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أنتم أهل الدار وأحنا عندكم زوار

أحمد نصر اهلل
الرئيس التنفيذي

بداية نود أن نحتفي معكم بثمرة جهود التطوير املستمر الذي يقوم بها مستشفى 
ترضي  التي  الدولية  أعلى مقاييس اجلودة  إىل  الطبي ونصل  بالنهج  لننمو  الشفاء  دار 

مرضانا وزوارنا األعزاء. 

الكلية  من  الذهبي  اإلعتماد  على  الثالثة  وللمرة  الشفاء  دار  مستشفى  حصد  حيث 
األمريكية لألشعة خلدمات التصوير باملوجات فوق الصوتية. 

وبهذا، يصبح مستشفى دار الشفاء األول والوحيد يف الكويت والشرق األوسط احلاصل 
على 3 اعتمادات من الكلية األمريكية لألشعة خلدمات التصوير بالرنني املغناطيسي ، 

التصوير باألشعة املقطعية وأخريًا التصوير باملوجات فوق الصوتية.

ببدأ  الشفاء  دار  مستشفى  يفخر  املستمرة،  التطوير  خطة  وضمن  آخر،  جانب  على 
العمل اجلاد واملتواصل على بناء املبنى اجلديد لتوسعة مستشفى دار الشفاء والذي 
يتم العمل فيه على قدم وساق ليالً ونهارًا لإلنتهاء من عمليات البناء والتجهيز ليكن 

جاهزًا إلستقبال املرضى يف القريب العاجل بإذن اهلل.

على صعيد آخر، يسعى مستشفى دار الشفاء دومًا إىل زيادة الوعي الصحي للمجتمع 
اإلجتماعية  واملسئولية  الواجب  لنداء  تلبية  وذلك  املمكنة  والطرق  الوسائل  بشتى 

املنوطة به للوصول إىل جمتمع مثقف صحيُا بكافة شرائحة وفئاته.

يف  املتنوعة  والنصائح  الطبية  املواضيع  من  العديد  سويًا  سنتناول  العدد،  هذا  ويف 
خمتلف التخصصات الطبية التي يساندها على أرض الواقع أرفع اخلربات وأكرثها كفاءة 
على اإلطالق ممثلة يف طاقمنا الطبي ذو الكفاءة العالية، ليصبح األمل بالشفاء واقعًا 

ملموسًا.

أدامكم اهلل ومتعكم بالصحة والعافية

عزيزي القارئ
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اإلنحناء اجلانبي للعمود 

الفقري)اجلنف( 
الخلف  من  والسليم  الطبيعي  الفقــــري  العمـــود  الى  النظر  عند 
يجب ان يكون ممتد بشكل خط من االعلى الى االسفل، اما بالنسبة 
إلنحناء العمود الفقري فانه يقوم بتغيير مكانه الى اليمين او اليسار 

وتجده في نفس الوقت يدور حول محوره

14
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خماطر  و فوائد
عمليــة تكميم املعدة 

1إلنقاص الوزن 
ألستئصال  جراحية  عملية  هي  المعدة  بقص  أيضًا  المعدة  تعرف  تكميم  عملية 

المعدة لهدف فقدان الوزن. والذي تتم عن طريق تقليل المعدة بحوالي 25% من 

حجمها األصلي وذلك عن طريق االستئصال الجراحي لجزء من المعدة.

ساهمت الحياة العصرية، ومنجزاتها العلمية، في تفاقم مشاكل آالم الرقبة في 

شكل كبير. وخصوصًا لدى األشخاص، الذين يمارسون اعماالً مكتبية، ولدى طلبة 

المدارس والجامعات.

08

آالم الرقبة
أسبابها وأعراضها ..

وعالجها

لسرطان  الحقيقية  األسباب 

الثدي ليست مفهومة تمامًا، 

ولكن تزيد عّدة عوامل من احتمال تطوره، 

العائلي  والتاريخ  السن  ذلك  في  بما 

لسرطان الثدي.

10

فحص الثدي

الرياضية أعراضها7االصابات
واهم وعالجها واقسامها  االصابات  هذه  بعض 

مسبباتها وبعض طرق الوقاية والعالح منها

18

المحتويات

مستشفى دار الشفاء -  سبتمرب 2015

2



26
الشيخوخه

واجلمال
حّصني جمالك بالعناية والغذاء... 

والفيتامينات 

9

تكيس 
11املبايض

تكيــس المبايض هــو تضخــم المبيــض الناتــج عــن وجــود 
حويصــات صغيــرة بداخــل المبيــض ويصاحبــة ضعــف فــى 

التبويض واضطرابات فى الدورة الشهرية.

34

الربو12
هو أحد أخطر امراض احلساسية التنفسية 

36

يعلن عن احدث اختبارات 60
كشف العيوب اخللقية أثناء 

احلمل واختبار األمراض 
الوراثية قبل الزواج

22
مختبر 

مستشفى دار 
الشفاء 

عن صحة القلب
مبناسبة

اليوم العاملي للقلب

عدد خاص 

29 78

أسبابه وعالجه
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خماطر  و فوائد
عمليــة تكميــم املعــدة 

إلنقاص الوزن 

ري وارتفاع ضغط الدم  ترتبط الســمنُة  بالعديد من األمراض، مثل الســكَّ
س )اهتراء( المفاصل. تؤدي تلك األمراض باإلضافًة  ومشاكل القلب وتنكُّ

رة. إلى السمنة بحدِّ ذاتها، إلى زيادة مخاطر الوفاة المبكِّ

 إذا كان المرُء بدينًا وال يستطيع إنقاص وزنه عن طريق النظام الغذائي أو 
التماريــن الرياضيــة، فقد تكون العمليُة الجراحية أحَد الخيارات المطروحة 
لمعالجــة ذلــك. أحد أهــم الخيارات لمســاعدة المريض علــى تخفيف وزنه 

هي جراحات معالجة السمنة.

وجراحــة تكميــم المعــدة أو قص المعدة هي إحدى أنــواع هذه العمليات 
الجراحيــة. قد ينصح الطبيُب المريَض بالخضــوع لجراحة تكميم المعدة، 

ولكنَّ القراَر بإجراء هذه العملية أو عدم إجرائها يعود للمريض أيضًا .

عمليــة تكميــم المعــدة مــن خــالل االســتئصال الجراحــي لجــزء كبير من 
المعــدة. بحيــث تقلــل العملية حجم المعدة بشــكل دائم، مــع العلم أنه 
من المحتمل أن يتم توسع المعدة في وقت الحق في الحياة. يتم تنفيذ 
هــذه العملية بشــكل عام عن طريق المنظــار وال يمكن الرجوع في تلك 

العملية بعد تنفيذها.
 

بعــد أن يتــم إزالــة جــزء مــن المعدة، وتــرك جزء صغيــر منهــا بحجم حبة 
الموز، يصبح باإلمكان الحد من كمية الطعام المتناولة والشعور بالشبع 
خالل فترة قصيرة. تشــبه هذه العملية تحويل شــكل المعدة من شكل 

الجيب إلى شكل الكم و هذا هو سر تسميتها بهذا اإلسم.

عمليــة تكميم املعدة  تعرف أيضــً بقص املعدة هي 
عملية جراحية ألستئصال املعدة لهدف فقدان الوزن. 
والذي تتــم عن طريق تقليل املعــدة بحوايل25% من 
حجمهــا األصلي وذلك عن طريق االســتئصال اجلراحي 

جلزء من املعدة.

1
استشاري جراحة عامة وجراحة 

القولون واملستقيم

د.عبد اهلل احلداد
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متى يكون
املريض مؤهاًل جلراحة

تكميم املعدة؟
يكون املريض

الً لهذه اجلراحة إذا كان : مؤهَّ

• مؤشر كتلة اجلسم لديه أربعني أو أكرث )وهذا يعادل زيادة يف الوزن تساوي 
أربعني كيلوغرامًا عند الذكور، وستَّة وثالثني كيلوغرامًا عند اإلناث(

ر كتلة اجلســم بني خمس وثالثني وتسع وثالثني وتسعة بالعشرة،  • مؤشِّ
ويعاين من مرض خطري مرتبط بالســمنة، كالسكري من النوع الثاين ومرض 

القلب وانقطاع النََّفس يف أثناء النوم.

مضاعفات عملية تكميم المعدة
•  بعــَد العمليــة الجراحيــة، يبقــى المريــُض بعــد الجراحــة ليلــة واحــدة أو 
ليلتيــن في وحــدة المراقبة قبل المغادرة إلى المنزل. وقد يضع الطبيُب 
للمريــض قثطرة لتصريــف البول مــن المثانة. في اليــوم التالي للعملية 
ة للمعــدة، للتأكد من أنَّه ال  اُح إجراَء صورة أشــعَّ الجراحيــة، قــد يطلب الجرَّ
ب أو انسداد. من المهمِّ جدًا أن يبقى المريُض نشيطًا، وأن  يوجد أيُّ تسرُّ
ــى في الردهات خالل إقامته في المستشــفى، إذ إنَّ ذلك يســاعد  يتمشَّ

على منع جلطات الدم وااللتهاب الرئوي واإلمساك.

ُد المريــُض أيضــًا خــالل إقامتــه فــي المستشــفى بجهــاز صغيــر  ُيــزوَّ   •
س. وهو يســاعده على  ــز التنفُّ ى محفِّ ــس، ُيســمَّ لمســاعدته علــى التنفُّ
س.  الوقاية من االلتهاب الرئوي وانخماض الرئة ومشــاكل أخرى في التنفُّ

س العميق ُمفيدين أيضًا. يمكن أن يكوَن السعاُل والتنفُّ

اُح للمريض بتناول الطعــام، فإنَّه ُيوَضــع على نظام  • حالمــا يســمح الجــرَّ
ل أســبوعين، ثمَّ علــى أطعمة  غذائــي خــاص مؤلَّــف من الســوائل في أوَّ
طريــة أو مهروســة لمــدة أســبوعين آخَريــن. ال يكون المريض قــادرًا على 
يــة كبيــرة مــن الطعــام، ألنَّ جراحــة تكميم المعــدة قد جعلت  تنــاول كمِّ
المعــدة أصغــر حجمــًا. حيــث تســتوعب حوالــي 2-4 أوقيــة. يجــب علــى 
مات الغذائية يوميًا، مثل الحديد  المريــض أن يتنــاوَل الفيتامينات والمتمِّ
والكالســيوم، مع األدوية األخرى التي يرى الطبيب أو اختصاصي التغذية 
أنَّها ضرورية. ُتعدُّ جراحُة إنقاص الوزن ناجحة عندما يخسر المريُض نصَف 
ة خمس ســنوات؛  الــوزن الزائــد، ويحافــظ المريض على هذه الخســارة مدَّ
فــإذا كان هنــاك مريــض، علــى ســبيل المثــال، لديــه وزن زائــد يســاوي 
تســعين كيلوغرامًا، فإنَّ عليه أن يخسَر خمسة وأربعين كيلوغرامًا، وأن 
يكوَن قادرًا على المحافظة على هذه الخســارة طواَل الســنوات الخمس 
ل سنتين بعد جراحة تكميم المعدة  ر خسارُة الوزن خالل أوَّ القادمة. ُتقدَّ

بخمسين إلى سبعين بالمائة من الوزن الزائد تقريبًا.

•  ورغــم أنَّ بعــَض المرضــى قد يســتعيدون بعَض الوزن خالل الســنوات 
قون خســارة في الوزن بين ســتين  التاليــة، فــإنَّ كثيــرًا من المرضــى يحقِّ
وســبعين بالمائــة مــن الــوزن الزائــد. فتــرُة النقاهــة فــي المنــزل بعــَد أن 
يعوَد المريُض إلى المنزل، ينبغي عليه أن يقوم بأنشــطة بدنية لنصف 
ســاعة يوميًا، وأن يمشــي خالل الشــهر األول. وبعَد ذلك، عليه استشــارة 
طبيبه حول النشــاطات األخرى التي ُيمكن أن يقوم بها. ُيوَضع المريض 
علــى حميــة من الســوائل طواَل األســبوعين التاليين للجراحــة، يتلوهما 
أسبوعان من األطعمة الطرية أو المهروسة. كما يجب أن تكوَن الوجباُت 
أ المريُض إذا  ًة بالبروتينات للمســاعدة على عملية الشــفاء. قــد يتقيَّ غنيَّ
يات كبيرة، أو يشرب السوائل خالل  كان يأكل بسرعة كبيرة، أو يأكل كمِّ

تناول الطعام.

•  يجــب االحتفــاُظ بدفتــر خاص لتســجيل جميــع األطعمة التــي يتناولها 
المريــض أن  ــؤ. كمــا يجــب علــى  التقيُّ للمســاعدة علــى معرفــة ســبب 
يــأكَل ويشــرب ببطء شــديد، وألَّا يشــرَب الســوائل قبل أو بعــد الوجبات 
بنصف ســاعة إلى ســاعة كاملة. وعليه أيضًا شــرب الســوائل الخالية من 
الكافيين والسكر واالمتناع عن المشروبات الغازية، وأن يمتنع عن تناول 

المشروبات الكحولية، ألنَّه يكون أكثَر حساسية لها بعد العملية. 

• يجــري إغــالُق الشــقِّ الجراحــي بواســطة الخياطــة. وعلى المريــض إخبار 
طبيبــه إذا الحــظ أنَّ الجــرَح قــد أصبــح أحمــر اللــون أو ســاخنًا أو متورِّمــًا، 
وكذلــك إذا الحــظ وجــوَد أيِّ نــزٍّ مــن الجــرح، أو ازديــاد األلــم فــي البطن، أو 
إذا شــعر بارتفــاع حرارتــه إلــى أكثر مــن ثمان وثالثيــن درجة مئويــة. يقوم 
الطبيــُب بوصــف أدويــة وفيتامينــات للمريــض، وعليــه التقيــد بتناولهــا 

يوميًا طوال حياته.
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مضاعفات و خماطر
أخرى حمتملة:

• إلتهاب الجرح أو الجلد وترهل الجلد.
• التهاب المسالك البولية.
• الحساسية من العقاقير.
• التهاب المريء والحرقة.

• انخفاض الصوديوم والبوتاسيوم، أو السكر في الدم،
  انخفاض ضغط الدم.

• مشاكل في مخرج المعدة.
• فقر الدم، ونقص التمثيل الغذائي )الحديد والفيتامينات والمعادن(.

• اإلمساك، واإلسهال، والنفخ، وغازات المعدة.
• تطوير في حصى المرارة أو مرض المرارة.

• القرحة.
•  عدم فقدان الوزن بطريقة مرضية.

• الغثيان :
يواجــه عــدد قليل من المرضى االنزعاج في البطــن والغثيان بعد الجراحة 
عــادة مــا يحــدث هذا فــي الشــهرين أو الثالثة أشــهر األولى بعــد الجراحة، 
ألن المريــض يكــون في فترة التعود على النظام الغذائي الجديد وعادات 
األكل، وهــذا االنزعــاج يمكــن حلــه بســهولة عــن طريــق زيــارة اختصاصي 

التغذية.

•  الجفاف :
مــن المهم شــرب حوالــي 2 لترمن الســوائل يوميــا خالل األشــهر القليلة 
األولــى مــن فقدان الوزن الســريع بعــد جراحة تكميم المعــدة، وقد يكون 
من الصعب شــرب هذه الكمية من الســوائل في األســابيع القليلة األولى 
بعد الجراحة، ولكن يتم التغلب على هذه الصعوبات األولية عندما يعتاد 

المريض على طريقة األكل وعادات الشرب الجديدة.

• تساقط الشعر:
 تســاقط الشــعر لــدى بعــض المرضــى نتيجــة انخفــاض نســبة فيتاميــن 
ب 6 أو عمومــًا اتبــاع نظــام غذائــي غيــر كاف فــي الزنــك، حمــض الفوليك 
واألحماض الدهنية، يجعل الشعر خفيفًا. لكن يمكن التقليل من تساقط 
الشــعر من خالل الحفاظ على كمية كافية من البروتين، مع الفيتامينات  

المتعددة يوميًا.

• الشعور بالبرد:
الشعور بالبرد بعد البدء في مرحلة فقدان الوزن  لبعض المرضى، وهذا 
ناتــج عــن تغيير في عملية التمثيل الغذائــي وفقدان طبقة الدهون في 

الجسم، في مثل هذه الحاالت يرجى استشارة اخصائية التغذية.

• عدم تحمل الطعام:
بعض المرضى قد يرفضون بعض أنواع األطعمة بعد  الجراحة، ألنه يأكل 
األطعمة  مضغ  علية  ويجب  أكثر،  ببطء  الطعام  ويتناول  أصغر،  أجزاء 
تحمل  عدم  مشكلة  حل  ويمكن  السكر.  عالية  األطعمة  وتجنب  جيدًا 

الطعام أيضًا باتباع نظام غذائي يعتمد على السوائل.

املضاعفات واخملاطر
احملتملة بعد اجلراحة

َث مع طبيبه حول أيَّة أدوية يتناولها حاليًا،  •  كما يجب عليه أيضًا أن يتحدَّ
ية أو من دون وصفة.بعض األدوية التي ُتباع دون  سواٌء أكانت بوصفة طبِّ
َض المريُض  ح. ُيمكن أن يتعرَّ ب النزَف أو التقرُّ وصفة طبية ُيمكن أن تسبِّ
إلــى مشــاكل خطيرة إذا لم يتناول األدويــة والفيتامينات التي وصفها له 
الطبيب كلَّ يوم. وهو يحتاج إلى الكالسيوم لبناء عظام قوية، والحديد 
ة األعصاب. قد يتعرَّض  ة الدم، والفيتامين ب12 من أجل صحَّ من أجل صحَّ
المريض إلى مشاكل صحية إذا لم يتناول أقراص الفيتامينات والمعادن.

• وعلى المريض أن يستشير طبيبه إذا شعر بالدوخة أو الَوَهن. اإلمساُك 
ل شهر.  نات في أوَّ شائٌع بعد الجراحة. وقد يحتاج المريض إلى تناول الُمليِّ
يــة كبيرة مــن الماء وممارســة بعض التماريــن الرياضية  كمــا أنَّ شــرَب كمِّ
يســاعدان علــى التخلُّص من اإلمســاك أيضًا. قــد ُيصاب المريــُض بالقرحة 
التــي يمكــن أن تعالــج بأدويــة القرحــة. يجــب االتِّصــال بالطبيــب إذا شــعر 
المريــض بغثيــان شــديد أو ألم خالل تنــاول الطعام. يحتــاج المريُض بعَد 
العملية إلى إجراء زيارات منتظمة إلى الطبيب لمتابعة وضعه. كما يحتاج 
د من أنَّه ال يعاني من  إلى إجراء فحص عام ســنوي مع فحوصات دم للتأكُّ

نقص في الفيتامينات.

ل بعــد عملية تكميــم المعدة، ألنَّ  •  يجــب أالَّ تحمــَل المــرأُة فــي العــام األوَّ
الحمَل يكون خطيرًا على المرأة وجنينها في هذه الحالة.
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•  تحســن فــي نســبة الكوليســترول و فقدان الــوزن:  77% من 
األشــخاص الذيــن خضعــوا لعمليــة التكميــم وجــدوا تحســن في نســبة 
إرتفاع الكوليســترول، وهناك مزايا أخرى مثل التحسن في فقدان الوزن، 

توفير في المصاريف ونوعية حياة أفضل.

• تحسن في الحاالت الصحية بسبب إجراء جراحة التكميم: يساعد 
تكميم المعدة في التحكم بالنوع الثاني من داء السكري 45-58 % تم 
عالج حاالت ضغط الدم المرتفع 50% تم عالج حاالت إرتفاع الكوليســتول 
77% تم عالج حالة إنقطاع النفس اإلنسدادي خالل النوم 60% و كذلك 

آالم المفاصل

• إقامــة أقصــر فــي المستشــفى وشــفاء ســريع: أغلــب عمليات 
التكميم تتم عن طريق إستخدام الحد األدنى لتقنية المنظار، مما يؤدي 

على ندوب أصغر وألم أقل من العمليات الجراحية المفتوحة.

•  نوعيــة حيــاة أفضــل: وجــدت الدراســات الســريرية لمرضــى عمليــات 
التكميم أنهم شــعروا بتحســن بعد العملية، وأنفقــوا المزيد من الوقت 
فــي القيــام بأنشــطة ترفيهيــة وجســدية. كما أنهــم أيضًا إســتفادوا من 
تعزيــز اإلنتاجيــة والفــرص االقتصاديــة، وأصبــح لديهــم المزيــد مــن الثقــة 

بالنفس مما كانت عليه قبل الجراحة.

• نســبة مضاعفــات أقــل مــن عمليــة التخطــي : مــن حيــث نقص 
الكالسيوم او الحديد او بعض الفيتامينات او فقر دم أو الشعور بالغثيان 
و التعــب و الخفقــان بعد اإلكثار من الدهنيات و ال توجد مضاعفات الفتاق 
الداخلــي أو إنســداد األمعــاء التــي تحــدث في عمليــات التخطــي و يمكن 
إجراؤهــا مــن أطبــاء أقل خبــرة بعكس عمليــات التخطي أو تغيير مســار 
عصــارة المــرارة . إن التدخــالت الجراحية يجب دائمــًا أن تكون المالذ األخير و 

عند الحاجة الملحة لعملها في النهاية.

فوائد عملية 
تكميم املعدة
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آالم الرقبة
 أسبابها وأعراضها ..

2 وعالجها

األسباب:
وعــن أســباب آالم الرقبــة، يكاد يجمع أطباء العظام علــى أن أبرزها يكون 

ناجمًا عن :
نتيجــة  الكتفيــن،  الــرأس وأعلــى  الرقبــة وأســفل  إجهــاد منطقــة   •
الجلــوس لفتــرات طويلــة بطريقــة خاطئــة، عنــد الدراســة، أو عنــد 

الكتابة، أو عند استخدام الحاسوب.
كما أن اســتخدام الوســادة الســيئة عند النوم، يســاهم في ظهور   •
آالم الرقبــة. يضــاف إلــى ذلــك اســتخدام الهاتــف الخليــوي والهاتــف 
األرضــي لفتــرات طويلــة، مــع ثنــي الرقبــة ناحيــة الكتــف، مــا يضيف 

إجهادًا غير عادي على الرقبة.

وقد تكون آالم الرقبة، في بعض الحاالت، ناتجة من التهابات عضلية   •
مزمنــة، أو نتيجة وجود خشــونة في الفقــرات، التي تقع في منطقة 
الرقبــة، أو عــن انــزالق غضروفــي فــي الفقــرات العنقيــة. وفــي هــذه 
الحــاالت قــد تمتــد اآلالم لتشــمل الكتــف والــذراع والســاعد وكذلــك 

األصابع. وقد يصاحبها خدر وتنميل.
 

•  واضافــة الــى كل ما تقدم من اســباب، فإن حــوادث المرور قد تكون 
ســببًا في ظهور آالم الرقبة المفاجئة والشــديدة، وخصوصًا عندما 
يتعــرض ســائق المركبة إلــى ارتطام مركبــة أخرى به مــن الخلف، ما 
 WHIP LASH يــؤدي إلــى شــد عضلــي معروف لــدى االطبــاء بإســم

 .INJURY
 

وفــي حــاالت نادرة قد تكون آالم الرقبة ناتجــة عن التهابات جرثومية   •
فــي الفقــرات العنقيــة، أو فــي الغضاريــف العنقيــة، نتيجــة اإلصابــة 
بالبكتيريــا مثــل بكتيريــا الســل. وهنــاك فئــة مــن المرضــى تكون 
لديهم أورام سرطانية، أو غير سرطانية، تؤثر في الفقرات العنقية، 

وتؤدي إلى آالم مبرحة في هذه المنطقة. واألسباب األخيرة نادرة.

العصريــة،  الحيــاة  ســاهمت 
ومنجزاتهــا العلمية، في تفاقم 
مشــاكل آالم الرقبــة في شــكل 
كبير. وخصوصًا لدى األشخاص، 
اعمــاالً  يمارســون  الذيــن 
مكتبيــة، ولدى طلبــة المدارس 

والجامعات.
فمــا ســبب هــذا المــرض؟ وهل 

من عالج له؟
هذيــن  عــن  االجابــة  وقبــل 
الســؤالين، نشــير الى أن أطباء 
آالم  أن  يؤكــدون  االختصــاص 
وعابــر،  حميــد  مــرض  الرقبــة 
ويمكــن الســيطرة عليــه، اال انه 
تنتــج  قــد  الحــاالت  بعــض  فــي 
هــذه اآلالم عــن أمــراض معينــة 
فــي العضــالت، أو فــي العمــود 
الغضاريــف  وفــي  الفقــري، 

الموجودة في الرقبة.

األعراض والتشخيص:
تعتمــد االعــراض -حســب االطبــاء- على الســبب الكامــن وراء ظهور آالم 
الرقبة. ففي الغالبية العظمى من المرضى الذين يعانون من آالم الرقبة 

الحميدة الناتجة من اإلجهاد المزمن، تتلخص اعراض مرضهم في :
آالم فــي أســفل الــرأس، مــن الناحيــة الخلفيــة، تمتــد للرقبــة وإلــى أعلــى 
الكتفيــن، وتــزداد مع اإلجهــاد، وبذل المجهود والجلــوس لفترات طويلة، 

وتقل في فترات اإلجازات والعطالت االسبوعية.

وقــد يصاحــب هــذه اآلالم نــوع من أنــواع الصــداع، الــذي يصيــب المنطقة 
الخلفية من الرأس. 

ومعــروف أنــه فــي هــذه الفئــة مــن المرضــى، فــإن اآلالم تــزداد حدتهــا مع 
التعــرض لضغــوط نفســية أو جســدية، أو مع تقلبات المنــاخ، مثل دخول 

فصل الشتاء، ولدى النساء تزداد حدتها مع دخول الدورة الشهرية.

أمــا فــي المرضــى الذيــن يعانون مــن ضيق فــي القناة الشــوكية وضغط 
علــى النخاع الشــوكي، أو الذين يعانون مــن انزالق غضروفي في الفقرات 
العنقيــة، فــإن اآلالم تتركز في منطقة الرقبة ثم تمتد إلى احدى الذراعين 

أو كلتيهما حسب األعصاب التي تتعرض للضغط.

وهذه اآلالم قد تكون مبرحة، وقد تشــابه ســيخًا من النار في يد المريض 
وذراعــه، وقــد تمنعــه مــن القيــام بأبســط األعمــال اليوميــة. وفــي بعــض 

الحاالت قد يصاحب األلم خدران وتنميل في األصابع.

وفــي الحــاالت المتقدمــة قــد يكون هناك ضعــف في العضــالت، وتأثر في 
وظيفــة الســاقين أيضــًا. ولدى المرضــى، الذيــن تكون آالمهــم ناتجة عن 
التهابــات جرثوميــة أو عن أورام، فإن هذه الفئــة تعاني من آالم، حتى في 
أوقــات الراحــة، أو فــي الليل، أو أثناء النوم،  وحتى مــع انعدام الحركة في 
العنق، وهي خاصية مميزة لهذه الفئة من المرضى، وتستدعي االهتمام 

والتدقيق من قبل الطبيب.

فعندما يشتكي المريض من ألم عندما يكون مستلقيًا ومسترخيًا على 
الفــراش، فإنــه يجب أخذ هذا بجدية تامة. وإذا ما صاحب هذه اآلالم شــعور 
بالرجفــة، أو ارتفــاع في درجة الحرارة للجســم ككل، أو فقدان للشــهية أو 

نقص في الوزن، فإنها كلها مؤشرات على خطورة الوضع.

أمــا بالنســبة للتشــخيص، فإنه عادة ما يبــدأ بالفحص الســريري الذي قد 
يبيــن وجــود تمدد في حركــة الفقــرات العنقية ووجود شــد وتقلص في 

العضالت المحيطة بالرقبة والكتفين.

استشاري جراحة عظام ومفاصل  
رئيس القسم

د. أحنف أرناؤوط

البورد الفرنسي جلراحة العظام واحلوادث
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حصلت مستشفى دار الشفاء على اعتماد الكلية ا�مريكية ل�شعة 
. يقدم  بالموجات الصوتية لمدة ثالث سنوات  التصوير  على خدمات 
ا¥عتماد الذهبي من الكلية ا�مريكية ل�شعة أعلى مستويات جودة 
المغناطيسي  الرنين  خدمات  ارتقاء  بعد  المريض.  وأمان  الصورة 
نجمنا  نضيف  اليوم   ، العالمية  للمستويات  المقطعية  وا�شعة 

الثالث، اعتماد التصوير بالموجات الصوتية.  

إعتماد جديد نضيفه ¥نجازاتنا



وقــد يبيــن كذلــك وجــود نواقــص عصبية فــي اليديــن أو القدمين مثل 
تغير المنعكسات العصبية أو فقدان اإلحساس في بعض األصابع.

بعد ذلك يأتي دور األشعة السينية، التي قد تبين وجود شد في عضالت 
العنق أو وجود خشونة في الرقبة.

أمــا الطريقــة الفضلــى واألحــدث لتشــخيص مشــاكل الفقــرات العنقية، 
فهي أشعة الرنين المغناطيسي )MRI( التي تبين بدقة ووضوح وجود 
أي تغيــرات رثويــة أو أي انزالقــات غضروفية أو أي آثار اللتهابات أو أورام في 

الفقرات العنقية.

وقــد يلجــأ الطبيب إلــى طلب بعض الفحوصات المخبريــة كتحاليل الدم 
وغيــر ذلــك. ويجــب التنبيــه هنــا إلــى ضــرورة الدقــة عند تشــخيص هذه 
الحــاالت، فكثير من المرضى قد يكون لديهم مشــاكل في الكتفين، ما 
يؤثــر علــى الرقبــة أو قــد تكون لديهم مشــاكل فــي الرقبة، مــا قد يؤثر 

على الكتفين.

ولذلــك فإنه من الضــروري فحص مفصــل الكتف عنــد فحص هذه 
الفئة من المرضى.

•  أخــذ قســط كاف مــن الراحــة، وخصوصــًا عنــد الناس الذيــن تتطلب 
أعمالهم استخدام الحاسب اآللي أو الكتابة لفترات طويلة.

 

أو  للمذاكــرة،  الجلــوس  الســليمة عنــد  الوضعيــة  المحافظــة علــى   •
عنــد اســتخدام الحاســب اآللــي بحيــث تكــون المذاكرة علــى طاولة، 
وباســتخدام كرســي صحــي، وعــدم المذاكــرة علــى األرض أو علــى 

الكنبة أو على السرير، كما يفعل الكثير من الطالب.
 

محاولة أخذ قســط من الراحة كل ربع ســاعة، أو كل نصف ســاعة، مع   •
عمل تمرينات بسيطة لعضالت الرقبة.

 

عمــل جلســات عــالج طبيعــي للتأهيــل والتثقيــف عــن الوضعيــات   •
الصحيحة للمحافظة على سالمة الرقبة، وكذلك عمل تمرينات إطالة 
لعضالت الرقبة وتمرينات تقوية لهذه العضالت، ما يؤدي على المدى 
الطويــل إلــى إعــادة تأهيلهــا وتقويتهــا ويجعلها قــادرة على تحمل 

الضغوط اليومية.
 

•  اســتخدام األدويــة المضــادة لاللتهابــات واألدويــة المســكنة لــآالم 
واألدوية المرخية للعضالت لفترات قصيرة بإشراف الطبيب.

 

عنــد  الطبيــة  والوســادة  النــوم،  عنــد  الطبيــة  الوســادة  اســتخدام   •
العنقيــة  للفقــرات  الصحيــح  القــوام  تحافــظ علــى  لكــي  الجلــوس، 

وللظهر بصفة عامة.
 

اســتخدام المراهم والكمادات الســاخنة أو الباردة كل حســب حالته   •
عند اللزوم.

يجــب علــى المريض أن يعرف األشــياء التي تؤثر في صحته وتزيد من   •
حالته ويتجنبها، مثل الضغوط النفسية والبرد واإلجهاد.

فــي حــال اســتمرار اآلالم فــي منطقــة محــددة، فإنــه يمكــن إعطــاء حقــن 
موضعية تحتوي على مادة الديبومدرول المضادة لاللتهاب، لكي تقضي 

على االلتهاب في العضلة.
 

ولدى الغالبية العظمى من المرضى، فإن الخطة التي ذكرت سابقًا تكون 
ناجحــة فــي تخليصهــم مــن اآلالم المزمنــة أو الحــادة فــي منطقــة العنق 
وأعلى الظهر والكتفين. ويجب التنبيه إلى أن العادات الجديدة واألجهزة 
المساعدة والتمارين التي يتعلمها المريض أو المريضة خالل فترة عالجه، 
يجب أن تكون مســتمرة ودائمة وتكون جزءًا من حياته وبرنامجه اليومي 

لكي يضمن عدم عودة هذه اآلالم.
 

أمــا فــي الحاالت التــي تكون نتيجة انــزالق غضروفي أو حــدوث ضيق على 
القنــاة الشــوكية وال تســتجيب للخطــة العالجيــة الســابقة، فــإن التدخــل 

الجراحي قد يكون ضروريًا.

التدخل الجراحي:
وينصــح أطبــاء االختصــاص بــه عندمــا تكــون اآلالم ناتجــة عــن انزالقــات 
غضروفيــة فــي الفقــرات العنقية تضغط علــى األعصاب وتؤثــر في الذراع 
وال تســتجيب للعــالج التحفــزي، فــإن التدخــل الجراحــي يصبــح ضروريــًا. 
وهــذا التدخــل الجراحــي يكــون عــن طريــق عمليــة جراحيــة الســتئصال 
االنــزالق الغضروفــي فــي الفقــرات العنقيــة وتحرير العصــب ورفع الضغط 
عــن النخــاع الشــوكي، وهــي عملية روتينية تجــرى عادة عــن طريق فتحة 
ال تتجــاوز بضعــة ســنتيمترات في مقدمــة العنق، ويتم خاللها اســتخدام 
الميكروســكوب الطبــي، وتســتغرق نحــو الســاعة أو الســاعة والنصــف، 
وتبلغ نسبة نجاحها خمسة وتسعين في المئة. وبعد استئصال االنزالق 
الغضروفي في الفقرات العنقية، فإنه يمكن وضع طعم عظمي صناعي 
مــكان الغضــروف لدمــج الفقرتيــن معــًا، أو يمكــن اســتخدام مــا يعــرف 
بالغضــروف الصناعي، الذي يتم وضعه مكان الغضروف المريض الذي تم 
اســتئصاله. وفائــدة الغضــروف الصناعــي هو أنــه بدالً من دمــج الفقرتين 
وانعدام الحركة بينهما، فإنه سوف يؤدي إلى المحافظة على الحركة بين 
الفقرتيــن التــي تمت إزالة الغضروف المريض من بينهما. وفي الواقع فإن 
الغضــروف الصناعي في الفقرات العنقية هــو أحدث التقنيات المتواجدة 
عنــد عــالج هــذه المشــكلة. وعلــى الرغم مــن ارتفــاع ثمن هــذا الغضروف 
الصناعي نسبيًا، إال أن كثيرًا من المرضى يفضلونه ألنه كما ذكرنا سابقًا، 
يحافــظ علــى الحركة في العنق، وخصوصًا لدى فئــة المرضى الصغار في 

السن نسبيًا.
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األســباب احلقيقيــة لســرطان الثــدي ليســت مفهومة 
متامــً، ولكن تزيد عّدة عوامل من احتمال تطوره، مبا 

يف ذلك السن والتاريخ العائلي لسرطان الثدي.
 

قــد يتم إجراء فحــص واختبــار جيني للحالــة عند النســاء اللواتي 
لديهــّن خطر أعلى من المعّدل لإلصابة بســرطان الثدي. حيث يزداد 
خطر اإلصابة بســرطان الثدي مع التقدم في الســن، جميع   النســاء 
اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 50-70 مدعّوات إلجراء فحص سرطان 
الثــدي كل ثــاث ســنوات. يحق أيضًا للنســاء اللواتي تجــاوزن ال 70 
إجــراء الفحص ويمكــن ترتيب موعد من خــال طبيبهن أو مجموعة 

فحص محلية.

3فحص الثدي
راجعي طبيبك إذا الحظت أّيًا مما يلي :

كتلة أو منطقة من األنسجة السميكة في أّي من الثديين  •
تغّير في حجم أو شكل أحد أو كال الثديين  •

تفريغ من أي من حلمتيك )التي قد تكون ملطخة بالدم(  •
كتلة أو انتفاخ في أي من اإلبطين  •

نقورعلى جلد ثدييك  •
طفح جلدي على الحلمة أو حولها  •

تغير في مظهر الحلمة، مثل أن تصبح غائرة في صدرك  •
ألم في أي من الثديين أواإلبطين ال يتعلق بالدورة الشهرية  •

الوعي بأمور الثدي

حتى تتمكني من مالحظة أية تغييرات في أقرب وقت ممكن، من المهم 
أن تكونــي مدركــة فــي أمور الثدي. تعّرفي على ما هو طبيعي بالنســبة 
لــك. على ســبيل المثال، إن مظهر و ملمــس ثديك قد يختلف في أوقات 

مختلفة من حياتك. مّما يسّهل جدًا اكتشاف المشاكل المحتملة.

عالج سرطان الثدي
يتم عالج ســرطان الثدي باســتخدام مزيج من الجراحة ، العالج الكيميائي 
و العــالج اإلشــعاعي. و يمكــن أيضــًا أن ُتعالج بعض حاالت ســرطان الثدي 

باستخدام العالجات البيولوجية أو الهرمونية.
 

يمكن أن يؤثر تشــخيص اإلصابة بســرطان الثدي على الحياة اليومية في 
نواح كثيرة. ولكن، يتوفر الدعم للعديد من جوانب التعايش مع سرطان 

الثدي بما في ذلك العاطفية، المالية واألمور الصحية طويلة األمد.
 

تصــاب واحــدة من كل تســع نســاء بســرطان الثــدي خالل حياتهــا. هناك 
فرصــة جيــدة للتعافــي إذا تــم الكشــف عنه فــي مراحلــه المبكــرة. لهذا 
الســبب، من المهم أن تتحقق النســاء من صدورهن بانتظام لمعرفة أي 

تغييرات وفحص أي تغييرات من قبل الطبيب بشكل دائم.

أول أعــراض ســرطان الثدي الــذي تالحظه معظم النســاء هو 
الكتل أو مســاحة من األنســجة الســميكة في الثــدي. معظم 
الكتــل )90%( ليســت ســرطانية، ولكــن مــن األفضــل أن يتم 

فحصها من قبل الطبيب بشكل دائم.

مستشفى دار الشفاء -  سبتمرب 2015
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إصابة الرباط الصليبي 
األمامي للركبة

نظرة تشريحية لمفصل الركبة: 
يعتبــر مفصــل الركبــة مــن اكبــر مفاصل الجســم ولــه أهميــه كبيرة في 
المشــي و تحمــل الــوزن ، ويدّعــم المفصــل عضــالت و أربطــة وغضاريــف 
تســاهم فــي حمايــة المفصل مــن األضرار التي قــد تلحق به أثنــاء األلعاب 
الرياضية و األنشطة المختلفة. و الرباط الصليبي األمامي هو أحد األربطة 
الداعمــة للركبــة حيــث يعمــل علــى اتــزان المفصــل و يمنع حــدوث انزالق 

عظمة الساق ) القصبة ( الى األمام.

ما هي األسباب و كيف تحدث هذه اإلصابة ؟ 
مــن أهم األســباب الرئيســية لإلصابة هــي الرياضة بمختلــف أنواعها مثل 
كــرة القــدم و كرة الســلة و التزحلــق وغيرة. فتحدث اإلصابــة نتيجة حركة 
غيــر طبيعيــة قويــة مما يؤدي الى انعــدام المقاومة لألربطــة و عادة تتأثر 
األربطة المعاكســة للحركة التي يقوم بها الالعب، كما انها تحدث نتيجة 
صدمة او رضه خارجية مباشــرة. فعندما تثبت ) تنغرس ( القدم باألرض و 
يتبعها حركة دوران قوية نتيجة تغير اتجاه الجســم بســرعة فائقة تحدث 
هــذه اإلصابــة كما هو حاصل في لعبة كرة الســلة وكــرة القدم الّا ان كرة 
القدم اكثر شــيوعًا وذلك بسبب االحتكاك الجسدي بين الالعبين، فعند 
حــدوث اإلصابــة عادة يســمع الشــخص صــوت فرقعة عالية مع شــعور بان 

الركبة غير ثابتة و متقلقلة.

