أعزائي القراء

كلمة العدد

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

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

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

هنا زكي
جورج طربيه

رشيدة جاد

مدير العالقات العامة

دميا شقري

أنتم أهل الدار وأحنا عندكم زوار

أحمد نصر اهلل
الرئيس التنفيذي

أخصائيالتواصلاإلجتماعي
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إحذرن أسباب اإلجهاض المتكرر
و كيف تتصرفن بعده؟
د .الكشمي ل .شندي
مسجل أمراض النساء والتوليد
 بكالوريوس في الطب و الجراحة درجة الماجستير في أمراضالنساء و الوالدة
 دبلوم في مجال تنظيم األسرة -زميل الجمعية الملكية للصحة

غالباً مـا يحـدث اإلجهـاض فـي أول ثالثـة أشـهر مـن الحمـل و يعانـي حوالـي  %3مـن النسـاء من حـاالت اإلجهاض المتكـرر تقريبًا
و الخبـر السـار إليكـي سـيدتي هـو أنـه ال داعـي مـن القلـق حوالـي  %85مـن النسـاء الذيـن عانـوا مـن اإلجهـاض ،رزقـوا بحمـل
طبيعـي بعدهـا .لذلـك نعـرض عليكـي توضيـح اإلجهـاض المتكـرر ،أسـباب حدوثـه و نصائـح لتجـاوز هـذه الفتـرة الصعبـة :

ما هو اإلجهاض المتكرر ؟

ُيعـرف اإلجهـاض المتكـرر عنـد حـدوث ثلاث حـاالت إجهـاض متتاليـة
أو أكثـر بشـكل متعاقـب .لذلـك بمجـرد حـدوث حـاالت اإلجهاض أكثر
مـن مـرة  ،يجـب اللجـوء إلـي طيـب مختصـص لمعرفـة إذا كان هنـاك
أسـباب وراء حـدوث هـذه الحـاالت.
غالباً ،مـع تكـرار حـدوث اإلجهـاض ،يـؤدي إلـي حالـة فقـدان األمـل و
الحـزن و صعوبـة الوثـوق بمـا سـيأتي فـي المسـتقبل .لكـن حاولـي
تنفـس الصعـداء فـي الحقيقـة أن العديـد مـن النسـاء الالتـي مررن
بتجربـة اإلجهـاض المتكـرر  ،قـد أنجبـن أطفـاالً فيمـا بعـد.
ذكـرت الدراسـات أن حوالـي واحـدة مـن أصـل  100إمـرأة تعانـي مـن
اإلجهـاض المتكـرر .و لـم يتـم العثـور علـي سـبب ذلـك إال بالنسـبة
لثلـث العينـة تقريباً .لكـن توجـد هنـاك حـاالت و مشـاكل تـؤدي إلـي
تعـرض النسـاء إلـي حـاالت اإلجهـاض المتكـرر.
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أسباب حدوث حاالت اإلجهاض المتكرر :
الصفـات الوراثية :ذكـرت الدراسـات بـأن حوالـي  %70مـن حـاالت
اإلجهـاض المتكـرر تحـدث بسـب تشـوهات الكروموسـومات عـادة
تحـدث بيـن النسـاء فـوق عمـر  35عاماً.
التقـدم فـي العمر :يـزداد خطـر تعـرض المـرأة إلـي اإلجهـاض فـي
عمـر مـا فـوق األربعيـن.
تشـوهات الرحم :تشـكل تشـوهات الرحـم  %15إلـي  % 20لحـاالت
اإلجهـاض المتكـرر .فبعـض النسـاء يولـوا برحـم مـزدوج أو رحـم لـه
شـكل غيـر طبيعـي أو أنكـي تعانـي مـن أورام ليفيـة.
ضعـف عنـق الرحم :قـد يكون ضعف عنـق الرحم أحد األسـباب وراء
حدوث اإلجهاض المتكرر و يمكن عالجها بعملية جراحية بسـيطة.
تكيـس المبايض :النسـاء الالوتـي يعانـوا مـن تكيـس المبايـض
يصبـح لديهـم مسـتويات أعلـي مـن الهرمونـات الذكوريـة و إرتبـط
ذلـك باإلصابـة بالعقـم أو اإلجهـاض ..و أظهرت الدراسـات أن أكثر من
 3/1حـاالت اإلجهـاض المتكـرر غالباً ،ترجـع إلـي تكيـس المبايـض.

أن حملـك فـي حاجـة للتثبيـت عـن طريـق هـذه الحقـن ووقتهـا
سـتحتاجين إلـى أخـذ بعـض الجرعـات حتـى التتعرضيـن لإلجهـاض.
تنـاول األكل المبهـر الزائـد :ال ينصح أبـدًا للحامل أن تتنـاول االكل
الكثير البهارات وكذلك الشطة فهذه األطعمة من المعروف عنها
إنهـا تـؤذي الجنيـن ومع األسـتمرار عليها قـد تعرضك لإلجهاض.
تنـاول األعشـاب المختلفـة بـدون مراجعـة طبيبـك الخـاص :ال
تتناولـى األعشـاب التـي اتدتـي علـى تناولهـا قبـل الحمـل و قـد
تعتقديـن أن تناولهـا ليـس بالشـئ الخطيـر كتنـاول الشـاي األخضر
أو القرفـة و الكمـون و الزنجبيـل و البردقـوش إلـى غيرهـا مـن
األعشـاب المنتشـرة بيننـا فيجـب عليـك مراجعـة الطبيـب جيـدا.
أسـتخدام المنظـف المهبلي :بعـض النسـاء تسـتخدم المنظـف
ˮالـدش‟ بطريقـة عشـوائية و تجعـل المـاء يندفـع
المهبلـي أو
ُ
بشـدة إلـى المهبـل ومـن ثـم يصـل إلـى الرحـم و هذا تصـرف خاطئ
قـد يعرضـك إلـى اإلجهـاض فعليـك أن تسـتخدمي الـدش المهبلـي
بحـذر وال تجعلـي المـاء مندفـع بقـوة خاصـة فـي أشـهر وأسـابيع
الحمـل األولـى.

إلتهابـات المهبل :تُعـرف هـذه الحالـة بإسـم إلتهـاب المهبـل
الجرثومـي و هـي أحـد األسـباب التـي ذكرتهـا الدراسـات أنهـا وراء
حـدوث اإلجهـاض المتكـرر.
تجلـط الدم :تعـرف حـاالت تجلـط الـدم بإسـم الثرومبوفيليـا ،و هـي
تعنـي بـأن دمـك عرضـة للتجلـط أكثـر مـن المعـدل الطبيعـي .و قـد
يتسـبب ذلـك فـي حـدوث اإلجهـاض و لكـن لـم يتضـح دوره بعد في
حـدوث اإلجهـاض المتكرر.
المجهـود الزائد :عليـك أن تعرفـي جيـدا إذا مـا نصحتـك طبيبتـك
الخاصـة بعـدم االجهـاد فيجـب فـورا أن تأخـذي بنصيحتهـا فهـذه
تكـون بنسـبة  ٪20أحـد األسـباب التـي تعـرض بعـض النسـاء
لالجهـاض بسـبب المجهـود الزائـد وال تربطـي هـذا المجهـود
باألعمـال المنزليـة فقـط فقـد يكـون أيضـا لحملك شـئ ثقيـل مثال أو
ممارسـة بعـض األلعـاب أو التماريـن الرياضيـة.
العالقـة الزوجيـة فـي األسـابيع األولى :أحيانـا تسـبب العالقـة
الزوجيـة بيـن الزوجيـن وخاصـة العالقـة الشـديدة تعـرض المـرأة
لألجهـاض ولهـذا إذا شـعرت سـيدتي بعالمـات الحمـل المبكـرة
كتأخـر دورتـك الشـهرية أو الغثيـان المفاجـئ فعليـك أن تتوقفـي
عن ممارسـة العالقة الحميمة مع زوجك على األقل لحين التأكد من
حملـك و معرفـة النصائـح والوصايـا الخاصـة بحالتـك مـن طبيبتك أو
طبيبـك الخـاص.
تنـاول مشـروبات حارقـة للدهون :بعـض النسـاء تتنـاول
مشـروبات مخصوصـة تعمـل علـى تسـخين الجسـم مثـل القرفـة أو
الزنجبيـل فنحـن ننصحـك باألبتعـاد عـن هـذه المشـروبات فـي بداية
حملـك وعلـى األقـل إلـى ان تعرفيـن الوصايـا واإلرشـادات الخاصـة
بحملـك .
عـدم القيـام بعمليـة تثبيـت الحمل :بعـض النسـاء وليـس
جميعهـم بـل وقلـة تحتـاج إلـى تثبيـت الحمـل وال تقلقـي سـيدتي
إنهـا ليسـت عمليـة بالمعنـي الواسـع للعمليـات فهـي مجـرد عـدة
حقـن تأخذينهـا بمعرفـة طبيبـك الخـاص حيـث يقـول لـك وقتهـا

كيـف تتصرفيـن بعـد االجهـاض و نصائـح
تجـاوز هـذه الفتـرة:

بعـد حـدوث اإلجهـاض ،يتـرك لديكـي شـعور بالخـوف و الوحـدة و قد
يـؤدي إلـي اإلكتئـاب خاصـة مـع تكـرار اإلجهـاض ألكثـر مـن مـرة لذلـك
قمنـا بعـرض مجموعـة مـن النصائـح التـي يمكـن أن تسـاعدك فـي
تجـاوز هـذه المرحلـة:
الجزء األول من النصائح:
 .1إطمنـي سـيدتي نسـبة كبيـرة مـن النسـاء الالوتـي عانـوا مـن
اإلجهـاض المتكـرر ،أنجبـوا أطفـال بعدهـا.

 .2أخـذ قسـط كافـي مـن الراحـة بعـد حـدوث اإلجهـاض ،و ينصـح
األطبـاء باإلنتظـار لمـدة كافيـة مـن شـهر لثالثـة أشـهر قبـل
التفكيـر فـي الحمـل مـرة أخـري.
الجزء الثاني من النصائح:
 .1حـذاري ممارسـة التماريـن الرياضيـة بعـد اإلجهـاض فقـط يسـمح
األطبـاء المشـي لفتـرة صغيـرة أو ممارسـة اليوغـا (اإلنتبـاه لعدم
القيـام بـأي حـركات صعبـة و قاسـية).
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 .2إستشـارة الطبيـب حـول المعـاد المناسـب للممارسـة العالقـة
الحميميـة بعـد حـدوث اإلجهـاض .غالبًا ما يحدد الطبيب أسـبوع
علـي األقـل.

 .3عنـد حـدوث اإلجهـاض ألكثـر مـن مـرة قـد تكونـي بحاجـة إلـي
إستشـارة طبيـب نفسـي.

 .3عنـد الشـعور بالغثيـان بعـد اإلجهـاض ،قـد يصـف الطيـب لكـي
أدويـة مضـادة للغثيـان ،و لكـن يمكنـك اللجـوء إلـي الطـرق
الطبيعيـة مثـل الخبـز المحمـص أو الزنجبيـل أو شـاي الزنجبيـل.
و تجنـب تنـاول األطعمـة الدهنيـة أو السـكرية و إسـتبادلها
باألطعمـة الطازجـة.
 .4ال تحاولـي الجلـوس بمفـردك كثيـرًا ،يمكنـك ممارسـة هوايـة
الرسـم ،أو أي هوايـة أنتـي تفضليهـا مثـل الرسـم أو أي شـكل
مـن أشـكال التعبيـر اإلبتـكاري.
 .5التقـرب مـن زوجـك فـي هـذه الفتـرة ألنكـي بحاجـة إلي مسـاندته
العاطفيـة و محـاول قضـاء أكبـر وقـت ممكـن معاً.
 .4ينصـح بعـد حـدوث اإلجهـاض بزيـادة تنـاول مكملات الحديـد و
الوجبـات الغنيـة بفيتاميـن ج مثـل عصيـر البرتقـال أو الطماطـم
ألن الجسـم بحاجـة لتعويـض الـدم المفقـود .يمكـن للنسـاء
النباتيـن تنـاول األطعمـة الغنيـة بالحديـد مثـل التيـن المجفف و
الفاصوليـا و العـدس و التـوت و البنجـر و الخـروب و البيـض.
 .5بعـد اإلجهـاض يجـب النـوم لمـدة  12سـاعة و أخـذ قسـط كافـي
مـن الراحـة.
 .6لمقاومـة الشـعور بالتوتـر يمكنـك تدليـك البطـن و أسـفل
الظهـر بالزيـوت العطريـة فهـي تعمـل علـي تهدئـة األعصـاب و
اإلسـترخاء.
 .7يجـب عمـل عمليـة تنظيـف للرحـم ال تقلقي فهي ليسـت عملية
صعبـة أو عميـة بمعنـي الكلمـة إنهـا عمليـة بسـيطة تشـبة إلى
حد ما عملية وضع اللولب لمنع الحمل فهي مجرد شـئ بسـيط
تقـوم بـه الطبيبـة لتنظيـف رحمـك مـن بواقـي الـدم السـابقة
للجنيـن حتـي يكـون الرحـم نظيـف وخالـي مـن اي عقبـات تعيـق
عمليـة الحمـل مـرة أخـرى فـإن لـم تقومـي بهـذه الخطـوة ربمـا
سـيكون حملـك فـي المـرة األخـرى أصعـب إلـى حـد مـا.

الجزء الرابع من النصائح :

 .1يمكنـك ممارسـة اليوغـا أو المشـي نصـف سـاعة يوميـا علـى
األقـل ،كمحاولـة للتخلـص مـن القلق و التوتر الذي يسـيطر علي
مشـاعرك فـي هـذه الفتـرة.
 .2بعـض الخبـراء يقترحـن ان تقومـي كتابـة رسـائل إلـى جنينـك
الـذي فقديتـه فـي الفتـرة االولـى مـا بعـد اإلجهـاض يقـال أن هـذا
يخفـف مـن عبـئ حزنـك و يخفـف عليـك مـن مشـاعرك لفقـدان
طفـل كنتـي تحلميـن بـه.

الجزء الثالث من النصائح:

 .1ال تحاولـي كتمـان مشـاعرك بداخلـك حتـي ال تصابـي باإلكتئـاب،
يجـب التحـدث مـع شـخص قريـب منـك سـواء كان أحـد أصدقائك
أو أحـد أفـراد األسـرة المقربيـن منـك .ألنكـي فـي هـذه الفتـرة
بحاجـة إلـي مـن يسـتمع إليكـي.
 .2يمكنـك البحـث عـن وسـائل الترفيـة المفصلـة لديكـي مثـل
قـراءة أحـد الكتـب ،مشـاهدة األفلام المتحركـة لمجـرد الضحـك
و الشـعور بالراحـة.
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و األن سـيدتي يجـب عليـك أن تدركـي تماماً أن كل هـذا بأمـر
مـن اهلل عـز وجـل و ثقـي تماماً إنـه سـيعطي أفضـل ممـا
تتمنيـن ولكـن إجهاضـك فـي هـذه الوقـت ربمـا لـه حكمـة ال
تعلمينها فقولي دائما الحمدهلل و أنتظري البشـرى الجديدة
مـن اهلل عـز وجـل.

وﺣـﺪة ﻃﺐ اﻟﺨﺼـﻮﺑﺔ

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

ﺑﺸﺮى ﳌﺮﺿﻰ اﻟﻌﻘﻢ
ﻳﺴﺮ وﺣﺪة ﻃﺐ اﳋﺼﻮﺑﺔ ﲟﺴﺘﺸﻔﻰ دار اﻟﺸﻔﺎء أن ﺗﻘﺪم وول ﻣﺮة
ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﺤﺺ ﺑﻄﺎﻧﻪ اﻟﺮﺣﻢ ) Endometrial
 (Receptivity Array ERAواﻟﺬي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ وﺑﺪﻗﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ
أﻓﻀﻞ ﻳﻮم ¬ﻧﺰراع اﺟﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪى اﻟﺴﻴﺪات اﻟﻼﺗﻲ أﺟﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻃﻔﻞ أﻧـﺒـﻮب ﻏ ²ﻧﺎﺟﺤـﺔ ﺳﺎﺑﻘـ°
وذﻟﻚ ﲢﺖ إﺷﺮاف د .ﺣﺎزم اﻟﺮﻣﻴﺢ إﺳﺘﺸﺎري ﻃﺐ اﳋﺼﻮﺑﺔ
ورﺋﻴﺲ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ  º lgenominxاﺳﺒﺎﻧﻴﺎ

Tel.: 1 802 555 | www.daralshifa.com | daralshifa
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وﺣﺪة اﻻﻟﻢ اﻟﺼﺪري واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰة ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ
ﻃﻮال أﻳﺎم اﺳﺒﻮع ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺤﺎﻻت
اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﻣﺮاض
اﻟﻀﻐﻂ
و اﻟﻜﻮﻟﻴﺴﺘﺮول
وﺟﺮاﺣﺎت
اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻤﻔﺘﻮح

د .أﺣﻤﺪ ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦ
اﺳﺘﺸﺎري ﻓﻲ أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ
واﻟﺸﺮاﻳﻴﻦ اﺳﺘﺸﺎري ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻄﺮة
وﻃﺐ اﻟﻘﻠﺐ اﻟﺘﺪاﺧﻠﻲ

إﺳﺘﺸﺎري اﻟﻘﻠﺐ واﻟﺸﺮاﻳﻴﻦ
أﻓﻀﻞ
ﱢ
ﻣﺘﻮاﺟﺪون ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ
ﻟﺮﻋﺎﻳﺘﻜﻢ

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

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

• ﺗﺸﺨﻴﺺ وﻋﻼج اﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ
• وﺣـﺪة اﻟــﻢ اﻟـﺼـﺪري
• وﺣﺪة اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰة ﺑﺎﻣﺮاض
اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ
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اﻟﻤﺮﻛﺰ أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ اول ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎغ اﻟﺨﺎص

د.أﻣـــﻞ ﻋﻠـﻲ ﻣﻜـــﺔ
اﺳﺘﺸﺎري اﻣﺮاض ﻗﻠﺐ

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

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﺴﻄﺮة اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ اول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ
واﻟﻤﺠﻬﺰ ﺑﺄﺣﺪث اﺟﻬﺰة
واﻟﻤﻌﺪات اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ

د .ﺳﻌﺪ اﻟﻜﻨﺪري
إﺳﺘﺸﺎري أﻣﺮاض ﻗﻠﺐ

 اﻟﺰﻣﺎﻟﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ و اﻟﺒﻮرد اﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ أﻣﺮاض اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﺎﻟﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ و اﻟﺒﻮرد اﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ و اﻟﺸﺮاﻳﻴﻦ -ﺗﺨﺼﺺ دﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺴﻄﺮة اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﺪاﺧﻠﻴﺔ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ أوﺗﺎوا  -ﻛﻨﺪا

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

د .ﺟﻤﺎل اﻟﻔﻀﻠﻲ
اﺳﺘﺸﺎري ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻘﻠﺐ واﻟﺸﺮاﻳﻴﻦ
اﻟﺒﻮرد اﻟﻜﻨﺪي ﻓﻲ ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻘﻠﺐ
اﻟﺰﻣﺎﻟﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻘﻠﺐ
ﻟﻠﻜﺒﺎر  -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻮرﻧﺘﻮ

• ﺗـﺼـﻮﻳﺮ اﻟـﻘـﻠـﺐ و اوﻋـﻴـﺔ
• وﺣﺪة اﻟﻘﻠﺐ واوﻋﻴﺔ اﻟﺘﺪاﺧﻠﻴﺔ
• وﺣﺪة ﻃﻮارئ اﻟﻘﻠﺐ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ
ﻃﻮال أﻳﺎم اﺳﺒﻮع.
Tel.: 1 802 555 | www.daralshifa.com | daralshifa
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اعراض

تضخم الطحال

واالسباب والوقاية منه

د .محمد عبداهلل
مبارك العازمي
استشاري أمراض الكلى

 الضغط و الباطنية البورد الكنديألمراض الباطنية
 البورد الكندي ألمراض الكلى البورد األمريكي ألمراض الباطنية -البورد األمريكي ألمراض الضغط

الطحال يقع أسفل القفص الصدري على الجانب األيسر  ،وهناك عدد من الظروف من عدوى أمراض الكبد وبعض أنواع السرطان يمكن أن
تسبب تضخم الطحال  ،معظم الناس ليس لديهم أعراض تضخم الطحال  ،وغالبا ما يكتشفوا المشكلة أثناء فحص روتيني الطبيب ال
يمكن أن يتعرف اذا كان الطحال بالحجم العادي في البالغين إال إذا كان المريض نحيل جدا  ،ولكن يمكن أن يعرف اذا كان الطحال متضخم.
الطبيب يطلب اشعة واختبارات الدم للمساعدة على تحديد سبب التضخم
• الصدمات النفسية احد اهم االسباب لحدوث تضخم الطحال
• اختبار الموجات الصوتية لكشف وجود المرض
• الطحال العادي والطحال المتضخم
• مرض المالريا تسبب اضخم الطحال
• من اعراض تضخم الطحال الشعور باالمتالء
• الطحال يعزز وجود كرات الدم البيضاء والحمراء

ما هو الطحال؟

الطحــال يقــع تحــت القفــص الصدري فــي الجــزء العلوي األيســر من
البطن نحو الظهر ،وهو جزء من نظام الليمفاوي ويعمل كمصفاه
للدم تدفع العدوى عن الجسم

كيف يعمل الطحال:

يوجد الطحال تحت القفص الصدري الخاص بك المقبل إلى المعدة
على الجانب األيسر من البطن ،انه لين ،فهو الجهاز االسفنجي الذي
ينفذ العديد من الوظائف الحيوية ويمكن أن يتلف بسهولة

وظائف الطحال:

 يدمر خاليا الدم القديمة والتالفة يلعب دورا رئيســيا في الوقاية من العدوى عن طريق إنتاج خالياالــدم البيضاء و تســمى الخاليــا الليمفاوية وتعمــل كخط الدفاع
األول ضد غزو مسببات األمراض
 مخازن خاليا الدم الحمراء والصفائح الدموية ،والخاليا التي تساعدعلى تجلط الدم.

أسباب تضخم الطحال:

يمكــن أن يكــون ســبب تضخــم الطحال عــن طريق العــدوى ،تليف
الكبــد وغيرهــا مــن امــراض الكبد ،أمــراض الــدم التي تتميــز بخاليا
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الــدم غيــر الطبيعيــة ،أو غيرهــا من الشــروط .وهنا بعض األســباب
الشائعة لتضخم الطحال:
العدوى:
 العدوى الفيروسية ،مثل عدد كريات الدم البيضاء االلتهابات الطفيلية ،مثل داء المقوسات االلتهابــات البكتيريــة ،مثــل التهــاب الشــغاف (عــدوى تصيــبصمامات القلب)
سرطان:
 ســرطان الــدم ،ســرطان في خاليا الــدم البيضاء التــي تحل محلخاليا الدم الطبيعية.
 ســرطان الغــدد الليمفاويــة ،ســرطان األنســجة الليمفاويــة ،مثلمرض هودجكين

األسباب األخرى لتضخم الطحال وتشمل:

 األمراض االلتهابية مثل الساركويد والتهاب المفاصل الروماتويدي الصدمات النفسية السرطان الذي انتشر إلى الطحال خراج كبير ،وتجويف مملوء صديد تنتج عادة عن عدوى بكتيرية األمراض االرتشاحية مثل مرض غوشيه ،الداء النشواني ،أو أمراضتخزين الجليكوجين

هنـاك عـدد مـن األمـراض المعديـة التـي
يمكـن أن تسـهم فـي تضخـم الطحـال،
وتشـمل العوامـل المسـاهمة:

 االلتهابات الطفيلية ،مثل المالريا تليف الكبد واألمراض األخرى التي تصيب الكبد أنــواع مختلفــة مــن فقر الــدم االنحاللــي ،وهي حالة تتميــز بتدميرسابق ألوانه لخاليا الدم الحمراء
 سرطانات الدم مثل اللوكيميا ،والليمفوما ،مثل مرض هودجكين االضطرابات األيضية ،مثل مرض غوشيه ومرض نيمان بيك الضغط على األوردة في الطحال أو الكبد أو جلطة الدم في هذهاألوردة

أعراض تضخم الطحال:

تضخــم الطحــال يؤثر على كال من هذه الوظائف الحيوية ،فالطحال
الخــاص ينمــو بحجــم أكبــر ،فإنــه يبــدأ لتصفيــة خاليــا الــدم الحمراء
العاديــة وكذلك تلــك الغير طبيعية ،وتقليل عدد الخاليا الســليمة
فــي مجــرى الدم ،فإنه يعوض أيضا الكثير من الصفائح الدموية في
نهايــة المطاف ،يمكن لخاليــا الدم الحمراء والصفائح الدموية الزائدة
ان تســد الطحــال ،والتدخــل فــي عملــه الطبيعــي ،حتــى يتضخــم
الطحــال قــد تعــوق امداداتــه بالــدم الخاصــة ،والتي يمكــن أن تلحق
الضرر أو تدمر أجزاء من الجهاز ،ومعظم الناس ال يعرفون أن لديهم
تضخم الطحال بسبب أعراضه النادرة  ،الناس عادة يمكنهم معرفة
ذلك أثناء اختبار بدني.

األعراض األكثر شيوعا لتضخم الطحال:

عدم القدرة على تناول وجبة كبيرة شــعور باالنزعاج ،االمتالء ،أو األلم
فــي الجانــب األيســر العلــوي مــن البطــن ،قد ينتشــر هــذا األلم إلى
الكتف األيســر إذا كان لديك ألم شــديد أو أن يســوء عند أخذ نفس
عميق ،راجع طبيبك على الفور

عالج تضخم الطحال:

عــاج تضخــم الطحــال يركــز على تخفيــف الشــرط األساســي ،االزالة
الجراحيــة في تضخــم الطحال عادة ال تكــون المعالجة األولى ،ولكن
قد يكون الموصى به في بعض الحاالت .إذا كان من الممكن تحديد
ســبب تضخم الطحال ،يركز العالج على المشــكلة األساســية على
ســبيل المثــال ،إذا كان لديــك عــدوى بكتيرية ســوف يشــمل العالج
المضــادات الحيويــة إذا كان لديــك تضخــم الطحــال ولكــن لــم يكن
لديــك أي أعراض والســبب ال يمكن العثور عليــه ،قد يقترح الطبيب
االنتظار ،إلعادة التقييم في ستة أشهر إلى  12شهرا ،أو قبل ذلك إذا
كنت في وضع أي أعراض .إذا كان تضخم الطحال يسبب مضاعفات
خطيــرة أو ال يمكــن التعرف على المشــكلة األساســية أو المعالجة،
االســتئصال الجراحــي للطحــال الخاص بــك (اســتئصال الطحال) قد
يكــون هــو الحــل ،في الحــاالت المزمنــة أو الحرجة ،الجراحــة قد تقدم
أفضــل أمــل لتحقيق االنتعاش ،ولكــن إزالة الطحال تتطلب دراســة
متأنية.

