أول مجلـة كويتيـة تصدر من مستشفى خاص

كلمة العدد

أعزاؤنا القراء . . .
يحرص مستشفى دار الشفاء دومًا على تنظيم املؤمترات العلمية
بإنتظام كخطوة من اخلطي اجلدية التي يخطوها نحو حتقيق أحد
أهدافه الهامة وهو تبادل اخلربات الطبية بني العاملني يف القطاع
الصحي داخل الكويت وخارجها واإلملام بكافة التطورات واملستجدات على الساحة الطبية
حول العامل مبا فيها التقنيات واملعدات الطبية والربتوكوالت واملمارسات احلديثة يف خمتلف
التخصصات الطبية املتعارف عليها عامليًا  .ويتم خالل هذا العام تنظيم مؤمتر Meeting of the
 Mindsوهو املؤمتر الطبي السنوي الرابع على التوايل الذي يقيمه مستشفى دار الشفاء لتصوير
القلب واألوعية الدموية والذي يشهد دومًا حضورًا واسعًا من قبل أطباء متخصصني يف جمال
تكنولوجيا التصوير وغريها من التخصصات الطبية.
ويف خطوة هي األوىل من نوعها على مستوى القطاع الصحي يف الكويت ،يقدم مستشفى دار
الشفاء ملتابعيه عرب حسابته على مواقع التواصل اإلجتماعي خدمة جديدة لإلستشارات الطبية

هيئةالتحرير
أحمد نصر اهلل
الرئيس التنفيذي
حممد جراق
رئيس التحرير
الدكتور جمدي النواوي
مدير التحرير
املدير الطبي
منال عمر
مدير التسويق
فريق التسويق

املباشرة من خالل بث حي يقوم خالله جمموعة كبرية من اإلستشاريني ذوي اخلربة العريقة
يف املستشفى ومن كافة التخصصات الطبية باإلجابه عن جميع التساؤالت واإلستفسارات التي
يطرحها املرضى مباشرة ،حيث يتم إذاعة هذا البث املباشر يومي األحد والثالثاء من كل اسبوع
يف متام الساعه العاشرة صباحًا ،حيث يغتنم املستشفى دومًا كل الفرص والسبل املتاحة التي
متكنه من التواصل احلقيقي واملثمر مع اجملتمع .وألن مستشفى دار الشفاء يسعى دومًا
لتحقيق أهداف مسئوليته اإلجتماعية التي تتضمن الوصول إىل عدد أكرب من شرائح اجملتمع
ونشر الوعي الصحي بني أهلنا يف الكويت ،فكانت وسيلة اإلستشارات الطبية من خالل البث احلي
على مواقع التواصل اإلجتماعي فعالة بشكل كبري والقت تفاعالً كبريًا واستحسانًا بني املشاركني
خاصة إلعتماد اجلميع يف عصرنا احلايل على التكنولوجيا يف التواصل بشكل كبري.
وما زالت مسرية النجاح يف مستشفى دار الشفاء مستمرة حيث مت التشغيل الفعلي ملواقف
السيارات اجلديد الذي مت تشيده كجزء من خطة املستشفى التوسعية لتقدمي خدمات أفضل
لشريحة أكرب من املرضى وتلبية إلحتياجاتهم .يقع املوقف اجلديد بجانب املواقف احلالية
ليستوعب عدد أكرب من املراجعني ويجنبهم عناء إيقاف مركباتهم يف هذه املنطقة املزدحمة
من الكويت.

هنا زكي
رنا اسعد

رشيدة جاد

مدير العالقات العامة

أنتم أهل الدار وأحنا عندكم زوار

أحمد نصر اهلل
الرئيس التنفيذي

daralshifa
أول جملة طبية يف دولة الكويت
الـمــصــدر:مــعــلـومــات ويــب
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المحتويات :
داخل العدد

• طريقة تحضير حقن البالزما
• مدي إنتشار مرض الروماتيزم بين األطفال
• ما هو الجنف  ،اسباب وعوامل خطر الجنف
• تحليل الكوليسترول دون الحاجة للتوقف عن الطعام
• ما هي فوائد وانواع الدهون
• عالج مرض بطانة الرحم
• معالجة إسهال جفاف األطفال  ،العالمات التي تظهر علي الطفل
• أعراض الحمي الروماتيزمية الحادة
•مميزات عالج الحقن بالبالزما
• أنواع عالج التعرق المفرط
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6
14
18
26
32
36
38
42
46
60

أســـبــاب
وأعراض
أســـــــــــبــــــــــــاب
وعــــــــوامل خطر

إرتفاع الكوليسترول

إختناق الوليد

األعراض  ،المضاعفات
 ،العالج والوقاية من

مـــــــــا
هو داء

هشاشة العظام

بطانة الرحم الهاجرة

األنـــواع إلتهاب اآلذن الوسطي
والعالج
مــــاذا بــــــعــد ! . .؟
تكييس المبايض

كـــيـــفــيــة
التعامل مع

الشعرانية والبدانة والسمنة
إسهال وجفاف األطفال

مـــــــــا
داء حمي الــرومــاتــيــزم
هو

الــفــرق الكوليسترول والدهون الثالثية
بـــيـــــن
ما هي حاالت
إســــــتخــــدام

حـــقــن الــبــالزمـــا
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أســـــــبــــــاب و أعــــــــــــراض

إرتفاع الكوليسرتول
حسون
د .طه ٌ
استشاري األمراض الباطنية والقلب
رئيس قسم األمراض الباطنية
رئيس وحدة الباطنية

كثيــرًا ما نســمع عن الكوليســترول لكــن القليل منــا يعرف ما هــو الكوليســترول .يعرف
الكوليســترول على أنه عبارة عــن الدهون التي تتواجد في الــدم وإن زيادتها و تجمعها و
كثرتها على ســطح الشــرايين يمكن أن تؤدي إلي تســكير الشــرايين و يعيق حركة الدم و
تدفقه التي تؤدي بذلك إلى جلطة قلبية أو دماغية أو ذبحة في الصدر.
إن مادة الكولســترول مهمة جدًا لجسم اإلنســان وممكن أن يصنها بنفسه.إن تغذيت على
أطعمة ال تحتوي الكوليسترول فإن جسمك يقوم بإفراز الكوليسترول في الدم حوالي 1000
ملــج لتمكنه من القيام بأعمالــه اليومية.فهو بمثابــة الوقود والطاقة للجســم.لكن إرتفاع
نســبة الكوليســترول خطير جدًا و يجب المحافظة على توازنه  .من مسببات الكوليسترول
إما زيادة الوزن أو أكل البيض و تناول الغذاء المشبع بالدهون والتدخين و شرب الخمور.

عالج الكوليسترول بالوسائل الطبيعية
• التخفيف من تناول اللحوم والدواجن .
• عدم تناول أكثر من  4بيضات في األسبوع .
• المداومة على التمارين الرياضية .
• الطبخ في زيت الزيتون وزيت دوار الشمس فقط من دون الزيوت.
• تناول الخضراوات والفواكه والنشويات بكثرة .
• التخلص من السمنة لما لها من آثار جانبية ضارة.
• تنــاول تفاحتيــن إلــى  3تفاحات يوميــً إلحتوائه علــى البكتين المزيل
للكوليسترول .
• تناول الثوم والبصل المعالجين للكوليسترول في الجسم .
• الجنسنج يعمل على تخفيض الكوليسترول في الدم .
• الخــردل يحــوي كميــات كبيــرة مــن المغنيســيوم المفيــد فــي عــاج
الكوليسترول .

الذرة
الشامية

أنواع الكوليسترول
 )1كوليسترول التغذية  :الموجود في الطعام والغذاء الذي نتناوله
مثــل األطعمــة الحيوانيــة  .حيــث إن البيضــة الواحدة تحتــوي على 279
مل كوليسترول أما حبة التفاحة ال تحتوي على أي من الكوليسترول .
 )2كوليسترول الدم  :هو المتوافر في الدم .
 )3كوليســترول البروتين الدهني عالــي الكثافة  :هو موجود في
الــدم ولــه وظيفــة التنظيــف و تطهيــر األوردة الدموية وكلمــا ارتفعت
نسبته كان أفضل من الجسم .ويرمز له HDL
 )4كوليســترول البروتيــن الدهني منخفض الكثافــة  :وهو النوع
المضــر الــذي يــؤدي إلــى إغــاق الشــرايين و مــن األفضــل أن تنخفــض
مستوياته في الجسم  .ويرمز له LDL
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زيت بذور
التين
الشوكي

الكرفس
الورقي

فوائد بعض
األغذية
في عالج
الكوليسترول
الثوم

الخرشوف

زيت
السمك

التفاح

فوائد زيت بذور التين الشوكي في عالج الكوليسترول

الكرفس الورقي العمالق والكوليسترول

أثبتــت دراســة حديثــة أن الزيــت المســتخلص مــن بــذور التيــن
الشــوكي يلعــب دورًا مهمــً فــي خفــض نســبة الكوليســترول
والجلوكــوز فــي الــدم و يعمــل علــى خفــض معــدالت األكســدة
الحيوية بالجسم لما لهذه البذور من غنى في محتواها من الزيت
ذو القيمة الغذائية والصحية العالية  ،إن الزيت المستخلص من
بذور التين الشــوكى يشــتمل على نســبة مرتفعة من األحماض
الدهنية األساســية للتغذية كما يحتوي على نســبة مرتفعة من
أحماض دهنية عديدة غير مشــبعة والتي تلعب دورًا مهما في
خفض نسبة الكوليسترول في الدم.
كما يحتوي هذا الزيت على نســبة عالية من الفيتامينات الذاتية
في الدهن حيث تقوم هذه الفيتامينات بدور مهم في التغذية
البشرية
وقــد بــدأت المغــرب والمكســيك ذات اإلنتاجية العاليــة من نبات
التين الشــوكى في التطبيق العملي لنتائج تلك الدراســة حيث
بــدأت فــي إســتخدام مخلفــات تصنيــع التيــن الشــوكى خاصــة
البــذور في إنتاج زيــت غذائي عالي في قيمتــه الغذائية باإلضافة
إلى توجيهه إلى أغراض دوائية وعالجية.

يتــم زراعة نبــات الكرفس الورقــي العمالق في الواليــات المتحدة
األمريكيــة ويســتورد منهــا علــى شــكل بــذور هــو ونبــات الكاو
بغرض إدخاله في الزراعة إلحالله محل الكرفس المصري الصغير
الحجم ويتميز هذا النوع من الكرفس بالقيمة الغذائية والطبية
العالية حيث يســاعد هذا النبات على خفض ضغط الدم العالي
وادرار البــول ومهــدئ لألعصــاب ومزيــل للتقلصــات ومذيــب
ومخفض للكولسترول في الدم بدرجة متميزة.
الذرة الشامية لعالج الكوليستيرول
أكل البــذور مغذي ومقوي يشــفى قروح المعــدة وطارد للغازات
ويشــفى البواســير وقابض لإلســهال ويســتخرج من البذور زيتًا
خاليًا من مادة الكوليسترول لذلك يصلح لغذاء المرضى كذلك
يستخرج سكرًا من بذور الذرة.
الخرشوف لعالج الكوليستيرول

التفاح وعالج الكوليسترول
ثبــت علميــً أن تناول تفاحة واحدة إلى ثالث تفاحات يوميًا يجنبنا
العديــد من األمراض التي قد تصاب بها في المســتقبل وتعتبر
أمــراض القلــب والشــرايين التــي تنتــج عــن النســب العاليــة من
الكوليسترول واحده من هذه األمراض.
فقد ثبت بأن التفاح يقلل نسب الكوليسترول في الدم إلحتوائه
علــى كميــات كبيــرة مــن البكتيــن القابــل للذوبــان وتتواجــد
فــي الفاكهــة والخضــروات كأدوات نافعــة للتقليــل مــن نســبة
الكوليســترول الــذي يمتصــه الجســم عــن طريــق تنــاول التفاح
باإلضافــة لتواجــد المركبــات األخرى فــي التفاح مثــل فيتامينات أ
،ب،ج.
زيت السمك يخفض نسبة الكوليسترول في الدم
أثبتــت األبحاث أن زيت الســمك يخفض من نســبة الكولســترول
فــي الــدم ولقــد وجــد أن إضافــة زيــت الســمك إلــى وجبــة غنيــة
بالكوليســترول مثــل صفــار البيــض يــؤدي إلــى عــدم إرتفــاع
الكوليســترول الممتــص من هذا الصفار الــذي يعبر لونه الغني
بمحتــواه الدهنــي وأن زيت الســمك يحتوي على نــوع معين من
األحماض الدهنية غير المشبعة الذي يقلل من حدوث ما يمكن
تســميته بالبقــع الكوليســترولية فــي جــدران الشــريان وهــي
الناتجة عن التأثير الضار للكوليسترول.
كمــا يمنــع زيــت الســمك نتيجــة إحتوائــه علــى هــذه األحمــاض
الدهنية غير المشــبعة إلتصاق الصفائــح الدموية بعضًا ببعض
وبذلك يقطع الطريق مرتين على تكون الجلطات الدموية.

أكل األوراق الزهريــة النــورات طازجــة أو مطبوخــة يقلــل مــن
الكوليســترول فــي الــدم كمــا يخفــف مــن أضــرار مــرض تصلــب
الشــرايين أو شــفائه ويقلــل مــن ضغــط الــدم المرتفــع ومقــوي
عام للجســم بصفة عامــة والقلب بصفة خاصــة ومقوي للجنس
ويعالج اإلسهال ومطهر للمعدة واألمعاء
تواجد الكبريت في الجســم يرتبط بتواجد الكوليسترول النافع
.HDL

عقــد فــي مدينــة داالس األمريكيــة خــال الفترة بيــن 13-11
نوفمبــر 2011م المؤتمــر الســنوي الثانــي عشــر لمؤسســة ويســتن
برايــس الخيريــة .وهــي مؤسســة غير ربحيــة تدعو إلى رفض األســاليب
الحديثــة فــي التصنيع الغذائي نظرًا لتأثيرهــا على محتوى األغذية من
العناصــر الغذائيــة .ومــا ســنتحدث عنه اليوم هــو ورقة االبروفيســورة
ســتيفاني ســينيف  ،STEPHANIE SENEFFوهــي مــن أكبــر علمــاء
معهــد ماساتشوســتس للتكنلوجيــا  ، MITوتقــوم بأبحــاث فيــه منذ
أكثر من ثالثين عامًا .وفي ورقة البروفيســورة التي ألقتها في المؤتمر
معلومات جديدة قد تكون صادمة ألنها تتعارض مع أغلب الممارســات
مهمة ألنها تأتي مــن عا ِلمة معروفة تعمل
الطب ّيــة ،ولكــن المعلومات
ّ
في معهد جاد مرموق.
وتقــدم البروفيســورة معلومــات متخصصــة جــدًا عن كيفية اســتجابة
ّ
الجســم لنقــص الكوليســترول النافع  HDLالمهم جــدًا لكا ّفة وظائف
الجســم .فتقــول إن هنــاك خلطــً واضحًا فيمــا يتعلق بالكوليســترول
الــذي يرتبــط تواجــده فــي الجســم بتواجــد الكبريــت .كمــا أن وجــود
الكوليســترول النافــع ووجــود الكبريــت يرتبطــان بشــدة بمســتويات
فيتاميــن د .وتركــز على أن ســبب اإلصابة بأمراض القلــب قد يعود إلى
نقص الكوليســترول النافع! وتشــرح البروفيســورة قائلة  :تقوم الخاليا
البلعم ّية في الترسبات الشمعية [ التي تؤدي إلى تصلب الشرايين ]
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بأخذ الكوليســترول الضار ،أي جزيئات البروتينات الدهنية قليلة الكثافة التي أصيبت بأضرار من تناول الســكر [ حســب كالم البروفيســورة ] ،فالكبد
ال يســتطيع إســتعادة تلك الجزيئات ألنها متالصقة لوجود الســكر فيها .ولذا تســتمر في العوم داخل الجســم حتى تحيط بها تلك الخاليا البلعم ّية
وتحــاول اســتخالص الكوليســترول منها،وهــذا الكوليســترول المســتخلص هو الكوليســترول النافع الذي يحتاجه الجســم .والصفائــح الدموية في
مكونة كبريتات الكوليسترول ،وهذا يحدث في الشرايين التي تغذي القلب ألن
الترسبات الشمعية تأخذ الكوليسترول النافع ومعه تأخذ الكبريت
ّ
القلب هو الذي يحتاج كبريتات الكوليسترول .وإذا لم يتم إنتاج كبريتات الكوليسترول يحدث قصور القلب.
ّ
شــكل أيضًا محاولة الجســم
عد عالمة على نقص كبريتات الكوليســترول ،و ُي
وكل هــذه المعلومــات المعقّ ــدة تعني أن وجود الكوليســترول الضار ُي ّ
الوصــول إلــى التــوازن عــن طريق أخــذ الكوليســترول الضار المتضرر وتحويله إلى ترســبات شــمع ّية تقــوم الصفائــح الدموية فيها بتصنيــع كبريتات
الكوليسترول التي يحتاجها القلب والدماغ ليعمال بكفاءة .وهذا أيضًا يعني ،حسب كالم البروفيسورة ستيفاني سينيف ،أن تخفيض الكوليسترول
الضــار (أي الترســبات الشــمع ّية) عــن طريــق تنــاول األدويــة التــي تخفض الكوليســترول كالسســتينات ال يتعامل مع المشــكلة األساســية بــل يفاقم
المشكلة عن طريق حرمان الجسم من فرصة تصنيع الكوليسترول الج ّيد من الكوليسترول الضار!!
ولكن ،هل يمكن للجسم أن يحصل على حاجته من كبريتات الكوليسترول بدون الكوليسترول الضار؟ تقول البروفيسورة إن ذلك ممكن ،بل هو
الطريقة المثلى والمطلوبة .وتتم أوالً عن طريق التع ّرض ألشعة الشمس لمساعدة الجسم على تصنيع فيتامين د الكبريتي .وتتم ثانيًا عن طريق
الحصول على الكبريت من الغذاء خاصة البروتينات كاألسماك والبيض واللحوم الحمراء من حيوانات تتغذى على األعشاب وليس على الحبوب .كما
أن الزيوت النافعة مثل زيت جوز الهند وزيت الزيتون المعصورة على البارد تحتوي على الكبريت .وهناك أيضًا خضروات تحتوي على مقادير قليلة من
الكبريت مثل البصل والثوم واللفت والهليون والبقول خاصة إذا زُرعت في تربة غنية بالكبريت .

أسرار اآلغذية التي تساعد على أنخفاض الكوليسترول الضار
التفاح

الثوم

الجوز

السر :يحتوي على مادة البكتن التي
تساهم في استخالص الكوليسترول
خارج الجسم ،ومواد الفالفينويدس
وهي مواد مضادة لآلكسدة التي تمنع
ترسب الكوليسترول الضار في الدم.

السر :يحتوي على مادة اليسين التي
تساعد على قتل البكتيريا والجراثيم
في الجهاز الهضمي  .لكن من آهم
فو ْادالثوم تقليل التجلطات الدموية و
تخفض معدل الكوليسترول الضار في
الدم.

السر :يحتوي على كميات كبيرة من
دهون األوميغا  3التي تساعد على
ارتفاع الكوليسترول النافع في الدم
ومفيدة لتقوية الذاكرة.

الشوفان
السر :يحتوي على كميات كبيرة من األلياف
التي تساعد على تسريب الكوليسترول الضار
من مجرى الدم .تناول كوب من الشوفان
يوميًا يكفي لمساعدة الجسم للتخلص من
الكوليسترول الضار على المدى الطويل.

الدارسين
السر :قد ثبت علميًا في الجورنال األمريكي
لمرض السكر أن ملعقة من الدارسين
المطحون يوميًا يساعد على إنخفاض معدل
الكوليسترول الضار والدهون الثالثية في
الدم.
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مجموعة الحبوب الكاملة
السر :غنيه باأللياف والكاربوهيدرات المعقده التي تساعد
الجسم على التخلص من الكوليسترول الضار .وأضافة الى
ذلك تحتوي النشويات المعقده على نسبة كبيرة من الحبوب
الكامله الغنيه بمجموعة الفيتامين  ،الذي يساهم بالحفاظ
على صحة البشرة والشعر واألظافر .وأيضا فيتامينات B
كموبلكس تلعب دور مهم بتنظيم عملية األيض التي
تساهم في حرق الدهون في الجسم.

زيت بذر الكتان
السر  :يحتوي على كميات كبيرة من دهون األوميغا  3التي
تساعد على إرتفاع الكوليسترول النافع في الدم .فمؤسسة
 WORLD HEALTH ORGANIZATIONتنصح بتناول هذه
األنواع من الدهون على األقل مرتين في األسبوع.
هل تعلم أن زيت الكتان يسمى ملك الزيوت؟ وتقريبًا وكل
نظام فى الجسم يمكنه االستفاده من خصائص زيت بذور
الكتان الطبيعيه.

ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ واﳉﻬﺎز اﻟﻬﻀﻤﻲ

اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺟﻬﺎد اﻟﺨﻮري
إﺳﺘﺸﺎري أﻣﺮاض اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻬﻀﻤﻲ اﻟﺘﺪاﺧﻠﻲ واﻟﻜﺒﺪ
ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل  -ﻛﻨﺪا

ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺼﻮر اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻇﻴﺮ
اﻟﺘﺪاﺧﻠﻴﺔ

 .ﲢﺪﻳﺪ وﺗﺸﺨﻴﺺ أورام اﳉﻬﺎز اﻟﻬﻀﻤﻲ.
 .ﲢﺪﻳﺪ وﺗﺸﺨﻴﺺ أورام اﻟﺼﺪر.
 .أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻣﻦ اورام.
 .ﻋﻼج آﻻم اﻟﺒﻄﻦ اﳌﺰﻣﻨﺔ ﻋ ﺗﺪﻣ ﺧﻼﻳﺎ ا أﺛﻨﺎء اﳌﻨﻈﺎر.
 .ﻋﻼج أﻛﻴﺎس اﻟﺒﻨﻜﺮﻳﺎس وإزاﻟﺘﻬﺎ ﺑﺎﳌﻨﻈﺎر  ﻳﻮم واﺣﺪ.
ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ واﳉﻬﺎز اﻟﻬﻀﻤﻲ ﺑﻔﺮﻳﻖ ﻃﺒﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﺜﻞ :
 .ﻣﻨﺎﻇ اﳉﻬﺎز اﻟﻬﻀﻤﻲ اﻟﻌﻠﻮي ﻣﻊ رﺑﻂ اﻟﺪوا ،ﺗﻮﺳﻌﺔ اﻟﺘﻀﻴﻘﺎت ووﺿﻊ اﻟﺪﻋﺎﻣﺎت اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ
 .ﻣﻨﺎﻇ اﳊﻬﺎز اﻟﻬﻀﻤﻲ اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻣﻊ إزاﻟﺔ اﻟﻠﺤﻤﻴﺎت ووﺿﻊ اﻟﺪﻋﺎﻣﺎت اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ
 .ﻣﻨﺎﻇ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺼﻔﺮاوﻳﺔ واﻟﺒﻨﻜﺮﻳﺎس ﻣﻊ إزاﻟﺔ اﳊﺼﻮات ووﺿﻊ اﻟﺪﻋﺎﻣﺎت اﻟﺒﻼﺳﺘﻜﻴﺔ واﳌﻌﺪﻧﻴﺔ
 .أﻣﺮاض وإﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﻟﻜﺒﺪ ) اﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ وﻏ اﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ (
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رومــــاتـــــيــــــزم
األطــــفــــال
إلتهاب المفاصل مجهول السبب

د .ياسر مصطفي غضنفر
إستشارات طبية يف حاالت خشونة الركبة والرقبة
والظهر  ،عالج جميع حاالت هشاشة العظام .
الروماتويد وإلتهاب املفاصل الصديف

مــرض إلتهــاب المفاصــل مجهــول الســبب «روماتيــزم
األطفال» كان يعرف بأسم  :إلتهاب المفاصل الرثواني
الشبابي ســمي شــبابي ألنها يصيــب المريض ما بين
عمر  15و عمر  40سنة .مرض روماتيزم األطفال يصيب
األطفــال أقل من  16ســنة وقد يظهر علي الطفل من
عمر الســتة أشــهر وهو مرض تســتمر أعــراض إلتهاب
المفصل فيه أكثر من ستة أسابيع.
كيف نعرف بأن المفصل مصاب بإلتهاب ؟
مالحظة األم أن الطفل غير قادر علي إستخدام المفصل مثل
مفصل الركبه والكاحل وأنه متورم ،إحمرار علي الجلد ،وعند لمسه
يكون دافيء مقارنة بباقي الجسم  .الشعور باأللم أو عند إستيقاظ
الطفل من النوم ال يستطيع تحريك المفصل ،يحدث عنده تيبس
لمدة نصف ساعة حتي يستيطع تحريك المفصل  .ويكون الطفل
غير طبيعي يميل إلي الخمول «عدم الحركه واللعب .
إذا كان الطفل أقل من سنة مالحظة أن الشهية تقل عنده.
إذا كان الطفل يمشي مالحظة أنه يعرج ال يستطيع وضع قدمه علي
األرض .
علي األهل األهتمام بهذه األعراض وخاصة إذا أستمرت ألكثر من
ستة أسابيع .
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ما أسباب المرض ؟
مرض روماتيزم األطفال من األمراض ذاتية المناعه غير معروفة
السبب إلي األن ورغم األبحاث والدراسات لم يتم معرفة األسباب
لحدوث هذا المرض ولكن هناك نظريات تقول بأنه يمكن أن
تكون هناك إلتهابات فيروسية تصيب الطفل ويكون الطفل لديه
إستعداد جيني ليصاب بهذا المرض.
مرض روماتيزم األطفال ينقسم إلي ثالثة أنواع :
قليل المفصل :
هو األكثر إنتشارا بين األطفال وهو األقل خطورة .يصيب مفاصل
قليلة حيث يصيب أربع مفاصل أو أقل وهذا يالحظ إلتهاب المفصل
فيه ومن مضاعفاته أيضًا إلتهاب في قزحية العين وأحيانا قد
يكون اإللتهاب في العين غير واضح لدى الطبيب عند الكشف علي
الطفل وتشخيص أنه لديه هذا النوع يجب عرضه علي طبيب عيون
والمتابعه معه .
متعدد المفاصل :
يكون اإللتهاب في جميع مفاصل الجسم «بما فيها مفاصل اليد
,الرجل ,الرقبه,الظهر»
إلتهاب روماتيزم األطفال الجهازي  :غير معروف السبب
هذا النوع يكون مصاحب بإرتفاع درجات الحراره وطفح جلدي .

مدى إنتشار المرض بين األطفال ؟
يعتبر من أكثر األمراض المزمنة لدى األطفال وإنتشارًا
وحسب األبحاث فأنه يوجد سبعة أطفال من مائة ألف طفل
يصابون بهذا المرض  .ويكون أكثر إنتشارًا لدى البنات ألنه
من األمراض ذاتية المناعه ودائمًا األمراض ذاتية المناعة تكثر
في اإلناث عن الذكور.

هل يمكن تصينف المرض علي أنه وراثي ؟

مرض روماتيزم األطفال ال يعتبر وراثي ولكن قد تحدث حاالت يكون فيها
أخين لديهم نفس المرض ولكنه ليس وراثي  .ولكن يوجد أستعداد جيني
عند الطفل يجعله يملك بيئه متوفرة لظهور هذا المرض ويظهر عليه
 .المقصود بالبيئه هي اإللتهابات الفيروسية « التي تهاجم دائما الجهاز
المناعي فتحدث تغييرات في الجهاز المناعي يجعله يصنف المفصل ويعتبره
جسم غريب غير معروف فيقوم الجسم بإفراز أجسام مضاده ضد المفصل .

ماذا يحدث للمفصل ؟

كيف يتم تشخيص المرض ؟

فــي الحالــة الطبيعيــة يكــون
المفصــل مبطنــً بغشــاء رقيــق
ويحتــوى علــى كميــة من الســوائل
وعنــد حــدوث اإللتهــاب يصبــح هذا
الغشــاء ثخينــً ممتلئــا بالخاليــا
اإللتهابيــة وكذلــك فــإن الســوائل
تزيــد بقدر كبير مما يؤدي إلى تورم
المفصل واأللــم باإلضافة إلى قصور
في حركة المفصل.

التشــخيص يكــون ســهل جــدًا للطبيــب
المختــص فــي أمــراض روماتيــزم األطفــال
ألن التشــخيص يتــم فــي العيــاده بأخــذ
تاريــخ المــرض بالتفصيل مــن األم وفحص
الطفل الفحص السريري من أول زيارة يتم
تشخيص المرض .
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د .ﺣﻤﻴﺪ اﻟﻌﻨﺰي

د .ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺼﺮاف

د .أﺷﺮف ﻋﺜﻤﺎن

إﺳﺘﺸﺎري ﻃﺐ ﻟﻃﻔﺎل

إﺳﺘﺸﺎري اﳉﻬﺎز اﻟﻬﻀﻤﻲ واﻟﻜﺒﺪ
واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻟﻃﻔﺎل

إﺳﺘﺸﺎري ﻃﺐ ﻟﻃﻔﺎل

اﻟﺒـــﻮرد اﻣﺮﻳﻜـــﻲ ﻟﻄـــﺐ اﻃﻔـــﺎل
ﺗﺨﺼـــﺺ دﻗﻴﻖ روﻣﺎﺗﻴـــﺰم أﻃﻔﺎل -
ﻛﻨﺪا
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ﻗــﺴــﻢ

اﻟﺒـــﻮرد اﻣﺮﻳﻜـــﻲ واﻟﻜﻨـــﺪي ﻟﻄـــﺐ
اﻃﻔﺎل
اﻟﺒـــﻮرد اﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﺠﻬـــﺎز اﻟﻬﻀﻤﻲ
ﻟﻃﻔﺎل

زﻣﺎﻟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻟﻃﻔﺎل  -ﻟﻨﺪن
 ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎاﻟﺒـــﻮرد اﳌﺼـــﺮي ﻟﻄـــﺐ اﻃﻔـــﺎل -
ﻣﺼﺮ
أﺳـــﺘﺎذ ﻣﺴـــﺎﻋﺪ ﻃـــﺐ اﻃﻔـــﺎل -
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﻴﺎ

اﻃــﻔــﺎل
ﻧﻨﺎ ﻧﺤﺒﻜﻢ ...وﻧﺮﻋﺎﻛﻢ
أﻃﻔﺎﻟﻜﻢ ﺑﺄﻳﺪي أﻓﻀﻞ أﺳﺘﺸﺎرﻳﲔ وأﺧﺘﺼﺎﺻﻴﲔ اﻃﻔﺎل  اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻋﻠﻲ أﻋﻠﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳋة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

د .ﻧﺎﻧﺴﻲ زﻳﺪان

د .ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻜﻨﺪري

د .ﻛﻤﺎل أﺑﻮ اﻟﻔﺘﻮح

إﺳﺘﺸﺎري ﻃﺐ اﻃﻔﺎل

إﺳﺘﺸﺎري أﻃﻔﺎل ﻋﺎم وإﺳﺘﺸﺎري
ﻛﻠﻰ اﻃﻔﺎل

إﺳﺘﺸﺎري ﻃﺐ ﻟﻃﻔﺎل

ﻣﺎﺟﺴـــﺘ ﻃـــﺐ اﻃﻔـــﺎل وﺣﺪﻳﺜـــﻲ
اﻟﻮﻻدة
دﻛﺘﻮراه ﻃﺐ اﻃﻔﺎل وﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﻮﻻدة
 ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮةاﻟﺒﻮرد اﻟﺪو  اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

اﻟﺒﻮرد اﻣﺮﻳﻜﻲ واﻟﻜﻨﺪي ﻟﻄﺐ اﻃﻔﺎل.
اﻟﺒﻮرد اﻟﻜﻨﺪي ﻟﻜﻠﻰ اﻃﻔﺎل.

زﻣـﺎﻟﺔ اﻟـﻜـﻠـﻴـﺔ اﳌـﻠـﻜﻴــــﺔ ﻟﻃــﻔـﺎل -
ﻟﻨﺪن )ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ(
ﻋـﻀــــﻮ اﳉﻤﻌــــﻴﺔ اورﺑــــﻴﺔ ﻣـــﺮاض
اﻟﺼﺪر

Tel.: 1 802 555 | www.daralshifa.com | daralshifa
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د.عبداهلل حممد التهامي
إستشاري طب االطفال وحديثي
الوالدة
هــو حالة قــد تحدث عند الــوالدة أو فــي أعقابها
مباشــرة ،نتيجــة نقــص األوكســجين والــذي يــؤدي إلــى
الحمــاض ( .)ACIDOSISونتيجــة لهــذه العمليــة يصيــب
الفشــل جهازيــن حيوييــن علــى األقــل كالرئتيــن ،القلب،
الدمــاغ ،الكليتيــن وجهــاز الــدم .ينتشــر إختنــاق الوليــد
بنســبة  %1.8 - %0.3مــن مجمــل الــوالدات .وال يكــون
الســبب معروفــً فــي جميــع الحــاالت .فــي نصــف الحــاالت
التــي تســتوجب اإلنعــاش أثنــاء الــوالدة ،تظهــر عالمــات
منبئــة بذلــك تعكــس عالمــة إختبــار ابغــار (APGAR
 )SCOREالتــي تعطــى للوليــد عنــد والدتــه ،وضعــه
ومــدى حاجته لإلنعــاش .ويعتمد هذا اإلختبار على
خمســة مقاييس :تنفس ،نبض ،لون ،التوتر
العضلــي ( )MUSCLE TONEوالتفاعــل
مع اإلثــارة ،ويتــم تحديــد هــذه العالمة
خــال الدقيقــة األولــى لحيــاة الطفــل،
وبعــد  5دقائق ،وعشــر دقائق وتباعًا
وفقــً لوضــع الوليــد .ال توجــد عالقــة
مباشــرة بين عالمة ابغار وظهور ضرر
دماغي في المستقبل

من العالمات التي تشــير إلى الضرر
الدماغي المستقبلي:

نقــص بالنبــض المســتقل عقــب
اإلنعــاش الكامــل خالل عشــر دقائق،
نقــص بدالئــل التنفــس الذاتــي بعــد
مــرور حوالــي  30دقيقــة وخلــل حــاد
فــي تركيز الغــاز في الدم والتــي تعتبر
مؤشــرا للحامضيــة ونقــص التاكســد
المستمر (.)HYPOXIA
قد يؤدي إختناق الوليد إلى تثبيط شامل
لألجهــزة وصوالً إلى الموت .ويمكن لفترة
الشــفاء أن تترافــق احيانــً بأضــرار بعيــدة
األمد تحديدًا في الجهاز العصبي.
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إخـتـنـاق
الــولـيـد

التراجع في الجهاز العصبي يصنف إلى ثالث مراحل :

 .1اإلضطــراب ،فــرط التفاعــل مــع اإلثارات (المحفزات) ،نبض ســريع ،رجفة وتوســع البؤبؤ .في هذه المرحلة تكــون نتيجة تخطيط كهربية
الدماغ ( )ELECTROENCEPHALOGRAPHY - EEGسليمة.
 .2يكــون الوليــد نعســً ،مرتخيــً ،ويطــرأ تراجعًا في درجــة الوعي .ويكون نبضه بطيئًا ،وأحداقه ضيقة ،كما يســيل لعــاب الوليد دون أن
يســتطيع بلــع إفرازاتــه .فــي هذه المرحلــة يمكن حدوث نوبــات ،ويمكن من خالل إجراء تخطيــط كهربية الدمــاغ  EEGمالحظة خلل في
عمل الدماغ.
 .3يعانــي الطفــل مــن الهذيــان أو الغيبوبــة ،يســتلقي دون حــراك ،ال يمكن تحفيــزه على القيام بــأي ردة فعل .في هذه المرحلة تشــيع
النوبات بكثرة ويمكن مالحظة الخلل الدماغي من خالل تخطيط كهربة الدماغ .عند الوالدة ،أو عقبها مباشرة ،ال تدل وسائل التصوير،
غالبًا ،على شدة التأثير ،إال إنها تساهم في تقييم الخلل بعيد األمد بالمتابعة المتواصلة .الوسائل المتبعة هي  -التصوير فائق الصوت
( ،)ULTRASOUNDتصوير مقطعي محوسب ( )CTوتصوير بالتردد المغناطيسي (.)MRI
يتعلــق أداء الطفــل مســتقب ً
ال بالعوامــل التــي أدت إلــى إختناقه قبل الوالدة ،بمــدى خطورة اإلصابة الحــادة ،وبالضرر الثابــت الذي حصل.
ويهدف العالج المتواصل إلى تمكين الوليد المصاب من إستغالل الحد األقصى من قدرته للتعامل مع األضرار الناتجة.
أعراض إختناق الوليد

أحيانًا يكون التعبير عن ضائقة الطفل بإحساس األم بتضاؤل حركته .متابعة تصرف الطفل بالتصوير فائق الصوت والذي تكون نتيجته
غيــر ســليمة ،مالحظــة خلــل عند مراقبة نبض الجنين ،درجة حموضة غير ســليمة عند وخز فروة الرأس ،خــال عملية الوالدة ،حين يكون
الجنين داخل الرحم ،كمية سائل الصاء ( السائل السلوي ) منخفضة أو أن السائل السلوي ملوثًا بالبراز ،كل هذه الدالئل يمكنها اإلشارة
إلى أن الجنين في ضائقة.