األعراض ودراسة الحالة : 
األعراض عادة تكون مختلفة من شــخص آلخر ، ومن األعراض الهامة   •
ورم خالل وقت قصير بعد اإلصابة نتيجة للنزف الداخلي بالركبة، ألم 
، وشــعور بعــدم ثبــات الركبة “اختــالل” او تقلقل خاصــة عند محاولة 

تغيير اتجاه الجسم او أثناء طلوع الدرج.
 

يبقــى األلــم و الورم عادة لفترة تتراوح ما بين 2 الى 4 أســابيع بينما   •
عــدم الثبــات “االختالل” يبقى، الذي يحتاج الى التدخل الجراحي لمنع 

حدوث روماتزم لمفصل الركبة.
 

تتــم دراســة وتشــخيص هــذه اإلصابــة عن طريــق التاريــخ المرضي و   •
الفحــص اإلكلينيكــي ويعتبــر الــورم مؤشــر جيــد الن أي ورم يحــدث 
خــالل ســاعتين بعد اإلصابة عادة يمثل الــدم في المفصل و يم إزالة 
هذا الدم عن طريق عملية الرشح “بزل” الدم بواسطة ابره لتصريف 

الدم .
 

ومــن وســائل التشــخيص أيضــا صــور التماريــن الحركيــة والتماريــن   •
االنقباضية الساكنة تحت إشراف متخصص باإلصابات الرياضية.

 
أما إذا كانت اإلصابة من نوع التمزق الكلي للرباط فانه يعالج بالتدخل   •
الجراحي وذلك بإعادة الرباط او زرع رباط آخر يؤخذ من الجسم و عادة 
يكــون أحــد األربطة او األوتار العضلية من الجســم، كما انه يمكن ان 

يتم الزرع من قبل متوفى آخر حيث يشترط تتطابق األنسجة.
 

وبعدها يخضع الالعب لبرنامج عالج طبيعي مكثف تصل الفترة من   •
6 إلى 12 شهر تحت إشراف متخصص باإلصابات الرياضية. 

 
وهنــاك الكثير من البرامج الناجحة إلعــادة التأهيل للرباط الصليبي   •

و التي يتم تطبيقها على المصابين في كل أنحاء العالم.

4
تعتــر إصابة متزق الرباط الصليبي األمامي من اإلصابات الرياضية 
الشائعة حيث متثل هذه اإلصابة 20% من إصابات الركبة و تعتر 
الرياضــة مبختلــف أنواعهــا مــن األســباب الرئيســية حلــدوث هذه 
اإلصابة وذلك نتيجة االهتمام املتزايد بشكل ملحوظ هذه األيام 
مــن إقبال الناس على ممارســة الرياضــات اخملتلفة حيث حتدث 
هذه اإلصابة بدرجات خمتلفة الشدة فإما أن تكون متزق جزئي او 
تام وتعتر هذه اإلصابة من اإلصابات التي جتر الالعب االبتعاد عن 
املالعــب مدة طويلة قد تصل اىل ســنة يف اإلصابات املتقدمة اما 
يف حــاالت التمــزق اجلزئي فان الالعب يضطر لالبتعاد عن املالعب ال 
يقل عن ســتة شــهور وقد تلقت هذه اإلصابة اهتمام الكثري من 
اخملتصني بالطب الرياضي و اجريت البحوث و الدراســات املكثفة 

يف سبيل تقدمي افضل وسائل العالج.

د.فوزي عيسى
إستشاري جراحة عظام ومفاصل واملناظري 

والطب الرياضي
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النخبة لرعايتكم
الــوركالــوركالعمود الفقريالعمود الفقري

مسجل جراحة عظام 
ماجستير عظام 

مسجل جراحة عظام
ماجستير في العظام 

الــكتــفالــكتــف الــركبــةالــركبــة

قسم جراحة العظام

تستقبلكم العيادات الخارجية يومي� حتى الساعة 12 صباح� وخالل العطالت االسبوعية 

استشاري جراحة عظام 
البورد ا�مريكي في جراحة العظام

زمالة ا�كاديمية ا�مريكية في جراحة العظام
تخصص دقيق في جراحة عظام ا�طفال

د. محمد القعيمي

اختصاصي جراحة العظام 
والطب الرياضي

البورد ا�لماني  لجراحة 
العظام والحوادث 

شهادة تبديل المفاصل
الصناعية ( ألمانيا) 

د. مجيد قادري
استشاري جراحة عظام 

والمفاصل والطب الرياضي
بكالوريوس طب وجراحة

لجـــراحـــة  الكـــــنــدي  الـبـــــــورد 
العــــظام و الحوادث

د. وائل الريس
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. أحنف أرناؤوط
استشاري جراحة العظام 

والمفاصل والطب الرياضي
زمالة كلية الجراحين الملكية - بريطانيا
عضو جمعية جراحة العظام البريطانية  

       EEC شهادة تخصص في العظام
عضو جمعية جراحة العظام ا�ميركية

د. فوزي م. عيسى

مـــــسجـــــل جـــــراحـــــة عــــــظــــــام
مـــــاجستيـــــر فـــــي الــــــعظـــــام 

د. نــــاجـــح سعــد عـبيــد
مـــــسجـــــل جـــــراحـــــة عـــــظـــــام

مـــــاجستيـــــر جـــــراحـــــة الـــــعظـــــام

د. إيـــهاب حـــســـن 
مـــــسجـــــل جـــــراحـــــة عـــــظـــــام
مـــــاجستيـــــر فـــــي الـــــعظـــــام 

د. مـــــاسيـــــس دريـــــريـــــان 

د. محمـــد خشبـــةد. مـحـمـــد الـهــــاللي



اإلنحناء اجلانبي 
للعمود الفقري 

5)اجلنف( 

األعراض

 يظهــر إنحنــاء العمــود الفقري غالبا في ســن المراهقــة، وفي حالة 
لــم يتم معالجته في الوقت المناســب يتســبب بأضــرار على نظام 
التنفــس والقلب والمنظــر الجمالي حيث يصبح مــن الصعب تدارك 

تلك االضرار الناتجة

مــن الممكــن للمريــض القيام بمالحظة تلــك االعراض عن طريــق مراقبته 
لشكل جسده حيث يؤدي ذلك لتشخيصه للمرض.

كيف يتم تشخيص المرض؟

يتــم تشــخيص امــرض إنحناء العمــود الفقري عــن طريق القيــام بتصوير 
فيلم بواسطة االشعة السينية للمريض وهو في وضعية الوقوف يشمل 
كل العمود الفقري وبعد القيام بالفحص السريري ومالحظة وجود واحد 

أو أكثر من األعراض المذكورة أعاله.

مــن الضروري القيام بالفحص عن طريق التصوير بالرنين المغناطيســي 
)MRI( لتشــخيص مــرض إنحنــاء العمــود الفقــري. حيث يتم قيــاس زاوية 
انفتــاح الفقــرات مــن بدايــة انحنائهــا الــى النهاية عــن طريق جمــع الصور 
االشــعاعية للعمــود الفقــري التــي تــم التقاطهــا والمريــض فــي وضعيــة 
الوقــوف ومــن امــام وخلــف وجانــب العمود الفقــري وتتبــع اســتمراريتها. 

)COBB( تسمى هذه الزاوية زاوية كوب

وتتمثل هذه االعراض بمايلي:

التفاوت بين مستوى الكتفين  •

عدم وجود تناسق بين حفر الخصر  •

بروز عظام الخصر بشكل خاطئ لالمام  •

تــورم العظــام علــى جانب واحد فــي الظهر )مالحظة وجــود نتوءات   •
على عظمة الكتف(

اختالل توازن الجسم نحو اليمن او نحو اليسار  •

ميكن مالحظة اإلنحناء اجلانبي للعمود الفقري يف منطقة 
الصــدر و/ او منطقة اخلصر وميكن مالحظة إنحناء العمود 
الفقــري بشــكل جانبــي ودائــري بثالثة ابعــاد، عنــد النظر اىل 
العمـــــود الفقــــــري الطبيعي والســليم من اخللف يجب ان 
يكون ممتد بشكل خط من االعلى اىل االسفل، اما بالنسبة 
إلنحنــاء العمود الفقري فانه يقوم بتغيري مكانه اىل اليمني 
او اليســار وجتــده يف نفــس الوقــت يــدور حول حمــوره، من 
املمكــن ان يكــون هــذا االنحــراف يف منطقــة واحــدة كمــا 
ميكــن أن يكون يف اكرث من منطقة يف اجلســم ويف اجتاهات 

خمتلفة

د.جميد قادري
إختصاصي جراحة عظام 

شهادة تخصص جراحة عظام ) أملانيا (
زمالة أطباء اجلراحة ) أملانيا (

زمالة جمعية أطباء العظام واحلوادث ) أملانيا (
شهادة تخصص تبديل املفاصل ) أملانيا (
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إنحناء العمود الفقري الناتج من الوالدة 

يحــدث إنحنــاء العمــود الفقري الناتــج من الوالدة في ســن مبكر على وجه 
العمــوم ويتطــور نتيجــة لوجــود خلــل فــي العمــود الفقــري او انــزالق احد 
الفقــرات على االخــرى، يجب القيام بتثبيته في وقــت مبكر وعالجه مبكرا، 

ومن الممكن مالحظة التقدم السريع المرتبط بنوع الخلل

إنحناء العمود الفقري العصبي والعضلي

يحــدث نتيجــة لشــلل الدمــاغ او ضمــور العضــالت وهــو مرتبــط باألمــراض 
العصبيــة الناتجــة من شــلل العضالت، اذا تم تشــخيص وعــالج هذا النوع 

في اوقات مبكرة يتم القضاء على العيوب المتدرجة.

أنواع إنحناء 
العمود الفقري

إنحناء العمود الفقري مجهول السبب

ويعتبر اكثر انواع إنحناء العمود الفقري شــيوعا، تم انتشــاره مؤخرا على 
نطــاق واســع وتم قبولــه على انه مرض مورث، ويحــدث غالبا عند الفتيات 
الشــابات فــي مرحلــة النمو الســري فترة البلوغ، ال يســبب إنحنــاء العمود 
الفقــري اي مــن االلــم فــي فتــرة البلوغ ومــن الصعــب القيام بتشــخيصه، 
ولذلــك الســبب فانــه عنــد اكتشــاف إنحنــاء العمــود الفقــري فانــه يكــون 
قــد بــدأ منذ ســنوات قليلــه ماضية، يجب القيــام بمراقبة العمــود الفقري 
عنداالطفــال بشــكل منتظــم حتــى اكتمال نموه بشــكل تــام، وذلك الن 

إنحناء العمود الفقري من الممكن ظهوره في اي وقت من فترة البلوغ

طرق العالج:

يتم تحديد مرحلة نمو العظام حسب نسبة االنحراف، وكلما بدأنا بالعالج 
مبكرا ترتفع نسبة النجاح

المراقبة: 

تعتبر المراقبة واجراء الفحص في فترات معينة  للمرضى الذين يكونون 
علــى وشــك اســتكمال تطويــر الهيكل العظمــي ويكونون اقــل من 20 

درجة كافية. 

المشد:

الهدف الرئيســي من المشــد هو الحد من ازدياد االنحراف، ويعتبر المشد 
مؤثــرا فــي االطفــال الذيــن يكــون لديهم نســبة االنحراف تقــارب 30 درجة 
والذين تكون مرحلة نموهم مستمرة، تبدا نسبة تأثير المشد باالنخفاض 
لدى االطفال الذين تكون نسبة االنحراف لديهم اعلى من 40 درجة والذين 
يحتاجون الى ســنوات طويلة إلنهاء اســتكمال تطوير الهيكل العظمي، 
من الممكن زيادة نســبة االنحناء على الرغم من اســتخدام المشــد، هذه 
النســبة تم تثبيتها بنســبة 99% عن طريق دراسات تحليل الجينات في 

عينات من اللعاب حيث تم عملها في مركزنا

الجراحة: 

تعتبــر الجراحــة هي الخيــار الوحيــد للمرضــى الذين 
يعانون من نســبة انحنــاء تصل الى اكثر مــن 40 درجة 
والذين مازالت قدرتهم على النمو مستمرة، يتم اجراء 
العمليــات الجراحيــة بطريقــة ناجحــة عن طريــق اجراء 
عمليــات زرع )قضيــب ، برغــي( داخل الظهــر او الخصر، 
اثناء عملية الجراحة يتم رصد وظائف النخاع الشوكي، 
وهو عبارة عن اســلوب يوفر زيادة في الثقة والشــعور 

باالمان لدى للطبيب والمريض
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هل يجدر بي أن أراجع طبيبي؟
 قــد تكــون قادرًا علــى المســاعدة في عالج اإلمســاك بنفســك عن طريق 
إجراء تغييرات بسيطة على نظامك الغذائي وأسلوبك في الحياة. إذا لم 

تساعد هذه التغييرات، راجع طبيبك.
يجــدر بــك أيضــًا التحــدث إلــى طبيبك إذا شــككت بــأن طفلك قــد يكون 

مصابًا باإلمساك.

عالج اإلمساك
عــادًة ما يوصف ملّين يؤخذ عن طريق الفم )دواء لمســاعدتك على إفراغ 

أمعائك( لعالج اإلمساك.
إن عالج اإلمساك يكون فّعاالً، رغم أنه في بعض الحاالت يمكن أن يستغرق 

عدة أشهر قبل أن يتم إعادة تشكيل نمط األمعاء العادية.
 

منع اإلمساك
إن إحداث تغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة، مثل تناول األطعمة 
الغنيــة باألليــاف، شــرب الكثيــر مــن الســوائل وممارســة الرياضــة بشــكل 

منتظم سيساعد على منع أو تخفيف إصابتك باإلمساك.
 

الخصوصيــة  الوقــت و  لنفســك  تعطــي  أن  أيضــً  يســاعد  قــد  وممــا 
الكافَيين لقضــاء الحاجــة بشــكل مريح وعدم تجاهــل الرغبة في الذهاب 

إلى المرحاض.
 

المضاعفات
بالنســبة لمعظــم النــاس نــادرًا مــا يســبب اإلمســاك أيــة مضاعفات، أمــا 

بالنسبة للناس المصابين بإمساك مزمن فيمكن أن يتطور إلى:
 

البواسير )بواسير(   •
•   إنحشار البراز )حيث يتجمع البراز القاسي والجاف في المستقيم(

السلس البرازي )تسرب البراز السائل(   •

من الذي يصاب باإلمساك؟
يمكن أن يحدث اإلمســاك عند الرّضع ،األطفال ،البالغين، وتصاب النســاء 

به أكثر من إصابة الرجال بمرتين.
 

إن المسنين هم أكثر عرضة بخمس مرات لإلصابة باإلمساك من البالغين 
األصغــر ســنًا، وذلــك يكــون عادًة بســبب النظــام الغذائــي، قلة ممارســة 

الرياضة، استخدام األدوية وعادات األمعاء السيئة.
يعانــي مــا يقرب مــن 40% من النســاء الحوامل  من اإلمســاك خالل فترة 

. حملهنَّ

اإلمساك

حاجتك )بــراز(  تقضــي  ألّا  يعنــي  لإلمســاك أن  ميكــن 
بانتظام، أو أنك غري قادر على إفراغ أمعائك كلّيً. ميكن 
أن يجعل اإلمســاك أيضً برازك قاســيً، متكتــالً، كبريًا أو 
صغريًا. تختلف شدة اإلمساك من شخص إىل آخر. يعاين 
كثري من الناس من اإلمســاك لفرتة قصرية فقط، لكن 
بالنســبة آلخرين، ميكن أن يكون اإلمساك حالة مزمنة 
)طويلة األمد( فتتســبب بأمل وعدم راحة كبرَيين وتؤثر 

على نوعية احلياة .

6

 ما الذي يسبب اإلمساك؟
غالبًا ما يكون تحديد الســبب أمرًا صعبًا. مع ذلك، هناك عدد من األشــياء 

التي تزيد من خطر اإلصابة باإلمساك، بما في ذلك:
 

عدم أكل ما يكفي من األلياف، مثل الفاكهة، الخضراوات والحبوب.   •
•   حــدوث تغييــر ما في روتينك أو نمط حياتك، مثل حدوث تغيير في 

عاداتك بتناول الطعام.
تجاهل الرغبة في التبّرز.  •

اآلثار الجانبية لبعض األدوية.   •
عدم شرب ما يكفي من السوائل.  •

القلق أو االكتئاب.   •
 

اســتخدام  الخوف مــن  التغذيــة،  تكون ســوء  أن  يمكــن  عند األطفــال، 
المرحاض والتدريب الســيء على اســتخدام المرحاض جميعها مســؤولة 

عن إصابتهم باإلمساك.

مرض شائع يصيب 
الناس من جميع 

األعمار
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قسم ا�مراض الباطنية

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

نخبة من ا�ستشاريني يعملون لراحتكمنخبة من ا�ستشاريني يعملون لراحتكم
مستشفى دار الشفاء   

 د. طه حسون

إستشاري ا�مراض الباطنية والقلب
 ورئيس القسم

د. عماد الحمر
استشاري ا�مراض الباطنية والجهاز

الهضمي والكبد والمناظير

د. عمار المنصور
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والغدد الصماء والسكر

د. عبدا	 المطيري
استشاري ا�مراض الصدرية
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استشاري ا�مراض الباطنية والجهاز

 الهضمي والكبد

د. محمد العازمي
استشاري ا�مراض الباطنية
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7االصابات
بعــض هذه االصابــات واقســامها واهــم مســبباتها وبعض طرق 

الوقاية والعاح منها  :- 

1 - اصابات الجهاز العضلي
إصابات العضالت بأنواعها تعتبر من اإلصابات الكثيرة الحدوث واالنتشــار 
بيــن الرياضييــن  الن العضــالت هــي االداة الرئيســية المنفــذة لمتطلبات 

االداء البدني ومكون رئيسي للجهاز الحركي لإلنسان. 

إصابات الجهاز العضلي تنقسم الى نوعين : 

الكدمات:
الكــدم هو هرس االنســجة واعضاء الجســم المختلفــة آالجلد والعضالت 
والعظــام والمفاصــل نتيجــة الصابتهــا مباشــرة بمؤثر خارجــي. آلم وورم 

ونزيف داخلي 
ثم ارتشاح سائل بالزما الدم هي أعراض غالبا ما تصاحب الكدمات. 

الشد والتمزق: 
 عبــارة عــن شــد او تمــزق األليــاف او األوتــار العضليــة نتيجة جهــد عضلي 

مفاجئ بدرجة شدة اكبر من قدرة العضلة على تحمل هذا الجهد 
يصاحب التمزق العضلي الم مكان االصابة و ورم باالضافه الى عدم قدرة 

العضالت المصابة على اداء وظيفتها. 

لماذا يحدث الشد العضلي والتمزق العضلي ؟؟
بسبب :

االنقباض العضلي المفاجئ.   •
المجهود العضلي الزائد او التمارين المرهقة .   •

إهمال اإلحماء قبل التمارين .   •
عدم االتزان والتناسق في التدريب .   •

عندما تكون مطاطية العضالت اقل من المستوى المطلوب   •

األماكن الشــهيرة لإلصابات العضلية )شد عضلي - 
آدمات - تمزقات ( 
•  العضلة الصدرية. 
•  العضلة البطنية . 

العضلة الفخذية ذات االربعة رؤوس .   •
•  العضلة الخياطية . 

•  العضلة المتسعة المتوسطة . 
عضلة الساق الخلفية .   •

العضلة التوأمية.   •
عضلة الساق االنسية .  •

العالج والوقاية :
اعطــاء راحــة للجــزء المصــاب و جعــل العضــالت المصابــة فــي وضــع   .1

االرتخاء لتقليل التوتر العضلي. 
2.  وضــع المــاء البــارد او قطع الثلج فــور حدوث االصابــة وبعدها اليقاف 

النزيف الداخلي وتخفيف الورم. 
اســتخدام الحمامــات المتغيــرة ) بــارد ثم حار ( مرتيــن الى ثالث مرات   .3

باليوم لتنشيط الدورة الدموية. 
4.  استعمال الدهانات الطبية المخصصة إلزالة االم والورم
استخدام الرباط الضاغط طول اليوم وإزالة عند النوم.   .5

6.  استخدام وسادة عند النوم او الجلوس لرفع العضو المصاب.  
تدريــب العضــالت المصابــة تدريجيــا تحــت إشــراف أخصائــي العــالج   .7

الطبيعي.  

2 - إصابة إلتواء مفصل الكاحل ) وثي (
يعتبــر التــواء ) وثــي ( مفصــل الكاحــل مــن اإلصابــات الكثيرة والشــائعة 
بيــن العامــة وخاصــة الرياضيين منهــم  حيث يحدث وثــي مفاجئ نتيجة 
تعــرض القدم النقالب داخلي مع عطف أخمصي أثناء ممارســة التمرينات 
أو حتى المشــي على ارض غير مســتوية. غالبًا يســمع صوت تمزق الرباط 
وقت اإلصابة. والوثي أو االلتواء فهو داللة لعدم وجود كســر في منطقة 
اإلصابــة ويقصــد به تمــدد أو تمزق بعض األلياف حيــث تتحدد درجة التواء 
المفصــل بمــدى التلــف الحادث في األربطة الخارجيــة  فااللتواء من الدرجة 
األولــى او البســيط فــي حالــة تمــزق 25 % من األليــاف، والدرجــة الثانية او 
المتوســطة فــي 75 % من األليــاف  والدرجة الثالثة او الشــديدة في حالة 
تمــزق اكثــر مــن  75 %- حالة تمزق 20 من األليــاف، مما يؤدي بالطبع الى 

عدم ثبات المفصل بشكل ملحوظ.

األربطة التي حول المفصل هي :
 1 - الرباط الوحشي :  

ويتكــون مــن ثالثــة حــزم ليفيــة ) خلفيــة -  أماميــة - ســفلية ( تمتد من 
الكعب حتى عظمة الشظية . 

2 - الرباط االنسي : 
وهــو جــزء من الرباط الدالي ويعتبر من أقوى أربطة مفصل الكاحل ومن 

النادر إن تتمزق إال اذا حدث آسر مثل ) آسر بسيط ( . 

3 - الرباط الداخلي : 
رباط مثلث الشكل يرتبط بالجهة اإلنسية لعظام المفصل . 

الرياضية أعراضها
وعالجها

مستشفى دار الشفاء -  سبتمرب 2015
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األعراض :
المصاب عادة يشكو من ألم وتورم وعدم المقدرة على المشي ويالحظ 
التورم او االنتفاخ فيما ال يقل عن 60 % من حاالت التواء الكاحل الشديد 
خــالل 48 ســاعة مــن حــدوث االصابة مــع تغير اللــون الــى ازرق غامق على 
ســطح القــدم، مــع الشــعور بااللــم عنــد الجــس على الربــاط األمامــي آما 
يالحــظ وجــود صــوت فرقعــة فــي مــكان المحفظــة الزالليــة للمفصــل و 
األربطــة الخلفية مع محدودية مدى الحــرآة للمفصل نتيجة األلم و التورم 
عــادة القــوة العضليــة ال تتغيــر خــالل األيــام األولــى مــن اإلصابــة فقــدان 
للتــوازن العــام لذلــك يالحظ عدم مقــدرة القدم على تحمل وزن الجســم 
و التشــخيص الصحيح يلعب دورًا هامًا في شــفاء هذه اإلصابة و يعتمد 
على أخصائي ماهر باإلصابات الرياضية حيث تكون عالمة االختبار اليدوي 
)فحــص الســحب( ل ثبــات مفصــل الكاحــل موجبــة، وضــرورة عمــل صور 

األشعة لنفي وجود كسر بالمفصل.

العالج والوقاية :
 العــالج قــد يختلف حســب نوع اإلصابــة فهناك الوثي الخفيــف او المزمن 
وهنــاك التمــزق الجزئي او التام، فالعــالج الناقص لهذه االصابة يؤدي الى 
عدم ثبات القدم ويضعف مقدرتها العضلية،وينتج عنه أيضًا االم مزمنة، 
وورم مما يؤدي بالنهاية الى عجز القدم على أداء األنشطة اليومية ومن 

ابسطها المشي. 

تعتبــر إراحة العضو المصــاب من األمور الهامة فــي اإلصابة ويكون 
العاج آالتالي لالتواء »الوثي« . 

معالجة اإلصابة من الدرجة األولى و الثانية : 
اســتخدام الثلــج المبروش وقــت اإلصابة مع إراحة العضــو المصاب .   •

ولمدة ثالثة أيام األولى من اإلصابة .
رفع العضو المصاب عن مستوى األرض .   •

اســتعمال ربــاط ضاغــط . باإلضافة الــى األدوية المضــادة لاللتهاب و   •
المسكنات. 

بعــد زوال األعــراض والتــي قد تســتمر أســبوع يســتطيع الشــخص   •
ممارسة أعماله السابقة .

معالجة االلتواء ) الوثي ( المزمن : 
تعتمد مدة العاج على شدة اإلصابة وغالبا تكون أسبوعين . 

  أ ( الموجات فوق الصوتية . 
ب ( الحمامات الحارة . 

ت ( تمارين للمفصل باألربع اتجاهات فقط تمارين حركية . 
ث ( ثــم التأهيــل تحت إشــراف األخصائي المعالج بعد التأكد من تحســن 

الحالة

اما العاج في حاالت االلتواء المصاحب بتمزق ســوى كان جزئي او تام 
فأن العاج يكون : 

توضــع القــدم بالجبــس لفتــرة ثالثــة أســابيع حتــى يتــم شــفاء األربطــة 
المتمزقة . وال مانع من أن  تكون جبيرة الجبس من النوع الثابت ) الدائم ( 
او المتحرك وهذه افضل ألنها تعطى مجاال للحرآة وسهولة استخدامها 

و خفة وزنها . 
وبعــد إزالــة الجبس ) فترة التثبيت ( تبدأ مرحلــة العالج الطبيعي ولمدة 

ثالثة أسابيع للوصول الى : 

أ ( إرجاع الحركة الطبيعية والقوة العضلية لمفصل وعضالت الكاحل . 
ب ( تقليل التورم حول المفصل . 

ت ( إعادة الشخص لمزاولة نشاطه اليومي المعتاد . 

وذلك باستخدام ما يلي : 
) األشعة تحت الحمراء لمدة 15 دقيقة لتحسين الدورة الدموية  .1

للعضو المصاب (.  
)الموجات فوق الصوتية( .  .2

التمرينــات التأهيلية للمفصل لزيادة الحركــة وزيادة القوة العضلية   .3
تحت إشراف األخصائي ( 

المعالــج الــذي يحدد برنامج هذه التمارين وتطورها حســب الحالة . و مدة 
العــالج آمــا يالحظ قد تطول فــي بعض الحاالت وذلــك للعمل على تجنب 
حــدوث مضاعفــات مثــل االلتــواءات ) الوثــي ( المتكــررة او قــد يــؤدي الــى 
الروماتــزم بالمســتقبل لذلك ال بــد من المحافظة على االســتمرار بالعالج 

تحت إشراف أخصائي ذو مهارة عالية باإلصابات الرياضية . 

ولكــن تبقــى الوقاية من أهــم العوامل العالجية في مثــل هذه اإلصابات 
ومــن التوصيــات الضرورية للوقاية هي ارتداء جبيرة خفيفة أو اســتعمال 
ربــاط ضاغــط حول المفصــل في األعمال التــي قد تعرضك لهــذه اإلصابة 

آممارسة الرياضة بأنواعها وبعض األعمال على ارض غير مستوية .
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3 - بلــــع اللســـان 
هي حالة يندفع فيها حذاء العب داخل فم العب آخر و يقلب لســانه 
للداخل فيوقف عمل اللهاة أو لســان المزمار ويســد اللسان المجري 

الهوائي )القصبة الهوائية( 

وغالبًا ما تحدث في أولئك الذين تطول لديهم الغشاء تحت اللسان مما 
يساعد علي هذا القلب وكيفية الوقاية تعتمد فقط علي الموقف

أما العالج فيتم ســحب اللســان بطريقة اإلصبعين الخطافين )ضم 
إصبعيــك الســبابة والوســطي وأعبــر بهما اللســان وشــده لألمام( 
وأوقــف النزيــف بالعقاقيــر المتاحــة وغالبًا مــا يكون عالجهــا جراحيًا 
.. ويمكــن أن يحــدث عندما يقع اإلنســان ذو الغشــاء تحت اللســاني 
الطويــل نســبيًا علــي رقبتــه، مما يحــدث رد فعل معاكس يســحب 
اللســان للداخــل وبنفــس الميكانيكيــة يســد المجــري الهوائــي .. 
وأخيرًا تحدث من اإلصابات المباشــرة للفك الســفلي كضربة عنيفة 

أو سقطة. 

4 - الربـاط الصـليبـي
 انـهـــا احـــدى إصـــابات الرياضه المشــهوره في مالعبنا الكرويه على وجه 
الخصــوص وتســببت وتســبب فــي ضيــاع جهــد المدربيــن والفــرق مــن 

األستفاده من جهد هذا االعب

أكثــر األصابــات التــي )) تعّطل (( االعب من اللعب لفتره غير بســيطه هي 
أصابة الــركــب ومنها الرباط الصليبي

الـربـاط الصليبي ينقسم إلـى قسمين :
الـرباط الصليبي األمـامي .  .1
الـرباط الصليبي الخـلفي .  .2

الرباط الصليبي األمامي
هــذا الرباط أما أن يتم شــّده أو أن يتعرض للتمــزق ، أو األثنان معا« 
. وكثيــرا« ما تحصــل أصابة االعب فــي الملعب عند أســتدارة االعب 

الفجائيه 

فمثال« عندما تعرض االعب الكبير رونالدو في مباراته الشهيره نراه
)) وكعادته دائما« (( وهو في مواجهة المدافع كانت رجله في أتجاه بينما 
كانــت ركبــه فــي األتجاه اآلخر . ومــع أن االربطه قويه ولكن ســرعة أنطالقة 

الالعب تضع ضغطًا ) عاليًا ( على الرباط األمامي فيتعرض للتمزق . 

الرباط الصليبي الخلفي
تتم أصابة هذا الرباط غالبية« بأصابه مباشره للركب كأشتراك العب 
مع آخر في كــره معينه وهذه االصابه معرض لها الدفاع بقدر ماهو 

المهاجم أو العب الوسط معّرض لهذه األصابه 

عند تعرض الالعب لتمزق وأعتمادا« على درجة التمزق فأن ذلك يحتاج من 
الدكتــور المختــص حينهــا ألن يجري أشــعه للركب بعــد أن يقوم بفحصه 
وغالبيتــا« مــا يتم أســتخدام المنظــار أو الرنيــن المغناطيســي ) األفضل 
( فــي هــذه الحــاالت . وبأمــكان الجراح حيــن عمل المنظــار أن يجري عمليه 
على الرباط في نفس الوقت . ولكن فترة مابعد العالج تأخذ من المريض 
عدة أشهر كي يعود )) أقرب (( ما يكون لحالته مابعد األصابه ، ويتضمن 
العــالج برنامجــا« تدريبيــا« متدرجــا« في الصعوبــه لعدم أجهــاد االربطه أو 

العظالت . 

5- التـعـب العضـلـي
 التعــب العضلــي هــو ظاهــرة طبيعية و هــي هبوط نســبي في 
مستوى القدرات الوظيفية عند القيام بعمل متعلق بتلك الوظيفة 
ســواء كان بدني او انفعالي او حسي و يظهر التعب بصورة الم في 

العضلة

أسباب التعب العضلي
تراكم المواد الناتجة عن العمل العضلي   •

حدوث تغييرات في الحالة الفيزيائية لـ العضلة   •
خلــل فــي التنظيــم و التناســب علــى مســتوى الخلية فــي االجهزة   •

الحيوية مركزية كانت او طرفية

عالمات تظهر بـسبب الـتعب الـعضلي
بــطء الحركــة و عدم القدرة على القيام بالعمل المطلوب بالشــكل   •

الواجب عليه
فقدان الدقة و زيادة االخطاء بـ سبب فقدان الدقة   •

تدخل عضالت اخرى في العمل   •
انخفاض التحفز و عدم االستقرار   •

خلل في انبساط العضالت   •
زيادة صرف الطاقة بـشكل اكثر مما هو مطلوب  •

انواع التعب العضلي
تعــب منطقــي : و يحــدث اذا اشــترك مــن 3/1 الــى 3/2 مــن حجــم   •

العضالت في النشاط الذي يمارسه الشخص 
تعــب عــام : عنــد اشــتراك اكثــر مــن 3/2 مــن حجــم العضــالت في   •

النشاط الذي يمارسه الشخص 
تعب موضعي : اذا اشــترك اقل من 3/1 من العضالت في النشــاط   •

الذي يمارسه الشخص
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6 - الـــتـــواء الــركـــبـــــة
 و هــو تمديــد او تمــزق جزئـــي او كـامـــل فــي الربــاط او اكثــر مــن االربطــة 
الســبعة التـــي تثبت مفصــل الركبة و االربطة الخاصــة و يحدث تمزق في 

االربطة تبعــا لميكانيكية االصابـــة.
االصابات التي تشمل اصابات الركبة و مـنـهـا :

1- االلتواء
2- االربطة

3- الشد
هــذه االصابــات هــي مــن االصابــات المألوفــة عــن الالعبيــن و الرياضييــن 
ايـضـــا و يتم معالجتـهـــا بوسائـــل التشــخيص الحديثــة )الناظور-الرنين 
المغنطيسـي( فـــي تحديــد اصـابـــات الحــادة و اتخـــاد الخطــوات العالجية 

المناسبة والتطور التقنيــات الخاصة بهـا.

تأثيــر التداخــل و الــذي يحدث عند دفـــع المفصـــل للداخل و يســبب   •
التواء الرباط الوحشـي االنـسـي  التواء الغضروف الى داخل المفصل

تأثير التداخل و الذي يحدث عند دفـع المفصـل للخارج بسبب اصــابـة   •
الربــــاط الموازي للجهة الوحشية . 

االلتــواء العنيــف عنــد ثبــات الرجــل يحــدث التــواء االربطــة فــي مركز   •
المفصل و وسطه )تمزق الرباط الصليبي(.

تاثيــر تداخــل المرونــة الزائــدة للرباط الصليبــي و الرباط الوحشـــي ،   •
يحــدث التــواء االربطة فــي مركز المفصل و الداخــل و الجزء الخارجي 

للمفصل و كذالك اصابات جوف المفصل .

تصنيف االلتواءات حسب شدتهـــا :

نجد في التصنيف ثالث درجات و هي كالتـالــــــــي:
الدرجــة االولـــــى : يحــدث عــدم الثبــات فــي المفصــل مــع ورم خفيف   •

وتيبس بسيـــط.
الدرجــة الثانيــــــة : تمتــــاز بعــدم الثبـــات و ظهــور الــورم مــع تيبــس   •

المفصــــل. 
الدرجــة الثالثـــــــــة : تمتــــاز بعــدم الثبـــات و ظهــور الــورم و تيبــس   •

المفصــــل.

 الدرجة التانية )تمزق عدد من االلياف الرابطة( :
تيبس معتدل و عدم القدرة على تمطية الســــاق.  •

عـدم القدرة عـلـى وضع مقاومة عليـهـا  •
عـدم ثبـات الســاق.  •

تورم قليــل او حدوث الم و ليونة عـلـى طـول المفصـل فــي الداخـــل   •
مع ضعـف المـفـصـــــل.

الدرجة الثالثة )تمزق كامل االربطة( :
الم موضعـي و ليونة داخل المفصل.  •

فقدان الثبات في الجزء الداخـلـي للركبة )قد تتجه الركبة اتجاها مـا(   •
هذا ما حدث الوين في مونديال 2006.

تورم قليــل الــى معتــدل.  •
يمكــن مالحظــة فتحــة داخــــل الركبــة بين عظــم الفخذ و الشــظية تحت 

الجـلـد هذا بسبب فصل االربطة للعظميتين الـى جزئين مفصولين.

.MCL اسـبـاب اصـابـة
تاثير مباشر على الجزء الخارجــــي للركبة ممـــا يجبرهـــا لالتجـــاه الى داخـل 
او حركــة متداخلة التـــي تســبب لنفس االتجاه و هنــاك عوامل اخرى تزيد 

من احتمـال التواء الركبة.
ضعف االربطة.  •

ضعف عضالت الفخذ.  •
عدم توازن قوة العضالت بين القدميـــن.  •

اصابة سـابـقـة.  •

ومن المضاعفـــات التـــي تحدث عندمـــا ال يعالج التــواء الركبة 
بشكل جيد ما ياتــي :

عدم الثبات لفترة طويلة .  •
صعوبة المشاركة في مباريـات اخـرى و احتمال تكرار االصابــــة.  •

اإللتواء المعتدل و الشديد و تكرار اإللتواءات ربمـا يحطم الغضروف   •
الهـاللـــي.

MCL إسعاف وعالج االصابة
عالج اصابة MCL من الدرجة االولـــى.  •

التبريد لمدة )24 ساعة( اي يوم كامل.  •
تمارين المستوى االول عند اختفاء االلم و االلتهــاب.  •

غياب عن الميادين مدة )1-3 اسابيــع( حسب شدة االصابة.  •
فــي حالــة االلــم و االلتهــــاب = اخــذ العقاقيــر الالزمة = حســب وصفة   •

طبية .
عالج اصابة MCL من الدرجة الثانية والثالثة   •

التبريد )48-72 ساعة( مع الراحة التامة.  •
اعطاء مسند )عكاز( لالعب الى ان يستطيع المشي بدونه.  •

ربــط المفصــل و الســماح بالحركــة االماميــة و الخلــف و منــع الحركة   •
الجانبية.

تمارين المرونة و القوة الربطة المفاصل ) الورك و المفصـل(.  •
عدم استخدام الجراحة اال في حاالت التحطم الكامل لالصابـة.  •

بــدأ التماريــن التـاهيـــــل )72 ساعـــة( مــن الراحــة و ضمــن المســتوى   •
االول، شفاء االصابة يتم عند التواء الدرجو االولــى لغاية )6 اسابيع( ،

أمـــا التــواء الدرجــة الثانيـــة مــن )6-12 اســبوع(، و التــواء مــن الدرجة   •
الثالثــة )6 اسابيـــع( مــن الربــط و )12 اســبوع( مــن اعــادة التاهــيــــل 

لكــي يـعـود الرياضـي نـشـيـط

MCL 7 - التواء الرباط االنســـي
عبارة عن تمدد او تمزق جزئـــي او كامــــل لاربطــة التي تربط عظم 
الفخذ و القصبة من الداخــــل في مفـصـــل الركبة و صنف هو االخر 

الـى ثاث درجـات.

وتنتج هذه االصابة من تقوس مباشر في الجانــب الخارجي للركبة ،
و ايضــا عـنـد الدوران الشديــد للـجـانـــــب.

