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 علم األمراض السريرية

Clinical Pathology 

 يهتّم هذا العلم بتشخيص األمراض وإجراء التحاليل املختلفة بوسائل وطرق سريرية. 

أي علم مقاربة املريض واإلملام باألعراض والعالمات التي يشكو منها، ثم طلب التحاليل والصور املناسبة  

 املبالغة فيها.للوصول للتشخيص دون  

 هناك بعض املصطلحات الطبية التي ال بد من معرفتها: 

احص،  هي تاريخ املرض كما يرويه املريض بناء على األسئلة املوجهة له من قبل الطبيب الفالقصة املرضية: 

املريض  يذكر فيها تسلسل األعراض التي يشكو منها املريض، ويجب على الطبيب مراقبة الطريقة التي يتكلم بها  

 وتبدل صوته وتعابير وجهه ووضعيته.

هي مجموعة املظاهر املرضية التي يشكو منها املريض )كالخفقان، الصداع،  : Symptoms األعراض املرضية

 الدوار، اإلمساك، االسهال..(. 

هي مجموعة املظاهر املرضية التي يالحظها الطبيب الفاحص )كالشحوب، اللون  : Signs العالمات املرضية

)ماك بورني أسفل وأيمن البطن تدل على التهاب الزائدة   تحديد نقاط أملية( و ليرقاني، ارتفاع التوتر الشرياني ا

 .(الدودية، مورفي أسفل الحافة الضلعية اليمنى تدل على األلم املراري 

 . استعراض تاريخ املريض الصحي من أمراض أو سوابق جراحية أو دوائية أو تحسسيةالسوابق املرضية: 

 . وجود أمراض لدى األهل )الوالدين، األخوة، األبناء واألقارب(السوابق العائلية: 

الفترة الكامنة التي تسبق ظهور املرض وهي خاصة باألمراض اإلنتانية، وتختلف باختالف العامل    الحضانة:

 املمرض. 

 طريقة انتشار املرض أو اإلصابة به.   العدوى أو السراية:

وماهي االختالطات التي   ،خطورة املرض الحالي على حياة املريض، هل هناك شفاء تام أو جزئيتقدير اإلنذار: 

 يخلفها املرض. 

 هي املرحلة التي تختفي فيها األعراض والعالمات املرضية.الشفاء: 

 العجز الوظيفي املتبقي بعد مرحلة الشفاء. العقابيل:  
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 الدفاعية تجاه األحياء الدقيقة املمرضة، قد تكون: هي قدرة الجسم  االستجابة املناعية: 

 مناعة تحمي الجسم من تكرر اإلصابة بهذا املرض.  •

 وقد تكون تفاعالت مناعية مؤذية كما هو الحال بالحمى الرثوية أو الذئبة الحمامية.  •

املناعة إلى عبارة عن أضداد من أصل حيواني أو إنساني تستعمل لنقل : Passive immunity  التمنيع املنفعل

 . األمينوغلوبولينات )الغلوبولينات املناعية( التي تحتوي على نسب عالية من األضداد  كاستخداماملضيف. 

عبارة عن مستضدات تستعمل لتحريض تشكل األضداد واملناعة بتوسط  : Active immunity التمنع الفاعل 

 وهي تعطي الوقاية والحماية من اإلصابة باألمراض.  ، الخاليا

مليزة الرئيسية التي يمتاز بها التمنيع الفاعل عن املنفعل أنها تعطي مقاومة أقوى للثوي بتحريض مستويات  ا

 ضدية عالية. 

 مقاربة املريض 

 تتضمن مقاربة املريض: 

الهوية الشخصية: االسم، العمر، الجنس، مكان اإلقامة، املهنة، العادات )التدخين، ممارسة   .1

 الكحول( الرياضة، استهالك 

 الشكوى الرئيسية: هي العرض الذي يراجع املريض من أجله الطبيب أو املركز الصحي .2

 السوابق املرضية والعائلية والدوائية  .3

 القصة املرضية: نفّصل في العرض: .4

 كيف بدأ؟   ▪

 كيف يتطور؟   ▪

 ما العوامل التي تزيد أو تخفف منه؟ ▪

 ما األعراض املرافقة؟    ▪

 : يتضمن:  Clinical Examinationالفحص السريري   .5

 فحص العالمات الحيوية  •

 يكشف التأمل األولي بعض العالمات التي تساعد في وضع التشخيص:: Inspectionالتأمل  •
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وجود  ، جحوظ العينين، شحوب الوجه، اللون اليرقاني، وذمات، فرفريات، تساقط األشعار، ضيق في النفس

 األكسجين بشكل كاف الى األنسجة. زراق في حال عدم وصول  ، الحبن أو تشققات، كدمات

 : براحة اليد واألصابع، جس سطحي وجس عميق.Palpationالجس  •

: باستخدام االصبع الوسطى لكلتا اليدين، توضع راحة إحدى اليدين  Percussionالقرع   •

على املكان املراد قرعه وتضرب االصبع الوسطى بواسطة االصبع الوسطى لليد األخرى.  

 األصوات:  ُيسمع نوعين من  

o أصوات طبلية: يكون املكان املقروع مليء بالهواء 

o  .ال يحوي هواء 
ً
 أصوات أصمية: يكون املكان املقروع مصمتا

، نقوم بسماع القلب  Stethoscope: باستخدام السماعة الطبية Auscultationاإلصغاء   •

 من األمام والرئتين من الخلف 

تحديد تشخيص أولي: قد يتضمن عدة تشخيصات تفريقية أولية بحاجة الختبارات وتحاليل لتأكيد   .6

 التشخيص. 

االختبارات جانب السريرية: فحوصات تجرى كي تؤكد أحد التشخيصات األولية )تحاليل مخبرية،  .7

 صور بسيطة، التصوير باألمواج فوق الصوتية..........( 

 املناسب.   التشخيص النهائي: ووصف العالج .8

 Vital Signsالعالمات الحيوية 

 تسمح بتقييم حالة املريض املفحوص وتقدير درجة خطورة الحالة املرضية. 

 العالمات الحيوية األساسية: 

 الوعي      .1

 الحرارة   .2

 عدد مرات التنفس )معدل التنفس( .3

 النبض  .4

 الضغط  .5
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 الوعي 

عمره ومكان إقامته، وعن اليوم الذي نحن فيه،  ، ُيسأل املريض عن يحدد حالة املريض العصبية والذهنية

وبناء عليه نقول إن املريض واعي متجاوب للزمان واملكان، أو لديه اضطراب بالوعي يتراوح من التخليط الذهني  

 حتى السبات التام.

،  ضطراب التوازن الحامض ي القلوي ا  نقص األكسجين، ينجم اضطراب الوعي عن االضطرابات الشاردية،

 التسممات. ،  اليوريميائي في قصور الكلية، السبات الكبديالسبات  

 درجات الوعي:

 على االستجابة للمنبه •
ً
 ات الشخص السوي املتيقظ ويكون قادرا

النوم: حالة عطالة فيزيائية وعقلية ليست تامة، يمكن ايقاظ النائم وإرجاعه لحالة   •

 الوعي السوية. 

عناصر البيئة املحيطية فهو غير مهتد للزمان  التخليط الذهني: املريض غير واع لكامل  •

 واملكان، تفكيره بطيء وغير مترابط.

الخبل: تدني الفعالية العقلية للمريض ألدنى حد، يفتح عينيه وينظر للفاحص دون أن   •

 يستجيب ألي أمر. 

السبات: يبدو املريض كالنائم لكنه ال يستجيب للمنبهات سواء األوامر اللفظية أو   •

 األملية.

 Temperatureحرارة ال

تتبدل   ، وتمثل التوازن بين معدل انتاج الطاقة واستهالكها.37,8- 36,6درجة الحرارة الطبيعية تتراوح بين 

 حسب العوامل التالية: الحرارة 

 لدى النساء خاصة في الطور الثاني للدورة الطمثية.  •
ً
 الجنس: أعلى قليال

 ن الرياضية( حسب الفعالية الفيزيائية )ترتفع بعد التماري •

 حسب الوقت من اليوم )الحرارة الصباحية أدنى من املسائية(  •

 حسب الحالة الغذائية )تنخفض عند الجوع والصيام( •
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 طرق قياس الحرارة: 

 دقائق( وهي أدق طرق القياس.  3في الشرج )يترك امليزان  •

زاد نصف درجة.دقائق( 5في الفم )يترك امليزان  •
ُ
   ، ت

زاد درجة واحدة.دقائق( 10امليزان تحت االبط )يترك  •
ُ
 ، ت

 فوهة األذن تستخدم خاصة عند األطفال.  •

 آليات إنتاج الحرارة: 

 االستقالب األساس ي: يمثل الطاقة الالزمة أثناء الراحة.  .1

 الفعالية العضلية. .2

 الهرمونات: التيروكسين، األدرينالين .3

فيزيولوجية كما بعد التمارين املجهدة، أو بعد    : ارتفاع درجة حرارة الجسم بآليات Hyperthermiaفرط الحرارة 

 التعرض الطويل للشمس، أو بتأثير بعض األدوية، أو بعد اإلصابات النسيجية كاحتشاء القلب )بتأثير التهابي(.

