإلصابة بسرطان البروستاتا
رابعًا :التأثيرات السلبية على القلب وعوامل الخطورة القلبية:
اشارت العديد من الدراسات الى وجود بعض التاثيرات السلبية على
القلب مما يؤدي الى ارتفاع عوامل الخطورة لالصابة باالمراض القلبية
الوعائية ومنها ارتفاع معدل نبض القلب  ،تجلط الدم ،زيادة نسبة
الدهنيات في الدم  ،انخفاض مستويات الكوليسترول الجيد مرتفع
الكثافة ،زيادة مستويات الكوليسترول السيئ منخفض الكثافة ،ارتفاع
ضغط الدم  ،السكتة الدماغية.
خامسا:التأثيرات السلبية على الكبد والجهاز البولي:
تجدر اإلشار الى وجود تاثيرات سلبية تؤدي الى االصابة بمرض اليرقان،
إلتهابات الكبد ،كيسات الكبد النزفيه ،أورام الكبد الحميده والخبيثه،

مما يؤدى فى النهايه إلى الفشل الكبدى .وعن مشاركة االبر يبرز خظر
اإللتهاب الكبدى الوبائى وااليدز .تأتى أضرار الكلى من تأثير إخراج هذه
المواد عن طريق الكلى وكذلك نتيجه اال رتفاع فى ضغط الدم الناتج من
إستعمالها.
سادسا :التأثيرات السلبية على االناث:
أشار العديد من الباحثين إلى وجود تأثيرات سلبية لتعاطي الستيرويدات
االبتنائية من قبل اإلناث والتي تشمل حدوث توقف للدورة الشهرية،
وازدياد عمق الصوت ،وانخفاض نسبة الشحوم في الجسم ،وزيادة حجم
الكتلة العضلية ،وصغر حجم الصدر ،باإلضافة إلى زيادة نمو شعر الجسم
خاصة الشعر على الوجه ،واحتمالية حدوث الصلع ،وتضخم البظر لدى
اإلناث ،واكتساب الخصائص النفسية والسلوكية الذكرية.
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يضــاف إلــى ذلــك األثــار الســلبيه لعقاقيــر اخــرى قــد يلجــا االفــراد
المســتخدمون للســتيرويدات لمواجهــة بعــض االثــار الجانبيــة الســلبية
الشــائعة للســتيرويدات ومــن امثلــة هــذه العقاقيــر:
•
•
•
•
•

مدرات البول لمعالجة احتباس الماء.
مضــادات االســتروجينات :لمنــع تضخــم الصــدر ،ولمنــع ظهــور بعــض
الصفــات االنثويــة علــى متعاطــي الســتيرويدات.
مثل Clomid ,Nolvadex
ادوية ضد حب الشباب.
ادوية لتنشيط الهرمونات الجنسية الذكرية مثل
)Human Chorionic Gonadotrophin) HCG
كمــا يلجــا االفــراد المســتخدمين للســتيرويدات الــى إســتخدام
عقاقيــر اخــرى مصاحبــة لرفــع مســتوى االداء الرياضــي وتحقيــق
االنجــازات الرياضيــة مثــل هرمــون النمــو ( )Growth Hormoneحيــث
يؤدىاإلســتخدام المزمــن لهرمــون النمــو بجرعــات فــوق فيســيولوجية
لمالمــح ضخامــة األطــراف والعملقــه ،والتهــاب المفاصــل ومتالزمــة
النفــق الرســغي والســكري واضطــراب اســتقالب الشــحوم وزيــادة خطــر
ســرطان القولــون والثــدي وضعــف العضــات بســبب إعتاللهــا.

المؤكــد هــو خطــورة تعاطــي الشــباب والمراهقيــن للهرمونــات
والمنشــطات بغيــة الحصــول علــى عضــات مفتولــة خــال وقــت قصيــر
و انهــا قــد تحــول احــام الشــباب بامتــاك تلــك العضــات الــى كابــوس
مخيــف.
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عالج سكري احلمل

التغذية
العالجية

عند تشخيص المرأة الحامل بسكر الحمل يجب متابعتها من قبل
فريق طبي يتألف من طبيب مختص وأخصائي التغذية حيث تكون
مهمة هذا الفريق مساعدة المرأه الحامل الحفاظ على معدالت السكر
طبيعية من خالل :
• التغذية الطبية العالجية
• التعديل بنظام الحياة
• العالج باألدوية إذا لزم األمر

لسكري
الحمل

التغذية الطبية العالجية لسكري الحمل
اهم ركن عالجي في حالة سكر الحمل هو التغذية العالجية حيث أن
هدف هذا العالج هو تنظيم سكر الحمل مع المحافظة على زيادة
وزن طبيعية وتجنب خطر ارتفاع معدالت الكيتون في الجسم فأثبتت
الدراسات أن اعتماد التغذية العالجية للسيطرة على سكر الحمل
يكون فعال أكثر من إعتماد العالج باألدوية فقط

ندين الجوهري
أخصائية التغذية العالجية
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السيدات األكرث عرضة لإلصابه بسكري
احلمل :
•
•
•
•

السيدات التي تعاني من البدانة ( السمنة)
عمر  35سنة
اإلصابة السابقة بسكر الحمل
وجود تاريخ عائلي لمرض السكر

تأثير سكري الحمل على الطفل
سكري الحمل يمكن أن يسبب الضرر للجنين إذا لم يعالج أو لم
تتم السيطرة عليه تماما .وينجم هذا الضرر بسبب انتقال الجلوكوز
او السكر الزائد في دم األم بسهولة من خالل المشيمة إلى الطفل
فيرفع مستوى السكر في دمه.
وهذا بدوره يحفز بنكرياس الطفل على انتاج المزيد من األنسولين
للتخلص من الجلوكوز أو السكر الزائد.وبذلك يحصل الطفل على
طاقة أكثر مما يحتاج لكي ينمو ويتطور ومن ثم يخزن الجسم هذه
الطاقة الفائضة عادة على شكل دهون.
ومن مضاعفات ذلك أن يتضخم جسد الجنين ()macrosomia
فيؤدي إلى والدة طفل بوزن زائد أو "طفل سمين" .ويمكن أن
يعاني األطفال المولودون من النقص الحاد في سكر دم الوليد
نتيجة لألنسولين الزائد الذي أفرزه بنكرياس الطفل ،باإلضافة إلى
كونهم أكثر عرضة لإلصابة بضيق التنفس.

سكر الحمل هو المعروف بإرتفاع معدالت السكر في الدم خالل
فترة الحمل لدى النساء الالتي لم يكن مصابات بمرض السكري
من قبل .نسبة ظهور سكر الحمل هي  %7من مجمل النساء
الحوامل .عادة يظهر سكر الحمل في الفترة الثانية من الحمل
ويختفي بعد الوالدة .منظمة الصحة العالمية توصي المرأه
الحامل بفحص السكر ما بين  28 -24إسبوع من الحمل للتأكد
من إنتظام معدالت السكر أذا لم يعالج سكر الحمل يكون له
مضاعفات كثيرة
ويصبح االطفال الذين يفرزون كمية زائدة من األنسولين معرضين
لالصابة بالسمنة المفرطة في طفولتهم ،وبالنوع الثاني من السكري
في مرحلة الكبر .من المضاعفات على األم والدة قيصيرية  ،والدة مبكرة
وارتفاع ضغط الدم

التغذية العالجية لسكري الحمل يعتمد على :
• تحديد األهداف العالجية مع المريض من معدالت السكر ،الوزن،
األطعمة ،النشاط الرياضي
• تحديد النظام الغذائي من قبل أخصائي التغذية
• تعليم المريض عن كيفية حساب النشويات في األطعمة
ومصادرها
• تحديد برنامج للمتابعة
النظام الغذائي الصحي يتضمن :
•  6حصص من الفاكهة والخضار على األقل
•  6حصص من الحبوب  ،البقوليات او الخضار النشوية يوميًا
للحصول على  175جرام من النشويات على األقل لتأمين السكر
الكافي لدماغ الجنين .الحرص على أن تكون  3حصص من مصادر
كاملة مثل خبز اسمر ،معكرونة سمراء ،أرز أسمر وغيرها
• تحديد حصص النشويات من  2-1صباحًا بما أن معدالت السكر
بالدم تكون األعلى صباحًا .الحرص على التأكد من مستوى
السكر قبل تناول وجبة الفطور
• التركيز على األطعمة العالية باأللياف مثل الحبوب الكاملة
والقليلة بالملح
• معدل  7-4حصص من اللحوم ،الدجاج أو السمك أو األطعمة عالية
بالبروتين مثل البيض
• إختيار الدهون الصحية مثل زيت الزيتون  ،الكانوال والمكسرات
الغير محمصة
• التقليل من الدهون المشبعة ودهون الترانس غير مملحة .حاليًا
ال يوجد توصيات لمعدالت وأنواع الدهون المرتبطة بسكر الحمل
خاصة .ولكن التركيز على الدهون الغير مشبعه قد يكون مفيد
حيث أن الدهون المشبعة (السمن  ،الزبدة  ،الزيت المقلي  ،دهون
اللحوم والدهون المهدرجة) ممكن أن يكون لها تأثير بارتفاع
معدالت السكر ومستويات األنسولين بالدم عند المرأه الحامل
• ال يعتمد فقدان الوزن خالل الحمل ،يعتمد نظام غذائي معتدل
يؤمن  %70من حاجة المرأه الحامل من السعرات الحرارية والذي
يحرص على زيادة طبيعية
• يحرص على تأمين حاجة المرأه الحامل الكافية من الفيتامينات
والمعادن
• مراقبة معدالت السكر بشكل منتظم يعتبر شئ اساسي
• اإلرشادات توصي بحوالي  30دقيقة من النشاط الرياضي معدل 3
أيام في األسبوع

ما هو حساب النشويات ؟
حساب النشويات هي إحدى الطرق للتخطيط لوجباتك والمحافظة
على معدل السكر في الدم  ،وهو التوازن بين النشويات التي نأكلها
وجرعات اإلنسولين التي نأخذها وبالتالي تحديد نسبة ارتفاع السكر في
الدم بعد الوجبات.
إذا كنت تأخذ اإلنسولين يمكنك استعمال طريقة عد النشويات لتحدد
كمية اإلنسولين التي يجب أن تأخذها.
كيف أعد نشوياتي ؟
• حصة من النشويات تعادل  15غرام من النشويات .
• يجب قراءة المعلومات الغذائية على المنتجات والتحقق من عدد
النشويات بالغرام والتذكر أن كل حصة نشويات تعادل  15غرام نشويات
• عدد حصص النشويات التي يجب أن تأخذها المرأة الحامل تعتمد
على نظامها الغذائي المنظم من قبل أخصائية التغذية األطعمة
النشوية
• بايغل ،بسكويت ،خبز ،كراكز ،رقائق تاكو ،تورتيال.
• بقوليات مثل الفاصوليا بيضاء وبازيالء
• حبوب الفطور الجاهزة
• الفاكهة ( المعلبه ،المجففة والطازجة ) وعصير الفاكهة
• معكرونة وأرز
• حليب ،حليب الصويا والروب
• ذورة بازيالء ،بطاطا وبطاطا حلوة
• حلويات مثل الكيك ،الكوكيز ،آيس كريم ،مربى ،جيلي ،سكر،
بانكيك ،وافيل ،بوشار ،رقائق البطاطا ،بريتزل
النشاط الرياضي
• معدل  % 39من النساء الحوامل ال يصلون إلى المعدالت الطبيعية
المرجوه للسكر
• النشاط الرياضي ممكن أن يحسن حساسية الجسم لإلنسولين
وبدوره تنظيم معدالت السكر .
• العديد من الدراسات اثبتت فوائد وسالمة النشاط الرياضي وإرتباطه
بتنظيم معدالت السكرعند النساء الحوامل .وذلك بعد استشارة
الطبيب المعالج وبتوجيهات مدرب رياضي ذو خبره بالرياضة الخاصة
بالمرأه الحامل
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د .عمار المنصور

استشاري في األمراض الباطنية
والغدد الصماء والسكر
(البورد األمريكي )

عالج السكري :
قد يشمل عالج السكري عدد من التدابير اعتمادًا على نمطه كالتالي:
• النمط األول :
 -العالج الهرموني التعويضي لهرمون االنسولين .

السكري

• النمط الثاني :
 العقاقير الدوائية لخفض مستوى الغلوكوز .• النمط الحملي :
 ال يتوفر عالج ُمحدد لهذا النمط الختفاء عالماته بعد الوالدة اال أنهُيوصى بضرورة الحفاظ على الوزن الصحي وتناول الوجبات الغذائية
قليلة الشحوم والسعرات الحرارية وممارسة التمارين الرياضية بشكل
منتظم .

دكتوراه في األمراض الباطنية والغدد
الصماء والسكر.
اختصاصي في أمراض السكر ومضاعفاتها
(المملكة المتحدة ).
برنامج التدريب في األمراض الباطنية
والغدد الصماء والسكر (كندا).

يتسـم المرضى الذين يعانون من مرض السـكري من النوع الثاني بانتاج
البنكريـاس لكميـة كافيـة مـن االنسـولين ،غيـر ان الجسـم  -والسـباب
غيـر مفهومـة  -ال يكـون قـادرا علـى اسـتخدام االنسـولين بشـكل فعـال
واالسـتفادة منـه .تعـرف هـذه الحالـة باسـم "مقاومـة االنسـولين" .بعـد
عـدة سـنوات ،ينخفـض انتـاج االنسـولين ،فيصبـح وضـع المريـض شـبيها
بوضـع مرضـى السـكري مـن النـوع االول ،اذ يتراكـم الجلوكـوز فـي الدم وال
يسـتطيع الجسـم اسـتخدام مصـدر الطاقـة الذاتـي الخاص بـه (الجلوكوز)
بشـكل فعـال.

السـكري هـو االضطـراب المزمـن الـذي يتسـبب فـي اختلال قـدرة
الجسـم علـى اسـتخدام الطاقـة مـن مصادرهـا الغذائيـة لنقـص
المفـرز مـن البنكريـاس والمسـؤول عـن زيـادة
هرمـون االنسـولين ُ
قـدرة الخاليـا علـى اسـتيعاب الغلوكـوز النتـاج الطاقـة ممـا يتسـبب
بارتفـاع تركيـزه فـي مجـرى الـدم.
ُيصنـف السـكري الـى ثالثـة انمـاط رئيسـية تشـترك في الخصائـص العامة
وتختلـف فـي ُمسـببها كالنمـط االول للسـكري ،النمـط الثانـي للسـكري
والسـكري الحملـي .
اذا لـم يتـم تشـخيص االصابـة بمـرض السـكري مـن النـوع االول ومعالجته،
فقـد يدخـل المريـض فـي حالـة مـن الغيبوبـة ،مـن الممكـن ان تـؤدي
الـى وفاتـه .تعـرف هـذه الظاهـرة باسـم الحمـاض الكيتونـي السـكري
(.)Diabeticketoacidosis - DKA
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السكري من النوع االول:
السـكري مـن النـوع االول هـو مـرض ذاتـي المناعـة (Autoimmune
 - )diseaseاالمـراض الذاتيـة المناعـة هـي االمـراض التـي تحـدث عندمـا
يعمـل جهـاز المناعـة فـي الجسـم ،الـذي تتمثـل وظيفته بمحاربـة العدوى
والتلوثـات ،ضـد احـد اجـزاء الجسـم.
عند االصابة بمرض السـكري ،يهاجم جهاز المناعة خاليا "بيتا" المسـؤولة
عن انتاج االنسولين ( )Insulinفي البنكرياس ،ويقوم بتدميرها.

نتيجـة لذلـك ،ينتـج البنكريـاس كمية قليلة جدا من االنسـولين ،او انه قد السكري من النوع الثاني:

ال ينتـج االنسـولين علـى االطلاق .لذلـك ،يكـون مـن الواجب على الشـخص
المصـاب بالنـوع االول مـن مـرض السـكري ان يتلقـى مـادة االنسـولين
يوميـا ،طـوال حياتـه.
يشـكل المرضـى المصابـون بمـرض السـكري مـن النـوع االول حوالـي
 10 - 5بالمائـة مـن مجمـوع مرضـى السـكري فـي الواليـات المتحـدة .فـي
معظـم االحيـان ،يبـدا النـوع االول مـن مـرض السـكري بالتطـور لـدى
االطفـال والشـباب ،لكنـه قـد يظهـر فـي ايـة مرحلـة عمريـة.