كيف يمكن الوقاية من تضخم الطحال؟

تضخـم الطحـال هـو نتيجـة امـراض كامنـة أخـرى ،ومعظمهـا قـد ال
يكـون متوقعـا ،مثـل أمـراض الكبـد بسـبب تعاطـي الكحـول ،الـذي
يسـبب تليـف الكبـد وارتفاع ضغط الـدم ،ويمكن منعه ،مع تعاطي
الكحـول والشـرب المفـرط لـه عواقـب خطيـرة للغاية على حد سـواء
علـى المـدى القصيـر والطويـل ،أسـباب معينـة مـن التهـاب الكبـد
الفيروسـي (علـى سـبيل المثـال  ،التهـاب الكبـد  Bو التهـاب الكبـد
 ،) Cوالـذي يمكـن أن يـؤدي إلـى تليـف الكبـد أيضـا يمكـن الوقايـة
منهـا عـن طريـق تجنـب االتصـال بالجسـم مـن األفـراد المصابـة،
ويمكـن أيضـا أن يمنـع التهـاب الكبـد  Bعـن طريق التطعيـم ،أخيرا،
بعـض األمـراض المعديـة مثـل فيـروس نقـص المناعـة البشـرية
والمالريـا والسـل ،يمكـن منعهـا إذا مـا اتخـذت اإلجـراءات المناسـبة
للحـد مـن مخاطـر حصـول المـرض.

إذا كان لديـك تضخـم الطحـال ،قـد تظهـر
عالمـات أو أعـراض أخـرى أيضـا ،ترتبـط مـع
هـذا المـرض األساسـي ،ويمكـن أن تشـمل
عالمـات وأعـراض مثـل:
-

تعب
فقدان الوزن
التهابات متكررة
سهولة النزيف
اليرقان
األنيميا

تضخم الطحال قد يسبب:

األلم أو االمتالء في الجزء العلوي من البطن اليسرى قد ينتشر إلى
الكتف األيســر مع الشعور بالشبع دون تناول الطعام أو بعد تناول
كمية صغيرة فقط.

التشخيص:

عـادة مـا يتـم الكشـف عـن تضخـم الطحـال أثنـاء الفحـص
السـريريطبيبك قـد يؤكـد تشـخيص تضخـم الطحـال مـع واحـد أو
أكثـر مـن هـذه االختبـارات  :اختبـارات الـدم ،مثـل تعـداد الـدم الكامـل
للتحقـق مـن عـدد مـن خاليـا الـدم الحمـراء ،خاليـا الـدم البيضـاء
والصفائـح الدمويـة فـي النظـام الخـاص بكالموجـات فـوق الصوتيـة
أو التصويـر المقطعـي المحوسـب (.)CT

دراسات وابحاث:

ذكــرت احــدى الدراســات االمريكيــة انــه يمكــن ألي شــخص التعرض
لتضخــم الطحــال فــي أي ســن ،ولكــن مجموعــات معينــة معرضــة
لخطــر أعلــى ،بمــا فــي ذلــك األطفــال والشــباب الذيــن يعانــون من
االلتهابــات ،مثــل عــدد كريات الــدم البيضــاء ،الناس الذيــن لديهم
مرض غوشــيه ومرض نيمان بيك ،والعديد من االضطرابات األيضية
األخــرى الموروثــة التــي تؤثــر علــى الكبــد والطحــال ،النــاس الذيــن
يعيشون في المناطق التي تتوطن فيها المالريا أو يسافروا إليها
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ُ
اضطرابات األجفان
د .فيصل جراق
إستشاري جراحة العيون

ساعد الجفنان في حماية العينين .وعندما ترفرف العينان ،أو
أن رفرفةَ
فإن الجفنين يقومان بترطيبهما أيضًا .كما َّ
تطرفانَّ ،
ُ
العينين تساعد على إزالة األوساخ وأي جسيمات أخرى عن
إغماض الجفن عندما
سطح العين .ومن الممكن أن يساهم
ُ
يقترب شيء من العين في حماية العين من اإلصابات أيضًا.
فإن جفني العينين يمكن
وعلى غرار بقية أجزاء الجسمَّ ،
أن ُيصابا بالعدوى أو بااللتهاب ،أو حتى بالسرطان ،وهناك
مشكالت أخرى خاصة بجفني العينين ومن هذه المشكالت:
• انقالب الجفنين إلى الداخل او إلى الخارج
• انسدال الجفنين
• َّ
إن
الطــرف أو النَّفَ ضــان غيــر الطبيعــي لجفــن العيــنَّ .
معالجةَ اضطرابات جفن العين تعتمد على سببها.
يسـاعد الجفنـان فـي حمايـة العينيـن .وهنـاك اضطرابـات كثيـرة
فـإن
يمكـن أن تصيـب الجفنيـن .علـى غـرار بقيـة أجـزاء الجسـم،
َّ
الجفنيـن يمكـن أن يصابـا بالعـدوى أو االلتهـاب ،أو حتى بالسـرطان.
ومـن الممكـن أن يكـون الضطرابـات الجفنيـن أثـر علـى الرؤيـة وعلى
البرنامـج التثقيفـي اضطرابـات
الحيـاة اليوميـة للمـرء .يشـرح هـذا
ُ
جفنـي العينيـن .وهـو يناقـش أيضاً أهميـة الجفنيـن ،واألعـراض
المتع ِّلقـة باالضطرابـات الشـائعة لجفنـي العينيـن ،باإلضافـة إلـى
سـبل المعالجـة.

الجفنان:

يسـاعد الجفنـان علـى حمايـة العينيـن .وعندمـا ُّ
يـرف المـرء بعينـه،
فـإن الجفنيـن يقومـان بترطيـب العينيـن .إن
أو عندمـا يطـرف بهـاَّ ،
طرف العين يسـاعد أيضًا في إزالة األوسـاخ وأي جسـيمات أخرى عن
الدمـوع التـي تنتجهـا غـدة موجـودة فـي العيـن
إن
سـطح العيـنَّ .
َ
ضروريـة مـن أجـل الرؤيـة الواضحـة ومـن أجـل الصحـة العامـة للعيـن.
تعمـل الدمـوع علـى المحافظـة علـى رطوبـة العينيـن عندمـا يطـرف
العين أيضًا مـن البكتيريا ومن
المـرء بجفنيـه .كمـا تحمـي الدمـوعُ z
َ
الجراثيـم األخـرى ،وهـي تغسـل الغبـار واألوسـاخ مـن أجـل الوقايـة
إن إغمـاض الجفنيـن عندمـا يقتـرب شـيء
مـن التهيـج والعـدوىَّ .
بعـض
مـن العيـن يسـاهم فـي حمايـة العيـن مـن اإلصابـات .هنـاك
ُ
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العضلات المسـؤولة عـن إغمـاض الجفنيـن وفتحهمـا .وتُسـتخدم
هـذه العضلات أيضاً لتكويـن تعابيـر الوجـه .وهـذه العضلات هـي:
• الجزء الجفني ،وهو موجود تحت جلد الجفنين.
• الجزء الحجاجي ،وهو محيط بالعين.

األعراض العامة

االضطرابــات التي تصيب الجفنين إلى ضعف
تؤدي
ُ
مــن الممكن أن ِّ
َ
الرؤية .كما يمكنها أيضًا أن تجعل من الصعب على المرء أن يقوم
بنشاطاته اليومية ،كالنظر إلى شاشة الحاسوب أو كالقراءة مث ً
ال.
إن الحاالت الصحية التي تصيب الجفنين يمكن أن تس ِّبب ما يلي:
• َط ْرف أو نفضان شاذ في العينين
• انسدال الجفنين
• انقالب الجفنين إلى الداخل أو الخارج.
األعراض العامة لالضطرابات التي تصيب الجفنين على ما
تشــتمل
ُ
يلي:
• اإلحساس بالحرق أو بالوخز
• جفاف العين أو الحكة في العين
• احمرار العين
• ألم العين أو التهابها
«جلبات» على أهداب العينين
• ظهور ُبثور أو ُ
• عدم القدرة على تحريك العين ،أو تشوش الرؤية
• شدة الحساسية للضوء
• اإلدماع.
اضطربات جفن العين عرضًا من
تكون
في بعض األحيان ،يمكن أن
ُ
َ
أعــراض حالــة صحيــة أخرى .وعلى ســبيل المثال ،فإن انســدال جفن
العين يمكن أن ينتج عن:
• ورم أو سرطان في الدماغ
• الداء السكري.
• إصابة.
• سكتة.

الطبيــب إذا ظهــرت لديــه مشــكالت فــي
يستشــير
علــى المــرء أن
ُ
َ
الجفنيــن ولــم تتحســن بعد مضــي أســبوع واحــد ،أو إذا ظهر لديه
ما يلي:
• تغضــن ،أو َح َدبــة ،أو نمو غيــر مألوف على الجفن يمكن أن يتغ َّير
لونه أو شكله.
• مفرزات.
• انسدال الجفن.
• تو ُّرم جفن العين وإنغالقه بشكل كامل.

ـباب محتملــة أخــرى اللتهــاب الجفــن .وهــي تشــتمل علــى
هنــاك أسـ ٌ
مــا يلــي:
• عدوى بكتيرية تصيب العين
كالعد الوردي مث ً
ال.
• بعض الحاالت الجلدية،
ُ
• جفاف العينين.

يسبب التهاب الجفن األعراض التالية:
يمكن أن
ِّ
• إحساس بالحرقة
تشوش الرؤية
•
ُّ
• تشكل قشور على العين
• دموع تشبه الزبد
• تو ُّرم الجفنين واحمرارهما.
ُ
ألن هذه الحالة غالبًا
قــد يكون
التعامل مع التهــاب الجفنين صعبًاَّ ،
مــا تعود إلــى الظهور بعد معالجتهــاِّ .
ُ
معالجــة التهاب الجفن
تركز
على الرعاية المنزلية ،بما في ذلك:
• نظام غذائي خاص مع تناول مكمالت غذائية
• المحافظة على النظافة الشخصية
• فرك المنطقة المحيطة بالعينين باســتخدام قطعة قماشــية أو
قطنية نظيفة
• اســتخدام الكمــادات الدافئــة مــن أجــل تطرية وتفكيك القشــور
المتشكلة.

تَشنج الجفن:

الطبيــب أيضــً مضــادًا حيويــً علــى شــكل
مــن الممكــن أن يصــف
ُ
مرهم .ويســتطيع المرهم المســاعدة على التخ ُّلص من البكتيريا
التــي تســبب التهاب الجفــن .قد تســتخدم أيضًا القطــرات العينية
الستيروئيدية ،أو الدموع االصطناعية .وهذا ما يساعد على تخفيف
االلتهاب والتخلص من جفاف العينين.

يعـد تشـنُّ ُج الجفـن واحـدًا مـن االضطرابـات الشـائعة التـي تصيـب
ُّ
يـؤدي إلـى طـرف الجفـن على نحو تشـنجي .غالبًا
جفـن العيـن .وهـو ِّ
مـا تحـدث التشـنجات خلال النهـار ،وليـس خلال نـوم 4المريـض.
ٌ
حالـة مـن حـاالت خلـل التوتـر ،وهـو أحـد
تشـنُّ ُج جفـن العيـن هـو
اضطرابـات الحركـة .تسـبب هـذه الحالـة تقلصـات عضليـة تـؤدي إلـى
إغلاق مسـتمر لجفـن العيـن ،أو إلـى حـركات متكـ ِّررة فـي الجفـن ،أو
إلـى نفضـان .وهـذا مـا قـد يكـون لـه أثـر سـلبي علـى قـدرة المريـض
لكـن
علـى الرؤيـة .تبـدأ أعـراض تشـنُّ ُج الجفنيـن علـى نحـو بطـيء.
َّ
وخاصـة عندمـا تتهيـج
تواتـر طـرف الجفنيـن يـزداد مـع مـرور الزمـن،
َّ
فإن الجفنين يمكـن أن يظال مغلقين لفترة
العينـان .وفـي النهايـةَّ ،
طويلـة مـن الزمـن .وهـذا مـا قـد يكـون لـه أثـر سـلبي كبيـر علـى
الحيـاة اليوميـة للمريـض .يحـدث تشـنُّ ُج الجفـن لدى الرجال والنسـاء
علـى حـد سـواء .وهـو أكثـر شـيوعًا لـدى النسـاء في منتصـف العمر
المتقدمـات فـي السـن.
أو
ِّ

تكــون المشــكالت التي تصيب جفن العيــن أو جلد جفن
يمكــن أن
َ
السرطان بالخاليا ،وهي أحجار البناء
العين ناتجة عن السرطان .يبدأ
ُ
في الجســم .يقوم الجســم عادة بإنتاج خاليا جديدة بالقدر الالزم له،
وذلــك لكــي تحــل محــل الخاليــا الشــائخة التــي تموت .وفــي بعض
َّ
فتتشــكل األورام.
األحيــان ،فإن هــذه العملية تجري بشــكل خاطئ
الورم سرطانيًا ،فإن خاليا الورم يمكن أن تغزو النسج األخرى
إذا كان
ُ
فــي الجســم .وتســتطيع الخاليــا الســرطانية االنتقــال إلــى مختلــف
أجزاء الجسم عن طريق األوعية الدموية والقنوات اللمفية.

و من الممكن أن تشتمل معالجة تشنُّج الجفن على ما يلي:
تــؤدي إلى ارتخاء العضالت وتوقف
• ُحقَ ن الذيفان الوشــيقية التي
ِّ
التشنجات
• أدوية
ســواء جراحــة عضــات العينيــن ،أم جراحــة التحفيــز
• الجراحــة،
ٌ
الدماغي العميق.

تشــتمل أنــواعُ الســرطان التــي يمكــن أن تصيــب جفن
العين على ما يلي:
• سرطانة الخاليا القاعدية
• سرطانة الخاليا الحرشفية
• سرطانة الغدة الزُّ همية
• األورام الميالنينية الخبيثة.

ُ
حالــة تشــنُّج الجفنيــن ،أو أن تنتقــل إلــى
تتفاقــم
مــن الممكــن أن
َ
العضــات المجــاورة .وقــد تظــل علــى حالهــا ســنوات كثيــرة .وفــي
ــن علــى نحو مفاجئ
حــاالت نــادرة ،فــإن هــذه الحالة يمكن أن
تتحس َ
َّ
ومن تلقاء نفسها.

إن أورام جفــن العيــن الخبيثــة ،أو الســرطانية ،يمكــن
جفــن العيــن .كمــا يمكــن أن تجعــل المريض
أن تــؤذي
َ
ُ
َ
معالجة
تشــتمل
يفقــد أهداب عينيــه .من الممكــن أن
السرطانات التي تصيب جفن العين على ما يلي:
• الجراحة
• المعالجة الكيميائية
• المعالجة اإلشعاعية
• المعالجة الضوئية الحركية
• المعالجة الحيوية

التهاب الجفن:

الحواف الخارجية لجفني العينين بالقرب
ُ
التهــاب الجفن هو التهاب َ
مــن األهــداب .وهو يحــدث عندما تنتج ُ
الغدد الموجــودة عند منبت
أهداب العينين كميةً زائدة من الزيوت.

السرطان:

15

مستشفى دار الشفاء  -مارس 2016

اضطرابات أخرى تصيب جفن العين:
حـاالت صحيـة كثيـرة أخـرى يمكـن أن تصيـب جفنـي العينيـن.
هنـاك
ٌ
ويتنـاول هـذا القسـم عـددًا مـن االضطرابـات األخـرى الشـائعة التـي
ُ
جفاف العين عندما ال تنتج العينان الدموع
تصيـب الجفنيـن .يحـدث
َ
جفاف العين يمكن
فـإن
علـى نحـو سـليم .وفـي حال عدم معالجتهَّ ،
أن يسـبب التهاباً أو ألماً فـي العيـن أو ندبـات علـى القرنيـة .كمـا
يمكـن أيضاً أن يسـبب فقـدان البصـر ،لكـن هـذا يكـون مؤقتاً فـي
ُ
العـادة .يمكـن أن يكـون
أحـد األعراض الجانبيـة الناتجة
جفـاف العيـن َ
عـن بعـض األدويـة .ومـن الممكـن أن يكـون ناتجاً عـن مـرض جلـدي
فـي الجفنيـن أو حولهمـا ،وعـن أمـراض تصيب الغـدد الموجودة في
الجفنين.
هنـاك أنـواع مـن الدمـوع االصطناعيـة والجـل والمراهـم متو ِّفـرة
مـن غيـر وصفـة طبيـة ،ويمكـن اسـتخدامها مـن أجـل معالجـة
اسـتخدام جهـاز منزلـي لتنقيـة
جفـاف العيـون أو التهابهـا .يمكـن
ُ
الهـواء مـن أجـل تخليصـه مـن الغبـار والجسـيمات األخـرى .وهـذا
مـا يسـاعد فـي الوقايـة مـن جفـاف العينيـن .كمـا يمكـن أن يكـون
جهـاز ترطيـب الهـواء مفيـدًا مـن أجـل إضافـة مزيـد مـن الرطوبة إلى
هـواء المنـزل .هنـاك أنـواع مـن العـدوى البكتيريـة التـي يمكـن z
دجـد أو الشـعيرة
أن
الج ُ
تصيـب العيـن .وعلـى سـبيل المثـال ،فـإن ُ
َ
هـي َح َدبـة مؤلمـة حمـراء تظهـر علـى جفـن العيـن .وهـي تحـدث
بسـبب عـدوى فيروسـية تصيـب الغـدد الزيتيـة فـي الجفنيـن .وأمـا
َّ
«الشـعيرة» فهـي تـورم يظهـر تحـت الجفـن .وهـي حـاالت شـائعة
التهـاب
اسـتمر
العنقوديـة .إذا
المكـورات ُ
ُ
َّ
تنتـج عـن اإلصابـة بعـدوى ُ
جفـن العيـن أكثـر مـن أسـبوعين قبـل أن يتحسـن ،فعـادة مـا تكون
المضـادات الحيويـة مفيـدة لمعالجتـه.
إن األدويـة المضـادة لاللتهـاب تسـتطيع معالجـة تـورم جفـن العيـن.
كمـا تسـتطيع األدويـة أيضاً زيـادة إنتـاج الدمـوع ووقايـة القرنيـة مـن
التقـدم في السـن ،فإن جفنـي العينين يتمططان .وفي
الضـرر .مـع
ُّ
هـذه الحالـة ،فـإن تراكيـب النسـج والعضلات التـي تدعـم الجفنيـن
تصـاب بالضعـف .وقـد يبـدأ الجلـد باالرتخـاء والتدلـي .وهـذا مـا قـد
إن جراحة جفن العين ،وهي ما يدعى
يسـبب انسـدال جفن العينَّ .
باسـم «رأب الجفـن» ،هـي إجـراء طبـي مـن أجـل إصالح انسـدال جفن
العيـن .وهـي تزيـل الجلـد الزائـد ،باإلضافـة إلـى النسـج العضليـة
والدهنيـة الزائـدة.
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ومــن الممكــن أنيفكــر المريــض في اللجوء إلــى هذا اإلجــراء إذا أدى
انسدال الجفنين أو ارتخائهما إلى:
• منع العينين من االنفتاح بشكل كامل
• عرقلة الرؤية
• دفع الجفنين السفليين إلى األسفل

الخالصة:

يسـاعد الجفنـان فـي حمايـة العينيـن .وهنـاك اضطرابـات كثيـرة
االضطرابـات التي
تـؤدي
ُ
يمكـن أن تصيـب الجفنيـن .مـن الممكـن أن ِّ
تصيـب الجفنيـن إلـى ضعـف الرؤيـة .كمـا يمكنهـا أيضاً أن تجعـل
مـن الصعـب علـى المـرء أن يقـوم بنشـاطاته اليوميـة ،كالنظـر
ً
العامـة
األعـراض
مثلا .تشـتمل
إلـى شاشـة الحاسـوب أو كالقـراءة
ُ
َّ
لالضطرابـات التـي تصيـب الجفنيـن علـى مـا يلـي:
• اإلحساس بالحرق أو بالوخز
• جفاف العين أو الحكة في العين
• احمرار العين
• ألم أو التهاب.
يعـد تشـنُّ ُج الجفـن واحـدًا مـن االضطرابـات الشـائعة التـي تصيـب
ُّ
يـؤدي إلـى طـرف الجفـن علـى نحـو تشـنجي.
جفـن العيـن .وهـو
ِّ
التهـاب الجفـن هـو التهـاب الحـواف الخارجيـة لجفنـي العينيـن
بالقـرب مـن األهـداب .وهـو يحـدث عندما تنتج الغـدد الموجودة عند
منبـت أهـداب العينيـن كميـة زائـدة مـن الزيـوت .فـي بعـض األحيان،
تكـون اضطرابـات جفـن العيـن عرضاً مـن أعـراض حالـة
يمكـن أن
َ
صحيـة أخـرى .وعلـى سـبيل المثـال ،فانسـدال جفـن العيـن يمكـن
أن ينتـج عـن:
• ورم أو سرطان في الدماغ
• الداء السكري.
• إصابة.
• سكتة.
الطبيـب إذا ظهـرت لديـه مشـكالت فـي
علـى المـرء أن يستشـي َر
َ
الجفنيـن ولـم تتحسـن بعـد مضـي أسـبوع واحـد ،أو إذا ظهـر لديـه
مـا يلـي:
تغضــن ،أو َح َدبــة ،أو نمو غير مألــوف على الجفن يمكن أن يتغير
•
ُّ
لونه أو شكله
• مفرزات
• انسدال الجفن
• تو ُّرم جفن العين وإنغالقه بشكل كامل.

ﻗﺴﻢ ﻃﺐ وﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻌﻴﻮن اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ

أﺑﺼﺮ ﻣﻦ زرﻗﺎء اﻟﻴﻤﺎﻣﺔ...

Mel 80 Suite

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻛ ﺗﻄﻮر
ﻗﺴﻢ ﻃﺐ وﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻌﻴﻮن اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ
ﻳﻔﺘﺨﺮ ﻣﺴﺘﺸــﻔﻰ دار اﻟﺸﻔﺎء ﺑﺈﺳــﺘﺨﺪام اﻟﺠﻬﺎز اﻻﺗﻘﻨﻲ اﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،واﻟﻔﺮﻳﺪ ﻣﻦ
ﻧﻮﻋــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳــﺖ .«Visu Max - Mel 80 Suite» ،ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻃﺐ اﻟﻌﻴــﻮن .ﻟﻴﻤﻨﺢ ﻣﺮﺿﺎه أﻓﻀﻞ
رﻋﺎﻳﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺠﺮاﺣﺎت ا£ﻧﻜﺴــﺎرﻳﺔ واﻋﻼﺟﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ،وﻳﺤﻘﻖ ﻣﺴــﺘﻮى ﺟﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة ﻟﻴﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺪﻗﺔ اﻟﻤﻤﺘﺎزة واﻟﺴﺮﻋﺔ واداء اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﻴﻦ.

Tel.: 1 802 555 | www.daralshifa.com | daralshifa
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انسداد األمعاء
د .مالك الغيث
مسجل جراحة عامة

إجازة في الطب البشري أوكرانيا
ماجستير في الجراحة العامة ( سوريا)

تشخيص انسداد األمعاء
 .1أخذ القصة المرضية من المريض بشكل جيد ( سوابق عمليات
جراحية على البطن مث ً
ال )
الفحص السريري :
 .2وجود فتق سرة أو فتق أربي محصور تحت الجلد.
 .3ارتفاع الحرارة.
 .4عدم القدرة على التغوط وإخراج الغازات.
 .5إجراء أشعة عادية للبطن حيث يتبين وجود انحباس للسوائل
وانتفاخ في األمعاء.
 .6إجراء األشعة المقطعية حيث تساعدنا على تشخيص سبب
اإلنسداد إن كان أورام أو خراجات أو إلتصاقات داخل البطن.
 .7إجراء تحاليل دم روتينية حيث يتبين وجود ارتفاع بنسبة
الكريات البيضاء واضطراب بشوارد الدم ( أمالح الدم ).

هو حالة مرضية ناجمة عن عدم مرور الطعام والسوائل في
الجهاز الهضمي بسبب عائق ما .وهي حالةشائعة.

هناك عدة أنواع إلنسداد األمعاء
.1انسـداد األمعـاء الناجـم عـن كسـل فـي عمـل الجهـاز الهضمـي
حيـث ينتـج عنـه شـلل كامـل لألمعـاء ممـا يـؤدي إلـى عـدم حركة
الطعـام فـي األمعـاء وينجـم عـن ذلـك انتفـاخ فـي األمعـاء وهـذا
مـا يسـمى  Ileousكسـل األمعـاء وهـذا عـاده مايحـدث مباشـره
بعـد عمليـات فتـح البطـن.
 .2النـوع الثانـي هـو األنسـداد التالـي إللتصاقـات داخـل البطـن
وغالباً هـذا النـوع يحـدث بعـد عمليـات جراحيـة علـى البطـن.
 .3النـوع الثالـث وهـو اإلنسـداد الميكانيكـي والناجـم عـن وجـود
عائـق أمـام تقـدم الطعـام فـي الجهـاز الهضمـي كاألورام
والخراجـات.
 .4النـوع الرابـع هـو انسـداد األمعـاء الناجـم عـن وجـود فتـق داخـل
البطـن أو خـارج جـدار البطـن نتيجـة تشـوه فـي عضلات البطـن
كالفتـق األربـي أو فتـق السـرة.

أعراض انسداد األمعاء
 .1ألم وانتفاخ البطن
 .2اإلقياءات
 .3عدم التبرز وانحباس الغازات.
 .4ارتفاع الحرارة أحيانًا.