: هي ارتفاع درجة الحرارة بسبب مواد خارجية املنشأ كالجراثيم، فالحرارة استجابة فيزيولوجية Fever الحمى 

 تتفّعل الوحيدات والبالعات النسيجية وتطلق السيتوكينات املولدة للحرارة. االلتهاب.   للجراثيم أو

 Respiratory rateعدد مرات التنفس )معدل التنفس( 

 مرة/ الدقيقة.   20 -14العدد الطبيعي من   تعد الحركات التنفسية واملريض في حالة الراحة،

 النساء أسرع منها لدى الذكور. وعند   ، تكون عند األطفال أسرع منها لدى الكهول 

 . / الدقيقة 12ومتباطئ >  /الدقيقة.25يكون هناك تسرع تنفس <

 Pulseالنبض 

يكون الجس   هو جس الشريان الكعبري املوجود في امليزابة الكعبرية وحش ي وأسفل عظم الكعبرة خلف االبهام،

 الضربات ملدة دقيقة.بالوجه الراحي ألصابع الفاحص الثانية والثالثة والرابعة مع عد 
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 يتم خالل الفحص تحديد:  

 نبضة/دقيقة. 100 – 60عدد النبض: الطبيعي بين  •

 في قصور الدرق وفي حصارات القلب،  كما  Bradycardiaؤ قلب تباط/د عند الراحة: 60إذا كان النبض >

حاالت االنفعال وتناول املنبهات   كما في Tachycardiaقلب  تسرع /د عند الراحة: 100إذا كان النبض <            

 والترفع الحروري وفرط نشاط الدرق وبعض األمراض القلبية. 

انتظام النبض: النبض عادة منتظم )جميع الضربات متساوية(، يصبح غير منتظم في تضيق الدسام  •

 رجفان أذيني، وفي خوارج االنقباض.  التاجي حيث يحدث 

تناظر النبض: جس الشريان بالجهتين بنفس الوقت حيث اختالف القوة بين الطرفين يدل على أذية  •

 وعائية.

 في حاالت انخفاض  •
ً
 في ارتفاع التوتر الشرياني وعند الرياضيين، ويكون ضعيفا

ً
قوة النبض: يكون قويا

 . النزوف، الحروق، التجفاف....() الضغط الشرياني والصدمة 

 Arterial Pressureالضغط الشرياني  

 يتألف الضغط الشرياني من مركبتين: 

ملم  140-100الضغط االنقباض ي: يعكس الضغط داخل الشريان أثناء تقلص العضلة القلبية، ويتراوح بين 

 زئبقي.

ملم   85-60العضلة القلبية، ويتراوح بين الضغط االنبساطي: يعكس الضغط داخل الشريان أثناء استرخاء 

 زئبقي.

 :
ً
 ملم زئبقي.  120/80الضغط الطبيعي وسطيا
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يقاس الضغط بلف كم مطاطي حول الثلثين السفليين للعضد وينفخ فيه الهواء حتى ينقطع جريان الدم،  

 داخل  توضع السماعة في الناحية األنسية للحفرة املرفقية ثم يفتح صمام الهواء لنسمح للدم با
ً
لجريان مجددا

 الشريان وعندما نسمع أول ضربة يكون هذا الضغط االنقباض ي، وأضعف ضربة تشكل الضغط االنبساطي.  
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 تصنيف ارتفاع التوتر الشرياني:

 

 قياس الوزن والطول 

وهو الوزن )كغ(/مربع الطول   Body Mass Index (BMI)يتم قياس الوزن والطول وتقدير مشعر كتلة الجسم: 

 . 2كغ/م25-18.5يكون املجال الطبيعي )الوزن املثالي(:   (.2)م

 

تؤدي البدانة لكثير من األمراض منها: ارتفاع الضغط الشرياني، قصور القلب، قصور تنفس ي، التهاب املفاصل  

 التنكس ي. 

رورة تخفيف الوزن وإتباع حمية  املرض ى الذين يعانون من البدانة يجب تقديم النصح واإلرشاد لهم بض 

 مناسبة. 

 

https://manara.edu.sy/



  

9 
 

 األمراض القلبية 

 القلب هو عضلة مجوفة تتألف من: 

 الطبقة الداخلية أو الشغاف: املبطنة لألجواف القلبية  •

 الطبقة املتوسطة أو العضلة القلبية وهي من العضالت املخططة  •

الخارج ويتألف من وريقتين داخلية  الطبقة الخارجية أو التامور وهو يحيط بالعضلة القلبية من  •

 وخارجية يفصل بينهما كمية قليلة من السائل وظيفته تسهيل حركة القلب وحمايته من الرضوض.

 

 ينقسم الجوف الداخلي للقلب الى أربعة أقسام:

األذينة اليمنى تستقبل الدم القاتم الفقير باألوكسجين الوارد من أنحاء الجسم عن طريق الوريد   ▪

 األجوف

 البطين األيمن الذي يضخ الدم عبر الشرايين الرئوية الى الرئتين  ▪

 األذينة اليسرى تستقبل الدم املشبع باألوكسجين الوارد من الرئتين عبر األوردة الرئوية ▪

 البطين األيسر يضخ الدم املؤكسج الى كل أنحاء الجسم عبر الشريان األبهر.  ▪

 ن عبر فتحة ذات ثالثة مصاريع تدعى الدسام مثلث الشرف. تتصل األذينة اليمنى مع البطين األيم

 تتصل األذينة اليسرى مع البطين األيسر عبر فتحة ذات مصراعين تدعى الدسام التاجي.
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 األعراض القلبية العامة: 

 تصنف الى: :Dyspnea  الزلة التنفسية ▪

ضعف التنفس اال عند  الزلة الجهدية: تكون في املراحل الباكرة لألمراض القلبية، حيث ال يظهر  .1

 القيام باألعمال املجهدة.

الزلة اإلنتيابية أو الليلية: تدل على زيادة الضغط الرئوي، تأتي على شكل هجمات من ضيق النفس  .2

 أثناء النوم وتدل على زيادة الضغط في األذينة اليسرى. 

س عند االستلقاء، الزلة االضطجاعية: هي مرحلة متأخرة من الزلة االنتيابية حيث يحدث ضيق النف .3

.
ً
 يضطر املريض لرفع الوسادة وتصل لدرجة ينام فيها املريض جالسا

تنفس شاين ستوكس أو التنفس الدوري: يحدث فترات من تسرع التنفس يليها فترات من توقف  .4

 التنفس أثناء النوم. 

: شعور املريض بضربات قلبه ويحدث عند تسرع القلب وزيادة القوة التقلصية  Palpitation الخفقان ▪

 أو عند حدوث اضطراب نظم. 

 اليمنى،   : ألم شرسوفيPain األلم ▪
ً
 للذراع اليسرى وأحيانا

ً
خانق عاصر أمام وأيسر القص ينتشر غالبا

 وقد ينتشر للفك السفلي. 

األعراض الهضمية: يشكو املريض من عسر الهضم في حاالت قصور القلب االحتقاني حيث يكون   ▪

 بالدم، يشكو البعض من ثقل باملراق األيمن. 
ً
 الكبد محتقنا

 ضيق النفس ونفث الدم بسبب احتقان الرئتين. األعراض التنفسية: السعال و  ▪

األعراض البولية: بوال ليلي يدل على قصور القلب، أو نقص كمية البول واغمقاقه بسبب نقص   ▪

 الرشاحة الكبية. 

األعراض الدماغية: الغش ي )فقد وعي مؤقت( يكثر حدوثه في تضيق الدسام األبهري، الدوخة والدوار،   ▪

ة النطالق خثرات وريدية من البطين األيسر عند املصابين بتضيق  الخزل الشقي الذي يحدث نتيج 

 التاجي، أو نتيجة لصمة جرثومية كما في التهاب الشغاف. 

 تدل على نقص األكسجة  :Cyanosis  الزرقة ▪

 اضطراب النمو عند األطفال.  ▪
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 فحص املريض القلبي: 

 النبض: جس النبض في الشرايين املحيطية، دراسة عدده وتناظره وقوته. ▪

 الضغط الشرياني: يقاس باألطراف األربعة ▪

تخطيط القلب الكهربائي: يفيد في تشخيص اضطرابات النظم، ضخامات األجواف القلبية،   ▪

 اضطرابات التروية القلبية. 

 

              

 

الطبي العادي وتسجيل أصوات القلب )دراسة شدة أصوات القلب ووجود  باملسماع إصغاء القلب  ▪

 أصوات إضافية أو نفخات(. 

 دراسة القلب باألمواج فوق الصوتية: بنية العضلة القلبية واألجواف القلبية وحركية الدم. ▪

 التصوير الشعاعي للصدر يظهر حجم القلب وعالقته مع الرئتين  ▪

 

https://manara.edu.sy/



  

12 
 

          

 

 قياس ضغوط األجواف القلبية أو تصوير الشرايين االكليلية. القثطرة القلبية:  ▪

 تصوير القلب الومضاني: باستخدام النظائر املشعة.  ▪

 Coronary Diseaseالداء اإلكليلي 

 .في بطانة الشريان االكليلي حتى تصل ملرحلة انسداد ملعة الشريان تراكم لويحات عصيديةينجم عن 

 نقص تروية عابر،يحدث عند تشنج الشريان املصاب بشكل مؤقت 

 تنطلق وتستقر في فرع وعائي أصغر مؤدية النسداده،   :ند تمزق احدى اللويحات العصيديةع

 الشريان وحدوث االحتشاء. أو تتراكم اللويحات العصيدية فوق بعضها مؤدية النسداد ملعة 

 : Cardiac risk Factorعوامل الخطورة القلبية 

 عوامل ال يمكن تغييرها أو السيطرة عليها:

 العوامل العائلية والوراثية  ▪

 الجنس: تكثر لدى الذكور.  ▪

 العمر: تزداد بتقدم العمر.  ▪

 السوابق الشخصية  ▪

 عوامل يمكن تغييرها أو السيطرة عليها:

 التدخين  ▪

 اضطراب شحوم الدم  ▪
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 ارتفاع الضغط الشرياني  ▪

 السكري  ▪

 اضطرابات الحمية )تناول الدسم املشبعة واملهدرجة( ▪

 اضطرابات التخثر.  ▪

 الحياة الخامدة   ▪

 تناول الكحول  ▪

 (: Ischemiaخناق الصدر )نقص التروية القلبية 

يشكو املريض من ألم صدري خلف القص ضاغط أو حس  ، هو نقص تروية مؤقت ملنطقة من العضلة القلبية

األلم للذراع اليسرى أو الفك السفلي األيسر، يستمر األلم من   ينتشر يحدث عادة بعد الجهد، ثقل أو حرق، 

 يزول بالراحة أو بتناول املوسعات الوعائية كالنتروغليسرين. ، دقيقة 30ثانية الى  30

 التدبير واملعالجة: 

 تهدئة املريض  ▪

 ، األسبرينتروغليسرين تحت اللسان الن ▪

 استشفاء واجراء قثطرة قلبية لتحديد مكان ودرجة االنسداد  ▪

 تغيير نمط الحياة وإيقاف التدخين  ▪

 مضادات الكوليسترول كالستاتينات ▪

 : Mayo Cardiac Infarctionاحتشاء العضلة القلبية 

ب االنسداد الدائم ألحد فروع الشريان  هو انقطاع دائم بالتروية الدموية عن منطقة معينة من القلب بسب

 االكليلي. 