يعتبر النوع الثاني من مرض السـكري ،اكثر انواع مرض السـكري انتشـارا
بيـن النـاس ،وهـو يحتـل نسـبة تتـراوح بيـن  90و  95بالمائـة مـن اجمالـي
المرضـى المصابيـن بمـرض السـكري .يرتبـط هـذا النـوع مـن السـكري،
عـادة ،بالتقـدم بالسـن ،السـمنة الزائـدة ،الوراثـة وتاريـخ العائلـة الطبي مع
المـرض ،السـجل الطبـي الشـخصي (حـاالت مـن االصابـة بسـكري الحمـل
مثلا) ،الخمـول البدنـي ،واالنتمـاء العرقـي .يعانـي نحـو  80بالمائـة مـن
مرضـى السـكري مـن النـوع الثانـي مـن زيـادة الـوزن.

تبـدأ اعـراض مـرض السـكري مـن النـوع الثانـي بالظهـور والتطـور بشـكل
تدريجـي .وهـي ال تظهـر فجـاة ،مثل مرض السـكري من النوع االول .بعض
المرضـى ،ال تظهـر ايـة اعراض علـى االطالق.
أسباب السكري:
تختلف ُمسببات االصابة بالسكري باختالف نمطه وتتمثل بما يلي:
النمط الثاني من السكري:
• قصور افراز هرمون االنسولين من البنكرياس
• انتاج هرمون االنسولين المعيب (نادرا)
• عدم استجابة الخاليا لالنسولين (مقاومة االنسولين)
النمط االول من السكري:
• الفقـدان الكلـي لهرمون االنسـولين والناجم غالبًا عن مهاجمة الجهاز
المناعـي لخاليـا البيتا البنكرياسـية
أعراض وعالمات السكري:
تظهر عالمات وأعراض االصابة بداء السكري على النحو التالي:
• تكرار معدل التبول والتسبب بالجفاف.
• فقدان الوزن.
• الغثيان والتقيؤ.
• فرط العطش.
• فرط الشهية.
تشخيص السكري:
يعتمـد تشـخيص االصابـة بالسـكري علـى الفحـص المخبـري لتركيـز
الغلوكـوز فـي الـدم حيـث أن ارتفاعـه عـن  126مغ/دسـل أو  200مـغ/
دسـل فـي العينـة المخبريـة للـدم مؤشـرًا علـى داء السـكري ،كمـا يخضـع
المريـض لفحـص احتمـال الغلوكـوز الفمـوي ويتـم مـن خاللـه اعطـاء كمية
ُمحـددة مـن الغلوكـوز و احتسـاب تركيـزه فـي الـدم لخمـس مـرات ولمـدة
ثالثـة سـاعات و ُيالحـظ مـن خاللـه معـدل انخفـاض الغلوكـوز بعـد ارتفاعـه
الملحـوظ فـي بدايـة الفحـص .
اما السكري الحملي فيتم تشخيصه في المراحل المتوسطة او النهائية
للحمل بالفحوصات المخبرية لغلوكوز الدم أو فحص احتمال الغلوكوز .

الوقاية من السكري:
تتعدد االجراءات الوقائية لالصابة بالسكري وخاصة النمط الثاني حيث
ان النمط االول جيني المنشأ أما الحملي فتختفي عالماته بعد الوالدة
ومنها :
 تناول الغذاء الصحي الغني بالخضراوات والفاكهه وقليل السعراتالحرارية .
 االلتزام بممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم . الحفاظ على الوزن الصحيمضاعفات السكري:
المضاعفات الناجمة عن االصابة بالسكري الى حادة ومزمنة
تُصنف ُ
كالتالي :
المضاعفات الحادة :
• ُ
 فرط غلوكوز الدم الخطير . االنخفاض الحاد في غلوكوز الدم والمرتبط بالعقاقير الدوائيةالخافضة للغلوكوز.
المضاعفات المزمنة:
• ُ
 تلف او تضرر األوعية الدموية الصغيرة والكبيرة في القدمين،الكليتين ،العينين ،األعصاب والقلب
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د.أمل علي مكة
استشاري امراض قلب

دكتوراه في الطب العام
شهادة تخصص في امراض القلب و الشرايين
دبلوم في تصوير القلب باألمواج فوق
الصوتية ( فرنسا).

ان النســـاء والرجـــال فـــي نســـبة خطـــر متشـــابهة لالصابـــة بامـــراض
القلـــب او النوبـــات القلبيـــة .فـــي الواقـــع :امـــراض القلـــب هـــي الســـبب
االول للوفيـــات لـــدى النســـاء فـــوق  65عامـــا.
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تميـل النسـاء لتطويـر
مشـاكل فـي القلـب فـي
مرحلـة متاخـرة اكثـر مـن
حياتهـن ،مقارنـة مـع
الرجـال ،فـي المتوسـط مـا
بين  7الى  8سنوات اكثر.
مـع ذلـك ،فعنـد بلوغهـن
سـن  65عامـا ،فهـن
عرضـة للخطـر بنسـبة
مماثلـة تقريبـا لتلـك التـي
عنـد الرجـال ،لالصابـة
بامـراض القلـب .علاوة
علـى ذلـك ،نسـبة النسـاء
اللواتـي يصبـن بالنوبـات
القلبيـة بيـن جيـل - 35
 54ارتفعـت بشـكل كبيـر
خلال السـنوات الــ 20
الماضيـة .ولذلـك فانـه من
الضـروري ايضـا ان تولـي
النسـاء اهتمامـا لحالتهن
الصحيـة العامـة.

ما هي اعراض النوبة القلبية عند النساء؟
انهـا مثـل الرجـال ،العالمـة االكثـر شـيوعا للنوبـة القلبيـة عنـد النسـاء،
هـي االلـم والشـعور بالضيـق فـي منطقـة الصـدر .ومـع ذلـك ،مـن
الممكـن ايضـا ان تصـاب المـراة بازمـة قلبيـة ،دون الشـعور بالـم فـي
الصـدر علـى االطلاق .تشـير بعـض النسـاء الـى االعـراض التاليـة عنـد
االصابـة بالنوبـة القلبيـة:
• الشعور بضيق في التنفس
• االلم الذي ينتشر على طول العنق ،الفك او اسفل الظهر
• الشعور بالغثيان ،التقيؤ او اضطرابات وعسر الهضم
• تفشي العرق غير المبرر
• شعور بالتعب المفاجئ وغير المسيطر عليه
• الشعور بالدوار

أمراض القلب
عند النساء
تختلف عن
الرجال
ما الذي يجب ان اعرفه عن امراض القلب والنوبات القلبية؟
أن النسـاء اقـل قـدرة علـى البقـاء على قيد الحياة ،بعـد االصابة بالنوبات
القلبية من الرجال .ال يعرف لماذا .ربما يكمن السبب في ان النساء اقل
ميلا لطلـب المسـاعدة
الطبية الطارئـة بالمقارنة
مـع الرجـال ،او انهـن
ال يربطـن بيـن ظهـور
االعـراض والنوبـة القلبية،
وذلـك الن االعـراض
عندهـن مختلفـة واقـل
وضوحـا ،مـن تلـك التـي
عنـد الرجـال.
قـد يكـون السـبب ايضـا،
يكمـن فـي حقيقـة
ان قلـب المـراة اصغـر
الدمويـة
واالوعيـة
معرضـه للتضـرر بشـكل
اكثـر سـهولة .يسـعى
الطـب اليـوم للبحـث
عـن االجابـة علـى هـذه
االسـئلة .مـن الواضـح انـه
مـن االفضـل منـع ظهـور
مشـاكل القلـب في وقت
مبكـر .

مـا هـي الخطـوات التـي يمكننـي اتخاذهـا للحفـاظ علـى
نفسـي مـن النوبـة القلبيـة؟
االسـباب التـي تـؤدي لالزمـة القلبيـة عنـد كل مـن الرجـال والنسـاء
تشـمل مـا يلـي:
• التدخين
• ارتفاع ضغط الدم
• ارتفاع نسبة الكولسترول
• ميل عائلي
• العمر

أن مـن المهـم ان تراجعـي بعنايـة نمـط حياتـك ،التاريـخ العائلـي
ووضعـك الصحـي العـام .يمكـن لهـذه المعلومـات ان تسـاعدك
وتسـاعد طبيـب العائلـة ،لتقييـم مسـتوى خطـر اصابتـك بامـراض
القلـب ،ووضـع خطـة لتفـادي مشـاكل محتملـة فـي القلب .علـى الرغم
مـن انـه ال يمكـن فعـل الكثيـر بشـان العمـر او الميـل العائلـي عنـدك،
فانـه يمكـن اجـراء تغييـرات علـى نمـط حياتـك ،لتجنـب معظـم عوامل
الخطـر ،وذلـك علـى النحـو التالـي:
• عدم التدخين
• موازنة ضغط الدم
• موازنة مستويات الكولسترول
• الحفاظ على وزن سليم
• ممارسة النشاط الرياضي بانتظام
• الحفاظ على نظام غذائي منخفض الدهون
• موازنة مستويات السكر في الدم
• معرفة تاريخ عائلتك الطبي

إﺣﻢ ﻗﻠﺒﻚ

هـل العلاج باالدويـة يمكـن ان يخفـض مسـتوى خطـر االصابة
بامـراض القلـب عنـد النسـاء او النوبـة القلبية؟
يمكـن الدويـة خفـض الكولسـترول ان تقلـل خطـر االصابـة بالنوبـة
القلبيـة عنـد الرجـال .ولكـن ال يوجـد دليـل كاف علـى ان هـذه االدويـة
فعالـة بنفـس المسـتوى عنـد النسـاء اللواتـي لـم يصبـن بازمـة قلبيـة
مـن قبـل .اذا كنـت قـد اصبـت بنوبـة قلبيـة فـي الماضـي ،فـان اخـذ
ادويـة لخفـض الكولسـترول ،يمكـن ان تسـاعدك علـى تقليـل خطـر
االصابـة بنوبـة قلبيـة اخـرى.
يقلل التناول المنتظم لالسـبرين يوميا ،من خطر ظهور المضاعفات
بعـد االصابـة بامـراض القلـب ،مثـل امـراض الشـرايين التاجيـة للقلـب،
النوبـة القلبيـة او الذبحـة الصدريـة ( .)Anginaيسـاعد االسـبرين علـى
تخفيـف دمـك ،وهكـذا ينخفـض احتمـال حـدوث جلطـات الـدم عنـدك.
ومـع ذلـك ،فـان االسـبرين يمكـن ايضا ان يؤدي لحـدوث نزف في الجهاز
الهضمـي وغيرهـا مـن المشـاكل المختلفـة.
يجـب عليـك الحديـث مـع طبيبـك حـول
عوامـل الخطـر المـراض القلـب ،والنظـر في
مـا اذا كان يجـب عليـك اخـذ االسـبرين.

ﺧﻄﻮات ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔﻣﻦ اﳉﻠﻄﺔ اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ

ﻛﻴﻒ أﺗﺼﺮف  -ﻣﺎذا أﻓﻌﻞ
ﻋﻨﺪ ﺷﻌﻮرك ﺑﺄ اﻟﺼﺪر ﻻ ﺗ د ﺑﺎ ﺗﺼﺎل ﺑﺎ ﺳﻌﺎف
ﻻ ﺗﺘﺄﺧﺮ ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن ﻋﻮاﻗﺐ اﻟﺘﺄﺧ ﳑﻴﺘﺔ
اﻟﺬﺑﺤﺔ اﻟﺼﺪرﻳﺔ  /اﻟﺠﻠﻄﺔ اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ أﻣﺮ واﻗﻌﻲ وﺣﻘﻴﻘﻲ . أﻛرث ﻣﻦ  5000ﺟﻠﻄﺔ ﻗﻠﺐ ﺳﻨﻮﻳﺎً ﰲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷمل ﺑﺠﺪﻳﺔ واﺣﺴﻦ اﻟﺘﴫف -أﻧﻘﺬ ﺣﻴﺎﺗﻚ أو ﺣﻴﺎة ﺷﺨﺺ ﻋﺰﻳﺰ ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﻠﻴامت

ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء

ﻛﻴﻒ ﺗﻨﻘﺬ ﺣﻴﺎﺗﻚ ﻣﻦ اﳉﻠﻄﺔ اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ

ﻓﺤﺬاري ﻣﻦ ا ﻧﺘﻈﺎر

ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺎء اﳌﺼﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﺠﻠﻄﺔ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻷمل اﻟﺼﺪري ﻫﻮ اﻟﻌﺎرض اﻷﺳﺎﳼ ﻟﺪﻳﻬﻦ ،ﻟﻘﺪ
ﺛﺒﺖ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎً أن اﻟﻨﺴﺎء ﻳﻨﺘﻈﺮن وﻗﺘﺎً أﻃﻮل )  4أﺿﻌﺎف ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮه اﻟﺮﺟﺎل ( ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺼﻠﻦ
ﺑﺎﻹﺳﻌﺎف أو ﻳﺄﺗني إﱃ اﻟﻄﻮارئ (

 -1ﺗﻌﺮف إﱃ اﻷمل وأﺧﱪ أﺣﺪ اﻷﻗﺮﺑﺎء
 -2اﺗﺼﻞ ﺑﺎﻹﺳﻌﺎف أو ﺗﻮﺟﻪ إﱃ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﺒﺎﴍة ﻣﺼﺤﻮﺑﺎً ﺑﺄﺣﺪ اﻷﻗﺮﺑﺎء
 -3أﻣﻀﻎ ﺣﺒﺔ أﺳﱪﻳﻦ ﻣﺒﺎﴍة
 -4ﻻ ﺗﻘﺪ اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﻨﻔﺴﻚ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺬا اﻟﺘﴫف ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺧﻄﺮة

ﻛﻴﻒ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﳉﻠﻄﺔ اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ

ﻣﺎذا ﻋﻦ اﺳ®ﻳﻦ ؟

 -1ﺗﻨﺎول اﻷﺳﱪﻳﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷمل
 -2إﻣﻀﻎ ﺣﺒﺔ اﻷﺳﱪﻳﻦ روﻳﺪا ً
 -3ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﻘﻞ اﻟﺠﺮﻋﺔ ﻋﻦ  325ﻣﻠﻎ
 -4ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻧﻮع اﻷﺳﱪﻳﻦ اﻟﻐري ﻣﻐﻠﻒ Mon Coated Aspirin
 -5أي ﻣﺴﻜﻦ أمل ﺑﺪﻳﻞ ﻛﺎﻟـ )  ( Panadol –Tylenol - Advilﻻ ﻳﻔﻲ ﺑﺎﻟﻐﺮض

ﻻ ﺗﻀﻴﻊ اﻟﻮﻗﺖ :

اﻟﻮﻗﺖ = اﻟﻌﻀﻠﺔ
ﺗﻮﺟﻪ إ ¥اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﺳﺮﻳﻌ´ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﺄﺧﺮت ﻛﻠﻤﺎ اﺷﺘﺪت إﺻﺎﺑﺔ ﻋﻀﻠﺔ اﻟﻘﻠﺐ

ﻻ ﺗﺘﺄﺧﺮ

ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث ﺟﻠﻄﺔ اﻟﻘﻠﺐ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻘﻮل ﻣﻌﻜﻮﺳﺎ ً
" ½ اﻟﻌﺠﻠﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ و½ اﻟﺘﺄ¼ اﻟﻨﺪاﻣﺔ "
ﻣﺎ ﻫﻲ اﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﲡﻌﻠﻚ ﺗﺘﺄﺧﺮ ½ ﻃﻠﺐ اﳌﺴﺎﻋﺪة

 -1ﺣﺬرك وﺧﺸﻴﺘﻚ ﻣﻦ أن ﺗﺰﻋﺞ اﻵﺧﺮﻳﻦ
 -2اﻹﻧﻜﺎر وﻋﺪم ﺗﻘﺒﻞ ﻓﻜﺮة اﳌﺮض
 -3ﻛرثة اﳌﺸﺎﻏﻞ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت
 -4ﻋﺪم إدراﻛﻚ ﻟﻸمل أو ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺮف إﻟﻴﻪ
 -5ﺧﻮﻓﻚ ﻣﻦ أن ﺗﻮاﺟﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ ﻛﺄن ﻳﻜﻮن اﻷمل ﻓﻌﻼً ﺟﻠﻄﺔ ﻗﻠﺒﻴﺔ
 -6أن ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻋﻠﻴﻚ اﻷمل ﻓﺘﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻌﺪة أو اﻟﻘﻮﻟﻮن أو ﺷﺪ ﻋﻀﲇ ﻋﺎﺑﺮ

ﺗﻌﺮف إ ¥اﻋﺮاض

ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻋﺮاض ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ¦ﺧﺮ
اﻋﺮاض ﻫﻲ :

