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عزيزي القارئ ..

بداية نود أن نحتفي معكم بثمرة جهود التطوير املستمر التي يقوم 
بها مستشــفى دار الشــفاء لننمو بالنهج الطبــي ونصل إB أعلى 
مقاييس ومعاير اجلودة الدولية التي ترضي مرضانا وزوارونا اPعزاء 
، حيث حصدت مستشــفى دار الشــفاء ZددY على اXعتماد اPول 
مــن نوعه e الشــرق اPوســط والرابع عاملي` من الكليــة اPمريكية 
لoشــعة ملدة ثالث ســنوات خلدمات الرنني املغناطيســي بعد أن 
كانــت قــد حصلت على نفــس اXعتماد منــذ عام خلدمات اPشــعة 
املقطعيــة لينضــم هــذا اXعتمــاد إu سلســة اXجنــازات املتميزة 
 e عوام املاضيةPته طوال اxمســ e ملستشــفى دار الشفاء
تقــدمي اخلدمات الصحية املتطــورة e دولة الكويت والتي أصبحنا 

بفضل ا{ مثًال يحتذىبه Z eال الرعاية الصحية.

علــى جانب آخــر، يســعى مستشــفى دار الشــفاء دومــ` إB زيادة 
الوعي الصحي للمجتمع بشــتى الوســائل والطرق املمكنة وذلك 
 Bجتماعية املنوطة به للوصول إXتلبية لنداء الواجب واملســئولية ا

Zتمع مثقف صحي` بكافة شرائحه وفئاته.

ومبناســبة شــهر التوعية بســرطان الثدي العاملــي وPن معدالت 
اXصابة به e الكويت أصبحت e تزايد مســتمر، يسعدنا أن نقدم 
لكم e عددنا لشــهر أكتوبر جرعة مكثفه من التوعية واملعلومات 
عــن هذا املــرض اخلبيــث، كيفية الوقايــة منه، طرق الكشــف عنه 
واخليارات العالجية واجلراحية وما بعد اجلراحية e حال اXصابة به 

ال قدر ا{.

وعلى صعيــد آخر.. يضم العدد العديد مــن املوضوعات التي تهتم 
بصحــة املرأة بشــكل عــام لنضمن لكي ســيدتي طريقا مبســطا 
لتتمتعــي بحياتــك الصحية أنــت وجميع أفراد اســرتك. ومبناســبة 
حلول العام الدراســي اجلديد، � ننس أبدY جيل املستقبل بنصيب 

وافر من النصائح ليتم عامه اجلديد بصحة ونشاط متجدد.

أحمد نصر ا�
املدير التنفيذي

�مد جراق
رئيس التحرير
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 uان االكتشــاف املبكــر لســرطان الثــدي وبالتــا
العــالج املبكر هو أفضل الطرق املتاحة لتقليل 
عدد الوفيات وزيادة عدد الناجيات من املصابات 
باملــرض. كلما مت اكتشــاف املــرض مبكرY كلما 

زادت فرص النجاة وجتنب العالج القاسي.

(املاموجــرام)  للثــدي  اqشــعاعي  الفحــص 
املاموجرام هو تصوير الثدي باPشــعة السينية، 
ويعت� أدق وسيلة للكشف املبكر عن سرطان 
الثــدي. فبواســطة املاموجــرام ميكن الكشــف 
وجــود  تالحظــي  أن  قبــل  الثــدي  ســرطان  عــن 
أيــة مشــاكل e ثدييــك، حيــث ميكنه الكشــف 
 Yxصغــ حجمــه  يكــون  عندمــا  الســرطان  عــن 
وســهل املعاجلــة دون فقــدان الثــدي. وعليه، 
تنصح جميع النســاء بإجراء التصوير اXشعاعي 
(املاموجــرام) كل ســنتني، اعتبــارY مــن ســن الـ 
40 (ورمبــا قبــل ذلــك إذا كان لديك تاريــخ عائلي 

ل�صابة بسرطان الثدي).

الفحص السريري للثدي 
هو فحــص للثــدي يجريــه أطبــاء واختصاصيون 
مدربــون، وهؤالء ميكنهم احلكــم على طريقتك 
e إجراء الفحص الذاتي لثدييك ومدى صحتها، 
وإذا كان لديــك تاريــخ عائلي ل�صابة بســرطان 

الثدي، فيجب عليك استشارة طبيبك ملناقشة 
اخلطــوط العريضــة للفحــص اXشــعاعي للثدي 
(املاموجــرام) ووضــع خطــة لذلك بالتــوازي مع 
خيارات أخــرى، Pجل احلد مــن اخملاطر التي قد 

تتعرضني لها.

الفحص الذاتي للثدي 
تنصــح كل امــرأة بفحص ثدييها شــهري` للتأكد 
من عدم وجــود أورام أو عقد صلبة أو أي تغّيرات 
أخــرى. فمن خــالل فحص الثدي بانتظام، ســوف 
تعرفــني كيف يكون الثــدي e حالتــه الطبيعية. 
كمــا أن الفحــص الذاتــي الشــهري للثــدي قــد 
مينحــك راحــة بــال إضافيــة. إنه فحص بســيط 
ومينحــك الفرصــة لكشــف التغــxات التــي قــد 

حتتاج Pن تلفتي عناية طبيبتك إليها.

أفضل وقت للقيام بالفحص الذاتي
اليــوم الســادس إB العاشــر تقريبــ` من بداية 

دورتك الشهرية، عندما ال يكون الثدي منتفخ`.
نهائيــ`،  الشــهرية  الــدورة  لديــك  توقفــت  إذا 
نفــس   e شــهر  كل  ذاتيــ`  ثدييــك  افحصــي 

املوعد.

الكشف املبكر عن
سرطان الثدي
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لسرطـان الـثـدي
حماية لِك...
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 خطوات الفحص الذاتي للثديني:
اخلطوة اPوB: بوضعية االستلقاء

تغxات أية  حتسسي 
اســتلقي على ظهرك مع وضع وسادة حتت 

كتفك اPمين
حتسســي ثديك اPمين بباطن اPصابع الثالثة 

الوسطى ليدك اليسرى
اضغطي بشكل خفيف ومتوسط وثابت على 
أن تتحــرك أصابعــك بشــكل دائــري دون رفعها 

عن اجللد
تابعي التحســس على أن تكون حركة اPصابع 

صعودY ونزوًال هذه املرة
حتسســي أية تغxات غx طبيعية e الثدي، 

وفوق وأسفل ال¨قوة، وe منطقة اXبط
كرري اخلطوات نفســها لفحص الثدي اPيسر 

باستعمال اليد اليمنى
ميكنــك تكرار اخلطــوات أعــاله أثناء االســتحمام 

باستعمال يديك املبللتني باملاء والصابون.
اخلطوة الثانية: بوضعية الوقوف أمام املرآة

الحظي أية تغxات:
جنبيك على  ذراعيك  ضعي 
رأسك فوق  ذراعيك  ارفعي 

عضالت  وشدي  خصرك  على  بيديك  اضغطي 
الصدر

اخلصر على  اليدين  وضع  مع  اPمام   Bإ أنحني 

ما الذي تبحثني عنه؟
قومــي بزيارة طبيبك فــور} إذا الحظت أي 

من التغsات التالية t الثديني:
تغلظات أو  صلبة،  عقدة  أو  كتلة، 

اسوداد أو  احمرار  أو  حرارة،  أو  تورم، 
الثدي شكل  أو  حجم   e  xتغ

اجللد  e جتعد  أو  صغxة  نقرات 
حكــة، أو تقرحــات قشــرية أو طفح جلدي 

على حلمة الثدي
انســحاب حلمــة الثــدي أو أية أجــزاء أخرى 

من الثدي إB الداخل
فجأة تبدأ  الثدي  حلمة  من  إفرازات 

وال  مســتمر  معــني  مــكان   e جديــد  أ� 
يزول

خيارات فحوصات الكشف املبكر للنساء 
اxك� عرضة لالصابة

تعت� املــرأة أكª عرضة ل�صابة بســرطان 
الثدي إذا كان لديها واحد أو أكª من العوامل 

التالية:
عــالج ســابق باPشــعاع للصــدر e ســن 

مبكرة  (بني سن 30-10)
الثدي بسرطان  لoصابة  سابق  تاريخ 

 e تغيxت  وجــود  على  تدل  للثدي  خزعــة 
الثــدي مثل: ســرطان الفصوص غــx الغازي 

(ADH) قنية الشاذPأو تضخم ا  (LCIS)
وراثي استعداد  أو  قوي  عائلي  تاريخ 

النساء الذين لديهم خطورة أعلى بنسبة  
20-25 ٪  - حســب تعريــف النمــاذج تعتمد 

إB حد كبx من التاريخ العائلي. ثل
الثــدي   بســرطان  اXصابــة  خطــر  نســبة  
 ª1.7  % لســيدات مــن عمــر 35 ســنة فاكــ

غيل منوذج  –بحسب  

التوصيات تشمل ما يلي:
الشهري للثدي،  الذاتي  الفحص 

شهرا كل 6 - 12  السريري،  الثدي  فحص 
سنويا باPشعة  الثدي  فحص 

املغناطيســي  بالرنــني  التصويــر  فحــص 
سنويا – على حسب رأي الطبيب املعالج

الوراثي  الفحص  و  اPستشــارة   Bإ اXحالــة 
للحــاالت الوراثيــة - على حســب رأي الطبيب 

املعالج
إذا كنــت تعتقــدي ان لديــك أي مــن عوامــل 
اخملاطــرة املذكورة ، ينبغــي عليك التحدث 
مع طبيبك اخلاص بك  لنصحك بالفحوصات 
الالزمــة .  قــد  تبــدأي الفحوصــات  e ســن 

مبكرة  عن  40 سنة.
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عصs الCتقال مفيد للوقاية من سرطان الثدي!
بصفته  ل�نسان،  ال�تقال   xعص مينحها  جديدة  فائدة  علمية  أبحاث  أظهرت 
مضادة  مواد  من  يحتويه  ملا  وذلك  السرطان،  أمراض  ضد  فعالة  وقاية 
البحث  هــذا  على  املشرفني  العلماء  لكن  مركز.  وبشكل  لoكسدة 
إذ  فقط،  ال�تقال   xعص تناول  على  يقتصر  ال  اPمر  أن   Bإ يشxون 
ينبغي اPخذ بعني االعتبار العوامل املصاحبة املهمة، مثل املناخ 
وال¨بة التي زرع فيها ال�تقال، باXضافة إB مدى نضج الفاكهة 

وطرق حفظها بعد اجلمع.
فوائد  على  تنعكس  املعطيات  هذه  كل  أن  العلماء  وأضاف 
تتسلل  التي  السموم  كمقاومة  منحى،  من   ªأك  e ال�تقال 
الهرمونات  فعالية  على  تأثxها  ومــدى  اXنــســان،  جسم   Bإ
باملزايا  يتمتع  الذي  ال�تقال   xفعص اخلاليا.  نشاط  وتنظيم 
أن  كما  والفxوسات  للميكروبات  طبيعي  مضاد  املطلوبة 
اخلطرة  الكيميائية  العناصر  مكافحة   e ُتسهم  مكوناته 

والتخلص منها.
 xعص فائدة   Bإ اشــارت  سابقة  بحوث  أن  بالذكر  اجلدير  ومــن 
ووقاية  الدم،  بفقر  إصابتهم  من  وقاية  باعتباره  لoطفل  ال�تقال 
أخرى  جهة  من  لكن  الغليظة.  اPمعاء  وسرطان  الثدي  سرطان  ضد 
من  واحلساسية  والسكري  الكلى  بــأمــراض  املصابني  اPطــبــاء  يحذر 
لهؤالء  ال�تقال   xعص يتسبب  أن  الوارد  من  إذ  بكªة،  ال�تقال   xعص شرب 

بالتسمم.

تناول الفراولة يحد من اqصابة بسرطان الثدي 
فيقاوم  ل�نسان  املناعي  اجلهاز  تنشط  Pنها  ودواء،  غذاء  الفاكهة  تعت� 

واملعادن  الفيتامينات  من   xالكث على  الحتوائها  والفxوسات  اPمــراض 
انتشارا   ªكPا الفراولة  وتعت�  احليوية،  للعمليات  اجلسم  يحتاجها  التي 

e العا� وذلك Pهميتها الغذائية. ويساعد فيتامني ج اجلسم على 
غنية  والفراولة  للمرأة  خاصة  أهمية  ميثل  والذي  احلديد  امتصاص 

مبحتوياتها من البوتاسيوم واملنجنيز وحمض الفوليك.
للبشرة  البيض  زالل  مع  الفراولة  ثمار  استعمال  للمرأة  وميكن 
الدهنية أو استعمال ثمار الفراولة وصفار البيض للبشرة اجلافة 
فاتر  مباء  غسله  ثم  ساعة  نصف  ملدة  رائع  للبشرة  قناع  لعمل 
فتكسب املرأة بشرة ناعمة وجميلة وحتتوى ثمار الفراولة على 

مشتقات حمض كافييك ومواد فالفونيدية ومواد قابضة وحمض 
”ايالجيك بروانفوسينيدين ”والفراولة تقي من اXصابة بالسرطان 

وخاصة سرطان الثدي.
بتناول  وننصح  املرض،  هذا  من  للوقاية  بتناولها  املرأة  ننصح  ولذا 

ودهنيات  وألــيــاف  وبــروتــني  مــاء  على  حتتوي  Pنها  الــفــراولــة،   xعص
وسكريات، مما يفيد صحة اXنسان لذلك فهي غذاء ودواء.

أغذية تقي من
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نبات الCوكلي يساعد عن الوقاية من 
سرطان الثدي!

املوجودة  املركبات  أن   Yمؤخر أجريت  التي  الــدراســات  أظهرت 
 ªكPنواع اPوالقرنبيط ميكن أن حتارب ا uخضر مثل ال�وكو e
-DIM (DII  عدوانية من سرطان الثدي. فثمة مركب اسمه

DOLYLMETHANE)، موجود e اخلضر، قادر على قهر 
سرطان الثدي الثالثي السلبيات، أي النوع اPكª عدوانية الذي 

يصيب قرابة e 20 املئة من املصابات بسرطان الثدي.

وأضافت الدراسات أن هذا املركب أكª فاعلية وأقل إيذاء من 
العالجات التقليدية املتوافرة حالي`، مثل العالج الكيميائي. ومن 
الثالثي  الثدي  سرطان  قهر  على   Yقادر يكون  أن  فعًال  املذهل 
وينتشر  بسرعة،  ينمو  الذي  السرطان  من  النوع  ذلك  السلبيات، 
الثدي  صور  بواسطة  كشفه  ويصعب  اجلسم،   e أخرى  أنحاء   Bإ

التقليدية، مما يحول دون كشف اPورام السريعة النمو.

احلليب مهم للوقاية من مرض سرطان الثدي!
أن  عن  اPمريكية  الوطنية  الصحة  منظمة  أجرتها  حديثة  دراســة  كشفت 

بسرطان  ل�صابة  عرضة  أقل  هن  يوميا  احلليب  يشربن  اللواتي  النساء 
الثدي من اللواتي يتناولنه نادًرا أو ال يشربنه أبًدا. وأوضحت الدراسة أن 

عرضة  أقل  هن  يوميا  احلليب  من  أكواب  ثالثة  يشربن  اللواتي  النساء 
بنسبة e 50 املئة ل�صابة بسرطان الثدي، خصوًصا e الثالثينات 

من العمر.

حون  اPمريكي  الغذائية  العلمية  اPبحاث  Zموعة  رئيس  وأكد 
ميل² أن احلليب يؤمن احلماية من السرطان من خالل املكونات 
الدسم   e املوجودة  املكونات  بعض  أن  كما  فيه،  املوجودة 

املوجود e احلليب تعت� عامًال وقائيا من السرطان، لذلك ينصح 
اجلسم  حاجة  على  للحصول  يوميا  احلليب  من  أكواب  ثالثة  بتناول 

من الكالسيوم e ما يتعلق بالراشدين.

9
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هناك العديد من أوجه مشاكل اXجناب واخلصوبة ولعل أحدى حلول هذه املشاكل هى ما يسمى بأطفال اPنابيب وفى هذا املقال نستعرض 
املعلومات الدقيقة التى تخص هذا اPمر وما يسمى احلمل املتعدد

لقد أدت معاجلات اخلصوبة إB زيادة e والدة أجنة متعددة. ولكن، هناك ³اطر متزايدة مرتبطة باحلمل املتعدد. 
يجب أن يكون الهدف من أي عالج للخصوبة هو والدة طفل سليم، مع احلد اPدنى من اخلطر بالنسبة لoم. ولتحقيق ذلك، تقوم الهيئات الصحية 

ا´ن بتشجيع مراكز التلقيح االصطناعي على اختيار مضغة واحدة فقط، ونقلها إB رحم الزوجة كلما كان ذلك ممكنا. 
ذلك Pن هناك ³اطر أكª مرتبطة باحلمل املتعدد بالنسبة لoم وأطفالها. يؤدي حمل توأمي واحد من كل 12 حمال توأميا إB والدة أحد التوأمني 
علــى اPقــل ميتا أو مصابا بعجز شــديد؛ كما يزيد احلمل التوأمي من خطر املشــاكل الصحية املرتبطة باحلمل بالنســبة لoم. ولذلك، فإن نقل 

مضغة واحدة سوف يقلل من هذا اخلطر. 

كثــYx  مــا يعتقــد أن إعادة مضغة واحدة ســوف يقلل من فرص جناح عمليــة التلقيح االصطناعي، إال أن نقل مضغتــني إB الرحم ال يضاعف من 
فــرص حــدوث احلمل، لكنه يزيد مــن فرص حدوث احلمل املتعدد، وحدوث جميع اخملاطر اXضافية الناجمــة عنه.ولذلك، إذا كانت الزوجة حتت 
ســن 37 عاما، و� يســبق أن حدث لديها فشل e أي من أشواط العالج بالتلقيح االصطناعي، ولديها مضغات ذات نوعية جيدة، فرمبا يق¨ح 

عليها مركز التلقيح االصطناعي أن تختار نقل مضغة واحدة من أجل توفx أفضل فرصة حلدوث حمل سليم ووالدة طفل سليم. 
للتأكد من حصول الزوجة على أفضل فرصة للنجاح، فإن الطبيب االختصاصي بعلم اPجنة ســيجري تقييما جلودة املضغات قبل عملية نقلها. 

وسيجري زرع املضغة اPفضل؛ وبالنسبة لبقية املضغات ذات النوعية اجليدة، فرمبا يجري جتميدها وتخزينها لكي تستخدم e املستقبل.

أطـفــال 
اxنـابيـب 
واحلمـل 
املتعدد
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ما هو التلقيح االصطناعي
أو طفل اxنبوب؟

يحصل احلمل بني الزوجني بصورة طبيعة 
عندما تلتقــي النطفة من الزوج مع البويضة 
(البــوق)  الرحمــي  اPنبــوب   e الزوجــة  مــن 
يصــالن  (بوقــان)  أنبوبــان  وهنــاك  للزوجــة. 
بــني املبيضني والرحــم. تقوم نطفــة واحدة 

بالدخول إB البويضة وتخصبها. 

إن مــا يجــري e التلقيــح االصطناعي هو 
أن عملية اXخصاب هذه حتدث خارج جســم 
املرأة، حيث يجري نقل البويضات من الزوجة 
باســتخدام  اخملتــ�   e وتخصــب  جراحيــا، 
النطاف التي أخذت من عينة للســائل املنوي 

للزوج.

ثــم تزرع هذه البويضــة اخملصبة، وتدعى 
املضغــة، e رحــم الزوجــة جراحيــا بهــدف 

حصول احلمل. 

عمليــات  مــن  الواحــد  الشــوط  يســتغرق 
التلقيــح االصطناعي ما بني أربعة إB ســبعة 

أسابيع عادة.

ما الذي ميكن
توقعه؟

احلمــل   Bإ االصطناعــي  التلقيــح  يــؤدي  ال 
دائما.

التلقيــح  عمليــات  مــن   ٪  25-20 uحــوا ن 
علــى  املتحــدة،  اململكــة   e االصطناعــي 
مرحلــة   Bإ وتصــل  تنجــح،  املثــال،  ســبيل 
الــوالدة. وبشــكل عام، فــإن النســاء اPصغر 
ســنا لديهــن فرصة أكــ� للنجــاح، وتنخفض 
النســاء   e  xكبــ بشــكل  النجــاح  معــدالت 

اللواتي جتاوز عمرهن 40 عاما.

ميكن أن يكون التلقيح االصطناعي عملية 
مطلوبة مــن الناحيتــني املاديــة واملعنوية. 
مبشــاكل  والنســاء  الرجــال  بعــض  يصــاب 
نفســية أو عاطفيــة، مثــل القلــق واالكتئاب، 
أو  االصطناعــي  التلقيــح  عمليــة  أثنــاء   e

بعدها.

ينبغي تقدمي املشورة Pي شخص يخضع 
لعملية التلقيح االصطناعي للمساعدة على 

التأثx النفسي لهذه العملية ونتائجها.

�اطر التلقيح االصطناعي
 

هنــاك العديــد مــن اخملاطــر الصحيــة التي 
ينطوي عليهــا العالج بالتلقيــح االصطناعي. 

وهي تشمل:
 احلمل املتعدد: هنــاك احتمال كبx حلدوث 
حمــل متعدد بطريقــة التلقيــح االصطناعي 
(أطفال اPنابيب). احلمل املتعدد له ³اطر 
صحية علــى اPم والطفل، وذلــك Pن احلمل 
عرضــة   ªأكــ يجعلــه  توائــم  بثالثــة  أو  بتــوأم 
للوالدة الباكرة قبل اPوان، ولنقص الوزن عند 

الوالدة.

 متالزمــة فرط تنبيه املبيــض: ميكن لoدوية 
أثنــاء   e املبيضــني  لتحفيــز  املســتخدمة 
 Bإ تــؤدي  أن  االصطناعــي  التلقيــح  عمليــة 
متالزمــة فرط تنبيــه املبيض، حيــث يتضخم 
 Bاملبيضــان ويصبحان مؤملني، ممــا يؤدي إ
أ� e البطن. ميكن للحاالت اPكª شــدة أن 
تؤدي إB ضيق e التنفس، واحتباس السوائل 
e جتويــف البطن، وتشــكل جلطات دموية. 
وقد يحتاج الشخص (املرأة طبعا) e هذه 

احلاالت إB التنومي e املستشفى. 

العــدوى: عندمــا يجــري نقــل البويضــات مــن 
الزوجــة، متــرر إبرة رفيعة من خــالل املهبل 
إB املبيضــني. ورغــم أن املضــادات احليوية 
والنظافة اجلراحية تؤكــدان بأن العدوى نادرا 
 Bدخال العدوى إX مــا حتدث، لكن هناك خطر

اجلسم.
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قــد تؤثر أمراض القلــب (HEART DISEASE) على أي من وظائف 
القلب وعلى أي من أجزاء القلب.

مــرض القلــب اPكــª شــيوع` هــو املتالزمــة اXكليليــة (أو: متالزمــة 
بأشــكالها   (CORONARY SYNDROME  - التاجــي  الشــريان 
وجتلياتهــا اخملتلفة. اPوعيــة الدموية التاجية هــي اPوعية الدموية 
املنتشــرة علــى اجلانــب اخلارجــي مــن عضلــة القلــب ووظيفتهــا 
توصيــل الــدم إB القلــب نفســه. عندما تكــون هنالــك عملية تصلب 
(تراكــم طبقــة خليط مــن الكالســيوم والدهــون) e داخــل اPوعية 
الدمويــة التاجية، أو عندما يحدث انقبــاض e هذه االوعية الدموية، 
فمــن احملتمل حــدوث تضيق e جوف هذه االوعيــة الدموية، اPمر 

الذي يعيق إيصال الدم إB عضل القلب.  

إن أي مــس بعضلــة القلــب أو بقــدرة عضلــة القلب علــى اXنقباض 
من شــأنه أن يســبب هبوطا، مؤقتا أو مســتدميا، e قــدرة القلب 
علــى اXنقباض. وحني تتضرر قدرة القلب على اXنقباض يطرأ تراجع 
e ضــخ الدم إB أعضاء حيوية e اجلســم. عمليــة تضييق اPوعية 
 ،(ANGINA PECTORIS) الدموية هذه تســبب الذبحة الصدرية
وإذا مــا حصل ضرر مســتدمي لعضلة القلب فعندئذ يتولد إحتشــاء 

.(MYOCARDIAL INFARCTION) عضل القلب

أمراض

القلـب
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قــد ترافقها االعراض التالية: إحســاس دقات 
القلب، إرهاق، ضيق تنفس أو إغماء. 

العوامل املسببة qضطرابات نظـم القلب 
قد تشمل: 

دواء مــا يتناولــه الشــخص ملعاجلة مشــكلة 
جســدية اخــرى، تصلـــب e منظومــة النقــل 
والتوصيل، اضطرابات e الصمامات وعوامل 

اخرى لها تاثx على منظومة النقل.
تشــمل  النقــل  مشــاكل  معاجلــة  خيــارات 
العالجــات الدوائيــة، او وقف تنــاول دواء معني 
يتناولــه املريــض ويســبب االضطــراب، بل قد 
يتطلــب االمــر احيانــا زرع ناظمــة اصطناعيــة 
(ARTIFICIAL PACEMAKER) لتنظيــم 
او  القلــب  ضربــات 
بالصدمــة  املعاجلــة 
واجمــاال،  الكهربائيــة. 
العــالج  نــــوع  يتعـلـــق 
بــنــــــوع االضـــطــراب، 
سببه واالثار السريرية 
الضطراب  احملتملــة 

النظم.
شـــك  يثـــور  عنــــدمــا 
مـعني  نــــوع  بــوجــــود 
القـلـــب،  مـــرض  مــن 
 Bيــجــــــب التــــوجــــه إ
 Bا او  العائـلـــة  طبيــب 
متـخـــصص  طـبــــيـب 
الباطـــنـــية.  باPمراض 
وأحـــــيــانـــــــا، طبــــقــا 
³تلفــة،  ملعطيــات 
قد يكون من الضروري 
أيــضا إســـــتشــارة طـبيب مــتـــخصـــص فـــي 

أمـــــــرض القـــلــــب
.(CARDIOLOGIST)

القــرار بشــان اجــراء قثطــرة وإدخــال دعامة 
Zــازة  طعــم  عمليــة  إجــراء  أو   ،(STENT)
الشــريان التاجــي، يتــم إتخــاذه بالتشــاور بــني 
أطباء القلب وبني جراحي القلب. واذا كان عدد 
من الشرايني مصابا، فمن املتبع، عادة، إجراء 

عملية جراحية وليس قسطرة. 
أعراض امراض القلب

تختلف اعراض امراض القلب باختالف املرض.
-CARD الوعائية ( القلب  امــراض   أعراض 

:(OVASCULAR DISEASE - CVD
تضيــق،  عــن  الوعائيــة  القلــب  أمــراض  تنجــم 
 Bوعية الدموية، تؤدي اPا e إنسداد أو تصلب
 e عــدم تلقـي القلب، الدمــاغ أو اعضاء أخرى

اجلسم كمية كافية من الدم.  
أعراض امراض القلب الوعائية تشمل:

-ANG  أ� e الصــدر (الذبحــة الصدرية  
(NA PECTORIS

(DYSPNEA) النفس ضيق 
 e بالــ�د  شــعور  أو  ضعــف  خــدر،  أ�، 
 e تضيــق  حصــل  إذا  والذراعــني،  الســاقني 

اPوعية الدموية فيها

أمــا e حالة توســع الصمام، فــإن تدفق الدم 
يســتمر حتى e الوقت الذي يف¨ض أن مينع 
صمام القلب تدفق الدم، متاما. ميكن تشــبيه 
صمــام القلب املتســع بصنبــور (حنفية) ماء 
يتسرب املاء منها، بينما ميكن تشبيه صمام 
القلــب املتضيــق بصنبــور ماء ال يفتح بشــكل 

كامل.
قــد تكون أمــراض القلب e صمامــات القلب 
-CONGENITAL DI  خلـقيــة (والديــة -
EASE) وعندهــا يتوقع ســماع نفخات قلبية 
 Bا اXصغــاء  عنــد   (HEART MURMUR)
نتيجــة  مكتســبة  تكــون  وقــد  القلــب.  صــوت 
أمراض القلب املعدية اخملتلفة التي تســبب 

ضررا، مباشرا أو غx مباشر، لصمامات القلب. 
كذلك عملية تصلب الشرايني، أيضا، ميكن أن 
تســبب ضــررا لصمامــات القلب. مــن عالمات 
مرض القلب e الصمامات وأعراضها: ضيق 
التنفــس، هبــوط e اللياقــة البدنيــة وإرهاق 
متزايد، متالزمة الشــريان التاجي، عدم إنتظام 

ضربات القلب وإغماءات متكررة.
عالج أمــراض القلب والصمامات تتم، بشــكل 
عــام، بواســطة أدويــة. e بعض اPحيــان، قد 
-CAT (تكــون هنالــك حاجة Xجراء قثطــرة 

تســاعد  أن  شــأنها  من   (ETERIZATION
e التشــخيص، بــل وe عالج أمــراض القلب 
 e ،الصمامــات. وقد تكون مــن الضروري e
بعــض احلــاالت، إجــراء عملية جراحيــة الصالح 
-A (الصمام او استبداله، ان كان إصطناعيا 

.(TIFICIAL VALVE
توجــد e القلــب منظومــة توصيل مســؤولة 
حتفــز  التــي  الكهربيــة  الشــارات  نقــل  عــن 
اXنقبــاض  توقيــت  تنظــم  القلــب،  إنقباضــات 
وتنظــم العالقة بني إنقباضــات البطينني وبني 
إنقباضــات اPذينــني. وقد يطــرا، أحيانا، خلل ما 
e عمــل منظومــة النقل الكهربــي ميكن أن 
ينعكس e: تســارع وتxة القلب، تباطؤ وتxة 
القلــب، عــدم إنتظام وتxة القلــب، او غياب اية 
عالقــة زمنيــة واضحة بــني توقيــت انقباضات 
اPذينــني.  انقباضــات  توقيــت  وبــني  البطينــني 
إضطرابات النظم (ARRHYTHMIA) هذه 