 أدى االحتشاء للوفاة املفاجئة إذا
ً
 يؤدي   ، وإذاكان الفرع املصاب كبيرا

ً
ألم صدري يحدث  الى كان الفرع صغيرا

ال يتحسن بالراحة أو إعطاء  ، و يستمر لساعات،  يبدأ بشكل فجائي ويتوضع خلف القص، على الجهد أو الراحة

 . نالنتروغليسري

 .قد يحدث فقد وعي أو اضطراب في نظم القلب
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 مع تسرع نبض وانخفاض ضغط شرياني
ً
 متعرقا

ً
 شاحبا

ً
 ،يكون املريض خائفا

 )الخمائر القلبية تكون مرتفعة(.  والفحوص الدمويةالكهربائي التشخيص بتخطيط القلب  تم ي

 :القلبية املركزةفي وحدات العناية املريض  التدبير واملعالجة: يتم تدبير 

 أسابيع 4-2الراحة املطلقة من  ▪

                إعطاء مسكنات قوية كاملورفين ▪

 إعطاء مضادات التخثر كالهيبارين ▪

 معالجة اضطرابات النظم القلبية ▪

إعطاء مضادات الكالسيوم أو   ▪

 حاصرات بيتا 

 توسيع الشرايين املصابة  ▪

 استرخاء العضلة القلبية )قصور القلب( 

Cardiac Insufficiency 

هبوط مفاجئ في نتاج القلب يلي هو : (Acute Insufficiency)القصور الحاد  االسترخاء الحاد 

   .بسبب نقص الحجم )نزوف(يحدث احتشاء القلب، أو 

 يتظاهر 
ً
، برودة الضغط الشريانيفي انخفاض وتسرع قلب، و سعال مع نفث دم  ،زلة تنفسية شديدةب سريريا

 . قصور كلوي ناجم عن نقص االرواء الكلوي أطراف. قد يحدث 

 .يوضع املريض بوضعية نصف جلوس املعالجة:التدبير و 

 يعطى مورفين للتهدئة وتخفيف فرط التهوية  ▪

 )الفورسمايد( ▪
ً
 مدرات بولية وريديا

 أوكسجين  ▪

▪  
ً
 مقويات قلبية كالديجوكسين وريديا

 السوائل الوريديةفي حاالت نقص الحجم يتم تعويض  ▪
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 (: Chronic Insufficiencyاالسترخاء املزمن )القصور املزمن 

أقل مما يحتاجه الجسم وينجم  فيصبح  نتاج القلب  تؤدي الى نقصمزمنة تصيب البطينين  ينجم عن أذية 

 عن:

 العضلة القلبية بنية  تغييرات ب ▪

 اجهاد العضلة القلبية التالي لفرط التوتر الشرياني  ▪

 ية نظم القلبلااضطرابات   ▪

 املحيطي كما في فقر الدم أو فرط نشاط الدرق.  حاجةارتفاع نسبة ال ▪

 ب
ً
 :التالية   األعراضيتظاهر سريريا

بسبب نقص التروية الكلوية، احتباس الصوديوم واملاء بالجسم  تنجم عن : ات املحيطيةالوذم ▪

للفخذين وللبطن )الحبن( وقد  فتتجمع السوائل خارج األوعية وتتراكم بالكاحلين ثم تمتد لألعلى 

 تصل للجنب. 

 زيادة الضغط الوريدي بسبب زيادة الحجم  ▪

 الزلة التنفسية بسبب االحتقان الرئوي  ▪

 الزرقة بسبب بطء الدوران واحتقان األوردة  ▪

 التعب واالنهاك  ▪

 تسرع القلب   ▪

 توسع حجم القلب  ▪

 التدبير واملعالجة:  

 حمية ناقصة امللح  ▪

 الجلوسالنوم بوضعية نصف  ▪

▪  
ً
 مقويات قلبية كالديجوكسين فمويا

 مدرات بولية عن طريق الفم  ▪
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 ( Endocarditisالتهاب الشغاف الجرثومي ) 

، يحدث التهاب حاد أو مزمن يصيب شغاف القلب، سببه جرثومي هو 
ً
 بآفة  غالبا

ً
خاصة لدى املصابين سابقا

 دسامية )والدية أو مكتسبة(. 

األماكن التالية: التهاب لوزتين، التهاب جيوب، ذات قصبات ورئة، دمل جلدي،  تكون البؤرة التي تطلق الخمج في 

 التهاب ملحقات، خراجات األسنان أو املعالجات السنية، املداخالت الجراحية الصغرى والكبرى.

 . وتعب إنهاكحمى وعرواءات، تعرق غزير، صداع،   األعراض:

درجة مئوية، قد نجد  39لتهاب الشغاف، حرارة عالية فحص القلب يظهر العيب الخلقي املؤهب ال العالمات: 

 أعرض لشلول دماغية ناجمة عن الصمات الجرثومية. 

:
ً
 . فقر دم معتدل، ارتفاع سرعة التثفل، ارتفاع عدد الكريات البيض  مخبريا

 املعالجة الصحيحة تؤدي الى الشفاء. ، : املوت خالل أسابيع قليلة عند عدم املعالجة اإلنذار

 : املعالجة
ً
 حسب زرع الدم.تتم في املشفى بإعطاء الصادات وريديا

 ( Pericarditisالتهاب التامور )

 ينجم عن األسباب التالية: 

التهاب تامور فيروس ي: يتظاهر بألم صدري ناخس مع أعراض انتان فيروس ي، يحدث الشفاء   .1

 أسابيع، املعالجة عرضية بالراحة واملسكنات.  6-3خالل 

التهاب تامور تالي الحتشاء العضلة القلبية: يحدث بعد أسبوعين من احتشاء العضلة  .2

 القلبية، يتطور حمى وألم خلف القص، سببه مناعي ذاتي ويعالج بالستيروئيدات.

 التهاب   .3
ً
التهاب تامور درني: التهاب مزمن بطيء السير يؤدي الى تليف وتكلس التامور مشكال

 بتقشير التامور. التامور العاصر، يعالج جر 
ً
 احيا

 التهاب تامور يوريميائي: عند مرض ى قصور الكلية.  .4

 التهاب تامور في سياق األمراض الضامة: كما في الذئبة الحمامية.  .5

 التهاب التامور الشعاعي: بعد املعالجة الشعاعية.  .6

 التهاب التامور القيحي.  .7
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 التهاب تامور مجهول السبب  .8

 األعراض والعالمات:  

التهاب التامور الحاد: ألم خلف القص يزداد بالشهيق العميق ويخف باالنحناء لألمام، بإصغاء القلب: صوت  

احتكاكات تختفي عند زيادة كمية السائل في جوف التامور )انصباب التامور(، يؤدي االنصباب التاموري الى  

 .
ً
 زلة تنفسية، ويزداد حجم ظل القلب شعاعيا

لتهاب التامور املزمن: يتظاهر باحتقان وريدي كانتباج أوردة العنق وضخامة كبد مؤملة، حبن ووذمات محيطية  ا

 مع زلة تنفسية بالراحة. 

 التدبير واملعالجة: 

 الستيروئيدات، مدرات. 
ً
 مسكنات أملية، أحيانا

 بزل التامور عند زيادة حجم السائل، أو عند اشتداد أعراض القصور الوريدي. 

 جراحة في حال تليف التامور. ال

 أمراض القلب الخلقية )الوالدية(

Congenital Heart Disease 

أثناء الحياة الجنينية يتلقى الجنين الدم املشبع باألكسجين من املشيمة الى األذينة اليمنى ثم يعبر الى األذينة  

اليسرى عبر الفتحة البيضية بين األذينتين ثم الى البطين  

األيسر الذي يوزعه الى أنحاء الجسم، يعود الدم الوريدي  

 منه يصل  
ً
الى املشيمة عبر الشريان السري اال أن قسما

البطين األيمن ويذهب الى الشريان الرئوي ومنه الى األبهر  

 عن طريق القناة الشريانية.

بعد الوالدة تنغلق القناة الشريانية والفتحة البيضية  

أشهر من   3بشكل تام بعد  بشكل فيزيولوجي وتنسد

 الوالدة.

  تشمل األمراض القلبية الوالدية ما يلي:

 بقاء الفتحة بين األذينتين  •
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 بقاء القناة الشريانية   •

 الفتحة بين البطينين: تنجم عن خلل في تشكل الحاجز بين البطينين  •

ي القاتم، يكون اتجاه الدم من  في هذه الحاالت يحدث اتصال بين الدم الشرياني القاني والدم الوريد           

األيسر الى األيمن )من الضغط املرتفع الى الضغط املنخفض(، يتطور لدى الطفل زلة تنفسية وانتانات قصبية  

: نفخات مستمرة ناجمة عن مرور الدم بين منطقتين مختلفتي الضغط، مع تطور  
ً
متكررة وتأخر نمو، إصغائيا

ئوي وبالتالي قي القسم األيمن من القلب وينقلب اتجاه الدم ويصبح من  الحالة يزداد الضغط ضمن الشريان الر 

األيمن الى األيسر، وهنا تتطور الزرقة وتبقرط األصابع )انتفاخ نهاية األصابع كمضرب الطبل( وتفاقم الزلة  

 التنفسية وقصور القلب. 