عالج انسداد األمعاء
 .1الج انسـداد األمعـاء الناتـج عـن شـلل باألمعـاء دون وجـود عائـق
فـي الجهـاز الهضمـي مثـل هـذه الحالـة يتـم دخولهـا إلـى
المستشـفى ويوضـع أنبـوب أنفـي معـدي السـتخراج مفـرزات
المعـدة ويتـم تصويـم المريـض ووضعه على السـوائل الوريدية
ومراقبـة حالتـه عـن كثـب وأغلـب هـذه الحـاالت تتحسـن بالعلاج
المحافـظ حتـى تتحسـن األعـراض ويـزول انتفاخ البطـن وتتوقف
اإلقيـاءات ويبـدأ المريـض بالتبـرز عندهـا يكـون المريـض قـد
تحسـن وال يحتـاج إلـى عمـل جراحـي.
 .2علاج انسـداد األمعـاء الناتـج عـن وجـود إلتصاقـات داخـل البطـن
فهـذه الحـاالت غالباً يكـون العلاج المبدئـي كالسـابق إال إذا لـم
تتحسـن حالـة المريـض فيتـم إجـراء الجراحـة بواسـطة المنظـار
الجراحـي إذا امكـن ذلـك حيـث يتـم فـك هـذه اإللتصاقـات
إلعطـاء الجهـاز الهضمـي حريـة بالحركـة وغالباً ما تكـون النتائج
مرضيـة .لكـن المشـكلة فـي هـذه الحـاالت هـي عـودة األعـراض
بالمسـتقبل.
 3علاج انسـداد األمعـاء الناتـج عـن وجـود عائـق داخـل الجهـاز
الهضمـي كاألورام أو الخراجـات أو الفتـق الداخلـي والخارجـي
فبهـذه الحالـة يتـم فتـح البطـن ويتـم اسـتئصال األورام أو
الخراجـات أو إصلاح الفتـق.
وبجميع الحاالت تتم مراقبة المريض في المستشـفى ويوضع على
السـوائل الوريديـة والمضـادات الحيويـة ريثمـا يسـتطيع المريـض
التبـرز بشـكل طبيعـي وتتوقـف اإلقيـاءات.
ويتـم تخريـج المريـض إلـى البيـت وإعطـاءه التوصيـات الالزمـة ونحـن
فـي دار الشـفاء كفريـق طبـي جراحي متكامـل نجري هذه العمليات
بشـكل متكـرر بواسـطة المنظـار الجراحـي أو أحياناً بواسـطة فتـح
البطـن وكانـت النتائـج ممتازة.
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ﻗـﺴـﻢ اﻟـﺠـﺮاﺣﺔ اﻟـﺘـﺠـﻤـﻴـﻠـﻴـﺔ

ﻣــﺴﺘﺸﻔــﻰ دار اﻟــﺸﻔــﺎء
ﻧـــﺮﺣـــﺐ ﺑﺈﻧﻀﻤﺎم

اﻟﺪﻛﺘﻮر ¯ /ﺪي ﺷﺮﻳﻒ

إﺳﺘﺸﺎري ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ

أﺳﺘﺎذ ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﺑﻄﺐ ﻋﲔ ﺷﻤﺲ

وذﻟﻚ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ وﻋﻼج ﺣﺎﻻت :
•
•
•
•
•
•
•

ﺷﺪ ﺗﺮﻫﻼت اﻟﺒﻄﻦ واﳉﺴﻢ
ﺗﻜﺒ وﺗﺼﻐ وﺷﺪ ﺗﺮﻫﻼت اﻟﺜﺪي
ﺷﻔﻂ اﻟﺪﻫﻮن وﺣﻘﻦ اﻟﺪﻫﻮن
ﺷﺪ اﳉﻔﻮن واﻟﻮﺟﻪ
ﺗﺼﻠﻴﺢ وﲡﻤﻴﻞ اﻧﻒ
إزاﻟﺔ ﲡﺎﻋﻴﺪ اﻟﻮﺟﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻘﻦ اﻟﺒﻮﺗﻜﺲ واﻟﻔﻴﻠﻠﺮ
ﺗﺼﻠﻴﺢ اﻟﻌﻴﻮب اﳋﻠﻘﻴﺔ ) ﺷﻔﺔ ارﻧﺒﻴﺔ  -ﺷﻖ ﺳﻘﻒ اﳊﻠﻖ  -اذن اﻟﻮﻃﻮاﻃﻴﺔ (

• ﺗﺼﻠﻴﺢ اﻟﺘﺸﻮﻫﺎت ﺑﻌﺪ اﳊﻮادث واﳊﺮوق
• ﺟﺮاﺣﺎت اﻟﻴﺪ واﻋﺼﺎب اﻟﻄﺮﻓﻴﺔ

Tel.: 1 802 555 | www.daralshifa.com | daralshifa
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جامعة نوتردام.
الكلية الملكية للجراحين
الكلية الملكية لألطباء.
معهد العيون الوطني
المعهد الوطني للصحة.
مستشفى جامعة جورج واشنطن.
مركز العيون في جامعة ديوك.
مستشفى مدينة آكرون.
معهد العيون في جامعة جنوب فلوريدا.

غالباً مـا تشـتمل المعالجـة علـى المعالجـة الليزريـة أو الجراحيـة،
باإلضافـة إلـى متابعـة الرعاية الالحقة .وإذا كان المريض مصابًا بالداء
السـكري ،فـإن عليـه أن يخضـع لفحـص عينـي شـامل كل سـنة .إن
العثـور علـى المشـكالت ومعالجتهـا في وقت مبكـر يمكن أن ينقذ
بصـر المريـض.
إن المصابيـن بالسـكري معرضـون أكثـر مـن غيرهـم لمشـاكل فـي
العيـن قـد تـؤدي إلـى العمـى .إن اعتلال الشـبكية السـكري مـرض
يصيـب شـبكية العيـن وينجـم عـن السـكري .يمكـن علاج اعتلال
الشـبكية السـكري بسـهولة إذا تـم اكتشـافه باكـرًا .وتشـرح هـذه
المعلومـات الصحيـة اعتالل الشـبكية السـكري .كما تناقش أعراض
هـذه الحالـة وخيـارات عالجهـا.

كيف تعمل العين:

إذا كان المـرء ُمصاباً بالـداء السـكري فـإن مسـتوى
الغلوكـوز فـي الـدم ،أو سـكر الـدم ،يكـون شـديد االرتفـاع.
ومـع مـرور الزمـن ،فمـن الممكـن أن يـؤدي هـذا إلـى إلحـاق
الضـرر بالعينيـن وإلـى اإلصابـة باعتلال الشـبكية السـكري.
إن الشـبكية هـي النسـيج الحسـاس للضـوء الموجـود فـي
الجـزء الخلفـي مـن كُ ـرة العيـن .ويجـب أن تكـون الشـبكية
سـليمة معافـاة حتـى يتمكـن المرء مـن الرؤيـة الواضحة .إن
اعتلال الشـبكية السـكري يسـبب أضـرارًا لألوعيـة الدمويـة
الدقيقـة الموجـودة فـي داخـل الشـبكية .مـن الممكـن أال
يالحـظ المـرء أعراض اعتالل الشـبكية السـكري فـي البداية.
وقـد تشـتمل عالمـات هـذا االضطرابـات علـى مـا يلـي:

 رؤية ُمشوشة أو ُمزدوجة. ُبقع قاتمة أو طافية. ألم أو ضغط في عين واحدة أو في العينين معًا. حلقات ،أو أضواء وامضة ،أو ُبقع عديمة الرؤية. صعوبة رؤية األشياء رؤية جانبية.20

يوضـح القسـم التالـي طريقـة عمـل العيـن .يصـل الضـوء إلـى قرنيـة
العيـن ثـم يدخـل إلـى العيـن عبـر القزحيـة .تتحكـم القزحيـة بكميـة
الضـوء التـي تدخـل إلـى العيـن عبـر تغييـر حجـم الحدقـة أو البؤبـؤ.
حيـن يمـر الضـوء داخـل الحدقـة أو البؤبؤ يدخل عبر عدسـة شـفافة
تشـبه عدسـة الكاميـرا تركـز الضـوء فـي قعـر العيـن ،وتسـمى هذه
العدسـة بالجسـم البلـوري .يمـر الضـوء المركـز عبـر مـادة هالميـة،
شـفافة تسـمى «الجسـم الزجاجـي» حتـى يصـل إلـى قعـر العيـن.
يعـرف قعـر العيـن بالشـبكية .تحـول الشـبكية إشـارات الضـوء إلـى
إشـارات كهربائيـة وترسـلها إلـى الدماغ عبر العصـب البصري .يحول
الدمـاغ هـذه اإلشـارات إلـى الصـور التـي نراهـا .يعـرف الجـزء المركـزي
من الشبكية بــالبقعة ووظيفة البقعة تأمين رؤية مركزية واضحة.
أمـا باقـي الشـبكية فيعـرف بالــمحيط وهو يسـمح لنا برؤية األشـياء
التـي تقـع فـي الجوانـب وفوقنـا وتحتنـا .تحتـاج الشـبكية كسـائر
الجسـم إلـى الـدم ألداء وظائفهـا .يصـل الـدم إلـى الشـبكية عبـر
أوعيـة دمويـة صغيـرة.

اعتالل الشبكية السكري
إن مرضـى السـكري معرضـون لإلصابـة بأمـراض العيـن أكثـر مـن
األشـخاص الغيـر المصابيـن بالـداء السـكري .إذ يـؤدي السـكري
إلـى ضعـف األوعيـة الدمويـة فـي الجسـم .وألن األوعيـة الدمويـة
فـي العيـن صغيـرة فقـد تتسـ ّرب أو تنفجـر أو تنسـد حيـن تضعـف.
يسـمى ضعـف األوعيـة الدمويـة فـي العيـن اعتلال الشـبكية
السـكري .اعتلال الشـبكية هـو مـرض يصيب شـبكية العيـن .وهي
حالـة خطيـرة تصيـب العيـن يسـببها مـرض السـكري .قـد تتسـ ّرب
األوعيـة الدمويـة الضعيفـة الـدم فـي الشـبكية فتسـبب تورماً فـي
الشـبكية فـي بعـض األحيـان .إذا أصـاب التورم مركز الشـبكية حيث
تكـون الرؤيـة أكثـر وضوحـا تسـمى الحالـة الوذمة السـكرية المنشـأ
فـي البقعـة .قـد تسـبب الحـاالت الشـديدة مـن الوذمـة السـكرية
المنشـأ فـي البقعـة فقـدان البصـر .إذا تعرضـت األوعيـة الدموية في
الشـبكية إلـى اإلنسـداد فقـد تضعـف الـدورة الدموية في الشـبكية
أو قـد تمـوت بعـض أجـزاء الشـبكية .وتسـتجيب الشـبكية لهـذه
الحالـة ببنـاء أوعيـة دمويـة جديـدة .وتدعـى هـذه الحالـة بتكاثـر
األوعيـة الدمويـة .إن التكاثـر غيـر الطبيعـي فـي األوعيـة الدمويـة ال
يعتبـر ظاهـرة صحيـة حيـث تنمـو األوعيـة فـي مواضـع غيـر صحيحـة.
وألن هـذه األوعيـة ضعيفـة فقـد تتمـزق وتنزف بسـهولة مما يسـبب
نزيفاً فـي العيـن .حيـن تنمـو أوعيـة دمويـة جديـدة داخـل العيـن
نمـوًا غيـر طبيعـي تسـمى الحالة بـ»اعتالل الشـبكية التكاثري» .تبدأ
هـذه الحالـة بمرحلـة «اعتالل الشـبكية غيـر التكاثري» ثم تتطور إلى
مرحلـة االعتلال التكاثـري .يبـدأ اعتلال الشـبكية السـكري كأعتلال
غيـر تكاثـري .وليـس لهـذه المرحلـة أي أعراض عـادة .ولكن أخصائي
العيـون يسـتطيع اكتشـاف عالمـات معينـة للمـرض عندمـا يفحـص
عينـي المريـض المصـاب باعتلال الشـبكية غير التكاثـري .قد يالحظ
اطبـاء العيـون مـا يلـي:
•
•
•
•

نزيف في الشبكية
أم الدم المجهرية أو توسع األوعية الدموية،
بقع قطنية الشكل وهي بقع تضعف فيها الدورة الدموية،
النضحـات ،وهـي رواسـب دهنيـة تـدل علـى ضعـف فـي الـدورة
الدمويـة وعلـى تسـرب السـوائل مـن األوعيـة.

تتـراوح هـذه التغيـرات غيـر التكاثريـة مـا بيـن الخفيفـة والشـديدة.
حيـن تتمـزق األوعيـة الدمويـة الضعيفـة فـي الشـبكية قـد ينحصـر
النزيـف فـي الشـبكية فقـط .كمـا يمكـن أنيصيـب الجسـم الزجاجي
الموجـود أمـام الشـبكية .ويـؤدي النزيـف إلـى تلـف الشـبكية ،وقـد
يسـبب النزيـف فقـدان البصـر الجزئـي الـذي يمنـع المريـض مـن
القـراءة وقيـادة السـيارة .وفـي بعـض الحـاالت قـد يـؤدي إلـى العمـى.
يسـبب الـدم الـذي يتسـرب مـن الشـبكية إلـى الجسـم الزجاجـي
تعكـر الجسـم الزجاجـي وصعوبـة دخـول الضـوء إلـى الشـبكية.
ويـؤدي ذلـك إلـى التغيـم أو الضبابيـة ووعـدم الوضـوح فـي الرؤيـة..
حيـن تنمـو األوعيـة الدمويـة الضعيفـة الجديـدة فإنهـا قـد تنمـو
وتصـل إلـى الجسـم الزجاجـي الـذي يشـكل هيـك ً
ال تنمـو عليـه
األوعيـة الدمويـة .غالباً مـا ينمـو نسـيج ندبـي مـع األوعيـة الدمويـة
الجديـدة الضعيفـة علـى الجسـم الزجاجـي .عندهـا قـد ينكمـش
النسـيج الندبي و يشـد الجسـم الزجاجي على الشـبكية .ويسـبب
هـذا الشـد انفصـال الشـبكية ،وقـد يـؤدي هـذا إلـى فقـدان حـاد
للبصـر أو حتـى العمـى .بالرغـم مـن أن معظـم األشـخاص المصابين
بالسـكري يصابـون باعتلال الشـبكية إال أن ضبـط مسـتوى السـكر
فـي الـدم وضبـط ضغـط الـدم وضبـط مسـتوى الكوليسـترول فـي
الـدم سـتبطء مـن تطـور اإلصابـة باعتلال الشـبكية وسـتخفف مـن
شـدته.

األعراض

قد ال يالحظ المرضى المصابون باعتالل الشبكية السكري الخفيف
أي أعـراض لإلصابـة لعـدة سـنوات .أمـا المرضـى المصابـون باالعتلال
الشـديد فقد يفقدون بصرهم تدريجيًا أو يصابون بالعمى .تشـمل
أعراض اعتالل الشـبكية السـكري:
• عدم وضوح الرؤية
• فقدان بعض المساحات من البصر
• رؤيـة أشـكال طائـرة تشـبه نسـيج العنكبـوت أوالخيـوط أو
الغيـوم ،ويطلـق عليهـا أحياناً الذبـاب الطائـر أو السـمادير.
يمكـن لحـاالت أخـرى تصيـب العيـن أن تسـبب األعراض نفسـها التي
يسـببها اعتالل الشـبكية السـكري .وال يمكن أن يكشـف الطبيب
سـبب هـذه األعـراض إال بفحـص العيـن .ويجـب علـى الشـخص الـذي
يعانـي مـن هـذه األعـراض إستشـارة طبيـب العيـن فـي أسـرع وقـت
ممكـن بغـض النظـر عمـا إذا كان مصاباً بالسـكري أم ال.
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التشخيص:

الخالصة:

ال يمكـن لإلنسـان أن يشـخّ ص بنفسـه إصابتـه باعتلال الشـبكية .إذ
يجـب أن يفحـص طبيـب العيـون الشـبكية الكتشـاف عالمـات اعتالل
الشـبكية .إذ يسـمح فحص العين لطبيب العيون باكتشـاف اتساع
األوعيـة الدمويـة فـي بعـض البقـع مـن العيـن .وتسـمى هـذه البقـع
أم الـدم المجهريـة .كمـا يسـتطيع طبيب العيون أن يكتشـف خالل
فحـص العيـن الرواسـب الدهنيـة التـي تسـمى النضحـات أو البقـع
البيضـاء و هـي بقـع قطنيـة الشـكل .وتـدل كل مـن هـذه البقـع
علـى ضعـف فـي الـدورة الدمويـة .كمـا تـدل النضحـات علـى تسـرب
السـوائل مـن األوعيـة الدمويـة .وأخيـرًا ،يسـتطيع طبيـب العيـون
اكتشـاف أي تكاثـر ألوعيـة دمويـة غيـر طبيعيـة جديـدة أو أي تـورم
قـد يشـكل خطـرًا علـى الرؤيـة المركزيـة .قـد يطلـب الطبيـب مـن
األشـخاص المصابيـن باعتلال الشـبكية السـكري الخفيـف العـودة
لفحـص العيـن مـرة واحـدة سـنويًا .أمـا المرضـى المصابـون باعتلال
الشـبكية السـكري الشـديد فقـد يحتاجـون إلـى فحـص العيـن أكثر
مـن مـرة سـنويًا .ويحتـاج المرضـى المصابـون باعتلال الشـبكية
التكاثـري أو الوذمـة السـكرية المنشـأ فـي البقعـة إلـى العلاج عـادة.

إن مرضـى السـكري معرضـون لإلصابـة بأمـراض العيـن أكثـر مـن
األشـخاص الغيـر المصابيـن بالسـكري .إذ يـؤدي السـكري إلى ضعف
األوعيـة الدمويـة فـي الجسـم .وألن األوعيـة الدمويـة فـي العيـن
صغيـرة فقـد تصـاب بالتسـ ّرب أو تنفجـر أو تنسـد حيـن تضعـف.
يسـمى ضعـف األوعيـة الدمويـة فـي العيـن اعتلال الشـبكية
السـكري .اعتلال الشـبكية هـو مـرض يصيـب
شـبكية العيـن .وهـي حالـة خطيـرة تصيـب العيـن يسـببها مـرض
السـكري .إذا تعرضـت األوعيـة الدمويـة فـي الشـبكية إلـى اإلنسـداد
فقـد تضعـف الـدورة الدمويـة في الشـبكية أوقد تمـوت بعض أجزاء
الشـبكية .وتسـتجيب الشـبكية لهـذه الحالـة بنـاء أوعيـة دمويـة
جديـدة .وتدعـى هـذه الحالـة بتكاثـر األوعيـة الدمويـة .قـد ال يالحـظ
المرضـى
المصابونباعتالل الشبكية السكري الخفيف أي
أعراض لإلصابة لعدة سنوات .أما المرضى
المصابين باعتالل الشبكية السكري
الشديد فقد يفقدونبصرهم تدريجيًا
أو يصابون بالعمى.

المعالجة:
إن معالجـة أعتلال الشـبكية السـكري يعتمـد علـى مـدى شـدة
الحالـة .يراقـب أطبـاء العيـون المراحل األولى العتالل الشـبكية عادةً.
إن إفضـل طريقـة إلبطـاء تطـور اإلصابة باعتالل الشـبكية هي ضبط
مسـتوى سـكر الـدم وضبـط ضغـط الـدم ضبطًا جيدا .قد يتحسـن
اعتلال الشـبكية لـدى بعض األشـخاص المصابين بالحـاالت الخفيفة
منـه حيـن يتـم ضبـط مسـتوى السـكر ضغـط الـدم ومسـتوى
الكوليسـترول فـي الـدم لديهـم بنجـاح .قـد ينصـح طبيـب العيـون
األشـخاص المصابيـن باعتلال الشـبكية التكاثـري بإجـراء التخثيـر
الضوئـي بالليـزر لتبطـيء سـرعة تفاقمـه ولتجنـب حصـول المزيـد
مـن النـزف .وال يحتـاج المريـض الـذي يجـري التخثيـر الضوئـي بالليـزر
إلى المكوث في المستشـفى .وأثناء إجراء التخثير الضوئي بالليزر
يحـدث طبيـب العيـون حروقـا صغيـرة علـى الشـبكية بواسـطة
أشـعة الليـزر .تسـاعد هـذه الحـروق علـى تجفيـف األوعيـة الدمويـة
ومنعهـا مـن النمـو ومنـع التسـرب منها .ويعتمد نمط حـروق الليزر
وقوتهـا علـى نـوع اإلصابـة باعتلال الشـبكية وشـدتهُ .ينصـح بإجـراء
جراحـة إلزالـة الجسـم الزجاجـي حيـن تتسـرب كميـة كبيـرة مـن الـدم
إليـه  .تسـمى هـذه الجراحـة اسـتئصال الجسـم الزجاجـي .حيـن
تصـاب الشـبكية باإلنفصـال عـن الصلبـة ،ينصـح الطبيـب بإجـراء
إزالـة الجسـم الزجاجـي إلعـادة ربـط الشـبكية .إن جراحة إزالة الجسـم
الزجاجـي أكثـر تعقيـدًا مـن المعالجـة بالليـزر ويجـب إجراؤهـا فـي
غرفـة عمليـات معقمـة .يـزداد نجـاح الخيـارات الجراحيـة لعلاج اعتلال
الشـبكية السـكري الحاد إذا تم اكتشـاف اإلصابة باعتالل الشـبكية
مبكـرًا.

تشمل أعراض اعتالل الشبكية السكري:
• عدم وضوح الرؤية.
• فقدان بعض المساحات من البصر.
• رؤيـة أشـكال طائـرة تشـبه نسـيج العنكبـوت أوالخيـوط أو
الغيـوم ،ويطلـق عليهـا أحياناً الذبـاب الطائـر أو السـمادير.
إن معالجة أعتالل الشـبكية السـكري يعتمد على مدىشـدة الحالة.
يراقـب أطبـاء العيـون المراحـل األولـى العتلال الشـبكية عـادةً .إن
إفضـل طريقـة إلبطـاء تطـور اإلصابـة باعتلال الشـبكية هـي ضبـط
مسـتوى سـكر الـدم وضبـط ضغـط الـدم ضبطاً جيـدا .قد يتحسـن
اعتلال الشـبكية لـدى بعـض األشـخاص المصابين بالحـاالت الخفيفة
منـه حيـن يتـم ضبـط مسـتوى السـكر ومسـتوى ضغـط الـدم
ومسـتوى الكوليسـترول فـي الـدم لديهـم بنجـاح.
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امراض الكلى
لدى االطفال
د.فيصل الكندري
استشاري كلى األطفال
و استشاري أطفال علم

البورد األمريكي والكندي لطب األطفال
البورد الكندي لكلى االطفال

االمـراض الوراثيـة والتشـوهات الخلقيـة والتهابـات البـول
المتكرر من مسـببات امراض الكلى لدى االطفال .يصاب اال
طفـال بامـراض الكلـى المختلفـة كمـا يصـاب بهـا البالغون،
ولـو ان اسـبابها عنـد االطفـال تختلـف عمـا تكـون عليه لدى
الكبـار .مـن أهـم االسـباب التي تؤدي الـى امراض الكلى في
االطفال
.1

.2
.3

.4
.5

االمراض الوراثية الناجمة عن نقص بعض االنزيمات و التي ينتج
عنها ترسبات االمالح في الكلى ،وتكثر االصابة بهذه االمراض
في دول الخليج بسبب تزاوج االقارب مما ينتج عنه وجود اكثر
من طفل مصاب في العائلة الواحدة.
التشوهات الخلقية التي تصيب الكلى و الجهاز البولي مثل
االنسداد او التكيس مما ينتج عنه ضغط على انسجة الكلى و
فقدان عملها تدريجيًا.
التهابات البول المتكررة و عدم معالجتها و تشخيصها من
قبل اطباء االطفال بصورة صحيحة ،وقد اثبتت الدراسات ان
 %20-15من اسباب اإلصابة بالفشل الكلوي تكون ناتجة عن
إهمال عال ج التهابات البول عند االطفال اقل من  5سنوات.
إصابة الكلى باألمراض المناعية المختلفة كمرض الذئبة
الحمراء و أمراض المتالزمة الكلوية.
حصى الكلى.

وبفضل التطور العلمي في مختلف المجاالت اصبح من الممكن
تشخيص بعض من هذه الحاالت في مرحلة وجود الجنين في
بطن امه ،و ذلك عن طريق التصوير بجهاز الموجات الصوتية
واكتشاف اي توسع او تشوه في حجم الكلى ،كما يمكن اخذ
عينة م السائل االمنيوني اثناء الحمل و تشخيص بعض االمراض
الوراثية التي قد تكون قد ظهرت في االطفال السابقين لدى
السيدة الحامل ،ويتم عرض السيدة الحامل و زوجها على فريق
من استشاريي امراض النساء و الوالدة و كلى االطفال و االمراض
الوراثية إلعطائهم صورة واضحة عن حالة الجنين و ما سيتم
فعله عند الوالدة .وبفضل نشر التوعية لدى أطباء االطفال أصبح
من الممكن اكتشاف امراض التهابات المجاري البولية في مرحلة
مبكرة و عالجها بالصورة الصحيحة و إجراء الفحوصات اإلشعاعية
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الالزمة لتحديد طبيعة التشوهات التي قد توجد في الكلى و
عالجها بالطريقة السليمة لمنع تكررها و تليف الكلى على المدى
الطويل.
اما بالنسبة لألطفال الذين يعانون من القصور الكلوي في مراحله
المبكرة ،فبإمكان طبيب كلى االطفال مساعدتهم إلكمال نموهم
بالتغذية ( الحمية ) السليمة وإعطائهم هرمون النمو و حقن
االيثروبويتين لمنع فقر الدم الذي قد ينتج عن امراضالكلى .وإذا
وصل الطفل لمراحل الفشل الكلوي النهائي فإنه يمكن استخدام
طريقتين للغسيل الكلوي ،اما غسيل الدم وهو االكثر شيوعًا في
البالغين فهو ال يناسب االطفال ألنه يؤدي الى مشاكل في وضع
القسطرة بسبب صغر حجم اوردتهم ،و كذلك يؤدي الى التأخر
الدراسي بسبب إحضار الطفل الى المستشفى إلجراء الغسيل
 3ايام في االسبوع لمدة  4ساعات في كل مرة تقريبًا ،فالطريقة
االخرى المفضلة للغسيل هي الغسيل البريتوني المنزلي ،و يتم
عن طريق وضع انبوب صغير في تجويف البطن ،و يتم توصيل
الطفل بماكينة الغسيل التي ال يزيد حجمها عن حجم جهاز
الفيديو و يتم الغسيل لمدة  10ساعات في الليل أثناء النوم ثم
يفصل الجهاز و يستطيع الطفل ممارسة حياته العادية و الذهاب
للمدرسة في الصباح.
و تعتبر مرحلة غسيل الكلى مرحلة مؤقته لحين إعداد الطفل
للزراعة ،و هذا هو الحل االمثل لألطفال حيث يؤدي تعويض
عماللكلى بالزراعة في مرحلة مبكرة (حين يصل الطفل لوزن
 10كجم فأكثر) الى نمو الطفل العقلي و الجسدي بصورة شبه
طبيعية مما يؤهله الى ان يكون شخصًا فعاالً في المجتمع ،و
باالكتشافات الحديثة اليوم و التقدم الهائل الذي طرأ على ادوية
مثبطات المناعة أصبحت نسبة نجاح عمليات زراعة الكلى تصل
الى  %96في بعض المراكز وهي نسبة عالية جدًا مقارنة بعمليات
زراعة االعضاء االخرى.