؟

أسباب وعوامل خطر إختناق الوليد

أسئلة
وأجوبة :

؟

؟

؟

عوامــل الخطــورة لــدى األم تتعلــق بفقــر المــوارد المشــيمية الناتجــة اساســً عن خلل فــي األوعية
الدموية في المشيمة .هذا األمر مميز لضغط الدم العالي لدى األم واإلرتعاج ( تسمم الحمل ).
تشمل عوامل الخطورة المتعلقة بالوليد:

• أطفال ذوي حجم صغير نسبة إلى عمر الحمل.
• أطفال يعانون من فقر الدم الداخل رحمي أو أطفال يعانون من أمراض أو عاهات.
• مضاعفات عند الوالدة كالحمل المستمر لفترة تزيد عن ال  42اسبوعًا.
• الــوالدة بالتحريــض أو بمســاعدة األجهــزة ( ملقــط الجنيــن (الجفــت) والمحجــم (تفريــغ
الهواء) )
• وضعية غير طبيعية للجنين.
هذه العوامل كلها تؤدي الى مخاطر اختناق الوليد.
عالج إختناق الوليد

؟

العــاج الفوري إلختناق الوليد يكمن فــي إنعاش القلب والرئتين ،وفي العالج الدوائي،
يشمل العالج موازنة تركيز األمالح في الدم ،السكر والتوازن الحمضي القاعدي (ACID -
 )BASE BALANCEفي الدم .ومن ثم العالج الدوائي بحسب االجهزة المصابة.
بمــا أن إصابة األنســجة عنــد اإلختناق تكون حــادة ( ،)ACUTEفهناك فتــرة محدودة يمكن
خاللهــا تقديــم العالج بهدف منــع المضاعفات المســتقبلية .وتقوم بعــض المراكز الطبية،
مؤخــرا ،بتجربــة تبريــد راس الوليد بهدف كبــح العمليات الحاصلة عند نقص األكســجة والتي
تسبب دمارًا ثابتًا في خاليا الدماغ.
حاليــً ،يعتبــر العــاج بواســطة األلوبرينــول ( ،)ALLOPURINOLالســتيرويد (،)STEROIDS
وحاصرات مضخات الكالسيوم وسولفات المغنيزيوم ،جزءًا من محاوالت العالج الدوائي.

؟

؟

؟

؟
؟
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اﻟﻘﻠﺐ
اﻟﻘﻠﺐ
أﻣﺮاض
أﻣﺮاض
ﻣﺮﻛﺰ
ﻣﺮﻛﺰ
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وﺣﺪة اﻟﻢ
اﻟﺼﺪري
واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺰة
ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﻣﺮاض
اﻟﻀﻐﻂ
و اﻟﻜﻮﻟﻴﺴﺘﺮول
وﺟﺮاﺣﺎت
اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻤﻔﺘﻮح

د .أﺣﻤﺪ ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦ

إﺳﺘﺸﺎري ﻓﻲ أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ
واﻟﺸﺮاﻳﻴﻦ إﺳﺘﺸﺎري ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻄﺮة
وﻃﺐ اﻟﻘﻠﺐ اﻟﺘﺪاﺧﻠﻲ
اﻟﺒﻮرد اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ واﻟﺸﺮاﻳﻴﻦ
ﻣﻦ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺑﺎرﻳﺲ )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﻴﺮ وﻣﺎري ﻛﻮري(
اﻟﺒﻮرد اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﻃﺐ اﻟﻘﻠﺐ اﻟﺘﺪاﺧﻠﻲ
ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎرﻳﺲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ

إﺳﺘﺸﺎري
أﻓﻀﻞ
ﱢ
اﻟﻘﻠﺐ واﻟﺸﺮاﻳﻴﻦ
ﻣﺘﻮاﺟﺪون ﻋﻠﻰ
ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ
ﻟﺮﻋﺎﻳﺘﻜﻢ

أﺣﺪث وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﺴﺮﻳﻊ:
اﺷﻌﺔ اﻟﻤﻘﻄﻌﻴﺔ ﻟﻠﻘﻠﺐ
اﻟﺮﻧﻴﻦ اﻟﻤﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻟﻠﻘﻠﺐ واﻟﻘﺴﻄﺮة اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ
ﺳﻮﻧﺎر اﻟﻘﻠﺐ  -ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺠﻬﻮد

• ﺗﺸﺨﻴﺺ وﻋﻼج اﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ
• وﺣﺪة اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰة ﺑﺎﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ
• وﺣﺪة ﻃﻮارئ اﻟﻘﻠﺐ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار

اﻟﺨﺎص
اﻟﻘﻄﺎعاﻟﺨﺎص
ﻓﻲاﻟﻘﻄﺎع
اولﻓﻲ
ﺐ.. ..اول
ﻃﻮال أﻳﺎم
اﺳﺒﻮع
¢ﺳﺘﻘﺒﺎل
اﻟﺤﺎﻻت
اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ
اﻟﻄﺎرﺋﺔ

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﺴﻄﺮة اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ اول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ
واﻟﻤﺠﻬﺰ ﺑﺄﺣﺪث اﺟﻬﺰة
واﻟﻤﻌﺪات اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ

د.أﻣـﻞ ﻋﻠﻲ ﻣﻜﺔ
إﺳﺘﺸﺎري أﻣﺮاض ﻗﻠﺐ

ﺷﻬﺎدة ﺗﺨﺼﺺ ﻓﻲ أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ و اﻟﺸﺮاﻳﻴﻦ
دﺑﻠﻮم ﻓﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻘﻠﺐ ﺑﺎﻣﻮاج ﻓﻮق اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ )ﻓﺮﻧﺴﺎ(

ﻋﻼج اﻟﺬﺑﺤﺔ اﻟﺼﺪرﻳﺔ اﻟﺤﺎدة
ﺑﺎﻟﻘﺴﻄﺮة اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ
ﻧﻔﺦ اﻟﺸﺮﻳﺎن وزرع دﻋﺎﻣﻪ
ﺑﺄﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ

د .ﺑﺪر ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻬﺪي
إﺳﺘﺸﺎري اﻣﺮاض ﺑﺎﻃﻨﻴﺔ واﻟﻘﻠﺐ

 ﺑﻜﺎﻟﺮﻳﻮس ﻃﺐ وﺟﺮاﺣﺔ .اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻜﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺠﺮاﺣﻴﻦ ﻓﺐ اﻳﺮﻟﻨﺪا اﻟﺒﻮرد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻣﺮاض اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ. اﻟﺰﻣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ ﻟﻠﻜﺒﺎر.) ﻣﺴﺘﺸﻔﻲ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ-اﻟﺮﻳﺎض
 -زﻣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺴﻄﺮة اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﺪاﺧﻠﻴﺔ.ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻴﻐﻴﻞ ﻛﻨﺪا.

د .ﺳﻌﺪ اﻟﻜﻨﺪري
إﺳﺘﺸﺎري أﻣﺮاض ﻗﻠﺐ

 اﻟﺰﻣﺎﻟﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ و اﻟﺒﻮرد اﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ أﻣﺮاض اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﺎﻟﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ و اﻟﺒﻮرد اﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ واﻟﺸﺮاﻳﻴﻦ ﺗﺨﺼﺺ دﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺴﻄﺮة اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﺪاﺧﻠﻴﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ أوﺗﺎوا  -ﻛﻨﺪا
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هشاشــة العظــام ( )OSTEOPOROSISيعنــي :العظــام المنخــورة .تؤدي اإلصابة بمرض هشاشــة العظام إلى إضعــاف العظام إلى درجة
تصبــح فيهــا هشــة ،إلــى درجــة أن مجرد القيام بأعمال بســيطة جدًا تحتاج إلى أقل قدر مــن الضغط ،كاإلنحناء إلى األمام أو رفع مكنســة
كهربائية أو حتى السعال ،قد يسبب كسورًا في العظام .يعود سبب ضعف العظام هذا ،في معظم الحاالت ،إلى النقص في مستوى
الكالسيوم والفسفور ،أو النقص في معادن أخرى في العظام.
قد تؤدي اإلصابة بمرض هشاشة العظام ،في الغالب ،إلى كسور في العظام ،معظمها في عظام العمود الفقري ،الحوض ،الفخذين أو
مفصل كف اليد .وبالرغم من اإلعتقاد السائد بأن هذا المرض يصيب السيدات ،أساسًا ،إال أن هشاشة العظام قد يصيب الرجال أيضًا.
وإضافة إلى المصابين بمرض هشاشة العظام هنالك الكثيرون إيضًا ممن يعانون من هبوط كثافة العظام.

أعراض هشاشة العظام :

تتســم المراحل المبكرة من ضعف الكتلة العظمية (،)BONE MASS
بأنها تخلو عادة من اآلآلم أو أية أعراض أخرى.
لكــن ،منــذ لحظة ظهــور ضعف أو ضمور في العظام مــن جراء اإلصابة
بمــرض هشاشــة العظــام ،قــد تبــدأ بعــض أعــراض هشاشــة العظــام
بالظهور ،من بينها:
• اآلم في الظهر ،وقد تكون اآلمًا حادة في حال حصول شــرخ أو إنهيار
في الفقرات.
• فقدان الوزن مع الوقت ،مع إنحناء القامة.
• حــدوث كســور فــي الفقــرات ،فــي مفاصــل كفــي اليدين ،فــي حوض
الفخذين أو في عظام أخرى.

د.فوزي عيسى

أسئلة وأجوبة :
ما هي العوامل التي تساهم في تحسين صحة العظام؟

إستشاري جراحة عظام ومفاصل
واملناظري والطب الرياضي

هنالك ثالثة عوامل حيوية تساهم في تحسين صحة العظام على امتداد سني العمر:
• ممارسة النشاط البدني المنتظم.
• استهالك كميات كافية من الكالسيوم.
• استهالك كميات كافية من فيتامين (د) ،الذي يعد ضروريا لتحفيز إمتصاص الكالسيوم في الجسم.
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عوامل قد تزيد من خطر اإلصابة بمرض هشاشة العظام،
من بينها:
• الجنس  :تبلغ نســبة الكســور الناجمة عن داء هشاشــة العظام لدى
السيدات ضعفي نسبتها لدى الرجال.
• الســن  :كلمــا ازداد عمــر اإلنســان ازداد معه احتمــال اإلصابة
بمرض هشاشة العظام ،إذ تضعف العظام مع زيادة العمر.
• التاريخ العائلي  :يعتبر مرض هشاشــة العظام من األمراض
الوراثية .أي ،إذا كان أحد الوالدين أو األخوة في العائلة مصابين
بمــرض هشاشــة العظــام ،فــإن ذلــك يزيــد مــن إحتمــال إصابة
الشــخص بــه ،وخاصــة إذا كان التاريــخ المرضي للعائلة يشــمل
حاالت من كسور العظام.
• بنيــة الهيــكل العظمــي ( :)SKELETONيزيــد إحتمال
اإلصابة بداء هشاشــة العظام لدى الرجال والســيدات ذوي
بنية الجســم الدقيقة أو صغار الحجم بشكل خاص ،وذلك
ألن الكتلة العظمية في اجسامهم صغيرة ،منذ البداية.
• إســتهالك التبغ :ليس من الواضــح ،بعد ،الــدور الذي يلعبه
التبغ في نشــوء هشاشة العظام ،إال أن الباحثين يجمعون على
أن التبغ يؤدي إلى إضعاف العظام.
• اإلنكشاف المتواصل لإلستروجين :كلما ازدادت فترة إنكشاف
المــرأة لإلســتروجين تقــل مخاطــر إصابتهــا بمــرض هشاشــة
العظــام .أي أن درجــة الخطــورة إلصابــة المــرأة بــداء هشاشــة
العظــام تقــل كلمــا تأخــر بلوغهــا ســن اليــأس ( فتــرة انقطــاع
الطمث ) وكلما كان ظهور الدورة الشــهرية لديها مبكرًا أكثر.
ومــع هــذا ،يــزداد خطــر اإلصابــة بمرض هشاشــة العظــام كلما
قصــرت فترة إنكشــاف المــرأة لهرمون اإلســتروجين .وقد يرجع
ســبب قلــة إنكشــاف الســيدة لإلســتروجين إلــى عــدم إنتظام
الحيض ،أو إلى إنقطاع الطمث قبل بلوغ سن الخامسة واالربعين.
• إضطرابــات األكل :يعتبــر الرجال والســيدات الذيــن يعانون
مــن إضطرابــات األكل ،كإضطــراب فقــد الشــهية العصابــي
(القهــم العصابــي  )ANOREXIA NERVOSA -أو إضطــراب
النهــام العصابــي ( ،)BULIMIA NERVOSAضمــن مجموعــة
الخطــر لإلصابــة فــي هشاشــة العظــام ،وذلــك نظــرًا لضمور
الكتلة العظمية في منطقة أسفل الظهر والحوض.
• األدويــة مــن مجموعــة الكورتيكوســتيرويدات :يســبب
تنــاول هــذه األدويــة لفتــرات زمنيــة طويلــة ،كتنــاول
بريدنيــزون ( )PREDNISONEأو كورتيزون ()CORTISONE
ضــررًا لألنســجة العظميــة .والمعــروف أن إســتعمال هــذه
األدويــة شــائع فــي معالجــة بعــض األمــراض المزمنــة،
مثــل الربــو ( ،)ASTHMAإلتهــاب المفاصــل الروماتويــدي
( )RHEUMATOID ARTHRITISوالصــداف (الصدفيــة -
 .)PSORIASISفعندمــا يصــف الطبيب أيــً من العالجــات الدوائية التي

تحتــوي علــى مركبات ســتيرويدية لفترة طويلة مــن الزمن ،ينبغي
عليــه أن يتابــع وضــع كثافــة العظــام وكتلــة العظام لــدى المرضى
الذيــن يتلقــون هــذه العالجــات ،كما يتوجــب عليه أن يصــف لهؤالء
المرضــى أدوية تســاعدهم على تجنــب فقدان الكتلــة العظمية أو
إبطاء وتيرته.
• هرمــون الغــدة الدرقية :الكميــة الزائدة مــن الهرمون
الــذي تفــرزه الغــدة الدرقيــة ( ،)THYROIDقــد تــؤدي هــي
أيضا إلى فقدان الكتلة العظمية.
• ســرطان الثــدي ( :)BREAST CANCERبعــد إنقطــاع
الطمــث ،تعتبــر النســاء المصابــات بســرطان الثــدي
فــي مجموعــة الخطــر إذ يــزداد إحتمــال اإلصابــة بمرض
هشاشــة العظــام ،وخاصــة عنــد تلقيهــن العالجــات
الكيميائيــة ( )CHEMOTHERAPYأو محصــرات إنزيــم
األروماتــاز ( ،)AROMATASEالتــي تعمــل علــى كبــت
اإلســتروجين .وهــذا ال ينطبــق على النســاء اللواتــي يعالجن بدواء
تاموكســيفين ( ،)TAMOXIFENالمضاد لإلستروجين والمستعمل
فــي معالجة ســرطان الثــدي ،إذ أنــه يقلل من خطر اإلصابة بكســور
في العظام.
• نقص إستهالك الكالسيوم :يعتبر نقص إستهالك
الكالســيوم ،الــذي يســتمر طــوال العمر ،مــن العوامل
الرئيســية التي تســاهم في نشــوء هشاشــة العظام.
وذلك ألن نقص إســتهالك الكالســيوم يؤدي إلى تدني
كثافــة العظــام ،فقدان الكتلة العظمية في ســن صغيرة ،نســبيًا،
وزيادة خطر اإلصابة بالكسور.
• أســلوب حياة خال من النشاط البدني :تتحدد صحة
العظــام إبتــداء مــن مرحلــة الطفولــة .فاألطفــال كثيــرو
النشــاط البدني والذين يســتهلكون كميات كافية من
األطعمــة الغنيــة بالكالســيوم ،هم ذوو كثافــة العظام
األعلى .كما يشكل النشاط الجسدي الذي يشتمل على
رفــع األثقــال عنصــرًا إيجابيا فــي تعزيز صحــة العظــام وقوتها ،لكن
يبدو أن النشــاط الجســدي الذي يشــتمل على القفز يســاهم أكثر
مــن رفــع األثقال فــي تدعيم صحــة العظــام .للنشــاط البدني ،على
إمتــداد العمــر ،أهمية كبيرة جدًا ،إذ باإلمكان زيادة الكتلة العظيمة
في الجسم بواسطة النشاط البدني في كل المراحل العمرية.
• فرط إستهالك المشروبات الغازية :لم تتضح ،بعد ،العالقة
بيــن نشــوء هشاشــة العظام وبين إســتهالك المشــروبات
الغازيــة التــي تحتــوي علــى الكافييــن ( ،)CAFFEINEإال أن
المعــروف أن الكافيين قد يؤدي إلى إضطراب في إمتصاص
الكالسيوم.
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متى ينبغي الخضوع للفحص؟

تنصح المنظمة األمريكية القومية لهشاشة العظام السيدات اللواتي ال تتلقين أيًا من العالجات التي تحتوي على هرمون اإلستروجين ،التوجه
إلجراء فحص لكثافة العظام ،وفي حال:

1

بلوغ سن الـ  65عاما ،بغض
النظر عما اذا كانت السيدة تنتمي
ألي من مجموعات خطر اإلصابة
بمرض هشاشة العظام أم ال.

2

بلوغ الســيدة ســن الياس
•
(مرحلــة انقطــاع الطمــث) ،إذا كانت
تنتمــي إلــى واحــدة مــن مجموعات
خطــر اإلصابــة بمــرض هشاشــة
العظــام علــى االقــل ،وباإلضافة إلى
وقــوع حادثــة واحــدة علــى األقــل
لكسر في العظم.

4

إذا أنقطــع الطمــث لــدى
الســيدة فــي ســن مبكرة .أمــا لدى
الرجــال فــا ينصــح األطبــاء عــادة
بإجــراء فحص للكشــف المبكر عن
هشاشة العظام نظرًا ألن هشاشة
العظام أقل شيوعًا بين الرجال.

5

إذا كانت السيدة تتلقى
•
أيًا من العالجات الدوائية التي قد
تسبب اإلصابة بمرض هشاشة
العظام ،مثل البريدنيزون
( )PREDNISONEأو ما شابه.

3

إذا كانــت الســيدة تعاني
•
مــن أي مــن المشــاكل الطبيــة
المرتبطة بالعمود الفقري.

إذا كانــت الســيدة تعانــي مــن داء
الســكري مــن النــوع األول (TYPE
 ،)DIABETES 1أمــراض الكبــد أو
أي مــن أمــراض الكلــى،
أو أي مــن األمــراض التــي
قــد تصيــب الغــدة الدرقيــة ،أو إذا
كانــت هنالــك حــاالت مــن اإلصابــة
بمرض هشاشة العظام في التاريخ
المرضي للعائلة.

6

عالج هشاشة العظام
العالجات الهرمونية:

كان العالج الهرموني ( )HORMONAL THERAPY - HTيشكل ،في الماضي ،عالج هشاشة العظام األساسي .لكن بسبب ظهور بعض
اإلشكاليات المتعلقة بسالمة ومأمونية إستعماله ،وبسبب توفر أنواع أخرى من العالجات اليوم ،بدأت وظيفة العالج الهرموني في عالج
هشاشة العظام تختلف وتتبدل.
في كل األحوال ،يتوجب على المريض التمعن في اإلمكانيات العالجية المتاحة أمامه ،مع إستشارة الطبيب لضمان الحصول على عالج
هشاشة العظام األنسب واالنجح.
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وصفة دواء طبية:

يقدم د.جميد قادري خالصة خرباته لتشخيص
وعالج حاالت آالم املفاصل باملنظار ( الكتف،
الكوع ،الركبة ،الكاحل ) ،كافة كسور العظام
د.مـجـيـد قــادري
( األطراف ـ العمود الفقري )،
اإلصابات الرياضية باإلضافة إىل تشخيص وعالج
إختصاصي جراحة عظام
آالم املفاصل عن طريق املفاصل الصناعية شهادة تخصص  -جراحة عظام
وأمراض القدم عن طريق العمليات التصحيحية ( .املانيا )  -شهادة تخصص تبديل

املفاصل الصناعية ( املانيا )

اذا كان عــاج هشاشــة العظــام الهرمونــي غيــر مناســب لمريــض مــا ،واذا لــم يســاعد تغيير النظــام الحياتــي للمريض في
الســيطرة على هشاشــة العظام ،فهنالك أنواع من العقاقير الدوائية التي تعطى بالوصفة الطبية وتعد ناجحة في إبطاء
فقدان الكتلة العظمية ،بل قد تساعد في زيادة الكتلة العظمية مع مرور الوقت.

عالجات الطوارئ:
لقد ثبت أن نوعًا معينًا من العالجات الطبيعية (  ) PHYSIOTHERAPYتســاعد في تخفيف حدة اآللم بشــكل ملحوظ ،كما
تساعد أيضا في تحسين ثبات قوام الجسم وتقليل خطر اإلصابات جراء السقوط ،لدى النساء اللواتي تعانين من هشاشة
العظــام ،فــي مــوازاة اإلنحناء في العمــود الفقري .ترتكز طريقة العالج الطبيعي في عالج هشاشــة العظام على الدمج بين
جهــاز يدعــى  -)SPINAL WEIGHTED KYPHO - ORTHOSIS) WKOوهــو عبــارة عــن جهاز خاص يتــم تركيبه على الظهر
يقوم بدعم الظهر بواســطة تركيز ثقل الجســم في الجزء الســلفي من العمود الفقري – وبين التمارين الجســدية الرامية
الى شد الظهر.
يتــم ربــط الجهــاز على الظهــر مرتين يوميًا :لمدة  30دقيقة في الفترة الصباحية و  30دقيقة أخرى في فترة ما بعد الظهر،
مع القيام بتمارين خاصة لشد الظهر ،إذ يقوم المصاب بأداء التمارين عشر مرات في كل من الفترتين.
يشــكل إســتهالك كميــات كافية من الكالســيوم ومــن فيتامين (د) عنصرًا هامًا وحاســمًا في تقليل أخطــار اإلصابة بمرض
هشاشة العظام ،بشكل ملحوظ .وعند ظهور عالمات مرض هشاشة العظام ،من الضروري الحرص على إستهالك كميات
كافية من الكالسيوم وفيتامين (د) ،باإلضافة إلى الوسائل والتدابير اإلضافية ،ألن من شأن ذلك أن يساعد كثيرا في الحد
مــن ،بــل منــع ،إســتمرار ضعف العظام .ويمكن ،في بعض الحــاالت ،حتى تعويض الكتلة العظمية التــي تم فقدانها بكتلة
عظمية جديدة.
تختلف كميات الكالســيوم التي يتوجب إســتهالكها للحفاظ على ســامة العظام ،بإختالف المراحل العمرية .ففي مرحلتي
الطفولة والبلوغ ،يحتاج الجسم إلى كميات كبيرة جدًا من الكالسيوم ،إذ يكبر الهيكل العظمي خاللهما بسرعة .وكذلك
األمــر ،أيضــً ،فــي فترتــي الحمل واإلرضاع .كما تحتاج الســيدات اللواتي يبلغن ســن إنقطاع الطمث ،وكذلك الرجال في ســن
متقدمة ،إلى كميات كبيرة أيضًا من الكالسيوم .فكلما تقدم اإلنسان في العمر ،تقل قدرة جسمه
على إمتصاص الكالسيوم ،فض ً
ال عن أنه من المرجح أن يحتاج إلى عالجات معينة من شانها أن تعيق
قدرة الجسم على إمتصاص الكالسيوم.
الوقاية من هشاشة العظام
قد تساهم بعض النصائح المدرجة هنا في تحسين الوقاية
من فقدان الكلتة العظمية :
• المواظبة على ممارسة النشاط الجسدي.
• اضافة منتجات الصويا الى قائمة الغذاء اليومية.
• اإلمتناع عن التدخين.
• فحص امكانيات تلقي عالجات هرمونية
• التقليل من استهالك الكافايين
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ﻗﺴﻢ اﻟﻄﺐ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ

ﺟﻬﺎز اﳌﺸﻲ
ﻟﻠﻌﻼج اﳌﺎﺋﻲ FOCUS
أﺣﺪث ﻣﻌﺪات اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ دار اﻟﺸﻔﺎء
وول ﻣﺮه
اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺟﻬﺎز اﳌﺸﻲ ﻟﻠﻌﻼج اﳌﺎﺋﻲ FOCUS
ﺟﻬــﺎز اﻟﻌــﻼج اﳌﺎﺋــﻲ  Focusﻫــﻮ ﺟﻬــﺎز ﻣﺸــﻲ ﻣﺎﺋــﻲ ﻓﺮﻳــﺪ ﻣــﻦ ﻧﻮﻋــﻪ ﻳﻮﻓــﺮ ﻋــﻼج ﻃﺒﻴﻌــﻲ ﻣﺎﺋــﻲ ﺑﺸــﻜﻞ ﻋﻤــﻮدي وﻣﺮﻳــﺢ  .ﻫــﺬا اﻟﻨﻤــﻮذج ﺑــﻪ ﻛﺎﻓــﺔ اﳌﺰاﻳــﺎ اﳌﻄﻠﻮﺑــﺔ
ﻟﻔﻌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻌــﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌــﻲ وإﻋــﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴــﻞ اﻟﺒــﺪ واﻟﻠﻴﺎﻗــﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴــﺔ ﺑﺈﺳــﺘﺨﺪام ﺟﻬــﺎز اﳌﺸــﻲ اﳌﺎﺋــﻲ ﻣﺜــﻞ اﻃــﺎرات اﳌﻘﺎوﻣــﺔ وإدارة اﳌﻴــﺎه اوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴــﺔ ،ﻃــﻮل
اﳋﻄﻮة وﻣﺆﺷﺮات ﻋﻤﻖ اﳌﻴﺎة  .اﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﻛﻞ اﻋﻤﺎر واﻟﻘﺪرات ﳝﻜﻨﻬﻢ اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﺘﺞ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﺳﻬﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ .
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الكل بال إستثناء حدثت له قرحه في الفم في وقت من األوقات  ,بالطبع كان
ال يعلم السبب وال يعلم لماذا إختفت دون عالج وال يعرف أنواعها .
هــي جروح صغيره مؤلمه تتكون داخــل الفم وتكون على حدود اللثه
أو مقابل الفكين أو في سقف الفم  .هذه مشكله شائعة ولكنها
غيــر معديــة و معظــم هذه القرح تزول وحدهــا في فتره من
أســبوع إلــي اثنين ولكــن العالج يقي مــن المضاعفات
ويقلل اإلحساس باآللم .

أما عن أســباب قرحة الفم فتكون إما بسبب
جــرح في الفم أو الوراثــة حيث تتكرر في بعض
العائالت بشــكل أكثر مــن غيرها ومعظم األطفال
والبالغين أكثر عرضه لحدوث القرح وكذلك األشــخاص
الذين يعانون من التوتر والحوامل .
وهنالك أسباب أخرى قد تؤدي إلى قرح الفم  :سخونة اإلطعمة
والمشــروبات ,وأمــراض األســنان واللثــة  ,وغســل األســنان بطريقــة
عنيفــة  ,وتنــاول بعــض األدويــة أمــا عــن األعــراض فتكون معظــم القرح
مــدورة الشــكل وأقــل من  1ســم وتأخــذ اللون األصفــر أو األبيــض أو الرمادي
وتكون حمراء ومنتفخه ولها حاجز قد تكون مؤلمه جدًا عند األكل أو الشرب.
وبالنسبة للعالج فمثل هذه القرح تزول وحدها خالل فتره من أسبوع إلي أسبوعين
ولكن إستخدام األدوية يقلل من اإلصابه بالعدوى البكتيرية  ,مثل بعض المراهم التي
تحتوي على مضادات اإللتهابات  ,ومن الممكن أخذ مسكنات اآللم مثل الباراسيتامول .
يفضل زيارة الطبيب على وجه السرعة في الحاالت التالية :
 -1مساحه القرحه اكبر من  1سم .
 -2إنك مصاب بعده قرح صغيره وتجمعت مع بعضها  ,و لم تزول خالل من  4 -3اسابيع بالعالج .
 -3حالة النزيف أو التهاب الحلق .
 -4إذا كانت تتكرر في وقت قصير كل اسبوع مثال ً.
 -5إذا كانت غير مؤلمه ابدًا.

وللوقايــة مــن قرحــة الفم  :اإلهتمــام بنظافه الفــم  ,وتناول الغــذاء المتوازن ,و تقليل إســتهالك الســكريات  ,وتجنــب المأكوالت
والمشروبات الساخنة أو الحمضية .
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ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻲ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻧﻴﻦ اﻟﻤﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻣﺘﻮﻓﺮة
ﻋﻠـﻰ ﻣـﺪار اﻟﺴﺎﻋـﺔ ﻃـﻮال أﻳــﺎم اﺳﺒـﻮع
اﻟﻤﻜﺎن اول واﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﻴﺴﻲ
ﺎﻃ
ﻐﻨ

ﺟﻤ
ﻴـﻊ

ﺻـﺎت
ﺤﻮ
ﻓ

اﻟﺮﻧ
ﻴ
ﻦا
ﻟ
ﻤ

أﺳﺘﻤﻊ إ اﻟﻔﺮق
ﻻ ﺗﻨﺎزﻻت  ﺟﻮدة
اﻟﺼﻮرة

ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺼﻮت
ﺑﻨﺴﺒﺔ %97

ﻓﺤﻮﺻﺎت ﻛﺎﻣﻠﻪ وﻫﺎدﺋﺔ ﻟﻠﻤﺦ
واﻻﻋﺼﺎب واﻟﻌﻈﺎم
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ما هو داء

بطانة الرحم
المهاجرة؟

WHAT IS

ENDOMETRIOSIS

د .إيهاب املصري
استشاري أمراض النساء والتوليد
بكالوريوس الطب واجلراحة  -طب عني شمس
القاهرة  -ماجستري أمراض النساء والتوليد  -طب
عني شمس  -عضوية الكلية امللكية ألمراض
النساء والتوليد  -لندن  -اجنلرتا  -زمالة الكلية
امللكية ألمراض النساء والتوليد  -اجنلرتا

عضــو في جســدها  :إذ أنه مصدر الحيــاة والتكاثر على هــذه األرض وهو مهد األجنــة والمصدر الرئيســي لتزويد الجنين
كاد يكــون رحــم األنثــى أهــم
ٍ
باألوكسجين والغذاء  .وبدونه تتوقف الحياة البشرية بالكامل  .ومن تمام خلق اهلل الذي أبدع كل شيء خلقه أن جعل هذا الجزء محميًا من الداخل
و جعله في أحسن صورة  ،ومن هنا خلق الرحم وفي داخله بطانة داخلية ...
ما هي بطانة الرحم ؟
بطانــة الرحــم هــي الطبقــة الداخليــة الناعمــة المبطنــة لجــدار
الرحــم عنــد األنثــى ومســؤولة عن اســتقبال األجنــة  ،وظيفتها
تتمثل في حماية الجدار الداخلي للرحم من حدوث اإللتصاقات ،
ليبقى الرحم مجوفًا من الداخل  .و يزداد « سمك » بطانة الرحم
و األوعيــة الدمويــة وإفــرازات الغدد خالل فترة الدورة الشــهرية ،
تمهيــدًا إلســتقبال زراعــة الجنين في حال تم اإلخصاب مســبقًا.
وفــي حــاالت نــادرة تغــادر من بعــض األنســجة من بطانــة الرحم
لتســتقر فــي أماكــن أخرى مــن الجهاز التناســلي للمــرأة كقناة
فالوب أو ترقد في األمعاء أو حتى في المثانة وتعرف هذه الحالة
بـــ « البطانــة المهاجــرة « أو اإلنتباذ البطاني الرحمي  ،وتتســبب
هــذه الحالة بحــدوث نزيف دموي وربما إلتصاقــات داخلية  ،وآالم
حــادة أحيانًا.وبطانــة الرحم تحــوي » طبقتيــن « داخليتين هما :
الطبقة القاعدية  ،والطبقة الوظيفية .
سمك بطانة الرحم :
تصبــح بطانــة الرحم ســميكة بناء علــى تنبيــه الهرمونات لها
لتكــون مســتعدة لحدوث الحمــل  ،لكن إذا لم يحــدث اإلخصاب
تقــل نســبة إفــرازات الهرمونــات  ،األمــر الــذي يــؤدي إلــى نــزول
البطانة الرحمية الســميكة على شــكل نزف دموي من المهبل
وهو ما يعرف بالحيض أي الدورة الشهرية .
سمك بطانة الرحم الطبيعي :
تختلــف بطانــة الرحم في ســماكتها حســب أيام الــدورة  ،حيث
أنــه خــال الــدورة الشــهرية يكــون ســمكها دون  5ملــم  ،بينما
تكــون ســماكتها خــال ال  14يوم من الدورة تزيــد إلى  15ملم
 ،وفي النصف الثاني من الدورة تتراوح ســماكة الرحم من - 15
 28ملم .
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سبب زيادة سمك بطانة الرحم :

تزداد سماكة بطانة الرحم عند بعض النساء محدثة نزيفًا حادًا وذلك
يحدث بســبب إرتفاع هرمونات األنوثة  ،األمر الذي ينتج عنه تشــقق في
بطانة الرحم وحدوث النزف الرحمي .

أعراض سمك بطانة الرحم :

 .1ألم شديد مصاحب للدورة الشهرية ال يمكن احتماله .
 .2النزف الدموي الشديد .
 .3األلم عند التبول أو التبرز .
 .4العقم « عدم اإلنجاب « .
ما هو داء بطانة الرحم الهاجرة؟

WHAT IS ENDOMETRIOSIS

داء بطانــة الرحــم الهاجــرة هــو مــرض شــائع يصيــب الجهاز التناســلي
للمــرأة .و يعتبر الســبب الرئيســي لأللــم المزمن لمنطقــة الحوض في
الســيدات .فــي جميــع الســيدات يكــون الرحــم مغطى داخليًا بنســيج
يســمي بطانــة الرحــم  .ENDOMETRIUMو ال تتواجــد تلــك البطانة إال
فــي الرحــم فقــط .أما فــي حالة مرض بطانــة الرحم الهاجــرة فإن بطانة
الرحم تنمو في أماكن أخرى غير الرحم .