MCL أعراض اصابة
الدرجة االولى )تمدد االربطة او تمزق في بعض الياف االربطة( :

تيبس بسيط مع ليونة المفصل في الداخـــــل.  •
قــوة المفـصـل و مستواه الحركـــي ال يتاثر كثيرا .  •

تـورم قـلـيـــــــل.  •
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8 -  إصـابة العضــالت واألربـطــة 

تعتبر إصابة العضالت و األربطه من االصابات الحاده للعضالت و هي تمثل 
50% من كل االصابات التي تصيب الرياضيين خاصه في لعبه كره القدم 
وتهتك العضالت وتمزق األربطه يحدث كثيرا في الرياضيين عند انقباض 
العضلــه بقــوه وهــي فــي وضــع مشــدود وتهتــك العضله يحــدث عندما 
تضعف مقدره العضله للتصدي للعبء الخارجي اي عندما تضعف مقدره 
العضلــه علــى امتصــاص الصدمــه وهتــك العضــالت يتــراوح بيــن تهتــك 
لبعض الخيوط العضليه الرفيعه او تهتك في الغطاء الخارجي للعضله 
او تهتك كلي للعضله والتهتك الشــائع الحدوث عند نهايه العضله )اي 
عند التقاء العضله مع االربطه وتهتك العضالت عاده يحدث في العضالت 

التي تمر بمفصلين 

تهتك العضالت وأنواعها :
كدمــه: تحدث عنــد ضغط العضلــه بقوه بواســطه العب اخــر أواالرتطام 

بالعارضه او االرض. 
النزيــف: يحــدث بســرعه نتيجــه زيــاده تدفق الــدم الناتــج مــن المجهود 

العضلي
والنزيف يمكن تقسيمه الى مجموعتين: 

1- نزيف داخل العضله )داخل الغطاء الخارجي للعضله( 
2- نزيــف خــارج العضله )خارج الغطاء الخارجــي للعضله( اي بين مجموعه 

العضالت . 

النزيف داخل العضله :
يحــدث عاده فــي الجزء الخارجي مــن العضله و الغطــاء الخارجي للعضله 
فــي هــذه الحالــه يكون ســليما وهو الــذي يمنع مــن انتشــار النزيف خارج 
العضله في هذه الحاله يكون سليما وهو الذي يمنع انتشار النزيف خارج 
العضله في هذه الحاله يشكو الرياضي من الم شديد جدا لعدم مقدره 

الدم على الهروب خارج الغطاء الخارجي للعضله. 

النزيف خارج العضله :

يحدث عند تمزق الغطاء الخارجي للعضله والمصاب بهذه الحاله يشــكو 
مــن الــم اقــل في شــدته نتيجه لمقــدره الدم علــى الهروب خــارج الغطاء 

الخارجي للعضله . 

التغير المفاجيء في كفاءه العضله :
يبــدأ فــي خالل 12 الى 24 ســاعه بعد التمرين ويشــكو الرياضي فيه من 

االلم والعنف والتعب وعدم المقدره على تحريك الجزء المصاب 
وهــذه االعراض تســتمر من يــوم الى اثنيــن وتعالج بالراحــه والثلج ورباط 

ضاغط.. 
هــذه الحالــه تنتج عــن االطاله في مــده التمرين القائم على شــد العضله 
وهــذا يؤدي الــى حدوث تغيرات فــي الخيوط العضليــه المكونه للعضله 

نفسها. 

اعراض وعالمات تهتك العضالت :

االعراض والعالمات لتهتك العضالت تظهر كالتالي :

االعراض تتمثل في شيئين هما : 

الم وعدم المقدره على تحريك الجزء المصاب

العالمات: 

الم عند انقباض العضله   •

الم عند شد العضله   •

تورم الجزء المصاب   •

تغير في لون الجلد )احمرار(   •

عند تهتك العضالت تحدث اربعه عمليات :

التهاب   •

تكوين عضالت جديده   •

ازاله للخاليا الزائده   •

•       نضوج للنسيج الذي تكون 

ولتقليــل المضاعفات تســتخدم مضادات االتهاب والثلــج والموجات فوق 

الصوتيه والتمرينات العالجيه لتقليل مضاعفات االلتهاب 

أسباب تهتك العضالت :

تهتك العضالت يرحع الى واحد او اكثر من هذه االسباب : 

- عدم التسخين الجيد قبل البدء في المباراه 

- عدم الليونه الكافيه 

- التعب )االرهاق( 

- قوه العضله غير كافيه 

- الرجــوع الــى اللعــب بعــد االصابــه بفتــره قصيره ال تكــون كافيــه ألعاده 

تأهيل العضله. 
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9 - ارشادات مهمه جدا :

التمارين التأهيليه تبدأ عندما تصبح محتمله من المصاب على الفور. 
ففــي البدايــه نبــدأ بالحــركات الســلبيه يقــوم طبيــب العــالج الطبيعــي 
بتجريــك الجــزء المصاب ثم بعد ذلــك التمرينات الثابتــه )انقباض العضله 

دون حركه( 
ثــم يلي ذلك اســتخدام العجلــه 3-7ايام بعد االصابه ثــم بعد ذلك ادخال 

التمرينات المتحركه بالتدريج
 ولــو اديــت هــذه الحــركات بــدون الــم يمكــن ادخــال تمرينــات الشــد الــى 

البرنامج التأهيلي
 إذا كان المصــاب غيــر قــادر على شــد العضله يمكن اســتخدام الكهرباء 

كمؤثر خارجي للعضله. 
وفــي الحــاالت االكثــر تعقيــدا يمكــن االســتعانه بالموجــات فــوق الصوتيه 

والرنين المغناطيسي في التشخيص الجيد السريع. 

10 - األخـــطاء الـــتي يقع فيها طاقــم العالج الطبي 
أثناء وخالل األصابه

عدم فحص الركب وأعتباره شدا ) عضليا(  •
 

اعطــاء المريــض حقنــة كورتيــزون كــي يتحمــل األلم ونســيان الثلج   •
ســاعة األصابه فيعود الالعب للملعب إلكمال المباراه مما قد يعرضه 
لضياع مستقبله الكروي وربما عدم المقدره على المشي بعد ذلك 

االسراع في أعادة الالعب للملعب مما قد يعرضه لألصابه مره أخرى 
  

فتــرة العــالج تختلــف مــن العــب آلخــر بيــن 4 - 6 أشــهر أخطــاء أخرى   •
تتعلق بالعب نفسه اللذي يريد أن يعود )) لسابق عهده (( بأسرع ما 

يمكن 

التدخل الجراحي :
التدخل الجراحي نادر مانلجأ اليه في حاله تهتك العضالت. 

ولكــن فــي حــاالت نــادره مثــل حالــه نزيــف داخــل العضلــه ادى الــى زيــاده 
الضغــط داخــل العضلــه في هــذه الحاله نقــوم بعمل فتحه في الغشــاء 

المغطي للعضله ونزيل التجمع الدموي داخل العضله . 
لو الدم داخل الكدمه يبدأ في التكلس )ترسب الكالسيون داخل التجمع 

الدموي( هذه الحاله تحدث خالل 4-6 اسابيع بعد االصابه . 
التجمع الدموي يبدأ في التعظم )وجود جزء عضمي داخل العضله يمنع 

العضله يمنع العضله من القيام بوضيفتها (. 
عمومــا الرنامــج التأهيلي يقلل االعراض والرياضي يعــود الى اللعب خالل 

2-3 شهور. 
إذا لــم ينجح البرنامــج التأهيلــي نتدخــل جراحيــا إلزالــه الجــزء المتكلــس 

داخل العضله. 

الوقايه :
هذا هو الهدف الذي نريده ونصل اليه من خال االتي: 

- التسخين الجيد قبل اللعب 
- االعتناء بتمارين الشد لزياده مرونه العضله 

- القيام بالتمارين االزمه لتقويه العضات 
- التغذيه الجيده

العالج 
- الراحه 
- الثلج 

- رباط ضاغط للعضله المصابه 
- رفع الجزء المصاب فوق مستوى القلب
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العالج األمثل لتلك العوارض 
1 - التسخين المثالي :

التســخين قبــل المباراه لمــده 10-15 دقيقه وهذه المده تســمح بأرتفاع 
درجه الحراره داخل العضله وهذه الفتره 10-15 دقيقه

البد ان تتبعها جلســه شــد لمده 30-60 دقيقه ثانيه لمجموعه العضالت 
الكبرى في الجســم هذا الشــد يجب ان يكون ثابتا في طبيعته اي شــد 

للعضله بدون تحريكها

)ماحظه مهمه( 
العــاج بمضــادات االلتهــاب ذو تأثير فعال فــي تقليــل االم والورم 
بــدون ان يضعف من قــوه العضله ولو االصابه في الطرف االســفلي 
يمكن االســتعانه بالعكاز او اي آله مساعده لتقليل الوزن على الجزء 

المصاب يسرع من عمليه االلتئام واالمتثال للشفاء . 

ومن الضروري ان يتم عدم التحريك في وضع الشد للجزء المصاب. 

وال بد ان ناحظ ان عدم تحريك الجزء المصاب لفتره طويله يؤدي الى 
ضمــور في الجزء المصاب وضعف فــي العضات هذا العاج ال يتعدى 

96 ساعه )اربع ايام( 

بعد هذا الوقت نبدأ في الحركه الخفيفه للجزء المصاب.



التهاب امللتحمة
 التهــاب الملتحمة هــو احمــرار والتهاب فــي الطبقــة الرقيقة من 
األنســجة التــي تغطي الجــزء األمامي مــن العيــن )الملتحمة(. وهو 

شائع جدًا.
 

يشير غالبية األشخاص اللتهاب الملتحمه على أنه إحمرار بالعين.
تشــمل األعراض األخرى اللتهاب الملتحمة الحكة، دمع في العيون وأحيانًا 

طبقة قشرية على الرموش )إذا كان سببه الحساسية(. 
يمكن أن يصيب التهاب الملتحمة إحدى أو كلتا العينين .

 
ما أسباب التهاب الملتحمة؟

 يمكن أن تلتهب الملتحمة كنتيجة لـ:
•       خمج جرثومي أو فيروسي - ويسمى التهاب الملتحمة اإلنتاني

رد فعل تحسســي لمادة ما مثل غبار الطلع أوعث الغبار - ويســمى   •
التهاب الملتحمة التحسسي

تكــون العيــن علــى تمــاس مــع مــواد تســبب التهّيــج للملتحمــة،   •
مثــل الميــاه المكلــورة، الشــامبو، أو فرك األهداب المتســاقطة على 

الملتحمة- ويسمى التهاب الملتحمة الُمهيج
 

عالج التهاب الملتحمة
 ال يتطلــب التهــاب الملتحمة العالج في كثير مــن األحيان وتزول األعراض 
عادة في فترة أســبوعين. يعتمد نوع العالج إذا كان ضروريًا على الســبب 
ولكــن يمكــن غالبًا اســتخدام المضادات الحيوية بشــكل قطــرات عينية 

إلزالة الخمج.
 

يزول التهاب الملتحمة المهيج بمجرد زوال المسبب له.  
 

يعالــج عــادة التهــاب الملتحمــة التحسســي باســتخدام أدويــة مضــادة 
للحساســية مثــل مضــادات الهيســتامين. وتجنــب المــواد التــي تســبب 

الحساسية إن أمكن ذلك.
 

ُيفضــل عدم ارتداء العدســات الالصقة قبــل زوال األعراض. يمكن تنظيف 
أيــة طبقــة لزجــة أو قشــرية علــى الجفــون والرمــوش باســتخدام القطــن 

الطبي والماء.
 

يساعد غسل اليدين بانتظام وتجنب المشاركة بالوسائد والمناشف 
على منع انتشار المرض.

 
راجع طبيبك فورًا إذا كان لديك:

ألم في العين  •
حساسية للضوء )رهاب الضوء(  •

اضطراب رؤية  •
احمرار شديد في إحدى أو كلتا عينيك  •

طفل حديث الوالدة مصاب بالتهاب الملتحمة  •
 

هل تحتاج البقاء بعيدًا عن المدرسة أو العمل؟
ينصــح بإبعــاد الطفــل عــن المدرســة فــي حال وجــود عدد مــن حاالت 
التهاب الملتحمة في نفس المدرســة أو الروضة، حتى يتم شــفاؤهم 

من الخمج.
 

المضاعفات
قــد يكــون التهــاب الملتحمــة حالــة محبطة خاصــة التهــاب الملتحمة 

التحسسي، لكن غالبًا ال يشكل تهديدًا خطيرًا على الصحة.
 

مضاعفــات التهــاب الملتحمــة نــادرة جداً ولكــن تكون خطيــرة عندما 
تحدث، مثل:

 
ظهــور ندب في العين نتيجة حدوث التهاب ملتحمة تحسســي   •

حاد
انتشــار الخمــج إلــى مناطــق أخــرى من الجســم في حالــة التهاب   •
الملتحمة اإلنتاني، مما يثير خمج ثانوي أكثر خطورة مثل التهاب 

السحايا )خمج في الطبقة الخارجية للدماغ(

8
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أبصر من زرقاء اليمامة...

 �تفتخر مستشفى دار الشفاء بإستخدام اجلهاز االتقني ا�ك� تطور� � العا�، والفريد من نوعه 
 �� �ال طب العيون. ليمنح مرضاه أفضل رعاية طبية  .«Suite 80 Visu Max - Mel»،الكويت

�ال اجلراحات ا©نكسارية واعالجات املرتبطة بها، ويحقق مستوى جديد� من الكفاءة ليجمع بني 
الدقة املمتازة والسرعة وا�داء املثاليني.

Mel  80  Su i te 

�التكنولوجيا ا�ك� تطور
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يســاهم فيتامين "B" في محاربة الشيخوخة عبر إدخال كمية إضافّية 
من األوكسيجين إلى الدم مّما يسّرع من عملية التخّلص من السموم، 

ولهذا الفيتامين تأثير مباشر على صحة الشعر.

أّما فيتامين E فيطيل عمل الخاليا ويخّفف السموم من الجسم وينّشط 
خاليا البشــرة. وفيتامين A يساعد على شّد بشرة الوجه ويقّوي صحة 

األظافر ويحارب تشّقق الجلد وتكّسر األظافر.

أّمــا فيتاميــن "C" فهــو المســؤول عن مرونــة البشــرة ومقاومة 
مظاهر الشيخوخة كما عن إنتاج الكوالجين واإللستين.

والجديــر ذكــره أّن تنــاول كل هــذه الفيتامينــات مــن جهــة وتنــاول وجبــات 
الطعــام الســريعة مــن جهة أخرى هــو إهمال كبيــر للنظام الغذائــي كّله، 
كما أن زيادة نسبة السكر والكاربوهايدرين تساعد على نمو البكتيريا في 

الجسم وبالتالي تؤدي إلى اإللتهابات الجلدّية.

 أّمــا زيادة نســبة الدهن في الجســم فتــؤّدي إلى إقفال المســامات الجلدّية 
وبالتالي الهرم السريع.

فالنظــام الغذائــي الصحيــح والمتنّوع الــذي يحتوي على األســماك والخضار 
والفاكهــة والحبــوب هــو األســاس، مع اي نظــام حياة صحي وســليم يرتكز 

على شرب كمية ال بأس بها من المياه يوميًا.

الفيتامينــات  أقــراص  تنــاول  دور  يأتــي  ثــم 
والتــي  الغذائــي،  للنظــام  المكّملــة 
تتأّكــد فوائدهــا كّل يوم نتيجــة األبحاث 

المستمرة.

الشيخوخه
واجلمال

حّصني جمالك بالعناية والغذاء... 
والفيتامينات 

9
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E فيتامني
غري قابل لألكسدة  •

يحمي البشرة من العوامل   •
التي تسّبب التجاعيد

الفيتامني E الطبيعي أكرث   •
فاعلية من املصّنع

A   فيتامني
•  يحافظ على ليونة البشرة

يلعب دورًا أساسّيًا يف عملية   •
التئام اجلروح

يحفظ البشرة من اجلفاف   •
والتشّقق

 أصبــح مفعول الفيتامينات يوازي مســتحضرات التجميل، وبما 
أّن الدراسات أثبتت أن الحبوب الغنّية بفيتامينات الجمال تؤّخر 
عالمات الشــيخوخة وتجعلك تحصلين على شــعر لّماع وجميل 
وبشــرة ناعمة ونضــرة وأظافر قوّية وجذابــة، تعّرفي على هذه 

الفيتامينات.

A فيتامين
هــذا الفيتاميــن مســؤول عــن نمــو الجلــد والشــعر واألظافــر والعظــام 

والغدد، ويحّسن نظام مناعة الجسم. 
ويوجــد هــذا الفيتاميــن فــي مأكوالت عــّدة منهــا الدجاج وصفــار البيض 

والحليب والزبدة والحبوب...
وال ينصح بتناول أكثر من 1000 ميكروغرام يوميًا.

أّما اإلكثار من هذا الفيتامين فيســّبب الصداع وتقّشــر البشــرة، واإلقالل 
منــه يــؤّدي إلى اضطراب في البصــر وجفاف في العيــن. وينصح الحوامل 
والمصابون باإلسهال وبأمراض الكبد اإلكثار من النسبة المطلوبة يوميًا.

B فيتامين
 فينقســم إلــى عّدة أنواع وهــي B1 وB2 وB3 وB6 وB9 وB12، وكّل نوع 
يتمّيــز بخاصّيــة معّينــة وله وظيفته الخاصة، ففيتامين B1 مســؤول عن 
تكــّون الهرمونــات والخاليــا الحمــراء، أّما فيتاميــن B2 فهو يشــّكل نوعًا 
مــن وقايــة مــن ســرطان المــريء، وفيتاميــن B3 يحمي الجهــاز الهضمي 

والعصبي، 

وفيتامين B6 يقّوي نظام المناعة في الجسم ويقي من اإلصابة بأمراض 
القلــب، وفيتاميــن B9 يحافــظ علــى ســامة األمعــاء ويقــي مــن اإلصابــة 
بسرطان األمعاء والرحم. أّما فيتامين B12 فله دور كبير في الحماية من 
فقــر الــدم. أّما أكثر األغذية الغنّية بفيتامين B ومشــتقاته فهي الحبوب 
والخضــار واللحوم والبيض والدجاج واألســماك والحليب واألجبان واأللبان 

والجوز والموز والنخالة والخميرة...

C فيتامين
فيلعــب دورًا مهمــً في الحفــاظ على العظام واألســنان وفي تكّون مادة 
الكوالجيــن المســؤولة عــن مرونــة الجلــد، كمــا أّنه يســاعد الجســم على 

امتصاص ماّدة الحديد ويقّوي مناعته ويحميه من الشيخوخة.
ويوجــد هــذا الفيتاميــن فــي الليمــون والحامــض والكيــوي والبقدونس 

والسبانخ والبروكولي.

وينصــح تنــاول ما بين 50 و60 ملليغرامً يوميً مــن فيتامين C، وينصح 
الحوامــل والمرضعــات والذيــن يعانــون من اإلســهال والرياضييــن بزيادة 

هذه الكمية.

وتجدر اإلشــارة إلى أّنه عندما تخّف نســبة الفيتامين C في الجسم فذلك 
يــؤّدي إلــى نزيف جلدي ونزيف في اللثة، أّما إذا زادت كمية اســتهاك هذا 
الفيتامين فإّنه يحّد من نســبة أو قدرة الجســم على امتصاص فيتامين 

B12 كما يرفع معّدل اإلستروجين عند من يتناولن حبوب منع الحمل.

D فيتامين
مســؤول عن تنظيم عملية امتصاص الكالســيوم والفوسفور وعن نمو 

العظام واألسنان والوقاية من اإلصابة بمرض الصدفية.

يوجــد هــذا الفيتامين في ســمك الســلمون والســردين وزيوت األســماك 
والبيــض والزبــدة والحليــب، كمــا أّن الجســم بإمكانــه أن يحصــل علــى 

فيتامين D من أشعة الشمس.

 أّمــا الكميــة المطلوبــة يوميً فهي بيــن 5 و10 ميكروغرامات في اليوم. 
وبإمكان الحوامل والمرضعات والمراهقين والشــيوخ زيادة هذه الكمية. 
وإذا قــّل مســتوى هــذا الفيتامين عند األطفال فإّنه يــؤّدي إلى تعرضهم 
لتشّوه في العظام، وإذا زادت الكمية فإّنها تؤّدي إلى تكّون الحصى في 
الكلــي. تجميليً يحمي هــذا الفيتامين الخايا ويزيد من عملية تجديدها 

كما يزيد من تماسك البشرة.

E فيتامين
يحمي الجسم من اإلصابة 
المبكــرة،  بالشــيخوخة 
عمليــة  فــي  ويتدّخــل 

الحمــراء  الخايــا  تكــّون 
كمــا  واألنســجة،  والعضــات 

يمنع الحوامــض الدهنية من 
الزيــوت  فــي  يوجــد  األكســدة، 

النباتيــة والحبــوب والخضــار 
هــذا  تجميليــً  والجــوز. 
الفيتاميــن مضــاد لألكســدة 

.A ويدعم عمل فيتامين

البانتوتنيك
- يزيد من جمال الشعر وحيويته

- يقّلل من آثار القلق على نمو الشعر
- يســاعد علــى أن يبــدو الشــعر لّماعًا 

وقويا

الكالسيوم
- مهم للحفاظ على صّحة 

األسنان واألظافر ويساعد على 
نموها ويحّسن مظهره

البيوتني
- يزيد من غزارة وكثافة الشعر

الكاردتني
- إّنه مفيد للبشرة وغير قابل للتأكسد

- يبعــد عامات الشــيخوخة والتجاعيد 
المبكرة

- يقّوي األظافر ويمنع تقصفها.

الزنك
- يكافح البقع الجلدّية

- مهم لصحة الشعر واألظافر

C   فيتامني
يزيد من شبه إنتاج الكوالجني يف   •
اجلسم وهي الطبقة التي حتافظ 

على نعومة البشرة
يحافظ على صحة البشرة  •

يعّدل من شبه إفرازاتها الدهنّية  •
مضاد للتأكسد  •

يقي من أضرار الذرات احلرة  •

أهم فيتامينات الجمال
وفوائدها :
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تناول الحبوب الكاملة كالقمح ودقيق الذرة والخبز والمعكرونة.  •
تناول الخضر الخضراء اللون والنباتات الجذرية كالجزر والبطاطا.  •

تنــاول البقــول مثــل الفاصوليا اليابســة والحمص والعــدس أو فول   •
الصويا.

تناول بذور القرع أو السمسم والكتان أو تناول زيوتها.  •
االكثار من تناول الخضار والفاكهة الطازجة يوميًا.  •

اإلقالل من تناول الملح في الطعام.  •
اإلقالل من تناول السّكر أيضًا واستبداله بالعسل.  •

عدم شرب كل ما هو غني بالكافيين.  •
اختيار األطعمة القليلة الدسم.  •

اإلكثار من شرب المياه وشاي األعشاب.  •
اإلبتعاد عن أشعة الشمس وإشعاعاتها.  •
تناول كمية قليلة من المكّسرات يوميًا.  •

إســتهالك كميــة كبيرة من المــواد المضاّدة للتأكســد والتي توجد   •
.Eو Cو A في األطعمة الغنّية بالبيتاكاروتين وفيتامين

أسرار
إذا كنــت تعانين من مشــكلة الجلد الجاف والمتشــّقق، فهذا دليل   •
كاٍف علــى أنــك تعانيــن مــن نقــص فــي فيتاميــن A، لذلــك تكــون 

الجرعات المنتظمة من هذا الفيتامين ضرورية لطراوة الجلد.
ينصح باإلبتعاد عن تناول فيتامين B لياًل ألّنه يزّود الجسم بالطاقة   •

ويسّبب األرق.
إن فيتامينات الشــعر ترتكز على األطعمة الغنية بالدهون المغّذية   •
كاألســماك، وخاصة الســلمون والســردين، باإلضافة إلــى تناول أجنة 

الحبوب والخمائر والكبد.

البندورة :
إّن مــاّدة الليكوجيــن الموجودة في البندورة مضاّدة لألورام الســرطانية، 

وهي موجودة في مختلف أنواع البندورة وصلصاتها.

البروكولي :
يتمّيــز هــذا النــوع من الخضــار بلونــه األخضر الداكــن، فهو يؤّخــر عالمات 

.C الشيخوخة نظرًا لغناه بفيتامين

الثوم :
يخّفض مســتوى ضغط الدم ويقي الجســم من األمراض كما يقّوي جهاز 

المناعة.

األفوكادا :
تحتــوي هــذه الفاكهــة علــى الحوامــض الدهنّيــة وعلــى مــواد مضــاّدة 

للتأكسد تحمي من أعراض الشيخوخة.

السردين والتن :
أطعمــة غنّيــة بالســيلينيوم والحوامــض الدهنيــة التــي تحمي الجســم 

وتبعد عنه األمراض.

الشاي األخضر :
إّن المثابــرة علــى شــرب كــوب مــن الشــاي األخضــر يوميــً يحمي الجســم 

والبشرة ويطيل عمر شبابها.

السّكر :
يؤّثر تناول الســّكر اليومي على نســبة إنتاج ماّدة اإللســتين والكوالجين 

في البشرة مّما يسّرع شيخوخة البشرة.

المقالي : 
األطعمة المقلية تكون غنية بالدهون التي تؤذي الجسم والصحة وتنتج 

نسبة عالية من الذرات الحرة.

المشاوي :
 تهّدد صحة الجسم نظرًا إلحتوائها على مواد مضّرة.

الدهون :
 أثبتت الدراســات أن اســتهالك الدهون بشكل يومي يتسّبب في ظهور 

عالمات التقّدم في السن.

حافظي 
على جمالك 

وحّصنيه:
مأكوالت الشباب:

مأكوالت مضّرة 
بالبشرة:
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الفرق بني 
الشد و 
التمزق 

التمـزق العضـلي :

أسباب التمزق العضلي :

عمــل انقبــاض عضلي مفاجــئ دون أن تكون العضــالت مهيأة ألداء   •

هذا العمل .

عدم االتزان والتناسق في تدريب المجموعات العضلية .   •

المجهود العضلي الزائد عن احتمالية العضله .   •

قصر في العضالت وعدم وجود درجه كافية من المطاطية فيها .  •

إهمال عملية اإلحماء بشكل كافي .  •

إشــراك الالعب في المباريات أو التدريب قبل إتمام شــفاءه من تمزق   •

عضلي سابق .

يرى بعض المتخصصين أن التمــزق العضلي لدى الرياضيين يرتبط 
بزيــادة العمر غير أن هذه النظريــة تعتبر غير صادقه إلى حد بعيد 
حيث يتعلق األمر بمدى اســتعداد الاعب والعمليات الخاصة بحالته 

التدريبية .

10
الفريــق بينـهـــم بسيـــط 
تكـــون  االصابــة  ولذلــك 

خطرية 

تنــاول أدويــة خاصــة تعمــل علــى إرتخــاء العضــالت وتقلــل من   .01
تيبسها 

القيــام ببعــض أنــواع التماريــن التــي تقلــل مــن فــرص اإلصابــة   .02
بالشد العضلي.

تناول كمية كبيرة من السوائل يوميًا.  .03
تجنــب الجفــاف واإلكثار من شــرب الســوائل لإلبقاء علــى الخاليا   .04

رطبة.
شرب كوبين من السوائل قبل ساعتين من ممارسة أي نشاط   .05

رياضي.
شرب نصف كوب من الماء كل 17 دقيقة أثناء الرياضة.  .06

اإلحمــاء وتســخين العضــالت بتماريــن الشــد أو تمريــن إطالــة   .07
عضلة السمانة قبل وبعد بداية التمرين.

التدليك بلطف.   .08
ســكب الماء البارد لتهدئة العضالت وارتخائها ثم الماء الدافئ   .09

إذا كنت تشعر بألم. 
إذا كنــت تعانــي مــن حدوث شــد عضلــي أثناء الليــل ، يمكنك   .10

القيام بعمل تمارين إطالة عضلة السمانة قبل النوم.
قف علي بعد متر من الحائط.   .11

تقــدم خطــوة إلــى األمــام بإحــدى قدميــك مــع المحافظــة على   .12
إستقامة الركبة الخلفية. 

إنحن لألمام محافظآ على إنبساط كعب قدميك على األرض.   .13
إحتفظ بهذا الوضع لمدة 20 ثانية ثم أسترخ.   .14

كرر الحركة بالجانب اآلخر.   .15
تناول فيتامين )هـ( بجرعة يومية تبلغ 400 وحدة دولية.   .16

تناول الموز لتعويض نقص البوتاسيوم.  .17
تنــاول مكمــالت الكينين الغذائية المتوفرة في ماء التونيك أو   .18
فــي التركيبات الغذائية التي تباع بالصيدليات لكنها ممنوعة 
علــى الحامــل أو إذا كنــت تعانــي مــن نقص في أنزيــم جلوكوز 

ديهيدروجينز الفوسفات.

العالج والوقاية:

 د. وائل حممود الريس
اختصاصي جراحة عظام وكسور،
 تبديل مفاصل واصابات رياضية

البورد الكندي جراحة عظام وكسور
تخصص تبديل مفاصل وإصابات  رياضية

األسباب:
اإلستخدام المفرط لعضلة معينة دون راحة مما يؤدي إلى إجهادها.  •

الضغــط المفــرط لعضلــة معينــة كحمــل أدوات ثقيلة بقبضــة اليد   •
لفترة طويلة.

إذا كنت تمارسة الرياضة في الجو الحار.  •
يمكــن أن يحــدث الشــد العضلــي إذا كانــت هنــاك مشــاكل معينــة   •
مرتبطــة باألعصــاب والجهــاز العصبــي كالضغط علــى األعصاب في 

العمود الفقري أثناء المشي لفترة طويلة.
ضعــف الدورة الدمويــة كمرض اصاب األوعية الدمويــة الطرفية مثل   •
مرض )التصلب العصيدي لشــرايين الســاقين( حيــث تتراكم البالك 
المحل بالدهون على البطانة الداخلية للشــرايين فتقل كمية الدم 

الى العضالت.
إذا كنت مدخنًا.  •

عند اإلصابة بمرض السكري.  •
عند اإلصابة بإحدى أمراض القلب.  •

عند اإلصابة بإرتفاع ضغط الدم.  •
قلة شرب السوائل.  •

إذا كنــت تعانــي مــن نقــص فــي البوتاســيوم الضــروري إلنقبــاض   •
العضــالت خاصــة عنــد تنــاول األدويــة التي تعمــل على نقــص كمية 
البوتاسيوم مثل أدوية عالج ارتفاع ضغط الدم قد تسبب نقص في 
كمية البوتاسيوم، فالبوتاسيوم عنصر مهم في انقباض العضالت.

وقد يحدث النقص أيضآ إذا كنت تتناول مدرات للبول.  

الشـد العضـلي :
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عالمات وأعراض التمزق العضلي :
ألــم مكان األصابه تتوقــف درجة هذه األلم على درجة األصابه ومكان   •

حدوثها .
تكون هذه األلم بسيطًا كالشعور بحالة نغز خفيف مكان األصابه.  •

أو تكون األلم شديدًا كالشعور بقطع آله حادة لمكان األصابه .  •
فــي الحــاالت األكثــر شــده يمكن ســماع صــوت لحظة حــدوث األصابه   •

يكون مصدره العضلة المصابة .
عدم قدرة العضالت المصابة على أداء الوظيفة أو الحركة .  •

•  إصابة األنســجة الداخلية وحــدوث نزيف داخلي مفاجئ في الحال أو 
خالل 24 ساعة .

فــي حالــة التمزق الكامل يمكن مالحظة فجوة هابطة مكان اإلصابة   •
تنســأ عــن تكــرر الجــزء العلــوي مــن وســط العظلــة تحــت الجلد مع 

ظهور الهبوطات طرف العضله المصابة

اإلسعاف األولي :
إبعاد الالعب عن مكان اإلصابة .  •

الراحة الكاملة لالعب بدنيًا ونفسيًا لتجنب حدوث صدمة لالعب .  •
وضع العضلة أو العضالت المصابة في وضع االرتخاء الكامل لتقليل   •

التوتر أو التقلص الحادث فيها نتيجة لتمزق العضلي .
أو   COLD WATER البــارد  المــاء  التبريــد مثــل  اســتخدام وســائل   •
الكمدات الباردة COLD PACKS أو كمادات الثلج ICE PACKS ثالث 

مرات يوميًا لمدة 24 - 48 ساعة حسب شدة األصابه .
ربط مكان اإلصابة برباط الصق .  •

راحة سلبية للعنصر المصاب لمدة 3 -5 أيام .  •
إعطاء مسكن لآالم ) أقراص - سبراى ( .  •

هدف العالج :
العمل على التأم األلياف أو األجزاء المصابة بشكل سليم .  •

المحافظــة علــى النفحــة العضليــة MUSCLE TONE وعودتها إلى   •
حالتها الطبيعة في األجزاء المصابة .

أكثر العضالت عرضة للتمزق : 
 DELTOID الداليــة  العضلــة  وخاصــة  الكتــف  مجموعــة عضــالت   •
MUSCLE وتكثر أصابتها بالنسبة لالعبي رمي الرمح ودفع الجلة 
فــي ألعــاب القــوى ، كما تحــدث أيضًا بالنســبة لالعب كــرة الطائرة 

والمالكمة .
وخاصــة   TRAPEZES MUSCLE المربعــة  المنحرفــة  العضلــة   •

لالعبي الجمباز والمصارعة .
 RECTOS ABDOMINIS األماميــة  البطــن  عضــالت  مجموعــة   •
وعضــالت البطــن المائلــة والعضــالت المنشــارية وتكثــر أصابتهــا 
بالنسبة لالعبي رفع األثقال أو عند القيام بمسابقات شد الحبل .

مجموعــة عضــالت الظهــر DACK MUSCLE ويحــدث التمزق في   •
رياضات الجمباز وكرة القدم ، وغيرها.

عضالت الفخذ األمامية لالعبي كرة القدم والعبي الجري والحواجز .  •
عضالت الفخذ الخلفية لالعبي الوثب الطويل والعالي .  •

عضلــة ســمانة الســاق ) بطــة الســاق ( CALF MUSCLE وتحــدث   •
اإلصابــة بالتمزقــات فيهــا لــدى العبــي العــدو )العدائييــن ( وكذلــك 

بالنسبة لالعبي كرة السلة وكرة اليد ...

خطوات العالج :
فــي حــاالت التمــزق الكلــي للعضلــة أو الوتــر فــإن ذلــك يســتلزم ضــرورة 
التدخــل الجراحــي منــذ البدايــة ، وعلــى العمــوم فــإن هــذه الحالــة نادرة 

الحدوث .
تستخدم في الحاالت األخرى للتمزق العضلي الخطوات التالية :  •

اســتخدام وســائل التدفئــة المختلفة للعضلة ) الكمــدات الدافئة (   •
بغرض تنشــيط الــدورة الدموية لعدد مرتين يوميــًا لفترة 20 –30 

دقيقة في المرة الواحدة لمدة 48 ساعة .
الحمامــات متغيــرة الحــرارة ) المــاء الســاخن والبــارد ( بعد مــرور 48   •
ســاعة علــى اإلصابــة بحيــث نبــدأ بحمام المــاء الســاخن يليــه البارد 

مباشرة ثم تنتهي بالماء الساخن .
اســتخدام التدليــك اليدوي ) ويســتخدم هنا نــوع التدليك العميق   •

كما يستخدم التدليك تحت الماء.
المراهم لتنشيط الدورة الدموية مثل نوع الساليتان SALITAN أو   •

. HYDODOEET هيدودوييت
جلسات األشعة التي يقدرها الطبيب .  •

إصابات القدم :

عالج تمزق وتر أكيلس:

األعراض :
عدم القدرة على عمل مد في مشط القدم أو الوقوف على المشط   •

وكذلك عدم القدرة على المشي .
سقوط واضح في مشط القدم في حالة التمزق الكلي للوتر .  •

•  ألم شديد مكان اإلصابة .
ظهور ورم بالمنطقة المصابة .  •

الوقاية من اإلصابة : 
الحــرص علــى ممارســة الرياضــة والتدريــب علــى أرض صلبــه أو غيــر   •
ممهــدة والتدريــب علــى نماذج مــن المالعب التي لــم يتعود الالعب 

على التدريب عليها .
•  استخدام األحذية السليمة التي تحفظ أتزان القدم .

مراعاة عملية اإلحماء الجيد .  •
عالج انحرافات القدم منذ البداية أو مع الطفولة المبكرة إن وجدت .  •

الطبيــب  بواســطة  الوتــر  خياطــة  يتــم  وفيــه  الجراحــي  العــالج   •
المتخصص .

جبيرة لمدة 8 أسابيع تقريبًا .  •
التمرينات العالجية ويراعى فيها اآلتي :  •

. UNDER WATER EXERCISES استخدام التمرينات تحت الماء  •
اســتخدام حداء خاص للمشي للمحافظة على الوضع التشريحي   •

السليم للوتر.
استخدام تمرينات السباحة العالجية .  •

النزول إلي الملعب قبل الشفاء الكامل من إصابة سابقة   •
تكــون احتمــاالت إصابــة الالعبيــن الناشــئين أو المبتدئيــن اكبر من   •

احتمالية إصابة الالعبين الكبار .
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اإلسعافات األولية :
وضع جبيرة للركبة مع مسكنات لأللم .  •

يمكــن اســتعمال الكمدات البــاردة COLD PACKS لتقليل نســبة   •
النزيف الداخلي .

ملحوظة :
ال يســمح بالتدليك أو استخدام الكمدات الســاخنة التي تؤدى إلى 

زيادة النزيف الداخلي للركبة مع زيادة التورم للمفصل .

األعراض :
األلم والورم .  •

سماع صوت فرقعه إذا كان تمزق كامل بالمرفق .  •
ضعــف أصابــع الرســغ والســاعد أثنــاء اللعــب وألــم شــديد فــي هذه   •

المنطقتين .
التهاب العظام نتيجة تمزق جزئي بالعضالت .   •

اإلسعاف األولي للمرفق بتطبيق هذه القاعدة .  •
الراحة وإبعاد المصاب عن مكان اإلصابة .  •

كمادات الثلج .  •
ربط المفصل .  •

تثبيت المفصل ورفعه على الصدر .  •

العالج :
راحة لمدة يومين أو أسبوع .  •

مسكنات لآالم في صورة أقراص اسبري .  •
مسكنات ومضادات االلتهابات .  •

عالج طبيعي باستخدام أشعة الموجات فوق الصوتية .  •
العالج باإلبر الصينية .  •

العالج بطرق الشد المختلفة .  •
التدخل الجراحي .  •

اإلصـابــــات :

استخدام مضارب مشدودة اكثر من الالزم .  •
استخدام مضارب ثقيلة الوزن .  •

استخدام كرات تنس ثقيلة .  •
الضربات القوية ولف اليد للخارج  •

إجراءات وقائية :
استخدام مالبس وأدوات مناسبة للعب .  •

تجنب األخطاء الفنية للعب .  •
مراعاة فترة الراحة الكافية لالعب .  •

طرق العالج :
يتــم فحــص حالة الالعــب فحصًا دقيقــًا متضمنًا شــكال العضالت   •

وقوتها وحالة األربطة وكذا حالة العظام وسالمتها .
تســتخدم أيضــًا عمليــة الفحــص والتشــخيص اليــدوي لمعرفــة   •

سالمة الغضاريف واألربطة .
يمكــن إجــراء تشــخيص باســتخدام األشــعة لتشــخيص تمــزق   •
األربطــة والكســور المصاحبــة ويســتخدم فــي ذلــك نوعــان مــن 
األشعة ،العادية وأشعة ، وكذلك يستخدم بشكل أحدث منظار 

الركبة .
التدخل الجراحي :  •

تطورت الجراحة باستخدام المنظار إلى أنواع كثيرة أكثر تعقيدًا   •
حيــث يتــم إخاطــة ) خياطــة ( الغضــروف أو اســتئصال الغشــاء 
الســينوفي أو إخاطــة الربــاط الصليبــي كمــا أنــه يمكــن تركيــب 

مسامير لالنفصاليات الغضروفية للمفصل .

عندما يتمزق غضروف الركبة ال يوجد ســوى العالج الجراحي الذي يتمثل 
في استئصال الغضروف وهذا هو الدارج في العالج وهناك ثالثة أشكال 

لتمزق الغضروف منها ) الطولي والعرضي والجانبي ( 

أ . مــن حيــث القطــع أو التمــزق الطولــي الرقيــق الذي يمثل أقــل من ثلث 
الغضــروف يمكــن اســتئصال ذلــك الجزء الصغيــر ويترك الجــزء المتبقي 

بدون استئصال .