 -1أمل ﺻﺪري ﺿﺎﻏﻂ وﻣﻔﺎﺟﺊ
 -2أمل ﻳﻨﺘﴩ ﻣﻦ إﱃ اﻟﻔﻚ اﻟﺴﻔﲇ ،اﻟﺒﻠﻌﻮم  ،اﻟﺬراع ،اﻷﻳﴪ أو اﻷميﻦ  ،اﻟﻈﻬﺮ أو إﱃ
اﻟﺒﻄﻦ
 -3ﺗﻌﺮق ﺑﺎرد
 -4ﻏﺜﻴﺎن وإﻗﻴﺎء
 -5دوار
 -6ﺿﻴﻖ ﻧﻔﺲ
 -7أﻋﺮاض ﻋﴪ ﻫﻀﻢ ) ﻛﺎﻟﺘﺠﺸﺆ اﳌﺘﻜﺮر ،ﺣﺮﻗﺔ اﳌﻌﺪة  ،ﺣﺲ اﻹﻣﺘﻼء ،أمل اﳌﻌﺪة (
 -8ﺧﻔﻘﺎن اﻟﻘﻠﺐ وﻋﺪم اﻧﺘﻈﺎﻣﻪ
 -9وﻫﻦ وﺗﻌﺐ ﺷﺪﻳﺪ

اﻟﺠﻠﻄﺔ اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺣﺪوث ﺗﺠﻠﻂ ﰲ أﺣﺪ اﻟﴩاﻳني اﻟﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣام ﻳﺤﻮل دون وﺻﻮل اﻟﺪم إﱃ ﻋﻀﻠﺔ
اﻟﻘﻠﺐ
وﻳﻜﻮن اﻟﻌﻼج ﺑﻔﺘﺢ اﻟﴩﻳﺎن وإﻋﺎدة ﺟﺮﻳﺎن اﻟﺪم ﻓﻴﻪ وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ :
 -1أﻣﺎ ﺑﺤﻞ اﻟﺠﻠﻄﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷدوﻳﺔ ) أدوﻳﺔ ورﻳﺪﻳﺔ ﻣﺬﻳﺐ ﻟﻠﺠﻠﻄﺔ ( وﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺪميﺔ ومل ﺗﻌﺪ ﻣﺘﺒﻌﺔ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﳌﺘﻄﻮرة
 -2أو ﺑﻔﺘﺢ اﻟﴩﻳﺎن ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﺴﻄﺮة اﻟﻔﻮرﻳﺔ ) اﻟﻨﻔﺦ واﻟﺪﻋﺎﻣﺔ ( وﻫﻲ اﻷﻓﻀﻞ
واﻷﻛرث اﺳﺘﻌامﻻً ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏري ﻣﺘﻮﻓﺮة ﰲ ﻛﻞ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻼج ﻣﻔﻴﺪا ً إذا ﻃﺒﻖ ﺧﻼل اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻷرﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﺣﺪوث اﻟﺠﻠﻄﺔ وﺗﺰداد
ﻓﺎﺋﺪﺗﻪ ﻛﻠام ﻛﺎن أﻗﺮب إﱃ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻمل
اﳌﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ا اﻟﺼﺪري

اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺮﺟﻮة ﻣﻦ ﻓﺘﺢ اﻟﺸﺮﻳﺎن

ﺧﻼل أول ﺳﺎﻋﺔ
ﺧﻼل ﺛﺎين ﺳﺎﻋﺔ
ﺧﻼل ﺛﺎﻟﺚ ﺳﺎﻋﺔ
ﺧﻼل راﺑﻊ ﺳﺎﻋﺔ
ﺧﻼل اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺴﺎدﺳﺔ
ﺑني اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ إﱃ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﴩة
ﺑﻌﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﴩة

ﻣﻤﺘﺎزة
ﻣﻤﺘﺎزة – ﺟﻴﺪة ﺟﺪاً
ﺟﻴﺪة ﺟﺪاً – ﺟﻴﺪة
ﺟﻴﺪة
ﺟﻴﺪة – ﺿﻌﻴﻔﺔ
ﺿﻌﻴﻔﺔ – ﻏري ﻣﺠﺪﻳﺔ
ﻏري ﻣﺠﺪﻳﺔ

ﻛﻴﻒ ﲤﻨﻊ ﺣﺼﻮل اﳉﻠﻄﺔ اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ
 -1ﻣامرﺳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ
 -2ﻃﻌﺎم ﺻﺤﻲ ) ﻗﻠﻴﻞ اﻟﺪﺳﻢ – ﻗﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺮ – ﻗﻠﻴﻞ اﳌﻠﺢ (
 -3ﻻ ﺗﺪﺧﻦ
 -4اﻹﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
 -5ﺗﻌﺮف ﻋﲆ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ
 -6أﺧﱪ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻚ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﻮرة

إن ﳑﺎرﺳﺔ 10دﻗﺎﺋﻖ ﻳﻮﻣﻴ´ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ
اﺣﺘﻤﺎل إﺻﺎﺑﺘﻚ ﺑﺎﳉﻠﻄﺔ اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 50%

اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﺼﻌﺒﺔ

اﻟﺠﻠﻄﺔ اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ
ﻫﻲ اﻟﺴﺒﺐ اﻷول ﻟﻠﻮﻓﺎة
ﻟﺪى اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء

 40%ﻣﻦ ﺣﺎﻻت ذﺑﺤﺎت
اﻟﻘﻠﺐ ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺗﻠﺔ

ﺣﺎول أن ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﻣﺪة وﺻﻮﻟﻚ
إﱃ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ أﻛرث ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ واﺣﺪة
ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻷمل وﻛﻠام أﺑﻜﺮت ﻛﻠام اﺳﺘﻔﺪت

ﻓﻘﻂ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﺷﺨﺎص ﻣﺼﺎﺑني
ﺑﺠﻠﻄﺔ اﻟﻘﻠﺐ ﻳﺼﻠﻮن ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺔ
ﻣﻦ ﺑﺪء اﻷمل اﻟﺼﺪري

ﺗﻨـﻮﻳـﻪ :إن ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ دار اﻟﺸﻔﺎء ﺗﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳉﻠﻄﺔ اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ اﳊﺎدة ﺑﺎﻟﻘﺴﻄﺮة
ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ 24/7

ان الذبحـة الصدريـة هـي الـم مفاجـئ،
ناجـم عـن هبـوط مفاجـئ فـي امـدادات
الـدم الـى القلـب .يمكـن ايضـا ان تسـاعدك
االدويـة المسـماة سـتاتينات ،حاصـرات
بيتـا ومثبطـات االنزيـم الـذي يحـول
االنجيوتنسـين ،اذا كان لديـك مشـاكل
فـي القلـب .يجـب ان تسـالي طبيبـك عمـا
اذا كانـت هـذه االدويـة هـي الخيـار لعلاج
حا لتـك .
هـل العلاج باالسـتروجين يمكـن ان
يكـون عالجـا بديلا للحـد مـن مخاطـر
اصابتـي بامـراض القلـب؟
ال .العلاج البديـل باالسـتروجين ،والـذي
يدعـى ايضـا عالجـا هورمونيـا بديلا (HRT
،)- hormone replacement therapy
اعطـي فـي الماضـي ،مـن قبـل االطبـاء
النهـم اعتقـدوا انـه بهـذا يمكـن تنفيـذ
علاج وقائـي المراض معينـة ،وكذلك لعالج
اعـراض انقطـاع الطمـث.
كان يعتقـد ان العلاج الهورمونـي البديـل،
يمكـن ايضـا ان يمنع حـدوث امراض القلب.
وقـد اظهـرت الدراسـات الحديثـة انـه فـي
كل مـا يتعلـق بامـراض القلـب ،فـان العلاج
الهورمونـي البديـل يضـر اكثـر ممـا ينفـع.
اذا كنـت تاخذيـن العلاج الهورمونـي
البديـل لمنـع امـراض القلـب ،تحدثـي مـع
طبيبـك اذا كان يجـب عليـك االسـتمرار او
التوقـف عـن تنـاول الـدواء.
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جـراحـة
الـقولـون
د.عبد اهلل الحداد

هناك أمراض كثيرة في القولون يمكن أن تحتاج إلى العالج الجراحي ،ومنها
َّ
تتوفر
الرتوج وداء األمعاء االلتهابي .كما ُيمكن أيضًا أن
سرطان القولون وداء ُّ
معالجات بديلة لهذه األمراض.
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قبل الجراحة يجري تنظيف القولون بالكامل للتقليل من فرص العدوى ،ويكون
وحقن َشرجية.
ذلك باستخدام ُمل ِّين قوي ُ
وتسمى "جراحة القولون المفتوح" أو
شق جراحي واسع،
تُجرى العملية عبر
ٍّ
َّ
ُسمى " َقطع القولون بالجراحة
باستخدام مناظير خاصة وشقوق صغيرة ،وهذه ت َّ
التنظيرية".
الجزء المريض من القولون ،ثم يعيد وصل الطرفين معًا.
الجراح
يستأصل
َّ
َ
ويكون استئصال القولون بأكمله ضروريًا أحيانًا إذا اعتقد الجراح أنَّه ال يمكن
إعادة وصل القولون بنجاح من خالل إجراء عملية ُمفَ اغَ رة.

ومن الممكن أن ُيكتشف خالل فحص طبي روتيني ،بما في ذلك الفحص
َّ
البراز يحوي دمًا،
الشرجي والتنظير الهضمي ُّ
السفلي َعبر المستقيم .إذا كان ُ
ِّ
مؤشرًا على اإلصابة بسرطان القولون.
فقد يكون هذا
والو َهن ،والتعب.
ومن أعراض سرطان القولون أيضًا األلم البطني ،ونقص الوزنَ ،
ُّ
الحل الجراحي ضروريًا الستئصال السرطان
حين ُيكتشف سرطان القولون ،يكون
الرتوج هو
وفحص العقد اللمفية في البطن للتأكُّ د من خلوها من السرطان .داء ُّ
مرض آخر يمكن أن يحتاج إلى معالجة جراحية ،حيث قد تظهر لدى كثير من
الناس جيوب صغيرة في القولون تنتأ إلى الخارج عبر نقاط الضعف في المحيط؛
ُّ
يسمى َرتجًا.
وكل واحد من هذه الجيوب
َّ

استشاري جراحة عامة وجراحة القولون
والمستقيم

قد يوصي الطبيب بإجراء جراحة على القولون؛ وهي استئصال الجزء المريض
من القولون جراحيًا .إذا نصح الطبيب بإجراء هذه الجراحة ،فإن المريض هو الذي
ألن القرار النهائي يعود إليه.
يق ِّرر قبول ذلك أو رفضهَّ ،

األعراض وأسبابها

هناك أمراض عديدة في القولون يمكن أن تحتاج إلى معالجة جراحية ،ومنها
سرطان القولون مرض
سرطان القولون ،وداء الرتوج ،وداء األمعاء االلتهابي.
ُ
شائع إلى حد غير قليل؛ فهو يصيب واحدًا من كل أربعة عشر أو خمسة عشر
عدة الكتشاف سرطان القولون.
شخصًا .هناك طرق َّ

التشريح

يمر
القولون هو
الجزء األخير من األمعاء ،و ُيعرف أيضًا باسم "األمعاء الغليظة"ُّ .
ُ
المريء ،الذي ُيعرف أيضًا باسم أنبوب الطعام .يصل
الطعام بعد البلع عبر َ
تستمر عملية الهضم.
الم ِعدة ،حيث
ُّ
الطعام بعد ذلك إلى َ
الم ِعدة إلى األمعاء الدقيقة حيث تتواصل عملية
ُّ
يمر الطعام المهضوم من َ
الهضم ،ويجري امتصاص الجزء األكبر من العناصر الغذائية .أخيرًا ،تصل
األلياف وبعض الطعام المهضوم إلى القولون .في القولون ،يجري امتصاص
َّ
البراز في الجزء األخير من
بقية العناصر الغذائية،
ويتشكل البراز .يجري تخزين ُ
القولون" ،القولون السيني" و "المستقيم" ،قبل طرحه.
تقوم الشرايين بتغذية القولون بالدم ،وتقوم األوردة بنزح الدم منه ليعود إلى
امتصاص السوائل الزائدة إلى مجرى الدم عبر النسيج اللمفي
القلب .يجري
ُ
العقد
والعقد اللمفية ،وهي شبكة من األوعية تنتشر في الجسم ك ِّله .تساعد
ُ
اللمفية على مكافحة العدوى.
ولكن السرطان الذي يبدأ في القولون يمكن أن ينتشر عبر هذه العقد،
الك ِبد واألمعاء الدقيقة واألعضاء األخرى .وهكذا يمكن أن ينتقل
فيصل إلى َ
السرطان من القولون إلى األعضاء األخرى .يتأ َّلف القولون من أجزاء عديدة.
السيني.
القولون الصاعد .القولون المستعرض .القولون النازل .القولون ِّ
َّ
والشرج.
المستقيم

مقدمة
ِّ

داء الرتوج هو اسم المرض
ومجموعة الجيوب التي تحدث معًا
تسمى ُّ
الرتوجُ .
َّ
الذي ينشأ في جيوب في القولون .ويظهر هذا المرض عند ُعشر األشخاص
الذين فوق سن األربعين ،وتزداد النسبة مع التقدم بالعمر ،بحيث نجد داء الرتوج
عند قرابة نصف من تجاوزوا سن الستين.
الجيوب أو تلتهب ،يحدث ما نسميه التهاب الرتوج .وهو يحدث
تتجرثم
ُ
عندما َ
ممن لديهم هذه الجيوب .االسم اآلخر
عند عشرة إلى خمسة عشرة بالمائة َّ
اللتهاب الرتوج هو داء الرتوج .يمكن لهذه الرتوج أن تنفجر وتنشر العدوى في
جوف البطن .وقد تكون الجراحة ضرورية لنزح القَ يح و َرتق الفتحة التي حدثت في
القولون.
التقرحي أو داء كرون،
تحتاج أمراض األمعاء االلتهابية ،مثل التهاب القولون
ُّ
إلى جراحة أيضًا .تس ِّبب هذه األمراض اإلسهال والنزف من المستقيم ونقص
الوزن ،ويمكن أن تزيد من خطر اإلصابة بسرطان القولونُ .يمكن أن يحتاج الجزء
المصاب من القولون إلى االستئصال الجراحي لتخفيف األعراض إذا فشلت
المعالجات الدوائية.

الجراحية
المعالجة
َّ

للحد من فرص العدوى .يجري ذلك
يجري تنظيف القولون بالكامل قبل الجراحة
ِّ
وحقن شرجية ،أو بأن يشرب المريض ثالثة لترات من
باستخدام ُمل ِّينات قوية ُ
سائل ُم ِّ
نظف خاص عشيةَ يوم الجراحة من أجل «شطف» القولون.
إجراء العملية
أن المريض يكون نائمًا .يمكن
تجري العملية تحت التخدير العام ،أي َّ
ُ
ُسمى الجراحة المفتوحة للقولون ،أو باستخدام
من خالل
ٍّ
شق واسع ،وهذه ت َّ
ُسمى َقطع القولون بالجراحة التنظيرية.
مناظير
َّ
خاصة وشقوق صغيرة ،وهذه ت َّ
في الجراحة المفتوحةُ ،يجري الج َّراح شقًا عاديًا في البطن ،ومن خالله تُجرى
العملية.
في الجراحة التنظيرية ،يقوم الج َّراح بإدخال كاميرا فيديو صغيرة أو منظار
في البطن من خالل شق صغير .ويسمح منظار البطن للج َّراح برؤية البطن من
الداخل على شاشة المراقبة.
كما يجري الجراح أيضًا شقين صغيرين إلدخال أدوات دقيقة من أجل إجراء العملية.
ُ
ألن الشقوق تكون
الجراحة التنظيرية هي الطريقة األفضل عند بعض المرضىَّ ،
أصغر ووقت النقاهة أقصر والحاجة لألدوية المسكنة أقل.
لكن تكون الجراحة المفتوحة هي الخيار الوحيد في بعض الحاالت .يمكن أن يبدأ
للتحول إلى
اح العملية بواسطة المناظير في بعض الحاالت ،ولكنه يضطر
الجر ُ
ُّ
َّ
الجراحة المفتوحة إذا تب َّين له أنها أكثر أمانًا للمريض.
عدة شقوق إذا كانت العملية تنظيرية) ،ثم يجري
ُيجرى
ٌّ
شق في البطن (أو َّ
ُ
المصاب من القولون ،و ُيربط طرفا
الدخول إلى البطن .يجري
استئصال الجزء ُ
القولون أو ُيفاغران معًا ُ
بغ َرز مرنة تُدعى «غرزات».
عندما ُيصيب المرض المستقيم أو َّ
الشرجُ ،يمكن إجراء شق آخر بالقرب من
المستقيم.
وعندما ُيستأصل هذا الجزء من القولون ،ال يبقى هناك قطعة ثانية من القولون
تُفاغر معها القطعة األولى ،لذلك يجري تغيير مسار القولون ،ويوصل إلى شق
ُسمى « َفغر القولون».
ٍ
ثان في البطن بعملية ت َّ
ُيجري الج َّراح أحيانًا عملية َفغر القولون عندما يرى أنه ال يمكن إجراء عملية مفاغرة
طرفي القولون بنجاح.
أن القولون غير نظيف بما يكفي في أثناء الجراحة،
يكون ذلك عندما يرى
الجراح َّ
َّ
المفاغرة.
أو إذا كانت هناك عدوى نشيطة ُيمكن أن
ِّ
تهدد نجاح عملية ُ
يوضع كيس على فتحة القولون لجمع البراز عندما تُجرى للمريض عملية َفغر
قولون .ولكن ،ال يستطيع المريض التحكم بالبراز بعد هذه العملية.
و ُيمكن أن ُيعاد وصل طرفي القولون فيما بعد (بعد ثالثة إلى ستة أشهر عادة)
إذا كان ذلك مجديًا .يخبر الجراح المريض عن هذه اإلمكانية.
في حالة سرطان القولون ،يجري تحليل العقد اللمفية لمعرفة ما إذا كان
السرطان قد انتشر خارج القولون.