مــن يعاº مــن الذبحــة الصدرية أو من إحتشــاء 
عضل القلب قد يشــعر بأ� أو ضغط على جدار 
هــذا  يكــون  وقــد   .(CHEST WALL) الصــدر 
الشــعور مصحوبــا، e بعض اPحيــان، بالتعرق، 
الغثيــان،  التنفــس،  ضيــق  باXختنــاق،  الشــعور 
وشعور بالضعف الكلي العام. هذا الوضع يشكل 
حالة طوارئ تســتدعي التدخــل الطبي العاجل. 
خيــارات العــالج e مثــل هذه احلــاالت متعددة 
ومتنوعة، لكــن اخليار االفضل هــو الوقاية. عدم 
التدخني، احلفاظ على توازن مســتويات الدهون 
e الــدم، ممارســة النشــاط اجلســماº - هي 
أمثلــة على أعمال وقائية. عند حدوث مثل هذه 
احلالــة هنالــك العديــد من خيــارات العــالج، مبا 

e ذلــك العــالج باالدوية. 
بعــــضــهــا تــــــؤخــذ عــن 
طريــــق الفــــم وبعضـهــا 
باحلقــن e الوريد. ميكن 
قسطرة اPوعية الدموية 
التــاجـــيــــة. يتـــم إدخـــــال 
مــن  قســـــطرة،  أنبــــوب 
الفخذ   e شــريان  خــالل 
عــادة وصــوال اB اPوعيــة 
الدموية التاجية، من خالل 
عــرض توضيحــي لoوعية 
بواســـــطـــة  الــدمـــويــة. 
فتــح  ميكــن  القســطرة 
وتوســيع اPوعية الدموية 
بواســــــطة  املتضيــقـة، 
نفخ بالون أو زرع دعامات 
تدعــم اجلــدران الداخليــة 
لoوعيــة الدمويــة وتبقــي 
الشــريان مفتوحا بســعة 

قـطـره اPصلي. وثمة طرق اخرى، ايضا،
شــمل حقـن أدوية ³تلفة e اPوعية الدموية 
التاجية، إضافة إB العالجات باPشعة املوضعية 

لoوعية الدموية.
القلب والدورة الدموية، كيف يعمالن؟

 Bقــد يكــون من الضــروري أحيانا نقــل املريض إ
غرفــة العمليــات Xجــراء عمليــة طـعــم Zــازة 
 CORONARY ARTERY) الشــريان التاجــي
BYPASS GRAFT). هــذه العمليــة اجلراحية 
باXمــكان إجراؤهــا على وجــه الســرعة كعملية 
جراحيــة طارئة، او كعمليــة جراحية ³طط لها 
مســبقا على أســاس نتائج فحوصــات ³تلفة 

تستدعي التدخل اجلراحي.
قــد تصــاب عضلة القلــب مبرض إلتهابــي جراء 
مــرض القلب املعدي الذي تســببه فxوســات، 
جــراء تفاعــالت يتدخــل فيهــا جهــاز املناعة، أو 

جراء تناول الكحول وتعاطي اخملدرات.
توجــد e القلــب أربعة صمامــات. كل واحد من 
هــذه الصمامــات قــد يصــاب بضرر مــا فيحدث 
خلل e عمله. وتصنف اXضطرابات اPساسية 
e عمل صمامات القلب اZ Bموعتني: تضيق 
صمــام القلــب وتوســع صمــام القلــب. التضيق 
ميــس بالقدرة على ضخ الدم ونقله بني اPجزاء 
(الغرف) اخملتلفة e القلب، مما يتطلب مزيدا 
 Bضخ الدم مــن أجل الوصول ا e مــن الضغط
املســتوى الطبيعــي الــذي يضخه القلــب عادة. 
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أعراض أمراض القلب الناجمة عن 
:(ARRHYTHMIA) إضطرابات النـظـم

ضربــات  إنتظــام  عــدم  هــو  النـظـــم  إضطــراب 
القلــب. إضطرابــات النظــم قــد تشــمل نبــض 
القلب مبعدل أعلى مــن الطبيعي، مبعدل أقل 

من الطبيعي أو بصورة غx منتظمة.
بنظـــم  املرتبطــة  القلــب  أمــراض  أعــراض 

ضربات القلب تشمل:
رفرفة (إرتعاش) e الصدر

-TACH ســريع -  القلــب (نبــض  تســرع   
(CARDIA

-BRADYCA  بــطء القلب (نبــض بطــيء 
(DIA

الصدر  e أ� 
نفـس ضيق 

دوخة
-FAINTING / SYNC  غشي (إغماء - 

الغشي من  قريبة  حالة  أو   (PE
 t أعــراض امراض القلــب الناجمة عن عيب

القلب:
-CONGENITAL D اخللقــي  (العيــب 

FECT) احلاد e القلب ميكن إكتشافه، عادة، 
e غضون ســاعات، أيام، أسابيع او أشهر بعد 

الوالدة.
أعراض عيوب امراض القلب تشمل:

-CY  جلـد بلون رمادي فاحت او ازرق (زراق - 
(NOSIS

حــول  أو  الســاقني   e البطــن،   e إنتفــاخ 
العينني

ضيــق نفــس خــالل تنــاول اPكل، مــا يســبب 
إرتفاعا غx كاف e الوزن

العيــوب اخللقيــة اPقــل حــدة وخطــورة يتــم 
تشــخيصها، غالبــا، e وقــت متاخــر فقط من 

سن الطفولة او حتى e سن البلوغ.

أعراض العيوب اخللقية t القلب، التي ال 
تشكل خطرا فوريا على احلياة، تشمل:

سهولة حدوث ضيق النفس، نتيجة ممارسة 
نشاط جسماº او رياضي

ســهولة الشــعور بالتعــب، نتيجــة ممارســة 
نشاط جسماº أو رياضي

الرئتني  e أو  القلب   e سوائل  تراكم 
كفــي   e أو  الكاحلــني   e اليديــن،   e تــورم 

القدمني 
أعــراض امــراض القلــب الناجمة عــن اعتالل 
:(CARDIOMYOPATHY) عضلة القلب

إعتــالل عضلــة القلــب معنــاه أن عضلــة القلب 
تصبح أكª ســمكا وصالبــة. وe بعض اPحيان، 
e املراحــل املبكرة من إعتــالل عضلة القلب، 
ال تظهــر أية أعراض علــى اXطالق. كلما اشــتد 

املرض وتفاقم، قد تشمل أعراضها:
ضيــق النفس عنــد بذل اي Zهــود، او حتى 

وقت الراحة
والقدمني الكاحلني  الرجلني،  تورم 

تراكــم  جــراء  البطــن   e (توســع)  إنتفــاخ 
السوائل
التعب

إضطــراب نظــم القلــب - تســرع، خفقــان أو 
رفرفة

واغماء دوخة 
أعراض امراض القلب الناجمة عن تلوث
هناك ثالثة انواع من التلوثات t القلب:

-PER  التهاب التامور (إلتهاب غشاء القلب ـ 
CARDITIS)، وهو التهاب االنسجة (الغشاء) 

التي تغطي القلب
 ،(MYOCARDITIS) القلب عضــل  إلتهاب 

يصيب الطبقة الوسطى من عضل القلب.
 ،(ENDOCARDITIS) الشــغاف  إلتهــاب 
يصيب الغشــاء الداخلي الــذي يفصل بني غرف 

القلب وصماماته
تختلف اعراض امراض القلب التي يسببها تلوث 

e القلب، طبقا لنوع العدوى، وتشمل:
احلمى

النفس ضيق 
التعب او  الضعف 

البطن  e أو  الساقني   e إنتفاخ 
القلب نبض  وتxة   e تغxات 

متواصل أو  جاف  سعال 
عادية    xغ بقع  أو  جلدي  طفح 

أعــراض أمراض القلب الناجمة عن مشــكلة 
t صمامات القلب:

e القلب أربعة صمامات: 
 AORTIC  - (االورطــي  االبهــري  الصمــام 

(VALVE
 MITRAL  - (التاجــي   uاملــ¨ا الصمــام 

(VALVE
 PULMONARY) الرئــوي  الصمــام 

(VALVE
 TTRICUSPID) الشــرف الثالثــي  الصمــام 

(VALVE
جميع صمامات القلب تفتح وتغلق لتوجيه تدفق 
الدم ع� القلب. قد تتاذى صمامات القلب نتيجة 
 xتضيق، تسريب (تدفق غ Bلعدة عوامل تؤدي ا

طبيعي او قصور) او اغالق غx تام (تدل).
تختلف اعراض امــراض القلب الناجمة عن ضرر 
e صمامات القلب، تبعا لصمام القلب املتاذي 

وتشمل:
التعب

النفس ضيق 
اضطراب نظم القلب او ســماع نفخات قلبية 

(HEART MURMUR)
الكاحلني  e او  القدمني  كفي   e تورم 

الصدر  e ا� 
اغماء
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السبانخ
لشعر أطول وأجمل

16

أ. فرح هاشم
أخصائية تغذية

الشهادات :
- بكالوريوس تغذية عالجية - اجلامعة اPمريكية e أثينا

احلاالت :
- تغذية عالجية (سمنة ، نقص تغذية ، أمراض القلب ، الضغط ، السكري ، أمراض الكلى ، 

ارتفاع معدالت الكوليس¨ول أو الدهون ، احلمل ، اطفال ، اجلهاز الهضمي)



ال شك أن السبانخ تعد من أشهر اPطعمة 
املفيدة والصحية التي متنح اجلسم قوة، 
فالســبانخ حتتوي على مــواد غذائية عالية 
القيمــة، فهــي غنية مبضادات اPكســدة، 
كما حتتوي علــى كميات عالية من فيتامني 
 Bإ باXضافــة   ،K, A, C, B, B6, B1, E
احتوائهــا علــى املنجنيــز والزنــك واحلديد 
وأوميجــا 3، ولهــذا جتــد فوائد الســبانخ ال 
حصر لها، فهي تقي من مشاكل العظام 
وحتمــي مــن االلتهابــات واXصابة بــاPورام 

اخلبيثة.
وبعد استعراض الفوائد الصحية الضخمة 
للســبانخ، هل تعلمني أن إضافة السبانخ 
إB نظامــك الغذائــي يعمــل علــى حتفيــز 
شعرك على النمو؟، وذلك بسبب احتوائها 
على كميات عالية من فيتامني A وفيتامني 
معدل  زيادة  على  بقدرتهما  املميزيــن   C
منــو الشــعر، حيــث إنهما يشــجعان فروة 
الــرأس علــى إفــراز الزيــوت املفيــدة التي 

تساعد على منو الشعر بشكل أسرع.

كيف تستخدمني السبانخ لزيادة 
معدل منو الشعر ؟

نقــدم لك هنــا ســيدتي الطــرق اخملتلفة 
التي ميكنك اتباعها عند استخدام السبانخ 

زيادة معدل منو الشعر:

الطريقة اxو : السبانخ مع العسل 
والزيوت الطبيعية

الســبانخ  أوراق  مــن  واحــدا  كوبــا  امزجــي 
مــع ملعقــة كبــxة مــن العســل وملعقة 

كبــxة من أي زيت طبيعي للشــعر، ميكنك 
اســتخدام زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو 
زيت اخلروع، ثم اخفقي املزيج Á eضر 
الطعــام حتــى يصبــح كاملعجــون، بحيــث 
يكون متوســط القوام، ليس ســائال وليس 
غليــظ القــوام، وذلــك حتى يســهل عليك 
استخدامه ويســهل عليك غسل شعرك 

أيضا بعد االستخدام.
بعد أن أصبــح املزيج جاهــزا، ضعيه على 
شعرك وفروة رأسك، واتركيه ملدة نصف 
بالشــامبو  شــعرك  اغســلي  ثــم  ســاعة، 

والبلسم بطريقتك املعتادة.
مــرة  الطريقــة  هــذه  اســتخدام  ميكنــك 
أســبوعيا، وبالرغم من أنها قد تســبب لك 
بعــض الفوضى e املطبخ، إال أن نتائجها 
رائعة، فهذه الوصفة ســوف تساعد على 
 Bضافة إXمنــو شــعرك بشــكل أســرع، با
وقف تساقط الشــعر املزعج، كما أن لها 
القــدرة على إصــالح بعض مظاهــر التلف 
املوجــودة بشــعرك، وبالتاu يصبــح ناعما 

حريريا وشديد اجلاذبية.

الطريقة الثانية : السبانخ مع الزيوت 
الطبيعية

اخفقــي نصــف كــوب مــن أوراق الســبانخ 
الطازجــة أو املســلوقة، ثــم امزجيهــا مع 
زيت الشعر اخلاص بك، ويفضل استخدام 
زيــت الزيتــون، وذلــك لقدرتــه علــى حتفيز 
الشــعر علــى النمو، ثم ضعي هــذا املزيج 
على شــعرك، واتركيه ملدة ساعة تقريبا، 

ثم اغسليه بالشامبو والبلسم.

يتميز املزيج الســابق بقدرتــه على حتفيز 
شــعرك علــى النمــو، باXضافــة إB تغذيته 
إB حــد كبx، كما أنه يســاعد على التخلص 
مــن جفــاف وجتعيــدات الشــعر، وميكنــك 
اســتخدام هذا املزيج مرة أسبوعيا، وبعد 
فــ¨ة ســتجدين أن شــعرك صــار صحيــا 

وجذابا وبالتأكيد أطول.

الطريقة الثالثة : �فوق السبانخ 
باملوز والبابايا

إذا كنت ال حتبني وضع ماســكات الســبانخ 
علــى شــعرك، فيمكنــك اللجــوء إB احلــل 
البديــل وهو شــرب عصx الســبانخ، ولكن 
بالتأكيد ال أحد يحب مذاق عصx الســبانخ، 
لــذا ميكنك جتربة ³فوق الســبانخ اللذيذ 
بالفواكــه، والذي ســيجعل مذاق الســبانخ 

غx ظاهر باملرة.
اخفقــي كميــة مــن الســبانخ مــع املــوز 
والبابايــا واللــنب Á eضــر الطعــام حتى 
تفضلينــه،  الــذي  القــوام  علــى  حتصلــي 
واشــربي هذا املشــروب اللذيذ كل صباح 
مــع إفطارك وســتجدي نتائج مبهرة خالل 
أسبوع تقريبا، فالسبانخ ستجعل شعرك 
أكª نعومة وقوة باXضافة إB زيادة معدل 
منوه، كما ســيجعل املوز والبابايا بشــرتك 

ناصعة وصحية.
اســتخدام  جانــب   Bإ أنــه  تنســي  ال  ولكــن 
الســبانخ ل�سراع من منو شــعرك، عليك 
ومتوازنــة،  صحيــة  غذائيــة  أنظمــة  اتبــاع 
بحيث حتتوي على جميــع العناصر الغذائية 
الفواكــه  تنــاول  مــن  وأكــªي  املهمــة، 
واخلضــروات الطازجة، باXضافة إB شــرب 

كميات كبxة من املاء على مدار اليوم.
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عالج
السمنة
عند اxطفال
ال تهمليه
أبد}

 إن عالج الســمنة عند اPطفال ليس باPمر 
 e الصعب، فإكتســاب الطفل للوزن الزائد
ســن صغــx يعد خطــرY كبYx علــى صحته، 
فالســمنة تؤدي إB العديد من املشــكالت 
الصحيــة اخلطxة التي تــزداد مبرور الوقت 

وتقدم الطفل e العمر،

الصحيــة  املشــكالت  هــذه  أهــم  ومــن 
إصابة الطفل باxمراض التالية:

القلب  أمراض 
الدم ضغط   ارتفاع 
بالسكر  اXصابة 

واPربطة املفاصل   آالم 
 إلتهـــابــات الــجـلـــد واXصابـــات الفـطرية 
أن  اPم  عزيــزتـــي  عـــليــك  لــذا  والبكتــxيـــة 
حترصي على عالج السـمنــة عـنـد طفـلك، 

من خالل ا´تي:
 يجــب أن يكــون عنــد كل أم وعــي صحي 
ســليم مبــا ينفــع الطفــل ومــا تقدمــه من 
 Bطعــام صحــي ومفيــد، وإرشــاد الطفل إ
اPمــور الصحيحــة e التغذيــة مــع وضــع 
نظــام غذائــي متــوازن يســاعد علــى منــو 

الطفل بطريقٍة صحيحٍة.
ســنوات  ســبع  من  أكــ�  الطفــل  كان   إذا 
فــال بــد مــن تخفيــف الدهــون e الطعــام 
وتقليل الســكريات ومنع تناول املشروبات 

الغازية.
 تعويــد اPطفال على اPكل ببطء واملضغ 
اجليــد للطعــام ممــا يجعــل الطفل يشــعر 
بالشــبع بعــد  15 - 20 دقيقة مــن بدء اPكل 
كمــا أن شــرب كــوب مــن املياه قبــل اPكل 

يساعد على الشبع سريع`.

 حث اPطفال على تناول الفواكه واحلليب 
ومشــتقاته وتنــاول العصــx الطــازج بــني 

الوجبات بدال من احللويات.
 اXكثــار من تنــاول اPغذية الغنيــة باPلياف 
كاحلبــوب والبقوليــات واخلضــروات، فهذه 
الشــعور  تقليــل  علــى  تســاعد  اPغذيــة 

باجلوع.
 e البــد أن يكــون الوالدان قدوة حســنة 
تنــاول الطعــام e أوقــات Áــددة وإتبــاع 

العادات الصحيحة للطعام.
الرياضة  ممارسة  على  اPطفال   تشجيع 

مبا ال يقل عن 30 دقيقة يومي`.

أخــYx، احرصــي علــى  تقليل عدد ســاعات 
مشـــــاهدة اPطـــفـــال للتلفـــــاز وألعـــــاب 
احلاســوب بحد أقصــى ســاعتني يومي` Pن 
املكوث لســاعات طويلة أمامهم يفتح من 
شهيته ويدفعه لتناول اPكل بشكٍل كثيف.
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قسم العيون التخصصي
- زميل كلية اجلراحني امللكية بإجنل¨ا

- دكتوراه طب و جراحة العيون
- متخصــص e جراحــات القرنيــة و جراحــات تصحيح 
االبصــار بالليــزر ( ليــزك ، فيمتو ليزك ، فيمتو ســمايل )

و جراحــة امليــاه - البيضــاء باملوجــات فــوق الصوتيــة 
باالضافــة اB عالج انســداد القنــوات الدمعية و الكيس 

الدمعي جراحي`.

الدكتور/  ايهاب يسري
استشاري طب و جراحة العيون ( جامعة القاهرة )

نرحب بإنضمام

نبذة عن املرض وتعريفه: سرطان العني حالة غx شائعة من حاالت اXصابة بالسرطان. ومن املمكن أن يصيب السرطان اجلزء اخلارجي من العني، 
كاجلفنني مثال، وهما مكونان من عضالت وجلد وأعصاب. أما إذا بدأ السرطان e داخل كرة العني، فهو يدعى باسم ”سرطان باطن العني“. 

إن ســرطانات باطــن العني اPكª شــيوعا لدى البالغني هي الورم امليالنيني والورم اللمفاوي. وأما ســرطان العني الشــائع لــدى اPطفال فهو ”الورم 
اPرومي الشــبكي“ الذي يبدأ e خاليا الشــبكية. من املمكن أيضا أن ينتقل الســرطان إB العني من أجزاء أخرى e اجلسم. تختلف معاجلة سرطان 
العني بحســب اختالف نوع الســرطان ومدى تقدمه. وقد تشــتمل املعاجلة على اجلراحة وعلى املعاجلة اXشعاعية، باXضافة إB املعاجلة بالت�يد 

أو بالتسخني وإB املعاجلة الليزرية أيضا.

 ســرطان العني يتألف اجلســم من خاليا صغxة جدا. تنمو خاليا اجلســم ومتوت على نحو متوازن عادة. e بعض اPحيان، تواصل اخلاليا انقســامها 
ومنوها على نحو شــاذ غx مضبوط. يدعى هذا النمو باســم ”ورم“. إذا كان الورم ال يغزو النســج وأجزاء اجلســم اجملاورة له، فهو يدعى باسم ”ورم 
حميــد“. وهــو يدعــى بأنه منو غx ســرطاº أيضا. إن اPورام احلميدة غx خطxة على حياة اXنســان عادة. إذا كان الورم يغزو النســج وأجزاء اجلســم 

اجملاورة، فإنه يدعى سرطانا. كما يدعى باسم ”ورم خبيث“. 

تنتقل اخلاليا السرطانية إB أجزاء ³تلفة من اجلسم عن طريق اPوعية الدموية والقنوات اللمفية. اللمف هو سائل رائق شفاف ينتجه اجلسم. وهو 
يقوم بنزح الفضالت من اخلاليا. يجري اللمف ع� قنوات خاصة e اجلســم وع� أجســام على شــكل حبات الفاصولياء تدعى باســم العقد اللمفية. 
يعرف الســرطان الذي ينتقل من أحد اPعضاء إB أجزاء أخرى من اجلســم باســم ”ســرطان نقيلي“. تعطى الســرطانات e اجلسم أسماء ³تلفة. 
ويتعلق اســم كل ســرطان باسم املكان الذي بدأ منه. يدعى السرطان الذي يبدأ e العني باسم سرطان العني دائما، حتى إذا انتشر إB أجزاء أخرى 

من اجلسم.
 إذا بدأ السرطان e داخل كرة العني فهو يدعى باسم ”سرطان باطن العني“. إن نوع سرطان العني اPكª شيوعا لدى البالغني هو الورم امليالنيني 
e باطن العني. وهو يبدأ e الطبقة الوسطى من العني. إن سرطان العني اPكª شيوعا لدى اPطفال هو الورم اPرومي الشبكي. وهو يبدأ e خاليا 

الشبكية. ونادرا ما ينتقل هذا السرطان من العني إB النسج القريبة أو إB أجزاء أخرى من اجلسم.
Pســباب وعوامل اخلطورة من غx املمكن عادة حتديد الســبب الدقيق Xصابة شــخص Áدد بالســرطان. لكننا نعرف ما الذي يســبب الســرطان 
بشــكل عــام. ويعــرف اPطباء العوامل التي ميكــن أن تزيد من احتمال اXصابة بالســرطان. وهم يدعون هذه العوامل باســم ”عوامــل اخلطورة“. إن 
التعــرض املتكــرر للضوء الطبيعــي أو الصنعي واحد من عوامل اخلطورة فيما يخص ســرطان العني. ومن اPمثلة على الضوء الصنعي الذي يشــبه 
ضوء الشــمس الضوء الذي يســتخدم e حجرات التســمx (إضفاء السمرة على اجللد). يعد لون البشرة اPشــقر أحد عوامل اخلطورة فيما يخص 

سرطان العيون
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اXصابــة بســرطان العــني. واملقصــود بهــذا 
النوع من البشرة هو:   

اجللد اPشقر الذي يتجعد ويح¨ق بسهولة وال 
يتحول إB اللون اPســمر بســهولة أو على نحو 

جيد.    

العيــون ذات اللــون اPزرق أو اPخضر أو امللونة 
بألوان فاحتة أخرى.

إن أصحــاب اجللــد اPبيــض هــم أكــª تعرضــا 
خلطــورة اXصابــة بســرطان العــني. وكذلــك 
اPمر بالنسبة لoشــخاص الذين بلغوا خمسة 

 .ªوخمسني عاما من العمر أو أك

اxعراض
 تختلف أعراض سرطان العني اعتــمادا على 

مكـــان بدء الســرطان. يبدأ الــورم املـيالنيني 
e باطن العني ضمن الطبقة الوسطى من 

 e رومي الشبكي فيبدأPالعني. وأما الورم ا
خاليا الشبكية. قد ال تظهر أي أعراض مبكرة 

للـــورم امليالنيني فــي باطـــن العني. لكن من 
املمكن اكتشافه أحيانا خالل الفحص الدوري 

للعني.

 ومن اxعراض العامة لهذا 
السرطان: 

العني.  حدقة  شكل   e  xتغ
الرؤية.  e تغxات 

  e قامتة  بقعة  ظهور 
   قزحية العني. 

الرؤية.  تشوش 
انفصــال   Bإ الــورم  يــؤدي  أن  املمكــن  مــن 
الشــبكية عــن العــني. وعندمــا يصيــب الــورم 
امليالنيني اجلســم الهدبــي، فمن املمكن أن 
يصــاب املريــض بالغلوكومــا (الــزرق أو ارتفاع 
ضغــط العني). ومن املمكــن أن يصيب الزرق 
 Bالعصــب البصري بالضرر. وهــذا ما قد يؤدي إ

العمى أو فقدان البصر. 

أي  ظهــور   Bإ يــؤدي  ال  الــزرق  إن 
أعراض e معظم اPحيان. 

وإذا ظهرت أعراضه، فقد يكون من بينها: 
تشوش الرؤية.     

العني.   e أ� 
العني.   e إحمرار 

املعاجلة والرعاية الداعمة
يعتمد نوع املعاجلة املستخدمة على عوامل 

كثxة. ومن هذه العوامل: 

املريض. صحة 
وموقعه. الورم  حجم 

املرض. بلغها  التي  املرحلة 
وقد تشــتمل معاجلة ســرطان العني على ما 

يلي:  

اجلراحة
اXشعاعية. املعاجلة 
الكيميائية. املعاجلة 

الضوئي.   xالتخث
بالت�يد.  املعاجلة 

احلرارية.  املعاجلة 
هــذه  مــن  مزيــج  اســتخدام  يجــري  مــا  غالبــا 

املعاجلات معا. 

أشــعـــة  اXشـــــعاعية  املعـــاجلــة  تســـتخدم 
اخلاليــا  قتــل  أجــل  مــن  مرتفعــة  طاقــة  ذات 
الســرطانية. وهــذا ما مينــع اخلاليا مــن النمو 
 e شــعة املســتخدمةPواالنتشــار. تصــدر ا
املعاجلــة اXشــعاعية عــن آلــة خاصــة تقــوم 
 e ددةÁ منطقــة Bشــعة إPبتوجيــه هذه ا
اجلســم. مــن املمكن أيضــا إعطاء اXشــعاع 

داخليا.

وتعتمــد املعاجلــة اXشــعاعية الداخلية على 
مواد مشــعة موضوعة ضمن أجســام تشبه 
هــذه  توضــع  القثاطــر.  أو  اPســالك  أو  اXبــر 
بالقــرب  أو  الســرطان  منطقــة   e اPجســام 
منهــا. هنــاك أيضا أنــواع أخرى مــن املعاجلة 
اXشــعاعية التي ميكن اســتخدامها من أجل 

معاجلة سرطان العني.
 

والبــد من استشــارة الطبيب ملعرفــة املزيد 

عــن هــذه اPنــواع مــن املعاجلــة. املعاجلــة 
الكيميائية هي استخدام اPدوية من أجل قتل 
اخلاليــا الســرطانية. وعــادة مــا يجــري إعطاء 
املعاجلة الكيميائية عن طريق الدم، وذلك ع� 

قثطرة وريدية. 

كما ميكن تناولها عن طريق الفم. من املمكن 
أيضا أن حتقن اPدوية مباشــرة ضمن السائل 
النخاعي الشوكي. تستخدم طريقة املعاجلة 
بالتخثــx الضوئــي شــعاعا من الليــزر من أجل 
تخريــب االوعيــة الدمويــة التــي تقــوم بإيصال 
يجعــل  مــا  وهــذا  الــورم.   Bإ املغذيــة  املــواد 
خاليــا الــورم متوت مــن املمكــن أيضــا اللجوء 
إB اجلراحــة مــن أجل معاجلــة الــورم اPرومي 
الشبكي.  وe هذه اجلراحة جتري إزالة العني 

كلها مع جزء من العصب البصري.

ويجري اللجوء إB هذه الطريقة:
 إذا كان الورم كبxا. 

 Bإذا  كان من احملتمل أن ينتشــر السرطان إ
أجزاء أخرى من اجلسم. 

إذا  انعدمت أو تضاءلت فرص احملافظة على 
الرؤية. 

الرعاية الداعمة
هي معاجلة تهدف إB ما يلي: 

ضبط اPعراض.
تخفيف ا´ثار اجلانبية للمعاجلة.

مســاعدة املريــض e التالؤم مع مشــاعره 
الناجتة عن املرض. 

تتعامل الرعاية الداعمة أيضا مع ا�P املرتبط 
بالسرطان ومعاجلته.

ويســتطيع الطبيــب اق¨اح الطرق املناســبة 
من أجل تخفيف ا�P. كما ميكن أيضا أن جتري 

.�Pضبط ا e االستعانة بطبيب اختصاصي
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حــول  الغائــر  التجويــف  و  الســوداء  الهــاالت 
العــني مــن اPمــراض التــي يصعــب عالجهــا 
نظرY لعوامل عديدة مثل ضعف اجللد نسبيا 
e هــذه املنطقة و عمــق التصبغات و قلة 
وصــول الــدم املغــذي و وجود عوامــل اخرى 
وراثيــة ، و تأثــر هذه املنطقــة باالرهاق الذي 
يتعرض له االنســان ، و من ضمن طرق عالج 
هذه املشــكلة هو حقن بعــض املواد حول 
العني الخفــاء التجاعيد و الهاالت الســوداء و 
شــد اجللد و اصالح التجويف املوجود ، و لكن 
 e كانــت صعوبة هــذه الطريقــة ان احلقن
 e ةxاحوال كث e هــذه املنطقة يتســبب
بعــض التجمعــات الدموية و الكدمــات و التي 

كانت تستمر لف¨ة بعد احلقن .

و لكن ظهــرت ا´ن تقنية جديدة للحقن ،من 
مكان  بعيــد عن منطقة العني و اجلفون عن 
طريق ابرة بالســتيكية صغxة جدY ال تتسبب 
e أي كدمــات بالعــني  و غــx مؤملة و ميكن 
مــن خاللهــا توزيــع املــادة املعاجلــة حــول 
منطقــة اجلفــون،   بأمــان و كفــاءة الصــالح 
الهاالت السوداء و التجويف حول العني  بنتائج 
رائعة ، و يستمر تأثx هذه املواد حلواu ستة 
 Bاشــهر ، تعود بعدها املنطقة حول العني ا

ما كانت عليه e السابق.

هــذا باالضافــة اB طرق اخرى لعــالج الهاالت 
الســوداء و التجويــف حــول العــني مثل حقن 
امليزوثxابــي و التــي تســاعد علــى اعطــاء 
نضارة و شــد باملنطقة مع عالج االســمرار، 
و حتقن هذه املواد كل اســبوع اB اسبوعني 
، كمــا ميكن حقن البالزما املشــبعه بعوامل 
و  جلســات   -4  3 ملــدة  شــهر  كل  النمــو 
باالمــكان ايضا عــالج هذه املشــكلة ببعض 
اجهزة الليزر املتوفرة e العيادة،  باالضافة 
اB الكرميــات اليوميــة للعناية مبنطقة العني 

و اجلفون. 