 40-30يتظاهر بعمر ال عرض ي في مرحلة الطفولة، :  Coarctation of the Aortaتضيق برزخ األبهر  •

سنة بارتفاع توتر شرياني في الطرفين العلويين وانخفاضه في الطرفين السفليين، قد يتطور الى قصور 

 قلب، أو نزف دماغي، العالج جراحي. 

: نقص تروية الرئتين وضخامة البطين األيمن، يتظاهر بزلة تنفسية مع زرقة،  تضيق الدسام الرئوي  •

 العالج جراحي.

 :  Tetralogy of Fallotرباعي فاللوت  •

 يشكو الطفل من زرقة منذ الوالدة

 مع تطور تبقرط أصابع، وتأخر نمو،   

 يتميز بما يلي: 

 تضيق دسام رئوي  .1

 فتحة بين البطينين  .2

 شذوذ في توضع األبهر حيث يتوضع   .3

 فوق البطينين األيمن واأليسر            

 ضخامة بطين أيمن  .4

 
ً
 ما أمكن. العالج: جراحة باكرا
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 ةكل األمراض القلبية الوالدية تؤدي الى التهاب شغاف لذلك يوضع الطفل على معالجة ووقائي  •

 من التهاب الشغاف.  

 األمراض القلبية الدسامية املكتسبة 

 وهي حدوث تضيق أو قصور في الدسامات القلبية، أسبابها: 

 في الدسام.  تضيقأو  قصور وتؤدي الى الحمى الرثوية: تفضل الدسام التاجي 

 التصلب العصيدي: يفضل الدسام األبهري وتؤدي الى قصور أوتضيق في الدسام.

لدى  ، يةرثو ينجم عن الحمى الالشباب لدى  والدي، يكون األطفال لدى تضيق الدسام األبهري:  في ▪

 . املنشأ  عصيدييكون الكهول 

الى اضطراب في عمل القلب يتجلى بسماع نفخات مختلفة عند االصغاء،  تؤدي اإلصابات الدسامية  ▪

 مع تبدالت على تخطيط القلب الكهربائي، ويشكو املريض من زالت تنفسية حسب شدة اإلصابة. 

 التشخيص: ايكو القلب والقثطرة القلبية  ▪

 العالج: مقويات القلب والوقاية من التهاب الشغاف واإلصالح الجراحي. ▪

 ( Hypertension Arterialارتفاع التوتر الشرياني )

 ملم زئبقي، أهم أسبابه:  140/90هو ارتفاع التوتر الشرياني ≤ 

 % من أسباب ارتفاع التوتر الشرياني80أساس ي )مجهول السبب( يشكل   ▪

  نفروز،الكلية،  الكبب و الكلوي، التهاب ال شريان ال% من أسباب ارتفاع التوتر )تضيق 15كلوي: يشكل  ▪

 كلوي( ال قصور ال

 :  ةغديأسباب  ▪

o  )متالزمة كوشينغ )فرط افراز الكورتيزول 

o  )األلدوستيرونية البدئية )فرط افراز األلدوستيرون 

o  )ورم القواتم )فرط افراز الكاتيكوالمينات من لب الكظر 

o  فرط نشاط الدرق 

 املرافق لتضيق برزخ األبهر  ▪
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 أعراض ارتفاع التوتر الشرياني:

o  عرض ي يكشف بالصدفة، أو بعد حدوث أحد اختالطاته )استرخاء قلب، احتشاء  قد يكون ال

 قلب، نزف دماغي( 

o الصداع النابض القفوي الصباحي والذي يوقظ املريض من نومه 

o الدوخة واضطراب الرؤيا 

ملم ز، مع وذمة حليمة عصب بصري  140: هو ارتفاع التوتر االنبساطي فوق ارتفاع التوتر الشرياني الخبيث

 قصور كلوي.و 

 : اإلنذار: الضغط غير املعالج يؤدي الى املوت بسبب

 %(6%(، قصور كلوي )14%(، حوادث وعائية دماغية )43استرخاء القلب ) 

 التدبير واملعالجة:  

 الرياضة، انقاص الوزن. ممارسة  تغيير نمط الحياة: حمية ناقصة امللح، إيقاف التدخين،  ▪

 . بوليةالدرات امل ▪

القالبة    خافضة للضغط )حاصرات بيتا، حاصرات الكالسيوم، حاصرات الخميرةالدوية األ  ▪

 ، موسعات األوعية(لألنجيوتنسين 

 األسبرين  ▪

 خافضات الكوليسترول  ▪

 أمراض األوردة 

Diseases of Veins 

 Thrombophlebitisالتهاب الوريد الخثري 

 تحدث في وريد عميق  تشكل خثرة دموية )ال عالقة لها بالتصلب العصيدي( تؤدي الى 
ً
انسداد أحد األوردة، غالبا

 بالربلة وتؤدي الى احمرار وتورم املنطقة مع ارتفاع بالحرارة وألم بالربلة خاصة عند العطف الظهري للقدم.

 أسباب حدوث التهاب الوريد الخثري:  

 الجلوس الطويل  •
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 بعد االستلقاء املديد بدون حركة •

 الكسور كما في العمليات الجراحية و      

 لدى املصابين بالدوالي •

 بعض العوامل تزيد من قابلية التخثر الدموي: 

 زيادة الوزن  •

 مانعات الحمل الفموية  •

 احمرار الدم البدئي او الثانوي  •

تسير مع الدم حتى الرئتين   تمتد الخثرة على طول الوريد وتتليف وتسد الوريد، أو تتمزق وتطلق صمات خثرية

 مسببة الصمة الرئوية،  

التدبير واملعالجة: االستشفاء مع راحة تامة في السرير )الحركة قد تطلق الصمات(، رفع الطرف املصاب مع  

 )الهيبارين(. 
ً
 البدء بمضادات التخثر وريديا

 Varicose veinsالدوالي 

ريدي وقصور في الدسامات الوريدية، وتوسع األوردة تنجم دوالي الطرفين السفليين عن زيادة الضغط الو 

 وتعرجها.

 أسباب تشكل الدوالي:

 الوراثة  •

 الوقوف الطويل •

 تحدث لدى اإلناث بنسبة أكبر من الذكور   •
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 )الحمل يزيد الضغط الوريدي(

 البدانة  •

تكون الدوالي ال عرضية عادة، وقد تؤدي الى  

 األعراض التالية: 

نهاية  ألم بالساقين )خاصة في  •

 النهار( 

 الشعور بالتعب  •

 وذمة أسفل الساقين تزداد مساء •

 تشمل املعالجة إحدى الطرق التالية:

 عالج محافظ في الحاالت البسيطة: الرياضة، الجوارب الطبية، أدوية منشطة للدوران الوريدي.  •

 عالج بالليزر للدوالي الرفيعة  •

  الجراحة: باستئصال األوردة املصابة •

 الخمجية األمراض 

 Infectious Diseases 

 تنجم األمراض الخمجية عن دخول عامل ممرض حي الى العضوية.

 تشمل العوامل املمرضة: الفيروسات، الجراثيم، الفطور، األوالي

 تختلف األعراض الناجمة عن هذه العوامل حسب مناعة الشخص املصاب، وبحسب العضو املصاب.

 من األشخاص بشكل متواقت كما في االنفلونزا أو التهاب الكبد  
ً
 كبيرا

ً
بعضها يؤدي الى جائحات تصيب عددا

اإلنتاني أو الكوليرا والحصبة وشلل األطفال، وبعضها يحدث بشكل فردي كما في الحمى املالطية أو التيفية او  

 التدرن. 

 قص الشهية. تشترك هذه العوامل بصفات عامة أهمها الحمى والتعب ون
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 طرق العدوى: 

الطريق الدموي: تحدث العدوى بسبب التعرض للدم امللوث )الوخز باإلبر امللوثةبدم املرض ى،   •

املريض كشفرات الحالقة، نقل الدم(، كمرض عوز املناعة املكتسب والتهاب الكبد    استخدام أدورات

 (. B , Cاملصلي )

الطريق الهضمي: تحدث العدوى بسبب استخدام أدوات املريض )الكأس، امللعقة...........(، وبتناول   •

 غير املغلي( األغذية امللوثة: كالتسمم الغذائي بالساملونيال، الحمى املالطية )تناول الحليب 

الطريق التنفس ي: تحدث العدوى بسبب استنشاق مفرزات السعال والعطاس من شخص مصاب،  •

 كمعظم أمراض الحمات الراشحة )الرشح، االنفلونزا، الحصبة، السعال الديكي، التهاب اللوزتين(

)التهاب  الطريق الجلدي: تنتقل هنا بسبب التماس الصميمي بين املصاب والسليم كالقوباء السارية  •

 الجلد باملكورات العنقودية(

 الطريق الجنس ي: كاإلصابة باألمراض الزهرية )اإلفرنجي( أو بعوز املناعة املكتسب.  •

 لدغ الحشرات: تنقل الحشرات العامل املمرض من املصاب الى السليم كاملالريا.  •

 عن طريق املشيمة: تنقل األم املرض الى جنينها كالحصبة األملانية، واإليدز.  •

 هي حالة التهابية تصيب كامل الجسم استجابة للعوامل الخمجية متالزمة االستجابة االلتهابية الجهازية: 

Systemic inflammatory response syndrome 

Finding Value 

Temperature <36 °C (96.8 °F) or >38 °C (100.4 °F) 