و تتواجــد بطانــة الرحــم الهاجرة في أماكن كثيــرة في التجويف
البطنــي  .و تظهــر فــي المبايــض  ،األمعــاء  ،أو أي أعضــاء أخــرى
بالبطن.
و عندمــا تتواجــد بطانــة الرحــم بالمبيــض فــإن حجمه يــزداد ثم
يمتلــئ بالدم فيصبح المبيض عبــارة عن كيس ممتلئ بالدم و
يسمى كيس الشوكالتة .CHOCOLATE CYST
و قــد أثبتــت الدراســات أن مــرض داء بطانــة الرحــم الهاجــرة
 ENDOMETRIOSISيحــدث بنســبة  % 33 : 10للســيدات فــي
ســن  35 : 25عامــً .و نصــف البنــات تقريبًا الالتــي يعانون من ألم
مزمــن بالحوض يكونوا مصابين بمــرض بطانة الرحم الهاجرة .و
متوسط السن الذي يتم تشخيص المرض فيه هو  27عامًا ،لكن
العديد من السيدات يشتكون من أعراض المرض لعدة سنوات
قبل أن يتم التشخيص

أســباب داء بطانــة الرحــم

الهاجــرة CAUSES OF

ENDOMETRIOSIS
مازالت أسباب المرض غير معروفة .لكن هناك عدة إعتقادات عن
أسباب المرض ،منها:
• خلل في جهاز المناعة.
• عدم توازن في هرمونات الجسم.
• عوامــل وراثيــة متعلقــة بالجينــات .فقــد وجد أن نســبة اإلصابة
بهــذا المــرض تزيد عنــد المرأة عندما تكــون األم أو األخت مصابة
بالمرض.
و هنــاك أكثــر مــن نظريــة تقتــرح كيفيــة حــدوث المــرض .و قبل
التعــرض لذلك يجب أوالً فهم مراحل الدورة الحيضية المنتظمة
( الــدورة الشــهرية ) و كيــف تؤثر هرمونات الجســم علــى الدورة
الحيضية و على الرحم نفسه.
الدورة الحيضية :MENSTRUAL CYCLE
بطانــة الرحــم هــي الطبقــة الداخليــة لنســيج الرحــم و التــي
تتســاقط مــع دم الحيــض .و ســمك طبقــة بطانــة الرحــم يتأثــر
بعمليــة التبويــض و مســتوى الهرمونات بالجســم الــذي ينظم
عملية التبويض .و يكون سمك بطانة الرحم أقل ما يمكن بعد
إنتهــاء نــزول دم الــدورة الحيضيــة ( الطمث ) مباشــرة ثم يتزايد
ســمكه تدريجيــً خــال األســبوعان بعــد الــدورة الحيضيــة نتيجة
تزايد مستوى هرمون البروجستيرون.
و بعــد ذلــك تحدث عملية التبويــض  OVULATIONو يتم إطالق
البويضــة و يصبــح نســيج بطانــة الرحــم ملــئ بالغــدد نتيجــة
تزايــد مســتوى هرمــون اإلســتروجين .و يتــم كل ذلــك لتهيئــة
الرحــم الســتقبال البويضــة الملقحــة و غرزها في بطانــة الرحم و
بــدء عمليــة الحمل .فإذا لم يحــدث ذلك فإن طبقــة بطانة الرحم
تتساقط و يبدأ نزول دم الطمث من جديد .
ومــرض بطانــة الرحــم الهاجرة يحــدث عندما ينمو نســيج بطانة
الرحــم خارج الرحــم .و عادة
يحــدث ذلــك فــي منطقــة
الحــوض فــي المبايــض،
المثانــة ،القولــون .و يمكن
أن يحــدث أيضــً داخــل
تجويــف البطــن أو فــي
أماكــن أبعد مــن ذلك مثل
الرئة ،الساق ،الجلد.
و حيــث أن مســتوى
الهرمونــات التــي تؤثــر في
أنســجة بطانــة الرحــم الهاجــرة يتعلــق بالــدورة الحيضيــة ،لذلك
فنــادرًا جــدًا أن تحــدث إصابــة بالمرض قبل بدء الــدورة الحيضية
للفتاة أو بعد ســن انقطاع الطمث حيث أنه في كلتا الحالتين ال
توجــد دورة حيضيــة .كذلك يكون المرض أقل حدة عندما يكون
مستوى الهرمونات بالجسم ثابت مثل في حالة الحمل .
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كيفية حدوث المرض
و هناك نظريتان تفسر كيفية حدوث بطانة الرحم الهاجرة.

 .1النظرية األولى:

و هي األكثر تصديقا وتقترح أن هناك شــيء يعرف بالحيض الرجعي RETROGRADE
 MENSTRUATIONحيــث يحــدث تدفــق خلفي لدم الدورة الشــهرية بمــا يحتويه من
خاليا بطانة الرحم .فتتحرك خاليا بطانة الرحم إلى الجسم من خالل قناتي فالوب و
تلتصق بأجزاء من الجسم مثل المبايض ،المثانة ،األمعاء.
و تبدأ بعد ذلك تلك الخاليا تستجيب لهرمون البروجستيرون و اإلستروجين
مثلها مثل خاليا بطانة الرحم الطبيعية الموجودة بالرحم .فتبدأ تنمو و
يزداد ســمكها و عندما يقل مســتوى الهرمون قرب نزول دم الدورة
الشهرية تبدأ تلك الخاليا النزيف مما يؤدي إلى حدوث إلتهابات
و إلتصاقات في تجويف الحوض و البطن مكان تواجدها.

 .2النظرية الثانية:

تقتــرح أن طبقــة الخاليــا التــي تحيــط بالمبايض و
خاليــا أخــرى فــي منطقــة الحــوض قــادرة علــى
التغيــر و التحــول إلــى خاليــا بطانــة الرحــم
فتكون تمامًا مثل نسيج بطانة الرحم.
و ســبب حــدوث ذلــك التحــول غيــر
معروف .هناك بعض اإلقتراحات
التــي تقــول أنهــا بســبب
الحيــض الرجعــي أو
بسبب عدوى .
أعــراض داء بطانــة الرحــم الهاجــرة SYMPTOMS OF
ENDOMETRIOSIS
تتمثل أعراض مرض بطانة الرحم الهاجرة في اآلتي:
• ألم في منطقة الحوض:
تعتبر أكثر األعراض إنتشــارًا للمرض .و يكون األلم شديد
قبــل الــدورة الشــهرية مباشــرة و يقــل بنهايــة الــدورة
الشــهرية .و ينتشــر األلــم علــى جانبــي منطقــة الحوض،
الجزء السفلي من الظهر ،البطن ،و األرداف.
و فــي بدايــة المــرض يكون األلــم فقط خالل أيــام الطمث
لكن مع زيادة حدة المرض و تقدم مرحلته قد يصبح األلم
لفترات أطول.
• ألم أثناء الدورة الشهرية و ألم أثناء الجماع  :يعتبر
أيضا من األعراض الشائعة.
• زيادة كمية دم الدورة الشهرية.
• عقــم  :و ذلــك بســبب اإللتصاقــات التــي تحــدث فــي
المبيض و قناتي فالوب و في منطقة الحوض عامة.
أعــراض أخــرى تعتمــد علــى مــكان تواجــد نســيج بطانــة
الرحم الهاجر ،مثل:
• إذا كان قريبا من المستقيم  :ألم بعد التبرز.
• إذا كان قريبا من المثانة  :ألم أثناء التبول.
• في الحالب  :ألم في الظهر والخصر.
• في األمعاء  :إثناء فحص الدم .
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متى يتم التوجه للطبيب؟
حيــث أن مرض بطانــة الرحم الهاجــرة يعتبر مرض مزمن
فإنه يحدث تدريجيًا .لذلك على أي سيدة التوجه للطبيب
في الحاالت التالية:
• تزايد ألم الدورة الشهرية على غير المعتاد.
• ألم أثناء الجماع.
• ألم يعوق أداء النشاط اليومي للسيدة
تشخيص داء بطانة الرحم الهاجرة DIAGNOSIS OF
ENDOMETRIOSIS
الكشف الطبي
قد يجد الطبيب أثناء الكشف الطبي حبوب صغيرة في
منطقــة الحــوض  .PELVIC NODULESو تكــون مؤلمــة
عنــد الضغــط عليهــا .و قد يجــد أيضا تكتــات MASSES
في المبايض.
التحاليل و الفحوصات
ال يمكــن االعتمــاد علــى األعــراض و الفحــص الطبي فقط
لتشــخيص مــرض بطانة الرحــم الهاجرة .فهنــاك أمراض
أخــرى تســبب نفــس األعراض .لذلــك يجب القيــام ببعض
الفحوصات لتأكيد تشخيص المرض.
فحص عينة :BIOPSY
يعتبر من أهم وسائل تشخيص المرض يتم إدخال منظار
من خالل شــق صغير في البطن (  . ) LAPAROSCOPYو
يتــم أخذ عينة من النســيج المتوقع انه من بطانة الرحم
و يمكن أن يتم ذلك بدون استخدام المنظار،

الخطوة األولى في العالج:

لكــن لكــن تحتــاج
إلــى شــق جراحــي
كبيــر (.) LAPAROTOMY
ثــم يتــم بعد ذلك فحــص العينة
المأخــوذة تحــت الميكروســكوب
األمــراض
أخصائــي
بواســطة
 PATHOLOGISTلتحديــد إذا كانــت
خاليا من بطانة الرحم أم ال .

و يعتبــر العــاج األولــي المســتخدم في عــاج ألم المــرض .و يتمثل
فــي أدوية مضــادات اإللتهابات الغير ســتيرويد NONSTEROIDAL
 ANTI-INFLAMMATORY DRUG - NSAIDمثــل اإلبيوبرفيــن
 IBUPROFENأو النابروكسين  .NAPROXEN SODIUMو قد يلجأ
الطبيب إلى اســتخدام أدوية مسكنة أقوى إذا لم تعطي مضادات
اإللتهابات الغير ستيرويد نتيجة فعالة للمريضة.
• الخطوة التالية في العالج:
هدفهــا إبطــاء أو إيقاف تقدم مرحلة المرض و انتشــار بطانة الرحم
إلى أماكن أخرى خارج الرحم .و يعتمد إختيار العالج المناســب على
حدة المرض .و هناك طريقتان مختلفتان للعالج تســتخدم لتغيير
مستوى الهرمونات التي تسبب تطور المرض.

 Oالطريقة األولى:
تهــدف إلــى خفــض عمليــة التبويــض  .OVULATIONو ذلــك عــن
فحص الدم:
طريــق اســتخدام وســائل منــع الحمــل الهرمونيــة HORMONAL
يوجد نوع معين من البروتين يســمى  CA125يرتفع معدله
 CONTRACEPTIVESمثــل أقــراص منــع الحمــل ORAL
فــي الحــاالت المتقدمــة مــن المرض .لكــن ال يمكــن اإلعتماد علي
 ،CONTRACEPTIVESحقــن منــع الحمــل CONTRACEPTIVE
هــذا التحليــل في تشــخيص المرض ألنه يرتفع في أمــراض أخرى مثل
 ،INJECTIONSأو الوســائل الهرمونيــة بالــزرع
ســرطان المبيــض .كذلك ال يشــخص المرض فــي المرحلــة المبكرة له.
.CONTRACEPTIVE IMPLANTS
و تكمــن فائــدة ذلــك التحليل فقط فــي أنه يمكن إســتخدامه لمتابعة
و بتلك الطريقة يتم خفض مستوى الهرمونات التي
استجابة المريضة للعالج.
تــؤدي إلــى تغيــرات فــي بطانــة الرحــم و بالتالــي
• الرنين المغناطيسي :MRI
تمنع التغيرات التي تحدث في نســيج بطانة
يكشــف وجود التصاقات حول المبيض .و يمكن أن يظهر وجود أنســجة بطانة الرحم و
الرحــم الموجــود فــي أجــزاء مختلفــة مــن
أكياس من الدم في األمعاء ،المثانة.
الجسم .و عادة يتم استخدام أقراص
• الموجات فوق الصوتية المهبلية ( األلتراساوند المهبلي ) :VAGINAL ULTRASOUND
منــع الحمــل بجانــب مضــادات
يمكن أن يظهر وجود أكياس دموية على المبيضين.
اإللتهابــات الغيــر ســتيرويد
للســيدات خاصة الالتي ال
العالج و الوقاية من داء بطانة الرحم الهاجرة
يردن الحمل .
TREATMENT & PREVENTION OF ENDOMETRIOSIS
ال يوجد عالج للشفاء نهائيًا من مرض بطانة الرحم الهاجرة .يتمثل العالج
فــي تخفيــف أعراض المرض .و هناك خيارات عديــدة للعالج يحدد الطبيب
المعالج العالج المناسب تبعًا لحالة المريضة.
الرعاية المنزلية SELF CARE AT HOME
في بعض السيدات تساعد التمارين الرياضية على تخفيف األلم المصاحب
للمرض .و لم تتوصل األبحاث بعد لعالقة التمارين الرياضية بتقليل األلم.
العالج الدوائي MEDICAL TREATMENT
الهدف األساسي للعالج الدوائي يكون لعالج األلم الناتج عن المرض و
إيقاف أو إبطاء تطور المرض .و يتم اللجوء إلى العالج الجراحي فقط عند فشل العالج الدوائي.
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الطريقة الثانية :
تهــدف إلــي خفــض مســتوى هرمونــي اإلســتروجين
 ESTROGENو األندروجين  ANDROGENبالجسم.
وتوصف هرمونات تعرف ( ) GNRH ANALOGUEوتوجد
علــى هيئــة حقــن بالعضل أو تحــت الجلــد أو على هيئة
بخــاخ أنــف وتقــوم بمنع إفــراز هرمونــات الغــدة النخامية
المنشطة للمبيضين.
و تعمــل هــذه الهرمونــات على تثبيــط وظيفة المبيض
ممــا يــؤدي إلى قلــة إنتاج هرمــون االســتروجين وبالتالي
إنقطاع الدورة الشــهرية وهذا يوقف نمو أنســجة بطانة
الرحم الهاجرة وبعد ذلك تصبح غير فعالة و تتالشى.

• العالج الجراحي SURGICAL TREATMENT
يتــم اللجوء للعالج الجراحي في حالــة عدم الوصول للنتيجة المطلوبة مع
العالج الدوائي.
• جراحة منظار البطن : LAPAROSCOPIC SURGERY
و هــي عبــارة عــن عمليــة جراحيــة بســيطة يســتخدم فيها منظــار صغير
مــن خــال شــق جراحــي صغيــر بالبطــن و يتــم إزالــة كل أنســجة بطانــة
الرحــم الهاجــرة خــارج الرحم .و ذلك عن طريق الكي الحــراري أو الليزر وإزالة
االلتصاقات وأكياس الدم .و يستخدم غالبا عندما تكون المريضة في سن
الخصوبة وترغب في إنجاب أطفال.
• استئصال الرحم و المبايض :TOTAL HYSTERECTOMY
و تستخدم في حاالت فشل العالج الدوائي و الحاالت المتقدمة من المرض
إذا كانت المريضة ال تريد الحمل و اإلنجاب.
• الوقاية PREVENTION
ال توجــد حتــى اآلن طــرق معروفــة للوقايــة مــن المــرض .لكن هنــاك أبحاث
تقترح بعض الطرق التي تساعد على إنقاص نسبة اإلصابة بالمرض.
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تــه

ـاب

إلــ

اآلذ

قصر قناة استاكيوس
وبالتالي سهولة إنتقال
الفيروسات والبكتيريا
من األنف أو البلعوم إلى
األذن الوسطى وحدوث
اإللتهاب .

ــطـ

وسـ

ن الـــ

هــو مــن أكثــر األمــراض التــي
تصيــب األطفــال شــيوعًا وغالبًا
ما يصــاب به الطفــل بعد مرضه
بالرشــح أو الــزكام أو أي مــن
أمراض الجهاز التنفسي العلوي
ويرجــع الســبب لكثــرة إصابــة
األطفــال أكثــر مــن البالغيــن
بالتهاب األذن الوسطى إلى عدة
عوامل منها :

• نقص المناعة لدى
األطــفـال بــالــمقــارنة
البالغين يجعلهم أكثر
عرضة لإلصابة باألمراض
المعدية عمومًا .
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ــى

د.امين حمسن ضحية
استشاري األمراض الجلدية
 عضوية كلية األطباء الملكيه -المملكة المتحدة
 -زمالة كلية األطباء الملكية  -جالسجو

• إنسداد قناة
استاكيوس نتيجة
لإلصابة بالرشح والزكام
يؤدي إلى تجمع السائل
المخاطي المفرز من
األذن وبالتالي حدوث
اإللتهاب .

األعراض

 .1ألم شديد ومفاجئ في األذن .
 .2إرتفاع في درجة الحرارة .
 .3رشح مستمر من األنف .
 .4إفرازات من األذن في بعض الحاالت .
 .5فــي حالــة اإللتهاب المزمن قــد يؤدي ذلك إلى
ضعف في السمع .

أنواع إلتهاب األذن الوسطى
ينقسم إلتهاب األذن الوسطى إلى ثالثة أقسام هي:
النوع األول  -إلتهاب األذن الوسطى الحاد:
وسببه وجود عدوى بكتيرية أو فيروسية في أغلب الحاالت في األذن
الوســطى  ،وقد يكــون اإللتهاب ناتجًا عن مضاعفــات لعدوى أصابت
الجهــاز التنفســي العلوي أو الجيوب األنفيــة  ،وتختفي هذه األعراض
عاد ًة بعالج العدوى المسببة ألمراض الجهاز التنفسي العلوي .
النوع الثاني  -إلتهاب األذن الوسطى المصحوب بإرتشاح:
الســبب األساســي فــي اإلصابــة بهــذا النــوع مــن اإللتهاب فــي األذن
الوســطى هو تجمع ســوائل وإفرازات األذن المخاطية داخلها نتيجة
لعدة أسباب منها :
 .1إنســداد قنــاة اســتاكيوس بعــد اإلصابــة بعــدوى فــي الجهــاز
التنفســي العلــوي وحدوث الرشــح وتجمع اإلفــرازات المخاطية داخل
األذن مما يؤدي لإللتهاب .
 .2ضعــف أداء قنــاة اســتاكيوس لوظيفتهــا وعــاد ًة مــا يكــون ذلــك
بســبب حــاالت الشــق الحلقــي أو نــزالت البــرد المتكــررة أو صدمــة
الضغط الجوي .
إن أخطر مشــكلة تصاحب اإلرتشاح المستمر بدون عالج هي فقدان
السمع وبالتالي قد يؤدي إلى تأخير الكالم لدى األطفال .
النوع الثالث  -إلتهاب األذن الوسطى المزمن:
هــذا النــوع يحصــل نتيجة لتأخر عــاج حاالت اإللتهاب الحــاد في األذن
والــذي يــؤدي إلى تجمع الســوائل واإلفــرازات لمدة أســبوعين أو أكثر
وبالتالــي تتكــون تجمعات دهنية قد تصل إلى طبلة األذن وتســبب
ضعفًا في السمع واآلم شديدة نتيجة حدوث إلتهاب األذن الوسطى
ومنطقــة مــا وراء الطبلــة .وقــد تكــون اإلفــرازات كثيــرة جــدًا لدرجــة
خروجها إلى خارج األذن .

الوقاية من التهاب األذن الوسطى
 .1عنــد حــدوث نزالت البرد يفضل عالج المصــاب وخاصة األطفال وعدم
إهمــال عالجهــم حتــى ال تتطــور إلــى مضاعفــات منهــا إلتهــاب األذن
الوسطى .
 .2عند إصابة الطفل بإلتهاب متكرر في األذن الوســطى ( أربع مرات أو
أكثر في السنة ) فإنه يحتاج ألخذ مضاد حيوي بجرعات صغيرة بشكل
يومي كوقاية من اإللتهاب .
 .3يجــب الحــرص علــى متابعــة صحــة الطفل بإســتمرار وخاصــة إذا كان
يتعرض إللتهابات متكررة في األذن الوسطى .

الــعــالج :
عندمــا يكــون التهاب األذن بســيط أو ناتج عن إصابــة بالتهاب فيروس
فقــد ينصح الطبيب بمراقبة الطفل ومراجعة الطبيب بإســتمرار حتى
يزول اإللتهاب .
أمــا إذا كان اإللتهــاب متكــرر ويــزداد ســوءًا مــع الوقــت وكانــت األعراض
شديدة فيحتاج المصاب للعالج في هذه الحالة ويمكن إستخدام أنواع
من المضادات الحيوية إذا كان السبب في اإللتهاب بكتيري وعن طريق
الفم أو كحقنة  ،ويجب التأكد من تناول الطفل للمضاد الحيوي يوميًا
وعــدم إيقــاف المضــاد الحيوي قبل إكتمال مدة العالج لو ظهر تحســن
في الحالة .
وقد تســاعد قطــرات األذن المضادة لإلحتقان أو المضادة للهســتامين
في تحسين أعراض اإللتهاب.
فــي الحــاالت الصعبة التي ال تســتجيب للعــاج بالمضــادات الحيوية قد
يضطر الطبيب لعمل ثقب في طبلة األذن للسماح للسائل الصديدي
المجتمع في األذن الوسطى بالخروج من القناة لألذن .
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الجيـوب األنـفـيـة

الجيوب األنفية مقسمة إلى أربعة أزواج من الجيوب ( )SINUSاألنفية
تلتقــي فــي تجويف األنف عــن طريق مجموعة قنــوات وفتحات .هذه
الجيوب األنفية هي تجاويف لها جدار عظمي دقيق مغطى بنسيج
أو غشــاء جلدي تنفســي .تكمن وظائف الجيوب األنفية ،تقريبًا ،في
التنفــس ،ترطيب وتســخين الهــواء المستنشــق ،التقليل من وزن
الجمجمة ،كبح الصدمات عند إصابات الرأس ،حساسية الشم ،صدى
الصوت.
هناك ثالثة عوامل تؤثر على تطور التهاب الجيوب االنفية :
• إنسداد فتحات الجيوب االنفية،
• إصابة بخاليا الشعيرات وحركتها،
• تغيــر نوعية االفرازات المخاطيــة .تعرض احد هذه العوامل او اكثر،
لالصابة،
يــؤدي لتطــور التهــاب الجيــوب االنفيــة الحــاد ،وهــو التهــاب تلوثــي
لالغشية المخاطية يستمر لفترة اسبوع حتى اربعة اسابيع.
أعراض التهاب الجيوب االنفية :
إلتهاب الجيوب األنفية شائع جدًا وله عدة اعراض :
 الصــداع واآلم فــي الوجــه  :وهي اكثر االعراض شــيوعا ،تكونهذه اآلآلم عادة فوق الجيب الملتهب ،وتتغير حسب تغير وضعيات
الجسم.
 المخاط والبلغم المتقيح وأحيانا السعال نتيجة البلغم. تشــمل األعراض المجموعية ،الحمى والتعب والضعف وإرتفاع حادفي عدد خاليا الدم البيضاء.
يمكــن مــن خــال الفحص الجســدي مالحظة حساســية ( عند النقر
على الجبين ) ،وعند النقر على الوجنتين وحساسية بزاوية العين
تشخيص التهاب الجيوب االنفية :
يستند تشخيص إلتهاب الجيوب األنفية على خلفية وتاريخ المرض،
فحــص جســدي ،ونتائــج صــور االشــعة .فــي الســنوات األخيــرة هناك
تفضيــل واضــح إلجــراء تصويــر مقطعــي محوســب للجيــوب األنفية
كونــه يوفــر صــورة مفصلــة عــن كل الجيــوب واألنف ومــدى إصابتها
باإللتهاب.
عالج التهاب الجيوب األنفية :
يتــم عــاج الجيــوب األنفية بإســتخدام المضادات الحيويــة عن طريق
الفــم .ويعتبــر دواء اموكسيســيلين ( )AMOXICILLINهوالخيــار
األول .فــي حــال فشــل عــاج إلتهــاب الجيــوب األنفيــة يتــم وصــف
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استشاري ورئيس
قسم جراحة أنف و
أذن وحنجرة-جراحة
الرأس و الرقبة

د .سودهاكيران كاالفاغونتا
المضــادات الحيويــة ،التــي تعتبــر مضــادات فعالــة ضــد البكتيريــا
المقاومــة لالموكســيلين .في حالــة حصول مضاعفــات للمرض يتم
عــاج الجيــوب األنفيــة بالمضــادات الحيويــة عــن طريــق الوريــد فــي
المستشــفى .هنــاك مــن يوصــي بإعطــاء أدويــة مقلصــة لألغشــية
المخاطية مثل نقاط األنف الموضعية أو بشكل مجموعي كالحبوب،
كي يحســن من رشــح وأكســدة الجيوب األنفية .ولكن العالج طويل
األمــد بنقاط األنف يســبب ضررًا للخاليا حاملة الشــعيرات في غشــاء
األنف وتبعًا لذلك تجميد حركة الرشح مما يشجع على نمو البكتريا
والعدوى .
يوصى بأدوية الحساســية المضادة للهستامين فقط عندما يكون
الرشــح ناتجًا عن الحساسية .في حاالت خاصة وصعبة يعطى العالج
بواســطة الســتيرويدات عــن طريــق الفم ،كــي يخفف مــن اإللتهاب
والتورم ،وتحسين الرشح وتهوية الجيوب االنفية.
يجــب األخــذ باإلعتبــار المضاعفــات المحتملــة المرتبطــة بطــرق عالج
الجيوب األنفية بإســتعمال الســتيرويدات والكشــف عنها للمريض.
مــن الممكــن التوصيــة بإســتعمال أدويــة لمكافحــة اآللــم وأدويــة
اإلستنشــاق لترطيــب األنــف والجيوب األنفية ،بهدف التحســين من
شــعور المريــض .تتراوح مدة عــاج الجيوب األنفية بيــن  14-10يومًا.
فــي حال عــدم إختفاء األعراض ،من الضروري أن يســتمر العالج لمدة
إسبوع أخر.
ينصــح بغســل جيب الفك العلــوي ( )MAXILLARY SINUSفي حال
عــدم نجــاح العالج بالمضــادات الحيوية أو وجود صداع شــديد وأيضا
لدى المرضى ذوي جهاز مناعة ضعيف.
يتــم غســل الجيــوب بتســكين أو تخديــر موضعي بواســطة إدخال
حقنــة داخــل جيــب الفــك العلــوي تحــت التجويف الســفلي .نــادرًا ما
نحتــاج إلجــراء عملية جراحيــة إال إذا كانت هنــاك اآلم غير متجاوبة مع
العالج ،أو كي نمنع تطور المضاعفات.
المضاعفات المحتملة في إلتهاب الجيوب األنفية الحاد:
إلتهــاب غشــاء الدمــاغ أو وذمــة دماغيــة .إنتفــاخ حول العيــن وحتى
تكــون وذمــة فــي تجويــف العين .هــذه المضاعفــات نموذجيــة عند
األطفــال ولكــن شــيوعها قليل .عالجها يتم في المستشــفى تحت
العناية المشــددة ،بإعطاء مجموعة واســعة من المضــادات الحيوية
عن طريق الوريد وحتى إجراء عملية لتصريف الخراج وإزالة الوذمات،
وإزالــة مصــدر العــدوى في الجيــوب األنفية .التوجه المتبــع اليوم هو
إجراء عملية التصريف عن طريق المنظار األنفي بدون جروح وندوب
خارجية.
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الشعرانية والبدانة

والسمنة...

وماذا بعد!..؟
تكيس المبايض

ماذا تعرف عن تكيس المبيض؟
هو مرض شائع قد يصيب  %25من السيدات وفي الكويت فإنه يمثل ما يعادل  %50 -%40من السيدات من حاالت تأخر اإلنجاب لدى السيدات.
ما يحدث عادة أثناء الدورة الشهرية أن تنمو بويضة واحدة فقط داخل المبيض وضمور باقي البويضات  ،أما في هذا المرض فينمو عدد كبير من
البويضات داخل المبيض التصل إلى مرحلة النضوج بالتالي تفرز كميات كبيرة من الهرمونات بطريقة عشوائية سيئة تسبب مشاكل عدة سيتم
ذكرها فيما بعد.
ما هي أسباب هذا المرض؟
اليوجد ســبب واضح لحدوث هذا المرض ولكن
هناك بعــض العوامل الوراثية التي تلعب دورًا
هاما في حدوث هذا المرض.
ما هي أبرز أعراض هذا المرض؟
أعــراض هــذا المــرض تحــدث أساســً نتيجــة
للخلــل الهرمونــي الــذي يفــرز عــن طريــق
المبيــض وهــو عبــارة عــن زيــادة فــي هرمــون
التستســيرون ( هرمــون الذكــورة ) وقلــة إفراز
هرمون اإلستيروجين( هرمون األنوثة ) مسببًا

لألعراض والعالمات التالية:
• عدم إنتظام الدورة الشهرية
وقلة أو ندرة نزولها.
• وجــود صعوبــة فــي حــدوث
الحمل وقلة الخصوبة.
• زيــادة فــي الــوزن وصعوبــة
التخلص من الوزن الزائد .
• حب الشــباب وزيــادة اإلفرازات
الدهنية في الجلد.
• زيــادة نمو الشــعر فــي الوجه
والصدر والذراعين والساقين .
• حــدوث اإلجهاض المتكرر في

فترة الحمل األولى ( )8-6اسابيع.
ولعالج كل منها طريقة مختلفة عن االخرى.
كيف يتم تشخيص هذا المرض؟
القيــام بالفحــص األكلينيكــي ( الســريري ) عند
طبيب إختصاصي أمراض نساء ومناظير يعتبر
اإلجــراء األول هامــً للتشــخيص الدقيــق مــن
البدايــة ولتفــادي هــدر الوقــت والمــال بمراجعــة
تخصصات طبية كما هو شائع .
• إجــراء بعــض إختبــارات الدم لقيــاس هرمون (
 ) LH&FSHوهرمون التستستيرون ( الذكوري )
• إجراء سونار مهبلي.

كيفية عالج هذا المرض؟
تأخر اإلنجاب

زيادة الشعر

يمكن تنشيط المبيض
بوسائل متعددة عن
طريق األدوية والعقاقير
أو بواسطة كي المبيض
عن طريق منظار البطن
أو وسائل مساعدة
اإلنجاب المختلفة
( أطفال انابيب )

يتم عالج هذه
المشكلة عن
طريق األدوية أو
العقاقير أو ازالة
الشعر بالوسائل
المتعددة المعتادة
كالشمع والليزر أو
الكي الكهربائي
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عدم إنتظام الدورة
الشهرية
يمكن معالجة هذا األمر
بواسطة تناول حبوب منع
الحمل بصورة دورية كما
يمكن تناولها لمعالجة
عوارض نمو الشعر الزائد
وزيادة حب الشباب واألفرازات
الدهنية في الجلد.

زيادة الوزن

االجهاض المتكرر

وتمثــل مشــكلة مؤرقــة
لكثيــرًا مــن المصابيــن
بهــذا المــرض ويمكــن
إســتخدام بعض األدوية
أو العقاقيــر التــي
تســتخدم فــي عــاج
مــرض الســكري مثــل
عقار الميتوفورمين.

ويعــود الســبب الرئيســي
لحــدوث اإلجهــاض المتكرر في
مــرض تكيس المبيض لوجود
إرتفــاع فــي هرمــون ()L.H
ويمكــن عالج هــذا العارض عن
طريــق األدويــة والعقاقير التي
تخفــض نســبة هرمــون ()H.L
مثل حبوب منع الحمل.

وﺣـﺪة ﻃﺐ اﻟﺨﺼـﻮﺑﺔ

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

ﺑﺸﺮى ﳌﺮﺿﻰ اﻟﻌﻘﻢ
ﻳﺴﺮ وﺣﺪة ﻃﺐ اﳋﺼﻮﺑﺔ ﲟﺴﺘﺸﻔﻰ دار اﻟﺸﻔﺎء أن ﺗﻘﺪم وول ﻣﺮة
ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﺤﺺ ﺑﻄﺎﻧﺔ اﻟﺮﺣﻢ ) Endometrial
 (Receptivity Array ERAواﻟﺬي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ وﺑﺪﻗﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ
أﻓﻀﻞ ﻳﻮم «ﻧﺰراع اﺟﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪى اﻟﺴﻴﺪات اﻟﻼﺗﻲ أﺟﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻃﻔﻞ أﻧـﺒـﻮب ﻏ ±ﻧﺎﺟﺤـﺔ ﺳﺎﺑﻘـ¯
وذﻟﻚ ﲢﺖ إﺷﺮاف د .ﺣﺎزم اﻟﺮﻣﻴﺢ إﺳﺘﺸﺎري ﻃﺐ اﳋﺼﻮﺑﺔ
ورﺋﻴﺲ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ  ¹ lgenominxاﺳﺒﺎﻧﻴﺎ

Tel.: 1 802 555 | www.daralshifa.com | daralshifa
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ُيعتبــر
اإلســهال مــن أكثــر
األمــراض شــيوعًا بيــن األطفــال ويؤثــر فــي
األطفال من مختلف المراحل العمرية ويكون أشد خطرًا على األطفال
الصغار ممن هم دون ســن الخامســة بســبب إرتفاع نسبة الماء في جسم الطفل ،وتتسبب
نوبات اإلسهال المتكرر وما ينتج عنها من سوء التغذية بإنهاك الطفل وإضعاف مقاومته ويعجز
عن تعويض ما فقده الجسم من مواد غذائية ضرورية ،سوائل وأمالح.
يتوافر في الوقت الحالي وســائل بســيطة لعالج اإلســهال و الجفاف ،و باإلمكان إنقاذ حياة العديد
بمضاعفــات ومخاطــر اإلســهال كســوء التغذيــة وذلــك إن تم
مــن األطفــال والحــد مــن إصابتهــم ُ
إستخدام هذه الوسائل فور إصابتهم باإلسهال.
ُيعرف االســهال بأنه تغير في طبيعة براز الطفل ليصبح ســائ ً
ال ويرافقه زيادة تكرار التبرز،
وقد يختلف من طفل آلخر حسب طبيعة الحركة المعوية.

ما هي أنواع اإلسهال؟

قــد يكــون اإلســهال حــادًا أو مزمنــً فالمزمــن
يستمر أكثر من  14يومًا مما يستدعي تحويل
الطفــل ألخصائــي األطفــال لتشــخيص الحالــة
وتقرير العالج المناسب.
ويمكن تصنيف اإلســهال حســب شــكل البراز
إلى نوعين:

اإلسهال المائي :

ينتــج عــادة عــن اإللتهابــات التــي تســببها
الفيروســات و الجراثيــم األخــرى التــي تتســبب
بخــروج براز ســائل يرافقــه اإلصابــة بالجفاف مما
يزيد فرصة اإلصابة بالمضاعفات الخطيرة.
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اإلسهال الزحاري :

ينتــج عــادة عــن اإللتهابــات التــي تســببها
الجراثيم كالشــيغيال واإلميبــا وغالبًا ما يكون
البــراز ممزوجــً بالــدم والمخــاط وتتناقــص
إحتمالية اإلصابة بالجفاف لعدم فقدان كميات
كبيرة من الماء واألمالح .

أسباب االسهال

تســبب الجراثيــم التي تغزو الجهــاز الهضمي
باإلســهال وأكثرهــا إنتشــارًا الفيروســات
باإلضافــة الــى الجراثيــم األخرى مثــل البكتيريا
واألميبا وغيرها .

د.خالد الصراف
إستشاري اجلهاز الهضمي
لألطفال
خطر اإلسهال على الطفل

هنــاك خطــران رئيســيان يرافقان إصابــة الطفل
باإلسهال وال يمكن تجاهلمها:
 .1الجفاف :
عندمــا يصــاب الطفــل باإلســهال يفقد الجســم
كميــات كبيــرة من الســوائل واألمــاح مما يؤدي
إلــى إصابته بالجفاف الذي يتطلــب تدخل العالج
للحــد مــن اإلصابــة بالجفاف الشــديد والوفاة في
بعض الحاالت.
 .2سوء التغذية :
تتســبب نوبــات اإلســهال المتكــررة بســوء
التغذيــة الــذي تظهر أعراضه على شــكل نقص
الــوزن و الضعــف ،كمــا ويفقــد الطفــل قوتــه
ومناعتــه ويصبــح عرضــة للعديــد مــن األمــراض
المعديــة منها ،مما قــد ُيعرضه
األخــرى ،وخاصــة ُ
لإلســهال مجــددًا وفقدانه المزيد من الســوائل،
األمــاح والطاقــة كمــا ُســيفقده الشــهية .يزداد
األمــر ســوءًا عنــد توقــف األم عن إطعــام الطفل
المصــاب باإلســهال إعتقــادًا منهــا بــأن ذلــك
سيخفف من حدة اإلسهال ،وهذا بالطبع اعتقاد
خاطئ ويؤثر بشكل سلبي على صحة الطفل .