قسم اxمراض اجللدية والتناسلية
- عالج جميع أمراض ومشاكل البشرة والشعر- 

- عالج التجاعيد بحقن البوتوكس والفيلر- 
- إعــادة النضــاره للوجــه وعالج ســقوط الشــعر عــن طريق حقن 

البالزما املشبعه بعوامل النمو- 
- حقن امليزوثxابى لعالج مشــاكل البشــره بالوجه وعالج سقوط 

الشعر
- إذابة الدهون وعالج السليوليت باحلقن املوضعى- 

- عالج آثار وندبات حب الشباب وتصبغات الوجه بالليزر- 
- عالج الوحمات الدمويه ودواB الساقني السطحيه بالليزر 
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الهاالت السوداء 
حول العينني

الدكتور/ �مد فتحي
إستشارى اPمراض اجللدية عضوية كلية اPطباء امللكيه - 
اململكة املتحدة زمالة كلية اPطباء امللكية - جالسجو
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 مــع بــدء العام الدراســي اجلديــد، والعودة 
حلمــل احلقائــب اُملثقلة بكميــة كبxة من 
بحاجــة  ســيدتي  طفلــِك  والدفاتــر،  الكتــب 
إB عنايــة خاصــة حيــث أنه يتــأذي من حمل 
ملــّدة  ظهــره  علــى  املدرســية  احلقيبــة 
طويلــة، لــذا عليــِك االنتباه إB هــذه النقطة 
الهاّمــة فهي قد تؤثر علــى صحة عاموده 
الفقــري، إB جانب تأثxها النفســي عليه إذا 

كانت ثقيلة.

ستتسائلني بينِك وبني نفسك، كيف 
أحمي ظهر طفلي من احلقيبة 

املدرسية ؟!

- يجب أال يزيد وزن احلقيبة عن 10 % من وزن 
الطالب حســب الدراســات التــي تعود على 

صحة الطفل.

التماريــن  ميــارس  أن  الطفــل  علــى   -
أنهــا  حيــث  عليهــا،  املتعــارف  الســويدية 
حتافظ علــى صحة العامــود الفقري وليونة 

العضالت.
- مراقبة حركة العامود الفقري عند الطفل 
مــن خــالل مشــيته ومالحظــة أي إنحنــاء أو 
إرتفــاع أحــد اPكتــاف عــن ا´خــر، حيــث أنها 
مشــكلة يجــب ســؤال الطبيب عنهــا على 

الفور.

- إذا كان برنامــج طفلــك املدرســي زخــم 
ويحتــاج حلمل كمية كبxة مــن الكتب عليه 

أن يبادل حمل احلقيبة بني يديه.

- التواصــل مــع املدرســة للحصــول على 
 Bبرنامــج الطفــل بالكامل حتــى ال يضطر إ

حمل كميات كبxة من الكتب غx الالزمة.

هكذا أنِت حتمني طفلــك وتتفادين حصول 
أي مشــكلة فيما بعد e ظهره أو عاموده 
الفقــري ال قــّدر ا{، فقــط اتبعــي النصائح 

سابقة الذكر. 

احلقيبة
املدرسية؟!

كيف أحمي ظهر طفلي من
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يتعــرض القلــب، ســواء كان ســليم` أو عليًال، 
التغــxات  مــن   xلكثــ احلمــل  فــ¨ة  خــالل 
الطبيعية والتي تعتــ� جزءY من التغxات لدى 
جســم املرأة الحتضان اخمللوق اجلديد الذي 
ينمــو بني أحشــائها - وســأتطرق مــن خالل 
هذا املقال وبشــيء من التفصيل للتغxات 
الطبيعيــة التي حتصل جلهــاز القلب والدورة 

الدموية . 

التغsات الطبيعية ( الفسيولوجية) 
t أثناء احلمل:

 
حجم (كمية) الدم:

 Yجسم احلامل ابتداء e يزيد حجم الدم الدائر
مــن االســبوع الســادس مــن احلمــل وينمو 
بصورة كبxة وســريعة حتى منتصف احلمل 

ثم بصــورة أقل حتــى نهاية احلمــل. وت¨اوح 
نســبة هذه الزيادة بني 20-100 % أي مبتوسط 
50 %. يصاحــب هذا النمو e حجم الدم ولكن 
بصــورة أقل بكثx منــو e حجم كريــات الدم 
احلمــراء وهــذا يــؤدي اB ظهــور مــا يســمى 
بفقــر دم احلمــل (أنيميــا احلمــل الطبيعية)، 
حيث ت¨اوح قوة الدم أو نسبة الهيموجلوبني 
لــدى أغلــب احلوامل بــني 11 - 12 ملجم /100مل 
ويعــزى حدوث هــذه التغــxات e حجم الدم 

وحجم كريات الدم اB هرمونات احلمل.

أداء القلب:
يرتفــع أداء عضلــة القلــب منذ بدايــة احلمل 
بزيــادة  احلمــل  منتصــف   e ذروتــه  واصــًال 
مقدارهــا 30-50 % ممـّا هو عليه قبل احلمل 

وتعزى هذه الزيادة اB أكª من عامل أهما:-

أ - زيادة حجم الدم e الدورة الدموية.
ب - زيــادة نبــض القلــب : حيــث يرتفع نبض 
قلــب احلامل مبعــدل 10-20 نبضــة اضافية 
لــكل دقيقة مقارنة مبا قبــل احلمل وتعت� 
زيــادة نبضــات القلــب هــي الســبب اPهــم 
احلمــل  أشــهر   e القلــب  أداء  الرتفــاع 

اPخxة.

ضغط الدم:
يبــدأ ضغــط الــدم لــدى احلامــل بالهبــوط 
ابتــداءY مــن اPشــهر اPوB للحمــل ويصــل 
ذروته e منتصف احلمــل ثم يبدأ باالرتفاع 
التدريجي اB مســتويات ما قبل احلمل قبل 
الوضع باســابيع قليلة. ويعزى هذا الهبوط 
 e وردة والشــراينيPانبســاط جميــع ا Bا

جسم احلامل بسبب:

قلوب احلوامل
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اجلنني. 

تقييم صحة القلب أثناء احلمل:
التغــxات  أن  حامــل  كل  تعــرف  أن  يجــب 
 e الطبيعية الســابقة الذكــر والتي حتدث
القلب والــدورة الدمويــة والتجويف البطني 
والتــي قــد تــؤدي اB ظهور بعــض اPعراض 
لــدى احلامــل والتــي قــد تكــون مشــابهة 
لبعــض أعــراض أمــراض القلــب ولكنهــا ال 
تعنــي بالضــرورة وجود مرض فيــه حيث أن 
هذه التغxات الطبيعية قد تكون سبب` كافي` 
لظهور بعــض اPعراض وســتزول جميعها 
بعــد الــوالدة، ومــن أهم هــذه اPعــراض ما 

يلي:-

أ - صعوبة التنفس:
 Bيــؤدي اضطراد منــو الرحم داخــل البطن ا
ارتفاع ضغــط التجويف البطني، وهذا يعيق 
حركــة احلجــاب احلاجز، وهــي العضلة التي 
تفصل جتويفــي البطن والصــدر، ويحد من 
قدرتهــا على التحــرك باجتــاه البــطـــن مما 
يقـلــل املســـاحة املتـــاحـــــة للـرئــة لكــي 
تتمدد متسبب` e حدوث صعوبة التنفس، 
أضف اB ذلك تســارع التنفس لدى احلامل 

لتأمني اPوكسجني الضروري للجنني.

ب - اخلمول والتعب العام:
غالبــ` مــا يكــون احلمــل الطبيعــي مصحوب` 
بخمــول وإحســاس بالتعــــــب العـــــام لــدى 
 e احلــــامــل. ويحــدث ذلك بســبب زيــادة
افــرازات هرمونــات احلمــل والتي تتســبب 
وبشــكل مباشــر e ارتخــاء جميع عضالت 

جسم احلامل.

ج- اخلفقان:
كمــا أســلفت فــإن احلمــل يكــون مصحوب` 
بزيــادة e نبضــات القلــب مبــا يقــارب -20

 B10 نبضــة لــكل دقيقــة وهــذه قــد تــؤدي ا
فـــي  والتـســــارع  باخلفقــان  اXحســاس 

نبضــات القلب.

د- حاالت اqغماء:
قد تشكو املرأة ذات الـــقــــــلــب الســـلــيم 
مـــــن حــــدوث حــاالت إغـــــماء مــــع فقدان 
الوعــي لف¨ة وجيــزة جدY وال يعنــي حــدوث 
هـــذه احلاالت وجـــود عــلــــــة القـــلـب. ومن 
أشهر هذه احلـــاالت متالزمـة الرحم والوريد 
اPجوف الســفلي    وانخفاض الضغط خالل 

ف¨ة احلمل.

مما ســبق يتضح أن احلمــل الطبيعي لدى 
يكــون  قــد  الطبيعــي  القلــب  ذات  احلامــل 
مصحوبــ` بأعــراض تتشــابه اB حــد كبx مع 
بعــض أعراض أمــــراض القـــلــب ولكنـــها ال 
تعـني وجودها بالضرورة، وe حالـــة وجـود 
أي شــــك يجب اســــتشـــــارة طبيب القلب 

اخملتص Xزالة أي لبس.

احلمل  هرمونات 
احلامل. قلب  من  تفرز  هرمونات 

زيــادة االنتــاج احلراري من جســم احلامل 
نتيجة لنمو اجلنني.

وهنا جتدر اXشــارة اB ظاهــرة حتدث خالل 
الرحــم  متالزمــة  وتســمى  احلمــل  فــ¨ة 
والوريــد اPجوف الســفلي أو هبوط الضغط 
االســتلقائي وميكــن شــرح هــذه الظاهرة 

كما يلي:

 xجوف الســفلي الــدم الغPيحمــل الوريــد ا
مؤكســد مــن اجلــزء اPســفل مــن جســم 
احلامــل اB اجلهــة اليمنــى من القلــب ليتم 
تزويده باالوكســجني ومير هــذا الوريد خلف 
الرحم مباشــرة. فعندما تســتلقي احلامل 
علــى ظهرهــا فــإن الرحــم يضغــط علــى 
هــذا الوريد ومينع وصول الــدم الذي يحمله 
”والــذي قد يصل اB 30 % مــن حجم الدورة 
الدمويــة“ اB القلب مما يتســبب e هبوط 
مفاجيء بل قد يتســبب e فقدان الوعي 
لدقائــق. اجلديــر بالذكــر أن هــذه الظاهــرة 
حتصل فيما يقارب 11 % من احلوامل وميكن 
منعهــا بأن تنام احلامل على جنبها بدًال من 

ظهرها ” انظر الرسم التوضيحي“.

التغsات خالل الوالدة:
خالل مرحلة الوالدة تزيد نســبة اســتهالك 
االوكســجني مبا يقــارب ثالثة أضعــاف. كما 
تزيد قــدرة أداء القلب مبا يقارب 50 % خالل 
 e والســبب  الرحــم (الطلــق)،  انقباضــات 
زيادة استهالك اPوكسجني هو ما يصاحب 
حالــة الــوالدة مــن آالم شــديدة ناجتــة عــن 
انقباضات الرحم. أما بالنســبة لضغط الدم 
فإنه يرتفع خالل ف¨ة الوالدة خصوص` أثناء 

الطلق.

التغsات بعد الوالدة:
نتيجة لصغــر حجم الرحم بعد الــوالدة يزول 
اPوردة  علــى  يســببه  كان  الــذي  الضغــط 
املوجــودة e أســفل البطــن وهــذا يؤدي 
اB زيــادة حادة e كمية الدم احملمول عن 
طريق اPوردة اB القلب. وهذه الزيادة ال تؤثر 
عــادة علــى احلوامــل ذوات القلب الســليم 
ولكــن يجــب التنبيه لها لدى مــن يعانني من 
بعــض أمــراض القلب التــي ســنتطرق لها 

فيما بعد. 

احلمل والرياضة:
ليست هناك آثار سلبية ملمارسة الرياضة 
اخلفيفة أو املتوسطة خالل أشهر احلمل 
الســتة اPوB، ولكــن خــالل اPشــهر الثالثــة 
اPخــxة ثبــت أن مزاولة الرياضة البســيطة 
يــؤدي اB نقص الدم املغذي للرحم بنســبة 
25 % والتــي قــد تســبب e نقــص نســبة 
اPوكسجني املغذي للجنني. من هنا ينصح 
بعــدم مزاولــة أي نــوع مــن أنــواع الرياضــة 
أشــهر  الثالثــة  خــالل  بســيط`  كان  مهمــا 
اPخxة للحمل حفاظ` على صحة وســالمة 

دكتوراه e الطب العام
و  القلــب  امــراض   e تخصــص  شــهادة   -

الشرايني 
- دبلوم e تصوير القلب باPمواج فوق الصوتية 

( فرنسا).

Zاالت التخصص:
تشخيص و عالج :

- نقص تروية عضلة القلب و امراض الشرايني 
التاجية.( الذبحة الصدرية و جلطة القلب ).

- نقص كفاءة عضلة القلب 
- امراض صمامات القلب 

- اضطرابات شحوم الدم ( ارتفاع الكوليس¨ول 
و الشحوم الثالثية)

- متابعــة مرضــى القلــب e العنايــة القلبيــة 
مشددة

- اجــراء ســونار القلب  عــ� جدار الصــدر و ع�  
املريء

- اجــراء ســونار القلب مــع االدوية املنشــطة 
للقلب 

- تشخيص نقص تروية عضلة القلب 
- مراقبة تخطيط القلب خالل 24 أو 48 ســاعة 

لتشخيص اضطراب نظم القلب و عالجها .
- اجــراء تخطيــط اجملهــود لتشــخيص تضيق 

الشرايني التاجية
- تشــخيص و عــالج و متابعــة ارتفــاع ضغــط 

الدم.

الدكتور/ أمل علي مكة  
استشاري امراض قلب   
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- تضــرر اPعصاب الطرفيــة ، إنضغاطها أو 
شدها و تهتكها .

-  إنضغــاط أعصــاب النخاع الشــوكي على 
مســتوى العنق او اPعصاب املغذية لليدين 

.
أو  للرســغ  اPوســط   العصــب  إنضغــاط   -

عصب املرفق  .
- خلل أو قصور الغدة الدرقية

- اXعتالل العصبــي احمليطي وخاصة لدى 
مرضى الســكرى حيث تبدأ عالمات التنميل 
ُيرافقهــا احلرقة والســخونة الحقا وخاصة 
e باطــن القــدم  وأحيانــا ظاهرهــا ومــع 
 e احلالة يحدث إعتــالال عصبيا e التقــدم

املثانة واالمعاء .
- اXصابة باXضطرابات املناعية .

- نقــص فيتامني ب12 والتســمم باملعادن 
الثقيلة  .

- أمراض الكلى والكبد املزمنة .
- التصلب اللويحي .

- اXلتهـــابات الفقــارية املرافــقـــة  لتـقـدم 

العـمر  .
الفقــرات  وتقــارب  الغضاريــف  جفــاف   -

واXنزالقات الغضروفية .  
-  العــالج الكيمــاوي أو اXشــعاعي لــoورام 

اخلبيثة .
 eاجللــوس أوالوقــوف لفــ¨ات طويلة و -

نفس الوضعية  .
- تليف اPنســجة بعد التعــرض ل�صابات أو 
العمليــات اجلراحية مما يتســبب بانضغاط 

اPعصاب .  
- الصداع النصفي ( الشقيقة )  ،اXختالجات 

العصبية واجللطات الدماغية  .
- التسمم ببعض املأكوالت البحرية  .

- ورم اPعصاب . 

لتنميــل  اُملســببة  العوامــل  لتعــدد   Yنظــر
اPصابــع ُيوصــى بضــرورة وصــف التنميــل 
بشكل دقيق وحتديد موقعه ، توقيته ومدته 
اضافــة إB اPعــراض املرافقــة لــه لتحديد 

العامل اُملسبب أثناء عملية التشخيص . 

تنميل 
اxصابع
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تشــيع اPســئلة حول تنميل اPصابــع لكون 
علــى  القــدرة   e يؤثــر  مزعجــ`  الشــعور 
بهــا  اXحســاس  أو  اPصــابـــع  إســـــتخدام  
خاصــة أثنــاء العمــل ، وقــد يكــون التنميــل 
بســـــيطا وعــــابـــرا ، متوســطا أو شــديدا ، 
دائمــا او متقطعا  . وُيرافــق التنميل حركات 
معينــة ،  النــوم بطريقــة Áــددة  أو عنــد 
اXســتيقاظ من النــوم . ال بد مــن التذكx أن 
رؤوس اPصابــع تتكــون مــن عــدد كبx من 
املســتقبالت احلســية مما ُيفســر شــيوع 
التنميل e اPصابع الذي ُيرافقة سخونة أو 
دفء e اPصابع ويؤثــر أيض` e الذراعني ، 

الساقني ، الكتفني أو اللسان . 

تتعدد العوامل اُملسببة لتنميل اxصابع 
منها :

-  تعــرض اPصابع ل�ودة شــديدة أو حرارة 
عالية أو اXمســاك باPجســام الباردة جدا أو 

الساخنة جدا .
-  الكسور أو إصابات e العنق .
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نتيجة التعرض املســتمر Pشــعة الشــمس 
 xســباب غP والعوامــل الوراثيــة وفقد الوزن
صحيــة، تظهــر عالمــات التقــدم e العمــر 
على الرقبة ، مما جعل احلاجة ماســة Xجراء 
عمليات جتميل الرقبــة من طرف العديد من 

السيدات .

وتشــمل جراحات التجميل معاجلة التجاعيد 
وأيضــا إزالــة ترهــالت منطقة اللغــد، وميكن 
إجراؤهــا مــع أو بدون جراحات جتميلية أخرى 
كشد ترهالت الوجه أو حقن الدهون لتضفى 

جمال و نضارة للوجه و الرقبة.

ماذا تعرفني عن عملية جتميل 
الرقبة ؟

يتم اللجوء اB عملية جتميل الرقبة Xخفاء آثار 
التقدم e السن وال¨هالت أسفل الفك مما 
يجعــل وجوه الســيدات أكــª شــبابا ونضارة، 

وبالتاu منحهن الثقة بالنفـس املرجوة.

ويختلف ســن املقبالت على عمليات جتميل 
الرقبــة حســب طبيعــة عالمات الشيخوخة، 
حــيــث يوجــــد مرضى فى ســــن العشرينات   
عالمات  من  يعانيــن  وراثية  لعوامل  ولكن 
سن  فى  أشــــخاص  هـنــاك  و  الشيخــــوخـة 
تلك  من  أى  عليهــم  تظهــر  ال  و  اخلمسـينات 

العالمات. و يتم شد العنق بعد سن 17 سنــة، 
وإن كان أغلــب املرضى ت¨اوح أعمارهم بني 

سن 30 و 70 سنة.

طرق جتميل الرقبة

أوًال: الطرق اجلراحية :

1 - اPسلوب التقليدي لشد اجللد و العضالت : 
يستغرق من ٢ إB ٣ ساعات ، وتبــدأ العملية 
املــراد  للمناطــق  وتخطيــط  رســم  بعمــل 
جتميلهــا، ويتــم إجراء شق صغــx حتت الذق 
وخلــف اPذن، وبعد عمل هــذا الشق الدقيق 
يتم فصل اجللد عن عضالت اجللد ثم تنسيق 
لتلك العضالت و إزالة الدهــون و الجلد الزائد 

مما يضفي مظهرا شبابيا للعنق.

تشبــه   : العنــق  عضــالت  شكــل  تعديــل   - 2
خلف  جلرح  احلاجة  دون  السابقة  الطريقة 
اPذن و ال يتم فيهــا إزالة للجلد و لكن تقتصر 

على شد لعضالت الرقبة.

3 - شفط دهون اللغد والرقبة.

4 - عملية شد العنق باخليوط.

مــاذا عن الشــعور بــا�x بعد 
عملية شد الرقبة ؟

تختلــف درجة ا�P من مريــض ´خر بحسب 
العمليــة  ونوعيــة  اPلــن  حتمــل  مستــوى 
ومــا اB ذلــك، مــع اXشــارة اB أن استخدام 
املسكنات يساهــم بشكل كبير e خفض 
 e عادة  تختفي  التى  و  ا´الم  تلك  عالج  أو 

غضون بضعة أيام.

ماذا عن الكدمات والتورمات ؟
 e التورمات  و  الكدمات  معظم  تــزول 
املرضى  يشعر  و  قليلة.  أسابيع  غضون 
الرقبة  جلد  فى  باخلدر  شعور  عموما 
املريض  يخرج  ما  وعادة  اسابيع.  ملدة 
بعد  ساعات  خالل  املستشفى  من 
التعافى التام من التخدير العــــام و إن كــــان 
 BوPا يقضونليلتهــم  املــــرضى  بعــــض 

باملستشفى ل�طمئنان عليهم.

اجلانبيــة  اxعــراض  ماهــي 
لتجميل الرقبة ؟

كما هو احلال e معظم العمليات اجلراحية 
، قد يحدث تورم و كدمات باجللد أو التهابات. 
و لكن يمكــن تــالe حـدوث ذلك باستخدام 
بعض املســـــكنات و مـضــــادات اXلتهابات 

خالل ف¨ة النقاهة.

كل ما تودين
معرفته عن عملية 
جتميل الرقبة
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دعي
اللون 

اxخضر
يعتني بجمالك

الشاي اxخضر
الشــاي اPخضر غني بالعديد من العناصر الغذائية اPساسية حليوية ونضارة 
البشــرة كمضــادات اPكســدة والكافيــني. حضري كــوب من الشــاي اPخضر 
واحفظيــه e الثالجــة لتستخدميــه كســ�اي يومــي رائــع لتهدئــة البشرة 

وتنظيف املسام.

اخليار
اخليار هو احلل املثاu للتخلص من انتفاخات العينني وتهدئة وتلطيف البشرة. 
فهو مــن املصادر الغنيــة مبضادات اPكســدة والفالفونويــدات التي تساعد 
على تقليل التهابات البشرة. فقط ضعي شرائح اخليار على عينيك وبشرتك 

واس¨خي لف¨ة بسيطة ليعمل كالسحر على بشرتك.

اللون اPخضر هو اPكª شيوًعا بني العناصر الطبيعية اPكª اهتماًما ببشرتك. فهو لون 
الطبيعــة اخلالبة والتي تعود باجلمال والصحة علــى بشرتك. لذلك، فنقدم إليكم اليوم 
Zموعة رائعة من املكونات الطبيعية البسيطة واملتوافرة ذات اللون اPخضر للعناية 

بجمال بشرتك واحلفاظ على نضارتها.

الشهادات :
- ماجيستx تغذية عالجية

بكالوريوس تغذية عالجية - اجلامعة اPمريكية e بxوت

حاالت املعاجلة :
- تغذيــة عالجيــة (سمنــة ، نقص تغذيــة ، أمراض القلــب ، الضغط ، 
السكــري ، أمراض الكلــى ، ارتفاع معدالت الكوليســ¨ول أو الدهون ، 

احلمل ، اطفال ، اجلهاز الهضمي)

أ. نادين اجلوهري
رئيس قسم التغذية
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الكيوي
الكيوي مــن الفواكه االستوائية الرائعة التي ميكــن استخدامها للحفاظ على 
بشــرة نضــرة ومشرقة. اخلطــي لب الكيــوي املهــروس مع الزبــادي وزيت 
جــوز الهند لتحضx مقشــر طبيعي رائع لبشرتك. فهو غنــي بأحماض اPلفا 
هيدروكســي، فيتامــني Aوفيتامــني C، ممــا يعمــل علــى إنعــاش البشــرة 

اجملهدة والشاحبة.

العنب اxخضر
يستخــدم العنــب اPخضر e تصنيع أغلــب مستحضــرات التجميل ومنتجات 
العنايــة بالبشــرة، فهو عنــي باملــواد الطبيعية التــي تساعد علــى مكافحة 
الشيخوخــة. حضري بنفسك خليط رائع من العنب اPخضر، الزبادي والعسل، 

كما يساعد أيًضا على التخلص من مشكالت البشرة الدهنية.

النعناع
e املرة القادمة، عندما تواجهني مشكلة بثور البشرة، اطحني بعض أوراق 
النعنــاع واخلطيها مع ماء الورد لتحصلي على عجينة متجانسة. استخدمي 
اخلليــط علــى أماكن البثور ملــدة 10 دقائق ثم يشطف جيــًدا. فيعمل املنثول 

املوجود e النعناع على تقليل التهابات البشرة واحمرارها.

التفاح اxخضر
خل التفاح من العناصر اPساسية e رفوف مطبخك. خففي خل التفاح باملاء بنسبة 
1:3 واستخدميه لشطف الشعر والتخلص من رواسب منتجات العناية بالشعر. صبي 
اخلليــط علــى شعرك بعد استخدام الشامبــو ودلكي فروة الرأس جيــًدا، ثم اشطفيه 

جيًدا. كما ميكنك أيًضا استخدامه بعد البلسم للحفاظ على شعر صحي والمع.

الليمون
أضيفــي عصx الليمــون إB السكر اخلشــن، وزيت الزيتــون لتحصلي بنفسك 
علــى مقشــر طبيعي رائــع لبشرة الوجــه واجلســم. فيساعد الليمــون على 

تفتيح البشرة والتخلص من اجللد امليت أيًضا.

اxفوكادو
حضــري بنفسك ماسك اPفوكــادو لتقوية الشعر من خــالل خلط نصف ثمرة 
أفوكادو مهروســة، صفار بيضة، ملعقة صغxة من العسل، وملعقة كبxة 
من زيت الزيتون. استخدمي اخلليط على شعرك ملدة 30 دقيقة. حيث يحتوي 

اPفوكادو على اPوميجا 3 



آلية حدوث الديسك : 
تؤدي عــدة عوامل إB حدوث قطــع e الرباط 
الليفي اخلارجي احمليط بالديسك( مثل حمل 
أوزان ثقيلــة أو حــادث عنيــف ، أو ان بنيــة هــذا 
الربــاط تضعف بسبب التقــدم بالسن او الوزن 
الزائــد للمريــض ) فينزلــق القــرص اجليالتيني 
الداخلــي مــن الداخــل إB اخلــارج مــن املكان 
الذي قطع فيــه الرباط الليفي اخلارجي ويقوم 
هذا القــرص بالضغط على النخاع الشوكي او 

على اPعصاب اخلارجة منه.
أعراض ديسك اسفل الظهر :

 هنــاك عدة أعــراض إما أن تكــون Zتمعة أو 
منفردة .

 1 - أ� شديــد e أسفــل الظهــر تزداد حدته 
باحلركة أو باXنحناء إB اPمام أو السعال. 

2 - إعوجــاج العمــود الفقــري بسبــب تشنــج 
عضالت الظهر.

تعريف الديسك : 
يفصــل بــني كل فقرتني من فقرات العمود الفقري قــرص يعمل على امتصاص الصدمات 
.هذا القرص يتكون من مادة بنيتها شبيهة ببنية اجليالتني , وهذا القرص او الديسك Áاط 
بحــزام اليفــي اخلارجي يحافــظ على تثبيت القــرص الداخلي e مكانه ومينعــه من االنزالق 

والضغط على النخاع الشوكي أو الضغط على اPعصاب اخلارجة من النخاع الشوكي .

3 - أ� ميتــد مــن أسفــل الظهر وقــد يصل 
إB الفخــذ او إB الســاق او اB القدم، مع تنميل 
وخدران حسب املنطقة التي يغذيها العصب 

املضغوط.
4 - ضعــف e عضــالت الســاق أو عضــالت 

القدم أو قلة إحساس e منطقة معينة. 
5 - بفحــص املريض يالحــظ الطبيب نقص او 

غياب املنعكسات الوترية العميقة .
ميكن ان يــودي رفع الســاق بشكل مستقيم 

اB حدوث ا� e الظهر او الساق .

حــدوث  علــى  تســاعد  التــي  العوامــل 
الديسك:

1 - كــ� الســن الــذي يــؤدي إB ضعــف اجلــزء 
اخلارجي .

 2 -  قلة اللياقة البدينة والتدخني وزيادة الوزن 
توثر على اPلياف اخلارجية للديسك .

أو  التلفــاز  أمــام  اخلاطــئ  اجللــوس   -  3
الكمبيوتر لف¨ات طويلة

فجائــي  دوران  أو  ثقيلــة  أوزان  حمــل   -  4
للعمود الفقري.

اخملاطــر الناجمــة عــن ديســك اســفل 
الظهر : 

1. ا�P الــذي قــد يكــون شديــدا جــدا ويقعــد 
املريض ومينعه من احلركة .

2. الضعف العضلي الذي قد يتطور اB حدوث 
ضمور e العضالت .

3. قلــة االحســاس واخلــدر الذي قــد يصبح 
مستمرا e اجلزء املصاب .

e بعض احلاالت قــد يضغط الديسك على 
اعصــاب التحكم باملثانــة او القولون فيصبح 
املريــض غــx قــادر علــى التحكــم e البول 

والغائط .

تعرف أك� علىديسك أسفل الظهر
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وهذه املرحلة متتد اB أسبوعني، ومينع من 
اجللوس على الكرسي لف¨ات طويلة.

املرحلة الثانية:
تبــدأ بعد أسبوعــني بحيث يتم عــالج املريض 
بواسطــة العــالج املائــي وتكملــة التماريــن 
يتذكــر  أن  املريــض  علــى  ويجــب  السابقــة 
التقليــل مــن كــªة اجللــوس لفــ¨ات طويلة 
علــى الكرسي وأن يزيد من املشي يوما بعد 
يــوم . ومينع منعــ` بات` حمل اPغــراض الثقيلة 
واالنحنــاء إB اPمــام أو التقــاط أي شــيء مــن 
علــى اPرض وهــو واقف وذلــك e أول ستة 

أسابيع من إجراء العملية.
املرحلة الثالثة:

تبــدأ بعد أربعــة أسابيع ويجب علــى املريض 
واPطــراف  والظهــر  البطــن  عضــالت  تقويــة 
السفليــة وعليــه زيــادة ف¨ة اجللــوس على 

الكرســي بالتدريــج وكذلــك قيــادة السيــارة 
بالتدريــج ومينع السفر بالسيــارة ملسافات 

طويلة e أول ثالثة شهور.
املرحلة الرابعة:

يكمــل  أن  يجــب  الثامــن  اPسبــوع  بدايــة   e
أن  ويستطيــع  السابقــة  التماريــن  املريــض 
 Bميــارس املشي كما يريد وكذلــك االنحناء إ
اPمام والتقاط اPغراض من على اPرض ورفع 

اPوزان اخلفيفة.
احلـــامــل  للســـــيدة  الهـــامــة  النصائــــح 

واملصابة بديسك اسفل الظهر :
اثناء نوبة اال� :

: ظهرها  على  تنام  التي  السيدة 
 تنصــح بثني الركبتني بحيث تشكل الركبة مع 
الفخذ زاوية مقدارها 90 درجة تقريبا مع ثبات 

اخمصي القدم على الفرشة .
السيدة التي تنام على جنبها :

تنصح بثنــي الركبتني كما سبــق ووضع وسادة 
بني الركبتني بسمك مناسب .