Heart rate >90/min 

Respiratory rate kPa) mmHg (4.3 <32PaCO2 >20/min or 

WBC /L (>12,000/mm³),9/L (<4000/mm³), >12x109<4x10 
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 نقص املناعة املكتسب: 

Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) 

 . HIVمرض خمجي يؤدي الى نقص املناعة في جسم االنسان، سببه فيروس ال  

طرق انتقال الفيروس: يوجد الفيروس في أغلب سوائل الجسم كالدم والسائل املنوي وإفرازات املهبل وحليب  

 الثدي وبالتالي يمكن أن تحدث العدوى ب:

 الطريق الدموي: نقل الدم امللوث، الحقن باإلبر امللوثة. •

 ريق الجنس ي الط •

 الطريق املشيمي  •

 اآللية اإلمراضية: 

يصيب هذا الفيروس الخلية اللمفاوية التائية املساعدة، ويقوم الجسم بتصنيع أجسام مضادة للفيروس )يدل  

وجود األجسام املضادة في الدم على اإلصابة باملرض(، ويسمى املريض في املرحلة األولى ب إيجابي األجسام  

 للمرض ونا  HIV positiveاملضادة للفيروس 
ً
.وهنا يكون املصاب حامال

ً
 للعدوى ولكن ال يعد مريضا

ً
 قال

تنهار الدفاعات املناعية للمصاب ويصبح   3خلية/سم 200عندما ينقص عدد الخاليا اللمفاوية الى أقل من 

 باإليدز، 
ً
 عرضة لاللتهابات االنتهازية ويصبح مريضا

 اض.سنوات قبل ظهور األعر  10قد يستمر بمرحلة حامل للمرض أو إيجابي التفاعل املناعي ملدة 

 األعراض: 

 Feverحمى مجهولة السبب  •

 Swollen Lymph Nodeضخامة عقد ملفاوية  •

 Dry Coughسعال جاف يستمر ألسابيع   •

 Diarrheaإسهال يستمر لعدة أسابيع   •

  Unusual Infectionsكثرة حدوث االنتانات االنتهازية   •
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 Weight Loss% من الوزن خالل شهرين( 10نقص الوزن )نقص  •

 Chronic Fatigueتعب وإنهاك   •

مرض اإليدز من األمراض الخطيرة، ال يوجد عالج شافي وال  

 يوجد مصل واقي، لذلك الوقاية هي العالج األمثل. 

 

https://manara.edu.sy/



  

26 
 

 

افدة )األنفلونزا(    Influenzaالنزلة الو

 : A, B, C أنواع   3تنجم األنفلونزا عن فيروسات األنفلونزا التي تقسم الى 

ال يسبب انتشار وبائي    Cهما املسببان للجائحات املوسمية في فصل الشتاء، أما الفيروس   Bو   Aالفيروس 

 ويسبب أعراض بسيطة. 

لتالي تتجنب الجهاز املناعي  فيروسات اإلنفلونزا لها القدرة على التغيير املستمر في صفات املستضد، وبا

 لإلنسان.

 . 1977، 1968، 1957، 1918األوبئة العاملية لألنفلونزا كانت عام 

 ومازال حتى اآلن.  2009شكل جائحة عام  H1N1فيروس 

أيام.   4-3ساعة، وبعد ظهور األعراض ب  48-24إمكانية املصاب على نقل العدوى تبدأ قبل ظهور األعراض ب 

 ل فجائي، وال تقتصر على الجهاز التنفس ي. تبدأ األعراض بشك

 أعراض اإلنفلونزا: 

 صداع، آالم عضلية ووهن.  •

درجة، وتكون الحرارة أشد لدى األطفال وقد تتطور اختالجات  40وحتى  37.8ترفع حروري يتراوح من  •

 حرورية.

 تتطور الى أعراض تنفسية: ألم حنجرة، سعال جاف، مفرزات أنفية.  •
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 بأعراض عامة دون أعراض تنفسية واضحة. قد تتظاهر  •

 سنوات.  5أعراض هضمية )ألم بطني، غثيان، إقياء، إسهال( تكثر عند األطفال دون  •

 تزول أعراض املرض الحاد خالل خمسة أيام مع حدوث شفاء تام بعد أسبوع.

 اختالطات اإلنفلونزا: 

 ذات الرئة  •

 انحالل عضلي  •

 قلبية، التهاب شغاف أو التهاب عضلة قلبيةاختالطات قلبية: احتشاء عضلة  •

 اختالطات عصبية: التهاب دماغ، التهاب نخاع معترض، التهاب سحايا، متالزمة غيالن باريه.  •

 الجدول التالي يوضح الفرق بين االنفلونزا والزكام 

 اإلنفلونزا  الزكام 

 اإلصابة عامة  اإلصابة موضعة في األنف والحلق الحالة املرضية 

 بشكل مفاجئ بشكل مفاجئ سرعة بدء األعراض 

 شديدة مع عرواءات  معتدلة الحمى 

صداع، ألم عضلي، جفاف   عطاس، ألم في الحلق  األعراض 

 باألنف، سعال، ألم في األذن 

 شديدة ومجهدة  معتدلة شدة االصابة

 أسبوع الى أسبوعين  شفاء سريع مدة املرض 

 كااللتهاب الرئوي شديدة  معدومة أو خفيفة  املضاعفات 
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 Tonsillitisالتهاب اللوزتين 

 قد يكون جرثومي أو فيروس ي. 

 الجرثومي تسببه الجراثيم املكورة العقدية.  

وألم بالحلق قد يمنع املصاب من شرب السوائل، صداع ووهن   األعراض: تبدأ بشكل مفاجئ، حمى وعرواءات

 عام ونقص شهية وتغير بالصوت.

 عند األطفال قد يحدث غثيان وإقياء وألم بطني. 

 فحص الفم والبلعوم: احمرار واحتقان مع ضخامة باللوزتين، 

 مع وجود بقع بيضاء قيحية عليهما.  

 املضاعفات:

 ب الى  خراج حول اللوزة: امتداد االلتها  •

 املنطقة حول اللوزة 

 انسداد املجرى التنفس ي  •

 التجفاف عند األطفال  •

 اختالطات اإلصابة بالجراثيم العقدية: الحمى الرثوية والتهاب الكبب والكلية  •

 العالج: السوائل والراحة، إعطاء الصادات الحيوية وخافضات الحرارة. 

 ( Diphtheriaالدفتريا )الخناق 

إصابة جرثومية حادة تنجم عن الوتديات الخناقية تصيب الجهاز التنفس ي العلوي )اللوزتين، البلعوم، 

 الحنجرة، األنف(، ويمكن أن تصيب أغشية مخاطية أخرى )امللتحمة واألعضاء التناسلية( والجلد.

 يفرز الجرثوم ذيفان يؤدي الى إصابات عصبية وقلبية.
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تنتقل العدوى من املصاب أو حامل الجرثوم الى الشخص السليم بالتماس  مستودع املرض: االنسان فقط،  

 املباشر. 

 أيام.  5-2الحضانة: 

فحص البلعوم: يوجد أغشية كاذبة رمادية تغطي 

 اللوزتين والبلعوم ملتصقة بشدة.

 يستمر املرض ملدة أسبوعين. 

 املعالجة: يفضل االستشفاء إلعطاء الصادات )البنسلين( ومضاد للذيفان.

 يعطي املرض مناعة دائمة. 

 ( Choleraالهيضة )الكوليرا
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 Choleraالهيضة  

 مرض معوي جرثومي حاد يبدأ بشكل فجائي،   التعريف

 االنسان املريض والحامل للجرثوم املستودع 

: املاء والطعام امللوث طرق االنتقال 
ً
 هضميا

 أيام  5من ساعات قليلة وحتى  الحضانة 

 طوال فترة إيجابية البراز وحتى عدة أيام بعد الشفاء دور السراية 

 اسهال مائي، تجفاف وحماض، وهط دوراني، قد تحدث اقياءات  األعراض 

، تتراسكلين  العالج
ً
 تعويض السوائل والشوارد وريديا

 

 Pertussisالسعال الديكي  

 مرض جرثومي حاد يصيب الجهاز التنفس ي  التعريف

 االنسان املريض فقط  املستودع 

 بالتماس املباشر بالقطيرات التنفسية ومفرزات املريض التنفسية طرق االنتقال 

 أسابيع   3-1 الحضانة 

 النوبية  أسابيع بعد بدء املرحلة 3من بدء املرحلة النزلية وحتى  دور السراية 

 أسبوع(، يليها مرحلة سعال نوبي متكرر  2-1يبدأ بنزلة أنفية بلعومية ) األعراض 

 مسكنات، مضادات السعال، الصادات. العالج
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 Measlesالحصبة  

 مرض فيروس ي حاد، يتميز بالطفح مع أعراض عامة ويكون أشد في الرض والبالغين   التعريف

 االنسان املريض  املستودع 

طرق  

 االنتقال 

 التماس املباشر مع مفرزات األنف والبلعوم للمريض 

 أيام 10 الحضانة 

 أيام بعد ظهور الطفح   4قبل بدء الترفع الحروري بقليل وتستمر  دور السراية 

، يستمر  األعراض 
ً
أيام على    3ترفع حروري مع طفح أحمر يبدأ بالوجه وينتشر ليصبح معمما

 األقل، سعال أو سيالن أنف أو التهاب ملتحمة 

 عرض ي  العالج

 Poliomyelitisشلل األطفال  

ف شلل في العضالت املصابة التعريف
ّ
 مرض فيروس ي حاد يخلف مناعة دائمة، يخل

 االنسان فقط  املستودع 

 الطريق الفموي البرازي، التماس املباشر، املفرزات البلعومية  طرق االنتقال 

 يوم   14-7 الحضانة 

 تكون سراية املرض أشد قبل بداية األعراض بعدة أيام وبعد ظهورها بعد أيام دور السراية 

 حمى، التهاب سحايا عقيم، مرض شللي، وفاة األعراض 

 عرضية  العالج
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 Mononucleosis infectiousداء وحيدات النوى الخمجية 

سنوات  3، يصيب األطفال بعد عمر Epstein-Barrبار -مرض انتاني حاد فيروس ي ينجم عن فيروس إيبشتاين

 سنة.  25-15والشباب من 

السعال  طرق االنتقال: تنتقل العدوى من املريض أو حامل الفيروس الى الشخص السليم عن طريق مفرزات 

 والعطاس أو االحتكاك املباشر. 