يمكـن أن ينصـح الطبيـب بإجـراء
جراحـة قولونيـة للمريـض .إذا نصـح
فـإن القـرار
الطبيـب بالجراحـة،
َّ
النهائـي بإجرائهـا أو عـدم إجرائهـا
يعـود للمريض .يسـاعد هذا البرنامج
التثقيفـي علـى فهـم منافـع عمليات
القولـون ومخاطرهـا فهماً أفضـل.

كما يجري أيضًا فحص دقيق لبقية األعضاء في البطن.

المعالجات األخرى

فإن العالج األفضل هو الجراحة .بعد الجراحة،
إذا جرى تشخيص سرطان القولونَّ ،
قد يحتاج األمر إلى معالجة ُشعاعية وكيميائية للوقاية من انتشار السرطان أو
عودته.
ُ
بمضادات الجراثيم .كما يمكن معالجة داء األمعاء
معالجة التهاب الرتوج
ُيمكن
َّ
االلتهابي باألدوية.

ويمكن أخذ الكتل المشبوهة من األعضاء المجاورة ،مثل الكبد واألمعاء الدقيقة
والكليتين والرحم ،لمعرفة ما إذا كانت كت ً
ال سرطانية.
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بعد الجراحة
َ

ُينقَ ل المريض بعد العملية إلى غرفة اإلنعاش ،ثم إلى غرفة عادية في
المستشفىُ .يمنع المريض من األكل والشرب بضعة أيام ريثما يلتئم مكان
المفاغرة .يمكن وضع أنبوب أنفي َم ِعدي لبضعة أ َّيام من أجل امتصاص الهواء
وعصارات المعدة .وهذا ما يقي المريض من الشعور بالنفخة والغثيان ريثما
ُ
يلتئم مكان المفاغرة .بعد ذلكُ ،يسمح للمريض باألكل .ينبغي أن يصبح
َّ
تحسن
يتوقف على
المريض قادرًا على العودة إلى بيته خالل بضعة أيام ،وهذا
ُّ
الحالة .يجب أن يثابر المريض على مراجعة الطبيب لمعرفة ما إذا كانت حالته في
بأي شيء إضافي .يمكن أن يحتاج المريض ،على سبيل المثال،
حاجة إلى القيام ِّ
إلى معالجة شعاعية أو كيميائية في حاالت سرطان القولون .يجب أن يحرص
الح َّمى أو النَّزف
المريض على مراجعة الطبيب إذا ظهرت أ َّي ُة أعراض جديدة ،مثل ُ
الضعف أو التو ُّرم أو العدوى.
الم َب ِّرح أو َ
من الجرح أو األلم ُ
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المخاطر
والمضاعفات

العناية الذاتية في البيت
جراحة القولون آمنة جدًا .ولكن هناك العديد من المخاطر والمضاعفات التي يجب أن يعرفها المريض
تحسبًا لحدوثها .وهذا ألن معرفتها تجعل المريض قادرًا على مساعدة الطبيب في الكشف
رغم ندرتها
ُّ
ِّ
المبكر عنها .من المخاطر والمضاعفات ما يتع َّلق بالتخدير ،ومنها ما يتعلق بنوع الجراحة .مخاطر التخدير
وجرح الشفتين وكسر األسنان واأللم في البلعوم والصداع.
العام هي الغَ ثيان
ُّ
والتقيؤ واحتباس البول َ
أما األخطار الجدية فهي النوبات القلبية والسكتات وااللتهاب الرئوي.
َّ

يناقش طبيب التخدير هذه المخاطر مع المريض ،ويستفسر منه ما إذا كان لديه
أي نوع من األدوية .يمكن أن تحدث الخثرات الدموية في الساقين
تحسس تجاه ِّ
ُّ
بسبب انعدام حركة المريض خالل العملية وبعدها .وتظهر هذه الخثرات بعد
أيام قليلة من الجراحة ،حيث تتو َّرم الساق وتؤلم المريض .يمكن أن تنطلق هذه
الخثرات وتنتقل من الساق إلى الرئتين ،حيث تس ِّبب صعوبة في التنفس وألمًا
المهم جدًا إخبار الطبيب حالما
في الصدر ،وقد تُس ِّبب الموت أحيانًا .ولذلك ،من
ِّ
ُّ
التنفس
أي َع َرض من هذه األعراض .وفي بعض الحاالت ،تظهر صعوبة
يظهر ُّ
من غير سابق إنذار.
ُّ
تشكل
إن النهوض من السرير بعد وقت قصير من الجراحة يق ِّلل من خطر
أي نوع من الجراحة ،وهي:
الخثرات في الساقين .هناك مخاطر نجدها في ِّ
العدوى ،سواء أكانت عميقة أم على سطح الجلد .العدوى يمكن أن تصيب
الشق الجراحي في البطن ،والعدوى العميقة يمكن أن تصيب جوف البطن
يسمى «التهاب البريتوان أو الصفاق» .وقد تحتاج معالجة العدوى
نفسه ،وهذا ما
َّ
مضادات جراثيم لفترة طويلة ،وربما إلى إجراء جراحة ثانية.
العميقة إلى إعطاء
َّ
النزف ،سواء خالل العملية أو بعدها .وقد يستدعي النزف نقل الدم إلى المريض
ُّ
تشكل الندبات على الجلد.
أو إجراء عملية أخرى.
هناك مخاطر ومضاعفات تتع َّلق بهذه الجراحة تحديدًا .وهي نادرة للغاية أيضًا،
ولكن من المهم معرفتها .يمكن أن تُصاب أعضاء البطن ،والس َّيما إذا كانت
مصابة بالسرطان أو االلتهاب أو العدوى .ومن هذه المشاكل ما يلي :يمكن أن
ينثقب ِّ
الم ِعدة أو األمعاء الدقيقة .يمكن أن تُصاب المثانة والحالبان.
الطحال أو َ
يمكن أن تصاب األعضاء التناسلية األنثوية ،مثل الرحم والمبيضين .يمكن أن
ُصاب األوعية الدامية التي تغذي الطرفين السفليين.
ت
َ

َّ
متوقعة تستدعي َفغر القولون المؤقت أو الدائم
قد تواجه الجراح صعوبات غير
دون تخطيط مسبق لذلك .يمكن أن يحدث تمزُّ ق أو انهيار في جدار البطن مما
تؤدي إصابة هذه األعضاء إلى أذى دائم يستدعي
يتط َّلب عملية ثانية .يمكن أن ِّ
الموت في هذه العملية
عمليات أخرى .وم َّر ًة ثانية نقول إن هذه الحاالت نادرة جدًا.
ُ
نادر للغاية ،ولكنَّه ممكن.
من الممكن أن يحدث فتق من خالل الشق أو الشقوق البطنية ،وهذا ما يحدث
ومعرضًا لضغط األمعاء الدقيقة
عندما يكون الجدار الداخلي للبطن ضعيفًا
َّ
ُ
الحالة إلى جراحة ثانية .من المضاعفات
تحت الجلد .ويمكن أن تحتاج هذه
يؤدي
المفاغرة (أي منطقة وصل طرفي القولون) .وهذا ما ِّ
الممكنة األخرى تَخَ ُّرب ُ
إلى عدوى داخل البطن ،ويستدعي عملية أخرى لتحويل طريق القولون وإجراء
فغر .

يعطى المريض الذي خضع لجراحة القولون هذه التعليمات العامة .ويقوم
الطبيب والمم ِّرضة بإعطاء كل مريض تعليمات تتع َّلق بحالته الخاصة أيضًا.
األنشطة يجب على المريض زيادة الحركة بشكل تدريجي؛ ولكن ،دون أن يجهد
نفسه كثيرًا.
كما ينبغي أن يستريح كلما شعر بالتعب .يسمح بصعود الدرج ،ولكن بما ال
َّ
ويتوقف
المريض ببطء
يزيد على م َّرة أو مرتين في اليوم .لذلك ،يمكن أن يصعد
ُ
للراحة َّ
كل بضع درجات.

ُّ
التوقف
المريض أكثر من ثالثة إلى خمسة كيلوغرامات .يجب
ال يجوز أن يحمل
ُ
عن قيادة السيارة ،والذهاب إلى العمل ،وممارسة الجنس ،حتَّى موعد المراجعة
األولى للطبيب ،حيث تجري مناقشة هذه األمور.
يستحم عند عودته إلى البيت ،إالَّ إذا أمره الطبيب بغير ذلك.
يمكن للمريض أن
َّ
ستحسن وجود شخص آخر
ي
كما
الحمام.
مغطس
في
باالستحمام
وال ُيسمح
ُ
َ
للمساعدة في مرات االستحمام األولى.
ُّ
التوقف
ألن عليه
يستطيع
ُ
المريض قيادة السيارة لكن لمسافات قصيرة فقطَّ ،
والنزول منها لكي يح ِّرك جسمه.

العناية بالجرح:

المريض ،عليه أن يغسل الجرح بالماء والصابون ،ثم يشطفه
حين يستحم
ُ
تجفيف الجرح بضغط المنشفة عليه قلي ً
ُ
ال ثم
بالماء الغزير بشكل كامل .ويجري
فرك الجرح .يمكن ُ
ُ
ترك الجرح مكشوفًا للهواء دون ضماد .كما
رفعها ،وال يجوز
يمكن وضع ضماد جاف فوق الجرح إذا كان االحتكاك بالمالبس يزعجه.
يجب الكشف على الجرح يوميًا ،واالتِّصال بالطبيب إذا الحظ زيادة في االحمرار أو
عند مالحظة تباعد بين حافتي الجرح.
النزيف أو التو ُّرم ،وكذلك
َ

ِّ
النظام الغذائي:

إذا ُوصف للمريض نظام غذائي أو حمية خاصة ،فعليه اتِّباع تعليمات طبيب
التغذية .ويجب سؤال اختصاصي التغذية أو الطبيب عن فترة االلتزام بالحمية.
األدوية إذا كان المريض بحاجة إلى أدوية ،فسوف يعطيه الطبيب وصفة طبية
ُ
أي دواء ُيص َرف من دون وصفة ،بما
لشرائها قبل الخروج إلى البيت .ال يجوز
تناول ِّ
المل ِّينات ،ما لم يصفها الطبيب للمريض.
في ذلك ُ

االتصال بالطبيب

المريض.
• إذا ارتفعت الحرارة فوق  38درجة مئوية أو إذا أصابت القشعريرةُ
َ
المريض تو ُّرمًا أو نزفًا أو احمرارًا في مكان الجرح.
• إذا الحظ
ُ
• إذا الحظ المريض تباعدًا بين حافتي الجرح.
تقيؤ.
• إذا عانى المريض من إمساك شديد ،أو إسهال ،أو غثيان ،أو ُّ
• إذا كان األلم يزداد من يوم آلخر بدالً من أن ينقص.
المريض إلى البيت.
يجب االتِّصال بعيادة الطبيب الجراح لتحديد موعد حين يخرج
ُ
ويرغب الطبيب في رؤية المريض بعد سبعة إلى عشرة أيام من خروجه من
المستشفى عادة.

الخالصة

هناك الكثير من أمراض القولون التي
تُعالج جراحيًا ،مثل سرطان القولون ،وداء
الرتوج ،وداء األمعاء االلتهابي .إن جراحة
القولون آمنة جدًا وناجحة.
ولكن
المخاطر والمضاعفات نادرة للغاية.
َّ
ُ
معرفتها يمكن أن تساعد على كشفها
ومعالجتها باكرًا إذا حدثت.
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تخلخل العظام

عوامل الخطورة لإلصابة بهشاشة العظام

ُيعتبر جنس الشخص واحدًا من عوامل الخطورة ،فالمرأة معرضة أكثر
من الرجل لإلصابة بهشاشة العظام .إن عامل الخطورة هو كل ما يزيد
من فرص إصابة الشخص بمرض من األمراض.
ومن عوامل الخطورة الرئيسية
األخرى لإلصابة بهشاشة العظام أو تخلخل العظام:
•

د .حبيب أزهر

•

استشاري جراحة عظام
قسم جراحة العظام
دكتوراه في جراحة العظام
م .س في جراحة العظام – بريطانيا

العمر :فكلما تقدم عمر اإلنسان ازدادت احتماالت إصابته بهشاشة
العظام أو تخلخل العظام.
حجم الجسم :فكلما كانت عظام الشخص أكثر رقة كلما زاد احتمال
إصابته بهشاشة العظام أو تخلخل العظام.

وهناك عامالن اثنان من عوامل
الخطر ال سبيل إلى السيطرة عليهما ،وهما:
 .1العرق :فالنساء من العرق األبيض واآلسيويات أكثر تعرضًا لإلصابة
بهشاشة العظام أو تخلخل العظام من النساء الالتينيات أو األفريقيات.
 .2العائلة :فإذا كان الوالدان مصابين بهشاشة العظام أو تخلخل
العظام يكون األوالد أكثر تعرضًا لإلصابة بها.
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ٌ
أي شخص بتخلخل
مرض يصيب
تخلخل العظام ،أو هشاشة العظام ،أو َت َر ُّقق العظام،
العظام ويجعلها ضعيفةً سهلة الكسر .يمكن أن يصاب ّ
َ
ٌ
ّ
لكسر في
ممن تجاوزوا الخمسين
العظام ،ولكنّه
ٍ
مألوف أكثر عند النّساء المسنّات .يتع ّرض أكثر من نصف النّساء من كل األعمار ،وربع ال ّرجال ّ
العظام بسبب وجود تخلخل العظام لديهم.
ومن عوامل الخطر:
ّقدم في السن
• الت ّ
الشخص صغير الحجم نحي ً
• أن يكون ّ
ال
ٌ
تاريخ لإلصابة بتر ّقق العظام
• أن ينتمي لعائلة عندها
أنواع مع ّينة من األدوية
• تناول
ٍ
• أن تكون المرأة بيضاء أو آسيو ّية
• أن يكون الشخص مصابًا بق ّلة العظم ،وهو انخفاض في كتلة العظم في الجسم.
صامـت .وقـد ال يعـرف ّ
ٌ
مصاب به حتّى ُيصاب بكسـر.
الشـخص أنّـه
مـرض
إن تخلخـل العظـام
ٌ
ّ
ٌ
حقّ
إن قيـاس الكثافـة العظم ّيـة هـو أفضـل طريقـة لل ّت ـق مـن سلامة العظـام .يجـب تنـاول
ّ
غنـي بالكالسـيوم وفيتاميـن دال ،وممارسـة ال ّرياضـة ،واإلمتنـاع عـن التدخيـن
طعـام
ٍّ
ٍ
الضـرورة.
للحفـاظ علـى
عظـام قو ّيـة ،ويمكـن أن يكـون تنـاول بعـض األدويـة مفيـدًا عنـد ّ
ٍ

من حسن الحظ ،هناك عوامل خطر يمكن لإلنسان أن يسيطر عليها.
كمية الكالسيوم وفيتامين دال في الطعام :إذ أن من ال يتناول كمية
كافية من الكالسيوم وفيتامين دال أكثر تعرضًا لإلصابة بهشاشة
العظام أو تخلخل العظام.

أعراض هشاشة العظام

التدخين :فالمدخنون أكثر تعرضًا من غيرهم لإلصابة بهشاشة العظام
أو تخلخل العظام.

قد ال يعرف الشخص أنه مصاب بهشاشة العظام أو تخلخل العظام
حتى تصبح عظامه ضعيفة إلى حد يجعله يصاب بكسر في الحوض
أو بانهدام في الفقرات جراء جهد مفاجئ أو صدمة خفيفة أو سقوط.

