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بداية وبإسم إدارة مستشفى دار الشفاء ،أتقدم للجميع بأحر التهاين بقرب
حلول الع��ام اجلديد أعاده اهلل عليكم باليمن واخلري والربكات ،يف عددنا هذا
يس��عدنا أن نلق��ي الض��وء على فصل الش��تاء خاص��ة األمراض الت��ي تزداد
نسبة اإلصابة بها خالله كاألمراض الصدرية وكيفية الوقاية منها ،باإلضافة
إىل اهتمامنا بتغطية كافة املناس��بات الصحية العاملية واملواضيع الطبية
املتعلق��ة به��ا وذل��ك انطالقا م��ن إميانن��ا بأن الصح��ة هي أغل��ى ما ميلك
اإلنسان وأن احلفاظ عليها مسؤولية كل فرد.

هيئةالتحرير

وكم��ا حرصنا دائما ،فإننا يف دار الش��فاء نويل كل اإلهتم��ام والرعاية بفضل
خدماتنا الصحي��ة املتطورة وأطباءنا ذوي اخل�برات والكفاءات العالية وذلك

أحمد نصر اهلل
املدير التنفيذي
حممد جراق
رئيس التحرير
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مدير التسويق
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الليزر
وتصحيح
البصر!

فريق التسويق
هنا زكي
عمر حسني
حممد غازي
عائشة عريقات
رشيدة جاد
مديرة العالقات العامة

لضمان سالمتكم وألننا ندرك أن ثقتكم هي سر متيزنا.

متمنيا لكم قراءة ممتعة ومفيدة

املدير التنفيذي
أحمد نصر اهلل

�أنتم �أهل الدار
و�إحنا عندكم زوار

احملافظة على
جمال وشباب البشرة

وجم��ال امل��رأة ل��ه مقايي��س ومعاي�ير خاص��ة وحم��ددة  ،وأه��م ه��ذه
املقاييس هي ما تنطبق على مقاييس اجلمال لوجه األنثى .وإذا ما أردنا
معرف��ة هذه املقايي��س واملعايري التي حتدده فم��ا عليكي إال النظر يف
امل��رآة وأنت جالس��ة على كرس��ي  ،مس��تقيمة الظه��ر وأمامك مصدر
إضاءة قوي ثم تخيلي وجود ثالث خطوط عرضية متوازية  ،هذه اخلطوط
الثالثة تقوم بتقس��يم الوجه إىل ثالث مناطق متس��اوية كما هو احلال يف
الشكل بالصورة املرفقة .فإذا ما تساوت هذه املناطق الثالثة فال حاجة
ألي تدخالت خارجية.
أم��ا إذا ما اختلفت مقاييس هذه املناطق الثالثة بصورة جتد فيها األنثى
أنها بحاجة إىل فرد أو ش��د هذه املناطق  ،أو قد جتد أنها قد حتتاج لرفع
ج��زأ م��ن احلاجب أو يف حاجة إلزالة جتاعيد اجلبه��ة أو جتاعيد زوايا العني
التي تظهر بوضوح عند اإلبتس��امة والضحك أو قد تكون يف حاجة لفرد
التجاعي��د العميق��ة والس��طحية يف اجلبه��ة أو ما بني احلاجب�ين وأعلى
عظ��ام األن��ف أوقد تك��ون يف حاج��ة إىل حتديد ورف��ع األنف ليب��دوا صغريًا
بعض الش��يء  ،وكذلك يس��تخدم البوتوك��س لفرد جتاعي��د الرقبة وزوايا
الف��م والذق��ن  ،هن��ا نق��ول له��ا أن��ت يف حاجة إىل إص�لاح كل م��ا تقدم أو
بعضه ،وذلك طبقًا إلتفاق رغبة املريضة مع رأي الطبيب املنفذ للعالج.
كذل��ك فيمك��ن أن يس��تخدم البوتوك��س لعالج بع��ض احل��االت املرضية
مث��ل التع��رق الزائ��د للكف�ين والقدم�ين وحتت اإلبط�ين .كل ه��ذا بخالف
اس��تخدامات البوتوكس لعالج الصداع النصفي وتصحيح حاالت الش��لل
النصفي للوجه وكذلك يف عالج الش��رخ املزمن للش��رج .وغري ذلك من
دواعي استعماالته الطبية يف جماالت الطب األخرى.
وننص��ح املرأة التي قررت أن تقوم بإصالح ش��يء مما تقدم باس��تخدام
البوتوك��س أن تتأك��د م��ن أن نوع البوتوكس املس��تخدم من األن��واع التي
تقرها وتوافق عليه��ا منظمة الصحة العاملية  WHOوكذلك املنظمة
الفيدرالي��ة للغ��ذاء واألدوي��ة  FDAألن��ه تبني مؤخ��رًا وجود أصن��اف كثرية
يف األس��واق يتم اس��تعمالها وه��ي غري آمنه وغري مدرج��ة بني األصناف
املتفق عليه��ا من اجلهات املنظمة لذلك ويتم اس��تخدامها يف بعض
املراك��ز التجميلي��ة لرخص ثمنه��ا وبالتايل فليس هناك ضم��ان للنتائج أو
ضمان لعدم حدوث آثار جانبية لهذه املنتجات.
كذل��ك يج��ب حق��ن البوتوكس ع��ن طري��ق الطبيب املتخص��ص يف عالج
وجتميل اجللد والعناية بالبشرة يف املستشفيات واملراكز الطبية ذات
السمعة الطيبة اجليدة واملضمونة بإذن اهلل.
ويج��ب مراع��اة حق��ن البوتوك��س بتخفيفات معينة تتناس��ب م��ع دواعي
االس��تخدام وأماك��ن احلق��ن واخلل��ل امل��راد تصحيح��ه وه��ذا ال يأت��ى إال
بالطبيب املتمرس واملتخصص يف هذه األمورحتى نتجنب مش��اكل ما
بعد احلقن أو اآلثار اجلانبية التي قد تنشأ عن حقن جرعات غري مناسبة أو
احلق��ن يف أماكن غري صحيحة مما قد يؤثر على ارتخاء احلاجب أو ارتفاع
بع��ض أجزائه بص��ورة غري صحيحة غري جمالية ،أو قد يحدث س��قوط يف
اجلف��ون ناجتة عن ش��لل مؤقت بعض�لات مقلة الع�ين واجلفن احمليط
بها.

استخدام البوتوكس يف جتميل الوجه
خل��ق اهلل اإلنس��ان يف أحس��ن صورة وجعل املرأة رم��زًا للجمال فتوجها بالش��عر كتاج يعلو رأس��ها فيزيد من جمالها
وجاذبيتها  ،ووهبها بش��رة ناعمة خالية من التجاعيد  ،ذات نضارة وحيوية تعلن عن جس��م سليم وأجهزة داخلية تعمل
بصورة فسيولوجية طبيعية .فالبشرة السليمة مرآة لصحة جيدة وأجهزة طبيعية وشخصية معتدلة بطبيعتها.
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كم��ا أننا ننصح عدم اإلس��راف أو األس��راع يف اس��تخدام حقن البوتوكس
وخاص��ة يف األعمار املبك��رة إال إذا كان��ت هناك من التش��وهات اخللقية
م��ا يؤثر يف ش��كل األنث��ى وحياته��ا اليومي��ة مبعنى أن��ه إذا أمك��ن تأجيل
اس��تخدامات البوتوكس إىل بداية العقد الثالث من العمر ( الثالثينات ) كان
أفضل للبشرة إال إذا كان استخدامه لدواعي مرضية وعالجية حتمية.
وأخريًا وليس آخرًا نلتقي يف حديث قادم عن الفيللرز ودواعي إستخداماته
ونصحائحنا حول هذا املوضوع.

األستاذ الدكتور
مصطفى أبو زيد
 أستاذ ورئيس أقسام األمراض اجللديةوالتناسلية والليزر
وعالج البشرة بكلية طب األزهر
 استشاري األمراض اجللدية والتناسليةوالليزر وجتميل البشرة مبستشفى دار
الشفاء الكويتي
 رئيس وحدة جراحة وجتميل اجللدوالعالج بالليزر بطب األزهر.
 مدير عام حترير جملة اجلمعية املصريةلألمراض اجللدية والتناسلية.
 عضو ( دويل ) هيئة حترير جملة اجمللسالتعاون اخلليجي لألمراض اجللدية
والتناسلية.
 سكرتري عام اجلمعية املصرية لألمراضاجللدية والتناسلية.
 عضو الشبكة العاملية لعالج وأبحاثالصدفية.
 عضو األكادميية األمريكية لألمراض اجللديةوالتناسلية.
 عضو األكادميية األوربية لألمراض اجللديةوالتناسلية.
 عضو الهيئة املصرية الفنية ألدويةومستحضرات التجميل العاملية.

7

الربو..

األسباب ..
األعراض ..
العالج ..

مقدمة:
الرب��و ه��و مرض مزم��ن يصيب املم��رات الهوائي��ة للرئت�ين ،وينتج عن
التهاب وضيق املمرات التنفس��ية ،مما مينع تدفق الهواء إىل الشعب
الهوائية ،مما يؤدى إىل نوبات متكررة من ضيق بالتنفس مع أزيز بالصدر
(صف�ير بالص��در) مصح��وب بالكحة والبلغ��م بعد التعرض الستنش��اق
امل��واد الت��ى تث�ير ردود فع��ل أرجي��ة (حساس��ية) أو تهي��ج للجه��از
التنفس��ي ،وهذه النوبات تختلف يف ش��دتها وتكرارها من شخص إىل
شيوعا بني األطفال.
آخر ،وهو من أكرث األمراض
ً
أسباب حدوث نوبات الربو:
دلت بعض الدراس��ات على أن الس��بب يعود إىل عوامل وراثية أو عوامل
بيئي��ة كتل��وث البيئة احمليط��ة وتلوث اله��واء بدخان املصان��ع وعوادم
السيارات.
العوامل املؤدية إىل نوبة الربو:
• التدخني.
• احلساسية ضد بعض األشياء مثل :املواد الكيميائية ،ريش الطيور،
ف��رو احليوان��ات ،حب��وب الطل��ع ،الغب��ار ،بع��ض األطعمة أو الس��وائل أو
املواد احلافظة.
• االلتهابات الفريوسية للجهاز التنفسي.
• بعض األدوية مثل :األسربين ،ومضادات بيتا ،ومضادات االلتهابات غري
الستريودية ()Non-steroidal Anti Inflammatory Drugs
• اإلنفعاالت النفسية.
• التمارين الرياضية الشديدة.
• التغريات الهرمونية مثل الدورة الشهرية يف بعض النساء
• مرض االرجتاع املريئي (.)Gastro Esophageal Reflux Disease
األعراض التي تدل على حدوث نوبة الربو:
• ترتاوح أعراض الربو بني طفيفة وحادة ،وتتفاوت من شخص إىل آخر.
• ضيق تنفس.
• إنقباضات أو آالم يف الصدر.
• إضطراب يف النوم بسبب ضيق التنفس.
• صوت صفري عند التنفس أو الزفري.
• سعال متكرر مصحوب بسيالن األنف والعطاس ،خاصة عند
اإلصابةبالتهاب فريوسي يف اجلهاز التنفسي.
أعراض اإلصابة بنوبة الربو احلادة:
• إرتفاع يف حدة ووترية أعراض املرض.
• صعوبة شديدة يف التنفس.
• حاجة متزايدة إىل إستخدام املوسعات القصبية.
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تشخيص الربو:
يعتم��د الطبي��ب يف تش��خيص الربو بش��كل أساس��ي عل��ى التاريخ املرضي ،ش��ام ًال األع��راض وتكراره��ا ومس��بباتها ،ويأتي بعد ذل��ك الفحص
السريري
قياس وظائف الرئة:
فح��ص مقياس التنفس ( :)sperometerهذا الفحص يقيس مدى انقباض الش��عب الهوائي��ة إذ يتم خالله قياس كمية الهواء التي ميكن
إخراجها بالزفري بعد شهيق عميق والسرعة التي يتم فيها هذا الزفري.
مقي��اس ذروة تدف��ق اله��واء ( :)peak flowه��و جــه��از بس��ــيط ميكــن الكــش��ـف بواس��ــطته عن تغ�يرات طفيفة قد حتص��ل حتى قبل
اإلحساس باألعراض
إذا كانت النتيجة أقل من املعتاد ،فإنها إشارة إىل ظهور الربو قري ًبا.
• اختبارات األداء الوظيفي للرئتني يجرى قبل وبعد إستعمال موسع للشعب الهوائية ،فإذا طرأ حتسن على األداء الوظيفي لرئتي الشخص
اخلاضع للفحص نتيجة إستعماله موسع الشعب الهوائية ،فمن املرجح أنه مصاب بالربو.
فحص امليتاكولني ( :)Metacholine Challengeمادة امليتاكولني هي مادة مثرية للربو تس��بب ضيق يف الش��عب الهوائية ،فإذا
النتيجة كانت إيجابية فهي تؤكد اإلصابة مبرض الربو .مثل هذا الفحص يجرى يف حال أظهرت اختبارات األداء الوظيفي للرئتني نتائج طبيعية.
فحص أكسيد النرتيك :هو فحص يقيس كمية غاز أكسيد النرتيك يف التنفس يف حال وجود التهاب يف الشعب الهوائية يكون مستوى أكسيد
النرتيك أعلى من املعتاد عند مرضي الربو وهذا الفحص غري شائع.
الفحص باألشعة :تستخدم أشعة إكس واألشعة املقطعية يف تشخيص الربو ،ويتمثل ذلك بتصوير الرئتني وجتويف األنف.
اختبار احلساس��ية :اختبار احلساس��ية عن طريق اجللد أو الدم ،وميكن حتديد العوامل املس��ببة للحساسية مث ًال أن تكون من احليوانات األليفة،
أو الغبار أو العفن أو غبار الطلع.
أنواع الربو :ينقسم مرض الربو إىل  4فئات عامة:
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أنواع الربو		

أعراضه

خفيف متقطع		
خفيف مستمر		
معتدل مستمر		
شديد مستمر		 

األعراض خفيفة تصل إىل يومني يف األسبوع وليلتني يف الشهر
األعراض أكرث من مرتني يف األسبوع وال يقل عن مرة واحدة يف اليوم
األعراض مرة يف اليوم وأكرث من ليلة واحدة يف األسبوع
األعراض على مدار اليوم وغال ًبا يف الليل

قرحةالفم

العالج :يهدف عالج مرض الربو إىل:
 الوصول إىل مرحلة إستقرار املرض. تقــليل عــدد النــوبــات احلــادة للــربو واسـتخدام أقل عدد منموسعات الشعب الهوائية قدر اإلمكان.
 اســـتمرار املــريــض فـــي ممــارسـة حياته الطبيعية دون أيمعوقات.
أدوية احلساس��ية :ه��ذه األدوية تعمل على تقليل حساس��ية
اجلسم جتاه العوامل املؤدية إىل حدوث نوبة الربو وتنقسم إىل:
الع�لاج املناعي :بأن يحقن اجلس��م بكمي��ات معينة من املادة
املس��ببة للحساس��ية بالتدريج ،مما يس��مح للجس��م بالتعود
عليها.
( Omalizumabأوملزوم��ب) :عب��ارة عن حقنة تعطى كل
أس��بوعني إىل أربعة أس��ابيع للمصابني بالربو احلاد ،وتعمل على
تغيري نظام مناعة اجلسم.
أدوية احلساسية:
 تشمل مضادات الهستامني ،ومضادات االحتقان ،وتؤخذ عنطريق الفم أو األنف.
الرأب احلراري للش��عب الهوائية :ه��ي تقنية تعتمد على إدخال
أنبوب عرب األنف أو الفم إىل الرئتني ،بعدها تبث القسطرة ذبذبات
حراري��ة للعضالت امللس��اء احمليط��ة بالقصب��ة الهوائية؛ مما
يس��اعد على مت��دد ه��ذه العض�لات ،ويجعل التنفس أس��هل،
ويح��د من نوبات الرب��و ،وهذه التقنية تس��تخدم يف ح��االت الربو
جدا.
احلادة ً
اإلرشادات العامة للوقاية والتحكم يف الربو:
مهما يف التحكم والتعايش معه إذا اتبع اإلرشادات التالية:
يلعب املريض بالربو دو ًرا
ً
 الوقاية من مثريات احلساسية الداخلية واخلارجية. العــمل املشتــرك بني الطبيب واملـريـض ،ووضـع برنامــج عــالجي كامل يشــمل العالج الدوائي والفحوصات األساسية ومواعيداملتابعة املنتظمة.
 املتابعة مع طبيب األسرة وااللتزام بإرشادات الطبيب. احمل معك بطاقة املتابعة باستمرار مدون بها جميع األدوية. ال تقم بصرف األدوية من تلقاء نفسك أو شرائها من الصيدلية دون الرجوع إىل الطبيب. ال تستعمل األدوية التي يتم صرفها للغري. حافظ على الصحة العامة واللياقة البدنية بتناول الغذاء الصحي وممارسة التمارين الرياضية. اإلقالع عن التدخني ،واالمتناع عن جمالسة املدخنني ،وجتنب العوامل املؤدية إىل حدوث نوبة الربو. أخذ لقاح األنفلونزا املوسمية لتخفيف حدة اإلصابة باألنفلونزا.الذهاب إىل الطوارئ يف األحوال التالية:
• األعراض الشديدة أو املستمرة مثل أزيز الصدر مع الكتمة وضيق التنفس أو آالم بالصدر.
• عدم االستجابة ملوسعات الشعب الهوائية.
• تفاقم األعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكالم.
• انقباض الصدر والشعور باإلعياء والكتمة وزيادة معدل التنفس وضربات القلب.
• تغري اللون إىل األزرق يف األطراف ،وتدهور احلالة العامة ،وفقدان الوعي يف احلاالت املتأخرة
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الكل بال إستثناء حدثت له قرحه يف الفم يف وقت من االوقات،
بالطبع كان ال يعلم الس��بب وال يعل��م ملاذا خفت دون عالج و وال
يعرف انواعها .
هي جروح صغ�يره مؤمله تتكون داخل الفم وتكون على حدود
اللثه أو مقابل الفكني أو يف سقف الفم  .هذه مشكله شائعة
ولكنها غري معدي��ة و معظم هذه القرح تزول وحدها يف فرته
من أس��بوع إىل إثنني ولكن العالج يقي م��ن املضاعفات ويقلل
اإلحساس باألمل .
أما عن أس��باب قرحة الفم فتكون اما بس��بب ج��رح يف الفم أو
الوراث��ة حي��ث تتك��رر يف بعض العائالت بش��كل أك�ثر من غريها
ومعظ��م األطف��ال والبالغني أكرث عرضه حل��دوث القرح وكذلك
األشخاص الذين يعانون من التوتر واحلوامل .

وهنالك أس��باب اخرى ق��د ت��ؤدي اىل قرح الفم  :س��خونة األطعمة
واملشروبات ،وأمراض األس��نان واللثة ،وغسل األسنان بطريقة
عنيفة ،وتناول بعض األدوية أما عن اإلعراض فتكون معظم القرح
م��دورة الش��كل وأقل من 1س��م وتأخذ اللون األصف��ر أو األبيض أو
الرم��ادي وتكون حمراء ومنتفخه ولها حاج��ز قد تكون مؤمله جدا
عند األكل او الشرب.
وبالنس��بة للعالج فمثل ه��ذه القرح تزول وحده��ا خالل فرته من
أس��بوع إىل أس��بوعني ولك��ن اس��تخدام األدوية يقلل م��ن اإلصابه
بالع��دوى البكتريية ،مثل بعض املراهم التي حتتوي على مضادات
االلتهابات ،ومن املمكن أخذ مسكنات األمل مثل الباراسيتامول .

يفض��ل زي��ارة الطبي��ب عل��ى وج��ه الس��رعة يف
احلاالت التالية :

 مساحه القرحه اكرب من  1سم انك مصاب بعده قرح صغريه وجتمعت مع بعضها  ،و ملتزول خالل من  4 - 3أسابيع بالعالج
 حالة النزيف او التهاب احللق إذا كانت تتكرر يف وقت قصري كل أسبوع مثال -إذا كانت غري مؤمله أبدا

وللوقاي��ة من قرح��ة الفم  :االهتمام بنظافه الف��م  ،وتناول الغذاء
املت��وازن ،و تقلي��ل إس��تهالك الس��كريات ،وجتن��ب املأك��والت
واملشروبات الساخنة أو احلمضية.
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قلبك
إحم
ِ
خطوات مهمة للحماية من اجللطة القلبية
كيف أتصرف – ماذا أفعل

كيف تنقذ حياتك من اجللطة القلبية

 -1تعرف إىل األمل وأخرب أحد األقرباء
 -2اتصل باإلسعاف أو توجه إىل املستشفى مباشرة مصحوبًا بأحد األقرباء
 -3أمضغ حبة أسربين مباشرة
 -4ال تقد السيارة بنفسك فقد يكون لهذا التصرف تداعيات خطرة

ماذا عن األسربين ؟

 -1تناول األسربين خالل النصف ساعة األوىل من بداية األمل
 -2إمضغ حبة األسربين رويدًا
 -3يجب أال تقل اجلرعة عن  325ملغ
 -4يستحسن أن يكون من نوع األسربين الغري مغلف mon coated aspirin
 -5أي مسكن أمل بديل كالـ (  ) Panadol –Tylenol - advilال يفي بالغرض

ال تضيع الوقت :

الوقت = العضلة
توجه إىل املستشفى سريعًا كلما تأخرت كلما اشتدت إصابة عضلة القلب

ال تتأخر

عند حدوث جلطة القلب يصبح القول معكوسا ً
" يف العجلة السالمة ويف التأين الندامة "

ما هي األسباب التي جتعلك تتأخر يف طلب املساعدة

 -1حذرك وخشيتك من أن تزعج اآلخرين
 -2اإلنكار وعدم تقبل فكرة املرض
 -3كرثة املشاغل واملسؤوليات
 -4عدم إدراكك لألمل أو عدم التعرف إليه
 -5خوفك من أن تواجه حقيقة األمر كأن يكون األمل فع ًال جلطة قلبية
 -6أن يشتبه عليك األمل فتعتقد أنه من املعدة أو القولون أو شد عضلي عابر

تعرف إىل األعراض

عند شعورك بأمل الصدر ال ترتد باإلتصال باإلسعاف ال تتأخر فقد تكون عواقب التأخري مميتة
الذبحة الصدرية  /اجللطة القلبية أمر واقعي وحقيقي . أكرث من  1500جلطة قلب سنويًا يف الكويت تعامل مع األمل بجدية واحسن التصرف -أنقذ حياتك أو حياة شخص عزيز عليك بتطبيق هذه التعليمات
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قد تختلف األعراض من شخص آلخر
األعراض هي :
 -1أمل صدري ضاغط ومفاجئ
 -2أمل ينتشر من إىل الفك السفلي ،البلعوم  ،الذراع ،األيسر أو األمين  ،الظهر أو إىل البطن
 -3تعرق بارد
 -4غثيان وإقياء
 -5دوار
 -6ضيق نفس
 -7أعراض عسر هضم ( كالتجشؤ املتكرر ،حرقة املعدة  ،حس اإلمتالء ،أمل املعدة )
 -8خفقان القلب وعدم انتظامه
 -9وهن وتعب شديد

خاص بالنساء

بعض النساء املصابات باجللطة ال يكون األمل الصدري هو العرض األساسي لديهن ،لقد ثبت إحصائيًا أن النساء ينتظرن وقتًا أطول
(  4أضعاف ما ينتظره الرجال ) حتى يتصلن باإلسعاف أو يأتي إىل الطوارئ )

فحذاري من اإلنتظار
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كيف تعالج اجللطة القلبية

اجللطة القلبية هي حدوث جتلط يف أحد الشرايني التاجية مما يحول دون وصول الدم إىل عضلة القلب ويكون العالج بفتح الشريان
وإعادة جريان الدم فيه ويكون ذلك :
 -1أما بحــل اجللطــة بواســطة األدوية ( أدوية وريــدية مذيب للجلطة ) وهـي طريقة فعالة لكنها قدمية ومل تعد متبعة يف معظم
الدول املتطورة .
 -2أو بفتح الشــريان بواســطــة القســطرة الفورية ( النفخ والدعـــامة ) وهي األفضــل واألكـرث استعما ًال لكنها غري متوفرة يف كل
املستشفيات.

يكون العالج مفيدًا إذا طبق خالل الساعات األربع األول من حدوث اجللطة وتزداد فائدته كلما كان أقرب إىل بداية األمل

امل��دة الزمني��ة من��ذ بداي��ة األمل
الصدري

الفائدة املرجوة من فتح الشريان

خالل أول ساعة

ممتازة

خالل ثاين ساعة

ممتازة – جيدة جدًا

خالل ثالث ساعة

جيدة جدًا – جيدة

خالل رابع ساعة

جيدة

خالل الساعة اخلامسة والسادسة

جيدة – ضعيفة

بني الساعة السادسة إىل الثانية عشرة

ضعيفة – غري جمدية

بعد الساعة الثانية عشرة

غري جمدية

كيف متنع حصول اجللطة القلبية

 -1ممارسة الرياضة بشكل منتظم
 -2طعام صحي ( قليل الدسم – قليل السكر – قليل امللح )
 -3ال تدخن
 -4اإلبتعاد عن الضغوط النفسية
 -5تعرف على سوابق عائلتك القلبية
 -6أخرب طبيبك ما لديك من عوامل خطورة
إن ممارسة 10دقائق يوميًا من الرياضة يقلل من احتمال
إصابتك باجللطة القلبية بنسبة %50
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أسباب وعوامل خطر حصى املرارة

ينش��أ التحص��ي الصفراوي عندما يكون الكوليس�ترول ،س��وية مع املواد األخ��رى املكونة لعصارة امل��رارة ،حصوات .وقد
تتك��ون احلص��وات ،ايضا ،يف حال عدم تفريغ كيس املرارة بالش��كل الصحيح .كما أن االش��خاص الذي��ن يعانون من الوزن
الزائد ،او األشخاص الذين يحاولون إنقاص وزنهم بأقصى سرعة ممكنة ،هم أكرث عرضة لإلصابة بالتحصي الصفراوي.

عالج حصى املرارة

عالج حصى املرارة يتم عند الش��عور بأوجاع يف منطقة جوف البطن ،ينبغي التوجه إىل الطبيب املعالج .يف هذه احلالة،
يستفس��ر الطبي��ب ع��ن طبيعة ه��ذه اآلالم ،متى ب��دا ظهورها ،مكانه��ا الدقي��ق ،وإذا ما كان��ت دائمة أو تظه��ر وتختفي
بالتناوب.
م��ن احملتم��ل أن يوصي الطبيب بإج��راء عدد من فحوصات التصوي��ر ( )Imagingالتي يتم خاللها تصوير اجلس��م من
الداخل .فقد يكش��ف فحص التصوير فائق الصوت (التصوير باملوجات فوق الصوتية  )Ultrasound -جلوف البطن
عن وجود حصوات يف كيس املرارة.
باملقابل ،قد ال يكش��ف هذا الفحص عن وجود حصوات يف املرارة ،ولكن يف حالة ش��ك طبيبك املعالج بوجود مش��اكل
يف كيس املرارة ،فقد يوجه املريض الجراء فحص لكيس املرارة .يف هذا الفحص ،يقوم الطبيب بحقن املريض بصباغ
( )Pigmentمضاد يف أحد األوردة يف الذراع ،ثم يقوم بالتصوير باألشعة السينية (رنتجن) يف الوقت الذي يتدفق فيه
الصباغ املضاد يف الكبد ،قنيات املرارة ،كيس املرارة واألمعاء.
إذا مل يشك املريض من أية اعراض ،فقد ال يكون بحاجة إىل أي عالج.
النوب��ة األوىل الت��ي حت��دث من ج��راء احلص��وات الصفراوية تكون مصحوب��ة بظهور أمل معت��دل .قد يوص��ي الطبيب بتناول
مس��كنات األمل ،ث��م ينتظ��ر لفح��ص م��ا إذا كان األمل س��يزول بتأثري هذا الع�لاج ام ال .وقد ال حت��دث نوبة أخرى .ه��ذا اإلنتظار
ملعرفة التطورات ال يسبب ،عادة ،أية مضاعفات.

حصى املرارة

حصى املرارة تنتج من خالل املرارة وهي عبارة عن كيس صغري موجود حتت الكبد مباشرة .يخزن كيس املرارة يف داخله عصارة
املرارة (الصفراء) التي ينتجها الكبد .تس��اعد عصارة املرارة اجلس��م على هضم الدهنيات .تتدفق عصارة املرارة من كيس املرارة
باجتاه االمعاء الدقيقة ,من خالل قنوات دقيقة وصغرية تسمى القناة املثانية والقنيات الصفراوية (قنيات املرارة).
تتك��ون احلص��وات يف كيس املرارة من الكوليس�ترول وم��واد أخرى .يتفاوت حجمهما م��ا بني الصغري  -أصغر م��ن حبيبات الرمل ،إىل
الكبري  -أكرب من كرة الغولف.
ال تس��بب معظ��م احلص��وات الصفراوية اية مش��اكل .ولك��ن ،اذا ما ادت احدى تل��ك احلصوات اىل س��د قنيات امل��رارة ,فعندئذ تتوجب
معاجلتها

إذا كان املري��ض ق��د تع��رض لنوب��ة حادة ج��دا ،أو يف ح��ال تعرض��ه لنوبة ثاين ،فق��د يوص��ي الطبيب املعالج باس��تئصال
امل��رارة بواس��طة عملية جراحية .ذلك ان ظهور نوبة ثانية يش�ير ،بش��كل عام ،إىل احتم��ال ظهور نوبات اخرى الحقة يف
املستقبل.
هنال��ك العدي��د من االش��خاص الذين مت اس��تئصال مرارته��م جراحيا .وغالبا ما يتم إج��راء هذه العملي��ة اجلراحية دون أية
تعقي��دات أو مضاعف��ات .فاألطباء اجلراحون يختارون ،إجم��اال ،إجراء هذه العملية بطريقة اجلراحة التنظريية .يف س��بيل
إجراء هذه اجلراحة ،يقوم اجلراح بفتح عدد من الشقوق الصغرية يف جوف البطن ،ثم يسحب من خاللها كيس املرارة.
الغالبي��ة من املرضى الذين يخضعون لهذه اجلراحة يس��تطيعون ،على األرجح ،العودة إىل مزاولة نش��اطهم العادي وإىل
أماك��ن عملهم يف غضون أس��بوع واحد حتى أس��بوعني .لكن أش��خاصًا معينني يحتاجون إىل ف�ترة أطول من ذلك .ففي
بع��ض احل��االت ،يضطر الطبيب اجلراح إىل فتح ش��ق أكرب يف البطن ،من أجل إخراج كيس امل��رارة .يف مثل هذه احلاالت،
تكون الفرتة الالزمة للتماثل للشفاء أطول.

أعراض حصى املرارة

معظم االشخاص املصابني باحلصوات الصفراوية (التحصي الصفري) ال يعانون من ظهور أية أعراض.
أما يف حال ظهور األعراض ،فمن املرجح أن تثري أملًا معتدال يف جوف البطن ،أو يف القسم العلوي األمين من البطن.
ومن املمكن أن ميتد األمل نحو اجلهة اليمنى العلوية من الظهر ،او بإجتاه الكتف االمين .وقد يشتد األمل أحيانا.
وقد يكون االمل دائما ,او قد يظهر ويختفي بالتناوب .ومن املمكن ان يزداد االمل عند تناول الطعام.
عندم��ا تس��د احدى حصوات املرارة احدى قني��ات املرارة ،فقد يعاين املريض من األمل مصحوبة بحم��ى ،وقد يصبح لون اجللد أصفر،
بينما يصبح لون العينني ابيض .يف هذه احلاالت ،يفضل التوجه اىل الطبيب بدون تاخري .ذلك ان تراكم احلصوات يف قنيات املرارة يزيد
من خطر االصابة بانتفاخ البنكرياس (إلتهاب البنكرياس –  .)Pancreatitisوقد تدل هذه األعراض على تكون إلتهاب يف كيس
املرارة.
يف ح��ال ظه��ور أمل فجائي وحاد يف منطقة البطن أو الصدر ،مع عدم التأكد من الس��بب احلقيقي لهذا األمل ،يجب اإلتصال بالطبيب
املعال��ج ،بش��كل فوري ودون تأخري .فأع��راض اإلصابة باحلصوات الصفراوية تش��به ،إىل حد كبري جدًا ،اع��راض االمل الفجائي يف حال
اإلصابة بنوبة قلبية ،أو أعراض العديد من األمراض اخلطرية االخرى.
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سرطان عنق الرحم
Cervical Cancer

تشخيص سرطان عنق الرحم

فحص مس��ح عنق الرحم هو فحص روتيني ،الغاية منه هي الكش��ف عن أية تغريات غري طبيعية يف خاليا عنق الرحم وعن س��رطان
عنق الرحم.
يف حال الش��ك بوجود س��رطان عنق الرحم ،يوجه الطبيب إىل املرأة املريضة عددا من األس��ئلة بخصوص التاريخ الطبي للعائلة ،ثم
يجري لها فحصا جسمانيًا يشمل فحصا للحوض وفحص مسح عنق الرحم .وقد يحتاج الطبيب إىل إجراء املزيد من الفحوصات ،حتى
يتمكن من تقييم احلالة بدقة وحتديد نوع العالج.
الفحوصات الضرورية لتاكيد تشخيص اإلصابة مبرض سرطان عنق الرحم تشمل:
 فحــص تنظري املهبل ( )Colposcopyواخذ خزعة ( )Biopsyمن أنسجة عنق الرحم ،من أجل الكشف عما إذا كانت هنالكخاليا سرطانية على السطح اخلارجي لبطانة عنق الرحم وحتديد موقعها.
 خـزعـة مـن الغـشاء اخملاطي لعنق الرحم (أو كشط بطانة الرحم  ،)Curettage -من اجل الكشف عن وجود خاليا سرطانيةيف قناة عنق  -الرحم (.)Cervical canal of uterus
 خــزعة خمروطية ( )Cone biopsyأو استئصال األنسجة بواسطة لولب السـلك الكهربائي ( .)LEEPباستخدام هذه الطرق،يتم أخذ عينة من أنسجة عنق الرحم ،من أجل فحصها جمهريا.