أصيب

طفلي باإلســهال فماذا أفعل ؟

 -حملول اجلفاف:

ُيوصى بالبدء فورًا بعالج اإلســهال لمنع حدوث
الجفــاف وذلــك بإعطــاء المصــاب الســوائل
والمحاليــل ومنهــا محلــول الجفــاف عــن طريق
الفــم ،وإذا كان الطفــل يرفض شــرب المحلول
بالملعقــة أو يبصقــه فيمكن إســتخدام قطارة
بالســتيكية نظيفــة توضــع فــي فــم الطفــل
بيــن الخــد واللثــة وبذلك ســيقوم الطفل ببلع
المحلول بعد الضغط على القطارة.

 -التغذية:

يجــب أن تســتمر األم فــي إطعــام طفلهــا منذ
بدايــة إصابتــه باإلســهال وقبل حــدوث الجفاف
و عــدم التوقــف عــن الرضاعــة ،وعندمــا يصبــح
الطفل قادرًا على تناول األغذية فيجب معاودة
إعطائه األطعمة والســوائل التي كان يتناولها
في السابق.
• إن اإلســتمرار بالرضاعــة الطبيعيــة أمــر حيوي
ومهــم جــدا أثناء إصابــة الطفل الرضيــع بنوبة
اإلســهال ومن الخطأ إيقــاف الرضاعة الطبيعية
بهدف إراحة معــدة الطفل والتخفيف من حدة
اإلسهال.

اجلفاف عند األطفال

كيف تقدر األم الجفاف:
مــن عالمات إصابة الطفــل بالجفاف نقصان وزن
الطفــل  ،جفــاف الفــم ،جفــاف العيــون (نقــص
لمعانهــا وإفرازهــا للدمــوع ) ،نقــص نشــاط
الطفــل ويفقــد قدرتــه علــى تنــاول الطعــام
والشــراب إضافــةً إلــى العالمــات الحيويــة األخرى
التي يقدرها الطبيب
وتُوصــى األم بضــرورة مراجعــة طبيــب األطفال
المختــص فــي حــال مالحظــة أي مــن العالمــات
السابقة.

الوقاية من اجلفاف:

تعويض السوائل واألمالح التي يفقدها الجسم
تجــدر اإلشــارة إلــى أن محلول الجفــاف لن يوقف
اإلســهال الــذي سيســتمر لبضعــة أيــام ثــم
يتوقــف تلقائيــا ،ولكنــه ســيعوض الســوائل
واألمــاح التــي يفقدهــا الجســم ويحــد من
اإلصابــة بالجفــاف المزمــن وال ُيعــد عالجــً
ســحريًا كمــا يظــن البعــض إذ يتركــب
المحلــول مــن الملــح والســكر المعبــأ فــي
شــكله التجــاري وتُمــزج محتوياتــه بكمية
محددة من ماء الشرب المغلي مسبقًا
والمبرد و ُيوصى بإســتخدام المحلول
ُ
خــال  24ســاعة فقط لزيــادة احتمالية
تلوث المحلــول بالجراثيم،وإن كانت هناك
ضــرورة إلســتعمال المزيــد مــن المحلــول فــي
اليــوم التالــي فيجب إعــداد محلــول جديد وقد
تتوافــر هــذه المحاليل بشــكل ســوائل جاهزة
لإلستخدام تم إعدادها مسبقًا.

حاالت اإلسهال غري املصحوب باجلفاف:

أعــراض اإلســهال البســيط دون ظهــور عالمات
الجفاف:
• التبرز  4 - 3مرات في اليوم براز لين أو مائي.
• عــدم تأثــر الحالــة العامــة للطفــل فيتحــرك و
يلعب و يمرح في أكثر أوقاته.
• الجلــد مــرن ويعود إلى وضعه الســابق عندما
ُيقرص بين اإلبهام والسبابة ثم ُيترك.
• ال يوجــد عطــش ورطوبــة األغشــية المخاطية
في الفم.
إضافة إلى األعراض التالية:
• عدم تأثر وزن الطفل وال يتعدى نقصان الوزن
 % 5من وزنه.
• الحرارة طبيعية.
• القيء غير موجود أو قليل جدًا.
• العينان طبيعيتان.
• البول طبيعي.

معاجلة اإلسهال البسيط دون جفاف:

ُيفضــل البــدء فــورًا بإعطــاء محلــول الجفــاف عــن
طريــق الفــم كي يتــم تعويض الســوائل واألمالح
التــي فقدهــا الجســم وذلــك للحــد مــن اإلصابــة
بالجفــاف .يتــم إعــداد المحلــول و ُيعطــى للطفل
بعــد كل تبــرز مائــي قــدر المســتطاع مــن كأس
الشرب أو بإستخدام الملعقة.
فيوصــى باألنتظار لمدة 10 : 5
• إذا تقيــأ الطفــل ُ
دقائــق ثم معــاودة إعطائه الكمية المناســبة من
المحلول وببطء.
• مراقبة الطفل بأستمرار للتأكد من عدم إصابته
بالجفاف.
• إذا ظهــرت علــى الطفــل عالمــات الخطــر فيجب
نقله مباشرة إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى
إلعطائه العالج المناسب ومن هذه العالمات:
• زيادة عدد مرات التبرز المائي.
• القيء المتكرر.
• فقدان الشهية ورفض الطعام.
• العطش الملحوظ.
• إرتفاع درجة الحرارة.
• خروج الدم مع البراز.
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زيادة عدد
مرات التبرز
المائي
فقدان
الشهية
ورفض
الطعام

العطش
الملحوظ

العالمات
اليت تظهر
علي الطفل

القيء
المتكرر

خروج
الدم مع
البراز

ارتفاع درجة
الحرارة
نظام التغذية:

• مــن الضــروري االســتمرار فــي إرضــاع الطفــل المصــاب باإلســهال
بــل وزيــادة عــدد مــرات الرضاعــة من ثــدي أمــه لتعويض الســوائل
المفقــودة وإن كان الطفــل يعتمــد علــى ســوائل أخــرى فيجــب
اإلستمرار بعرضها على الطفلADVERTISEMENT .

• إذا كان عمــر الطفــل قــد تجــاوز  6أشــهر وبــدأ بتنــاول األطعمــة
الصلبة اضافة للحليب فيجب االســتمرار في إعطائه هذه األطعمة
وكذلك يجب االستمرار في الرضاعة الطبيعية.
فيوصــى بتخفيــف
• فــي حــال إعتمــاد الطفــل للحليــب الصناعــي ُ
خال من الالكتوز
الحليب وزيادة تركيز الماء أو إعطاء الطفل حليب ٍ
للتسريع في الشفاء بعد إستشارة الطبيب.

ممنوع و جيب جتنبه خالل اإلسهال:
ما هو
ٌ
• السكريات.
• الدهنيات.

هل ميكن إعطاء الطفل املاء العادي خالل اإلسهال ؟

نعم ،و لكن ال يجوز أن يحل هذا الماء محل محلول معالجة الجفاف
حســب تعليمات الطبيب ،و اإلكثار منه لوحده قد يسبب خل ً
ال في
أمالح الدم عند الطفل.

األدوية والعقاقري يف حاالت اإلسهال:

المضادات الحيوية:

ال نوصى بإســتعمال هذه األدوية في المعالجة الروتينية لإلسهال
الحــاد إال فــي بعــض الحــاالت الخاصــة التــي يقررهــا الطبيــب مثــل
اإلسهال الزحاري الذي تُسببه جرثومة االميبا.

األدوية المضادة لإلسهال:

إن هــذه األدويــة رغم شــيوعها ال تنفــع إطالقًا فــي معالجة الجفاف
أو اإلســهال ويجــب أن ال تُعطــى مطلقــً لألطفال إذ تبطئ نشــاط
األمعــاء وتخفف حدة األلم بشــكل مؤقت وتعطــي إنطباعًا كاذبًا
بأن اإلسهال قد تحسن.
ُيعــد هــذا النــوع مــن العالجــات الدوائيــة ضارًا جــدًا لكونهــا ال تؤثر
على اآللية اإلمراضية لإلســهال وال تعوض الســوائل المفقودة من
الجسم ،كما أنها تتسبب بتراكم المواد الضارة ومخلفات الجسم
فــي األمعــاء مما يعني تعطيله لعملية خــروج الجراثيم والعوامل
الممرضة التي تسبب اإلسهال من الجسم فهي ال تخفف اإلسهال
وإنما تطيله إضافة إلى األعراض الجانبية التي ترافقها.
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د.اسالم حممد شعبان
طبيب طوارئ

حــــمــــي
الـــرومــــاتــيــزم
حمى الروماتيزم ،أو مايعرف بحمى روماتيزميه حاده ،هي مرض إلتهابي يصيب
القلب ،المفاصل ،الجلد ،والمخ.تبدأ عالمات المرض عادة بعد إســبوعين إلى أربع
أســابيع من إلتهــاب بلعومي.ومن أعراضه وعالماته الحــرارة ،وألم في عدة مفاصل،
وحــركات عضليــة ال إراديــة ،وعالمــة مميــزة إال أنهــا غير شــائعة وهي طفــح جلدي غير
حاك تســمى ُحمامى هامشــ ّية .يصاب القلب في أكثر من نصف هذه الحاالت .تلف دائم
لصمامات القلب أو ما يعرف بداء القلب الروماتيزمي يحدث عادة بعد عدة نوبات وقد يحدث
التلف في حاالت خاصة بعد نوبة حادة واحدة من الحمى الروماتيزمية ،ويمكن أن تسبب هذه
الصمامات المعطوبة إحتشاء في عضلة القلب ،وتزيد من خطورة حدوث رجفان أذيني وإلتهاب
في الصمامات.حمى الروماتيزم الحاده تحدث بعد إلتهاب بلعومي ببكتبريا تسمى بكتريا عقديه
مق ِّيحه.إذا لم يعالج هذا اإللتهاب ،فإن الحمى الروماتيزميه الحادة تحدث في  % 3من األشخاصُ .يع َتقَ د
أن المرض يحدث بســبب إنتاج أجســام مضادة ضد أنســجة جسم المريض نفسه .بعض الناس بسبب
جيناتهــم معرضيــن أكثر لإلصابه بالمرض عندما يتعرضون لهذه البكتيريا .ومن العوامل األخرى التي
تزيد من خطورة اإلصابه بالمرض ســوء التغذيه والفقر .أما تشــخيص حمى الروماتيزم فتتضمن وجود
األعراض والعالمات باإلضافه إلى دليل على عدوى بالبكتيريا العقديه مؤخرا .
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معالجة الناس المصابين بإلتهاب بلعومي ببكتيريا عقديه بالمضادات الحيويه مثل البنسيلين تقلل من خطورة اإلصابه بالحمى
الروماتيزميه.يحــدث عــادة فحص للبكتيريا العقدية فــي المرضى المصابين بالتهاب الحلق ،ويمكن أن ال يتواجد هذا الفحص في
الدول النامية ،ومن األساليب األخرى للوقايه من هذا المرض هو تحسين الصرف الصحي .ينصح في بعض األحيان لمرضى الحمى
الرماتيزميــه وداء القلــب الروماتيزمــي بمــدة طويلــه من العالج بالمضــادات الحيويه .يعــود المريض الى ممارســة حياته الطبيعيه
تدريجيــا بعــد نوبــة المــرض .لكــن عندما يتطور المرض الــى مرحلة داء القلــب الروماتيزمي يصبح العالج اكثــر صعوبة .ويمكن أن
يحتاج العالج إلى تصليح أو حتى إستبدال للصمام .وتعالج المضاعفات وفقًا لطبيعتها.
يصاب  320.000طفل ســنويًا بالحمى الرماتيزميه ،ويوجد حاليا  18مليون شــخص مصاب بداء القلب الرماتيزمي .عادة يصاب
االطفال بالحمى الرماتيزميه بين عمر  5و  14ســنه  %20من الحاالت تحدث لديهم النوبة األولى بعد ســن البلوغ .ينتشــر المرض
غالبا في الدول النامية وبين السكان االصليين في الدول المتطورة حيث بلغ عدد الوفيات 275.000في سنه  2013مقارنة ب
 374.000في سنة .1990
أغلب الوفيات كانت في الدول النامية حيث ســجلت نســبة الوفاة  % 12.5ســنويًا من المجموع الكلي للمصابين بهذا المرض
ماجستري الباطنة
واجلراحة -
بكالريوس الطب
المرض إلى
تســمية
أبوقراط.وتعود
فــي هــذه الــدول  .ويعود تاريــخ المرض إلى القرن الخامس قبل الميالد كما تبين في ســجالت

أعراضه التي تتشابه مع أعراض أمراض الروماتيزم تبدأ عالمات المرض عادة بعد اسبوعين إلى أربع اسابيع من إلتهاب بلعومي .
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أﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﺪر

ﺿﻴﻖ اﻟﺘﻨﻔﺲ
ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻤﺒﺬول

اﻟﺤﻤﻰ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﺻﺎﺑﺔ
ﺻﻤﺎﻣﺎت اﻟﻘﻠﺐ اﻟﺘﺎﻟﻔﺔ

)ﺑﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻮت(

أﻋﺮاض
أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ
اﻟﺮوﻣﺎﺗﻴﺰﻣﻴﺔ

ﺧﻔﻘﺎن اﻟﻘﻠﺐ

ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﺲ
ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻠﻘﺎء

ﺗﻮرم )وذﻣﺔ(

بدون العالج بالمضادات الحيوية ،إلتهاب الحلق الحادث نتيجة اإلصابة
ببكتيريــا الحلــق يمكــن أن تســبب الحمــى الروماتيزميــة الحــادة .لــدى
ثــم تحدث إســتجابة مناعية  3-2أســابيع
األشــخاص المعرضيــن ،ومــن ّ
بعــد إلتهــاب الحلــق إذا لم يتم معالجته .هذا الرد يمكن أن يســتهدف
الدماغ والجلد والمفاصل والقلب ،ويمكن أن يسبب اإللتهاب.

أمراض القلب الروماتيزمية تؤثر على صمامات القلب :
القلــب هــو مضخــة مزدوجة مــع أربع غــرف .وتختــم كل غرفة بواســطة
صمــام .الصمامــات تفتــح وتغلق في إتجــاه واحد فقط ،حتــى أن الدم ال
يمكــن أن يتدفــق إلى الوراء .أمراض القلــب الروماتيزمية غالبًا ما تكون
الســبب وراء األضــرار التــي لحقت بصمامــات القلب .عــادة ،صمام القلب
التالــف ال يمكــن ان يفتــح أو يغلــق بشــكل صحيــح .هــذا يتداخــل مــع
التدفق السليم من الدم عبر القلب.
وتستمر مضاعفات فشل القلب ،مما يعني أن القلب غير قادر على ضخ
الدم بشــكل فعال .يتســبب في إجهاد القلب بشــكل كبير  .وتشمل
المضاعفــات األخرى لـــأمراض القلب الروماتيزميــة إصابة صمامات القلب
التالفة (التهاب الشــغاف) والســكتة الدماغية الناجمة عن جلطات في
القلب أو على الصمامات التالفة .ويســبب إنســداد في األوعية الدموية
في الدماغ .

تشخيص أمراض القلب الروماتيزمية

– الفحص البدني  :في حين أن االصوات الخفيفة الـــقلبية قد توحي
بـــأمراض القلــب الروماتيزميــة ،ولكن كثيرًا من المرضــى الذين يعانون
من أمراض القلب الروماتيزمية لم يكن لديهم أصوات تصدر من القلب
– التاريــخ الطبي  :بمــا في ذلك دليال على اإلصابــة بالحمى أو بكتيريا
الحلق.
– فحــص الصدر باألشــعة الســينية  :للتحقق مــن تضخــم القلب أو
السوائل على الرئتين.
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اﻟﺴﻜﺘﺔ اﻟﺪﻣﺎﻏﻴﺔ

اﻏﻤﺎء )اﻟﻐﺸﻴﺎن(

اﻻﺳﺘﻴﻘﺎظ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ﻣﻊ اﻟﺤﺎﺟﺔ
إﻟﻰ اﻟﺠﻠﻮس أو اﻟﻮﻗﻮف

– الرسم الكهربائي ( : )ECGللتحقق مما إذا وسعت غرف القلب أو
في حالة وجود إيقاع للقلب غير طبيعي (عدم انتظام ضربات القلب)
– مخطــط صــدى القلــب  :للتحقق مــن صمامــات القلــب إذا لحــق بها
أي ضــرر أو عــدوى وتقييــم مــا إذا كان هنــاك قصور في القلــب .هذا هو
اإلختبار األكثر فائدة لمعرفة إذا ما كان المرض موجودًا .

عالج أمراض القلب الروماتيزمية
– دخول المستشفى لعالج قصور القلب.
– المضادات الحيوية للعدوى ( وخاصة لصمامات القلب ).
– دواء لمنع السكتة الدماغية وإستبدال الصمامات ومنع تجلط الدم.
– فتح الصمامات العالقة أو المغلقة.
– جراحة صمامات القلب إلصالح أو إستبدال صمامات القلب التالفة.
كيفية الوقاية من أمراض القلب الروماتيزمية.

– فحوص منتظمة مع طبيب القلب ( أخصائي القلب ) لمراقبة القلب.
– متابعة تاريخ ( اإلنفلونزا واإللتهاب الرئوي ) والتطعيمات.
– المضادات الحيوية لمنع العدوى ببكتيريا الحلق والحمى الروماتيزمية
المتكررة.
– عرض في وقت مبكر ،والتشخيص ،وعند اإلقتضاء ،العالج بالمضادات
الحيوية إللتهاب الحلق.
– صحة األسنان جيدة ( السواك والخيط ،فحوصات األسنان ) ،وبكتيريا
الفم التي تدخل مجرى الدم يمكن أن تزيد من خطر حدوث مضاعفات
مثل التهاب البطانة الداخلية للقلب.
– المضــادات الحيويــة يمكــن أن تعطــى لبعــض النــاس قبــل بعــض
إالجراءات الخاصة بطب األســنان أو الجراحة لمنع العدوى البكتيرية من
المناطق المتضررة من القلب.
– رعاية ما قبل الوالدة ،والحمل.

ﻗﺴــﻢ اﻟﺒﺎﻃﻨﻴـــﺔ واﻟﺠﻬـــﺎز اﻟﻬﻀﻤـــﻲ
ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ أﻓﻀـﻞ إﺳﺘﺸﺎري
أﻣﺮاض اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻬﻀﻤﻲ واﻟﻤﻨﺎﻇﻴﺮ

د.ﺟﻬـــﺎد اﻟﺨــــﻮري

د .ﻋﻤــــﺎد اﻟﺤﻤــــﺮ

د .أﺳﺎﻣــــﺔ اﻟﻌــــﺮادي

إﺳﺘﺸﺎري أﻣﺮاض اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻬﻀﻤﻲ
اﻟﺘﺪاﺧﻠــــﻲ واﻟﻜﺒـــــﺪ
ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل
ﻛﻨـــــــــﺪا

اﺳﺘﺸﺎري ا ﻣﺮاض اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ
واﻟﺠﻬﺎز اﻟﻬﻀﻤﻲ واﻟﻜﺒﺪ واﻟﻤﻨﺎﻇﻴﺮ

إﺳﺘﺸﺎري ا ﻣﺮاض اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ
واﻟﺠﻬـﺎز اﻟﻬﻀﻤﻲ واﻟﻜﺒـﺪ
واﻟﻤﻨﺎﻇﻴﺮ اﻟﺘﺪاﺧﻠﻴﺔ

اﻟﺒﻮرد اﻟﻜﻨـــﺪي وا ﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻣﺮاض
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الفرق بني

الكوليسرتول
والدهون الثالثية
الوظيفة:

الكبد:

أمــا الدهون الثالثية فإن إرتفاعهــا وزيادتها في
الدم قد يكون من أســبابها أيضــا الكربوهيدات،
حيــث أن زيــادة تنــاول المــواد الكربوهيدارتيــة
تتحــول إلــى الدهــون الثالثيــة فــي الــدم لذلــك
يجــب على مــن يعاني من إرتفــاع الدهون الثالثية
الحرص على الحد من تناول السكريات البسيطة
بشــكل كبيــر والنشــويات مثــل الخبــز األبيــض
والبطاطس المقلي واألرز بكميات كبيرة ،كما أن
تنــاول اللحــوم بشــكل كبير يســاهم في حدوث
بعــض المشــاكل الصحيــة مثــل النقــرس والــذي
لوحظ أن إصابة الشخص بمرض النقرس يساهم
فــي إرتفــاع الدهــون الثالثيــة فــي الــدم .على من
يعانــي مــن إرتفاع الدهون الثالثيــة في الدم ()TG
التأكــد مــن ســامة الكبــد ونشــاطها ألن حــدوث
أي مشــاكل للكبــد لــه تأثيــر علــى زيــادة تصنيــع
الدهون الثالثية وارتفاعها في الدم.

الكوليســترول يســاهم فــي العديــد مــن
الوظائــف األساســية فــي الجســم ،حيــث إنــه
يعتبــر أساســا فــي الحيــاة حيــث يدخــل فــي
تركيــب جدار الخاليا وكذلــك يدخل في تصنيع
العديــد مــن المركبات األساســية مثل العصارة
الصفراوية التي تســاهم في هضم وإستحالب
الدهــون كذلــك يدخل الكوليســترول في بناء
الهرمونــات الجنســية وكذلك فيتامين (د) ،أما
الدهــون الثالثية أو ما يعرف بالجســلريدات
الثالثية ( )TGفأهم عمل لها هو إمداد الجسم
بالطاقــة الكبيــرة التــي يســتخدمها الجســم
عند نقص المواد الكربوهيدرائية «النشويات»،
وعمومــً يجــب أن نعــرف أن الكوليســترول ال
يعطي أي سعرات حرارية للجسم.

يالحــظ أن مــع ارتفــاع الدهــون الثالثيــة أو مــا
يعرف بالجلســيريدات أن عضــو الكبد هو أكثر
األعضــاء تضررًا من ذلك ،حيث إن زيادة الدهون
الثالثيــة فــي الدم عن الحــدود الطبيعية يؤدي
إلــى تجمعهــا وتراكمهــا وترســبها فــي خاليــا
الكبــد مســببًا مرض الكبــد الدهنيــة (FALTY
 ،)LIVERوهــذا العــرض أو التغيــر فــي تركيبــة
الكبــد ســوف يــؤدي إلــى مشــاكل كبيــرة  -ال
قــدر اهلل  -ومنهــا تحولهــا إلــى كبــد شــمعية
ممــا يــؤدي إلى حــدوث علل فيها ويســبب في
قلــة نشــاطها ومــوت خالياهــا خاصــة إذا كان
ذلــك مصاحبــً لتنــاول الكحول والمســكرات أو
مــواد ملوثــة أو مليئة بالمــواد الكيميائية مثل
األصباغ والمواد الحافظة.

مصادرها:

عالجها:
إن عــاج ارتفاع الكوليســترول يأتــي في المقام الخاتمة:

الفرق اآلخر أن الدهون الثالثية يتم دخولها في
الجســم عــن طريــق الغــذاء فهــي ال تُصنع في
الجســم بــل تأتي مــن الخارج ،وذلــك عن طريق
تنــاول الدهون الحيوانية أو الزيوت النباتية ،أما
الكوليســترول فــإن نســبة كبيرة قــد تزيد من
 %70منه فإنها تصنع داخل الجسم وخصوصًا
فــي الكبــد ورغــم أن ك ً
ال مــن الدهــون الثالثيــة
والكوليســترول تســاهم فــي حــدوث تصلــب
الشــرايين وإنســدادها ،إال أن الدهــون الثالثيــة
تكون أكثر خطرًا خاصة عندما يكون الشخص
مصابــً بالســكر لذلك إذا كنــت من من يعانون
مــن إرتفــاع الســكر فــي الــدم فإنه يجــب عليك
التأكــد مــن معدل الدهــون الثالثية فــي دمك،
حيث وجد انها تزيد مع ارتفاع السكر في الدم.
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األول علــى نســبته فــي الــدم وهل الغــذاء هو
المصــدر األساســي إلرتفاعــه ،حيــث أن هنــاك
بعض األســباب فــي إرتفاع الكوليســترول مثل
زيادة تصنيعه داخل الجسم لذلك فإن من أهم
طرق العالج هو الحد من األغذية التي تســاهم
في تصنعه داخل الجســم ومنها األغذية التي
تحتــوي علــى دهــون مشــبعة ،كذلــك يجــب
معرفــة أن للرياضــة دورًا أساســيًا ليــس فقــط
إنقــاص معــدل الكوليســترول فــي الــدم بــل
تحويــل الكوليســترول إلــى كوليســترول غيــر
ضــار كذلــك األليــاف الغذائيــة أســاس فــي عالج
الكوليسترول ألنها تحتوي على األلياف غذائية
تساهم في إنقاصه.

ممــا ســبق يتضــح أن هنــاك فرقــا كبيــرا بيــن
الكوليســترول والجلســيريدات الثالثيــة أو مــا
يعــرف بالدهــون الثالثيــة من حيث أســباب الزيادة
والــدور الــذي تقــوم بــه كل منهمــا وكذلــك عالج
إرتفاعها وما هي األســباب في ذلــك وعمومًا فإنه
ليــس مــن الضــروري عنــد إرتفــاع الكوليســترول
أن يصاحبــه إرتفــاع فــي الدهــون الثالثيــة وكذلك
العكس ليس صحيحًا ،كما أن للسمنة دور ًكبيرًا
فــي زيــادة الكوليســترول والدهــون الثالثية وقد
يســاهم عــاج الســمنة فــي الحــد منهمــا ولكــن
يجــب وضع برنامج غذائي مناســب لك ً
ال من إرتفاع
الكوليسترول وإرتفاع الدهون الثالثية على حدة.

تحليــل
الكوليسترول  ...دون
حاجة للتوقف عن الطعام :
أظهــرت دراســة علميــة أجريت في بريطانيــا إنه قد ال يكون
هنــاك حاجــة للصــوم قبــل إجــراء إختبــار تحليــل الكوليســترول.
وشــملت الدراســة التي أجرتها جامعة كمبريدج  300الف مريض ،وكشفت
عن دقة نتائج التحليل تمامًا كما في حالة الصيام قبل اإلختبار .وكان يتعين على
المرضى منذ عقود اإلمتناع عن الطعام لمدة  12ساعة قبل اإلختبار.
ويأمــل العلمــاء أن تمــد الدراســة التــي نشــرت فــي مجلــة «جورنــال أوف ذا أمريــكان مديــكال
أسوسييشن» األطباء في المملكة المتحدة بإرشادات جديدة.
يذكر أن تحليل الكوليسترول طالما كان عام ً
ال رئيسيًا في تقييم مخاطر اإلصابة بأمراض القلب ،وكان يطلب من
المرضى الذين تناولوا وجبة اإلفطار تحديد موعدًا جديدًا إلجراء اإلختبار.

ـ اإلعتقاد السائد:

وكان اإلعتقــاد الســائد أن الجســم بحاجــة إلــى وقت كاف لهضم الطعام وتنقية الدم من الدهون حتى يتســنى تحقيق قــراءة دقيقة لما يوصف
بالكوليسترول «الضار» .غير أن البيانات التي تم جمعها من خالل  68مسحًا أجري في  21دولة ترجح عكس اإلعتقاد السائد.
ويقول البروفيســور جون دانش الذي أشــرف على البحث «على مدى عقود كان يطلب من المرضى اإلمتناع عن الطعام منذ منتصف الليل قبل
اإلقدام على تحليل الكوليسترول .
وأضاف ،هذه الدراسة تشير إلى أن قياس الكوليسترول يبدو دقيقًا أو ربما أفضل في حالة إجراء التحليل دون صوم .
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اللـحــوم
والبروتينات

بإمكانك تناول:
• السمك
• الدجاج والديك الرومي بدون جلد
• لحــوم الحيوانات الصغيــرة المخلية
مــن الدهــون بطريقــة جيــدة (البقــر
والعجول  ،الحمالن)
• كمية قليلة من اللحوم ،

المأكوالت البحرية  ،الطيور
• أحيانــا بروتينــات من مصــادر نباتية (لوبيا
وفاصوليــا مجففــة  ،عــدس  ،بازيــاء  ،زبــدة
الفول السوداني)
• صفار (مح) البيض عدد  2في األسبوع
(وهذا يشمل ما تتناوله في األطعمة
المخبوزة  ،المطهية والمخلوطة)

الفواكه
والخضروات

بإمكانك تناول:
• عدة حصص من يومية من
الخضراوات الطازجة  ،المسلوقة ،
المطهية بالفرن  ،المشوحة بقليل
(م َ
لو َحه أو ُم َن َ
طقه)
من الزيت ُ
ش َ
• خضراوات بالتوابل  ،عصير
الليمون أو قليل من السمن النباتي

األغذية كثيرة الدهون

كيف تستطيع
خفض
الكوليسرتول؟

نسرد هنا بعض اإلرشادات الغذائية المهمة
والتي تساعدك على االبتعاد عن األغذية الغنية
بالدهون المشبعة والكوليسترول:

الحليب
واألجبان
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بإمكانك تناول:
• الســمن النباتي أو السمن النباتي
المخصــص للحمية المصنعة من الذرة
أو دوار الشمس
• زيــوت القلــي الغنيــة بالدهــون األحاديــة
غيــر المشــبعة مثــل زيــت الزيتــون  ،الفــول
الســوداني  ،أو الزيــوت عديــدة الدهــون
الغيــر مشــبعة مثــل زيــت الــذرة  ،دوار
الشمس  ،فول الصويا
• التوابــل وتوابــل الســلطة

الخبز
والحبوب

ال تتناول:
• كميات كبيرة من الربيان
(القريدس  ،الجمبري)
• الدجاج والبط المقلي
• اللحوم كثيرة الدهون
• الكبدة ولحوم األعضاء
• السجق (النقانق)

 DRESSINGSالمصنعــة مــن دهــون غيــر
مشبعة
ال تتناول:
• الزبــدة أو الســمن المصنــع مــن
زيــوت مهدرجــة جزئيــا PARTIALLY
HYDROGENATED OIL
• الدهــن الحيوانــي  ،الســمن النباتــي
المهــدرج كليــً أو جزئيــً  ،المنتجــات
المصنعة من جوز الهند أو زيت النخيل
• توابل السلطة المصنعة من األجبان
• الشوكوالته الغنية بالدهون المشبعة
إنقاص الوزن الزائد

بإمكانك تناول :
• الخبز المتداول العادي
• مكرونة ورز بدون إضافات
• الحبوب بدون إضافة دهون
• الوجبات الخفيفة قليلة الدسم
ال تتناول:
• الفطائــر التــي تحتــوي علــى

بإمكانك تناول:
• الحليب المقشود أو الحليب قليل
الدسم (نسبة  )%1فقط
• مسحوق الحليب (البودر) منزوع الدسم
• عصيــر الفاكهة المثلج بــدال عن البوظة
( األيس كريم )
• لبن قليل أو منزوع الدسم .

ال تتناول:
• جــوز الهند (الفاكهــة الوحيدة
الغنية بالدهون المشبعة)
• الخضراوات المقلية
• صلصة الكريمة  ،صلصة الجبن
أو الزبدة على الخضراوات

كميــات كبيــرة مــن الدهــون (دونتــس
 ، DONUTSكورواســن CROISSANTS
الفطائر الدنمركية )DANISH PASTRY
• الرز المقلي
• رقائق البطاطس كثيرة الدهون
• الكعــك  ،الكعــك المحلــى  ،الحلويــات أو
الفطائر كثيرة الدهون

• األجبان قليلة الدسم .
ال تتناول :
• أي نــوع مــن أنــواع الحليــب يحتوي علــى أكثر %1
دهون (كامل الدسم أو )%2
• األيسكريم (البوظة)  ،الكريمة المخفوقة
• اللبن كامل الدسم (الزبادي)  ،اللبنة
• األجبان كاملة الدسم

إنقاص الوزن الزائد

إن كان وزنــك زائــدا فــإن إنقــاص الــوزن يســاعد أيضــا فــي خفــض
الكوليســترول الضار وربما في رفع مســتوى الكوليســترول الجيد  .إن
كان يلزمــك إنقاص وزنك كثيرًا فإستشــر طبيبــك أو أخصائي التغذية
لمســاعدتك فــي بنــاء خطــة غذائيــة متوازنــة لخفــض الــوزن بطريقــة
تدريجية .

ة

ن

هل تعرفون ماهي الـ (دهون) المشبعة......
الدهــون المشــبعة هــي الدهــون التي ترفع نســبة الكوريســترول في
الــدم وأثبتــت الدراســات العلميــة أن الدهــون المشــبعة موجــودة فــي
المنتجات الحيوانية مثل ( السمن ) وفي الزيوت النباتية ومن أهمها
( زيت النخيل ) ( زيت جوز الهند )
والدهــون المشــبعة موجــودة فــي كل منتج غذائــي األن والمصيبة أن
الدهون المشــبعة مع مرور األيام ترفع نســبة الكوليســترول في الدم
ممــا يــؤدي مباشــرة إلى إنســداد الشــرايين وتعتبر ظاهــرة ( المطاعم
السريعة ) أي سريعة الوجبات المصدر األول في عالم الدهون المشبعة
وأثبتــت الدرســات العلميــة أن األطفــال فــي هــذه الحقبــة الزمنيــة قــد
يعانــون مــن أمــراض قلبيــة وصحية ( من الســمنة ) نظــرًا ألن الراحة قد
طغــت علــى عالمنــا والســيما العالــم العربــي فالطفــل يــأكل في هذه
الوجبات دون رقيب أو حسيب...
كثيــرة هــي األحاديــث التــي تــدور حــول أنــواع الدهــون المســتعملة
فــي الطبــخ والتــي تدخــل فــي أصنــاف الطعــام التــي نتناولهــا ،ومثل
هــذه األحاديــث تحضها اإلعالنــات والحمالت التســويقية التــي تروج لها
الشركات المنتجة لمثل هذه األصناف من الطعام.
والدهون كما هو معروف أنواع تضم:
الدهون المشبعة:
التــي تتجمد في درجة حــرارة الغرفة العادية مثل الزبدة والجبن ودهن
اللحــوم ،وباإلضافــة الــى ذلــك يحتــوي المارجريــن العــادي علــى دهــون
مشــبعة ولكــن ليــس بالقــدر الــذي تحتويه الزبــدة ،أما الخضــار فهناك
نوعــان فقــط يصنفــان مــع الدهــون المشــبعة هــي جــوز الهنــد وزيــت
النخيل.

س
،

و

الدهون المضاعفة غير المشبعة:
وعــادة ما تكون ســائلة في درجــة الحرارة العادية أو عنــد التبريد ،وهي
تتكــون مــن الزيــوت النباتيــة مثــل زيــت الــذرة والصويا ودوار الشــمس
والجوز ،إضافة الى الزيت الموجود في السمك.
الدهون األحادية غير المشبعة:
وهــي التــي تكــون ســائلة في درجــة الحــرارة العاديــة ولكــن يمكن أن
تتجمد إذا ما بردت.
ومن أصنافها زيت الزيتون والفول السوداني وغيرهما.
دهون غير صحية :
في كتابها دليل المحافظة على الصحة بعد الخمسين تقول هيلين
فرانكســي :إذا أردنــا إســقاط الدهــون غيــر الصحية مــن غذائنــا علينا
تجنــب تلك األنواع المشــبعة ،وهذا ما يمكــن تنفيذه بتخفيف الدهون
فــي اللحــم األبيــض وإختيار الدجاج البلدي وتجنب إســتخدام الشــحوم

إضافــة إلــى إســتبدال الكريمــا باللبن أو الجبنــة القليلة الدســم ،فعند
الرغبــة بشــراء األطعمة ينصــح بإختيارها خفيفة الدســم ،أو المارجرين
بــدالً مــن الزبــدة ،وينبغــي أن يضــع المــرء في حســبانه أن البســكويت
والكعك والمعجنات تخفي داخلها دهونًا.