أكثر أمراض األطفال شيوعا:

أكثر أمراض األطفال شيوعا ،اتلك التي تتعلق بالوراثة والتي تشمل
ارتجاع البول للمسالك البولية وللكلى .ويمكن الكشف عن هذه
الحالة من قبل والدة الطفل ،وذلك من خالل السونار ،حيث يالحظ
المعالج تضخما في حجم الكلى أو وجود ارتجاع للبول في الجنين.
ومن المهم الكشف عن هذه الحالة في وقت مبكر وذلك لتفادي
المضاعفات التي تؤدي في نهاية األمر لحدوث فشل كلوي.

الطريقة األمثل لمتابعة صحة الطفل:

يا للحفاظ على صحة األطفال هو أن لكل منهم كتابا صحيا يتم
فيه تسجيل نتائج الفحوصات الدورية التي يخضعون لها من قبل
الوالدة وحتى بلوغهم سن ال  10سنوات .حيث يتم الفحص كل 6
أشهر في البداية ومن ثم كل سنة ،وذلك للكشف المبكر عن أي
اضطرابات وبالتالي عالجها وتفادي المضاعفات.
ومن ضمن هذه الفحوص الضرورية التأكد من حجم الكلى وعدم
تضخمها للجنين وبعد والدته .فتضخم الكلى من جراء ارتجاع
البول لها ينتج عنه زيادة الضغط فيها ،وحدوث التهابات كلوية
مؤلمة وخطيرة .اللذين بدورهما يؤديان إلى انخفاض وظائف
الكلى ومن ثم حدوث الفشل الكلوي.

عالمات أو أعراض المرض:

من العالمات الدالة على إصابة الطفل ارتفاع درجة الحرارة بشكل
مفاجئ وبال سبب .وذلك الن االلتهابات الكلوية تسبب ارتفاع درجة
الحرارة .فيأتي الوالدان للعيادة يشكوان من طول فترة ارتفاع حرارة
الطفل وعدم جدوى عقاقير تخفيض الحرارة .وفي بعض األحيان
قد ال يعي طبيب العائلة سبب الحمى إلى أن يصل الطفل إلى
مرحلة متأخرة من حالة االرتجاع البولي .ولألسف فإن هذا األمر وارد
الن هذا المرض ال توجد له أعراض مميزة وواضحة.

 .2العيوب الخلقية في الكلى مثل أن تكون صغيرة الحجم أو
متكيسة.
 .3التهابات حوض الكلى المزمنة ،الناتجة من تكرار حدوث
التهابات البول

طرق الوقاية:

 .1متابعة الحامل حيث انه في اغلب األحيان يمكن اكتشاف
العيوب الخلقية في الجهاز البولي والكلى لدى الجنين باألشعة
الصوتية وبالتالي يتم عالج هذه الحاالت بمجرد والدة الطفل أو
على األقل إعطاؤه أدوية وقائية لمنع تكرار التهابات البول.
 .2الفحص المبكر عند وجود بعض األعراض التي يحتمل أن تكون
أعراضا للفشل الكلوي (وتم ذكرها سابقا) وبالذات عند األطفال
الذين يوجد لديهم تاريخ اسري أو عائلي للفشل الكلوي .حيث أن
التشخيص والعالج المبكر يمنعان بمشيئة اهلل استفحال المرض.
 .3عند اكتشاف الفشل الكلوي في أولى مراحله تظهر أهمية
المتابعة الدورية مع الطبيب المعالج لتفادي استفحال المرض
والحد من سرعة وصوله إلى مرحلة الحاجة للغسل الكلوي
وذلك بعالج ضغط الدم وعالج االلتهابات البولية مبكرا
ومتابعة استعمال المعالجة الدوائية الداعمة التي تساعد على
نمو الطفل نموا طبيعيا نسبيا.

أمراض كلى األطفال:

يصاب األطفال بأمراض الكلى المختلفة ،ولو أن أسبابها لديهم
تختلف عن تلك التي للكبار ومن أهم أسبابها:
 .1األمراض الوراثية الناجمة كتلك المسببة لنقص بعض اإلنزيمات،
مما يرسب األمالح في الكلى مع المضاعفات لهذه الحالة .وتكثر
اإلصابة بهذه األمراض في دول الخليج بسبب تزاوج األقارب مما
يفسر وجود أكثر من طفل مصاب في العائلة الواحدة.
 .2التشوهات الخلقية للكلى والجهاز البولي مثل االنسداد أو
التكيس مما ينتج زيادة الضغط على أنسجة الكلى وبالتالي
فقدان كفاءتها تدريجيا.
 .3الفشل الكلوي ،وقد أثبتت عدة دراسات أن ما ال يقل عن %15
من إصابات الفشل الكلوي تنتج من إهمال عالج االلتهابات
المتكررة بصورة صحيحة عند من هم دون  5سنوات.
 .4األمراض المناعية المختلفة كمرض الذئبة الحمراء وأمراض
المتالزمة الكلوية.
 .5حصى الكلى.

النصيحة:

عندما تالحظ تكرر التهابات األطفال خاصة عند البنات مصحوبا
بحرارة عالية هنا يجب أن يتم الكشف المبكر خوفا من وجود ارتجاع
في البول ،ألن االرتجاع في البول يصيب  %31من األطفال ،ولكن ما
نالحظه أن كثيرا من األسر تتخوف من إجراء الفحوصات مبكرا.

يمكن اكتشاف عيوب الكلى الخلقية أثناء
فترة الحمل

أسباب الفشل الكلوي لدى األطفال تختلف عن الكبار ،ففي حين
نجد أن مرض السكري وفرط ضغط الدم من أهم أسباب الفشل
الكلوي لدى الكبار ،نجد أن أهم األسباب لدى األطفال يكون:
 .1العيوب الخلقية في الجهاز البولي مثل حدوث االرتجاع البولي
وما يترتب عليه من التهابات متكررة.
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التشخيص المبكر:

وبفضل التطور العلمي الطبي ،أصبح من الممكن تشخيص
بعض من هذه الحاالت للجنين في بطن أمه عن طريق التصوير
بالموجات الصوتية الكتشاف أي توسع أو تشوه في حجم الكلى.
كما يمكن اخذ عينة من السائل االمنيوني أثناء الحمل وتشخيص
بعض األمراض الوراثية .وعليه ،يتم إعطاء السيدة الحامل
وزوجها صورة واضحة عن حالة الجنين وما يمكن للكادر الطبي
فعله عند الوالدة .وبفضل زيادة توعية أطباء األطفال أصبح من
الممكن اكتشاف أمراض التهابات المجاري البولية في مرحلة
مبكرة وعالجها بالصورة الصحيحة لمنع تكررها .مما يجنب الطفل
مضاعفات المراحل المتقدمة من اإلصابة مثل الفشل الكلوي .
وبالنسبة لألطفال الذين يعانون من مراحل مبكرة من القصور
الكلوي ،فيقوم اختصاصي كلى األطفال باإلرشاد بكيفية العالج
والوقاية والتغذية السليمة ،مع إعطاء المرضى هرمون النمو
وحقن االيثروبويتين لمنع فقر الدم الذي قد ينتج عن أمراض
الكلى.

مرحلة مؤقتة:

و تعتبر مرحلة غسل الكلى مرحلة مؤقتة لحين إعداد الطفل
للزراعة .فزراعة الكلى هي الحل األمثل لألطفال ،ذلك الن تعويض
الكلى في مرحلة مبكرة يضمن نمو الطفل العقلي والجسدي
بصورة شبه طبيعية .ومن المطمئن أن اإلحصائيات الحديثة تدل
على أن نسبة نجاح عمليات زراعة الكلى تصل إلى  %96بسبب
التقدم الهائل الذي طرأ على أدوية مثبطات المناعة.
وفي أغلب حاالت زراعة الكلى تترك الكليتان القديمتان دون
استئصال ولكن هناك بعض الحاالت التي تحتم استئصال
الكليتين القديمتين مثل حاالت االلتهابات الصديدية وحصوات
الكليتين .وغالبا ما تتم زراعة الكلية الجديدة فوق العانة وفي
الجانب األيمن الخلفي.

عالج المراحل المتأخرة بالغسل الكلوي:

وإذا وصل الطفل لمراحل الفشل الكلوي النهائي فإنه يمكن
استخدام طريقتين للغسل الكلوي  ،أما غسل الدم وهو األكثر
شيوعا في البالغين ،لكنه ال يناسب األطفال ألنه يؤدي إلى مشاكل
في وضع القسطرة بسبب صغر حجم أوردتهم .كما يؤدي إلى
التأخر الدراسي بسبب إحضار الطفل للمستشفى في  3أيام في
األسبوع إلجراء الغسل الذي يستغرق حوالي  4ساعات في كل
مرة تقريبا .أما الطريقة األخرى المفضلة فهي الغسل البريتوني
المنزلي ،حيث يتم توصيل الطفل بماكينة الغسل (ال يزيد حجمها
عن حجم جهاز الفيديو) من خالل أنبوب صغير في تجويف البطن
ويستغرق الغسل  10ساعات أثناء النوم ثم يفصل الجهاز في
الصباح .مما يمكن الطفل من ممارسة حياته والذهاب للمدرسة
في الصباح.

تفادي أمراض الكلى والقلب:

فيما تعمل الكلية كمرشح يضمن نقاوة السوائل التي تتدفق في
الجسم ،فإن القلب يعمل كمضخة لضخ الدم .وإذا لم تعمل الكلية
بشكل صحيح ،ولم يرشح الدم بشكل صحيح سيؤثر ذلك في
القلب بشكل سلبي .ويتبعها العديد من مشاكل القلب ومن
أهم المؤثرات التي تؤثر في الكلى والقلب ،التالي:
 الشرايين المسدودة التي تحد من تدفق الدم ،فتسبب أمراضالكلى والقلب.
 الشرايين الكلوية المسدودة ما يمنع توزيع األوكسجين ألجهزةالجسم بما فيها القلب والكلى
 يمكن أن تسبب المعادن ،والمواد الكيماوية الضارة وبعضاألدوية أذى غير معالج للكلى.
 تناول كمية مفرطة من الكحول يسبب ارتفاع مستوىمايغلوبين يورايا في البول .وستعاني الكلية من تأثيرات ذلك
على المدى البعيد.
 الضرر الحاد للكلى من الصدمات مثل الحوادث أو األلعابالرياضية مثل المالكمة.
 اإلصابات الجرثومية مثل تسمم الدم الحاد. أمراض الدم التي تؤثر مباشرة في الكلى والقلب.لذا من الواضح أننا بحاجة التخاذ موقف صحي في حياتنا حتى
نتجنب التهديدات المشتركة ألمراض الكلى والقلب.
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ُ
الصح َّية
المشاكل
ِّ
َّ
الرضع
عند
الشائعة
َ
والولدان
ِ

د .كمال أبو الفتوح
استشاري أطفال

زمالة الكلية الملكية لطب
األطفال  -لندن

الصحية
شكالت
الم
ُ
ِّ
ِّ
مقدمة ُّ
الر َّضع وحديثو الوالدة (الولدان) ُ
شكالت الجلدية العدوى متى يجب التماس المعونة
الم
ُ
ُ
ُ
األمر
الطفل الصغير ،يكون
الطبية الخالصة عندما يمرض
ُ
الصحية
المشكالت
ِّ
َ
شديد الصعوبة على الوالدين .ومن ُ
والح َّمى
عال
والس
البرد
نزالت
الصغار
األطفال
لدى
الشائعة
ُ
ُ
ُّ
َ
بمشكالت
صابون
ي
ما
ًا
ر
كثي
األطفال الصغار
أن
والتقيؤ .كما َّ
ُّ
ُ
ُ
الحفاظ أو ِقش َرة رأس الوليد.
جلدية ،وذلك من قبيل َطفَ ح ِ
ُ
المشاكل أ َّية خطورة عادةً .لكن من المهم أن
ال تحمل هذه
َ
نعرف كيف نساعد الطفل المريض ،وكيف نعرف العالمات
يثق األهلُ
المنذرة بوجود ُمشكالت أكثر خطورة .يجب أن َ
ُ
بحدسهم .وإذا قلقوا على الطفل ،فعليهم استشارة
الطبيب فورًا.
مقدمة:
ِّ

إن إصابةَ الطفل الصغير بالمرض ُيمكن أن تكون شديدة الصعوبة
َّ
لحظة معينة ،يكون على معظم األهل أن
على الوالدين .وعند
ٍ
طفل مولود حديثًا مصاب
طفل صغير مريض أو مع
يتعاملوا مع
ٍ
ٍ
المشكالت الصحية الشائعة التي
بعض
هناك
صحية.
بمشكلة
ُ
ُ
المشكالت الجلدية
قبيل
من
وذلك
الصغير،
طفلك
تصيب
ُيمكن أن
ُ
المشكالت التي سوف يواجهها طفلك
تعد
والعدوى .ال
ُ
ُّ
معظم ُ
ُمشكالت خطيرة .لكن من المهم معرفة كيفية رعاية الطفل
المريض وكيفية معرفة العالمات التي تنذر بوجود ُمشكالت أكثر
فهم أفضل
البرنامج التثقيفي على تكوين
خطورة .يساعد هذا
ُ
ٍ
الر َّضع والمواليد الجدد .وهو يتناول
للمشكالت الشائعة لدى ُّ
ُ
ومشكالت الجلد ،وكذلك أنواع العدوى التي
المشكالت الصحية ُ
ُ
معلومات
البرنامج أيضًا على
ُيمكن أن تصيب الطفل .كما يشتمل
ُ
ٍ
فيما يخص الحاالت التي تكون استشارةُ الطبيب فيها ضروريةً .
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الر َّ
ضع وحديثو الوالدة (الولدان)
ُّ

أمر في غاية اإلثارة.
طفل
إن العودة إلى المنزل برفقة
َّ
ٍ
مولود حديثًا ٌ
ٍ
أمر ُيمكن أن يكون مخيفًا أيضًا! إن لدى الطفل المولود حديثًا
لكنه ٌ
احتياجات كثيرة ،وذلك من قبيل اإلطعام بشكل مستمر ،وتغيير
بمشكالت
الحفائظ .كما ُيمكن أن ُي
َ
صاب الطفل المولود حديثًا ُ
المشكالت التي تصيب الكبار واألطفال الذين
صحية مختلفة عن ُ
كبروا قلي ً
ال ،وذلك من قبيل َ
وقش َرة رأس الوليد ،أو
الطفَ ح الحفاظي ِ
المشكالت التي سوف يواجهها طفلك
تعد
ِ
ُ
"قرف اللبن" .ال ُّ
معظم ُ
ُمشكالت خطيرة .لكن من المهم معرفة كيفية العناية بالطفل
المريض ،كما انه من المهم معرفة العالمات التي تنذر بوجود
المشكالت الصحية
ُمشكالت أكثر خطورة .تتناول
ُ
األقسام التالية ُ
المشكالت الجلدية
الشائعة لدى ُّ
الر َّضع والمواليد الجدد ،وكذلك ُ
قسم يتناول أنواع العدوى الشائعة لدى
الشائعة لديهم .وهناك
ٌ
الج ُدد.
الر َّضع والمواليد ُ
ُّ

الصحية
شكالت
الم
ُ
ِّ
ُ

ٌ
الر َّضع والمواليد الجدد.
شكالت
هناك ُم
ٌ
صحية تُشاهد كثيرًا لدى ُّ
الس ُ
الر َّضع والمواليد الجدد مج َّرد ُسعال عادي،
قد يكون ُّ
عال لدى ُّ
الس َ
عال ُيمكن أيضًا أن يكون ناجمًا عن ال َّربو أو
ال أكثر.
َّ
لكن ُّ
التحسس أو عن بعض أنواع العدوى .وفي بعض األحيان ،يكون
ُّ
السعال عالمةً على وجود ُمشكالت صحية أكثر خطورة .وعلى
ُّ
السعال ُيمكن أن يكون عالمةً على الجزر أو
فإن
المثال،
سبيل
َّ
ُّ
ٌ
ٌ
الر َّضع
مشكلة
المريئي .وهذه
شائعة لدى األطفال ُّ
الم ِعدي َ
االرتجاع َ
جيدة أيضًا.
بصح ٍة
الذين يتمتَّعون
ٍ
َّ
المريئي عندما تر َتد محتويات المعدة إلى
الم ِعدي َ
يحدث االرتجاع َ
كثير من
وهناك
ذلك.
بعد
أو
الطعام
وجبة
تناول
المريء خالل
ٌ
األطفال الذين ُيصابون بهذا االرتجاع ،فيسعلون أو يبصقون أو
يؤدي هذا االرتجاع إلى جعل الطفل يرفض الطعام،
يتقيؤون .وقد ِّ
ُ
فإن
الطفل يسعل كثيرًا،
مما يعني عدم ازدياد وزنه .إذا كان
َّ
َّ
أمر ضروري .قد يكون ذلك عالمةً على وجود
استشار َة الطبيب ٌ
المريئي أو على وجود مشكلة صحية أكثر خطورة،
الم ِعدي َ
االر ِتجاع َ
كالسعال الديكي (الشاهوق) مث ً
ال.
ُّ

الر َّضع والمواليد الجدد .إذا
يعد
ُّ
ُّ
التقي ُؤ مشكلةً شائعةً أخرى لدى ُّ
ُ
أمر طبيعي.
خرج بعض اللعاب من
كان
حين آلخر ،فهذا ٌ
ٍ
الطفل ُي ِ
َ
وضعية
حمل الطفل في
إن
لكن كثر َة
التقيؤ ليست أمرًا طبيعيًاَّ .
ٍ
ُّ
تجعل رأسه مرتفعًا عن جسمه ،بعد انتهائه من تناول طعامه،
َ
تحاول
فإن من المفيد أن
يساعد على تقليل تقيؤ الطفل .وكذلك َّ
إعطاء الطفل وجبات أصغر حجمًا وأكثر تكرارًا.
األم
ُّ
َ
البد من استشارة الطبيب إذا كان وزن الطفل ال يزداد ،أو إذا ظهرت
َّ
تقي ُؤ
يكون
األحيان،
بعض
وفي
المرض.
إلى
تشير
عالمات
عليه
ٌ
ُّ
صحية أكثر
الرضيع أو الطفل المولود حديثًا عالمةً على ُمشكالت ِّ
ُ
طريقة الجسم في مكافحة العدوى .وال حاجة
الح َّمى هي
خطورةُ .
الح َّمى الشديدة لدى األطفال
الح َّمى كلها.
َّ
لكن ُ
إلى معالجة أنواع ُ
والمواليد الجدد تتط َّلب رعايةً ط ِّبية.
البد من استشارة الطبيب أو الذهاب إلى قسم اإلسعاف إذا:
َّ
أشهر من العمر أو
 .1بلغت الحرارةُ الشرجية لدى الطفل البالغ ثالثة
ٍ
أقل  38درجة مئوية ،أو أكثر من ذلك.
أشهر من
 .2بلغت الحرارةُ الشرجية لدى الطفل البالغ أكثرمن ثالثة
ٍ
العمر  39درجة مئوية ،أو أكثر.

الر َّضع والمواليد الجدد .وقد
الم ُ
ُّ
غص مشكلةً شائعةً لدى ُّ
يعد َ
غص ناتجًا عن وجود ألم في البطن .وهذا األلم ُيمكن
يكون
الم ُ
َ
أن يحدث بسبب وجود غازات في األمعاء أو بسبب انسداد فيها.
ُ
ام في
إذا كان
الطفل يبكي أكثر من ثالث ساعات يوميًا ثالثةَ أ َّي ٍ
األسبوع على األقل ،وذلك لمدة تستمر أكثر من ثالثة أسابيع ،فقد
فإن الطفل
أما في غير هذه الحالةَّ ،
المغصَّ .
يكون مصابًا بهذا َ
صحة جيدة ،رغم عدم وجود سبب
بالمغص يكون في
المصاب
ٍ
َ
غص ،وهلل الحمد ،يزول من تلقاء نفسه
الطفل.
لبكاء
ظاهر
الم ُ
َ
فالبد من محاولة
ذلك،
انتظار
وفي
الطفل.
عمر
من
أشهر
ثالثة
بعد
َّ
َ
َ
تحاول األم أن تغنِّي
العثور على طرق لتهدئة الصغيرُ .يمكن أن
لطفلها من أجل تهدئته ،كما ُيمكن أن تعطيه ال ّلهاية أيضًا.
ٌ
ٌ
شائعة جدًا لدى المواليد الجدد .وهو يجعل جلد
حالة
اليرقان
ُ
يتحول إلى اللون
بياض العينين
أن
َ
الطفل أصفر اللون .كما َّ
َّ
اللون األصفر عن تراكم مادة البيليروبين.
األصفر أيضًا .ينجم هذا
ُ
ُّ
لتفكك
وهي مادةٌ يصنعها الجسم في أثناء العملية الطبيعية
ُّ
الك ِب ُد بإزالة
خاليا الدم الحمراء
وتشكل خاليا حمراء جديدة .يقوم َ
الك ِبد ،لدى كثير من األطفال
البيليروبين من الجسم عادةً .لكن َ
جاهز للعمل بطاقته
خالل األ َّيام األولى بعد والدتهم ،يكون غير
ٍ
ُ
الطفل الذي ُيولَد
يؤدي إلى ظهور اليرقان .يكون
الكاملة .وهذا ما ِّ
بمضاعفات ُيمكن
مصابًا باليرقان مع َّرضًا أكثر من غيره لإلصابة
ٍ
إعاقات عقلية أو إلى الصمم أو إلى غير ذلك من
تؤدي إلى
أن
ٍ
ِّ
المشكالت التي تستمر زمنًا طوي ً
ولكن معظم حاالت اليرقان،
ال.
َّ
ُ
وهلل الحمد ،تزول من تلقاء نفسها من غير معالجة ،وال تكون

خطيرة على اإلطالق .إذا كان مستوى البيليروبين لدى الطفل
شديد االرتفاع ،فقد ينصح الطبيب بالمعالجة الضوئية ،حيث
َ
ُ
المعالجة تخفيض البيليروبين باستخدام ضوء
تستطيع هذه
خاص .إن هذا الضوء يقوم بتحويل البيليروبين في الجلد ،ويجعل
إزالته من قبل الجسم أمرًا سه ً
ال.

شكالت الجلدية
الم
ُ
ُ

ُ
بمشكالت جلدية.
صاب
ُيمكن أن ُي
َ
الطفل الرضيع أو المولود حديثًا ُ
الحفاظ
يؤدي َطفَ ُح ِ
المشكالتِّ .
ويتناول هذا القسم عددًا من تلك ُ
ِّ
يغطيها .ومن الشائع لدى
إلى التهاب الجلد في المنطقة التي
الر َّضع والمواليد الجدد أن يحدث هذا بسبب حساسية جلودهم.
ُّ
الحفاظ أو من أجل شفائه ،يجب:
من أجل تجنُّ ب َطفَ ح ِ
 .1اإلكثار من تغيير حفائظ الطفل.
 .2استخدام مرهم خاص للحفاظ.
ِّ
 .3غسل الحفائظ القماشية بمواد تنظيف خالية من المعطرات
واألصبغة.