ينش��ـــأ س��ــرطان عنــ��ق الرح��م نتيجـــ��ة منـــ��و خـاليا غ�ير طبيعية (غ�ير عادية) يف عن��ق الرحم ،بكمي��ة غري طبيعي��ة .ان عنق
الرح��م ( )Cervix uteriهــ��و اجلـــ��زء الس��فلي مــن الرح��م ( )Uterusوالذي يوص��ل الرحم باملهب��ل (.)Vagina
ومن شان الكش��ف املبكر عن س��رطان عنق الرحم ان يضمن ،يف معظم احلاالت ،الش��فاء التام منه .ويــمكـن الـكـشف عن
سرطـان عنق الـرحم بــواسـطــــة فحص مـسح عنـق الرحم ()Papanicolaou test / Pap smear

أعراض سرطان عنق الرحم

تؤدي تغريات غري عادية (شاذة) يف خاليا عنق الرحم اىل ظهور اعراض يف حاالت نادرة فقط .لكن اذا ما تطورت هذه التغريات
اىل سرطان عنق الرحم فقد تظهر اعراض ملرض سرطان عنق الرحم ،ميكن أن تشمل:
• نزف غري اعتيادي من املهبل ،او تغيري ال ميكن تفسريه يف الدورة الشهرية.
• نزف من جراء مالمسة عنق الرحم
• الشعور باوجاع العالقات اجلنسية.
• إفرازات مهبلية ملطخة بالدم.

أسباب سرطان عنق الرحم

تنــجــ��م معظــ��م حــاالت س��ــرطـــان عــنــــق الرحــم عــن فيــــ��روس يطلــــق عليــــه إس��ــــم “ فـــيــروس الــــ��ورم الــحليـــمي “
(.) HPV - Papiloma Virusتنتق��ل الع��دوى به��ذا الف�يروس عن��د ممارس��ة عالقة جنس��ية مع ش��خص يحمل هذا
الف�يروس .هنال��ك انواع عديدة من فريوس الورم احلليمي ،ال تس��بب جميعها اإلصابة مبرض س��رطان عنق الرحم .بعضها
يس��بب تك��ون ثالي��ل ( )Verrucaeيف االعضاء التناس��لية ،وبعضها اآلخرال يس��بب ظه��ور أية عالم��ات أو أعراض ملرض
سرطان عنق الرحم.
هنالك نساء حتملن هذا الفريوس طيلة سنوات عديدة دون أن تعلمن بذلك .باستطاعة هذا الفريوس أن يبقى يف اجلسم
لع��دة س��نوات دون أن يس��بب أي��ة أعراض وقد ي��ؤدي إىل اإلصابة مبرض س��رطان عنق الرح��م بعد بضع س��نوات من اإلصابة
بالع��دوى .لذل��ك ،من املهم اخلضوع لفحص مس��حة عن��ق الرحم بصورة منتظم��ة ،إذ بامكان هذا الفحص الكش��ف عن أية
تغيريات حتصل يف خاليا عنق الرحم قبل نش��وء س��رطان عنق الرحم  .وإذا ما متت معاجلة هذه التغريات ،فمن املمكن منع
نشوء سرطان عنق الرحم.
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ميكن إجراء فحصي تنظري املهبل واخلزعة من أنس��جة عنق الرحم ألمراة حامل من أجل تأكيد تش��خيص اإلصابة مبرض س��رطان
عنق الرحم.يجب إجراء فحص مس��حة عنق الرحم بش��كل دوري ،كجزء من الفحص النسائي الروتيني .يستخدم هذا الفحص للكشف
عن تغريات غري طبيعية يف خاليا عنق الرحم ،من شأنها أن تدل على وجود سرطان عنق الرحم.
 فحص مسحة عنق الرحم هو الفحص األكرث جناعة ملنع سرطان عنق الرحم .تصنف اخلاليا غري الطبيعية التي يتم العثور عليها يف -فحص مسحة عنق الرحم وفقا للمرحلة التي تكون قد وصلت إليها .ويتم حتديد نوعية العالج وفقًا لطبيعة التغريات يف اخلاليا.

عالج سرطان عنق الرحم

عندم��ا يتم الكش��ف عن س��رطان عنق الرح��م يف مراحله املبك��رة تكون احتماالت الش��فاء منه كبرية .ويف حال مت الكش��ف عنه يف
مرحلة مبكرة جدا ،فهنالك احتمال بان تكون املريضة قادرة على احلمل وإجناب األطفال بعد امتام العالج.
يك��ون عالج س��رطان عنق الرح��م ،يف معظم مراحل��ه الالحقة ،منوط باس��تئصال اخلاليا الس��رطانية مما يؤدي اىل ع��دم القدرة على
اإلجناب الحقًا.

الطرق العالجية املتبعة تشمل:

• استئصال الرحم ( )Hysterectomyواستئصال الغدد الليمفاوية يف منطقة احلوض .وقد تقتضي الضرورة ،أحيانا،
• استئصال كال املبيضني ( )Ovariesوقناتي فالوب ( ،)Fallopian tubesأيضا.
• املعاجلة االشعاعية (.)Radiotherapy
• املعاجلة الكيميائية (.)Chemotherapy
يت��م حتدي��د كمية العالجات الالزم��ة تبعا لكمية اخلاليا الس��رطانية التي منت .كذل��ك ،هنالك امكانية للدمج ب�ين عدد من الطرق
العالجية.

الوقاية من سرطان عنق الرحم

يعترب فحص مس��حة عنق احلم الطريقة االفضل للكش��ف عن أية تغريات حتصل يف خاليا عنق الرحم ,والتي قد تسبب سرطان عنق
الرحم .اجراء هذا الفحص بشكل روتيني ودوري يضمن الكشف عن هذه التغريات قبل ان تتحول اىل ورم سرطاين .ولذلك ،من املهم
اخلضوع اىل االشراف الطبي الدائم وتلقي العالج الالزم بعد اي فحص مسحة عنق الرحم تدل نتيجته على وجود خاليا غري طبيعية.
وتش��كل املعاجلة االش��عاعية طريقة العالج النموذجية يف مراحل معينة من مرض سرطان عنق الرحم ,وغالبا ما يتم الدمج ما بني
املعاجلة االشعاعية واملعاجلة اجلراحية .واملعاجلة االشعاعية هي عبارة عن استخدام موجات عالية من االشعة ,من اجل القضاء
على اخلاليا السرطانية وتقليص األورام.
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حساسيةعث الغبار املنزيل

يعترب عث الغبار املنزيل هو املسؤول عن
التس��بب بأكرث من  % 50من احلساس��ية
بالع��امل  ،فهو اكرب مس��بب للحساس��ية
التنفس��ية بعك��س الفك��رة الش��ائعة
أن حب��وب لق��اح العش��ب هي املس��بب
الرئيسي للحساسية .
كم��ا ان عث الغب��ار يرتب��ط ارتباط��ا وثيقا
بالرب��و ,فاحصائيا  % 85م��ن مرضى الربو
لديهم حساس��ية من عث الغباراملنزيل،
كم��ا ي��ؤدي التع��رض املزم��ن ملس��ببات
احلساس��ية املنزلي��ة مث��ل ع��ث الغب��ار
املن��زيل م��ن قب��ل األطف��ال و البالغ�ين
املصاب�ين بالربو اىل زيادة خطورة ظهور
أعراض احلساسية التنفسية لديهم كما
و يؤدي أيضا إىل ضعف يف وظائف الرئة.
كم��ا وج��دت دراس��ة حديث��ة أن ٪ 57
م��ن املش��اركني كان��ت لديه��م أع��راض
حساس��ية م��ن ع��ث الغباراملن��زيل ،يف
ح�ين أن  % 15فقط قد مت تش��خيصهم
تش��خيصا صحيحا مما يش�ير إىل احلاجة
امللحة لزيادة الوعي و االرش��اد لألطباء و
املرضى على حد س��واء حيث أن غالبا ما
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يجهل الناس مضاعفات حساسية األنف
وال يحملون أعراضها على حممل اجلد .و
له��ذا فإن��ه م��ن الض��روري استش��ارة
الطبيب اخملتص ،ملعرفة ما هي املواد
املسببة للحساسية التي تؤدي إىل هذه
األعراض ،وتلقي العالج املناسب.
عل��ى الرغ��م م��ن أن حساس��ية ع��ث
الغب��ار املنزيل ه��و من أنواع احلساس��ية
املوج��ودة عل��ى مدار الع��ام  ،اال أن هناك
توجه��ات موس��مية له��ا و أهمها فصل
اخلري��ف و الش��تاء حي��ث أظه��ر بح��ث
أج��راه معهد ولك��وك لألبح��اث الطبية أن
مس��تويات عث الغبار ميكن أن تزيد 3-2
م��رات أواخ��ر فص��ل اخلري��ف مقارنة مع
مستويات الصيف  ،ويرجع ذلك إىل ارتفاع
نس��بة الرطوب��ة  ٪ 50وزي��ادة التدفئ��ة
املنزلي��ة وانخف��اض التهوي��ة  .كل ه��ذه
أم��ور تخل��ق الظروف املثالي��ة لتطور هذا
اخمللوق حيث املاليني من املستعمرات
غري املرئية تتكاثرعلى الس��جاد والفرش
وغريه��ا م��ن األث��اث املنجد ح�ين تتغذى
على قشور اجللد البش��ري وبالتايل فإنها

تتكاث��ر ،لذل��ك فهي دائما تك��ون موجودة
يف أي م��كان يقي��م في��ه البش��ر و ه��و
أم��ر ال مف��ر من��ه .لذل��ك فان��ه يف فصل
اخلري��ف وبس��بب الزي��ادة يف تكاث��ر هذه
اخمللوق��ات  ،ت��زداد أعراض احلساس��ية
مثل العطاس املتكرر ،س��يالن و احتقان
األن��ف ،احلك��ة يف العي��ون أو احلل��ق ،مما
ي��ؤدي إىل الش��عور بالوهن الع��ام .وعادة
تكون أعراض احلساس��ية من عث الغبار
املن��زيل مربكة كونه��ا تش��به إىل حد كبري
أعراض األنفلونزا العادية أو الربد.
نظرا لتزايد انتشار حساسية األنف والربو
الناجتة عن عث الغبار املنزيل  ،ونظرا ألننا
ال ميك��ن أن نتخلص من املواد املس��ببة
للحساس��ية (ع��ث الغب��ار املن��زيل) ،فاننا
بحاجة للعمل بشكل خمتلف و بالسرعة
املمكنة.
هن��اك العدي��د م��ن اخلي��ارات مب��ا يتعلق
باألدوي��ة اخلاص��ة مبعاجل��ة األع��راض
ملساعدة املرضى على السيطرة على
احلساس��ية بش��كل أفض��ل وق��د يصف
أخصائ��ي احلساس��ية الع�لاج املناع��ي.

للحساس��ية بعد التش��خيص الدقيق  ،وتس��مى أيضا «بعملية إزالة التحس��س» ،الت��ي تعمل على اجلهاز املناع��ي عن طريق إعادة
توازنه جتاه مس��ببات احلساس��ية مما يجعله احلل الوحيد القادر على تقدمي عالج ذو فعالية طويلة االمد للحساس��ية .وحيث يوصف
هذا العالج ابتداءا من عمر اخلمس س��نوات ,يتوفر هذا العالج على ش��كل نقط توضع حتت اللس��ان أو على ش��كل حقن حتت اجللد
وه��ذا الع�لاج فع��ال على جمي��ع أعراض التهاب األنف التحسس��ي ،مب��ا يف ذلك احتقان االن��ف املزعج .وهو عالج فع��ال يف تخفيف
األعراض وتقليل احلاجة إىل االدوية املسكنة.

كيف يعمل العالج املناعي؟

العالج املناعي للحساس��ية هو العالج احملدد الذي يوصف لكل مريض حس��ب حالته حيث يتناول املريض جرعات متزايدة من املواد
املسببة للحساسية تدريجيا  ،األمر الذي سيقلل من ردة الفعل املفرطة للجهاز املناعي وااللتهاب الناجت.

نتائج العالج املناعي:

• يصبح مبقدور املريض حتمل اجلرعات املتزايدة من املادة املؤدية للتحسس.
• يتم احلد من أعراض االلتهاب التحسسي
• تقل حاجة املريض لتناول أدوية احلساسية التقليدية مع مرور الوقت
• تقل احتمالية حتسس املريض اجتاه احملسسات األخرى على املدى الطويل
• يقل خطر تطور احلساسية االنفية للربو التحسسي عند املريض ,خاصة االطفال منهم.

معلومات خاصة عن عث الغبار املنزيل :

يعي��ش ع��ث الغبار املنزيل من ش��هرين إىل ثالث ش��هور لكنه يتكاثر بس��رعة كبرية إذا توفرت له الش��روط املناس��بة كوجود نس��بةمناسبة من الرطوبة و درجة حرارة بني  20و  30درجة مئوية .و تضع أنثى العث املنزيل بني  20إىل  30بيضة
الغرام الواحد من الغبار ميكن أن يحتوي على  2000عثة منزلية  2 .ملغم من العث يف كل غرام من الغبار ميكن أن يسبب احلساسيةلإلنسان ،و  10ملغم من العث يف كل غرام من الغبار ميكن أن تسبب أزمة الربو لإلنسان.
ميكن أن جند متوسط  1.5مليون من عث الغبار املنزيل يف الفرشة املوجودة يف البيت. -0.25غرام من اجللد امليت لإلنسان ميكن أن يتغذى عليه أكرث من مليون من عث الغبار املنزيل ملدة ثالث شهور

21

سرطان القولون
تشخيصه والوقاية منه

ما هو سرطان القولون ؟

يعترب س��رطان القولون هو ثالث أش��هر نوع من الس��رطانات على مس��توى العامل
وه��و نوع م��ن الس��رطانات التي حت��دث نتيجة خلل يف من��و اخلالي��ا املكونة جلدار
القولون مما يس��بب منو س��ريع وغري طبيعي خلالياه ،هذا النمو قد يصيب أي جزء
من القولون ولكن يكرث حدوثة يف اجلزء السفلي من القولون السيني واملستقيم
.

ما هي أعراض سرطان القولون ؟

تعتمد أعراض س��رطان القولون على عدة أمور كموقع السرطان ،حجمه ومرحلة
منوه .بالتأكيد األعراض تزداد حدة مع تقدم مرحلة املرض وكرب حجم السرطان .
يف املراح��ل املبك��رة ق��د ال يك��ون هن��اك اع��راض حم��ددة وبع��ض املصابني قد
يعانون من تغيري بسيط يف طبيعة البطن على شكل اضطرابات وتغري يف عادات
اخلروج ،قد ال يكون هناك تقلب بني اإلمس��اك واإلس��هال أو الش��عور بعدم اكتمال
عملية اإلفراغ .قد يكون هناك دم مصاحب للخروج ولكن يف كثري من األحيان تكون
كمية الدم بسيطة أو غري ملحوظة.
عندما يتقدم الس��رطان بالنمو تصبح األعراض املذكورة أكرث ش��دة ويبدأ املريض
بفق��دان كمية كبرية من الوزن بش��كل ال إرادي ويف خالل ف�ترة قصرية ،قد يصبح
النزيف من الس��رطان كبري مما قد يس��بب فقر حاد يف الدم وشحوب يف اجلسم.
يف بعض األحيان قد ينمو الس��رطان غلى حجم كبري يس��بب تس��كريًا أو ضيقًا يف
القولون واحتباس اخلروج.

ما سبب سرطان القولون ؟

الس��بب وراء حت��ول اخلالي��ا الطبيعية غلى س��رطانية مل يع��رف بعد ،ولك��ن هنالك
نظريات تفيد بأن نوع من اخللل يحصل يف اجلينات املس��ؤولة عن منو اخلاليا مما
يؤدي إىل حتولها إىل منو خبيث .
وم��ن املع��روف بأن نس��بة كب�يرة م��ن أورام القولون تب��دأ كنمو صغري م��ن جداره
وتس��مى اللحمية .هناك عدة أن��واع من اللحميات ( االلتهابي��ة ،الوراثية ،احلميدة )
 .تتواجد حلميات القولون بكرثة يف كبار الس��ن حيث يوجد على األقل حلمية واحدة
يف ش��خص من كل أربعة أش��خاص أعمارهم فوق اخلمسني عامًا .تتميز حلميات
القول��ون بالقابلية للنمو لتتحول غلى أورام مس��تقبليًا ولكن ه��ذا النمو يكون بطيئًا
ويس��تغرق م��ا ب�ين  5إىل  15س��نة لكي يح��دث .ومن حس��ن احلظ فإن ع�لاج هذه
اللحمي��ات يعت�بر س��ه ًال حيث يت��م اس��تئصالها خالل اكتش��افها بواس��طة منظار
القولون.

من هم أكرث عرضة لسرطان القولون؟
على الرغم من أن س��رطان القولون قد يحدث بدون أس��باب ،أثبتت الدراس��ات بأن
هنال��ك أش��خاص أكرث عرضة م��ن غريهم لإلصابة ب��أورام القول��ون  .ميكن تخليص

هذه الفئة من الناس بالتايل :

كبار الس��ن  :تزداد العرضة خلطر أورام القولون مع تقدم الس��ن ،هنالك دراس��ات
تثبت أن  8من كل  10أشخاص يتم تشخيصهم تكون أعمارهم أكرث من ستني عامًا .
األقارب  :لوجود العامل اجليني ،األشخاص الذين لديهم قرابة من الدرجة األوىل من
أشخاص مت تشخيصهم بورم القولون هم أكرث عرضة لإلصابة أيضًا.
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د .عماد احلمر
استشاري األمراض
الباطنية واجلهاز الهضمي
والكبد واملناظري
• بكــــالوريس طـــب وجـــراحـــة مـــن جــامـعـــة نتوكاسل
اململك املتحدة
• البورد األمريكي باألمراض الباطنية
• البورد الكندي باألمراض الباطنية
• البـــورد الكــنـــدي بأمـــراض اجلــهـــاز الهــضمي والكبد
كندا شهادة
• إجـــراء مناظري املعــــدة والقـــولون تشــخــيـص وعـالج
جرثومة املعدة
• استئصال الزوائد اللحمية من القولون
• عالج إلتهابات وتقرحات املريء واملعدة واإلثنى عشر
• تشخيص وعالج أمراض القولـون التقـــرحي تشخـــيص
وعـالج إلتهـــابات الكـــبـد ومــــن ضمنــهــا فــيـــروســات
الكبد الوبائية
• إجراءات عالجية لنزيف القرحة وربط دوايل املريء وأخذ
عيناــت الكبـــد وتركيب بربيش املعدة ( فتحة للتغذية )
• إجراء غسيل القولون فحص الكبسولة الذكية

املصابني مبرض القولون االلتهابي :سواء مرض القولون التقرحي أو مرض كرونز ،هؤالء املرضى تزداد خطورة تعرضهم ألورام القولون مع
ازدياد مدة اإلصابة حيث تزداد نسبة حدوث األورام من  % 2بعد عشر سنوات إىل  % 18بعد  30سنة من اإلصابة .
طريقة املعيشة :تزداد نسبة احلدوث األورام يف املدخنني واألشخاص الذين يعانون من السمنة وقلة احلركة والرياضة والذين تكرث نسبة
الدهون املشيعة واللحوم احلمراء يف أكلهم واملدمنني على املشروبات الكحولية .

كيف يتم تشخيص املرض ؟

هناك عدة طرق تش��خيصية ألورام القولون كفحص الدم لدالئل األورام ،األش��عة املقطعية أو الرنني املغناطيسي ملنطقة البطن واحلوض.
ولك��ن تبق��ى الطريقة االمثل هي منظار القولون .يتميز منظ��ار القولون عن باقي الفحوصات بالقدرة على تقييم أفضل حلجم الس��رطان مع
إمكانية أخذ عينات تشخيصية من الورم .هذه العينات يتم فحصها خمربيًا حتت اجملهر للتأكد من التشخيص وتعترب هذه الطريقة التشخيص
املثايل والنهائي لألورام يف حني تعترب باقي الفحوصات تكميلية إلعطاء تفاصيل عن انتشار الورم واملساعدة يف حتديد مرحلته.

هل هناك وقاية من سرطان القولون ؟

هناك بعض الدراسات التي أثبتت بأن خطر اإلصابة بسرطان القولون يكون بنسبة أقل يف األشخاص الذين ميارسون الرياضة والذين يكرثون
من الفواكه واخلضراوات واأللياف والكالسيوم يف األكل ،هنالك بعض الدراسات احلديثة التي تتحدث عن أن أخذ اجلرعة الوقائية من األسربين
يوميًا قد يس��اعد يف حلد من نس��ب اإلصابة بس��رطان القولون ولكن يجب األخذ بعني االعتبار بأن األس�برين ال يصلح جلميع األش��خاص وقد
يتسبب بحدوث أعراض جانبية خطرية ولذلك يجب مشاورة الطبيب اخملتص قبل أخذه .
ويكمن الدور الرئيسي للوقاية من مرض سرطان القولون هو عن طريق برنامج الوقاية .

ما هو برنامج الوقاية من سرطان القولون ومن الذين يوصى بأن ينضموا إليه ؟

يتضمن الربنامج عمل منظار قولون تشخيصي للتأكد من خلو القولون من اللحميات التي قد تتسبب بحدوث أورام مستقبليًا .يتطلب املنظار
أخذ ملينات قبل اجرائه ويستغرق من الوقت ما يقارب العشرة أيل خمسة عشرة دقيقة خاللها يكون املريض نائم وال يشعر بأي آالم.
أي ش��خص يبلغ من العمر  45س��نة أو أكرث ينصح بأن يخضع برنامج الوقاية من س��رطان القولون بغض النظر عن أي عوامل أخرى .قد ينصح
يف بعض األحيان ملن لديهم أقارب مت تشخيصهم بسرطان القولون يف سن مبكرة بعمل منظار القولون يف سن أقل من  45األشخاص
الذي��ن يت��م اكتش��اف األورام به��م يف مراحله املبك��رة لديهم ما يقارب التس��عني باملائة من نس��بة النجاة ولكن من املؤس��ف بأنه يف اغلب
األحيان هذه املرحلة املبكرة تكون يف شخص واحد من كل  7أشخاص عند وقت التشخيص.

23

عملية استئصال اورام القولون
املستقيم باملنظار اجلراحي
تعت�بر هذه العميل��ة باملناظري من العمليات النادرة والرائدة ،وق��د بدأت منذ عام  2009من
قب��ل الدكتور عطاهلل ود.الربت ود .الرش يف الوالي��ات األمريكية املتحدة يف والية فلوريدا.
تس��تخدم هذه التقنية قناة منظار واحدة الستئصال أورام القولون املستقيم عن طريق
فتح��ة الش��رج والت��ي كان من املفرتض فت��ح البطن الس��تئصال ه��ذه األورام ،ومع ذلك
ق��رر تطبيق ه��ذه اجلراحة لتحقي��ق إمكانية الوصول إىل املس��تقيم و الس��ماح للجراحني
إلج��راء إزالة أن��واع معينة م��ن األورام والس��رطانات املبكرة ،مس��تخدمون أدوات جراحية
متخصصة.
هذه التقنية قللت من األمل لدى املريض والش��فاء السريع للمرضى باإلضافة إىل أن هذه
العملية تستغرق ساعة واحدة فقط وذلك تكون أقل فى الوقت من اجلراحات األخرى .
أول منظار مت عمله يف الواليات املتحدة يف  2009 - 06 - 30يف مستشفي فلوريدا – وينرت
بارك واكدت النتائج ان جراحة املناظري خيار قابل للتطبيق وليس لفرتة طويلة بعد ذلك مت
عمل أول مرحلة إلزالة مبكرة لسرطان املستقيم باستخدام جراحة املناظري هذه .
هذه الطريقة مت قبولها كطريقه جمدية ألس��تئصال االورام يف  2012فقد قام األطباء يف
والية فلوريدا بتطبيقها علي اكرث من  6 0مريضا أكرث بكثري من أي مركز آخر بالعامل .
ه��ذه اجلراح��ة خمتلفة جذريا عن أي جراحات أخرى ه��ذه اجلراحة تعترب أهم اإلجنازات التي
تؤثر علي جراحات القولون واملستقيم يف ربع القرن املاضي .
وللعل��م مت عم��ل ه��ذه اجلراح��ة يف الكوي��ت كأول دولة فى الش��رق األوس��ط يف ش��هر
أغس��طس  2014بواس��طة استش��اري اجلراح��ة العام��ة و القول��ون و املس��تقيم الدكتور
عبداهلل احلداد  ،ومت عمل عملية استئصال ورم يف القولون املستقيم صعب اإلستئصال
باملناظ�ير العادي��ة للقول��ون خوف��ا م��ن ثقب ج��دار األمع��اء ،و ق��د عملت ألم��رأة يف عمر
اخلمس�ين بواس��طة منظار جراحي من خالل فتحة الش��رج وكانت ناجحة جدا ومت شفاء
املريضة متاما من غري أي مضعافات.

الشهادات:
 البورد األمريكي و الزمالة للجراحة العامة -البورد األمريكي جلراحة القولون واملستقيم

د .عبد اهلل احلداد
استشاري جراحة
عامة وجراحة القولون
واملستقيم و املناظري
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 البورد الكندي والزمالة للجراحة العامة -البورد األمريكي للعناية املركزة اجلراحية

جماالت التخصص:
 جراحات القولون واملستقيم باملنظار		
 جراحات الثقب الواحد واملناظري جراحات البواسري ( الدباسة )( )PPH			
 جراحات النواسري املعقدة جراحات سقوط املستقيم -جراحة البواسري بالسونار ( ) THD عالج القولون التقرحي جراحيا		
 عالج أمراض الكرونيز باملنظار اجلراحي مناظري للمعدة و القولون			
 عالج التهابات القولون. عمل تكميم املعدة إجراء منظار املعدة و منظار القولون مع وضع بالون املعدة و إزالة بالون املعدة غسيل القولون عالج احلاالت اجلراحية الطارئة		 عمليات إزالة املرارة			
 عالج السلس الربازي عمليات شد البطن و ترميم البطن.		
 -عمليات فتاقات البطن باملنظار
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إلتهاب األذن
الوسطى

أنواع التهاب األذن الوسطى

ينقسم إلتهاب األذن الوسطى إىل ثالثة أقسام هي:

النوع األول  -التهاب األذن الوسطى احلاد:

وسببه وجود عدوى بكتريية أو فريوسية يف أغلب احلاالت يف األذن الوسطى
 ،وق��د يكون اإللته��اب ناجتًا عن مضاعف��ات لعدوى أصابت اجلهاز التنفس��ي
ً
عادة بعالج العدوى املسببة
العلوي أو اجليوب األنفية  ،وتختفي هذه األعراض
ألمراض اجلهاز التنفسي العلوي .

النوع الثاين  -التهاب األذن الوسطى املصحوب بارتشاح:

السبب األساسي يف اإلصابة بهذا النوع من اإللتهاب يف األذن الوسطى هو
جتمع سوائل وإفرازات األذن اخملاطية داخلها نتيجة لعدة أسباب منها :
 إنس��داد قناة اس��تاكيوس بعد اإلصابة بعدوى يف اجلهاز التنفسي العلويوحدوث الرشح وجتمع اإلفرازات اخملاطية داخل األذن مما يؤدي لإللتهاب .
ً
وعادة ما يكون ذلك بس��بب حاالت
 ضعف أداء قناة اس��تاكيوس لوظيفتهاالشق احللقي أو نزالت الربد املتكررة أو صدمة الضغط اجلوي .
إن أخطر مشكلة تصاحب اإلرتشاح املستمر بدون عالج هي فقدان السمع
وبالتايل قد يؤدي إىل تأخري الكالم لدى األطفال .

النوع الثالث  -التهاب األذن الوسطى املزمن:

هذا النوع يحصل نتيجة لتأخر عالج حاالت اإللتهاب احلاد يف األذن والذي يؤدي
إىل جتمع الس��وائل واإلفرازات ملدة أس��بوعني أو أك�ثر وبالتايل تتكون جتمعات
دهنية قد تصل إىل طبلة األذن وتسبب ضعفًا يف السمع وآالم شديدة نتيجة
حدوث التهاب األذن الوس��طى ومنطقة م��ا وراء الطبلة .وقد تكون اإلفرازات
كثرية جدًا لدرجة خروجها إىل خارج األذن .

الوقاية من التهاب األذن الوسطى

 عند حدوث نزالت الربد يفضل عالج املصاب وخاصة األطفال وعدم إهمالعالجهم حتى ال تتطور اىل مضاعفات منها التهاب األذن الوسطى .
 عند إصابة الطفل بالتهاب متكرر يف األذن الوسطى (أربع مرات أو أكرث يفالس��نة) فإنه يحت��اج ألخذ مضاد حيوي بجرعات صغرية بش��كل يومي كوقاية
من اإللتهاب .
يج��ب احلرص عل��ى متابعة صحة الطفل بإس��تمرار وخاص��ة إذا كان يتعرض
إللتهابات متكررة يف األذن الوسطى .

العالج

التهاب األذن الوسطى هو من أكرث األمراض التي تصيب األطفال شيوعًا وغالبًا ما يصاب به الطفل بعد مرضه بالرشح أو الزكام أو أي
من أمراض اجلهاز التنفسي العلوي .
ويرجع السبب لكرثة إصابة األطفال أكرث من البالغني بالتهاب األذن الوسطى إىل عدة عوامل منها :
 قصر قناة استاكيوس وبالتايل سهولة انتقال الفريوسات والبكترييا من األنف أو البلعوم إىل األذن الوسطى وحدوث اإللتهاب . نقص املناعة لدى األطفال باملقارنة البالغني يجعلهم أكرث عرضة لإلصابة باألمراض املعدية عمومًا . -إنسداد قناة استاكيوس نتيجة لإلصابة بالرشح والزكام يؤدي إىل جتمع السائل اخملاطي املفرز من األذن وبالتايل حدوث اإللتهاب .

األعراض

• أمل شديد ومفاجئ يف األذن .
• إرتفاع يف درجة احلرارة .
• رشح مستمر من األنف .
• إفرازات من األذن يف بعض احلاالت .
• يف حالة اإللتهاب املزمن قد يؤدي ذلك إىل ضعف يف السمع .
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عندم��ا يك��ون التهاب األذن بس��يط أو ناجت ع��ن إصابة بالته��اب فريوس فقد
ينص��ح الطبي��ب مبراقب��ة الطف��ل ومراجع��ة الطبي��ب باس��تمرار حت��ى يزول
اإللتهاب .
أم��ا إذا كان اإللته��اب متكرر ويزداد س��وءًا مع الوقت وكانت األعراض ش��ديدة
فيحتاج املصاب للعالج يف هذه احلالة وميكن استخدام أنواع من املضادات
احليوية إذا كان السبب يف اإللتهاب بكتريي وعن طريق الفم أو كحقنة  ،ويجب
التأك��د من تن��اول الطفل للمضاد احلي��وي يوميًا وعدم إيق��اف املضاد احليوي
قبل إكتمال مدة العالج لو ظهر حتسن يف احلالة .
وقد تس��اعد قط��رات األذن املضادة لإلحتقان أو املضادة للهس��تامني يف
حتسني أعراض اإللتهاب.
يف احل��االت الصعب��ة التي ال تس��تجيب للعالج باملض��ادات احليوية قد يضطر
الطبيب لعمل ثقب يف طبلة األذن للس��ماح للسائل الصديدي اجملتمع يف
األذن الوسطى باخلروج من القناة لألذن .
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األطفال
وأمراض
الشتاء

ال ش��ك أن امل��رض مزع��ج ،لي��س
للكب��ار فحس��ب ،وإمن��ا لألطف��ال و
الرض��ع كذل��ك ،خصوص��ًا حديث��ي
الـــــ��والدة .ويـــأتــــ��ي الـــش��تـاء يف
كـــ��ل عـــــ��ام حمـــــمــــ ًال باألمراض،
كاالنفلونزا ،الته��اب احلل��ق ،التهاب
اللوزتني واألذن الوسطى ،السعال
احلاد ،التهاب الرئة والربو.
وعليــ��ه عل��ىـ اإلنـس��ـــان أن يكــون
مس��تـــعدًا ملقـــاومــ��ة األمـــراض،
عموم��ًا وأمراض الش��تاء خصوصًا،
يف ه��ذا الفصل ،ع��ن طريق تناول
الغذاء الصحي املت��وازن والرياضة
املنتظم��ة والوعي الصحي .وفيما
يلي حمل��ة عن أبرز أمراض الش��تاء
وتدابريها العالجية.