ومن النصائح المهمة:

أيضــا تجنــب األطعمــة المقليــة واإلســتعاضة عنها باألطعمة المشــوية
أو المطهية في الفرن مع ضرورة إســتخدام ورق األلمنيوم وإســتعمال
أقــل كميــة ممكنة من الزيت ضمــن أوعية غير الصقة مــع تجنب الزبدة
والتغطية بفتات الخبز ،وإختيار الحليب قليل الدسم.
ويعتبر زيت الزيتون هو األفضل بين الدهون األحادية غير المشبعة.
الزيوت المهدرجة
إذا قرأنا المعلومات المتعلقة بمختلف دهون الطبخ والدهون النباتية
والمارجرين أو االطعمة الجاهزة مثل الكعك والبســكويت نالحظ غالبًا
عبــارة عاديــة ،وتحافظ عليها مدة أطول ولكن لســوء الحظ فهي تزيد
أيضا نســبة الحمض الدهني المتنقل الموجود في الدهون المشــبعة
والزيــوت واألطعمــة الدهنيــة ،ويمكــن للكثيــر مــن الحمــض الدهنــي
المتنقــل أن يزيــد نســبة الكولســترول فــي الــدم كمــا تزيــده الدهــون
المشــبعة ،وكمية هــذا الحمض في الدهون المضاعفة غير المشــبعة
التي تستخدم في األطعمة الجاهزة هي غالبًا أعلى منها في الدهون
المشبعة.
وهذا ما يفسر إرتفاع نسبة الوفيات بأمراض القلب لدى الشعوب التي
تستهلك كميات كبيرة من الدهون المضاعفة غير المشبعة.
وللوقاية من مثل هذه األمراض ينصح بإتباع اإلرشادات التالية:
ـ إذا تناولــت مارجريــن مضاعفًا غير مشــبع بنســبة عاليــة ،أو أي نوع آخر
بــدالً مــن الزبــدة فحــدد الكمية التي تكفــي ألربع قطع مــن الخبز يوميًا
كحد أقصى وإستعمل زيت الزيتون أو أي نوع من الدهون األحادية غير
المشــبعة في الطبخ والســلطات وال تســتخدم الزيــوت المضاعفة غير
المشــبعة ،بمــا أن الحمــض الدهنــي المتنقــل هــو في الزبــدة أقل منه
في عدة أنواع جاهزة بديلة ،يمكنك إستخدام الزبدة مع الخبز بكميات
معتدلة أو إستخدام زيت الزيتون.
تجنــب تنــاول المعجنــات والبســكويت والكعــك لماتحتويــه مــن زيوت
مهدرجــة .بالطبــع نحــن نحتــاج للمــواد الدهنيــة فــي طعامنــا ولكــن
بكميات اقل كثيرا مما يتناوله معظمنا ،وهي تعادل  100جرام للرجل
 .و  70جراما للمرأة
ممــا ال شــك فيه أن الدهون عنصر هام يدخــل في تركيب جميع األنواع
الغذائيــة حيــث تدخل فــي تكوين اللحــوم والدجاج والســمك واألجبان
وغيرها.في شــهر رمضان الكريم يزداد إســتهالك الدهون وربما نحاول
تقليــل إســتخدامها أو نحــاول أن نجــد النوع األفضل منها إلســتخدامه
فــي تحضيــر الوجبات الرمضانية مثل السمبوســة واللقيمات والكنافة
وغيرها.والــكل منــا يخشــى الدهون ألنها تــؤدي إلى الســمنة وأمراض
األوعيــة الدمويــة القلبيــة مثــل إنســدادات الشــرايين كمــا أن الدهون
ترفــع مــن معــدل الخطــر علــى اإلنســان لإلصابــة بأنــواع معينــة من
السرطانات مثل سرطان القولون والصدر والبروستاتا والمبايض.
ولكن أريد أن أوضح أن الدهون إذا استخدمت
بطريقة صحيحة فإن لها فوائدها التي قد
تؤدي إلى حمايتنا من بعض األمراض.
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ويبقى السؤال إذًا ما هي فوائد الدهون؟
 - 1مصــدر للطاقــة فمعــدل جســم المــرأة يحــوي تقريبــا  %2025مــن
الدهون التي تساعدها على تغذية أطفالها في فترة الحمل والرضاعة.
 - 2الدهون تدخل في العمليات الحيوية بالجســم مثل الهدم والبناء
وتصنيع الهرمونات .
 - 3هنالــك أنــواع مــن الفيتامينــات التــي تــذوب فــي الدهــون ال يمكــن
للجســم اإلستفادة منها إال بإستخدام الدهون وهذه الفيتامينات هي
فيتامين  Aو Dو Eو. K
 - 4الدهون تضيف النكهة للطعام .
 - 5تجعلنــا نشــعر بالشــبع حيــن وصولهــا لألمعاء ألنها تســاعد على
إفراز هرمون من المخ يرسل المؤشر لتتوقف عن األكل .

وماهي أنواع الدهون؟
تنقسم الدهون إلى نوعين أساسيين:
 -1الدهون المشبعة:
حيوانيــة أو نباتيــة المصــدر مثل الســمن الحيواني الزبــدة زيت النخيل
وزيت جوز الهند وكذلك تدخل في تكوين األجبان واللحوم.
 -2الدهون غير المشبعة:
أ -أحادية  : MUFAمثل زيت الزيتون ،زيت الفول السوداني ،زيت الكانوال.
ب -متعــددة  :PUFAمثــل زيــت الســمك ،زيــت الــذرة ،األســماك الغنيــة
بالدهون مثل سمك السالمون والسردين وكذلك زيت الخضار.
وتنقســم الدهــون المتعــددة غيــر المشــبعة إلى نوعيــن يعتبران من
الدهون الضرورية للجسم:
 -1أوميجا ثالثي الدهون  :W3FAيوجد بوفرة في الســمك والســردين
وبعض المكسرات مثل الجوز .
 -2أوميجا سداسي الدهون :ويوجد في زيت الذرة وعباد الشمس .
ج -الدهــون المهدرجــة :وهــي عبــارة عــن دهــون تكــون ســائلة فــي
درجــة حــرارة الغرفــة اإلعتياديــة وتتحــول إلى صلبــة بواســطة الهدرجة
يتغيــر تركيبهــا الكيميائي فتصبــح ضارة مثل الزيوت المشــبعة مثل
المارجرين والسمن النباتي.

يبقــى الســؤال عنــد القــارىء إذًا كيف أســتطيع أن أميــز الدهون
الضــارة من النافعة وكيف نســتفيد ونتجنب الدهون بنفس
الوقت؟
 إن الغــذاء الصحــي المتوازن يجب أن يحتوي على جميع أنواع الدهونولكــن بنســب معينــة ,فمثــ ً
ا الدهــون المشــبعة يجــب أال نفــرط فــي
أخذهــا ونحــاول تقليلهــا إلى نســبة  %710مــن مجموع الدهــون التي
نستهلكها.
 الدهون يجب أن تســتخدم بطريقة عقالنية ومنطقية بحيث ال إفراطوال تفريــط حيــث تقليــل الدهون إلى نســبة أقل مــن  %25من مجموع
الغــذاء اليومــي المســتهلك وجــدت أنهــا تؤدي إلــى إرتفاع مــادة ثالثي
الجليســرول في الــدم وتؤدي إلى تقليــل مادة الكوليســترول النافعة
 HDLوليس الضارة .LDL
 ففــي أحد األبحاث في المجلة الطبية األمريكية للتغدية األكلينيكيةوجدوا حينما قارنوا مجموعة من األشــخاص الذين تابعوا نظامًا غذائيًا
قليــل الدســم حســب نصائــح جمعيــة القلــب األمريكيــة مــع مجموعــة
األفــراد الذين تابعوا نظامــً غذائيًا غنيًا بزيت الزيتون فوجدوا أن األفراد
الذين تابعوا نظامًا غذائيًا غنيًا بزيت الزيتون أقل عرضة ألمراض القلب
بنســبة  %25بينمــا الذيــن تابعــوا نظامــً غذائيــً قليــل الدســم كانت
نسبة الوقاية لهم . %12
 في بحث آخر وجدوا أن زيت الزيتون يساعد على تمييع الدم وتقليلالمادة المسببة للتجلط  FUIIحين مقارنته مع زيت عباد الشمس .
وأبحاث أخرى تنصح باستهالك األسماك إلحتوائها على دهون متعددة
غيــر مســبوقة  W3FAضرورية للجســم والتــي لها تأثير عكســي على
إنســدادات الشــرايين وتقليــل مادة ثالثي الجليســيرول وإرتفاع نســبة
الكوليسترول النافع . HDL

 وإليك هذه النصائح - -1حاول أن تكثر من األســماك ولكن بشــكل مشــوي أو مقلي بكمية قليلة جدًا بالزيت ,ينصح بأخذ  90غم
سمك  3مرات في األسبوع.
 -2حــاول أن تســتخدم زيــت الزيتــون بدالً من الدهون المشــبعة قدر اإلمكان يمكن إســتخدامه مع الســلطة
وفي الطبخ ولكن يجب أال يصل لدرجة اإلحتراق.
 -3ينصح بأخذ زيت الفول السوداني.
 -4إستخدم زيت عباد الشمس وزيت الذرة بإعتدال.
 -5حــاول أن تقلل قدر اإلســتطاعة من الدهون المشــبعة مثل الزبدة الســمن الحيوانــي النباتي والمارجرين
ألنها تزيد من خطر أمراض األوعية القلبية.
 -6إسمح لنفسك بأكل الفول السوداني من حين آلخر بدالً من البطاطس المقلية كوجبة تسالي.
 -7تذكر دائمًا أن تقرأ محتويات األغذية التي تشتريها من السوق لتعرف أنواع الدهون.
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جــنـــف

SCOLIOSIS
فــي الوضع الســليم يكــون العمود الفقري مســتقيمًا عنــد النظر إليه من الــوراء أو من
األمــام .في المقابل ،في حالة الجنــف ( )SCOLIOSISيظهر إلتواء في العمود الفقري نحو

د.حبيب أزهر
إستشاري جراحة عظام
قسم جراحة العظام

أحد جانبي الجســم .غالبًا ما يظهر اإللتواء خالل فترة النمو المتســارع في سن المراهقة.
وللجنف ميل وراثي معين ،وقد يكون أكثر حدة وخطورة بين النساء .وعلى الرغم من أن
التقديرات تشير إلى أن  %3 - 2من السكان يعانون من الجنف إال أنه يكون حادًا إلى درجة
تستدعي العالج لدى  %0,01فقط.

أسباب وعوامل خطر الجنف
أعراض الجنف
• إرتفاع الكتفين غير متساو.
• أحد لوحي الكتفين
( ) SHOULDER BLADE
يكون أكثر بروزًا من اآلخر.
• خط الخصرين غير
مستقيم.
• إرتفاع الفخذين مختلف.

عالج الجنف

في غالبية الحاالت يكون الجنف
سه ً
ال وال يحتاج إلى العالج ،إنما
فقط إلى المتابعة مرة واحدة
كل أربعة  -ستة اشهر ،وذلك
لفحص ما إذا كان يحصل أي
تفاقم في الجنف.
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في غالبية حاالت الجنف ،تكون أسباب الجنف غير
معروفة .لكن حاالت عديدة من شأنها أن تسبب الجنف:
• إعوجاج خلقي في مبنى العمود الفقري .
• إصابة في الجهاز العصبي تسبب إشكاالً مختلفة من
الشلل ،أو العديد من أمراض العضالت مثل الشلل
الدماغي (  ) CEREBRAL PALSYوضمور العضالت
(.)MUSCLES ATROPHY
• إصابات مختلفة في العمود الفقري من جراء حادثة
أو مرض ،مثل تخلخل العظم ()OSTEOPOROSIS
وإلتهاب المفاصل (.)ARTHRITIS
• مشاكل بنيوية في الهيكل العظمي ،مثل أن تكون
إحدى الساقين أقصر من األخرى.

مضاعفات الجنف

تشخيص الجنف
باإلضافة إلى األعراض التي وصفت من قبل
والتــي باإلمــكان مشــاهدتها ,يجــب تحديد
التشــخيص النهائي من خالل صور االشــعة
السينية (رنتجن – .) X - RAY
فــي حــال اإلشــتباه بوجــود إضطــراب أو
خلــل أخــر يســبب الجنــف ،فباإلمــكان إجراء
فحوصــات تصويــر بطــرق أخــرى ،مثــل:
التصوير المقطعي المحوسب
( ) COMPUTED TOMOGRAPHY – CT
أو التصوير بالرنين المغناطيسي
( MAGNETIC RESONANCE IMAGING
 ) - MRIأو مسح للعظام (.)BONE SCAN

يعاني المصابون بالجنف ،بشكل عام ،من أوجاع في الظهر أكثر بكثير من عامة الناس .وباإلضافة إلى ذلك,
في حاالت الجنف الصعبة من الممكن أن ينشأ خلل في عمل األعضاء الموجودة في داخل القفص الصدري،
وخاصة القلب والرئتين ،مما قد يؤدي إلى ضيق النفس ،إلتهابات رئوية وفي حاالت صعبة يمكن أن يصل
األمر الى حد فشل القلب اإلحتقاني ( .) CHF - CONGESTIVE HEART FAILURE

القــرار بشــأن الحاجــة إلــى البــدء بمعالجــة الجنــف ،يتــم إتخــاذه
إستنادًا على :
• مدى صعوبة الحالة وخطورتها :تبعًا لزاوية الجنف،
والتي يتم قياسها بالصورة.
• جنــس المصاب :هناك ميــل ،عادة ،لمعالجــة البنات
المصابــات في مرحلــة مبكرة أكثر وذلك نظرًا ألن خطر
تفاقم الجنف لديهن هو أكبر.
• شــكل الجنف :الجنــف الذي يكون على شــكل الحرف
 Sهــو أكثــر عرضــة للتفاقــم ،بصــورة أكبــر ،لذلــك تفضــل
معالجته في مرحلة مبكرة.
• الموضــع :كلمــا كان الجنــف فــي منطقة أعلــى من العمــود الفقري
تزداد الحاجة ،أكثر ،إلى المعالجة.
• ســن العظــام :كلمــا كان ســن العظــام أصغــر زاد احتمــال
التفاقم أكثر.
إذا مــا تقــرر معالجــة الجنــف ،فــإن هنالــك طريقتيــن مركزيتين
للعالج:
 .1الحــزام الطبي :هــذه هــي الطريقــة المفضلة فــي الحاالت
األقــل صعوبة ،عندما يكون التخوف المركزي من التفاقم .يتم
إرتداء الحزام خالل النهار والليل ،وهو يعمل على حني الظهر
باإلتجــاه المعاكــس إلتجاه الجنف .يمكن خلعه للقيام بنشــاط
معيــن ،لكــن مــن المهــم إرتــداؤه ألطــول مــدة ممكنــة لجني
الفائــدة القصــوى منه .يمنــع الحزام تدهور الحالــة وفي انتهاء
النمو يمكن التوقف عن وضعه.
 .2العملية الجراحية :في الحاالت األشد حدة وصعوبة ،يمكن
اللجــوء إلى العمليــة الجراحية التي يتم من خاللها تثبيت عدة
فقــرات مــع بعضهــا البعض عن طريــق قطع حديديــة أو عظام،
وذلــك لمنــع إســتمرار إنحراف الفقــرات .خــال العمليــة ،يمكن أيضًا
تغييــر زاويــة العمــود الفقــري قليــ ً
ا لكــن ال يمكــن الوصول إلــى عمود
فقري مستقيم تمامًا.
وباإلضافة إلى ذلك ،فقد أثبتت المعالجة اليدوية (CHIROPRACTIC
 ,)TREATMENTاإلرتجــاع البيولوجــي ( ,)BIOFEEDBACKالتنبيــه
الكهربائــي للعضلــة والنشــاط الرياضــي  -أثبتــت قدرتهــا على
منع تدهور وتفاقم حاالت معينة من الجنف.

والخالصة:

يعتبــر الجنــف حالــة منتشــرة نســبيًا ال يتطلــب المعالجــة ،في
الغالــب .فــي حالــة الشــك بوجــود الجنــف يفضــل التوجــه إلــى
الطبيــب نظــرًا لوجــود حــاالت تتطلــب العــاج الوقائــي لمنــع
المضاعفــات المســتقبلية .مــن المهــم تذكــر أن الجنف يظهر
غالبًا خالل ســن المراهقة الذي تظهر خالله تغييرات جســمانية
كثيــرة ,كمــا مــن المهــم اإلنتبــاه إلــى هــذه الظاهــرة وتفهــم
الحساســية فيهــا .عنــد الحاجــة ،توجــد مجموعــات دعــم للذيــن
يعانون من هذه المشكلة.
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ﻣﻮﻋـــﺪك ا¡ن
ﻻ ﺗﺪﻋـــﻲ اﻟﻮﻗــﺖ ﻳﻤﻀــﻲ...إﺣﺠــﺰي
ِ

ﺑﺎ ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﺼﻮﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
)Carcino Embryonic Antigen (CEA

 50%اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﺮﻧﻴﻦ اﻟﻤﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ  -ﻟﻠﺜﺪي

50%

 50%ﺟﻬﺎز ﻓﺤﺺ اﻟﺜﺪي ﺑﺎﺷﻌﺔ

Cancer Antigen 15.3 (CA 15.3) 50%
ﻓﺤﺺ اﻟﺪم ﻟﺪﻻﻻت أورام اﻟﺜﺪي )(CA 15.3

 50%ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﺜﺪي ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﺎت
ﻓﻮق اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ) اﻟﺴﻮﻧﺎر (

ﻓﺤﺺ اﻟﺪم ﻟﺪﻻﻻت أورام اﻟﺜﺪي CEA

50%

ﻓﺤﺺ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻌﻈﺎم

25%

ﻓﺤﻮﺻﺎت اﻟﻨﺨﺒﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪات

ﻗﺴﻢ اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ ﻳﻘﺪم
ﺧﺼﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
Laser Hair Removal

 25%ﺟﻠﺴـــﺎت ﻟﻴــﺰر

 15%ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺒﻼزﻣﺎ )(PRP

 15%ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻴﺰو ﺛﻴﺮاﺑﻲ

ﻓﺘﺮة اﻟﻌﺮض 2016 / 9 / 25
إﻟﻰ 2016 / 10 / 31

ﻣﻜﺎﻧﻚ اﻵﻣﻦ

ﺳﻴﺪﺗﻲ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ دار اﻟﺸﻔﺎء

اول ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻓﻀﻞ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺑﺈﺷﺮاف ﻃﺎﻗﻤﻪ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ...

25%
ﺧﺼــﻢ

ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪات

Tel.: 1 802 555 | www.daralshifa.com | daralshifa
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اإللـتهـاب الــرئـــوي . . .
هو شكل من أشكال العدوى التنفسية الحادة التي تصيب الرئتين  ،يسبب السعال ،الحمى ( ارتفاع درجة حرارة الجسم ) وصعوبات في التنفس .في
أغلب الحاالت ،يمكن معالجة اإللتهاب الرئوي في البيت دون الحاجة إلى الدخول في المستشفى .ويستمر اإللتهاب الرئوي ،عادة ،أسبوعين حتى ثالثة
أســابيع ثم يزول بعدها ،تلقائيًا .لكن اإللتهاب الرئوي قد يكون صعبًا جدًا لدى المتقدمين في الســن ،األطفال واألشــخاص الذين يعانون من أمراض
أخرى ،مما قد يستدعي عالج اإللتهاب الرئوي في المستشفى ،في بعض الحاالت.

1

أسباب وعوامل خطر اإللتهاب الرئوي :
أسباب اإللتهاب الرئوي ،بوجه عام ،هي الميكروبات ()MICROORGANISMS
التــي تعــرف باســم جرثومــة ( )BACTERIUMأو فيــروس  )VIRUS( .أســباب
اإللتهــاب الرئــوي تكــون ،عادة ،نتيجة دخــول جرثومة أو فيروس إلــى الرئتين.
األشــخاص الذيــن كانــوا مصابيــن للتــو بالنزلــة الوافــدة ( اإلنفلونــزا ) أو بنزلة
البرد ،يكونون أكثر عرضة لإلصابة باإللتهاب الرئوي .وذلك ألن اإلنفلونزا والبرد
يصعبــان علــى الرئتين مهمة مكافحة التلوثات .كما أن األمراض المزمنة هي
مــن أهــم أســباب اإللتهــاب الرئــوي ،مثــل الربــو (  ،) ASTHMAأمــراض القلب،
السرطان ،أو مرض السكري تزيد من خطر اإلصابة بإلتهاب الرئتين .

2

أعراض اإللتهاب الرئوي :
حيــن تكــون أعراض االلتهاب الرئــوي طفيفة يطلق األطبــاء على هذا المرض
اســم «االلتهــاب الرئــوي بالمفطــورات» ويعــرف ،أيضا ،باســم االلتهــاب الرئوي
الالنموذجــي ،او االلتهــاب الرئــوي الماشــي ،نظــرا ألن المصــاب بــه يســتطيع
المشي دون أن تظهر لديه صعوبات في التنفس.
وقــد تكــون أعــراض اإللتهــاب الرئوي لــدى األصغر ســنا مختلفة ،أقــل أو أخف
وطــأة .وهــؤالء ال يعانــون من الحمى دائما ،يســعلون لكن ســعالهم ال يكون
مصحوبا بالبلغم دائما .أما لدى المتقدمين في الســن ،فقد يســبب اإللتهاب
الرئوي اضطرابا وتشوشــا في الصفاء الذهني ،إضافة إلى البلبلة والهلوســة
اللتين تعتبران من األعراض الشــائعة .وإذا كان الشــخص مصابا بمرض رئوي
ما قبل تعرضه لإلصابة بمرض االلتهاب الرئوي ،فقد تتفاقم حدة المرض االول.

56

3
خطر التعرض لإلصابة باإللتهاب الرئوي يكون أكبر لدى :
• المدخنون .
• الذين يعانون من أمراض أخرى ،وخاصة التي تتعلق بالرئتين .
• األطفال دون سن السنة والمسنون فوق سن  65عاما .
• الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي .
• الذين يحصل لديهم تغير عقلي .
• الذين يتناولون أدويه للتخفيف من حموضة المعدة .
• الذين يبالغون في شرب المشروبات الكحولية .
• الذين عانوا للتو من النزلة الوافدة أو نزلة البرد .
• الذين ال يحصلون على تغذية كافية  -يعانون من سوء التغذية .

4
مضاعفات اإللتهاب الرئوي :
المضاعفــات المترتبة عــن اإللتهاب الرئوي والتي تســتدعي الدخول في المستشــفى
لمعالجتها تظهر ،عادة ،لدى الفئات التالية:
• المسنون فوق سن  65عامًا .
• الذيــن يعانــون مــن أمراض أخــرى وخاصة :مرض االنســداد الرئوي المزمن  ،COPD -الســكري
  ،DIABETESالربو  ،ASTHMA -الفشــل الكلوي المزمن  ،RENAL FAILURE -فشــل القلباإلحتقاني  CONGESTIVE CARDIC - FAILURE -ومرض مزمن في الكبد .
• الذين تمت معالجتهم في المستشفى بسبب مرض آخر خالل الـ  12شهر األخيرة .
• الذين يدخل إلى رئتيهم البلغم أو عصائر المعدة عملية الرشف . ASPIRATION
• الذين تحصل لديهم تغيرات عقلية .
• الذين خضعوا لعملية استئصال الطحال ،أو أن الطحال لديهم ال يعمل كما يجب .
• الذين يبالغون في شرب المشروبات الكحولية .
• الذين يعانون من حالة سوء التغذية .
• الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي .
• الذين يعيشــون في حالة من اإلكتظاظ مع أشــخاص آخرين ،كما في مؤسســات تعليمية أو
عالجية ،مثال.

5
تشخيص اإللتهاب الرئوي :

مــن أجــل تشــخيص اإللتهــاب الرئــوي ،يوجــه الطبيــب إلــى المريــض أســئلة حول األعــراض ثم
يجري فحصا جســمانيا .وفي بعض الحاالت ،قد يطلب الطبيب إجراء فحص التصوير باألشــعة
السينية للصدر وفحوصات دم من أجل تشخيص اإللتهاب الرئوي.
هــذه اإلجراءات تكفي ،بشــكل عام ،لكي يقرر الطبيب التشــخيص مــا إذا كان المريض مصابا
بمرض اإللتهاب الرئوي أم ال.
إذا كانت أعراض اإللتهاب الرئوي حادة وصعبة لدى أشــخاص مســنين ،أو لدى أشخاص يعانون
مــن مــرض آخــر إضافي ،فقد يتطلب األمر إجراء مزيد من الفحوصات .وبشــكل عام ،يزداد عدد
الفحوصــات الضروريــة تبعــا لحالة الشــخص المريــض الصحية .فكلمــا كانت حالته أكثر ســوءا
يحتاج إلى فحوصات أكثر.
في بعض الحاالت يطلب الطبيب فحص بلغم من الرئتين ،كي يعرف إن كان المرض قد نجم
عن جرثومة .فمعرفة المســبب الحقيقي لمرض اإللتهاب الرئوي تســهل مهمة تحديد نوعية
العالج األفضل واألكثر نجاحًا.
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6

عالج اإللتهاب الرئوي :
حيــن يكــون اإللتهــاب الرئــوي ناجمًا عن جرثومة ،يتم عالج اإللتهاب الرئوي بواســطة المضادات الحيوية .فإن عالج اإللتهــاب الرئوي بالمضادات الحيوية
يضمن الشفاء ،في كل الحاالت التي يكون اإللتهاب الرئوي فيها ناجمًا عن التعرض لجرثومة .ولكي يتماثل المريض للشفاء التام ،يتوجب عليه تناول
جرعة المضادات الحيوية كاملة .يجب عليه أال يتوقف عن تناول الدواء ،حتى وإن شــعر بحصول تحســن ما ،بل أن يتم الجرعة كاملة ،طبقا لتعليمات
الطبيب ،تمامًا.
إذا كان المــرض أكثــر تعقيــدا أو المريــض بحاجــة لإلستشــفاء أو يعانــي من أمراض مزمنــة فعندها نقوم بإعطائــه مضادات حيوية أكثــر قوة وفعالية
وتغطــي مجموعــة أوســع من الجراثيم قد يســبب اإللتهاب شــعورًا ســيئًا جدًا .ولكــن ،بعد أن يبدأ المريــض بتناول المضادات الحيويــة يبدأ بمالحظة
التحســن والشــعور به .أما إذا لم يطرأ أي تحســن خالل يومين  -ثالثة أيام من بدء تناول المضادات الحيوية فمن الواجب مراجعة الطبيب ،بل ينبغي
اإلتصــال بالطبيــب مباشــرة ،علــى الفور ،لدى حصول أي تراجع في الحالــة الصحية .فمن الممكن أن يكون المضاد الحيوي غيــر مالئم لنوعية الجرثومة
المسببة لإللتهاب الرئوي وبهذا عليه تلقي عالجًا مناسبا أخر ٬أو أن المريض بحاجة إلى دخول المستشفى لتلقي العالج بواسطة الوريد أو أن هنالك
مــرض آخــر مســبب لهــذه األعراض غيــر اإللتهاب الرئوي  ،وعالوة علــى ذلك ،ثمة أمور إضافية عديدة يمكن القيام بها لتحســين شــعور المريض ،خالل
فتــرة عــاج اإللتهــاب الرئوي .فعلى ســبيل المثال ،يجب أن يكثر المريض من الراحة ،من النوم ومن شــرب الســوائل ،إضافة إلــى اإلمتناع عن التدخين.
وإذا كان السعال يثير ضيقا شديدا ويمنع المريض من النوم الطبيعي خالل الليل ،فمن المفضل استشارة الطبيب بشأن تناول دواء ضد السعال.
أما في حاالت األعراض الحادة والصعبة ،ضعف الجهاز المناعي ،التعرض لمرض صعب أخر ،فقد تستدعي الحاجة التوجه إلى المستشفى للمعالجة.
كما وينصح األطباء بالمتابعة ما بعد الشفاء من المرض بواسطة صورة أشعة ( )XRAYبعد  7الى  12اسبوع من بعد العالج للتأكد من الشفاء التام
وعــدم وجــود أمــراض رئوية آخــرى لإللتهاب الرئوي الذي ينجم عن التعرض لفيروس ال تتم معالجته بالمضادات الحيوية ،بشــكل عام .وقد يتم اللجوء
إلى المضادات الحيوية لمنع نشوء مضاعفات خطيرة ،لكن الراحة ومعالجة السعال ،وحدهما ،كفيلتان بتحقيق الشفاء.

8

7

عالج اإللتهاب الرئوي البيتي:

الوقاية من اإللتهاب الرئوي :

تشــكل المعالجة البيتية عنصرًا أساســيًا وحيويًا للشــفاء من
اإللتهاب الرئوي.

يوصى األشخاص المسنون فوق سن  65عاما ،المدخنون ،أو الذين يعانون من
مشــاكل فــي القلــب أو في الرئتين ،بفحــص إمكانية تلقي لقــاح ضد اإللتهاب
الرئــوي .هــذا اللقاح ال يمنع نشــوء اإللتهاب الرئوي دائمــا ،لكنه يخفف من وطأة
اإللتهاب الرئوي حين التعرض له.
باإلضافــة إلــى ذلك ،ومــن أجل تقليــل خطر وإحتمــاالت اإلصابة بمــرض اإللتهاب
الرئــوي ،يمكن اإلمتناع عن العيش مع أشــخاص يعانــون من أمراض مثل النزلة
الوافدة ،نزلة البرد ،الحصبة ( )MEASLESأو الحماق (جدري الماء – VARICELLA
 .)CHICKENPOXفمــرض اإللتهــاب الرئــوي قــد ينشــأ بعــد التعــرض لإلصابــة
بأحد هذه األمراض .ولذا ،فإن غســل اليدين جيدا ،وبإســتمرار ،قد يمنع انتشــار
الفيروسات والجراثيم التي قد تسبب اإللتهاب الرئوي.

النصائــح التالية قد تســاعد علــى الشــفاء ومنع حصول
أيــة مضاعفات ،مثل نشــوء تلوث آخر ،أو تراكم الســوائل في
الجوف الجنبي ( )PLEURAL CAVITYالواقع بين الرئتين وبين
جدار الصدر .وهذه الحالة من تراكم السوائل تسمى :اإلنصباب
الجنبي PLEURAL EFFUSION
لدى إلتزام البيت ،يوصى بـــ :
• اإلكثار من الراحة ومن شرب السوائل لتجنب الجفاف
• معالجة السعال
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اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤـﻲ ﻟﻼﻟﺘﻬﺎب اﻟﺮﺋﻮي

world
pneumonia
day

ﻧﺤﻦ ﻣﻌﻜﻢ ﳊﻤﺎﻳﺘﻜﻢ
ﻣﻦ ﺧﻄﺮ اﻻﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﻬﺎب اﻟﺮﺋﻮي
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ دار اﻟﺸﻔﺎء ﻬﺰ ﺑﺄﺣﺪث أﺟﻬﺰة اﻟﻔﺤﺺ اﻻﻟﺘﻬﺎب اﻟﺮﺋﻮي ﻳﻘﺪم ﻟﻜﻢ ﲢﺖ اﺷﺮاف اﻻﺳﺘﺸﺎري اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪا اﳌﻄي اﺳﺘﺸﺎري
اﻣﺮاض اﻟﺼﺪرﻳﺔ واﳊﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻮرد واﻟﺰﻣﺎﻟﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ  اﻣﺮاض اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ ،اﻣﺮاض اﻟﺼﺪرﻳﺔ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﳌﺮﻛﺰة .اﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن اﳌﻄي ﺣﺎﺻﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻮرد اﻣﻛﻲ  اﻣﺮاض اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ واﻣﺮاض اﻟﺼﺪرﻳﺔ .ﻳﺘﺨﺼﺺ اﳌﻄي  ﻋﻼج ﺣﺎﻻت اﻟﺮﺑﻮ ،اﻟﺴﺪة اﻟﺮﺋﻮﻳﺔ اﳌﺰﻣﻨﺔ ،اﻻﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﻟﺼﺪرﻳﺔ
ا¯ﺘﻠﻔﺔ وﺗﻠﻴﻒ اﻟﺮﺋﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺘﻬﺮ أﻳﻀ© ﺑﻌﻼج أﻣﺮاض اﻟﺼﺪر اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻣﺮاض اﳌﻨﺎﻋﺔ ،ﻣﺮض اﻟﺴﺎرﻛﻮﻳﺪ ،أﻣﺮاض اﻟﻐﺸﺎء اﻟﺒﻠﻮري ،أورام اﻟﺮﺋﺔ ،ﺣﺎﻻت
اﻻﺧﺘﻨﺎق أﺛﻨﺎء اﻟﻨﻮم ﺑﺎ¸ﺿﺎﻓﺔ إ µﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﻇ ﺗﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻟﻠﺮﺋﺔ ،ﺗﻘﻴﻴﻢ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺮﺋﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺤﺺ اﻟﺘﻨﻔﺲ وﺣﺎﻻت اﻟﺪرن
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حـقـن الـبـالزمــا . . .
حقن البالزما الغنية بالصفائح الدموية  PRPمن أحدث الطرق التي توصل إليها العلم في عالج العديد
من األمراض الجلدية و هى غير الطرق التقليدية مثل :
 الفليرز و هو لملىء الفراغات فى الوجه . -البوتكس إلرخاء العضالت تحت الجلد لعالج التجاعيد و شد الوجه .

د .حممد فتحي
استشاري األمراض اجللدية
عضوية كلية األطباء امللكيه  -اململكة املتحدة
زمالة كلية األطباء امللكية  -جالسجو

ما هو عالج البالزما ؟

عــاج البالزمــا هــى عمليــة تجديــد
الخاليــا و مــا تنتجه من عناصر حيوية
ضرورية لحيوية الجلد مثل الكوالجين
و هــو البروتيــن و الــذى تتكــون منــه
معظم الطبقة الثانية من الجلد ليجعل
مــن البشــرة أكثر حيويــة و شــباب و يأتى
دور الكوالجين فى تماسك و قوة الجلد .
و هنا يوضح دور الكوالجين فى نضارةو جمــال و حيويــة الجلــد  ,ولذلــك عندمــا
تظهــر عالمات الشــيخوخه علــى الوجه و الرقبة
و األيــدى و أجــزاء أخرى من الجلد بســبب التقدم
فى العمر يفقد الشخص العديد من الكوالجين .
حقــن البالزمــا هــى حقــن غنيــة بالصفائــح الدمويــةتقوم بدورها بتحفيز إنقسام الخاليا الجذعية المسؤولة
عــن تجديــد الخاليا التالفة و بدورها ينتج الكوالجين الذاتى
للجســم و تجــدد األنســجه و تقلــل عــوارض الشــيخوخة
بالجســم كمــا تزيــد مــن الــدورة الدمويــة التي تقــوم بتغذية
البشرة بما تحتاجها من مواد الزمة لنضارة البشرة.
تقوم أيضا ُحقن البالزما بتحفيز الخاليا الجذعية فى فروة الرأسعلى تجديد الخاليا المسؤولة عن توليد الشعرة من جذورها,
و أيضا تنبت شعر جديد فى المناطق التى ليس بها شعر بعوامل
وراثية أو هرمونية.
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هل عالج حقن البالزما أمن أو له أثار جانبيه ؟
ما هي حاالت إستخدام حقن البالزما  PRP؟
ما عدد الجلسات التي يحتاجها المريض لعالج الحقن بالبالزما ؟
ما هي مميزات عالج الحقن بالبالزما ؟

هل عالج
حقن البالزما
أمن أو له
أثار جانبيه ؟

 يأتــى عنصــر األمــان فى عالج حقــن البالزما الغنيــة بالصفائح الدموية PRPمــن طريقــة تكوينهــا ,حيــث تعتمــد علــى فصــل أحــد مكونــات
دم المريــض (البالزمــا) وإعــادة حقــن البالزمــا لنفس المريض مــرة أخرى
بعدة طرق ،منها أن تحقن البالزما نفســها داخل البشــرة على طريقة
الميزوثيرابــى إلعــادة النضــارة للبشــرة ،أو تحقــن في فروه الــرأس أيضا
بطريقــة الميزوثيرابــى إلعــادة نمــو الشــعر ،كمــا أنهــا تضــاف للدهــون
الذاتيــة التي تم ســحبها مــن نفس المريض ويتم حقــن هذه الدهون
الذاتيــة مــع البالزمــا الذاتيــة فــي األماكــن المرغــوب حقنهــا وتعبئتهــا
بالدهــون حيــث تعطــى البالزما الذاتية تماســك أكثر للدهــون وتطيل
بقاء الخاليا الدهنية المحقونة بصورة كبيرة .
 تقنيــة حقــن البالزمــا الغنيــة بالصفائــح الدمويــة فــي تحفيــز إنتــاجالكوالجيــن واألليــاف المرنــة الموجــودة فــي البشــرة وذلــك بإضافــة
الثرومبيــن مــع البالزمــا بنســب معينــة وحقنهــا فــي البشــرة بطريقة
 ،FILLERSو تعــرف تقنيــة بالزمــا الصفائــح الدمويــة بإســتخدامها منــذ
فترة طويلة في معالجة الحروق وتســريع شــفاء الجروح بعد العمليات
الجراحيــة وحاليــً تســتخدم فــي عمليــات التجميــل علــى المســتوى
العالمي .
 لــذا تعتبــر هــذه الطريقــة آمنــة تمامــً ومــن دون أي آثــار جانبية علىاإلطــاق حتــى على المدى الطويــل ألنها تعتمد على حقــن مواد ذاتية
مــن نفــس المريــض وبالتالــي ال يوجــد أي مخــاوف من انتقــال أي عدوى
للمريض .