ُ
تختف
الحفاظ ،أو إذا لم
يجب
ِ
االتصال بالطبيب إذا تفاقمت حالة َطفَ ح ِ
الحفاظ ُيمكن أن تكون في
بعد ثالثة أيام .وهناك
ٌ
حاالت من َطفَ ح ِ
َ
ٌ
ٌ
شائعة تظهر لدى األطفال
مشكلة
وصفة طبية .هناك
حاجة إلى
ٍ
ٍ
والمواليد الجدد ،أال وهي ِقش َرة الرأس أو "قرف اللبن" .تنشأ هذه
وتتطور إلى قشور .لكنها
القش َرةُ على جلد رأس المولود حديثًا
ِ
َّ
فإن غسل
ليست أمرًا خطيرًا .إذا ظهرت ِقش َرةُ الرأس لدى الطفلَّ ،
رأسه يوميًا ُيمكن أن يكون مفيدًا إلزالتها .لكن يجب الحرص على
حبوب بيضاء صغيرة
ينات الوليد هي
استخدام صابون لطيفُ .د َخ
ُ
ٌ
ُيمكن أن تظهر على أنف الطفل أو على وجنتيه أو على ذقنه.
الر َّضع والمواليد الجدد ،لكنَّها ليست
وهي ٌ
أمر شائع لدى األطفال ُّ
ٌ
الر َّضع واألطفال
خطيرة .آللئ إبشتاين ظاهرةٌ شائعة أيضًا لدى ُّ
المولودين حديثًا ،وهي تبدو شبيهةً
لكن آللئ
بالد َخينات.
َّ
ُّ
حب الشباب الطفلي على
إبشتاين تظهر داخل فم الطفل .يظهر ُّ
أمر
وجنتي الطفل المولود حديثًا أو على ذقنه أو جبهته .لكنه ٌ
شائعٌ ويزول من تلقاء نفسه .ال حاجةَ للمعالجة في حالة الدخنيات
شكالت الجلدية
الم
ُ
أو آللئ إبشتاين أو حب الشباب الطفلي؛ فهذه ُ
تزول من تلقاء نفسها.
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العدوى

الر َّضع والمواليد الجدد.
هناك أنواعٌ من العدوى تُشاهد عاد ًة لدى ُّ
الزكام
القسم عددًا من أنواع هذه العدوى .يظهر
ويستعرض هذا
ُ
ُ
العادي لدى األطفال والمواليد الجدد عادةً .وهو يحدث بسبب
تستقر في األنف والحلق .ويعاني الطفل المصاب
عدوى فيروسية
ُّ
معظم حاالت الزكام
إن
ً.
ة
عاد
واحتقانه
األنف
سيالن
بالزكام من
َّ
َ
لكن الزكام ُيمكن أن يتطور سريعًا لدى األطفال قبل
خطيرة.
غير
َّ
شهرهم الثاني أو الثالث إلى شيء أكثر خطورة ،كالتهاب الرئة
مث ً
أخذ الطفل إلى الطبيب إذا أصيب بالزكام في
ال .لذلك ،يجب ُ
ٌ
حالة أخرى من
إن اإلصابةَ بالفيروس المخلوي التنفسي
هذا العمرَّ .
الر َّضع والمواليد الجدد .ويصيب
حاالت العدوى الفيروسية لدى ُّ
ُّ
يكون
التنفسيةُ .يمكن أن
الفيروس الرئتين والسبل
هذا
َ
ُ
ُّ
التنفسي أكث َر خطورة لدى األطفال بالمقارنة
الفيروس المخلوي
ُ
حاجة للبقاء
يكون الطفل في
مع األشخاص البالغين .و ُيمكن أن
ٍ
َ
تتضمن المعالجة منع إصابة
في المستشفى من أجل المعالجة.
َّ
الطفل بالجفاف ،والحرص على ضمان قدرته على التنفس جيدًا.
الر َّضع والمواليد الجدد أيضًا ،وذلك بسبب
عدوى األذن ٌ
أمر شائع لدى ُّ
بنية أذن الطفل .وتكون عدوى األذن ناتجةً عن عدوى جرثومية أو
ُ
الطفل المصاب بعدوى في
عدوى فيروسية .من الممكن أن يبكي
ُ
مصاب
طفلهم
أن
األهل
ظن
األذن وأن يحاول أن يشد أذنه .إذا
َّ
َّ
ٌ
بعدوى أذنية ،فعليهم أن يستشيروا الطبيب .إن العدوى األذنية
معالجة في بعض الحاالت .هناك عدوى شائعة كثيرًا
تحتاج إلى
ٍ
الق الفموي .وينجم هذا
الس ُ
الر َّضع والمواليد الجدد ،وهي ُّ
لدى ُّ
الق
الس ُ
الس ُ
الق عن تراكم الخمائر في فم الطفل وحول فمه .يكون ُّ
ُّ
الفموي أكث َر شيوعًا لدى األطفال الذين يقل عمرهم عن ستة
طخات بيضاء على شفتي الطفل ولسانه وداخل
أشهر .تظهر ُل
ٌ
فمه .وتبدو شبيهةً برقائق من الجبن .يجب استشارةُ الطبيب إذا
ُ
معظم أسباب
إن
أن الطفل مصاب
ظن
بالسالق الفمويَّ .
األهل َّ
َّ
ُّ
َ
هذه الحالة تزول من تلقاء نفسها .لكن استخدام محلول مضاد
للفطريات يكون أمرًا ضروريًا في بعض الحاالت.

متى يجب التماس المعونة الطبية

بطفل جديد ،فقد يكون من أصعب األمور
عندما ُير َزق األبوان
ٍ
عليهما أن يتمكنا من تحديد متى يجب أن يستشيرا الطبيب.
يثق الوالدان بحدسهما .إذا
القاعدةُ األولى في هذا األمر هي أن َ
أن طفلك ليس على ما يرام ،فعليك أن تتصل
اشتبهت في َّ
تغيرات صغيرة في طعام الطفل ونومه
بالطبيب دائمًا .إن أ َّية
ُّ
وبكائه ُيمكن أن تكون دلي ً
ال على وجود ُمشكالت خطيرة .يجب
ُ
االتصال بالطبيب إذا:
 .1كان براز الطفل رخوًا أو مائيًا.
 .2كان الطفل ال يوسخ حفائظه بالمقدار المعتاد.
 .3كان الطفل يتقيأ كثيرًا ،أو إذا كان يتقيأ بعد الوجبات.
ُ
االتصال بالطبيب أيضًا إذا أصيب الطفل بما يلي:
يجب
 .1الزكام.
َ
الطفَ ح الجلدي.
.2
 .3احمرار أو التهاب في السرة أو في القضيب.
 .4مفرزات من العينين.
 .5خروج سائل من األذنين.
ُّ
ُ
بحمى أدت إلى
يقل عمره عن ثالثة أشهر
الطفل الذي
إذا ُأصيب
َّ
فالبد من استشارة
ازدياد حرارته لتصل إلى  38درجة مئوية ،أو أكثر،
َّ
الطبيب فورًا .يجب استشارةُ الطبيب إذا كان عمر الطفل أكثر من
طلب
ثالثة أشهر ،وبلغت حرارتُه أكث َر من  39درجة مئوية .يجب
ُ
الرعاية الطبية اإلسعافية في الحاالت التالية:
تعرض الطفل الختالجات.
 .1إذا َّ
تعرض الطفل لصعوبة تنفسية.
 .2إذا َّ
 .3إذا عجز الطفل عن الحركة.
 .4إذا َّ
توقفت استجابات أو ردود أفعال الطفل.

طلب الرعاية الطبية اإلسعافية
يجب
ُ
أيضًا في الحاالت التالية:
 .1إذا تي َّبست رقبة الطفل.
َّ
يتوقف.
بنزف ال
 .2إذا ُأصيب
ٍ
 .3إذا ظهر الدم في بوله أو في برازه.
 .4إذا ُأصيب في رأسه.
بحروق كبيرة.
بجروح أو
 .5إذا ُأصيب
ٍ
ٍ
لون أزرق أو رمادي أو أرجواني
 .6إذا ظهر ٌ
على جلده.

الخالصة

مرض الطفل الصغير أمرًا شديد الصعوبة على
يكون
ُيمكن أن
ُ
َ
المشكالت
األهل .لكن هذا ٌ
أمر َّ
البد أن يحدث أحيانًا .وهناك بعض ُ
والمشكالت الجلدية ،وحاالت من العدوىُ ،يمكن
الصحية الشائعةُ ،
تعد ُمشكالت صحيةً
هذه
معظم
أن تصيب الطفل .إن
المشكالت ال ُّ
َ
ُ
أن
خطيرة .لكن على األهل أن يتصلوا بالطبيب فورًا إذا اعتقدوا َّ
َ
يثق
الطفل مصاب بمشكلة حقيقية .القاعدةُ الصحيحة هي أن
َ
تغيرات صغيرة في طريقة أكل
الوالدان بحدسهما .إن ظهور
ُّ
تكون عالمةً على إصابة الطفل
الطفل أو نومه أو بكائه ُيمكن أن
َ
ية خطيرة.
صح ٍ
بمشكالت ِّ
الرضيع أو المولود حديثًا ُ
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َ
القوباء عند االطفال
د .مصطفى أبو زيد

أستاذ وإستشاري األمراض
الجلدية والتناسلية والعقم
وتجميل البشرة والشعر
دكتوراه في األمراض الجلدية
واالتناسلية والعقم
(كلية الطب  -جامعة األزهر  -القاهرة)

ُ
والسبب عاد ًة
تحدث بسبب َجراثيم.
هي عدوى جلد ّية
ُ
العنقود ّيات .بيد
العنقود ّية ،أو ُ
كورات ُ
الم ّ
هو جراثيم ُ
العقد ّيات ،قد تتس ّبب
ّ
العقد ّية ،أو ُ
كورات ُ
الم ّ
أن جراثيم ُ
بين
بالقَ وباء أيضًا في بعض األحيان .القوباء أكثَر ُشيوعًا َ
األطفال بين عمر سنتين وست سنوات .وتبدأ عاد ًة عندما
ُ
دخل الجراثيم في شق في الجلد ،مثل جرح أو َخدش أو
َت
َ
َ
األعراض بقروح َحمراء أو شبيهة بال َبثَرات
لدغة َحشرة .تبدأ
ُ
َ
ُم َ
أي
حاطة
ٍ
أحمر .يمكن أن تتواجد تلك القَ روح في ّ
بجلد َ
ُ
الوجه والذراعين والرجلين.
مكان،
وتحدث عاد ًة على َ
ّ
ُ
وتتشكل
بعد أ ّيام قليلة
تنفتح
ثم
بالقيح،
القروح
وتمتلئ
ّ
َ
أن حكها
ُجلبة
َ
سميكة .وغالبًا ما تكون القَ وباء حاكّ ة ،غي َر ّ
ُ
تنتشر القَ وباء بالتماس مع
روح.
الق
بانتشار
ب
ب
يتس
قد
ُ
ّ
ويمكن
دوى.
بالع
صاب
م
لشخص
األنفي
النجيج
أو
القروح
ُ
ٍ
ٍ ُ
َ
ضادات الحيو ّية.
بالم
ّ
عالج القَ وباء ُ

قدمة
ُم ّ

ُ
ُ
وتحدث القَ وباء في
تحدث بسبب َجراثيم.
القَ وباء هي عدوى جلد ّية
عند األطفال بين عمر سنتين وست سنوات .وتبدأ
المقام األول
َ
ُ
دخل الجراثيم في شق في الجلد ،مثل جرح أو
القَ وباء عاد ًة عندما َت
لدغة َح َ
بشدة .وهي تزول وتشفى
شرة .القَ وباء ُمعد َية
َخدش أو َ
ّ
ُؤدي
بشكل
عاد ًة
ّ
تلقائي في غُ ضون أسبوعين أو ثالثة .ونادرًا ما ت ّ
ٍ
البرنامج التثقيفي
شرح هذا
ضاعفات َشديدة إذا لم تُعالَجَ .ي
إلى ُم
ُ
َ
َ
القَ وباء .وهو ُيناقش أعراض العدوى وأسبابها وعالجها.

الجلد

الجلد من الحرارة
الجلد هو غطاء الجسم السطحي .ويحمينا
ُ
ُ
والضوء واإلصابات والعدوى .كما ُي ّ
الجلد
نظم درجةَ حرارة الجسم.
ُ
هو أكبر ُعضو في الجسم .ويتألف الجلد من َطبقتين رئيسيتين:
ُ
تتألف ال َب َ
طبقة خارجية هي ال َب َ
ش َرة ،أو
شرة ،وداخلية هي األدمة.
طبقة الجلد السطحية ،في ُمعظمها من خاليا ُمسطحة شبيهة
دورة اسمها
الحرشف ّية.
بالحراشف ،اسمها الخاليا ُ
ُ
وتوجد خاليا ُم ّ
َ
أعمق ُجزء من
الحرشف ّية .ويتألّف
الخاليا
الخاليا القاعد ّية في أسفل
ُ
ُ
ال َبش َرة من خاليا اسمها الخاليا الميالنين ّية .تصنعُ الخاليا الميالنين ّية
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األدمة ،وهي طبقة
الجلد لونه .تحوي
الميالنين ،وهو الذي ُيعطي
َ
َ
الجلد الداخل ّية ،ما يلي:
 .1أوع َية دمو ّية.
 .2أعصاب.
 .3أوعية لمف ّية.
ُ .4جريبات شعر ّية.
 .5غُ دد.
َ
الشبكة
تلك
الجلد َشبكة دقيقة من األعصاب .وتمنحنا
يحوي
َ
ُ
المقدر َة على الشعور باألحاسيس واأللم .الطفَ ح هو منطقَ ة من
توهدًا،
ِ
جلد ُمته ّيج أو ُمتو ّرم .وقد يكون الطفح ُمحمرًا وحاكّ ًا ،أو ُم ّ
ّ
بسرعة،
الطفوح
بعض
ر
تتطو
فاطيًا.
ن
أو
لبة،
ج
ذا
أو
رًا،
تقش
م
أو
ُ
َ
ُ
ُ
ّ
َ
تعددة .وقد يحتاج الطفح إلى
م
أيام
إلى
أخرى
طفوح
تحتاج
بينما
ُ
ّ
فترة أطول كي يشفى في حال ّ
حكه.
ٍ

األعراض

تتضمن:
عدة أنواع ُمختلفة للقَ وباء .وهي
هناك ّ
ّ
 .1القَ وباء السار َية.
 .2القَ وباءالفقاع ّية.
اإلكثيمة.
.3
َ
ُ
األكثر ُشيوعًا للقوباء .وهي تبدأ عاد ًة
الشكل
القَ وباء السار َية هي
ُ
على شكل قرحة حمراء على الوجه ،قرب األنف والفم غالبًا .وتتمزّق
القرحة سريع ُا ،لتن ّز سائ ً
ال أو قيحًا ُي ّ
شكل ُجلبة أو قشرة ذهب ّية
ّ
ُ
الجلبة في نهاية األمر .وتُخلف عالمةً حمراء تشفى عاد ًة
اللون .تزول

تندب .وقد تكون قروح القَ وباء حاكّ ة ،إالَّ أنها ال تتس ّبب بألم
دون ُّ
بح ّمى .لكنها قد تتس ّبب
عادة .ال تتس ّبب القَ وباء السار َية عاد ًة ُ
المصابة .ويمكن للمس أو ّ
حك
بتو ّرم ُ
العقد اللمف ّية في المنطقة ُ
القروح أن ينشر العدوىإلى أجزاء أخرى من الجسم ،ألنَّها ُمعدية
الر ّضع واألطفال دون السنتين
جدًا .تُصيب القَ وباء الفقاع ّية غالبًا ُّ
ممتلئةً
بسائل.
ُعمرًا .وهي تتس ّبب ب َنفطات أو فقاعات تكون
ُ
الجلد
وتحدث هذه النفطات غالبًا على الذراعين والرجلين .يكون
ُ
َ
حول ال َن َ
تنفتح النفطات
فطة أحم َر وحاكًا عادةً ،لكنه ليس ُمتق ّرحًا.
ُ
أو الفقاعات وت ّ
ُشكل ُجلبة ذات قشرة بلون أصفَ ر .وقد تكون كبيرة
أو َصغيرة ،وقد تستم ّر لفترات أطول من القروح الناجمة عن أنواع
تصيب
شدة .وهي
ُ
القَ وباء األخرى .اإلكثيمة هي نوع القَ وباء األكثر ّ
تتضمن
األخرى.
األدمةَ عند ُمستوى أعمق من أشكال العدوى
ّ
اإلكثيمة ما يلي:
أعراض
َ
.1
.2
.3
.4

تتحول إلى قرحات َعميقة ،على
ؤلمة ممتلئة بسائل أو َقيح
ّ
ُقروح ُم َ
الساقين والقدمين عادة.
قروح تنفتح وت ّ
وسميكة وبلون
ُشكل ُجلبة ذات قشرة قاسية
َ
رمادي وأصفَ ر.
ُ
تندب بعد التئام القروح.
ّ
المصابة.
تو ُّرم ُ
العقَ د اللمف ّية في المنطقَ ة ُ

وعوامل ُ
الخطورة
األسباب
ِ

ُ
وتدخل الجراثيم
العدوى الجلد ّية.
القَ وباء هي نوعٌ شائع من َ
المس ّببة للقوباء عب َر بعض أنواع الشقوق الجلد ّية ،كما في
ُ
لدغة حشرة .وحتى التشقّ قات
تس ُّلخات جلد الركبة أو جرح أو
َ
الصغيرة جدًا والمجهرية في الجلد ،قد تسمح بدخول الجراثيم.
تنمو الجراثيم وتتكاثر عند ُدخولها إلى طبقات الجلد الداخل ّية،
ُ
يحدث َن َ
فطة أو فقاعة .وتمتلئ تلك النفطة عاد ًة بالقيح
وهو ما
وتنفجر ،ما ُيخ ّلف ُجلبة أو قشرة .هناك نوعان من الجراثيم يتس ّببان
العنقودية ،أو
كورات ُ
الم ّ
بالقَ وباء .والنوع األكثر شيوعًا هو جراثيم ُ
العقدية،
المكورات ُ
ُ
العنقود ّيات .ويمكن أحيانًا أن تتس ّبب َجراثيم ُ
العقد ّيات ،بالقوباء .ويمكن لكال نوعي الجراثيم أن يعيش على
أو ُ
الجلد دون التس ّبب بأذى إلى أن يدخال عبر شق أو ُجرح ليتس َّببا
العنقوديات ذيفانًا يتس ّبب بانتشار القَ وباء إلى
بعدوى.
ُ
تنتج ُ
ُ
يعمل على ارتباط
هاجم الذيفان البروتين الذي
ي
و
جاور.
الم
ُ
ُ
الجلد ُ
خاليا الجلد مع بعضها بعضًا .ويمكن للجراثيم عند َتخريب هذا
وباء من
البروتين أن َتنتشر بسرعة على الجلد .يمكن أن تنتش َر القَ
ُ
الشخص للجراثيم التي تُس ّبب
شخص آلخر .كما يمكن أن يتع ّرض
ُ
ٍ
القوباء عند التماس مع:
بالعدوى.
شخص ُم
 .1قروح
ٍ
صاب َ
ٍ
صاب بالعدوى ،مثل المالبس وفراش
شخص ُم
 .2أغراض لمسها
ٌ
ٌ
السرير والمناشف واأللعاب.

وبعد إصابة الشخص بالعدوى ،يستطيع أن ينشرها بسهولة
أن األطفال
أي
شخص قد ُيصاب بالقوباء ،غير َّ
لآلخرين .ومع ّ
أن ّ
ٍ
والرضع هم أكثر من ُيصاب .لدى األطفال خُ طورة
بعمر  6-2سنوات
ّ
ألن أجهزتهم المناع ّية ال تزال تنمو.
ُم
رتفعة لإلصابة بالعدوى ّ
َ
وتتضمن
الحضانة.
ومراكز
المدارس
في
ولة
بسه
القوباء
وتنتشر
ُ
ُ
ّ
ُ
وامل األخرى التي ترفعُ خُ طورة اإلصابة بالقوباء ما يلي:
الع
َ
 .1المناخ الحار والرطب؛ فعدوى القَ وباء أكثَر ُشيوعًا خالل أشهر
الصيف.
المشاركة في نشاطات رياض ّية فيها تماس جلدي ،مثل كرة القَ دم
ُ .2
المصارعة.
أو ُ

التشخيص

ُ
سيسأل
قدم الرعاية الصح ّية فحصًا جسديًا .كما
سوف ُيجري ُم ّ
قدم الرعاية
المريض عن أعراضه وتاريخه الطبي .يستطيعُ ُم ّ
الصح ّية عاد ًة أن ُيشخّ ص القوباء باالعتماد على القروح التي
يكون ُهناك َضرورة للقيام بفحص اسمه الزرع لتأكيد
س ّببتها .قد
ُ
قدم الرعاية
التشخيص أو الستبعاد األسباب األخرى.
ُ
ويستخدم ُم ّ
يسحب برفق
الصح ّية خالل هذا الفحص ماسحة معقمة كي
َ
كمية صغيرة من السائل من إحدى ُ
ص الع ّينة في
ُفح
ثم ت َ ُ
القروحّ .
قدم الرعاية الصح ّية اإلصابة بالقوباء إذا
المختبر .وسيشخّ ص ُم ّ
ُ
المس ّببة للقَ وباء.
كانت الع ّينة تحوي الجراثيم ُ

العالج

يستطيع عالج القوباء أن ُيس ّرع التئام القروح .كما ُيمكنه أن
وتعتمد كيف ّية عالج
العدوى.
ُ
حسن مظه َر الجلد و ُيق ّلل انتشار َ
ُي ّ
وشدة
تعددة ،بما في ذلك نوع القَ وباء
ّ
القَ وباء على َعوامل ُم ّ
ويتضم ُن عالج القوباء:
العدوى.
ّ
ساعد
 .1إجراءات النظا َفة ،حيث يمكن للحفاظ على نظا َفة الجلد أن ُي
َ
على التئام العدوى الخفيفة تلقائيًا.
ضادات الحيو ّية الموضع َّية أو الفَ مو ّية.
الم
ّ
ُ .2
يجب تفادي حك أو لمس ُ
القروح على قدر اإلمكان إلى أن تلتئم.
المصابة
المنطقة
على
لاللتصاق
قابل
ساعد وضع ضماد غير
وقد ُي
ُ
ُ
بالعدوى على منع القَ وباء من االنتشار .يمكن لآلخرين أن ُيصابوا
بالعدوى إن كانوا على تماس معها .لذلك يجب استخدام مناشف
الطفح تلقائيًا في غالب األحيان.
وفوط يدين منفصلة .يشفى
ُ
العدوى.
ص من َ
المضادات الحيو ّية َضرور ّية أحيانًا للتخ ّل ِ
لكن تكون ُ
ضاد حيوي موضعي .وهناك
بم
ُ
ّ
المصابة ُ
ويمكن دهن المنطقَ ة ُ
ضاد الحيوي ،وهذا كي
الم
دهن
قبل
برفق
لبات
ج
أي
إلزالة
حاجة
ُ
ّ
ّ
ُ
يمكن نقع الجلد
ضاد الحيوي الدخول إلى القَ رحة.
الم
يستطيع
ُ
ّ
ُ
ّ
الجلبات
المصاب بالعدوى بمزيج من
سهل إزالة ُ
الخل والماء .وهذا ُي ّ
ُ
برفق .بعد غسل المنطقة ،يمكن دهن مرهم المضاد الحيوي.
ضادات الحيوية الفمو ّية
الم
ّ
ويمكن القيام بذلك ثالث مرات يوميًاُ .
هي حبوب تُؤخذ عن طريق الفم .و ُيمكن أن توصف لعالج القوباء
المنتشرة واإلكثيمة والحاالت الشديدة من القَ وباء السار َية .يجب
ُ
الموصو َفة .كما يجب عدم
تناول جميع األدوية ُ
والمضادات الحيوية َ
ُ
فالتوقف عن
بالتحسن،
التوقف عن تناولها فقط بسبب الشعور
ّ
تناولها أبكر من الالزم قد يتس ّبب بعودة العدوى .وهذا يجعل
بمقدم الرعاية الصح ّية إذا زاد
عالجها أصعب بكثير .يجب االتصال
ّ
طريقة كانت .يمكن
الطفح أو أصبح مؤلمًا أكثر أو إذا تدهور بأي
ٍ
الوقاية من انتشار العدوى لآلخرين في حال إصابة أحد أفراد األسرة
ارتداء َّ
المضاد الحيوي كما
بالقوباء .يجب
ُ
قفازين عند دهن مرهم ُ
يجب غسل اليدين بشكل كامل بعد ذلك ،والتأكُّ د من تغطية
ُ
القروح بالشاش أو الضماد .في حال إصابة الطفل بالعدوى ،فيجب
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ّ
بالحك .ويجب إبقاء الطفل في
تقليم أظافره جيدًا لتجنب قيامه
عد .يجب
المنزل حتى يقول ُمقدم الرعاية الصحية أنه صار غير ُم ٍ
المصاب وشراشفه ومناشفه يوميًا وعدم
غسل مالبس الشخص ُ
ُمشاركتها مع أي شخص آخر من العائلة.

المضاعفات
ُ

بمضاعفات
القوباء ليست َخطيرة عادةً ،لكنها قد تتس ّبب أحيانًا ُ
المضاعفات:
نادرة لكن خطيرة.
وتتضمن ُ
ّ
للعقديات.
 .1التهاب كُ بيبات الكلى التالي ُ
الهلل (التهاب النسيج تحت الجلد).
 .2التهاب َ
المقاومة للميثيسلين.
الذهبية
نقودية
الع
ُ .3
ُ
التهاب يصيب
للعقديات هو
التهاب كُ بيبات الكلى التالي
ُ
ٌ
المضادة
الكليتين .وهو يحدث عندما تُتْ لف األضداد أو األجسام
َّ
ِّ
العقديات ،الكليتين .وهي تؤذي الجزء من
المتشكلة نتيجة عدوى ُ
عظم المرضى َيشفون
الكليتين الذي يرشح الفضالت .ومع أن ُم
َ
للعقديات قد
دون تلف دائمّ ،
فإن التهاب كُ بيبات الكلى التالي ُ
ُيؤدي إلى َفشل كلوي ُمزمن .تظهر أعراض وعالمات التهاب
للعقديات عاد ًة بعد العدوى بنحو أسبوعين.
كُ بيبات الكلى التالي ُ
تتضمن:
وهي
ّ
 .1تو ّرم الوجه ،السيما حول العينين.
التبول.
 .2نقص
ّ
 .3وجود دم في البول.
 .4ارتفاع َضغط الدم.
المفاصل.
 .5تي ّبس أو ألم في َ
للعقديات في المقام األول
يصيب التهاب كُ بيبات الكلى التالي ُ
المصابين
األطفال بين عمري  10-6سنوات .ويكون لدى البالغين ُ
للعقديات أعراض أشد مما عند
بالتهاب كُ بيبات الكلى التالي ُ
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ُ
ضادات
الم
األطفال.
واحتمال شفاء البالغين تمامًا أقل .ومع َّ
ّ
أن ُ
العقديات ،لكنها ال تقي من
الحيوية تستطيع أن تشفي عدوى ُ
التهاب
التهاب الهلل أو
للعقديات.
التهاب كُ بيبات الكلى التالي ُ
ُ
ُ
يصيب أعمق أنسجة
النسيج تحت الجلد هو عدوى َشديدة .وهو
ُ
ينتشر
الجلد أحم َر وساخنًا ومته ّيجًا ومؤلمًا .وقد
في الجلدُ .يصبح
ُ
ُ
العقد اللمف ّية وإلى مجرى
الهلل في نهاية األمر إلى ُ
ُ
التهاب َ
العنقودية الذهبية
الدم .وقد يتس ّبب بالوفاة إن تُرك دون عالجُ .
العنقوديات تكون
المقاومة للميثيسلين هي ُساللة من جراثيم ُ
ُ
ضادات الحيو ّية .وقد تتس ّبب بعدوى جلدية
الم
ّ
لمعظم ُ
ُمقاومةً ُ
العدوى
َخطيرة تتدهور بسرعة .وعالجها َص ٌ
عب جدًا .قد تبدأ َ
الجلد ّية على شكل َبثَرة أو ُد ّملة حمراء ومتو ِّرمة تن ّز قيحًا .وقد
المقاومة للميثيسلين أيضًا بالتهاب
تتس ّبب ُ
العنقودية الذهبية ُ
المضاعفات األخرى للقَ وباء ما يلي:
رئة وعدوى دمو ّية.
تتضمن ُ
ّ
التندب.
.1
ُّ
 .2يصبح لون الجلد أفتح.
 .3يصبح لون الجلد أغمق.