الرشح

إللتـــهــــاب القــــنوات التنفــس��يـــة
ع��دة ،م��ن أهمه��ا
العلي��ا أس��باب ّ
عدوى اإلنفلون��زا ،و الت��ي ق��د تك��ون
نتيجة فريوس الرشح أو ما يسمى
باحلمي��ات األنفي��ة «الرينوفريوس»
ّ
(ن��زالت ال�برد وال��زكام) ،وتك��ون يف
ش��كل عطـــ��اس وس��يالن األن��ف
وأعراض��ه غ�ير ش��ديدة ،وله��ذه
الفريوسات أشكال كثرية قد تصل
إىل مئة منط معروف ،وهي تكرث عند
األطفال ،وحضانة املرض تس��تمر
نح��و يومني ،ويك��ون املريض معديًا
قب��ل امل��رض الظاه��ري بي��وم إىل
خمس��ة أيام بعد ظه��ور األعراض،
ومن هنا يصعب تفاديه.
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وق��د تكون أع��راض اإلصاب��ة بالربد
نتيج��ة ف�يروس «الب��ارا إنفلون��زا»
بأمناط��ه األربع��ة اخملتلف��ة ،وق��د
ي��ؤدي إىل اختالطات مث��ل الته��اب
الرئة واألذن الوسطى.
والش��كل األش��د ألم��راض الش��تاء
هو نتيج��ة الع��دوى باإلنفلونزا (وهو
النوع ال��ذي يعطى اللق��اح للحماية
من��ه) إذ يتس��بب بارتف��اع درج��ة
احل��رارة م��ع ضع��ف ع��ام ش��ديد،
وآالم مفصلي��ة وعضلي��ة ش��ديدة.
وق��د يحدث نتيجة العدوى بفريوس
اإلنفلون��زا ضع��ف يف املناعة يؤدي
إىل اإلصاب��ة بااللتهاب��ات اجلرثومي��ة
الثانوية التالية لاللتهاب الفريوسي،
وبشكل خاص يف اجلهاز التنفسي
العل��وي يف ش��كل الته��اب لوزتني،
واجلهاز التنفسي السفلي ،ما قد
ي��ؤدي إىل النزلة الرئوية ،ويف ش��كل
خاص عند األطفال صغار السن ،أو
األش��خاص املتقدمني يف السن،
ومرضى األم��راض املزمنة ،كالربو
وأم��راض القل��ب والكلي��ة والكب��د
والس��كري ،وق��د يصي��ب اجله��از
الهضم��ي العلوي عن��د األطفال ما
ي��ؤدي إىل أعراض هضمي��ة كالقيء
واألمل البطني.
ولإلنفلون��زا ثالث��ة أن��واع «أ» و «ب»
و «ج» ،والع��دوى بواح��دة منه��ا ال
تعط��ي مناع��ة جت��اه اآلخ��ر .واألهم
م��ن ذلك ه��و أن هذه الفريوس��ات
تتغري م��ع مرور الزمن لك��ي تتحايل

عل��ى اجله��از املناع��ي البش��ري
ويف ش��كل خاص الن��وع (أ) .وعادة
م��ا حتص��ل اجلائح��ات كل  2إىل 3
س��نوات ،واجلائحة عادة ما تبدأ يف
ش��كل مفاج��ئ وتص��ل إىل ذروتها
خالل  12-8أس��بوعًا لتصيب معظم
فئ��ات اجملتم��ع .والنم��ط (ب) يف
ف�يروس اإلنفلون��زا أقل ش��دة من
النم��ط (أ) ،لكن��ه ق��د حت��دث مع��ه
اختالط��ات مث��ل متالزم��ة راي عن��د
األطف��ال .والنمط (ج) فهو واس��ع
االنتش��ار وي��ؤدي إىل أع��راض أق��ل
شدة من النوعني السابقني

لق��اح اإلنفلون��زا والوقاي��ة
من املرض

يف تقـــــري��ر نــش��ــــر عـــ��ن اللجن��ة
االستش��ارية األمــــريكــية اخلـــاصة
باللقاح��ات ،ع��ن م��دى فعالي��ة لقاح
اإلنفلون��زا لتقلي��ل نس��بة األم��راض
والوفيات يف اجملتم��ع ،تبني علميًا،
ومن خالل اخلربة الطبية ،أن األطفال
الرض��ع دون الس��نة م��ن العم��ر،
ّ
معرض��ون للم��رض أك�ثر ،وتب�ين أن
نس��بة دخول املستش��فيات نتيجة
األم��راض الصدري��ة والقلبي��ة خ�لال
فرتة الش��تاء (فرتة انتشار فريوس
اإلنفلونزا) ه��ي أعلى بكثري من باقي
أيام الس��نة ،وأن األطفال املصابني
بأم��راض الص��در والرب��و وأم��راض
القل��ب والس��كري ونق��ص املناع��ة
أدخلوا املستش��فيات بنسبة تصل
إىل  21مرة أكرث من باقي العينة.

م��ن هذا التقرير مت اس��تنتاج حقيق��ة أن لقاح اإلنفلونزا له دور فع��ال يف حفظ الصحة العامة للمجتمع ،ويف ش��كل خاص لألطفال دون
الس��نتني من العمر .وأوصى بتلقيح أفراد األس��رة احمليطني بالطفل الرضيع دون السنة ،لتجنب اصابتهم باإلنفلونزا خلطورتها يف هذا
العمر ،والحتمال نقلهم العدوى إىل الطفل.

التهاب الرئة واألطفال

إن إصابة األطفال بالتهاب الرئة (ذات الرئة) من األمور التي تش��اهد يف ممارس��ات طب األطفال يف هذه األيام ،وذات الرئة مرض خطر
يس��تدعي احليطة واحلذر من قبل الطبيب املعالج ،إذ ليس من الضروري أن تأتي اإلصابة بش��كل واضح يف بعض احلاالت ،ولكن هنالك
قاعدة عامة يف املمارسة الطبية حتتم إجراء صورة شعاعية للصدر ،يف حال ثبت وجود سعال لدى الطفل استمر ألكرث من عشرة أيام
إىل أسبوعني للتأكد من سالمة الرئتني ،واستبعاد التهاب الرئة.
وأس��باب اإلصابة عديدة ،فقد يكون بس��بب الفريوس��ات وهي الس��بب األول واألكرث ش��يوعًا ،أو بس��بب اجلراثيم ،وبش��كل خاص اجلراثيم
العقدي��ة الرئوي��ة Streptococcus Pneumoniaوهي تأتي من حيث االنتش��ار بعد الفريوس��ات (ويصي��ب الفئة العمرية أكرث
من ست سنوات واملراهقني).
وهنا تكون األعراض حادة جدًا وتتسم باحلرارة الشديدة املعندة مع خوافض احلرارة ،ومع السعال اجلاف وصعوبة التنفس والقشعريرة
واإلنهاك الش��ديد وفقدان الش��هية .وغالبًا كل هذه األعراض حتصل بعد أيام من إصابة الطفل بالتهاب يف احللق أو اللوزتني إن مل يقم
األهل بعالجه ،أو أن العالج الذي أعطي مل يكن فعا ًال بالش��كل الذي يس��يطر على انتش��ار املرض إىل الرئتني ،األمر الذي مييز التهاب الرئة.
وبإم��كان االه��ل مالحظته هو أن التنفس يصبح س��ريعًا وس��طحيًا ،بحيث يعطي انطباع��ًا بأن الطفل املريض يخش��ى أن يتنفس بعمق
نتيجة التهاب أنسجة الرئة ،واألمل يف العضالت ما بني االضلع ،وقد يشتكي الطفل من آالم يف البطن،

التهاب اللوزتني

إن تكرار التهاب اللوزتني موضوع مهم ،ويش��اهد بكرثة على مدار الس��نة .وهذا املرض غالبًا ما يكون فريوسي املنشأ ،وقد يكون نتيجة
اإلصاب��ات باجلراثي��م ،كالعنقودي��ات وغريه��ا .وهنا تتمي��ز احلالة بارتفاع ح��اد يف درجة احل��رارة وضخامة يف العق��د الليمفاوية حتت الفك
والغدد الرقبية وغريها.
ويس��تدعي تكرار التهاب اللوزات القيحي إجراء بعض فحوص الدم الس��تبعاد بعض املضاعفات ،إذ إنه يف حال تكرار االلتهاب ،وخصوصًا
يف الفئ��ة العمري��ة م��ن  5إىل  15س��نة ،فإنه قد يؤدي إىل مضاعف��ات قد تكون خطرة عل��ى الطفل ،كالتهاب القل��ب الروماتيزمي والتهاب
الكلية والكبب الكلوية.
وهن��ا جت��در اإلش��ارة إىل أهمية إعط��اء املضادات احليوي��ة يف حال التهاب الل��وزات القيحي ،وهذا يعتم��د على تقدي��رات الطبيب ،أو على
إجراء مس��حة للحلق واللوزات ،وإجراء زرع للبكترييا إذا لزم األمر أحيانًا وفحص الدم .ويجب إعطاء الطفل املضاد احليوي ملدة عش��رة أيام
مستمرة لتطهري احللق وملنع حدوث املضاعفات التي أشرنا إليها سابقًا.
ويف ح��ال وج��ود الته��اب روماتيزمي ،فإن هنالك بروتوكو ًال خاصًا للعالج ،وال ُيلجأ إىل اس��تئصال اللوزتني إال ضمن ش��روط خاصة جدًا ،مثل
تك��رار الته��اب اللوزات القيحي ألكرث من خمس مرات س��نويًا .كذلك يف حال خراجة اللوزات ،أو يف ح��ال وجود ضخامة كبرية جدًا يف حجم
اللوزتني ،ما يؤدي إىل صعوبة يف التنفس والبلع .ويجب اإلشارة إىل أن استئصال اللوزات وحده ال يشفي من املضاعفات ،كروماتيزم القلب
مث ًال ،حيث يجب متابعة الطفل وإعطائه أدوية خاصة بشكل دوري ويف فرتات ثابتة ،وإجراء فحوص خاصة حتت إشراف طبي دقيق.
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السعال

لدى األطفال
الس��عال ل��دى األطفال معظ��م األطف��ال يعان��ون م��ن اإلصاب��ة بحاالت
الس��عال و خاص��ة يف املرحل��ة األوىل م��ن العم��ر  ,وغالبا م��ا يكون هذا
الس��عال مص��در قل��ق ل��دى االمه��ات  .و يعت�بر اجله��از التنفس��ي لدى
االطف��ال أك�ثر تأث��رًا بالعوامل اخلارجي��ة من البالغ�ين و بالتايل تك��ون أثار
السعال السلبية أكرث لدى األطفال .

أسباب السعال لدى االطفال :

هناك العديد من االسباب تؤدي إلصابة األطفال بالسعال ويعد الرشح هو السبب األكرث شيوعًا  ,ومن االسباب االخرى :
 التهاب اجليوب االنفية عدوى فريوسية تتسبب بتضخم وتهيج األحبال الصوتية والذي يؤدي بدوره اىل السعال التهاب القصبات الهوائية التهاب الرئة التهاب اللوزتني اجلزر املعدي املريئي حساسية األنف -تشنج القصبات ،كما يف حاالت الربو

أمراض األطفال
كيف ميكن عالج السعال لدى االطفال

يختلف العالج باختالف السبب ولكن معظم اصابات اجلهاز التنفسي يكون سببها فريوسي لذا ال حتتاج لتناول األدوية ,فقط حتتاج اىل
الراحة و تناول الس��وائل و خاصة اذا كان الطفل يف مرحلة عمرية ميكنه تناول الطعام  ،أي أن عمر الطفل أكرث من س��تة أش��هر  ،أما
الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر فعلى األم عدم التوقف عن الرضاعة الطبيعية أو الصناعية .

يج��ب ع��رض الطف��ل عل��ى الطبي��ب يف
احلاالت التالية :
 اذا كان عمر الطفل اقل من ثالثة شهور . اذا ترافق السعال مع احلمى خــروج صـوت نفــس مزعــج من الطــفل او اذا كانالطفل غري قادر على التنفس
 تزامن السعال مع تناول الطعام .اذا كان السعال شديد او متكرر.اذا ترافق السعال مع القيء رفض الطفل للطعام نتيجة السعالو فــي حـــاالت اســـتمـــرار الســعــــال ملــــدة تزيــــدعن اسبوعني .

التوصيات احلالية من قبل منظمة الغذاء
وال��دواء االمريكي��ة حول إس��تخدام أدوية
السعال لالطفال:

 عـــدم إسـتخدام أدوية السعال ملن تقل أعمارهمعن اربع سنوات اال اذا اوصى الطبيب بذلك
عــدم إعــطاء األطــفال أي دواء خمــصصإلســتخــدام البالغني .
 -عدم إعطاء الطفل أي دواء للسعال يف حال كان يتناول أي دواء آخر اال اذا كان بوصفة من الطبيب

نصائح للسيطرة على السعال لدى األطفال :

 حس��ب دراس��ات اجرتها األكادميية االمريكية لألطفال ميكن إعطاء نصف ملعقة من العسل لألطفال بني عمر سنتني إىل خمسس��نوات ،وملعقة لألطفال بني عمر  11 - 6س��نة ،وملعقتني ملن تزيد أعمارهم عن  12س��نة ،مع اإلنتباه لعدم إعطائه لألطفال الذين
تقل أعمارهم عن سنة .
 التدخني السلبي يؤدي اىل تهيج الشعب الهوائية لدى األطفال لذا يجب عدم التدخني يف املنزل من قبل اآلباء.منع حدوث اجلفاف لدى األطفال فإذا كان الطفل حتت عمر الس��تة شهور فيجب اإلستمرار بالرضاعة الطبيعية والصناعية للطفل،
حي��ث أن هنال��ك إعتقاد ش��ائع يدعي ب��أن احلليب ي��ؤدي إىل تراكم البلغم ولكن الدراس��ات أثبت��ت أن هذا اإلعتقاد ليس له أس��اس من
الصحة .و يتوافر العديد من احملاليل اخملصصة ملنع اجلفاف ولكن يجب استشارة الطبيب قبل إعطائها للطفل  ،و ال يفضل إعطاء
الطفل املاء يف هذه املرحلة العمرية  .أما األطفال الذين تزيد أعمارهم عن سنة فيجب إعطائهم املاء  ،العصائر  ،و احلليب .

ال يفضل استخدام ادوية السعال لألطفال  ,إال إذا أوصى الطبيب باستخدامها  ،حيث أن الكثري من الدراسات وجدت أن أدوية السعال
لها العديد من األثار اجلانبية على األطفال مثل:سرعة ضربات القلب  ،التشنجات  ،وعادة يتعافى الطفل خالل  10 - 7أيام من اإلصابة
بالسعال .
تتوافر العديد من األدوية املستخدمة لعالج السعال لدى األطفال  ،معظمها تكون على شكل شراب يحتوي الباراسيتامول ( خافض
حرارة و مسكن )  ،سودوافيدرين ( مزيل لإلحتقان ) باالضافة اىل ديكسرتوميثورفان (مضاد للسعال )  ،و اجلدير ذكره أن هذه األدوية
تباع دون وصفة طبية ولكن حتذر مؤسسة الغذاء والدواء االمريكية ( ) FDAمن تناوله أو تناول اي من أدوية السعال لألطفال الذين
تقل أعمارهم عن سنتني .

املضادات احليوية و عالج السعال :

ميك��ن اس��تخدام املض��ادات احليوية لعالج االلتهاب��ات الناجتة عن العدوى البكتريي��ة ولكن ليس لها أي تأثري على العدوى الفريوس��ية
التي تتسبب يف معظم حاالت نزالت الربد  ،لذلك يف حالة االصابة بالسعال و كان املسبب فريوسي يف هذه احلالة فإن املضادات
احليوية ال تفيد يف العالج ،و يجدر باألهل اإلنتباه اىل أن كرثة تناول املضادات احليوية يؤدي اىل مقاومة جسم الطفل للمضادات احليوية
وبالتايل يصبح أكرث عرضة لإلصابة بالعدوى و األمراض  ,لذلك نوصي باستخدامها بعد استشارة الطبيب فقط .
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إختناق املواليد
أثناء الوالدة
إختن��اق الوليد ه��و حالة قد حت��دث عند ال��والدة أو يف أعقابها
مباش��رة ،نتيجة نق��ص االكس��جني والذي ي��ؤدي إىل احلم��اض
( .)Acidosisونتيج��ة له��ذه العملي��ة يصي��ب الفش��ل
جهازي��ن حيويني على األقل كالرئت�ين ،القلب ،الدماغ ،الكليتني
وجهاز الدم.
ينتشر اختناق الوليد بنسبة  % 1.8 - % 0.3من جممل الوالدات.
وال يكون الس��بب معروفا يف جميع احلاالت .يف نصف احلاالت
الت��ي تس��توجب اإلنعاش أثن��اء ال��والدة ،تظهر عالم��ات منبئة
بذلك.
تعك��س عالمة اختبار ابغ��ار ( )Apgar Scoreالتي تعطى
للولي��د عن��د والدت��ه ،وضع��ه ومدى حاجت��ه لإلنع��اش .ويعتمد
هذا اإلختبار على خمس��ة مقاييس :تنف��س ،نبض ،لون ،التوتر
العضل��ي ( )Muscle toneوالتفاع��ل م��ع اإلث��ارة ،ويت��م
حتديد هذه العالمة خالل الدقيقة االوىل حلياة الطفل ،وبعد 5
دقائق ،وعشر دقائق وتباعا وفقا لوضع الوليد.
ال توجد عالقة مباش��رة بني عالمة ابغ��ار وظهور ضرر دماغي
يف املس��تقبل .م��ن العالمات التي تش�ير إىل الضرر الدماغي
املس��تقبلي :نقص بالنبض املس��تقل عقب االنعاش الكامل
خالل عش��ر دقائ��ق ،نق��ص بدالئل التنف��س الذاتي بع��د مرور
ح��وايل  30دقيق��ة وخل��ل ح��اد يف تركي��ز الغ��از يف ال��دم والتي
تعتــ�بر مؤش��را للحــامضي��ة ونقــ��ص التــاكس��ـج املس��تمر
(.)Hypoxia
ق��د ي��ؤدي اختناق الولي��د اىل تثبيط ش��امل لألجه��زة وصوال إىل
امل��وت .وميكن لفرتة الش��فاء أن ترتافق أحيان��ًا بأضرار بعيدة
األمد حتديدا يف اجلهاز العصبي.

الرتاج��ع يف اجله��از العصب��ي يصن��ف إىل ث�لاث
مراحل:
االضط��راب ،ف��رط التفاع��ل م��ع االث��ارات (احملف��زات) ،نب��ض
س��ـــريع ،رجـــفــ��ة وتوس��ـــع البؤب��ؤ .فـــ��ي هــ��ذه املــرحــلــة
تـــكـــــ��ون نتــــيجــــ��ة تــــخـــطـــي��ط كــهـــــربــيــ��ة الدمـــــ��اغ
( )Electroencephalography-EEGسليمة.

يك��ون الوليد نعس��ا ،مرتخي��ا ،ويط��را تراجعا يف درج��ة الوعي.
ويك��ون نبضه بطيئ��ا ،واحداقه ضيقة ،كما يس��يل لعاب الوليد
دون أن يستطيع بلع إفرازاته .يف هذه املرحلة ميكن حدوث
نوب��ات ،وميكن من خ�لال اجراء تخطيط كهربي��ة الدماغ EEG
مالحظة خلل يف عمل الدماغ.
يع��اين الطفل م��ن الهذي��ان او الغيبوبة ،يس��تلقي دون حراك،
ال ميك��ن حتفيزه على القيام ب��أي ردة فعل .يف هذه املرحلة
تشيع النوبات بكرثة وميكن مالحظة اخللل الدماغي من خالل
تخطيط كهربة الدماغ.
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عند الوالدة ،أو عقبها مباشرة ،ال تدل وسائل التصوير ،غالبا،
عل��ى ش��دة التأث�ير ،اال انها تس��اهم يف تقيي��م اخللل بعيد
األمد باملتابعة املتواصلة .الوسائل املتبعة هي  -التصوير
فائ��ق الص��وت ( ،)ultrasoundتصوي��ر مقـــطــع��ي
حمــوســب ( )CTوتصوير بالرتدد املغناطيسي (.)MRI
يتعلق اداء الطفل مستقبال بالعوامل التي Bدت اىل اختناقه
قبل الوالدة ،مبدى خط��ورة اإلصابة احلادة ،وبالضرر الثابت
ال��ذي حص��ل .ويهدف الع�لاج املتواص��ل اىل متك�ين الوليد
املصاب من اس��تغالل احل��د االقصى من قدرت��ه للتعامل
مع االضرار الناجتة.

 أطفال ذوي حجم صغري نسبة إىل عمر احلمل. أطفال يعـــانون مــن فـقـر الدم الداخل رحمي أو أطفاليعانون من أمراض أو عاهات.
 مضاعفات عند الوالدة كاحلمل املستمر لفرتة تزيد عنالـــ  42اسبوعا
 الوالدة بالتحريض أو مبساعدة األجهزة (ملقط اجلنني(اجلفت) واحملجم (تفريغ الهواء))
 وضعية غري طبيعية للجننيهذه العوامل كلها تؤدي اىل خماطر اختناق الوليد.

أعراض اختناق الوليد

عالج اختناق الوليد

أحيان��ا يك��ون التعب�ير ع��ن ضائق��ة الطف��ل بإحس��اس األم
بتض��اؤل حركت��ه .متابع��ة تص��رف الطف��ل بالتصوي��ر فائق
الصوت والذي تكون نتيجته غري س��ليمة ،مالحظة خلل عند
مراقب��ة نبض اجلنني ،درجة حموضة غري س��ليمة عند وخز
فروة الرأس ،خ�لال عملية الوالدة ،حني يكون اجلنني داخل
الرحم ،كمية س��ائل الصاء (الس��ائل السلوي) منخفضة أو
ان الس��ائل الس��لوي ملوثا بالرباز ،كل ه��ذه الدالئل ميكنها
اإلشارة إىل أن اجلنني يف ضائقة.
أسئلة وأجوبة

أسباب وعوامل خطر اختناق الوليد

عوام��ل اخلطورة ل��دى األم تتعلق بفقر املوارد املش��يمية
الناجتة أساسًا عن خلل يف االوعية الدموية يف املشيمة.
ه��ذا االم��ر ممي��ز لضغ��ط ال��دم الع��ايل ل��دى األم واإلرتع��اج
(تسمم احلمل).

تشمل عوامل اخلطورة املتعلقة بالوليد:

الع�لاج الف��وري الختن��اق الولي��د يكم��ن يف انع��اش القل��ب
والرئت�ين ،ويف الع�لاج الدوائ��ي ،يش��مل الع�لاج موازن��ة
تركيز االمالح يف الدم ،الس��كر والت��وازن احلمضي القاعدي
( )Acid - base balanceيف ال��دم .ومن ثم العالج
الدوائي بحسب األجهزة املصابة.
مبا أن إصابة األنسجة عند اإلختناق تكون حادة (،)Acute
فهن��اك فرتة حم��دودة ميكن خاللها تق��دمي العالج بهدف
من��ع املضاعف��ات املس��تقبلية .وتق��وم بع��ض املراك��ز
الطبي��ة ،مؤخ��را ،بتجرب��ة تربي��د رأس الولي��د به��دف كب��ح
العمليات احلاصلة عند نقص االكسجة والتي تسبب دمارا
ثابتا يف خاليا الدماغ.
حـــــــالي��ا ،يــــعــــتـــ�بر العـــ�لاج بــواس��ــطـــة األلوبـــرينــــ��ول
( ،)Allopurinolالــــــســتيــــرويــــد (،)Steroids
وحاصرات مضخات الكالسيوم وسولفات املغنيزيوم ،جزءا
من حماوالت العالج الدوائي.
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اسهال وجفاف
ُيعترب اإلس��هال من أكرث األمراض ش��يوعا ب�ين األطفال
ويؤث��ر يف األطفال من خمتل��ف املراحل العمرية ويكون
أش��د خطرا على األطف��ال الصغار ممن هم دون س��ن
اخلامسة بس��بب ارتفاع نسبة املاء يف جسم الطفل،
وتتس��بب نوبات اإلس��هال املتك��رر وم��ا ينت��ج عنها من
س��وء التغذية بانهاك الطفل واضعاف مقاومته ويعجز
عن تعويض ما فقده اجلس��م من مواد غذائية ضرورية،
سوائل وأمالح.
يتوافر يف الوقت احلايل وس��ائل بسيطة لعالج اإلسهال
و اجلف��اف ،و باإلم��كان إنق��اذ حي��اة العديد م��ن األطفال
مبضاعف��ات وخماطر اإلس��هال
واحل��د م��ن اصابته��م ُ
كس��وء التغذية وذلك ان مت استخدام هذه الوسائل فور
إصابتهم باإلسهال.
ُيعرف االسهال بأنه تغري يف طبيعة براز الطفل ليصبح
س��ائ ًال ويرافقه زيادة تكرار الت�برز ،وقد يختلف من طفل
آلخر حسب طبيعة احلركة املعوية.

ما هي أنواع اإلسهال؟

قد يكون اإلس��هال حادا أو مزمنا فاملزمن يس��تمر أكرث
م��ن  14يوم��ًا مم��ا يس��تدعي حتوي��ل الطف��ل ألخصائي
األطفال لتشخيص احلالة وتقرير العالج املناسب.
وميك��ن تصني��ف اإلس��هال حس��ب ش��كل ال�براز إىل
نوعني:

اإلسهال املائي:

ينت��ج عادة ع��ن االلتهابات التي تس��ببها الفريوس��ات و
اجلراثي��م االخرى التي تتس��بب بخروج براز س��ائل يرافقه
االصابة باجلف��اف مما يزيد فرصة االصابة باملضاعفات
اخلطرية.

اإلسهال الزحاري:

ينتج عادة عن اإللتهابات التي تسببها اجلراثيم كالشيغيال
واالميب��ا وغالبا م��ا يكون ال�براز ممزوجا بال��دم واخملاط
وتتناقص احتمالية اإلصابة باجلفاف لعدم فقدان كميات
كبرية من املاء واألمالح.

أسباب االسهال

تس��بب اجلراثيم التي تغزو اجلهاز الهضمي باإلس��هال
وأكرثها انتشارًا الفريوسات باإلضافة اىل اجلراثيم االخرى
مثل البكترييا واالميبا وغريها

خطر اإلسهال على الطفل:

هناك خطران رئيسيان يرافقان إصابة الطفل بالسهال
وال ميكن جتاهلهما:
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األطفال

ا جلفاف :عندما يصاب الطفل باإلسهال يفقد اجلسم كميات كبرية من السوائل واألمالح مما يؤدي إىل إصابته باجلفاف الذي يتطلب
تدخل العالج للحد من اإلصابة باجلفاف الشديد والوفاة يف بعض احلاالت.
س��وء التغذية :تتس��بب نوبات اإلسهال املتكررة بسوء التغذية الذي تظهر أعراضه على ش��كل نقص الوزن و الضعف ،كما ويفقد
الطفل قوته ومناعته ويصبح عرضة للعديد من األمراض األخرى ،وخاصة املُ عدية منها ،مما قد ُيعرضه لألإسهال جمددًا وفقدانه
سيفقده الشهية .يزداد األمر سوءا عند توقف األم عن إطعام الطفل املصاب باإلسهال
املزيد من السوائل ،األمالح والطاقة كما ُ
إعتقادا منها بأن ذلك سيخفف من حدة اإلسهال ،وهذا بالطبع عتقاد خاطئ ويؤثر بشكل سلبي على صحة الطفل.

أصيب طفلي باالسهال فماذا أفعل ؟
• حملول اجلفاف:

ُيوصى بالبدء فورا بعالج اإلس��هال ملنع حدوث اجلفاف وذلك بإعطاء املصاب الس��وائل واحملاليل ومنها حملول اجلفاف عن طريق
الفم  ،وإذا كان الطفل يرفض ش��رب احمللول بامللعقة أو يبصقه فيمكن اس��تخدام قطارة بالستيكية نظيفة توضع يف فم الطفل
بني اخلد واللثة وبذلك سيقوم الطفل ببلع احمللول بعد الضغط على القطارة.

• التغذية:

يجب أن تس��تمر األم يف إطعام طفلها منذ بداية إصابته باإلس��هال وقبل حدوث اجلفاف و عدم التوقف عن الرضاعة ،وعندما يصبح
الطفل قادرا على تناول األغذية فيجب معاودة إعطائه األطعمة والسوائل التي كان يتناولها يف السابق.
إن االس��تمرار بالرضاع��ة الطبيعي��ة أم��ر حيوي ومه��م جدا أثناء اصاب��ة الطفل الرضي��ع بنوبة اإلس��هال ومن اخلطأ إيق��اف الرضاعة
الطبيعية بهدف إراحة معدة الطفل والتخفيف من حدة اإلسهال.

• اجلفاف عند األطفال

كيف تقدر األم اجلفاف:
من عالمات اصابة الطفل باجلفاف نقصان وزن الطفل  ،جفاف الفم ،جفاف العيون (نقص ملعانها وافرازها للدموع) ،نقص نش��اط
ً
اضافة اىل العالمات احليوية االخرى التي يقدرها الطبيب
الطفل ويفقد قدرته على تناول الطعام والشراب
وتُوصى االم بضرورة مراجعة طبيب األاطفال اخملتص يف حال مالحظة أي من العالمات السابقة.

الوقاية من اجلفاف:
• تعويض السوائل واألمالح التي يفقدها اجلسم:

جتدر اإلشارة اىل أن حملول اجلفاف لن يوقف اإلسهال الذي سيستمر لبضعة أيام ثم يتوقف تلقائيا ،ولكنه سيعوض السوائل واألمالح
التي يفقدها اجلس��م ويحد من االصابة باجلفاف املزمن وال ُيعد عالجًا س��حريًا كما يظن البعض اذ يرتكب احمللول من امللح والسكر
املعبأ يف ش��كله التجاري وتُمزج حمتوياته بكمية حمددة من ماء الش��رب املغلي مسبقًا واملُ ربد و ُيوصى باستخدام احمللول خالل
 24ساعة فقط لزيادة احتمالية تلوث احمللول باجلراثيم ،وأن كانت هناك ضرورة الستعمال املزيد من احمللول يف اليوم التايل فيجب
إعداد حملول جديد وقد تتوافر هذه احملاليل بشكل سائل جاهزة لالستخدام مت إعدادها مسبقًا.

حاالت اإلسهال غري املصحوب باجلفاف:
أعراض اإلسهال البسيط دون ظهور عالمات اجلفاف:

• التربز  4 - 3مرات يف اليوم براز لني أو مائي	 .
• عدم تأثر احلالة العامة للطفل فيتحرك و يلعب و ميرح يف أكرث أوقاته.
• اجللد مرن ويعود إىل وضعه السابق عندما ُيقرص بني اإلبهام والسبابة ثم ُيرتك.
• ال يوجد عطش ورطوبة األغشية اخملاطية يف الفم.

إضافة إىل األعراض التالية:

• عدم تأثر وزن الطفل وال يتعى نقصان
الوزن  % 5من وزنه.
• احلرارة طبيعية.
• القيء غري موجود أو قليل جدا.
• العينان طبيعيتان.
• البول طبيعي.
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معاجلة اإلسهال البسيط دون جفاف:

 ُيفــضل البـــــدء فورا بإعـــطـــاء حمــــول اجلفــــاف عنطريق الفم
ك��ي يتم تعويض الس��وائل واألمالح التي فقدها اجلس��م
وذل��ك للح��د من االصاب��ة باجلف��اف .يتم إع��داد احمللول
و ُيعطى للطفل بعد كل تربز مائي قدر املس��تطاع من
كأس الشرب أو باستخدام امللعقة.
 إذا تقي ْا الطفل ف ُيوصى باالنتظار ملدة  10 - 5دقائقثـــم معـــاودة إعــــطائه الكــميــة املـــناســـبة مـــن
احمللول وببطء.
 مراقــــبة الطـــفل باستــمــرار للتـــأكد مــن عدمإصابته باجلفاف.
 إذا ظه��رت عل��ى الطف��ل عالمات اخلط��ر فيجب نقلهمباش��رة إىل اقرب مرك��ز صحي أو مستش��فى إلعطائه
العالج املناسب ومن هذه العالمات:
 زيادة عدد مرات التربز املائي. القيء املتكرر. فقدان الشهية ورفض الطعام. العطش امللحوظ. ارتفاع درجة احلرارة. -خروج الدم مع الرباز.

نظام التغذية:

 من الضــــروري اإلستــمرار يف إرضـــــاع الطـفل املصاب باإلسهال بل وزيادة عدد مرات الرضاعة من ثدي أمه لتعويض السوائلاملفقودة وان كان الطفل يعتمد على سوائل أخرى فيجب االستمرار بعرضها على الطفلAdvertisement .
 إذا كان عـــمر الطفل قد جتــاوز  6أشهـر وبدأ بتناول األطــعمة الصلبـة إضافة للحليب فيجب اإلستمرار يف إعطائه هذه األطعمةوكذلك يجب االستمرار يف الرضاعة الطبيعية.
خال من
 يف حـــال اعتمــاد الطــفل للحليـب الصناعــي ف ُيوصــى بتخفــيف احلليب وزيـــــادة تركـيـــز املـــاء أو إعـــطـاء الطفـل حليب ٍالالكتوز للتسريع يف الشفاء بعد استشارة الطبيب.

ما هو ممنوعٌ و يجب جتنبه خالل اإلسهال:

• السكريات.
• الدهنيات.

هل ميكن إعطاء الطفل املاء العادي خالل اإلسهال ؟

نع��م ،و لك��ن ال يج��وز أن يحل هذا املاء حمل حملول معاجلة اجلفاف حس��ب تعليمات الطبيب ،و اإلكثار منه لوحده قد يس��بب خل ًال يف
أمالح الدم عند الطفل.

األدوية والعقاقري يف حاالت اإلسهال:

املضادات احليوية:
ال نوص��ى باس��تعمال ه��ذه األدوي��ة يف املعاجل��ة الروتينية لإلس��هال احلاد إال يف بع��ض احلاالت اخلاص��ة التي يقرره��ا الطبيب مثل
اإلسهال الزحاري الذي تُسببه جرثومة االميبا.

األدوية املضادة لإلسهال:

إن ه��ذه األدوي��ة رغ��م ش��يوعها ال تنفع إطالقًا يف معاجلة اجلفاف أو اإلس��هال ويج��ب أن ال تعطى مطلقا لألطفال اذ تبطئ نش��اط
األمعاء وتخفف حدة األمل بشكل مؤقت وتعطي انطباعا كاذبًا بأن اإلسهال قد حتسن.
ُيع��د ه��ذا الن��وع م��ن العالجات الدوائي��ة ضارًا ج��دا لكونها ال تؤثر عل��ى اآللي��ة اإلمراضية لإلس��هال وال تعوض الس��وائل املفقودة من
اجلس��م ،كما أنها تتس��بب برتاكم امل��واد الضارة وخملفات اجلس��م يف األمعاء مما يعن��ي تعطيله لعملية خ��روج اجلراثيم والعوامل
املمرضة التي تسبب اإلسهال من اجلسم فهي ال تخفف اإلسهال وإمنا تطيله اضافة اىل األعراض اجلانبية التي ترافقها.
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احلمل
املديد

غذاء املرأة
احلامل

د .جورجيت عسل
مسجل أمراض النساء والتوليد
ا لشهادات:
• شهادة يف الطب البشري العام
• ماجستري ( دراسات عليا )
أمراض نساء ووالدة
• البورد العربي يف
أمراض النساء والوالدة

من أهم املواضيع التي تهتم بها املراة احلامل هي ميعاد الوالدة حيث يحسب الوقت املتوقع للوالدة على اساس  40اسبوع أو  280يوم من
تاريخ أول يوم من آخر دورة طمثية علما أن فرتة احلمل الطبيعية ترتاوح ما بني متام االس��بوع 37حتى متام االس��بوع  ،41واحلمل املديد هو
احلمل الذي ميتد حتى األسبوع  42من احلمل أو  294يوم من أول يوم من آخر دورة طمثية  ،حوايل  % 10من احلمول هي حمول مديدة.