شرب الكحول :فمن يتعاطى الكحول أكثر تعرضًا من غيره لإلصابة
بهشاشة العظام أو تخلخل العظام.

إن انهدام الفقرات يؤدي إلى ألم شديد في الظهر وإلى تشوهات في
العمود الفقري وإلى وضعية وقوف شديدة االنحناء.

قلة الحركة :فمن كان قليل الحركة في حياته اليومية أكثر تعرضًا من
غيره لإلصابة بهشاشة العظام أو تخلخل العظام.

ُيمكن أن تصيب الكسور معظم عظام الجسم ،ولكن أكثر اإلصابات
تحدث في الحوض والفقرات والرسغ والذراعينُ .يمكن أن تسبب الكسور
بالعجز.
ألمًا شديدًا وقد تُصيب المريض َ

األدوية :فهناك أدوية تزيد من خطر اإلصابة بهشاشة العظام أو تخلخل
العظام مثل الستيروئيدات أو مضادات الحموضة إذا أخذت لفترة طويلة.

تشخيص هشاشة العظام

إن هشاشة العظام أو تخلخل العظام مرض شائع يصيب العظام ويجعلها ضعيفة ،وهذا ما يمكن أن يسبب كسورًا في العمود الفقْ ري والحوض
والر ُسغ بسبب سقوط بسيط أو حتى بسبب العطاس أو السعال !
ُ

قد تصاب العظام بضعف شديد يؤدي إلى كسر في الفقرات بمجرد
العطاس أو السعال.

لتشخيص هشاشة العظام أو تخلخل العظام يجري األطباء اختبارات
خاصة لقياس الكثافة العظمية.

يعاني ماليين الناس من هشاشة العظام ،وتصل نسبة النساء إلى ثمانين بالمئة من المصابين .إن نصف النساء يتعرضن خالل حياتهن إلى كسر
ناجم عن هشاشة العظام ،لكن الوقاية من هشاشة العظام أو تخلخل العظام ومعالجته أمر ممكن.

أسباب هشاشة العظام

إن الوسيلتين األكثر استخدامًا لقياس الكثافة العظمية هما "مقياس
امتصاص الطاقة المزدوج" و"مقياس الكثافة العظمية السريري".

يقدم هذا البرنامج التعليمي المعلومات حول حاالت هشاشة العظام أو تخلخل العظام وأعراضها وأسبابها وتشخيصها وسبل معالجتها ،كما
يتضمن نصائح للوقاية منها.

هشاشة العظام

حي .وهو مؤلف في معظمه من الكوالجين وهو البروتين الذي يشكل الهيكل اللين للعظم ،ومن فوسفات الكالسيوم وهو
أن العظم نسيج ّ
مركّ ب معدني يمنح هذا الهيكل صالبته المعروفة.

تواصل عظامنا عملية ترميم دائمة تستمر مدى الحياة .إن الجسم يبني نسيجًا عظميًا جديدًا ويزيل النسيج العظمي القديم.
وخالل الطفولة ،تكون سرعة تكوين العظم أكثر من سرعة إزالته .ويكون العظم في أكثف وأقوى حاالته في عمر الثالثين .وبعد ذلك يبدأ الجسم
بإزالة النسيج العظمي القديم بسرعة أكبر من سرعة توليد النسيج العظمي الجديد! ثمة سببان رئيسيان لحدوث هشاشة العظام أو تخلخل
العظام:
• عدم َت ُّ
شكل كتلة عظمية قوية بما فيه الكفاية بحلول عمر الثالثين عامًا قبل أن تبدأ خسارة النسيج العظمي.
• أن تكون خسارة النسيج العظمي بعد عمر الثالثين سريعة للغاية.

يمكن أن تبدأ هشاشة العظام أو تخلخل العظام في عمر مبكر إذا لم
يحصل الشخص على القدر الكافي من الكالسيوم ومن فيتامين دال (.)D
بعد الوصول إلى ذروة كثافة العظام وقوتها بين الخامسة والعشرين
والثالثين من عمر اإلنسان فإنه يبدأ بخسارة نحو أربعة باأللف من قوة
عظامه كل سنة .وفق هذا المعدل ،ومع توفر التغذية السليمة ،يجب أن
يتحمل الشخص هذه الخسارة دون أن ُيصاب بهشاشة العظام.
بعد أن تصل المرأة إلى سن انقطاع الدورة الشهرية تفقد المرأة الكتلة
العظمية بمعدل أعلى من الرجل ،إذ يصل هذا المعدل عند المرأة إلى
ثالثة بالمئة سنويًا.
فبعد سن انقطاع الدورة الشهرية ينخفض إنتاج اإلستروجين في جسم
المرأة انخفاضًا كبيرًا .إن اإلستروجين هرمون ،أي أنه مادة تجري مع الدم
للتحكم بوظائف الجسم .وهو يساعد على الوقاية من هشاشة العظام
أو تخلخل العظام.

من الممكن كشف هشاشة العظام أو تخلخل العظام عبر التصوير
الدوري باألشعة السينية .ولكن حين تتمكن األشعة السينية من
كشف هشاشة العظام ،تكون العظام قد باتت ضعيفة للغاية ،وتكون
هشاشة العظام أو تخلخل العظام قد بلغت مراحل متقدمة.
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عالج هشاشة العظام

لمعالجة هشاشة العظام أو تخلخل العظام يوصي األطباء بما يلي:
وم َك ِّمالت
• تناول نظام غذائي غني بالكالسيوم وفيتامين دالُ ،
الكالسيوم (وهي مستحضرات صيدالنية تحوي الكالسيوم)
• األدوية
• إن األطعمة الغنية بالكالسيوم والفيتامين دال هي البرتقال
ومشتقات األلبان.
• إن ُم َك ِّمالت الكالسيوم تملك نفس فعالية األطعمة الغنية
بالكالسيوم .وهي رخيصة الثمن ويتحملها الجسم بسهولة.
تسبب ُم َك ِّمالت الكالسيوم أحيانًا إمساكًا عند المريض .ولكن اإلكثار
من شرب الماء وتناول األغذية الغنية باأللياف ،مثل الخضار والفواكه،
يمكن أن يساعد على تجنّب اإلمساك.

يمكن للناس من جميع األعمار حماية أنفسهم من هشاشة العظام
أو تخلخل العظام عن طريق االلتزام بالعادات الصحية ،مثل:
• النظام الغذائي السليم المتوازن الغني بالكالسيوم وفيتامين دال.
• االبتعاد عن الخمول
• االبتعاد عن التدخين
• اجتناب الكحول
• إن التمارين الرياضية أمر جيد ،ولكن ال بد من استشارة الطبيب ،ألن
أي جهد مفاجئ أو شديد على العظم يمكن أن يؤدي إلى كسره.

اﻟﻨﺨﺒﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺘﻜﻢ

• إن اإلستروجين مفيد جدًا في الوقاية من هشاشة العظام ،لكن
يجب عدم استخدامه دون استشارة طبيب األمراض النسائية .كما
ينبغي وضع المريضة التي تستخدم اإلستروجين تحت مراقبة
دقيقة ،إذ يمكن أن تنجم عن تعويض الهرمونات آثا ٌر جانبية خطيرة
رغم فوائده الكثيرة.
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اﻟــﺮﻛﺒــﺔ
اﻟــﺮﻛﺒــﺔ

• ثمة أدوية تساعد على تثبيت الكالسيوم على العظام .ومن هذه
األدوية الكالسيتونين الذي يصفه الطبيب غالبًا على شكل رذاذ عن
طريق األنف.
ثمة أدوية أخرى تبطئ عملية خسارة العظام .بعضها من عائلة
البيفوسفونات ،ومنها أليندرونات ،وريزيدرونات .فهي تزيد من
كثافة العظم وتقلل من خطر الكسور .ولكن لها آثارًا جانبية من
أكثرها إزعاجًا اإلحساس بحرقة شديدة في المعدة بسبب التهاب
في األنبوب الهضمي أو المري.
• إن لدواء رالوكسيفين تأثير على استقالب العظم يشبه تأثير
هرمون اإلستروجين .لكن قد تكون له آثار جانبية سيئة وخطيرة
مثل تشكل الخثرات الدموية في الطرفين السفليين .وهناك دواء
تيريباراتيد الذي ُيعطى عن طريق الحقن ويؤخذ مرة في اليوم مدة
واحد وعشرين أو أربعة وعشرين شهرًا .وهو هرمون طبيعي يساعد
على بناء العظم.
ويقرر الطبيب عادة الدواء أو مزيج األدوية األكثر مالءمة لحالة كل
مريض أو مريضة على حدة .وقد يكون من الضروري إجراء صور
شعاعية متكررة لمتابعة مدى نجاح العالج.

د .واﺋﻞ اﻟﺮﻳﺲ
اﺳﺘﺸﺎري ﺟﺮاﺣﺔ ﻋﻈﺎم
واﻟﻤﻔﺎﺻﻞ واﻟﻄﺐ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻌﻈﺎم
واﻟﻄﺐ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
اﻟﺒﻮرد اﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﺠﺮاﺣﺔ

ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻃﺐ وﺟﺮاﺣﺔ
اﻟـﺒـــــــﻮرد اﻟﻜـــــﻨــﺪي ﻟﺠـــﺮاﺣـــﺔ
اﻟﻌــــﻈﺎم و اﻟﺤﻮادث
مع تقدم الناس في السن وزيادة ضعف عظامهم ،يجب الحرص على
عدم تعرضهم للسقوط ،فهذا أمر شديد األهمية لتجنب أي إصابات
يمكن أن تصيب المريض بالضعف.
على مرضى هشاشة العظام أو تخلخل العظام االمتناع عن حمل
األجسام الثقيلة أو ج ّرها أو دفعها .وعليهم أن يحذروا التعثر بسجادة
سميكة أو ببساط موضوع على األرض ،وأن يحذروا السقوط عند السير
على أي سطح َز ِلق.
يجب أن يحرص مرضى هشاشة العظام أو تخلخل العظام على جودة
اإلضاءة في بيوتهم ،وأن يلتزموا الهدوء والحرص في تنقالتهم ،والسيما
في الليل .كما يمكن أن يستفيد المريض بهشاشة العظام أو تخلخل
العظام من استخدام عصا تساعده على المشي في األماكن التي لم
يعتد المشي فيها.

الخالصة

إن هشاشة العظام أو تخلخل العظام مرض واسع االنتشار إلى حد
كبير .ويمكن الوقاية من هذا المرض بالتغذية الجيدة ونمط الحياة
الصحي السليم .هنالك أدوية كثيرة للوقاية من هشاشة العظام أو
تخلخل العظام أو معالجتها بعد أن تصل المرأة إلى سن انقطاع الدورة
الشهرية .إن األدوية التي تحوي الكالسيوم وفيتامين دال متوفرة
أيضًا ،وهي رخيصة الثمن .إن الكسور هي الخطر األكبر على المصابين
بهشاشة العظام .كما أن تجنب السقوط والتعثر واالرتطام باألشياء
يقي المريض من الكسور ويسمح له بأن يعيش حياة صحية ومنتجة!

اﻟــﻜﺘــﻒ
اﻟــﻜﺘــﻒ

د .ﻣﺠﻴﺪ ﻗﺎدري

اﻟﻌﻈﺎم واﻟﺤﻮادث
ﺷﻬﺎدة ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻟﻤﻔﺎﺻﻞ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ) أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ(

د .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﻌﻴﻤﻲ

اﻟﻔﻘﺮي
اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي
اﻟﻌﻤﻮد

د .أﺣﻨﻒ أرﻧﺎؤوط
اﺳﺘﺸﺎري ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻌﻈﺎم
واﻟﻤﻔﺎﺻﻞ و اﻟﻄﺐ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ
اﻟﺒـــﻮرد اﻟـﻔـــﺮﻧــﺴــﻲ ﻟـﺠـــﺮاﺣــﺔ
اﻟﻌﻈﺎم واﻟﺤﻮادث
اﻟﺒﻮرد اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺷﻬﺎدة ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﻤﺠﻬﺮﻳﺔ  -ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﺷﻬﺎدة ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ  -ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﻋﻀﻮ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﻌﻈﺎم

د .ﺣﺒﻴﺐ أزﻫﺮ

اﺳﺘﺸﺎري ﺟﺮاﺣﺔ ﻋﻈﺎم

اﻟﺒﻮرد اﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻌﻈﺎم
زﻣﺎﻟﺔ اﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻌﻈﺎم
ﺗﺨﺼﺺ دﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﺟﺮاﺣﺔ ﻋﻈﺎم اﻃﻔﺎل

د .ﻧــــﺎﺟـــﺢ ﺳﻌــﺪ ﻋـﺒﻴــﺪ
ﻣـــــﺴﺠـــــﻞ ﺟـــــﺮاﺣـــــﺔ ﻋــــــﻈــــــﺎم
ﻣـــــﺎﺟﺴﺘﻴـــــﺮ ﻓـــــﻲ اﻟــــــﻌﻈـــــﺎم

اﻟــﻮرك
اﻟــﻮرك

د .ﻓﻮزي م .ﻋﻴﺴﻰ
اﺳﺘﺸﺎري ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻌﻈﺎم
واﻟﻤﻔﺎﺻﻞ واﻟﻄﺐ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ

زﻣﺎﻟﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺠﺮاﺣﻴﻦ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ  -ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
ﻋﻀﻮ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻌﻈﺎم اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
ﺷﻬﺎدة ﺗﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﻌﻈﺎم EEC
ﻋﻀﻮ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻌﻈﺎم اﻣﻴﺮﻛﻴﺔ

د .ﻣـﺤﻤـﺪ اﻟـﻬـﻼﻟﻲ

اﺳﺘﺸﺎري ﺟﺮاﺣﺔ ﻋﻈﺎم

دﻛﺘﻮراه ﻓﻲ ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻌﻈﺎم
م .س ﻓﻲ ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻌﻈﺎم  -ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ

د .إﻳـــﻬﺎب ﺣـــﺴـــﻦ
ﻣـــــﺴﺠـــــﻞ ﺟـــــﺮاﺣـــــﺔ ﻋـــــﻈـــــﺎم
ﻣـــــﺎﺟﺴﺘﻴـــــﺮ ﺟـــــﺮاﺣـــــﺔ اﻟـــــﻌﻈـــــﺎم
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ﻣﺴﺠﻞ ﺟﺮاﺣﺔ ﻋﻈﺎم
ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻋﻈﺎم

د .ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺸﺒـﺔ
ﻣﺴﺠﻞ ﺟﺮاﺣﺔ ﻋﻈﺎم
ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻈﺎم

د .ﻣـــــﺎﺳﻴـــــﺲ درﻳـــــﺮﻳـــــﺎن
ﻣـــــﺴﺠـــــﻞ ﺟـــــﺮاﺣـــــﺔ ﻋـــــﻈـــــﺎم
ﻣـــــﺎﺟﺴﺘﻴـــــﺮ ﻓـــــﻲ اﻟـــــﻌﻈـــــﺎم

ﻣﻌﻜﻢ ﻃﻮال اﻻﺳﺒﻮع وﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﺐ اﺳﺘﺸﺎري وﻃﺒﻴﺐ ﻣﺴﺠﻞ
ﺗﺴﺘﻘﺒﻠﻜﻢ اﻟﻌﻴﺎدات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻳﻮﻣﻴ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ  12ﺻﺒﺎﺣ وﺧﻼل اﻟﻌﻄﻼت اﻻﺳﺒﻮﻋﻴﺔ
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الشريان الكلوى
د .أحمد عالءالدين

استشاري في أمراض القلب
والشرايين استشاري في
القسطرة وطب القلب التداخلي
البورد الفرنسي في أمراض القلب
والشرايين من أكاديمية باريس
( جامعة بيير وماري كوري )
حائز على البورد الفرنسي في طب القلب
التداخلي من جامعة باريس الثانية عشره
عضو في -:
• جمعية القلب الفرنسية.
• جمعية القلب األوروبية.
• جمعية القلب وجراحة القلب اللبنانية.

ان ضيق الشريان الكلوى الشريان الكلوى هو شريان متفرع من األورطى
ينقل الدم القادم من القلب إلى الكلية  ،حيث ينقل كميات كبيرة من
الدم لتقوم الكلية بتنقيتها .
ضيق الشريان الكلوى يعنى نقص القطر الداخلى للشريان  ,مما يسبب
نقص الدم المنتقل للكلى و بالتالى انخفاض الكفاءة الوظيفية للكلى .
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ﻗﺴﻢ اﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ

تشخيص ضيق الشريان الكلوى الفحوصات التصويرية :
تعتمد تقنيات التصوير الطبى للحصول على صورة للشريان الكلوى ،
و تشمل - :
•
•
•
•

رسم األوعية
بالصبغة من خالل
األشعة السينية .
رسم األوعية بالرنين
المغناطيسى .
رسم األوعية باألشعة
المقطعية .
دوبلر الموجات فوق
الصوتية .