ولقد أثبتت األبحاث العلمية التي أجريت على عينات كبيرة من المصابين 
أن الجــزء المتبقــي يمكــن أن يقــوم بنفــس وظيفــة الغضــروف األصلــي 
ويتميز هذا النوع من الجراحة بعدم وجود جرح كبير حيث ال يتجاوز فتح 
المنظــار 2 مللــي ويســتطيع المريــض أو المصــاب فــي اليــوم التالي من 
الجراحــة الســير علــى القــدم ، كما يمكــن مزاولــة النشــاط الرياضي بعد 

أسبوع .

ب . إذا كان التمــزق طوليــًا بدرجة كبيــرة بمعنى أن يكون القطع مالمس 
لغشاء المفصل ففي هذه الحالة يمكن خياطة الغضروف .

ت . إذا كان تمــزق الغضــروف عرضيــًا فاحتمــال التــأم طرفــي الغضــروف 
مستحيلة وهذا يلزم االستئصال التام للغضروف ، وذلك ال يسبب خطرًا 
كبيــرًا إذ أنــه ســيتكون نســيج غضروفــي ليفــي ليحــل محــل الغضروف 
األصلي ويقوم بوظيفته وذلك شريطة أال يسير المصاب على قدمه فتره 
تتراوح ما بين 10 – 15 يوم ، ولكن النسيج الليفي المتكون يكون أقل 
في وظيفته من الغضروف األصلي ، ومن هنا كان الحرص على االحتفاظ 

بالغضروف األصلي قدر اإلمكان .

عــالج  فــي  الحديــث 
تمزق الغضروف :

�ن الحفاظ على صحة عظامك
هو أهم انتصار بحياتك

في  البارزة  العالمات  أهم  من  الشفاء  دار  بمستشفى  العظام  جراحة  قسم  يعد 
الرياضة  لنجوم  ا�ول  المقصد  أصبح  حيث  للرياضيين،  الصحية  الرعاية  مجال 
العظام  مشاكل  عالج  في  دولي�  المعتمدة  المعايير  لتطبيقه  وذلك   ، بالمنطقة 
وا¡صابات الرياضية واستخدام أحدث التقنيات لتقييم ا¡صابات وإجراء العمليات 

والتدخالت الجراحية ووضع البرامج التأهيلية حتى العودة للمالعب.

قسم جراحة العظام

العمود الفقري الــورك الــكتــف الــركبــة

أعراض إصابة الغضروف :
الشــعور بألــم شــديد فــي مفصــل الركبــة المصابــة مــع اإلحســاس   •

بصوت الفرقعة في المفصل .
•  تورم المفصل وعدم القدرة على المشي .

اإلحســاس بوجــود جســم غريــب محشــور بيــن عظمتــي المفصــل   •
تجعله في حالة انثناء دائم مع ألم عند محاولة فرد المفصل كاماًل .

يشــعر الشــخص المصاب أثناء ســيره على األرض غير المستوية بأن   •
مفصل الركبة ال يحتمله وقد يسقط على األرض وغالبًا يسقط على 

األرض .
مــن األعــراض المزمنــة وجود ضعف فــي العضالت المحيطــة بالركبة   •

المصابة التي تؤدي إلى ضمور ملحوظ في شكل الركبة .

غضروف الركبة
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�ن الحفاظ على صحة عظامك
هو أهم انتصار بحياتك

في  البارزة  العالمات  أهم  من  الشفاء  دار  بمستشفى  العظام  جراحة  قسم  يعد 
الرياضة  لنجوم  ا�ول  المقصد  أصبح  حيث  للرياضيين،  الصحية  الرعاية  مجال 
العظام  مشاكل  عالج  في  دولي�  المعتمدة  المعايير  لتطبيقه  وذلك   ، بالمنطقة 
وا¡صابات الرياضية واستخدام أحدث التقنيات لتقييم ا¡صابات وإجراء العمليات 

والتدخالت الجراحية ووضع البرامج التأهيلية حتى العودة للمالعب.

قسم جراحة العظام

العمود الفقري الــورك الــكتــف الــركبــة



تكيس 
11املبايض

المبايض هو  تكيس 
المبيــض  تضخــم 
وجــود  عــن  الناتــج 
صغيــرة  حويصــات 
المبيــض  بداخــل 
ويصاحبــة ضعف فى 
التبويض واضطرابات 
فى الدورة الشهرية.

من أعراض تكيس المبايض :
البدانــة، وتأخــر الحمــل، وارتفــاع ضغــط الــدم وإضطــراب فــي 

الــدورة والتبويــض أيضآ وعدم القدرة علــى اإلنجاب، وظهور 
شعر زائد، حب الشباب، زيادة دهنية البشرة.

ليــس مــن عالمــات التبويض نزول الدم على شــكل أنســجة 
قبــل الــدورة بيوميــن ، فالتبويــض يحــدث قبــل نــزول الــدورة 
بأسبوعين تقريًبا وهذا يعتبر من عالمات التكيس واضطراب 

الدورة أو قّلتها.

الوقت الذي يحدث فيه التبويض هو في الغالب من اليوم 
العاشــر البتــداء نــزول دم الدورة إلى اليوم الســابع عشــر ، 
وقد يختلف من أمراة الخرى حسب مقدار دورتها الشهرية.

هرمــون  نســبة  فــي  يرفــع  أن  البــد  للمبيــض  تكيــس  أي 
التستوستيرون الذكري ) هرمون الذكوره (.

هل يمكن حصول حمل ،مع وجود التكيس؟ 
الجواب : نعم ، قد يحصل حمل في بعض الحاالت، والغالب 
يكون حمل ضعيف، وقد يسقط في الشهر شهر ونصف 

أو شهرين، وقد يتكرر األسقاط ، في حالة عدم أخذ عالج.

يلتبــس األمــر على الكثري من الســيدات يف التفرقة بني تكيــس املبيض ووجود 
أورام عليهــا والتــي قــد تكون حميــدة أو خبيثة. فتكيس املبيــض يعني وجود 
عــدد مــن البويضــات صغــرية احلجــم )ال يتعــدى حجــم الواحــدة منهــا 10 مم( 
منتشــرة داخــل املبيضــني وخاصــة حتــت الغــالف اخلارجــي وهــذه الظاهــرة 
مرتبطة باضطراب الهرمونات التي يفرزها املبيض وبالتايل تعيق اإلباضة. وعادة 
يصاحبهــا ارتفــاع يف ضغــط الدم وزيــادة يف الوزن وغــزارة يف شــعر بعض مناطق 
اجلسم خاصة الذقن. أما األكياس فهي كبرية احلجم نسبيا وقد تصل إىل حجم 
كبري جدا قد ميأل جتويف البطن بأكمله وهي عادة واحدة إال أن عددها قد يصل 
إىل اثنني أو ثالثة. وقد تظهر بعض النتوءات على ســطحها الداخلة مما قد يثري 

الشك يف كونها خبيثة.

أسباب تكيس المبايض :
مــع أن مــرض تكيــس المبايــض يعتبر من أكثــر حاالت اختــالل الهرمونات 
شــيوعا فــي الســيدات. إال أن ميكانيكيــة تكيــس المبايض غيــر معروفة 
بالتحديد ولهذا فالســبب الرئيسي غير معروف ولكن هناك عدة عوامل 

تؤدي إليه . 

 PITUITARY GLAND فالبعض يرى أن المشكلة في الغدة النخامية
، حيــث أن هناك زيــادة في هورمون إل أتش LH يــؤدي إلى انخفاض 
في هرمون االستروجين الذي يجعل استجابة األكياس الموجودة في 

المبيض استجابة عشوائية وغير منتظمة. 

 ويــرى آخرون أن المشــكلة تقع داخل المبيض حيث انه ال يســتجيب 
لهرمونــات الغــدة النخاميــة بشــكل مناســب كمــا فــي المبايض 

الطبيعية

وهنــاك فريــق ثالــث يــرى أن المشــكلة تقع فــي الغــدة الكظرية ) 
الجاركلويــة( حيث أنها تنتــج كمية كبيرة مــن الهرمونات الذكرية 

كهرمون DHEAS الذي يؤدي إلى تكيس المبايض. 

أخصائي أمراض النساء والتوليد 

أسبابه وعالجه

د. زكريا أبو املعاطي
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المضاعفات :
وهــى نادرة الحدوث إال مع الحاالت الشــديدة والمتاخرة فى العاج 

وكلها ناتجة عن ارتفاع هرمون االستروجين لفترات طويلة :
اورام حميدة وغير حميدة فى الرحم والثدى   .1

زيادة الوزن   .2
الضغط العالى   .3

4.  ارتفاع السكر فى الدم

وهناك نظرية جديدة تعزو المشكلة إلى قلة إفراز هرمون دوبامين 
DOPAMINE فــي المراكز العليــا في المخ، وهذا بــدوره يؤثر على 
مــا تحــت المهاد والغــدة النخاميــة. ومهما يكن الســبب فإن عاج 
المشــكلة يكمن فــي تصحيــح الوضع المختــل باســتعمال األدوية 

المنشطة أو بعملية كي للمبايض.

التشخيص :
يشــخص المرض بمالحظة قلة أو ندرة الدورة الشــهرية، زيادة الشعر في 
الجســم أو الوجــه، وبمشــاهدة الشــكل المميــز للمبايض باألشــعة فوق 

)ULTRASOUND الصوتية )اإللتراساوند
فحــص المبايــض يظهر أن هناك عددا كبيرا من األكياس المحتوية على 
بويضات جاهزة للتبييض في كل دورة شهرية ولكن المفروض أن كيسا 
واحدا كل دورة ينمو وينتج بويضة ناضجة كل شهر ولكن ما يحصل أن 
عــددا كبيــرا من األكيــاس تنمو في وقت واحد ثم يتوقــف نموها جميعا 
في منتصف الطريق وبالتالي عدم وصول أي من هذه البويضات للحجم 
المناســب وعــدم حدوث الحمــل )8 – 10 أكياس وحجمها أقل من 10 ملم 
فــي كل مبيــض( . وتظهر هــذه األكياس باألشــعة الصوتية كحبات عقد 
اللؤلؤ STRING OF PEARLويتم التشــخيص بمراجعة مختص أمراض 

النساء والتوليد، وعبر توقيع الكشف الطبي،

التشخيص الصحيح للمرض:
فحص المبايض بجهاز الموجات فوق الصوتية  •

عمل قياس لمستوى هرمون األنسولين في الدم.  •
عمل تحليل للهرمونات األنثوية في اليوم الثاني او الثالث من تاريخ   •

LH وال FSH نزول الدورة خاصة لهرموني ال
.TESTOSTERONE عمل تحليل لنسبة هرمون الذكورة  •

عمــل تحليــل لوظائــف الغــدة الدرقيــة TSH ؛ ألن قصورهــا يســبب   •
ارتفاعــا فــي هرمون الحليب PROLACTINE وعــدم انتظام الدورة؛ 
ولذلك البد من عمل هذا التحليل، تحسبا من أن يكون خلل وظائف 
الغدة الدرقية هو المسبب لظهور أعراض مشابهة ألعراض تكيس 

المبايض.

العالج :
أمــا عــالج متالزمــة تكيــس المبايــض فيتركــز الجــزء الرئيســي منــه علــى 
المريضــة نفســها، حيــث أن معظــم المريضــات يعانين من الســمنة وقد 
تكــون ســمنة مفرطة، لذا فإن إنقاص الوزن يــؤدي إلى انتظام الهرمونات 
وقد يؤدي إلى حمل مع العالج البسيط، حيث أن معظم هؤالء المريضات 
يعانيــن مــن اضطرابــات فــي التمثيــل الغذائــي، خاصــة فــي الســكريات 

والدهون كما تعاني بعضهن من مرض السكري.

1. استئصال جزء من كل مبيض: 
 بمــا يعــادل ثلــث المبيض: وهذه العمليــة فعالة في اســتعادة التبويض 
ولكنها تعتبر من العمليات القديمة في التاريخ الطبي، وذلك ألنها عادة 

ما يحدث بعدها التصاقات حول قنوات فالوب قد تمنع الحمل.

2. عملية كي المبايض بالمنظار الجراحي: 
وتســتخدم هذه العملية في حالة فشــل العالج بواســطة الكلوميد في 
مرضــى متالزمــة تكيــس المبايــض وتمتــاز عــن العــالج بإبــرة HCG بعدم 
حصــول حمــل متعــدد )تــوأم أو أكثــر( وال  تحتــاج المريضــة إلــى متابعــة 
التبويــض باألشــعة الصوتيــة وينصــح بهــذه العمليــة للمرضــى اللواتــي 
يحصل عندهن استثارة في المبايض أو حصول مضاعفات مع اإلبر وكذلك 
فــي حالــة المريضــات المقيمــات فــي مناطــق نائيــة  بحيــث ال يســتطعن 
الحضــور إلجــراء متابعــة التبويــض لمــدة أســبوعين. ويتم كــي المبايض 
بالمنظــار الطبــي عــن طريق البطن بواســطة الليــزر أو التيــار الكهربائي 
وال فــرق فــي النتائج بينهما، إنما المهم أن يقوم بالعملية جراح المناظير 
المتخصص في العقم حتى تكون نسبة حصول االلتصاقات بعد العملية 
قليلــة )10% – 20%( مــن الحاالت و تكون التصاقات خفيفة وبعيدة عن 
قنوات فالوب و بالتالي ال تمنع حصول الحمل بمشيئة اهلل عز وجل. وكما 
هو معروف فإن 80% من السيدات يحصل لديهن التبويض الذاتي بعد 

هذه العملية.

3. العالج في قســم المســاعدة على الخصوبة بواســطة أطفال 
األنابيب والتلقيح الصناعي أو الحقن المجهري،

وينصــح به في حالة فشــل العالج باإلبــر أو في حالة وجود ضعف في عدد 
الحيوانــات المنويــة أو فــي حركتها أو ارتفاع شــديد في نســبة الحيوانات 

المنوية المشوهة في السائل المنوي للزوج

يجرى العالج الجراحي لهذه الحالة بعمليات:

العالج الجراحي لتكيس المبايض

وتحليل الهرمونات يظهر:
. LH زيادة في هرمون إل أتش  •

هرمون أف أس أتش FSH )الهرمون المسئول عن نمو ونضج   •
البويضات( في المعدل الطبيعي أو منخفض.
زيادة نسبة هرموني )LH / FSH )1/3 أو أكثر.  •

هرمون البروالكتين PROLACTIN )الهرمون المسئول عن   •
تكوين وإدرار الحليب من الثديين( في المعدل الطبيعي أومرتفع.
هرمون الذكورة )تستوستيرون TESTOSTERONE( في المعدل   •

الطبيعي أو مرتفع.
هرمون DHEAS في المعدل الطبيعي أو مرتفع.  •

انخفاض حاد لهرمون التبويض )البروجسترون   •
 .)PROGESTERONE

كما أن بعضهن يعاني من ارتفاع هرمون االنسولين المسئول   •
عن عملية حرق السكر بالدم.
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الربو12

استشاري األمراض الصدرية

د.عبداهلل املطريي

البورد والزمالة الكندية يف الباطنية- األمراض 
الصدرية و العناية املركزة - البورد األمريكي يف 

األمراض الصدرية والباطنية

يعتبر مــرض الربو، أو حساســية 
األمــراض  أكثــر  مــن  الصــدر، 
شــيوعًا في العالم. وتقدر نسبة 
المصابيــن بــه بنحــو عشــرة في 
المئة من ســكان العالم، وترتفع 
فــي بعض البلــدان الى أكثر من 

15 في المئة.

والربــو، كمــا هــو معــروف، مرض 
مزمن ســببه التهاب )تحسسي 
المجــاري  يصيــب  الغالــب(  فــي 
التنفســية، ويســبب زيــادة فــي 
االفرازات، مع تقلص في العضالت 
وتضيق في القصبــات الهوائية، 
مســببًا ضيقــًا فــي التنفــس مع 
صفير وسعال في شكل متكرر.

وأثبتــت الدراســات أن الجــزء األكبــر من التحكــم بالربو يعــود الى المريض 
نفســه، حيــث وجــدت أن المرضــى األكثــر تحكمًا بالمــرض تابعــوا بانتظام 
عيــادة طبيــب متخصــص فــي عــالج الربــو، وداومواعلى متابعــة عالجهم 

بانتظام.

قيــاس وظائــف الرئة بانتظام للحصول علــى تقييم موضوعي لحدة   .1
المرض، كقياس تدفق الهواء عند زيارة الطبيب االختصاصي.

بناء شــراكة فعلية بين المريض والطبيب يكون من الســهل فيها   .2
التواصل مع الطبيب واستشــارته، وفي الوقت نفسه يقوم الطبيب 

بتوعية المريض بمرضه والمهارات المطلوبة للتحكم به.

تناول األدوية الصحيحة والمناســبة، بحســب شــدة المرض، بانتظام،   .3
الشــعب  وموســعات  الكورتيــزون  مشــتقات  بخاخــات  وخصوصــًا 

الهوائية.

التحكــم بالبيئــة المحيطــة بالمريــض، ومــا تحتويــه مــن مهيجــات   .4
ومسببات للربو في المنزل وفي مكان العمل، على حد سواء.

وما يجعل الربو مشــكلة طبية كبيرة، هو انه مرض يصيب االنسان 
مهمــا كان عمره، وخصوصًا األطفال. كمــا أنه من اكثر األمراض، التي 
تســتدعي اللجوء الى اســتخدام الرعاية الصحية الطارئة.اضافة الى 

انه مرض يمكن عاجه والسيطرة عليه والتعايش معه.

مهيجات الربو:
ويقصد بها المواد التي تثير اعراض ونوبات الربو، وهي تشمل مسببات 

الحساسية ومحفزات توجد في البيئة. ومن مسببات الحساسية:

الــورود  األخــرى،  النباتــات  ومختلــف  الحشــائش  األشــجار،  الطلــع،  غبــار 
والزهــور بمختلــف أنواعهــا وتشــمل الــورود المجففــة، الطيــور بأنواعهــا 
المختلفــة، الصراصيــر والفئــران، الحيوانــات المنزليــة، وخصوصــًا القطط. 
وتحــدث الحساســية نتيجــة التعــرض إلخراجــات هــذه الحيوانــات وبخاصة 
اللعــاب، والبول أو القشــور المتســاقطة مــن فرائها، المخدات المحشــوة 
بريــش الطيــور. التعــرض للفطريــات، وهــي عــادة ما تعيش فــي األماكن 
ذات الرطوبــة العاليــة كالمكيفــات المائية، مرشــحات المكيفــات )فيلتر(، 
الثالجــات، الحمامــات، المطابــخ، ســالت الزبالــة المتروكــة مفتوحــة داخــل 

المنزل او الكتب القديمة.

عثة غبار المنزل، وهي عبارة عن حشــرات صغيرة ال ترى بالعين المجردة، 
وتعيــش فــي المــواد القطنيــة والصوفيــة كأغطيــة األســرة، الموكيــت، 
األصــواف، المفــارش أو لعــب األطفــال ذات الفراء)الشــعر(. وتتكاثــر هــذه 
الحشــرات حينمــا يكــون جــو البيــت رطبــًا. وعــادة ما تســبب الحساســية 
اخراجــات هــذه الحشــرات التي تتطايــر في الهواء عنــد تنظيف )نفض أو 

كنس( هذه األدوات.

الوراثــي:  االســتعداد  اوالً: 
ويقصــد به التاريخ العائلي ألمراض 
وتاريــخ  المختلفــة،  الحساســية 
أو  الربيــع،  بحساســية  االصابــة 

األكزيما )حساسية الجلد(.
ثانيًا: امراض مصاحبة 

األنفيــة  الجيــوب  التهــاب  مثــل، 
وارتجاع الحامض المعوي.

ثالثًا: مثيرات بيئية
واالعشــاب  النباتــات  لقــاح  مثــل   
وروث  والعفــن  والفطريــات 

الحيوانات وغبار المنازل.

رابعًا: محفزات الربو،
مثل التدخين والروائح القوية.

هنــاك أربعة عناصــر اقترحها األطبــاء، للتوصل 
الى تحكم مثالي بالمرض:

مستشفى دار الشفاء -  سبتمرب 2015
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محفزات الربو:
التعرض للدخان، سواء دخان البخور أو الفحم أو الحطب أو غيره.  •

التعرض لدخان الســجائر بشكل مباشر، كالمدخن، أو غير مباشر   •
بتواجد المريض في أماكن التدخين.

التعــرض للروائح القوية، كالعطور، المبيدات الحشــرية، الدهانات،   •
األدوات المنظفة أو غيرها من الروائح.

اإلصابــة بالفيروســات )نــزالت البــرد( أو بالتهــاب الجيــوب األنفيــة أو   •
التهاب الشعب الهوائية.

حساسية االنف.  •
التعرض للتغير المفاجئ في الجو )من بارد إلى حار أو بالعكس(.  •

االنفعاالت النفسية.  •
التعرض لمجهود عضلي، كالرياضة بأنواعها.  •

األدوية كاألسبرين، أدوية تخفيف اآلالم )ماعدا التينلول أو البندول(   •
أو بعض أدوية الضغط أو القلب.

بعض األغذية، الصبغات أو المواد الحافظة المضافة لألغذية.  •
زيادة حموضة المعدة أو االســترجاع )أي اســترجاع مكونات المعدة   •

أو الجوف إلى الفم أو المريء(.
زيادة المخاط خلف التجويف الفمي واألنف.  •

مسببات الحساسية والربو داخل المساكن وتشمل عثة الغبار.  •
مســببات الحساسية والربو خارج المساكن وتشمل حبوب اللقاح   •

لبعض انواع الزهور والنباتات واألعشاب والحشائش.

تشخيص المرض

اواًل: التاريخ الطبي: وتشمل االعراض، شدة األعراض، المثيرات اليومية، 
مرحلــة المــرض، نــوع األزمات، العالج المســتخدم والتجــاوب معه، اضافة 

الى األوضاع البيئية والمعاشية.

ثانيــا: التاريــخ العائلي: اصابــة المريــض وافــراد العائلــة ســابقًا بأحد 
أمراض الحساسية.

ثالثًا: الفحص الطبي: ويشــمل الممرات التنفســية العلوية والحنجرة 
والرئة والجلد.

رابعــًا: الفحــوص المخبريــة: منهــا مقيــاس جــودة التنفــس )اختبــار 
قبــل وبعــد موســعات الشــعب(، أشــعة الصــدر احيانــًا، تحليــل كامــل 
للــدم واجــراء فحوصات الحساســية )في حال وجود تاريــخ عائلي(،اجراء 
مســحة للبلغــم ولألنف لفحص الخاليا المناعية في حال الشــك بوجود 

حساسية.

أدوية الربو
يقصــد بعــالج الربــو التخلــص من أعــراض المــرض المزعجــة، خــالل النهار 
وفــي أثنــاء الليــل، والحد من النوبات التي يتعرض لهــا المريض، وتقليل 
اســتخدام األدوية، وتحسين جودة الحياة، وممارسةاألنشطة اليومية في 
صورة طبيعية، وتقليل شدة النوبة، والتعرف على العالمات التي تسبق 
حصــول النوبــة، والتصــرف الســريع عنــد حدوثهــا، ومعرفــة متــى يمكن 

االتصال لطلب المساعدة.

ومن األدوية التي تساعد في العالج، نذكر اآلتي:

المجموعة األولى:
أدويــة مشــتقات الكورتيــزون المستنشــقة: وتســتخدم لعــالج التهــاب 
القصبات الهوائية والمحافظة على ســالمتها، فتحول دون حدوث ضيق 
فــي التنفــس وصفيــر الصــدر، وتمنــع انقبــاض وتــورم الشــعب الهوائية 

وامتالئها باالفرازات المخاطية، وعليه:

يجــب اســتخدام هــذا النــوع لفتــرات طويلــة وبانتظــام حســب ارشــادات 
الطبيب المختص.

لكــن االســتخدام المتكــرر للبخاخ المحتــوي على هذه األدوية قد يســبب 
تقرحــات فــي الفــم أو الفطريــات البيضــاء، ويمكــن تجنــب حــدوث ذلــك 

بغسل الفم جيدا بالماء، أو بالفرشاة والمعجون بعد كالستخدام.

بيكوتايــد،  بلميكــورت،  بخــاخ  هــي:  المجموعــة  هــذه  وامثلــة 
فليكســوتايد، بيكلوفورت، واالقراص أو الشراب مثل هيدروكورتيزون أو 
بريدنيزون. ويلجأ الطبيب إلى وصف الدواء عن طريق الفم،عندما تسوء 
حالــة المريــض، أو لــم يعد التحكم فــي حالة الربو ممكنا، رغم اســتخدام 

عدة انواع من البخاخات.

المجموعة الثانية:
موســعات القصبــات: تعمــل هــذه المجموعــة في حالــة ازمة الربــو الحادة 
علــى ارخــاء العضــالت المنقبضة حول الشــعب الهوائية، وتــؤدي بالتالي 
إلــى توســعها، ممــا يســهل دخــول الهواءإلى الرئتيــن. وغالبا ما يشــعر 
المريــض بتحســن خــالل دقائــق، ويســتمر لمدة 4 - 6 ســاعات مثــل دواء 

الفنتولين.

وينصــح باســتخدام هــذا النــوع قبــل القيــام بــأي مجهــود عضلــي زائــد 
أو رياضــة تزيــد علــى 15 دقيقة.ويوجــد منهــا موســعات طويلــة االمــد، 
يســتمر عملها نحو 12 ســاعة، مثل بخاخ ســيرفينت أو بخاخ او كسيس 
وتســتخدم مرتين يوميا. وهذه ميزة مفيدة بوجه خاص للمرضى الذين 

تشتد لديهم االعراض ليال.

كيف يمكن 
السيطرة على 

المرض؟

يكــون ذلــك بالعنايــة الصحية 
الســليمة. وتعنــي التشــخيص 
الصحيح، والتعرف على العوامل 
المساعدة على االصابة، ومعرفة 
العوامــل المثيــرة مــن البيئــة 
الداخليــة والخارجيــة، ومعرفــة 
العاجيةالمناســبة،  الخطــة 
للمريــض  الصحــي  والتثقيــف 
المريــض  يجعــل  مــا  وعائلتــه، 
قــادرًا على العناية بنفســه الى 
حــد معين، ليســتطيع التصرف 
عنــد حــدوث النوبــة، وهــو مــا 
يســمى بالعنايــة الذاتيــة. كما 
مدىاالســتجابة  قيــاس  يجــب 
للعاج دوريــًا والمراجعة الدورية 

للطبيب.
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كيف نحمي المواليد من الربو؟ 
الشــعب  بتضيــق  يتصــف  مزمــن  تحسســي  تنفســي  الربو مــرض   •
الهوائيــة و ُيســبب زيــادة فــي االفــرازات المخاطيــة ، مــع تقلــص فــي 
العضالت وتضيق في القصبات الهوائية، مسببًا ضيقًا في  التنفس 

مع صفير وسعال في شكل متكرر.
تزداد هذه األعراض سوءأً أثناء الليل أو عند القيام بأي مجهود .  •

الربــو مرض شــائع وقد يحدث المرض فــي أية عمر ولكن غالبا يظهر   •
في الطفولة.

مــن مضاعفــات مرض الربو قد تكون بعض نوبــات الربو القوية التي   •
ُتحدث فشل رئوي و أحيانا الوفاة ولذلك الوقاية دائمًا خير من العالج.

وفقــا لنتائــج دراســة جديــدة فــإن النســاء اللواتــي يتناولن نظامــا غذائيا 
غنيا باأللياف أثنــاء الحمــل قــد يقلل خطر اصابــة ابنائهم بالربــو. حيث أّن 
اتبــاع نظــام غذائــي عالــي األلياف يغير مــن بكتيريا األمعاء لــدى األم خالل 
فتــرة الحمــل، ويــؤدي إلــى إنتــاج المــواد المضــادة لاللتهابــات التــي تقمع 

الجينات ذات الصلة بالربو في النسل.

حيــث ان األليــاف الغذائية بشــكل مختصر هــي الجزء النباتــي الغير قابل 
للهضم وتمتص الماء أثناء مرورها في الجهاز الهضمي، وهي عبارة عن 
مواد كربوهيدراتية غير نشــوية، وتوجد في الفواكه والخضروات المورقة 
الخضــراء، مثــل الخــّس و الســبانخ و الكرفــس و الملفــوف؛ والخضــروات 
الجذرّيــة، مثــل الجزر و اللفــت و البطاطا؛ و البقوليــات والحبوب ذات الحّبة 
الكاملة و الخبز، وقد ينخفض خطر تنامي اإلمساك و البواسير و األمراض 
الَرْتِجّيــة وســرطان القولون باإلســتهالك المنتظــم لكميــات كافيــة مــن 

األلياف.

:)TURBOHALER( جهاز التربو هيلر
هــو عبارة عن جهاز اســطواني الشــكل صغيــر به فتحــة فمية من 
الجانــب العلــوي وفي الجانب الســفلي قرص دوار يمكن اســتعماله 

بالطريقة التالية:
انزع غطاء العبوة.  •

امسك العبوة عموديا، بحيث يكون القرص الدوار إلى األسفل.  •
لتحضيــر الجرعــة يجب لف وادارة القرص حتى نهاية الشــوط، ثم لفه   •
وادارته مرة أخرى في االتجاه المعاكس، وسوف تسمع صوت )كليك(.

فّرغ )ازفر( الهواء من رئتيك بعيدا عن الجهاز.  •
ضع فوهة الجهاز في فمك واطبق عليها بلطف بأسنانك وشفتيك.  •

اشفط بقوة وبعمق مدخال الهواء إلى رئتيك.  •
اكتم واحتفظ بنفسك لمدة عشر ثوان.  •

ازفــر )شــهيق( الهــواء ببطء بعيدا عــن الجهاز )ال تزفــر الهواء داخل   •
العبوة اطالقا(.

فــي حالــة وصــف طبيبك لجرعــة اخرى انتظــر دقيقة وكــرر الخطوات   •
مرة أخرى.

احكم اغالق العبوة واحفظها في مكان بارد وجاف.  •
اغسل فمك )غرغرة( بعد االنتهاء من تناول الجرعة.  •

مالحظة: تجنب تعريض العبوة للماء .. علمًا ان البخاخ التربيني ال يناسب 
األطفال تحت سن خمس سنوات.

:METERED DOSE INHALER البخاخ أحادي الجرعة
انــزع غطــاء البخــاخ وضــع العبــوة فــي وضــع مقلــوب، بحيــث تكــون   •

الفوهة إلى األسفل.
 

رّج العبوة جيدًا قبل االستعمال ليختلط الدواء مع الغاز الحامل.  •

تنفس للخارج أوالً برفق قدر المستطاع.  •
 

ضع فوهة البخاخ في الفم، مع عدم وضع اللســان داخل الفوهة، ثم   •
اضغط على البخاخ مع أخذ نفس عميق وطويل.

 
احبس النفس داخل الرئة لمدة عشر ثوان ثم أخرجه ببطء.  •

 
كــرر الخطوات الســابقة في حالة وصف الطبيــب تناول اكثر من بخة   •

في المرة الواحدة، مع االنتظار لمدة دقيقة بين البختين.
 

 ،SPEACER وينصح باســتخدام انبوبة المباعــدة، أو الجهاز الموصل  •
وهو عبارة عن انبوب صغير مجوف به فتحتان احداهما توضع بالفم 

واألخرى توضع في جهاز البخاخ.
وهــذا األنبــوب يلعب دور الوســيط في انتقال الــدواء من العبوة إلى   •

الفم، ومن ثم إلى الرئتين. 
 

ومــن فوائده تســهيل تنــاول الجرعات لألطفال وكبار الســن ولكافة   •
المرضى عموما. وتتميز بســهولة استخدامها وقدرتها على احتواء 
الــدواء بداخلهــا، لوجــود صمــام فــي نهايتهــا يفتــح فقــط حينمــا 
يســحب الهــواء وتتوفر بعدة إشــكال. ويمكن المحافظــة على هذا 
الجهــاز بغســله بمــاء دافــئ مــرة في األســبوع، وبعــد االنتهــاء يترك 

الجهاز ليجف تلقائيا. 

انزع غطاء البخاخ

ضع الفوهة يف 
فمك

اخرج الهواء ببطء اضغط مع نفس عميق احكم اغالق العبوة

احبس النفس 
لعشر ثواين

قم بالزفري برفقاخرج البخاخ ببطء

طرق استخدام بخاخ الربو 
لكي يكتمل عالج الربو، ال بد من فهم وتعلم طرق استعمال أدوية الربو، 
واألجهــزة المســتخدمة لتناولهــا. علمــًا أن هنــاك اجهزة كثيــرة ومختلفة 

يمكن للطبيب اختيار ما يناسب المريض ويسهل عليه االنتفاع بها.

ومن أكثر األجهزة استخدامًا نذكر اآلتي، 

.TURBOHALER 1.     جهاز التربو هيلر
.METERED DOSE INHALER البخاخ أحادي الجرعة  .2

.DISKUS الجهاز ذو القرص الدوار الدائري  .3
.)NEBULIZER( جهاز التبخير  .4
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:)DISCUS( الجهاز ذو القرص الدوار الدائري 
وهو جهاز يحتوي على قرص دائري به شريط يحتوي على الدواء في شكل 
بــودرة جافــة داخــل تجاويف أو خانات صغيرة، ويتم تحرير الدواء بواســطة 
وضــع إبهــام اليد على أداة التحكــم بحيثتكون فتحة الفــم باتجاهك، ثم 
ادفــع إلــى أقصى مــدى ممكن إلى أن تســمع صــوت )كليــك(، وضع فتحة 
الفم بين أسنانك وأغلق شفتيك حولها بإحكام، ثم استنشق أو اشفط 

بأقصى سرعة وعمق ممكن،مع حبس النفس عشر ثوان عند االنتهاء.
 

:)NEBULIZER( جهاز التبخير
وهو عبارة عن جهاز يقوم بتحويل الدواء السائل إلى بخار أو رذاذ. وهناك 
عدة أنواع منها، ويمكن أن تســتخدم إما في البيت أو في المستشــفى، 
وتعمــل معظمهــا بالطاقة الكهربائية، كما ان بعض هذه األجهزة تكون 
مــزودة ببطاريات خارجية. ويحتوي الجهــاز على وعاء صغير يوضع بداخله 
الــدواء بكميــة محددة، وعند تشــغيل الجهاز يتم تحويل الدواء الســائل 
إلــى بخــار أو رذاذ، ويتــم دفعه من خــالل أنبوب موصول بالجهــاز إلى الفم 
بواســطة كمامــة خاصة، أو أنبوب صغير إلدخال الــدواء إلى الرئة. ويقتصر 
اســتعماله على حاالت األزمة الشــديدة، أو للمرضى الذين ال يســتطيعون 

استعمال األجهزة السابقة الذكر.

جهاز قياس سرعة تدفق الهواء:
هنــاك عــدة أجهزة تســتعمل فــي مختبــرات وظائــف الرئة، الهــدف منها 
قيــاس ســرعة تدفق الهواء بالنســبة لحجــم الرئة، مما يعطــي فكرة عن 
انســداد القصبــات الهوائيــة مــن عدمه. وســنقتصر هنا علىشــرح جهاز 
ســرعة تدفــق الهــواء البســيط الــذي يمكن اســتعماله في المنــزل، وفي 
العيــادة المتخصصــة علــى حــد ســواء. وهــو أحــد ابســط الوســائل التــي 
تســاعد على تقييم حالة الربو، ويقيس الســرعة القصوى لتدفق الهواء. 
فكلمــا كانــت القصبــات الهوائيــة متســعة، زاد معــدل تدفق الهــواء من 
الرئتيــن. وخالل نوبات الربو يحدث ضيــق في القصبات الهوائية، وبالتالي 
يقــل قيــاس تدفــق الهــواء مــن الرئتيــن. وهــذا المقيــاس يســاعد علــى 
التعامــل بشــكل مبكر مع أزمة الربــو. وأفضل طريقة لتســجيل القراءات 

يكون بأخذ أحد أفضل ثالث قراءات مرتين يوميًا، صباحًا ومساًء.

وطريقة استخدام هذا الجهاز هي:
ضع مؤشر الجهاز مقابل الصفر.

قف أو اجلس بشكل مستقيم، وحافظ على نفس الوضع في كل مرة.
خذ نفسًا عميقًا إلى أقصى حد ممكن.

ضــع الجهــاز في الفم بين األســنان وأطبق الشــفتين بإحــكام حول فتحة 
الفم بالجهاز، مع عدم وضع اللسان في فتحة الفم.

انفــخ مــن خالل الفم فقط بأقوى وأســرع جهد ممكن، مع تجنب الســعال 
أثناء النفخ .

كرر العملية ثالث مرات، وسجل أعلى قيمة يتم الوصول إليها في السجل 
الخــاص بقــراءات الجهــاز، وعرضهــا علــى الطبيــب أثنــاء المراجعــة ليقوم 

بوضع الخطة العالجية المناسبة.
وهنا يجب مالحظة أن األطفال، دون سن السابعة من العمر، قد اليجيدون 

استخدام هذا الجهاز.

كيفية السيطرة على 
مرض الربو أثناء فصل 

الشتاء

يواجــه مريــض الربــو عــددًا ال يحصــى مــن العوامــل و المــواد فــي حياتــه 
اليوميــة التــي يمكــن أن تلعــب دورًا مهمــًا فــي تحفيــز نوبــة ربــو، فمــواد 
التنظيف المســتخدمة بشــكل يومي و العطور قد تتســبب في ذلك، و 
قد تنتج النوبات عن تحسس من فراء الحيوانات أو فضالتها أو من حبوب 
الطلــع، العفــن أو غيرهــا، حتى الطقــس و حالة الجو قد يغــدوا قادر على 
تحفيــز مثــل هذه النوبــات، فيالحظ كثــرة تكرار هذه النوبــات في فصول 
معينة دونــًا عــن غيرهــا، أهمهــا و أشــهرها ارتباطــٌا بالربــو هما فصلــي 

الخريف و الشتاء، خاصًة عند األطفال.

يعتقــد بعــض االشــخاص أن فصل الشــتاء ســيقلل من أعــراض الربو من 
خــالل التقليــل من الملوثــات العالقة بالجو، و لكــن ما يحصل على الواقع 
مغايــر لذلك، فمن الملحــوظ أن هنــاك زيــادة كبيــرة في نوبات الربو خالل 
فصــل الشــتاء، وقد وثــق علميــا ازديــاد حــاالت الربــو فــي عدد مــن المدن 
الغربيــة بصــورة كبيرة وبائية وتمت دراســة هذه الظاهــرة بصورة علمية 

موثقة في عدد من المدن الغربية.

الســريرية«في  المناعــة  و  الحساســية  نشــرت في »مجلة  دراســة  ففــي 
عــام 2005، الحــظ العلمــاء ازديادًا ملحوظًا في أعداد األطفــال المدخلين 
إلى غرف الطوارئ لعالج حاالت ربو حادة في كندا خالل الفترة بين 10 و 30 
سبتمبر، األمر الذي جعل العلماء يطلقون على هذه الظاهرة اسم »وباء 

سبتمبر«.

مع حلول فصل الشتاء، تزداد االصابة ببعض االمراض مثل الزكام و الرشح 
و غيرها، وقد تزداد معاناة بعض األشخاص و خصوصًا مرضىالربو.

يعــرف الربــو على أنه التهاب مزمن في الشــعب الهوائيــة، تلعب العديد 
مــن الخاليــا والعناصر الخلويــة دورًا فيه، ينتج عن حالة من فرط اســتجابة 
أو تحســس القصبــات الهوائية للمؤثرات المختلفــة، مما يؤدي إلى نوبات 
متكررة من األزيز  وضيق في التنفس وضيق الصدر و السعال، خاصًة في 

الليل أو في الصباح الباكر.
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يف حالة حصول إصابة بالزكام أو االنفلونزا:
فــي بعــض األحيــان، و حتــى مع اتخــاذ تدابيــر وقائيــة، فإن التقــاط عدوى 
الــزكام أو االنفلونــزا يغــدو أمــرًا ال مفــر منــه، فــي هــذه الحالة قد تســاعد 

الخطوات التالية في منع تطور حالة الربو أو حصول مضاعفات خطيرة:

االتصــال  فيجــب  الربــو  أعــراض  بتصاعــد  المريــض  شــعور  حــال  فــي 
بالطبيب؛ فهــو قــادر على تحديــد نوع العدوى و على وصــف عالجات لها 
أو تســاعد المريض على التحسن الســريع، وكلما كان التعامل مع الحالة 

أسرع كلما تجنب المريض حدوث مضاعفات أخرى .