 يدخل الفيروس عبر الفم لينتقل الى الدم ويصل العقد اللمفاوية والكبد والطحال ولب العظم. 

 يوم. 15-5الحضانة: 

درجة مئوية(، طفح جلدي يشبه اندفاعات   39-38األعراض: تعب وصداع ونقص الشهية، ترفع حروري )

 لون يرقاني خفيف. %50الحصبة، ضخامة كبد وطحال في 
ً
 من الحاالت، أحيانا

: زيادة الكريات البيضاء ) 
ً
( على حساب اللمفاويات مع وجود كريات ملفاوية وصفية  3كرية/ملم30000مخبريا

 تدعى خاليا دوني.

 (،  Paul- Bunnellالتشخيص: يجرى اختبار بول بونيل في الدم )

، الشفاء يحدث بعد 
ً
 حميدا

ً
 أسابيع دون عقابيل ويترك مناعة دائمة. 4-3يتبع هذا الداء سيرا

العالج: املسكنات، في الحاالت الشديدة  

 تستخدم الستيروئيدات القشرية.
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 Brucellosisالحمى املالطية، داء البروسيال 

دعى الحمى املالطية أو الحمى املتموجة أو الحمى  داء البروسيال من األمراض واسعة االنتشار في العالم، وت

 الراجعة.

تصيب جميع الحيوانات )األبقار واألغنام والخنازير والكالب، وتسبب خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة  

 االجهاضات التي تحدث للحيوانات املصابة،  

 الحمى املالطية لها أربعة أنواع: 

 : تنتقل عن األغنام واملاعز والجمال. Melitensis Brucellaالبروسيال الغنمية 

 : تنتقل عن طريق األبقار. Brucella Abortusالبروسيال املجهضة 

 Brucella Suisالبروسيال الخنزيرية 

 Brucella Canisالبروسيال الكلبية 

، وفي التربة الجافة   72البروسيال نوع من الجراثيم تعيش في التربة املبللة وغير املعرضة ألشعة الشمس مدة 
ً
يوما

، وتستطيع البقاء داخل األنسجة املصابة 40
ً
واملجمدة، ويمكن القضاء عليها بالغلي أو البسترة أو التعرض    يوما

 ألشعة الشمس. 

 طرق االنتقال:  

 طريق الفم: تناول الحليب ومشتقاته غير املغلية  •

 عن طريق ملتحمة العين أو الجروح الجلدية: عند التعرض إلفرازات حيوان مصاب.  •

 عن طريق استنشاق الرذاذ امللوث بالجرثوم. •
ً
 نادرا

 إصابة الحيوان: االجهاضات املتكررة، كثرة الوفيات لدى مواليدها. دالئل 

 أسابيع 3-1الحضانة: 

األعراض عند االنسان: حمى متموجة مع تعرق ليلي غزير، صداع وآالم ظهرية ومفصلية، تعب وإرهاق، نقص  

 وزن، ضخامة كبد وطحال وعقد ملفاوية.

 استمرار األعراض يوحي بالتشخيص. بالبداية تبدو كانتان فيروس ي عادي لكن 

 التشخيص: القصة املرضية، األعراض، تفاعل رايت، زرع الدم. 
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 العالج: مركبات التتراسيكلين + الستربتومايسين + السلفاميتوبريم. 

ال تعطي مناعة للمصاب، ويمكن أن ينكس املرض بسبب عدم التزام املريض باملدة الالزمة للعالج، أو التعرض  

 يدة. إلصابة جد

 املضاعفات: يمكن أن تتحول الى حالة االزمان فتؤدي الى:

 التهاب مفاصل خاصة الركبتين، التهاب فقرات، ذات عظم ونقي. •

 إصابة الخصية: التهاب بولي تناسلي مسببة العقم.  •

 إصابة القلب: التهاب الدسامات القلبية.  •

 التهاب دماغ. إصابة الجهاز العصبي: التهاب نخاع شوكي وفقرات مسببة الشلل،  •

 الكبد: ضخامة كبدية.  •

 الوقاية من الحمى املالطية:  

 التخلص من الحيوانات املصابة •

 االهتمام بنظافة الحظائر واملسالخ  •

 ارتداء قفازات عند الذبح   •

 تجنب أكل اللحوم نيئة  •

 الطبيب.  هيجب أخذ العالج بالطريقة الصحيحة ولفترة كافية حسب ما يقرر  •

 ( Salmonellosis)داء الساملونيال  الحمى التيفية

خمج معوي جرثومي تسببه جراثيم الساملونيال التي تستعمر العقد اللمفاوية باألمعاء الدقيقة )لويحات باير(،  

 تتكاثر فيها وتغزو األوعية الدموية لتنتشر في كل الجسم. 

ونيال مقاومة للظروف الخارجية،  نقل العدوى: االنسان الذي يطرح العامل املمرض في البراز، جراثيم السامل

 تحدث العدوى باستخدام أدوات املريض )الكأس، امللعقة...( أو بالطعام امللوث.

 أسابيع 3-1الحضانة: 
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 األعراض: 

درجة مئوية، مع تعب ووهن   40األسبوع األول: حمى ترتفع بشكل تدريجي )سلمي( لتصل بعد أيام الى  •

 وصداع ونقص شهية وامساك. 

(، افتراق بين النبض والحرارة، بقع حمراء على الجذع، امساك  40ْاألسبوع الثاني: حرارة مستمرة )  •

 وانتفاخ البطن، ضخامة كبد وطحال، في هذا األسبوع يمكن كشف الجرثوم في البراز. 

األسبوع الثالث: اسهاالت حادة تشبه حساء البازيالء، في هذه املرحلة قد تتطور اختالطات أهمها:  •

 لنزف املعوي وانثقاب األمعاء، التهاب عضلة قلبية تيفي يتظاهر بتسرع النبض وسوء الحالة العامة.ا

األسبوع الرابع والخامس: تتحسن األعراض ويتماثل املريض للشفاء، يمكن ان تتكرر عدوى ذاتية،   •

 ألن هذا املرض ال يترك مناعة. 

 التشخيص:  

 من البراز في األسبوع الثاني والثالث. عزل الجرثوم من الدم في األسبوع األول، و  •

 من األسبوع الثاني. •
ً
 تفاعل فيدال: تفاعل مصلي لتحري األجسام الضدية في الدم، يصبح إيجابي بدءا

 املعالجة: الصادات الحيوية املناسبة.

 طرق الوقاية: 

دورية  كشف الحملة ومعالجتهم خاصة العاملين في مجال التغذية )يجب أن يخضعوا لفحوص  •

% من املرض ى الجرثوم في البراز رغم عالمات الشفاء السريري بسبب توضع 2متكررة للبراز(، يطرح 

 الجرثوم في املرارة. 

 اتالف املزروعات املروية بمياه الصرف الصحي غير املعالج  •

 اتباع قواعد النظافة الشخصية  •

يوم، األعراض تشبه التيفية لكن خفيفة   8-1تسببه جراثيم الساملونيال بعد حضانة قصيرة نظيرة التيفية: 

 الشدة، االختالطات والنكس نادرين لكن تزداد نسبة التهاب املرارة املزمن أي نسبة الحملة تكون مرتفعة.

حالة انسمام غذائي تحدث خالل ساعات على شكل حمى وإقياء واسهال   التهاب األمعاء بالساملونيال:

ن بعزل الساملونيال من البراز، املعالجة تكون بتعويض السوائل  شديدين، قد يحدث تجفاف، التشخيص يكو 

 والشوارد وخافضات الحرارة، قد نلجأ للصادات. 
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 الزحار الجرثومي: 

خمج معوي تسببه جراثيم الشيغال، تتم العدوى بتناول الطعام امللوث أو باستخدام حاجيات املصاب 

 (.ة)الجرثوم ال يقاوم الظروف الخارجي

 أيام  6-2الحضانة: 

 درجة، غثيان ونقص شهية  39األعراض: أعراض غريب: صداع وحرارة تصل 

 ألم بطني ماغص 

 مرة باليوم( كريه الرائحة مدمى قيحي.  40-20إسهال غزير )

 العالج: الراحة وتعويض السوائل والشوارد، الصادات خاصة التتراسيكلين. 

 (: Amoebic dysenteryالزحار األميبي )

(، ينتشر في Entamoeba Histolyticaالكولون، يسببه طفيلي يسمى املتحول الحال للنسج )خمج معوي يصيب  

البلدان النامية والحارة بسبب سوء الصرف الصحي، ولوجود الظروف املناخية املالئمة لحياة الطفيلي )الحرارة  

 والرطوبة(. 

 يتواجد الطفيلي بشكلين: 

 لة الحادة، ال يسبب عدوى ألنه يتخرب بحموضة املعدة.الشكل الناشط: يوجد في براز املريض في الحا

الشكل املتكيس: عندما تصبح الظروف غير مالئمة لحياة الطفيلي يحيط به غشاء مزدوج يحميه من الظروف  

 الخارجية، وهي الصورة املعدية للطفيلي حيث ال تتأثر بالحموضة املعدية.