طريقة تحضير
حقن البالزما ؟
 طريقــة تحضيــر البالزمــا الغنيــة بالصفائــحالدمويــة ،PRPنجهــز أنابيــب معــدة خصيصــً
بطريقــة علميــة و مدروســة حيــث يتــم وضــع
كميــة بســيطة مــن الــدم المســحوب مــن
المريض .
 ثــم نقــوم بفصــل كريــات البالزمــا الغنيــةبالصفائــح الدمويــة عن كريات الــدم الحمراء و
ذلــك بوضــع األنابيب التى تحتــوى على عينات
الدم المسحوب بجهاز خاص بعملية الفصل .
 ثــم يقــوم الطبيــب بحقــن البالزمــا PRP(ممزوجــه بالمــادة المحفزة للصفائــح الدموية
إلفراز عوامل النمو التي بداخلها ) فى المكان
المراد حقنه حسب خطة العالج .
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 -ما هي حاالت أستخدام حقن البالزما  PRP؟

 حقــن البالزمــا يجــدد مكونــات البشــرة ويمنحهــا ملمســًوإشراقا أفضل.
 تخفيف آثار الندبات الناجمة عن حب الشباب. تخفيــف تجاعيــد الوجــه واليد الســطحية وكذلــك الخطوطالتعبيرية الدقيقة.
 حاالت تساقط الشعر ،وتخفيف الهاالت السوداء حول العين. إضافة البالزما  PRPإلى الدهون الذاتية وتستخدم في حقنالدهون في جميع مناطق الجسم ،الوجه ،اليدين ،األرداف.
 تطيــل البالزمــا فترة بقــاء الدهون باإلضافة إلــى أنها تعطىنضارة إضافية .

 ما عدد الجلسات التي يحتاجها المريض لعالج الحقنبالبالزما ؟

 يحتــاج المريــض إلــى  3جلســات متتاليــة بفاصــل ثــاث إلــى أربعأســابيع بين الجلســة واألخرى ،أما بالنســبة لحاالت تساقط الشعر
يحتــاج المريض من  6-4جلســات بفاصل أســبوعين بين الجلســة
واألخــرى ،ويعتمــد بعــد ذلــك متابعــة هــذه الجلســات علــى حالــة
المريــض وعمــره حيــث ينصح فــي حاالت زيــادة التجاعيــد والتقدم
بالعمــر بإجــراء جلســة كل ســتة اشــهر أمــا فــي حــاالت التجاعيــد
الخفيفــة والعمــر أقل من  45ســنة يمكن إجراء جلســة واحدة كل
سنة ويختلف بروتوكول العالج من حالة إلى أخرى .

 -ما هي مميزات عالج الحقن بالبالزما ؟

 أهــم مــا يميــز هــذه التقنية هــو ســامتها وأمانهــا وخلوها منالتأثيرات الجانبية ،أما النتائج المتوقعه من هذه التقنية فتعتمد
علــى اإلنتقــاء الجيــد للمرضــى فــا ينصــح مثــ ً
ا بإســتخدام هــذه
التقنيــة للذيــن يعانــون من إنخفاض فــي عدد الصفائــح الدموية،
وال ينصــح بتنــاول أدويــة تؤثــر على الصفائــح الدموية كاألســبرين
ومضــادات اإللتهــاب الفيرســتيروتيدية ( أدويــة المفاصــل ) لمــن
يرغــب بإســتخدام هــذه التقنية ،ويتوقــع أن يحدث انتفاخ بســيط
في الوجه ال يدوم أكثر من  24-12ساعة وتظهر النتائج خالل 3-2
أســابيع مــن الجلســة ،وهــو الوقــت الــازم لتحفيز نمــو الكوالجين
الطبيعي .

ُيعتبــر الميزوثيرابــي مــن أحــدث الصيحــات فــي عالــم تجميــل الجلــد
والجســم وذلــك مــن أجــل الحصــول علــى النتائــج العالجيــة المرغوبــة.
اكتشفه الفيزيائي الفرنسي د .ميشال بيستور عام  ،1950وهو عبارة
عن حقن فيتامينات ومعادن وأدوية وأحماض أمينية تحقن في الطبقة
الوســطى من الجلد .كل األدوية المستخدمة في الميزوثيرابي حاصلة
علــى موافقة إدارة الغذاء والدواء األميركية الـ  FDA.للميزوثيرابي عدة
إســتخدامات بما فيها إزالة الدهون وإزالة الســليوليت ،تنحيف الجســم
نمو الشعر .وبالتالي
وإعادة شباب الوجه والرقبة وإزالة التجاعيد وإعادة ّ
تُجهــز التركيبــة المحقونــة خصيصًا لــكل حالة بحســب أهدافها .هذه
الطريقــة العالجيــة توفــر قدرًا عاليًا مــن األمان للمــرأة أو الرجل باإلضافة
تقدمه.
إلى النجاح الذي ّ
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 -إزالة الدهون :

التجمعــات الدهنيــة التــي ال
الميزوثيرابــي يخلــص جســمك مــن
ّ
تســتجيب للريجيم والرياضة مثل البطن ،األرداف ،األفخاذ الداخلية
والخارجيــة ،المؤخــرة ...تحقــن المادة مباشــر ًة في المنطقــة المراد
إزالــة الدهــون منهــا فتوقــف الخاليــا الدهنيــة عن تخزيــن الدهون
وتســاعد علــى تكســير الخاليا الدهنيــة الموجــودة .فالفيتامينات
واألحماض األمينية تعمل على شــد الجلد ،والعناصر األخرى تعمل
علــى إزالــة الدهون .ثم تخرج الدهون من الجســم بنفس الطريقة
التــي نفقد بها الوزن .إســتخدام الميزوثيرابــي مع تقليل الدهون
والنشويات من النظام الغذائي مع ممارسة الرياضة يحقق أفضل
وسن فوق  18سنة
النتائج ،مع العلم بأن أي شخص بصحة جيدة
ّ
يمكنه االستفادة من الميزوثيرابي.

 -إزالة السليوليت :

يصيــب الســليوليت عــاد ًة أكثــر مــن  %90من الســيدات وهو غير
مرتبط بالسمنة ،وينتج بسبب ضعف الدورة دموية ،تضخّ م الخاليا
الدهنية ...الميزوثيرابي يمكنه تخليص جسمك من السليوليت.

 -إعادة نمو الشعر :

أي
فقــدان الشــعر أو «األلوبيشــيا» قــد يصيب الرجال والنســاء في ّ
المؤدي
عمر .الميزوثيرابي يمكنه إعادة نمو الشــعر بإزالة الســبب
ّ
إلى فقدان الشــعر وتنشــيط الجســم بالطريقــة الطبيعية إلعادة
نمو الشعر المفقود.
ّ

 -إعادة شباب الوجه والرقبة :

تظهــر تجاعيــد الجلد وثناياه بســبب تراكم الدهــون فيه وفقدان
الجلــد لمرونتــه وزيادة الســموم فيــه .بحقن تركيبــة الميزوثيرابي
الغنية بالفيتامينات ومضادات األكسدة يمكنك تحسين أو تجنّب
تكون التجاعيد وثنايا الجلد والتغ ّير في لونه ،إذ توفر الفيتامينات
ّ
الغذاء الالزم للجلد لتحسين لونه ومرونته .بينما تخلص مضادات
األكســدة وجهك من الســموم التي تســ ّبب التجاعيد باســتخدام
تركيبة إزالة الدهون يســتطيع الميزوثيرابــي إزالة الدهون الزائدة
وشــد الجلد وتحديــد الخدين وحدود الوجه بإزالــة الدهون الزائدة.
اســتخدام الميزوثيرابي إلعادة شباب الوجه والرقبة يجعل وجهك
أكثر شبابًا ونضارة.

مدة العالج والنتيجة :

تحتــاج كل عالجــات الميزوثيرابــي إلــى متوســط مــن  5إلــى 15
جلســة .عــدد الجلســات يختلف وفقًا لنــوع العالج وحالة الشــخص
الــذي يتلقى العالج .حقن الميزوثيرابي ال تســتغرق وقتًا طوي ً
ال وال
أي ألم تقريبًا.
تس ّبب ّ
التخدير المستخدم :ال تحتاج حقن الميزوثيرابي إلى أي تخدير
مخدر
حيــث إنــه يحقن بإبرة رفيعة جدًا .قد ُيســتخدم فقــط كريم
ّ
على المنطقة المراد حقنها.
بعد الجلســة :قد تشــعر المرأة بحرقة بســيطة لمدة  24ساعة.
قد يظهر بعض اإلحمرار والتو ّرم في المنطقة المحقونة ويختفي
بعد  48ساعة من إتمام الجلسة .يمكنك مواصلة نشاطك اليومي
واإلستحمام وممارسة الرياضة .وعاد ًة ال تظهر نتيجة الميزوثيرابي
إال بعد الجلسة الثانية أو الثالثة .

ﻗﺴﻢ اﻣﺮاض اﳉﻠﺪﻳﺔ واﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ


 
 ﺗﺄﻟﻘﻲ
ﻣﻊ اﺳﺘﺸﺎرﻳﻴﻨﺎ اﻟﻤﻤﻴﺰﻳﻦ ...
اﻧﺖ ﺑﻴﻦ اﻳﺪي أﻣﻴﻨﻪ
ِ

اﻟﺪﻛﺘﻮرة
ﻫــــﺪى ﻣﺼﻄـﻔـــــﻰ
أﺧﺼﺎﺋﻴﺔ اﻣﺮاض ﺟﻠﺪﻳﺔ
وﺗﻨﺎﺳﻠﻴﺔ وﲡﻤﻴﻞ
ﻣﺎﺟﺴﺘ أﻣﺮاض ﺟﻠﺪﻳﺔ وﺗﻨﺎﺳﻠﻴﺔ
دﺑﻠﻮم  اﻟﻄﺐ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻲ واﻟﻠﻴﺰر
ﻣﻦ اﻛﺎدﳝﻴﺔ اﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﻄﺐ
اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻲ ) ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻮﺳﻄﻦ (

اﻟﺪﻛﺘﻮرة
ﻧﺎﻫـــــﺪ ﻗﺎﺳـــــــﻢ

اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﻤــــﺪ ﻓﺘﺤـــﻲ

أﺧﺼﺎﺋﻴﺔ اﻣﺮاض ﺟﻠﺪﻳﺔ رﺋﻴــﺲ ﻗﺴـﻢ اﻣــــﺮاض
اﳉﻠﺪﻳﺔ و اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ
وﺗﻨﺎﺳﻠﻴﺔ وﲡﻤﻴﻞ
ﻣﺎﺟﺴﺘ اﳉﻠﺪﻳﺔ
واﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ

ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻃﺒﺎء
اﳌﻠﻜﻴﺔ ) اﳒﻠا (
رﺋﻴﺲ ﻛﻠﻴﺔ اﻃﺒﺎء اﳌﻠﻜﻴﺔ
) ﺟﻼﺳﺠﻮ (

اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﻣﺼﻄﻔــﻰ أﺑـــﻮ زﻳـــﺪ

اﻟﺪﻛﺘﻮرة
ﻧــﻮر ﺟﻴﻬــــﺎن ﺑﺎرﻛــﺮ

اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﻤﺪ ﻋﺒﺪا اﻟﻌﻨﺰي

اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﺿﻴـﺎء ﻣﺒــﺎرك ﻫﺎﺷــﻢ

إﺳﺘﺸﺎري اﻣﺮاض اﳉﻠﺪﻳﺔ
أﺳﺘﺎذ وإﺳﺘﺸﺎري اﻣﺮاض أﺧﺼﺎﺋﻴﺔ اﻣﺮاض ﺟﻠﺪﻳﺔ إﺳﺘﺸﺎري اﻣﺮاض اﳉﻠﺪﻳﺔ
و اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔوﲡﻤﻴﻞ اﻟﺒﺸﺮة
اﳉﻠﺪﻳﺔ واﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ واﻟﻌﻘﻢ
و اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ
وﺗﻨﺎﺳﻠﻴﺔ وﲡﻤﻴﻞ
واﻟﺸﻌﺮ
وﲡﻤﻴﻞ اﻟﺒﺸﺮة واﻟﺸﻌﺮ
دﻛﺘﻮراه  اﻣﺮاض
اﳉﻠﺪﻳﺔ واﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ واﻟﻌﻘﻢ
) ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ
ازﻫﺮ اﻟﻘﺎﻫﺮة (

اﻟﺰﻣﺎﻟﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ  ﺑﺎﺛﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﳉﻠﺪ واﻟﻠﻴﺰر
اﻟﺒﻮرد اﻟﻜﻨﺪي واﻣﺮﻳﻜﻲ
 اﻣﺮاض اﳉﻠﺪﻳﺔ

دﻛﺘﻮراه  اﻣﺮاض اﳉﻠﺪﻳﺔ
واﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ واﻟﻌﻘﻢ ) ﻛﻠﻴﺔ
اﻟﻄﺐ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ ازﻫﺮ
اﻟﻘﺎﻫﺮة (
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التعرق
الزائد ....

المسببات والعالج

يعد التعــرق ظاهرة طبيعية وضرورية لتنظيم حرارة الجســم،
ولكن زيادته ،بشكل كبير يعد مرضًا يطلق عليه «فرط التعرق»،
وكما هو معلوم أن الغدد العرقية هي التي تنتج وتفرز العرق،
كمــا أنها مهمــة في تنظيــم حرارة الجســم عند إرتفــاع درجة
حرارته عن طريق التبريد بتبخر العرق على سطح الجلد.

بداية يحتوي الجلد على ما يعادل  2إلى  4ماليين غدة عرقية تنتشر
في مختلف مناطق الجسم وترتكز بشكل أكبر براحة اليدين (حيث
يوجد ما يقارب  700غدة عرقية لكل ســنتيمتر مربع من الجلد) يتم
التحكــم بها عــن طريق مراكــز القشــرة الدماغية والجهــاز العصبي
السمبثاوي.

د /ضياء مبارك هاشم
استشاري األمراض الجلدية
والتناسلية
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التأثير الســلبي  :يشــتكي كثيــر من مرضــي التعــرق الزائد أن
هذه المشكلة تسبب لهم صعوبات في الحياة خاصة على الصعيد
المهني وفي المجال اإلجتماعي وعند مقابلة اآلخرين ومصافحتهم
والتعامــل معهــم حيــث يضطــر البعــض إلســتبدال مالبســه عــدة
مــرات باليــوم كما أثرت بشــكل كبير علــى الناحية النفســية لهؤالء
األفــراد بــل وأحدثت تأثيرًا ســلبيًا مماثــ ً
ا لما تحدثه األمــراض المزمنة
(مثل الصدفية الشديدة وأمراض الفشل الكلوي ) كما بينت بعض
الدراســات ! كمــا ال تــزال آليــة حــدوث التعــرق الزائــد مجهولــة ولكــن
يعتقد أن زيادة إســتثارة األعصاب لها دور في ذلك من خالل مؤثرات
خارجية كالحرارة أو الضغط النفسي (  ) STRESSأو داخلية من المخ
نفسه ،وهناك نظريات أخرى تشير إلى دور الوراثة في إكتساب هذه
الحالة.

أنـواع فـرط الـتـعـرق :
 .1فــرط التعــرق الموضعي  :وهو الــذي ُيصيب مواقع موضعية معينة من الجســم غالبًا مــا تكون منطقة
اإلبطيــن ،راحــة اليديــن  ،باطــن القدميــن  ،منطقــة الوجه ونــادرًا مناطق أخرى من الجســمُ .يصيب فــرط التعرق
الموضعي  %0.5من الناس ،ويظهر عادة في العقد الثاني و الثالث من الحياة أي ما بين  30-11سنة .لم يعرف
سبب فرط التعرق الموضعي لكنه ينتج عن زيادة في إستجابة الغدد العرقية لإلشارات العصبية .
 . 2فرط التعرق العام  : GENERALIZED HYPERHIDROSISمرض السرطان  ،أمراض الجهاز العصبي مثل
مرض الشلل الرعاشي  .أمراض القلب والجهاز التنفسي  .مراحل األيض مثل فرط الغدة الدرقية ،مرض السكري،
هبوط السكر في الدم ،النقرس ،سن اليأس  .إدمان الكحول المزمن  .مرض هوجكينز HODGKIN›SDISEASE
 ،و أمراض األخماج المزمنة  CHRONICINFECTIONSمثل مرض السل ( الدرن ) وخاصة في فرط التعرق الليلي
. NOCTURNAL HYPERHIDROSIS

العالج:
فــي البدايــة يقوم طبيب الجلدية المختص بتقييم شــامل لمثل هذه الحــاالت يتضمن أخذ معلومات كافية عن
تاريخ الحالة وشدتها والعوامل التي تزيد التعرق ويجري فحصًا سريريًا للبحث عن أسباب أخرى للتعرق .

منطقة اإلبط :
أو ًال  -عالجات موضعية :

وتشــمل مضــادات التعــرق  ANTIPERSPIRANTSومزيــات
الرائحة  DEODORANTSويجب عدم الخلط بينهم حيث أنهما
مختلفان من حيث التركيبة وآلية عملهم .مضادات التعرق تمنع
الغدد العرقية في الجلد من إفراز العرق وآلية ذلك غير معروفة
بالضبــط ولكــن النظرية األكثر شــيوعًا تُفيد بــأن المعادن التي
تحتويهــا هذه التحضيرات تســد فتحات قنــوات الغدد العرقية.
أمــا مزيــل الرائحــة فأنها تحتــوي على مــواد تحجب رائحــة العرق
الكريهــة أو مواد تقلل من البكتيريا على الجلد و بالتالي تقلل
مــن الرائحــة الناتجة عن العرق بفعل البكتيريا .ويعد األلمنيوم
مــن أكثر المعــادن المســتخدمة لمكافحة التعــرق ،ومن أهمها
ألمنيــوم كلورايــد الذي يوضع على المنطقة لمدة  8-6ســاعات
يوميًا
( مــرة واحــدة لي ً
ال ) أو كل  48ســاعة حتى يخــف العرق ثم تصبح
مــرة كل أســبوع  3-أســابيع قــد تحــدث بعــض التهيــج الجلدي
البســيط الــذي يمكــن عالجــه بتقليل عــدد مرات اإلســتخدام أو
إستخدام كريمات أخرى يحددها طبيب الجلدية .

ثانيًا  -حقن البوتكس :
أظهرت دراسة أجريت على  320مريضًا ممن تعالج بحقن البوتكس بمنطقة اإلبط أن معدل انخفاض العرق كان
 %83مع تحسن ملحوظ في قدرة هؤالء األفراد على أداء أعمالهم وممارسة حياتهم .
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عالج مشاكل البشرة ،وخصوصًا نحافة الوجه
أو أجــزاء محــددة منــه ،أصبــح موضــع اهتمام
كثير من الرجال والنساء .وحقن التعبئة من
اإلجراءات التجميلية واسعة
اإلنتشار في عيادات الجلدية والتجميل.
للحديــث عنهــا نبــدأ أو ًال بالحديــث عــن
ضرورات استخدامها:

الحـقـن
التجميلي
وما هي أهم أنواعه ؟

حقن التعبئة

01

03

نــحـــــــــــــافــة الــــــــــــوجــه

وذلــك نظــرًا إلــى اتبــاع حميــة غذائيــة
شديدة أو عقب بعض األمراض العامة.

04
02

تســتخدم حقــن التعبئــة لألماكــن
المتضــررة بالجســم عقــب الحــوادث أو
بعض العمليات التجميلية.

عــالمــات الــشيـخوخـة بـالبـشـرة

التــي تظهــر بشــكل خطــوط عميقــة
حــول األنــف والفــم أو خطــوط ســطحية
حول العينين ،إضافة إلى نحافة منطقة
الخدين.

وتستخدم هذه الحقن للشباب والشيوخ على
الســواء لتحســين محيــط الوجــه والشــفتين
والحصــول علــى بشــرة متناســقة وجميلــة.
ســابقًا كان العالج الوحيد للحاالت السابقة وما
شــابهها هــو العمليــات الجراحية لشــد الوجه
وما يتبعها من آثار جانبية سيئة كوجود ندب
يصعــب عالجها (كيلويــد) أو تصبغات صعبة،
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نــــقـــــص الــــــــــكـــــوالجــيــــن

وكذلــك حدوث تهدل بالجلد نتيجة نقص
الكوالجيــن بالنســيج الداعــم للجلــد؛ مــا
يظهر الوجه بشكل هزيل ونحيف.

05

مــن أهــم أســباب الحقــن حقــن التحفــرات
والندب بالبشرة الناتجة عن حب الشباب.

وكذلــك  -وهــو األهــم خضــوع المريــض
للتخديــر العــام ومــا له مــن آثار جانبيــه قد ال
تناســب بعــض المرضــى أمــا اآلن فســهولة
عمــل حقــن التعبئــة وبالتخديــر الموضعــي
جعلت منها إجراء أساسيًا في أغلب عيادات
التجميل والليزر .

واآلن لنتحدث عن كيفية عمل هذه الحقن :

هذه الحقن تحتوي على نسبة كبيرة من الماء ومواد ذات لزوجة معينة توضع
تحــت طبقة الجلد لملء الخدود والتجاعيد العميقة ،وكذلك الســطحية منها،
وبعــد مــرور حوالــي  40-30يومــً مــن إجــراء عملية الحقــن يتكون كبســولة من
الكوالجين الخاصة بالجســم حول هذه المــواد؛ ما يعطيها الملمس الطبيعي
والشكل المالئم .
أما عن أنواع حقن التعبئة فهي كما يأتي :
يوجد نوعان رئيسان من مواد حقن التعبئة

أوالً -مواد مصنعة :

أ  -مــواد مؤقتــة ( يمتصها الجســم خالل فترة زمنية من  6-4أشــهر وفي أحيان قليلة
12شــهرًا ) وأشــهرها هــو حمــض الهاليورينــك ،وتوجــد منه أنــواع وتركيــزات مختلفة
حسب المكان الذي سيحقن فيه .وهذه المادة آمنة إلى حد كبير إذا ما حقنت بطريقة
وبأيد ماهرة .
سليمة
ٍ
ب -مواد ال يمتصها الجسم وتظل لفترات طويلة تستمر لعدة سنوات وتسمى تجاوزًا
بمواد الحقن الدائم .وهذه المواد إذا حقنت بشكل غير مناسب يكون المريض أكثر
عرضة لآلثار الجانبية من مواد الحقن المؤقتة .

ثانيًا -الدهون الذاتية :

وفيها يتم شــفط الدهون من إحدى مناطق الجســم ( كاألرداف مث ً
ال ) ثم تذويبها وحقنها
بالوجــه أو أي مــكان آخــر .وهــي قليلــة اآلثــار الجانبيــة ،غيــر أنها غيــر مســتقرة ،وتُمتص من
الجسم بسرعة كبيرة.
 أمــا عــن اآلثــار الجانبيــة الممكــن حدوثهــا بعــد عمليــة الحقن فهــي في الغالب بســيطةكحدوث ازرقاق في مكان الحقن أو تورم بسيط أو ألم يزول خالل أيام.
 ينصــح بعــدم أخــذ المســكنات مــن نوعيــة مضــادات االلتهــاب غيــر الســتيروديه وكذلكاألسبرين بعد الحقن أو قبله بعدة أيام.
 هنــاك مضاعفــات تحدث نتيجة قلة خبرة الطبيب كعدم تناســق الخدين أو حدوث تكتلتحت الجلد أو تحرك مواد الحقن من مكان آلخر.
 هناك بعض المضاعفات تحدث نتيجة حقن المواد المخصصة لتعبئة الجســم في الوجهوعالجها يحتاج إلى خبرة ومهارة خاصة.
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البورد الفرنسي في أمراض القلب
والشرايين من أكاديمية باريس
( جامعة بيير وماري كوري )
حائز على البورد الفرنسي في طب القلب
التداخلي من جامعة باريس الثانية عشره
عضو في -:
• جمعية القلب الفرنسية.
• جمعية القلب األوروبية.
• جمعية القلب وجراحة القلب اللبنانية.

ما هي أمراض القلب بأجزاء قلب اإلنسان
قد تؤثــر امراض القلــب ( )HEART DISEASEعلــى أي من وظائف
القلب وعلى اي من اجزاء القلب.
مرض القلب األكثر شــيوعًا هو المتالزمة اإلكليلية ( أو متالزمة الشــريان
التاجــي  ) CORONARY SYNDROME -باشــكالها وتجلياتهــا
المختلفة .األوعية الدموية التاجية هي األوعية الدموية المنتشرة على
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د .أحمد عالء الدين
استشاري يف أمراض القلب
والشرايني استشاري يف القسطرة
وطب القلب التداخلي

الجانب الخارجي من عضلة القلب ووظيفتها توصيل الدم اإلى القلب
نفســه .عندمــا تكون هنالــك عملية تصلب ( تراكــم طبقة خليط من
الكالســيوم والدهــون ) في داخــل األوعية الدموية التاجيــة ،أو عندما
يحدث إنقباض في هذه األوعية الدموية ،فمن المحتمل حدوث تضيق
في جوف هذه األوعية الدموية ،األمر الذي يعيق إيصال الدم إلى عضل
القلب.
إن أي مــس بعضلــة القلــب أو بقــدرة عضلة القلب علــى اإلنقباض من
شــأنه أن يســبب هبوطــً ،مؤقتــً أو مســتديمًا ،فــي قــدرة القلب على
اإلنقبــاض .وحيــن تتضــرر قــدرة القلب علــى اإلنقباض يطــرأ تراجع في
ضخ الدم إلى أعضاء حيوية في الجسم .عملية تضيق اأوعية الدموية
هذه تســبب الذبحة الصدرية (  ،) ANGINA PECTORISوإذا ما حصل
ضرر مستديم لعضلة القلب فعندئذ يتولد أحتشاء عضل القلب
( .) MYOCARDIAL INFARCTION
من يعاني من الذبحة الصدرية أو من إحتشاء عضل القلب قد يشعر
بألــم أو ضغــط علــى جــدار الصــدر (  .) CHEST WALLوقــد يكون هذا
الشــعور مصحوبــً ،فــي بعــض األحيــان ،بالتعــرق ،الشــعور باإلختناق،
ضيــق التنفــس ،الغثيان ،وشــعور بالضعف الكلي العــام .هذا الوضع
يشــكل حالة طوارئ تســتدعي التدخل الطبي العاجل .خيارات العالج
فــي مثــل هــذه الحــاالت متعــددة ومتنوعــة ،لكــن الخيــار األفضل هو
الوقاية .عدم التدخين ،الحفاظ على توازن مستويات الدهون في
الدم ،ممارسة النشاط الجســماني  -هي امثلة على اعمال وقائية.
عنــد حــدوث مثــل هــذه الحالة هنالــك العديد مــن خيارات العــاج ،بما
فــي ذلــك العــاج باألدويــة .بعضهــا تؤخــذ عن طريــق الفــم وبعضها
بالحقــن فــي الوريــد .يمكــن قســطرة األوعيــة الدمويــة التاجيــة .يتــم
إدخــال أنبــوب قســطرة ،من خالل شــريان فــي الفخذ عادة وصــوالً إلى
األوعيــة الدمويــة التاجية ،من خــال عرض توضيحي لألوعيــة الدموية.
بواســطة القســطرة يمكن فتح وتوســيع األوعية الدموية المتضيقة،
بواســطة نفــخ بالــون أو زرع دعامــات تدعم الجــدران الداخليــة لالوعية
الدمويــة وتبقي الشــريان مفتوحًا بســعة قـطـــره األصلــي .وثمة طرق
أخرى ،ايضا ،تشــمل حقـــن أدوية مختلفة في األوعية الدموية التاجية،
إضافة إلى العالجات باألشعة الموضعية لألوعية الدموية.

القلب والدورة
الدموية
كــيـف يــعــمالن ؟
قــد يكــون من الضــروري احيانا نقل المريض الى غرفــة العمليات الجراء
عملية طـعم مجازة الشريان التاجي (CORONARY ARTERY BYPASS
 .)GRAFTهــذه العمليــة الجراحيــة باإلمكان إجراؤها على وجه الســرعة
كعمليــة جراحيــة طارئة ،أو كعمليــة جراحية مخطط لها مســبقا على
أساس نتائج فحوصات مختلفة تستدعي التدخل الجراحي.
قد تصاب عضلة القلب بمرض إلتهابي جراء مرض القلب المعدي الذي
تســببه فيروســات ،جــراء تفاعــات يتدخل فيهــا جهاز المناعــة ،أو جراء
تناول الكحول وتعاطي المخدرات.
توجــد فــي القلــب أربعــة صمامــات .كل واحــد مــن هــذه الصمامــات قد
يصاب بضرر ما فيحدث خلل في عمله .وتصنف اإلضطرابات األساســية
في عمل صمامات القلب إلى مجموعتين :
تضيق صمام القلب وتوسع صمام القلب.
التضيــق يمــس بالقــدرة علــى ضــخ الــدم ونقلــه بيــن األجــزاء (الغــرف)
المختلفــة فــي القلــب ،ممــا يتطلــب مزيــدًا مــن الضغط في ضــخ الدم
من أجل الوصول إلى المســتوى الطبيعي الذي يضخه القلب عادة .أما
في حالة توســع الصمام ،فإن تدفق الدم يســتمر حتى في الوقت الذي
يفتــرض أن يمنــع صمام القلب تدفق الدم ،تمامًا .يمكن تشــبيه صمام
القلب المتســع بصنبور (حنفية) ماء يتســرب المــاء منها ،بينما يمكن
تشبيه صمام القلب المتضيق بصنبور ماء ال يفتح بشكل كامل.
قــد تكــون أمــراض القلــب فــي صمامــات القلــب خلـــقية (والديــة -
 )CONGENITAL DISEASEوعندهــا يتوقــع ســماع نفخــات قلبيــة
( )HEART MURMURعنــد اإلصغــاء إلــى صــوت القلــب .وقــد تكــون
مكتســبة نتيجــة أمــراض القلب المعديــة المختلفة التي تســبب ضررًا،
مباشرًا أو غير مباشر ،لصمامات القلب .كذلك عملية تصلب الشرايين،
أيضا ،يمكن أن تسبب ضررًا لصمامات القلب.

من عالمات مرض القلب في الصمامات وإعراضها:
 ضيق التنفس . هبوط في اللياقة البدنية وإرهاق متزايد . متالزمة الشريان التاجي . -عدم انتظام ضربات القلب واغماءات متكررة .

عــاج امــراض القلــب والصمامــات تتــم ،بشــكل عــام ،بواســطة
أدويــة .فــي بعــض األحيــان ،قــد تكــون هنالــك حاجــة إلجــراء قســطرة
( )CATHETERIZATIONمــن شــأنها أن تســاعد فــي التشــخيص ،بــل
وفــي عــاج أمراض القلب فــي الصمامات .وقد يكون مــن الضروري ،في
بعض الحاالت ،إجراء عملية جراحية إلصالح الصمام أو إستبداله ،إن كان
إصطناعيًا (. )ARTIFICIAL VALVE
توجد في القلب منظومة توصيل مسؤولة عن نقل الشارات الكهربية
التــي تحفــز إنقباضــات القلب ،تنظــم توقيت اإلنقبــاض وتنظم العالقة
بين إنقباضات البطينين وبين إنقباضات األذينين .
وقد يطرًا ،أحيانًا ،خلل ما في عمل منظومة النقل الكهربي يمكن
أن ينعكس في:
 -1تسارع وتيرة القلب .
 -2تباطؤ وتيرة القلب .
 -3عــدم انتظــام وتيــرة القلــب ،أو غيــاب أيــة عالقــة زمنيــة واضحــة بين
توقيت إنقباضات البطينين وبين توقيت إنقباضات األذينين .
 -4إضطرابــات النظــم ( )ARRHYTHMIAهــذه قــد ترافقهــا األعــراض
التالية - :إحساس دقات القلب  -ارهاق  -ضيق تنفس أو إغماء.

العوامــل المســببة الضطرابــات نظـــم القلــب قد
تشمل :

 دواء ما يتناوله الشخص لمعالجة مشكلة جسدية أخرى . تصلـب في منظومة النقل والتوصيل . إضطرابــات فــي الصمامــات وعوامــل أخــرى لهــا تاثيــر علــى منظومةالنقل .

خيارات معالجة مشاكل النقل تشمل العالجات الدوائية ،أو وقف تناول
دواء معيــن يتناولــه المريــض ويســبب اإلضطراب ،بل قــد يتطلب االمر
أحيانــً زرع ناظمــة إصطناعيــة ( )ARTIFICIAL PACEMAKERلتنظيــم
ضربــات القلــب أو المعالجــة بالصدمــة الكهربائية .وإجمــاالً ،يتعلق نوع
العــاج بنــوع اإلضطــراب ،ســببه واألثــار الســريرية المحتملــة الضطــراب
النظم.
عندمــا يثور شــك بوجود نوع معين من مــرض القلب ،يجب التوجه إلى
طبيــب العائلــة أو إلــى طبيب متخصــص باألمــراض الباطنيــة .وأحيانًا،
طبقًا لمعطيات مختلفة ،قد يكون من الضروري أيضًا إستشارة طبيب
متخصص في مرض القلب ( . ) CARDIOLOGIST
القــرار بشــان إجراء قســطرة وإدخــال دعامــة (  ،) STENTأو إجراء عملية
طعــم مجــازة الشــريان التاجي ،يتم إتخاذه بالتشــاور بيــن أطباء القلب
وبيــن جراحــي القلب .وإذا كان عدد من الشــرايين مصابًا ،فمن المتبع،
عادة ،إجراء عملية جراحية وليس قسطرة.
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أعــراض أمـرض الـقـلـب
تختلف أعراض أمراض القلب بإختالف المرض:

أعراض أمراض القلب الوعائية
(:)CARDIOVASCULAR DISEASE - CVD
تنجــم امــراض القلــب الوعائية عن تضيق ،انســداد او تصلب في
االوعيــة الدمويــة ،تؤدي الى عدم تلقـــي القلب ،الدمــاغ او اعضاء
اخرى في الجسم كمية كافية من الدم.
أعراض أمراض القلب الوعائية تشمل:
الم في الصدر (الذبحة الصدرية )ANGINA PECTORIS -
ضيق النفس ()DYSPNEA
الــم ،خــدر ،ضعــف او شــعور بالبــرد في الســاقين والذراعيــن ،اذا
حصل تضيق في األوعية الدموية فيها.