تقدير العمر احلملي :أساسي لتحديد احلمول املديدة

يت��م تقدي��ره باك��رًا يف بداية احلم��ل باالعتماد على تاريخ أول يوم من آخر دورة طمثية ( عند النس��اء اللواتي لديهن ال��دورة منتظمة )أو بإجراء
تصوير باألمواج فوق الصوتية ( السونار) يف بداية احلمل و اجلدير بالذكر بأن دقة السونار يف تقدير العمر احلملي تقل خالل النصف الثاين من
احلمل.

أسباب احلمول املديدة :األسباب عادة جمهولة

ولكن هناك بعض العوامل التي تلعب دورا يف زيادة احلدوث ( معدل احلدوث عند احلوامل ألول مرة و اللواتي لديهن قصة حمل مديد سابق
أعلى) و قد يكون هناك دور للعوامل اجلينية أيضا .

ما هي خطورة احلمول املديدة :

• تكلس املشيمة و نقص كمية السائل احمليط باجلنني مسببا انضغاط احلبل السري و عدم وصول االكسجني و االغذية للجنني
• زيادة خطورة وفاة اجلنني ضمن الرحم
• زيادة حــجم اجلنني و الذي يرتافق مع مشاكل خالل الوالدة كتطاول فرتة اخملاض – عسرة والدة كتفي اجلنني و ما يرافقها من شلل
األعصاب العضدية و كسور عظم الرتقوة ....
• خروج براز اجلنني (العقي ) اىل السائل االمينوسي (جيب املياه ) و الذي ميكن ان يبتلعه الوليد خالل الوالدة مسببا مشاكل تنفسية
• زيادة حدوث مشاكل والدية عند االم كتمزقات املهبل و الشرج  -وزيادة معدالت الوالدة القيصرية و النزوف و االلتهابات ما بعد الوالدة

تدبري احلمول املديدة :

• مراقبة اجلنني :بدءا من األسبوع  ( 41و قد يختار بعض األطباء إجراء هذه االختبارات يف وقت ابكر ) باجراء تخطيط قلب اجلنني  NSTمرتني
أسبوعيا مع مراقبة كمية السائل االمينوسي و حيوية اجلنني من خالل السونار () BIOPHYSICAL PROFILE TEST
حتريض اخملاض  :حيث يقوم معظم االطباء بتحريض اخملاض اذا مل يحدث عفويا يف االسبوع  41من احلمل و يتم من خالل:
أدوية تطبق مباشر ضمن املهبل أو بوضع قثطرة فويل ضمن عنق الرحم ( و ذلك عند النساء اللواتي لديهن عنق الرحم طويل و مغلق)
أو إعطاء أدوية عن طريق التس��ريب الوريدي و التي تقوم بتحريض التقلصات الرحمية و التي بدورها حترض على توس��يع عنق الرحم و احمائه
(عند النساء اللواتي لديهن عنق الرحم ناضج اي قصري و مفتوح جزئيا )
بعض النساء قد تختار الوالدة بالعملية القسصرية (باالخص اذا كان اجلنني كبري احلجم او كن قد ولدن سابقا بالعملية القيصرية )
معظم االطفال الذين يولدون بعد متام احلمل ( احلمول املديدة )اصحاء مع مظهر مميز :
• أرجل و أيدي طويلة
• جلد جاف
• أظافر و شعر طويل
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م��ن أك�ثر املواضيع ج��د ًال يف وقتنا احل��ايل  ،النظ��ام الغذائي خالل
ف�ترة احلمل وكي��ف ميكن للم��رأة احلام��ل أن حتافظ عل��ى زيادة
وزن طبيعي��ة خالل هذه الفرتة  .والتايل إجابات على األس��ئلة التي
تسألها كل إمرأة حامل عادة :
 كم يجب أن يزيد وزن املرأة خالل فرتة احلمل؟ كيف يتم تقسيم هذه الزيادة يف الوزن؟ كيف ميكن أن تأكل املرأة احلامل بطريقة صحية؟من الضروري جدا قبل احلمل وأثنائه اإلنتباه اىل كيفية تناول الطعام
بطريق��ة صحي��ة واحملافظ��ة عل��ى وزن صحي وزي��ادة يف الوزن
ضمــن املـــعــــــ��دل الطبيــــعـــي .وعلــى كــــ��ل إمـــرأة متزوجــــة
أو تنـــ��وي اإلنـــــــجـــ��اب أخــــ��ذ مـــكـــــم�لات حـــمـــــ��ض الفــــوليـــك
 Folic Acid Supplementال��ذي يحم��ي اجلن�ين م��ن
مشاكل اجلهاز العصبي.

كم يجب أن يزيد وزن املرأة احلامل ؟
ه��ذا األم��ر يعود ل��وزن امل��رأة يف ف�ترة م��ا قبل احلمل وحس��ب
مقياس الس��منة( . )BMIومقياس الس��منة هو الوزن بالنس��بة
للط��ول ،وميكن أن نحس��به إذا قس��منا الوزن عل��ى تربيع الطول.
ف��إذا كان وزنه��ا طبيعي ومقي��اس الس��منة أي ال  BMIبني ال
 20و  26فيج��ب أن تزي��د م��ن  11إىل  16كيلوغ��رام .إذا كان وزنه��ا أق��ل
م��ن الطبيع��ي  ،أي ال BMIدون ال  19فيمك��ن أن تزيد من  12إىل 18
كيلوغرام.أما إذا كانت تعاين من الوزن الزائد ،أي ال BMIفوق ال 26
فيجب أن تزيد بني ال  7اىل  12كيلوغرام.

أ .نادين اجلوهري
رئيس قسم التغذية
ماجيس��تري تغذي��ة عالجي��ة بكالوري��وس تغذي��ة
عالجية
اجلامعة األمريكية يف بريوت
حاالت املعاجلة :
تغذي��ة عالجي��ة (س��منة  ،نقص تغذي��ة  ،أمراض
القل��ب  ،الضغ��ط  ،الس��كري  ،أم��راض الكل��ى ،
ارتفاع معدالت الكوليس�ترول أو الدهون  ،احلمل
 ،اطفال  ،اجلهاز الهضمي)
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كيف تقسم زيادة الوزن عند املرأة احلامل؟
عناصر زيادة وزن اجلسم

الزيادة يف الوزن يف املتوسط بالكيلوجرام

الطفل

3.6 - 3.1

املشيمة

0.9 - 0.45

(السائل االمنيوين (اجلنيني

0.9

الثديان

0.45

الرحم

0.9

الزيادة يف حجم الدم

1.3

شحوم اجلسم

 2.2أو اكرث

زيادة النسيج العضلي و السوائل

3.1 - 1.8

اجملموع

 11.3كجم على االقل

وهنا نحن نتكلم عن 9كيلوغرام من الوزن الزائد يف جسم املرأة احلامل .
ف��إذا كانت املرأة حتتاج لــ  9كيلوغ��رام زيادة أثناء احلمل،فكيف ميكن للمرأة
التي تعاين من السمنة أن ال تزيد عن  7كيلوغرام؟
م��ن املفض��ل للم��رأة التي تعاين من الس��منة أن تنتب��ه إىل طعامها ولذلك
ننصحها بتناول الكمية التي يحتاجها جس��مها وأن تقلل من كمية الدهون
املوج��ودة يف الطعام لكي تضمن أن يس��تخدم جس��مها الدهن املوجود
واخملزّ ن لديها من أجل تأمني ال 9كيلوغرامات.

تقسم حاجة املرأة احلامل من السعرات على اجملموعات الغذائية:
كيف ّ
مهمة من الهرم الغذائي  ،فعلى املرأة احلامل أن تتناول حوايل  8 - 6حصص يوميًا.
النشويات:وهي جمموعة
ّ

احلصة الواحدة هي مبثابة :
 نص��ف رغي��ف خبز أس��مر ،نص��ف رغيف خبز نخالة وس��ط  1/2 ،ك��وب معكرونةأو 4مالع��ق طعام أرز مطبوخ....ونذكر أن اخلبزاألس��مر أو النخالة أو املصنوع من
القم��ح الكام��ل هو م��ن أفضل أن��واع اخلبز الذي ميك��ن أن نتناوله حي��ث أنه غني
باأللياف ويحارب اإلمساك .

الفاكهة واخلضار :على املرأة احلامل أن تتناول الفواكه واخلضار
مبع��دل  2ك��وب يوميًا لك��ي تؤم��ن كل حاجاتها م��ن الفيتامينات
واملع��ادن وعليها التش��ديد على اخلض��ار الداكنة الل��ون كاجلزر،
الشمندر،اللوبياء ،الس��بانخ ،امللوخية ،امللفوف والربوكويل ألنها
حتت��وي عل��ى الفيتامين��ات وم��واد كيميائي��ة مانعة للتأكس��د التي
حتارب أمراض عديدة عند اإلنسان وتزوده باملناعة.

من الطبيعي أن يزيد وزن املرأة حوايل  1-2كيلوغرام يف األشهر الثالث األوىل.
ولك��ن إذا كان��ت املرأة تعاين من التقيؤ املس��تمر ،يف معظ��م احلاالت ال يزيد
وزنها وممكن أيضا أن تخسر بني  1اىل  2كيلوغرام و ُيعتربهذا األمر طبيعي.
خالل الش��هر الرابع ،اخلامس والس��ادس ،يزيد وزن املرأة عادة بني  3إىل 4
كيلوغرام .و يف األش��هر الس��ابع ،الثامن والتاس��ع يزيد وزنها بني ال 4إىل 6
كيلوغرام ليصل جممل الزيادة من  11إىل  16كيلوغرام.

اللح��وم وبدائلها :أما حاجات امل��رأة احلامل من هذه اجملموعة
فه��ي 6 - 5حصص ،إجماال نحن نطل��ب أن تتناول اللبنة أو اجلبنة
أو البي��ض يف الصباح كمصدر بروت�ين  ،و  50اىل  60غ من اللحمة
أو الدجاج أو السمك على الغذاء.

ه��ذا ال��وزن الزائ��د ض��روري لتأم�ين حاجات الطف��ل لنم��و متكام��ل ولتأمني
الوحدات احلرارية لإلجناب والرضاعة.

الغذاء خالل احلمل:
يج��ب على احلام��ل إتباع نظام��ا» غذائيا» متوزان��ا» يوفر له��ا احتياجاتها من
الس��عرات احلرارية و الربوتني و عنصر الكالسيوم مع احلرص دائما» على أن
تتناس��ب كمية الس��عرات احلرارية املأخوذة مع الطاقة املبذولة ولكن هذا
ال يعني أن تتناول الطعام عن شخصني.
إن حاجات املرأة للوحدات احلرارية ال تزيد يف أول  3أشهر ولكن إبتداءا من
الش��هر الرابع إىل الش��هر الس��ادس تزيد حاجاتها للوحدات احلرارية بحوايل
 350س��عرة حراري��ة يوميًا .مث�لا :إذا أضفن��ا على طعامن��ا الطبيعي قطعة
توس��ت م��ع ملعقتني طعام لبن��ة  ،موزة واح��دة ،وكوب حليب خايل الدس��م
نكون قد أضفنا حوايل  350وحدة حرارية .
وم��ن الشهرالس��ابع إىل الشهرالتاس��ع ،م��ن املف�ترض أن تزي��د حاجاتها
للوحدات احلرارية بحوايل  450سعرة حرارية يوميًا.
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احلليب ومشتقاته :
تش�ير الدراس��ات العلمية احلديثة أن إمتصاص جسم املرأة
احلامل للكالس��يوم يزيد ألنه مهم لبناء العظام واألس��نان لها
و لطفله��ا واحملافظ��ة عليها .ل��ذا يجب عليه��ا أن تتناول 3
أكواب من احلليب أو الروب اخلايل الدسم يوميًا.
الزي��وت والدهنيات :أما بالنس��بة للزيوت ،فيجب إس��تعمالها
بكميات معتدلة ،وإختيار الزيوت الغري مشبعة مثل زيت الزيتون
دوار الش��مس) وتناول القليل
والزيوت النباتية (الذرة ،الكانوالّ ،
املكس��رات الغري حممصة حيث أنها حتت��وي على األلياف
من
ّ
والربوت�ين واملغنيزي��وم وفيتام�ين ه��اء .ويج��ب جتن��ب تناول
الكيك ،احللويات ،والسكريات ألنها غنية بالدهون املشبعة.
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يجب إتباع الهرم الغذائي اخلاص باحلوامل للحصول على غذاء صحي متوازن:
اجملموعة الغذائية

املرحلة األوىل ()3-1

املرحلة الثانية والثالثة ( )9-4

تذكري

تناويل هذه الكمية من كل جمموعة يوميًا
الفاكهة

 2كوب

 2كوب

 ركزي على الفاكهة نوع يف أصناف الفاكهة -خفف من عصائر الفاكهة

اخلضار

 ½ 2كوب

 3كوب

 نوع أصناف اخلضار أكرث من تناول اخلضار الداكنة اخلضار -مثل الربوكويل ،السبانخ ،وغريها
 أكرث من تناول اخلضار الربتقالية اللون -مثل اجلزر والبطاطا احللوة

احلبوب والبقوليات

 6حصص

8حصص

 تناول نصف معدل حاجتك اليومية مناحلبوب واخلبز الكامل أو األسمر

اللحوم

 ½ 5حصص

 ½ 6حصص

 اخرت أصناف اللحوم قليلة الدهن أو القليلةجدًا بالدهن
 إشوي أو إسلق نوع مصادر الربوتني وركز أكرث علىاألسماك،
البقوليات،البازيالء،املكسرات والبذور

احلليب ومشتقاته

 3كوب

 3كوب

تن��اول األطعم��ة الغني��ة بالكالس��يوم إخ�تر
األنواع اخلالية الدس��م م��ن احلليب ،الروب،
اللنب أو اجلنب

يف حال اإلمساك:

إذا كن��ت تعان�ين م��ن اإلمس��اك ح��اويل تن��اول األطعم��ة الغنية
باأللي��اف كاخلب��ز األس��مر  ،اخلض��ار النيئ��ة  ،الفاكه��ة كالكوجا و
الكوج��ا اجملفف ،و ش��رب كمية كبرية من امل��اء ( 2ليرت يوميا)
باإلضاف��ة إىل القي��ام ببع��ض التماري��ن الرياضي��ة اخلفيفة قدر
املستطاع كاملشي ملدة  30دقيقة على األقل.
عدم تناول املسهالت دون استشارة الطبيب.
التأكد من أن جرعة احلديد ليست قوية

يف حال احلرقة:

• تنـــاول وجـبات صغـــرية كل  3 - 2ســاعات عـوضا “عن 3
وجبات كبرية”.
• جتنب الوجبات الكبرية الدسمة .
• شرب السوائل بني الوجبات و بكميات قليلة.
• جتـــنب تنـاول البهارات ،اخمللالت ،عصري الطماطم ،الزعرت
اخلل ،الزهرة ،امللفوف
• اإلمـــتناع عن القهــوة والكــافيــني التــي تــزيـــد من إفرازات
األسيد يف املعدة و احلرقة.
• اإلمتناع عن التدخني.
• عدم لبس املالبس الضيقة.
• رفـــع الرأس  45درجـــة أثنــاء النــوم و ذلك بوضع وسادات
حتت الرأس و الكتفني
• اجللوس أثناء تناول الطعام.
• تناول الطعام على األقل قبل ساعتني من النوم.
• جتنب أخذ األدوية ضد احلرقة دون استشارة الطبيب.
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يف حال الفقر يف الدم:

• تأكد من تناول األغذية احملتوية على احلديد السهل
اإلمتصاص مثل  :اللحم األحمر ،الدجاج والسمك
• إح��رص عل��ى تن��اول مص��در غ��ذاء غن��ي باحلدي��د باإلضافة
ملص��در غ��ذاء يس��اعد عل��ى إمتص��اص احلدي��د يف كل وجبة
طعام
• تن��اول أغذي��ة غنية بفيتامني “س” أو أطعمة غنية باحلديد
السهل اإلمتصاص مع مصادر احلديد النباتية
• طبخ الطعام يف أواين من الستينليس ستيل ممكن أن يزيد
من نسبة تواجد احلديد يف الطعام
• جتنب تناول املش��روبات التي متنع إمتصاص احلديد مثل:
الش��اي ،القه��وة و النس��كافيه ،م��ع الوجب��ات أو بع��د الوجبات
مباشرة .
• جتن��ب تن��اول األطعم��ة الغني��ة بالكالس��يوم مث��ل احللي��ب
ومش��تقاته أو حبوب الكالس��يوم مع الوجبات الغنية باحلديد او
مع حبوب احلديد.

العناص��ر الغذائية التي تس��اعد على امتصاص
احلدي��د واملفضل إضافة مصدر منها على كل
وجبة هي :

• اللحوم :اللحم االحمر ،الدجاج ،السمك
• الفــــواكه :البــرتقــــال ،عصـــري البـــرتــقــال ،الفراولـة ،الكريب
فروت،الكيوي واألطعمة الغنية بفيتامني “س”
اخلض��ار :الربوك��ويل ،الربوس��ل س�بروت( ملف��وف صغ�ير)،
الطماط��م ،عص�ير الطماط��م ,البطاط��ا احلل��وة ،الفليفل��ة
اخلضراء و احلمراء ,وامللفوف النيء.
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أمراض الدم الوراثية
أم��راض ال��دم الوراثية هي جمموعة من األم��راض التي تنتقل من األبوي��ن لألبناء ،والتي
يكون الس��بب يف حدوثها وجود خل��ل يف تركيب ومكونات كريات ال��دم احلمراءـ ،فتنتج
كري��ات دم حمراء غري قادرة عل��ى أداء وظائفها الطبيعية  ،ومن أهم أنواع أمراض الدم
الوراثية الثالسيميا واألنيميا املنجلية (.)Sickle cell Anemia
تنتق��ل هذه األم��راض من اآلب��اء لألبناء عن طري��ق املورثات (اجلين��ات) املوجودة على
الكروموس��ومات ،فف��ي حالة وجود اضط��راب يف جينات كل م��ن األم واألب ،فإن هناك
س��ليما
احتم��ا ًال بنس��بة  % 25أن يول��د الطف��ل مصا ًبا باملرض .أم��ا إذا كان أحد األبوين
ً
واآلخ��ر يحم��ل جي ًن��ا خمت ًال ،فم��ن املمك��ن أن ينتقل امل��رض إىل بعض األبن��اء ويصبحوا
حاملني للصفة املرضية.

ما األنيميا املنجلية؟

األنيمي��ا املنجلية هي أحد أمراض الدم الوراثي��ة التي يحدث فيها اضطراب يف اجلينات
املس��ئولة عن تكوين الهيموجلوبني ،ويتس��بب يف التصاق هذه الكريات داخل األوعية
الدموية الدقيقة ،وبالتايل يقل تدفق الدم واألكس��جني للعضو ،وينتج عن ذلك األعراض
املصاحب��ة لألزم��ات ل��دى املصاب�ين باألنيمي��ا املنجلية ومنه��ا أمل الش��ديد ،ضيق يف
التنفس ،وغريها.

األعراض:

 نوب��ات متك��ررة من األمل يف أجزاء خمتلفة من اجلس��م حس��ب مكان حصول تكس��رخاليا الدم احلمراء وانس��داد األوعية الدقيقة مثل :آالم البطن
أو املفاصل أو أحد األطراف.
 فقر الدم املزمن. التهابات متكررة. أعراض سوء التغذية وقصر القامة وبطء النمو. تشوهات يف العظام. -خمول وإعياء.

املضاعفات:

حتدث املضاعفات نتيجة انسداد األوعية الدموية الدقيقة
مبك��را ،وم��ن ه��ذه
وتكس��ر خالي��ا ال��دم احلم��راء وموته��ا
ً
املضاعفات:
 اجللطات اخملتلفة يف القلب أو املخ. زيادة اإلصابة بااللتهابات. الريقان. تكوين احلصوات املرارية. اضطرابات وفقدان البصر. -تأخر النمو عند األطفال.

العالج:

إن اله��دف األساس��ي من ع�لاج األنيميا املنجلي��ة هو تقليل
تك��رار احل��االت اإلس��عافية واألزم��ات الطارئ��ة ل��دى املص��اب
للح��د من حدوث املضاعفات وتخفيف األمل ولتحس�ين قدرة
املصاب على التعايش مع املرض.
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 يحت��اج املصاب باألنيميا املنجلية للعناية املس��تمرة ملنعتكرار املضاعفات وتدهور احلالة الصحية.
 يعط��ى املص��اب باألنيمي��ا املنجلية حبوب حم��ض الفوليكللمساعدة على تكوين كريات الدم احلمراء.
 أثن��اء حدوث األزمات لدى املص��اب يتم عالج األمل املصاحبباستخدام مسكنات األمل وإمداد جسم املصاب بالسوائل.
 لعالج األمل قد تس��تجيب بعض احلاالت الستخدام مسكناتاألمل ال�لا وصفي��ة يف ح�ين حتت��اج ح��االت أخ��رى الس��تخدام
مسكنات لألمل ذات مفعول أقوى مثل املورفني وامليربيدين
وغريها حتت إشراف طبي داخل املستشفى.
 يستخدم دواء الهيدروكسي يوريا ()Hydroxyureaلبعض املصابني كوقاية ملنع حدوث األزمات خاصة األعراض
املتعلقة باجلهاز التنفسي كآالم الصدر وضيق التنفس.
 ينبغي احلرص على أخذ اللقاحات الروتينية خاصة لألطفالاملصابني ،وكذلك اللقاحات املوسمية سنو ًيا كلقاح األنفلونزا
ملنع اإلصابة بالعدوى.
 ال يحت��اج املصاب إىل نقل الدم بصورة منتظمة ،وكذلك يفحاالت األزمات الطارئة.
 ق��د تتأثر العني لدى املصابني باألنيميا املنجلية ،وقد حتدثمضاعف��ات ت��ؤدي إىل فقدان البص��ر؛ لذا ينبغ��ي احلرص على
املتابعة والكشف بصورة منتظمة لدى طبيب العيون.
 -ميكن زراعة النخاع لعالج حاالت اإلصابة باألنيميا املنجلية.

ما هي الثالسيميا؟
الثالس��يميا أو فق��ر دم البح��ر األبيض املتوس��ط هو
من أم��راض ال��دم الوراثي��ة التي تتس��بب يف إحداث
تل��ف يف كري��ات الدم احلمراء ،وس��مي بهذا االس��م
النتش��اره بش��كل كب�ير يف منطق��ة البح��ر األبي��ض
املتوس��ط ،ويح��دث نتيج��ة وج��ود خل��ل يف الرتكيب
اجليني للهيموجلوبني.

أنواع الثالسيميا واألعراض:
 .1ثالسيميا ألفا:

يتك��ون الهيموجلوب�ين من أربع سالس��ل جينية من
النوع ألفا ،اثنني من األب واثنني من األم ،وعند حدوث
خل��ل أو قصور يف هذه السلس��لة ينتج ما يس��مى
ثالس��يميا ألف��ا (،)Alpha Thalassemia
وتختلف حدتها حس��ب درجة االختالل أو القصور يف
السالسل اجلينية ،حيث ال يعاين األشخاص املصابون
بالثالس��يميا أي أع��راض ظاه��رة عند ح��دوث اختالل
يف واح��دة فق��ط من السالس��ل اجلينية ،وتس��مى
الثالس��يميا الس��اكنة ،ويعد الش��خص حام� ً
لا للجني
املصاب (.)Silent Carrier State
أمــ��ا إذا طـــ��ال القــصـــ��ور سلس��لتني جينيتني من
الن��وع ألف��ا ،فتنتج حال��ة الثالس��يميا ألفا البس��يطة
(،)Mino r A lp ha Thala s s e m i a
ً
أعراض��ا
ويع��اين الش��خص احلام��ل له��ذه اجلين��ات
ج��دا ،وق��د ال تك��ون ظاه��رة لك��ن ميك��ن
بس��يطة ً
اكتشافها من خالل فحص الدم.
وعندم��ا يك��ون القص��ور يف ث�لاث سالس��ل جيني��ة
ينت��ج فقر دم ش��ديد ،وتراوح األعراض الت��ي يعانيها
الشـــخـــص مــا بيـــــن املتوســــطة والــشـــديــــدة،
وتـــس��مــى احلــالـــ��ة مــــ��رض هيمـــوجلوب�ين (ه��ـ)
(  ،)Hemoglobin H Diseaseويظهر
حتليل الدم للمصاب بهذه احلالة كريات الدم احلمراء
صغ�يرة ومش��وهة ،ويص��اب املص��اب بتضخم يف
الطحال ،وتش��وه يف العظام بسبب زيادة نشاطها
لتعوي��ض اخلالي��ا احلم��راء التالفة ،ويحت��اج املصاب
لنقل الدم ليتمكن من احلياة بشكل طبيعي.
أم��ا إذا ح��دث القص��ور يف أرب��ع سالس��ل جيني��ة
فتــــسـمـى الـــحالـــة الثــالسيمــيــا ألــفا الـشـديـــدة
( ، )A l p ha Tha l a s s e m i a Ma j o r
وتتسبب يف وفاة اجلنني قبل الوالدة أو بعد الوالدة.

 .2ثالسيميا بيتا:

يتك��ون الهيموجلوبني من سلس��لتني م��ن النوع بيتا
ت��ورث كل سلس��لة م��ن أح��د األبوين ،وحس��ب عدد
السالس��ل الت��ي يح��دث فيه��ا االضط��راب تنقس��م
حاالت اإلصابة إىل قسمني:

الثالسيميا الصغرى :وذلك عندما يحدث اإلعتالل يف واحدة من السالسل
اجليني��ة فق��ط وال يعاين املص��اب بأعراض ظاهرة س��وى فقر دم بس��يط
يظهر أثناء التحاليل الروتينية للدم.
الثالس��يميا الكربى أو مرض الثالس��يميا :يف هذه احلالة يحدث خلل يف
وتش��وها
سلس��لتي بيتا اجلينية ويعاين املصاب أعراض فقر دم ش��ديدة
ً
وتضخم��ا يف الطح��ال ،ويك��ون بحاج��ة إىل نقل الدم بش��كل
يف العظ��ام
ً
منتظ��م ليتمكن من احلياة بش��كل طبيعي ،وال تظه��ر هذه األعراض عند
والدة الطفل ،ولكن تبدأ يف الظهور خالل العامني األولني من العمر.

املضاعفات:

يص��اب املريض بالثالس��يميا الكربى وم��رض هيموجلوبني (ه��ـ) بكثري من
املضاعف��ات إذا مل يتم عالجه بالش��كل الصحيح ،ويف الوقت املناس��ب،
ومن هذه املضاعفات:
• تأخر منو الطفل.
• تضخم الطحال وانتفاخ البطن.
• تشوه العظام.
• تفاقم مشكلة فقر الدم واإلحساس باإلجهاد والتعب املستمر.

العالج:

 يحت��اج املصاب بالثالس��يميا الكربى وم��رض هيموجلوبني (ه��ـ) للعنايةاملنتظمة واملس��تمرة ملنع اإلصابة باملضاعفات اخملتلفة للثالسيميا
مث��ل االلتهابات املتكررة ،وتدهور احلالة الصحية ،مما قد يؤدي إىل الوفاة
إذا مل يتم عالجه بالشكل الصحيح.
 يحتاج املصاب إىل نقل الدم لرفع مستوى كريات الدم احلمراء يف الدم،وجتنب فقر الدم ،ويكون ذلك بشكل دوري.
 إعط��اء املص��اب حبوب حمض الفوليك للمس��اعدة عل��ى تكوين كرياتالدم احلمراء.
 قد يحتاج بعض األش��خاص املصابني بالثالسيميا إىل التخلص من كميةاحلديد الزائدة واملرتاكمة بسبب تكسر اخلاليا احلمراء املستمر ،وميكن
ذلك باستخدام دواء الديسفريال.
 يحتاج بعض مرضى الثالسيميا الكربى إىل استئصال الطحال  .مبكرا قبل حصول
 ميكن زراعة النخاع للمرضى الذين يتم تش��خيصهمً
املضاعفات.

الوقاية من أمراض الدم الوراثية:

إن االلت��زام بإجراء الفحص الطبي الش��امل قبل الزواج يس��اعد على احلد
م��ن انتقال أمراض الدم الوراثية بني األجي��ال؛ حيث تظهر التحاليل الطبية
احتم��ال وجود جينات مصاب��ة بخلل لدى املرأة أو الرج��ل ،والذين ال تظهر
عليهم األعراض املرضية
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مراجعة التاريخ الطبي لعائلتك:

فوائد الفحوصات
الدورية املبكرة

هل توجد أية إصابة بحاالت صحية أو أمراض يف األقرباء املقربني منك منذ آخر زيارة لك؟
إذا كان هنال��ك اي��ة حالة فالرجاء إبالغ الطبيب اخملتص .فقد يؤثر التاريخ العائل��ي على مدى احتماالت تعرضك لإلصابة مبرض بالقلب
أو سكتة دماغية أو اإلصابة بالسكري أو السرطان .وعندها سيقوم اخملتص بالفحوصات الالزمة وحتديد احتماالت إصابتك باملرض
بناءًا على التاريخ الطبي العائلي و العوامل األخرى.
التأكد إذا كان هنالك فحوصات عامة أو لقاحات ألعماركم.
بناء على العمر أو الصحة العامة أو التاريخ العائلي أو منط احلياة؟
هل خضعتم للفحوصات التي ينصح بها األطباء سواءًا ً
أكتبوا قائمة باحلاالت التي تشعرون بها واالستفسارات لكي تأخذوها معكم.
راقبوا أية مش��اكل صحية تعانون منها و س��جلوا مالحظاتكم والتغ�يرات التي حتصل معكم .افحصوا أنفس��كم باملرآة ،و بالفحص
الذاتي قد يتم إكتشاف أعراض أو حاالت ترغبون يف االستفسار عنها .هذه فرصة مهمة لكم ملراقبة حالتكم الصحية و الرتكيز على
أنفسكم ،ولفهم التغريات التي تطرأ على أجسامكم وأنتم تتقدمون يف العمر.
تأك��دوا م��ن كتابة كافة األس��ئلة الت��ي تخطر يف بالكم مس��بقًا .ألن قد يكون م��ن الصعب أن تتذك��روا كل ما ترغب��ون يف معرفته و
السؤال عنه عندما تصلون إىل العيادة أو غرفة الفحص.
اإلستعداد للمستقبل.
هل هنالك اية حاالت صحية حتتاج للعالج وتتعلق مبستقبلكم؟
هل تفكرون يف االقالع عن التدخني أو تغيري منط سلوككم بطريقة مفيدة؟
هل بدأت بربنامج متارين رياضية جديدة؟ ننصحكم مبناقشة كافة القضايا و احلاالت مع الطبيب اخملتص برعايتكم الصحية حتى
تتمكنوا من اتخاذ أفضل القرارات فيما يتعلق بصحتكم وسالمتكم.

اس��تنادًا عل��ى املرك��ز األمريكي للوقاي��ة وعالج األم��راض ،إجراء
الفحوصات الدورية أمر بالغ األهمية لألسباب التالية:
قد يس��اعد الفحص الدوري والفحوصات األخرى على اكتش��اف
املشاكل الصحية قبل حدوثها.
كما يساهم الفحص يف اكتشاف املشاكل الصحية يف مرحلة
مبك��رة ،وعندها تكون فرص العالج والش��فاء أفضل بكثري .ومن
خ�لال قيامك��م بالفحوص��ات الالزم��ة وحصولكم عل��ى اخلدمات
الصحي��ة والع�لاج املالئمني ،أنتم حتققون خطوات تس��اهم يف
متتعك��م بحي��اة أطول وصح��ة أفضل العم��ر والصح��ة والتاريخ
العائل��ي ومن��ط احلياة (أي م��ا تتناولون من أطعمة ،النش��اطات
التي متارسونها ،وهل أنتم مدخنني) كلها عوامل مؤثرة وهامة
يف أي نوع من الرعاية الصحية ،وكم مرة ستحتاجونها.
كم��ا تس��اهم الفحوصات املبك��رة يف تخفيف تكالي��ف الرعاية
الصحي��ة عل��ى املدى الطويل ،نتيجة الكش��ف والع�لاج والوقاية
املبك��رة م��ن األم��راض .ميك��ن الش��فاء س��ريعًا م��ن الوع��كات
الصحي��ة يف مراحله��ا املبك��رة ،بينم��ا يصع��ب ش��فاؤها يف
املراح��ل املتأخ��رة ،عندم��ا تتط��ور مضاعفاتها وتك��ون مكلفة
كث�يرًا وتس��تغرق وقت��ًا طوي� ً
لا م��ع الصعوب��ة يف عالجه��ا ،وقد
تس��تلزم الكثري من الفحوصات املتشعبة ،حتى يتم عالج احلالة
ً
إضافة إىل أن العديد من ش��ركات التأم�ين الصحي تضع
بدق��ة.
ح��دودًا لتغطيتها الصحية  ،فلن تقوم بتغطي��ة كافة اإلجراءات.
وبالتايل التكاليف العالية ستقع على عاتق املريض.
يش��عر الكث�ير م��ن املراجعني باخلوف الش��ديد من اكتش��اف
اإلصاب��ة مبرض ما  ،ولكن من خالل الوعي و الفهم اجليد للعالج
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وفوائ��د الفحوص��ات ،ميك��ن التغلب عل��ى هذا اخل��وف .حتى مع
احل��االت الت��ي نكتش��ف بها أمراض��ًا مس��تعصية ته��دد حياتنا،
مينحنا الكشف املبكر فرصة أكرب لفهم احلالة ووقتًا أكرب التخاذ
اإلج��راءات املالئمة واألكرث فائدة للحال��ة .فعندما يختار املراجع
للج��وء إىل العالج يف اخل��ارج ،فإن إجراءات التق��دمي لهذا العمل
يس��تغرق وقت��ًا طوي� ً
لا ،لذلك كلم��ا كان التقدمي مبك��رًا كلما كان
ذلك أفضل للحالة.
ً
فرصة إلعداد أنفس��هم
إن االكتش��اف املبك��ر مينح املرض��ى
للتغيريات التي يجب القيام بها س��واء يف بيئة العمل أو املنزل.
ميك��ن أن يحت��اج املري��ض إىل إج��راء مفاوض��ات م��ع رب العمل
للحصول على وقت أكرب لتحس�ين وضعه الصحي أو ليش��رح له
التأث�يرات احملتمل��ة على أدائ��ه يف العمل .كما ميك��ن للمراجع
أن يب��دأ برص��د ميزاني��ة للخدم��ات و ل��وازم الرعاي��ة الصحية يف
املنزل.
الكث�ير م��ن املراجع�ين واملرض��ى األع��زاء ال يعلم��ون بتواف��ر
فحوص��ات و لقاح��ات ( تطعي��م) له��م يف أعماره��م كبالغ�ين
وراش��دين .و يعتقد البعض منه��م أن اللقاحات خمصصة فقط
لألطف��ال  ،ولك��ن يف الواقع توجد عدة لقاحات ل��كل فئة عمرية
لديه��ا إحتم��االت اإلصاب��ة بع��دد م��ن احل��االت الصحي��ة ،وكذلك
تتوافرفحوصات خمصصة لهذه احلاالت الصحية ،ومن ضمنها
مش��اكل الربوس��تاتا عند الرجال أو مشاكل الثدي عند النساء أو
اضطرابات ضغط الدم عند اجلنسني.