عند اجللوس ينصح باستخدام كرسي له مسند 
خلفــي بحيث يشكــل املسند زاويــة مقدارها ( 
110-100 ) بحيــث تالمس املنطقة القطنية مسند 
الكرســي بشكل كامــل بحيث تكــون الزاوية بني 
كــل مــن (اجلــذع – الفخذيــن – الساقــني ) 90 
درجــة , وعند اللــزوم ميكن وضع وســادة خلف 

املنطقة القطنية .
تبديــل الوضعيــات السابقــة كــل 10 – 15 دقيقة 

عدة مرات باليوم .
الثقيلة . اPشياء  حمل  عدم 

طريقة رفع االشياء املوجودة على االرض :
ثنــي الركبتــني كامال ثــم مسك الغــرض بكلتا 
اليديــن وأن يكــون أقــرب مــا ميكــن للجســم ثم 

الوقوف باالعتماد على الركبتني  .
عــــــــدم الـــتــــعــرض 
مبــاشـــــر  بشــــــكــــل 
للتــيــــارات الهــــوائيـــة 
( بشــــــكــــل خـــــــاص 

التكيف ).
اجلــلــــوس  جتــنــب 
 ( ال¨بيــع   ) بوضــعيــة 

اجلـلسة العــربيـة.
ال تــــؤثـــــــــر اXصـــابـــة 
عـلــــى  بالديــســـــك 
الــوالدة ســــواء كانــت 
الـــــــوالدة عـــــاديـــة أو 

قـيصــرية .
عـنـــد احلــاجـة ال مانـع 
مـن تـنـاول املسكنات 
تـــشــــكـــل  ال  الـــتـــــي 
اجلنني  علــى  خطــورة 
وسالمــة احلمل ومن 
افضلـــهــا مـشتقــات 
 ) مثل  الباراسيتامــول 

الباندول ).
 

طـــرق الوقايـــة مــن 
االصــــابة بــديســــك 

اسفل الظهر :
1 -  عدم رفع اPوزان الثقيلة .

2 - اجللــوس الصحيح أمــام املكتب أو التلفاز أو 
الكمبيوتر، ويجب أن يكون اجللوس دائما بشكل 

مستقيم مع رفع الرأس إB أعلى .
أمــام  طويلــة  لساعــات  اجللــوس  عــدم    -  3
الكمبيوتــر،  Pن ذلــك يسبــب تشنج e عضالت 
وضــع   e الكرســي  يكــون  أن  ويجــب  الظهــر 

معتدل وليس مائال إB اخللف .
4 -   ممارســة الرياضــة وتقويــة العضالت على 
اPقــل  15 دقيقــة كــل يــوم  ملساعــدة عضالت 

الظهر وعضالت الرقبة .  
5 - اختيــار السرير املناســب (معظمنا يقضي  
ثلــث حياتــه e السريــر)  فاختيــار سرير صحي 
يخفــف من مشاكــل العمود الفقــري ومشاكل 

آالم الظهر .

التشخيص :
افضل طريقة لتشخيص الديسك هي اجراء 
يحــدد  الــذي  املغناطيســي  بالرنــني  تصويــر 
االصابــة بدقة , كمــا ميكن التصويــر الطبقي 
وقــد  التشخيــص   e يساعــد  ان  احملــوري 
يساعــد التخطيط الكهربائــي للعضالت على 

حتديد جذر العصب املصاب بدقة
عالج ديسك اسفل الظهر:

تشx اXحصاءات اB أن معظم حاالت الديسك 
تخف دون تدخل جراحي مبدة 3 اB  6 شهور 
بشرط أن ال يكون هناك ضغط على اPعصاب 
أو النخــاع الشوكــي أو ضيــق e قنــاة النخاع 

الشوكي.
لعــالج  اجلراحيــة   sغــ الطــرق  هــي  مــا 

الديسك ؟
الــذي   �Pا تخفيــف   - 1
املريــض  منــه   ºيعــا

بأخذ املسكنات .
تشنــج  تخفيــف   -  2
العـــــضـــالت بتــنـــــاول 
الــمـــرخــيـــــة  اPدويــة 

للعضالت .
3 - استخدام كمادات 
اذا  اال  الساخــن  املــاء 
كانــت االصابــة حديثــة 
كمــادات  فنســتخــدم 
املاء البارد e أول 48 

ساعة .
الطبيعــي  العــالج   -  4
 e ةxولــه فائــدة كبــ
املريض  حالة  حتسني 

وتخفيف اPعراض.
5 - ميكــن إعطاء إبرة 
العمــود  أسفــل   e
للمرضــى  الفقــري 
 �Pالذيــن يعانون من ا

الشديد امل�ح .
6 -العــالج  اجلراحــي :  
إذا فشلــت كل الطرق 

ال  اال�  وأصبــح  اال�   تخفيــف   e السابقــة 
ميكــن حتمله او حدث ضعف شديد او ضمور 
e العضــالت او ان املريــض � يعــد يتحكــم 
e التبــول او التغــوط فعندهــا يجــب اللجــوء 
اB العمــل اجلراحي.امــا باجلراحــة التقليديــة 

للديسك او بواسطة املنظار.
النــصائـــــح الطـبيــــة بعــد إجــــراء عمليــة 

الديسك:
:BوPاملرحلة ا

املريــض  يحتــاج  للعمليــة   uالتــا اليــوم   e
صحيــة  بطريقــة  السريــر  مــن  النهــوض   Bإ
وسليمة حتت إشراف معالج الطب الطبيعي 
لعضــالت  خاصــة  متاريــن  وإجــراء  والتأهيــل 
البطن والطرفني السفليني وكذلك النهوض 
والعــودة إB السريــر بطريقــة سليمــة وبعد 
48 ساعة من إجــراء العملية ميكن للمريض 
العودة اB املنــزل ومتابعة التمارين السابقة 
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نصائح يوميةذكية
ملكافحةشيخوخة البشرة

بالتأكيــد لقد سمعــت الكثx من النصائح ملكافحــة شيخوخة البشرة، 
لكن قد ال تعود كل تلك النصائح بالنتائج التي تتمنيها. من أهم النصائح 
التي يؤكد عليها خ�اء اجلمــال هي استخدام واقي الشمس للحفاظ 
علــى حيوية ونضارة البشــرة، أيًضا االهتمام بنمط احليــاة الصحي أمر 
ضروري لبشرة أكª شباًبــا. لكن هناك أيًضا بعض اخلطوات اPساسية 
التــي ال بد من مراعاتهــا للحفاظ على بشرتك بعيــًدا عن أثار شيخوخة 

البشرة.

1 - اس»خاء العضالت
إن كنــت حترصــني على ممارسة التمرينــات الرياضية بانتظــام، فقد تظهر بعض 
اخلطــوط الدقيقة على بشرة الوجــه والرقبة نتيجة للضغط والشد العضلي أثناء 
ممارســة الرياضة. لذلــك، e املرة القادمــة أثناء ممارستك لبعــض التمرينات، 
تأكدي من اس¨خاء عضالت الوجه وعدم شدها لتجنب ظهور اخلطوط الدقيقة.

2 - ارتداء النظارات الشمسية
النظــارات الشمسيــة ســالح فّعــال ملكافحة جتاعيــد العينــني. ارتــداء نظاراتك 
الشمسيــة بانتظــام يساعــد على حمايــة منطقة Áيــط العني مــن التلف جراء 
التعرض Pشعة الشمس، كما تساعد كذلك على تقليل ظهور اخلطوط الدقيقة 

والتجاعيد الناجتة عن عملية التحديق.

3 - تناول الفيتامينات
مــن أهم اخلطوات اليومية لتجنب شيخوخة البشرة هي تناول املكمالت الغذائية 
مــن اPوميجا 3. فاPوميجــا 3 من اPحماض الدهنية اPساسية التي تتميز بخواص 
مضادة لاللتهابات، ومكافحــة شيخوخة البشرة بفّعالية. ويؤكد العديد من خ�اء 
اجللــد على أهمية تناول جرعات يومية من زيت السمك تصل إB 3 كبسوالت من 

زيت السمك Z 500م يومًيا للحفاظ على مرونة وحيوية البشرة.

4 - حافظي على ابتسامتك املشرقة
قد ت¨كز أغلب النصائح ملكافحة الشيخوخة على العناية بالبشرة، لكن ال بد كذلك 
من ال¨كيز على العنايــة بصحة اPسنان. فمظهر اPسنان املتكسرة، املتصبغة 
أو احلــواف الغــx متساويــة قــد يتسبب كل ذلــك e مظهر أك� سًنــا. حاوu قدر 
اXمكــان عدم اXفــراط e تناول القهــوة، وجتنبي استخدام أسنانــك كأداة حادة، 

مما يتسبب e تكسرها أو ظهور احلواف غx املتساوية.

5 - جتنبي احلرارة املرتفعة
علــى الرغم من أننا لسنا e الطقس الذي يحتاج الستخدام مصادر التدفئة، لكن 
مــن أهــم النصائح ملكافحة شيخوخــة البشرة هي باالبتعاد عــن مصادر التدفئة 
 e ومصــادر احلــرارة املرتفعــة. فاالقــ¨اب مــن احلــرارة املرتفعة، قــد يتسبب

احمرار البشرة وتكسر الكوالجني، مما يعني ترقق البشرة وظهور التجاعيد.

6 - تناول مضادات اxكسدة
تناول اPطعمة الغنية مبضادات اPكسدة يساعد على الوقاية من أثار الشيخوخة 
املبكــرة، كما يساعد علــى احلفاظ على صحة ألياف الكوالجــني، وتقليل التهابات 
البشــرة. احرصي على تنــاول مصادر مضادات اPكسدة كالتــوت ال�ي، الفاصوليا 

احلمراء، التفاح، اخلضروات الورقية وغxها.
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عالج الثالول
10حلول منزلية 

فّعالةلتتخلص من 
الــثـآلـيـل بدون جراحة

هل تعا من ظهور الثالول t وجهك؟ هل تشعر باخلجل وتفكر t إخفاء وجهك أو إخفاء يديك أو رقبتك أو أي مكان 
تظهر فيه الثاليل t جسمك؟

هــل ســئمت ممن يق»حون عليك كل مرة أن تتخلص من الثاليل جراحي* أو يصفــون لك كل يوم عالج* لها؟ هذا املقال 
موجه لك، وستجد فيه العالج اxكيد للتخلص من الثاليل إ  اxبد..

كثــx مــن الناس يعاº من ظهور الثاليل e الوجه، ومع أنها لدى الكثx من الثقافات تعد من عالمات اجلمال وغالب` ما تزيد 
الوجــه جمــاًال ومتيزY إال أنهــا e الوقت نفسه ترتبــط لدى أذهان الكثxيــن بشخصيات اPشرار e مسلســالت الكرتون أو 

الساحرات e اPفالم والقصص اخليالية مع أنها ال يجب أن تكون كذلك، بل هي من عالمات اجلمال. 
رمبــا هــذا التصور السلبي هو ما يجعل الكثxين يشعرون باحلرج منها ويحاولون إخفائها بشتى الطرق، بل رمبا تؤثر على 

ثقتهم e أنفسهم وجتعلهم دائمي االختباء!
وبــني مــن يفتخــر بالثاليــل ويحاول إظهارهــا (بل رمبا يضــع ثؤلوًال إصطناعيــ` e وجهه) وذلــك الذي يبحث عــن عالج لها 
ويعت�ها مشوهة جلمال وجهه.. يبقى اخليار لك وحدك e أن ت¨كها على وجهك أو تبحث عن العالج، وهو ما سنقدمه 

لك e اPسطر التالية..

�لول اليود
استخــدم قطعــة من القطــن مبللة باليود مرتــني إB ثالث مرات يوميُا كعــالج للثاليل. 
استمــر على هــذا العالج ملدة أسبوع ومــع االستمرار ستالحظ بنفســك أن الثؤلول 

يتحول إB اللون الغامق تدريجي` وبعدها يبدأ بالتقشر ومن ثم يتضاءل إB أن يسقط.
مالحظــة: حلمايــة املنطقة حول الثؤلول (الثالــول) من االلتهاب قم بدهنهــا باستخدام الفازلني 

قبل وضع القطنة املبللة عليها.

مالحظــة: نظــرY لكون خــل التفاح قد يكــون حارق` حــني استخدامه مما قد يــؤذي املنطقة حول 
الثؤلول (الثالول)  قم بدهنها باستخدام الفازلني قبل وضع القطعة املبللة باخلل.

العسل 
يدهن املوضع الذي به الثؤلول (الثالول) بالعسل، وي¨ك ملدة 15 دقيقة. عندما يجف 

متام` يغسل الوجه باملاء الداeء. تكرر العملية يومي` حتى زوال الثاليل.

HTTP://IDEASTREATMENT.COM املصدر:
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أوراق الكزبرة
اسحــق مقــدارY مــن أوراق الكزبــرة 
لتصنع معجون` يوضــع على الثؤلول 
(الثالــول) بحيــث ي¨ك طــوال الليل. 
مــع االنتظــام علــى هــذه الوصفــة 

ستالحظ زوال الثاليل تدريجي`.

حبوب الكاجو
الكاجــو  حبــوب  مــن   Yمقــدار خــذ 
إليهــا  املــاء  أضــف  ثــم  واطحنهــا 
علــى  ضعــه  ثــم  معجونــ`  لتشكــل 
الثالــول لديك. االستخــدام املنتظم 
 e سيساعــدك  العــالج  لهــذا 

التخلص من الثاليل تدريجي`.

اxسCين
 ªاصنع معجون` من مطحون حبة أو أك
من اPس�ين مع املاء، ومن ثم ضعه 
علــى موضــع الثالــول مرتــني يوميــ`، 

كعالج فعال للتخلص من الثآليل.

قشر املوز
 e الطــرق فاعلية ªواحدة مــن أك
عــالج الثآليــل هي بإستخــدام قشر 
املوز وذلك بفرك الثؤلول باستخدام 
اجلزء الداخلي من القشر أو وضعه 
Pطــول فــ¨ة ممكنــة علــى الثاليل 
يومي`. قم بتكرار العملية إB أن جتف 

الثاليل وتسقط.

خل التفاح
أو  القمــاش  مــن  قطعــة  غمــس 
القطــن e خــل التفاح ثــم ضعها 
علــى الثاليــل قبــل النــوم. ميكنــك 
تثبيتها باستخــدام الصقة جروح أو 
الشريط الالصــق للتأكد من بقائها 
e موضــع الثؤلــول حتــى الصباح. 
e الصبــاح تخلــص مــن القطعــة 
واغسل املنطقة جيدY باملاء. غالب` 
ما ستالحظ زوال الثؤلول خالل 5-7 

أيام باستخدام هذه الطريقة.

الثوم 
عالج ممتاز e التخلص من الثالول: 
 Bإ الثــوم  مــن  فــص  بتقطيــع  قــم 
استخدمهــا  ثــم  صغــxة  شرائــح 
بهــا  توجــد  التــي  املنطقــة  لفــرك 
الثآليــل أو ميكنــك هرس فــص ثوم 
ومن ثــم تغمس قطعة من القطن 
e عصارتــه وتوضــع علــى موضع 
الثاليــل. تــ¨ك طوال النهــار ثم تزال 
وتغســل جيــدY باملــاء قبــل النــوم. 
الصــق  شريــط  استخــدام  ميكنــك 

لتثبيت القطنة املبللة بالثوم.
مالحظــة: حلمايــة املنطقة حــول الثؤلول 
(الثالول) من اPثــر احلارق للثوم قم بدهنها 

باستخدام الفازلني قبل وضع الثوم.

اxناناس
اقطــع شريحة من اPناناس الطازج 
ومــن ثم اضغــط بها علــى منطقة 
الثاليل ملدة 5 دقائق على اPقل، 5 
مرات يومي`، مع االستمرار على هذه 
الطريقــة لــ5 أيــام على اPقــل. كما 
ميكنــك استخــدام عصــx اPناناس 
قطعــة  بتغميــس  وذلــك  الطــازج 
مــن القطن املبلل بــه واتباع نفس 
أن  ستالحــظ  السابقــة.  الطريقــة 
الثاليــل تبهت تدريحيــ` إB أن تختفي 

مع املداومة على هذا العالج.

الباكنج صودا وزيت اخلروع
أو  القطــن  مــن  قطعــة  ــس  غمِّ
القمــاش e مزيج من زيت اخلروع 
والباكنج صودا، ثم ثبتها e موضع 
الثاليــل واتركها طوال الليل. اغسل 
املنطقــة صباح` باستخــدام املاء. 
مــع االستمــرار على هــذه الوصفة 
سوف تتخلص من الثاليل بإذن ا{.



 e  ،املقابل e .الوضــع السليــم يكون العمود الفقري مستقيما عند النظر اليه من الوراء او من االمام e
حالــة اجلنف (SCOLIOSIS) يظهر إلتــواء e العمود الفقري نحو أحد جانبي اجلسم. غالبا ما يظهر اXلتواء 
خالل ف¨ة النمو املتسارع e سن املراهقة. وللجنف ميل وراثي معني،  وقد يكون أكª حدة وخطورة بني 
 Bأن 2 - 3 % من السكان يعانــون من اجلنف أال يكون حادا إ Bإ xالنســاء. وعلــى الرغم مــن ان التقديرات تش

درجة تستدعي العالج لدى 100 %  ، فقط.

ما هو
جنف الظهر؟!

(Scoliosis)
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أعراض جنف الظهر
متساو.  xغ الكتفني  ارتفاع 

 SHOULDER) الكتفــني  لوحــي  احــد 
االخر. من  بروزا   ªاك يكون   (BLADE

مستقيم.  xغ اخلصرين  خط 
³تلف. الفخذين  ارتفاع 

ظهــور احــد هــذه االعــراض يشكــل مبعثــا 
زيــارة  ويفضــل  اجلنــف  بوجــود  لالشتبــاه 

الطبيب.
 

أسباب وعوامل خطر اجلنف
e غالبيــة حاالت اجلنف، تكون اسباب اجلنف 
غx معروفــة. لكن حاالت عديــدة من شانها 

ان تسبب اجلنف:

الفقري. العمود  مبنى   e خلقي  اعوجاج 
اشكاال  تسبب  العصبي  اجلهــاز   e اصابة 
³تلفة مــن الشلــل، او العديد مــن امراض 
-CE الدماغــي  الشلــل  مثــل  (العضــالت 

العضــالت  وضمــور   (EBRAL PALSY
.(MUSCLES ATROPHY)

اصابــات ³تلفــة e العمــود الفقري من 
جــراء حادثــة او مــرض، مثــل تخلخــل العظم 
(OSTEOPOROSIS) والتهــاب املفاصــل 

.(ARTHRITIS)
مثل  العظمي،  الهيكل   e بنيوية  مشاكل 

ان تكون احدى الساقني اقصر من االخرى.
 

مضاعفات اجلنف
يعــاº املصابــون باجلنــف، بشكــل عــام، من 
اوجــاع e الظهر اكª بكثx من عامة الناس. 
وباالضافــة اB ذلك, e حاالت اجلنف الصعبة 
من املمكــن ان ينشا خلل e عمل االعضاء 
الصــدري،  القفــص  داخــل   e املوجــودة 
 Bوخاصــة القلــب والرئتــني، ممــا قد يــؤدي ا
ضيــق النفــس، التهابــات رئويــة وe حــاالت 
صعبــة ميكــن ان يصــل االمــر اB حــد فشل 
 CHF - CONGESTIVE) ºالقلب االحتقــا

.(HEART FAILURE
 

تشخيص اجلنف
باالضافــة اB االعراض التــي وصفت من قبل 
والتــي باالمكــان مشاهدتهــا, يجــب حتديــد 
التشخيــص النهائي من خالل صــور االشعة 

.(X - RAY – رنتجن) السينية

e حــال االشتبــاه بوجــود اضطــراب او خلل 
اخر يسبب اجلنف، فباالمكان اجراء فحوصات 
تصوير بطرق اخرى، مثل: التصوير املقطعي 
-COMPUTED TOMO (احملوســب 

بالرنـــيـــــن  التـــصويــــــر  أو   (RAPHY – CT
-MAGNETIC RES (املغــناطيـــســي 

مســح  أو   (NANCE IMAGING - MRI
.(BONE SCAN) للعظام

 عالج اجلنف
e غالبيــة احلــاالت يكــون اجلنــف سهــال وال 
يحتــاج اB العالج، امنا فقــط اB املتابعة مرة 
واحدة كل اربعة - ستة اشهر، وذلك لفحص 

ما اذا كان يحصل اي تفاقم e اجلنف.
القرار بشان احلاجة اB البدء مبعاجلة اجلنف، 

يتم اتخاذه استنادا على:
مدى صعوبة احلالة وخطورتها: تبعا لزاوية 

اجلنف، والتي يتم قياسها بالصورة.
جنس املصاب: هناك ميل، عادة، ملعاجلة 
 ªاكــ مبكــرة  مرحلــة   e املصابــات  البنــات 
وذلــك نظــرا الن خطــر تفاقم اجلنــف لديهن 

هو اك�.
شكل اجلنف: اجلنف الذي يكون على شكل 
احلرف S هو اكª عرضة للتفاقم، بصورة اك�، 

لذلك تفضل معاجلته e مرحلة مبكرة.
املوضــع: كلمــا كــان اجلنــف e منطقــة 
 ،ªاعلى من العمود الفقــري تزداد احلاجة، اك

اB املعاجلة.
سن العظام: كلما كان سن العظام اصغر 

.ªزاد احتمال التفاقم اك
اذا ما تقرر معاجلة اجلنف، فان 

هنالك طريقتني مركزيتني للعالج:
الطريقــة  هــي  هــذه  الطبــي:  1.احلــزام 
املفضلــة e احلاالت االقل صعوبة، عندما 
يكــون التخــوف املركــزي مــن التفاقــم. يتم 
ارتداء احلزام خالل النهار والليل، وهو يعمل 
على حني الظهــر باالجتاه املعاكس الجتاه 
اجلنف. ميكــن خلعه للقيــام بنشاط معني، 
لكن من املهم ارتداؤه الطول مدة ممكنة 
جلنــي الفائــدة القصــوى منه. مينــع احلزام 
ميكــن  النمــو  انتهــاء   eو احلالــة  تدهــور 

التوقف عن وضعه.

2. العملية اجلراحية: e احلاالت االشد حدة 
وصعوبة، ميكن اللجوء اB العملية اجلراحية 
التــي يتم من خاللها تثبيــت عدة فقرات مع 
بعضهــا البعض عــن طريق قطــع حديدية 
انحــراف  استمــرار  ملنــع  وذلــك  عظــام،  او 
 xالفقــرات. خــالل العملية، ميكــن ايضا تغي
زاويــة العمــود الفقــري قليــال لكــن ال ميكن 

الوصول اB عمود فقري مستقيم متاما.
وباالضافــة اB ذلــك، فقــد اثبتــت املعاجلة 
-CHIROPRACTIC TREA (اليدوية 
BI -) البيولوجــي  االرجتــاع   ,(MENT
FEEDBACK), التنبيه الكهربائي للعضلة 
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والنشــاط الرياضــي - اثبتــت قدرتهــا علــى منع تدهــور وتفاقم 
حاالت معينة من اجلنف.

واخلالصة:

 e ،يعتــ� اجلنــف حالــة منتشــرة نسبيــا ال يتطلــب املعاجلــة
الغالــب. e حالة الشك بوجــود اجلنف يفضل التوجه اB الطبيب 
نظــرا لوجــود حــاالت تتطلــب العــالج الوقائي ملنــع املضاعفات 
املستقبليــة. من املهم تذكر ان اجلنــف يظهر غالبا خالل سن 
املراهقــة الذي تظهر خالله تغيــxات جسمانية كثxة, كما من 
املهــم االنتباه اB هذه الظاهرة وتفهــم احلساسية فيها. عند 
احلاجة، توجد Zموعات دعم للذين يعانون من هذه املشكلة.

احلقائب املدرسية واجلنف
 e احلقائــب املدرسية الثقيلة xمــن جديد، حذر أطبــاء من تأث
العمــود الفقــري لoطفــال، وأشــاروا إB ضــرورة مراقبــة اPهل 
عنــد حدوث أي تغe x طريقة احلركــة وتناول اPشياء، من قبل 

أبنائهم.

وكانت دراسة إسبانية وبريطانية مش¨كة سابقة حذرت وبشدة 
 e طفال ومــا تسببه مــن آالمPوزان الثقيلــة علــى اPا xمــن تأثــ

الظهر وتشوهات e العمود الفقري.

وذكرت دراسات عديدة أن الفتيات أكª عرضة من الذكور ل�صابة 
باجلنف وبينــت أن وزن احلقائب املدرسية كان مياثل وزن الطفل 

أحيانا ورمبا أكª من أوزانهم.

وقــال اختصاصي تقومي العمود الفقــري، الدكتور يحيى رسالن إن 
عــالج اجلنف يتوقف على درجــة التقوس، وإن اPحزمة الطبية أحد 

عالجات اجلنف.

ويصيب إعوجاج العمود الفقري الفتيات واPطفال قبل سن البلوغ، 
ويسبب تشوها للعمود الفقري، وشكل اجلسد مع تقدم العمر.

سنويــة  ملراقبــة  الفقــري  العمــود  باعوجــاج  املصــاب  ويحتــاج 
منتظمــة ومتابعة طبية، فكلما مت اكتشاف اXصابة بشكل مبكر، 
كلما كان العالج فعاال والنتائج إيجابية، e بعض احلاالت قد تصبح 
املعاجلــة نوعا مــن ترويض العمــود الفقري ع� أنــواع معينة من 

احلركات الرياضية واملعاجلات الفيزيائية.
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اxورام الليفية بالرحم..

 حقائق ومعلومات مهمة لكل سيدة

 e ورام الليفيــة هــي أورام حميــدة تنمــوPا
 Yمن السيــدات ونظر xكث e عضلة الرحــم
Pن كلمــة ورم قــد ترتبط e ذهــن كثx من 
السيــدات بــاPورام السرطانيــة. فقــد جرى 
العرف على تسميتها  ( تليفات ) الرحم حتى 
ال تصــاب أي سيدة بأي هاجس خصوص` وأن 
نسبــة حتــول اPورام الليفيــة إB سرطانيــة 

نادرة جدY ( ال تتعدى ) 1: 1000 سيدة.

- تختلــف حجــم وعــدد التليفــات بالرحم بني 
 ªأو أكــ Yالسيــدات: فقــد يكــون ورمــا واحــد
وأحيانــ` يكــون العدد كبــxا جدY أمــا بالنسبة 
للحجم فقد يكون صغــYx مثل حبة العدس 
وقد يكون كبe Yx مثل حجم حبة اPناناس.

مــاذا يجــب أن تعــرف الســيدات 
عن اxورام الليفية بالرحم؟

- يصاب حــواu 20-40 % من السيدات بهذه 
اPورام قبــل بلوغهــم ســن ال ( 50 ) ولكــن 
كثxات منهن ال يعلمــن ذلك Pن كثx منهم 

   ( 50% uحوا) ال يكون لديهم أي أعراض
- رغــم أن اPورام الليفيــة ليــس لهــا سبــب 
واضــح. إال أن هناك الكثــx من العوامل التي 

تزيد فرصة اXصابة بها مثل:

1. تاريخ العائلة: تزاد نسبة اXصابة e بعض 
العائالت وعندما تكون اPم لديها أورام ليفية، 
 3 uصابــة بها لبناتهــا حواXتصبــح فرصة ا

مرات أكª من املتوسط.
بــاPورام  اXصابــة  فرصــة  ازداد  العمــر:   .2
 ªكــPالليفيــة كلمــا تقــدم العمــر، والعمــر ا
شيوعــ` ل�صابة بها هــو ما بني سن ال -30

40 عامــ` ولكــن بعــد ســن انقطاع الــدورة ( 
حواu اخلمسني ) تنعدم نسبة اXصابة بها. 
وحتــى اللواتــي لديهــم أورام ليفيــة بالفعل 

قسم النساء والوالدة
الشهادات:

- بكالوريوس الطب واجلراحة – طب عني شمس القاهرة
- ماجستx أمراض النساء والتوليد - طب عني شمس 

- عضوية الكلية امللكية Pمراض النساء والتوليد – لندن - اجنل¨ا 
- زمالة الكلية امللكية Pمراض النساء والتوليد - اجنل¨ا

Rاالت التخصص:
- جراحات مناظx أمراض النساء والتوليد للعمليات :- 

- استئصال أكياس املبايض.
- فك اXلتصاقات باحلوض حلاالت العقم لتسليك اPنابيب.

- استئصال الرحم باملنظار.
- استئصال أورام الرحم واملبايض احلميدة.

- استئصال احلمل خارج الرحم باملنظار.
- عالج حاالت تكيس املبايض باملنظار حلدوث احلمل وعالج العقم.

- جراحــات السلــس البــوu للنساء عــن طريق البطــن وعن طريــق الشريط 
 ( TVT – TOT ) املهبلي

- اجلراحات املهبلية بأنواعها كاستئصال الرحم من املهبل وعالج حاالت
 - السقوط املهبلي والرحمي وعمليات التجميل املهبلية. 

- متابعــة وعالج حــاالت احلمل احلرج واجراء جميع عمليــات الوالدة مبختلف 
أنواعها سواء طبيعية أو قيصرية 

- عــالج مشاكــل واضطرابــات الــدورة الشهريــة ومشاكــل ســن انقطــاع 
الطمث الهرمونية وخالفه. 

الدكتور/ إيهاب املصري
استشاري أمراض النساء والتوليد

45 44



تنكمش هذه اPورام كثYx وتختفي اPعراض.
3. اللــون والعــرق: تــزداد فرصة اXصابــة بــاPورام الليفية بني 
السمــراوات وكذلك السيــدات الالتي لديهن أصــول أفريقية 

حتى بني اPجداد.
4. الوزن والعادات الغذائية: تزداد فرصة اXصابة بالتليفات بني 
السيــدات البدينات واللواتــي يأكلن الكثx مــن اللحوم احلمراء 

بينما تقل النسبة بني من يتناولن اخلضراوات بكªة.

أين تنمو اxورام الليفية؟ 
تنمو اPورام الليفية بالرحم e أي من اPماكن التالية :- 

.( SUBSEROUS ) 1. على سطح الرحم من اخلارج
.( INTRAMURAL ) داخل عضلة الرحم e .2
.( SUBMUCOUS ) داخل جتويف الرحم e .3

e .4 كل السابق.

ما هــي اxعــراض املصاحبة لــ°ورام الليفية 
بالرحم؟

معظم اPورام ال تسبــب أعراض` واضحة ولكن بعضها يسبب 
اPعراض التالية:-

1. نزيف رحمي ( أثناء الدورة أو e غx وقت الدورة ).
2. آالم شديدة مع الدورة.

3. آالم أثناء املعاشرة الزوجية أو آالم بالظهر.
3. الشعــور بالثقــل e أسفــل البطــن مــع بــروز e جــدار 

البطن.
4. كªة التبول.

5. التأخــe x حــدوث احلمــل ( إذا مــا أدت اPورام إB انسداد 
اPنابيب ): قليًال ما يحدث.