الفحصوات الوظيفية :
تعتمد قياس وظائف الكلى لتحديد مدى تضررها و درجة تقدم المرض
 ،و قد تم استبدال هذه الفحوص بشكل كبير بفحوص التصوير الطبى
لدقتها األكبر .

الفئة العمرية األكثر عرضة لإلصابة بالمرض :
تختلف الفئات العمرية باختالف سبب ضيق الشريان الكلوي .
أعراض ضيق الشريان الكلوى:
بصفة عامة ال يرتبط ضيق الشريان الكلوى باعراض معينة تدل على
وجوده  .من األعراض المثيرة للشك :
• ضغط الدم المرتفع الذى ال يستجيب للعالج .
• ضغط الدم المرتفع الذى يحدث قبل  30سنة أو بعد  50سنة .
• وجود أحد الكليتين بحجم أصغر من األخرى واكتشاف ذلك
بالصدفة أثناء أحد الفحوصات .
• ضيق الشريان الكلوى فى ناحية واحدة فقط يصاحبه غالبًا ارتفاع
فى ضغط الدم .
• ضيق الشريان الكلوى فى الناحيتين يصاحبه غالبًا انخفاض فى
وظائف الكلى .
أسباب ضيق الشريان الكلوى تصلب الشرايين:
 : Atherosclerosisهو السبب األكثر شيوعًا و يحدث فيه تصلب و ضيق
فى األوعية الدموية الكلوية  .خلل التليف العضلى Fibromuscular
 : Dysplasiaيتسم بحدوث تضخم فى جدران األوعية الدموية مما
يسبب ضيق التجويف الداخلى المتاح لمرور الدم  .إلتهاب الشرايين
 . arteritisشرخ جدران األوعية الدموية . Dissection
عوامل خطر ضيق الشريان الكلوى:
تتمثل فى عوامل الخطورة التى تؤدى لحدوث المشاكل المسببة
للمرض وابرزها تصلب الشرايين ،وتشمل :
• ارتفاع مستوى الكوليستيرول فى الدم .
• ارتفاع ضغط الدم .
• الشيخوخة .
• التدخين .
• مرض البول السكرى .
• مضاعفات ضيق الشريان الكلوى ارتفاع ضغط الدم .
• تدهور وظائف الكلى وصوالً الى الفشل الكلوى .
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عالج ضيق الشريان الكلوى
الخيارات الدوائية  :ضيق الشريان الكلوى الذى ال يصاحبه
ارتفاع ضغط الدم أو تدهور وظائف الكلى :
قد ال يحتاج لعالج فى المرحلة األولى  .يلزمه فقط المتابعة الدورية
المستمرة الكتشاف اى تدهور فى الحالة و التدخل السريع فيها .
ضيق الشريان الكلوى الفردى أو المزدوج المصحوب بارتفاع فى
ضغط الدم يبدأ المريض عالجه بأدوية تنظيم ضغط الدم المعتادة
 .عند ظهور تدهور فى وظائف الكلى  ،يتم إيقاف هذه األدوية .
الخيارات االخري  :توسيع الشريان  :عملية القسطرة غير جراحية
يتم فيها إدخال بالون إلى تجويف الشريان  ،ثم نفخ البالون
لتوسيع الشريان  ،ثم الحفاظ على التوسعة من خالل دعامة مثبتة
فى تجويف الشريان .
يتم اللجوء لهذه الحل عند فشل الحلول الدوائية  .يجب التأكد من
فاعلية هذا االجراء فى تحسين حالة المريض من خالل فحوصات ما
قبل القسطرة .
الوقاية من ضيق الشريان الكلوى تعتمد الوقاية من ضيق الشريان
الكلوى على االكتشاف المبكر للحالة و ذلك بالفحص الدورى خاصة
فى الحاالت التالية :
• ضغط الدم المرتفع الذى ال يتجاوب مع األدوية .
• النفخة الشريانية المسموعه عند وضع سماعة الفحص على
البطن ومنطقة حول السرة .
• ضغط الدم مرتفع قبل سن  30أو بعد سن . 50
• ضغط الدم المرتفع بسرعة فى مصابى تصلب الشرايين .
• تدهور وظائف الكلى المرتبط ببطء تناول أحد أدوية تنظيم
ضغط الدم .
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شد الوجة
و الـرقبة

د .اسماعيل ندا

استشاري جراحة التجميل
زمالة كلية الجراحين الملكية (دبلن)
زمالة جراحة التجميل (لندن)

تعتبر عملية شد الوجه هى الطريقة الوحيدة للتخلص من األنتفاخات والتجاعيد القوية التى تظهر بالوجه فالعملية تجعل الشخص يبدو أصغر سنًا
وأكثر نضارة ولكنها ال تغير الشكل وهى عملية تتطلب مهارة فائقة من الجراح لتخرج بالصورة المرضية للمريض والطبيب .وال توجد سن معين
لعملية شد الوجه فبعض العمليات قد تجرى فى سن العشرين لظروف استثنائية وقد تجرى فى سن السبعين أو أكثر مادامت الصحة العامة جيدة
ويعتبر انسب سن للعملية هو األربعينات والخمسينات ولكن كما هو الحال فى جراحات التجميل ال توجد قواعد ثابتة تغطى جميع الناس .وال ينصح
بأجراء عملية شد الوجه لمن يكون لديه الرغبة فى أنقاص الوزن وينصح بتأجيل العملية حتى ينتهى الرجيم ويصل المريض إلى الوزن الذى يريده.
ويختلف الوقت الذى تستمر فيه نتيجة العملية فجراح التجميل يغير شكل الوجه إلى ما كان عليه قبل  10 – 7سنوات ولكن الزمن ال يتوقف وهناك
عوامل عديدة تتحكم فى مدى استمرارية نتيجة العملية منها سن المريض أثناء الجراحة والحالة الصحية العامة ومرونة الجلد والمحافظة على الوزن
بعد العملية والتدخين وأستعمال المكياج .فمن المتوقع أن تستمر نتيجة العملية  12 – 7سنة ما لم يحدث تغيرات فى الصحة العامة للمريض وطالما
أن المريض يحافظ على وزنه .وفى جميع األحوال إذا عادت التجاعيد فأنها تكون فى حالة أفضل ممن لم تجر لهم الجراحة.
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التحضير للعملية
يجب قبل العملية أجراء التحاليل الطبية الالزمة والتأكد من أن المريض ال
يعانى من أية مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم أو السكر أو أمراض
القلب .و كذلك تقييم كامل للحالة و تقدير حالة مرونة الجلد.
التخدير
يفضل البنج الكلى فى معظم الحاالت و فى حاالت نادرة يضطر طبيب
التخدير ألعطاء المريض بنج موضعى لتخدير أعصاب الوجه مع إعطاء
مهدئات.
خطوات العملية
بعد التخدير يتم حقن المنطقة بمحلول ملحى مضاف إليه مخدر
موضعى ليقلل األلم بعد العملية وكذلك مادة تقلل حدوث النزيف أثناء
العملية .ويكون مكان الجروح فى مناطق يسهل أخفائها مثل المنطقة
المغطاة بالشعر وفى ثنية الجلد أمام األذن أو خلف األذن .وعادة ما
يختفى الجرح بعد أقل من  3شهور من العملية.
وبعد فتح الجلد يفصل جلد الوجه والرقبة عن ما تحته ويقوم الجراح
بشد وتقوية األنسجة الموجودة تحت الجلد ثم يشد الجلد بزاوية معينة
ويقص الجلد الزائد ويخيط مكانة بعناية وغالبا ال تحتاج تلك الغرز إلى
إزالة بعد ذلك وفى بعض األحيان قد تحتاج الرقبة إلى عملية شفط
دهون للغد.

د .اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻧﺪا
اﺳﺘﺸﺎري ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ
زﻣﺎﻟﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺠﺮاﺣﻴﻦ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ )دﺑﻠﻦ(
زﻣﺎﻟﺔ ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ )ﻟﻨﺪن(
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زمن العملية
تستغرق العملية بين  4 -2ساعات فى المتوسط.
ما بعد الجراحة
يفضل عدم وضع غيارات حتى يكون الجرح تحت الرعاية الطبية الكاملة
كما أنه فى بعض الحاالت قد يحتاج الجراح إلى وضع درنقة بسيطة
(أنبوبة ماصة صغيرة) تحت الجلد لتفريغ ما يتجمع من بقايا دموية تحت
الجلد وغالبا ما ترفع الدرنقة فى نفس يوم العملية أو ثانى يوم ونادرا ما
تحتاج إل وقت أطول.

ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎل داﺋﻢ ...

وينصح بعد العملية برفع السرير إلى  30درجة أثناء النوم لتقليل نسبة
حدوث تورمات بالوجه.
بعد العملية
يخرج المريض من المستشفى فى نفس يوم العملية ويسمح له
بالعودة إلى المنزل إذا كان المريض متعاونًا وأن هناك إمكانية الرعاية
الطبية الجيدة بالمنزل.
ويعود المريض إلى ممارسة حياتة الطبيعية بعد  15 – 10يوم وينصح
له فى الفترة األولى بعدم التعرض للشمس لفترات طويلة.
المضاعفات
اآلالم تكون محتملة ويمكن تناول بعض المسكنات .كما أنه قد يوجد
إحساس بالتنميل والشد بالجلد قد يستمر لبعض الوقت وقد تحدث
تجمعات دموية بالوجه غالبا ال تدوم أكثر من أسبوع وقد يحدث تورم
وزرقان بالوجه وال يدوم فى أغلب األحيان أكثر من  10 – 7أيام.
ونادرا ما يحدث أثناء الشد أن يصاب عصب الوجه وفى  %90من الحاالت
يتحسن فى خالل  6 – 3شهور بعد العملية.

ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺨﺼﺺ:

ﺣﻘﻨﺔ ﺗﻜﺴﺎس ﻟﺘﻌﺮﻳﺾ اﻟﻔﻚ
ﺣﻘﻨﻪ ﻧﻔﺮﺗﻴﺘﻲ ﻟﺸﺪ اﻟﻮﺟﻪ واﻟﺬﻗﻦ
ﺣﻘﻦ  PRPاﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﺠﺰﻋﻴﺔ ﻟﻠﻴﺪﻳﻦ واﻟﻮﺟﻪ واﻋﺎدة اﻟﺸﺒﺎب
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺪ اﻟﻮﺟﻪ واﻟﺮﻗﺒﻪ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺠﻤﻴﻞ اﻻﻧﻒ

ﺷﻔﻂ اﻟﺪﻫﻮن وﻧﺤﺖ اﻟﺠﺴﻢ
ﺷﺪ اﻟﺒﻄﻦ وإزاﻟﺔ اﻟﺘﺮﻫﻼت اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺒﻴﺮ وﺗﺼﻐﻴﺮ وﺷﺪ اﻟﺜﺪي
ﺷﺪ اﻟﺠﻔﻮن
ﺗﻨﺴﻴﻖ وﺗﻜﺒﻴﺮ ا£رداف )دﻫﻮن – ﺳﻴﻠﻴﻜﻮن(

ﺷﺪ ﺗﺮﻫﻼت اﻟﺬراﻋﻴﻦ واﻟﻔﺨﺬﻳﻦ
ﺣﻘﻦ اﻟﻜﻮﻻﺟﻴﻦ واﻟﺒﻮﺗﻮﻛﺲ
ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﻤﻴﺰوﺛﻴﺮاﺑﻲ
ﺗﻜﺒﻴﺮ وﺗﺼﻐﻴﺮ وﺗﻮرﻳﺪ اﻟﺸﻔﺎة
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ما هي إبرة
نفرتيتي؟
إبرة نفرتيتي هي اسم طريقة للحقن لشد الرقبة وخط الفك السفلي وليست
اسما تجاريا إلبرة بعينها ,ومنذ سنوات كانت هناك مادة تحقن تحت الجلد لشده
وإزالة التجاعيد و لكن كانت تستخدم على جلسات متعددة و مفعولها متفاوت.
أما اآلن فيطلق اسم الطريقة على حقن البوتوكس في نصف الوجه السفلي
والرقبة وتظهر النتائج من أول مرة و نتائجها ثابتة وتستمر لعدة أشهر .وأريد
أن أؤكد أن اسم الطريقة مأخوذ من اسم الملكة نفرتيتي في حضارة مصر
الفرعونية وكانت تماثيلها مضرب األمثال لما تتميز به من رقبة مشدودة مع
وضوح تحديد خط الفك السفلي.
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تكساس تكنيك
طريقتها هي حقن أطراف الفك بإبر التعبئة لتحديده و إبراز زاوية الفك وهي
تقنية جميلة جدا لصاحبات الوجه النحيف وحيث يعتبر الفك المحدد من
العالمات الجمالية.
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ﺗﺨﻠﺼﻲ ﻣﻦ اﻟﻬﺎﻻت اﻟﺴﻮداء ﺣﻮل اﻟﻌﲔ ﻣﻊ اﻟﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺎ
ﺟﻠﺴﺔ واﺣﺪة ﻓﻠﺮ ﻣﻊ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻜﺎرﺑﻮﻛﺴﻲ
)ﻏﺎز ﺛﺎ ¤أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن(.

اﻟﻠﻴﺰر ) (2-4ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻊ ﺣﻘﻦ
اﳌﻴﺰوﺛاﺑﻲ.

إﻟﻴﻚ اﳊﻠﻮل اﳉﺬرﻳﺔ ﻟﺒﺸﺮة ﻧﻀﺮة ﺟﺬاﺑﺔ
 4ﺟﻠﺴﺎت اﳌﻴﺰوﺛاﺑﻲ ﻣﻊ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺒﻼزﻣﺎ اﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﺎﺋﺢ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ.
اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻓﺮط اﻟﺘﻌﺮق
ﺑﺎﻻﺑﻄﲔ واﻟﻜﻔﲔ واﻟﻘﺪﻣﲔ ﻣﻊ

ﺟﻠﺴﺔ ﺑﻮﺗﻜﺲ زاﻟﺔ ﲡﺎﻋﻴﺪ اﳉﺒﻬﺔ و ﺣﻮل اﻟﻌﻴﻨﲔ وأﻳﻀﺎ ﻟﺸﺪ اﻟﺮﻗﺒﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ ) ﻧﻔﺮﺗﻴﺘﻲ ( وذﻟﻚ ﻧﺴﺒﺔ إ« اﺳﻢ اﳌﻠﻜﺔ ﻧﻔﺮﺗﻴﺘﻲ و ﻣﻌﻨﺎه
)اﳉﻤﻴﻠﺔ أﺗﺖ( وﻫﻲ زوﺟﺔ اﳌﻠﻚ اﻣﻨﺤﻮﺗﺐ اﻟﺮاﺑﻊ وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﺘﻬﺮ ﺑﺠﻤﺎﻟﻬﺎ
ﺧﺎﺻﺔ رﻗﺒﺘﻬﺎ اﳌﻤﺸﻮﻗﺔ و اﳌﺸﺪودة وﺑﻔﻜﻬﺎ اﶈﺪد.
ﺟﻠﺴﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺑﺎﻟﻔﻠﺮ ﻻﺳﺘﻌﺎدة ﻧﻀﺎرة اﻟﺒﺸﺮة و روﻧﻘﻬﺎ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﺾ
اﻟﻔﻜﲔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ
)ﺗﻜﺴﺎس(.
ﺟﻠﺴﺎت ﺻﻨﻔﺮة اﻟﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﻜﺮﻳﺴﺘﺎل أو ﺗﻘﺸ اﳊﺮﻳﺮ.

ﺟﻠﺴﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺒﻮﺗﻜﺲ © اﳌﻨﻄﻘﺔ
اﳌﺼﺎﺑﺔ.

ﻟﺸﻌﺮ ﺟﻤﻴﻞ وﺻﺤﻲ
ﻧﻘﺪم ﻟﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺸﻌﺮ و ﺗﻜﺜﻴﻔﻪ
ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺪم.
 6-8ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻴﺰوﺛاﺑﻲ ﻣﻊ ﺟﻠﺴﺎت
اﻟﺒﻼزﻣﺎ اﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﺎﺋﺢ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻐﺬﻳﺔ و ﻋﻼج ﻟﺸﻌﺮ ﺻﺤﻲ.

ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺪﻳﺮﻣﺎرول.

اﺳﺘﻌﻴﺪي ﺷﺒﺎﺑﻚ و ﲤﺘﻌﻲ ﺑﺮﻗﺒﺔ ﻧﻔﺮﺗﻴﺘﻲ
اﳌﺸﺪودة ﻣﻊ اﻟ»ﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺎ:¹

وداﻋﺎ ﻟﺘﺼﺒﻐﺎت اﻟﺒﺸﺮة ﻣﻊ اﻟ»ﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺎ¹

ﺟﻠﺴﺔ ﺑﻮﺗﻜﺲ ﻣﻊ  4ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻴﺰوﺛاﺑﻲ

 4ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻦ اﻟﻠﻴﺰر ﻣﻊ ﺣﻘﻦ اﻟﺒﻼزﻣﺎ PRP
 4ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻘﺸ اﳊﺮﻳﺮ.
 4ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻘﺸ اﻟﻜﺮﻳﺴﺘﺎل.
 4ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻘﺸ ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻲ.
 4ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻴﺰوﺛاﺑﻲ.
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SKIN REBORN

اﺣﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻔﺘﲔ وردﻳﱳ ﻣﻊ
اﻟﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺎ:
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وداﻋﺎ ﻟﻠﺸﻴﺨﻮﺧﺔ

ﻣﻊ اﻟﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺎ

 4ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻴﺰوﺛاﺑﻲ ﻣﻊ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺒﻼزﻣﺎ
اﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﺎﺋﺢ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ.

Astaidy of fitness only with:

 4-8ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻦ ﺣﻘﻦ اﳌﻴﺰوﺛاﺑﻲ ©
أﻣﺎﻛﻦ ﲡﻤﻊ اﻟﺪﻫﻮن ﻟﺸﺪ وﻧﺤﺖ اﳉﺴﻢ.

ﺟﻠﺴﺔ ﺑﻮﺗﻜﺲ زاﻟﺔ ﲡﺎﻋﻴﺪ اﳉﺒﻬﺔ و ﺣﻮل
اﻟﻌﻴﻨﲔ وأﻳﻀﺎ ﻟﺸﺪ اﻟﺮﻗﺒﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ ) ﻧﻔﺮﺗﻴﺘﻲ(.
ﺟﻠﺴﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺑﺎﻟﻔﻠﺮ ﻻﺳﺘﻌﺎدة ﻧﻀﺎرة اﻟﺒﺸﺮة و روﻧﻘﻬﺎ.
ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻣﺎ رول زاﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ واﳋﻄﻮط اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮة.

اﺣﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ اÊﻧﻒ اﳌﺜﺎ Ç ¹دﻗﺎﺋﻖ ﺑﺪون ﺟﺮاﺣﺔ
ﺟﻠﺴﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺮ ﻣﻊ اﻟﺒﻮﺗﻜﺲ

وداﻋﺎ ½ﺛﺎر ﺣﺐ اﻟﺸﺒﺎب و اﻟﻨﺪﺑﺎت ﻣﻊ اﻟ»ﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺎ¹
 4ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻦ اﻟﻠﻴﺰر ﻣﻊ ﺣﻘﻦ اﻟﺒﻼزﻣﺎ ).(PRP
 4ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺪﻳﺮﻣﺎ رول ﻣﻊ ﺣﻘﻦ اﻟﺒﻼزﻣﺎ ).(PRP
 4ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻘﺸ اﻟﻜﺮﻳﺴﺘﺎل ﻣﻊ ﺣﻘﻦ اﻟﺒﻼزﻣﺎ ).(PRP
 4ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺘﻘﺸ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ.

ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻠﻴﺰر زاﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ واﳋﻄﻮط اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮة.

Tel.: 1 802 555 | www.daralshifa.com | daralshifa
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آالم الوجه...

األسباب و العالج
د طارق درويش

إختصاصي جراحة المخ واألعصاب
و العمود الفقري

د .ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ أﺷﻜﻨﺎ
العصب الخامس هو العصب الذي يحمل اإلحساس من الوجه إلى الدماغ .و آالم العصب الخامس هو ألم مزمن يؤثر على العصب حتى مع
أستثارة معتدلة لوجهك مثل تنظيف األسنان أو وضع ماكياج ،قد تؤدي إلى األم مبرحة.
في البداية يبدأ األلم في صورة هجمات قصيرة وخفيفة .ولكن مع تقدم حالة ألتهاب العصب تسبب نوبات من األلم أطول وأكثر تواترا العصب
يؤثر على النساء أكثر من الرجال في كثير من األحيان ،وأنه من المرجح أن تحدث في األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن .50
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قد تتضمن األعراض العصب واحد أو أكثر من هذه األنماط:
ألم طعني أو وخزيأو يصف المريض األلم وكأنه صدمة كهربائية شديدة،
و قد تكون الهجمات عفوية أو ناجمة عن أشياء مثل لمس الوجه،
المضغ ،الكالم وتنظيف األسنان تناول الطعام و تستمر نوبات األلم من
بضع ثوان إلى عدة دقائق و في أحوال قليلة تستمر األالم فترات أطول
قد تمتد من أيام الي أسابيع.
يشكو المريض من حدوث األلم في المناطق التي تقع في مجال سيطرة
العصب الخامس ،بما في ذلك الخد ،الفك ،األسنان ،اللثة ،الشفاه ،أو أقل
كثيرا العين والجبين و تؤثر على جانب واحد من الوجه على الرغم من
أنه نادرًا ما قد تؤثر على كال الجانبين من الوجه و قد يكون األلم مركز
في بقعة واحدة أو تنتشر في نمط أوسع نطاقا و تصبح النوبات أكثر
تواترا ومكثفة مع مرور الوقت و من ناحية األسباب عادة تكون المشكلة
االتصال ما بين األوعية الدموية العادية في
هذه الحالة ،شريان أو الوريد والعصب
الخامس في قاعدة الدماغ.
هذا االتصال يشكل ضغطًا على
العصب ويؤدي إلى خلل في
العصب كما يمكن أن تحدث
نتيجة للشيخوخة ،أو أنه يمكن
أن يرتبط بالتصلب المتعدد أو
اضطراب مماثل .وأقل شيوعًا،
يمكن أن يكون سبب ورم
العصب أو ضغط علي العصب.
و في بعض األحيان تكون نتيجة
لحدوث قصور في الدورة الدموية
متى يجب رؤية طبيب.

إذا واجهت ألم الوجه ،خاصة لفترات طويلة أو متكررة األلم أو ألم غير
مرتاح بمسكنات األلم دون وصفه طبية ،راجع طبيبك ،بسبب مجموعة
متنوعة خيارات العالج المتاحة منها
العالج الدوائي و العالج الجراحي.
و من العالجات المتاحو حاليآ أيضآ العالج بالبالون أو بالتردد الحراري الذي
اصبح من العالجات الشائعة الي حد كبير لسهولتها و فعاليتها حيث
تحقق نسبة نجاح قد تصل الي  % 85مع معدالت أمان عالية.
و يعتمد هذا األسلوب علي تمرير تيار كهربي في العقدة المحفزة لأللم
من خالل أبرة في الوجه تحت تخدير موضعي  .اال أنه من المهم أن نذكر
أن أختيار العالج المناسب يختلف طبيعته و جدواه من حالة الي أخري و
يجب دائمآ اللجوء للطبيب ألجراء الفحوصات الضرورية و التعرف علي
األسباب المحدثة لأللم حتي يتم أختيار العالج المناسب و اآلمن لكل حالة
حسب خصوصيتها و ظروفها

اﺳﺘﺸﺎري أﻣﺮاض اﳉﻬﺎز اﻟﻌﺼﺒﻲ

 اﻟﺰﻣﺎﻟﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ  أﻣﺮاض اﳉﻬﺎز اﻟﻌﺼﺒﻲ ﺗﺨﺼﺺ دﻗﻴﻖ  ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻋﺼﺎب واﻟﻌﻀﻼت رﺋﻴﺲ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﺼﺮع رﺋﻴﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﺮاض اﳉﻬﺎز اﻟﻌﺼﺒﻲ ﻋﻀﻮ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﻟﻠﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ -ﻋﻀﻮ اﻛﺎدﳝﻴﺔ اﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﺮاض اﳉﻬﺎز اﻟﻌﺼﺒﻲ
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ﻳﺒﺒﻪ ﻻ ﺗﺤﺎﺗﻲ...

أﻳﺪي ﻣﺎﻫﺮة وﻋﻨﺎﻳﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ

ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺨﺼﺺ:

ﻋﻼج اﻟﺼﺪاع وآﻻم اﻟﺮأس ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ
ﻋﻼج آﻻم اﻋﺼﺎب اﻟﻄﺮﻓﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻜﺮ
ﻋﻼج اﻟﺘﺸﻨﺠﺎت اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ واﻟﺼﺮع
ﻋﻼج ﺟﻠﻄﺎت اﻟﺮأس واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ

ﻋﻼج اﻟﺘﺼﻠﺐ اﻟﻌﺼﺒﻲ اﳌﺘﻌﺪد
ﻋﻼج أﻣﺮاض اﻟﺬاﻛﺮة ) ا ﻟﺰﻫﺎﳝﺮ (
ﻋﻼج أﻣﺮاض ا ﻋﺼﺎب اﻟﻄﺮﻓﻴﺔ
ﻋﻼج أﻣﺮاض اﻟﻌﻀﻼت

ﻋﻼج أﻣﺮاض اﳊﺮﻛﺎت اﻟﻼإرادﻳﺔ
) ﺑﺎرﻛﻨﺴﻮن  -ارﺗﻌﺎش اﻟﻮراﺛﻲ...إﻟﺦ (
ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻋﺼﺎب اﻟﻄﺮﻓﻴﺔ واﻟﻌﻀﻼت
ﺗﺨﻄﻴﻂ اﳌﺦ

Tel.: 1 802 555 | www.daralshifa.com | daralshifa
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حص 
ى
الحالب
د.راني العاكوم
إختصاصي جراحة الكلى والمسالك البولية
واألعضاء التناسلية
البورد الفرنسي في جراحة الكلى والمسالك البولية
والتناسلية (فرنسا)
شهادة في جراحة المنظار (جامعة كريتيل  -فرنسا)
ش هادة في جراحة المنظار (جامعة لوي باستر،
ستراسبرغ  -فرنسا)
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الفحوص تسمح لمقدم الرعاية الصحية برؤية صور تفصيلية
و هذه
ُ
لمناطق في داخل الجسم .ومن هذه الفحوص:
وسب والتصوير بالرنين المغناطيسي.
•
ُ
الم َح َ
التصوير المقطعي ُ
• التصوير الوريدي للجهاز البولي.
• التصوير باألمواج فوق الصوتية.
ُ
فتح الحالب وتصريف البول من الكلية.
معالجة انسداد الحالب
ُت حاول
َ
اإلجراء
ويكون ذلك من خالل وضع أنبوب فارغ ضمن الحالب عادةً .وهذا
ُ
يفتح الحالب ،ويسمح بانسياب البول من الكلية إلى المثانة .من الممكن
ُ
معالجة انسداد الحالب عن طريق " َف ِغر الكلية" .ويعتمد
أيضًا أن تجري
فغر الكلية على االسترشاد بصور األمواج فوق الصوتية من أجل إدخال
ُ
ُ
إدخال
قثطار يصل إلى الكلية مباشرة من أجل تصريف البول .ويكون
ه ذا القثطار عن طريق الظهر .والقثطا ُر هو أنبوب بالستيكي يسمح
انسداد الحالب ناتجًا عن ورم أو عن
للسوائل بالخروج من الجسم .إذا كان
ُ
سرطان ،فإن معالجة الورم أو السرطان وجعله ينكمش ،أو استئصاله
ُفيد من أجل معالجة االنسداد.
عن طريق الجراحة ،يمكن أن ت َ

ُ
المثانة عن طريق أنبوبين دقيقين
تقوم الكليتان بإنتاج البول عن طريق استخالص الفضالت والماء الزائد من الدم .وينتقل
البول من ِ
الكليتين إلى َ
ُ
ُّ
العضالت الموجودة في جدران الحالب بالتقلص واالرتخاء من
طول الحا ِلب من عشرين إلى خمسة وعشرين سنتيمترًا .وتقوم
هما الحالبان .يتراوح
ُ
َّ
ٌ
ثوان أو خمس عشرة ثانية.
كمية صغيرة من البول من الحالبين إلى المثانة كل عشر
أجل دفع البول إلى األسفل بعيدًا عن الكليتين .وتنتقل
ٍ
يتعرض الحالبان لالنسداد أو لإلصابة .وقد يؤدي هذا إلى منع جريان البول إلى المثانة .وإذا َّ
ظل البول في مكانه ،أو إذا تراجع
من الممكن أحيانًا أن
َّ
األطباء إلى فحوص مختلفة من أجل تشخيص مشكالت الحالبين؛
صاب المريض بعدوى السبيل البولي .ويلجأ
ُصعودًا في الحالب ،فمن الممكن أن ُي
ُ
َ
ومن هذه الفحوص األشعة السينية وفحص الحالب بالمنظار الذي يدعى باسم "منظار المثانة" .وتعتمد المعالجة على طبيعة سبب المشكلة .وقد
تشتمل على تناول األدوية ،وكذلك على الجراحة في بعض الحاالت الشديدة.
مقدمة
الحالبان هما أنبوبان طويالن ينقل ٌّ
كل منهما البول من إحدى الكليتين
اضطرابات كثيرة ُيمكن أن تُصيب الحالبين .من
إ لى المثانة .وهناك
ٌ
التبول صعبًا أو مؤلمًا.
جعل
إلى
الحالبين
اضطرابات
تؤدي
ُ
الممكن أن ِّ
ُّ
ب ألمًا شديدًا في أسفل الظهر والجانب (الخاصرة).
ب
تس
كما يمكن أن
ِّ
َ
بعض اضطرابات الحالبين إلى وجود الدم في البول .تشرح
وقد تؤدي
ُ
األعراض
المعلومات الصحية اضطرابات الحالبين .وهي تتناول
ه ذه
َ
ُ
ا لعا مة إلضطرابات الحالبين ،باإلضافة إلى ُس ُبل معالجة اضطرابات
الحالبين الشائعة.
التشريح
ُ
السبيل البولي من األعضاء التي تساهم في إنتاج البول وطرحه
يتأ َّلف
األعضاء على ما يلي:
هذه
وتشتمل
الجسم.
خارج
ُ
•

الكليتين.

•

الحالبين.

•

المثانة.

•

اإلحليل.

لدى ِّ
كل شخص كليتان .وتقوم الكليتان بتنقية الدم وإنتاج البول على
ُ
البول من الكليتين إلى المثانة عن طريق أنبوبين
نحو مستمر .ينتقل
ُ
المثانة هي ُعضو ُمجوف موجود في أسفل
طويلين يسميان بالحالبين.
إخراجه من الجسم.
يجري
ريثما
البول
بتخزين
ا لبطن .وتقوم المثانة
ُ
فإن األعصاب الموجودة حولها تُب ِلغ الدماغ بالحاجة
عندما تمتلئ المثانةَّ ،
ُ
البول من المثانة ،وينتقل إلى خارج الجسم عن طريق
إلى التبول .يخرج
أنبوب أقصر من الحالب يدعى باإلحليل.

انسداد الحالب
نسداد الحالب هو حالة تؤ ِّثر في جريان البول من الكلية إلى المثانة.
ا
ُ
الحصى ُ
الكلوية ،وإلى
تشكل
إلى
الحالة
هذه
ي
تؤد
أن
الممكن
من
و
ِّ
َ
انسداد الحالب
الكلية .يحدث
ا ألورام ،وكذلك إلى أضرار أخرى تصيب ِ
ُ
عندما تضغط أعضاء في الجسم على الحالب من الخارج .ومن األسباب
الشائعة النسداد الحالب:
• أمراض الجهازالهضمي ،كداء كرون مث ً
ال.
ُسج السبيل
• اآلفات في السبيل البولي ،أو األذيات التي تُصيب ن ُ
البولي.
• الحمل.
انسداد الحالب أيضًا إذا أدت حصاة كلوية ،أو ورم،
يحدث
من الممكن أن
َ
ُ
لكن انسداد الحالب
أي أعراض النسداد الحالب غالبًا.
َّ
إلى ِّ
سده .ال تظهر ُّ
ي مكن في بعض األحيان أن يسبب ألمًا حادًا في الظهر أو في جانب
الجسم (الخاصرة) .ومن األعراض األخرى النسداد الحالب:
• بول دموي أو بول َع ِكر.
• ُح َّمى.
• َغثيان أو تقيؤ.
التبول.
• صعوبة
ُّ
أي عرض من
ع لى المرء أن يستشي َر مقدم الرعاية الصحية إذا الحظ َّ
ِّ
َ
مبكر
اكتشاف المشكلة في وقت
إن
تغيرات أخرىَّ .
هذه األعراض أو أي ُّ
يكون
يجعل معالج َتها أكث َر سهولة في معظم الحاالت .من الممكن أن
َ
تشخيص انسداد الحالب أمرًا صعبًا .ويطرح مقدم الرعاية الصحية على
ُ
المريض أسئلة عن تاريخه الطبي الشخصي والعائلي ،كما ُيجري مقدم
تشخيص انسداد الحالب
وضع
الرعاية الصحية فحصًا جسديًا للمريضُ .ي َ
ُ
باالعتماد على الفحوص التصويرية عادةً.