د .طه حسون علي طه
إستشاري األمراض الباطنية و القلب
رئيس قسم األمراض الباطنية

و هن��ا ننص��ح املراجعني باإلط�لاع على النش��رات والتعليمات
الداخلية املتوفرة يف مستش��فانا اس��تعدادًا إلجراء الكشف و
الفحوصات االزمة.
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ما هي
ُمتال ِزمة
داون؟
متالزم��ة داون هـــ��ي حــــال��ةٌ طــــبي��ة يولـــ��د
صبغيات
الطف��ل املص��اب بها وه��و يحم��ل
ٍ
ُ
والصبغي��ات ه��ي م��واد جيني��ة يف
زائ��دة.
ُ
ً
س��تة
خاليا اجلس��م .إن يف كل خليةٍ بش��رية
وأربعني صبغيًا .حتدد اجلينات على الصبغيات
كيفية تش��كُّ ل اجلس��م ومنوه .إن األشخاص
ً
نس��خة
املصاب�ين مبتالزم��ة داون ميلك��ون
إن الصبغي
إضافي��ة م��ن الصبغ��ي رق��م َّ .21
اإلض��ايف  21يف األطفال املصابني مبتالزمة
تطور اجلسم
داون يسبب حدوث تغ ُّيرات يف ُّ
يؤدي إىل
مش��كالت عقليةٍ
ٍ
والدم��اغ .وه��ذا ما ِّ
وجس��دية لدى الطفل .يكون لدى األش��خاص
ً
ٌ
مش��كالت
ع��ادة
املصاب�ين مبتالزم��ة داون
صحي��ةٌ أخ��رى ناجت��ةٌ ع��ن وج��ود الصبغ��ي
املشكالت على
اإلضايف .وقد تشتمل هذه
ُ
ما يلي:
 عيب والدي يف القلب. مشكالت عينية. مشكالت السمع. مشكالت معو َّية. مشكالت يف الهيكل العظمي.الدرق.
 مشكالت َّوهن��اك أمثل��ةٌ
حم��ددة عل��ى املش��كالت
َّ
الصحي��ة الش��ائعة الت��ي تصي��ب مرض��ى
متالزمة داون .ومن بينها:
الساد.
 َّ الداء البطني. اخلَ َرف. انقطاع النفس النومي.العمر املتوقَّ ��ع ملرضى متالزمة داون
يك��ون
ُ
ً
خمس��ة وخمس�ين عام��ًا تقريب��ًا .لك��ن كث�ير
منه��م يعيش��ون حت��ى يبلغ��ون الس��تني أو
السبعني من العمر.
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ً
فإن كل زوج
أن لدى كل إنسان
ستة وأربعني صبغيًا .عندما ُيولد الطفلَّ ،
ولدى كل إنسان ثالثة وعشرون زوجًا من هذه الصبغيات .وهذا يعني َّ
من أزواج الصبغيات لديه يكون نصفه آتيًا من أبيه والنصف اآلخر آتيًا من أمه .يأتي ثالثةٌ وعش��رون صبغيًا من بيضة األم ،ويأتي ثالثةٌ وعش��رون
أن الطفل املصاب بهذه
صبغيًا من نطفة األب .تنجم
ُ
متالزمة داون عن وجود صبغي زائد .وهذا الصبغي الزائد هو الصبغي رقم  .21هذا يعني َّ
ً
املتالزم��ة يك��ون لديه ثالثة صبغيات برقم  21بدال من اثنني فقط .وتُدعى النس��خ الثالث من الصبغي رقم  21باس��م تَثلُّ��ث الصبغي  .21يكون لدى
الش��خص املصاب مبتالزمة داون س��بعة وأربعون صبغيًا بد ًال من س��تةٍ وأربعني .إن هذا الصبغي الزائد هو املس��ؤول عن العالمات اجلسدية
وعن املشكالت األخرى التي تصيب املريض.

فحص ما قبل الوالدة

األعراض

ٌ
س��مات جس��ديةٌ وعقليةٌ مش�تركة جتمع بني األش��خاص املصابني مبتالزمة
هناك
أعراض
أع��راض خفيف��ةٍ إىل
داون .لك��ن أع��راض متالزم��ة داون ميك��ن أن ت�تراوح من
ٍ
ٍ
التط��و َر العقلي واجلس��دي ل��دى مرض��ى متالزمة داون يك��ون أبطأ
أن
ش��ديدة .كم��ا َّ
ُّ
متالزمة داون مظهرًا جس��ديًا مميزًا
مم��ا جن��ده لدى األش��خاص الطبيعيني .تس�� ِّبب
ُ
للمريض .ومن العالمات اجلسدية الشائعة ملتالزمة داون:
 شكل غريب لألذنني. خط عميق يف راحة اليد.مسطح مع ميل العينني قلي ًال إىل األعلى.
 وجهَّ
 لسان ضخم. -رقبة قصرية.

ٌ
ٌ
جسدية أخرى ملتالزمة داون ،ومنها:
عالمات
هناك

 ضعف البنية العضلية. صغر حجم اليدين والساقني. يكون أصبع اخلنصر صغريا و أحيانًا منحنيا قلي ًال يف اجتاه اإلبهام.امللونة من العني.
 بقع بيضاء على األجزاءَّ
األطفال املصابني مبتالزمة
إن متالزمة داون تس ِّبب بطء منو األطفال .وغالبًا ما يكون
ُ
األطفال املصابني بهذه
أن
َ
داون أقصر من األطفال اآلخرين يف الس��ن نفس��ه .كما َّ
املتالزمة يبلغون عالمات النمو الرئيسية املعروفة ،من قبيل اجللوس أو الزحف ،يف
س��ن مضاعف��ة باملقارنة مع س��ن بلوغها من قب��ل األطفال الطبيعي�ين .تكون لدى
ٍّ
ً
ٌ
تطوري��ة فكرية خفيفة أو معتدلة.
إعاقات
عادة
داون
مبتالزمة
املصابني
األش��خاص
ُّ
والتطو ُر
وق��د يتأخَّ ر لديهم الكالم أيضًا .ومن املمكن أن يكون تطورهم احلركي بطيئًا.
ُّ
احلركي هو القدرة على التحكم بحركة العضالت.

األسباب

ألن متالزمة
نفهم
حتَّى
سبب متالزمة داون ،فإن علينا أن نفهم كيفية عمل اجلينات؛ َّ
َ
َ
اجلسم ببناء بعض املواد.
اضطراب جيني .إن اجلينات هي املس��ؤولة عن قيام
داون
ِ
ٌ
ولدى كل إنسان آالف من هذه اجلينات .إن جيناتنا هي ما متنحنا مظهرنا وهي ما يؤ ِّثر
يف صحتنا أيضًا .إن اجلينات موجودةٌ على الصبغ َّيات.

ً
خمس��ة
تخضع املرأة التي تتجاوز
ري من األطباء بأن
يزداد
ُ
احتمال والدة طفل مصاب مبتالزمة داون كلما تقدمت املرأة يف الس��ن .ويوصي كث ٌ
َ
للتحري ع��ن إمكانية والدة طفل مصاب مبتالزمة داون .وهذا ما يس��مح لألس��رة باالس��تعداد من أجل
وثالث�ين عام��ًا إىل فحص م��ا قبل الوالدة
ِّ
معرضًا أكرث خلطر اإلصابة مبتالزمة
الطف��ل
كان
إذا
ما
معرفة
أجل
من
احلمل
خالل
اختبارات
إجراء
املمكن
االحتياج��ات اخلاص��ة للطفل .وم��ن
َّ
الفحص األول األمواج فوق الصوتية من أجل
إجراء فحصني من أجل متالزمة داون .يستخدم
داون .خالل األشهر الثالثة األوىل من احلمل ،ميكن
ُ
ُ
تختار بعض النس��اء أحيانًا االنتظار مزيدًا من الوقت قبل
أن
املمكن
من
الدم.
اختبارات
على
فيعتمد
الفحص الثاين
وأما
ُ
التحري عن املش��كالتَّ .
َ
معر ٌ
ض كثريًا لإلصابة مبتالزمة داون،
الطفل
أن
إىل
واالختبارات
الفحوص
أشارت
إذا
دقة.
أكرث
احلالة
هذه
يف
الفحص
إجراء الفحص .وقد يكون
َّ
ُ
َّ
ثالثة اختبارات تش��خيصية متعلقة مبتالزمة داون ميكن
فمن املمكن إجراء اختبارات تش��خيصية خالل احلمل من أجل التأكد من ذلك .وهناك ُ
إجراؤها خالل احلمل:
السلَى أو السائل األمنيوسي احمليط باجلنني.
 َبزل َّ أخذ ع ِّينة من الزغابات املشيمية.الس ِّري عن طريق اجللد.
 أخذ ع ِّينة من الدم ُّالس��لَى أو الس��ائل األمنيوس��ي احمليط باجلنني» بعد األس��بوع اخلامس عش��ر من احلمل .ويجري ذلك بإدخال إبرة يف رحم
يجرى
اختبار « َبزل َّ
َ
ُ
األم ألخذ ع ِّينة من الس��ائل الس��لووي (األمينوسي) .إن هذا السائل يحيط باجلنني خالل احلمل .وبعد ذلك يجري حتليل الع ِّينة ملعرفة ما إذا كان
الطفل مصابًا مبتالزمة داون.
يجري اختبار «أخذ عينة من الزغابات املشيمية» ( )CVSعن طريق أخذ بعض اخلاليا من املشيمة .واملشيمة هي العضو الذي يحيط باجلنني
وي��زوده بامل��واد املغذية .يجري حتليل هذه اخلاليا ملعرف��ة ما إذا كان الطفل مصابًا مبتالزمة داون .يتم إجراء ه��ذا االختبار يف الفرتة املمتدة
من األسبوع التاسع إىل األسبوع الرابع عشر من احلمل.
��ري إلجراء الفحص املتعلِّ��ق مبتالزمة داون .ويجري
��ري عن طريق اجلل��د» دمًا مأخوذًا من احلبل ُّ
يس��تخدم اختب��ار « أخذ ع ِّينة من الدم ُّ
الس ِّ
الس ِّ
هذا االختبار بعد األس��بوع الثامن عش��ر من احلمل إذا كانت نتائج االختبارات األخرى غري واضحة .إن هذه االختبارات الثالثة املس��تخدمة من أجل
البد من استش��ارة الطبيب فيما يخ��ص اخملاطر احملتملة لهذه
تش��خيص متالزم��ة داون خالل احلمل حتمل معه��ا
خطر اإلجهاض .ولذلكَّ ،
َ
االختبارات إذا كانت املرأة احلامل تفكر يف إجرائها.
التشخيص بعد الوالدة
التش��خيص األول ملتالزمة داون من خالل مظهر الطفل اجلس��دي .كما ميكن أيضًا إجراء فحص للدم لتأكيد ما إذا
يجري
بعد الوالدة ،ميكن أن
ُ
كان الطفل مصابًا بهذه املتالزمة .من العالمات اجلسدية الشائعة املميزة ملتالزمة داون:
شكل غريب لألذنني.
خط عميق يف راحة اليد.
مسطح مع ميل العينني قلي ًال إىل األعلى.
وجه
َّ
لسان ضخم.
رقبة قصرية.

املعاجلة

أمر مس��تحيل .لكن مرضى كثريين يتمكنون ،بفعل املعاجلة املبكرة ،من عيش حياة سعيدة منتجة .غالبًا ما تشتمل
َّ
إن ش��فاء متالزمة داون ٌ
معاجلة متالزمة داون على املعاجلة الكالمية اللغوية ،واملعاجلة املهنية ،والتمارين الرياضية من أجل تطوير املهارات احلركية .خالل املعاجلة
ُ
الكالمية اللغوية ،يعمل الطبيب املتخصص يف املعاجلة الكالمية اللغوية مع املريض من أجل مساعدته على إصدار أصوات معينة .إن هذه
املعاجلة املهنية ملس��اعدة املرضى يف تعلم االهتمام بأنفس��هم.
املعاجل��ة تس��اعد املريض على الكالم والفه��م والقراءة والكتابة .تفيد
ُ
وه��ي تركز على النش��اطات اليومية وعلى تطوير الثق��ة بالنفس حتى يتمكن مريض متالزمة داون من أن يكون مس��تق ًال .إن التمارين الرياضية
حتسن ضبط العضالت لدى
يؤدي أيضًا إىل ُّ
الرامية إىل تطوير املهارات احلركية قادرةٌ على املساعدة يف تقوية أداء العضالت .وهذا ما ميكن أن ِّ
األش��خاص املصابني مبتالزمة داون .ميكن مس��اعدة األطف��ال املصابني مبتالزمة داون من خالل التعليم اخل��اص .كثري من األطفال ميكنهم
االندماج بشكل جيد ضمن الفصول املدرسية النظامية .تشتمل معاجلة متالزمة داون أيضًا على الرعاية الطبية من أجل املشكالت الصحية
البد من استش��ارة الطبيب من أجل
الش��ائعة لدى األش��خاص املصابني بهذه املتالزمة .وتعتمد هذه
ُ
املعاجلات على حالة املريض الطبيةَّ .
مزيدٍ من املعلومات.
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اإليدز

املراحل املتقدمة من التلوث:
قد ال يعاين املصاب من اية اعراض يف املراحل املتقدمة من االيدز
خ�لال فرتة ترتاوح بني س��نة واحدة وتس��ع س��نوات ،ب��ل ورمبا اكرث
م��ن ذلك يف بعض االحي��ان .ولكن فريوس االي��دز يواصل ،يف هذه
االثناء ،التكاثر ومضاعفة نفسه وكذلك تدمري خاليا اجلهاز املناعي،
بشكل منهجي.
يف ه��ذه املرحل��ة ق��د تظه��ر ل��دى املص��اب بعض اع��راض االيدز
املزمنة ،مثل:
 انتفــــاخ فـي الغــدد اللمفيــة (وغالبا ما يشكل هذا احد األعراضاملبكرة لالصابة بعدوى فريوس االيدز)
 اسهال فـقـدان الوزن إرتفاع درجة حرارة اجلسم (حمى) سعال ضيق نفـس.املراحل االخرية من التلوث:
يف املراح��ل االخ�يرة من اع��راض االي��دز واالصابة بف�يروس االيدز،
والت��ي تك��ون بعد  10س��نوات واكرث م��ن التعرض لف�يروس االيدز يف
املرة االوىل ،تبدا بالظهور اعراض اإليدز االكرث خطورة وعندئذ يصبح
التلوث يف حالة متكـن من تسميته مبرض االيدز.
كلم��ا تطور م��رض االيدز وتفاق��م ،يش��تد الض��رر الالح��ق باجله��از
املناع��ي فيضع��ف اك�ثر فاك�ثر ،االمر الذي يجعل اجلس��م فريس��ة
سهلة للتلوثات االنتهازية.

أعراض االيدز وبعض هذه التلوثات تشمل:

االيـــدز هو مـــرض مـــزمـــن يــش��ــكل خـــطـــرا عــلـــى احلــــياة ،وهــــو ناجــــم عن فيـــروس يس��ــــبب فــــش�لا  /قــصــورا يف
اجلهاز املناعي لدى البــش��ــر (ـيــــروس نــــــقــص املـــنــــاعــة البــــش��ــري أو :فــيـــروس العــــــوز الـــمنــــاعـــي الـــبــــشــــــري
.)HIV - Human Immunodeficiency Virus

 التعرق الليلي املفرط قشـــعريرة برد أو حمـــى فـــوق الـ  38درجة مئوية تستمر لعدةأسابيع
 السعال اجلاف وضيق النفس اإلسهال املزمن نقاط بيضاء دائمة او جروح غريبة على اللسان ويف جوف الفم الصداع التشوش او اضطراب الرؤية -فـقـد الوزن

املراحل املبكرة من التلوث:
يف املراح��ل االوىل م��ن التع��رض لفريوس االيدز ،قد ال تظهر اي��ة اعراض او عالمات ملرض االيدز ،بالرغم من ان الش��ائع جدا
يف مرض االيدز هو ظهور اعراض تش��به اعراض االنفلونزا ،س��رعان ما تختفي بعد اس��بوعني حتى اربعة اسابيع منذ حلظة
التعرض لفريوس االيدز.

ويف مرحلة اكرث تقدما من االيدز ميكن ان تظهر اعراض اضافية،
مثل:
 التعب الدائم الذي ال ميكن تفسريه انتفاخات يف الغدد اللمفية تستمر ملدة تزيد عن ثالثة اشهر االسهال املزمن -الصداع الدائم.

يعرض االيدز (فريوس  )HIVجس��م االنس��ان لالصابة بانواع معينة من الس��رطان وااللتهابات ،التي كان بامكانه (اجلس��م)،
بش��كل عام ،حماربتها والتغلب عليها ،مثل االلتهاب الرئوي والتهاب الس��حايا .ويطلق على الفريوس وااللتهاب الذي يس��ببه
اسم االيدز (فريوس .)HIV

أعراض االيدز

تختلف اعراض االيدز من حالة اىل اخرى ،وطبقا للمرحلة العينية من مرض االيدز.

وقد تشمل اعراض االيدز :
 ارتفاع درجة حرارة اجلسم (حمى) الصداع ،االم يف احلنجرة انتفاخ يف منطقة الغدد اللمفية الطفح اجللدي   .اذا كان شخص ما قد تعرض لفريوس االيدز ،فمن احملتمل ان ينقل فريوس االيدز اىل اشخاص اخرين (ان يصيبهم بالعدوى
بف�يروس االي��دز) ،حتى وان مل يظه��ر عليه اي من اعراض االيدز .فم��ا ان يدخل فريوس االيدز اىل اجلس��م حتى يصبح اجلهاز
املناعي عرضة للهجوم .يقوم فريوس االيدز بالتكاثر ومضاعفة نفس��ه يف داخل الغدد اللمفية ،ومن ثم يبدا بعملية تدمري
بطيئة للخاليا اللمفاوية وهي خاليا الدم البيضاء املسؤولة عن تنسيق جميع عمليات وانشطة اجلهاز املناعي.

50

كمــــ��ا تزي��د اإلصاب��ة بعــــــ��دوى فيــــ��روس اإلي��دز مــــ��ن خـــطـــ��ر
اإلصابــــ��ة بأن��واع معيــــن��ة م��ن الــس��ـرطان ،وخــصوصــ��ا غـــ��رن
كابــوزي (ساركومة كابوزي  )Kaposi’s Sarcoma -سرطان
احلنجرة وس��رطان الغدد اللمفية (ملفوم��ة ،)Lymphoma -
رغم ان��ه باالمكان احلد م��ن خطر االصابة بهذه االمراض بواس��طة
عالجات وقائية.

عالج اإليدز

عن��د اكتش��اف ف�يروس االي��دز للم��رة االوىل ،يف س��نوات ال��ـ  80من
الق��رن املاضي ،مل يك��ن يتوفر اال القليل م��ن االدوية لعالج فريوس

االي��دز والتلوثات  /االخماج االنتهازية املرافقة له .ولكن منذ
ذل��ك الوق��ت ،مت تطوي��ر العديد م��ن االدوية لع�لاج فريوس
االي��دز ( ،)HIVااليدز والتلوثات االنتهازي��ة املرافقة له .وقد
س��اعدت هذه االنواع من عالج االيدز العديد من االشخاص،
مبا يف ذلك االطفال ،ورفعت من جودة حياتهم.
يقــ��در الباحـــث��ون يف معاه��د الصح��ة الوطني��ة االمريكي��ة
()National Institutes of Health - NIH
ان ع�لاج اإلي��دز واالدوي��ة املض��ادة للفريوس��ات القهقرية
الت��ي اعطيت للمرضى املصابني مب��رض االيدز يف الواليات
املتح��دة منذ الع��ام  1 98 9منحت ه��ؤالء املرضى اضافة
تعـــ��د ببــضــ��ع س��ـــــنــوات عــلــ��ى مـــؤمـــــ�لات احلــــي��اة
( )Life expectancyلديه��م .لك��ن اي��ا م��ن ه��ذه
االدوي��ة ال يش��كل عالج��ا ش��افيا مل��رض االي��دز ،ناهيك عن
ان للعدي��د منه��ا اعراضا جانبية قاس��ية ،اضاف��ة اىل كونها
مكلف��ة جدا .وزي��ادة على هذا كل��ه فان عالج االي��دز وتناول
مث��ل هذه االدوية لس��نوات طويلة ،تزيد احيانا عن  20س��نة،
يفقدها مفعولها نظ��را الن العديد من املرضى املصابني
مبرض االي��دز املعاجلني به��ا يطورون ق��درة على حتملها
ومقاومتها فال يعودون يتاثرون بها .وعلى ضوء ذلك ،جترى
ابح��اث حثيثة لتطوي��ر وانتاج ادوية جديدة تك��ون قادرة على
مساعدة هؤالء املرضى املصابني مبرض االيدز.

الوقاية من اإليدز

ال يتوف��ر ،حت��ى اآلن ،لقاح فع��ال يقي م��ن االصابة بفريوس
االي��دز ،كم��ا ال يتوف��ر ،حت��ى االن ،عالج ش��اف مل��رض االيدز.
لكن كل ش��خص بامكانه وقاية نفسه واالخرين من االصابة
مب��رض االيدز ،وذلك عن طريق دراس��ة م��رض االيدز وفهم
حيثيات��ه واالمتناع عن كل ما من ش��انه أن يعرضه الفرازات
ملوثة بفريوس اإليدز ،مثل :الدم ،املني ،االفرازات املهبلية
وحليب االم.
االش��خاص غري املصابني مبرض االيدز قد يس��تفيدون من
النصائح التالية للوقاية ومنع االصابة بفريوس االيدز:
 التوعية الذاتية وارشاد لالخرين الوعــــي بحــالــة الشريك/ة يف اية عالقة جنسية يف مايتعلق بفريوس االيدز ومرض االيدز
 ضرورة استعمال حـقن نظيفة اعتماد احلذر الشديد عند التعامل مع مشتقات دم مندول معينة
 إجراء فحوصات لكشف املرض بشكل دوري وثابتاالبتعاد عن الالمباالة.
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ما هو السكري
الس��كري هو اإلضطراب املزمن الذي يتس��بب يف اختالل
ق��درة اجلس��م عل��ى اس��تخدام الطاق��ة م��ن مصادره��ا
الغذائية لنقص هرمون اإلنس��ولني املُ فرز من البنكرياس
واملسؤول عن زيادة قدرة اخلاليا على استيعاب الغلوكوز
إلنتاج الطاقة مما يتسبب بارتفاع تركيزه يف جمرى الدم.
ُيصن��ف الس��كري إىل ثالث��ة أمن��اط رئيس��ية تش�ترك يف
اخلصائ��ص العام��ة وتختل��ف يف ُمس��ببها كالنمط االول
للسكري  ،النمط الثاين للسكري والسكري احلملي .

السكري من النوع األول

الس��ــــكري من النــ��وع األول هــو مرض ذاتـــ��ي املنــاعــــة
( - .)Autoimmune diseaseاألم��راض الذاتي��ة
املناعة ه��ي االم��راض الت��ي حت��دث عندم��ا يعم��ل جهاز
املناعة يف اجلسم ،الذي تتمثل وظيفته مبحاربة العدوى
والتلوثات ،ضد احد اجزاء اجلسم.
عند االصابة مبرض الس��كري ،يهاج��م جهاز املناعة خاليا
«بيتا» املس��ؤولة عن انتاج االنسولني ( )Insulinيف
البنكرياس ،ويقوم بتدمريها.
نتيج��ة لذلك ،ينتج البنكرياس كمية قليلة جدا من االنس��ولني ،او انه قد ال ينتج االنس��ولني على االط�لاق .لذلك ،يكون من الواجب على
الشخص املصاب بالنوع االول من مرض السكري ان يتلقى مادة االنسولني يوميا ،طوال حياته.
يشكل املرضى املصابون مبرض السكري من النوع االول حوايل  10 - 5باملائة من جمموع مرضى السكري يف الواليات املتحدة .يف
معظم االحيان ،يبدا النوع االول من مرض السكري بالتطور لدى االطفال والشباب ،لكنه قد يظهر يف اية مرحلة عمرية.
اذا مل يتم تشخيص االصابة مبرض السكري من النوع االول ومعاجلته ،فقد يدخل املريض يف حالة من الغيبوبة ،من املمكن ان تؤدي
اىل وفاته .تعرف هذه الظاهرة باسم احلماض الكيتوين السكري (.)DKA - Diabeticketoacidosis

السكري من النوع الثاين

يعترب النوع الثاين من مرض الس��كري ،أكرث انواع مرض الس��كري انتش��ارا بني الناس ،وهو يحتل نس��بة ترتاوح بني  90و  95باملائة من
إجم��ايل املرض��ى املصابني مبرض الس��كري .يرتبط ه��ذا النوع من الس��كري ،عادة ،بالتق��دم بالسن ،الس��منة الزائدة ،الوراثة وتاريخ
العائلة الطبي مع املرض ،السجل الطبي الشخصي (حاالت من اإلصابة بسكري احلمل مثال) ،اخلمول البدين ،واإلنتماء العرقي .يعاين
نحو  80باملائة من مرضى السكري من النوع الثاين من زيادة الوزن.
يتس��م املرض��ى الذي��ن يعانون من مرض الس��كري من الن��وع الثاين بإنت��اج البنكرياس لكمية كافية من اإلنس��ولني ،غري ان اجلس��م -
وألس��باب غري مفهومة  -ال يكون قادرا على اس��تخدام االس��ولني بش��كل فعال واالس��تفادة منه .تعرف هذه احلالة باسم «مقاومة
اإلنس��ولني» .بعد عدة س��نوات ،ينخفض انتاج اإلنس��ولني ،فيصبح وضع املريض ش��بيها بوضع مرضى الس��كري من النوع األول ،اذ
يرتاكم اجللوكوز يف الدم وال يستطيع اجلسم استخدام مصدر الطاقة الذاتي اخلاص به (اجللوكوز) بشكل فعال.
تبدأ أعراض مرض السكري من النوع الثاين بالظهور والتطور بشكل تدريجي .وهي ال تظهر فجاة ،مثل مرض السكري من النوع األول.
بعض املرضى ،ال تظهر أية أعراض على االطالق.

أسباب السكري

تختلف ُمسببات االصابة بالسكري باختالف منطه وتتمثل مبا يلي :
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النمط الثاين من السكري :

 قصور افراز هرمون االنسولني من البنكرياس إنتاج هرمون االنسولني املعيب ( نادرًا ) . -عدم استجابة اخلاليا لالنسولني ( مقاومة االنسولني ) .

النمط األول من السكري :

الفقدان الكلي لهرمون االنسولني والناجم غالبًا عن مهاجمة
اجلهاز املناعي خلاليا البيتا البنكرياسية .

أعراض وعالمات السكري

تظهر عالمات وأعراض االصابة بداء السكري على النحو التايل :
• تكرار معدل التبول والتسبب باجلفاف .
• فقدان الوزن .
• الغثيان والتقيؤ .
• فرط العطش .
• فرط الشهية .
• تشخيص السكري
يعتم��د تش��خيص االصابة بالس��كري على الفحص اخملربي لرتكي��ز الغلوكوز يف الدم حيث أن ارتفاعه عن  126مغ  /دس��ل أو  200مغ /
دسل يف العينة اخملربية للدم مؤشرًا على داء السكري  ,كما يخضع املريض لفحص احتمال الغلوكوز الفموي ويتم من خالله اعطاء
كمية ُمحددة من الغلوكوز و احتس��اب تركيزه يف الدم خلمس مرات وملدة ثالثة س��اعات و ُيالحظ من خالله معدل انخفاض الغلوكوز
بعد ارتفاعه امللحوظ يف بداية الفحص .
اما السكري احلملي فيتم تشخيصه يف املراحل املتوسطة او النهائية للحمل بالفحوصات اخملربية لغلوكوز الدم أو فحص احتمال
الغلوكوز .

عالج السكري

قد يشمل عالج السكري عدد من التدابري اعتمادًا على منطه كالتايل :

النمط األول :

 -العالج الهرموين التعويضي لهرمون االنسولني .

النمط الثاين :

 -العقاقري الدوائية خلفض مستوى الغلوكوز .

النمط احلملي :

 ال يتوفر عالج ُمحدد لهذا النمط الختفاء عالماته بعد الوالدة اال أنه ُيوصى بضرورة احلفاظ على الوزن الصحي وتناول الوجبات الغذائيةقليلة الشحوم والسعرات احلرارية وممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم .

الوقاية من السكري

تتعدد االجراءات الوقائية لالصابة بالس��كري وخاصة النمط الثاين حيث ان النمط االول جيني املنش��أ أما احلملي فتختفي عالماته بعد
الوالدة ومنها :
 تناول الغذاء الصحي الغني باخلضراوات والفاكهه وقليل السعرات احلرارية . االلتزام مبمارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم . -احلفاظ على الوزن الصحي

مضاعفات السكري

تُصنف املُ ضاعفات الناجمة عن االصابة بالسكري اىل حادة ومزمنة كالتايل :

ُ
املضاعفات احلادة :

 فرط غلوكوز الدم اخلطري . -االنخفاض احلاد يف غلوكوز الدم واملرتبط بالعقاقري الدوائية اخلافضة للغلوكوز .

ُ
املضاعفات املزمنة :

 -تلف او تضرر األوعية الدموية الصغرية والكبرية يف القدمني  ,الكليتني  ,العينني  ,األعصاب والقلب
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ما هو

سكري
احلمل
س��كري احلمل هو ارتفاع غلوكوز الدم الشاذ والذي يتم تشخيصه
أو يظهر للمرة األوىل أثناء احلمل والناجم عن فقدان اخلاليا قدرتها
على اس��تهالك الغلوكوز بالشكل السليم مما يؤثر على صحة األم
واجلن�ين  .تش��يع اإلصاب��ة بس��كري احلم��ل يف النصف الث��اين من
احلمل وبالتحديد ببلوغ االسبوع  20من احلمل .

أسباب سكري احلمل

ُيعد العامل الرئيسي املُ سبب لسكري احلمل جمهو ًال اال أنه ُيعتقد
بارتباطه بالهرمونات التي تُفرزها املشيمة واملؤثرة بدورها على
تثبيط افراز هرمون االنسولني من البنكرياس وارتفاع غلوكوز الدم.
تزداد فرصة االصابة بسكري احلمل بتوافر العوامل التالية :
 التـــاريخ العــائلي لالصــابة بالنوع الثاين من داء السكري او اصابةالسيدة باحلالة السابقة للسكري .
السمنة .
 ُ -تقدم سن السيدة عن  25عامًا .

أعراض وعالمات سكري احلمل

ال تظه��ر عالم��ات وأع��راض االصاب��ة بس��كري احلم��ل ل��دى غالبية
الس��يدات اال أنه قد يتسبب ويف حاالت نادرة بتكرار  -التبول وفرط
العطش

تشخيص سكري احلمل

يعتمد تش��خيص اصابة احلامل بسكري احلمل على الفحوصات
اخملربية التالية :
 الفحص اخملربي للغلوكوز بعد شرب احلامل حملو ًال سكريًا ويتمقياس تركيزه بعد مرور ساعة ويف حال زيادته عن  40مغ  /دسل
تزداد فرصة اصابة السيدة بسكري احلمل .
 الفح��ص اخملربي الحتم��ال الغلوكوز الذي يتم م��ن خالله مراقبةتركي��ز الغلوك��وز كل س��اعة وملدة ثالث س��اعات ويف ح��ال ارتفاع
قرائت�ين منها عن املعدل الطبيعي (  140مغ  /دس��ل ) تُش��خص
اصابة السيدة بسكري احلمل .
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عالج سكري احلمل

قد يشمل عالج سكري احلمل اتخاذ عدد من التدابري للسيطرة على تركيز الغلوكوز واحلفاظ على صحة االم واجلنني ومنها - :مراقبة
غلوكوز الدم مبعدل  5 - 4مرات يوميًا قبل تناول وجبة الفطور صباحًا وبعد تناول كل وجبة بساعة واحدة .
 تناول الغذاء الصحي الغني باخلضراوات والفاكهة واحلبوب الكاملة للحد من زيادة الوزن املفرطة أثناء احلمل . ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم للسيطرة على ارتفاع غلوكوز الدم حيث تُحفز الرياضة استخدام اخلاليا للغلوكوز كمصدرللطاقة وزيادة حساسيتها لهرمون االنسولني .
 -احلقن بهرمون االنسولني خلفض غلوكوز الدم يف حال تعذر ممارسة الرياضة أو عدم فعالية التقيد بنظام غذائي حمدد .