إللتزام "بخطة العمل": فعند مالحظة أعراض معينة تساعد خطة العمل 
على تحديد عالج الربو المناسب لها.

الراحة و االكثار من شرب السوائل:  
تتوافــر فــي الصيدليــات العديــد مــن العالجــات المخففة ألعــراض الربو، و 
لكــن ليســت كل هــذه العالجات مناســبة لمريــض الربو؛ فمثــاًل مضادات 
االلتهابــات و المســكنات المختلفــة مثــل األســبرين و الباراســيتامول قد 
تسبب تفاقمًا في أعراض الربو في بعض المرضى، و قد تسبب مضادات 
االحتقان، في حال اســتخدامها المتزامن مع موســعات القصبات، خفقانًا 
في القلب، كما أظهرت بعض الدراسات أنها )خاصة المحتوية على مادة 
الســودوإفدرين( تســبب جفافًا في المجاري التنفسية األمر الذي قد يزيد 
من حدة أعراض المريض، لذا وقبل اســتخدام أي مســتحضر، يجب سؤال 

الطبيب او الصيدالني.
في حال وجود أعراض حادة أو شديدة، فيجب مراجعة مستشفى أو مركز 
صحــي مناســب؛ مثل ارتفاع الحــرارة )خاصة في االطفال( و القشــعريرة أو 
الشعور بألم مرافق للتنفس العميق أو السعال المصحوب بقشع أصفر 

مخضر أو أحمر، فهذه األعراض قد تدل على وجود التهاب رئوي حاد.

األسباب المحتملة:
تعزى هذة الظاهرة إلى عدة عوامل، أهمها هما عاملي الهواء البارد   •
و التهابــات المجاري التفســية العلوية؛ فالهــواء البارد قادر بحد ذاته 
علــى تحفيــز نوبــة ربو عنــد بعض المرضــى، حيث يعتقــد أنه يعمل 
علــى تحفيــز منبهــات عصبية في الرئــة و التي بدورهــا تعمل على 
تفعيل عملية االلتهاب و حدوث تضيق في القصبات و ما يتبعه من 

أزيز و ضيق في التنفس.
مــن جهــة أخرى، تلعــب التهابات المجاري التنفســية الدور األكبر في   •
التســبب بحــدوث نوبــة الربــو، ففي فصلــي الخريف و الشــتاء، تكثر 
حــاالت اإلصابــة بالــزكام و االنفلونــزا و النــزالت الصدريــة، و التي تعزى 
في أغلبها إلى الفيروسات، و يترافق مع ذلك بدء الموسم الدراسي 
و انخفاض حرارة الجو و ما يترتب عليه من تشــغيل ألنظمة التدفئة 
و عــزل الهــواء الخارجي، مما يعني عدم تجديد الهواء في البيوت و 
الغرف، األمر الذي يســاعد على انتقال العدوى بشــكل ســريع، و قد 

يصعب السيطرة عليه، خاصة بين األطفال في سن الدراسة.

ممــا ســبق، يبــدوا أنه مــن الصعــب تجنب التعــرض لهــذه العوامــل، إال 
أن هنــاك طــرق للحفــاظ علــى صحــة و ســالمة مريــض الربو خــالل فتــرة 
الشــتاء، مــن بين أهمها :الســيطرة على أعــراض الربو البســيطة قبــل 
تطورهــا إلى مشــاكل أخرى. علــى الرغم من بســاطة هذا المبــدأ إال أنها 
فــي غايــة األهميــة، فقــد أوصــى بــه معهد القلــب والرئــة والــدم الوطني 
التــي  الجديــدة  التوجيهيــة  المبــادئ  إلــى  األمريكي )NHLBI(   وضمــه 
وضعها  في آب 2007 لمواجهة الربو، فمراقبة و السيطرة على األعراض 
التــي قــد يعانــي منهــا المريــض، مهمــا كانــت بسيطة، بشــكل يومــي 
يســاعد علــى تجنــب حصــول نوبات قويــة تســتدعي مراجعــة الطبيب و 

تقلل من إحتمالبة حصولها في المستقبل.

و أخيــرًا يجــب أن تحتوي على قائمــة األدوية التي يتناولها المريض مرفقة 
باألعــراض و االســتخدامات التــي يســتخدم لها كل عالج و علــى اإلجراءات 
التــي يجــب اتخاذهــا و األدوية التي يجب تناولها في الحــاالت الطارئة، كما 
يجب على المريض أن يحتفظ باألدوية أو البخاخات سريعة المفعول قريبًا 

منه أو في متناول اليد.

لمقاومة الزكام و االنفلونزا:
مطاعيم االنفلونزا السنوية: و هي مطاعيم تحتوي عادة على ثالت   •
أنواع من فيروســات االنفلونزا و التي يعتقد العلماء بأنها ســتكون 
األكثر انتشــارًا في الموســم المقبل، مناســبة لألطفال من عمر ال 6 
أشــهر فمــا فوق و للبالغيــن. ُينصح مريض الربو باستشــارة طبيبه 
المعالج و مناقشــة إمكانية الحصول عليــه، ويفضل أخذ المطعوم 
بالحقــن و تجنــب البخــاخ النفــي فــي مرضــى الربــو إذ مــن الممكــن 
أن يســبب لهــم مضاعفــات أخــرى. يجــب أخــذ هــذه المطاعيــم بعد 

استشارة الطبيب.
امكانيــة  عــن  الطبيــب  الرئوي: ينصــح بســؤال  االلتهــاب  مطعــوم   •
الحصــول على مثل هذا المطعــوم و مدى حاجة المريض له، و يوفر 
المطعــوم للمريض مناعة ضد البكتيريا العقدية الرئوية المســببة 
اللتهــاب الرئــة، و يؤخــذ المطعــوم مــرة واحــدة فقــط، كمــا يتوافــر 

مطعوم آخر مناسب لألطفال دون سن الثانية.
تجنــب االختــالط بالمرضى: قــد يبــدو األمــر صعبــًا خاصة فــي أطفال   •
المــدارس و فــي ظــروف الشــتاء، و لكن تجنــب التالمس المباشــر و 
التــزام قواعــد النظافــة الشــخصية قد تســاعد، كما قــد يلجأ بعض 
المرضى الستخدام وسائل عزل مثل أقنعة الوجة أو ارتداء األوشحة 

أو غيرها إذا كان تجنب االشخاص المرضى من حولهم صعبًا.
غســل اليدين جيدًا وبكثره  و تجنب لمس العينين و األنف و الفم،   •

و احمل معك دائمًا معقم يدين و استخدمه باستمرار.

كيف 
يمكن السيطرة 

على الربو:

للســيطرة  طريقــة  أفضــل  إن 
المواظبة  هــو  على هذه األعراض 
و االلتــزام بأدوية الربو الموصوفة، 
فمن الماحظ أن كثيرًا من المرضى 
فصــل  فــي  بتحســن  يشــعرون 
الصيــف، حيث تقل النوبــات التي 
تصيبهــم و تقــل حــدة األعراض، 
أو  أدويتهــم  بتــرك  فيبــدأون 
عدم االنتظــام عليهــا، األمر الذي 
يجعلهــم أكثــر قابليــة لإلصابــة 

بالنوبات مع حلول فصل الخريف.
طريقة أخرى لتجنب المشاكل،خال 
فصل الشــتاءأو فــي أي وقت، هو 

كتابة »خطة عمل« وااللتزام بها،
وهي مجموعة ارشــادات  تســاعد 

في تمييز و مواجهة األعراض

خطة العمل:
قــد يســاعد عمل »خطــة لمواجهة الربــو« و االلتزام بهــا في تجنب 
مشــاكل الشــتاء هذه؛ و هي مجموعة ارشادات تســاعد المريض أو 

ولي أمره في مواجهة األعراض التي قد يتعرض لها:
أوال: يجــب أن تحتــوي الخطــة علــى قائمة متجــددة بالعوامــل التي لوحظ 
بأنهــا قــد تحفــز نوبــات ربــو عنــد المريــض و التــي يجــب عليــه تجنبها، و 

تختلف هذه العوامل من مريض آلخر، مثل األبخرة أو العطور أو غيرها .

كمــا يجــب أن يســجل فيهــا مجموعة األعــراض المحــددة التي تنــذر ببدء 
النوبة عند المريض؛ مثل السعال أو األزيز أو ضيق التنفس.
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جمعية  �رشادات  والمطابقة  الشفاء  دار  مستشفى  في  التدريب  مركز  ينظمها  التي 
 BLS , ACLS , PAL, ) القطاع الصحي  ا�مريكية، حيث تتوفر دورات للعاملين في  القلب 
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القطاع الصحي

نخبة من ا�ستشاريني يعملون لراحتكم

نخبة من ا�ستشاريني يعملون لراحتكم

عالج ارتفاع درجة 
13احلرارة عند األطفال

احلمى 
عند 

األطفال
 الحمــى هــي ارتفــاع درجة 
الحــرارة أكثر من 37.5 درجة 
مئوية. وهذا أمر شــائع جدًا 
عند األطفال الصغار وعادة 

ما تكون خفيفة.

إذا أحسست أن وجه طفلك ساخن عند لمسه أو بدا أحمر أو متوّرد فقد 
يكون مصابًا بالحمى. يمكنك التحقق من درجة حرارته باســتخدام ميزان 
الحــرارة. عنــد قياســها تحت الذراع، تكــون درجة الحــرارة الطبيعية حوالي 
36.4 درجــة مئويــة )97.4 درجة فهرنهايت(. عند قياســها تحت اللســان، 
تكــون درجــة الحــرارة الطبيعية أعلى بقليل، أي ما يقــارب 37 درجة مئوية 

)98.4 درجة فهرنهايت(. وقد تختلف هذه قلياًل.
تحدثــي إلــى طبيبــك إذا كنــِت قلقــة. إذا كانــت العيــادة مغلقــة، والزلــِت 
تشــعرين بالقلق، خذي طفلك مباشــرة إلى قسم الحوادث والطوارئ في 

أقرب مستشفى لديك.

اتصلي بطبيبك في حال:
كان لدى طفلك عالمات مرض أخرى، باإلضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة  •
كانــت درجــة حــرارة طفلك 38 درجــة )101 ف(أو أعلــى )اذا كان عمره   •

أقل من ثالثة أشهر(، أو
كانــت درجــة حرارة طفلــك 39 درجة )102 ف( أو أعلــى )إذا كان عمره   •

بين ثالثة إلى ستة أشهر(
 إذا لــم يتمكــن الطبيب من تحديد ســبب ارتفاع الحرارة فقد يطلب منك 
جمــع عينــة من البول فــي علبة معقمــة فيتمكن بذلك من إجــراء اختبار 

للمرض.
 

كيفية عالج الحمى
من المهم أن يشرب طفلك الكثير من السوائل. حتى إن لم يكن طفلك 
عطشًا حاولي جعله يشرب قلياًل وبشكل متكرر للحفاظ على مستويات 

السوائل لديه. ال تطعميه إال إذا أراد ذلك.

عالجــي عــدم الراحــة والحمــى باســتخدام الباراســيتامول أو اإليبوبروفين 
)اّتبعي دومًا تعليمات الجرعة بعناية(.

قد تساعد االقتراحات التالية طفلك على الشعور بمزيد من الراحة:
•       أعط طفلك الكثير من السوائل الشفافة والبارد.

اخلعي مالبسه واتركيه بالحفاض أو القميص الداخلي والسروال.  •
غطيه بغطاء رقيق إذا لزم األمر.  •

أبــِق الغرفــة جيدة التهوية ودرجــة حرارتها مريحــة )حوالي 18 درجة   •
)65 ف( عن طريق تعديل التدفئة أو فتح نافذة.

كيفية قياس درجة حرارة طفلك؟
إذا كان طفلــِك مكروبــًا أوغير مرتــاح حاولي إعطاءه الباراســيتامول   •
أو اإليبوبروفين.ال يمكنك إعطاءه النوعين في الوقت نفسه، ولكن 
إذا لــم ينجــح أحدهما قد تحتاجين لتجريب النوع اآلخر الحقًا. تحققي 
دائمــًا مــن التعليمــات الموجــودة علــى الزجاجــة أو العلبــة لمعرفــة 

الجرعة الصحيحة المناسبة لعمر طفلك.
إذا كان لديــك ميــزان حــرارة، قومي بقياس درجة حــرارة طفلك تحت   •
اإلبــط. اتصلــي بالطبيــب أو بخدمــة طبيــب خــارج وقــت الخدمــة إذا 
كانــت درجة حرارة طفلــك فوق 40-41 درجة مئوية )104-105 درجة 

فهرنهايت(، أو إذا كان طفلك ال يزال يشعر بالحمى.

أنواع ميزان الحرارة
ميــزان الحرارة الرقمي. يعد ميزان الحرارة الرقمي ســريع االســتخدام   •
ودقيق، ويمكن استخدامه تحت اإلبط )استخدم ميزاان الحرارة تحت 
اإلبط دومًا مع األطفال دون سن الخامسة(. ثبتي ذراع طفلك مقابل 
جســمه واتركــي ميــزان الحــرارة في مكانــه لفترة زمنيــة محددة في 

تعليمات الشركة المصّنعة.
ميزان الحرارة األذني )أو الطبلي(. يتم وضع ميزان الحرارة األذني في   •
أذن الطفــل. ويأخــذ درجة حرارة الطفل في ثانيــة واحدة بدون إزعاج 
لطفــل، ولكنه   غالي الثمن. قد يعطي ميزان الحرارة األذني قراءات 
منخفضــة عندمــا ال يوضــع بشــكل صحيــح فــي األذن، لذلــك اقــرأي 
إرشــادات الشــركة المصنعة بعناية وتعّلمي مع كيفية عمل ميزان 

الحرارة )ينطبق هذا على جميع أنواع ميزان الحرارة(.
ميــزان الحــرارة الشــريطي. والــذي يوضــع علــى جبين طفلــك، لكنه   •
ليــس وســيلة دقيقــة لقياس درجــة الحرارة. ألنــه يظهر درجــة حرارة 

الجلد، وليس الجسم.
•  ميــزان الحــرارة الزئبقــي الموضــوع فــي زجاج. لــم ُتســتخدم موازين 
الحــرارة الزئبقيــة فــي الزجــاج فــي المستشــفيات منذ عدة ســنوات 
ولــم تعد متوفرة للشــراء. حيث يمكن أن تنكســر، وتطلق شــظايا 
زجاجية صغيرة وزئبق شــديد الســمّية. ال تســتخدمي ميزان الحرارة 
الزئبقــي. وإذا تعــرض طفلك للزئبق، احصلي على استشــارة طبية 

فورًا.

اختصاصي أطفال
د. كمال أبو الفتوح

زمالة الكلية امللكية لطب األطفال - لندن

مستشفى دار الشفاء -  سبتمرب 2015
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ماذا تعرف عن
14طفل االنابيب!!

استشاري ورئيس وحدة طب اخلصوبة

د.حازم الرميح

تخصص دقيق يف طب وجراحة اخلصوبة
عضو الكلية امللكية الربيطانية للنساء والوالدة

البورد العربي يف النساء و الوالدة

كيف يبدأ الحمل ؟
تخــرج بويضــة واحدة كل شــهر 
من أحــد المبيضين وتتجه نحو 
إحــدى قناتي فالــوب ومنها إلى 

الرحم .
لكــي يحــدث الحمل يجــب على 
اســتقر  الــذي  المنــوي  الحيــوان 
في المهبل أثناء عملية الجماع 
أن يســبح ليلقــى البويضــة في 

طريقها إلى الرحم ويلقحها .
تبــدأ  الملقحــة  البويضــة 
)الجنيــن(   وتكــون  باالنقســام 
بعــد  الرحــم  إلــى  يصــل  الــذي 
5 أيــام تقريبــًا ويبــدأ االلتصــاق 
فــي بطانــة الرحم وهكــذا يبدأ 

الحمل .

ما هو العقم ؟
يعرف العقم بعدم القدرة على 

الحمــل بالرغــم من المعاشــرة الزوجية المنتظمة وعدم اســتخدام موانع 
لمدة عام أو أكثر .

اإلصابة بالعقم مشكلة شائعة تصيب 10 – 15 % من األزواج .

ما هي انواع العقم ؟
العقــم المبدئي : يعرف العقم المبدئي بعدم حدوث حمل ألي من   •

الزوج أو الزوجة من قبل
•  العقــم الثانــوي : يعرف العقــم الثانوي بعــدم القدرة علــى الحمل 

لمرة أخرى بعد االجهاض أو الوالدة .

 أسباب تتعلق بالمرأة :
ضعــف االباضــة وعــدم انتظــام الــدورة الشــهرية . مــن أهــم أســباب   •
ضعــف اإلباضــة هو وجود تكيس فــي المبيض مما يؤدي إلى إختالل 

الهرمونات وتأخر الحمل
إنســداد أو إلتصاقــات قناتــي فالــوب . ومــن العوامــل المؤديــة إلــى   •
انســداد أو التصــاق االنابيب االلتهابات الجنســية مثــل الكالميديا أو 

التهاب الزائدة الدودية أو عمليات جراحية في الحوض
عيوب رحمية خلقية كوجود حاجز رحمي أو خلل في تكوين جدار أو   •

بطانة الرحم .
مــرض االندومتريوســس وهــو عبــارة عــن وجــود بطانة الرحــم خارج   •
الرحم مما يؤدي إلى التصاق االنابيب أو تكون اكياس في المبيضين

زيــادة الــوزن عــن المعــدل الطبيعــي . حيــث ثبــت علميــًا أن الزيــادة   •
المفرطــة فــي الوزن تؤدي إلى اختالل هرمونات االباضة و تأخر الحمل 
، كما أن الســيدة البدينة إن حملت فهي معرضة لمضاعفات الحمل 

كاالجهاض و سكر الحمل و ارتفاع ضغط الدم

أسباب تتعلق الرجل :
اســباب خلقيــة منها عدم نــزول الخصيتين إلى كيــس الصفن عند   •
الــوالدة ممــا يــؤدي إلى تعــرض الخصيــة للحــرارة المرتفعــة وبالتالي 

فشل وظيفة الخصية في انتاج الحيوانات المنوية
مــن العيــوب الخلقية االخرى عــدم تكوين الحبل المنــوي الذي ينقل   •

الحيوانات المنوية
االلتهابات الجنســية مثل مرض السيالن و الزهري و الكالميديا التي   •
تنتقــل عــن طريق الجماع ، وهذه تؤدي بالتالي إلى انســداد القنوات 

الناقلة للحيوانات المنوية
خلــل فــي تكويــن الحيوانــات المنوية بســبب تعاطي االدويــة لعالج   •
بعــض االمــراض المزمنــة كمــرض الســكري أو إرتفــاع ضغــط الــدم ، 

وكذلك العالج الكيماوي للسرطان و المنشطات الهرمونية
•  تعرض الخصيتين للحرارة المرتفعة ، حيث إن درجة حرارة الخصيتين 
الطبيعيــة 35 درجــة وهــي أقــل مــن حــرارة الجســم وذلــك لوجــود 
الخصيتيــن خــارج تجويــف البطن في كيس الصفــن ، وبدوره يعمل 
كيــس الصفــن كمنظــم لحــرارة الخصيتيــن فيتمــدد فــي الصيــف 
وينكمش في الشتاء ، لهذا ينصح بعدم لبس المالبس الضيقة أو 
االستحمام بماء ساخن وعدم التواجد في أماكن ترتفع فيها الحرارة 
كاألفــران والمصانــع ولحــام الحديد . مــن العوامل األخــرى التي تؤدي 
إلى زيادة حرارة الخصية وجود الدوالي التي تزيد من تدفق الدم إلى 

الخصية وتسبب زيادة الحراره .
مــن األســباب األخــرى الســمنة المفرطــة التــي تــؤدي إلى زيــادة حرارة   •
الخصيتيــن وكذلــك تحول الهرمــون الذكري إلى هرمــون انثوي في 

الخاليا الدهنية .
عوامل أخرى كـ التدخين و تعاطي الخمور و النكاف  •

ضعف الحيوانات المنوية ألسباب غير معروفة و أسباب نفسية حيث   •
أن التوتر و االكتئاب قد يؤديان إلى الضعف الجنسي و قلة الجماع .

ما هي اسباب العقم ؟

يمكن أن تكــون العّلة من الرجل 
 )%40( المــرأة  مــن  أو   )%40(
أو االثنيــن معــًا )10%( . كمــا أنه 
يوجــد حوالــي 10% مــن الحــاالت 
التــي ال يوجــد لهــا ســبب واضــح 

بعد التحاليل األولية .
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كيف يتم تحديد سبب العقم ؟
على المعاينة الطبية لدى المرأة تحديد ما يلي :

هل الدورة الشهرية منتظمة ؟  •
هل هناك أي صعوبات في المعاشرة الزوجية ؟  •

هــل هنــاك أي افــرازات مهبليــة غيــر طبيعيــة أو التهاب ســابق في   •
الحوض ؟

هل أجريت أي عمليات جراحية سابقة في البطن أو في الحوض ؟  •
مــا هــي نتيجــة أي حمــل ســابق ) والدة طبيعيــة ، عمليــة قيصريــة ،   •

اجهاض( ؟
هــل تعانــي مــن أي مــرض عضــوي مزمــن كـــ داء البول الســكري أو   •

إرتفاع ضغط الدم ؟

على المعانية الطبية لدى الرجل تحديد ما يلي :
هل أصيب بـ التهاب الغدة اللعابية ) النكاف ( في الصغر ؟  •

هل اجريت له أي عمليات في الخصية أو الحوض ؟  •
هــل أصيــب بالتهابــات فــي الجهــاز التناســلي ) االمــراض المنقولــة   •

جنسيًا(؟
هل يدخن أو يتناول االدوية ؟  •

هــل يعانــي من أي مــرض عضوي كـــمرض البول الســكري أو ارتفاع   •
ضغط الدم ؟

ما نوع المهنة التي يزاولها وهل تعرّضه للحرارة العالية أو األشــعة   •
أو المواد الكيميائية ؟ 

مــا هــي الفحوصات التــي يجــب إجراؤها فــي حالة 
العقم عند المرأة ؟

BMI قياس الطول و الوزن و تحديد نسبة الطول للوزن  •
اجراء تحليل لهرمونات الغدة النخامية خالل األيام الثالثة األولى من   •

الدورة الشهرية
اجراء تحليل لمعرفة نسبة هرمون التبويض ) البروجسترون ( في   •
المرحلــة الثانية من الدورة الشــهرية ) يجرى هــذا التحليل عادة في 

اليوم 21 من الدورة (
اجراء سونار للحوض للتأكد من سالمة الرحم و المبيضين  •

مــن  للتأكــد   HSG فالــوب  لقناتــي  و  للرحــم  اشــعة ملونــة  إجــراء   •
سالمتهما

اجراء منظار بطني و رحمي إن أظهرت االشعة الملونة أي خلل في   •
الرحم أو في قناتي فالوب

مــا هــي الفحوصات التــي يجــب اجراؤها فــي حالة 
العقم عند الرجل ؟

BMI قياس الطول و الوزن و تحديد نسبة الطول للوزن  •
فحص الخصيتين للتأكد من طبيعتهما  •

اجراء تحليل للحيوانات المنوية لتحديد عددها وحركتها وشكلها   •
يجــرى فحــص الســائل المنوي بعــد انقضاء يومين إلى خمســة أيام 

من الجماع .
إجــراء تحليــل هرمونــات الغــدة النخاميــة إن كان تحليــل الحيوانــات   •

المنوية غير طبيعي

فــي حــال اختالل الهرمونــات ووجود اضطراب في عمــل المبيضين ،   •
تتم معالجة العقم بمجرد إعطاء حبوب أو عقاقير لتنشيط االباضة

فــي حــال وجــود التصاقات فــي قناتي فالــوب ، تتم المعالجــة باجراء   •
عملية المنظار وذلك بهدف ازالة االلتصاقات

•  يمكــن أن يعالــج ضعــف الحيوانــات المنويــة عنــد الرجــل بتنــاول 
الفيتامينات أو المقويات

أحيانــًا تتطلب بعض العوامل المســببة للعقــم لدى الرجل أو المرأة   •
IVF اللجوء لعالج طفل االنابيب

ما هو عالج طفل االنابيب IVF ؟

بحقــن  المبيضيــن  تنشــيط  علــى  األنابيــب  طفــل  عــالج  يتضمــن   •
الهرمونــات النتــاج أكبــر عدد ممكن من البويضــات التي تنمو داخل 

المبيض .

تؤخذ البويضات الناضجة من المبيض لتوضع مع الحيوانات المنوية   •
حيث تتم عملية التلقيح .

البويضات الملقحة تبدأ باالنقسام مكونة ما يسمى بـ » االجنة » .  •

عادة نسترجع أفضل 2 إلى 3 أجنة للرحم .  •

يستغرق العالج مدة ستة أسابيع تقريبًا .  •

نسبة النجاح عالية جدًا.  •

ما هو الحقن المجهري ICSI ؟
الحقــن المجهــري للبويضة هو أســلوب مخبــري جديد ومتطــور نلجأ إليه 
لعــالج حــاالت العقــم التــي يكــون فيها ضعــف الحيوانــات المنويــة ، حيث 
يصبــح الحيــوان المنــوي غيــر قادر علــى اختــراق البويضــة لتلقيحها . في 

تلك الحاالت يحقن الحيوان المنوية مباشرة داخل البويضة .

متى نلجأ إلى عالج طفل االنابيب ؟
نلجأ إلى عاج اطفال االنابيب إن :-

•  لم تستجيب المبايض لهرمونات التنشيط
لم يحدث حمل بعد ســتة أشــهر من العالج على الرغم من استجابة   •

المبايض للعالج
لم يحدث حمل على الرغم من اجراء المنظار و عالج التصاقات قناتي   •

فالوب
تبين بعد إجراء المنظار البطني بأن الخلل في قناتي فالوب جسيمًا   •

وال يمكن عالجه
كانــت الحيوانــات المنويــة ضعيفــة جــًد أو لــم تتحســن بعــد أخــذ   •

المنشطات

كيف يمكن عالج العقم ؟

قبــل المباشــرة بــأي عاج فعلــي ، على 
الزوجيــن أن يّتبعــا نظامًا غــذاء صحيًا 
، ويراقبــا وزنهمــا بحيــث يكونا بأفضل 

حالة صحية عند بدء العاج 
تختلف طرق العالج وأساليبه حسب 

اختالف األسباب
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IVF نبذة عن طفل األنابيب
العــالج يتألــف من عــدة مراحل مصممــة لحث المبيضيــن على إنتاج   •
عــدة بويضــات مقارنــة بمــا يحصل فــي الــدورة الطبيعيــة حيث يتم 

إنتاج بويضة واحدة فقط
الديكابيتيــل  ابــرة  تؤخــذ  الشــهرية  الــدورة  مــن  األول  اليــوم  فــي   •
DECAPEPTYL إمــا إبــرة واحــدة فــي العضــل أو إبــر يوميــة تحــت 
الجلــد لجعــل المبيضين أكثر إســتقباالً فيما بعــد لحقن الهرمونات 

المنشطة 
بعــد اســبوعين يتــم تقييــم الوضــع بالســونار المهبلــي . فــإن كان   •
طبيعيــًا فســتبدئين فــي غضــون بضعــة ايــام بتنــاول الهرمونــات 
المنشــطة لإلباضــة . هــذه األدويــة عبارة عــن حقن تؤخذ فــي الوقت 
نفســه يوميــًا لمــدة 10 – 12 يومًا لحــث المبيضين علــى انتاج عدة 

بويضات .
بـــ  يســمى  مــا  لتكــون  المبيضيــن  فــي  تدريجيــًا  البويضــات  تنمــو   •
الحويصــالت . يتــم قياس حجم الحويصالت بالســونار المهبلي ومن 

ثم تحديد موعد سحب البويضات .
إذا تبيــن مــن الســونار أن حجم الحويصالت وعددها مناســبان ، يتم   •
أخــذ حقنــة HCG التي تكمــل نضوج البويضات وعــادة تعطى هذه 
الحقنــة قبــل 36 ســاعة مــن عمليــة ســحب البويضــات . ربمــا تحدث 
بعــض االعــراض الجانبية لالدويــة مثل الغثيان و االســهال و الصداع 

و التقلبات النفسية 

كيف تتم عملية سحب البويضات ؟
عليــك بالحضــور إلــى الوحدة في الوقــت المحدد لك . نرجــوا منك أال   •
تأكلي أو تشــربي شــيئًا لمدة 8 ســاعات قبل العملية . فور وصولك 
إلى الوحدة سوف ترافقك الممرضة إلى غرفتك الخاصة . يتم سحب 
البويضات تحت تخدير عام عن طريق الســونار المهبلي . تســتغرق 
عملية سحب البويضات بين 30 – 45 دقيقة . بعد العملية يمكنك 

أن تأكلي وتشربي وتشعري بتحسن .
فــي بعــض األحيان تســبب عملية ســحب البويضات نــزول قليل من   •
الــدم مــن المهبــل . غالبــًا مــا يكــون هــذا الــدم ضئيــاًل ويميــل لونه 
إلــى األحمــر أو البنــي ويتوقف بعد يــوم أو يومين . قبــل الخروج من 
المستشــفى يعلمك الطبيب عن عدد البويضات التي تم ســحبها 
ويعطيك تعليمات عن كيفية استعمال االدوية التي تحسن بطانة 

الرحم وتعزز امكانية تقبله لألجنة .
جمع السائل المنوي :

يتم الحصول على الســائل المنوي عن طريق االســتمناء يوم سحب   •
البويضات . ينصح باالمتناع عن الجماع لمدة 2 – 4 أيام قبل ذلك .

كيف يتم تلقيح البويضات ؟
يوضع مع كل بويضة 100000 حيوان منوية في انبوب اختبار ليتم   •

التلقيح .
من المتوقع أن يلقح حوالي 70 – 90 % من البويضات .  •

بعد يومين أو ثالثة أيام تنقسم البويضة الملقحة لتكون ما يسمى   •
بـ ) الجنين ( .

تصنف األجنة حسب جودتها إلى 4 أصناف .  •
يتــم اختيــار أفضــل االجنــة إلرجاعهــا للرحــم ويمكــن أن يجمــد باقي   •

االجنة الستعمالها في محاوالت أخرى

كيف تسترجع االجنة إلى الرحم ؟
عملية ارجاع االجنة للرحم عملية بسيطة تستغرق بضع دقائق  •

        وال تحتاج للتخدير .
تحضــر الســيدة إلــى الوحــدة فــي الوقــت المحــدد ويجــب أن تكــون   •

المثانة مليئة حيث إن ذلك يسهل عملية إرجاع األجنة .
توضع االجنة في الرحم بواسطة انبوب بالستيكي رفيع .  •

بعد ارجاع االجنة يفضل أن ترتاحي لفترة وجيزة قبل مغادرة الوحدة   •

ما عدد االجنة التي يمكن نقلها ؟
هذا قرار صعب ويعتمد على ظروف عدة . عادة ننصح بارجاع جنينين إذا 
كان عمر الزوجة أقل من 40 عامًا وثالثة أجنة إذا كان العمر يتجاوز االربعين 
، مع العلم أن زراعة ثالثة أجنة قد يؤدي إلى الحمل بتوأمين أو ثالثة توائم .

متى نجري تحليل الحمل ؟
بعد ارجاع االجنة باسبوعين نجري تحليل الحمل وتكون فترة االنتظار 

عادة مقلقة ومليئة باألمل والتوتر . بشكل عام ننصحك بالتالي :
عدم استعمال الدش أو الغسول المهبلي  •

االمتناع عن الجماع لمدة اسبوعين من تاريخ ارجاع االجنة  •
عدم القيام بأي رياضة شاقة كالركض والمشي لمسافات طويلة  •

عدم حمل األشياء الثقيلة  •
عدم تناول االدوية عدا التي نصح بها الطبيب  •

إن كان تحليــل الحمــل ايجابيــا فهــذا تأكيــد للحمل . بعد اســبوعين يتم 
التأكد من طبيعة الحمل ) عدد األجنة  ( بالسونار .

إن كان تحليــل الحمــل ســلبيا فيجب التوقف عن تنــاول العالج . عادة تبدأ 
الــدورة الشــهرية فــي غضــون اســبوع . تختلــف هــذه الــدورة عــن دورتــك 
العاديــة ، فيمكــن أن تكــون أخــف أو أقــوى أو أقصــر أو أطــول . إذا لــم تأت 
الــدورة بعــد اســبوع فالرجــاء مراجعة الوحدة مــرى أخرى لتحديــد الخطوة 

التالية .

هل يختلف حمل طفل االنبوب عن الحمل الطبيعي ؟
ال يختلــف الحمــل الناتــج عــن عــالج طفل االنبوب عــن أي حمل آخــر . فمثل 
جميع حاالت الحمل الطبيعية هناك دائمًا احتمال االجهاض أو الحمل خارج 

الرحم أو الوالدة المبكرة .
كمــا ان العيــوب الخلقيــة التــي تصــل نســبة وقوعهــا إلــى 3% بشــكل 
تلقائي في الوالدات الطبيعية ، قد تحدث أيضًا لدى االطفال الذي يولدون 

نتيجة طفل االنابيب

بشرى ملرضى العقم

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

وحـدة طب الخصـوبة

د. حازم متعب الرميح
إستشاري نساء ووالدة وطب اخلصوبة

رئيس وحدة طب اخلصوبة
زمالة الكلية امللكية للنساء والوالدة 

(MRCOG)

يسر  وحدة  طب اخلصوبة مبستشفى دار الشفاء أن تقدم و�ول مرة 
 Endometrial ) بالقطاع اخلاص بالكويت فحص بطانه الرحم

Receptivity Array ERA) والذي يستطيع وبدقة عالية حتديد 
أفضل يوم ¬نزراع ا�جنة خاصة لدى السيدات الالتي أجرين عمليات 

طفل أنـبـوب غ² ناجحـة سابقـ° 
وذلك حتت إشراف د. حازم الرميح إستشاري طب اخلصوبة

ورئيس الوحدة بالتعاون مع º lgenominx اسبانيا   
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السكر الطبيعي  
السكر أو الجلوكوز هو مصدر الطاقة المفضل لدى الدماغ. فتناول كمية 
معتدلــة مــن األطعمة التي تحتوي على ســكر بطيــئ اإلمتصاص يحافظ 

على توازن معدالت السكر في الدم، و بالتالي تغذية خاليا الدماغ.
 فعلــى وجبــة اإلفطــار أن تشــمل مكونــات الغــذاء الصحــي مثــل الحبوب 
الكاملــة التــي تزود باألليــاف الغذائية )كوجبة الشــوفان أو حبوب اإلفطار، 
الخبــز األســمر و غيرهــا(، الحليــب و مشــتقاته و الفاكهــة، علــى عكــس 
الطعــام الفطــور الغني بالســعرات الحرارية الــذي يضر بالتركيــز و عملية 

التفكير. 
فقــد اظهــرت عدة أبحــاث أن وجبة اإلفطار تحســن آداء الطالب بتحســين 
الذاكــرة و اإلنتبــاه، فالطالــب الذي يتنــاول وجبة اإلفطار أفضــل آداءًا خالل 

اليوم مقارنًة بالطالب الذي يتنازل عن هذه الوجبة األساسية.
 

األسماك 
دهــون األوميجــا-3 ضرورية لعمــل الدماغ فهي أســاس الذاكــرة القوية. 
فاألســماك هــي مصــدر بروتيــن رئيســي مرتبــط بقــدرة الدمــاغ و تنظيم 
عمــل اإلشــارات العصبية في الجســم مما يســاعد على زيــادة القدرة على 
التركيــز، تحســين قدرات التعلم، و زيادة قــدرة التواصل بين األعصاب في 
الدماغ. األســماك التي تحتوي على نسبة عالية من دهون األوميجا-3 هي 
السلمون و التونا، و ينصح بتناولها مرتين في اإلسبوع لتحسين الذاكرة. 

الشوكوالتة الداكنة و المكسرات
الجوز، اللوز و البذور هي مصدر ممتاز لفيتامين "E" و مضاد لألكسدة، و 
باألخض الشــوكوالتة الســوداء التي هي أيضا مصدر طبيعي للكافيين. 
إضافــة وجبــة خفيفــة فــي اليــوم بمعــدل ملعقــة صغيــرة من مزيــج بين 
الشــوكوالتة الســوداء و المكســرات يحمي الدماغ، فالفيتامين ه يســاعد 
علــى نقــل االكســجين إلــى الدمــاغ فيحمــي الخاليــا مــن التلــف و ينمــي 

المهارات الذهنية و يحسن المزاج. 

"FLAVANOID" التوت و مركبات الفالفونويد
التــوت هــي واحدة مــن أغنى مصــادر الفالفونويد المضاد لألكســدة الذي 
يعمل على تحسين الذاكرة و منح الدماغ القدرة على الحفظ و اإلستذكار.

"NITRATES" السبانخ و النيتريتس
تنــاول األطعمة النباتيــة التي تحتوي على النيتريتس كالســبانخ، الخس 
و الفول تســاعد في تدفق الدم إلى الدماغ و تحســن في اآلداء خاصة في 

حل المسائل الرياضية و تخزين األرقام. 

كمــا أن األطعمــة الغنيــة بالفيتاميــن أ "A" و س "C" مثــل الطماطــم، 
الخضــار الخضــراء كالبروكولــي و الكرنب مهم لتدفق الــدم إلى الدماغ و 

تغذيته باالكسيجين و حمايته من اإللتهابات. 

 "COLINE" البيض و العنصر الغذائي الكولين
يحتــوي البيــض علــى الكوليــن الــذي يعمل كناقــل عصبي للدمــاغ فهو 
يســاعد علــى تطويــر وظيفــة األعصــاب و تقوية اإلنتبــاه و الذاكــرة. تناول 
البيض المسلوق أو المقلي على الفطور يؤمن ربع حاجة طفلك للكولين 

الذي يحفز الذاكرة. 

الرياضة 
اقيمت عدة أبحاث حول أهمية الرياضة في التركيز و اآلداء المدرسي، فقد 
بينت دراسة اجريت في جامعة هارفرد الطبية في عام 2013 أن ممارسة 
الرياضــة لهــا رابــط بزيــادة التركيــز و تحمــي مــن تلــف الدمــاغ. فالرياضــة 
الهوائيــة )كالمشــي و الجــري( تحســن مــن مســتوى الهرمــون إريســين 

IRISIN في الدم بالتالي لها آثار إيجابية على وظيفة الذاكرة. 

و قــد بينــت عدة دراســات أن ســوء التغذية قد تؤثر بشــكل مباشــر على 
قدرات األطفال العقلية في المدرســة. ففقر الدم الناتج عن نقص الحديد 
قــد يــؤدي إلــى إنخفاض نقــل الدوباميــن DOPAMINE الناقــل العصبي 

للدماغ، مما يؤثر على التركيز. 

الثايميــن،  مثــل  األخــرى  المعــادن  و  الفيتامينــات  فــي  النقــص  أن  كمــا 
الفيتاميــن ه "E"، الفيتاميــن ب "B"، اليــود و الزنك، يقلل من قدراتهم و 

تركيزهم الذهني. 
لكــي تصلــوا الــى أقصى قــدرات أطفالكــم ابــدؤوا يومهم بوجبــة فطور 
من مكونات الغذاء الصحي، تشــمل عصير الفاكهة الطبيعي، الخبز من 
الحبــوب الكاملــة مع البروتيــن كالبيض. ينصح خالل النهار بشــرب كمية 
وافرة من الماء )8 أكواب( وإيجاد وقت للراحة واإلســترخاء، و بإنهاء النهار 

بنوم جيد لمدة ثمان ساعات على االقل آلداء أفضل كل يوم. 