أعراض أمراض القلب الناجمة عن إضطرابات
النـظـم ()ARRHYTHMIA
إضطراب النـظـم هو عدم إنتظام ضربات القلب.
إضطرابــات النظــم قــد تشــمل نبــض القلــب بمعــدل أعلــى من
الطبيعي ،بمعدل أقل من الطبيعي أو بصورة غير منتظمة.
أعراض أمراض القلب المرتبطة بنظـم ضربات القلب تشمل:
 رجفة ( إرتعاش ) في الصدر تسرع القلب ( نبض سريع ) TACHYCARDIA - بطء القلب ( نبض بطيء ـ ) BRADYCARDIA دوخة ألم في الصدر  -ضيق نفـس غشــي ( إغمــاء  ) FAINTING / SYNCOPE -أو حالــة قريبة منالغشي
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أعراض أمراض القلب الناجمة عن عيب في القلب:

العيــب الخلقــي ( ) CONGENITAL DEFECTالحــاد فــي القلــب
يمكن إكتشافه ،عادة ،في غضون ساعات ،أيام ،أسابيع أو أشهر
بعد الوالدة .أعراض عيوب امراض القلب تشمل :
 جلـد بلون رمادي فاتح أو أزرق ( زراق ) CYANOSIS - إنتفاخ في البطن ،في الساقين أو حول العينين ضيــق نفــس خالل تناول األكل ،ما يســبب إرتفاعًا غير كاف فيالوزن العيوب الخلقية األقل حدة وخطورة يتم تشخيصها ،غالبًا،
في وقت متاخر فقط من سن الطفولة أو حتى في سن البلوغ .
أعراض العيوب الخلقية في القلب ،التي ال تشكل خطرا فوريا على
الحياة ،تشمل :
 سهولة حدوث ضيق النفس ،نتيجة ممارسة نشاط جسمانيأو رياضي .
 سهولة الشعور بالتعب ،نتيجة ممارسة نشاط جسماني أو رياضي . تراكم سوائل في القلب او في الرئتين . تورم في اليدين ،في الكاحلين او في كفي القدمين .( )CARDIOMYOPATHYأعراض أمراض القلب الناجمة عن إعتالل
عضلة القلب :
إعتــال عضلة القلب معناه ان عضلة القلب تصبح اكثر ســمكا وصالبة
وفــي بعــض األحيان ،فــي المراحل المبكــرة من إعتالل عضلــة القلب ،ال
تظهر أية اعراض على اإلطالق .كلما إشتد المرض وتفاقم،
قد تشمل أعراضها:
 ضيق النفس عند بذل أي مجهود ،أو حتى وقت الراحة . تورم الرجلين ،الكاحلين والقدمين . إنتفاخ ( توسع ) في البطن جراء تراكم السوائل . التعب . إضطراب نظم القلب ـ تسرع ،خفقان أو رجفة . -دوخة واغماء .

هناك ثالثة أنواع من التلوثات في القلب :

سوء التغذية
فرط ضغط الدم
فرط الكولسترول في الدم
مرض السكري
السمنة الزائدة
قلة النشاط الجسماني

أسباب وعوامل
خطر أمراض القلب

 إلتهــاب التامــور ( إلتهــاب غشــاء القلــب ـ ،)PERICARDITISوهــو إلتهاب األنســجة ( الغشــاء )
التي تغطي القلب .
 إلتهــاب عضــل القلــب (  ،) MYOCARDITISيصيبالطبقة الوسطى من عضل القلب .
 إلتهــاب الشــغاف (  ،) ENDOCARDITISيصيــبالغشــاء الداخلــي الــذي يفصــل بيــن غــرف القلــب
وصماماته .
تختلف أعراض أمراض القلب التي يسببها تلوث
في القلب ،طبقا لنوع العدوى ،وتشمل :
 الحمى ضيق النفس الضعف او التعب إ نتفاخ في الساقين أو في البطن تغيرات في وتيرة نبض القلب سعال جاف أو متواصل -طفح جلدي او بقع غير عادية

التدخين

التوتر المستمر
سوء النظافة الصحية

أعراض أمراض القلب الناجمة عن مشكلة
إن فهم كيفية وآلية عمل القلب يسهل فهم أسباب أمراض القلب
في صمامات القلب :
القلب هو مضخة .إنه عضو عضلي بحجم قبضة اليد ،ويقع إلى اليســار قليال من
مركز الصدر .ينقســم القلب إلى جانبين ،األيمن واأليســر .الهدف من هذا الفصل
في القلب اربعة صمامات :
هو ضمان عدم إختالط الدم الغني باألكســجين مع الدم الخالي من األكســجين.
 -1الصمام األبهري ( األورطي ) AORTIC VALVE -
الــدم الخالــي مــن االكســجين هــو أزرق اللــون ،يعود إلــى القلب بعــد أن يجري في
)
 -2الصمام المترالي (التاجي MITRAL VALVE -
الجسم.
 -3الصمام الرئوي ( ) PULMONARY VALVE
الجانــب األيمــن من القلــب يتكون من األذين األيمن والبطين األيمن .إنه يســتقبل
)
TTRICUSPID
 -4الصمام الثالثي الشرف ( VALVE
الــدم مــن الرئتين ويضخــه إليهما ،عبــر الشــرايين الرئوية .الرئتان تنعشــان الدم
جميــع صمامــات القلــب تفتــح وتغلــق لتوجيــه تدفق
وتجددانه باألكســجين الجديد ،فيتغير لونه نتيجة لذلك ويصبح أحمر .يعبر الدم
الــدم عبــر القلــب .قــد تتــأذى صمامــات القلــب نتيجة
الغنــي باألكســجين مــن هنــا ( مــن الجانب األيمن ) إلــى الجانب األيســر من القلب،
لعــدة عوامل تــؤدي إلى تضيق ،تســريب ( تدفق غير
الذي يتألف ،هو اآلخر ،من األذين األيســر والبطين األيســر .ومن هناك ( من الجانب
طبيعي أو قصور ) أو إغالق غير تام ( تدل ) .
األيســر ) يتم ضخ الدم إلى الجســم ،عبر الشريان األورطي ،لتزويد مختلف أنسجة
الجسم باألكسجين والمواد المغذية المختلفة.
تختلف أعــراض أمــراض القلب الناجمــة عن ضرر
الصمامــات األربعــة فــي القلــب مســؤولة عن تدفق الدم بشــكل صحيــح .الصمام
فــي صمامات القلب ،تبعًا لصمــام القلب المتاذي
األبهــري ،الصمــام المتــر إلــي ،الصمام الرئــوي والصمــام الثالثي الشــرف جميعها
وتشمل :
تعمــل مثــل بوابــات فــي ســياج .فالصمامــات تفتــح فقــط في إتجــاه واحــد وفقط
 ضيق النفس .			
 التعب .عندمــا يضغــط عليهــا .كل صمام يفتــح ويغلق مرة واحدة فــي كل نبضة واحدة
قلبية
نفخات
سماع
أو
القلب
نظم
إضطراب
من نبضات القلب ،أو مرة واحدة في كل ثانية ،تقريبًا ،في وقت الراحة.
( . ) HEART MURMUR
القلب ينبض ،أي أنه :يتقلص ( ينقبض ) ويتمدد ( ينبسط ).
.
الكاحلين
في
أو
القدمين
 تورم في كفيإذًا ،للقلب حالتان اثنتان :إنقباضية (  ) SYSTOLICوإنبســاطية ( .)DIASTOLIC
 إغماء		
ألم في الصدر
فــي الحالــة اإلنقباضيــة ينقبــض البطينــان ،األيمــن واأليســر ،فيضخــان الــدم إلــى
األوعيــة الدمويــة وعبرهــا إلــى الرئتيــن وبقيــة أعضــاء الجســم ،بنفــس الطريقــة
التــي يتــم فيها ضغط عصير البندورة ( كاتشــب ) وإخراجه مــن العبوة .البطين
األيمن ينقبض قبل البطين األيسر بقليل .ومن ثم ،في الحالة اإلنبســاطية ،يتمــدد ( يرتخي ) البطينان األيمن واأليســر فيمتلئــان بالدم القادم
من األذينين األيمن واأليسر .ومن ثم تبدأ الدورة من جديد.
توجــد فــي القلــب ،أيضــً ،شــبكة أســاك كهربيــة مســؤولة عــن إســتمرار نبــض القلــب .تبدأ الدوافــع الكهربية من األعلى ،في األذيــن األيمن ،ثم
تنتقل في مسار خاص إلى البطينين حاملة األوامر بسحب الدم .نظــام النقــل يتولى مســؤولية ضمــان نبض القلب ،بوتيرة متناســقة وســليمة
كــي يســتمر الدم ،بفضلهــا ،بالتدفق بشــكل دورانــي .التبديل المتواصــل بيــن الــدم الغنــي باألكســجين والــدم الخالــي مــن األكســجين هــي
العملية التي تحفظ استمرارية الحياة.
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أسباب أمراض القلب الوعائية :
مصطلــح « أمــراض القلــب الوعائية » (  ) CARDIOVASCULAR DISEASESيشــير إلى عدة أنواع من أمراض
القلــب واألوعيــة الدمويــة .وكثيــرًا مــا يطلق هذا األســم ،أيضًا على األضــرار التي تلحق القلــب أو باألوعية
الدموية من جراء تصلب الشرايين ـ تراكم طبقات من الدهون في داخل الشرايين.
الشرايين هي األوعية الدموية التي تحمل األكسجين والمواد المغذية من القلب إلى باقي أعضاء
الجســم .الشــرايين الســليمة تكــون عــادة مرنــة وقويــة لكن مــع مــرور الوقت ،يمكــن للضغط
المرتفــع جــدًا علــى الشــرايين أن يجعــل جدرانها أكثــر صالبة ( أقــل ليونة ) وســمكًا ،مما قد
يؤدي أحيانًا إلى إعاقة تدفق الدم إلى اعضاء الجسم وأنسجته المختلفة.
هــذه العمليــة تســمى « تكلـــس الشــرايين » أو ( تصلــب الشــرايين ) تصلــب الشــرايين
( ) ARTERIOSCLEROSISهــو النــوع األكثر إنتشــارًا من هذا اإلضطراب ،وهو العامل
األكثــر شــيوعًا لظهــور مخاطر وأســباب أمراض القلــب الوعائية .أمــا العوامل
المسببة لهذا اإلضطراب ( تكلس الشرايين ) فهي :
نظــام غذائــي غيــر صحــي ،قلــة النشــاط البدنــي ،الســمنة
والتدخين .
هــذه كلهــا عوامــل خطــر جديــة لتطــور تصلب
ليــس مــن المرجــح أن يظهــر إضطــراب فــي نظــم
الشــرايين ،ممــا يــؤدي إلــى تطــور مــرض
القلب يشكل خطرًا على الحياة لدى شخص معافى
القلب الوعائي.
وقلبــه فــي حالــة عادية وســليمة ،بدون تدخــل خارجي
مثــل ضربة كهربائية أو تعاطي مخدرات .ذلك ألن القلب
لــدى اإلنســان الســليم ال يعاني من أي وضــع غير طبيعي
يمكن أن يسبب إضطرابًا في النظم ( عدم انتظام ضربات
القلب ) .
أمــا فــي القلــب المريــض أو المشــوه ،فقــد ال تعمــل الدوافــع
المسببات الشائعة ألضطراب النظم ( ،)ARRHYTHMIA
الكهربية بشكل طبيعي وكما ينبغي ،مما يزيد كثيرًا احتماالت
أو ًال أمرض قد تؤدي إلى إضطراب النظم ،تشمل :
حدوث إضطراب في نظم القلب.

مرض في
صمامات القلب

أسباب
إضطراب النظم :

مرض في الشريان التاجي
فرط ضغط الدم
السكري
التدخين
اإلفراط في تناول الكحول والكافيين

إدمان المخدرات
التوتر
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مسببات العيوب والتشوهات القلبية :
العيوب والتشوهات القلبية تنشأ وتتطور ،عادة ،حين يكون الجنين في الرحم.
بعــد نحو شــهر مــن بدء الحمــل يبدأ قلــب الجنين بالنمــو .عند هــذه النقطة،
يمكــن أن تبــدأ تشــوهات القلب بالنشــوء والتشــكل  .ال يعــرف الباحثون على
وجه اليقين الســبب الذي يؤدي إلى نشــوء العيوب الخلقية ،لكنهم يعتقدون
بأن بعض األمراض وبعض األدوية والعوامل الوراثية تلعب دورًا في ذلك.

أسباب أمراض القلب وإعتالل عضلة القلب
(: )CARDIOMYOPATHY
المســبب الدقيــق إلعتــال عضلــة القلب (توســع أو تضخــم عضلة القلــب ) غير
معروف .هنالك ثالثة أنواع من إعتالل عضلة القلب :
 عضلة القلب الضعيفة أو الواسعة جدًا . عضلة القلب السميكة جدًا . -عضلة القلب القاسية ( متصلبة ) ومحدودة .

أ
م
ـ
ـ
ر
ا
ض الـق

ـلــب

مسببات التلوثات ( االلتهابات ) القلبية :
التلوثــات فــي القلب ،مثــل إلتهاب التامــور (  ،) PERICARDITISإلتهاب
عضل القلب (  ) MYOCARDITISوالتهاب الشغاف
(  ،)ENDOCARDITISتحصــل عندمــا يصــل إلــى عضلــة القلــب عامــل
منبه ،مثل فيروس ،بكتيريا ( جرثومة ) أو مادة كيميائية ما.
العوامل األكثر شيوعا المسببة إللتهابات في القلب تشمل :
 طفيليات فيروسات		
 بكتيريا ( جراثيم )أدوية قد تثير ردة فعل أرجية ( حساسية ) أو سامة

أمـــراض أخـــرى :
أسباب أمراض القلب الصمامية :
هنالك عوامل كثيرة تزيد مخاطر أمراض القلب في الصمامات (أمراض
القلب الصمامية ـ  .) VALVULAR HEART DISEASEففي القلب أربعة
صمامات مســؤولة عن جريان الدم وتدفقه في اإلتجاه الصحيح .أمراض
القلــب فــي صمام القلب يمكن أن تكــون خلقية ( والدية ) ،أو قد تكون
ناجمة عن بعض األمراض ،مثل :
حمــى الروماتيــزم (  ،) RHEUMATIC FEVERإلتهــاب الشــغاف ،أمراض
فــي األنســجة الضامــة (  ،) CONNECTIVE TISSUEبعــض األدويــة
والمعالجات اإلشعاعية (  ) RADIATION THERAPYللسرطان .

مضاعفات أمراض القلب
إن أحــد أكثــر مضاعفات أعراض أمراض القلب شــيوعًا هو فشــل القلب
اإلحتقاني ( .) CONGESTIVE HEART FAILURE
أمــا المضاعفــات األخــرى التــي تصاحب أمــراض القلب فتشــمل :
النوبــة القلبيــة ،الســكتة الدماغيــة ،ام الــدم (  - ANEURYSMوهــي
تمــدد موضعــي لجدران األوعية الدموية ) ،أمراض الشــرايين المحيطية
والسكتة القلبية المفاجئة .

 رصد ومراقبة القلب بجهاز هولتر (. )HOLTER MONITORتخطيط صدى القلب ( ) ECHOCARDIOGRAPHY
إذا كانــت نتائــج مخطــط صــدى القلــب (  ) ECHOCARDIOGRAMغير
واضحــة ،فقــد يوصــي الطبيب بإجــراء فحــص التصويــر بالموجات فوق
الصوتيــة مــن خــال المريء .إلجــراء هذا الفحــص ،يبتلع المريــض أنبوبًا
مرنًا يحتوي على محول صغير ،بحجم أصبع السبابة تقريبًا ،يصل حتى
الحلق .يقوم المحول بنقل صور من القلب إلى شاشة الحاسوب.
 قسطرة القلب ( ) CARDIAC CATHETERIZATION خزعة القلب ( ) BIOPSY التصوير المقطعي المحوسب ( ) CTالتصوير بالرنين المغناطيسي ( ) MRI

الوقاية من أمراض القلب
ثمة أنواع معينة من أمراض القلب ،مثل عيوب القلب ،ال يمكن منعها.
لكــن التغييرات في األنماط الحياتية ،والتي تســاعد في تحســين حالة
بعــض المرضــى الذين يعانــون من أمراض القلب ،قد تســاعد أيضًا في
منع العديد من أنواع أمراض القلب .وتشمل هذه التغييرات:
 عدم التدخين . الحفاظ على مستويات طبيعية من ضغط الدموالكولسترول والسكري .
 الحرص على ممارسة النشاط البدني . الحرص على نظام غذائي صحي . الحفاظ على وزن صحي . -خفض مستوى التوتر والسيطرة عليه .

تشخيص أمراض القلب
تشخيص امراض القلب مخطط كهربية القلب
( ) ELECTROCARDIOGRAM - E.K.G
الفحوصــات الالزمــة لتشــخيص أمراض القلب تتعلق بنــوع المرض الذي
يشك الطبيب بوجوده .في جميع الحاالت ،من المرجح أن يقوم الطبيب
بإجراء فحص بدني ويطرح أسئلة حول التاريخ الطبي للمريض واسرته،
قبل أن يقرر إجراء أي إختبار أخر .
الفحوصات لتشخيص أمراض القلب تشمل :
 فحوصات دم . -مخطط كهربية القلب (. )ELECTROCARDIOGRAM - E.K.G
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ﻗﺴـــﻢ اﻟﺠﺮاﺣـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ

ﺢبﺌ ﺢﻇﺒر ﺲﻟﺒف  ..ﺲف
ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮن اﻟﻤﻌﺪة

اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﺧﺼﻴﺼ ًﺎ
ﻟﺷﺨﺎص اﻟﻠﺬﻳﻦ
ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ،

البالºن؟

ﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻮزن.

ول ﻣﺮة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﻘﺪم ﻗﺴﻢ اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ دار
اﻟﺸﻔﺎء ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻮزن ﺑﻤﺠﺮد زﻳﺎرة اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰ وإﺑﺘﻼﻋﻪ
ﻟﻜﺒﺴﻮﻟﺔ اﻟﻤﻌﺪة ،ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟﻌﻮدة اﻟﻰ اﻟﻤﻨﺰل ﻓﻮر دون أي أﻋﺮاض ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ.

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

ﻣﺮﻛﺰ أﻣﺮاض

اﻟﻘﻠﺐ ..اول ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

وﺣﺪة اﻟﻘﺴﻄﺮة ﻟﻌﻼج اﳉﻠﻄﺔ
ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ
ﻃﻮال أﻳﺎم اﺳﺒﻮع

ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ إﺳﺘﺸﺎرﻳﲔ اﻟﻘﻠﺐ و ا ﺧﺘﺼﺎﺻﻴﲔ ﻳﻌﻤﻠﻮن

ﻟﺘﺸﻌﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﻣﺎن

Tel.: 1 802 555 | www.daralshifa.com | daralshifa
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« مشاكل المفاصل والعظام
أثـــنــــاء الــحـــمـــل «

د .ثامر حمدان
إستشاري جراحة العظام والعمود
الفقري

زميل كلية اجلراحني امللكية ( أدنربا ) -زميل
األكادميية األمريكيةجلراحة العظام والكسور
 ممثل دويل يف اجلمعية العامليةجلراحة العظام والكسور ( بلجيكا )

والبد من حصول تغيرات فسيولوجيه في جسد المرأه اثناء الحمل
تتناسب مع فترات الحمل زمنيًا وهي :

مــن األيــام
وربمــا
الممتعــه
الذهبيــه فــي حيــاة
المــرأة هي فتــرة الحمل حيث
تكــون مليئــة باألمــل واإلشــراقه
المســتقبليه واألحــام الورديــه حــول
تســمية وتربيــة الطفــل إضافــة إلــى زيــادة
األواصــر الزوجيه  ،وال يخفى على أحد أن من نعم
اهلل على عباده هو اإلنجاب.
والحمل أمر ليس بالسهل وصدق الرب الجليل القائل :
علــى وَهــنَّ ) ،
( َمحـْل ــتهِ وَهن ـًا َ
ُ
ُ
ْ
وصــدق رســول الهــدى (ص) القائــل  ( :اْلـجـن ــهَُت ــحتَ ا قـ ــدام ال م ـه ــاتَ
) ،تكريمــً لــأم وتقديــرًا للمصاعــب أثنــاء الحمل والــوالده وتربية
الطفل بعد ذلك  ،وهذه األمور لم ولن تكون سهله أبدًا بل هي
بحاجــة إلــى صبر طويــل وتحمل وســهر الليالي وإنعــدام الراحه
حتى في المنام .
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 الزيــاده الملحوظــه فــي الوزن بســبب كبر الرحــم والوليد الذيفيه .
 زياده في حجم الثدي  ،زياده في حجم الســوائل داخل الجســمسواء في داخل أو خارج الخليه .
وكذلك زياده في كمية الشحوم والبروتينات وتغيرات ملحوظه
في الهرمونات وإفراز هرمون يسمى ريالكسين
وفائدتــه زيادة الرخاوه والليونه في األوثاد لتوســيع الحوض أثناء
الحمــل والــوالده ،ومــن المؤســف حقــً أن الحمــل قــد يترافــق مع
حدوث بعض التغيرات المرضية
ويمكن تقسيمها على النحو التالي :

 .1أمراض تحدث بسبب الحمل .
 .2أمراض تصبح اسوء بسبب الحمل .
 .3أمراض تؤثر على والدة الطفل .
ويجب أن ال ننســى أن بعض األمراض المزمنة التي كانت مرافقه
للمــرأة قبــل الحمل قد تصبح أفضل بعد الحمــل  ،فمن األمراض
التي قد تحصل بسبب الحمل هي اآلالم الظهرية المزمنة والتي
ربمــا تحصل حتى للمــرة األولى أثناء الحمــل وتظهر أثناء الحمل
ولكنهــا كانت موجوده أص ً
ال قبل الحمل وأصبحت أســوء وأشــد
أثناء الحمل .

كذلك قد تحصل اآلالم في مفصل الورك بســبب إلتهاب الغشــاء المبطن لمفصل الورك واألســوء من هذا الســبب هو نخر
رأس عظــم الــورك بســبب قلــه الــدم الواصــل لرأس العظم  ،وعنــد بعض الحوامل قــد يحصل رقه في مناطــق محدوده في
العظــم وفــي الغالــب تكــون محــدوده وأكثر ما تكون فــي عنق الورك مؤديه إلــى ضعف العظم قد يحدث كســرًا في مكان
الهشاشه أو الرقه العظميه المحدوده.
أمــا اآلالم المفصليــه فــي معظم أنحاء الجســم فهي مــن مالزمات الحمل وتــؤدي إلى أوجاع محتمله في بعــض األحيان وغير
محتملــه فــي أحيــان أخرى .وأســوء مــن اآلالم المفصليه هــو التقلص العضلي الشــديد الذي يحصل فــي الغالب في عضالت
الســاق ويؤدي إلى آالم شــديدة مع صعوبة المشــي .كذلك قد تشــتكي المرأه من حاالت التنمل في نهايات األطراف العليا
والسفلى.
وبســبب تجمع الســوائل داخل الجســم أثناء الحمل قد يحدث ضغط على األعصاب المحيطيه وباألخص السطحيه منها وأكثر ما يكون
ذلك في منطقة الرسغ بسبب ضغط العصب الوسطي وكذلك في الجانب الوحشي للفخذ بسبب ضغط العصب الحسي الفخذي ،وقد
يحصــل بعــض الحاالت النادره كإلتهاب مفصلي فــي منطقة التمفصل األمامي لعظام
الحوض (  ) PUBLIC SYMPHYSICوهذا يؤدي إلى ألم شديد حول هذا المفصل.
وقد تشتكي األم الحامل من اآلالم في قاعده عظم اإلبهام في الطرف العلوي مترافقه
مــع تحــدد فــي حركــة اإلبهــام  ،ويعــود الســبب إلــى ضيــق القنــاة التي تمــر بهــا األوتاد
الباسطه لإلبهام بسبب تجمع السوائل داخل الغشاء المبطن لألوتاد.
أمــا تخثــر األورده فقــد يحصــل عنــد المــرأة قبــل الحمــل وباألخــص عنــد النســاء الذيــن
يتعاطــون حبــوب منــع الحمــل ولكــن نســبة اإلصابه بــه أكثر بكثيــر أثناء الحمــل  ،علمًا
بــأن تخثــر األورده يعتبــر من األمــراض الخطيرة ألنها قد تســبب إنتقال الخثــره إلى الرئه
والنتيجه ال يحمد عقباها.
وهنالــك حــاالت مرضيــه أخــرى نــادرة الحــدوث  ،إمــا المفــرج فهــو أن أمــراض األنســجه
الكوالجينيــه كإلتهــاب المفاصل الرئوي وداء الذئب اإلحمراري قد تتحســن أثناء الحمل ،
وربما يعود السبب إلى الزيادة الحاصله في إفراز مادة الكورتيزون.
كذلــك لوحــظ أن بعــض األورام الســرطانيه تظهــر أثنــاء الحمــل أو تــزداد نمــو ونشــاط
بسبب الحمل.
وهنالــك أمــراض قــد تجعل الــوالدة الطبيعية عســيره وربما مســتعصيه  ،وبذلك تبدو
الحاجه ماسه إلى إجراء العمليه القيصريه .
قــد تتعــرض المــرأة إلــى حــوادث الســقوط أو حــوادث الســيارات مؤدية إلــى إصابات في
األنســجة الرخــوه و األوتــاد وقــد يمتد األمر إلى كســر العظــام وإصابات الحــوادث لها آثار
ســلبيه كبيره أثناء الحمل فقد تؤدي إلى إســقاط الجنين والحاجه إلى التخدير العام هو الســبب الثاني إلســقاط الجنين ،وعلى العموم
يفضل الحيطه والحذر من الحوادث أثناء الحمل ألن العالج ليس بالسهل والنتائج ليست جيده أحيانًا.
أما عالج الحاالت المرضيه المذكوره أعاله أثناء الحمل فيجب أن تحدد حســب الحاله المرضيه وقد يحتاج إلى تدخل جراحي ويفضل دائمًا
أن يكــون تحــت التخديــر الموضعــي وليــس التخديــر العــام ألن التخديــر العــام ال يخلو من مشــاكل أثناء الحمــل وأخُ ص بالذكر اإلســقاط
والغالبيــه تحتــاج إلــى العالج التحفظي متمثــ ً
ا باألدويه المخففه لأللم والفيتامينات مع الكالســيوم والمغنيســيوم ومرخيات العضالت
والقســط الوافــر مــن الراحــه وأهــم من هذا وذلك هو إدخــال الراحه والطمأنينة على نفــس المرأة الحامل و إبالغها بــأن هذه الحاالت في
الغالب تختفي بعد الوالده بفتره قصيره والداعي للقلق والخوف.
كذلــك يتوجــب تنبيــه المــرأة الحامل بأخذ أقل ما يمكن من األدوية من ناحيه الكمية والفتره الزمنيه وباألخص في األشــهر الثالثه األولى
من الحمل مع التاكيد بان الكثير من االدويه ال يســمح مطلقًا اســتعمالها اثناء الحمل النها قد تؤدي إلى تشــوهات والدية للطفل وربما
تؤدي إلى اإلسقاط.
وفي الختام
نسأل اهلل صادقين الشفاء لمرضانا أثناء الحمل كما نسأله أن يسرهم بمولود كامل الخلقه يمأل البيت سعاده وسرورًا ويقوي األواصر
الزوجيه إن شاء اهلل .
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ﻣﺮﻛﺰ دار اﻟﺸﻔﺎء ﻟﺳﻨﺎن

د .ﻋﻼء اﻟﻤﻮﺳﻮي
اﺳﺘﺸﺎري ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻔﻢ واﻟﻔﻜﻴﻦ واﻟﻮﺟﻪ

اﻟﻤﺆﻫﻼت:
دﻛﺘﻮراه ﺟﺮاﺣﺔ اﺳﻨﺎن ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻴﺴﻮري اﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﻨﺴﺎس
ﺷﻬﺎدة اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻔﻢ واﻟﻔﻜﻴﻦ واﻟﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ إﻟﻴﻨﻮي ﻓﻲ ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ
اﻟﺒﻮرد اﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﻔﻢ واﻟﻔﻜﻴﻦ واﻟﻮﺟﻪ
ﻋﻀﻮ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ اﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻔﻚ )ﻛﻠﻴﺔ ﻃﺐ اﺳﻨﺎن – ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ(
ﻋﻀﻮ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﺳﻨﺎن اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﺪرﻳﺐ أﻃﺒﺎء اﻟﺴﻨﺎن ﻓﻲ ﺟﺮاﺣﺔ وزراﻋﺔ اﻟﻌﻈﻢ واﺳﻨﺎن
ﺷﻬﺎدة اﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم واﻟﻮاﻋﻲ

Tel.: 256 66 999 | www.daralshifa.com | alshifaclinics
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الـسـلـس
الـبـولــي
عند الـنساء
التعريف بالسلس البولي ،مدى إنتشاره وأسباب عدم البحث عن العالج ؟

يعرف الســلس البولي بأنه فقدان البول الألرادي وهو مشــكلة شــائعة عند النســاء،ويمكن أن يحدث في أي عمر ،إال إنه يزداد إنتشــارًا مع تقدم العمر.
العلمية أن الســلس البولي له تأثير كبير على نوعية الحياة إضافة إلى التأثير الســلبي على الثقة بالنفس وما يصاحب ذلك من
وقد ب ّينت الدراســات
ٌ
أثار سلبيه على الحياة اإلجتماعية واألسرية.
وتشــير الدرســات الطبيــة إلــى أن حوالــي  1مــن كل  5نســاء فوق ســن األربعيــن تعاني من الســلس البولي .اإل أن هذه نســبة تقديريه حيــث أن هناك
إعتقاد بأن النسبة أكثر بكثير ويعود ذلك إلى أن كثيرأ من السيدات ال يراجعن الطبيب ألسباب مختلفة منها شعور البعض بالحرج من التحدث عن
السلس البولي واإلعتقاد الخاطئ لدى بعض السيدات أن السلس البولي شيء طبيعي يحدث مع تقدم السن واعتقادهن بأنّة ليس هناك عالج .

األنواع األكثر إنتشارًا للسلس البولي:

هنــاك أنواع كثيرة للســلس البولي ويعتبر الســلس البولي اإلجهادي
والسلس البولي الناتج عن فرط نشاط المثانة البولية األكثر انتشارا.

السلس البولي اإلجهادي :

وهو السلس البولي المصاحب للسعال ،الضحك ،العطاس أو ممارسة
األلعاب الرياضية كما إنه يمكن أن يحدث أثناء الجماع.
وتعزى أسبابه إلى ضعف في عضالت الحوض الناتج عن الحمل والوالده،
زيادة الوزن ،بلوغ سن اليأس إضافه إلى تقدم العمر.

السلس البولي الناتج عن فرط نشاط المثانه البوليه

ويحــدث هــذا عندما تشــعر الســيده برغبــة مفاجئة ال يمكــن تجاهلها
للتبــول وهــذا يؤدي في أحيان كثيرة إلى نزول البول قبل الوصول إلى
ّ
دورة المياة.ومن اعراضة االخرى :
التبول أثناء النهار .
 كثرةّ
التبول على األقل مره واحده اثناء اليل .
 اإلستيقاظ من أجلّ
 -نزول البول المصاحب لألحاح البولي
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وال تعــرف األســباب لهذا النوع من الســلس البولي فــي معظم الحاالت
على انه قد يحدث بسبب امراض الجهاز العصبي .
 سلس البول المختلط .وهو مزيج من النوعين ،وهو النوع األكثر شيوعًا .

تقيم وتشخيص السلس البولي :

يعتبــر تقيــم وتشــخيص نوع الســلس البولي مهما فــي تحديد خطة
العالج المناسبة
التاريخ الطبي :
ويتضمــن هــذا تحليــ ً
ا لألعــراض البوليــة التــي تعاني منها الســيدة
ًّ
إضافــةً إلــى تحديد درجة تاثير هــذه األعراض على نوعيــة الحياة ويقوم
الطبيــب باإلستفســار عن العوامل التي تزيد من درجة ســوء الســلس
البولي كاالمساك والتدخين.
يتضمنــة مــن عمليــات
بمــا
مهمــً
الســابق
 ويعتبــر التاريــخ الطبــيّ
جراحية ســابقة في الحــوض إضافةً إلى معلومات عن األحمال الســابقة
واألدوية التي تستخدمها السيدة .وفي حالة كبار السن ،ينبغي إجراء
تقييم للحالة الذهنية إضافة إلى تقييم القدرة على الحركة و العوامل
اإلجتماعية والبيئية

د .راين العاكوم
إختصاصي جراحة الكلى واملسالك
البولية واألعضاء التناسلية
البورد الفرنسي يف جراحة الكلى واملسالك البولية والتناسلية (فرنسا)
شهادة يف جراحة املنظار (جامعة كريتيل  -فرنسا)
شهادة يف جراحة املنظار (جامعة لوي باسرت ،سرتاسربغ  -فرنسا)

الفحص السريري  :و يشتمل على :
 فحص البطن للكشف عن األورام الرحمية الليفية واورام المبيض ألنها قد تسبب ضغطا على المثانة مما يؤدي إلى أعراض بولية الفحص النسائي ( الداخلي ) وذلك للكشف عن ضمور المهبل الناتج عن نقص هرمون اإلستروجين وللكشف عن وجود التهبيطات المهبي ّليةوالرحمية التي قد تصاحب سلس البول إضافة إلى تقيم قوة عضالت الحوض .
 قد يقوم الطبيب بفحص فتحة الشرج والمستقيم اذا اشتكت المريضة من األمساك . -فحص الجهاز العصبي .

الفحوصات الطبيه قد تشتمل على :

الفحوصات العامة :
 فحص البول  :للكشــف عن وجود إلتهاب بولي قد يســبب او يزيد من درجهسوء السلس البول إضافة الى الكشف عن وجود السكر وكذلك الكشف عن
وجود الدم في البول والذي قد يستدعي إجراء فحوصات أخرى .
 مذكــرات المثانــة البوليــة  :وهــو نمــوذج خــاص يعطــى للســيدة لتوثيقالتبول ،كميات البول  ،عدد مرات السلس
المعلومات التالية ( :وقت وعدد مرات
ّ
البولي ودرجة إإللحاح البولي إضافة إلى تسجيل كميات السوائل المستهلكة
وأوقاتها .وتقوم الســيدة بتعبأة هذا النموذج لعدة أيام (في االغلب ثالثة ايام
بالمعلومــات أعــاة وبعــد ذلك يقــوم الطبيب بتحليل النمــوذج وذلك للوصول
إلى تقيم اكثر دقة لألعراض البولية .
التبول  :وذلــك للتاكد من
كمية البول المتبقــي في المثانة بعد
 قيــاسّ
ّ
التبول حيث يعتبر
بعد
المثانة
في
متبقية
البول
من
كبيرة
كمية
وجود
عدم
ّ
هذا من المسببات لألعراض البولية و يقاس ذلك بإستعمال جهاز األمواج فوق
الصوتية في أغلب األحيان
 وقــد يقــوم الطبيــب بإجراء فحص للحــوض باألمواج فوق الصوتيه للكشــفعن الرحم والمبيضين .

الفحوصات المتخصصة

التبــول ) ويتم
التبول ( تحديد ســرعة ونمط
 فحص دراســةّ
ّ
ذلك بإستخدام جهاز متخصص في العيادة .
 تخطيط المثانــه البوليه  :إن األعراض المصاحبه للمشــاكلالبوليه ليســت دقيقه في تحديد نوع السلس البولي وبالتالي
تحديد العالج المناسب لذلك يعمد الطبيب إلى إجراء تخطيط
للمثانــه البوليــه وهذا يســاعد كثيرا في خطة العــاج المعتمد
علــى التشــخيص الدقيــق للســلس البولــي وبالتالــي تجنيــب
الســيده المضاعفــات الناتجــه عــن خطــة العــاج غير المناســبه.
يقوم تخطيط المثانه البوليه بدراسة ضغط وسلوك المثانه.
 التصويــر اإلشــعاعي للكلــى والحالبيــن والمثانــة فــي بعضالحاالت .
 تنظيــر المثانه البوليه  :ويلجــأ الطبيب إلــى تنظيرالمثانهفــي حاالت منها تواجد الــدم المتكرر في البول إضافة إلى عدم
اإلســتجابة إلى خطة العالج ويتــم هذاإلجراء الطبي تحت تخدير
موضعي أو عام .