 ة أو من األيدي امللوثة. العدوى: بتناول الطعام امللوث باألكياس األميبي
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الحضانة: من ساعات ألشهر، عندما  

تضعف املناعة تتحول الكيسات الى  

الشكل الناشط املمرض وتهاجم الغشاء 

املبطن للكولون مسببة تقرحات تؤدي 

السهاالت مخاطية مدماة تترافق بحس 

 زحير وآالم بطنية شديدة بدون حمى.

 االختالطات:  

 ي التهاب كولون قرحي نزف •

 خراج ما حول املستقيم والشرج  •

 خراجات خارج األنبوب الهضمي: كبدية، رئوية، دماغية.  •

 التشخيص: فحص البراز حيث ترى األشكال الناشطة في املراحل الحادة، واألكياس في اإلصابة املزمنة. 

 املعالجة: مركبات املترونيدازول.
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 ( Rheumatic Feverالحمى الرثوية )

، تصيب األطفال  Aارتكاس مناعي تحسس ي حاد غير قيحي تالي اللتهاب اللوزتين باملكورات العقدية  

 سنة. 18-5بعمر 

 أعراض وعالمات املرض: 

، تصيب كل طبقات القلب من الشغاف حتى التامور،  RF% من مرض ى 50التهاب القلب: يشاهد لدى  .1

والشائع هو التهاب دسامات القلب وأكثرها إصابة الدسام التاجي والدسام األبهري )تضيق أو قصور  

 بالدسامات(

% من املرض ى، التهاب مفاصل متنقل يصيب املفاصل  Polyarthritis :70التهاب املفاصل العديد  .2

رسغ، عنق القدم(، يتورم املفصل ويكون الجلد فوقه أحمر اللون حار  الكبيرة )الركبة، املرفق، ال

 مؤلم ال يستطيع املريض تحريكه، يتحسن بشكل سريع بتناول األسبرين.

: حركات ال إرادية مع ضعف وعدم تناسق عضلي وعدم استقرار عاطفي يسمى  Choreaداء الرقص   .3

 أثناء النوم، أكثر العضالت Sydenham's Choreaرقص سيدينهام )
ً
(، يظهر في اليقظة ويغيب تماما

 أشهر أو أكثر من اإلصابة.3% من املرض ى بعد 20إصابة الوجه واللسان واألطراف، يصيب 

% من املرض ى، هي ظهور طفح جلدي غير  5: تشاهد عند Marginatum Erythemaالحمامى الهامشية   .4

 حاك أحمر مع مراكز شاحبة ومحيط مدور ثعباني، خاصة على الجذع وجذور األطراف. 

% من املرض ى،  3-2: تشاهد لدى Subcutaneous Rheumatic Nodulesالعقيدات تحت الجلد  .5

على السطوح الباسطة للمفاصل )املرفق،  عقيدات قاسية غير مؤملة متحركة سريعة الزوال تظهر

 الركبة، الرسغ(.

 : Jones 1944يعتمد على معايير جونز الكبرى والصغرى التشخيص: 

 املعايير الكبرى: 

 التهاب القلب  •

 التهاب املفاصل  •

 داء الرقص  •

 حمامى هامشية  •
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 العقيدات تحت الجلد  •

 املعايير الصغرى: 

 اآلالم املفصلية   •

 الحمى  •

 فل  ارتفاع سرعة التث  •

 Cارتفاع البروتين االرتكاس ي   •

 على تخطيط القلب الكهربائي. P-Rتطاول مسافة   •

يكون بوجود معيارين كبيرين أو معيار كبير ومعيارين صغيرين، مع وجود دليل على التهاب سابق  التشخيص 

 (. ASLO، Anti-Streptolysin Oبالعقديات الحالة للدم )ارتفاع  

تزول كل مظاهر الحمى الرثوية دون عواقب خالل أسبوعين ماعدا القلب، وتحدث إصابة  التطور واالنذار: 

 قلبية جسيمة بسبب تكرر هجمات الحمى الرثوية لذلك يجب الوقاية من النكس.

 املعالجة:  

 الراحة ضرورية لكل املرض ى خاصة املصابين بالتهاب قلب.  •

 وجود التهاب القلب املعالجة بالكورتيزون خاصة في  •

 مضادات االلتهاب كاألسبرين في حال التهاب مفاصل وآالم مفصلية •

 إعطاء الصادات الحيوية للتأكد من القضاء على االلتهاب الجرثومي •

 املعالجة الوقائية املضادة للعقديات:

 بشكل شهري 
ً
 سنة. 25وحدة حتى يتجاوز املريض سن  1.200.000يعطى البنسلين املديد عضليا
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 ( Blood Disordersأمراض الدم )

 Hematopoietic)  من الخاليا املولدة ملكونات الدم الذي يتكون  يتم انتاج كريات الدم املختلفة في نقي العظام

cells) .ومن خاليا دهنية ، 

بشكل متواصل لتنتج خاليا  الخاليا الجذعية ، تتكاثر Stem cellsتسمى الخاليا املولدة للدم بالخاليا الجذعية 

واالنقسامات  تمر باقي الخاليا بسلسلة من التحوالت بينما جديدة، يبقى جزء منها على حاله كخاليا جذعية، 

 لتتحول الى خاليا الدم املختلفة )كريات الدم البيضاء، الحمراء والصفيحات الدموية(. 

 نتقال الى الدورة الدموية. تواصل كل الخاليا مراحل نموها ونضجها داخل النخاع قبل اال 

 %(:9%( وعناصر أخرى )91هي الجزء السائل من الدم لونها أصفر شاحب تتألف من ماء )املصورة الدموية: 

o  :البروتينات: التي تصطنع في الكبد وأهمها 

 األلبومين )مسؤول عن حفظ الضغط الحلولي( •

 الغلوبولين )مسؤول عن الوظيفة املناعية( •

 ول عن تشكيل العلقة الدموية(.الفيبرينوجين )مسؤ  •

o   عناصر عضوية غير بروتينية: غلوكوز، شحوم ثالثية، كوليسترول، بولة دموية، كرياتين، حمض

 .البول، بيليروبين، حمض اللبن، هرمونات، فيتامينات، أنزيمات

o  عناصر معدنية: الصوديوم والكالسيوم والحديد والكلور والبوتاسيوم والفوسفور . 

 الدم فترات حياة متفاوتة ومحددة تموت بعدها، ويتم استبدالها بإنتاج جديد من النخاع: لخاليا  

 ساعات.  6متوسط عمر الكريات البيضاء حوالي  •

 أيام. 10متوسط عمر الصفيحات الدموية  •

 يوم.  120متوسط عمر الكريات الحمراء  •
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 املقادير الوسطية الطبيعية للعناصر الدموية 

 3مليون كرية/ ملم 5 الحمراء الكريات 

 14 الخضاب 

 45 الهيماتوكريت 

 % من عدد الكريات الحمراء 1>  الشبكيات 

 3/ ملم 10000 – 4000 الكريات البيضاء 

 3/ملم 300000 الصفيحات الدموية 

 دقيقة 3- 1 زمن النزف 

 دقيقة 10 – 6 زمن التخثر 

 ملم/ ساعة  10 – 0 سرعة التثفل 

 

الوظيفة األساسية للكريات الحمراء هي نقل األكسجين وثاني  :  Red Blood Cells)الحمراء ) كريات الدم 

 أكسيد الكربون، بواسطة مادة بروتينية متخصصة هي الهيموغلوبين.

 مم يتركب الخضاب )الهيموغلوبين(؟

  ،الهيموغلوبين هو صباغ تنفس ي يتكون من الهيم )وهو حلقة بورفيرينية تحتوي في مركزها على معدن الحديد(

 والغلوبين وهو عديد ببتيد يتألف من زوجين من السالسل الببتيدية.  

ة  يوجد أربعة أنواع من السالسل تشكل أنماط الخضاب املختلفة وهي ألفا وبيتا ودلتا وغاما وتتواجد السلسل

 . ألفا في كل األنماط
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 ينتج عن اتحاد هذه السالسل ثالثة أنواع من الهيموغلوبين الطبيعي في دم االنسان: 

 HbA HbA2 HbF النوع 

 ẞ2 α2 δ2α2 2α2γ السالسل املكونة 

 %0.5 % 3-1.5 % 98-95 النسبة في الدم الطبيعي 

 

 قسمين رئيسيين: تتألف من (: White Blood Cellsكريات الدم البيضاء ) 

 أنواع:   3(: تحتوي على حبيبات في الهيولى ولها Granulocytesالخاليا املحببة ) •

o ( العدالتNeutrophils  تشكل :)70-40 .% 

o ( الحمضاتEosinophils تشكل :)6-1.% 

o ( األسساتBasophils تشكل :)2-1.% 

 لى، وتضم: (: ال تحتوي على حبيبات في الهيو Agranulocytesالخاليا غير املحببة ) •

o ( اللمفاوياتLymphocytes تشكل :)40-20.% 

o ( الوحيداتMonocytes تشكل :)10-2.% 

 تلعب الكريات البيضاء الدور الرئيس ي في القضاء على الكائنات الغريبة املهاجمة للجسم. 
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  3/مم50000لها دور رئيس ي في تخثر الدم، عندما ينخفض عددها عن (: Plateletsالصفيحات الدموية ) 

 إلمكانية النزف، وتصبح النزوف خطيرة عندما يصبح عددها أقل من يص 
ً
 . 3/مم10000بح املريض معرضا

 من عالمات وأعراض عوز الصفيحات:

 كدمات جلدية: وسهولة التكدم بالرض البسيط أو بدون رض. •

 والنمشات: بقع حمراء وحبيبات على الجلد.  الفرفريات •

 نزوف اللثة واألسنان   •

 كثرة حدوث الرعاف من األنف •

 بيلة دموية •

 نزف هضمي  •

 Anemiaفقر الدم  

 وهذا يحدث بسبب: ومكوناتها هو نقص عدد الكريات الحمراء  

، وحمض  B12: يتضمن انتاج الكريات الحمراء ثالثة عناصر مهمة: الحديد، فيتامين قلة انتاجها •

، أو  
ً
الفوليك، نقص أحد هذه العناصر ينقص إنتاج الكريات الحمراء، وهنا يسمى فقر الدم عوزيا

بسبب مرض يصيب نقي العظام يمنعه من إنتاج  

وتوليد كريات الدم )تفرز الكلية هرمون  

ي يحرض نقي العظام على األريتروبيوتين الذ

توليد كريات الدم الحمراء، نقص هذا الهرمون  

 يؤدي الى نقص إنتاج الكريات الحمراء(. 