15
أخصائية تغذية عالجية

فرح جمال هاشم

بكالوريوس يف التغذية
من اجلامعة األمريكية يف اليونان

مع العودة إلى المدرسة تتساءل 
األم عن قائمة األطعمة التي يجب 
أن توفرهــا ألبنائهــا لتســاعدهم 
علــى التركيز و تحســين آدائهم 

المدرسي.
هنــاك عدة أطعمة التي تســاعد 
علــى تنشــيط الذاكــرة، التركيــز 
علــى  فالحــرص  اإلســتيعاب،  و 
تقديمها في الفترة الدراسية ذو 

أهمية. 

قسم النساء و الوالدة 
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استشاري
أمراض النساء والوالدة

إختصاصي النساء والوالدة
والعقم وأطفال ا�نابيب

د. إيهاب المصريد. زكريا أبو المعاطي
استشاري - رئيس قسم
أمراض النساء والوالدة

أخصائي أمراض النساء 
والوالدة

د. محمود السيدد. حسام كامل
اختصاصي النساء والوالدة

د. نهاد حسني عيسي
اختصاصي أمراض النساء والوالدة

د. سيتماني ساهو
استشاري أمراض النساء والوالدة

د. كارتياياني فيجايا
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نصائح أخصائية 
التغذية

لتحضريات 
العودة

اىل املدرسة

16

الفطور:
بعــد 8-12 ســاعة مــن الصيــام وجبــة فطــور متوازنــة تكــون وجبــة   •
أساســية إلعادة شــحن أوالدنــا فبتناول وجبة الفطــور  نكون حرصنا 

على تأمين مصدر مغذيات ممكن أن ال يعوض بالوجبات األخرى
اظهــرت الدراســات عالقــة ايجايبة بين تناول وجبــة الفطور والحفاظ   •
علــى وزن صحــي عنــد مقارنــة األوالد اللذيــن يحذفــون هــذه الوجبة 

باألوالد اللذين يتناولونها . 
الفطــور يمنع اإلحســاس بالجــوع الذي ممكن أن يدفــع ولدك الى أن   •
يلجــأ الــى الوجبات الخفيفة الغير صحيــة أو على األقل يمنعه من أن  

يفرط في تناولها 
النتائج المدرسية: الدراسات أظهرت ترابط بين تناول وجبة الفطور   •
وزيادة التركيز ، تحســن الذاكرة ، تحســن النتائج المدرســية . األوالد 

اللذين ال يتناولون الفطور يشعرون بالتعب وقلة التركيز. 

التخطيط  والمشاركة:
 إشــراك ولــدك بالتخطيط للوجبة المدرســية فأرشــد ولــدك على طريقة 
تركيب وجبة متوازنة بالحرص على وجود المجموعات الغذائية الرئيسية 
مثــل : النشــويات ) الحبــوب الكاملــة، الخبــز األســمر(، نــوع مــن البروتيــن 
)بيض، جبن، زبدة الفستق، لبنة ، فول ، نخي،  وغيرها (،نوع من منتوجات 
الحليب  القليل الدسم ) لبن، روب ،حليب أو روب بالفاكهة خالي الدسم ( 

. إضافة الخضار أو الفاكهة الى الوجبة. 

كن القدوة : 
تناول الفطور مع ولدك او أمامه فعندما يراك ســيحذو حذوك تذكر« أنت 

المثل األعلى«.

: ليحضــر ولــدك قائمــة باألطعمــة المفضلــة مــن  الالئحــة المفضلــة 
المجموعــات الغذائيــة الرئيســية.  اضمــن تواجــد هذه األطعمــة المغذية 

بمتناول يده 

كســر التقليد : إكســر التقليد فليس مــن الضروري أن تكــون الوجبة 
اليوميــة جبــن وخبــز أو بيض ممكــن أن نبتكر بعض الوجبــات مع أوالدنا 
أو ممكــن أن يكــون مافين من القمح الكامل أو الشــوفان ، أو ديك رومي 

قليل الدسم أو كراكرز مع الجبن وغيرها 

التفنــن في التوضيــب : أوالدنا ياكلــون بأعينهم قبــل فمهم بمجرد 
توضيــب طعامهــم بطريقة جذابة يمكــن أن تدفعهم الى تناول الوجبة 
.فيمكن تحقيق ذلك عن  طريق تقطيع الخضار والفاكهة بأشكال غريبة  
أو تغليــف الصمــون بوضــع الملصقــات المفضلــة لهــم أو شــراء حقيبــة 

طعام تناسب ذوقهم

 اليكم بعض 
النصائح ... 

انتهــت اإلجازة وبدأ العام الدراســي اجلديــد وبذلك بدأت 
حتضــريا ت األهــل مــن قائمة التحضــريات حتضري الئحة 
طعام صحية لتغذيــة أبنائنا ومنحهم الطاقة الكافية 
للــدرس واملغذيات التي تســاعد على الرتكيز وحتســن 

اداءهم الدراسي.

وجبة الغداء:
من منا ال يعاين من 

مشكلة إعادة حقيبة 
الطعام املدرسية من 

دون أن يلمسها ولده وما 
املمكن أن يكون احلل؟ 

رئيس قسم التغذية
أخصائية تغذية عالجية

ندين اجلوهري املهتار

ماجيستري تغذية عالجية
اجلامعة األمريكية / بريوت

بكالوريوس تغذية عالجية
اجلامعة األمريكية / بريوت
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سالمة وجبة المدرسة
 لضمان  وصول وجبة ولدك من المنزل الى المدرسة بوضعية ممتازة 

و بشكل آمن وصحي  عليك اتباع اآلتي: 

اختيــار األطعمة : اختــار اطعمة تتحمل وقت طويل وال تفســد ســريعا  
مثل البسكويت  من القمح الكامل ، الصمون ، عيدان الجزر او السيليري 

، الفاكهة الكاملة الغير هشة . 

طريقــة حفظ الطعام :  اختيار حافظــة طعام تعزل الحــرارة مع إضافة 
قوالــب ثلــج خاصــة إلبقــاء الطعام بــارد. إذا كنت تحضر الطعــام ليال يجب 

حفظه على حرارة ال تتعدى ال 5 درجات 

غســل الخضار والفاكهة: غســل الفاكهــة والخضار جيــدا وتعقيمها 
والحرص على تنشيفها قبل تعليبها . 

مالحظــة : املــاء هو بيئة حاضنــة لتكاثر امليكروبات فيجــب ان ال يبقى 
الطعام رطبً 

نظافــة حافظــة الطعام: تنظيف الحافظة بشــكل يومي بالماء الســاخن  
والصابون  يمنع تكاثر الميكروبات وانتقالها للطعام 

غسل اليدين : إحرص على تذكير ولدك بأهمية غسل يديه قبل وبعد 
الوجبة المدرسية بالماء والصابون . 
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استعن بأفضل خبراء جراحة العظام ..
واستعد نشاطك

العظام  الشفاء مجموعة كاملة من خدمات  دار  العظام بمستشفى  يقدم قسم جراحة 
التشخيصية والعالجية والجراحية كجراحة جميع الكسور واختالطاتها عند الكبار والصغار، 
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ا�صابات الرياضية ومناظير الركبة، عمليات الرباط الصليبي، عمليات الديسك في الظهر 
والرقبة بالمجهر والمناظير، عمليات تثبيت العمود الفقري، عالج التشوهات الوالدية عند 

ا¨طفال وجراحة اليد وا¨عصاب المحيطية.

قسم جراحة العظام

العمود الفقري الــورك الــكتــف الــركبــة

17
هل متثل التليفونات 
الذكية و الكمبيوترات 

اللوحية تأثري علي 
العمود الفقري 

العنقي؟

Monitor should be 16 - 29 inches away
from your eyes and monitors top line 
should be in line with your eyes

Keep your head and body
straight with shoulders relaxed

Adjust your chair’s backrest
such that the curve of the
chair matches with curve of
your back

if your re-adjust height of your chair,
also re-adjust your monitor

Exert only slight pressure at
the end of the cushion

Keep elbows close to your
sides

keep your feet �at on the �oor

Drape your hand over the 
mouse and hold it lightly. 
Click as gently as possible.-
Keep your wrists straight and 
�at with your hands, wrists 
and foream parallel to the 
�oor

إستشاري جراحة املخ واألعصاب 
و العمود الفقري

بقلم : د طارق درويش

مــن  الثانــي  العقــد  فــي  فتــاة 
العيــادة  الــي  تدخــل  العمــر 
بصحبــة والديها .. تشــكو من 
آالم بالرقبة مســتمرة ألســابيع 

وصفتها بأنها مبرحة .. 
الطبــي  الكشــف  بتوقيــع  و 
الفحوصــات  إجــراء  بعــد  و 
يتبيــن  اإلشــعات  و  الضروريــة 
زوايــا  فــي  أختــالل  وجــود 
مالمــح  و  الرقبــة  ميكانيــكا 
بدايات تآكل في النســيج هذا 
كان  المرضــي  مــن  النمــوذج 
يعتبــر فــي فتــرة ســابقة حتي 
بدايــات القــرن الحالــي نموذجًا 
نادرًا .. إل أنه في الفترة الحالية 

أصبح نموذج متكرر.

في دراســة أجريت عن تأثير إســتخدام التليفونات المحمولة و الكمبيوتر 
اللوحي علي العمود الفقري، تبين وجود تناسب طردي بين درجة إنحناء 
العنق عند استخدام التليفونات المحمولة و الكمبيوترات اللوحية بحيث 
تــزداد درجــة الضغــط علي الفقــرات العنقية ما بين خمــس كيلوجرامات 
عنــد درجــة التعــادل الميكانيكــي، و أثبتــت الدراســة أن التأثيــر الضــار 
لإلســتخدام الخاطــيء للتليفــون المحمــول عنــد درجــة اإلنحناء الشــديد 
للعنــق يمثــل خطر حقيقي علي فئة الشــباب بصــورة خاصة حيث تمثل 
هــذه الفئــة العمرية الشــريحة األكثر إســتخدامًا لهذه األجهزة و بشــكل 

يتعارض مع الوصول الصحية السليمة .

الوقاية خير من العالج
مخاطــر  مــن  الفقــري  العمــود  لحمايــة  و 

عــن  ينتــج  مــا  و  الخاطــيء  اإلســتخدام 
ذلــك مــن نتائج ســلبية تؤثر علــي أداء 
تعرضــه  أو  حياتــه  نمــط  و  الشــخص 
لتطــورات مرضية يجب مراعاة القواعد 
الحياتيــة  الممارســات  فــي  الصحيــة 
اليوميــة و ممارســة بعــض التمرينات 
البســيطة بشــكل منتظــم لتقوية 

عضــالت الرقبــة و أســفل الظهــر و 
االستشــارة  الــي  اللجــوء  ضــرورة 

الطبيــة عنــد ظهــور أي أعــراض 
لألم مستمر بالرقبة.

WORK PLACE ERGONOMICS بيئة العمل الصحية
و تمثــل هــذه الدراســة جزءآ مــن إتجاه علمي يعني بإســتخدام اإلســلوب 

الصحي في التعامل مع العمود الفقري في الحياة اليومية ..

و منهــا بيئــة العمــل الصحيــة.. العلــم الــذي يعنــي بالوضعيــة الســليمة 
للموظف في جلوســه علي الكتب بشــكل ال يضع أي إجهاد علي العمود 

الفقري سواء في النطقة العنقية أو منطقة أسفل الظهر.

و يجدر بالذكر أن مراعاة الفوارق الفردية بين حالة و أخري ،، عند ظهور أي 
أعراض للجهاد علي العمود الفقري .. 

و يجــب أن يتم دراســة الحالة من زوايــا ميكانيكا العمود الفقري المختلفة 
حيث تختلف السباب و بالتالي تختلف وسائل العالج

و تؤكــد اإلحصائيــات آن شــريحة حقيقيــة مــن الشــباب فــي ســن مبكــر 
أصبحــت في خطر يتمثل في شــكاوي متكررة في عيــادة العمود الفقري 
ترجع بشــكل مباشــر الــي اإلســتخدام المبالغ فيــه للتليفــون المحمول و 
خاصة في وضع اإلنحناء الشديد . بل تصل درجة التأثير في بعض الحاالت 
الــي مســتوي حــدوث تــآكل فــي النســيج الغضروفــي للفقــرات العنقيــة 
بدرجــة تســبب ظهور أعراض تســبب أختــالل ميكانيكا الفقــرات و ضغط 
علــي الربطة وأكدت الدراســة علي ضــرورة مراعاة الوضــع الصحيح للرقبة 
عنــد التعامــل مــع هذه الجهــزة و اإللتزام باإلســتخدام المناســب للفترات 
المحددة الغضروفي.الحدوث بشكل روتيني ..مما يثير التساؤل ما سبب 
ظهــور هــذا النمــط فــي الشــكوي في مرحلــة مبكــرة من العمــر العنقي 
للفقــرات العنقيــة و تــزداد بالتدريــج الي أن تصــل الــي 27كيلوجرام عند 
درجة إنحناء 60درجة الفاصل و قد تؤدي الي ضغط علي الجذور العصبية 

في الحالت الشديدة بالضرورة.
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قسم الجراحة العامة

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

18
هــل تعانــي مــن التعــب واالرهــاق المســتمر؟ هــل تعانــي مــن تســاقط 
الشعر، الوزن الزائد؟ أو ربما تعاني من اعراض أخرى كالقلق واالستيقاظ 
المستمر؟ عدم القدرة على النوم؟ خفقان القلب أو حتى التعرق الزائد؟ 
اذا كانت األجوبة على هذه األسئلة بنعم، فقد تكون الغدة الدرقية هي 

المسؤولة عن هذا الخلل.

مــا هي أمراض الغــدة الدرقية وما هي أعراضهــا، وهل هناك عاج 
لهذه األمراض؟

ترقــد الغــدة الدرقية في مقدمة الرقبة، تحت الجلد، وال نشــعر بها عادًة. 
تعمــل الغدة الدرقية على انتــاج الهرمونات الدرقية ، وهي مجموعة من 
الهرمونــات المســؤولة عــن عمليــات األيض داخــل الجســم، أي العمليات 
التــي تــؤدي النتــاج الطاقــة للخاليــا، ممــا يســاعد الجســم علــى العمــل 
واستغالل الطاقة. في حال أمراض الغدة الدرقية فان خلل يصيب نسبة 

الهرمونات الدرقية في الجسم، مما قد يؤدي ألعراض عديدة.

اذًا، ما هي األعراض التي يمكن أن تظهر اثر خلل في الغدة الدرقية؟
عديــدة هــي األعــراض التي قد تصيب الشــخص الذي يعانــي من أمراض 

الغدة الدرقية، وأبرزها األعراض التالية:

االنتفــاخ في الرقبة: أو ظهور كتلة في الرقبة، ســواًء في جزء أو كامل 
الرقبة. ليس كل انتفاخ في الرقبة هو مرض الغدة الدرقية، اال أن األمر قد 

يدل على وجود خلل وظيفي في الغدة الدرقية.
تغييــر الــوزن: مــن أبــرز األعــراض التــي قد يشــكو منهــا مريــض الغدة 
الدرقية، تغيير الوزن. ونقصد بذلك زيادة أو نقصان الوزن، دون رغبة في 
ذلــك. غالبــًا مــا يــزداد الوزن اثر نقــص الهرمونــات الدرقية- أي ما يســمى 
بقصــور الغــدة الدرقية )HYPOTHYROIDISM(. أمــا نقصان الوزن فهو 
غالبــًا نتيجــة الزديــاد عمــل الهرمونات الدرقيــة- أي ما يعــرف بفرط الغدة 

 .) HYPERTHYROIDISM (الدرقية
تعتبــر أمــراض الغــدة الدرقيــة مــن األمــراض المنتشــرة التــي قــد تــؤدي 
لتقلبات المزاج ولتغييرات مستمرة في طاقتنا اليومية وحماسنا. حيث 
يعانــي األشــخاص المصابيــن بقصور الغــدة الدرقية من التعــب واالرهاق 
المســتمر، ومن الشــعور بانعدام الطاقة، اضافًة الى االحباط، االكتئاب أو 
اليــأس. وعلــى العكــس تمامًا، فــان فرط الغــدة الدرقية ســيؤدي للقلق، 

العصبية، ازدياد النشاط والحماس، قلة النوم أخرى.
دقــات القلــب: نظــرًا ألن الهرمونــات الدرقية ذو قــدرة علــى التأثير على 
جميــع أعضــاء الجســم، فانهــا تؤثــر على القلــب. قد يالحــظ مرضى فرط 
الغــدة الدرقيــة تســارع دقــات القلب وقد يشــعرون بخفقــان قلبهم في 
الصــدر. أمــا مرضــى قصــور الغدة الدرقيــة فقد يشــعرون ببطئ وضعف 

دقات القلب. 
تســاقط الشــعر:  قد يظهر لدى مرضى الغــدة الدرقيــة. ال داعي للقلق 

أمراض 
الغدة 

الدرقية

فهذا األمر سرعان ما يتحسن عند عالج مرض الغدة الدرقية.

الحر أم البرد؟
يفقــد مرضــى الغــدة الدرقية القدرة علــى التحكم بدرجة حرارة الجســم، 
حيث يشعر مرضى قصور الغدة الدرقية بالبرد وعدم القدرة على تحمل 
البــرد. علــى العكــس تمامــًا، فــان مرضى فــرط الغــدة الدرقية يشــعرون 
بعــدم القــدرة على تحمل الحــرارة المرتفعة، ويعانون مــن التعرق الزائد. 
يعود األمر لخلل في عمليات األيض المســؤولة عن الحفاظ على التأقلم 

مع درجة حرارة البيئة. 
أعراض أخرى عديدة قد تظهر اثر قصور الغدة الدرقية، 

وتشــمل االمســاك، عــدم انتظــام الــدورة الشــهرية أو انقطــاع الحيــض، 
وجفاف الجلد.

أما عن أعراض أخرى لفرط الغدة الدرقية
 فهــي تشــمل االســهال، عدم انتظــام الدورة الشــهرية، ضعــف وضمور 
العضــالت، ومشــاكل فــي الرؤيــة كازدواج الرؤيــة أو عــدم وضــوح الرؤيــة. 

االنتفاخ في الرقبة قد يدل على وجود خلل وظيفي في الغدة الدرقية

ماذا أفعــل اذا كنت أعاني من أعراض مشــابهة لألعراض المذكورة 
أعاه؟

اذا كنت تعاني من أعراض تشــبه أعــراض أمراض الغدة الدرقية، ُيمكنك 
التوجه للطبيب. سيقوم الطبيب بفحص الغدة الدرقية جسديُا، واجراء 

اختبار دم بسيط الختبار نسبة هرمونات الغدة الدرقية في الدم.
تنتشــر أمــراض الغدة الدرقية لدى النســاء، وغالبًا مــا يصيب فرط الغدة 
الدرقيــة النســاء، وخاصًة صغيرات الســن. أمــا قصور الغــدة الدرقية فانه 
يصيب النساء بشكل عام، وخاصًة الكبار في السن. اال أن القواعد ليست 
بُمحكمــة فــي حال أمــراض الغدة الدرقيــة، وقد نجد الكثيــر من األمراض 
فــي جيــل غيــر معتــاد. غالبــًا ما يتــم اختبــار أحــد الهرمونــات الرئيســية 
 TSH- THYROID STIMULATING( ويســمى الهرمون المنبه للدرقيــة
HORMONE (، وفــي حــال ارتفاعــه- تكــون الحالة قصور الغــدة الدرقية، 
امــا فــي حال انخفــاض مســتواه فيكون األمر فــرط الغــدة الدرقية. هناك 
أمراض عديدة تســبب خلل وظائف الغدة الدرقية أبرزها داء هاشــيموتو 
)HASHIMOTO DISEASE ( الــذي يــؤدي لقصــور الغــدة الدرقيــة، وداء 
غريبــز )GRAVES DISEASE ( الــذي يــؤدي لفرط الغــدة الدرقية. ويبقى 

السؤال األساسي، كيف يمكن عالج أمراض الغدة الدرقية،

وكيف يمكن الحفاظ على اتزان الهرمونات الدرقية؟
مــن المهــم أن نذكــر أن هــدف العالج هو الحفــاظ على اتــزان الهرمونات 
الدرقيــة، لــذا فان امكانيــات العالج تختلف وفقًا لحالــة الخلل التي أصابت 

الغدة الدرقية:
فــي حــال قصــور الغــدة الدرقية، فــان هــدف العــالج هــو اعــادة نقص 
الهرمونــات الدرقيــة. لذا فــان العالج هو باضافة حبوب تحــوي الهرمونات 
الدرقيــة. ســيؤدي األمــر للتحســن فــي حالــة المرضــى، واختفــاء األعراض 
خــالل عــدة أســابيع. لكن من المهم االشــارة الــى ان االســتمرار في تناول 
الهرمونــات الدرقية أمر مهم جدًا لضمان نجاح العالج، وقد تكون الحاجة 

لتناول العالج لمدى الحياة.
فــي حــال فرط الغــدة الدرقية، فــان هدف العــالج هــو ازالــة الهرمونات 
الدرقيــة الزائــدة. توجد عدة امكانيات عالج وتشــمل العــالج باألدوية التي 
تعمــل لخفــض نســبة الهرموانــات الدرقيــة فــي الجســم، العــالج باليود 
االشــعاعي، والمعالجــة الجراحيــة الســتئصال الغــدة الدرقيــة بالكامل أو 
جزئيــًا. غالبــًا مــا تجرى العمليــة الجراحية في حال فشــل امكانيات العالج 

األخرى.

أستشاري باطنية
وغدد صماء والسكر

د. عمار منصور
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دوايل 19
الساق

استشاري اجلراحة العامة و املنظار - استشاري 
جراحة الكبد و املرارة و البنكرياس

د. عدنان صادق

شهادة الطب و اجلراحة- جامعة جالسكو - اململكة 
املتحدة 

البورد و الزمالة الكندية يف اجلراحة العامة 
البورد األمريكي يف جراحة و زراعة الكبد و املرارة و 

البنكرياس

الشــعيرات  بعــض   تظهــر 
الدمويــة الصغيرة تحــت الجلد 
و قــد تكــون حمــراء رفيعــة أو 
بنفســجية  أو   زرقــاء  خطــوط 
ســمكها  تتــرواح  متعرجــة 
علــى  ملميتــر.   2 حوالــى 
الشــبكة  ظهــور  مــن  االرغــم 
العنكبوتيــة ال يعنى مشــكلة 
قــد  إنهــا  إال  خطيــرة  صحيــة 
تســبب بالم او ثقل  بالساقين 
خصوصــا بعــد الوقــوف لفتــرة 

طويلة كالمعلمات.

الشــبكة  ظهــور  أيضــا 
العنكبوتيــة يأثــر علــى جمــال 
الســاق أو الفخــذ ممــا يســبب 
إحــراج و يحــد من لبــس بعض 

المالبس والموديالت للسيدات خشية ظهورها.

قــد تكــون دوالــى الســاق كبيــرة أو بســيطة ظاهــرة فــى مــكان معيــن 
بالســاق وخصوصــا حوالى الركبة أو اســفل الســاق ولكنهــا غالبا ما تنتج 

من مشاكل فى مكان آخر بالساق.

األوعيــة الدمويــة هى أساســا نوعان بالجســم شــرايين وأوردة. الشــرايين 
هــى التــى تنبــض و لهــا جــدران ســميكة وتنقــل الــدم المحتــوى بالغذاء 
واإلكســجين مــن القلــب ألطــراف الجســم. األوردة هــى تنقــل الــدم الغيــر 
مؤكسج من األطراف للقلب. هذه األوردة لها جدران خفيفة وتنضغط عند 
تقلــص العضــالت المجــاورة لها مما يدفــع الدم لألعلى بإتجــاه القلب. عند 
إرتخــاء العضــالت بعد تقلصهــا تمنع صمامات األوردة عــودة الدم لألطراف. 
األوردة إمــا عميقــة وهــى المهمــة وإما ســطحية وهى مســاعدة للعميقة 
وبينهمــا إتصــاالت عــدة. تصــب األوردة الســطحية فــى االوردة العميقــة 
ويتحكــم فــى مــرور الدم صمامــات وريدية فقط تســمح للــدم باإلتجاه من 
األوردة الســطحية للعميقــة. عندما تفشــل الصمامــات فى عملها يحصل 
إرتجاع للدم باألوردة بسبب الجاذبية األرضية ويحصل احتقان الدم وتتمدد 

االوردة السطحية وفروعها ومن ثم تظهر الدوالى بالساق تحت الجلد.

أشكال الدوالي:
 قد تظهر الدوالى كعروق زرقاء متعرجة ممتدة بالساق أو الفخذ . أو قد 

تظهر كبقع من شعيرات حمراء أو زرقاء بالجلد.

األسباب:
يعتبــر فشــل الصمــام الــذى يربــط الوريــد الصافــن )وهــو أكبــر األوردة 
الســطحية( مــع وريــد الفخــذ العميــق عنــد أعلــى الفخــذ أكثــر األســباب 
شيوعا لدوالى الساق. عند إرتجاع الدم إليه يتوسع الوريد الصافن ومن 
ثم تتمدد األوردة الســطحية ا لتى تتصل مع الوريد الصافن تحت الجلد 

مع إحتقانها بالدم مما يؤدى لظهور الدوالى.
يعتقــد بوجود ســبب وراثــى لظهور دوالى الســاق حيث تكثر عند   •

بعض العوائل على الرغم من عدم تحديد الجين الوراثى. 
الحمــل والتغييــرات الهرمونيــة اثناء الحمل وضغــط الرحم الحامل   •

على األوردة تسبب الدوالى لذلك تكثر عند النساء. 
السمنة.  •

تقدم العمر.  •
والحالقيــن  كاألطبــاء  لســاعات  الوقــوف  تتطلــب  التــى  الوظائــف   •

والمدرسين.

التشخيص:
قبــل البــدئ بالعــالج ال بــد مــن التشــخيص الدقيــق للدوالــى وذلــك أوال 
بالتاريــخ المرضــى والفحص الســريرى وتقييم درجة االدوالــى. يتم إجراء 
فحــص مفصــل ألوردة الرجــل والفخــذ باألشــعة الصوتيــة )الدوبلــر( فــى 
حالــة الوقــوف وتقييــم وظيفــة الصمامــات الوريديــة باألوردة الســطحية 
والعميقة واألوردة الرابطة بينهما وتشخيص مصدر إرتجاع الدم لالوردة 

السطحية. أيضا يتم التأكد من عدم وجود جلطة باألوردةالعميقة.

الحقن SCLEROTHERAPY: إذا كانت الدوالى فقط شعيرات بسيطة 
وال يوجــد إرتجــاع بالوريــد الصافــن الكبيــر يتــم عالجهــا بالحقــن فقــط 
)التصليــب( وهو عالج بســيط حيث يقوم الطبيب بحقــن وريد صغير أو 

متوسط به دوالي بمحلول يعمل علي إغالق الوريد.

العالج
أول  تلبس  الجوارب الضاغطــة: 
شــئ بالصباح وتنزع قبــل النوم. ال 
يجــب أن يقــف المريــض قبل لبس 
وذهــب  إســتيقظ   إذا  الجــوارب. 
للحمام فيجب بعدها أن يســتلقى 
لمدة ربع ســاعة مع رفع الرجل فوق 
مســتوى القلــب حتــى يذهب الدم 
يلبــس  ثــم  بالســاق  األوردة  مــن 

الجوارب وهو جالسا على السرير.
صعوبــة  المرضــى  يجــد  عــادة 
كبيــرة بالمواصلــة بلبــس الجوارب 
الضاغطة لفترة طويلة لما تســبب 
من ضيق لهم وخاصة بالجو الحار.
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يقــوم   :AMBULATORY PHLEBECTOMY بالخطــاف  النــزع 
الطبيــب من خالل هــذه العملية بإزالة الدوالــي الظاهرة )حجمها أكبر 
مــن 3 ملــم( مــن خــالل ثقب صغير جــدًا فــي الجلد بإســتخداف خطاف 
صغيــر اليتــرك أثــر. يتــم اســتخدام بنــج موضعــي فقــط فــي المــكان 
المطلوب. تؤتى هذة الطريقة نتيجة ممتازة بإختفاء الدوالى المزعجة 

المنظر.

الجراحــة LIGATION AND STRIPPING: يعتمــد العــالج الجراحى 
التقليــدى علــى ربط الوريد وقطعه من منطقــة أعلى الفخذ ومنطقة 
الركبــة ومــن ثــم ســحبه بآلة جراحيــة من األســفل من الســاق )إقتالع(. 
تجــرى تحــت التخديــر العــام ويحتــاج المريــض للراحــة لمدة أســبوعين 
مــع وجود آالم وكدمات. نســبة نجــاح الجراحة فقــط 60% وايضا هناك 
مضاعفــات مــن التأثير علــى األعصاب المصاحبة لألوردة بنســبة %11. 
أيضا هناك التشــوه للســاق بســبب الشــق الجراحى. أصبحت الجراحة 

اآلن شئ من الماضى وال تعمل فى المراكز العالمية.

قســطرة الليــزر EVLT:عكس الجراحــة فإن هــذه الطريقــة الحديثة 
التى برزت منذ خمس سنوات و التى تجرى بدون تخدير عام أو تنويم 
المريض او حتى الصيام قبلها تقوم بإغالق الوريد كليا من غير إقتالع 
جراحــى. وهــى طريقــة معتمــدة مــن إدارة الــدواء والغــذاء بأمريــكا. ال 
يحتــاج المريــض للدخــول للمستشــفى أو التخدير العام بــل هو إجراء 
يتم بالعيادة و يســتغرق أقل من ســاعة. و قد أنتشــرت هذة الطريقة 
بصــورة كبيــرة بالغــرب حيــث أثبتــت القســطرة نجــاح كبيــر ومســتمر 
حيث نســبة بلغت 97% فى دراســة ألكثر من 2000 مريض ومن دون 
عودة للمرض بعد 4 ســنوات من المتابعة وهو نجاح أكثر من الجراحة 
التقليدية. وقد وجد أن أكثرنسبة الرضى من العالج هى أكثر بين من 

إستخدموا القسطرة لعالج دوالى الساق من من تعرضوا للجراحة.

فى الغرب أكــر األطباء إجتهوا لتوصيــة مرضاهم نحو هذه 
الطريقة الفعالة والبســيطة حتى أن اجلراحة اآلن ال جترى إال 

قليال. 
الوقاية من الدوالى:

تجنب الوقوف أو الجلوس   •
لمدة طويلة دون حركة.

التخلص من الوزن الزائد.  •
رياضة المشى.  •

لبس الجوارب الضاغطة.  •

أمــا طريقــة القســطرة فهــى يقــوم الطبيــب المختــص بإدخــال إنبــوب 
القسطرة الدقيق عن طريق فتحة صغيرة جدا بالجلد مثل المغذى تماما. 
يتم ذلك تحت التخدير الموضعى كالذى يســتخدم عند طبيب األســنان. 

يتم رؤية مكان الوريد ومتابعة إنبوب القسطرة باألشعة الصوتية. 
عنــد وصــول إنبوب القســطرة الــى نقطة إلتقــاء الوريد الصافــن و الوريد 
العميــق فــى أعلــى الفخذ عنــد الصمام المتوســط بينهما يتم تســخين 
)كــوى( جــدار الوريــد الصافــن حراريــا بالليــزر ممــا يــؤدى إلى إلتصــاق جدار 
الوريــد الصافــن وإلغاء تجويفه ومن ثم تليفه بعد أســابيع والتخلص من 

إرتجاع الدم فيه. يتم لف الفخذ برباط ضاغط لعدة أيام وتلبس الجوارب

الضاغطة لمدة إسبوع ويطلب منهم المشى مباشرة.
ال تتــرك القســطرة أى أثر بالجلــد وال تحتاج أى خيوط جراحية كالذى تتركه 
الجراحــة. أيضــا إحتمــال إصابــة العصــب غيــر واردة حيــث يتم عــالج الوريد 
مــن الداخــل. قد يكون هناك ألم خفيف لعدة أيام بعد القســطرة ولكن 

يمكن السيطرة عليه بالمسكنات الخفيفة.

قد يحتاج المريض لحقن أو نزع باقى الدوالى الصغيرة أو الشعيرات 
الدموية إلكمال العاج.

ما هى أفضلية 
القسطرةEVLT؟ 

إجراء بسيط.  •
تخدير موضعى فقط.  •

ال تشوهات الجراحة.  •
بدون ألم الجراحة.  •

يمارس المريض المشى   •
مباشرة.

نجاحات عالية.  •
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ما هي عملية 20
رأب الشريان 

بدون جراحة؟
جراحة رأب الشرايين التاجّية هي عبارة عن إجراء عملية جراحية في القلب 
يتم فيها تجاوز واحد أو أكثر من أنســدادت الشــرايين التاجّية عن طريق 
تحويــل مســار األوعيــة الدموية ألســتعادة تدفق الــدم الطبيعــي للقلب. 
هذه الوصالت عادة ما تأتي من شرايين المريض نفسه واألوردة التي تقع 
في الصدر )االوعية الصدرية( والساق )الصافن( أو الذراع )الساعد (. الوريد 
المســتخدم في رأب يدور حول الشــريان )أو الشرايين( المسدودة إلنشاء 

مسارات جديدة تسمح بتدفق الدم الغني باألوكسجين إلى القلب

كيف يتم ذلك؟ 
لتجاوز االنســداد، يقوم الجراح بعمل فتحة صغيرة أســفل االنســداد   •

الموجود في الشريان التاجي المصاب.
إذا تــم أســتخدام الوريــد الصافن )من الســاق( أو الشــريان الكعبري   •
)من الذراع( ، يتم توصيل نهاية واحدة إلى الشريان التاجي والنهاية 

االخرى الى الشريان األورطي. 
إذا تــم أســتخدام الشــريان الثديــي، يتــم توصيــل نهاية واحــدة إلى   •
الشــريان التاجــي بينمــا تبقــى النهايــة األخــرى متصلة فــي مكانها 
األصلــي فــي الشــريان تحت الترقــوي األيســر. ُيخّيط الشــريان المرّقع 

الى الفتحة ألعادة توجيه تدفق الدم حول هذا األنسداد.
ويتكــرر هــذا اإلجــراء حتــى يتــم معالجــة جميــع الشــرايين التاجيــة   •
المصابة. من الشائع رأب ثالثة أو أربعة شرايين تاجية  أثناء الجراحة. 
ويقــوم الطبيــب أو الممرضــة بشــرح عمليــة رأب التــي تــم تنفيذها   •

وذلك قبل مغادرة المريض للمستشفى.

جهاز القلب والرئة: 
 أثنــاء الجراحــة، يتــم أســتخدام آلــة لتغييــر مســار الــدم لشــرايين القلب 
والرئة )وتســمى عملية جراحية »على المضخة«(  ُتســتخدم هذه التقنية 
ألســتبدال عمــل القلــب والرئتين، والســماح بــدوران الدم فــي بقية أنحاء 
الجســم. يتــم إيقــاف ضربات القلــب حتى يمكن للجــراح إجــراء عملية رأب 

على قلب  »ثابت« .

عملية جراحية بدون المضخة أوعملية ترقيع القلب النابض:
 عمليــة جراحيــة بــدون المضخــة أوعمليــة رأب القلــب النابض هــي جراحة 
تســمح للجراحيــن بإجراء عملية جراحية فــي القلب وهو ما يزال ينبض. ال 
يتم أســتخدام جهــاز القلب والرئة. يقوم الجراح بأســتخدم معدات طبّية 
متطــّورة أليقــاف )تثبيــت( أجزاء مــن القلب و رأب الشــريان المســدود في 
بيئــة عاليــة الســيطرة خــالل العمليــة. وفي الوقت نفســه، تســتمر باقي 

أجزاء القلب بالعمل وضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم

لماذا يتم ذلك؟
 أن الهدف من العملية هو تخفيف أعراض مرض الشريان التاجي )بما في 
ذلــك الذبحــة الصدريــة(، وتمكين المريض مــن العودة للحيــاة الطبيعية 

وكذلك تقليل خطر األصابة بنوبة قلبية أو مشاكل القلب االخرى.

المخاطر والمضاعفات:
كما هــو الحال مع أي عمليــة جراحّية، هناك مخاطــر، منها إمكانية 
حصول مضاعفات مرتبطة بالتخديــر، بما في ذلك خلل عمل الجهاز 

التنفسي أو القلب 
اللتهاب   •
النزيف   •

الجلطة الدماغية   •
عدم أنتظام ضربات القلب   •

الفشل الكلوي   •
أنخفاض الضخ القلبي   •

أحتشاء عضلة القلب أثناء أو بعد الجراحة   •
الموت  •

البدائل:
 العالج باألدوية، أستخدام البالون أثناء القسطرة، أو أستخدام الليزر خالل 
عضلــة القلــب ألعادة تدفق الدم .كل هذه الطرق قد تكون بدائل لبعض 

المرضى. 
 

أهلّية المريض لألجراء:
 أن قرار وصف العالج الدوائي أو إجراء تداخل أو جراحة رأب شرايين القلب 
يعتمــد علــى عــدة عوامــل بما في ذلك مدى شــدة مرض القلــب واألوعية 
الدمويــة، وشــدة األعــراض، والعمر وظــروف طبّية أخــرى. إن طبيب القلب 
)أخصائــي القلــب( والجــراح يقومــون بتحديــد أفضــل طريقــة عــالج لــكل 

مريض.

فريق عمل قسم األمراض القلبية
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قسطرة21
البالون

ما هي قسطرة البالون ؟ 
 

قســطرة البالــون عبارة عن إجراء طبي ُيســتخدم فيــه البالون 
ألعادة فتح أوعية القلب الدموية التي ضاقت أو ُسّدت.

 

كيف يتم ذلك؟
يســتغرق إجــراء قســطرة البالــون عــادة ســاعة أو ســاعتين يكــون فيهــا 
المريــض مســتيقظًا ولكن تحــت تأثير التخديــر الموضعــي ويمكن أيضا 

إعطاء المريض مسكن لأللم وذلك حسب الحاجة.

حيــث يقوم الجراح بأدخال القســطرة التي تحمل بالــون صغيرالى  داخل 
الشريان عن طريق منطقة  الفخذ أو الذراع والتوجه به الى مكان التضّيق 

الحاصل في الشريان التاجي.

ثم يتم نفخ البالون لتوسيع التضّيق في الشريان.

وهنــاك حــاالت يتم فيها تثبيت دعامة من شــبكة ســلكية خلــف البالون 
تعمل على دعم جدران الشرايين.

 

لماذا يتم ذلك؟
أذا تّمت العملية بنجاح، فيمكن لقســطرة البالون أن تعمل على تخفيف 
آالم الصدر الناتجة عن الذبحة الصدرية، باألضافة الى تســهيل وتحســين 
أمكانيــة تشــخيص المرضــى الذيــن يعانــون مــن الذبحــة الصدريــة غيــر 
المســتقرة، وتقليل أو أيقاف خطر األصابة بالنوبة القلبية ألبعاد للمريض 

عن ضرورة الخضوع لجراحة القلب المفتوح. 

البدائل: 
 إذا لم تتمكن عملية القسطرة من توسيع الشرايين بما فيه الكفاية 
أو أن االنســداد كان شــديد جــدا بحيث ال يمكــن معالجته عن طريق 

القسطرة ، فأن جراحة القلب قد تكون الحل األمثل .
 
 

األشخاص الُمأهلّين للقسطرة :
 أن الطبيــب هــو صاحــب القــرار النهائــي فــي أهلّيــة كل مريــض إلجــراء 

العملية بعد أجراء الفحص والتشاورمع المريض. د. أحمد عالء الدين
إستشاري ورئيس قسم األمراض القلبية

د. سعد الكندري
إستشاري أمراض القلب

المخاطر والمضاعفات: 
 كمــا هــي الحــال مــع أي عملية جراحية، هنــاك مخاطر محتملــة  يمكن أن 

يتعّرض لها المريض مثل: 
المضاعفــات المرتبطــة بالتخديــر، مثــل الخلــل الــذي قــد يصيــب الجهــاز 

التنفسي أو القلب .