ماذا يحدث للحمل t حالة وجود أورام ليفية 
بالرحم مع احلمل؟

ال تعــاº معظم السيــدات احلوامل املصابات بــاPورام الليفية 
من مشاكل ك�ى أثناء احلمل أو الوالدة ولكن قد حتدث بعض 

اPعراض أو املضاعفات نتيجة لها مثل:-
1. اXجهــاض أو الــوالدة املبكــرة ( خصوصــ` e حــاالت اPورام 

داخل جتويف الرحم ).
 e 2. زيــادة نسبة العمليــات القيصرية: نتيجــة وجود اجلنني
غــx الوضــع الطبيعــي داخــل الرحم ( اجملــيء باملقعــدة أو 

اجمليء املستعرض ).
3. النزيــف قبــل الــوالدة: نتيجــة االنفصــال املبكــر للمشيمة 

داخل الرحم قبل الوالدة أو أثنائها.
4. النزيــف بعد الوالدة: نتيجة عدم قــدرة الرحم على اXنقباض 

بقوة بعد نزول اجلنني.
5. آالم الرحــم نتيجة زيادة حجم التليفات أثناء احلمل ( ثم تعود 

مرة أخرى إB حجمها الطبيعي بعد انتهاء احلمل ).

كيف يتم تشــخيص اxورام الليفيــة وكيف يتم 

التأكد من وجودها؟ 
- e كثــx مــن اPحيان يتــم تشخيــص اPورام الليفية مبحض 
الصدفة عندما تذهــب السيدة إB الطبيب للفحص الدوري أو 

Pي سبب آخر.
- قــد يكتشــف الطبيب وجود التليف أو يشــك e وجوده أثناء 
الكشــف املهبلي العادي ويتم التأكد من ذلك بواسطة أحدى 

وسائل التشخص ا´تية:
1. الفحــص باملوجــات فــوق الصوتيــة ( السونــار) ســواء على 

البطن أو من املهبل (داخلي).
2. اPشعة املقطعية ( CT SCAN ) أو الرنني املغناطيسي 

.( MRI )
3. اPشعة بالصبغة على الرحم واPنابيب.

4. منظار البطن التشخيصي أو منظار الرحم.

ما هي اxسئلة التي يجب أن تسالها السيدة 
للطبيب عند اكتشاف اxورام الليفية؟

- ما هو عدد اPورام املوجودة بالرحم؟
- ما هو حجمها؟

- أين توجد بالضبط e الرحم؟
- هل أتوقع أن تنمو بعد ذلك أو يزداد عددها؟ وما هو معدل 

منوها؟
- ما هي املشاكل التي سببتها أو يتوقع أن تسببها؟
- ما هي اPبحاث التي تساعد على حتديد نوع العالج؟

- ما هي العالجات املمكنة للتخلص منها؟

كيف يتم عالج اxورام الليفية؟
- يتم حتديد العالج الالزم بناء على العوامل ا´تية:-

1. هل توجد أعراض شديدة أم ال؟
2. هل توجد رغبة e احلمل بعد ذلك أم ال؟

3 هــل اPورام الليفية كبxة احلجم؟ وما هــي أماكن تواجدها 
بالرحم؟

4. هل العمر قريب من سن انقطاع الدورة أم ال؟
- e حالة عدم وجود أعراض قوية، ال يوجد داعي للعالج ولكن 
يجب متابعة السيدة بصورة دورية ملتابعة حجم اPورام ومدى 

حدوث أعراض مستقًال. 
- e حالــة وجــود أعــراض مزعجــة يتــم اللجــوء إB العالجــات 

ا´تية:-

باxدوية: العالج 
 وذلــك مثــل مسكنــات ا�P أو أدويــة التحكــم e النزيف مثل 
اPدويــة القابضــة لoوعيــة الدمويــة أو أدويــة الهرمونات مثل 
 ºحبــوب منع احلمل أو حبوب ال�وجيس¨ون أو اللواب الهرمو
( MIRENA ) والــذي يقلل كمية الــدم e الدورة أو مماثالت 
هرمونــات النــوة النخاميــة ( LH-RHAGONISTS ) وهــي 
التــي تعطــى عــن طريــق احلقــن ( مــرة شهري` ملــدة 3 – 6 
شهــور ) وقد تؤدي إB صغــر حجم اPورام بنسبــة %50 طوال 
مدة العالج ( ولكنها تعود إB حجمها اPصلي بعد وقف العالج 
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مما يجعلها عالج` غx مؤثر ).

اجلراحة:  طريق  عن  العالج 
وذلــك e حالة حدوث أعــراض متوسطة أو شديدة وتلك هي 

البدائل:-
 MYOMECTOMY  ) بالرحــم  الليفيــة  اPورام  استئصــال   -
)وهــذا هــو اخليــار الوحيــد بالنسبــة للسيــدات اللواتــي يرغنب 
باحلمــل بعد ذلــك أو يرغنب e اXبقاء على الرحم Pي سبب آخر 
وهــي هذه احلالة يكن إجراء العملية إما عن طريق فتح البطن 
( مثل العمليــة القيصرية ) أو عن طريق منظار البطن أو الرحم 

ويتوقف نوع اجلراحة على حجم وعدد ومكان التليفات.
- استئصــال الرحم ( HYSTERECTOMY ) : وهي الوسيلة 
الوحيــدة للشفــاء الكامــل مــن اPورام الليفيــة وضمــان عــدم 

ارجتاعها ويتم ذلك e احلاالت ا´تية:-
عددها. زيادة  أو  الليفية  لoورام  الشديد  الك� 

اXستجابــة  وعــدم  بشــدة  الشهريــة  الــدورة  كميــة  زيــادة 
لoدوية.

ذلك. بعد  احلمل   e الرغبة  عدم 

وميكــن إجراء هذه اجلراحة أيض` عن طريــق فتح البطن أو عن 
طريــق املنظار وe كثx من احلاالت يتــم اXبقاء على املبايض 

أو عنق الرحم أو كليهما.
 Bاحلالتــني السابقتني تعت� العملية عملية ك�ى وحتتاج إ eو

ف¨ة نقاهه لعدة أسابيع.

-ENDOMETRIAL ABL  إزالــة بطانة الرحم ( 
( TION

 e أو إزالــة بطانة الرحــم للتحكم xهــذه احلالــة يتم تدمــ eو
حالــة النزيف الشديد إذا كان هذا هو العــرض اPساسي نتيجة 
التليفات ( عن طريق الليزر أو الكي الكهربائي أو الكي بالت�يد أو 
امليكروويــف ) ويتميز هذا العالج بأنــه يعد عملية صغرى وذات 

ف¨ة نقاهة قصxة تعد باPيام ولكنه ال يصلح لكل احلاالت.

( MYOLYSIS الليفي (  الورم  إذابة 
حيــث يتــم إدخال ابرة e داخــل الورم الليفــي ( غالب` عن طريق 
 xمنظــار البطن ثــم يتم مترير تيار كهربائي أو كــي بالت�يد لتدم
الــورم الليفــي وحتللــه وإذابتــه ) وهــو أسلــوب جراحــي قليــل 

اXستخدام.

-UTERINE F ) بالرحــم  الليفيــة  اxورام  أوعيــة   انســداد 
( BROID EMBOLISATION

حيــث يتــم ادخــال أنبوبــة رفيعــة e داخــل اPوعيــة الدمويــة 
املغذيــة لــoورام الليفيــة ثم يتم حقــن مــادة بالستيكية أو جل 
داخــل هــذه اPوعية لسدهــا ممــا يتسبب e انكمــاش حجم 
 Bعراض التي تسببها. وقد تؤدي هذه الطريقة إPورام وقلة اPا
حــدوث بعض املضاعفات ولكنها تصلح بالذات e حالة وجود 

مشاكل طبية أو جراحة تعوق اجلراحات التقليدية.

آفاق املســتقبل: توجد بعض العالمات املســتقبلية 
ولكنها مازالت حتت الدراسة مثل:-

- اجلراحــة باملوجــات فوق الصوتيــة حتت ارشاد جهــاز الرنني 
املغناطيسي 

( MRI GUIDED )
- جراحــات الليزر: Xزالة الــورم أو تدمx اPوعية الدموية املغذية 

47له.



ما هو
التهاب املعدة

التهــاب املِعدة هو تهيج وتورم e بطانــة املعدة و تنتج 
حالــة االصابــة بالتهاب املعــدة عنما يحــدث ضعف أو تلف 
الطبقــة الواقيــة جلــدار املعــدة الداخلــي اخملاطــي مما 
يتسبــب بالتهاب بطانة املعدة ، ويعد هذا اXلتهاب شائع` 
، و يتسبــب بحــدوث أ� شديــد وحاد e البطــن ، و معظم 
احلــاالت ناجتة عن العــدوى البكتxية وغالب` ما تكون من نوع 
امللويــة البوابية (H.PYLORI ) ، ويقســم اB نوعني اPول 
مزمــن يدوم ف¨ه طويلة والثاº فــ¨ه قصxة ت¨اوح لعدة 

ايام فقط .

أسباب التهاب املعدة

من اPسبــاب املعروفة و التــي قد تؤدي ل�صابــة بالتهاب 
 H.PYLORI ) يــة ومنهاxصابة بالعدوى بكتXاملِعــدة:- ا
 xالدوائية التــي تتسبب بتأث xاستخــدام بعــض العقاق -. (
جانبــي علــى املعــدة كاPس�يــن أو ا´يبوبروفــني و خاصة 
عند استخدامها لف¨ة طويلة . - اXصابة باXرتداد املعدي 
املريئي .- بعض احلاالت مرتبطة بالتوتر الشديد .- العدوى 
او   (  CMV  ) للخاليــا  املضخــم  بالفــxوس  الفxوسيــة 
الفxوس الهxبيسي البسيط ( HSV ) . - فرط استهالك 
املــواد الكاوية او اُملتسببة e تآكل بطانة املعدة و فرط 
استهــالك املشروبــات الكحوليــة .- وجــود حالــة مرضية 
تتطلــب االعتماد أجهزة التنفــس االصطناعي ملدة زمنية 

طويلة . - االصابة بأمراض اجلهاز املناعي الذاتية 

أعراض وعالمات التهاب املعدة

تظهــر عالمات وأعــراض اXصابة بهذا املــرض على النحو 
التاu :- فقدان الشهية وعدم القدرة على كسب الوزن .- 
الشعور بالغثيان والتقيء .- أ� حاد e البطن .- تغx لون 
ال�از اثر خروج الدم .- القيء املستمر وقد يكون مصحوب 

بالدم أحيان` .- حدوث اXسهال .

مضاعفات التهاب املعدة

من املضاعفات التي ميكن حدوثها نتيجة اXصابة باملرض 
:- التقرحات املعدية ، حيث أن التهاب املعدة املزمن يزيد 
فرصة اXصابة بقرحة املعدة .- النزيف املعدي الداخلي .
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قسم اxمراض الباطنية
الشهادات:

– اململكــة  نتوكاســل  جامعــة  مــن  وجراحــة  طــب  بكالوريــس   -
املتحدة 

- البورد اPمريكي باPمراض الباطنية 
- البورد الكندي باPمراض الباطنية 

- البورد الكندي بأمراض اجلهاز الهضمي والكبد كندا شهادة
Rاالت التخصص:

- إجراء مناظx املعدة والقولون تشخيص وعالج جرثومة املعدة
- استئصال الزوائد اللحمية من القولون

- عالج إلتهابات وتقرحات املريء واملعدة واXثنى عشر
- تشخيــص وعــالج أمــراض القولــون التقرحــي تشخيــص وعــالج 

إلتهابات الكبد ومن ضمنها فxوسات الكبد الوبائية
- إجــراءات عالجيــة لنزيف القرحــة وربط دواu املــريء وأخذ عينات 

الكبد وتركيب بربيش املعدة ( فتحة للتغذية )
- إجراء غسيل القولون فحص الكبسولة الذكية

الدكتور/ عماد احلمر
استشاري اPمراض الباطنية واجلهاز 

xالهضمي والكبد واملناظ



تشخيص التهاب املعدة

قد يلجأ الطبيب إB التدابx التالية لتشخيص هذا املرض :-الفحص اخمل�ي لعينة الدم وذلك للكشف عن البكتxيا املسببة للمرض .- الفحص اخمل�ي 
لعينــة الــ�از وذلــك للكشف عن البكتxيا املسببــة للمرض .- التنظx الداخلي لفحص أجــزاء القناة الهضمية العلوية .- الفحــص اXشعاعي وذلك عن 

طريق التصوير االشعاعي ( X-RAY ) للقناة الهضمية العلوية 

عالج التهاب املعدة

مــن اXجــراءات العالجيــة املتبعة للمرض :العقاقx الدوائيــة التي تعمل على التقليل من حموضــة املعدة بإحدى الطرق التاليــة :- تثبيط نشاط اخلاليا 
املنتجة لoحماض املعدية . - تقليل كمية اPحماض املفرزة - معادلة أحماض املعدة . - استخدام املضادات احليوية تبعا لنوع البكتxيا املسببة 

الوقاية من التهاب املعدة

للوقايــة مــن املرض يجب اتباع التعليمات التالية :- عــدم تناول االدوية اال بوصفة طبية و اXلتزام بتعليمات الطبيــب و الصيدالº حول الطريقة املناسبة 
ل�ستخــدام .- اXمتناع عن تنــاول العقاقx الدوائية من مضادات اXلتهاب الغx ستxويدية ( كاPيبوبروفني ، الديكلوفيناك) أو اPسبxين و خاصة تناولها 
لفــ¨ة طويلــة مــن الزمــن و على معدة فارغة . - تنــاول طعام صحي ومتــوازن .- اXقالع عن التدخني .- عــدم شرب املشروبات الكحوليــة .- اXهتمام 
بالنظافة العامة .- تناول الطعام املطبوخ جيدY .- تناول اخلضروات املغسولة جيدY .- عدم إستعمال ادوات اPخرين الشخصية .- غسل اليدين بشكل 

متكرر باملاء والصابون قبل تناول الطعام او بعد استخدام دورة املياه .
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منظار
القولون

فحص تنظــx القولون باملنظار (COLONOSCOPY)، هو 
فحــص طبي يقوم به طبيب. يدخل الطبيب أنبوبا e اجلسم 
(ENDOSCOPE) مــزودا e طرفه بكامxا وإضاءة. يصور 
املنظــار داخل اجلســم، ويرسل الصور مباشــرة إB شاشة 

التلفزيون املوجودة أمام الطبيب.
يقــوم الطبيب بتحريــك املنظــار، كما ميكــن إستخدامه من 
 ،(BIOPSY  عينة نسيج للفحــص اخمل�ي) أجــل أخذ خزعة
 ،(POLYP - زائدة حلمية) وكذلك من أجل استئصال سليلة

او لوقف نزيف االوعية الدموية.
الهضمــي  للجهــاز  باملنظــار  فحــص  هــو  القولــون   xتنظــ
السفلــي، مبــا e ذلك فتحة الشــرج (ANUS)، املستقيم 
 xواحيانــا اجلــزء االخ ،(COLON) والقولــون ،(RECTUM)

.(TERMINAL ILEUM) معاء الدقيقةPمن ا
تنقسم اPمعــاء الغليظة إB عدة أجــزاء (حسب ترتيب تدفق 
ال�از): من القولون املرتفع (RISING COLON)، والقولون 
والقولــون   ،(TRANSVERSE COLON) املستعــرض 
النــازل (DESCENDING COLON)، وحتــى املستقيــم 
عكــس  وعلــى   .(SIGMOID) والسينــي   (RECTUM)
اجلهــاز الهضمــي العلوي، فــان اجلهاز الهضمــي السفلي 
ملــيء – بشكل طبيعي - مبحتويات شديدة الكثافة، متنعنا 
تقريبا بشكل كامل امكانية النظر إB جدار اPمعاء. لذا، ينبغي 

إعداد اPمعاء قبل تنظx القولون بتنظيفها من ال�از.
فحص التنظx السيني هو e الواقع تنظx ³تصر للقولون، 
مــن فتحة الشرج إB السيني. ويأتي e اطار الكشف املبكر 
عن سرطــان القولــون واملستقيــم، فمعظــم اPورام تظهر 

بالعادة e هذه اPجزاء من القولون.
باXضافــة إB املنظار العادي، ميكن إستخــدام املنظار الذي 
يحتــوي على Áــول أول¨اساونــد، اPول¨اساونــد – التنظxي 
(EUS: ENDOSCOPIC ULTRASOUND)، وبالتاu يتم 
 e مــراض املوجودةPاحلصــول على معلومــات حول هذه ا

جدار القناة الهضمية أو بجوارها.

الفئة املعرضة للخطر
اخملاطــر  بعــض  علــى  للقولــون   xتنظــ اختبــار  اي  ينطــوي 
البسيطــة مــن نزيف او ثقب. لكن هــذه اخملاطر ضئيلة جدا 
(اقــل مــن 0.1  ٪) خالل تنظــx القولون التشخيصــي. اما عند 
استخــدام منظار القولون النشطة عالجيــة (مثل ازالة زائدة 
حلميــة -  POLYP)، فــان احتمــال خطر هــذه املضاعفات 

.٪ 2 Bيرتفع ا
 xكث e من املهم االشارة انه ميكن عالج هذه املضاعفات
 Bبعض االحيــان يحتاج االمر ا e احلال، لكن e مــن احلــاالت

اجراء عملية جراحية.

اxمراض املتعلقة:
 ،(COLORECTAL CANCER ســــرطــان القـــولــون (
متالزمة ارنوفوليفوزيس العائليــة (ARNO’S)، متالزمة داء 
 FAP - SYNDROME FAMILIAL) العائلــي السالئــل 
 -xغ الوراثية  القولــون  سرطــان  متالزمــة   ،(POLYPOSIS
-HNPCC - COLON CANCER SY (السليلــي 
DROME HEREDITARY NON - POLIFOAI -

IC)، االورام احلميــدة e (ADENOIDS) القولــون، نزيــف 
-INTEST (اجلهــاز الهضمــي السفلي، انسداد االمعــاء 

.(NAL BLOCKAGE
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متى يتم اجراء الفحص؟
ميكن اجراء فحص تنظx القولون وفقا ملوعد Áدد سلفا، او بصورة مستعجلة (غالبا e املستشفيات).

احلاالت التي يتم فيها اجراء الفحص:
- فحص استطالعي للناس الذين ال يشتكون من اي شيء.

- بهدف الكشف املبكر عن سرطان القولون.
- e حاالت الدم اخملفي ال�ازي االيجابي.

 xات تطرا على وظائف االمعاء وعالمات اخرى قد تشxتغي ،(ANEMIA ) املفهوم االسباب، فقر الدم xاطــار التحقــق من االسهال واالم البطن وفقدان الوزن غ e -
اB وجود ورم e القولون.

.(EUS) يxلتقييم مدى انتشار ورم القولون باستخدام االول¨اساوند – التنظ - 

طريقة أجراء الفحص
بعد وضع احلقنة الوريدية e يدك، تعطى لك االدوية املهدئة.

سيطلــب منــك االستلقاء علــى جنبكم، ويقوم الطبيــب (e الغالب اخصائي امــراض اجلهاز الهضمــي - GASTROENTEROLOGIST) بادخــال املنظار اB فتحة 
الشرج، ومن ثم يقوم برفعه نحو اعلى القولون. عند الوصول اB نهاية املقطع املزمع فحصه، يقوم الطبيب باخراج املنظار ببطء وهو ينظر اB جدران االمعاء.

e حــال اكتشــاف اي مشكلة، ميكــن ان يقوم الطبيب باخذ خزعة بهــدف اجراء التشخيــص الباثولوجــي (PATHOLOGICAL DIAGNOSIS) (على سبيل املثال، 
لتحديد ما اذا كانت النتيجة سرطانية) او حتى استئصاله بشكل نهائي.

 قد تشعر با� خفيف e البطن اثناء فحص تنظx القولون. وقد يسهل اخذ نفس عميق وبطيء عليك الفحص.

كيف نستعد للفحص؟
قبل الفحص، يجب ابالغ الطبيب اذا كانت لديك مشكلة e احد صمامات القلب، واذا قيل انك بحاجة اB تناول املضادات احليوية (ANTIBIOTICS) قبل عالج االسنان 
-END ARTIFICIAL VALVE) او اذا عانيت e املاضي من تلوث e صمام القلب (التهاب الشغاف -  (او العمليــات اجلراحيــة، واذا كــان لديك صمام اصطناعي 

.(CARDITIS
- اذا كنت تعرف عن احدى هذه احلاالت، قد تضطر لتناول املضادات احليوية قبل االختبار.

- يجب ابالغ الطبيب اذا كانت لديكم حساسية للدواء، واذا كنتم تعانون من امراض القلب او الرئتني.
- يجب ابالغ الطبيب ان كنت حامال.

قبل اجراء التنظx يجب القيام بتحضxات وفقا لتعليمات الطبيب. بصورة عامة: يجب احملافظة على نظام غذائي قليل االلياف لف¨ة 4 ايام قبل اجراء االختبار.
قبل االختبار بيوم واحد، يجب استهالك السوائل الصافية فقط. e يوم االختبار يجب اخذ حبوب و/ او ملني خاص، وفقا لتعليمات الطبيب. من املهم احلفاظ على شرب 

الكثx من املاء اثناء تنظيف القولون. e يوم الفحص يجب شرب السوائل الصافية – بامكانكم حتليتها.
 قد تكون هناك حاجة العطائكم حقنة شرجية (COLON CLEANSING) قبل الفحص التنظxي.

اذا كنتــم تتناولــون االدوية، فينبغي استشارة الطبيب املعالج. اذا طلب منــك اخذ هذه االدوية، يجب ان تتناولها مع رشفة صغxة من املاء e الوقت املعتاد. اذا كنت 
مصابا مبرض السكري (DIABETES)، فعليك استشارة طبيبك املعالج حول مستويات السكري قبل الفحص بيوم واحد.

احضروا الدواء معكم حتى تتمكنوا من اخذه بعد االختبار. من املهم استشارة الطبيب املعالج، خاصة اذا كنت تاخذ ادوية ملنع جتلط الدم.
غالبــا مــا يتــم اجــراء اختبار تنظx القولون حتــت تاثx املهدئ او التخديــر السطحــي (SUPERFICIAL SEDATION). ال ميكنــك السواقة بعد االختبــار، فاذا � يطلب 
منــك املكــوث e املستشفــى بعد االختبار، عليك ان تكون قد رتبت هــذا املوضوع. كذلك من املمنوع تشغيل االالت اخلطرة او املعــدات الثقيلة خالل 8 ساعات بعد 

االختبار.

بعد الفحص:
- يتم نقلك اB غرفة االنعاش ملدة 30 دقيقة تقريبا.

.xالبطن وبحاجة الخراج الغازات. هذا الشعور مير بعد وقت قص e قد تشعر با� -
- سيقوم احد افراد الطاقم الطبي بتسليمك نتائج الفحص.

- انتبهوا للتعليمات املرفقة باستمارة تسريحكم من املستشفى. قد تضطرون اB جتنب تناول ادوية تسييل الدم اذا كان الطبيب قد اخذ منكم خزعة.
- ال ميكن قيادة السيارة خالل الـ 8-12  ساعة التي تلي الفحص. راجعوا التعليمات e استمارة التسريح.

:xاملضاعفات التي تستدعي اهتماما بعد فحص التنظ -
- ارتفاع e درجة احلرارة.

- آالم شديدة e البطن.
- دم e ال�از.

- براز اسود.
- قيء.

عند ظهور واحدة او اكª من هذه االعراض، يجب التوجه للطبيب باقصى سرعة!

حتليل النتائج
- بعد الفحص، يقوم الطبيب مبناقشة النتائج معك. قد تتلقى ورقة حتتوي على تفاصيل النتائج.

- باالضافة اB ذلك، قد يرفق بورقة النتائج صور ملونة للتجسيد.
- من املمكن ان يخ�وكم انه مت اخذ خزعة (BIOPSY)، وان عليكم انتظار النتيجة لعدة ايام، 

او حتى 3-2 اسابيع.
- نتائج اختبار التنظx السليمة: ال توجد اية دالئل على وجود خلل e منطقة الفحص.
- أحيانا، وبسبب سوء جتهيز االمعاء، يكون االختبار جزئيا او ال تتوفر معلومات موثوقة.

.eالكا xبعد التحض xتكرار التنظ Bهذه احلالة، قد تضطر ا e -51
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نبذة عن مشكالت السمع عند اxطفال 
يبدأ معظم اPطفال االنتباه والسمع منذ اللحظات 
اPوB بعــد الــوالدة. وهم يتعلمون الكــالم من خالل 
تقليد اPصــوات التي مــن حولهم، وتقليــد أصوات 

أهلهم واPشخاص الذين يعتنون بهم. 
لكــن هنــاك بعــض اPطفــال ممــن ال يستطيعون 
ال  مــن  وهنــاك  الــوالدة،  عنــد  جيــدا  السمــع 
يستطيعــون السمع على اXطالق. كمــا أن هناك 
أطفــاال يفقدون القــدرة على السمــع e مرحلة 

الحقة من الطفولة. 
يجــب أن يخضع الطفل لتخطيــط السمع قبل أن 
يبلــغ شهرا واحدا مــن العمر. وإذا اتضــح أن لديه 
 e نفكــر  أن  املهــم  فمــن  السمــع،   e نقصــا 
استخــدام أجهــزة صوتيــة، وغــx ذلك مــن سبل 
التواصل ووسائله عندما يبلغ الطفل ستة أشهر، 
وذلــك Pن الطفل يبدأ e تعلــم الكالم واللغة قبل 
أن يتمكن من التحدث فعليا بزمن طويل. ميكن أن 

تكون مشكالت السمع مؤقتة أو دائمة.
 e بعــض اPحيان، ميكن أن تكون عدوى e اPذن 
أو إصابــة أو مــرض سببــا e اPثــر السلبــي علــى 

حاســة السمــع. إذا كــان الطفــل غــx قــادر على 
السمع أبدا، فإن املساعدة ممكنة ومتوفرة. 

فقدان أو نقص السمع عند اxطفال :
يحــدث فقــدان السمع عندما يفشــل أي جزء من 
أجــزاء اPذن e عملــه علــى النحــو الطبيعي. وقد 

يكون فقدان السمع مؤقتا أو دائما. 
هناك أربعة أنواع من فقدان السمع:

1. اضطــراب طيــف االعتــالل العصبــي السمعــي: 
يعــد اضطراب طيــف االعتالل العصبــي السمعي 
أحــد أنــواع فقــدان السمــع. وهــو يحــدث عندمــا 
تدخــل اPصــوات إB اPذن علــى نحو طبيعــي، لكن 
الصــوت ال يكون منظمــا على نحو يسمــح للدماغ 
بفهمه وترجمته. ويكون هذا االضطراب ناجتا عن 
خلــل أو إصابــة e اPذن الداخليــة أو e العصــب 

السمعي.  
2. صمــم توصيلي: ينتج الصمم التوصيلي عن أمر 
ما مينع اPصوات مــن العبور من اPذن اخلارجية أو 
مــن اPذن الوسطــى. وغالبا ما يكــون السبب قابال 

للمعاجلة الدوائية أو اجلراحية.  

3. فقــدان سمع حســي عصبي: ينتــج فقدان 
السمع احلسي العصبي عن مشكلة e عمل 
اPذن الداخليــة أو العصــب السمعــي. وهذا هو 
النوع اPكــª شيوعا مــن فقدان السمــع الدائم. 
وخالفــا لالعتالل العصبــي السمعــي الذي مينع 
الدمــاغ من فهم اPصوات، فــإن فقدان السمع 
احلســي العصبــي يحــرم الشخص مــن القدرة 

على سماع اPصوات أصال.   
4. فقــدان السمــع اخملتلــط: يتضمــن فقــدان 
السمــع اخملتلــط اجلمــع بــني فقــدان السمع 
التوصيلــي وفقــدان السمع احلســي العصبي. 
أو  بسيطــا  السمــع  فقــدان  يكــون  أن  ميكــن 

متوسطا أو شديدا أو عميقا.
اxعراض

 تختلــف أعراض فقدان السمــع من طفل ´خر. 
إذا شككت e أن طفلــك ميكن أن يكون مصابا 

بفقدان السمع. 
مــن املمكــن أن يكــون متييــز عالمــات فقــدان 
السمــع e اPطفــال الصغــار جــدا، كاملواليــد 
مشكــالت  لكــن  صعبــا.  أمــرا  والرضــع،  اجلــدد 

مشكالت السمع عند اxطفال
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املعاجلة :
هنــاك طــرق ³تلفة كثــxة ملعاجلــة اPطفال 

الذين يعانون من فقدان السمع. 
ال توجــد طريقــة واحــدة أو أسلــوب تدخــل واحد 
ميكــن أن ينجح مع جميع اPطفــال أو مع جميع 
اPســر. وميكن أن تشمل خطــط التدخل اجليدة 

املراقبة الوثيقة واملتابعة،
 تبــني اPبحاث أن التدخل املبكر ميكن أن يحسن 
كثxا من قدرات الطفل فيما يخص الكالم واللغة 

واملهارات االجتماعية.
 يجب أن تبدأ معاجلة الطفل الذي يجري تشخيص 
فقدان السمع لديــه e أسرع وقت ممكن، وال 
يجــوز أن يتأخر ذلك إB ما بعــد الشهر السادس 

من عمر الطفل.
 ميكن أن تكون ”الطعوم“ أو اPجهزة املساعدة 
مفيــدة مــن أجــل حتســني السمع. ومــن هذه 

الوسائل:

السمع.    معينات 
القوقعة.     طعوم 

العظم.      e املزروعة  السمع  معينات 
هــذه  تساعــد  أخــرى.  مساعــدة  أجهــزة 
اPجهزة والطعوم على حتســني السمع، لكنها 

ال تستطيع شفاءه. 

- إن معينات السمع جتعل اPصوات أكª ارتفاعا. 
وميكن استخدامها e أي عمر، 

- ميكن أيضا استخدام معينات سمعية مزروعة 

e العظــم. وهــذه املعينات مصنوعــة بشكل 
خــاص مــن أجــل اPطفــال الذيــن ال يستطيعون 
 e استخــدام مساعــدات السمــع التــي توضع

اPذن اخلارجية أو خلف اPذن. 
النــاس  تساعــد  أخــرى  كثــxة  أجهــزة  هنــاك   -
فيما يخص فقدان السمــع. ويستطيع الطبيب 
مــن  مزيــد  معرفــة  علــى  املريــض  مساعــدة 

التفاصيل عن اPجهزة املتوفرة.
- من املمكن أيضا أن تكون اجلراحة أو املعاجلة 
معظــم  سمــع  حتســني   e مفيــدة  الدوائيــة 

اPشخاص.

السمــع تصبح أكª وضوحا عندما يكمل الطفل 
سنة واحدة أو سنة ونصف من عمره. 