حصى الحالب
ح صى الحالب هي حصى كلوية انتقلت من الكلية إلى الحالب .وهذه
َّ
َّ
تتشكل حصى
تتشكل في الكليتين.
الحصى هي كُ َت ٌل صلبة من البول
تتجمع بلورات البول معًا ،فتصبح كبيرة إلى
الحالب في الكليتين عندما
َّ
حد يجعلها تُشكل ُحصاة .والبلورات هي أشكال ُصلبة لبعض المركبات
ٍّ
حاالت العدوى
تؤدي
ُ
الكيميائية الموجودة في البول .من الممكن أيضًا أن ِّ
ا لتي تصيب الكليةَ والبول إلى ظهور حصى الحالب .من الممكن أن
حادة
ت
َ
كون حصى الكلية وحصى الحالب مؤلمة .وقد تسبب تق ُّلصات َّ
المريض عن
األلم
هذا
يعيق
وقد
البطن.
وأسفل
والجنب
الظهر
ي
ف
َ
وحصى
القيام بنشاطاته المعتادة .من الممكن أن ِّ
تؤدي ُحصى الحالب ُ
التبول .وقد يشعر
إلى
ة
الملح
الكلية إلى كثرة حاالت اإلحساس بالحاجة
َّ
ُّ
َّ
يتمكن من إفراغ مثانته بشكل كامل .هناك
بعد التبول بأنه لم
المريض َ
ٌ
أعراض أخرى لحصى الحالب وحصى الكلية .وهي تشتمل على ما يلي:
• بول دموي أو َع ِكر.
التبول.
• صعوبة
ُّ
التقيؤ.
أو
الغثيان
•
ُّ
تكون هناك حصى في الحالب أو الكلية من
وفي بعض األحيان ،يمكن أن
َ
وضع تشخيص حصى
غير وجود أي أعراض .لكن هذا أمر نادر .غالبًا ما ُي َ
ا لحالب باستخدام التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير باألشعة
السينية .وقد ُيجري مقدم الرعاية الصحية فحصًا للدم من أجل الكشف
عن وجود عدوى أو عن وجود مستويات مرتفعة من المواد الكيميائية
ُ
معالجة حصى الحالب والكلية
الحصى .تعتمد
ا لتي قد تُس ِّبب ُظهور َ
َّ
المريض من إخراج
يتمكن
ع لى حجم الحصاة وعلى موقعها .وقد
ُ
دواء من أجل تخفيف األلم.
المريض
الحصاة من غير معالجة .قد ُيعطى
ُ
ً
وعليه أن يتناول كميات كبيرة من السوائل من أجل المساعدة على دفع
استخدام األدوية من أجل َحل
الحصاة إلى الخارج .في بعض األحيان ،يجري
ُ
الحصاة وتذويبها .وقد يستغرق هذا زمنًا طوي ً
يكون
ال ،كما يمكن أن
َ

مفيد إذا كانت الحصاة تُسبب ألمًا شديدًا للمريض .إن اإلكثار من
غي َر
ٍ
يكون مفيدًا من
تناول الماء ،باإلضافة إلى التمارين الرياضية ،يمكن أن
َ
أما األشخاص الذين ظهرت
أجل الوقاية من ظهور حصى الكلية والحالبَّ .
لديهم حصى في السابق ،فعليهم أن يق ِّللوا من كميات الكالسيوم
ُّ
تشكل
والصوديوم في طعامهم .وهذا قد يكون مفيدًا في الوقاية من
حصى الكلى مر ًة ثانية.
القيلة الحالبية
ُ
وتوسعه .ويحدث هذا في
ضخُّ م جزء من الحالب
القيلة الحالبية هي َت َ
ُّ
ُ
الحد
القيلة الحالبية إلى
تؤدي
ِّ
الجزء األقرب إلى المثانة .من الممكن أن ِّ
من جريان البول ،وأن تجعل البول ير َتد في الحالب .وهذا ما قد يس ِّبب
ُ
القيلة الحالبية عيب
ع دوى في الكلية ،باإلضافة إلى الحصى الكلوية.
تشخيصه عاد ًة عندما يصل
تركيبي يكون موجودًا منذ الوالدة .ويجري
ُ
الطفل إلى السنة الثانية من عمره .وهو أكثر شيوعًا لدى اإلناث .ال تظهر
أي أعراض للقيلة الحالبية عادةً .لكنَّها يمكن أن تسبب ألمًا في الظهر
ُّ
ُ
القيلة الحالبية إلى
و الجنب .وفي بعض األحيان ،من الممكن أن تُؤدي
الحمى
التبول وإلى ظهور الدم في البول .كما يمكن أن تسبب
ف رط
ُّ
َّ
ف ي بعض الحاالت النادرة .في حال عدم معالجة القيلة الحالبية ،فإنَّها
ب ضررًا للكلية ،أو قد تس ِّبب فشل الكلية .كما قد
ي مكن أن تس ِّب َ
ُ
ُشخص القيلة الحالبية
القيلة الحالبية إلى العدوى أيضًا .غالبًا ما ت
تؤدي
ِّ
ُ
ب استخدام التصوير باألمواج فوق الصوتية .ومن الممكن أن ت َ
ص
ُشخَّ َ
َ
ُشخص القيلة الحالبية أحيانًا من خالل فحص ُيدعى
قبل والدة الطفل .ت
ُ
لء
ب اسم تصوير المثانة واإلحليل اإلفراغي .وخالل هذا التصوير يتم َم ُ
المثانة بمادة صباغية عن طريق قثطار .وهذه المادةُ الصباغية تسمح
بشكل واضح في صورة األشعة السينية.
ب ظهور المثانة والحالبين
ٍ
في بعض األحيان ،تُشخص القيلة الحالبية عن طريق التصوير بالرنين
ُ
معالجة
ا لمغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب .من الممكن
القيلة الحالبية عن طريق:
• األدوية.
الدعامات (أنابيب إلفراغ البول).
•
ِّ
• الجراحة.
إجراء
ات الحيوية مفيدة للوقاية من العدوى إذا كان
ق د تكون
المضاد ُ
َّ
ُ
ينصح مقدم
العملية الجراحية على الفور أمرًا متعذِّ رًا .من الممكن أن
َ
ا لرعاية الصحية بوضع دعامات في الحالبين من أجل معالجة القيلة
الحالبية .وهذه الدعامات (أي األنابيب) تفتح الحالبين ،وتسمح بتصريف
اللجوء إلى الجراحة من أجل معالجة القيلة
مزيد من البول .غالبًا ما يجري
ُ
ا لحالبية .وفي هذه العملية ،يقوم مقدم الرعاية الصحية بإزالة القيلة
الحالبية ،ثم يصل الجزء السليم من الحالب إلى المثانة .في بعض الحاالت
ُ
إزالة قسم من الكلية المتض ِّررة أو الكلية بكاملها خالل
ا لنادرة ،تجري
عملية القيلة الحالبية.

الخالصة

الحالبان هما أنبوبان طويالن ينقل ٌّ
كل منهما البول من إحدى الكليتين إلى المثانة.
تصيب الحالبين .ومن الممكن أن تؤدي اضطرابات
وهناك اضطرابات كثيرة يمكن أن
َ
ب ألمًا شديدًا في
ا لحالبين إلى جعل
ُّ
التبول صعبًا أو مؤلمًا .كما يمكن أن تس ِّب َ
انسداد الحالب هو حالة تؤ ِّثر في جريان البول من الكلية إلى
أسفل الظهر والجنب.
ُ
تؤدي هذه الحالة إلى تشكل الحصى الكلوية ،وإلى أورام،
المثانة .ومن الممكن أن ِّ
وكذلك إلى أضرار أخرى تصيب الكلية .الحصى الكلوية هي كُ ٌ
تل قاسية من البول
وتتكون هذه الكتل من بلورات صغيرة جدًا .وعندما تغادر هذه
تظهر في الكليتين.
َّ
الحصى الكليةَ وتدخل إلى الحالبين ،فإنَّها تُدعى باسم حصى الحالب أحيانًا .تظهر
ُ
جزء من الحالب متضخِّ مًا ومتو ِّرمًا .ويحدث هذا في
لقيلة الحالبية عندما يكون
ا
ٌ
ُ
الحد من انسياب
القيلة الحالبية إلى
الجزء من الحالب القريب من المثانة .وقد تؤدي
ِّ
ُ
معالجة اضطرابات الحالب على
البول ،وتجعل البول يرتد صعودًا في الحالب .تعتمد
معظم األشخاص المصابين باضطرابات الحالب قادرين
ط بيعة المشكلة .ويكون
ُ
بعد المعالجة.
المعتادة
على استئناف نشاطاتهم
َ
َ
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ضمور العضالت و التغذية
السليمة للوقاية منه
فرح جمال هاشم
أخصائية تغذية عالجية
بكالوريوس في التغذية
من الجامعة األمريكية في اليونان

يعرف ضمور العضالت بأنه تغيير في تكوين الجسم ،فهو يسبب
ا نخفاض في الكتلة العضلية ،و يعمل على ضعف وظيفة وقوة
العضالت الناتجة عن التقدم في السن.
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اشارت الدراسات أن قوة قبضة اليد المرتبطة بقوة العضالت تتغير مع
التقدم في العمر .كما تبين أن الرجال عادة ما يكونوا أقوى من النساء،
ابتداء من سن المراهقة ،و تصل القوة إلى ذروتها في عمر ال  30سنة
لدى الجنسين ،و من ثم تضعف تدريجيا .فضموز العضل يصيب ثالثين
بالمئة من األفراد فوق سن ال  ،60و أكثر من خمسين بالمئة من األفراد
فوق سن ال  ،80و ما بين عمر ال  30-60يفقد الفرد ربع كيلوغرام من
ا لعضل و يزيد تقريبًا معدل نصف كيلوغرام من الدهون ،ما يجعل
مجمل خسارة  7كيلوغرام من الكتلة العضلية و زيادة  13-14كيلوغرام
من الدهون .أما بعد سن ال  70يزداد فقدان العضل ليصل إلى خمستة
عشر بالمئة في كل عقد.

التغذية وضمور العضالت:
التغذية السليمة وممارسة الرياضة رئيسية في تفادي والحد من فقدان
العضل وتدهور الصحة.
تناول الكمية الكافية من البروتين يوميًا .اإلرتباط بين تناول البروتين
والكتلة العضلية مهم ،حيث أن العجز في تناول الكمية الكافية من
البروتين يقلل من إنتاجه وبنائه في الجسم ،الذي يؤثر على األحماض
األمينية األساسية.
ا لحرص على تناول مصادر البروتين ذو القيمة البيولوجية العالية
ك اللحوم ،الدجاج ،األسماك ،البيض ،والحليب ومشتقاته ،باإلضافة إلى
ت ناول مصادر أخرى من البروتين كالبقوليات مثل الفول ،الحمص،
العدس والصويا.
فقــد أظهــرت الدراســات أن  27-41%مــن النســاء و  15-38%مــن الرجــال
ال يتناولــون كميــة البروتيــن الموصــى بهــا يوميــً (أي  0.8غــرام لــكل
كيلوغــرام مــن الــوزن).

الفيتامين "د"
الفيتامين "د" ضروري لزيادة قوة العضالت والنقص في مستوياته
يضاعف مشكلة ضمور العضالت.
عادة ما ينقص مستوى الفيتامين "د" في الدم مع التقدم في السن
و ذلك لعدم تناول األطعمة الغنية بالفيتامين "د" بشكل دوري و قلة
التعرض ألشعة الشمس.
تناول األطعمة الغنية بالفيتامين "د" كصفار البيض ،الحليب المدعم،
الكبدة و األسماك الدهنية كالسلمون و التدعيم بالفيتامين "د" عند
النقص يقلل خطر الكسور بنسبة .19%
األوميجا3-
أظهرت الدراسات أن األشخاص الذين تناولوا األسماك الدهنية الغنية
بزيوت األوميجا( 3-السلمون ،السردين و التونا) ،كان لديهم قبضة يد
أقوى مقارنة بالذين لم يتناولوها.
ويمكن تحفيز بناء العضالت بتناول مكمالت األوميجا 3-الذي قد يكون
مفيد للوقاية و العالج من ضمور العضالت.

رياضة المقاومة Resistance Exercise
ممارسة الرياضة باألخص التدريب بالمقاومة .هي طريقة فعالة لتفادي
و تقليل ضمور العضالت لدى كبار السن ،فرياضة المقاومة تؤثر إجابا
على الجهاز العصبي العضلي وعلى بناء البروتين و الهرمونات.
التمارين الرياضية أألخرى مثل األيروبيك هي أيضا مهمة للحفاظ على
كتلة العضالت و قوتها في تقدم السن لمحاربة ضمور العضالت.
منع أو ابطاء عملية تطور ضمور العضالت أفضل من محاولة عالجها
عند المسنين.
فالتدخل الغذائي والمكمالت الغذائية باإلضافة إلى ممارسة الرياضة
الدورية قد تكون خطوات مناسبة لمكافحة تدهور العضالت.

شددت األبحاث الحديثة على أهمية العضل و وضحت مدى تأثيره على
الحالة الصحية ،حيث أن ضعف العضل يؤدي الى إعاقة الحركة و يترابط
مع العديد من األمراض.
ضمور العضالت قد يساهم بالعديد من المشاكل الصحية منها صعوبة
الحركة ،السقوط ،الكسور ،هشاشة العظام و صعوبة المشي المستقل.
ك ما أنه يؤثر سلبا على المشاكل الصحية المتعلقة بمتالزمة التمثيل
الغذائي فضمور العضالت قد يزيد من خطر اإلصابه بداء السكري من
النوع الثاني و زيادة عدم تجاوب الجسم لإلنسولين.

اضافة المكمالت الغذائية
في حال عدم القدرة على الحصول على الكمية المطلوبة من البروتين
يوميًا ،يوصى باضافة المكمالت الغذائية لتأمين ما يحتاجه الجسم
من البروتين أي معدل  15-20غرام من مكمل البروتين ويفضل بعد
استشارة أخصائي التغذية المختص.
ينصح بإضافة الواي بروتين ( )Whey Proteinمكمل البروتين المشتق
من الحليب لما يميزه من سرعة إمتصاص وألنه يمد الجسم بأفضل
األحماض األمينية مما يحافظ على الكتلة العضلية ويدعمها.
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أﻋﻠﻦ ﻣﺴﺘﺸــﻔﻰ دار اﻟﺸــﻔﺎء ﻋــﻦ اﺳــﺘﻘﺪام ﺟﻬــﺎز  Gentle Max Proاﻟﺬي ﻳﻌﺪ أﺣﺪ أﺣــﺪث اﺟﻬﺰة
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ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻈﺎم واﺻﺎﺑﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

ﻧﻌﻴـﺪ ﻟﻬـﻢ
ﺑﺴﻤﺘﻬـــﻢ
ﻣﻦ ﺟـﺪﻳـﺪ
84

ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺨﺼﺺ:
اﻟﺨﻠـــﻊ اﻟﻮراﺛـــﻲ ﻟﻤﻔﺼﻞ
اﻟﻔﺨﺬ
إﻋﻮاﺟﺎﺟﺎت اﻟﺮﻛﺒﺔ واﻟﺴﺎق
واﻟﻘﺪم.
ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع ﻛﺴﻮر اﻃﻔﺎل.
إﻋﻮﺟﺎﺟﺎت اﻟﻜﻮع واﻟﺴﺎﻋﺪ
أورام اﻟﻌﻈﺎم ﻋﻨﺪ اﻃﻔﺎل.
اﻟﺘﻬﺎﺑـــﺎت اﻟﻌﻈـــﺎم ﻋﻨﺪ
اﻃﻔﺎل.
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ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻲ

اﻟﺴﻜﻮن...
ﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺘﺴﻤﻌﻪ

اﻧﻌﻢ ﺑﻠﺤﻈﺎت ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ واﻟﻬﺪوء
أول ﺟﻬﺎز ﻓﺤﺺ
رﻧﻴﻦ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ
ﻫﺎدئ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ

 97%أﻗــﻞ ﻓﻲ ﺿﻐﻂ اﻟﺼﻮت

ﻧﺘﺎﺋــﺞ إﺧﺘﺒﺎرات ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺪﻗﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻓــﻲ ﻋﻠﻢ اﻋﺼﺎب و ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻌﻈﺎم

اﻟﺼــﻮرة اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة

ﺻﻮت ﻳﺸﻌﺮك ﺑﺎﻟﻔﺮق

ﻣﺴﺘﺸﻔﻲ دار اﻟﺸﻔﺎء ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻲ
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