الخالصة

ُ
ُ
وتحدث القوباء
تحدث بسبب َجراثيم.
القَ وباء هي عدوى جلد ّية
عند األطفال بين عمر سنتين وست سنوات.
في المقام األول
َ
ُ
دخل الجراثيم في شق في الجلد،
وتبدأ القَ وباء عاد ًة عندما َت
لدغة َح َ
شرة .يمكن أن ُيسرع عالج القَ وباء
مثل جرح أو َخدش أو َ
حسن مظهر الجلد و ٌيقلل انتشار العدوى.
التئام القروح .كما أنه ُي ّ
تعددة ،بما في ذلك
ُ
وتعتمد كيف ّية عالج القوباء على َعوامل ُم ّ
وشدة العدوى .القوباء ليست َخطيرة عادةً ،لكنها قد
نوع القَ وباء
ّ
بمضاعفات نادرة لكن خطيرة.
تتس ّبب أحيانًا ُ

ﻗــﺴــﻢ اﻣﺮاض اﻟــﺠﻠﺪﻳــﺔ

اﺳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﺟﺴﻢ ﻣﺜﺎﻟﻲ
ﺟﻬﺎز ﻓﻴﻼ ﺷﻴﺐ  111ﻟﻨﺤﺖ وﺷﺪ اﻟﺠﺴﻢ
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎز ﻓﻴﻼ ﺷــﻴﺐ أﺣﺪث وأﺳﺮع اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻲ
ﺛﺒﺘــﺖ ﻓﺎﺋﺪﺗﻬــﺎ ﻟﻨﺤــﺖ وﺷــﺪ اﻟﺠﺴــﻢ وﻋــﻼج
اﻟﺴﻠﻴﻮﻟﻴﺖ وﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻋﻤﺎر وﻳﻌﻄﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﻓﻮرﻳﺔ ﻣﻦ أول ﺟﻠﺴــﺔ ﺟﻬﺎز ﻓﻴﻼ ﺷــﻴﺐ  111ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة
ﻋــﻦ ﻣﻮﺟــﺎت ﺗﺮددﻳــﺔ وأﺷــﻌﺔ ﺗﺤــﺖ اﻟﺤﻤــﺮاء وﻻ
ﺗﺘﻀﻤﻦ أي ﺗﺪﺧــﻞ ﺟﺮاﺣﻲ أو ﺗﺨﺪﻳﺮ وﻫﻮ آﻣﻦ ﻋﻠﻰ
ﻛﺎﻓﺔ أﻧــﻮاع اﻟﺒﺸــﺮة وﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺷــﻬﺎدة اﻣﺎن
واﻟﻔﺎﻋﻠﻴــﺔ ﻣﻦ ﻫﻴﺌــﺔ اﻟﻐــﺬاء واﻟــﺪواء اﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
 FDAﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻔﻴﻼ ﺷﻴﺐ ﻋﻼج ﻣﻨـــﺎﻃﻖ اﻟﻔﺨـﺬﻳﻦ
وارداف واﻟﺨﺼﺮ واﻟﺴــﺎﻗﻴﻦ ﺑﺎªﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ
ﻣــﻦ اﻟﺪﻫــﻮن اﻟﺰاﺋﺪة ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﻄﻦ وﻋــﻼج اﻟﺬﻗﻦ
اﻟﻤﺰدوﺟــﺔ وﻳﻤﻜــﻦ ﻟﺠﻬﺎز ﻓﻴﻼ ﺷــﻴﺐ  111ﺗﻘﻠﻴﺺ
ﻋﺪة ﺳــﻨﺘﻴﻤﺘﺮات ﺑﻌــﺪ اªﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺠﻠﺴــﺎت
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑــﺔ وﺷــﺪ اﻟﺠﺴــﻢ وﺟﻌﻠــﻪ ﻣﺼﻘــﻮ ًﻻ
وﺟﺬاﺑــ ﺑﺎªﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺗﺨﻔﻴــﻒ اﻟﺴــﻠﻴﻮﻻﻳﺖ
وﺗﻨﻌﻴﻢ اﻟﺒﺸــﺮة وﻳﺘﻮﻗﻊ ﺧﺴــﺎرة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ )(8-2
ﺳﻨﺘﻴﻤﺘـــﺮات ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﻟﺘﺨﻠــﺺ ﻣﻦ اﻟﺪﻫﻮن ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﻳﻤﻜﻦ
ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﻌﺪ اﻟﺠﻠﺴــﺎت اوﻟــﻰ وﻋﺎدة ﻣﺎ
ﺗﻜﻮن اﻟﺠﻠﺴــﺎت ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  6-4ﺟﻠﺴﺎت أو أﻛﺜﺮ وﻟﻜﻦ
ﻳﺘﺤﺪد اﻟﻌﺪد اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻄﺒﻴﺐ
أو اﻟﻤﺨﺘﺺ.

ﻓﻴﻼ ﺷﺎﻳﺐ lll

 8ﺟﻠﺴﺎت

ﺑﻘﻴﻤﺔ  360د.ك

Tel.: 1 802 555 | www.daralshifa.com | daralshifa
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األورام الليفية
البروفيسور د.طارق سنان
إستشاري األشعة
الزمالة األيرلندية في أشعة
الرنين المغناطيسي

عنــد التطرق إلى أحدث ما توصلــت إليه العلوم الطبية،
فليــس مــن المدهــش ظهــور تخصصات حديثــة تعني
بتشــخيص وعالج مختلف االمــراض ،ومنها تخصص نادر
يســمى ( طــب األشــعة التداخليــة )  .حيــث يهتــم هــذا
التخصص بالتعامل مع مشــاكل مختلف اجهزة الجسم
الحيويــة ،كالجهــاز الــدوري والحركي والعصبــي والقلب
وغيرها .

ويمكن تعريف هذا التخصص ببساطة
بالتالي:
هــو مجــال طبــي يركز علــى القيــام بإجــراءات وعمليــات جراحية
دقيقة ومبسطة تحت تأثير التخدير الموضعي او التخدير العام
احيانــا ،بواســطة أنابيــب وقســاطر وأدوات خاصــة يتــم ادخالهــا
الــى منطقة االعتالل في الجســم من خالل األوردة والشــرايين أو
غيرها .وكل ذلك بأسلوب في غاية األمان وذلك ألنها تجرى تحت
اشراف التنظير التصويري باألشعة السينية أو السونار .
يجمع أخصائي األشعة التداخلية المعرفة التشخيصية المتميزة
عن أسباب األمراض ومراحله وفي ذات الوقت يتمتع بمهارة إجراء
تلــك العمليــات الدقيقة ،لذا حتما يمكن القول بأنه االكثر كفاءة
في توفير السبل العالجية وتطبيقها .
ويكفــي هــذا التخصــص فخــرا بأنــه أوجــد مرحلة عالجيــة مهمة
تســبق التدخــل الجراحي المعتــاد ،وأن نتائجهــا المذهلة تغني
عن الحاجة له في أغلب األحيان .
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هي أورام غير سرطانية تنمو في الرحم أو حوله .تتكون هذه
الزوائد من العضالت واألنسجة الليفية ويمكن أن تختلف في
الحجم .تُعرف األورام الليفية في بعض األحيان بورم الرحم العضلي
أو ورم عضلي ليفي .ال تدرك العديد من النساء بأن لديهن أورام
ليفية عندما ال يكون لديهن أي أعراض .ويعني هذا غالبًا أنه يتم
تشخيص األورام الليفية بالصدفة أثناء الفحص النسائي الروتيني،
اإلختبار أو التصوير باألشعة.سوف يوصى طبيبك بمزيد من
الفحوص ،إذا اشتبه بذلك ،مثل التصوير بالموجات فوق الصوتية،
للتأكد من األورام الليفية.

ما الذي يسبب األورام الليفية؟

إن السبب الدقيق لألورام الليفية غير معروف ،ومع ذلك ،ترتبط
األورام الليفية بالهرمون األنثوي ،اإلستروجين.اإلستروجين هو
الهرمون التناسلي األنثوي الذي ينتجه المبيض (الجهاز التناسلي
األنثوي).
تتطور األورام الليفية عادة خالل سنوات اإلنجاب عند المرأة (تقريبًا
من  16إلى  50سنة من العمر ) .تميل األورام الليفية إلى الزيادة
في الحجم عندما تكون مستويات هرمون اإلستروجين في أعلى
مستوياتها ،كأثناء الحمل.وتُعرف أيضًا بأنها تتقلص عندما تكون
مستويات هرمون اإلستروجين منخفضة ،مثل بعد سن اليأس
(عندما تتوقف الدورة الشهرية للمرأة حوالي  50سنة من العمر ).
قد يكون هناك مضاعفات بسبب األورام الليفية ،في حاالت نادرة
جدًا ،ومما قد يجعل األمر أكثر صعوبة أن تصبح حام ً
ال أو أن تؤثر
على الطفل أثناء الحمل.

أنواع األورام الليفية :
يمكن أن تنمو األورام الليفية في أي مكان في الرحم .وقد تم وصف األنواع الخمسة الرئيسية من األورام الليفية أدناه .
األورام الليفية ضمن جدار الرحم  :تنمو في الجدار العضلي للرحم وهي النوع األكثر شيوعًا لألورام الليفية التي ُوجدت عند المرأة .
األورام الليفية خارج جدار الرحم  :تنمو خارج جدار الرحم في الحوض ويمكن أن تصبح كبيرة جدًا .
األورام الليفية تحت المخاطية  :تنمو في العضلة تحت البطانة الداخلية لجدار الرحم وتنمو في وسط الرحم .
األورام الليفية المعنّ قة  :تنمو من الجدار الخارجي للرحم وتُع ّلق على جدار الرحم بواسطة ساق ضيقة .
األورام الليفية في عنق الرحم  :تنمو في جدار عنق الرحم ( عنق الرحم ) .

من تُصاب؟

عالج االورام بطرق مختلفة:

إن األورام الليفية شائعة ،تنمو عند حوالي  ٪40من النساء في
مرحلة ما في حياتهن.تحدث غالبًا عند النساء ممن تتراوح
أعمارهن بين  50-30سنة.

تتوفر حاليا طرق حديثة وممتازة لعالج االورام وتدميرها من دون
التدخل الجراحي بل من خالل اجراءات التدخل المحدود .وتعتمد
هذه االجراءات على استخدام الحقن والقساطر والكترودات خاصة
يتم دخالها الى منطقة الورم حتى تقوم بتدمير خالياه من دون
الضرر باالنسجة السليمة المحيطة .وتتم هذه االجراءات تحت تأثير
التخدير واشراف االشعة وفي غرفة االشعة الخاصة .ومن أهم هذه
االجراءات:
 -1سد اوعية االورام الدموية .يسهم هذا االجراء عن سد تروية
خاليا الورم وهو ما سيؤدي الى موتها.
 -2استخدام تقنية الميكرويف ،ويتم في هذا االجراء ادخال
الكترود الى لب الورم ،حتى يتم بث موجات الميكرويف اآلمنة
لتقوم بتدمير خاليا الورم من دون الضرر بالخاليا السليمة
المجاورة له.
 -3اغالق الشرايين المغذية للورم من خالل الحقن الموضعي
بالمواد الكيميائية .فمن خالل القسطرة يتم حقن مواد
كيميائية الغالق االوعية الدموية التي تغذي الورم فقط.
 -4حقن االورام بالكحول ،حيث تستجيب بعض االورام بشكل
اكبر للعالج بحقن الكحول (ايثانول) مثل اورام الكبد الناتج عن
التليفات.

و ُيعتقد أن األورام الليفية تنمو بشكل متكرر أكثر (عند حوالي
هن من أصل كاريبي إفريقي .و ُيعتقد
 )٪55من النساء اللواتي ّ
أيضًا أنها تحدث في كثير من األحيان عند النساء األضخم كنتيجة
الرتفاع مستويات هرمون اإلستروجين.

؟

متي يجب عالج اورام الرحم الليفية؟

ال يقترح عالج الورم الليفي اال ان رافقه ظهور اعراض
مثل :
 النزف الشديد خالل نزول الطمث او في وقت اخر . آالم شديدة اثناء الدورة الشهرية . تورم وتضخم في البطن  ،وقد يصل وزن الورم الى عدةكيلوات ويغطي كامل البطن .
الشعور بثقل في البطن . بما ان الرحم مجاور للمثانة  ،فمن الوارد ان يسببسلس البول والحاجة المستمرة للذهاب الى الحمام
حتى لو كانت كمية البول قليلة وقد تسبب االستيقاظ
ليال لقصد الحمام
 -تأخر الحمل و العقم.
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كيف يتم تحويل حاالت اورام الرحم الليفية
الى طبيب االشعة التداخلية؟

كيف يتم اجراء عملية ˮوقف تروية الورم
الليفي‟ ،وما هي إيجابيات هذه االجراء؟

ال بد من تشــخيص حالة الســيدة التي تعاني من النزف وااللم خالل
الطمــث وغيرهــا مــن اعــراض بدقــة ،فقــد يرجع ســبب ظهــور هذه
االعــراض الــى اصابتهــا باضطراب هرمونــي .لذا ،يجــب فحصها من
قبــل طبيب امراض النســاء و الــوالدة ،ليحــدد ان كان الورم الليفي
هو ســبب ما تعاني به من اعراض .فإن وجد بأن الســبب يرجع فعال
الــى الورم الليفي ،فســيتم تحويلها الى طبيب االشــعة التداخلية
وذلك حتى تخضع للعالج بالتدخل المحدود.

ال بــد مــن ايضــاح ان هذا االجراء غيــر جراحي ويتم في غرف االشــعة
ومن قبل الطبيب المتخصص في اجراءات االشعة التداخلية .ويتم
خاللــه ادخــال قســطرة قطرهــا حوالــي  2ميللي في شــريان الفخذ،
وحتــى تصــل الــى الشــريان الرئيســي الــذي يغــذي الــورم ،فيقــوم
الطبيب بسده ( اغالقه) من خالل الحقن بمادة جيالتينية .وبحسب
الدراســات الطبيبة الكثيرة ،فقد اثبــت امان هذه المادة وفعاليتها
في اغالق الشرايين .ويسبب إيقاف تروية نسيج الورم الى اضمحالله
وبالتالي موته وشــفاء المريضة .ونســبة نجاح هــذه الطريقة عالية،
وال تتعــدى نســبة عــودة تكــون الــورم بعدهــا علــى  .%15-10وال
يتطلــب الخضــوع لهذا االجراء الخضوع للتخديــر العام أو البقاء في
المستشــفى لوقت طويل الن المريضة تخرج في نفس اليوم ،كما
ال يسبب جرح كبيرة او حدوث مضاعفات صحية بعدها اال في حاالت
نادرة .فمن النادر ان يسبب هذا االجراء حدوث التهابات في انسجة
الحــوض وخاصة فيمن اصبن بها ســابقا .وللوقاية ،فعادة ما يقترح
الطبيب بدء السيدة بتناول المضادات الحيوية قبل الخضوع لهذا
االجراء.

ماهي خيارات عالج ورم الرحم الليفي ؟

بحسب الجمعية االمريكية ألطباء امراض النساء والحمل والتوليد،
فان خيارات عالج االورام الليفية هي:
 .1استئصال الرحم بالكامل جراحيا  :يضمن عدم عودة تكون االورام
الليفية  ،لكنه يزيل جزء مهم في جهاز المرأة التناسلي .
 .2اجراء جراحي يتم فيه استئصال الورم الليفي والمنطقة التي
حوله فقط .
 .3ايقاف تروية الورم الليفي من خالل اجراء تداخلي محدود تحت
اشراف االشعة .
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ﻣــﺮﻛــﺰ اﺷــﻌــﺔ اﻟــﺘﺪاﺧﻠﻴــﺔ

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻻول واﻟﻮﺣﻴﺪ
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
ﻟﻌﻼج ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺮأة
أورام اﻟﺮﺣﻢ وأورام اﻟﻐﺪة اﻟﺪرﻗﻴﺔ
وﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻌﻘﻢ
ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﺪود ﺗﺤﺖ اﺷﻌﺔ
اﻟﺘﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﺑﺈﺷﺮاف
اﻟﺒﺮوﻓﻴﺴﻮر اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻃﺎرق ﺳﻨﺎن
ﻋﻼج ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻧﺘﺼﺎب
ﻋﻼج اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي واﻟﻢ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﺪود
ﻋﻼج ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺸﺎﻛﻞ اوﻋﻴﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ
ﻋﻼج ﺗﻀﺨﻢ اﻟﺒﺮوﺳﺘﺎﺗﺎ ﺑﺎﻟﻘﺴﻄﺮة ﺑﺪون ﺟﺮاﺣﺔ
ﻋﻼج دواﻟﻲ اﻟﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺆدﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻘﻢ أو اﻟﻤﺴﺒﺒﻪ
ﻟﻶﻻم ﺑﺎﻟﻘﺴﻄﺮة ﺑﺪون ﺟﺮاﺣﺔ

Tel.: 1 802 555 | www.daralshifa.com | daralshifa
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البهاق عند
االطفال وعالجه
د .محمد فتحي
استشاري األمراض الجلدية
 عضوية كلية األطباء الملكيه -المملكة المتحدة
 زمالة كلية األطباء الملكية -جالسجو

هل يعاني المالك الخاص بك قليال من تلون الجلد؟ انه قد
يكون يعاني من البهاق! ،تدور بذهنك العديد من االسئلة
منها هل البهاق خطير؟ كيف يحدث ذلك؟ ما يمكنك
القيام به حيال ذلك؟ ،إذا كنت تنتظر على احر من الجمر
إجابات هذه االسئلة ،يمكنك قراءة هذا المقال لمعرفة كل
شيء عن البهاق في األطفال

ما هو البهاق؟

البهاق هو الحالة الصحية التي تؤثر على تصبغ الجلد للرضع ،حيث
يحدث تدمير لخاليا الجلد التي تخلق تلون الجلد الخارجي مما يؤدي
إلى بقع بيضاء على ســطح الجلد ،البهاق يمكن أن يؤثر أيضا على
أجــزاء أخــرى من الجســم ،بما في ذلــك األنف ،مقلة العيــون أو الفم،
حتى الشعر يمكن أن يتحول الى اللون األبيض

أنواع البهاق:

 .1البهــاق الموضعــي :وهــو الــذي يظهــر فــي اماكــن معينــة مــن
الجسم
 .2البهاق المنتشــر :او المعمم البهاق يؤثر على الجلد في اليدين
والقدمين في حين أن النمط الشائع يبيض جميع أجزاء الجسم.

عراض البهاق في األطفال:

بعض من عالمات وأعراض البهاق هي:
 تلون الجلد التصبغ أو تبييض شعر فروة الرأس  ،والرموش أو الحواجب تبييض األغشية المخاطية تغير في لون الطبقة الداخلية من مقلة العين أو الشبكية تبييض البقع حول اإلبطين والسرة -فقدان الشعر (الصلع)
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مناطق الجلد األكثر تضررا جراء البهاق:
-

الجلد حول الفم والعينين
األصابع والرسغين
اآلبط
الجلد حول الفم والعينين
األعضاءالتناسلية
داخل الفم (األغشية المخاطية)

 .3العالج  PUVAعن طريق الفم :العالج  PUVAعن طريق الفم يمكن
أن يساعد في عالج مشاكل البهاق الشديدة عند الرضع

أسباب البهاق في األطفال:

هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي يمكــن أن تســبب البهــاق فــي
األطفال الرضع ،وتشمل بعض األسباب:
 .1اضطراب المناعة الذاتية :نظام مناعة طفلك يصبح مفرط ،وأنه
يميل إلى تدمير الخاليا الصباغية من خاليا الجلد ،والتي تؤثر
بالتالي على عملية تلوين الجلد.
 .2عدم توازن االكسدة الوراثي :بسبب بعض الخلل الجيني ،يفقد
جلد طفلك القدرة على توجهاتها ،مما يجعله يعاني من البهاق.
 .3اإلفراط في التعرض للشمس :حروق الشمس أو التعرض الرتفاع
الشمس يمكن أن يسبب تدمر خاليا تصبغ الجلد لطفلك ،ويؤدي
إلى البهاق.
 .4التعرض الكيميائي :استخدام المواد الكيميائية الضارة مثل
الصابون والشامبو يمكن أن تسبب مشاكل تلون الجلد في
جسم طفلك.

منع البهاق:

بعض النصائح للمساعدة في منع طفلك من االصابة بالبهاق:
 تغيير العادات الغذائية له وضمان محيط صحي ،للتأكد من انطفلك نظيف وصحي ويستهلك الغذاء الصحي والمغذي.
 اإلفراط في تناول فيتامين  Cيمكن أن تؤدي إلى انتشار البهاقفي األطفال الرضع .تقليل تناول طفلك الرضيع من فيتامين
سي باألطعمة إذا واجهت مشاكل مع تفتيح البشرة

تشخيص البهاق في األطفال:

بعض من االختبارات تشمل ما يلي :
 األجسام المضادة أو اختبار ANA اختبارات الدم (اختبار فحوصات) أخذ عينة صغيرة (خزعة) من الجلد المصاب -فحص العين

عالج البهاق في األطفال:

وفيمــا يلــي بعــض المؤشــرات للمســاعدة فــي عــاج البهــاق فــي
األطفال:
 .1تناول الستيرويد :معظم المتخصصين يقترحون زيادة تناول
فيتاميند  والمنشطات لعالج البهاق الرضع بشكل صحيح،
الستيرويد يساعد في إعادة الصباغ  -تغير لونها ،وفيتامين D
يساعد على استبدال خاليا الجلد الميتة
 .2الكريمات الموضعية الستيروئيدات القشرية :يمكنك استخدام
هذه الكريمات الجلد على بشرة طفلك لبدء إعادة تصبغ خاليا
الجلد

دراسات وابحاث:

ذكرت احدى الدراســات ان البهاق هو فقدان صبغة الجلد ،أو اللون،
الــذي يســبب بقــع بيضــاء أو بقــع تظهــر علــى الجلــد .وهــو مــرض
يؤثــر علــى الناس من كال الجنســين وجميــع األجنــاس ،في الواليات
المتحدة وحدها ،يقدر  2000000 - 1من الناس لديهم هذا المرض،
وأكثر من نصفهم من األطفال والمراهقين
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د .أسامه العرادي
إستشاري األمراض الباطنية
والجهاز الهضمي
 البورد االمريكي في األمراضالباطنية والجهاز الهضمي والكبد.
 زمالة الجمعية االمريكية لمناظيرالجهاز الهضمي.
 زمالة اإلتحاد االمريكي ألطباءالجهاز الهضمي.

هو جهاز يشمل كاميرا للروية و التصوير متصلة بألياف ضوئية
مرنة داخل أنبوبة مرنة يمكن التحكم فيها واداخلها من فتحة
الشرج إلى القولون وتسمح برؤية الجدار الداخلى المبطن للقولون
بالكامل فى المنظار الطويل والثلث األخير فقط منه فى المنظار
القصير وتتم بعد تحضير القولون بمنع أكل المواد الصلبة لمدة
يومين مع المسهالت والحقن الشرجية لضمان خلو القولون
من القضالت البرازية لضمان وضوح الرؤية والمنظار يتم تحت
مهدئ وليس المخدر العمومى لسالمة المريض والمحافظة على
اإلحساس بااللم وهو عامل اآلمان فى إجراء الفحص وباالضافة إلى
رؤية الزوائد القولونية التى قد تتحول إلى سرطان قولونى ،يمكن
المنظار القولونى الطبيب من أخذ عينات من اآلورام الحميدة
والخبيثة ،االلتهابات الحادة والمزمنة والدراسة المتأنية للعينات
بعد صبغها بالصبغات المناسبة يتم تحديد نوعية المرض  ،العالج
المناسب .ومن أهم الفوائد للمنظار القولونى التى ال ينافسه
فيها أى فحص آخر باالضاقة إلى أخذ العينات هو إستئصال الزوائد
القولونية أثناء الفحص وهو سهل جدا ويمنع ظهور الورم الخبيث
من البداية في  %90فى الحاالت.
« المنظار القولوني المنظار القولونى :هو معدة طبية  ،تتكون
من عدة أجزاء ،و كاميرا و الياف ضوئية مرنة تسمح بفحص االغشية
المبطنة للقولون كما تسمح بأخذ عينات من االنسجة المبطنة و
استئصال الزوائد القولونية بالمنظار و المنظار يستخدم إلكتشاف
«التغير فى طبيعة قضاء الحاجة « الذى يمثل اهم أعراض سراطان
القلولون .كما يسمح لالخصائى برؤية االلتهاب ،الزوائد ،القرح،
الجيوب القولونية و كذلك تقلص العضالت ،باالضافة الى أى ورم
حميدا أو خبيث.

كيفية اجراء الفحص

التحضير القولونى :
بعد يومين من الغذاء بالسوائل الشفافة فقط ،و األدوية المسهلة،
و الحقن الشرقية ينام المريض على جانبه االيسر عطى المريط
مهدىء و مسكن ليبقى مرتاحا و مسترخيًا يتم فحص
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المنظارالقولونى
القصير والطويل
القنــاة الشــرجية باليــد بعــد لبــس جوانتــى ( قفــاز ) ووضــع جــل
مرطــب لســهولة ادخال المنظار ويتم ادخــال انبوبة طويلة متصلة
بالمنظار ،أو كاميرا للعرض على شاشة و مقدمة المنظار يمكن ان
تنحنى فى أربعة اتجاهات اساســية تحت ســيطرة االخصائى القائم
بالفحص وبذلك يتم إدخالها فى القولون بمنحنيات مختلفة يوجد
بالمنظــار -قناة فرعية جانبية ،تســمح بادخــال خاصة الخذ عينات أو
ســلك كهربائــى لقطــع زوائد قولونية  ،أو حقــن مواد طبية ال يقاف
التنزيــف .كمــا يمكن أخذ صور ملونة ألى حزء من الفحص و طباعته
بااللوان حسب الطلب.