81

مستشفى دار الشفاء  -سبتمرب 2016

عــــــــالج

السلس البولي
النصائح العامه :

 تعديل نمط الحياة . اإلعتــدال فــي تناول الســوائل (  2-1.5لتر فــي اليوم )  ،والتقليلمن الكافيين والمشروبات الغازية والمح ّلاة صناعيًا والكحول  ،وقد
تبيــن أن تنــاول المشــروبات الخاليــة مــن الكافيين يحســن أعراض
فرط نشاط المثانة البولية .
 تشــير بعــض األدلــة العلمية إلى أن الســمنة تســاهم في ظهوراألعــراض  .و ُيعتقــد أن ذلــك يرجــع إلى زيــادة الضغط داخــل البطن.
وقــد تب ّيــن أن فقــدان الــوزن يحســن مــن بعــض أعــراض الســلس
البولي بنسبة تقارب . %70
 إضافــة إلــى ذلــك ينبغــي معالجــة الســعال المزمــن واإلقــاع عــنالتدخين ومعالجة اإلمساك .

إعادة تدريب المثانة

ينطوي هذا على برنامج عالجي إلعادة تأهيل المثانة ال ّبولية والذي
يقود في النهاية إلى تحســين السيطرة على المثانة وتقليل عدد
مــرات التبــول فــي الليل والنهار وتحســين الســيطرة علــى االلحاح
البولي وتتراوح نسب التحسن من  %50الى . %80
تدريب عضالت الحوض ( العالج الطبيعي لعضالت الحوض )
ويشــتمل هــذا علــى التدريبــات التــي تهــدف إلى تحســين وظيفة
عضــات الحــوض وهــذا يســاعد فــي تحســن الســلس البولي.وقد
يســتعمل الطبيــب أجهــزة متخصصــة تســاعد في تقويــة عضالت
الحوض .
إســتعمال هرمــون األســتروجين عند الســيدات الالتــي يعانين من
نقصة خاصة بعد سن اليأس .

العالج المتخصص لسلس البول اإلجهادي:
باألضافة إلى النصائح العامه أعاله ،إذا رأت السيدة أن التحسن الذي تحقق اليرقى إلى ماتريده يمكن أن تلجأ إلى أحد الطرق العالجية التالية :
العالج باألدوية :
تعطــي هــذه األدويــة درجة متوســطة مــن التحســن إال أن أعراضها
الجانيــة كثيــرة ويتــم إقتراح هــذه األدوية للســيدات الالتي ال يرغبن
بالجراحة .

العالج الجراحي:
 الشريط المهبلي الحامل لإلحليل :وهي عملية يتم من خاللها زرع شــريط طبي تحت األحليل ( مجرى
البــول ) ويتــم إجرائها تحت التخدير الموضعــي أو العام وتؤدي إلى
تحســن فــي الســلس البولــي اإلجهــادي بنســبة تصــل إلــى .%90
وهي العملية الجراحيه األكثر انتشــار ُا في العالم لمعالجه السلس
البولي األجهادي
 المواد المص ّلبة:و يتــم حقــن هــذه المواد حول مجــرى البول تحت التخديــر العام او
الموضعي وتصل نسبة التحسن الى .%70
العالج المتخصص لفرط نشاط المثانه البوليه :
باإلضافــه إلــى النصائــح العامــه ســالفة الذكــر هنــاك العديــد مــن
العالجات األكثر شيوعًا .
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 العالج باألدويه :تعمل هذة األدويه على تقليل إنقباضات عضلة المثانه المسببة لفرط
النشــاط وهذا بالتالي يقلل من الحاجه للتبول وعدد مرات التبول في
النهــار والليــل ويعطــي الســيدة وقتًا أطــول للوصول إلــى دورة المياه
وبالتالي يقلل من مرات التبول الالإرادي .
 العالج بالبوتوكس:وال يســتخدم هذا العالج فــي عمليات التجميل فقط حيث يمكن حقن
عضله المثانه بعالج « بوتكس » وذلك بإستخدام المنظار البولي ويتم
ذالــك تحــت التخديــر الموضعــي أو العام ويــؤدي إلى تحســن كبير في
األعــراض ،علــى أن هــذا العــاج يســتخدم في الحــاالت التي التســتجيب
للدواء التقليدي والذي اليؤدي إلى درجه التحسن التي تريدها السيدة.
التحسن إلى فتره حوالي سنة ويمكن إعادة حقن المثانه مرة
ويستمر
ّ
أخرى إذا أرادت السيدة .
 تحفيز أعصاب المثانه البوليه:ويتــم ذلــك بطــرق مختلفــة منهــا المباشــر وذلك عــن طريــق زرع جهاز
التحفيز في أسفل الظهر تحت الجلد .أو غير المباشر عن طريق تحفيز
أحــد أعصــاب الســاق وذلك بإســتعمال إبــره دقيقة جد ُا تغــرز في الجلد
في أســفل الســاق ويتم توصيلها بجهاز التحفيز .وتقوم هدة األجهزة
بتوليد ت ّيار كهربائي ضعيف ّ
ينشط أعصاب المثانة .
العــاج الجراحــي :يتم الجــوء الــى الجراحة فــي الحــاالت القليلــة التي
تستعصي على العالج التحفظي وهذا نادرا ما يحدث .

اﻟﻌﻴﺎدات اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ دار اﻟﺸﻔﺎء
facebook.com/AlShifaClinics twitter.com/AlShifaClinics instagram.com/AlShifaClinics

ﺷﺎرع ﺑﻐﺪاد

ﻣﻴﺪان ﺣﻮﻟﻲ
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د.بدر املهدي
إستشاري أمراض باطنية و قلب
بكالوريوس طب و جراحة .الكلية امللكية للجراحني
يف ايرلندا  -البورد الكويتي لألمراض الباطنية
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نســبة أمــراض القلــب عنــد النســاء تقــارب نســبة
الرجال ،رغم أن النســاء تميل لتطوير مشــاكل في القلب في
مرحلــة متأخــرة أكثــر مــن حياتهــن ،تعرفــوا على أوجه الشــبه
واإلختالف ألمراض القلب لدى الجنسين.
إن النســاء والرجــال في نســبة خطر متشــابهة لإلصابــة بامراض
القلــب او النوبــات القلبيــة .في الواقع :امراض القلب هي الســبب
األول للوفيات لدى النساء فوق  65عامًا.
إن أمراض القلب عند النســاء تقتل نســاء أكثر فوق جيل  ،65أكثر
من كل أنواع السرطان معًا.
تميل النســاء لتطوير مشــاكل في القلب في مرحلة متأخرة أكثر من
حياتهن ،مقارنة مع الرجال ،في المتوسطما بين  7الى  8سنوات أكثر.
مع ذلك ،فعند بلوغهن سن  65عاما ،فهن عرضة للخطر بنسبة مماثلة
تقريبــا لتلــك التــي عند الرجــال ،لالصابة بامراض القلب .عــاوة على ذلك،
نســبة النســاء اللواتي يصبن بالنوبات القلبية بين جيل  54 - 35إرتفعت
بشــكل كبير خالل الســنوات الـ  20الماضية .ولذلك فإنه من الضروري أيضًا
أن تولي النساء إهتماما لحالتهن الصحية العامة.

ما هي أعراض النوبة القلبية عند النساء؟
إنها مثل الرجال ،العالمة األكثر شــيوعًا للنوبة القلبية عند
النســاء ،هــي اآللــم والشــعور بالضيــق في منطقــة الصدر.
ومــع ذلك ،مــن الممكن أيضــً أن تصاب المــراة بازمة قلبية،
دون الشــعور بألــم فــي الصــدر علــى اإلطالق .تشــير بعض
النساء إلى األعراض التالية عند اإلصابة بالنوبة القلبية:
 الشعور بضيق في التنفس اآللم الذي ينتشر على طول العنق ،الفك أو أسفل الظهر الشعور بالغثيان ،التقيؤ أو إضطرابات وعسر الهضم تفشي العرق غير المبرر شعور بالتعب المفاجئ وغير المسيطر عليه الشعور بالدوارما الذي يجب أن أعرفه عن أمراض القلب والنوبات القلبية؟

إن النســاء أقــل قــدرة على البقــاء على قيد الحيــاة ،بعد
اإلصابــة بالنوبــات القلبية مــن الرجال .ال يعرف لمــاذا .ربما
يكمن الســبب في أن النســاء أقل مي ً
ال لطلب المساعدة
الطبيــة الطارئــة بالمقارنــة مــع الرجال ،أو إنهــن ال يربطن
بيــن ظهــور األعــراض والنوبة القلبية ،وذلــك ألن األعراض
عندهن مختلفة وأقل وضوحًا ،من تلك التي عند الرجال.
قد يكون الســبب أيضًا ،يكمن في حقيقة أن قلب المراة
أصغــر واألوعيــة الدمويــة معرضــة للتضــرر بشــكل أكثــر
ســهولة .يســعى الطــب اليــوم للبحــث عن اإلجابــة على
هــذه األســئلة .مــن الواضــح أنــه مــن األفضل منــع ظهور
مشاكل القلب في وقت مبكر.
ما هي الخطوات التي يمكنني اتخاذها للحفاظ على نفسي من
النوبة القلبية؟

األسباب التي تؤدي لألزمة القلبية عند كل من الرجال
والنساء تشمل ما يلي:
 التدخين إرتفاع ضغط الدم إرتفاع نسبة الكولسترول ميل عائلي -العمر
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إن من المهم أن تراجعي بعناية نمط حياتك ،التاريخ العائلي ووضعك الصحي العام .يمكن لهذه المعلومات أن تساعدك وتساعد طبيب العائلة،
لتقييم مستوى خطر إصابتك بأمراض القلب ،ووضع خطة لتفادي مشاكل محتملة في القلب .على الرغم من أنه ال يمكن فعل الكثير بشأن العمر
أو الميل العائلي عندك ،فإنه يمكن إجراء تغييرات على نمط حياتك ،لتجنب معظم عوامل الخطر ،وذلك على النحو التالي :
 عدم التدخين موازنة ضغط الدم موازنة مستويات الكولسترول الحفاظ على وزن سليم ممارسة النشاط الرياضي بانتظام الحفاظ على نظام غذائي منخفض الدهون موازنة مستويات السكر في الدم -معرفة تاريخ عائلتك الطبي
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هل العالج باألدوية يمكن أن يخفض
مستوى خطر اإلصابة بأمراض القلب
عند النساء أو النوبة القلبية؟

يمكن ألدوية خفض الكولســترول أن تقلل خطر اإلصابة بالنوبة القلبية عند الرجال .ولكن ال
يوجد دليل كاف على أن هذه األدوية فعالة بنفس المســتوى عند النســاء اللواتي لم يصبن
بأزمــة قلبيــة مــن قبــل .أذا كنت قد ُأصبــت بنوبة قلبية فــي الماضي ،فإن أخــذ أدوية لخفض
الكولسترول ،يمكن أن تساعدك على تقليل خطر اإلصابة بنوبة قلبية اخرى.
يقلــل التنــاول المنتظــم لألســبرين يوميًا ،من خطر ظهــور المضاعفات بعــد اإلصابة بأمراض
القلب ،مثل أمراض الشرايين التاجية للقلب ،النوبة القلبية أو الذبحة الصدرية
(  .) ANGINAيســاعد االســبرين علــى تخفيف دمك ،وهكذا ينخفــض إحتمال حدوث جلطات
الدم عندك.
ومــع ذلــك ،فان االســبرين يمكن أيضــا أن يؤدي لحدوث نزف في الجهــاز الهضمي وغيرها من
المشــاكل المختلفــة .يجــب عليــك الحديــث مــع طبيبك حــول عوامــل الخطر ألمــراض القلب،
والنظر في ما إذا كان يجب عليك أخذ األسبرين.
ان الذبحــة الصدريــة هــي ألم مفاجئ ،ناجم عن هبــوط مفاجئ في إمدادات الــدم إلى القلب.
يمكــن أيضــا أن تســاعدك األدويــة المســماة ســتاتينات ،حاصرات بيتــا ومثبطــات اإلنزيم الذي
يحول اإلنجيوتنسين ،إذا كان لديك مشاكل في القلب .يجب أن تسالي طبيبك عما إذا كانت
هذه األدوية هي الخيار لعالج حالتك.

هــل العالج باالســتروجين يمكن أن
يكــون عالجًا بدي ً
ال للحــد من مخاطر
إصابتي بأمراض القلب؟

العــاج البديــل باإلســتروجين ،والذي يدعــى أيضا عالجًا هورمونيًا بديــ ً
ا ( HRT - HORMONE
 ،) REPLACEMENT THERAPYأعطي في الماضي ،من قبل األطباء ألنهم إعتقدوا أنه بهذا
يمكن تنفيذ عالج وقائي ألمراض معينة ،وكذلك لعالج أعراض انقطاع الطمث.
كان يعتقــد أن العــاج الهورمونــي البديــل ،يمكــن أيضــً أن يمنع حــدوث أمــراض القلب .وقد
أظهــرت الدراســات الحديثــة أنــه فــي كل مــا يتعلــق بأمــراض القلب ،فــإن العــاج الهورموني
البديــل يضــر أكثــر مما ينفع .إذا كنــت تأخذين العالج الهورموني البديــل لمنع أمراض القلب،
تحدثي مع طبيبك إذا كان يجب عليك اإلستمرار أو التوقف عن تناول الدواء.

Pharmacy

Dar Al Shifa Hospital

ﺻــﻴــﺪﻟــﻴــﺔ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ دار اﻟﺸﻔﺎء

،،أﻋﺰاؤﻧﺎ اﻟﻤﺮﺿﻰ

 ﻓــﻘــﺪ ﺗــﻢ، ﻧﻮد أن ﻧﺤﻴﻄﻜﻢ ﻋﻠﻤ أﻧﻪ ﻧﻈﺮ ﻟﻠـــﺘﺠــﺪﻳﺪ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟــﻲ ﻟﻠـــﺼــﻴــﺪﻟــﻴــﺔ
( ﻧــﻘــﻞ اﻟــﺼﻴــﺪﻟـﻴـﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﺤﻞ ﺑﻴﻊ اﻟﻬﺪاﻳﺎ ) اﻟﻄﺎﺑﻖ ارﺿﻲ
. . !  ﻧُﻘﺪر ﺗﻔﻬﻤﻜﻢ. .

Dear Patients ,

We would like to inform you that due to renovation and automation the
hospital’s Pharmacy had been transferred beside the Gift Shop ( Ground ﬂoor )
Appreciate your understanding !

1802555
www.daralshifa.com
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 18منوعات محلية
ألول مرة على مستوى القطاع الصحي في الكويت

«دار الشفاء» يقدم بث ًا حي ًا الستشارييه وأطبائه لإلجابة
عن تساؤالتكم واستفساراتكم عبر مواقع التواصل االجتماعي

تص
في
اجل
للش
حت
الو
األك

أحمد نصر اهلل

ف���ي خطوة ه���ي األولى
م���ن نوعها على مس���توى
القطاع الصحي في الكويت،
يقدم مستش���فى دار الشفاء
لمتابعيه عبر حسابته على
مواقع التواصل االجتماعي
خدمة جديدة لالستش���ارات
الطبية المباش���رة من خالل
بث حي يقوم خالله مجموعة
كبيرة من االستشاريين ذوي
الخبرة العريقة في المستشفى
ومن كل التخصصات الطبية
باإلجابة عن جميع التساؤالت

إذاعة البث
املباشر يومي
األحد والثالثاء
من كل أسبوع
 10صباحاً

واالستفسارات التي يطرحها
المرضى مباشرة ،حيث يتم
إذاعة هذا البث المباشر يومي
األح���د والثالث���اء م��ن ك��ل
اسب�وع في تمام الساع��ة 10
صباحا.
في هذا الصدد ،قال الرئيس
التنفي���ذي لمستش���فى دار
الشفاء أحمد نصراهلل «يغتنم
مستش���فى دار الشفاء دوما
كل الفرص والسبل المتاحة
الت���ي تمكنه م���ن التواصل
الحقيقي والمثمر مع المجتمع،

وألن مستش���فى دار الشفاء
يسعى دوما لتحقيق أهداف
مسؤوليته االجتماعية التي
تتضمن الوص���ول إلى عدد
أكبر من ش���رائح المجتمع
ونش���ر الوعي الصحي بين
أهلن���ا في الكوي���ت ،فكانت
وسيلة االستشارات الطبية
من خالل الب���ث الحي على
مواقع التواصل االجتماعي
فعالة بش���كل كبير والقت
تفاعال كبيرا واستحسانا بين
المشاركين خاصة العتماد

الجمي���ع في عصرنا الحالي
على التكنولوجيا في التواصل
بشكل كبير».
ويتميز مستش���فى دار
الشفاء بكادر طبي عالي الكفاءة
وذي خبرة كبيرة ،ويطبق
أحدث ما توصل إليه العلم في
مختلف التخصصات الطبية
وذلك سعيا من المستشفى
لتقدي���م أفض���ل الخدمات
وأكثرها جودة والتي تضاهي
الخدم���ات المقدمة في أعرق
المستشفيات العالمية.

في
وت
الت
إلى
املص
بتط
وه
ثقا

مط
األم
الب
بأن
سو

ل����
الت

fitness
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توابل دلبلا

culture@aljarida●com

تقنية البالون الذكي لخسارة الوزن في «دار الشفاء»
ألول مرة تستخدم في الكويت بقسم الجراحة العامة بالمستشفى وال أعراض جانبية مصاحبة لها
اعتمد قسم الجراحة العامة
في مستشفى دار الشفاء تقنية
حديثة لخسارة الوزن تعد
األولى من نوعها في الكويت،
وهي بالون المعدة الذكي.

د .محمد جمال

يـ ـ ــواصـ ـ ــل ق ـ ـسـ ــم ال ـ ـجـ ــراحـ ــة
العامة بمستشفى دار الشفاء
م ـ ـس ـ ـيـ ــرتـ ــه الـ ـ ـن ـ ــاجـ ـ ـح ـ ــة ،الـ ـت ــي
اس ـت ـم ــرت ل ـمــا ي ــزي ــد ع ـلــى 50
عاما من اإل صــرار على تقديم
ك ــل م ــا ه ــو ح ــدي ــث ف ــي م ـجــال
الـ ـج ــراح ــة ،ب ـج ـم ـيــع أن ــواع ـه ــا،
وذ لــك بتجهيز القسم بأحدث
الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا الـ ـمـ ـتـ ـط ــورة،
مــع تــوافــر ال ـطــاقــم الـطـبــي ذي
الكفاء ة العالية ،من جراحين
ذوي خـبــرة عالمية مــن دا خــل
ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد وخـ ـ ــارج ـ ـ ـهـ ـ ــا وطـ ــاقـ ــم
تـ ـم ــريـ ـض ــي ع ـ ــال ـ ــي ال ـ ـك ـ ـفـ ــاء ة،
و م ــدرب على أ عـلــى المعايير،

د .عبد الله الحداد

م ـ ــا يـ ـمـ ـك ــن األ ط ـ ـ ـبـ ـ ــاء م ـ ــن أداء
م ـع ـظــم ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـجــراح ـيــة
المتقدمة بكفاء ة عالية.
ً
وأخ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــرا ،اع ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــد قـ ـس ــم
الجراحة العامة في مستشفى
دار ا ل ـ ـش ـ ـفـ ــاء ت ـق ـن ـي ــة ح ــد ي ـث ــة
ل ـخ ـس ــارة الـ ـ ــوزن ت ـع ــد األولـ ــى
م ـ ـ ــن ن ـ ــوعـ ـ ـه ـ ــا ف ـ ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت،
وهـ ــي ب ــال ــون ال ـم ـع ــدة ال ــذك ــي،
ً
ال ــذي يـعــد عــالـمـيــا أح ــد أقــوى
الـ ـخـ ـي ــارات ال ـم ـط ــروح ــة ال ـتــي
ي ـل ـجــأ إل ـي ـهــا ال ـم ــرض ــى ،نـظــرا
النـ ـع ــدام األعـ ـ ــراض الـجــانـبـيــة
الـمـصــاحـبــة ل ـهــا وسـهــولـتـهــا.
وكل ما يتوجب على المريض،

د .يوسف عكاش

أن يذهب إلى عيادة الطبيب،
ويـ ـق ــوم ب ــابـ ـت ــاع ال ـك ـب ـســولــة،
والعودة إلى المنزل في نفس
اليوم.

أن ي ـ ـت ـ ـبـ ــع ا لـ ـ ـم ـ ــر ي ـ ــض ح ـم ـي ــة
غ ــذائـ ـي ــة يـ ـح ــدده ــا ال ـط ـب ـي ــب.
وه ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـجــراح ـيــة
هـ ــي ال ـ ـعـ ــاج األم ـ ـثـ ــل ل ـل ـن ـســاء
الـ ـس ــاعـ ـي ــات إلن ـ ـقـ ــاص الـ ـ ــوزن
والتمتع بحياة صحية أفضل.

ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـق ـ ـن ـ ـيـ ــة ي ـف ـض ـل ـه ــا
معظم المرضى الذين يعانون
السمنة ا لـمـفــر طــة ،أل نـهــا تحد
مــن كـمـيــة الـطـعــام الـمـتـنــاولــة،
و يـنـصــح بـهــا ع ــادة للمرضى
الـ ــذيـ ــن ي ـت ـع ــرض ــون ل ـم ـخــاطــر
صـ ـحـ ـي ــة م ـ ـ ـتـ ـ ــزايـ ـ ــدة .ويـ ـمـ ـك ــن
الحفاظ على نتيجتها ،بشرط

تقنيات متطورة

حمية غذائية

مستشفى دار الشفاء

ج ـ ــد ي ـ ــر ب ـ ــا ل ـ ــذ ك ـ ــر ،أن ق ـســم
ا ل ـ ـ ـجـ ـ ــرا حـ ـ ــة بـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى دار
الشفاء إلى جانب هذه التقنية
الحديثة يقوم بإجراء جراحات
السمنة ،على اختاف أنواعها.
وفي هذا السياق ،قال د .خالد
ع ـ ـيـ ــاش ،اسـ ـتـ ـش ــاري ورئ ـي ــس
قـ ـس ــم ال ـ ـجـ ــراحـ ــة ب ـم ـس ـت ـش ـفــى
دار ا ل ـش ـف ــاء وا لـ ـح ــا ص ــل عـلــى
الـ ـ ــزمـ ـ ــالـ ـ ــة ال ـ ـبـ ــري ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــة ف ــي
ا لـجــرا حــة ا لـعــا مــة " :تــم تجهيز
قسم الجراحة العامة بأحدث
ال ـ ـت ـ ـق ـ ـن ـ ـيـ ــات الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورة ف ــي
مجال عاج السمنة ،كجراحة
ال ـت ـك ـم ـي ــم ،ت ـص ـغ ـي ــر ال ـم ـع ــدة،
تـغـيـيــر ال ـم ـســار وح ـل ـقــة ح ــزام
المعدة ،وأضيف إليها أخيرا
ال ـت ـق ـن ـي ــة الـ ـح ــديـ ـث ــة ل ـل ـب ــال ــون
الذكي".
وأضاف" :يحرص مستشفى
دار ا ل ـ ـ ـش ـ ـ ـفـ ـ ــاء عـ ـ ـل ـ ــى تـ ـق ــد ي ــم
الحلول العاجية والجراحية
ل ـل ـبــدانــة ت ـحــت ي ــد كـ ــادر طبي
متكامل يضم عــددا كبيرا من
ا ل ـك ـف ــاء ات ا لـمـتـخـصـصــة .فقد
أ ح ــدث مـسـتـشـفــى دار ا لـشـفــاء
خــال األ ع ــوام الماضية طفرة
كبيرة في مجال عاج السمنة
وال ـب ــدان ــة ،ل ـتــوافــر ك ــادر طبي
متكامل يضم أفضل الجراحين
الـ ـمـ ـتـ ـخـ ـصـ ـصـ ـي ــن فـ ـ ــي إجـ ـ ـ ــراء
أحـ ــدث األس ــال ـي ــب ال ـجــراح ـيــة،
كـ ـ ـج ـ ــراح ـ ــة تـ ـغـ ـيـ ـي ــر ال ـ ـم ـ ـسـ ــار،
جراحة تحزيم المعدة ،جراحة
تكميم المعدة ،وزرا عــة بالون
المعدة ،باإلضافة إ لــى تقديم
خ ــدم ــات ال ـع ـنــايــة وال ـم ـتــاب ـعــة
بعد إجراء العمليات عن طريق

د .خالد عياش

فـ ـح ــوص ال ـم ـخ ـت ـب ــر ،وض ـب ــط
نسبة الفيتامينات ،وتحديد
األن ـظ ـمــة ال ـغــذائ ـيــة الـمـنــاسـبــة
لما بعد العمليات ،فضا عن
ت ــواف ــر أع ـلــى م ـع ــدالت لــأمــان
أثناء إجراء الجراحة وبعدها".
وي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدم قـ ـ ـس ـ ــم الـ ـ ـج ـ ــراح ـ ــة
ب ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـش ـ ـفـ ــى دار ا لـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــاء
الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ال ـ ـجـ ــراح ـ ـيـ ــة ع ـلــى
اخ ـ ـ ـتـ ـ ــاف أنـ ـ ــواع ـ ـ ـهـ ـ ــا ،كـ ـع ــاج
ا لـبــوا سـيــر ،ا لـشــرخ والناصور
ال ـشــرجــي بــالـلـيــزر وال ـجــراحــة
والـ ـ ـ ـ ــدبـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــراحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة،
بــاإلضــافــة إل ــى ع ــاج أم ــراض
الثدي ،أمراض الغدة الدرقية،
واس ـت ـئ ـص ــال أورام ـ ـهـ ــا ،ع ــاج
ف ـت ــق ال ـ ـسـ ــرة والـ ـفـ ـت ــق اإلرب ـ ــي
ب ــال ـج ــراح ــة وال ـم ـن ـظ ــار ،عــاج
أورام ا لـ ـق ــو ل ــون وا ل ـم ـس ـت ـق ـيــم
ب ــالـ ـمـ ـنـ ـظ ــار ،عـ ـ ــاج ال ـخ ـص ـيــة
الـ ـمـ ـعـ ـلـ ـق ــة والـ ـقـ ـيـ ـل ــة ال ـم ــائ ـي ــة
ومـ ـ ـ ـ ـ ــرض كـ ـ ـ ــرونـ ـ ـ ــز ب ـ ـجـ ــراحـ ــة
المنظار وا لـقــو لــون التقرحي،
ب ـ ـ ــاإلض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى جـ ـ ــراحـ ـ ــات
ال ـس ـم ـنــة ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،كـتـكـمـيــم
المعدة ،حلقة المعدة وبالون
المعدة.
عـ ـل ــى ج ــان ــب آخ ـ ـ ــر ،ي ـس ـعــى
دوما قسم الجراحة إلى جمع
أفضل الكوادر الطبية ،لتقديم
أف ـ ـضـ ــل خـ ــدمـ ــاتـ ــه الـ ـج ــراحـ ـي ــة
لـلـمــر ضــى ،حـيــث يـضــم القسم
د .م ـح ـمــد جـ ـم ــال ،ه ــو أ س ـتــاذ
م ـ ـسـ ــاعـ ــد بـ ـكـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـ ـطـ ـ ــب ف ــي
جـ ــام ـ ـعـ ــة الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت وحـ ــاصـ ــل
على ا لـبــورد الكندي وا لـبــورد
األميركي للجراحة العامة من
جامعة مكجيل بـكـنــدا ،زمالة
جراحات السمنة المتقدمة من
كليفاند كلينيك ،أحد أفضل
ال ـم ـس ـت ـش ـف ـي ــات الـ ـ ــرائـ ـ ــدة فــي
الـعــالــم وبــالــواليــات الـمـتـحــدة
األميركية ،ا لــز مــا لــة األميركية
لجراحات السمنة ،باإلضافة
إلـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ــزم ـ ـ ــال ـ ـ ــة األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة
لجراحات الكبد والبنكرياس.
ويتخصص د .محمد جمال

د .حسام عبد الرازق

ف ــي إج ـ ــراء ج ــراح ــات الـسـمـنــة
المختلفة ،كجراحة التكميم،
جـ ـ ـ ــراحـ ـ ـ ــة تـ ـ ـح ـ ــوي ـ ــل ال ـ ـم ـ ـسـ ــار
وتـ ـح ــوي ــل الـ ـمـ ـس ــار ال ـم ـص ـغــر
وحلقة المعدة .كما أ نــه يقوم
بـ ـ ــإجـ ـ ــراء جـ ـ ــراحـ ـ ــات ال ـت ــرم ـي ــم
ل ـع ـم ـل ـيــات ال ـس ـم ـنــة ،ال ـبــالــونــة
والكبسولة الذكية والمبرمجة،
ج ـ ــرا ح ـ ــة فـ ـت ــق رأس ا لـ ـمـ ـع ــدة
وج ــراح ــات ا لـحـمــو ضــة وعسر
ال ـ ـه ـ ـضـ ــم ،جـ ـ ــراحـ ـ ــات الـ ـفـ ـت ــاق
ب ــالـ ـمـ ـنـ ـظ ــار ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ــى
ج ــراح ــات الـ ـم ــرارة وح ـصــوات
ال ـ ـ ـمـ ـ ــرارة وجـ ـ ــراحـ ـ ــات الـ ـث ــدي
واألورام وا لـ ـق ــو ل ــون وا لـ ـغ ــدة
الـ ـكـ ـظ ــري ــة وس ـ ــائ ـ ــر ع ـم ـل ـي ــات
ال ـج ــراح ــة ال ـع ــام ــة وج ــراح ــات
الكبد والبنكرياس.
ك ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـمـ ـت ــع د .عـ ـب ــدا لـ ـل ــه
ال ـح ــداد ،اس ـت ـشــاري الـجــراحــة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة وجـ ـ ــراحـ ـ ــة الـ ـق ــول ــون
وا ل ـم ـس ـت ـق ـيــم بـمـسـتـشـفــى دار
الـ ـشـ ـف ــاء ،ب ـش ـه ــرة واسـ ـع ــة فــي
مـ ـ ـج ـ ــال ج ـ ـ ــراح ـ ـ ــات ال ـ ـقـ ــولـ ــون
والمستقيم و جــرا حــات الثقب
ال ـ ــواح ـ ــد والـ ـمـ ـن ــاظـ ـي ــر ،ح ـيــث
إن ـ ـ ـ ــه حـ ـ ــاصـ ـ ــل عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ـبـ ـ ــورد
والزمالة األميركية والكندية
فــي الـجــراحــة الـعــامــة والـبــورد
األم ـي ــرك ــي ب ـج ــراح ــة ال ـقــولــون
والمستقيم ،إضافة إلى البورد
األمـ ـي ــرك ــي ل ـل ـع ـنــايــة ال ـم ــرك ــزة
الجراحية.
و يـتـخـصــص د .ا ل ـح ــداد في
حـ ـ ــاالت الـ ـتـ ـه ــاب ــات الـ ـق ــول ــون،
الـ ـ ـق ـ ــول ـ ــون ال ـ ـت ـ ـقـ ــرحـ ــي ،غ ـســل
الـ ـق ــول ــون وجـ ــراحـ ــات س ـقــوط
المستقيم ،إضافة إلى مناظير
الـمـعــدة وال ـقــولــون وجــراحــات
البواسير والنواسير المعقدة،
وغيرها من الجراحات العامة.
و ي ـضــم فــر يــق ا لـعـمــل بقسم
ا لـ ـ ـج ـ ــرا ح ـ ــة أ يـ ـ ـض ـ ــا د .حـ ـس ــام
عبدالرازق ،استشاري الجراحة
العامة والمناظير ،والحاصل
على دبلوم جراحة المناظير
م ــن ال ـه ـن ــد ،وي ـح ـظ ــى ب ـخ ـبــرة

تمتد ألعوام طويلة في مجال
الـجــراحــات الـعــامــة وجــراحــات
ال ـم ـن ـظــار ،ك ــال ـم ــرارة ،ال ــزائ ــدة،
الفتق اإلربي والفتق الجراحي
وال ـ ـ ـسـ ـ ــري ،وع ـ ـ ــاج وم ـت ــاب ـع ــة
أم ـ ـ ـ ــراض الـ ـ ـث ـ ــدي وأورامـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا،
إض ــاف ــة إل ــى ع ــاج وج ــراح ــات
الشرخ والبواسير والنواسير.
و يـ ـع ــد د .ي ــو س ــف عـ ـك ــاش،
اختصاصي ا لـجــرا حــة العامة
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــاظ ـ ـ ـيـ ـ ــر وال ـ ـ ـحـ ـ ــاصـ ـ ــل
عـ ـل ــى الـ ـ ـب ـ ــورد الـ ـف ــرنـ ـس ــي فــي
ال ـج ــراح ــة ال ـعــامــة م ــن جــامـعــة
سـ ــان ان ـ ـطـ ــوان ب ـف ــرن ـس ــا ،أح ــد
أه ـ ـ ــم أركـ ـ ـ ـ ــان قـ ـس ــم الـ ـج ــراح ــة
بـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى دار ا لـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــاء،
حـ ـ ـ ـي ـ ـ ــث ي ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــري د .عـ ـ ـك ـ ــاش
ج ـ ــراح ـ ــات الـ ـمـ ـنـ ـظ ــار ب ـك ـف ــاء ة
عــالـيــة ،لـحـصــولــه عـلــى دبـلــوم
ج ــراح ــة ال ـم ـنــاظ ـيــر الـمـتـقــدمــة
ب ـبــار يــس ،ك ـجــرا حــات األورام،
والمناظير المتقدمة في الكبد
والبنكرياس والطحال ،جراحة
الـ ـم ــرارة وال ـق ـن ــوات ال ـمــراريــة،
فتق ا لـعــا نــة ،العقد اللمفاوية
وااللتصاقات ،أكياس المبيض
والـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ــم ،ج ـ ـ ــراح ـ ـ ــات ال ـ ـغـ ــدد
ال ــدرق ـي ــة وال ـك ـظــريــة وج ــراح ــة
الثدي .يذكر أيضا أن د .عكاش
حاصل على دبلوم في جراحة
وزراع ـ ـ ــة ال ـك ـب ــد ف ــي جــام ـعــات
باريس لدى بروفيسور هنري
بيسمث ،وحاصل أيضا على
تخصص في جراحة السمنة،
وع ـم ــل ســاب ـقــا ف ــي مـسـتـشـفــى
سعد التخصصي ،كاستشاري
أول ور ئـ ـي ــس ق ـس ــم ا ل ـج ــرا ح ــة
العامة.
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املوافق  5سبتمرب  .2016وبهذه املناسبة
أعلن املستشفى عن تقدميه خلصومات مميزة
بنسبة  %30تشمل جميع فحوصات الرنني
املغناطيسي حتى  30سبتمرب .2016
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اﻟﺴﻜﻮن...
ﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺘﺴﻤﻌﻪ

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

 97%أﻗــﻞ ﻓﻲ ﺿﻐﻂ اﻟﺼﻮت

ﻧﺘﺎﺋــﺞ إﺧﺘﺒﺎرات ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺪﻗﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻓــﻲ ﻋﻠﻢ اﻋﺼﺎب و ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻌﻈﺎم

اﻟﺼــﻮرة اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة

ﺻﻮت ﻳﺸﻌﺮك ﺑﺎﻟﻔﺮق

ﻣﺴﺘﺸﻔﻲ دار اﻟﺸﻔﺎء ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻲ
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