إن هــذا هــو الوقــت الــذي يجــب أن يبــدأ عنــده 
اPطفــال نطق كلماتهــم اPوB. حتصل استجابة 
اPطفــال الذيــن يعانــون مــن مشكــالت السمع 
إB البيئــة احمليطــة بهــم مــن خــالل استخــدام 
حواسهــم اPخرى عادة، وخاصــة حاستي النظر 
يحجــب  أن  السلــوك  لهــذا  ميكــن  واللمــس. 
ولذلــك،  ظهورهــا.  ومينــع  السمــع  مشكــالت 
فــإن من املهم أن يعرف اPهــل بعض العالمات 
واPعــراض التي تشx إB فقــدان السمع، وذلك 

حتى ينتبهوا إليها.

قد تكون لدى الطفل مشكلة سمعية إذا 
كان:   

املرتفعة.  اPصوات  عند  يجفل  ال 
الصوت.    مصدر  صوب  يستدير  ال 

ال ينطــق كلمــات منفــردة من قبيــل “دادا“ أو 
.BوPماما“، وذلك عندما يكمل سنته ا“

كمــا ميكــن أن نالحظ على الطفــل الرضيع الذي 
يعاº من مشكالت السمع:   

-   استجابــة لبعــض اPصــوات وعــدم استجابــة 
Pصوات أخرى.   

 xااللتفــات برأسه عندمــا يرى أمه وأبيه من غ   -
إظهــار أي رد فعــل عندمــا يسمــع صوتيهما أو 

عندما ينادى باسمه. 

من العالمات اPخــرى الدالة على وجود مشكالت 
سمع لدى اPطفال:    

-  تأخر الكالم.   
-  عدم وضوح الكالم.  

-   إصدار أصــوات غx واضحة تدل على Áاولة 
الطفل االستفهام.   

- رفع مستوى صوت التلفزيون أكª مما يجب.   
-  عدم االستجابة لتعليمات اPهل.

اxسباب:
 e ميكــن أن يحــدث فقدان أو نقــص السمع -
أيــة مرحلــة مــن العمــر  مــن قبــل الــوالدة حتى 

يصبح املرء بالغا. 
- يعــود نحــو خمســني باملائة أو ستــني باملائة 
 Bطفال إPمــن مشكالت فقــدان السمع عنــد ا

أسباب وراثية. 
- قــد يكون لــدى اPطفال الذيــن تنجم مشكالت 
أقــارب  وراثيــة  أسبــاب  عــن  عندهــم  السمــع 

مصابون بفقدان السمع أيضا 
- إن حاالت العدوى التي تنتقل من اPم إB الطفل 
e أثنــاء احلمل، واملضاعفــات التي حتدث بعد 
الــوالدة، وإصابــات الــرأس التي تصيــب الطفل، 
مسؤولة كلها عن نحو خمسة وعشرين باملائة 
أو أكــª من حــاالت فقدان السمع لــدى اPطفال 

الرضع. 
- نحــو خمســة وعشريــن باملائــة مــن حــاالت 
فقــدان السمع كلها لدى هــؤالء اPطفال، يكون 

السبب غx معروف.

قسم أمراض وجراحة اxذن واxنف واحلنجرة
- جتميل اPنف عمليات اPنف باملنظار 

- الوتxة اPنفية ( تعديل ميالن احلاجز اPنفي )
- تصغx القرينات اPنفية 

- لبوليبات اPنفية ( اللحمية ) عمليات اجليوب اPنفية باملنظار عالج الشخx وحاالت توقف التنفس 
    أثناء النوم استئصال اللوزات وحلمية البلعوم اPنفي جراحة باستخدام تقنية اPمواج الرادبوية 

    عمليات اPذن الوسطي اجملهرية
- سوائل اPذن الوسطي

- ترقيع غشاء الطبل
-  تعديل عظيمات اPذن الوسطي ( جراحة الركامة )

-  انشاء وتسوس عظم اPذن الوسطي جتميل اPذن الوطواطية عالج وجراحة اPذن و اPنف عن 
      اPطفال جراحة احلنجرة و احلبال الصوتية اجملهرية أورام كتل العنق جراحة الغدد اللعابية 

       تقييم  وعالج حاالت الدوار واضطراب التوازن تقييم وعالج حاالت الطنني ونقص السمع

الدكتور/ أمين �سن ضحية
ºملاPاستشاري أذن وأنف وحنجرة البورد ا
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5 مشكالت تواجهها 
البشرة تزداد سوًءا خالل 

فصل الصيف
هناك العديد من املشكالت 
اجللديــة التــي تــزداد ســوًءا 
خـــــالل فـــــصـــل الصـيــــف، 
هــي  منهــا  أي  ومعروفــة 
وسيلة رائعــة لتكوº جاهزة 
أن  شــك  ال  عليهــا.  للتغلــب 
مــن   xالكثــ يجلــب  الصيــف 
 xوالكث اخلارجيــة  اPنشطــة 
ال  هــذا  لكــن  املــرح،  مــن 
يعنــي أن ال يعود ذلك ببعض 

املشكالت اجللدية.

 ال يوجد أي سبب مينعك من 
االستمتــاع بفصــل الصيف، 
بعــض  تتفاقــم  قــد  لكــن 
خــالل  اجللديــة  املشكــالت 
فصل الصيــف. لذلك، فال بد 
من معرفــة تلك املشكالت 
عليهــا  التغلــب  وكيفيــة 
الصيف  بفصــل  لتستمتعي 

بدون إزعاج.
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حب الشباب
مــن أســوأ املشكالت التــي تتفاقم خــالل فصل 
الصيــف هــي مشكلــة حب الشبــاب. فــإن كانت 
بشرتك معرضة طبيعًيا لظهور حب الشباب، قد 
يزيــد ذلك اPمر ســوًءا خاصًة خالل فصل الصيف 
وارتفاع درجات احلرارة. فمع تزايد عملية التعرق، 
تــزداد العــدوى البكتxيــة على البشــرة. احرصي 
علــى استخــدام واقــي الشمــس بانتظــام خالل 
الصيــف للتغلــب علــى مشكلــة التعــرق وحماية 
البشرة مــن أشعة الشمــس، وحلماية البشرة 

من اجلفاف كذلك.

تلف البشرة من 
التعرض xشعة 

الشمس
قــد تعــاº البشــرة مــن التلف أثنــاء الشتــاء، كما 
قــد تتعــرض أيًضــا حلــروق الشمــس. لكــن تلك 
املشكلة تتزايد بشدة خالل فصل الصيف، أثناء 
قضــاء الفــ¨ات الطويلة علــى البحــر. تأكدي من 
استخدام واقي الشمــس واسع الطيف بشكل 
يومــي للتغلــب علــى مشكلــة حــروق الشمس 
وتقليــل ظهــور أثــار الشيخوخــة املبكــرة علــى 

بشرتك.

اqكزميا
اXكزميــا هي إحــدى املشكــالت اجللديــة التي يعــاº منهــا الكثx من 
اPشخاص، لكنهــا قد تتفاقم خالل الهواء اجلــاف واحلرارة املرتفعة. 
بالنسبــة للكثx من اPشخــاص، فإن عملية التعرق قــد تزيد أيًضا من 
تلك املشكلة. وهناك العديــد من العالجات املتوافرة ل�كزميا، لكنها 
قد حتل بشكل أكيد مع االستحمام باملاء البارد، واستخدام الكرميات 
اجللديــة حتت إشراف الطبيب، كما ينصح كذلك بعدم التعرض Pشعة 

الشمس املباشرة خاصًة خالل فصل الصيف.

جفاف البشرة
تتسبــب احلرارة املرتفعــة e فقدان رطوبة البشــرة، مما قد يزداد 
اPمــر ســوًءا خالل فصــل الصيــف. حلسن احلــظ، فإن عــالج البشرة 
اجلافة قــد يكون أمر سهــل نسبًيا مع استخــدام الكرميات املرطبة 
بانتظــام ولوشن اجلسم، خاصًة بعــد االستحمام. فيساعد ذلك على 
احلفــاظ على رطوبة البشرة الداخلية. احرصي على االحتفاظ بلوشن 
اجلســم معِك أينما ذهبت طوال الصيف الستخدامه عدة مرات خالل 

اليوم.

حساسية البشرة
احلــرارة، العــرق واجلفــاف هــي كلهــا عوامــل تؤثــر بشكل كبــx على 
حساسيــة البشرة. ويشمل ذلك أيًضا على ظهــور التهابات البشرة 
والشعــور باحلكــة. لذلــك، احرصــي علــى جتنــب العوامــل املسببــة 

حلساسية البشرة خالل فصل الصيف وجتنبيها حلماية بشرتك.
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ارتفاع الضغط احلملي 
نبذة عن املرض وتعريفه: 

إن ارتفــاع ضغــط الدم هو ازديــاد القوة الواقعة على جدران اPوعية الدمويــة. ويدعى ارتفاع ضغط الدم الذي يظهر بعــد اPسبوع العشرين من احلمل 
ارتفاع ضغط الدم احلملي وهو يختفي بعد والدة الطفل فى اغلب االحيان إذا كانت قيمة ضغط الدم اPعلى مائة وأربعني أو أكª بشكل ثابت ومستمر، 
أو إذا كانــت قيمــة ضغــط الــدم اPدنى تسعني أو أكª بشكل ثابــت ومستمر، فإن الطبيب يشخــص إصابة املريضة بارتفاع ضغــط الدم أو فرط ضغط 

الدم.
يجــب أن تخضــع النســاء اللواتي يعانني من ارتفــاع ضغط الدم احلملي إB مراقبة عن كثب e أثناء احلمل للكشــف عن أية عالمة من عالمات مقدمات 

االرتعاج أو االنسمام احلملي.
 تعاº ثماº نساء من كل مائة امرأة حامل من أحد أشكال ارتفاع ضغط الدم e أثناء احلمل. ميكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم احلملي خطx على كل 

من اPم والطفل.وميكن أن يساعد تشخيص ارتفاع ضغط الدم احلملي ومعاجلته على الوقاية من املضاعفات.
ارتفــاع ضغــط الدم حتتاج خاليا اجلســم إB اPكسجني والغذاء كي تبقى على قيد احلياة. ويقوم الدم بنقل اPكسجــني والعناصر الغذائية إB جميع أجزاء 

اجلسم. يقوم القلب بضخ الدم من حجراته ع� اPوعية الدموية. وتسمى اPوعية التي تنقل الدم الغني باPكسجني من القلب إB اجلسم ”الشرايني“.
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 إن ضغــط الــدم هــو القوة التــي يضغط بهــا الدم 
 e على جــدران الشرايني وهو يشبه ضغط املاء
خرطوم ري احلديقة. يقاس ضغط الدم بامليليم¨ 
الزئبقــي. يستخــدم اPطباء عدديــن لوصف ضغط 

الدم. 
ويسمــى العدد اPعلــى ضغط الــدم ”االنقباضي“، 
وهــو يقيس ضغط الــدم عندما يضــخ القلب الدم 
أي عندما ينقبض. وتكون القيمة الطبيعية الصحية 

للضغط االنقباضي أقل من مائة وعشرين. 
يكون العدد الثاº أقل من قيمة الضغط االنقباضي. 
وهو يقيس ضغط الدم عندما يرتاح القلب، ولذلك 
يسمــى ضغط الــدم ”االنبساطــي. وتبلــغ القيمة 
الطبيعيــة الصحية للضغــط االنبساطي ثمانني، أو 

أقل من ذلك. إذا كان ضغط الدم عند مريض، 
على سبيل املثال، 125/70 فذلك يعني أن الضغط 
االنقباضــي عنــد هذا املريــض هو مائــة وخمسة 
وعشرون ميليم¨ زئبقي، وأن الضغط االنبساطي 

عنده سبعون ميليم¨Y زئبقي`.
ارتفــاع ضغــط الــدم احلملي تعــد املــرأة احلامل 
مصابة بارتفاع ضغط الدم احلملي إذا ظهر لديها 
ارتفاع e ضغط الــدم بعد االسبوع العشرين من 

بدء احلمل. 
ويختفــي ارتفــاع ضغــط الــدم احلملي بعــد والدة 
الطفــل عادة. حتتاج املــرأة إB مزيد من الفحوص 
املتكررة إذا شخص لها الطبيب ارتفاع e ضغط 
الــدم e أثناء احلمــل وقد حتتــاج إB معاجلة أيضا 
جتــري مراقبة املرأة املصابــة بارتفاع ضغط الدم 
احلملــي عن كثــب خالل فــ¨ة حملهــا لكشف أية 
عالمة على مقدمات االرتعاج. إن مقدمات االرتعاج 
هــي ارتفــاع e ضغــط الــدم مصحــوب بارتفــاع 

مستويات ال�وتني e بول املرأة احلامل. 

قــد تتعرض املريضة املصابــة مبقدمات االرتعاج 
إB حدوث نوبات تكون خطxة عليها وعلى طفلها. 
ويسمي اPطباء هذه احلالة االرتعاج، أو ”اXرجتاج“. 
قــد ينصــح الطبيــب بالــوالدة املبكرة عنــد حدوث 

مقدمات االرتعاج أو عند حدوث االرتعاج.

أسباب املرض و عوامل اخلطورة
إن أسباب ارتفاع ضغط الدم احلملي غx معروفة. 
ولكــن العلمــاء واPطبــاء يعرفــون العوامــل التــي 
ميكــن أن تزيد مــن احتمال اXصابــة بارتفاع ضغط 
الــدم احلملــي. ويسمــون هــذه العوامــل ”عوامل 
اخلطــورة“. ثمــة عوامل خطــورة عديــدة تزيد من 

فرصة اXصابة بارتفاع ضغط الدم احلملي،
كمــا أن املرأة التــي ليس لديهــا أي عامل خطورة 

ميكن أن تصاب بارتفاع ضغط الدم احلملي أيضا.
1. يــزداد امليل ل�صابة بارتفاع ضغط الدم احلملي 

عند املرأة e أثناء حملها اPول.
2. يكون خطر اXصابــة بارتفاع ضغط الدم احلملي 
أكــ� إذا كــان عمر املــرأة احلامل أكــª من خمس 

وثالثني سنة.

3. إذا كان لــدى املرأة زيادة e الوزن، فإنها تكون 
أكــª ميــل ل�صابــة بارتفــاع ضغــط الــدم e أثناء 

احلمل.
4. يزيــد احتمال ظهور ارتفــاع ضغط الدم احلملي 

عند النساء اللواتي يحملن توأمني أو ثالثة توائم.
5. إذا كانــت احلامــل مصابــة بالسكري فــإن خطر 

إصابتها بارتفاع ضغط الدم احلملي يزداد. 

أعراض ارتفاع ضغط الدم احلملي
تشمل أعراض ارتفاع ضغط الدم احلملي:

 1. تعرق اليدين والوجه والقدمني. 
2. زيــادة سريعــة e الــوزن تتجــاوز واحــد إB واحد 

ونصف ك جرام خالل أسبوع واحد. 
3. صداع شديد خصوصا e الصباح الباكر. 

4. بقــع e العينــني، أو تغيم الرؤيــة، أو ”مشاهدة 
جنوم“.

5. أ� e اجلانب اPعلى اPمين من البطن

تشخيص ارتفاع ضغط الدم احلملي
الرعايــة  تقــدمي  عــن  املسؤولــني  اPشخــاص  إن 
الصحيــة، كالطبيب أو القابلة مثًال، هم وحدهم من 
يستطيعون تشخيص ارتفاع ضغط الدم احلملي، 
ولكــن هناك بعض اPعراض التــي تشx إB اXصابة 
الشخــص  يقــوم  احلملــي.  الــدم  ضغــط  بارتفــاع 
اخملتص بالرعاية الصحيــة الطبيب بقياس ضغط 

الدم للمــرأة احلامــل بشكل متكرر خــالل الف¨ة 
السابقــة للــوالدة. يعــد تقييــم ضغــط الــدم عند 
املرأة احلامل بشكل متكــرر ضروري لتشخيص 

ارتفاع ضغط الدم احلملي. 

عالج ارتفاع ضغط الدم احلملي
يعتمــد اختيار املعاجلــة، e حاالت ارتفاع ضغط 
 e الــدم احلملــي، علــى مــدى صعوبــة التحكــم

ضغط الدم عند املرأة احلامل. 
وسيكون عليهــا أن تراجع الطبيــب مرات عديدة 
لفحــص ضغط الــدم عندهــا، وملراقبــة عالمات 
تنــاول  عــن  االمتنــاع  ميثــل  االرتعــاج.  مقدمــات 
امللــح نقطــة بدايــة جيــدة e معاجلــة ارتفــاع 
ضغط الــدم احلملي. وقد يكــون النظام الغذائي 
اخلــاu من امللح فعال e خفض ضغط الدم إذا 
جــرى تطبيقه مبكر بعد التشخيــص. على املرأة 
استشــارة الطبيــب قبــل القيام بــأي تعديل على 
 e الراحة Bنظامهــا الغذائي. قد يكون اللجــوء إ
الفــراش مفيــد e خفــض ضغــط الــدم إذا كان 
ضغــط الــدم يرتفــع بشكل طفيــف قبــل نهاية 

احلمل. 
يطلــب الطبيــب من املــرأة احلامل تنــاول بعض 
ينصــح  وقــد  الــدم.  لضغــط  اخلافضــة  اPدويــة 
الطبيــب بالــوالدة املبكــرة إذا بقــي ضغــط الدم 

مرتفع رغم املعاجلة.

قسم االمراض القلبية

الشهادات:
- الزمالة الكندية و البورد اPمريكي e أمراض الباطنية 

- الزمالة الكندية و البورد اPمريكي e أمراض القلب و الشرايني 
- تخصص دقيق e عمليات القسطرة القلبية التداخلية – جامعة أوتاوا – كندا

Rاالت التخصص:
- آالم الصدر  - أمراض الشرايني التاجية   

- اجللطة القلبية - آالم الذبحة الصدرية   
- هبــوط وظيفــة القلب وضعــف العضلة اضطــراب ضربــات القلب و اعتــالل اجلهاز 

الكهربائي للقلب 
- ارتفاع ضغط الدم - أمراض الصمامات القلبية   

- فقدان الوعي و الدوران املصاحب Pمراض القلب.

الدكتور/ سعد الكندري
استشاري أمراض القلب
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مــن أهــم املواضيع التي تهتم بها املــرأة e العموم وباالخص املرأة احلامل هي كلمة ميعــاد الوالدة وبالطبع اغلب 
السيــدات احلوامل يقومــون مبتابعة حملهن مع الطبيب اخلاص بهم ومن ثم يكون هذا الطبيب بالتحري ومتابعة حال 
احلالــة اخلاصــة به وهي املــرأة احلامل ويقوم بتوقع ميعــاد الوالدة بصورة مبدئية e خــالل اPسابيع اPخxة مثال من 
الشهــر التاســع من احلامــل أو ما شابه ذلك هناك أحداث قــد تطرأ e اPمر ومن أهمها ما يسمــي بالوالدة املبكرة 
ومــن هنــا نبدأ مقالنا اليوم الذي نعرض لكم مــن خالله املعلومات الدقيقة عن الــوالدة املبكرة يعرف عن اخملاض إنه 
مبكر عندما يبدأ قبل اPسبوع السابع والثالثني من احلمل. حيث أن مدة احلمل الطبيعية املكتملة هي أربعون أسبوع`. 

يحظى اPطفال الذين يولدون e اPُسبوع الثالث والعشرين من احلمل أو بعده بفرصة معقولة e احلياة.
 ولكن كلما كان عمر احلمل أقرب إB سبعة وثالثني ُأسبوع`، كانت فرصة الطفل بالتمتع بصحة جيدة أفضل.

 

HTTP://WWW.AL-HEALTH.NET املصدر:

الوالدة
املبكرة

الدكتورة
 الكشمي . ل . شندي

 e مسجل أمراض النساء والتوليد/ بكالوريوس
الطب و اجلراحة / درجة املاجستe x أمراض 

النساء و الوالدة / دبلوم Z eال تنظيم اPسرة / 
زميل اجلمعية امللكية للصحة

قسم النساء والوالدة
 - الوالدة العادية 

- الوالدة القيصرية 
- جميــع العمليــات الصغــري و الكــ�ي e أمــراض 

النساء والوالدة مثل :
- تقنية اPنسجة

-  تنظيف الرحم e حاالت اXجهاض
- تصحيح هبوط املهبل 

- استئصال الرحم 
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ينطــوي اخملــاض املبكــر والــوالدة املبكرة 
علــى العديــد مــن املضاعفــات احملتملة. 
ويحاول اPطباء عــادة وقف التقلصات ملنع 
الوالدة املبكرة.  يكون اPطفال الذين يولدون 
مبكرY جدY معرضني كثYx خلطر املوت. كما 
أن تقلصات الرحم هي العالمة اPكª شيوع` 

للمخاض املبكر. 

وعلــى احلامــل مراجعــة الطبيــب إذا حدثت 
لديهــا ثمانية تقلصــات رحمية e الساعة. 
أمــا إذا كانت التقلصات حتــدث أكª من أربع 
عليهــا  فــإن  دقيقــة،  عشريــن  كــل  مــرات 
الذهــاب إB املستشفــى فــورY. قــد يحدث 
اخملاض املبكر أحيانــ`، رغم أن املرأة تقوم 
بكل مــا ينبغي عليهــا القيام بــه على أكمل 

وجه وحسب توصيات الطبيب. 

التطــور  بفضــل  ا´ن،  ممكنــ`  أصبــح  لقــد 
أعــداد  معاجلــة  الطبيــة،  التكنولوجيــا   e
الذيــن  أي  اخلــدج،  اPطفــال  مــن  متزايــدة 
يولــدون قبل أوانهــم، بحيث يعيشــون حياة 
طبيعية مفعمة بالصحة والسعادة احلمل 
والوالدة اPعضــاء التناسلية اPنثوية واحلمل 
 e نثــى التناسليةPوالــوالدة. توجد أجهزة ا
احلــوض، بــني املثانــة واملستقيــم. وهــي 
تشمل: املهبل. عنق الرحــم. الرحم. قناتي 
فالــوب املبيضــني. عندما تتحــرر بيضة من 
أحــد املبيضــني، فإنهــا تدخــل قنــاة فالوب 
 Bإ تذهــب  ثــم  املبيــض،  بهــذا  املرتبطــة 
 e الرحم. ومــن املمكن أن يجري إخصابها

أية نقطة من هذا الطريق. 

وتتعلــق البيضة اخملصبة بجدار الرِحم حتى 
تستمر e النمو. عندما حتمل املرأة، يبقى 
اجلنني e الرحم حتى الوالدة عالمات الوالدة 
املبكرة تعد معرفة املرأة احلامل بعالمات 
اخملاض املبكر أمرY بالغ اPهمية كي تعرف 
متــى ينبغي عليهــا االتصــال بطبيبها، حيث 
يحــاول الطبيب e هذه احلالــة منع الوالدة 
املبكــرة أو تأخxها علــى اPقل، وذلك ملنح 

الطفل وقت` كافي` للنمو داخل رحم ُأمه 

مــن أبــرز عالمــات اخملاض 
املبكر هي:

تقلصــات الرحم يحــدث e اخملاض املبكر 
تغــe x املفــرزات املهبليــة    (لــون وردي 
أو Áمــر و زيادة e الكميــة)   أيباب الوالدة 
املبكــرة ال تــزال أسباب اخملــاض أو الوالدة 

املبكرة غx معروفة. 

ولكــن اPطبــاء والعلمــاء يعرفــون أن هناك 
بعض العوامل التي تزيد من احتمال تعرض 
احلامل للمخاض املبكر يزيد احلمل التوأمي 
أي حمــل املــرأة بأكــª من جنــني واحد، من 
خطــر تعرضهــا للمخــاض املبكــر ميكن أن 
يكــون عمر اPم عامل خطــورة تعرض لوالدة 
ضهــا للمخــاض  Ðمبكــرة، فــإن احتمــال تعر
املبكر ثانية يزداد تزيد اXجهاضات املتكررة 
املبكــرة  والــوالدة  اخملــاض  خطــر  مــن 

التشخيص يقوم الطبيب، 

إذا اشتبه بأن احلامل تعاº من ³اض مبكر، 
يفحصهــا ليقــرر مــا إذا كــان مــا ينتابها هو 
حقــ` ³اض مبكــر. وهناك بعــض الفحوص 
البسيطة التي ميكن مــن خاللها التأكد من 
حاجــة احلامــل إB املعاجلــة مــن اخملاض 

املبكر.

توضع احلامل فور وصولها إB املستشفى 
على جهــاز مراقبــة اجلنني الــذي يراقب كّالً 
مــن معدل ضربــات قلب اجلنــني وتقلصات 

رحم اPم. 
اPم  لــدى  أن  املراقبــة  جهــاز  أظهــر  إذا 
الطبيــب  يبــدأ  فقــد  الرحــم،   e تقلصــات 
اخملــاض  هــذا  لوقــف  املعاجلــة  بإعطــاء 

العــالج تعتمد معاجلة اخملاض املبكر على 
أسبابه، وعلى عمر احلمل، وما مر على بدء 
اخملــاض، واحلالة الصحية للمــرأة، واحلالة 

الصحية للجنني.

يختار الطبيــب واحدY من 
االحتماالت التالية:

- وقف التقلصات ملنع الوالدة املبكرة. 

- تأخــx الــوالدة حتــى يستطيــع الطفل أن 
ينمو بضعة أيام ُأخرى. 

- توليد الطفل. 

- الوقايــة من حدوث الــوالدة املبكرة هناك 
 e أمــور تفعلها املــرأة ميكــن أن تساهم

الوقاية من اخملاض املبكر، 

وها هي بعض املق¨حات :

- تناول كميات كبxة من السوائل. 

املطبوخــة   xغــ الغذائيــة  املــواد  جتنــب   -
واملياه غx النظيفة التي قد تسبب العدوى 
االس¨خــاء وتعلــم تدبــx الشــدة النفسيــة 

وضغوط احلياة. تناول طعام صحي.

- تساعد املصــادر الغنية باحلديد، كاللحوم 
احلمراء، على الوقاية من فقر الدم. 

- االمتناع عن التدخني. 

أثنــاء   e الكحــول  تنــاول  عــن  االمتنــاع   -
احلمل. 

- احملافظــة على الــوزن املناسب. وميكن 
ســؤال الطبيب عن مــدى احلاجة إB زيادة أو 

تخفيف الوزن. 

الطبيــب،  مــع  املواعيــد  بجميــع  االلتــزام   -
حيــث ميكــن أن يساعــد ذلــك e الكشــف 
عــن اخملــاض املبكــر. وعلــى اPم أن تسأل 
الطبيــب، إذا كانــت قــد تعرضــت للمخــاض 
 Bاملبكــر مــن قبــل، عمــا إذا كانــت بحاجــة إ

تناول ال�وجيستxون.



الكشف املبكر عن
سرطان الثدي
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نظــراا لزيــادة الوعي والكشف املبكر والتطور e طرق العالج , � يعد مرض سرطــان الثدي كما كان عليه,فقد تزايدت معدالت البقاء على 
قيــد احليــاة عنــد املرضى عما كانت عليه منذ عشرون عاما, وميكن للمراة االن ان تكتشــف مشكلة الثدي من تلقاء نفسها , ومن اعراض 
هــذا املــرض وجود نتوء او كتلــة غx مؤملة e الثدي او تورم باالبط , وقد يتغx شكل الثدي او حجمــه اضافة الفرازات باحللمة . ولكن هناك 
نــوع مــن سرطان الثدي يسمى سرطان الثــدي امللتهب وهو نوع نادر ينمو سريعــا وتتمثل اعراضه بآالم الثدي وغالبــا ال يسبب كتلة اونتوء 
,ولكن بدل من ذلك يصبح جلد الثدي Áمر وسميك واشبه بقشر ال�تقال , واحيانا تصبح املنطقة املصابة دافئة ومؤملة وبها نتوءات 

صغxة تبدو كأنها طفح جلدي .

مــرض سرطــان الثدي مرض غx معدي، ال ينتقل مــن جسم شخص إB شخص أخر, وهو عبارة عن انقسامــات غx طبيعية خلاليا اجلسم. 
وعلى الرغم من أن نسبة اXصابة بسرطان الثدي تزداد عن املعدل إذا كان هناك أحد أفراد العائلة مصاب` بسرطان الثدي مثل اPم ، اPخت، 
أو أفــراد العائلــة املقربــني إال أن غالبية السيدات الالتي أصنب باملرض � يكن لديهن تاريخ مرضــي , ولكن على النساء الالتي لديهن تاريخ 

مرضي التشخيص بوقت مبكر .

وقــد تبــني مؤخــرا ان الفحص الذاتي للثدي ( تفحص النساء صدورهــن مرة واحدة e الشهر ) ليس له دور كبــx بالكشف عن السرطان , 
حاليا االفضل ان تكوº على علم اكª بثدييك واطالع الطبيب على اي تغيx , فان وجدتي كتلة بالثدي ,ال داعي للذعر والتوتر ، الن ثمانني باملية 
مــن اورام الثــدي ليســت خبيثة , وقد تكون اكياس غــx مؤذية اوتغx باالنسجة خالل الدورة الشهرية , ويجــب معرفة سبب هذه الكتلة من 

الطبيب فورا , ان كان سرطان ,فكلما مت اكتشافه مبكرا كلما كان افضل , وان � يكن خبيث , سيمنحك راحة نفسية .

ومبــا ان السرطــان جترية تغx احلياة , وتسبــب للمريض مشكلة باالعمال اليومية والعالقات االجتماعيــة , وقد يشعر املريض بالعزلة , لذا 
من الضروري التواجد مع االهل اواالصدقاء عند ذهاب املريض للعالج لدعمه ومساندته ورفع املعنويات .

والبــد مــن التذكــx انه كلما كان الكشف مبكر لهذا املرض اخلبيث , كلما كانت امكانية البقاء على قيد احلياة اك� , وقد اكدت دراسة ان 100 % 
من النساء املصابات بسرطان الثدي واللواتي يكتشفن املرض e املرحلة االوB , يعيشن خمس سنوات على االقل ..

سرطان 
الثدي 

63



سرطــان الثــدي يصيــب قرابة 1.38 مليون امرأة سنويا، يتوفى منهن حواu 458 ألفا، مما يــ¨ك أثرا عميقا على اجملتمع بشكل عام وأسرهن 
بشكــل خــاص، باXضافة لكلفــة العالج واملتابعة والتي تتحملها الدول ع� مظلة التأمني الصحي مثــال، أو قد يتحمل جزءا منها اPفراد. وخالل 

السنوات املاضية تنامى االهتمام الدوu مبوضوع سرطان الثدي والوقاية منه.

وتشــx منظمــة الصحة العاملية إB أن هنالك عوامل خطورة لدى النساء ترفع احتمــال إصابتهن باملرض مثل والبدانة وغxها، ولذلك فإنها 
تدعو Xس¨اتيجيات وقائية لتغx العادات غx الصحية للوقاية من املرض.