التعقيدات

النزيف أو تمزق القولون هما المشاكل المحتملة للمنظار القولونى،
و الحمــد هلل انــه نــادرة جدا فى يــد الخبراء ،و المعــدات الحديثة مدة
الفحــص مــن  60-30دقيقــة و لكن يحتــاج المريض الــى الرقود 2-1
ســاعة حتــى ينتهــى تأثيــر االدويــة المهدئــة  ،و ال يســمح بقيــادة
السيارات اال قى اليوم التالى .
المنظمــة العالميــة لمكافحة ســرطان القولــون  ،تنصح بعمل
مسح بمنظار القولون كل  10سنوات بعد الخمسين ،لألشخاص
الطبعين الذين ال يعانون من أى أعراض مرضية.
و انتــداء مــن ســن االربعيــن لالشــخاص ،الذيــن لهــم تاريــخ مرضــى
عائلى ايجابى-:
 سرطان القولون الزوائد القولونية		 سرطان الثدى سرطان المبيض		 -التهاب القولون التقرحى  -مرض كرونز

منظار القولون االفتراضى

المنظار القولونى القصير

اقصر و أقل سمكا من المنظار القولونى الطويل
سمح بقصص الجزء السفلى من االمعاء الغليظة و المستقيم
و اكتشاف االلتهاب ،القرحزاسباب النزيف ،أى ورم ،زوائد قولونية
فى هذا الجزء ،الذى يمثل  %50اسباب اورام و أمراض القولون
الفحص اكثر سهولة على المريض و ال يستغرق اكثر نت 20
دقيقة.
فى حالة اكتشاف زوائد قولونية يجب فحص المريض فحص
كامل بالمنظار القولوني الطويل.

أو تصوير القولون باألشعة المقطعية بالكمبيوتر ظهر فى
السنوات القليلة الماضية فحص جديد باألشعة المقطعية
بالكمبيوتر  -باستخدام األجهزة الحديثة ذات الفطع المتعددة
 064ويسمى المنظار األفتراضى ألن ال يدخل فتحة الشرج أى
شئ غير انبوبة قصيرة تضخ بعض الهواء وهو فى الحقيقة
مجموعة من برامج الكمبيوتر تستخدم تقنية متطور لتصوير
الجدار المبطن داخل القولون وهى أفضل قبوال كقيرا وتفضيال
من المرضى عن المنظار القولونى األصيل وتستطيع اكتشاف
الزوائد القولونية الخطيرة التى أكبر من  10مللم – بنفس معدل
المنظار األصيل ولكن تكتشف الزوائد القولونية  6مللم (التى
نادرا ما تتحول إلى سرطان) بمعدل أقل من المنظار القولونى
الحقيقى ويبفى عدم قدرتها على تحليل األنسجة وأخد عينات
مثل المنظار القولونى الطولى.
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الزوائد القولونية
«زوائد القولون و المستقيم»

هى نمو من االنسجة غير الطبيعية يبرز الجدار الداخلى للقولون
أو ينمو كزائدة فى التجويف الداخلي و قد ينمو تكون ذات قاعدة
ذات عريضة أو رفيعة.

كيف يمكن تشخيص الزوائد القولونية

التاريخ المرضى
الفحص الشرجى باالصبع .
االشعة بالباريوم على القولون .
المنظار القولونى القصير .
المنظار القولونى الطويل .
المنظار القولونى اإلفتراضى ( فحص القولون باالشعة ) .

واستئصال زوائد القولون و المستقيم مبكرا يزيل خطر حدوث
سرطان القولون و المستقيم ب .%90
و الزوائد القولونية ،شائعة و تصيب حوالى  %20-15من
البالغين و تزيد مع تقدم العمر ،و الغالبية منهم حميد و لكن
العالقة بينهم و بين السرطان مثبتة و مؤكدة ،و
الزوائد الصغيرة آمنة و لكن الكبيرة منها قد يكون
سرطان أو يتحول الى سرطان ،لذلك يعمد االطباء
إتقاء لهذا الخطر .
الى استئصالهم
ً

مــن يحــدث لــه الزوائــد القولونيــة
أكثــر:

 من يأكل الطعام كثير الدهون من يدخن منيحتسى الكحوليات من ال يمارس الرياضة -من هو مصاب بالسمنة

األعراض:

بدون أعراض قى معظم الحاالت
بعد االعراض مثل:
.النزيف
.بعض االلم المغص أحيانًا
االسهال أو االمساك الحديث اكثر من اسبوع

مــن يحتــاج الفحص لتشــخيص
الزوائد القولونية:

وجــود أعــراض ،نزيــف ،تغيــر فــى الطبيعــة،
مغص باسهال ،امساك حديث العمــر اكثــر
من خمســين عامــا التاريخ المرضــى االيجابى
لوجود سرطان قولونى أو زوائد قولونية

العالج:

االستئصال من خالل المنظار القولونى

هل يمكن منع ظهور الزوائد؟

غــذاء مرتفع االلياف واالمتناع عن التدخين و
الكحوليات و الدهون و ممارسة الرياضة يوميًا
التخلــص مــن الوزن الزائــد بعض االطعمــة الغنية
بالكالسيوم تقلل ظهور الزوائد القولونية مثل:
 منتجات االلبان البروكلى السبانخ الفاصوليا و اللوبياويمكن عالجها جراحيا بالمنظار الجراحى الحديث
وجراحــات القولــون بالمنظــار تحتاج خبــرة كبيرة
وأجهــزة حديثــة ذات دقــة متناهية وحساســية
عاليــة وهى أكثــر كلفة مــن الجراحــة التقليدية
المفتوحــة لكنها تمتــاز بانها اصغر فــى الجروح
وأكثر دقة للرؤية المكبرة للتكنولو جيا الحديثة
واســهل علــى المريــض  -وتمتــاز بالبقــاء مدة
أقل فى المستشــفى مــن الجراحــة التقليدية -
والعودة األسرع للحياة اليومية
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د .ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ أﺷﻜﻨﺎﻧﻲ
اﺳﺘﺸﺎري أﻣﺮاض اﻟﺠﻬﺎز
اﻟﻌﺼﺒﻲ

د .أﺳﺎﻣﻪ اﻟﻌﺮادي

اﺳﺘﺸﺎري اﻣﺮاض اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ واﻟﺠﻬﺎز
اﻟﻬﻀﻤﻲ واﻟﻜﺒﺪ واﻟﻤﻨﺎﻇﻴﺮ

د .ﻋﻤﺎر اﻟﻤﻨﺼﻮر

اﺳﺘﺸﺎري اﻟﻐﺪد اﻟﺼﻤﺎء
واﻟﺴﻜﺮ

د .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ

اﺳﺘﺸﺎري أﻣﺮاض اﻟﻜﻠﻰ

د .ﻋﺒﺪا اﻟﻤﻄﻴﺮي

اﺳﺘﺸﺎري اﻣﺮاض اﻟﺼﺪرﻳﺔ

د .ﻃﻪ ﺣﺴﻮن

إﺳﺘﺸﺎري اﻣﺮاض اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ
ورﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ

د .ﻋﻤﺎد اﻟﺤﻤﺮ

اﺳﺘﺸﺎري اﻣﺮاض اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ واﻟﺠﻬﺎز
اﻟﻬﻀﻤﻲ واﻟﻜﺒﺪ واﻟﻤﻨﺎﻇﻴﺮ
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مستشفى دار الشفاء :فريق وحدة مناظير الجهاز
يحد من معاناة مريض بالسرطان
الهضمي
ّ

د .أسامه العرادي
إستشاري األمراض الباطنية
والجهاز الهضمي
البورد االمريكي في األمراض
الباطنية والجهاز الهضمي والكبد.
زمالة الجمعية االمريكية لمناظير
الجهاز الهضمي.
زمالة اإلتحاد االمريكي ألطباء الجهاز
الهضمي.

تمكن الفريق الطبي بوحدة مناظير الجهاز الهضمي في مستشفى دار الشفاء وتحت إشراف د.أسامة العرادي
استشــاري أمــراض الجهــاز الهضمــي والمناظير التداخلية بفتح انســداد شــبه كامــل لألمعــاء الغليظة لمريض
يعانــي مــن ورم ســرطاني ،وتم ذلك من خالل وضع دعاميــة معدنية خالل الورم حيث تمكن المريض بعدها من
اإلخراج بصورة طبيعية وتناول الطعام الذي كان ممتنعا عنه بسبب االنسداد.
وجديــر بالذكــر أنــه ينبغي لجميع األشــخاص من الذكور واإلناث القيــام بفحص القولون بالمنظــار عند بلوغ الـ 50
عامــا ،وذلــك للكشــف المبكــر عــن األورام قبل حــدوث أي أعراض ومنعهــا من خالل اســتئصال الزوائــد اللحمية.
ونذكــر مــن هــذه األعراض نزيف القولون ،حيث تــم أيضا مؤخرا بوحدة مناظير الجهاز الهضمي في مستشــفى
دار الشــفاء اســتئصال زائدة لحمية كبيرة يبلغ حجمها  4ســنتميترات ســببت نزيفا حادا للمريض والذي توقف
بعد االستئصال.
وفــي هــذا الصــدد صــرح د.العــرادي قائــا« :يواصــل قســم األمــراض الباطنية بمستشــفى دار الشــفاء مســيرته
الناجحة والتي استمرت قرابة الخمسين عاما من اإلصرار على تقديم كل ما هو حديث في مجال مناظير الجهاز
الهضمــي وذلــك بتجهيــز الوحدة بأحدث األجهزة والمعدات المتخصصة اســتئصال الزوائــد اللحمية يذكر منها
الكليبــات المعدنيــة التــي تمكن الطبيب من اســتئصال الزوائد اللحميــة الكبيرة وإغالق مــكان الزائدة اللحمية
بعد استئصالها باستخدام هذه الكليبات مما يجنب المريض عمليات جراحية كبيرة».
يذكــر أن د.أســامة العرادي استشــاري األمــراض الباطنيــة والجهاز الهضمي والمناظير بمستشــفى دار الشــفاء
والحاصــل علــى البــورد األميركي فــي األمراض الباطنية والجهــاز الهضمي والكبد ،والذي يحظى بخبرة واســعة
فــي مجــال المناظيــر التداخليــة والتــي امتدت علــى مدار  10ســنوات في المستشــفيات األميركية كمستشــفى
هنري فورد بوالية ميتشيغان والمركز الطبي لجامعة توليدو والية أوهايو ،كما أنه حاصل على عدد من الزماالت
العالميــة مــن عــدة جهات عالميــة معتمدة كزمالــة الجمعية األمريكيــة لمناظير الجهــاز الهضمــي ،زمالة االتحاد
األمريكــي ألطبــاء الجهــاز الهضمــي ،باإلضافة إلى عضويته بالكليــة األمريكية ألمراض الجهــاز الهضمي والكلية
األمريكية لألمراض الباطنية واالتحاد األمريكي لألطباء .ويتخصص د.أسامة العرادي في القيام بمناظير السونار
لتشــخيص وتقييــم أورام الجهــاز الهضمي ،عالج حــاالت أمراض البنكرياس والجهاز الصفــراوي ،التهابات األمعاء
التقرحية المزمنة وتقرحات المعدة وارتجاع األحماض.
كمــا أنه يشــتهر بعالج حــاالت أمراض والتهابات الكبد ،توســعة التضيقــات وتركيب دعاميــات الجهاز الهضمي،
مناظيــر المعــدة والقولــون وأخيــرا ،تقييــم وعــاج آالم البطن والقولــون العصبي .كمــا أنه المشــرف على جميع
عمليات ســونار المنظار التي تم ادخالها مؤخرا إلى وحدة الجهاز الهضمي بمستشــفى دار الشــفاء والتي يتم
إجراؤهــا مــن خــال أحدث جهــاز يتكون من منظار للجهــاز الهضمي يمكن الطبيب من فحــص المريء والمعدة
واالثنا عشــر والقولون باإلضافة إلى فحص جميع األعضاء المحيطة بالجهاز الهضمي وذلك لوجود جهاز األشــعة
فوق الصوتية بنفس المنظار.
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اﺳﺘﺸﺎري ا ﻣﺮاض اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ واﻟﺠﻬﺎز اﻟﻬﻀﻤﻲ واﻟﻜﺒﺪ
اﻟﺒﻮرد اﻻﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ا ﻣﺮاض اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ واﻟﺠﻬﺎز اﻟﻬﻀﻤﻲ واﻟﻜﺒﺪ
زﻣﺎﻟـــــﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴــــﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴــــﺔ ﻟﻤﻨﺎﻇﻴــــﺮ اﻟﺠﻬــــﺎز اﻟﻬﻀﻤـــﻲ
زﻣﺎﻟـــــﺔ اﻻﺗﺤـــــﺎد اﻻﻣﺮﻳﻜــــــﻲ ﻃﺒــــــﺎء اﻟﺠﻬـــــﺎز اﻟﻬﻀﻤـــﻲ

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

Tel.: 1 802 555 | www.daralshifa.com | daralshifa
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عالج بلغم عند االطفال و طرق الوقاية من البلغم

د .نانسي زيدان
أستشاري طب األطفال
ير طب األطفال وحديثي الوالدة
دكتوراه طب األطفال وحديثي الوالدة
البورد الدولي في الرضاعة الطبيعية

عالج لسعال المخاط والبلغم:

السعال الذي يرافق المخاط أو البلغم ،عادة ما يكون عالمـة على
وجود عدوى توجد في الرئتين .سعال البلغم أو المخاط يمكن
أن يكون سببه أشياء مختلفة وتشمل نزالت البرد ،والحساسية
والمواد المهيجة (التدخين والغبار ووبر الحيوانات األليفة ،األبخرة
الكيميائية) ،ويمكون العدوى من خالل البكتيرية أو االلتهابات
الـفـيـروسـيـة فـي الـرئـة الـحـادة مـثـل الـتــهاب الـشـعـب الــــهوائـيـة،
االلــتـــهــاب الــرئـــوي والــســعــال الــديــكــي .المخاط أو البلغم غالبا
ما يختلف في اللون واالتساق تتراوح بين األصفر واألخضر والبني
والرمادي أو قد يحتوي على الدم.

وتشمل بعض األسباب الشائعة:

نزالت البرد ،المهيجات (مثل التدخين والغبار ووبر الحيوانات
األليفة ،أبخرة كيميائية ،الخ) ،الحساسية (حمى القش) ،الجزر
المعدي المريئي ،البكتيرية أو االلتهابات الفيروسية في الرئتين،
االنفلونزا ،التهاب الشعب ،الهوائية الحاد ،االلتهاب الرئوي ،سعال
ديكي ،السل ( ،)TBسرطان الرئة ،حمض الجزر ،أحادية
ألوان المخاط وبلغم :أي لون آخر غير األبيض للمخاط أو واضحة
تدل عموما من العدوى أو مشكلة أخرى .استشر طبيبك أو طبيب
الرعاية الصحية لمزيد من المعلومات.
األصفر :قد يكون عالمة على وجود عدوى الجهاز التنفسي
السفلي أو عدوى بكتيرية ،التهاب الجيوب األنفية ،البرد أو
االنفلونزا ،والحساسية ،أو التهاب الشعب الهوائية
األخضر :قد يكون عالمة على االلتهاب الرئوي
البني :ليس من غير المألوف بالنسبة للمدخنين ،قد يكون من
استنشاق الغبار أو الدخان ،أو عالمة على اإلصابة أو الدم
رمادي :ليس من غير المألوف بالنسبة للمدخنين ،قد يكون عالمة
على استنشاق تلوث الهواء
أحمر  /وردي :قد يكون عالمة على الدم
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عالج السعال المستمر والبلغم ينطوي على استخدام خليط
السعال جيدة موصى بها من قبل الصيدلي أو التي يحددها
الطبيب .تجنب استخدام أكثر من وصفة طبية لمثبطات
السعال كما قد ال يكون المنتج أكثر مالئمة .يمكن وصفه بلغم
و  MUCOLYTICSلتفريق المخاط والبلغم مما يجعل من السهل
على السعال .
ال تجمع بين مضادات الهيستامين ،احتقان أو السعال القامع ألنها
يمكن أن تسفر عن آثار جانبية سلبية .وقد أظهر التنفس بالبخار
من الدش أو المرذاذ الساخنة أيضا أن تكون فعالة جدا في تخفيف
المخاط والبلغم وحفظ الشعب الهوائية رطبة.
طرق اخرى لــعالج الــسعال مــع الــبلغــم في األطفــال الصـغار لعالج
السعال مع البلغم في األطفال الصـغار الذين قدموا أول لها الماء
الدافئ ل شرب أكبر قدر ممكن .وهذا سيجعل يصبح أكثر تمييع
البلغم من السهل جدا للخروج عندما يكون الطفل قد القيء
عند السعال أو عن طريق القيام بهذه الطريقة .لذلك إذا كان
طفلك يتقيأ بهذه الطريقة  ،يجب أن ندعه يذهب للتقيأ لتسهيل
خروج البلغم .
طريقة ثانية :هي ملعقة كبيرة من العسل الممزوج مع نصف
كوب من الماء .عندما تفعل ذلك بهذه الطريقة يجب أن ال تترك
الطفل وحده ،ألن هناك بعض األطفال الذين ال يحبون العسل .وقد
ويؤثر على درجة حرارة الطفل.
الطريقة الثالثة :استخدام زيت الكافور على رقبة الطفل ثم
فركه مع قطع البصل األحمر مرارا وتكرارا .طرق الوقاية باألطعمة
المساعدة لتفريق أو تخفــيف المـخاط قد تبين أن بعض الفواكه
مثل األناناس والبرتقال و الجريب فروت والليمون لتكون لها آثار
مفيدة على تفتيت المخاط .بقدر الخضار ،والهليون ،والبصل،
و القرنبيط ،والكرفس و الثوم يمكن أن تساعد في القضاء على
المخاط .أيضا ،تجنب األطعمة الباردة عندما تعاني من المخاط
الزائد وبدال من ذلك اختيار األطعمة ،والتي تساعد الشعب
الهوائية رقيقة ومفتوحة للسماح لتسهيل القضاء المخاط .شــاي
االعــشــاب مــفــيــد بــشــكــل خــاص ،وكــذلـــك األطــعــمـــة الـغـنـية
بالتوابل ،مثل تلك المصنوعة من الفلفل الحار الساخن أو الفجل.

العالجات الطبيعية:

قد استخدمت العالجات الطبيعية والشاملة لعدة قرون لعالج مختلف أمراض الجهاز التنفسي .العالجات المثلية هي بديل آمن وفعال للناس
من جميع األعمار وتشجيع الجسم على الشفاء بسرعة االستجابة .المكونات المختارة بعناية مثل كالي المر  ،كالي وكالي بيش يساعد على
السيطرة على إنتاج المخاط ،البلسم الصدر انسداد ويخفف السعال الحلقات دون التعرض لخطر اإلدمان أو آثار جانبية.
كيفية عالج الطفل من المخاط بدواء غيفنسن عن طريق الفم تناول دواء غيفنسن عن طريق الفم مع او بدون الطعام ،وفقا لتوجيهات
الطبيب ،وعادة كل  4ساعات .إذا كنت تستخدم الشكل السائل من هذا الدواء ،فعليك بقياس الجرعة بعناية باستخدام جهاز خاص
لقياس -ملعقه .ال تستخدم الملعقه المنزلية ألنك قد ال تحصل على الجرعة الصحيحة .الجرعه على اساس سنك ،ال تأخذ أكثر من  6جرعات
في اليوم الواحد .ال تزد جرعتك أو يأخذ هذا الدواء في كثير من األحيان.
شرب الكثير من السوائل بينما تأخذ هذا الدواء .سوف السوائل تساعد على تفريق المخاط واحتقان واضحة .أخبر طبيبك إذا يرافق السعال
الخاص بك عن طريق الحمى ،حادة والتهاب الحلق ،طفح جلدي ،والثابتة الصداع ،أو إذا ما استمر ،والعودة ،او تسوء بعد  7أيام .قد تكون هذه
عالمات على وجود مشكلة صحية خطيرة .التماس العناية الطبية الفورية إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مشكلة طبية خطيرة.

دراسات وابحاث

اكدت الدراسات الهولندية في ان فيروس نزالت البرد هي المسؤولة عادة عن التسبب في السعال لدى األطفال والرضع،
وغالبا ما تسبب في نوع من السعال عن طريق المخاط والبلغم يهرول األنف وإلى الصدر.
لمساعدة طفلك عليك بمنحهم بعض البخار .لألطفال الصغار جدا والرضع ،أخذها إلى الحمام والجلوس في البخار
الساخن لمدة  15-10دقيقة .يمكن لألطفال األكبر سنا تستفيد من استخدام مرذاذ البخار الحار ،وكذلك تهب أنوفهم
عدة مرات أثناء العالج بالبخار.
موقف الرضع واألطفال في وضع النوم تستقيم ،والسماح لتسهيل التنفس أثناء النوم .أيضا أن تكون على التركيز
لشرب الكثير من السوائل ،مما يساعد على افرازات رقيقة وكذلك منع الجفاف.
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لتشخيص ألورام القولون
عن سرطان القولون والمستقيم
د .عبداهلل الحداد

إستشاري جراحة عامة
وجراحة القولون والمستقيم

هو ثانى األورام الخبيثة األكثر شيوعا وهو يشمل
جميع األورام الخبيثة باألمعاء الغليظة أو المستقيم
وبالتشخيص المبكر ممكن شفاء أكثر من  %90من
المصابين عكس المراحل المتأخرة التى ال تصل فيها
نسبة الشفاء الى  %37أكبر مشكلة أن األعراض شائعة
جدا ويتم إعتبارها بسهولة أعراض بواسير او قولون
عصبى او عسر هضم مما يؤدى إلى تفاقم المشكلة
وتضيع فرصة التشخيص المبكر والشفاء بل أن  %90من
مرضى سرطان المستقيم يعانون فعال من وجود بواسير
شرجية مع السرطان والفحص بدون إهتمام يؤدى إلى
تفاقم سريع واألعراض الشائعة  -مثل البواسير نزيف
بسيط  -هرش  -الم خفيف داخلى

المسح الطبى:
هو فحص جزء من المجتمع المعرض لمرض ما الكتشاف هذا المرض
مبكرا قبل ظهور أعراضه لتحقيق معدالت أعلى من الشفاء كما
أشرنا من قبل أن اكتشاف مرضى سرطان القولون مبكرا يعطى
نسبة عالية جدا فى الشفاء عكس تشخيص متأخرا وكذلك أشرنا
إلى المجموعات والعوامل التى تعرض شرائح من المجتمع للخطر
وأشرنا إلى خطورة الزوائد اللحمية وخطورة تحولها إلى سرطان
لذلك عوامل المسح الطبى لسرطان القولون والمستقيم تهدف
إلى إكتشاف الزوائد اللحمية  -وإستئصالها ومنع تحولها إلى
سرطان وأيضا تشخيص سرطان القولون والمستقيم فى مراحل
مبكرة جدا وهذه الوسائل المستخدمة فى هذا المسح الطبى هى
 الدم الخفى فى البراز :وجود دم غير مرئى فى البراز من الممكن أنيحدد أى مجموعات تحتاج إلى أبحاث أكثر

إذا كيف يتم تشخيص معظم الحاالت:
إذا لم يكون هناك مسح طبى فسوف يتم الفحص بعد ظهور
األعراض:
 تغير فى الطبيعة (حديث) إسهال مع إمساك مع إحساس بعدم التفريع الكامل دم فى البراز  -فد يكون فاتح أو داكن جدا حسب مكان ا لورم البراز يبدو رفيعا عن المعتاد آالم عامة فى البطن  -إمتالء غازات  -أمغاص الخ -ترجيع  -قىء

 المنظار القولونى القصير :ويفحص المستقيم والجزء السفلىمن األمعاء الغليظة

 -تعب مستمر

 -المنظار القولونى الطويل :يفحص القولون بالكامل

المشكلة المتكررة:

 اآلشعة بالصبغة على القولون (الباريوم) :الفحص اإلكلينيكىباإلصبع والجوانتى  -ويظهر أورام وزوائد المستقيم والشرج
 -اآلشعة المقطعية والمنظار التخيلى
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أن المريض دائما ما يفسر هذه األعراض تفسيرات أخرى بل أن
الطبيب الباطنى غير المتخصص غالبا ما يشخص المرض على
انه قولون عصبى أو التهاب قولونى

التشخيص:

خطورة عالية:

 -التشخيص العائلى -ظهور األعراض ....الخ

 نزيف شرجى مع تغير فى الطبيعة الى اسهال وزيادة عددالمرات مستمر اكثر من  6اسابيع (جميع االعمار)

 الفحص السريرى المعتاد -فحص الشرج

 تغير فى الطبيعة بدون نزيف شرجى اكثر من  6اسابيع (فوق سنالستين)

 -فحص البراز -لوجود دم خفى أو ظاهر أو خاليا تحاليل

 -نزيف شرجى مستمر بدون اعراض شرجية (سن اكثر من ستين)

 -تحاليل الدم -لوظائف سكر كبد

 ورم محسوس فى البطن فى الجهة اليمنى من البطن فى جميعاالعمار

 دالالت األورام -آشعة على القولون

 ورم محسوس فى المستقيم (وليس الحوض) فى جميع االعمار -فقر دم ناتج عن نقص الحديد بدون سبب مفهوم جمسع االعمار

 منظار القولون وعينة من أى ورم -الموجات الصوتية واآلشعة المقطعية لتحديد إنتشار الورم

خطورة قليلة (مع عدم وجود نقص فى الحديد
او ورم محسوس فى البطن او المستقيم)
 نزيف شرجى مع اعراض شرجية بدون تغير فى الطبـيعة نزيف شرجى مع وجود اعارض شرجية من شرخ او بواسير (جميعاالعمار )
 تـغـيـر فـى الطبيعة قصير االجل خصوصا حدوث امساك الم فىالبطن بدون اى اعراض اخرى او اعراض انسداد (فى جميع
االعمار)
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استئصال اللوزتين
واستئصال الغدانيات
د .سودهاكيران كاالفاغونتا
استشاري ورئيس قسم جراحة أنف و أذن
وحنجرة-جراحة الرأس و الرقبة
 زميل الكلية األمريكية للجراحين زميل البورد األمريكي ألمراض أنف و أذن وحنجرة  -جراحة الرأس والرقبة
 زميل الكلية الملكية للجراحين  -بريطانيا (طب األنف و األذنوالحنجرة)
 زميل الكلية الملكية للجراحين  -جالسجو (جالسجو  -الجراحة) شهادة ماجستير في الجراحة (طب األنف و األذن و الحنجرة) وشهادةبكالوريوس الطب والجراحة من الكلية الطبية ،بيون ،الهند

مقدمة تشريح الحنجرةأسباب وأعراض التهاب اللوزتينتشخيص
التهاب اللوزتين وعالجهعملية استئصال اللوزتينمضاعفات
استئصال اللوزتينبعد جراحة استئصال اللوزتينالخالصة.
إن استئصال اللوزتين وربما استئصال ُ
الغ ّدانيات "الناميات" معهما
أيضًا هو العملية الجراحية التي يجريها األطباﺀ إلزالة اللوزتين
والناميات .وهي عملية تُجرى كثيرًا ،وخاصة لإلطفال .يمكن أن
تساعد هذه العملية في الحد من التهاب الحلق المتكرر ،وربما
تساعد أيضا في تقليل احتمال إصابة األذن الوسطى بالعدوى
عد في الحلق
وااللتهاب .إن التهاب اللوزتين المتكرر وهو مرض ُم ٍ
يسبب تورمًا ويجعل البلع صعبًا ومؤلمًا ،هو السبب الرئيسي
إلجراﺀ استئصال اللوزتين .يجب التفكير بإجراﺀ هذه العملية
إذا كان التهاب اللوزتين يحدث بشكل متكرر ،أو أنه ال تستجيب
للمعالجة بالمضادات الحيوية .يؤدي تورم الناميات وانسداد نفير
أوستاش الذي يصل بين الحلق واألذن الوسطى إلى التهاب األذن
الوسطى المتكرر وإصابة األطفال الصغار بالصمم .كما يمكن أن
انقطاع
يؤدي تضخم اللوزتين والناميات إلى حالة تُعرف باسم ِ
ي الذي يمكن أن يؤدي إلى صعوبة في
ال َنفَ س
ِ
داد ّي الن ِ
االنس ِ
َّوم ّ
التنفس أثناﺀ النوم .تتم عملية استئصال اللوزتين والناميات تحت
مدة أسبوع
التخدير العام دائمًا .إن حدوث تق ّرح في الحلق يستمر ّ
إلى أسبوعين بعد الجراحة أمر طبيعي.