التعايش مع سكري احلمل

 الكشف الدوري عن معدل نبض قلب اجلنني الذي ُيفرتض أن يزداد بحركة اجلنني كمؤشر على اشباع دم الطفل باالكسجني . احتساب عدد حركات اجلينن بالتصوير باملوجات الفوق صوتية . -التحقق من تركيز الغلوكوز يف دم السيدة بعد مرور  12 - 6اسبوع من الوالدة للتأكد من عودة تركيزه اىل املستوى الطبيعي

الوقاية من سكري احلمل

ُيوصى بضرورة مراجعة الطبيب اخملتص بش��كل دوري أثناء احلمل واجراء الفحص اخملربي الحتمال غلوكوز الدم بني االس��بوع - 24
 28من احلمل لتشخيص االصابة بسكري احلمل يف وقت مبكر .
مضاعفات سكري احلمل
 فرط وزن الطفل عند الوالدة . الوالدة املُ بكرة واصابة الطفل مبتالزمة الضائقة التنفسية التي تتسبب بصعوبة التنفس . انخفاض غلوكوز الدم اجلنيني بعد الوالدة بوقت قصري . اصابة الطفل بالريقان . زيادة خطر اصابة الطفل بالنمط الثاين من السكري الحقًا الختالل افرازه لهرمون االنسولني . ارتفاع ضغط الدم واالرتعاج . -زيادة خطر اصابة االم بالسكري بعد مرور  10 - 5سنوات من احلمل
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ه��ل للخالي��ا اجلذعي��ة دور يف عالج
مرض السكري؟

تعم��ل خالي��ا بيت��ا يف البنكرياس الس��ليم على
إفراز األنسولني الذي يتحكم يف مستوى السكر
يف الدم ،ويتم احلفاظ علي خاليا بيتا عن طريق
التجدد واإلنقس��ام املس��تمر ولك��ن ُيفقد هذا
الت��وازن عن��د مريض الس��كري ومن هن��ا تكمن
أهمي��ة اس��تخدام اخلالي��ا اجلذعي��ة يف ايج��اد
ع�لاج ج��ذري ملرض الس��كري من خ�لال حتول
ه��ذه اخلالي��ا اىل خالبا بيت��ا املفرزة لالنس��ولني
داخل البنكرياس .

ما هي اخلاليا اجلذعية؟
اخلاليا اجلذعية هي خاليا متتلك القدرة على االنقس��ام والتكاثر وجتديد نفس��ها وهي خاليا بدائية غري متمايزة تتحول اىل أنواع خلوية
متخصصة  ،مما يس��مح باس��تخدامها كجهاز إصالحي للجس��م  ،باس��تبدال خاليا أخرى غري وظيفية و احلفاظ على وظيفة األعضاء
اجلسمية .
تتط��ور اخلالي��ا اجلذعية اىل اخرى بالغة وتكم��ن أهميتها يف قدرتها على تكوين أي نوع من أنواع اخلالي��ا املتخصصة كخاليا العضالت ،
خاليا الكبد  ،اخلاليا العصبية  ,اخلاليا اجللدية وخاليا البنكرياس .
يعتق��د خ�براء البح��ث الطبي أن اخلاليا اجلذعية تبعث األمل يف تغيري تاريخ األمراض البش��رية عن طريق اس��تخدامها إلصالح نس��يج
متخصص أو عن طريق دفعها للنمو لتشكيل عضو حيوي معني  ،بالرغم من هذا فإن هذه األبحاث تثري العديد من اخملاوف األخالقية
واإلنسانية مما اضطر العديد من الدول لوضع تشريعات حتدد هذه األبحاث العلمية .

أنواع اخلاليا اجلذعية :
اخلالي��ا اجلذعي��ة اجلنينية  :وتس��مى أيضًا اخلالي��ا اجلذعية متع��ددة الفعالية وتكون يف مرحل��ة اجلنني الباكر  ،ومتتل��ك القدرة على
التماي��ز للعدي��د من أنواع اخلاليا وتفقد قدرتها على التمايز جلميع أنواع اخلاليا الالزمة للتكوين اجليني اذ أن فعاليتها وقدرتها ليس��ت
كامل��ة  ،لذل��ك فه��ي ال تعترب أجن��ة وال تكون أجنة عند زراعته��ا يف الرحم اذ تفقد قدرتها على تكوين املش��يمة واألنس��جة الدعامية
األخرى التي يحتاج إليها اجلنني يف الرحم أثناء عملية التكوين.
اخلاليا اجلذعية البالغة :  تتوافر هذه اخلاليا يف األطفال والبالغني على حد سواء  ،وعندما تبدأ كتلة اخلاليا الداخلية بالتكاثر واالنقسام
املتك��رر تنت��ج خاليا جذعية متخصصة مس��ؤولة عن تكوين خاليا ذات وظائف حمددة ( مثل خاليا ال��دم اجلذعية التي تتمايز خلاليا الدم
احلم��راء وخالي��ا الدم البيضاء والصفائ��ح الد موية وأخرى تتمايظ خلاليا اجللد مبختلف أنواعها )  ،وتس��مى ه��ذه اخلاليا اجلذعية األكرث
تخصصًا باخلاليا اجلذعية البالغة.
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أش��ارت الدراس��ات الت��ي قام��ت به��ا جمعي��ة
الس��كري األمريكي��ة أن أبح��اث اخلالي��ا اجلذعية
وخاص��ة األبح��اث املتعلق��ة باخلالي��ا اجلذعي��ة
اجلنيني��ة حتم��ل وع��ودًا كب�يرة يف البح��ث ع��ن
عالج��ات أفضل ملرض الس��كري حيث تس��مح
هذه األبحاث للعلماء بالتوصل ألفضل الس��بل
للس��يطرة على اخلاليا اجلذعي��ة وجعلها تنمو
مباش��رة إىل خالي��ا أخ��رى مث��ل اخلالي��ا املنتجة
لألنسولني .

اخلالي��ا اجلذعي��ة والس��كري الن��وع
األول (املعتمد على االنسولني):

نظ��رًا الرتباط النوع األول للس��كري بفقدان نوع
واحد من اخلاليا وهي -خاليا بيتا يف البنكرياس
و لتواف��ر الدليل على أن عدد قليل من خاليا بيتا
كايف الس��تعادة إنتاج األنسولني فان املصاب
بالن��وع األول للس��كري ه��و املرش��ح املث��ايل
للع�لاج باس��تخدام اخلالي��ا اجلذعي��ة وزراعتها
النتاج االنسولني .

وفقًا لدراسه جديدة اصدرتها ( ) medical news todayثبت ان املرضى الذين يزرعون خاليا جذعية لنخاع العظم يحتاجون
جلرعات أقل من االنس��ولني ووجد ان هناك اهتمام متزايد يف األوس��اط العلمية للعالجات اخللوية التي تس��تخدم خاليا نخاع العظام
لعالج سكري النوع الثاين ومضاعفاته ولكنها تتطلب املزيد من األبحاث .

ما هو الهدف من وراء زراعة اخلاليا اجلذعية وما هي ميزته؟
يهدف عالج مرض الس��كري باخلاليا اجلذعية اىل حماية خاليا البيتا املتبقية وجتديد اخلاليا التي فقدت وظيفتها لتصبح لتصبح قادرة
على ضبط مستوى السكر يف الدم  ,حيث يؤمن العالج بإستخدام اخلاليا اجلذعية للمريض القدرة على االستغناء عن اجلرعات العالية
لإلنس��ولني وأدوية تنظيم مس��توى السكر يف الدم بل ويصل األمر يف بعض األحيان إيل التوقف عن تناولها بشكل نهائي ،كما ُيسهم
العالج يف احلد من اصابة املريض باملضاعافات املزمنة املرافقة للسكري .
م��ن الناحي��ة النظرية تقدم اخلاليا اجلذعية العديد من املزايا مقارن��ة بالعالجات االخرى التي تعتمد على الزراعة بجيث توفر مصدر غري
حم��دود م��ن خاليا بيتا مما يس��اعد يف البحث عن أفضل نوع من اخلاليا اجلذعية الالزمة لتتح��ول اىل خاليا بيتا كما تتم هذه العملية إما
مباشرة يف جسم املريض أو يف اخملترب قبل أن يتم زراعته.
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عوامل قد تزيد من خطر اإلصابة مبرض هشاشة
العظام ،من بينها:
اجلن��س :تبلغ نس��بة الكس��ور الناجمة عن داء هشاش��ة العظام
لدى السيدات ضعفي نسبتها لدى الرجال .السن :كلما ازداد عمر
اإلنس��ان ازداد مع��ه احتمال اإلصابة مبرض هشاش��ة العظام ،إذ
تضعف العظام مع زيادة العمر.
التاري��خ العائل��ي :يعترب م��رض هشاش��ة العظام م��ن األمراض
الوراثي��ة .أي ،اذا كان أح��د الوالدي��ن او األخ��وة يف العائل��ة مصاب�ين
مب��رض هشاش��ة العظ��ام ،ف��ان ذل��ك يزي��د م��ن احتم��ال إصاب��ة
الش��خص ب��ه ،وخاص��ة إذا كان التاري��خ املرض��ي للعائلة يش��مل
حاالت من كسور العظام.

هشاشةالعظام
هشاش��ة العظام ( )Osteoporosisيعني :العظام املنخورة .تؤدي االصابة مبرض هشاش��ة العظام اىل اضعاف العظام
إىل درجة تصبح فيها هشة ،إىل درجة ان جمرد القيام باعمال بسيطة جدا حتتاج إىل اقل قدر من الضغط ،كاإلنحناء إىل األمام أو
رفع مكنس��ة كهربائية أو حتى الس��عال ،قد يسبب كس��ورا يف العظام .يعود سبب ضعف العظام هذا ،يف معظم احلاالت ،إىل
النقص يف مستوى الكالسيوم والفسفور ،أو النقص يف معادن أخرى يف العظام.
ق��د ت��ؤدي االصابة مبرض هشاش��ة العظام ،يف الغالب ،إىل كس��ور يف العظام ،معظمها يف عظام العم��ود الفقري ،احلوض،
الفخذين او مفصل كف اليد .وبالرغم من اإلعتقاد الس��ائد بأن هذا املرض يصيب الس��يدات ،أساس��ًا ،إال أن هشاش��ة العظام
ق��د يصي��ب الرجال أيضا .وإضافة إىل املصابني مبرض هشاش��ة العظ��ام هنالك الكثريون أيضا ممن يعان��ون من هبوط كثافة
العظام.

أعراض هشاشة العظام

تتسم املراحل املبكرة من ضعف الكتلة العظمية ( ،)Bone massبأنها تخلو عادة من اآلالم أو أية أعراض اخرى.
لكن ،منذ حلظة ظهور ضعف أو ضمور يف العظام من جراء االصابة مبرض هشاشة العظام ،قد تبدا بعض أعراض هشاشة
العظام بالظهور ،من بينها:
 آالم يف الظهر ،وقد تكون آالمًا حادة يف حال حصول شرخ او انهيار يف الفقرات فقدان الوزن مع الوقت ،مع إنحناء القامة -حدوث كسور يف الفقرات ،يف مفاصل كفي اليدين ،يف حوض الفخذين او يف عظام أخرى

أسئلة وأجوبة

العوامل التي تساهم يف حتسني صحة العظام:
هنالك ثالثة عوامل حيوية تساهم يف حتسني صحة العظام على امتداد سني العمر:
 ممارسة النشاط البدين املنتظم استهالك كميات كافية من الكالسيوم -استهالك كميات كافية من فيتامني (د) ،الذي يعد ضروريا لتحفيز امتصاص الكالسيوم يف اجلسم.
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بنية الهيكل العظمي ( :)Skeletonيزيد إحتمال اإلصابة بداء هشاشة العظام لدى الرجال والسيدات ذوي بنية اجلسم الدقيقة
أو صغار احلجم بشكل خاص ،وذلك ألن الكتلة العظمية يف أجسامهم صغرية ،منذ البداية.
اس��تهالك التبغ :ليس من الواضح ،بعد ،الدور الذي يلعبه التبغ يف نش��وء هشاش��ة العظام ،إال أن الباحثني يجمعون على أن التبغ
يؤدي اىل اضعاف العظام.
اإلنكشاف املتواصل لالسرتوجني :كلما ازدادت فرتة انكشاف املرأة لالسرتوجني تقل خماطر إصابتها مبرض هشاشة العظام .أي
أن درجة اخلطورة الصابة املرأة بداء هشاش��ة العظام تقل كلما تأخر بلوغها س��ن االياس (فرتة انقطاع الطمث) وكلما كان ظهور
الدورة الشهرية لديها مبكرا اكرث .ومع هذا ،يزداد خطر االصابة مبرض هشاشة العظام كلما قصرت فرتة انكشاف املراة لهرمون
االسرتوجني.
وق��د يرج��ع س��بب قل��ة انكش��اف الس��يدة لالس�تروجني اىل ع��دم انتظ��ام احلي��ض ،او اىل انقط��اع الطمث قبل بلوغ س��ن اخلامس��ة
واالربعني.
اضطرابات االكل :يعترب الرجال والس��يدات الذين يعانون من اضطرابات االكل ،كاضطراب فقد الش��هية العصابي (القهم العصابي
  )Anorexia nervosaاو اضطراب النه��ام العصاب��ي ( ،)Bulimia nervosaضم��ن جمموع��ة اخلط��ر لالصابة يفهشاشة العظام ،وذلك نظرا لضمور الكتلة العظمية يف منطقة اسفل الظهر واحلوض.
االدوية من جمموعة الكورتيكوس��تريويدات :يس��بب تناول هذه االدوية لفرتات زمنية طويلة ،كتناول بريدنيزون ( )Prednisoneاو
كورتيزون ( )Cortisoneضررا لألنسجــــة العظـــمية .واملعـــروف أن اســــتعمال هــــذه األدوية شـــائع فــــي مـــعـــاجلة بعـــض
األمـــ��راض املـــزمنـــ��ة ،مثــل الــربــو ( ،)Asthmaالتـــهـــ��اب املــفـــاص��ل الرومــاتوي��دي ()Rheumatoid arthritis
والصداف (الصدفية .)Psoriasis -
فعندما يصف الطبيب ايا من العالجات الدوائية التي حتتوي على مركبات ستريويدية لفرتة طويلة من الزمن ،ينبغي عليه ان يتابع وضع
كثافة العظام وكتلة العظام لدى املرضى الذين يتلقون هذه العالجات ،كما يتوجب عليه ان يصف لهؤالء املرضى ادوية تس��اعدهم
على جتنب فقدان الكتلة العظمية او ابطاء وتريته.
هرم��ون الغ��دة الدرقية :الكمي��ة الزائدة من الهرمون الذي تفرزه الغدة الدرقية ( ،)Thyroidق��د تؤدي هي ايضا اىل فقدان الكتلة
العظمية.
س��رطان الثدي ( :)Breast cancerبعد انقطاع الطمث ،تعترب النس��اء املصابات بسرطان الثدي يف جمموعة اخلطر اذ يزداد
احتم��ال االصابة مبرض هشاش��ة العظام ،وخاص��ة عند تلقيهن العالج��ات الكيميائي��ة ( )Chemotherapyاو حمصرات انزمي
االرومات��از ( ،)Aromataseالتــ��ي تعـــمـــ��ل على كـــب��ت االس��ـــتـــروجــــني .وهــــذا ال ينطبـــق على النس��اء اللوات��ي يعاجلن بدواء
تاموكس��يفني ( ،)Tamoxifenاملض��اد لالس�تروجني واملس��تعمل يف معاجلة س��رطان الث��دي ،اذ انه يقلل م��ن خطر االصابة
بكسور يف العظام.
نقص اس��تهالك الكالس��يوم :يعترب نقص اس��تهالك الكالس��يوم ،الذي يس��تمر طوال العمر ،من العوامل الرئيس��ية التي تساهم يف
نشوء هشاشة العظام .وذلك الن نقص استهالك الكالسيوم يؤدي اىل تدين كثافة العظام ،فقدان الكتلة العظمية يف سن صغرية،
نسبيا ،وزيادة خطر االصابة بالكسور.
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أسلوب حياة خال من النشاط البدين :تتحدد صحة العظام ابتداء من مرحلة الطفولة.
فاألطف��ال كث�يرو النش��اط الب��دين والذين يس��تهلكون كميات كافي��ة من األطعم��ة الغنية
بالكالس��يوم ،هم ذوو كثافة العظام األعلى .كما يش��كل النش��اط اجلس��دي الذي يشتمل
عل��ى رف��ع االثق��ال عنصرًا إيجابي��ا يف تعزيز صح��ة العظام وقوته��ا ،لكن يبدو أن النش��اط
اجلس��دي الذي يش��تمل على القفز يساهم اكرث من رفع االثقال يف تدعيم صحة العظام.
للنشاط البدين ،على امتداد العمر ،اهمية كبرية جدا ،إذ باالمكان زيادة الكتلة العظمية يف
اجلسم بواسطة النشاط البدين يف كل املراحل العمرية.
ف��رط اس��تهالك املش��روبات الغازية :مل تتض��ح ،بعد ،العالقة بني نش��وء هشاش��ة
العظام وبني استهالك املش��روبات الغازية التي حتتوي على الكافيني ( ،)Caffeineإال
أن املعروف أن الكافيني قد يؤدي إىل اضطراب يف إمتصاص الكالسيوم

مضاعفات هشاشة العظام

 إذا كان��ت الس��يدة تعاين من داء الس��كري م��ن الن��وع األول ( ،)Type 1 Diabetesأمراض الكبد أو أي من أم��راض الكلى ،أو أي مناألمراض التي قد تصيب الغدة الدرقية ،أو إذا كانت هنالك حاالت من اإلصابة مبرض هشاشة العظام يف التاريخ املرضي للعائلة.
 إذا انقطع الطمث لدى السيدة يف سن مبكرة.أما لدى الرجال ،فال ينصح األطباء ،عادة ،بإجراء فحص للكش��ف املبكر عن هشاش��ة العظام نظرا ألن هشاش��ة العظام أقل شيوعًا
بني الرجال.

عالج هشاشة العظام
العالجات الهرمونية:

كان العالج الهرموين ( )Hormonal therapy - HTيش��كل ،يف املاضي ،عالج هشاش��ة العظام األساس��ي .لكن بس��بب
ظهور بعض اإلش��كاليات املتعلقة بس�لامة ومامونية اس��تعماله ،وبس��بب توفر أنواع أخرى من العالجات اليوم ،بدأت وظيفة العالج
الهرموين يف عالج هشاشة العظام تختلف وتتبدل.
يف كل األح��وال ،يتوج��ب على املري��ض التمعن يف اإلمكانيات العالجية املتاحة أمامه ،مع استش��ارة الطبي��ب لضمان احلصول على
عالج هشاشة العظام األنسب واألجنع.

تعد الكسور يف العظام أكرث مضاعفات هشاشة العظام انتشارا وخطورة لدى املصابني
مب��رض هشاش��ة العظام .حتدث معظم الكس��ور ،ع��ادة ،يف العمود الفق��ري ،يف عظام
ح��وض الفخذين ،نظرا لكونها العظام الرئيس��ية التي حتمل اجلزء االكرب من وزن اجلس��م.
وحتدث الكسور يف حوض الفخذين ،عادة ،نتيجة لتلقي ضربات او جراء حوادث السقوط.

وصفة دواء طبية:

عل��ى الرغ��م من ان غالبية املصابني مبرض هشاش��ة العظام يش��فون جيدا ،بفض��ل العالجات اجلراحية املتقدم��ة واحلديثة ،اال ان
الكس��ور التي قد حتدث يف حوض الفخذين قد تتس��بب يف حصول عجز لدى املصاب ،بل قد تؤدي للوفاة يف بعض االحيان ،من جراء
التعقيدات التي قد تنش��ا يف اعقاب العمليات اجلراحية ،وخاصة لدى املتقدمني يف الس��ن .كذلك ،فان الكس��ور يف اكف اليدين هي
من الكسور الواسعة االنتشار بني مصابي مرض هشاشة العظام ،والتي تنجم يف الغالب عن حوادث السقوط.

عالجات الطوارئ:

قد حتدث كس��ور يف العمود الفقري ،يف بعض احلاالت ،من دون التعرض لضربات او للس��قوط .قد حتدث هذه الكس��ور يف العمود
الفق��ري جمل��رد ضعف عظ��ام الظهر (الفق��رات) ،اىل درجة انها تب��دا باالنضغ��اط (االنطباق) ،الفق��رة فوق االخرى .ويس��بب انضغاط
الفقرات االما حادة يف الظهر تستدعي فرتة استشفاء طويلة.

إذا كان عالج هشاش��ة العظام الهرموين غري مناس��ب ملريض ما ،وإذا مل يس��اعد تغيري النظام احلياتي للمريض يف الس��يطرة على
هشاشة العظام ،فهنالك أنواع من العقاقري الدوائية التي تعطى بالوصفة الطبية وتعد ناجعة يف إبطاء فقدان الكتلة العظمية ،بل
قد تساعد يف زيادة الكتلة العظمية مع مرور الوقت.
لقد ثبت أن نوعا معينًا من العالجات الطبيعية ( )Physiotherapyتس��اعد يف تخفيف حدة األمل بش��كل ملحوظ ،كما تس��اعد
أيضـــ��ا فـــ��ي حتس��ـــني ثـــبات قـــوام اجلـــس��م وتقلـــيل خــطـــر اإلصــابات جراء الس��قوط ،لدى النس��اء اللواتي تعانني من هشاش��ة
العظام ،يف موازاة اإلنحناء يف العمود الفقري .ترتكز طريقة العالج الطبيعي يف عالج هشاشة العظام على الدمج بني جهاز يدعى
 -)Spinal weighted Kypho - orthosis) WKOوه��و عب��ارة ع��ن جهاز خ��اص يتم تركيبه على الظهر يقوم بدعم
الظهر بواسطة تركيز ثقل اجلسم يف اجلزء السلفي من العمود الفقري – وبني التمارين اجلسدية الرامية اىل شد الظهر.

قد يؤدي ظهور عدد كبري من الكسور ،اىل فقدان بعض السنتيمرتات من الطول ،والوضعية تتحول إىل إنحناء.

يت��م رب��ط اجلهاز على الظهر مرتني يوميا :ملدة  30دقيقة يف الف�ترة الصباحية و  30دقيقة أخرى يف فرتة ما بعد الظهر ،مع القيام
بتمارين خاصة لشد الظهر ،إذ يقوم املصاب بأداء التمارين عشر مرات يف كل من الفرتتني.

فحص كثافة العظام (:)Dual energy X - ray absorptiometry - DEXA

يش��كل اس��تهالك كميات كافية من الكالس��يوم ومن فيتامني (د) عنصرًا هاما وحاس��مًا يف تقليل أخطار اإلصابة مبرض هشاش��ة
العظ��ام ،بش��كل ملح��وظ .وعن��د ظهور عالم��ات مرض هشاش��ة العظام ،من الض��روري احلرص على اس��تهالك كمي��ات كافية من
الكالسيوم وفيتامني (د) ،باإلضافة إىل الوسائل والتدابري االضافية ،ألن من شأن ذلك أن يساعد كثريا يف احلد من ،بل منع ،استمرار
ضعف العظام .وميكن ،يف بعض احلاالت ،حتى تعويض الكتلة العظمية التي مت فقدانها بكتلة عظمية جديدة.
تختلف كميات الكالس��يوم التي يتوجب اس��تهالكها للحفاظ على س�لامة العظام ،باختالف املراحل العمرية .ففي مرحلتي الطفولة
والبل��وغ ،يحت��اج اجلس��م إىل كمي��ات كبرية ج��دا من الكالس��يوم ،إذ يك�بر الهيكل العظم��ي خاللهما بس��رعة .وكذلك األم��ر ،أيضا ،يف
فرتتي احلمل واالرضاع .كما حتتاج الس��يدات اللواتي يبلغن س��ن انقطاع الطمث ،وكذلك الرجال يف س��ن متقدمة ،إىل كميات كبرية
أيض��ا من الكالس��يوم .فكلما تقدم اإلنس��ان يف العمر ،تقل قدرة جس��مه على إمتصاص الكالس��يوم ،فضال عن أن��ه من املرجح أن
يحتاج إىل عالجات معينة من شأنها أن تعيق قدرة اجلسم على امتصاص الكالسيوم.

تشخيص هشاشة العظام

تع��د طريقة تصوير كثافة العظام بتقنية ( DEXAقياس امتصاص العظم بواس��طة األش��عة الس��ينية املزدوج��ة) طريقة التصوير
األفض��ل .هذا اإلجراء س��هل وس��ريع ويعطي نتائج عالية الدق��ة .يتم ،يف هذا الفحص قياس كثافة العظ��ام يف العمود الفقري ،يف
عظمة احلوض ويف مفصل كف اليد ،والتي هي املناطق األكرث عرضة يف اجلس��م لإلصابة مبرض هشاش��ة العظام .كما يستخدم
هذا الفحص لرصد ومتابعة التغريات التي حتصل يف هذه العظام مع مرور الوقت.
باإلضافة إىل ذلك ،ثمة فحوص أخرى ميكن بواسطتها قياس كثافة العظام ،بدقة متناهية ومنها:
 التصوير فائق الصوت /اولرتاساوند ()Ultrasound -التصوير املقطعي احملوسب ()CT

متى ينبغي اخلضوع للفحص؟

تنصح املنظمة االمريكية القومية لهشاشة العظام السيدات اللواتي ال تتلقني أيًا من العالجات التي حتتوي على هرمون االسرتوجني،
التوجه إلجراء فحص لكثافة العظام ،ويف حال:
 بلوغ سن الـ  65عاما ،بغض النظر عما إذا كانت السيدة تنتمي ألي من جمموعات خطر اإلصابة مبرض هشاشة العظام أم ال. بلوغ السيدة سن االياس (مرحلة انقطاع الطمث) ،إذا كانت تنتمي إىل واحدة من جمموعات خطر اإلصابة مبرض هشاشة العظامعلى األقل ،وباإلضافة إىل وقوع حادثة واحدة على األقل لكسر يف العظم.
 إذا كانت السيدة تعاين من أي من املشاكل الطبية املرتبطة بالعمود الفقري إذا كانـــ��ت الس��يـــدة تتلقـــى أيا مــــن العـــالجات الـــدوائيـــة التـــي قــد تس��بب االصابة مبرض هشاش��ة العظ��ام ،مثل الربيدنيزون( )Prednisoneأو ما شابه
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الوقاية من هشاشة العظام

 قد تساهم بعض النصائح املدرجة هنا يف حتسني الوقاية من فقدان الكلتة العظمية: املواظبة على ممارسة النشاط اجلسدي إضافة منتجات الصويا اىل قائمة الغذاء اليومية اإلمتناع عن التدخني فحص إمكانيات تلقي عالجات هرمونية -التقليل من إستهالك الكافايني
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يف ح��ال فش��ل عالج إلته��اب اجلي��وب
األنفية يت��م وص��ف املض��ادات احليوي��ة،
التي تعترب مض��ادات فعالة ضد البكترييا
املقاومة لألموكسيلني.
يف حال��ة حصول مضاعفات للمرض يتم
عالج اجلي��وب األنفية باملضادات احليوية
ع��ن طري��ق الوريــــ��د يف املستش��فى.
هناك من يوص��ي باعطاء أدوية مقلصة
لألغش��ية اخملاطي��ة مث��ل نق��اط األن��ف
املوضـــــعي��ة أو بش��ــــكل جمـمـــوعــ��ي
كاحلبوب ،كي يحسن من رشح وأكسدة
اجلي��وب األنفية .ولكن العالج طويل األمد
بنقاط األنف يس��بب ض��ررًا للخاليا حاملة
الش��عريات يف غش��اء األنف وتبعا لذلك
جتمي��د حركة الرش��ح مما يش��جع على
منو البكرتيا والعدوى.

اجليوب االنفية
اجلـــي��وب األنفيـــــة مقــس��ــمة إىل أربعة
أزواج مـــ��ن اجليــــ��وب ( )Sinusاألنفية
تلتق��ي يف جتويـــ��ف األن��ف ع��ن طريــ��ق
جمموع��ة قنوات وفتحات .ه��ذه اجليوب
األنفي��ة ه��ي جتاوي��ف لها ج��دار عظمي
دقي��ق مغط��ى بنس��يج أو غش��اء جلدي
تنفس��ي .تكمن وظائف اجلي��وب األنفية،
تقريب��ا ،يف التنف��س ،ترطيب وتس��خني
اله��واء املستنش��ق ،التقلي��ل م��ن وزن
اجلمجم��ة ،كب��ح الصدمات عن��د إصابات
الرأس ،حساسية الشم ،صدى الصوت.

هن��اك ثالث��ة عوام��ل تؤث��ر على
تطور إلتهاب اجليوب االنفية :
• إنسداد فتحات اجليوب االنفية،
• إصابة بخاليا الشعريات وحركتها،
• تغري نوعية اإلفرازات اخملاطية.
• تع��رض اح��د ه��ذه العوام��ل أو أك�ثر،
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لإلصاب��ة ،ي��ؤدي لتط��ور إلته��اب اجلي��وب
األنفـــــي��ة احلـ��اد ،وه��و إلتــــه��اب تلوث��ي
لألغش��ـــــية املـــخاطي��ة يس��تمر لفرتة
أسبوع حتى أربعة أسابيع.

أعراض التهاب اجليوب األنفية

إلته��اب اجلي��وب األنفية ش��ائع جدا وله
عدة أعراض:
 الص��داع وآالم يف الوج��ه ،وه��ي أك�ثراألعراض ش��يوعًا ،تكون هذه االآالم عادة
فوق اجليب امللتهب ،وتتغري حسب تغري
وضعيات اجلسم.
 املــــخاط والبـــلغــم املتقـــيح وأحـــيانًاالسعال نتيجة البلغم.
 تشــمل األعراض اجملموعية ،احلمىوالتعب والضعف وارتفاع حاد يف عدد
خاليا الدم البيضاء.
ميك��ن م��ن خ�لال الفح��ص اجلس��دي

يوص��ى بأدوي��ة احلساس��ية املض��ادة
للهس��تامني فقط عندما يكون الرش��ح
ناجتًا عن احلساسية.

يف ح��االت خاصة وصعب��ة يعطى العالج
بواسطة الس��تريويدات عن طريق الفم،
كي يخفف من اإللتهاب والتورم ،وحتسني
الرشح وتهوية اجليوب األنفية.
يجــــــب األخـــ��ذ باإلعـتــــبار املضـــاعفات
احملـــتمل��ة املــــرتبــط��ة بطــــرق ع�لاج
اجليوب األنفية بإس��تعمال الستريويدات
والكش��ــف عنها للمري��ض .من املمكن
التوصي��ة باس��ـــتعمال أدوي��ة ملكافح��ة
األمل وأدوي��ة اإلستنش��اق لرتطيب األنف
والـــجي��وب األنفــي��ة ،بهدـ��ف التحس�ين
م��ن ش��عور املري��ض .ترتاوح م��دة عالج
اجليوب األنفية ب�ين  14 - 10يوما .يف حال
عدم إختف��اء األعراض ،م��ن الضروري أن
يستمر العالج ملدة اسبوع آخر.
ينص��ح بغس��ـــل جـــي��ب الفـــ��ك العل��وي
( )maxillary sinusيف حــ��ال
ع��دم جناح العالج باملض��ادات احليوية أو
وجود صداع ش��ديد وأيضا لدى املرضى
ذوي جهاز مناعة ضعيف.

يت��م غس��ل اجلي��وب بتس��كني أو تخدي��ر
موضع��ي بواس��طة إدخال حقن��ة داخل
جيب الفك العلوي حتت التجويف السفلي.
نادرا ما نحتاج إلجراء عملية جراحية إال إذا
كان��ت هناك االم غ�ير متجاوبة مع العالج،
أو كي مننع تطور املضاعفات.
املضـــاعف��ات احملتـمل��ة يف إلتــــه��اب
اجلي��وب األنفي��ة احل��اد :إلته��اب غش��اء
الدم��اغ أو وذم��ة دماغي��ة .إنتف��اخ ح��ول
الع�ين وحت��ى تك��ون وذم��ة يف جتوي��ف
الع�ين .ه��ذه املضاعف��ات منوذجي��ة
عنـــد األطفــال ولــــك��ن ش��يوعها قليل.
عالجها يتم يف املستشفى حتت العناية
املشددة ،إعطاء جمموعة واسعة من
املض��ادات احليوي��ة ع��ن طري��ق الوري��د
وحت��ى إج��راء عملي��ة لتصري��ف اخل��راج
وإزالة الوذمات ،وإزالة مصدر العدوى يف
اجليوب األنفي��ة .التوجه املتب��ع اليوم هو
إجراء عملية التصريف عن طريق املنظار
األنفي بدون جروح وندوب خارجية.

مالحظ��ة حسـاس��ية عن��د النــق��ر عل��ى
اجلب�ين) ،وعـــنــ��د النقـــر عل��ى الوجنتني
وحساسية بزاوية العني

تش��ــخيــص التــه��اب اجلـــيوب
األنفية
يستند تش��خيص إلتهاب اجليوب األنفية
عل��ى خلفي��ة وتاريخـ��ـ امل��رض ،فح��ص
جس��ــدي ،ونتــائ��ج ص��ور األش��عة .يف
الس��نوات األخ�يرة هناك تفضي��ل واضح
إلجراء تصوير مقطعي حموسب للجيوب
األنفية كونه يوفر صورة مفصلة عن كل
اجليوب واألنف ومدى إصابتها باإللتهاب.