وينتج سرطان الثدي عن عوامل متعددة، كما أن العلماء ال يعلمون ا´لية الدقيقة التي يتطور بها املرض، ولذلك فإن منظمة الصحة العاملية 
تدعــو لل¨كيــز أيضا علــى التعامل مع املرض من خــالل التشخيص املبكر له وهو e مراحلــه اPولية وقبل تفاقمه، ممــا يسهل العالج ويزيد 

احتمال النجاح ويقلل احتمال الوفاة.

وتتوافــق هــذه التوصيات مع حقيقة أن غالبيــة وفيات سرطان الثدي عامليا حتــدث e الدول النامية والفقxة، حيــث يتأخر التشخيص بسبب 
 eالدول املتقدمة حيث يكشــف عن املرض عادة مبكرا فإن احتمال التعا e قلــة الوعــي الصحي وعدم توفر الرعاية الصحية املناسبة. أما

أعلى.

سرطان الثدي
يصيب 1.4 مليون إمرأة

 حول العا� سنوي*!
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تشــx الدراســات الطبيــة احلديثة إB أن مدى التأثر واXصابــة بسرطان الثدي قد تتعلق حلٍد كبx بلون البشــرة، فهو يختلف e التأثx ما بني 
النســاء ذوات البشــرة البيضاء والنساء من ذوات البشرة السمراء، وتبني من اPبحاث أن اPخريات معرضاٍت ل�صابة بسرطان الثدي بشكل 

أك� من غxهن.

كمــا أظهــرت دراسة طبية حديثة أن معدالت وفيات سرطان الثدي تكون أعلى بني النساء ذوات البشرة الداكنة e بريطانيا، ففي دراسة 
ملرضى سرطان الثدي لنساء يبلغن سن اPربعني وجد أن 71 % فقط من النساء ذوات البشرة الداكنة تبقني على قيد احلياة ملدة خمس 

سنوات بعد التشخيص، مقارنة مع e 82 املائة من النساء البيض.
 

ولعــل هــذا االختالف يستند إB حقيقــة أن النساء ذوات البشرة الداكنة تصــنب بأورام أك� وأكª عدوانية e املتوســط، وهن e خطٍر أك� 
ل�صابــة بالسرطــان الثالثي السلبي الذي ال يستجيب إB العالج الهرموº، لكن هذه العوامل وحدها ال تقدم تفسYx واضح` للفرق الكبx بني 

اجلماعات العرقية على الرغم من أنها تتمتع بفرص احلصول على الرعاية الصحية ذاتها، وفق` للدراسة التي شملت 2915 امرأة.
 

وقال باحثون من جامعة ساوثامبتون إن هناك عوامل أخرى ميكن أن تشمل االختالفات البيولوجية وأخرى ثقافي`، مثل قلة الوعي باPعراض 
أو عدم االهتمام بالصحة الشخصية. على سبيل املثال، ميكن أن تؤدي احلواجز اللغوية إB منع املهاجرين اجلدد من احلصول على الرعاية 
الصحيــة، إذ تشــx بعــض البحوث إB أن النساء ذوات البشــرة الداكنة ال تخضعن الختبار الكشف الذاتي للكتــل مقارنة باجملموعات العرقية 

اPخرى.

ذوات البشرة الداكنة
هن أك� عرضًة لµصابة بسرطان الثدي
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أشــارت اXحصائيــات اPخــxة ملنظمة الصحة العاملية أنــه يتم تشخيص أكª من 1.2 مليــون إصابة بسرطان الثدي e جميع أنحــاء العا� كل عام  وأن 
نسبة الوفاة بسبب هذا املرض قد تصل إB أكª من 500,000 امرأة . ويحتل سرطان الثدي املركز الثاe º نسبة اXصابة مبرض السرطان بعد سرطان 
الرئــة علــى مستوى العا�. وبرغم هذه اXحصائيات إال أن تطور اPبحاث العلمية وازديــاد الوعي قد ساهم بشكل كبe x ازدياد معدالت البقاء على قيد 

احلياة والشفاء نتيجة للكشف املبكر عن املرض.

�دد إال أن هناك عدد من العوامل التي تســاعد على اqصابة بهذا املرض والتي  sوبرغم أن الســبب الرئيســي حلدوث ســرطان الثدي غ
منها:

1.  التاريخ العائلي:
يؤكــد اPطبــاء والباحثــون أنه فيما يقرب مــن  5 % - %10 من نسبة اXصابة بسرطان الثدي حتــدث نتيجة حلدوث طفرة e اجلينــات تتوارثها اPجيال من 

.BوPسرة الواحدة. وخاصة أقارب الدرجة اPا

2. العمر:
تتزايد نسبة اXصابة بسرطان الثدي مع تزايد العمر، وحتدث اXصابة بسرطان الثدي عادة بعد سن اPربعني وخاصة بعد سن اليأس.

3. السمنة:
تتزايد نسبة االصابة بسرطان الثدي e السيدات مفرطي البدانة.

4. الهرمونات:
استخــدام اPدويــة التي حتتوي على هرمونات اXس¨وجني وال�وجيس¨ون مع` مثل أدوية منع احلمــل أو الهرمونات البديلة التي تتناولها السيدات بعد 

سن اليأس تزيد من فرص اXصابة بسرطان الثدي.

-5  تعاطي الكحول.
6. بدأ احليض t عمر مبكر (أقل من 12 عام).

حقائق عن سرطان الثدي، 
أسبابه وأعراضه وكيفية الفحص الذاتي له.
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وبرغــم كل هذه العوامل إال أن كثx من السيدات قد تصنب بسرطان 
الثدي نتيجة Pسباب أخرى غx معروفة إB ا´ن.

وقــد تظهــر علــى املــرأة بعــض اxعــراض التــي ال تنتبــه 
لهــا والتــي قد تنبــأ باqصابــة بســرطان الثدي ومــن هذه 

اxعراض:
اXبطني. حتت  أو  الثدي   e نتوء  أو  كتلة   ظهور 

الثدي. شكل  أو  حجم   e  xتغ 
تغــe x اجللــد احمليــط بالثدي مثل ظهــور ثقــوب أو تغe x لون 

اجللد.
حدوث تآكل e اجللد.

تدفق سائل غx معروف أو إفرازات دموية من احللمة.
إحمرار وتشقق e جلد الثدي.

تغx شكل احللمة فتصبح مضغوطة للداخل.
تغيe x ملمس جلد الثدي ليصبح مثل قشرة ال�تقال.

إذا ظهــرت لديــِك أحــد هــذه اxعــراض يجــب علــى الفــور 
استشارة طبيب متخصص.

وميكنــِك عمل فحص ذاتــي دوري والذي يساعــد e الكشف املبكر 
باXصابــة بسرطــان الثــدي. ويفضــل عمل الفحــص الذاتــي مرة كل 
شهــر e اليوم السادس أو السابع من الدورة الشهرية، وe حالة 

انقطاع الطمث يجرى الفحص e نفس التاريخ من كل شهر.

وخطوات الفحص الذاتي 
1. قفــي أمام املرآة وانظري إu الثديني ملالحظــة أي شيء غx معتاد مثل وجود 

كتل أو اختالف e حجم الثديني أو وجود تورم أو نقر e الثدي.
2. ضعــي يديــِك خلف رأســك واضغطي بهمــا إB اPمام والحظــي e املرآة أي 

اختالف e الثديني.
3. ضعــي يديــِك على منطقة الوسط وانحنى إB اPمــام قليًال مع ضغط الكتفني 

واملرفقني إB اPمام والحظي أي تغيe x شكل أو حجم الثديني.
4. ارفعي يدِك اليسرى واستخدمي ثالثة أصابع من اليد اليمنى e فحص الثدي 
اPيســر بشكــل دائري ابتــداءY من احلافــة اخلارجية للثدي وe اجتــاه احللمة مع 
ال¨كيــز على املنطقة مابني الثدي واXبــط ومنطقة أسفل اXبط للكشف عن أي 

تورم e العقد الليمفاوية. كرري هذه اخلطوة مع الثدي اPمين.
5. اضغطي برفق على احللمة ملالحظة أي إفرازات غx طبيعية.

(يفضل عمل اخلطوتني رقم 4 و 5 أثناء اXستحمام حيث تنزلق اPصابع بسهولة 
نتيجة وجود الصابون على اجللد مما يزيد اXحساس بأي شيء غx طبيعي). 

6. كرري اخلطوتني 4 و 5 بعد االستلقاء على ظهرك.

إذا � تستطيعــي التأكد مــن أصابتك باملرض من خالل الفحــص الذاتي ميكنِك 
عمل أشعة املاموجرام  بعد استشارة طبيبِك.

إذا مت تشــخيصك باqصابة بســرطان الثدي فال تقلقــي فقد تزايدت 
نســبة الشــفاء t الســنوات اxخsة. وإليِك بعض اخلطوات التي قد 

تساعدك t تخطي هذه املرحلة من حياتك:
ميكنــِك اXنضمام Pحد Zموعات الدعم، والتحدث مع مصابني بنفس املرض 

e طريقهم إB الشفاء.
 Bحتدثــي مــع عائلتــك وأصدقائــك فالدعــم العاطفي يساعــد علــى التماثل إ

الشفاء.
مارســي نشاطاتك اليومية وال جتعلــي املرض يغx من منط حياتك أو نظامك 

اليومي.
إهتمي بالتغذية السليمة واتبعي نظام غذائي Áدد من قبل الطبيب.

وأخs} ال تنسي أن العامل النفسي له دور هام t التماثل للشفاء.
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مع انتشار حاالت اqصابة بســرطان الثدي e العا�، يعكف اPطباء 
واملتخصصــون على إعداد دراسات وأبحــاث جديدة ملعرفة حقائق 
جديــدة حــول هذا املــرض، أمــًال e الوصــول إB نتائج حديثــة، رمبا 

تساعد e احلد من انتشاره وعالجه e مراحله اPوB قبل التطور.

وe هذا اXطار اكتشف العلماء أن املرضى الذين يتناولون منتجات 
 uاملائة، وبالتا e 50 عرضة للوفاة.. بنسبة ªلبان بشكل يومي أكxا
فإنه ميكن لكوب من الزبادي أو ا´يس كرمي أو اللنب يومي` أن يقلل من 

فرص شفاء النساء املصابات بسرطان الثدي..

ويعتقــد علمــاء متخصصون e هذا اجملــال أن السبــب وراء هذه 
النسبة هو احتواء منتجات اPلبان وغxها على هرمون اqس»وجني، 
والــذي يشجع الــورم على النمو. هنــاك بالفعل بعــض اPدلة على أن 
النظام الغذائي يلعب دورe Y حتسني فرص الشفاء من السرطان، 
ومنع عودة تكونه مرة أخرى، ولكن هذه هي أول دراسة تظهر مثل 

هذه العالقة القوية بني منتجات اPلبان وسرطان الثدي.

حيــث أظهــرت دراسة حديثــة إصابــة واحدة مــن كل ثمانيــة نساء 
بسرطــان الثدي.. e مرحلة مــا من حياتها، وهناك نحو 50 ألف حالة 
جديــدة سنويــ`.. وعلــى الرغم مــن أن فــرص البقاء على قيــد احلياة 
أفضــل بكثx مــن اPشكال اPخــرى للمرض فإن هذا املــرض ما زال 

يؤدي إB 11800 حالة وفاة سنوي`.

بــدأ علماء من مركز أبحــاث e كاليفورنيا، e البحث e سجالت 500 
امــرأة مصابة بسرطان الثدي، بني العامــني 1997 و 2000.. كان لديهم 
كــل االستبيانــات املستكملة بشأن عــدد املرات التــي تناولن فيها 

منتجات اPلبان، والكميات التي مت تناولها e كل مرة.

كانــت اPصناف اPكª شيوع` هــي ا´يس كرمي والزبادي واجلنب واللنب 
كامــل الدسم والشوكوالتة الساخنــة.. ووجد العلماء أن تناول صنف 
 e املائة e 50 Bواحــد فقــط بشكل يومــي رفــع نسبــة الوفــاة إ

غضون 12 عام`.

وأشــار العلمــاء إB أن معظــم احلليب يأتي من اPبقــار احلوامل، وهو 
غنــي بهرمون اXس¨وجــني، وهو معروف بتحفيز منــو الورم، وهناك 
مستويات عالية منه خاصة e منتجات اPلبان كاملة الدسم. وأكدت 
الدراسات أن النســاء اللواتي يتناولن صنف` واحدY من منتجات اPلبان 
 e 64 عرضة للوفاة بــأي مــرض بنسبة ªكاملــة الدســم يوميــ`، أكــ

املائة، وليس سرطان الثدي فقط.

الدكتــورة بيتــي كــان.. التــي قــادت فريــق البحــث أكــدت أن اPطباء ال 
ينصحــون عمومــ` بتناول اPلبــان، التي حتتــوي على نســب عالية من 
الدهــون كجزء مــن نظام غذائي صحــي.. كما أن استخــدام منتجات 
اPلبــان قليلة الدســم أمر من السهــل تعديله.. ونصحــت «كان» أي 
سيــدة مصابة بسرطان الثدي وتشعــر بالقلق من نظامها الغذائي 

مبناقشة هذا اPمر مع طبيبها.

ملرضى 
سرطان الثدي 
إحذروا اxلبان 
ومشتقاتها

HTTP://WWW.ALBAWABA.COM/AR املصدر:



أورام الثــدي هي أكª اPورام شيوًعــا عند النساء، وإذا كانت 90% 
منهــا أورام حميــدة إال أن %15 من أورام الثــدي هي أورام خبيثة 
’سرطــان‘. وe أمريكــا هنــاك حــواu مائــة وثمانون ألــف حالة 
جديدة لسرطان الثدي، وأكª من أربعني ألف حالة وفاة بسبب 
هذا السرطان سنوًيا. وتشx اXحصاءات اPمريكية إB أن واحدة 

من كل ثماº أو عشر نساء تصاب بسرطان الثدي.

سبب املرض:

سبب هذا السرطان غs معروف، ولكن هناك عوامل 
منها:

ـ الوراثة.
ـ الفxوس.

ـ نوعية اPكل.
ـ اXشعاع.

ـ اPدوية.
ـ الهرمونات.

وتوجد كذلك عوامل تزيد من إمكانية ظهور اqصابة 
بهذا السرطان منها:

ـ التقدم e العمر.
ـ احلمل بعد سن الثالثني.

ـ ابتداء الدورة الشهرية قبل سن الثانية عشرة.
ـ استمرار الدورة الشهرية ملا بعد سن اخلمسني.

ـ السمنة.
ـ حدوث سرطان الثدي عند اPقارب.

وقد تبني وجود عالقة بني سرطان الثدي وسرطانات أخرى عند املرأة مثل 
سرطان املبيضني، واحلقيقة أن %75 من اXصابات بهذا املرض ال ميكن 

ربط ظهورها بأي من العوامل املذكورة.

ما هو املطلوب؟
ج2: املطلــوب حســب تعليمــات وإرشــادات املراكــز واجلمعيــات الصحية 

املتخصصة Z eال أورام الثدي ما يلي:
1ـ حافظي على فحص نفسك دورًيا كل شهر.

 Bربعني إPشعــة مــرة كل سنتــني من ســن اP2ـ افحصــى ثدييــك دورًيــا با
اخلمسني ثم سنوًيا بعد ذلك.

3ـ اختــاري مركــًزا يوجــد به أطبــاء متخصصون حيــث إن متابعــة العالج مع 
نفــس اPطبــاء ميكنهم مــن مراجعــة امللفــات ومقارنة اPشعــات سنوًيا 

وبذلك ميكن اكتشاف أي تغيx بسهولة.

النصائح
1ـ التقليل من أكل الدهون.

2ـ جتنب السمنة.
3ـ اXكثار من أكل أطعمة اPلياف.

4ـ اXكثار من أكل الفواكه واخلضار.
5ـ مراجعة الطبيب عند ظهور أي عوارض مرضية على الثدي.

6ـ الفحص الدوري.

خمسة أعراض 
تعرف منها املرأة 

سرطان 
الثدي
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ما هو اxكل الصحّي؟

اPكــل الّصحي يعني تناول Zموعة متنّوعة من اPطعمة الغنّيــة باملواد الغذائّية التي يحتاجها جسمك للحصول على 
الّطاقــة وللحفاظ علــى صّحة جّيدة  .تشمل هــذه املواد الغذائّية ال�وتينــات، النشوّيات، الّدهون، امليــاه، الفيتامينات 

واملعادن التي تؤّثر على جهاز مناعتك، مزاجك، ومستوى طاقتك.

مــا زال الباحثــون يدرســون آثــار تناول غذاء غx صحــّي على سرطان الثدي وخطــر تكراره . فليس هنــاك طعام أو نظام 
غذائّي ميكن أن مينع ك من اXصابة بسرطان الّثدي و لكن الوزن الّزائد هو عامل خطx ل�صابة بسرطان الثدي.

خالل و بعد عالج 
سرطان اّلثدي

الّتغذيــة 
املالئمة
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 ما هو اxكل الّصحي
خالل ف»ة العالج؟

اPكــل اجلّيــد يساعــدك على البقــاء قوّية مــن خالل إعطــاء جسمك 
العناصر الغذائّية الّضرورّية له، خاّصًة ال�وتينات والوحدات احلرارّية.

صّحتــِك العاّمة ووزنِك قبل الّتشخيص لهما دورY هام` وكذلك احلال 
بالّنسبة لنوع، كمّية وطول ف¨ة العالج. ولكن حتى خالل هذه الف¨ة، 

تستطيعني اXستمرار e الّتمتع بالّطبخ وباPكل.

أما بحال نقصان الّشــهية أو اqحساس بالغثيان و 
التقّيؤ، هنا بعض النصائح:

لتتجّنبي الغثيان و الّتقيؤ:

·  تنــاوu الّنشويــات مثــل البسكــوت الّناشــف ، الكــورن فالكــس أو 
الكعك.

الّنعناع. أو  احلامض  بنكهة  الّسكاكر   uتناو  ·
·  جتّنبــي اPطعمــة الغنّية بالّدهــون املشّبعة، و اPطعمة و احللوى 

ذات الّروائح القوّية.
·  جتّنبــي تنــاول الّطعــام أو الّشــراب إّال بعــد الشعــور بــأّن املعــدة 

مرتاحة.

لتتجّنبي نقصان الّشهية:

بالّشبع. الّشعور  لعدم  الّطعام  قبل  الّسوائل  شرب  جتّنبي 
اXمكان. قدر  متنوعّاً  طعام`   uتناو

بإمكانك التفنن بالطبخ بزيادة التوابل، اPعشاب اليابسة و البهارات 
التي تستطيعــني حتملها، Xضافة نكهات جديــدة على الطبق، مما 

يساعد على فتح الشهية.

و  العائلــة  برفقــة  الّطعــام،  مــن  صغــxة  وجبــات  عــّدة   uتنــاو
اPصدقاء.

ما أهمّية اxكل الّصحي
بعد ف»ة العالج؟

اPكــل الّصحــّي و النشــاط الّرياضــّي، عنصــران مهّمــان بعــد عــالج 
سرطان الّثدي أيض`.

ــب تكراره، اّتبعي نظام غذائــّي و حياتّي صحّي، باحملافظة على  Ðلتجن
الوزن املالئم و ممارسة الّنشاطات الّرياضية مثل املشّي و الّركض 

اخلفيف.
فضــًال عــن ذلك، فــإنَّ متابعة نظامــ` غذائيّاً صحــي يساعد جسمك 
علــى إعادة بناء قّوة العضــالت والّتغلب على ا´ثــار اجلانبّية مثل فقر 

الدم أو الّتعب.

 مــا أهمّية الّتغذية t احلّد من �اطر ســرطان 
الّثدي؟

برهنــت الّدراسات العلمّية أّن الّنظــام الغذائّي وحده ليس ”الّسبب“ 
أو ”العالج“  لسرطان الثدّي . ولكن إتباع نظام` غذائيّاً غنّي باPحماض 
الّدهنيــة اPوميغــا ثالثــة (OMEGA 3 FATTY ACID)، باPليــاف، 
 TRANS)الفاكهة و اخلضار و قليل بالّدهون املشّبعة أو املهدرجة

الثدّي. سرطان  أخطار  من  يخّفف  FATTY ACIDS)،قد 

ما هي أهّم املصادر الغذائّية للCوتني؟

البحر. ثمار  و  ·  السمك 
الّلحوم. و  ·  الّدواجن 

اPجبان. و  ·  اPلبان 
مشتقاته. و  ·  احلليب 

·  البيض.
البقول. و  ·  احلبوب 
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املشي يقلل اqصابة بسرطان الثدي
كشفــت دراسة علميــة أمريكية عن أن ممارسة رياضــة املشي بنشاط 
ملــدة ساعــة أو ساعتــني أسبوعًيا تقلل مــن احتماالت اXصابــة بسرطان 
الثــدي بنسبة e 20 املائة للسيدات وحتــى e حالة استخدامهن لبعض 

الهرمونات لعالج أعراض انقطاع الطمث.

وترتكــز نتائج الدراســة على أبحاث تناولت حتليل البيانــات اخلاصة بأكª من 
74 ألــف امرأة تــ¨اوح أعمارهن من 50 إB 79 عاًما. وتبــني من الدراسة أن 
النســاء الالتي ميارســن مترينات رياضية Áدودة لفــ¨ة زمنية ت¨اوح من 
ساعة وربع إB ساعتني ونصف أسبوعًيا تراجعت نسبة أصابتهن بسرطان 

الثدي بنسبة e 18 املائة مقارنة بالسيدات غx الناشطات
 xأن التمرينــات الرياضيــة قــد تقلــل مــن تأثــ Bنتائــج الدراســة إ xوتشــ
استخــدام الهرمــون الذي يــؤدي إB إحداث سرطــان الثدي ولكنهــا ال تلغي 
تلــك ا´ثــار مطلًقا وفًقا للدكتــور ’أن ماك تيزنن‘ الباحــث الرئيسي e مركز 
فــرد هوتشينســون Pبحــاث سرطان الصــدر e سياتل. ودللــت الدراسة 
أيًضا على أن بدء ممارســة التمرينات الرياضية البسيطة e سن متأخرة 
 e يجابية ذاتها مقارنة بالالتي ميارسن الرياضيةXللسيدات يحدث ا´ثــار ا

مراحل مبكرة من أعمارهن.

طرق عالج أورام الثدي اخلبيثة
ج3: يختلــف عــالج سرطان الثدي حسب املرحلــة أو الدرجة التي تشخص 

لها املريضة:

1ـ سرطان الثدي ـ املرحلة اPوB والثانية.
2ـ سرطان الثدي ـ املرحلة الثالثة.

3ـ سرطان الثدي ـ املرحلة الرابعة.

طرق عالج سرطان الثدي
باملرحلة اxو  والثانية.

اPورام e هاتني املرحلتني التي تقلل عادة عن 5 سم Á eيطها بداخل 
الثدي مع احتمال وجود غدد ليمفاوية حتت اXبط، وهناك اجتاهان للعالج:

االجتاه اxول:
1ـ إزالــة الورم واXبقاء علــى الثدي مع إزالة الغــدد الليمفاوية من حتت اXبط 

وإعطاء عالج إشعاعي للثدي.
2ـ عــالج كيميائــي مكمل لو وجدت خاليــا سرطانية بالغــدد الليمفاوية أو لو 

كانت املريضة e مرحلة قبل انقطاع الطمث.
3ـ إعطــاء عــالج بالهرمونات خصوًصــا لو وجد أن اختيــار اخلاليا السرطانية 

للمستقبالت الهرمونية موجب.

االجتاه الثا:
لــو كان حجم الثدي صغــxًا والورم كبxًا أو لو كان الــورم e مرحلة متقدمة 
موضعًيا فيفضــل e هذه احلاالت استئصال الثدي مــع الغدد الليمفاوية 
مــن حتت اXبط ولو وجد بالغدد الليمفاوية خاليا سرطانية تعطي املريضة 

عالًجا كيميائًيا وهرمونًيا ورمبا إشعاعًيا مكمًال.

طرق عالج الورم باملرحلة الثالثة:
هــذا هو الــورم e مرحلة متقدمة موضعًيا أي حجم الــورم أك� من 5 سم 
أو ممتــد إB عضــالت الصدر أو اجللد مع احتمال وجــود غدد ليمفاوية حتت 
اXبــط. e هذه احلالة ال بد من إعطاء عــالج كيميائي قبل أي تدخل جراحي 
’حــواu ثــالث دورات‘ حتــى يصغر حجــم الورم ورمبــا أمكن e هــذه احلالة 
استئصــال الورم والغدد الليمفاوية واXبقاء على الثدي ومن ثم إعطاء بقية 

.ºشعاعي والهرموXالعالج الكيميائي وا

طرق عالج الورم باملرحلة الرابعة:
الــورم e هــذه املرحلة انتشــر إB مناطق أخرى e اجلسم ’خــارج الثدي‘ 
والعــالج سيكــون غالًبا عن طريــق الهرمونــات بالورم إذا كانــت مستقبالت 
الهرمونــات موجبــة أو العــالج الكيميائي إذا كانــت مستقبــالت الهرمونات 
سالبــة، أو ورم مرجتــع بعــد العــالج الهرمــوº وأحياًنا ملعاجلــة مضاعفات 
الورم موضعًيــا ’بالثدي‘ كوجود تقرحات يضطر الطبيب إB التدخل جراحًيا أو 

إعطاء أشعة موضعية للثدي.
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انقطاع التنفس
أثناء النوم.. وأسبابه

يسبب اqيقاظ املتكرر والشخs والنعاس t النهار

يشتكــي البعــض منا من انقطاع e التنفس أثناء النوم مما يسبــب اXيقاظ املتكرر واضطرابا e النوم. 
 e سباب وراء هذه الظاهرة اخمليفة حيــث قد يكون انقطاع النفس ناجما عن انسداد كليPوتختلــف ا

Zرى التنفس ملدة ال تقل عن عشر ثوان، وقد يكون ذلك االنسداد جزئيا ويسبب الشخx أثناء النوم. 
من املعروف أن الطريقة الصحية والطبيعية للتنفس هي عن طريق اPنف حيث يتم تنقية الهواء الداخل 
للرئتــني. وقد يلجــأ البعض إB التنفس عن طريق الفم e حالة وجود انســداد e اPنف مما يعيق عملية 

التنفس الطبيعية، وهذا ما يؤدي إB خلل e العملية الوظيفية للتنفس. 

واxسباب املؤدية إ  ذلك االنسداد متعددة ونذكر منها: 

سمك اPنسجة e اجملرى التنفسي أو انتفاخ، او ك� حجم اللوزتني، وكذلك ك� e حجم اللسان والذي 
قــد يضغط على عضــالت اجملرى أثناء االنقباض واالنبســاط أثناء نوم الشخص، وبالتــاu يؤدي إB انقطاع 
e النفس بصورة متكررة ويج�ه على االستيقاظ املتكرر أثناء الليل. ولذا نالحظ املريض الذي يعاº من 

هذه االضطرابات يصاب غالبا بالنعاس واخلمول أثناء النهار. 
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قسم أمراض وجراحة اxذن واxنف واحلنجرة
الشهادات:

- زميل الكلية اPمريكية للجراحني.
- زميــل البورد اPمريكي Pمراض أنــف و أذن وحنجرة-جراحة الرأس و 

الرقبة.
- زميــل الكليــة امللكيــة للجراحــني - بريطانيــا (طــب اPنــف و اPذن 

واحلنجرة).
- زميل الكلية امللكية للجراحني – جالسجو (جالسجو – اجلراحة)

- شهــادة ماجستــe x اجلراحــة (طــب اPنــف و اPذن و احلنجــرة) 
وشهــادة بكالوريوس الطــب واجلراحة من الكلية الطبيــة BJ ، بيون ، 

الهند.

Rاالت التخصص:
- عمليات جراحية لoنف واجليوب اPنفية باملنظار. 

الداخليــة  و  والوسطــى  اخلارجيــة  اPذن   e جراحيــة  عمليــات   -
باملنظار. 

- عمليات جراحية باملنظار e القاعدة اPمامية للجمجمة.
- عمليات جراحية باملنظار لقاعدة اجلمجمة الوحشية. 

- عمليات جراحية e العظم الركابي. 
الوسطــى (ورم  اPذن  مــن  أكيــاس  الستئصــال  جراحيــة  عمليــات   -

 .(uكوليس¨و
- جراحة احلنجرة واحلبال الصوتية اجملهرية.

- عالج حاالت الشخx واضطراب النوم وجراحة اجملاري التنفسية.
- جراحة واستئصال حلميات اPنف باملنظار.

- عملية جراحية بالكي.
- جراحة اPنف واPذن واحلنجرة لoطفال.

- تقييم وعالج الطنني واضطرابات التوازن والصمم.
- منظار احلنجرة وتقييم اضطرابات الصوت.

- منظار الفيديــو على احلنجرة وتقييم اضطرابات اجملاري التنفسية 
لدى اPطفال.

- عالج اضطرابات اPنف واجليوب اPنفية لدى اPطفال.

الدكتور/ سودهاكsان كاالفاغونتا
استشاري ورئيس قسم جراحة أنف و أذن وحنجرة

جراحة الرأس و الرقبة

ومن اxعراض املصاحبة أيضا:
sالشخ

 e حيــث كمــا سبــق وذكرنا ينتــج عــن انســداد جزئي
Zــرى اPنــف، وقــد يصاب بــه مــن يشتكي مــن الزكام 
واحتقــان اPنف بسبب ال�د، اذ يحاول املريض التنفس 
بالصــورة الطبيعية ويدفع الهــواء بقوة من خالل اPنف 
ممــا يسبب صوت الشخx العــاu. وe أغلب اPوقات ال 
يعــرف الشخص بأنه يحــدث أصواتا، والشكــوى غالبا ما 

تكون من الشريك.

النوم. من  االستيقاظ  عند  الصداع 
بسبب   احللق   t جفاف 

   التنفس من خالل الفم 
    وإبقاء الفم مفتوحا لف»ة طويلة.

الدم. ضغط   t ارتفاع 
السمنة.

ال»كيز. وصعوبة  االكتئاب 
الالإرادي. التبول  اضطرابات 

خطورة اضطرابات التنفس
@ انها حالة صحيــة تتطلب السرعة e العناية الطبية، 
الن اXهمــال e التشخيــص والعــالج قد يضــر الصحة 
واحلياة وقــد تؤدي إB سكتــة القلب، اجللطــات، ارتفاع 
ضغــط الــدم وعــدم انتظام e دقــات القلــب. كما وأن 
اضطرابــات النــوم قــد تؤثر e عمــل املريــض اليومي 
مشاكــل  عنهــا  تنتــج  قــد  والتــي  النهــار   e وحياتــه 
 Bاجتماعيــة ونفسيــة. كمــا وتقســم شــدة املــرض إ

بسيط، متوسط وشديد.