االلتهاب  •
نزيف في الفخذ )أو أي موضع يستخدم ألدخال القسطرة(   •

األنســداد الكامل والذي ســيمنع  تدفق الدم إلى منطقة من القلب   •
)خطر صغير، أقل من %1( 

الضرر الذي قد يصيب  صمام أو وعاء دموي.   •
السكتة الدماغية   •

عدم أنتظام ضربات القلب   •
الفشل الكلوي   •

رد فعل تحسسي لصبغة األشعة السينية   •
 

أن قســطرة البالــون تعالــج الحالــة وليــس الســبب الــذي أّدى الــى تضّيق 
الشــرايين. وأن نســبة  الربــع مــن الحــاالت التــي تــم عالجهــا مــن التضّيق 
ُيتوّقع أن ُتعاود التضّيق مرة أخرى خالل فترة ســّتة أشــهر. وهذا التضّيق 

المتكررة قد يتطّلب تكرار أو عدم  تكرار اإلجراء الطبي. 
 

ويمكــن تخفيــض المخاطر مــن خالل أتبــاع تعليمات الطبيــب قبل وبعد 
الجراحة.
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أحد اإلختبارين الجديدين هو
NON-INVASIVE ANALYSIS FOR CHROMOSOMAL 

EXAMINATION )NACE(

الكشف عن تثلث الكروموسومات TRISOMY 21 ,18 ,13 والتغيرات في 
عــدد الكروموســومات الجنســية X, Y. ومن أشــهر األمــراض الوراثية التي 

.DOWN SYNDROME يتم الكشف عنها بهذا اإلختبار متالزمة داون

وقد جرت العادة الكتشاف هذه االعتالالت الكروموسومية الى اللجوء الى 
فحوصات أقل كفاءة في التشــخيص، مثل االختبار الشــهير وهو الفحص 
الثالثــي TRIPLE TEST  والــذي كان يدلــي فقــط فــي نتيجتــه باحتماليــة 
وجــود المــرض، وال يؤكدهــا، ممــا يضطــر طبيــب النســاء الى اللجــوء الى 
وســيلة أخري ال تخلو من خطروة على األم والجنين، وهو ســحب عينة من 
داخــل الرحم من الســائل المحيط بالجنين )الســائل األمنيوســي( للتأكد 
مــن وجــود المرض مــن عدمه. وهذا ما يميــز اإلختبار الجديــد، ألنه ال يحتاج 
الــى أيــة عينات من داخل الرحم، وإنمــا نأخذ عينة دم عادية تؤخذ من األم 

بدءا من األسبوع العاشر للحمل.  
بالتعاون مع مركز آي جينوميكس

العاملي للفحوصات اجلينية بأسبانيا

يعلن عن احدث اختبارات كشف العيوب 
اخللقية أثناء احلمل واختبار األمراض الوراثية 

قبل الزواج

22
خمترب 

مستشفى دار 
الشفاء 

رئيس قسم اخملتربات الطبية

د. حممد املراغي

دكتوراه الباثولوجيا اإلكلينيكية - جامعة عني 
شمس

أستاذ مساعد الباثولوجيا اإلكلينيكية - جامعة 
عني شمس

مراقب جودة داخلي معتمد

منذ اليوم األول إلنشائه، أولت اإلدارة العليا لمستشفى دار الشفاء الجديد 
اهتمامــا بالغــا بالمختبــر الطبــي، وذلك إلدراكهــا ألهمية وتنــوع الخدمات 
التي يقدمها المختبر، والتي ال غنى عنها في مجالي التشخيص الطبي 
والمتابعــة. وقــد تم تجهيــزه منذ اليــوم األول بأحدث األجهــزة والتقنيات 
المخبريــة، وإمــداده بالعمالــة المتخصصــة فــي كافــة مجــاالت التحاليــل 
الطبيــة. ولقــد وضــع المختبــر ضمن خطــة التحديــث والتطويــر الدائمين 
بالمستشــفى ليواكــب التقدم التكنولوجى المســتمر. ويعمل بالمختبر 

نخبة من العاملين، 

علــي رأســهم رئيــس قســم المختبــر الطبــي الدكتــور/ محمــد المراغى، 
األســتاذ المســاعد بكلية الطب بجامعة عين شــمس، ونخبة من الفنين 

المؤهلين وأصحاب الخبرات العالية بالمجال.

  QMENTUM ومختبــر دار الشــفاء حاصــل على شــهادة الجودة الكنديــة
كوحدة من وحدات المستشفى، وهو يسعى االن للتقدم للحصول على 
أعلى شهادة للجودة في مجاالت المختبرات الطبية من الكلية األمريكية 

COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS ألطباء الباثولوجيا

ويف النــدوة العلميــة التــي أقامها اخملتــرب، مت اإلعــالن عن توافــر اختبارين 

جديديــن ميثــالن أحــدث مــا توصل لــه العلــم يف التحاليــل اجلينيــة  لفحص 

العيوب اخللقية أثناء احلمل، والفحص الكروموســومي قبل احلمل للكشــف 

عــن األمــراض الوراثية احملتملة يف اجلنني، وذلك بالتعــاون مع خمتربات أي 

جينومكــس، وهو املركــز الرائد عامليــا يف جماالت الفحــوص الوراثية، ويقع 

املركز الرئيسي له يف أسبانيا.
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ان خطة التطويرالمتكاملة التي يقوم بها مختبر مستشــفى 
دار الشفاء تهدف الى توفير أرقي مستوى من التحاليل الطبية 
بالكويت يضاهي الخدمات التي تقوم بتقديمها أشهر وأعرق 
المختبــرات فــي العالــم، توفيرا علــى المريض مشــقة وتكلفة 
اللجوء للخارج، ولترســيخ مجتمع ينعم بصحة أفضل من خالل 

تقديم العناية الفضلى لمرضانا واألمل بالشفاء. 

فقــد الحظ العلمــاء أن بعضا من الحمض النــووي للجنين أثاء الحمل يمر 
مــن المشــيمة الــى الــدورة الدموية لــألم، وبالتالــي، وعن طريــق أحدث ما 
توصــل لــه علــم التحاليــل الوراثية، يتم فحصــل الحمض النــووي للجنين 
بعــد فصلــه مــن دم األم، ثــم يتــم فحصــه للكشــف بمنتهــى الدقــة عن 

وجود هذه االعتالالت الكروموسومية من عدمه.

  )NACE PLUS( كما أن المختبر يوفر النســخة المتقدمة من هذا اإلختبار
وهــي نســخة يلجــأ لهــا الطبيــب عند الضــرورة للكشــف عند عــدد أكبر 
مــن الكروموســومات تشــمل، باإلضافة الى ما ســبق، كروموســوم 9 و16 
  MICRODELETIONS ومجموعــة الحذوفات الكروموســومية الصغيــرة
الهامة إكلينيكًيا، والتي ينتج عن وجودها العديد من األمراض والعيوب 

الخلقية.

           أما االختبار الثاني
 COMPATIBILITY للزوجين  الوراثي  التوافق  اختبار  فهو 
أو  الزواج،  قبل  إجراؤه  يتم  والذي   )GENETIC TESTING )CGT
بعد الزواج وقبل حدوث الحمل، وهو اختبار يتم عن طريق سحب 
عينة الدم من كل من الزوجين. فكل فرد بشري قد يكون حامال 
األمراض،  لبعض  المتنحية  الوراثية  الجينات  من  معين  لعدد 
شخص  أنك  للمرض  المتنحي  الوراثي  للجين  حملك  يعنى  وال 
نسختين  إلى  تحتاج  المتنحية  الوراثية  األمراض  ألن  ذلك  مريض، 
من الجينات )أحداهما قادم من األب واألخر قادم من األم(، وبالتالى 
البحر  )كأنيميا  الوراثي  المرض  لنفس  الجين  وجود  تصادف  إذا 
فإن  طفل،  إنجاب  فى  يرغبان  اللذان  واألم  األب  داخل  المتوسط( 
إحتمالية إصابة هؤالء األطفال بهذا المرض الوراثى يمكن أن تصل 

إلى 25%، وهى بالشك نسبة مرتفعة.

والكتشــاف ذلك، يجب دراســة )تحليل( هذه الصفــات الواقعة على 
الجينــات القادمــة من كل زوج، للتأكد من عــدم وجود جينات هذه 
األمــراض الوراثيــة علــى نفــس الكروموســومات المماثلــة لهــا فى 
الــزوج األخر، والتى قد تؤدى حينئذ إلى زيادة احتمالية إنجاب طفل 

مصاب بهذا المرض الوراثي.

د. محمد المراغي رئيس القسم وفريق العمل بالمختبر

61



  الحول 
عند األطفال

  الحول 
عند األطفال

ماهو الحول ؟
الحول هو عيب بصري تكون فيه العينان غير مستقيمتين وتنظران إلى 

إتجاهين مختلفين .

حيــث تكــون إحــدى العينين متجهــة لألمام مباشــرة بينما العيــن األخرى 
تنحرف إلى الداخل او الى الخارج او الى األعلى او الى األسفل .

الحــظ أن العيــن المنحرفة قد تســتقيم في بعض االحيــان وتظهر العين 
المســتقيمة انحرافًا أحيانًا اخرى . كما وان عدم االســتقامة هذا قد يكون 

ملحوظًا دائمًا او انه يظهر ويختفي .

ويتعبر الحول حالة شــائعة تصيب األطفال الذكور واإلناث على حد ســواء 
, إضافــة الــى إمكانيــة حدوثه في مرحلــة ال حقة من العمــر . آخذين بعين 
االعتبــار أن الحــول قــد يصيب أكثر من فرد في العائلــة كما أنه قد يصيب 

األشخاص الذين ليس لهم أقارب مصابون بهذه الحالة.

الرؤيــة باســتخدام كلتــا العينيــن فــي وضعهما المســتقيم هــي الوضع 
الطبيعــي لدى الشــخص الســليم حيــث تتجه العينان الــى نفس الهدف 
المرئــي . عندئــٍذ فقــط يقــوم مركــز اإلبصــار في الدمــاغ بدمــج الصورتين 
اآلتيتيــن منهمــا لكــي ينتــج صــورة واحــدة ثالثيــة األبعــاد ) أي الصــورة 

المجسمة(

كيف يتم توجيه العينين ؟
هناك ست عضالت تتحكم في حركة العين . ولكي يمكن تثبيت وتركيز 
كلتا العينين على هدٍف مرئي واحد يجب أن يكون هناك توازن وتنسيق 

في العمل بين العضالت السيت الموجودة حول كل عين .

ماتداعيات الحول على اإلبصار ؟
إن عــدم اســتقامة العينيــن فــي مرحلــة الطفولــة قــد يســبب تدنــي في 
القدرة البصرية او كســل في إحدى العينين حيث يســتقبل المخ الصورة 
اآلتيــة مــن العين المســتقيمة التي ترى بشــكل أفضــل ,متجاهاًل الصورة 
االتية من العين األخرى غير المســتقيمة مما يؤدي الى كســلها . الحظ ان 
مثــل هذا الكســل يؤدي ايضا الى فقدان القدرة علــى إدراك البعد الثالث 

لألشياء اي الصورة المجسمة والعمق .

لماذا ال يحدث مثل هذا الكسل عند الكبار ؟
عندمــا تنحــرف إحــدى العينيــن أو تصبــح على غير اســتقامة واحــدة فإنه 

ينتج عن ذلك إرسال صورتين مختلفتين إلى الدماغ .

بالنســبة لألشــخاص الكبــار الذيــن يصابــون بالحــول وهــم كبــارًا , فغالبًا 
ماتكــون الرؤيــة لديهم مزدوجة ألن المخ تعود على اســتقبال الصورتين 
العينــان  كانــت  وقتمــا  ودمجهمــا  العينيــن  كلتــا  مــن  المرســلتين 
مســتقيمتين . أمــا فــي حالة الحول فإن المخ ال يســتطيع دمج الصورتين 
اآلتيتيــن مــن العينيــن وال يســتطيع تجاهــل أَي منهمــا والنتيجــة هــي 

ازدواجية الرؤية .

عنــد األطفــال الصغــار المصابين بهذه الحالــة فإن المخ يقوم باســتقبال 
الصــورة المنقولــة عــن العيــن التــي توفــر رؤية افضــل ويتجاهــل الصورة 
اآلتيــة مــن العيــن األخرى واســتمرار هــذا التجاهل يؤدي بمــرور الوقت الى 
تدنــي الرؤيــة فــي العيــن غيــر المســتقيمة وبشــكٍل دائــم ويعــرف هــذا 

بالكسل البصري .

هل باإلمكان إنقاذ العين الحوالء من الكسل ؟
نعــم إذا مــا تم ذلك في ســن مبكــرة ويكون عالج كســل العين هذا عن 

طريق :-

عالج السبب المؤدي الى الحول ,وستنحدث عن ذلك فيما بعد
تغطيــة العيــن التي توفــر الرؤية األفضــل للطفل وذلك بهدف تحســين 

القدرة البصرية للعين األضعف

ماهو الحول الكاذب؟
قــد يالحــظ علــى بعــض األطفــال الرضــع وجــود حــول نتيجة لكــون األنف 
لديهــم عريضــًا و مفلطحــًا مع وجــود ثنية داخل الجفــن 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 
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,لذلك يجب استشارة الطبيب المختص في حالة الشك بوجود حول في 
عين الطفل .

كيف يتم إكتشاف وتشخيص الحول ؟
ينبغــي إجــراء فحــص لألطفــال من قبــل الطبيــب المختص أثنــاء مراحل 
الطفولة وذلك للكشف عن ي احتمال لوجود أمراض اللعين . ويكون هذا 

األمر مهمًا إذا كان أحد األقارب يعاني من وجود حول او كسل بالعين .

ما الغرض من عالج الحول ؟
الغرض من عاج الحول يتخلص في اآلتي :-

• الحفاظ على القدرة البصرية للعين ) أي حمايتها من الكسل (
• تحقيق استقامة العينين

• استعادة القدرة على اإلبصار بكلتا العينين في وقت واحد

ماهي طرق عالج الحول ؟
يختلف عاج الحول من حالة الى أخرى باختاف السبب المؤدي لإلصابة 

،حيث قد يشمل العاج :-
إستخدام النظارات الطبية  •

العملية الجراحية لتعديل وضع عضالت العين  •
استئصال الماء األبيض )عدسة العين المعتمة ( في حالة وجوده  •

تصحيح أي عيوب اخرى تكون السبب في انحراف العين عن وضعها   •
الطبيعي

إضافة الى عالج كسل العين وذلك بتغطية العين السليمة بهدف   •
تحسين القدرة البصرية في العين المصابة إن لزم األمر .

الداخليــة  العيــن  ألجــزاء  الشــامل  العينــي  الفحــص  ضــوء  وعلــى   •
والخارجيــة  يقــرر طبيــب العيون نوعيــة العالج المالئم للحالة ســواء 
كان عالجــًا بصريــًا او طبيــًا او جراحيــًا، وقد يتظلب األمــر عالجًا يجمع 

بين إثنين او أكثر من هذه العالجات معًا .

ماهو الحول الى الداخل 
)الحول األنسي( ؟

الحول االنسي هو انحراف إحدى 
العينين او كلتاهما نحو األنف 

وهو أكثر أنواع الحول شيوعًا لدى 
األطفال الصغار .

ماأهم انواعه ،وكيف يعالج ؟
أهمها نوعان:

1- الحول األنسي التكيفي :
يحدث عادًة عند سن الثانية من العمر إال أنه في بعض األحيان يمكن أن 
يحدث في ســن أبكر او أبعد من ذلك . وســببه المباشــر هو طول النظر 

لدى هؤالء األطفال .

2- الحول األنسي الخلقي:
ويظهر عادًة بعد الوالدة مباشرة أو بعد ذلك خالل األشهر الستة األولى 

من عمر الطفل .

زوايــة الحــول ) أي مقدار انحراف العين ( عادة تكون كبيرة . وأحيانًا كثيرة 
يكــون هذا الحــول متبادل أي يظهر في إحــدى العينين تارة وفي العين 

الثانية تارة أخرى .

هنا ال تنفع النظارات الطبية ويكون العالج فقط بالجراحة عن طريق شد 
أو إرتخــاء او تغييــر موقع بعض عضالت العين او كالهما من أجل تحقيق 
استقامة العينين . ويفضل أن يتم هذا في أسرع وقت ممكن . الحظ انه 

يجب عالج كسل العين اوالً ان وجد قبل التدخل الجراحي .

ويجــب التنبيــة هنا الى أن بعض انواع الحول األنســي يكون مشــتركًا اي 
ان قســطًا من اإلنحراف يكون بســبب النوع األول التكيفي والقسط اآلخر 
منــه يكــون بســبب النــوع الخلقي ويتم هنا بــكال العالجيــن أي النظارات 

الطبية والجراحية .

ما هو الحول الى الخارج ) الحول الوحشي( ؟
الحــول الوحشــي هو انحــراف العين بعيدًا عــن االنف ويتعبــر من الحاالت 
الشــائعة للحــول . ويحــدث هذا النوع من الحول فــي أغلب األحيان عندما 
يركز الطفل بصره على أهداف بعيدة . وغالبًا ما يحدث الحول الوحشــي 
بصــورة متقطعــة خاصــة عندما يكون الطفل غارقًا فــي أحالم اليقظة او 

مريضًا او متعبًا .

وفي أحوال كثيرة يالحظ الوالدان إغالق الطفل عينه عند تعرضه ألشعة 
الشمس واألضواء المبهرة . 

ماهي أشهر أنواع 
الحول؟

أشهر انواع الحول هي :-

1- الحول الى الداخل
) الحول األنسي( وأهم انواعه

األنسي التكيفي.  •
األنسي الخلقي.  •

2 - الحول الى الخارج
) الحول الوحشي (

هــو النظــارات الطبيــة الموجبة التي تعالج الســبب 
وهــو طــول النظر وذلــك من أجل تحقيق اســتقامة 
العينيــن الجديــر بالذكر هــا ان اســتخدام النظارات 
الطبية يجب ان يستمر الى ان يتالشى طول النظر 
ومعه الحول شــيئًا فشــيئًا في السنوات األولى من 

عمر الطفل .

العالج

وسنستعرض اواًل احلول األنسي بشيئ من 
التفصيل .
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متــى يفضــل إجــراء جراحة 
الحول ؟

إذا كان هناك داٍع للعالج الجراحي ،فإنه 
كلمــا تم ذلك فــي مراحلة مبكرة كلما 
تحســنت الفرصة أمام الطفل لتحقيق 

نمو بصري سليم في كلتا العينين .

ومــن المهــم التأكــد هنا علــى أن قرار 
توقيــت إحــراء الجراحــة يتــم مــن قبــل 
طبيــب العيــون المختــص حســب كل 
حالة على حدة ، وليس بناءًا على رغبة 

الوالدين .

كســل  عــالج  يفضــل  هــل 
العين أوالً أم جراحة الحول ؟

عــادة يفضــل عــالج كســل العيــن اوالً 
لكي تحقق الجراحة اســتقامة العينين 

على المدى البعيد .

العينين  هــل تســتقيم 
تماما بعد جراحة الحول ؟

اإلجــراء  يعتمــد  الحــول  جــراح  إن 
الجراحــي فــي مقــداره ونوعــه بناءًا 
معروفــة  عالميــة  جــداول  علــى 
ومتداولــة وذلــك حســب قياســات 

الحول التي لدى المريض نفسه .

أغلــب  فــي  العينيــن  وتســتقيم 
الحــاالت إال أن بعضًا منها قد يحتاج 

لجراحة ثانية .

هـل تتطلـب 
الجراحة إخراج 

كرة العين من 
محجرها ؟

ال  الحــول  جراحــة  إن  آل 
كــرة  إخــراج  تتطلــب 
العيــن مــن محجرهــا 
مــن  يكــون  وقــد 
الضــروري إجــراء الجراحة 
او  العينيــن  إحــدى  فــي 

كليهما .

هل سيحتاج الطفل 
للنظارات الطبية بعد 

الجراحة ؟
ارتــداء  الــى  الحاجــة  تســتمر  قــد 
الجراحــة  بعــد  الطبيــة  النظــارات 
وذلك حســب نوع الحــول الذي لدى 

الطفل نفسة .

ماهي مضاعفات 
عمليات الحول ؟

تعتبــر عمليــات الحــول كأي جراحة 
أخــرى حيــث يمكــن حــدوث بعــض 
او  االلتهابــات  مثــل  المضاعفــات 
يحــدث  وقــد   ... الــخ  نزيــف  حــدوث 
ناقــص  تصحيــح  او  زائــد  تصحيــح 
للحول األمر الذي قد يستلزم إجراء 
جراحــة أخــرى كمــا أســلفنا . ولكــن 
وبشــكل عــام فــإن جراحــات الحول 
تعتبــر مــن الجراحات اآلمنــة في يد 

من له الخبرة.

كيف يعالج الحول الوحشي 
؟

ارتــداء  او   ، للعيــن  تمرينــات  إجــراء  إن 
نظــارات طبيــة او عدســات منشــورية 
يمكن أن تســاعد في الحد من انحراف 
العين للخارج او تســاعد في السيطرة 
علــى هذا النوع من الحــول لدى بعض 
األطفــال إال ان الجراحــة تكــون ضروريــة 

في أغلب األحيان .

هــل تنفــع الجراحة لكل 
حاالت الحول ؟

ليســت  الحــول  جراحــة  إن  آل 
بديــاًل عن اســتخدام النظارات 
الطبية او الوســائل العالجية 

األخرى.

الحــول  عــالج  يكــون  فقــد 
غيــر  أخــرى  أســاليب  بإتبــاع 
األســاليب الجراحية والتي قد 
تشــكل اســتخدام القطــرات 

او  الطبيــة  النظــارات  او 
تمرينات العين او تغطية إحدى 

العينين.
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يمكنهم إخفاء
عيونهم ...

فقط عندما 
يلعبون

�االت التخصص: احلول الداخلي . احلول . احلول اخلارجي . احلول الكامن . كسل العني  
الوظيفي احلول الشللي . ا�هتزاز الالإرادي للعني . أمراض عيون ا�طفال

إنحراف العني عند الصغار والكبار
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سرطان
24املثانة

د. شريف أحمد صالح عثمان

زميل كلية اجلراحني امللكية الربيطانية 
شهادة تدريب على استخدام الليزر يف عالج أورام 

املثانة والربوستاتا وتفتيت حصوات املسالك البولية 
من شركة دورنري األملانية

حيــث يحدث منو أنســجة غري طبيعية تُعرف باســم الــورم الذي يتطور يف 
بطانة املثانة. ينتشر الورم يف بعض احلاالت إىل العضالت احمليطة.

العــرض األكثر شــيوعًا لســرطان 
المثانة هو الدم في البول والذي 
يجــب  عــادًة.  مؤلــم  غيــر  يكــون 
عليك زيــارة طبيبك حتى يمكن 
اســتقصاء الحالــة إذا الحظت دم 
فــي بولــك حتــى لــو كان يظهــر 

ويختفي.

يمكن  تصنيف سرطان المثانة من كيفية انتشاره عندما يتم 
تشخيصه. 

ســيصفه األطبــاء بســرطان المثانــة الســطحي أو غير الغــازي للعضلة إذا 
كانــت الخاليــا الســرطانية محتــواة داخــل بطانة المثانــة. هو النــوع األكثر 
شــيوعًا مــن ســرطان المثانة ويمثل 7 من كل 10 حــاالت. ال يموت معظم 

الناس كنتيجة لهذا النوع من سرطان المثانة.

عندما تنتشر الخاليا السرطانية خارج البطانة إلى العضالت المحيطة من 
المثانة، ُيشــار له بســرطان المثانة الغازي للعضلة. لكن لديه احتمال أكبر 
لالنتشــار إلى أجزاء أخرى من الجســم ويمكن أن يكون مميتًا ولكنه أقل 

احتماالً.

لماذا يحدث سرطان المثانة؟

يبــدو أن معظــم حاالت ســرطان المثانة ناتجة عن التعــرض للمواد الضارة 
والتــي تــؤدي إلــى تغيرات غيــر طبيعية في خاليــا المثانة علــى مدى عدة 

سنوات. 

إّن دخان التبغ ســبب شــائع وُيقدر أن نصف حاالت ســرطان المثانة سببها 
التدخين.

مــن المعــروف أيضــًا أن التعــرض لبعض المــواد الكيميائية المســتخدمة 
ســابقًا في التصنيع ُيسبب سرطان المثانة. لكن ُمنعت هذه المواد منذ 

ذلك الحين.

أنواع 
سرطان 

املثانة

عالج 
سرطان 
المثانة

يمكن عادة إزالة الخايا السرطانية بينما ُتترك 
بقية المثانة ســليمة في حاالت سرطان المثانة 

غير الغازي للعضلة.
يتم ذلــك باســتخدام تقنية جراحية تســمى 
االحليــل  عبــر  المثانــة  ســرطان  اســتئصال 
)TURBT(. ُيمكــن أن تليهــا جرعــة مــن العاج 
لتقليــل  المثانــة  فــي  مباشــرة  الكيميائــي 

خطرعودة السرطان.

يمكــن حقن دواء يعرف باســم عصيات كالميت غيــران )BCG( في 
المثانة للحد من خطر عودة السرطان وذلك في الحاالت التي يكون 

هناك خطر أعلى لعودته.

قد يتضمن عاج سرطان المثانة الغازي للعضلة إزالة المثانة جراحيًا 
بعملية تعرف باسم استئصال المثانة الجذري.

ســتحتاج لطريقــة أخــرى لجمــع بولك عنــد إزالــة المثانة. تشــمل 
الخيــارات الممكنة صنع فتحة في البطن وبذلك يمكن تمرير البول 
إلى كيس خارجي أو بناء مثانة جديدة من جزء من األمعاء. ســيتم 

ذلك في نفس وقت استئصال المثانة الجذري.

قــد ُيوصى بدورة عا جية من العاج اإلشــعاعي والعاج الكيميائي 
إذا كان مــن الممكــن تجنب إزالــة المثانة أو إذا كانــت الجراحة غير 
مناســبة. يمكن اســتخدام العــاج الكيميائي بمفــرده أحيانًا قبل 

الجراحة أو قبل أن ُيشارك مع العاج اإلشعاعي.

ســيكون لديك اختبــارات متابعة منتظمة للتأكــد من عدم وجود 
عامات عودة الورم بعد عاج جميع أنواع سرطان المثانة.

قسم المسالك البولية
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تعد جراحة المسالك البوليه من ا�ختصاصات الجراحيه الهامة التي تقوم بتشخيص ومعالجة أمراض 
الجهاز البولي ابتداء� من الكليتين، الحالبين، المثانة، البروستات وا�عضاء التناسلية الذكرية. يتم 
استشاريين   من  متكامل   كفريق  الشفاء  دار  مستشفى  في  البولية  المسالك  قسم  في  العمل 
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العالجية القصوى بمنتهى الراحة وبدون ألم.

د. أحمد فوزي

مسجل مسالك بولية

د. محمد عبد اللطيف

استشاري مسالك بولية

د. شريف عثمان

إختصاصي مسالك بولية

د. راني العاكوم

إختصاصي مسالك بولية

نخبة من أطباء
مستشفى دار الشفاء

يعملون لراحتكم   

نخبة من أطباء
مستشفى دار الشفاء

يعملون لراحتكم   

اختصاصي جراحة ومناظري املسالك 
البولية والتناسلية والعقم
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استشاري أمراض الكلى، الضغط و الباطنية

د. حممد عبداهلل العازمي

الباطنيـــة  ألمـــراض  الكنـــدي  البـــورد 
الكلـــى ألمـــراض  الكنـــدي  البـــورد 

ــة  ــراض الباطنيـ ــورد األمريكـــي ألمـ البـ
البـــورد األمريكـــي ألمـــراض الضغـــط

كيفية االكتشاف 
املبكر ألمراض 
الكلى و كيفية 

الوقاية من 
الفشل الكلوى 

وظائف الكلي

تقوم الكلى باستخالص النفايات والماء الزائد من الجسم.  -1
تقوم الكلية بقياس نسبة األمالح كالصوديوم والبوتاسيوم     -2

والفوسفور في الدم، وتحافظ على مستواهم الطبيعي عن طريق    
االمتصاص واإلخراج.  

إفراز هرمون االريثروبويتين الذي يساعد على تكوين كريات الدم     -3
الحمراء.  

إفراز مواد للتحكم في ضغط الدم.  -4
تنشيط فيتامين )D( المطلوب لتكوين العظام.  -5

امراض الكلى
)اسباب و اعراض امراض الكلى( 25

وال  طويلة،  ولمدة  األولى  الفترة  في  أعراض  توجد  ال 
عن  الكليتين  كفاءة  تقل  عندما  إال  األعراض  تظهر 

%30 ولذلك زادت أعداد المرضى كثيًرا.

الطريقة الوحيدة الكتشاف أي خلل مبكر هي
على  تليفزيونية  آشعة   + الكلى  وظائف  عمل   •

الكليتين
صداع.  •

إرهاق وضعف عام.  •
شحوب اللون بسبب فقر الدم.  •

فقدان الشهية.  •
غثيان وقيء.  •

حكة مستمرة.  •
أو  بالقلب، وغيبوبة،  متأخرة؛ مثل: هبوط  أعراض   •

تشنجات.

 
أنواع الفشل الكلوي :

فشل كلوي حاد قد يمكن الشفاء التام   •
منه.

فشل كلوي مزمن يحتاج لعاج طبي   •
وغذائي .

فشل نهائي يحتاج لعاج طبي وغذائي   •
وتعويضي .

الفشل 
الكلوي

أعراض الفشل الكلوي :
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تحليل البول.  .1
تحليل الكرياتينين بالدم  .2

الشخص  في  البول  مع  ويخرج  العضات  من  ينتج  الكرياتينين:   .3
الطبيعي، ولكنه يرتفع بالدم في حالة الفشل الكلوي.

تحليل استخاص كرياتينين لقياس كفاءة الكلى  .4
تحليل البولينا بالدم .  .5

مع  وتخرج  بالجسم،  البروتينات  استخدام  ناتج  هي  البولينا:   
البول في الشخص الطبيعي، ولكن ترتفع بالدم في حالة الفشل 

الكلوي.
موجات فوق صوتية علي الكليتين والجهاز البولي .  .6

تحليل عينة من الكلى عند الضرورة .  .7

1- الوقاية:
عالج مرض السكر.  •

عالج ارتفاع ضغط الدم.  •
عالج التهابات الكلى.  •

عالج البلهارسيا.  •
المسكنات  وخاصة  األدوية  استخدام  سوء  تجنب   •

وبعض المضادات الحيوية واألشعة بالصبغة.
متابعة وظائف الكلى عند هؤالء المرضى مرة سنوّيًا ـ 
مثال ـ في غاية األهمية وقد يجنب كثير منهم الوصول 

إلى مرحلة الغسيل الكلوي

السليمة  الكميات  استخدام  الغذائي:  التثقيف   -2
والدهون  والبوتاسيوم  البروتيناتوالصوديوم  من 
نسبة  وتنظم  الحديد  توفر  التي  واألدوية 

الكالسيوم والفوسفور بالدم.

عالج  يمكن  النهائي:  الكلوي  الفشل  عالج   -3
جلسات  بواسطة  النهائي  الكلوي  الفشل  مريض 
كلى  زراعة  أو  البريتوني  الغسيل  أو  الصناعية  الكلى 

من متبرع أو من المتوفين حديًثا.

مرض القصور الكلوي مرض صامت ال يظهر إال  عن طريق الفحوصات   - 1
الناس من  أعداد كبيرة من  تمنع  قد  غير مكلفة  إجراءات بسيطة   3
البول +  الكلي +  الكلوي و هى: تحليل وظائف  الفشل  إلي  الوصول 

أشعة تليفزيونية علي الكلي 

الدم  ضغط   + السكر  مرضي   -  2
المرتفع + البلهارسيا + حصوات 

الكلي: 
الكلي  الدورية مع أخصائي  المتابعة   
واإلرشادات  الكلي،  وظائف  لمتابعة 
الوصول  لتجنب  ا  جًدّ هامة  العالجية 

إلي مرحلة الفشل الكلوي .

المسكنات:  - 3
من  الروماتيزم(  أدوية  )وخاصة   
الحاد  الكلوي  الفشل  أسباب  أهم 
الضرورة  عند  أخذها  يجب  والمزمن. 
خطورة  أقلها   . قصيرة  ولمدة  فقط 
علي الكلي مشتقات الباراسيتامول

مرض السكر.  •
مرض ارتفاع ضغط الدم )وهما أكثر األسباب شيوًعا(  •

التهابات ميكروبية بالكلى.  •
البلهارسيا.  •

أمراض وراثية؛ مثل مرض تكيس الكليتين.  •
سوء استخدام األدوية وخاصة المسكنات.  •

بعض أمراض الجهاز المناعي كمرض الذئبة الحمراء.  •
التهابات الكلى الحادة والمزمنة والتي تعقب التهابات الحلق.  •

أمراض أخرى.  •

أسباب الفشل
الكلوي :

عالج اضطرابات 
وظائف الكلى :

طرق تشخيص الفشل الكلوى
وأمراض الكلى :

االكتشاف املبكر ألمراض 
الكلي :
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حب الشباب

استشاري األمراض اجللدية

د. حممد فتحي

عضوية كلية األطباء امللكيه - اململكة املتحدة
زمالة كلية األطباء امللكية - جالسجو

بخالف االعتقاد الشائع بان ظاهرة حب الشباب تخص المراهقين والشباب 
فقط ، تشير االبحاث الى أن 3% من الذكور و- 12% من النساء يعانون 

من حب الشباب حتى جيل 44.

لماذا يظهر حب الشباب؟
الشعرية   الوحدة  في  تتعلق  الشباب  حب  تكّون  عملية  كل 
الشعرة  مسم  تشمل  الوحدة  هذة   .)PILOSEBACEOUS UNIT(
زغبي  وشعر   ،)SEBACEOUS GLAND( دهنية   غدة   ،)PORE(

.)VELLUS HAIR(

الوجه، الصدر والظهر هي أكثر المناطق عرضة لحب الشباب النها 
كثيفة جدا بالشعر الزغبي.

الميكروكوميدو  هي  الشباب  حب  في  االولية   )LESION( االفة 
الزغبي  الشعر  فتحة  انسداد  عقب  ينتج  الذي   )MICROCOMIDO(
جيل  في  االوالد  وجوه  على  رؤيته  ويمكن  والكيراتين  الدهن  بواسطة 

8-12 قبل ظهور حب الشباب.

في جيل المراهقة، بسبب تأثير الهورمونات الجنسية يحدث ارتفاع بافراز 
الدهن ويحدث تساقط غير منتظم للظهارة )خاليا االبيثيل( في منطقة 
 P. نوع  من  الجراثيم  ودخول  النسداده  يؤدي  مما  الزغبي  الشعر  فتحة 
الزغبي  الشعر  لداخل   )ACNE( PROPIONIBACTERIUM ACNES
حيث تتكاثر وتفرز مواد التي تجذب خاليا جهاز المناعة وتؤدي الى التهاب 

في الجلد.

.)PUSTULES( في هذة المرحلة نرى بثرات حمراء، ملتهبة وملوثة

حب الشباب هو اكثر المشاكل 
تظهر  وهي  انتشارا،  الجلدية 
في  االشخاص  من   %85 عند 
سنة   24 حتى   8 من  االجيال 
اسباب  من   %15 وتشكل 

التوجه لطبيب الجلد.

حب  ظاهرة  المراهقة  جيل  في 
وسط  اكثر  منتشرة  الشباب 
تكون  الحقا  بينما  الذكور، 
االناث.  وسط  أكثر  منتشرة 
من   %5، الـ25  جيل  في  فمثال 
منها  يعانون  فقط  الذكور 

مقابل 20% من االناث.

26
هل يزيد الضغط النفسي من حب الشباب؟

نعم. لقد وجدت عدة ابحاث عالقة بين الضغط النفسي وحب الشباب.
أحد االبحاث وجد أن الضغط النفسي زاد من حدة هذه الظاهرة  لدى 
اخر  بحث  في  الشباب.  حب  من  تعاني  كانت  التي  الناس  من   %55
كان ازدياد شديد في حب الشباب عند الطالب الجامعيين في فترة 

االمتحانات.

هل تؤثر نوعية الغذاء على حب الشباب ؟
الرأي  السنوات كان هناك خالفا في  مدار  انه على  رغم  يبدو كذلك. 
حول العالقة بين الغذاء وحب الشباب، تراكمت في السنوات الخيرة 
والسكر وظهور  بالطاقة  الغنية  االغذية  بين  عالقة  وجود  على  أدلّة 
الحليب  استهالك  بين  عالقة  أبدت  عدة  ابحاث  أن  كما  الشباب.  حب 

وتفاقم حب الشباب.

ما هو عالج حب الشباب ؟
وعالجات  موضعية  لعالجات  الشباب  لحب  المتوفرة  العالجات  تقسم 

عن طريق الفم.

هــل يعود ويظهر حب الشــباب ثانيــة بعد العالج 
بواسطة الرواكوتين )ISOTRETINOIN(؟

االشخاص  من   %60-40 أن  الى  االبحاث  تشير  ممكن.  هذا  بالطبع 
الذين استعملوا الرواكوتين يعانون ثانية من حب الشباب بعد مرور 

سنة ونصف حتى سنتين.
عندما يعطى عال ج الرواكوتين في جيل مبكر )دون سن ال-16( او 
الشباب  حب  ظهور  احتمال  يكون  قصيرة،  العالج  فترة  تكون  حين 

مجددا أعلى.

هــل هنــاك تأثيــر بعيــد المــدى للعالج بواســطة 
الرواكوتين على الحمل؟

تناوله  الجنين في حالة  تأثير مشّوه على  الرواكوتين هي مادة ذات 
في فترة الحمل ولذلك يجب التوقف عنه قبل 1-3 أشهر من الحمل، 
ولكن بخالف الفكرة الراجحة ال يوجد لهذا لدواء اي تأثير على الخصوبة 

أو القدرة على الحمل

قسم ا�مراض الجلدية

�  FRAXEL DUAL 
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طبيب مسجل طوارئ
بكالوريوس الطب واجلراحة

ماجستري الباطنة

27

يوجد  وال  مشابهه  بأعراض  أُصبت  إذا  ضغط:  مريض  تكن  لم  إذا    •
لها سبب أخر واضح مثل أنيميا معتادة، التهابات باألنف أو األذن أو 
األسنان أو غير ذلك فيمكنك التوجه ألقرب صيدلية أو مركز طوارئ 
لقياس ضغط دمك ،طبقًا لإلرشادات العالمية فضغط الدم أعلى من 
90/140 غير طبيعى ولكن فى غير المرضى قد يقبل ضغط مرتفع 

نسبيا دون الحاجة ألدوية ألنها نوبات غير مستمرة.
 

إذا كان ضغط دمك مرتفع نسبيًا عن المذكور يمكنك الجلوس فى   •
مكان هادئ والبعد عن التعرض للشمس واستخدام أى مسكنات 
لم  حالة  البارد وفى  الماء  وتناول  الصداع  حاله  بسيطة معتادة فى 
التوجه ألقرب مركز  20-30 دقيقة يرجى  تتحسن أعراضك فى خالل 

طوارئ.
 

إذا كنت مريض بالضغط : إذا أمكنك قياس ضغط دمك فى مكان   •
الدم فيفضل عمل ذلك وإذا  أنها مشكلة ضغط  للتأكد من  قريب 
التوجه فورًا  أى منهما فيجب  أو   100/160 ارتفاع ضغطك عن  ثبت 

ألقرب مركز طوارئ حتى وإن لم يكن هناك أعراض إال الصداع.