عالج التهاب اجليوب االنفية

يتم عـــ�لاج اجلــــي��وب األنفية باس��تخدام
الـمـــضــــ��ادات احلـــيـــويــة عــــن طـــريق
الفـ��م .ويـــعـــترب دواء أمــــوكسيس��يلني
( )Amoxicillinهواخلـــيار األول.
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الصداع

ما هو

أعراض وعالمات الصداع
قد ُيرافق الصداع العالمات واألعراض التالية :

 أمل العنق والرأس يف مناطق غري حمددة . -شد العضالت يف اجلزء اخللفي للعنق .

تشخيص الصداع

يعتمد الطبيب يف تشخيصه للعامل املسبب للصداع على اإلجراءات التالية :
 سؤال املريض عن تاريخه املرضي . سؤال املريض عن طبيعة الصداع  ،مدته  ،شدته وموقعه. التصوير املقطعي احملوسب (  ) CTللرأس . تصوير الرأس بالرنني املغناطيسي (  - . ) MRIالتصوير بإستخدام األشعة السينية ( ) X-ray -فحص عينة من السائل النخاعي خمربيًا .

عالج الصداع

الص��داع ه��و األمل او ع��دم اإلرتياح يف ال��رأس  ،فروة ال��رأس أو العنق ،وع��ادة ال يرتبط الصداع
بحاالت مرضية خطرية  .تتعدد أمناط الصداع لتشمل :
صداع التوتر  :الصداع الذي ينشأ عن الشد يف العضالت املوجودة يف الرأس .
الصداع النصفي  :الصداع الشديد الذي يظهر عادة مع أعراض آخرى .
الصداع املتكرر  :أمل الرأس املتكرر أو املتناوب .
الص��داع العنق��ودي  :األمل احل��اد يف جانب واحد م��ن الرأس ويتكرر بفرتات حم��ددة  - .صداع
اجليوب األنفية  :األمل احلاد يف مقدمة الرأس وينتج غالبًا عن إلتهاب أو تورم اجليوب األنفية .

أسباب الصداع
تختلف العوامل املسببة للصداع باختالف منطه على النحو التايل :

قد يشمل عالج الصداع عدد من التدابري منها :
 حتديد العوامل املُ ثرية لنوبة الصداع  - .وصف العالجات الدوائية املسكنة لألمل. التعايش مع صداع شرب كميات كافية من املاء لتجنب اجلفاف. اإلسرتخاء يف غرفة هادئة ومظلمة . -وضع كمادات املاء البارد للتخفيف من حدة األمل .

الوقاية من الصداع

 جتنب التدخني . احلفاظ على وضعية صحيحة للرأس اثناء العمل  ،اجللوس والنوم . ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم -جتنب العوامل التي حتفز الصداع كاجلوع والتعب الشديد

أنواع الصداع

صداع التوتر :

 شد العضالت يف الكتف  ،العنق أو الرأس . العصبية  ،اإلكتئاب أو التوتر . التعرض إلصابة يف منطقة الرأس . اجللوس أو النوم بوضعية غري مريحة للعنق أو الرأس . -اإلصابة بالزكام  ،اإلنفلونزا أو احلمى .

الصداع النصفي :

 تناول بعض األطعمة احملفزة للصداع النصفي كالشوكالتة أو اجلنب. اإلبتعاد املفاجئ عن املشروبات التي حتتوي على كافيني . -عدم احلصول على النوم الكاف .

الصداع املتكرر :

 -فرط إستخدام األدوية املسكنة لألمل.

قد يرتبط الصداع بحاالت مرضية خطرية :

 العدوى الدماغية كإلتهاب السحايا وإلتهاب الدماغ . أورام الدماغ  -اإلستسقاء الدماغي (تراكم السائل النخاعي يف الدماغ ) . النزيف الدماغي . -إرتفاع ضغط الدم احلاد .
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الصداع النصفي
األمل يف صورته
الكالسيكية يكون
مسبوق َا بغثيان
واضطرابات بصرية

الصداع الضغط
العصبي
عادة ما يكون األمل
يف شكل حزام
يعتصر الرأس

الصداع
العنقودي

عادة ما يكون األمل
يف العيون أو حولها

صداع اجليوب
األنفية
عادة ما يكون
األمل يف اجلبهة
واألصداغ
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سرطان الربوستاتا

عندم��ا تظه��ر ،بالفع��ل ،أع��راض أو عالم��ات مبك��رة ،تتعل��ق
طبيعته��ا بدرجة تطور الورم الس��رطاين أو مبدى إنتش��اره يف
األعضاء االخرى.
وق��د تش��مل األع��راض األوىل لوج��ود ورم س��رطاين يف غ��دة
الربوستاتة مشاكل يف التبول ناجمة عن الضغط الذي يشكله
الورم الس��رطاين على املثان��ة أو على األنبوب ال��ذي ينقل البول
من املثانة (االحليل .)Urethra -
وم��ع ذل��ك ،فان مش��اكل التب��ول ميك��ن أن تك��ون ،يف العادة،
عالم��ة على العديد من املش��اكل احلميدة (غ�ير اخلبيثة) يف
غ��دة الربوس��تات ،مث��ل :فـ��رط التنس��ـج املوث��ي احلمي��د (أو:
فـرط التنس��ج العقيدي ،أو :تضخم الربوستاتة احلميد) أو تلوث
الربوستات .ذلك ان أقل من  5يف املائة من حاالت السرطان
يف الربوس��تات تكون مصحوبة مبش��اكل التب��ول ،كعالمة أوىل
وأولية.

العالمات التي ميكن أن تدل على مشاكل يف التبول تشمل:
• صعوبة يف التبول
• بداية خروج البول ،ثم توقفه (أكرث من مرة) أثناء التبول
• ضغط متزايد يف تدفق البول ()Urine flow

أما سرطان الربوستاتا ،أو يف املناطق القريبة من غدة الربوستات ،فيمكن أن يسبب:
• ظهور دم يف البول
• ظهور دم يف السائل املنوي
وإذا كان سرطان الربوستات قد انتقل إىل الغدد الليمفاوية وانتشر فيها فقد يؤدي إىل:
• تورم يف الساقني
• شعور بعدم الراحة يف احلوض
أما إذا كان سرطان الربوستاتا قد انتشر نحو العظام فيمكن أن يؤدي إىل:
• أمل مستمر يف العظام
• ظهور كسور يف العظام
• الضغط على العامود الفقري

عالج سرطان الربوستاتا
س��رطان الربوس��تاتا هو الس��رطان ال��ذي يتك��ون ويتط��ور داخ��ل غ��دة الربوس��تات (أو :املوثـ��ة .)Prostate gland -
غدة الربوستاتا هذه تشبه ،يف شكلها ،حبة اجلوز ،وهي املسؤولة عن انتاج السائل املنوي ،الذي يغذي وينقل اخلاليا املنوية.
سرطان الربوستاتا هو واحد من أكرث السرطانات الشائعة التي تظهر عند الذكور.
يتك��ون س��رطان الربوس��تاتا ويبق��ى حمصورا ،ع��ادة ،يف حدود غدة الربوس��تات ،ح�ين ال يكون الض��رر احلاصل كبريا وخطريا بش��كل
خاص .وبينما ينمو بعض أش��كال س��رطان الربوس��تاتا بش��كل معتدل ويحتاج اىل احلد األدنى من العالج فقط ،أو أنه ال يحتاج اىل عالج
الربوستاتا باملرة ،فان هنالك أنواعا أخرى منه ميكن أن تكون شرسة وتتفشى بسرعة  .
إذا مت اكتش��اف س��رطان الربوس��تات يف املراحل املبكرة من املرض ،عندما يكون ال يزال حمصورًا يف حدود غدة الربوس��تات ،فإن
فرص احلصول على العالج الذي من شأنه التغلب على مرض سرطان الربوستاتا تكون أكرب.

أعراض سرطان الربوستاتا

يف مراحله األوىل ،ال يكون س��رطان الربوس��تاتا مصحوبا ،عادة ،بأية أعراض جانبية ميكن متييزها ومالحظتها .وكثرية جدا هي احلاالت
التي ال يتم فيها تشخيص سرطان الربوستاتا إال بعد أن يكون الورم السرطاين قد انتشر خارج الغدة .وعند معظم الرجال ،يتم الكشف
األول ،للمـــ��رة األوىل ،ع��ن وجود س��ـــرطان الربوس��ــــتاتا ،غالبا ،خـــــالل فــــحص روتيني للكش��ف عن املس��تضد الربوس��تاتي النوعي
( )PSA - Prostate - specific antigenأو خـــــــــالل الــــــفـــــــحـــص االصــــــبــــعـــــي (باالصــــبــــــــــع) للـمـــــــستقــــيــــم
(.)DRE - Digital Rectal Examination
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ثمة أكرث من طريقة واحدة يف عالج س��رطان الربوس��تاتا .بالنسبة لبعض الرجال ،يشكل الدمج بني عدد من العالجات ،مثل اجلراحة
مع املعاجلة اإلشعاعية ( ،)Radiotherapyأو املعاجلة اإلشعاعية مع املعاجلة الهرمونية (العالج بالهرمونات)،
أفضل احللول حلاالتهم.

إختيار طريقة العالج األفضل لرجل معني يتعلق بعدة عوامل.

هذه العوامل تشمل:
 سرعة منو الورم السرطاين مدى انتشار الورم -ما هو عمر الرجل وكم يتوقع ان يعيش ،فضال عن االيجابيات والسلبيات احملتملة التي تصاحب كل عالج.

العالجات األكرث شيوعا وإستخداما لسرطان الربوستاتا تشمل ما يلي:

ملعاجلات اإلشعاعية اخلارجية ()External beam radiation therapy - EBRT
يف العالج االش��عاعي اخلارجي يتم إس��تخدام األش��عة السينية (أش��عة رنتجن  )x - rayالقوية جدا لتدمري اخلاليا السرطانية .هذا
النوع من اإلشعاع فعال جدا يف تدمري اخلاليا السرطانية ،لكنه قد يهاجم أنسجة سليمة أيضا.
املضاعفات واألعراض اجلانبية املرتتبة عن العالج اإلشعاعي اخلارجي تشمل:
 صعوبات يف التبول براز رخو ،تغوط مدمى (نزف من الشرج .)Hematochezia - شعور بالضيق وعدم الراحة أثناء عمل األمعاء أو شعور باحلاجة إىل عمل األمعاء بشكل متواصل ومستمر (اإلحلاح الشرجي) -أعراض جانبية عند ممارسة النشاط اجلنسي
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غـــرس طــعوم نوويـة (مشعة )Radioactive -
أصــبحــــت طــريــقــة غــــرس الطعوم (طعم  /غرسة -
 )Implantالنووية (املشعة) داخل غدة الربوستات،
خالل الس��نوات األخرية ،طريقة عالجية مقبولة وشائعة
ملعاجلة سرطان الربوستاتا .هذه الطعوم املغروسة،
والتي تدع��ى معاجلة كثبي��ة (Brachytherapy
 املعاجلة االش��عاعية التي تس��تخدم االشعة املؤينة،حــــي��ث يـــوضـــ��ع املــــص��در اإلش��عاعي على مس��افة
قصرية  /قريبة من اجلس��م أو العضو املعالج) ،تعطي
جرعة إشعاع أعلى بكثري من العالج اإلشعاعي اخلارجي،
وعلى مدى فرتة زمنية أطول.
ه��ذه الطريق��ة العالجي��ة يت��م إس��تخدامها ،ع��ادة ،يف
معاجل��ة الرج��ال الذي��ن يك��ون ال��ورم الس��رطاين لديهم
صغ�ير ،حتى متوس��ط ،احلج��م ،والذين يك��ون تدريجهم
منخفضا من حيث درجة املرض لديهم.
املضاعفات واألعراض اجلانبية لغرس الطعوم النووية
املشعة تشمل:
 صعوبات يف التبول أعراض جانبية عند ممارسة النشاط اجلنسي أعراض شرجيةاملعاجلات الهرمونية
العالج الهرموين يهدف اىل منع اجلسم من إنتاج هرمون
الذكورة تستوستريون ،الذي ميكن أن يحفـز إنتاج اخلاليا
السرطانية.
اآلثار اجلانبية للعالج الهرموين تشمل:
 تضخم الثديني ()Gynecomastia كبت الرغبة اجلنسية العجز اجلنسي موجات من احلمى زيادة الوزنإنخفاض الكتلة العضلية ( )Muscle massوكتلة العظام ()Bone mass
األدوية التي تشكل الهرمونات مركباتها األساسية ميكن أن تسبب ما يلي:
 الغثيان اإلسهال التعب -بعض األضرار للكبد

الوقاية من سرطان الربوستاتا

ال ميكن منع اإلصابة بسرطان الربوستاتا ،ولكن ميكن اتخاذ عدة تدابري للحد من خطر اإلصابة بسرطان الربوستاتا ،أو احلد من تطوره
إذا كان قد تكون ،فعال.
 التغذية الصحية -ممارسة النشاط اجلسماين ،بانتظام

68

69

هل من الضرورة

تناول مكمل الفيتامني “ج” للوقاية من نزالت الربد؟
ما هي العالقة

بني نقص الفيتامني “د” و اإلنفلونزا؟
كيف تساهم

األطعمة كاحملار و الفطر يف حماربة الفريوسات؟
مع حلول فصل الشتاء ،عادة ما نكون عرضة لإلصابة بنزالت الربد و اإلنفلونزا ،فاآلن هو الوقت املثايل لتحصني و تقوية جهاز املناعة
ضد البكترييا ،الفريوسات و الفطريات.
الغذاء السليم عامل مهم و رئيسي للوقاية من اإلصابة و الشفاء منه ،من خالل إتباع نظام غذائي صحي غني بالفيتامينات ،املعادن
و مضادات األكسدة.
الفيتام�ين املتع��ارف علي��ه ال��ذي يقي من الع��دوى ه��و الفيتام�ين “ج”  Vitamin Cالذي ب��دوره يحمي اجلس��م بتكوين
املضادات احليوية و تقوية املناعة .اخلضار و الفاكهة هي من أهم األطعمة التي ترفع املناعة لدى اإلنسان إلحتوائها على مضادات
األكسدة ،التي تعزز جهاز املناعة بطريقة مباشرة .فعليك اإلكثار من تناول األطعمة احلمضية يف فصل الشتاء كالربتقال ،اجلريب
ف��روت ،األفن��دي و الفراولة ،و اخلضار كالفلفل البارد ،الربوكويل و عصري الطماطم ،باإلضافة إىل تناول األطعمة األخرى التي حتتوي على
الفيتام�ين “ج” كحب��وب اإلفطار املدعمة .فقد أش��ارت بعض األبحاث إىل أن الفيتامني “ج” يس��اعد على تقليل ع��وارض اإلنفلونزا عند
العدوة بنسبة  ،% 23كما ميكن تدعيمه بتناول مكمل الفيتامني “ج” بكمية  2000ملي جرام يوميا.
م��ن الفيتامينات األخرى التي تس��اعد يف تف��ادي نزالت الربد و حتمي من العدوى هو الفيتام�ين “أ”  Vitamin Aالذي يحافظ
عل��ى األنس��جة و يقي من اإللتهابات التنفس��ية احل��ادة .فاألطعمة التي تعزز اجله��از املناعي هي البطاطا احللوة ،اجلزر ،الس��بانخ،
الفلفل البارد ،املشمش و األطعمة املدعمة بالفيتامني “أ” مثل احلليب و حبوب اإلفطار.
و م��ن مضادات األكس��دة األخرى التي قد حتس��ن مناعة اجلس��م ه��ي الفيتامني “هـ��ـ”  Vitamin Eاملتواجد يف الزيوت
النبـــاتيـــة كــزيــت دوار الــش��ـمــس ،زبـدة الفس��ــتق ،و املكس��ــرات كاللــوز و بـذرة عبــاد الش��ـمــس ،فـــاحـــرص علــى أن تكون من
نظامك الغذائي اليومي.
و قد أشارت دراسة طبية نشرت يف الصحيفة الكندية سنة  ،2012عن مدى أهمية معدن الزنك؛ ملساعدته يف حماربة نزالت الربد و
تقليل عوارض اإلصابة به ،باإلضافة إىل تقصري مدته .املأكوالت البحرية كاحملار ،اللحوم و الدواجن من األطعمة الغنية بالزنك.
كما أن احلصول على كمية وافرة من معدن الس��يلينيوم املتواجد يف الفطر و احملار ،يس��اهم يف التخلص من فريوس��ات اإلنفلونزا
التي حتث على إنتاج السيتوكينات املنظمة للمناعة.
قد يساعد تناول بعض األطعمة يف تقليل اإلصابة باألنفلونزا ،فالروب الذي يحتوي على البكترييا النافعة (الربوبايوتك) يقلل من خماطر
إلتهاب اجلهاز التنفسي.
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فقد تبني يف بعض الدراسات املبدئية على أن النقص يف تناول منتجات
احلليب يقلل من نسبة الفيتامني “د” Vitamin Dالذي يؤدي
إىل املزيد من نزالت الربد و إلتهاب جهاز التنفس.

إتب��اع بع��ض الط��رق ق��د يس��اعد يف العالج و الش��فاء
املبكر من اإلنفلونزا عند اإلصابة به ،فمثال :
 إعداد شراب الزجنبيل يساعد يف زيادة التعرق وتخفيض حرارةاجلسم املرتفعة ،فهو يعمل كمسكن طبيعي لألمل.
 تناول حساء الدجــاج يف حالة املرض ،يقلل من اإللتهاب و يزيد منإفراز املـــخاط الذي يسـاعد يف تقليل عوارض الزكام ،كما أنه مينح
اجلسم السوائل و يعوض فقدانها.
 -إضافـــة العسل أيضــا يســاعد يف تقليل إحتقان احلنجرة و يسرع

أخصائية التغذية
فرح جمال هاشم

يف عملية الشفاء لدوره الهام كمضاد للميكروبات.
فالتغذية الس��ليمة هي أس��اس احلص��ول على مناع��ة قوية ،فحصن
نفسك لتفادي أمراض املوسم.
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الليزر وتصحيح البصر!

ما الفرق بني الليزك والليزر ،وأيهما أفضل لعالج حالتي؟

 يف جميع العمليات يتم استعمال جهاز األكسامبر لبز نفسه ولكن الفرق بني الليزر والليزك هو موضع العالج ،يف عمليات الليزر يتمعالج السطح اخلارجي للقرنية بالليزر وقد أثبتت األبحاث أنها طريقة عالج مأمونة وفعالة يف درجات النظر البسيطة ،أما يف الدرجات
العالي��ة فق��د وجدت األبح��اث أن عمليات الليزك تعطي نس��بة جناح أعلى ويتم فيها االس��تغناء عن النظارات بصورة أس��رع وأدق ويف
هذه العمليات يتم استعمال الليزر لعالج األنسجة داخل القرنية (بد ًال من السطح اخلارجي) بعد استعمال جهاز آخر مساعد يسمى
املايكروكرياتوم.

ما احلاالت املناسبة للعالج بالليزر؟

 حتى نضمن نس��بة جناح عالية فال بد من اختيار الش��خص املناس��ب بدقة وذلك عن طريق إجراء فحص مس��بق يف العيادة لقياسدرج��ة قص��ر النظر ،ط��ول النظر واالس��تيجماتيزم وللتأكد من خلو العني من االلتهاب��ات اخلارجية والداخلية وبعد ذل��ك يتم إجراء تصوير
طوبوغرايف للقرنية وهو فحص بس��يط وضروري يتم بواس��طته حتديد الشخص املناس��ب للعالج ودرجة عيوب اإلبصار بدقة شديدة
بواسطة الكمبيوتر.

هل هناك عمر حمدد للشخص املطلوب عالجه؟

 ال نستطيع العالج قبل سن الثامنة عشر عامًا وال يوجد حد أعلى للعمر وينبغي األخذ بعني االعتبار أن يكون قصر النظر قد استقر عنداملريض حتى تكون هناك جدوى من العملية.

ما مدة العملية؟

 الع�لاج باللي��زر ال يحتاج إىل اإلقامة يف املستش��فى ألن العملية بس��يطة جدًا ،فبعد أن توضع قطرات يف العني لتخديرها يس��تلقياملريض حتت جهاز الليزر ملدة ترتاوح من  50 - 10ثانية فقط وبعد ذلك يعود املريض إىل بيته.

هل يسبب العالج بالليزر أي أمل؟

 الع�لاج بح��د ذاته ال يس��بب أي أمل ولكن بع��د عملية الليزر وملدة يومني ينص��ح املريض بعدم التعرض للضوء الع��ايل ألنه قد يضايقه،هناك قطرات توصف للتقليل من أي ش��عور بعدم االرتياح يف هذه األيام األوىل بعد العالج بالليزر.أما يف حالة عمليات الليزك أو الس��وبر
ليزك يكون عدم االرتياح هذا لفرتة الس��اعات الثالث األوىل فقط بعد العالج ألن الس��طح اخلارجي للقرنية مل يلمس��ه الليزر وبالتايل فإن
املريض يستطيع العودة حلياته العادية بكل سهولة يف اليوم التايل للعملية.

ما نسبة جناح العملية؟ وهل ترتاجع نتيجة تصحيح البصر بالليزر مع مرور الوقت؟

 نسبة جناح العملية هي حوايل  95 ٪وهذا يعني أنه إذا اختري املريض املناسب الذي تصلح درجة قصر نظره للعالج باألكسامير ليزرفإن نس��بة حدوث نقص بحدة النظر مرة أخرى ال تتعدى خمس��ة باملائة ويف هذه احلالة من املمكن إجراء جلس��ة ثانية للعالج بالليزر
لتصحيح اجلزء البسيط املتبقي من درجات قصر النظر وبسهولة.

ال يوجد أحد ال يتمنى الرؤية بدون اإلعتماد على النظارات الطبية أو العدس��ات الالصقة،
حي��ث يق��وم أحدنا من فراش��ه فريى س��اعته ويعرف طريق��ه دون أن يتحس��س مكان
النظ��ارات الطبية أو العدس��ات الالصقة ،الكثريون يتمنون مزاول��ة رياضتهم املفضلة
ككرة القدم أو السباحة دون متاعب وخماطر وضع النظارات أو العدسات الالصقة أثناء
اللع��ب وقد بدأ العالج بالليزر يف أوروبا من��ذ منتصف الثمانينات ،وقد مت منذ تلك الفرتة
وحت��ى اآلن عالج ما يزيد على عش��رة ماليني ش��خص من خمتلف دول العامل وبنس��بة
جناح تزيد على  %95حول ذلك املوضوع قال د .يوسف الظفريي:

ه��ل يحتم��ل أن يك��ون للعالج باللي��زر تأثريات جانبي��ة على أجزاء أخ��رى يف العني غ�ير القرنية املطلوب
عالجها؟

 االكس��امير لي��زر عبارة عن أش��عة غاية يف الدقة والتخص��ص ويتحكم يف تش��غيلها الكمبيوتر وال يتعدى تأثريها األنس��جة املطلوبعالجها.

ملاذا يختار البعض إجراء عملية تصحيح البصر؟

إذا كنت استخدم العدسات الالصقة قبل العملية ما الذي ينبغي أن أفعله؟

 البع��ض يعمل��ون يف جم��االت تتطل��ب دق��ة وس�لامة النظر ب��دون نظ��ارات طبية أوعدسات ،مثل رجال األمن والطيارين والرياضيني واملضيفات ،والبعض اآلخر ال تصلح له
العدسات الالصقة بسبب وجود حساسية أو جفاف يف العني بسبب قلة إفراز الدموع،
كما أنه ال يحبذ الظهور بالنظارات الطبية أو يفضل حرية احلركة بدون التقيد بالنظارات
أو العدسات وتلبي عملية تصحيح النظر بالليزر كل هذه الرغبات بنجاح كبري.

كيف يقوم الليزر بعالج قصر النظر ،طول النظر والالبؤرية؟

 يج��ري حالي��ًا نوع��ان من العملي��ات لعالج قص��ر النظر باس��تعمال الليزر ه��ي عمليات“الليزك” وعمليات “لليزر” ويف احلالتني يعتمد اجلهاز على إصدار أشعة فوق بنفسجية
تس��تطيع تغي�ير التحدب اخلارج��ي للقرنية دون إحداث أي تلف يف األنس��جة احمليطة،
حيث تقوم أش��عة الليزر املربجمة مسبقًا بواسطة الكمبيوتر بحد كميات حمدودة من
أنسجة سطح القرنية ( يقل سمكها عن سمك الشعرة الرقيقة) وبذلك تصل العني
إىل قوة الرتكيز املتوافق مع طولها وبالتايل يتم تصحيح البصر واالستغناء عن النظارات
الطبية والعدسات الالصقة.

72

 يجب عليك عدم اس��تخدام العدس��ات الالصقة قبل الفحص الطوبوغرايف وعملية الليزر لفرتة ترتاوح لعدة أيام ،يف حالة العدس��اتاللينة ،ولعدة أسابيع يف حالة العدسات الصلبة.

هل هناك تعليمات خاصة بوضع مستحضرات التجميل؟
د .يوسف الرويسان الظفريي

 -يجب عدم وضع مستحضرات التجميل.

رئيس قسم العيون

 استشاري اجللوكوما وجراحةالكـتاركت وزرع العدسات وجراحة الليزر
 البورد الكندي لطب وجراحة العيون تخصص دقيق باملاء األزرق -تخصص دقيق بعمليات تصحيح النظر
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كيف يتم عالج

القرنية
اخملروطية

كيف يتم تشخيص وعالج القرنية اخملروطية؟

 -يتم تشخيص القرنية اخملروطية من خالل مزيج من الفحوصات.

فحص املصباح الشقي:

 جهاز يعتمد على جمهر يسمح بفحص العني بتكبري عال .يف حاالت القرنية اخملروطية املتقدمة. ميك��ن متييز حت��دب القرنية وترققها .يف حاالت القرني��ة اخملروطية املتقدمة ميكن رؤية خطوط دقيق��ة موازية لبعضها البعض يفاجلزء الداخلي من القرنية ،وتندب يف مركز القرنية يف بعض األحيان.
تضاريس القرنية :هذا الفحص هو الوس��يلة األوىل لتش��خيص القرنية اخملروطية .هذا الفحص عبارة عن تصوير القرنية وبناء خريطة
طوبوغرافي��ة لس��طح القرني��ة .تظهر اخلارطة بدقة نس��بية حتدب القرني��ة يف كل نقطة .جدول األلوان يظه��ر التحدبات اخملتلفة .يف
القرني��ة الطبيعي��ة تك��ون التحدبات موحدة ،لذلك ف��ان لون التضاريس يكون موح��دا .يف القرنيات اخملروطية ميك��ن رؤية منطقة واحدة
تكون فيها حتدبات كثرية جدا ،حيث يتم حتديد هذه املنطقة بلون برتقايل  -أحمر.
تضاريس القرنية هو فحص س��ريع وس��هل التنفيذ .الش��خص املفحوص يضع رأس��ه مقابل اجلهاز ،وخالل دقيقة تقريبا يتم احلصول
على صورة ملونة للقرنية .بواسطة هذا الفحص ميكن تتبع تقدم حتدب القرنية بدقة.

فحص سمك القرنية:

 هذا الفحص يعتمد على تصوير القرنية باملوجات فوق الصوتية .وهذا الفحص ،أيضا ،قصري ويعطي قياسًا لسماكة القرنية يف نقاطخمتلفة منها  .لكل ش��خص س��ماكة قرنية خمتلفة ،حيث أن س��مك القرنية املتوس��ط عند االنس��ان هو  530ميكرون .عند األش��خاص
املصاب�ين بالقرنية اخملروطية من املتوقع أن يكون س��مك القرنية اقل م��ن  500 -ميكرون ،ويف احلاالت املتقدمة ميكن أن يكون أيضا
أقل من  400ميكرون.

عالج القرنية اخملروطية

عالج القرنية اخملروطية يشمل عدة مراحل ،ويعتمد على عدة عوامل مثل مدى حدتها ،درجة تطور القرنية اخملروطية عند التشخيص
وقدرة الرؤية لدى املريض.
عندما يتعلق األمر بدرجة خفيفة من املرض ،فإن النظارات أو العدسات الالصقة اللينة ميكن ان توفر حال لتحسني الرؤية .ولكن مع تقدم
املرض وازدياد عدم تناظر القرنية وحتدبها ،ال ميكن احلصول على حدة نظر معقولة بواسطة النظارات أو العدسات الالصقة اللينة.

عالج القرنية اخملروطية املعتدلة واملتقدمة يشمل الوسائل التالية:

القرني��ة اخملروطي��ة هي مرض يف العني يؤثر على القرنية ،ويس��مى ايض��ا ( .)Kera conusبالتزامن مع التح��دب التدريجي ،تصبح
القرني��ة أيضا رقيقة .الش��كل اخملروطي وغري املتناظر للقرنية يس��بب إنكس��ارا غري متناظر ألش��عة الضوء داخل القرني��ة ،وبالتايل فإن
أشعة الضوء ال ترتكز بشكل جيد على شبكية العني .وعندئذ ،تصبح الصورة الناجتة على الشبكية مشوشة وغري واضحة.
هذه العملية عادة ما تبدا يف أواخر سنوات املراهقة او يف العشرينات من العمر ،وميكن أن تتطور ببطء على مدى عدة سنوات .القرنية
اخملروطي��ة ميك��ن أن تصي��ب القرنية يف كلت��ا العينني أو يف عني واح��دة .على ما يبدو ،ف��إن القرنية اخملروطية هي م��ن أمراض العني
الوراثية .وحتى اآلن وجد عدد قليل من اجلينات التي تسبب هذا املرض.

أعراض القرنية اخملروطية!

القرنية اخملروطية ميكن أن تتطور ببطء على مدى عدة س��نوات ،ولكنها قد تتطور بس��رعة ،أيضًا العالمات األوىل لذلك تش��مل االرتفاع
الس��ريع يف رق��م النظ��ارات ،وخصوص��ا اإلرتفاع يف األس��طوانة ،والذي يتط��ور يف بعض األحيان ويصب��ح أكرب من عدد النظارات نفس��ه.
هذه الزيادة هي نتيجة لزيادة حتدب القرنية وعدم التناظر املتزايد يف مبناها ،حيث تظهر األش��ياء غري واضحة ومش��وهة .باإلضافة إىل
ذلك ،ميكن نشوء حساسية زائدة للضوء واإلنبهار.

• زرع حلقات يف القرنية – احللقات مكونة من قسمني نصف دائريني ،يتم زرعهما يف القرنية ،على حميطها .هذه احللقات مصنوعة
من مادة صلبة ،وعن طريق تثبيتها يف القرنية فهي حتدث تغيريات يف شكل القرنية وتقلل من حتدبها.
• عالج القرنية اخملروطية بواس��طة العقد املتعامدة  -أس��لوب عالج جديد يس��تند على تش��كيل عقد متعامدة بني الياف الكوالجني
يف القرني��ة .الكوالج�ين ه��و الربوتني الذي يبني القرنية .االفرتاض الكامن وراء هذا العالج هو انه من خالل تقوية وتش��ديد نس��يج القرنية
سيكون من املمكن وقف عملية حتدبها ،وخاصة اذا مت تنفيذ العالج يف مرحلة ظهور القرنية اخملروطية ،أو بدايات تطورها.
• عالج القرنية اخملروطية عرب زراعة قرنية
• زراع��ة القرني��ة يت��م اقرتاحه��ا كخيار أخ�ير يف حالة القرنية اخملروطي��ة ،عندما ال يكون باإلمكان وضع العدس��ات الالصق��ة ،او عندما
ال يكون بامكان العدس��ات الالصقة ان متنح قدرة معقولة على الرؤية .يتم احلصول على القرنية املزروعة من متربع .بس��بب قلة اعداد
املتربع�ين باالعضاء ،هنالك مش��كلة يف توافر القرنيات لل��زرع ،ونتيجة لذلك فان وقت االنتظار لزراع��ة القرنية عادة ليس قصريا .ولكن،
م��ع ذلك ،ف��ان عملية زرع القرنية للقرنية اخملروطية ،عموم��ا ،هي عملية مع فرص واحتماالت جناح كبرية .القرنية ال حتتوي على االوعية
الدموي��ة ،وبالت��ايل فانها غري معرضة جلهاز املناع��ة ،مثل غريها من االعضاء االخرى .لذلك ،فان خطر رف��ض القرنية بعد الزراعة الناجحة
منخفض باملقارنة مع عمليات زرع االعضاء االخرى.

أحيانا يشتبه يف القرنية اخملروطية خالل فحص النظارات عند مصنع النظارات ،حيث يتم توجيه املريض إىل الفحص عند طبيب العيون.

ما هي أسباب تطور القرنية اخملروطية؟

األسباب الوراثية حلدوث القرنية اخملروطية ال تزال غري معروفة ،يف غالبيتها .حتى اآلن ،وجدت بعض العيوب الوراثية التي تسبب القرنية
اخملروطي��ة ،ولك��ن رمب��ا ال تزال هنالك عيوب كث�يرة يتعني إكتش��افها .يف بعض احلاالت تظه��ر القرنية اخملروطية لدى ع��دد من أفراد
األسرة ،وخاصة يف األسر التي يحدث فيها زواج األقارب.
تش�ير البحوث إىل حصول ضعف يف نس��يج القرنية نتيجة لزيادة فعالية اإلنزميات التي تتسبب يف حتليل الربوتني الذي يبني القرنية .هذه
العملية تعرض القرنية إىل ضرر التأكس��د بواس��طة اجلذور احلرة .نتيجة لذلك ،يصبح نس��يج القرنية أدق وأرق ويؤدي الضغط يف داخل
العني إىل بروز القرنية إىل اخلارج وإىل تشويهها وحتدبها غري املتناظر.
العوام��ل املكتس��بة للقرنية اخملروطية تش��مل زيادة ف��رك العينني ،اإلختيار اخلاطئ للعدس��ات الالصقة ،إلتهابات العني التحسس��ية
وحاالت اإللتهابات املزمنة للعني.
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سرطان الغدة
الدرقية
حملة عن الغدة الدرقية:

تقع الغدة الدرقية يف مقدمة العنق وتأخذ ش��كل الفراشة تتألف
م��ن جناحان ( فصان ) أمين وأيس��ر يتصالن ببعضهما البعض يف
الوسط بواسطة الربزخ ( وهو جزء من الغدة أيضًا ).