طرق التشخيص
@ يتــم تشخيص املرض عن طريــق اختبار للنوم يسمى 
مــن  نوعــان  وهنــاك   POLYSOMNOGRAPHY

االختبار:
1. االختبــار الليلي الذي يقيس متوجات املــخ أثناء النوم، 
العضــالت، حركــة العينــني، عمليــة التنفــس، مستوى 
الصــادرة  اPصــوات  وكذلــك  الــدم   e اPوكسجــني 

.xكالشخ
للمريــض  إعطــاؤه  يتــم  جهــاز  فهــو   ºالثــا النــوع   .2
وبإرشــادات معينــة مــن االختصاصــي ومــن ثــم حتلل 

.uاليوم التا e املعلومات الكومبيوترية

العالج
تتــم  التنفــس  اضطــراب  مــن  البسيطــة  احلــاالت   @
معاجلتهــا عــن طريــق التوجيه وتغيــx بعــض العادات 
املتبعة كإنقاص الوزن والنوم على اجلنب بدال من النوم 
علــى الظهر. وهنالــك أجهزة للفم تساعــد على إبقاء 
اجملــرى التنفسي مفتوحا وتساعــد أيضا على التقليل 

من عادة الشخx أثناء النوم.
ومــن هــذا املنطلــق يأتــي دور طبيــب اPسنــان لعمل 
هــذه اPجهــزة. حيــث يأخــذ طبعــة دقيقــة لoسنــان 
العلويــة والسفلية وكذلك العضة ومن ثم يتم إرسالها 
جميعا للمعمل لصنعهــا. ومن ثم يتم متابعة املريض 
بشكــل دوري مــن قبــل طبيــب اPسنــان واختصاصي 
النــوم. وتعرف هــذه اPجهزة على ثالثة أنــواع: 1. أجهزة 

تعمل على تقــدمي الفك السفلي لoمام وبالتاu تعطي 
مساحة للتنفس. 

SOFT PA 2. أجهــزة ترفع سقف احللق اخللفــي (-
(ATE

3. أجهــزة تعمــل علــى التحكــم باللســان ومتنعه من 
االرتداد للخلف وسد اجملرى التنفسي.

احلــاالت املتوسطة واملتقدمة يتــم عالجها بواسطة 
جهــاز يسمــى (C-PAP) وهو عبارة عــن جهاز يعمل 
علــى ضخ الهواء لoنــف عن طريق قنــاع لoنف ويعمل 

على إبقاء اجملرى التنفسي مفتوحا وغx مسدود. 
4. هنالــك جهــاز آخــر للحــاالت اPكــª تقدمــا ويسمــى 
(BI-PAP) وهــو يعمــل على ضــخ الهــواء بضغطني 
³تلفني، حيث يكون ضغط الهواء عند الشهيق أعلى 

.xمنه عند الزف
وبالطبع، فان الطبيب هو الذي يحدد أي النوعني يحتاجه 
املريض. من ا´ثار اجلانبية لهذه اPجهزة على اPسنان 
والفكــني هي نشــوء العضة املفتوحة بــني اPسنان أو 

تقدم e الفك السفلي.
 e وكذلــك فان عــالج التشوهــات اخللقيــة التــي تؤثر
عمليــة التنفس كما e حالة اعوجــاج اPنف الذي يؤدي 
إB انســداد Z eــرى التنفس وأيضا عنــد صغر حجم 
الفــك السفلــي عــن املعــدل الطبيعــي أو عنــد صغر 
الفتحــة e نهايــة احلنجــرة. وكذلك عند عــالج التهاب 
احللــق أو عمليــات التهــاب اللوزتــني أو كــ� حجمهمــا، 
خصوصــا عند اPطفال أيضا تساعــد على التخلص من 

املشكلة.

ومن الطرق العالجية اxخرى، 
العمليــات اجلراحيــة التي يتــم اللجوء إليهــا e احلاالت 
املتقدمــة أو عنــد طلــب املريض بسبب عــدم التزامه 
باPجهــزة السابقــة الذكــر. واجلراحــة e هــذه احلالة 

أنواع نذكر منها:
UVULOPALATOPHARYNG 1. إزالة اللهاة -

PLASTY (UPPP): وهــي عمليــة يقوم فيها اجلراح 
بإزالــة اللهــاة وهــي عبــارة عن زائــدة حلميــة متعلقة 
e آخــر البلعــوم واحلنجرة. ورأت اPبحــاث بان ليس كل 
املرضــى الذيــن تعرضــوا لهــذه العملية شفــوا متاما 
مــن اضطرابــات التنفس، بــل إن البعض منهــم ما زال 
معتمــدا علــى جهــاز اPنــف للتنفــس. جتميــل اللهــاة 
 (LASER ASSISTED UVULOPLASTY (LAUP
:وهي عبارة عن جراحة أو جتميل اللهاة بواسطة الليزر 
وهــي اPكــª شيوعا e عــالج الشخx ويجــب أن يكون 
الطبيــب متخصصــا e عمل هذا النوع مــن العمليات، 
حيــث يتــم توسيــع اجملــرى التنفســي بإزالــة اللهاة و 

اPنسجة الضاغطة على اجملرى.
وهنالك نوع من العالج يعت� اPحدث e الطرق العالجية 
بواسطــة اجلراحــة ويعتمــد على االشعاع الــذي يحدث 
تقلصــا e اPنسجة التي تسبــب االنسداد e اجملرى 
التنفسي. وما زالت هذه الطريقة اجلديدة حتت البحث 
ملعرفــة مــدى االستفــادة منهــا. وe نهايــة احلديث 
يجــب التأكــد مــن التشخيــص الدقيــق ملعرفــة سبب 

اضطرابات التنفس وبالتاu إيجاد العالج املناسب.
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د. عبد ا� احلداد
استشاري جراحة عامة وجراحة القولون 

واملستقيم

 الشهادات:
 - البورد اPمريكي و الزمالة للجراحة العامة
 - البورد الكندي والزمالة للجراحة العامة

- البورد اPمريكي جلراحة القولون 
 واملستقيم

 - البورد اPمريكي للعناية املركزة اجلراحية

 احلاالت:
xجراحات الثقب الواحد واملناظ - 

 - جراحات القولون واملستقيم باملنظار
 - جراحات النواسx املعقدة

 - جراحات البواسx ( الدباسة )
 - جراحات سقوط املستقيم
 - أمراض الكرونيز اجلراحي

 - عالج القولون التقرحي جراحيا
- التهابات القولون مناظx للمعدة و 

 القولون
 - عمل تكميم املعدة

- إجراء منظار املعدة مع وضع بالون 
 املعدة و إزالة بالون املعدة

 - عالج احلاالت اجلراحية الطارئة
 - غسيل القولون

uعالج السلس البو - 
 - عمليات إزالة املرارة

- عمليات فتاقات البطن

sالبواس
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ما هي البواسs ؟
هــي أوعية دمويــة e فتحة الشــرح وتوجد عند كــل الناس وتخلق 
معهــم. عندما تنتفــخ أو تلتهب منها قد تسبــب مشاكل بإختصار 

هي أوعية دموية e فتحة الشرج.

وهي تنقسم إB قسمني:-

خارجية.  sبواس
داخلية.  sبواس

البواسs خارجية: 
خــارج وعند فتحة الشرج وهي حساسة جدP Yنها تغلف باجللد. إذا 
حــدث جتلط داخلي لباسور فــإن املريض سوف يعاº من أ� شديد 
وقد يحتاج تدخل جراحي. وأيض` جتلط الباسور قد ينفجر وقد يسبب 

نزيف دموي.

شكوى املريض تكون أنه يعاº من دم من فتحة الشرج.

البواسs الداخلية: 
هــي داخــل فتحــة الشــرج وتكــون غــx مؤملــة e أغلــب اPحــوال 
وتنقســم إB أربــع مراحــل: املرحلــة اPوB  هي فقط نزيــف أو حكة، 
املرحلــة الثانيــة انتفاخ الباســور من غx خروجه مــن فتحة الشرج، 
املرحلــة الثالثــة تخرج وقت اخلــروج وتدخــل لوحدها، أمــا املرحلة 

الرابعة فيكون خارجه كل الوقت.

 e أ�. ولكن إذا كانت xالداخلية هي دم من غ xأعراضهــا: البواس
 xوعية تكون البواسPاملرحلــة الرابعــة قد تسبب آالم. فعند متــدد ا

عرضة للنزيف.

-:sما هي أسباب البواس
- التقدم بالعمر.

- احلمل والوالدة.

- اXمساك املزمن مع التعصر أثناء اخلروج.

- وراثي`.

- إسهال مزمن.

- استخدام املسهالت بافراط.

:sما هي أعراض البواس
- النزيــف أثنــاء اخلــروج أو بعد اخلــروج ( الدم يكون غــx ³لوط مع 

ال�از ).

- انتفاخ حول فتحة الشرج.

- آالم من فتحة الشرج.

- حكة وحساسية.

ما هي طرق العالج املتوفرة: 
 Yالعــادات الغذائية جد xأهــم شيء بالعــالج هو عــالج السبب فتغــ
مهــم، زيــادة اPلياف مع اخلضــار والفواكــه والبذور جــدY مهم حيث 
يساعد علــى ذلك على عدم حدوث امســاك وأيض` استهالك املاء 

بكªة يساعد على صحة القولون واخلروج.

عنــد حدوث ا�P: اجللــوس e ماء دافئ يساعد جــدY على تخفيف 
ا�P. إذا ا�P حاد مع وجود جتلط قد يكون املريض بحاجة إB تدخل 
جراحي بسيط Xزالة التجلط وهذا ميكن أن يكون بالعيادة اخلارجية. 
وطبعــ` هنــاك أدويــة تساعــد وتســرع مــن شفــاء البواســx منها 

املراهم مثل:-

  XYLOPROCT – DOLOPROCT – HAEMOPROCT

-DAFLON, VENOSMIL, DO  وأيضــ` العالج الدوائي مثــل : 
 IAM

إذ العــالج التحفظي � يأتــي بالنتيجة املرجوة فإن التدخل اجلراحي 
ذو فائدة عالية ومنها:

: sربط البواس
 هــذه تكون للبواسx الداخلية فقط وباXمكــان ربط أكª من باسور. 

وميكن إجراء العملية بالعيادة اخلارجية.

  INFRARED COAGULATION  شعة حتــت احلمراءPبر أو اXا
تساعــد علــى ضمــور البواســx باPشعــة وأيضــ` ميكــن أن تعمــل 

بالعيادة اخلارجية.

THD هــذه طريقة أخرى ميكن القضــاء على البواسx عن طريق 
السونــار وربــط جميع اPوردة املؤدية إB انتفــاخ البواسx وهذه تتم 

بالعمليات.

التدبيــس: جهاز يتم استخدامه لعمل تدبيــس البواسx مع ازالتها 
 xوهــذه العمليــة لهــا أ� بسيط وتقــوم باستئصال جميــع البواس

دفعة واحدة والدبابيس تسقط لوحدها مع الوقت.

العملية اجلراحية: 
العملية يتم فيها استئصال البواسx عن طريق املشرط اجلراحي. 
لoسف هذه العملية مؤملة ولكن تقضي على البواسx. ونلجأ طبع` 
إB العمليــات عند فشل العالجات الدوائيــة، أو إذا وجدت مضاعفات 

.xالبواس

عملية بالليزر: 
 �Pال يوجــد فــرق بني الليــزر والعملية اجلراحيــة الدارجة مــن حيث ا
 ªحيان يكــون الليزر ذو مشاكل أكPبعض ا eاملصاحــب للعملية و

من اجلراحة العادية. فالليزر ال توجد له فائدة تذكر.

هل البواسs تؤدي إ  مرض السرطان؟
ال مــاe عالقة بني مــرض السرطان والبواســx. ولكن هناك عالقة 
باPعراض فقد تكــون أعراض أمراض سرطان املستقيم مشابهة 

.�Pمن حيث نزول الدم وا xللبواس

فلهــذا مــن الضــروري أن ال يشخــص نــزول الــدم بالبواســx إال بعد 
الفحــص السريري وأيض` دائمــ` ينصح بعمل املنظــار ملن عندهم 
أعراض القولون واملستقيم مع نزيف من فتحة الشرج أو أن العمر 

فوق اخلمسني سنه من غx أي أعراض. 

دائم` اPكل الصحي ومزاولة الرياضة واالبتعاد عن املنبهات عوامل 
مهمه e صحة القولون واجلهاز الهضمي.

مع متنياتنا لكم جميع* بالصحة والعافية
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دراسة: 
اqجناب t سن االربعني
يطيل عمر النساء للمائة
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e دراســة حديثة, وجد الباحثون ارتباطا بني السيدات 
الالتــى ينجــنب e سن متأخرة وبني طــول العمر, وهو 
مــا يعنى أن االمهات مــن كبار السن ميلــن إB العيش 

ف¨ة أطول.

وأوضح الباحثون فى معرض أبحاثهم التى نشرت فى 
”Zلة اليــأس والشيخوخة والوقايــة من االمراض“ أن 
السيــدات الالتى يتمكــن من اXجناب فــى سن متأخرة 

دون احلاجة Pدوية خصوبة يعيشن لسنوات أطول. 

وكشفت الدراسة ان متتع املرأة بقدرة طبيعية على 
االجناب فى سن كبxة يسهم بصورة كبxة فى إطالة 
العمر للمرأة . وكانت االبحاث قد أجريت على 155 أسرة 
أجنبــت فيها السيــدات املشاركات فــى الدراسة بعد 
ســن الثالثة والثالثني , وقد لوحــظ ارتفاع معدل العمر 
االف¨اضــى بينهن باملقارنــة بالسيــدات الالتى أجننب 
قبــل الثالثــني. وتشــx البيانــات إB أن السيــدات الالتى 
ينجــنب فى ســن االربعني تــزداد بينهن مبعــدل اربعة 

اضعاف فرص العيش حتى بلوغ عامهن املائة.

دراسة: 
اqجناب t سن االربعني
يطيل عمر النساء للمائة

HTTPS://MAKTOOB.HELWA.YAHOO.COM79املصدر:



إبرة الظهر
للوالدة الطبيعية
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 e برةXفهــي بعيــدة عنــه كــل البعــد، حيــث ميكــن معرفــة أن ا
مكانهــا الصحيــح مبجــرد نــزول السائــل الشوكي وهــذا قبل أن 
تصــل اXبــرة للحبــل الشوكــي مبسافــة كبxة جــدY، ثــم إن اXبرة 
املستخدمــة غالب` ما تكــون خاصة ورقيقة لتفــادي أية إحتماالت 
Xصابــة اPعصاب، والفريق الذي يعطيها يكون متخصص` e هذه 

الطريقة من التخدير.

 ُتعتــ� إبــرة الظهــر للــوالدة الطبيعية ُمسكنــ` ناجحــ` �P الوالدة، 
وهــي مــن أكª الطــرق فاعليــة عند أخذهــا بالطريقــة الصحيحة 
حيــث ال تشعر احلامــل بأي آالم طوال ف¨ة اخملــاض حتى الوالدة، 
وُتعطى إبرة الظهر عن طريق إدخال إبرة صغxة جدe Y الظهر 
بني فقــرات العمود الفقري e املساحة التــي تسمى آبيديورال 
وحتقن احلامــل باملسكن املوضعي ل�o عن طريق هذا اPنبوب 
ويعــاد إعطاء املسكــن كلما بدأت املريضة بالشعــور با�P حتى 

تتم الوالدة.

وُتستخــدم إبــرة الظهر أيض` Xجــراء العمليــات القيصرية بدًال من 
التخديــر الكامــل إذا إحتاج اPمــر إB ذلك أثنــاء الــوالدة، وتعت� إبرة 
الظهــر مفيــدة وضروريــة e بعــض احلــاالت مثل حــاالت إرتفاع 
ضغــط دم احلامل حيث أنها تساعد e خفض ضغط دم احلامل 
كمــا أنهــا مفيــدة كبديل للمخــدر العــام e حالة وجــود مشاكل 
مرضية e الرئة أو القلب لدى املريضات وعدم إمكانية إستخدام 

التخدير العام Xجراء العمليات.

اºثار اجلانبية qبرة الظهر t الوالدة 
الطبيعية:

توجــد بعــض ا´ثــار اجلانبيــة املعروفــة Xستخــدام إبــرة الظهــر 
لتسكــني ا�P أهمها إنخفــاض الضغط، وُيستخــدم لتفادي ذلك 
إعطــاء احلامــل كمية عاليــة من السوائــل عن طريــق الوريد قبل 
 Bالوصول إ e إعطائهــا إبــرة الظهر، وقــد يحدث أحيانــ` فشــل
املكــان الــالزم حلقــن املسكــن املوضعــي لــ�o بــني الفقــرات 
ممــا ينتج عنــه إستمــرار إحساس احلامل بــآالم الطلــق، أما أهم 
املشاكــل التي حتدث مــن هذه اXبرة هو خــروج كمية من سائل 
احلبــل الشوكي أثناء إدخــال اPنبوب e الظهر ممــا قد ينتج عنه 
فتحــة e غشــاء االبيديورال ممــا يؤدي إB حصول صــداع شديد 
للحامــل يستمــر لعــدة أيــام، وُيعت� مــن املفيد e هــذه احلالة 
حقــن كميــة قليلة من دم احلامــل e الظهر لسد هــذه الفتحة 
وإنهــاء الصــداع، أمــا بالنسبة للــوالدة فقــد يحتاج اPمــر إB توليد 
احلامل بإستخدام امللقاط أو الفنتوز (السحب) وذلك لعدم قدرة 
احلامــل على الدفع بصورة كافية وقت الوالدة وهذا قليل حدوثه، 
ورمبا حتدث صعوبة e التبول لف¨ة قصxة بعد الوالدة وال داعي 
للقلــق من هذه اPعــراض Pنها وقتية وتزول خــالل أربع وعشرين 

ساعة من الوالدة.

هل ُتؤدي إبرة الظهر t الوالدة الطبيعية 
لµصابة بالشلل؟!

هــي حــاالت نــادرة جــدY جــدY بــل تكــاد تكــون معدومة، ومــن بني 
خمسمائــة ألــف حالة e بريطانيــا مت دراسة تأثــx التخدير بهذه 
الطريقــة عليهــا، و� تصب إال إمــرأة واحدة فقــط بالشلل، وكان 
ذلــك Pنهــا تعــاº من مشاكــل خلقيــة e جهازهــا العصبي و� 

تفصح عنها وقت الوالدة.

وإبــرة الظهر آمنة وال متس بأي حــال من اPحوال احلبل الشوكي، 

قسم  امراض النساء والوالدة
الشهادات:

- زمالة الكلية امللكية Pمراض النساء والوالدة
- عضوية الكلية امللكية Pمراض النساء والوالدة 

- دكتوراه e الطب ( أمراض النساء والوالدة)
- دبلوم e أمراض النساء والوالدة

- شهادة e منظار عنق الرحم
- شهادة e التصوير بالسونار

Rاالت التخصص:
- فحص وعالج وعمليات الوالدة كافة. 

-كافة العمليات اجلراحية للنساء ع� البطن. 
 - عمليات جراحية مهبلية للنساء. 

- عمليات جراحية مبنظار البطن.
- عمليات على عنق الرحم e احلاالت ما قبل اخلبيثة.

- حاالت العقم.
- منظار الرحم.

- منظار عنق الرحم

كارتيايا فيجايا
استشاري أمراض نساء ووالدة
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الغرف 
واxجنحة
t املستشفى

متيــز مستشفــى دار الشفاء بأجنحة خاصــة ذات تصميم معماري بديع ومفروشــه على أحدث طراز 
ومستوى من الفخامة.

الغرف ميني رويال:
استمتــع بلمسات من الفن واPناقة باختيــارك اPجنحة امللكية املصغرة والتي تلبي جميع اPذواق 
وامليزانيــات. تتميــز هذه الغرف بوجــود سريرللمريض، طاولة طعام، أثاث راقــي للضيوف، تلفزيون 

وسلة فواكه.
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اجلناح اqمCاطوري:
يتكــون مــن خمــس أجنحة بخمسة ألــوان تتناسب مع جميــع اPذواق من حيث الروعة e التصميــم والفخامة e اPثاث، لتوفــر اخلصوصية e جومن 

الرفاهية والراحة والطمأنينة.. ويضم اجلناح طاولتني للطعام،

 3 صــاالت استقبــال، حمامــني، جاكوزي، مطبخ Zهزبالكامل، تلفزيــون للضيوف، تلفزيون بالزما إB جانب مساحة تتســع Pكª من 25 زائرY مع خادمة 
خاصة ترافق املريض.

اجلناح امللكي:
يضــم املستشفــى 15 جناح` ملكيــ` بأربعة ألــوان تتناسبمع جميع 
اPذواق فهــو لوحــة فنية رائعة تتميــز باPلوان والتصاميــم اجلذابة. 
ويوجــد نوعــان منالتصاميــم الهندسيــة لتناســب ³تلــف اPذواق 
ويحتــوي كل جنــاح ملكي على سرير طبي Zهــز بأحدث اخلدمات 
الطبية باXضافــة إB طاولة طعاممزدوجة، غرفة خاصة للضيوف، 
بهــا  امللكيــة  اPجنحــة  حمــام )بعــض  مطبــخ،  استقبــال،  طقــم 
حمامــني(، تلفزيــون متعــدد القنــوات وخادمــة خاصــة عندالطلب 

.Yمن خمسة عشر زائر ªكP مساحة تتسع Bضافة إXبا
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سا� رجل مسا�.... رزقه ا� الزوجة الصاحلة و االوالد و البنات.....
ميتلك شركة خاصة به .. يديرها هو و ابنه سلطان.... و الشركة تسجل جناح يتلوه النجاح ....

و الن ال�وة تعتC بيئة جيدة لل»فيه فقد امتلك سا� مزرعة خاصة به.....

يعتــC ســا� هــذه املزرعة مكان لل»فيه و قضــاء وقت مع االوالد و االحفاد.... فقد كان ســا� من املؤمنني باحلياة االســرية و ان االب و اجلد � ان 
يورث العادات و الطباع كما يورث املال ..... لذلك كان سا� حريص جدا على ان جتتمع العائلة باكملها قدر االمكان..... ليس على االوالد و االحفاد اال 

احلضور و سا� و زوجته يتكفلون بكل شيئ.... حتى املالبس لالحفاد يستمتع سا� بشرائها الحفاده....
t نهاية االســبوع خرج ســا� مبكرا من العمل و اتصل بابنه ســلطان ليخCه بان يحضر امه معه للمزرعة النه على موعد مع بعض العمال الذين 

سوف يأتون للمزرعة.....
ذهب سا� على غs عادته مبكرا للمزرعة..... 

عنــد دخــول للمزرعــة الحظ ان عدد العمال باملزرعة اك� من املعتاد و لكنه اعتقد انهم عمال الشــركة التي هو علــى موعد معها.... الحظ ايضا ان 
هناك سيارات غريبة باملزرعة و ايضا حدث نفسه بانها سيارات الشركة....

دخل ســا� ملزرعته و اجته بشــكل مباشر للســكن اخلاص به لتغيs مالبس و لبس مالبس خاصة باملزرعة... فقد عرف عن سا� حب النظام و ان 
لكل مكان و مناسبة مالبس خاصة بها..... هكذا هي اطباع سا� و هو يحاول ان يورث اوالده و احفاده هذه االفكار.....

قصة
رعب

قسم جراحة العظام واحلوادث
الشهادات:

- زميل الكلية امللكية للجراحني e كندا
- زميل اجلمعية امللكية الكندية للجراحني

- زميل e جمعية جراحة الكسور واXصابات
- زمالة جمعية جراحة املفاصل واملفاصل الصناعية

Rاالت التخصص:
- عالج وجراحة الكسور ومضاعفاتها لدى البالغني واPطفال.

- عــالج وجراحــة حاالت املفاصــل وجراحة املفاصل الصناعيــة e الوركني 
والركبتني والكتفني ...إلخ، مع استبدال املفاصل.

- إعادة إجراء عمليات استبدال املفاصل ( إعادة استبدال مفصل صناعي 
كامل للركبة، استبدال مفصل صناعي كامل للورك،...إلخ).
- جراحة باملنظار e املفصل وعالج أمراض املفاصل

الدكتور/ وليد التنيب
أخصائي جراحة العظام واحلوادث

بقلم
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دخل سا� لسكنه اخلاص و � يالحظ اي شيئ غريب و اجته بشكل مباشر لغرفته اخلاصة.... دخل غرفته اخلاصة به لتغيs مالبسه ..... فجأة الحظ 
سا� هناك حركة غريبة بالصالة و لكنه لوحده باملنزل .... ظن ان احد اوالده قد حضر .... خرج للصالة و كانت املفاجأة..... كاد سا� ان يفقد وعيه 

من شدة املفاجأة... فقد وجد جثة لرجل ال يعرفه بوسط الصالة ... جثة عليها مظاهر العنف لرجل يبدوا من مال�ه انه من اهل البلد.......
للحق سا� يعتC نفسه من اخمللوقات التي ال تعرف اخلوف و دائما يتفاخر بانه ال يخاف من اي شيئ مهما كان......

متاســك ســا� للحدث و اخذ نفس عميق و بدأ بالتفكs.... الســؤال الذي يســيطر عليه هل هذه جثة ام ان هذا الشــخص مازال يتنفس.... حاول ان 
يق»ب اك� من اجلثة ليتبني االمر .... خطوات بطيئة و لكنها واثقة باجتاه اجلثة.... و عندما اق»ب اك� الحظ ان صدر اجلثة يتحرك .... ان هذا الشخص 

مازال يتنفس.... ان عليه انقاذه ان كان هناك متسع من الوقت لذلك.... اق»ب اك� و بدأ بتوجيه كالمه لهذا الشخص...
صراخ ســا� بدأ يؤتي نتائجه.... فهذا الشــخص يطلب من ســا� رشفة ماء و ان يغطيه فهو يحس بالCودة..... هدأ سا� من روع هذا الشخص و 
ذهب الحضار املاء و هو يحدث نفســه ... ان كان  يحس بالCد اذن هو ينزف .... و لكن ال توجد آثر الي دماء على مالبســه..... اذن انه ينزف من الداخل 
.....احضر سا� املاء و اجته للصالة و لكنه � يجد الشخص الذي كلمه.... اختفى الشخص متام و ال يوجد اي اثر له بالصالة..... تلفت سا� بكل انحاء 

الصالة و لكنه � يجد اي اثر لهذا الشخص و � تكن هناك اي آثار تدل ان هذا الشخص قد كان بالصالة...
فتح سا� باب البيت و اخذ يبحث عن اي اثر باخلارج و لكنه � يجد....

امعن النظر بعيدا فوجد ان العمال مازالوا يعملون و كان شيئا غريبا � يحصل .....
باعلى صوته كلم احد العمال و لكنه � يرد عليه الن املسافة بعيده ... يريد سا� ان يستفسر من العمال....

ذهب ماشيا للعمال و بعد السالم سأملهم ان كان احد قد الحظ ان شخصا دخل البيت ..... احد العمال اجابته شدة انتباه سا�... فقد اكد انه الحظ 
حركة غريبة عند البيت و انه كان يعتقد ان احد اجلsان قد حضر لزيارة سا�....

حاول ان يأخذ من هذا العمال معلومات اك� مما تطوع هو بها و لكن يبدو ان ال معلومات اك� لدى هذا العامل او ان ســا� � يســتطع اســتخالص 
املعلومات الن تفكsه مشتت.....

هل يرجع ســا� للبيت االن ام ينتظر حتي يأتي احد من اوالده لكي يدخل معه للبيت...... قرر ان يجلس باحلديقة ليســتجمع افكاره و يعيد ما حصل 
لــه ..... جلــس باحلديقــة و حاول ان يفكر مبا حصل له..... � يجد اي تفســs ... انه واثق من رؤيته لهذا الشــخص الذي طلب منه رشــفة املاء داخل 
منزلــه.... و هــو واثــق مــن انه لوحده داخل البيت.... و انــه هو من قام بفتح باب املنــزل..... الوضع يزداد صعوبة ..... من هو هذا الشــخص..... و هل 

هناك جرمية ..؟؟؟

فجأة سمع سا� صوة عال آت من داخل البيت .... هو واثق ان ال احد بالبيت .... من اين هذا الصراخ..... قام مسرع اخلطى .... يحاول الدخول للبيت 
باســرع فرصة ملعرفة مصدر الصوت..... قبل وصوله للباب .... الصراخ يزداد .... و يبدوا ان احد يطلب النجدة.... بدون شــعور ســا� يركظ باســرع 
ما يســتطيع �اوال الوصول ملصدر الصراخ.... آالم شــديدة بالركبة اليمنى تكاد متنع ســا� من احلركة..... يسقط سا� عند الدرج من شدة اال� 
..... و مع ســقوط ســا� الصراخ يختفي ... اختفاء الصوت بهذا الشــكل املفاجئ جعل ســا� يزداد قلقا من ان امر مكروها قد حصل لصاحب هذا 

الصوت..... او انه قد مات...!!!

ا� شديد بالركبة و سا� يصارع للوصول لداخل البيت.... بالفعل وصل سا� لداخل البيت و هو بالكاد ميشي من شدة اال�.... اول كرسي بالصالة 
القى ســا� جســده عليه و بدأ يتحســس ركبته و الحظ ان هناك انتفاخ شديد حول الركبة مع احمرار باجللد و ا� ال يطاق عند اللمس.... ما احلل .... 

يريد ان يكمل ليعلم مصدر الصوت و االهم ... ملاذا سكت الصوت...

االم الركبة يبدوا انها ســتعيق ســا� عن املشــي او حتى اجللوس من دون ا� ..... بصعوبة بالغة استطاع من يصل لفراشه.... استلقى عليه و هو 
يتمنى ان يزول اال�..... و لكن اال� بازدياد و يبدوا انه ال امل بزواله قريبا.....

ما العمل ..... حاول االتصال بابنه جاسم و � يستطع ... حاول مرة اخرى و لكن جاسم ال يجيب....

هل يتصل بام ســا�..... ال يود ان يقلقها..... و الصوت العاÁ الذي ســمعه ما مصدره .... ان هذا الصوت يحتاج ان يعرف ما حكايته .... و لكن ركبته ال 
تساعده االن....

قرر ان يتصل على ام ســا�.... اســتطاعت ام ســا� من ان تصل له خالل ف»ة و جيزة جدا.... اطمأنة عليه.... � يخCها ابوســا� بقصة الصوت و 
الرجل الذي وجده داخل البيت....

ام سا� اخذت زوجها للطبيب باسرع فرصة ملستشفى دار الشفاء ....... و بالفعل مت عالج ابوسا�..... 

و بعدها عاد ابوسا� للمزرعة و اكمل مشواره ملعرفة مصدر الصوت ....

و الفضل بعد ا� لعودته ملعرفة مصدر الصوت هو العالج

مبستشفى دار الشفاء ............
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