أعراض تحذيريه توجب التوجه للطوارئ لمرضى ضغط الدم 
المرتفع:

صداع شديد أو خلل بالرؤية أو فقدان مفاجئ للرؤية.  •
خلل فى الوعى أو فقدان للوعى.  •

تشنجات.  •
ضيق بالتنفس ال يتحسن.  •

آالم بالصدر أو حرقة على المعدة.  •
تورم بالجسم.  •

نزيف من األنف.  •

أسباب انخفاض ضغط الدم :
الغير مرضى: عادة يكون السبب  انخفاض الضغط   •
الخروج للعمل أو الدراسة بدون وجبة إفطار مناسبة 
خاصة مع بذل مجهود أو التعرض للشمس لفترات 
أو  الشديد  ،التعرق  المزمنة  األنيميا  أيضًا  طويلة، 
 ، تعويضها  دون  الماء  من  كبيرة  كميات  فقدان 
فقدان فجائى لكميات كبيرة من الدم ، أو التعرض 

لحروق شديدة.
 

نتيجة  يحدث  )المرضى(:  المزمن  الضغط  انخفاض   •
القلب  أمراض  ،بعض  الغدد  بعض  بافرازات  اضطرابات 

،بدايات الحمل أو بعض األدوية.

يرجى التوجه للطوارئ بشكل مباشر

مــاذا أفعــل فــى حالــه الشــك فى 
اإلصابة بارتفاع فى ضغط الدم؟

د. أحمد حممد إبراهيم
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ماهى أعراض انخفاض ضغط الدم؟

دوار / إغماء.  •
صداع مستمر غير معروف السبب.  •

خلل بالرؤية.  •
ضعف عام وعدم القدرة على الوقوف.  •
تغير فى درجة الوعى وفقدان التركيز.  •

غثيان وقيئ.  •

ماهــو التصــرف الصحيح فــى حالة الشــك بانخفاض 
ضغط الدم؟

إذا كنت تشك بأعراض نتيجة إلنخفاض ضغط الدم يمكنك التوجه   •
اإلرشادات  حسب  المعتاد  فى  دمك،  ضغط  لقياس  مكان  ألقرب 
العالمية أنه يكون أقل من 80/120 ولكن بشكل عام حتى نسبة 
اإلنخفاض 60/90  إذا كان نسبه   ، أعراض تذكر  70/100 لن يشكل 

فيما أقل )أى من الرقمين( يرجى التوجه للطوارئ بشكل مباشر
 

الخطر  للحد  ليس  ولكن  ما  حد  إلى  منخفضة  النسبة  كانت  إذا   •
عن  بعيدًا  هادئ  مكان  فى  الجلوس  فقط  يمكنك  سابقًا  المذكور 
الشمس والحصول على الراحة وشرب الكثير من السوائل ويفضل 
العصائر ،يجب أن تتحسن حالتك فى خالل 20 دقيقه على األكثر، إذا 

لم تتحسن الحالة يرجى التوجه ألقرب مركز طوارئ .
 

بعد إنتهاء النوبة، إذا سبق وتكررت النوبات أكثر من مرة يرجى مراجعة 
طبيب أمراض قلبية أو طبيب باطنى لتحديد سبب المشكلة األساسية 

وإذا كنت تحتاج لتدخل دوائى.

إرشادات عامة لمريض ضغط الدم المرتفع:
اإللتزام بالعالج ضرورة وتجنب الشائعات المعتادة عن المرض.  •

 
قياس ضغط دمك من فترة ألخرى ويفضل بشكل منتظم وتسجيل   •

ذلك لتحديد مدى نجاح العالج من عدمة وإن كنت تحتاج لتغييره
 

البعد عن األكالت شديدة الملوحة واستبدال طعامك بأطعمة صحية   •
قدر اإلمكان مع ممارسة الرياضة والتوقف عن التدخين

 
مراجعة العالمات التحذيرية السابقة وعدم إهمالها.  •

 
من  متكررة  ألعراض  المتعرضين  األشخاص  على  فيجب  عام  وبشكل 
سرعة  أو  بالصدر  آلم  مع  مترافقة  ماتكون  عادة  والتى  والدوار  الصداع 
بأنيميا  اإلصابة  إلحتمال  ذلك  بخصوص  طبيب  مراجعة  القلب  بنبضات 

مزمنة تحتاج لعالج محدد.
 

الحفاظ على أسلوب حياة صحى يقيك من التعرض لكثير من المضاعفات 
،احرض على اختيار الطعام الصحى، الحصول على النوم لياًل بقدر كاف 
،ممارسة الرياضة قدر اإلمكان والبعد عن الضغوط النفسية كلما أمكن 

ذلك.

حاالت انخفاض الضغط 
التى تحدث بسبب 

فقدان لكميات كبيرة 
من الدم فجأة أو حروق 

شديدة تصاحبها 
مشكات آخرى أكثر 
خطورة من إنخفاض 

ضغط الدم.
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، فخالل إقامتك   "815 النزالء هو "اجلناح ام�اطوري  أحدث أجنحة إقامة 
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يتكون من خمس أجنحة بخمسة ألوان تتناسب مع جميع ا�ذواق من حيث 
من  جو   � اخلصوصية  لتوفر  ا�ثاث،   � والفخامة  التصميم   � الروعة 
3 صاالت  الرفاهية والراحة والطمأنينة..  ويضم اجلناح طاولتني للطعام، 
للضيوف،  تلفزيون  �هزبالكامل،  مطبخ  جاكوزي،  حمامني،  استقبال، 
تلفزيون بالزما إ» جانب مساحة تتسع �كª من  25 زائر¨ مع خادمة خاصة 

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

الجناح ا�مبراطوري 



تم تطوير البالزما المشبعة بالصفيحات الول مرة عام 1970 و استخدمت  
الول مرة عام 1987 في جراحة القلب المفتوح و اصبح استخدامها رائجا 
متعددة  بمجاالت طبية  استخدامها  يتم  حاليا  و  التسعينات  بمنتصف 

كالجراحة المفصلية و التجمليلية و جراحة االسنان و العيون  الخ.

يتم تحضير البالزما المشبعة بالصفيحات  باخذ عينة من دم المريض و 
تثفيلها باجهزة خاصة لفصل البالزما عن الكريات الدم الحمراء

تحتوي  البالزما المشبعة بالصفيحات  على العوامل التالية :
 - الجذعية  الخاليا   - بيضاء  دم  كريات   - النمو  عوامل   - الصفيحات 
لمنطقة  الجذعية  الخاليا  بجذب  )تقوم  الصقة  جزيئات  و  السيتوكين 
 PROGENITOR( الدوارة  الجذعية  الخاليا  و   - الخاليا  اسالف   - الجرح( 

) CELL AND CIRCULATING STEM CELL

تشكيل  تحريض  على  تقوم  بالصفيحات   المشبعة  البالزما  عمل  آلية 
الكوالجين وزيادة توعية المنطقة (

الصفيحات  وظيفة  باضطراب  المصابين  المرضى   : االستخدام  مانع 
المراد  المنطقة  التهاب موضع في   - الدم  انتان   - الصفيحات  نقص  او 

حقنها - االصابة بالسرطان - خضاب دم اقل من 10 غ/دل كما و يجب :
البالزما  استخدام   قبل  اسبوعين  الكحول  و  التدخين  ايقاف 

المشبعة بالصفيحات  

 ) ...ديكلون  ..فولتارين  )بروفين  الستيروئيديه  االلتهاب  مضادات  ايقاف 
48 ساعة قبل استخدام البالزما المشبعة بالصفيحات  

ايقاف الكورتيزون اسبوعين قبل حقن البالزما المشبعة بالصفيحات  
حقن البالزما المشبعة بالصفيحات PRP بالمهبل

في االونة االخيرة تم توضيح فعالية PRP في تجيد خاليا و توعية المهبل 
حيث تقوم بتفعيل الخاليا الجزعية في منطقة الحقن من اجل تجديد و 
تحسين االنسجة المتضررة و غير المتضررة باالضافة الى تحسين توعية 

المهبل و بالتالي زيادة :

التجميل 
املهبلي 

باستعمال 
البالزما 

املشبعة 
طبيب امراض نساء ووالدةبالصفيحات  

الدكتورة جورجيت عسال

البورد العربي - جمستري امراض نساء ووالدة
عضو يف جمعية التجميل األمريكية.

زيادة الرغبة  و الرعشة الجنسية  •
زيادة ترطيب المهبل و نقص االلم اثناء الجماع  •

تضييق مدخل المهبل  •
زيادة حيوية و نعومة جلد االشفار و اعطاء اللون الوردي للفرج  •

نقص سلس البول  •

28
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عن صحة القلب
مبناسبة اليوم العاملي للقلب

إنسدال الصمام التاجى
يوجــد الصمــام التاجــى بيــن األذيــن األيســر والبطين األيســر مــن القلب، 
ويعرف إنسدال الصمام التاجى بأنه عدم اإلنغالق المحكم لهذا الصمام، 
حيث يتدلى هذا الصمام بإتجاه األذين األيســر فى حالة إنقباض البطين 
األيســر ، ممــا يــؤدى إلى عودة الدم إلى األذين األيســر، فيما يعرف بقصور 

الصمام التاجى.

ويعانــى المريــض فى هذه الحالــة من وجود إضطراب فــى ضربات القلب 
وعدم إنتظامها، كما يشكو عادة من بعض األعراض المتفرقة مثل آالم 
ببعض مناطق الصدر، صعوبة فى التنفس، عالوة على الشــعور بالدوار 

،وحالة من اإلجهاد العام.

الحــاالت  هــذه  مثــل  عــالج  وينبغــى 
ســريعا، ففــى حالــة تــرك الحالــة دون 
عــالج، فــإن األعراض ســرعان ماتتفاقم 
المضاعفــات  مــن  العديــد  مســببة   ،
أخطرهــا  لعــل  الخطيــرة،  الصحيــة 

وأهمها.

قصور الصمام التاجى : والذى    •
يعنى عودة جزء من الدم من    

البطين األيسر إلى األذين األيسر    
عبر الصمام التاجى فى حالة    

اإلنقباض.  
عدم إنتظام ضربات القلب.  •

إلتهاب غشاء القلب الجرثومى.  •

القسطرة التشخيصية : ويتم اللجوء إليها فى حالة عجز الطرق   •
األخرى فى إيجاد تشــخيص صحيح للحالة، أو فى حالة إنســدال الصمام 

التاجى دون ظهور أى عالمات مرضية واضحة .

ويتــم عــالج هــذه الحــاالت دوائيــا ، حيــث يوصــف لهــم أدوية مــن النوع 
"حاصرات بيتا" مثل عقار البيتالوك، والذى يهدف إلى تنظيم ضربات 
القلــب، والمانــع من إعطاء األســبرين للوقاية من الجلطات والســكتات 

الدماغية .. أما فى الحاالت التى يصاحبها قصور تاجى شديد ،

فال بديل إذن عن التدخل الجراحى ،حيث 
يتــم إصــالح الصمــام جراحيا ،وفــى حالة 
فشــل إصالحــه جراحيــا يتــم إســتبداله 
بصمــام آخر معدنى أو حيوانى مصنوع 

من أنسجة الحيوانات. 

لذا البد من إجراء بعض الفحوصات التشخيصية سريعا للوقوف 
على مالبسات الحالة ,ولعل أهم الفحوصات التشخيصية.

إســتخدام السماعة الطبية : حيث يتم ســماع صوت إضافى، يشبة   •
"تكة" المفتاح ، والذى يرجع إلى القصور التاجى .

تصوير القلب بالموجات فوق الصوتية "إيكو جرافى" : وهو أفضل   •
الخيــارات التى تســتخدم لرصد أى خلــل بالصمامات، إلى جانب تحديد 

نسبة القصور الموجودة .
األشــعة السينية "أشعة إكس" للصدر والقلب : والتى تعد بمثابة   •
الوســيلة المساعدة أو التأكيدية، والتى تستخدم عادة بهدف تأكيد 

التشخيص الذى يتم الوصول إليه .
تخطيــط القلــب الكهربائى : وذلك للوقــوف على الحالــة الكهربية   •
لعضلــة القلــب، ويتم ذلك من خالل توصيل بعض األســالك بالجســم 
فــى مناطقمعينــة ، وحث المريض على بذل بعض المجهود الخفيف 

،كوضعه مثال على جهاز مشى متحرك، أو ركوب دراجة ثابتة . 

عدد خاص 
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الوقاية من أمراض القلب
إن اول اســتراتيجية فــي الوقايــة من أمراض القلب هــي أن تقلل فرص 
إصابتــك بمرض الشــرايين التاجية قدر اســتطاعتك، وفيمــا يلي نظرة 
شــاملة لعوامــل الخطــورة الشــديدة المعروفــة، ومــا يمكنــك فعلــه 

لمجابهتها.

التدخين
إن التدخيــن يزيــد قابليتــك لإلصابة بمرض 
الشــرايين التاجية بمقدار يزيد عن الضعف 
بمــرض  لإلصابــة  عرضــة  أكثــر  ويجعلــك 
الشــرايين التاجية بمقدار يزيد عن الضعف 
ويجعلــك أكثر عرضة لإلصابــة بنوبة قلبية 

بمقدار يصل الى ست مرات.

والتدخيــن يمكــن أن يكون مرتبطًا بشــكل مباشــر ب 20% من الوفيات 
الناتجة عن مرض الشــرايين التاجية، وكل ســيجارة تدخنها تزيد من هذا 
الخطــر الــذي يتههــدك، والحــل الوحيــد هو االقــالع عن التدخيــن، فدرجة 
الخطر تقل سريعًا بعد االنقطاع عن التدخين وتعود الى نفس مستواها 

تقريبًا  لدى غير المدخنين في خالل ثالث سنوات

مستوى الكوليسترول المرتفع 
كلمــا ارتفــع مســتوى الكوليســترول فــي دمــك، زاد 
بمــرض  إصابتــك  فــإن خطــر  بمــرض  إصابتــك  خطــر 
الشرايين التاجية ينخفض بنسبة 2% الى 3% لكل 
نســبة 1% تستطيع أن تخفضها من الكوليسترول 

في دمك.

وأول خطوة في خفض مســتوى الكوليســترول في دمك هي ان تتناول 
طعامــًا منخفــض الدهــون باإلقــالل مــن األطعمــة حيوانيــة المصــدر، إن 
طبيبك سوف يخبرك بالمستوى المنخفض الذي يجب أن تصل إليه، وما 

إذا كان تناولك للعقاقير المخفضة للكوليسترول مفيدًا لحالتك.

ضغط الدم المرتفع
كلمــا ارتفــع ضغط دمــك، زاد خطر إصابتك 
بمرض الشــرايين التاجية، إن خفض ضغط 
دمــك المرتفــع يحميــك مــن االصابــة بهــذا 
المــرض، كمــا يعطيك ايضًا حمايــة إضافية 

من االصابة بالسكتات المخية.

الخمول الجسماني
أن  يمكــن  بانتظــام  الرياضــة  ممارســة  إن 
تخفض خطر إصابتك بالنوبة القلبية بمقدار 
يتــراوح بين الثلــث الى النصف، وإذا كنت قد 
بقيــت فــي حالــة خمول بدنــي لمــدة طويلة، 
وكنــت زائد الــوزن وبدينًا، فاستشــر طبيبك 

أوالً قبل أن تبدأ أي برنامج رياضي.

السمنة
الــوزن  20% فــوق  الــوزن بنســبة تزيــد عــن  إن زيــادة 
المثالــي تفتــح البــاب أمــام عــدد مــن عوامــل الخطورة 
األخــرى المســببة لمــرض الشــرايين التاجية ، وتشــمل 
ارتفــاع ضغط الــدم ومرض الســكر وارتفاع مســتويات 

دهنيات الدم ونمط الحياة الخاملية.

مرض السكر
إن مريــض الســكر يكون أكثر عرضــة بمقدار ثالثة 
الى ســبعة أضعاف للوفاة بســبب المرض القلبي 
الوعائــي، إن اتباع أســلوب مكثف للســيطرة على 
مرض السكر وغيره من عوامل الخطورة قد يقلل 

احتماالت اإلصابة بالمضاعفات القلبية الوعائية.

النوع ) ذكر / أنثى (
الشــرايين  مــرض  ان  خطــأ  يعتقــد  النــاس  بعــض 
التاجيــة يصيــب الرجــال فقط إذ ان النســاء فــي مرحلة 
الــى  الالتــي يحضــن( يكــن فــي حمايــة  الخصوبــة )اي 
حــد مــا ، ربمــا بســبب ان لديهــن مســتويات أعلــى من 
هرمون االســتروجين االنثوي في الدم، ومع ذلك فبعد 
ســن انقطــاع الحيض فــإن خطورة إصابــة المرأة بمرض 
الشــرايين التاجيــة أكثــر مــن أيــة حالــة أخــرى، بــل أكثر 
كثيــرًا ممن يتوفين بســبب ســرطان الثدي وســرطان 

الرئة معًا.

ويمكن ان تكون أعراض مرض الشرايين التاجية أكثر صعوبة في التعرف 
عليها في النساء، وعندما يتم تشخيص هذا المرض في امرأة ألول مرة، 
فإن المرض يميل ألن يكون أكثر شــدة مما لو كان قد تم تشــخيصه في 
الرجــل، كمــا ان النســاء يكــن أقل قابليــة للحياة واالســتمرار بعــد االصابة 

بنوبات قلبية عن الرجال

األسبرين
بالنسبة للرجال فوق سن الخمسين ثمة دليل 
معقــول على ان تناول االســبرين بتركيز عادي 
)325 مجــم( يومــًا بعد يــوم، أو تناول 81 مجم 
من االسبرين يوميًا يقلل قابلية اإلصابة بمرض 
الشــرايين التاجيــة، أمــا فــي النســاء فالدليــل 

على فائدة االسبرين أقل وضوحًا وأثرًا.

ومن جانب آخر فاالســبرين يمكن ان يســبب آثارًا جانبية، تشــمل النزيف، 
لذا فاستشر طبيبك قبل أن تبدأ في االستخدام المستمر لألسبرين.

اإلفراط في معاقرة الخمر
خاصــة  الخمــور  تعاطــي  أن  بالتجربــة  ثبــت 
عنــد االفــراط فيها يزيد خطــر االصابة بمرض 
الشــرايين التاجيــة في الرجال والنســاء على 
الســواء، وفــوق هــذا فــإن شــرب الكحوليــات 

يزيد خطر إصابة النساء بسرطان الثدي.
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لديهــم  الذيــن  األشــخاص  إن  الهوموسيســتين  ارتفــاع مســتوى 
مســتويات عاليــة مــن تلــك المــادة الطبيعيــة فــي دمائهــم قــد تكــون 
لديهــم بالتالــي قابليــة أعلى لإلصابة بمــرض الشــرايين التاجية، ويمكن 
قيــاس مســتوى الهوموسيســتيين فــي الدم باختبــار الــدم، ويمكن ان 
يــرث االنســان الميل لوجود مســتوى مرتفــع من الهوموسيســتيين في 
الــدم ) كصفــة وراثيــة ( ، ولكن يبدو ان الســبب في معظم الناس الذين 
لديهــم مســتويات مرتفعة ) بدرجة متوســطة ( من الهوموسيســتيين 
هــو وجــود نقص غذائي في حمض الفوليك ) الفوالت( وفيتاميني "6" و 
"12". وال يوجــد اتفــاق حتى اآلن بين االطباء عما إذا كان من الواجب على 
الناس عامة او على األشخاص الذين يعانون من مرض الشرايين التاجية 
خاصة ان يطلبوا قياس مســتوى الهوموسيســتيين لديهم، وبالنســبة 
لألشــخاص ذوي المســتويات المرتفعــة من الهوموسيســتيين فال يوجد 
دليل على أن خفض مســتواه يكون مفيدًا لهم، ومع ذلك فمن الحكمة 
ان يتناولــوا أقــراص حمــض الفوليــك ) 400 ميكروجــرام( وفيتامين »6« 
)100 غــرام( وفيتاميــن »12« ) 100 جــرام( خاصة لمن كان أحد والديهم 
أو احــد أبنائهم قد أصيب بمرض الشــرايين التاجية قبل ســن الخامســة 

والخمسين.

مستوى الجلسريدات
الثالثية المرتفع 

إن وجود مســتوى مرتفع من هذا الدهن _ خاصة 
مع وجود مستوى منخفض من البروتين الدهني 
مرتفــع الكثافــة HDL فــي الــدم يبدو انــه إرهاص 
باإلصابــة بمرض قلبي،رغم انه ليس بنفس القوة 
مثل ارتفاع مســتوى الكوليسترول. ومن االفضل 
تحديد مســتوى الجلســريدات الثالثيــة عن طريق 

الصوم لمدة 12ساعة قبل إجراء اختبار الدم.
والخطــوات الرئيســية في خفض مســتوى الجلســريدات الثالثيــة المرتفع 
هــي الحد من كمية الســكر والنشــويات المكررة فــي طعامك، أن تنقص 
وزنك إذا كنت بدينًا، أن تتجنب شرب الخمور، وتسيطر على مرض السكر.

العدوى
الرئويــة  الكالميديــا  يســمى  ميكــروب  ثمــة 
CHLAMYDIA PNEUMONIAE يعد سببًا 
شــائعًا لاللتهــاب الرئــوي وااللتهــاب الشــعبي 
وحــاالت عــدوى الحلــق والجيــوب األنفيــة، وهو 
يمكن أن يسبب حالة عدوى لبطانة الشرايين، 
وتشــير الدراســات الى ان هذه العدوى يمكن 
ان تكــون خطــوة أولى ذات أهميــة في حدوث 
فــي   ( للشــرايين  العصيــدي  التصلــب  حالــة 

بعض االشخاص على االقل(.

هــذا ولم يثبت ان إجراء اختبار لهــذه العدوى أوإعطاء عالجات 
بالمضادات الحيوية في حالة وجود العدوى تكون له فائدة في 
منــع حدوث التصلب العصيدي، ومع ذلــك فهذا االحتمال ال زال 

قيد الدراسة والبحث. 

إختبار وظائف الرئتني.   •

فحص الصدر باألشعة السينية.  •

إجراء تخطيط للقلب.   •

اختبار إجهاد القلب على جهاز املشي.   •

تقييم درجة اخلطر للمصابني بأمراض الشرايني التاجية يف القلب.  •

إختبار الدم المخفي في البراز   •
فحص اإلدرار تحت المجهر أو بالشرائح وأشرطة اإلختبار.   •

التحاليل الكاملة للدم )نسبة الهيموغلوبين وفصيلة الدم(.  •
. RH تحديد فصيلة الدم وعامل  •

إختبار معدل سرعة ترسب الدم.   •
تحليل نسبة الدهون في الدم ) الكوليسترول الضار والنافع      •

      والدهون الثالثية(.
اختبار وظائف الكبد )البيليروبين، انزيمات الترانس امينيز،  جاما   •

جلوتامايل ترانسفيراز، الفوسفاتيز القلوي(.  
تحليل نسبة الجلوكوز في الدم الذي يستوجب صيام المريض.  •

تحاليل مصل الدم الكهربائي.  •
اختبار وظائف الكلى )نسبة اليوريا في الدم، اإللكترواليتس ومصل   •

الكرياتينين(.  
تحليل الكشف عن اإلصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة من   •

النوع 1 و 2.   
تحليل هرمونات الغدة الدرقية.  •

تحليــل نســبة إنزيــم التروبونيــن فــي الــدم الناتجــة عــن تلــف عضلة                                    •
القلب.

الفحوصات اخملربية:   باقة
فحوصات القلب

 من 1 سبتمرب 30 ستمرب2015

استشاري أمراض القلب
د. سعد الكندري

الزمالة الكندية و البورد األمريكي يف أمراض الباطنية
الزمالة الكندية و البورد األمريكي يف أمراض القلب و 

الشرايني تخصص دقيق يف عمليات القسطرة القلبية 
التداخلية - جامعة أوتاوا - كندا
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الجلطة القلبية
أعراض الجلطة القلبية

ألم في الصدر وعدم الشعور بالراحة، ويمكن أن يكون ألمًا شديدًا، أو   •
مجّرد شعور باالمتالء، أو الضغط، وانحسار في وسط الصدر.  

ألــم فــي الجــزء العلــوي مــن الجس، وقــد ينتشــر ليصل إلى األســنان،                        •
والفك والكتفين، والذراعين، والظهر، والرقبة.

ألم المعدة: حيث يكون األلم على شكل حرقة في المعدة أو الشعور   •
باالمتالء وعسر في الهضم.  

الغثيان والقيء.  •
الشعور بالضغط في الصدر والدوخة.  •

ضربات قلب سريعة وغير منتظمة.  •
ضيق التنفس.  •
القلق والتوتر.  •

الدوخة وانعدام التفكير.  •
التعرق والجلد البارد والرطب.  •

أسباب الجلطة القلبية

التدخين الشره بين الشباب وخاصة األطفال.  •

ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم بسبب تناول المأكوالت الدسمة   •
والوجبات السريعة الغنية بالدهون.  

قّلة الحركة وعدم ممارسة المشي والرياضة.  •

مرض السكري، إضافة إلى البدانة والسمنة عند 37% من البشر.  •

ُتعــرف جلطــة القلب بأنها، حدوث موت جزئي لبعض األنســجة الموجودة 
فــي القلب، ونتيجة لحدوث إنســداد تــام في بعض الشــرايين الموجودة 
فــي القلــب والمســؤولة عن تغذيتــه وإيصال الــدم والغذاء واألكســجين 

إليه، مّما يؤدي لحدوث موت للجزء الذي يقوم الشريان بتغذيته. 

إّن الشــيء المســؤول عن حجم التضرر الذي يصيب القلب يعود إلى نوع 
الشــريان المتضــرر، فــإذا كان شــريانًا عادييــًا أي أن وظائفه بســيطة وهو 
شــريان فرعــي يكــون حجــم الضــرر علــى القلب خفيفــًا أي يســهل عالجه 
والعودة إلى حالته الطبيعية بعد القيام بالعالج وأخذ قســط من الراحة 
واالعتنــاء جيــدًا بصحتــه وأخذ الحيطة والحــذر، أّمــا إذا كان الجزء المصاب 
مــن القلــب نتيجــة إنســداد شــريان رئيســي ومســؤول كبيــر عــن القلب 
فتكون هناك خطورة كبيرة يجب العمل على تفاديها عن طريق اللجوء 
إلــى العــالج بأقصــى ســرعة تفاديــًا للمضاعفــات التــي يمكــن أن يتعرض 

إليها المصاب. 

إّن مريض الجلطة القلبية يعاني من آالم شديدة تمتد في ذراعه اليسرى 
كاملة، ويصاب أيضًا بآالم في صدره تجعله دائم اإلحساس باأللم، ويظهر 
علــى مــن يصــاب بالجلطة القلبية الشــحوب فــي وجهه وعالمــات اإلرهاق 
والتعب الشديدين، يصحبه أيضًا الشعور باإلجهاد الشديد عند ممارسة 
أي نشــاط جســدي بســيط، يعاني أيضًا مريض الجلطة القلبية بصعوبة 
شــديدة في التنفس والشــعور الدائم بضيق في صدره وثقل كبير في 
رئتيــه، مــن يعانــي مــن اإلصابــة بالجلطــة القلبيــة معــّرض دومــًا لإلصابــة 
بالغثيــان وبحــاالت اإلغمــاء المفاجئــة، ويصاحــب الجلطــة القلبيــة التعرق 

الشديد. 
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هــي عبــارة عــن توقف مفاجــئ للقلب عــن الخفقان بشــكل غيــر متوقع، 
فيتوقــف تدفــق الــدم إلــى الدمــاغ، ويتوقــف فــي ســائر األعضــاء الحيوية 
فــي جســم اإلنســان. والســكتة القلبيــة خطيــرة إذا لــم تتــم معالجتهــا 
فــي غضــون دقائق؛ ألنها ستســبب الوفاة للشــخص، و هنالــك فرق بين 
الســكتة القلبيــة والنوبــة القلبيــة؛ فالنوبــة القلبيــة: هي عندمــا يتوقف 
ضــخ الــدم إلى جزء مــن عضلة القلب،  وال يحدث توقف لخفقان للقلب. أما 
الســكتة القلبية المفاجئة: فهي تحدث بعد الشــفاء مــن النوبة القلبية، 

أو تحدث خالل حدوث النوبة القلبية. 
تحــدث الســكتة القلبية لألشــخاص الذين يعانون من أمــراض في القلب، 
وقــد تحــدث لألشــخاص الذيــن يكونــون بصحــة جيــدة وال يعانــون من أية 

أمراض قلبية. وما لم يتم التدخل السريع لعالج السكتة القلبية بجهاز
) إزالة الرجفان (، فإنها تؤدي إلى وفاة الشخص. 

أسباب حدوث السكتة القلبية
وجود اضراب في النظم القلبي؛ ) كالرجفان البطيني (، وهو يعد  •

السبب الرئيسي في معظم األحيان للسكتة القلبية المفاجئة.  
بسبب عدم خفقان البطينان بشكل طبيعي، فيرتجفان بسرعة  •

كبيرة   
وبشكل غير منتظم. فيضخ القلب كميات قليلة من الدم أو ال يضخ   •

إطالقًا إلى الجسم .  
وجود مشاكل في النظام الكهربائي للقلب .  •

إصابة الشخص بأمراض: كمرض القلب، أو مرض الشريان التاجي .  •
إصابته باإلجهاد البدني الشديد .   •

وجــود أمــراض وراثيــة فــي العائلــة عــن طريــق الجينــات، فتســبب في   •
حدوث السكتات القلبية.

األكثر ُعرضة للسكتة القلبية
المتقدم في العمر.  •

من أصيب بسكتة قلبية سابقًا.  •

من يتعاطى الكحول، والمخدارت.  •
من يعاني من قصور في القلب.  •

وجود اضطرابات وراثية في العائلة.  •
الرجال أكثر عرضة من النساء بمرتين لإلصابة بالسكتات القلبية.  •

أعراض السكتة القلبية
فقدان الوعي ) اإلغماء (.   •

ال يمكن الشعور بنضبات القلب.  •
•    تسارع نبضات البعض،  الشعور بالدوار. 

آالم في الصدر، أو حدوث ضيق في التنفس،  أو الغثيان : وذلك يحدث   •
قبل حدوث السكتة القلبية بساعة.

عالج السكتة القلبية
استخدام جهاز إزالة الرجفان ) العالج الطارئ (.  •

العالج في المستشفى.  •

األلــم الشــديد وغير المحتمل في بعــض األحيان والذي يحدث في منطقة 
الصدر والذي من الممكن له أن يمتد ليشمل العديد من المناطق المجاورة 
لصــدر اإلنســان هــي ما تعــرف بالذبحة الصدريــة،  حيث أنهــا تحدث عندما 
تقل كمية الدم التي تحتوي على األكســجين في عضلة القلب،  حيث أن 
هــذه الكميــة من الدم تقل بســبب حدوث التصلب في الشــريان التاجي،  
والتصلب ينتج عادة عن ترســبات دهنية في باطن الشــرايين تعمل على 
إعاقة مرور الدم وســريانه عبر هذا الشــريان،  مما يســبب إحساســًا كبيرًا 
فــي األلــم في منطقــة الصدر. هذه هي الطريقة التــي تتكون بها الذبحة 
الصدرية.مــن أبــرز األعــراض التــي تظهر عند حــدوث الذبحــة الصدرية هي 
اآلالم التــي قــد تأتــي على الجهة اليســرى من الصدر حيث أن شــكل األلم 
هــذا قــد يكون على شــكل الضغط أو على شــكل الحرارة أو على شــكل 
الضيــق فــي التنفــس،  ممــا يجعلــه قابــاًل لالنتشــار ليشــمل كافــة األجزاء 
المجــاورة مثــل اليــد اليســرى والرقبة والفك الســفلي، كما أن هــذا األلم ال 
يكون متساويًا في شدته دفعة واحدة فقط،  بل هو ألم متزايد وبشكل 
كبيــر جــدًا، حيث أن هــذا األلم الذي يظهر يكون مرتبطًا وبدرجة رئيســية 
بالمجهــود المبــذول فــي الوقــت الــذي يخف فيــه هذا المجهود وبشــكل 

تدريجي مع توقف هذا المجهود المبذول. 

التشــخيص لهــذا المــرض يكــون مــن قبــل الطبيــب المختص، حيــث أنه 
يســمع األعــراض التــي مــر المريــض بهــا،  باإلضافــة إلــى فحصــه فحصــًا 

السكتة القلبية

كيف حتدث الذبحة الصدرية  استشاري امراض قلب
دكتوراه يف الطب العام

د.أمل علي مكة  

شهادة تخصص يف امراض القلب و الشرايني 
دبلوم يف تصوير القلب باألمواج فوق الصوتية ) فرنسا
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ســريريا، كما أنه يســتعين بعمل تخطيط لقلب المريــض، وأخيرًا يخضع 
المريــض لفحوصــات طبية لقياس مســتوى اإلنزيمات القلبيــة وذلك عن 
طريــق إجــراء فحص للــدم. عالج الذبحــة الصدريــة فيكون بالراحــة التامة 
وتقليــل المجهــود المبــذول إلــى أقصــى حد ممكــن، باإلضافــة إلى ذلك 
فإنه ينبغي أن يعطى المريض كمية كبيرة من عنصر األكسجين الالزم 
لتنفســه، وذلــك حتــى يزداد تركيــز هذا العنصــر في الدم الذي ســيزود 
القلــب،   وبالتالــي زوال ســبب الذبحة الصدرية. كما أن الطبيب المشــرف 
عليه يعطيه العديد من المحاليل واألدوية المعالجة. كما يجب أن يتوفر 
الغــذاء المالئــم لمثل هــذه الحالة والغذاء المناســب يكــون قليل الملح، 
باإلضافــة إلــى أنــه يجــب أن يكون قليل الدهون والدســم حيــث أن تناول 
الوجبــات التــي تكون نســبة الدهون فيها منخفضة وبشــكل كبير جدًا 
ممــا يقــي اإلنســان مــن حــدوث أيــة ترســبات دهنيــة مســتقبلية. أمــا إن 
أصابت الذبحة الصدرية شــخصًا في الطريق أو في البيت فيجب عليه أن 
يتوقــف عــن بذل المجهود والراحة التامة،  وإن كان يأخذ الدواء الموســع 
للشــرايين حســب أوامر الطبيب المعالج له والمشــرف عليه فيجب عليه 
أن يتناولــه فــإن شــعر باأللم مرة أخــرى فيتوجب علــى المريض أن يتصل 

باإلسعاف فورًا. 

ما هي قسطرة القلب

استشاري يف أمراض القلب والشرايني 
، استشاري يف القسطرة وطب القلب 

التداخلي

د. أحمد عالءالدين

 
مخاطــر القســطرة القلبيــة تكمــن في الجــرح الذي يقــوم الطبيب بعمله 
إلدخــال أنبــوب القســطرة، حيــث يمكن أن يلتهــب هذا الجــرح أو أن ينزف 
ع شــفائها.  بعد العملية؛ وكذلك أن ُتخلِّف ندبة في الجســم ال يمكن توقُّ
أمــا المخاطــر التي يمكن داخليا بســبب إدخال أنبوب القســطرة، فتكون 
إمــا أن ُتصــاب إحدى األوعية الدموية فــي القلب بأضرار من األنبوب؛ أو عند 
تالمــس األنبــوب مع ألياف عضلــة القلب قد يؤدي إلى حدوث اضطراب في 
نبضــات القلــب، المادة الصبغية المســتخدمة في القســطرة قد ُتســبِّب 
حساســية عنــد بعــض المرضى تختلف درجاتهــا من مريِض آلخــر، ابتداءًا 
من طفح جلدي وانتهاءًا-ال ســمح اهلل-بفشــلٍ كلوي. ومن الحساســيات 
ر، حيث  التــي ُتعــدُّ من مخاطر هــذه العملية هي الحساســية تجــاه المخدِّ
أنها قد تؤدي في حاالت نادرة إلى حدوث انخفاض شديد في ضغط الدم.

ين، الشق التشخيصي والشق العالجي، يقوم  عملية القســطرة لها ِشــقَّ
األطبــاء بعمــل القســطرة فــي الشــق التشــخيصي لمعرفــة حالــة القلب 
ُنهم الصور التــي يلتقطونها  والشــرايين ووضعهمــا الراهن، حيــث ُتمكِّ
باألشــعة الســينية مــن تشــخيص حالة القلب والشــرايين؛ وتحديــد إذا ما 
كان هنالــك حاجــة إلــى عــالج وطبيعــة أو نــوع العالج الــالزم لهــذه الحالة. 
أمــا الشــق الِعالجي، فيتم باســتخدام بالــون في نهاية األنبــوب المذكور؛ 
حتى يقوم بفتح الشــريان أو الشــرايين التي ُتعاني من انســداد أو ضيق، 
ى  ويمكن أيضًا إدخال دعامة لإلبقاء على الشــريان مفتوحًا وهو ما ُيســمَّ
بالعامية )الشــبكة(. ويبدأ الطبيب عادة بالشــق التشــخيصي ثم ينتقل 
للشــق العالجــي إذا دعــت الحاجة، وال ُيشــترط أن يتم الشــق العالجي في 
جلســة أخــرى، بــل إن الطبيــب يقــوم بنــزع أنبــوب القســطرة الُمخصــص 
للتشــخيص؛ ثــم يقوم بإدخــال أنبوب آخر يوجد على رأســه بالون موجود 
لهذه الغاية. يتم إجراء هذه العملية تحت تأثير التخدير الموضعي، أي أن 
المريض يكون واِعيًا في جميع مراحل العملية. ُتستخدم القسطرة عادة 
في تشخيص حاالت انسداد األوعية الدموية والشرايين ومعالجتها،  كما 
ُتســتخدم لتخفيــف آالم الصــدر للمرضــى الذيــن عانوا أو ُيعانــون من آالم 
الذبحــة الصدريــة، وفي بعض األحيان تســتخدم القســطرة إلصالح عيوب 

خلقية في القلب أو الشرايين.

القلب هو عضو عضلي مجوف يدفع الدم ضمن جهاز الدوران بما يشــبه 
عمــل المضخة،  مشــكال العضو الرئيســي في الجهاز القلبــي الوعائي أو 
مــا يعــرف بالجهــاز الدورانــي،  فبالتالي هــو العضلة التي تؤمــن الدم عن 
طريــق الضــخ لينتقــل إلى جميــع أنحاء الجســم، ، حيث يقــوم الدم بنقل 
األكســجين الــذي يأخــذه مــن الرئــة ليقــوم بإيصالــه إلــى أعضــاء الجســم 
كافــة. ويحتــوي القلــب على مجموعة مــن الشــرايين واألوردة؛ حيث تقوم 
الشرايين بنقل الدم من القلب إلى أعضاء الجسم األخرى،  واألوردة تقوم 
بعملية إعادة الدم من أعضاء الجســم إلى القلب. القســطرة القلبية هي 
عمليــة إدخــال أنبوب إلــى القلب عن طريق أحد الشــرايين الطرفية،  مثل 
شــريان الفخذ أو الشــريان العضدي؛ ثم يتم حقن صبغة خاصة مع القيام 

بأخذ صور متتابعة بأشعة إكس أو ما ُيعرف لدينا باألشعة السينية. 

البورد الفرنسي يف أمراض 
القلب والشرايني من أكادميية 

باريس
) جامعة بيري وماري كوري (

حائز على البورد الفرنسي يف 
طب القلب التداخلي من جامعة 

باريس الثانية عشره 
عضو يف :-

جمعية القلب الفرنسية.  •
جمعية القلب األوروبية.  •

جمعية القلب وجراحة   •
القلب اللبنانية. 
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هل حياتك
بصحة جيدة؟
برنامج النخبة للفحوصات الطبية

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

كثيراً من الناس ال يعي أهمية الفحص الدوري في ا�كتشاف المبكر ل
مراض، نحن في مستشفى دار الشفاء 
الحالة  التي تساعد على تشخيص وتقيم  المختلفة للنساء والرجال والنخبة  الطبية  الفحوصات  باقات  نقدم 

الطبية وا�كتشاف المبكر �ي أمراض وا�طمئنان على الحالة الصحية... 
تنفيذاً للحكمة التي تقول «الوقاية خير من العالج».
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