تق��وم الغدة الدرقي��ة بإنتاج وتخزي��ن واطالق الهرموم��ات الدرقية
والت��ي تتواف��ر تقريبًا يف كل خلية من خاليا اجلس��م وتس��اعد على
تنظيم أهم وظائفه مثل عملية االستقالب .وتصاب الغدة الدرقية
بع��دة أم��راض منه��ا زي��ادة نش��اط وقصور عم��ل وظيف��ة الغدة
والته��اب الغدة باضافة إىل س��رطان الغدة الدرقي��ة وهو موضوع
حديثنا.

ما هو سرطان الغدة الدرقية؟

ه��و ورم أو من��و خلالي��ا داخ��ل الغ��دة بش��كل عش��وائي .إن عملية
اس��تبدال اخلالي��ا الدرقية القدمية بأخرى جدي��دة هي عادة عملية
مس��تمرة ومنظمة ،ولكن أحيانًا تتحول بع��ض هذه اخلاليا إىل خاليا
شاذة فال تتبع دورة النمو املعتادة وعندما تستمر هذه اخلاليا يف
النمو وتتكاثر بش��كل عش��وائي من دون س��يطرة فإنها تتحول إىل
أورام س��رطانية ومعظم ه��ذه األورام قابل للع�لاج بصورة ناجحة
ويبل��غ مع��دل البق��اء عل��ى قي��د احلياة مل��دة خمس س��نوات بعد
العالج نسبة  % 96من املرضى.

ما هي أعراض سرطان الغدة الدرقية؟

غالبًا ال تظهر أعراض س��رطان الغ��دة الدرقية يف مراحل املرض
املبكر لكن الورم الس��رطاين يف الغدة الدرقية قد يسبب األعراض
التالية-:
 ظهور كتلة حتت اجللد يف مقدمة العنق ميكن حتسسها عندملس منطقة الغدة.
 ظهور تغريات يف الصوت تشمل بحة وتتفاقم باستمرار. مشاكل وصعوبة يف البلع والتنفس. آالم يف الرقبة وعند البلع. -إنتفاخ الغدد اللمفاوية يف منطقة الرقبة.

ما هي طرق تشخيص سرطان الغدة الدرقية؟
الفحص الس��ريري ( :وجود كتلة يف مقدم��ة العنق حتت اجللد مع
وج��ود عقد ملفاوية يف منطقة العنق وأعلى جدار الصدر األمامي
فوق الرتقوتني )
 األشعة فوق الصوتية ( السونار ) -األشعة املقطعية.
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 أخ��ذ عين��ة من الغ��دة الدرقي��ة ( ال��ورم ) لتحديد نوع األنس��جةوبالتايل حتديد نوع السرطان.
مالحظة :عند الفحص الس��ريري بوجود كتلة يف الغدة الدرقية
ال يعني وجود س��رطان يف الغدة وأن نس��بة وجود الس��رطان
يف هذه احلاالت تبلغ من  ٪ 10 - 5فقط.

أنواع سرطان الغدة الدرقية:
تصاب الغدة الدرقية بأحد هذه األنواع من السرطانات:
 .1س��ــــرطـــــان الـــغـــــ��دة الـــــدرقـــــيـــــ��ة الـــــحــلــــيــــمــــ��ي
.Papillary Adenocarcinoma
 .2س��ـــــــــرطــــــان الــــغـــ��دة الــــــدرقـــيــــ��ة الــجــــــريـــبــــ��ي
.Follicular Adenocarcinoma
.3س��ـــــــــرطــــــان الــــغـــ��دة الــــــدرقـــيــــ��ة الــــلــــبــــــــــ��ي
.MedullaryAdenocarcinoma
 .4ســــرطـان الـغــدة الـدرقـــيــــة املسخي Anaplastic
إن س��رطانات الغ��دة الدرقي��ة احلليمي��ة واجلريبي��ة ه��ي األك�ثر
ش��يوعًا ،وتعد نسبتها  % 90من كافة أورام الغدة الدرقية .وغالبًا
ما يش��ار إليها على أنها س��رطانات الغدة الدرقي��ة ( املتميزة )
أو ( اجلي��دة التمي��ز ) ويبلغ معدل البقاء قي��د احلياة ملدة خمس
سنوات لدى املصابني . % 96
إن س��رطان الغ��دة الدرقي��ة أكرث ش��يوعًا ل��دي النس��اء منه لدى
الرجال حيث تبلغ نسبة اإلصابة لدي النساء ثالثة أضعاف الرجال.
وميكن لس��رطان الغدة الدرقية أن يصيب اإلنسان يف سن أبكر
من أي سرطان آخر.

 وجود ورم يف مقدمة العنق. صعوبة بالبلع مع وجود ورم يف العنق. وجـــود ضخــامة فـي العــقد اللمفــاويـة بناحــية العنقوأعلى جدار الصدر.
 وجود قصة عائلية لسرطان الغدة الدرقية.ونح��ن يف قس��م اجلراح��ة العام��ة يف دار الش��فاء لدينا
كادر طبي متخصص يف تشخيص وعالج حاالت سرطان
الغدة الدرقية وجميع أمراض الغدة األخرى.

عالج سرطان الغدة الدرقية:

وفقًا للجمعي��ة األمريكية لعالج الغدة الدرقي��ة فإن اإلجراء األكرث
جناحًا تقريبًا جلميع أشكال سرطان الغدة الدرقية هو استئصال
الغ��دة الدرقي��ة بالكامل ع��ن طريق اجلراح��ة .ويف حال انتش��ار
ال��ورم إىل العــق��د اللمـــفاوي��ة يتم اس��تئصال الغ��دة الدرقية مع
اس��تئصال ( جتريف ) كام��ل للعقد اللمفاوي��ة .ويعطى املريض
بع��د اس��تئصال الغدة ع�لاج الرتوكس�ين وهو هرم��ون صناعي
مطابق بيولوجيًا لهرمون الغدة الدرقية.
أم��ا إذا كان حج��م ال��ورم كب�ير أو ق��د انتش��ر إىل األنس��جة األخ��رى
فيعط��ى املريض بع��د اجلراحة عالج باليود املش��ع ال��ذي يقتل
اخلالي��ا الس��رطانية املتبقية حت��ى تلك املوجودة يف األنس��جة
البعي��دة عن الغدة الدرقية وهناك أنواع أخرى من العالج تتضمن
العالج الشعاعي والعالج الكيميائي وهذا يعود ملرحلة السرطان
ورأي األطباء.
أم��ا بع��د العمل اجلراح��ي فإن متابع��ة املريض م��ن قبل طبيب
اجلراح��ة له��ا أهمية كبرية حيث يت��م اجراء فحوص��ات دورية من
أشعة وحتاليل دم لتفادي حدوث نكس يف الورم.
وأخ�يرًا ال ب��د م��ن الق��ول أن س��رطان الغ��دة الدرقية وال��ذي يتم
تش��خيصه يف املراح��ل املبك��رة ميتاز بقابلية الش��فاء نس��بة
ترتاوح بني  % 97 - 90من املرضى لذا ننصح أي مريض مبراجعة
قسم اجلراحة يف هذه احلاالت-:
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د  /مالك الغيث
قسم اجلراحة العامة
اجلراحة
• عالج أمراض وجراحة الغدة الدرقية
• عالج أمراض وجراحة الثدي
• عالج وجراحة املرارة باملنظار
• استئصال الزائدة الدودية باملنظار
• إصالح الفتق اإلربي باجلراحة التقليدية واملنظار
• عمليات السمنة
• عالج وجراحة أمراض الشرج ( البواسري – الشرج –الناسور )
• اخلتان بالطريقة احلديثة
• استئصال جميع آفات ( أورام ) اجللد عالج احلروق
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فما السر وراء هذا الوصف يا ترى وما آخر الفوائد التي أثبتها واكتشفها العلم لهذه احلبة أو العشبة ؟!
مما تتكون احلبة السوداء ؟
حتوي ما يقارب  ٪ 21من مكوناتها بروتني  ،و حوايل  ٪ 38من الكربوهيدرات  ،وما يقارب  ٪ 35من الدهون و الزيوت النباتية واألحماض الدهنية
األساسية املفيدة كحمض اللينوليك وحمض األوليك .وأهم املكونات أو العناصر النشطة فيها هي الزيوت التي حتويها وأشهرها:
 nigelloneالنيجيل��ون . thymoquinone ،كم��ا وحت��وي العديد من العناصر واملعادن والفيتامينات وتش��مل  :الكالس��يوم و
البوتاسيوم .

احلديد والزنك و املغنيسيوم والسيلينيوم و فيتامني (ا)  ،وفيتامني  Bوفيتامني  ،B2نياسني ،
وفيتامني ،Cأهم فوائدها للصحة :
مضاد للجراثيم وااللتهابات وتساعد على تقوية املناعة وحماربة العديد من االمراض ،وذلك نتيجة إحتوائها على Thymoquinone
والذي يعد مضاد اكسدة قوي جدا.
وج��دت العدي��د م��ن األبحاث دور كبري حلبة الربكة يف خفض الكولس�ترول الس��يء يف الدم واملس��اعدة يف الس��يطرة على ضغط الدم
وخفض نسبته  ،وبالتايل فلحبة الربكة دور كبري يف الوقاية من العديد من مشاكل الدورة الدموية وتعزيز صحة القلب والشرايني .
أثبت��ت العديد من األبحاث دور كبري وفعال للحبة الس��وداء يف معاجلة التهابات احلل��ق واللوز اخملتلفة  ،باإلضافة إىل أنها متتلك خصائص
جتعلها تساعد يف التخفيف من أعراض الربو.
وج��د ب��أن لها دور كبري يف الوقاية من أضرار اإلش��عاعات اخلارجية وخاصة التي تس��بب تلف خاليا الدماغ  ،وكم��ا ولها دور يف الوقاية من
اإلشعاعات النووية  ،وتساعد يف معاجلة اإلدمان على اخملدرات ومساعدة اجلسم يف التخلص من السموم.
وجدت العديد من األبحاث دور للحبة السوداء يف حتسني الذاكرة.
يلعب زيت حبة الربكة دور كبري يف حتفيز منو الشعر وزيادة كثافته ومنع تساقطه.

فوائد حبة الربكة
جلسمك وبشرتك !

تدخل يف عالج العديد من مشاكل البشرة مثل حب الشباب  ،وباحتوائها على مضادات األكسد ة واألحماض الدهنية األساسية املفيدة
مثل اللينوليك فهي تس��اعد على عالج جفاف اجللد كما وأنها تس��اعد على احلفاظ على بش��رة ش��ابه حيوية وحماربة التجاعيد وعالمات
الشيخوخة.

حبة الربكة أو احلبة السوداء من نباتات البحر االبيض املتوسط وأشهرها إستخدامًا يف الطب والعالج
منذ القدم
حب��ة الربك��ة أو كما تع��رف باحلب��ة الس��وداء ( ،Black seed (Nigella Sativaأو الكزب��رة الرومانية أو الكمون األس��ود  ،لطاملا
عرفت كن��وع من التوابل واس��تخدمت منذ القدم كنوع من العالج للعديد من األمراض  ،ولطامل��ا عرفت على أنها عالج لكل داء إال املوت!
وتع��د ذات قيم��ة ديني��ة فض ًال عنها تغذوية  ،وخاصة أنه مت ذكرها يف حديث ش��ريف عن نبينا الكرمي حممد عليه أفضل الصالة والس�لام
والذي أوصى بها ،فعن أبي هريرة رضي اهلل عنه أنه سمع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول«:يف احلبة السوداء شفاء من كل داء
إال السام» .قال ابن شهاب :والسام املوت.
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حب الشباب
د .حممد فتحي
رئيس و اســـــتش��اري قـــســـم
األمراض اجللدية
الشهادات:
• عــضوية كــلــيــــة األطــبـــاء املـــلكـــية
اململكة املتحدة
• زمــــالــة كــــلـيــة األطـبـــاء املــلكـــيــة
جــالســـجــو

يع��د حب الش��باب من األم��راض اجللدي��ة املزمنة ال��ذي يصيب املراهقني بش��كل
خ��اص ،ويص��اب به حوايل  % 90من اجلنس�ين قبل س��ن العش��رين بني ذوي البش��رة
الدهنية خاصة على مناطق الوجه والصدر والظهر .ولهذا البد يف يف البداية حتديد
كيف تعرفني نوع بش��رة وجهك حيث يلزمك ملعرفة نوع بش��رتك مرآة مكربة تبني
بوض��وح تام تكوين وتركيبة بش��رة وجهك كما يلزمك أيض��ا قطعة من ورق الليتوس
وه��و متوفر يف جمي��ع الصيدليات واخريا حتتاجني إىل أوراق احملارم الناعمة إلزاله ما
على بشرتك من مواد التجميل اخملتلفة.

اخلطوات التي يجب عليك إتباعها لتحديد نوع البشرة

جماالت التخصص:
• عــــالج جــميـــع أمـــراض ومشـــاكــــل
البشرة والشعر
• عــالج التجـــاعيـــد بحــقــن البوتــوكـس
والفيلر
• إعـــــادة النـــضــــرة للـوجـــــه وعـــــــالج
ســـقـوط الشــعـــر عــن طريــق حقــن
البــالزما املشبعـــة بعـــوامــــل النــمو
• حـــقن امليـــزوثريابــى لعــالج مشاكل
البشــــرة وعـــالج ســـقوط الـشـــعــــر
• إذابــــة الدهــــون وعـــالج السليـــوليت
باحلقن املوضعى
• عـــالج آثـــــار ونـــدباــت حــــب الشــباب
وتصبغات الوجه بالليزر
• عـــالج الوحـــمــات الدمويــــة ودوالــــى
الساقني السطحيه بالليزر

أوال  :ميكنك معرفة حالة بش��رتك ووضعها الصحي حيث ان املرآة املكربة تكش��ف لك أصغر العيوب التي ميكن ان حتويها بش��رتك؛
مثال هل هناك مسام متسعة أو رؤوس سوداء أو جتاعيد أو رمبا حتوي بشرتك على زعب أو حراشف أو حتى الكلف.
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ثانيا :لتكش��فى النشاط الغددي لبشرتك يلزمك هنا حمرمة من
الورق حني تضعيها على وجهك لبضع ثوان ودون فرك حيث يجب
علي��ك أن تضغطي ه��ذه احملارم عل��ى أنفك وجبهت��ك وبعدها
علي��ك فحص الورق��ة بعناية فائقة فاذا احت��وت الورقة على زيوت
أو عالمة دهنية فهذا دليل على أن هناك غدد يف بشرتك تعمل
فوق قدرتها وطاقتها أما إذا كانت هذه الورقة متس��خة نوعا ما
ه��ذا دليل على أن غددك تعمل بش��كل صحيح وس��ليم وصحي
وأم��ا اذا كان��ت الورقة نظيفة ب��دون بقع هنا علي��ك أن تعلمي ان
بشرتك غري مزيتة بالدرجة املطلوبة.
ثالث��ا :عليك فح��ص درجة احلموضة يف بش��رتك وه��و نفس ما
نقص��د به عام��ل  PHويلزمك لتحديده ورق اللتي��وس حيث ميتاز
ه��ذا ال��ورق بلون��ه األزرق كما ميتاز بتحول��ه إىل الل��ون األحمر إذا ما
المس احلامض وملعرفة درجة حموضة بشرتك عليك أوال غسل
وجهك جيدا باملاء والصابون وبعد ساعة من الزمن ضعي ورقة
اللتي��وس عل��ى وجهك وتبغي م��دة دقيقة إىل دقيق��ة ونصف ثم
انزعيه��ا وهن��ا عليك أن متي��زي وتركزي جيدا إذا حتول��ت الورقة إىل
اللون الوردي أو الليلكي هنا تكون بشرتك حتوي احلموضة الكافية
وأخريا إذا حتولت الورقة للون األحمر الوردي فهذا دليل على زيادة
احلموضة يف بش��رتك مما يؤدي إىل أن تكون بش��رتك حساس��ة
ورقيقة تبعا لعمرك.

طرق الوقاية من حب الشباب

أه��م ط��رق الوقاي��ة م��ن ح��ب الش��باب تنظي��ف البش��رة يومي��ا
بالصاب��ون وحام��ض الفني��ك أو حامض اللبنيك وإذا كانت البش��رة
س��ميكة تنظف تنظيفًا سطحيا باستعمال كحول بنسبة  % 90أو
كح��ول مع الكافور بنس��بة  % 5ويجب وقف العالج األخري إذا ظهر
أي حتسس للبشرة.
وميك��ن اس��تعمال دهان يحت��وي على كمي��ة مركزة م��ن خمرية
الب�يرة كم��ا أن املي��اة الكربيتي��ة مفي��دة إلحتوائه��ا عل��ى كمي��ة
كب�يرة من م��ادة الكربيتوال تهمل��ي استش��ارة الطبيب اخملتص
بالغ��دد فهو ال��ذي يس��تطيع ان يعطيك العالج الناج��ح كما يجب
ان ال متس��ي ه��ذه الدمامل باصابع��ك او ان تخرجي ما فيها من
صدي��د بطريق��ة العصر فان هذا يس��بب زي��ادة يف التهاب اجللد
وتفاق��م حال��ة احلبوب وق��د يس��بب التدلي��ك او التعرض الش��عة
الشمس اضرارا للبشرة املصابة بحب الشباب وحسب ما بينته
الدراس��ات الطبية ،فان حب الشباب يعد املشكلة الصحية األوىل
الت��ي يعاين منها معظم ط�لاب املدارس الثانوي��ة ،مما يؤثر على
حالته��م النفس��ية ويزيد من قلقه��م وتوترهم ويؤث��ر بالتايل على
حتصيلهم الدراسي وتبني بعض األبحاث أن القلق وعدم إستقرار

احلالة النفس��ية ينجم عن��ه ظهور حلب الش��باب ،حيث أن
تل��ك العوام��ل النفس��ية تعمل عل��ى تهيج اجلل��د وحدوث
إضطراب��ات يف الهرمونات ،مما يؤدي إىل زيادة الدهون يف
بش��رة الوجه وهذا ينجم عنه ظهور حلب الشباب الذي هو
إلتهاب مزمن يف الغدد الدهنية يف اجللد ،وعليه فالعامل
النفس��ي له دور كبري يف ظهور حب الش��باب وتركه ندوب
وآثار تش��وه البش��رة يعتمد عالج حب الشباب على مرحلة
اإلصابة ،فإذا كان��ت احلبوب يف بداية ظهورها فقد ينصح
الطبي��ب املعالج باس��تخدام األدوية املنظم��ة لهرمونات
اجلسم وخصوصا هرمون األندروجني املسؤول عن زيادة
نش��اط الغدد الدهنية يف اجلس��م كما ق��د ينصح الطبيب
باس��تعمال األدوي��ة التي تعم��ل على تقليل نش��اط الغدد
الدهني��ة ،وقد ثبت أن اس��تخدام تلك األدوي��ة أعطى نتائج
ممت��ازة وقبل احلديث بالتفصيل عن العالج س��وف نوضح
اسباب ظهور حب الشباب

أسباب ظهور حب الشباب

(أ) زي��ادة يف نش��اط الغ��دد الدهني��ة :نتيج��ة ألس��باب
متعددة ويلعب العامل الوراثي دورا رئيسيا يف ذلك.
(ب) إنس��داد الغدد الدهنية :ويؤدي ذلك إىل عدم تصريف
الدهون إىل اخل��ارج ،حيث تتجمع يف قنوات الغدد الدهنية.
ف��إذا زادت اإلف��رازات ف��إن تل��ك القن��وات تتفج��ر وتتجم��ع
الدهنيات خارجها وحتت سطح اجللد.
(ج) حتل��ل الدهنيات حتت س��طح اجللد :حي��ث تقوم أنواع
معين��ة م��ن البكتريي��ا (والت��ي تتعاي��ش طبيعيا عل��ى اجللد
وال ت��ؤدي يف األح��وال العادي��ة إىل ظه��ور ح��االت مرضي��ة )
بتحل��ل الدهنيات املتجمعة حتت س��طح اجللد .وينتج عن
ذل��ك التحل��ل مواد مهيجة تث�ير اجللد ويح��دث نتيجة لذلك
تفاعالت كيميائية تؤدي إىل ظهور حبوب الش��باب مبراحلها
اخملتلفة.

عالج حب الشباب للبشرة الدهنية

يعد حب الش��باب من أكرث األمراض املؤرقة لفئة الشباب،
ل��ذا تع��ددت التس��اؤالت ع��ن كيفي��ة التخلص من��ه وكيفية
عالج��ه طبيعي��ا خاصة لذوي البش��رة الدهني��ة ،وندرج هنا
بعض احللول.
اجلان��ب النفس��ي له تأث�ير كبري يف ظه��ور ه��ذه احلبيبات
وتزايده��ا  ،ل��ذا ينصح باالبتع��اد عن األرق والتفك�ير العميق
والقل��ق و ننص��ح الفتي��ات باالبتع��اد ق��در املس��تطاع عن
مس��تحضرات التجمي��ل الت��ي تزي��د م��ن م��ن ظه��ور حب
الش��باب ،وأيضًا ينص��ح بتجنب الزيوت املس��تخدمة لعالج
الشعر.
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 .1ابتع��دي ع��ن التوتر فهو يعمل على تفش��ي البقع:
فه��و يعمل على إف��راز الده��ون والهرمون��ات والغدد
فه��ي تعم��ل عل��ى إظهار ه��ذه احلب��وب ول��ذا عليك
اإلس�ترخاء وممارس��ة الرياض��ة والتقلي��ل م��ن أوقات
العمل واجلهد .
 .2معرف��ة طبيع��ة حب��وب الش��باب :يج��ب أن يك��ون
املص��اب على دراي��ة وإطالع على العوام��ل التي تؤدي
لظه��ور حب الش��باب ،إذ أنها تظهر يف مرحلة معينة
م��ن العمر نتيجة عوامل وراثي��ة وأخرى خمتلفة ،ويجب
أن يع��رف املص��اب أن العالج��ات وإن كان��ت تخف��ف أو
تش��في حبوب الش��باب ملرحلة معينة ،إال أن��ه ال يتوفر
حت��ى اآلن ع�لاج ج��ذري للتخل��ص م��ن حبوب الش��باب
نهائيا.
لذلك على املص��اب االلتزام بتعليمات الطبيب حيث إن
ذلك يجنبه الكثري من املضاعفات.
 .3احملافظة على نظافة اجللد :إن للمحافظة على
نظافة اجللد أثرا هاما وفعاال ،وذلك للتخلص من بعض
اجلراثيم التي تعيش على س��طح اجلل��د ولها دور يف
حتل��ل الدهني��ات التي ت��ؤدي إىل ظهور حبوب الش��باب.
إن بع��ض األن��واع اخلفيف��ة م��ن حب��وب الش��باب ق��د
تتحس��ن كثريا مع احملافظة على نظافة اجللد وذلك
يس��اعد عل��ى حفظ املس��امات مفتوح��ة حتى ميكن
تصري��ف الدهون وعدم جتمعها.ويجب عدم اإلس��راف
يف غس��ل اجلل��د إذ أن ذلك قد يعطي م��ردودا ضارا.
وميكن اس��تعمال أنواع من الصابون تناس��ب البشرة
فيج��ب ع��دم ف��رك اجلل��د بق��وة .ويتوفر يف األس��واق
أن��واع كثرية من الصابون التي تفيد يف حبوب الش��باب
خاصة تلك األنواع الت��ي حتتوي على مركبات الكربيت أو
الساليسلك.
 .4حماي��ة اجللد م��ن اآلثار والتصبغ��ات والندبات  :إن
النج��اح احلقيق��ي يف التخلص من حبوب الش��باب هو
أن يتع��اون املصاب مع الطبي��ب املعالج لتخطي تلك
املرحل��ة الت��ي الب��د وأن ت��زول بعده��ا حبوب الش��باب
دون أن ت�ترك آث��ارا وتش��وهات باجللد .وم��ن اخلطوات
املهم��ه يف ذل��ك ه��و تفهم املص��اب ألهمي��ة عدم
اللعب املستمر يف البثور أو تعصريها أو فركها بعنف.
إن ذلك قد يؤدي إىل تشوهات باجللد.
 .5مواد التجميل :ملواد التجميل أثرا سيئا على حبوب
الش��باب .إذ تزي��د م��ن مضاعفاتها وتؤدي إىل إنس��داد
املزي��د م��ن مس��امات اجلل��د خاص��ة أن��واع الكرميات
الدهنية أو البودرة .وإذا كانت هناك ضرورة الستعمال
مث��ل تل��ك املركب��ات فيج��ب أن توض��ع مل��دة قصرية
وتزال بعدها بامل��اء والصابون .كما أن منظفات الوجه
املتع��ددة األن��واع واملتوف��رة بك�ثرة يف األس��واق قد
تؤذي البش��رة كذلك وت��ؤدي إىل مزيد م��ن جفاف اجللد
أو إىل حساس��ية موضعية .لذا يجب اس��تعمالها بحذر
وعن��د الضرورة فق��ط  ،إن أفضل أن��واع الكرميات التي
تس��تعمل للمصابني بحبوب الش��باب هي اخلالية من
الدهون أو الزيوت املعدنية أو حتتوي على نسبة قليلة
منه��ا .كم��ا أن الزي��وت الت��ي تس��تعمل يف حمام��ات
الش��مس للحصول على بش��رة برونزية ق��د يكون لها
أثرا ضار كذلك على حبوب الشباب.
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كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟
 .6املالبس :يجب احلذر من املالبس الضيقة كما .إذ أن املالبس الضيقة
جتمع العرق ،وقد تس��اعد الرطوبة نتيجة لذلك يف قفل مس��امات اجللد
وتؤدي إىل مزيد من املضاعفات.يف منطقة الظهر والكتفني
 .7العوام��ل اجلوي��ة :إن اجل��و الرط��ب يزي��د م��ن انتش��ار حبوب الش��باب
ل��ذا يجب بقدر اإلم��كان أن يكون م��كان العمل أو اإلقامة مكيف��ا والرطوبة
النسبية معتدلة.
 .8التع��رض للهواء الطل��ق :يجب االبتعاد عن األماك��ن املزدحمة والتنزه
ولو ملدة ساعة يوميا يف الهواء الطلق.
 .9التع��رض ألش��عة الش��مس :إن كث�يرا م��ن املصابني بحبوب الش��باب
تتحس��ن أحوالهم نتيجة تعرضهم ألش��عة الشمس ،ويظهر ذلك واضحا
بع��د األجازات  .ويجب مالحظة أن التعرض ألش��عة الش��مس خاصة على
الشواطئ يجب أن يكون تدريجيا وباعتدال حتى ال حتدث مضاعفات باجللد.
إن لألش��عة الفوق بنفسجية املوجودة بأش��عة الشمس أو من األجهزة
املتوف��رة يف املراكز الطبية فوائد يف بعض حاالت حبوب الش��باب .إذ قد
تس��اعد على تقش�ير بس��يط لس��طح اجللد وبالتايل من املمكن التخلص
من املواد التي تقفل املس��امات ،وبذلك يتحس��ن تصريف الدهنيات من
حتت سطح اجللد.

أدوية عالج حب الشباب للبشرة الدهنية
( benzoyl peroxideبنزويل بريوكسيد)

فهو يعمل على قتل كل ما يسبب اإللتهاب الناجت عن حب الشباب ويكون
هذا العالج على شكل كرمي أو جل وميكن صرفه من الصيدليات  ،وتقومي
بوضع طبقة منه بعد أن تقومي بغسل وجهك على املكان املنتشر فيه
احلبوب .ويقوم الصيدالين بتحديد عدد املرات الالزمة لوضعه ويختلف ذلك
باختالف نوع حب الشباب

(حمض الساليسيليك) salicylic acid

قوم��ي بتنظيف اجلل��د بطريقة جيدة وبعدها قوم��ي بوضع طبقة رقيقة
م��ن حم��ض الساليس��يليك عل��ى احلب��وب  ،داومي عل��ى اس��تعماله مرة
واحدة يوميًا ثم قومي بزيادة اجلرعة تدريجيًا إن احتجتي.

ريتني Retin

األطباء ينصحون باس��تخدام هذا العالج فهو يعمل على التقليل من إفراز
الده��ون التي تعم��ل على إظه��ار احلب��وب  ،وقومي باس��تخدامهما مرة
واحدة يوميًا

أيسوتريتينوين Isotretinoin

هذا العالج يستخدم يف احلاالت املزمنة من التهابات حب الشباب وجترى
بع��ض التحالي��ل قب��ل ب��دء الع�لاج به ويس��تمر الع�لاج ملدة  6اش��هر يف
املتوسط ونتائج العالج بهذا العقار ممتازة.

الليزر

ويتم استخدامه لعالج الندبات والتصبغات الناجته عن حب الشباب .

جميعنا قد نالحظ حدوث تغيريات ما يف بشرتنا عندما نكون يف حالة من التوتر والرتقب ،قبل مقابلة عمل مهمة ،قبل موعد هام كزفاف
أو انتقال ملنزل جديد أو يف فرتات أكرث إيالمًا من ذلك كمرض عزيز أو حتى وفاته ،حيث من املمكن أن ينعكس هذا التوتر على بشرتنا من
خالل حالة قد تصل اىل الطفح اجللدي احلاد.يكمن السبب لذلك بانك حني تشعرين بالتوتر يفرز جسمك الكورتيزول وهرمونات أخرى تؤدي
باخلالي��ا الدهني��ة لدي��ك إلنتاج املزيد واملزيد من الدهن  .مما يجعلك اكرث عرضة حلاالت الطفح.الكورتيزول عبارة عن س��تريوئد قوي جدا،
قد يشل جزءا من جهازك املناعي ،مسببا بذلك بأن تكوين أكرث عرضة حلاالت الربد وأعراض ما يشبه االنفلونزا  ،وكذلك يزيد من انكشاف
بشرتك لالرجيات – عوامل احلساسية!
ق��د يؤثر التوتر س��لبا على مش��اكل اجللد الت��ي تعانني منها أصال  ،مثل الصدفي��ة ،بثور احلمى كما يزيد من خط��ر االلتهابات اجللدية مثل
القروح الباردة  .وهو يعيق األداء الس��ليم لبش��رتك ،ألنه يجففها :مما يؤدي بالطبقة اخلارجية الواقية إىل التفكك كما تنكمش خاليا اجللد
وتتبخر الدهون بني تلك اخلاليا.العادات التي قد تنشا عند حدوث التوتر – مثل الفرك ،اخلدش عض الشفة وقرقطة االصابع – تزيد فرص
تلف اجللد واملرض كذلك .عندما يضعف اجلهاز املناعي ودفاعات اجللد بالفعل  ،هذه النزعات العصبية ال تساعد.لالسف ،فقد اظهرت
الدراسات ايضا ان الذين يعيشون حالة توتر دائمة يزيدون من فرصهم يف االصابة بسرطان اجللد يف السنوات الالحقة.

اليكم تلخيص حول  6تاثريات ظاهرية للتوتر على اجللد:
طفح قبيح ومثري للحكاك :خاليا اجللد موجودة بطبقات فوق بعضها ومعباة باحكام معا ،وتشكل سوية حاجزا قويا مينع انتشار البكترييا
ومسببات االمراض االخرى .عندما تكونني يف حالة ضغط ،الطبقات اخلارجية من اجللد تصبح عاجزة عن احلماية،
حب الشباب :اتضح يف دراسة اجريت على طالب  22جامعة امريكية خالل اسابيع االمتحانات النهائية ان الطالب اللذين يعانون من التوتر
والقل��ق قب��ل االمتحان عان��وا من حالة حب شباب اس��وا مقارنة باولئك االقل توترا ،وقد اظهرت دراس��ات أخرى ان عالجات االس�ترخاء قد
تخفف من حدة االصابة يف حالة حب الشباب.
التلوث :كما حتدثنا س��ابقا فالكورتيزول هو س��تريوئيد يتم افرازه بكرثة كلما اش��تد التوتر وهو يؤدي للتحسس وتعرض وتاثر نظام البشرة
بشكل اكرب للملوثات – دراسة يابانية كشفت انه خالل مشاهدة فيلم كلما قهقه املشاهد اكرث ،قل افراز الكورتيزول وهورمونات التوتر
ودائما ملصلحة اجللد.
القروح الباردة :يؤثر التوتر على العديد من اخلاليا املناعية اخملتلفة س��لبا ،ما يؤدي لتفش��ي االمراض اجللدية املرتبطة باحلصانة مثل
القروح الباردة (اضافة اىل الصدفية ،االكزميا ،القوباء املنطقية ،والثاليل الفريوسية)
خط��وط العب��وس :التجه��م – خط��وط العب��وس عل��ى الوج��ه ال يع��رف معظ��م االش��خاص س��ببها وه��ي تب��دو احيان��ا كالتجاعي��د وم��ن
عالمات الش��يخوخة املبك��رة .قد جترب نفس��ك على التبس��م لكن االبتس��امة لن جتدي نفعا يف ح��ال معاناتك من التوت��ر املزمن واالفكار
واملشاعر السلبية .يف احلقيقة ،فان االبتسامة الطبيعية والدائمة تاتي فقط من املشاعر االيجابية التي تسبب لك الرغبة باالبتسام.
اجلفاف :يقلل التوتر من احلامالت الدهنية يف البشرة ،ما يؤدي لتبخر السوائل وبالتايل اجلفاف.
ش��حوب اجللد – عندما يكون التوتر والقلق عبارة عن حاالت مزمنة ،يس��تغرق خاليا اجللد وقتا اطول لبلوغ س��طح البشرة وبالتايل التقشر،
ما يسمح خلاليا البشرة امليتة الرتاكم والتسبب بالشحوب وبهتان اجللد.
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