مقدمة
ُ
والغدانيات في بعض األحيان،
استئصال اللوزتين ،واستئصال
يعد
ُّ
َّ
ُ
عمليةً
وتعد هذه الجراحة ثاني أكثر
جراحية شائعة جدًا وآمنة.
ُّ
جراحة شيوعًا تُجرى لألطفال .ولكن ،قد تكون جراحةً ضرورية
للبالغين في بعض األحيان أيضًا.
ُ
الحد من تكرار
والغدانيات على
جراحة استئصال اللوزتين
تساعد
ِّ
َّ
ِّ
اإلصابة بالتهاب الحنجرة ،كما قد تخفف من فرص اإلصابة بالتهابات
ُ
جراحة استئصال اللوزتين
أو عدوى األذن الوسطى .وال تُجرى
َ
ُ
والغدانيات سويًا دائمًا ،فقد تستدعي الحاجة استئصال واحدة
َّ
دون الحاجة إلى استئصال األخرى.
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والغدانيات،
البرنامج التثقيفي على فهم استئصال اللوزتين
هذا
ُ
َّ
ومنافع ذلك بالنسبة لك ولمن تُحب.

تشريح الحنجرة
غدتان موجودتان على الجانبين في الجزء الخلفي
اللوزتان هما َّ
ُعد اللوزتان جزءًا من الجهاز المناعي ،حيث تساعدان
من الفم .وت ُّ
الغدانيات فهي موجودةٌ خلف الحنك
ا
أم
العدوى.
على مكافحة
َّ
َّ
ُ
الجزء العضلي الخلفي لسقف الفم .كما
والحنك الرخو هو
الرخو؛
ُ
الغدانيات هي جزء من الجهاز المناعي أيضًا ،وتساعد على
أن
َّ
َّ
مكافحة األمراض.
تقع اللهاة ايضا في الجزء الخلفي من الفم .وهي تتدلى من وسط
األذن
النفير
الحنك .وراء اللهاة يوجد ممر يربط االنف بالفم .يصل
َ
ُ
تغي َر الضغط
الوسطى بالجزء الخلفي من األنف؛ حيث يمنع النفير ُّ
داخل األذن بشكل كبير.
الغدانيات انسداد النفير .وعند
قد يس ِّبب التو ُّر ُم وااللتهاب حول
َّ
األذن الوسطى بالقيح ،وتس ِّبب التهاب
انسداد النفير ،قد تمتلئ
ُ
حاسة السمع.
فقدان
إلى
أحيانًا
األذن .كما قد يؤدي ذلك
َّ

أسباب وأعراض التهاب اللوزتين:
تكرر
إن الس َّبب الرئيسي إلجراء جراحة استئصال اللوزتين هو
َّ
ُّ
والتهاب اللوزتين هو عدوى في الحلق في مكان
التهابهما؛
ُ
التهاب اللوزتين عاد ًة التهاب حاد في الحنجرة
اللوزتين .يس ِّبب
ُ
والحمى .فيصبح البلع مؤلمًا وصعبًا.
التهاب اللوزتين مزمنًا وخطيرًا إذا:
يعد
ُ
ُّ
تكرر أكثر من خمس م َّرات خالل سنة واحدة.
َّ
مرات في السنة لمدة سنتين.
 -تك َّرر أكثر من ثالث َّ

بالمضادات الحيوية.
 لم تستجب العوارض للعالجَّ
قد تلتهب اللوزتان وتتو َّرمان ،فتالمس بعضهما البعض؛ و ُيعرف
ذلك "باللوزتين المتالثمتين".

المخاطر
التخدير مع المريض عن مخاطر التخدير بالتفصيل .تشمل
ُ
والغدانيات النزف والعدوى،
المتع ِّلقة بجراحة استئصال اللوزتين
َّ
ولكنَّها نادرة جدًا.

وجود خراج
سبب رئيسي آخر الستئصال اللوزتين ،وهو
وهناك
ٌ
ُ
ُ
يحدث
كيس مليء بالقيح .ونادرًا ما
والخراج هو
حول اللوزتين.
ُ
ٌ
إجراء جراحة استئصال اللوزتين.
الضروري
فمن
حدث
ذلك ،ولكن إن
ُ
تكر ُر التهاب األذن الوسطى عند األطفال الصغار ،بسبب
قد ِّ
يؤدي ُّ
حاسة السمع .كما
فقدان
إلى
النفير،
وانسداد
انيات
الغد
التهاب
َّ
َّ
فقدان السمع إلى مشاكل في النطق .وعندئذ قد تُجرى
قد يؤدي
ُ
ُ
الغدانيات لتفادي عدوى األذن الوسطى.
استئصال
جراحة
َّ

ُ
صال بالطبيب فورًا إذا:
ينبغي اال ِّت

تشخيص التهاب اللوزتين وعالجه:
بالمضادات الحيوية
التهاب اللوزتين واألذن الوسطى عالجًا
يتط َّلب
ُ
َّ
التهاب اللوزتين ،فقد يس ِّبب ضررًا في أعضاء
عادةً .وإذا لم ُيعالج
ُ
أخرى من الجسم ،كالقلب أو الكليتين.
ُ
ُ
جراحة
جراحة استئصال اللوزتين إلى نزعهما؛ كما تهدف
تهدف
إجراء
اح
ر
الج
ر
ر
يق
وقد
أيضًا،
نزعهما
إلى
انيات
الغد
استئصال
ُ
ِّ
َّ
َّ
َ
ات
إجراء واحدة منهما .إذا لم تنفع
الجراحتين معًا أو
المضاد ُ
َّ
َ
ُ
جراحة
الحيوية في عالج التهاب اللوزتين أو األذن ،فقد تُجرى
الجراحات من
وتحد هذه
والغدانيات أحيانًا.
استئصال اللوزتين
ُ
ُّ
َّ
تكرر التهاب الحلق واألذن الوسطى.
ُّ

ُ
النزف أحمر فاقع اللون ،واستم َّر أكثر من دقيقة أو دقيقتين.
 كانالمريض  38.4م أو أعلى.
 كانت حرارةُ
بأي دواء.
 كان هناك ألممستمر ال يزول ِّ
ٌّ

بعد جراحة استئصال اللوزتين:
األلم الذي يصيبه بعد جراحة استئصال
المريض
يمكن أن يحتمل
ُ
َ
أن الشعو َر بألم الحلق بعد
اللوزتين
والغدانيات بشكل ج ِّيد .كما َّ
َّ
أي نزف بعد جراحة
الجراحة طبيعي جدًا .من َّ
الضروري مراقبة ِّ
المريض بالبلع كثيرًا ،فقد ينزف مكان
استئصال اللوزتين؛ فإذا قام
ُ
الجراحة؛ ومن الضروري ُّ
تفقد باطن الفم مرارًا في األ َّيام األولى بعد
الجراحة.
يكون بلعُ السوائل والحلويات الباردة هو األسهل في البداية .ومن
ُ
المريض الكثي َر من السوائل ،حتَّى إذا شعر
يشرب
أن
روري
الض
ُ
َّ
َ
ُ
َّ
لمدة
بألم البلع وإال تع َّرض للتجفاف .يشعر األطفال بألم في الحلق َّ
لمدة
أسبوع بعد الجراحة عادةًَّ ،
أما البالغون فيشعرون بهذا األلم َّ
أسبوعين بعد الجراحة عادةً.

والغدانيات ،قد يطلب
قبل إجراء جراحة استئصال اللوزتين
َّ
إجراء فحص دم للتأكُّ د من:
الطبيب
ُ
َ
ُّ
 قدرة الدم على التجلط بشكل سليم.الصفيحات في الدم طبيعي.
 َّأن عدد ُّ
المريض لن ينزف
أن
اختبارات الدم
تساعد
َ
ُ
الطبيب على التأكُّ د من َّ
َ
أي جزء من الجسم
ينزف
حيث
الجراحة؛
بعد
كثيرًا
الفم أكثر من ِّ
ُ
َّ
الدم بشكل طبيعي ،أو كان عدد الصفيحات
عادةً؛ فإذا لم يتجلط
ُ
قلي ً
خطر النزف الشديد.
ال ،فقد يزيد
ُ

عملية استئصال اللوزتين:
ُ
مما
جراحة استئصال اللوزتين
تُجرى
َّ
والغدانيات تحت التخدير العامَّ ،
اح
أن المريض يكون نائمًا في أثناء الجراحة .يستأصل الج َّر ُ
يعني َّ
ستخدمًا إحدى الطرق المعروفة
والغدانيات أحيانًاُ ،م
اللوزتين
ِ
َّ
الطرق التي
أي
في استئصالها .وسوف يشرح
َ
الطبيب للمريض َّ
ُ
سيستخدمها في حالته إذا كان بحاجة إلى إجراء تلك الجراحة.
المريض إلى
يتم إيقاف النزف ،و ُينقل
حين ينهي
ُ
الطبيب الجراحةُّ ،
ُ
يستعيد
َّى
ت
ح
المريض
ر
انتظا
يتم
اإلفاقة،
غرفة
في
اإلفاقة.
غرفة
ُّ
ُ
َ
المريض األدوية لتخفيف األلم والتو ُّرم.
وعيه .و ُيعطى
ُ
المريض من الجراحة ،يصبح بإمكانه العودة إلى
حين يشفى
ُ
َّ
يقود الس َّيارة وهو في طريقه إلى
الضروري أال
المنزل .ولكن من َّ
َ
ألن ذلك ليس آمنًا.
منزلهَّ ،

مضاعفات استئصال اللوزتين:
المخاطر والمضاعفات تلك المتع ِّلقة بالتخدير ،وتلك
تشمل
ُ
طبيب أو مم ِّرض
يتحدث
المتع ِّلقة بنوع الجراحة نفسها .سوف
ُ
َّ

الخالصة

ُ
والغدانيـات
جراحـة اسـتئصال اللوزتيـن
تعـد
ُّ
َّ
ُ
جراحـة اسـتئصال
عمليـةً ناجحـة وشائعة .تسـاعد
والغدانيـات المرضـى الذيـن يعانـون مـن
اللوزتيـن
َّ
غـدوى متكـررة فـي الحلـق أو مـن مضاعفـات أخـرى
فهـم جراحـة اسـتئصال اللوزتيـن
خطيرة .يسـاعد
ُ
والغدانيـات ومخاطرهـا ومضاعفاتهـا علـى إنجـاح
َّ
العمليـة.
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ماذا عن؟
أعراض و عالج بعض أمراض
الـجهاز الـتناسلي الذكـري

د .نانسي زيدان
أستشاري طب األطفال

ير طب األطفال وحديثي الوالدة
دكتوراه طب األطفال وحديثي الوالدة
البورد الدولي في الرضاعة الطبيعية

نستعرض في هذه المقالة بعض الحاالت واألعراض
التي تصاحب بعض األمراض للجهاز التناسلي الذكري
وطرق حلها

 .1البول أو المني الخاص بك يميل الى اللون
األحمر

يقول الدكتور بيلوبس يمكن أن يكون الدم في البول او المني
عالمة على أمراض البروستاتا أوالمثانة ،أو أمراض الكلى ،لذلك
عليك معرفة من أين يأتي هذا الدم هل من البول أم من المني؟ و
من ناحية أخرى أن المني الدموي خالل النشاط الجنسي أو العالقة
الحميمة و أثناء القذف ال يشير بنسبة  %100إلى الخطر إذا حدث
مرة أو اثنتين لكن كما يقول اريك كالين ،رئيس المسالك البولية
والكلى في معهد كليفالند كلينك اذا استمر هذا األمر أكثر من
مرتين و ظهرالدم كثيرا في بولك أو في المني الخاص بك ،عليك
ان تلجئ إلى طبيبك لتطمأن على صحةالبروستاتا و المثانة و
الكلى و تتأكد انك ال تعاني من شئ ما .فقط يكون هذا عالمة
على التهاب البروستاتا ،وال تقلق فنسبة كبيرة من تلك اإللتهابات
يمكن عالجها بالمضادات الحيوية.

 .2بعض من البرود الجنسي مع شريكة
حياتك

إذا كنت تشعر بعدم الحرارة اثناء العالقة الجنسية ،فإن شريكة
حياتك ليست بالضرورة هي السبب .ان توقف الشعور بتلك الرغبة
له أسباب عديدة ،احد اسبابها اضطراب الهواء في الغرفة الزوجية
بينكم مما قد يؤدي الى تقليل الدافع الجنسي .حيث وجد باحثون
ألمان أنالرجال الذين يعانون من أدنى مستويات األكسجين في
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الدم ليال لديهم نفور في الرغبة الجنسية وهي تكون أقل من 11
في المئة عن الرجال الذين يتنفسون بسهولة جيدا

 .3اذا الحظت ان اطراف العضو الذكري حمراء
ومنتفخة

نحن هنا نتحدث عن اإللتهاب واالحمرار ،وألم في الرأس “العضو
الذكري” الذي يدعى بالتهاب الحشفة ،وانه عادة تكون بسبب
البكتيريا والفيروسات والفطريات التي تنال من عضوك الذكري
ألسباب عديدة ومختلفه ال يمكن حصرها ،ولكن في كثير من
األحيان نتيجةالنظافة القليلة و التأخر في تغير مالبسك الداخلية.
وقتها بعد اللجوء للطبيب قد تحتاج إلى وصفة طبية كمضاد
للفطريات ،مثل كريم الستيرويد أو المضادات الحيوية عموما
وبعد ذلك ننصحك بعمل تحليل السكر ،حيث تبين أن األشخاص
الذين يعانون من مرض السكري معرضون اكثر بثالث مرات من
غير المصابين بالسكري لإلصابة بالتهاب الحشفة.

 .4انك تشعر بقلة الحساسية في عضوك
الذكري

قد يكون الحديث هنا أكثر توجها للمتزوجين فأنت احيانا ال تشعر
باالنتصاب أو الرغبة الزوجية كثير من االحيان يمكن أن يكـــون
هــذا عــالمة على سوء النظام الغذائي ،و لذلك ننصحك وقتها
ان تتأكد كل يوم أنك تستهلك ما ال يقل عن  2.4ميكروغرام من
فيتامين ب  ،12من مصادر مثل المحار والحليب ولحم البقر ،و 400
ميكروغرام من حمض الفوليك ،الموجودة فيالخضراوات الورقية
والبازالء .الن النقص في هذه الفيتامينات يمكن أن يمنع األلياف
العصبية في القضيب من تحميل اإلشارات إلى الدماغ ،و ايضا كما
يقول الخبراء يجب اجراء اختبارالسكر في الدم بعد صيام ثماني
ساعات اذا تبين ان هناك معدالت مرتفعه من السكر فهذا يمكن
ان يؤثر على حساسية القضيب

 .6مالحظة في قلة المني أو نقص النشوة

انخفاض هرمون التستوستيرون يمكن أن يكون السبب في
هذه المشكلة .التستوستيرون يساعد على إنتاج السائل المنوي
والسائل المنوي الزائد يزيد من قوة قذف المني فكل االمور
مرتبطة ببعضها .حوالي ثلث الرجال الذين يتناولون مثبطات
امتصاص السيروتونين االنتقائية لعالجاإلكتئاب يجدون صعوبة
في الوصول إلى النشوة الجنسية ،لذلك إسأل طبيبك ما إذا كان
يجب تغيير الجرعة أو تبديل األدوية.

 .7االنتصاب و التقويس يكون في زاوية
غريبة

هذه المشكلة تصيب حوالي  23في المئة من الرجال الذين تتراوح
أعمارهم  40وما فوق ولكن قد تصيب الشباب ايضا فإذا الحظت
في مرة ما ان هناك تقوس او انتصاب بزاوية غريبة في القضيب
شرط أن يكون منحنى القضيب المنتصب في أي اتجاه بزاوية 30
درجة أو أكثر .فإن هذا يستدعي القلق حيث يكون هذا االضطراب
بسبب تغير لويحات الكوالجين في النسيج الضام المحيط
بالطبقة الداخلية االسفنجية من القضيب .قد يكون السبب وراثي
أو عالمة على النشاط الجنسي الكثير أو القليل جدا .فننصحك
وقتها للجوء الي الطبيب.

 .5أنك تضطر إلى التبول أكثر من المعتاد

السبب المحتمل لمشكلة التبول المتكرر هو تضخم البروستاتا
الحميد ،وهي حالة نادرا ما تحدث قبل سن  40ولكن يؤثر على ما
يصل الى  90في المئة من الرجال في سن الــ  70و  80عندما يتم
تضخم البروستاتا ،فإنه يضغط على األنبوب الذي يحمل البول من
الجسم ،مما يسبب لك هذا الشعور بالتبول المستمر .فاذا وجدت
نفسك في وقت ما تذهب للتبول اكثر من المعتاد ننصحك بزيارة
الطبيب فورا.
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حقن البالزما للشعر ونضارة الوجه و البشرة
)PRP (PLATELET-RICH PLASMA

د .ناهد قاسم

أخصائية امراض جلدية
وتناسلية وتجميل

من خالل موقع اطباء الجلدية نوضح شرح بسيط عن انتشار هذه
الحقن وما هى الحقائق العلمية والطبية التى يجب على الجميع
معرفتها وما هى الفائدة والضرر الذى يمكن ان يحدث للشخص
الذى يستخدمها بطريقة سهلة وبسيطة.

ماهى حقن البالزما؟

هى عبارة عن احد التقنيات التى تعتبر حديثة فى مجال البشرة
والشعر كنوع جديد من العالجات الغير جراحية وهى الحقن
عن طريق عينات الدم التى يتم سحبها عن طريق الدم الخاص
بك وحقنه مرة أخرى وهى طريقة كانت متوفرة من التسعينات
وكانت اساسا للرياضيين واصابات الرياضة ونجحت وانتشرت
وكانت تساعد على التئام بعض االربطة للجسم وكان يوجد لها
ميزة انها تقوم بتحفيز زيادة الكوالجين للجسم وتم اخذ الفكرة
عن طريق اطباء الجلد لتحفيز كوالجين البشرة وليس البشرة
فقط فيمكن منطقة الرقبة والصدر ويتم ذلكعن طريق اخذ عينة
من الدم ثم وضعها فى جهاز فصل (او فيما معناه) ويتم اخذ
الصفائح الدموية واعادة حقنها مرة اخرى

هل التقنية تعتبر حديثة؟

التقنية موجودة ومعروفة منذ اكثر من  20سنة وكانت تستخدم
فى الجراحات وعالج الجروح سواء الطباء جراحة التجميل والعظام
أو اطباء االصابات الرياضية

طريقة عمل حقن البالزما للشعر والوجه

تعتمد الطريقة على وجود خاليا فى الدم (خاليا جذعية) وعوامل
تساعد على اعادة وعالج االنسجة الغير سليمة وهى طريقة تضاف
الى طرق عالج وتحفيز نمو الشعر مثل الطرق االخرى عن طريق
اخذ عينة من الدم للشخص نفسه ثم وضعه فى جهاز مثل الطرد
المركزى لفصل صفائح البالزما الغنية ثم بعد ذلك يعاد حقنها
مرة اخرى
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تعليمات قبل البدء بإستخدام حقن وابر
البالزما للشعر والوجه:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

قبل االستخدام بشهر يمنع اى تقشير أو ليزر أو كريمات تفتيح
للوجه
يتم التغذية الجيدة من الخضروات والفاكهة
يمنع األستخدام لها فى وجود اى حبوب او التهاب للبشرة
ويتم عالجه أوال
يتم عالج أى مرض يسبب جفاف الجلد والبشرة
استشارة الطبيب فى حاالت تعاطى ادوية تسبب الجفاف
للجلد أو األحمرار
يمنع اى مكياج للبشرة أو عطور قبل استخدامها بأسبوع
لتجنب الحساسية للجلد واأللتهاب
يمنع وضع اى مواد كورتيزون على فروة الرأس أو على االقل
اسبوع بدون عالجات أخرى

العناية بالبشرة قبل استخدام حقن البالزما
مباشرة:
وذلك من خالل اتباع اآلتى:
 -1تنظيف اليدين جيدا
 -2غسل الوجه والبشرة بالماء وتجفيفه بفوطه لمدة عشر دقائق
برفق
 -3استخدام كريم موضعى مخدر على الجلد من وصف الطبيب
لبعض الحاالت
 -4بالنسبة للشعر قد يستخدم مخدر (ولكنه نادرا ما يستخدم)

استخدامات حقن البالزما وابر البالزما
 	 -1تجاعيد البشرة ونضارة الوجه
 	 -2ندبات حب الشباب السطحية
 -3تنشيط واعادة نمو الشعر

اشخاص ال يجوز استخدام حقن البالزما لهم
 -4الهاالت وايضا اليدين
 -5الجلد فى سن الكبر

حقن البالزما للشعر

يتم عن طريق حقن صفائح البالزما الغنية فى فروة الرأس بطريقة
بسيطة دون اى الم كبير

حقن البالزما للوجه

يتم بنفس الطريقة السابقة مع حدوث الم بسيطة لكبر مساحة
الحقن فى مناطق الوجه المختلفة حقن البالزما للهاالت والشفايف
قد تكون النتائج ليست جيدة فى الحقن هنا فى هذه المناطق
ويفضل استخدام طرق اخرى اوال بسيطة النه الكثير من االسمرار
اسفل العين واسمرار الشفايف يكون له اسباب اخرى او جعل
الشفايف تبدو اكبر فيجب الحذر

ما هى النتيجة المتوقعة من استعمال حقن
البالزما؟

النتيجة تظهر بعد جلستين او  3جلسات ويستفيد منها الكثير
من الناس:
 -1تختلف النتيجة من شخص آلخر
 -2تختلف النتيجة على طبيعة المشكلة الجلدية
 -3كلما كانت الندبات سطحية تكون نتيجة أفضل اما فى حاالت
الندبات العميقة فالنتيجة لن تكون جيدة
 -4يساعد فى نشاط نمو الشعر مرة اخرى

كم عدد جلسات حقن البالزما؟

-1
-2
-3
-4

مرضى الكبد والمشاكل المزمنة
مرضى ومشاكل الدم يجب عالجها فى البداية
الذين يعانون من امراض مزمنة
فى حاالت وجود التهاب او عدوى يجب عالجها فى البداية

اضرار ومخاطر حقن البالزما:

التوجد كثير من األعراض الجانبية لحقن البالزما اذا تم استخدامها
بطريقة صحيحة كما انه ال توجد الكثير من االبحاث فى هذا
الموضوع رغم انتشار استخدامها بسرعة ولذلك استشارة طبيبك
المعالج مهمة ومن بعض االضرار المعروفة:
 -1احمرار الجلد فى المنطقة التى تم استخدام الحقن بها
 -2وخز فى الجلد
 -3ألم بسيط وحكة ممكن ان تحدث

كيفية التخلص من اضرار حقن وابر البالزما:

 -1يزول األحمرار بمفرده فى خالل ساعتين الى يوم
 -2يستخدم كريم مرطب للجلد لتقليل االلتهاب واالحمرار
 -3العناية بالجلد الطبيعية من التغذية الجيدة وتجنب الشمس

ومن خالل موقع اطباء الجلدية نرجو استشارة طبيبك المعالج
قبل البدء فى استخدام تقنية حقن البالزما

ملحوظة:
البعض يمكنه من استخدام كريم
مخدر وحسب كل حالة

على حسب الحالة والمشكلة وممكن من  3الى  5جلسات فى
معظم اجهزة الجلدية وتكون كل شهر ويمكن االكتفاء باربع
جلسات ويجب عدم التسرع فى اجراء العدد حيث يعطى البشرة
الفترة الالزمة كل شهر تجارب حقن البالزما بشرة االنسان ليست
للتجربة وقد تختلف النتيجة من شخص آلخر حسب المشكلة
وحسب طبيعة الجلد والبشرة فى نفس الشخص كما انه ال يمكن
تجربة اى شىء اال بعد استشارة طبيب الجلد المختص حيث انها
ليست معتمدة كبديل لعالجات الشعر االخرى.
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ﻗﺴﻢ اﻣﺮاض اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ واﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ

ﻣﻊ اﻓﻀﻞ
أﺧﺼﺎﺋﻴﺔ ﲡﻤﻴﻞ
ﺳﻮف ﺗﻼﺣﻈﲔ
اﻟﻔﺮق ﺑﻌﺪ 7اﻳﺎم

د .ﻧــﺎﻫـﺪ ﻗـﺎﺳــﻢ
أﺧﺼﺎﺋﻴﺔ اﻣﺮاض ﺟﻠﺪﻳﺔ وﺗﻨﺎﺳﻠﻴﺔ وﲡﻤﻴﻞ

ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻘﻒ ﺑﻴﻨﻚ وﺑﲔ ﺟﻤﺎﻟﻚ
ﺳﺎرﻋﻲ ﺑﺎﳊﺠﺰ اﻻن

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

58