 . : مؤدية الى فقر دم انحالليزيادة تخربها  •

 :  فقر الدم   أعراض

 عدم تحمل البرد  •

 شحوب الجلد واألغشية املخاطية •

 زلة تنفسية جهدية، خفقان قلبي جهدي  •
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 صداع، دوار، طنين  •

 ية بقع سوداء أمام العين )الذباب الطائر(رؤ  •

 ضعف وتعب عام ألدنى جهد  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فقر الدم بعوز الحديد

Iron Deficiency Anemia 

 ،
ً
ضياع الحديد بالنزف وقدرة ، يحدث بسبب % من سكان العالم30يشاهد لدى أكثر أسباب فقر الدم انتشارا

 الغذاء.الجسم املحدودة على امتصاص الحديد من  

 
ً
-20% منها فقط، تزيد الى 10ملغ/اليوم، يمتص الجسم  20- 15مقدار الحديد الوارد مع الغذاء يقدر وسطيا

 % في حاالت نقص الحديد أو الحمل. 30
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 غ من الحديد: 5-3يحوي جسم البالغ 

-  2.5% منه في خضاب الكريات الحمراء )60

 غ(. 3

  يخزن في الكبد والعضالت والخاليا الشبكية 

غ(: ثلثيه بشكل فيرتين   1.5- 0.5البطانية )

ذواب باملاء ومتوفر للكريات الحمراء،  

والثلث الباقي بشكل هيموسيدرين غير ذواب  

 باملاء. 

 العوامل التي تؤثر في امتصاص الحديد من األمعاء:

 امتصاص الحديد الحيواني أسهل وأسرع من الحديد النباتي  •

 الجيد حموضة املعدة تساعد على االمتصاص  •

 في الطعام يقلل من امتصاصه  Phytateاتحاد الحديد مع الفوسفات والفيتات  •

 الحاجة اليومية من الحديد تعادل ما يفقده الجسم كل يوم:

o   :مغ/اليوم1-0.5ضياع من العرق والبول والبراز 

o  :مع/اليوم خالل أيام الطمث  0.7 -0.5دم الطمث 

 زيادة الحاجة: 

o  مع/اليوم 0.6األطفال  أثناء مرحلة النمو: عند 

o  :مغ/اليوم. 2-1أثناء الحمل 

 يدعى فقر الدم بعوز الحديد فقر الدم ناقص الصباغ صغير الحجم 

 Hypochromia Microcytosis 

 يشكو املريض من أعراض فقر الدم مع بعض العالمات الخاصة. 
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 األعراض والعالمات الخاصة في فقر الدم بعوز الحديد: 

 هشاشة األظافر  •

 ضمور حليمات اللسان  •

 التهاب زوايا الفم  •

 هشاشة وسقوط األشعار  •

متالزمة بالمر فنسن )صعوبة البلع مع التهاب   •

  Plummer-Vinson Syndrome اللسان(

 أسباب فقر الدم بعوز الحديد: 

 نقص كمية الحديد في الغذاء •

 نقص امتصاص الحديد  •

 زيادة الحاجة للحديد كما في الحمل  •

 غزيرة أو الخفيفة املزمنة( النزوف بأنواعها )ال •

 استقصاء فقر الدم بعوز الحديد: 

 تعداد عام يبدي نقص عدد الكريات الحمراء ونقص الخضاب والهيماتوكريت  •

 اللطاخة الدموية تبدي كريات حمراء صغيرة الحجم وشاحبة  •

 نتحرى حديد املصل  •

 نتحرى الفيرتين الذي يعكس مخزون الحديد في الجسم.  •

 العالج: 

أشهر لتعويض  3العالجي إعادة الخضاب الى املستوى الطبيعي للمريض، ثم املتابعة بالعالج ملدة الهدف 

 مخزون الحديد بالجسم. 

• Ferrous Sulphate (generally contains 20 to 30% elemental iron per mg of mineral salt, 

but can vary by manufacturer) 

https://manara.edu.sy/



  

47 
 

• Ferrous Gluconate (contains approximately 10 to 14% elemental iron per mg of mineral 

salt) 

• Ferrous fumarate (contains 33% elemental iron per mg of mineral salt) 

حقن الحديد في الحاالت الشديدة أو عند وجود مرض يمنع امتصاص الحديد املعوي، أو عند عدم  •

 الحديد الفموية.   تحمل املريض لآلثار الهضمية املزعجة ملركبات

 فقر الدم العرطل )كبيرالكريات(

Megaloblastic Anemia 

 وعوز حمض الفوليك.  B12يحدث في عوز فيتامين 

 اللطاخة الدموية تظهر ضخامة الكريات الحمراء وزيادة تفصص الكريات البيضاء املعتدلة.

 

 

 (:  B12فقر الدم الخبيث )فقر الدم بعوز فيتامين 

 في الطعام، أو عن عدم القدرة على امتصاصه من الطعام.  B12ينجم عن نقص فيتامين 

  5يتواجد في منتجات اللحوم واأللبان، يختزن في الكبد بكميات تكفي الشخص البالغ السليم ملدة  B12فيتامين 

 سنوات. 

 : B12أسباب نقص فيتامين 

نقص امتصاص الفيتامين من األمعاء الدقيقة، استئصال جزء من األمعاء أو أمراض األمعاء  وجود •

 . االلتهابية

https://manara.edu.sy/



  

48 
 

 . نقص إفراز العامل الداخلي من املعدة الضروري المتصاص هذا الفيتامين •

Vitamin B12 deficiency anemia due to intrinsic factor deficiency 

 استئصال املعدة. •

 :  B12األعراض العامة لفقر الدم باإلضافة ألعراض خاصة بعوز فيتامين األعراض:  

 التهاب األعصاب )خدر ونمل باألطراف(  •

 التهاب اللسان )أحمر أملس مؤلم( •

 في حاالت العوز الغذائي و  B12فيتامين العالج: 
ً
 مرة بالشهر مدى الحياةيعطى فمويا

ً
 عضليا

ً
في حاالت   حقنا

 . سوء االمتصاص

 Folic Acid Deficiency Anemiaر الدم الناجم عن عوز حمض الفوليك  فق

ال يخزن لفترة طويلة وال بكميات كبيرة لذا يجب تزويد الجسم بشكل   B12حمض الفوليك بعكس فيتامين  

 هي نقصه في الغذاء، ويمكن أن يكون السبب نقص  
ً
مستمر بهذا الفيتامين، أكثر أسباب نقصه شيوعا

 امتصاصه املعوي. 

يتوافر في الكبد واألوراق الخضراء 

والحبوب الكاملة، يتلفه الطهي  

 بسهولة.

تي يخططن يعطى للسيدات اللوا

للحمل في األشهر السابقة للحمل  

للوقاية من فقر الدم وألنه يقي من  

التشوهات الخلقية للجنين )يقلل  

 %(.70حدوث تشوهات األنبوب العصبي بنسبة 

 األعراض: أعراض فقر الدم العامة، ال يوجد أعراض نوعية. 

( 
ً
 مكغ/اليوم(.400العالج: يعطى حمض الفوليك فمويا

 الليفقر الدم االنح

Hemolytic Anemia 
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 قصر في عمر الكرية الحمراء ال يستطيع النقي تعويضه.

: إضافة ألعراض فقر الدم نجد يرقان وضخامة طحال.
ً
 سريريا

 :
ً
 نجد العالمات الدالة على تخرب الكريات الحمراء:  مخبريا

 ارتفاع البيليروبين غير املباشر الناجم عن استقالب الهيم  •

 LDHارتفاع  •

 زيادة الشبكيات )هي األشكال الفتية الباكرة للكريات الحمراء وتدل على زيادة نشاط النقي(.  •

 أسباب انحالل الدم: 

 خلل في الكرية الحمراء: 

 اعتالل خضاب: فقر دم منجلي، تالسيميا.  •

 ،  G6PDعوز خمائري مثل نقص خميرة   •

 عيب في غشاء الكرية )تكور كريات وراثي( •

 الكرية الحمراء: أسباب خارج 

 أسباب مناعية )تشكل أضداد موجهة ضد الكريات الحمراء( •

 فرط طحالية  •

 التالسيميا )فقر دم حوض البحر األبيض املتوسط( 

Thalassemia 
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  سببه وراثيهو مرض واسع االنتشار خاصة في حوض البحر األبيض املتوسط، هو مرض  مرض التاالسيميا

، وبالتالي F، فتزداد نسبة الخضاب الجنيني  Aعدم قدرة النقي على انتاج كمية كافية من الخضاب الطبيعي 

انتاج كريات حمر مشوهة رقيقة شاحبة مختلفة  

 األحجام. 

للمرض  التالسيميا الصغرى: يكون الشخص حامال 

وال تظهر عليه األعراض، أو أعراض فقر دم بسيط،  

 ينقل املرض ألبنائه. 

 باملرض
ً
، تظهر  التالسيميا الكبرى: الشخص مصابا

 .األعراض بوضوح منذ الطفولة

 املعالجة: حمض الفوليك عن طريق الفم.

 

 

 

 

 

 

 

 فقر الدم املنجلي 

Sickle cell Anemia 

 (Sickle Haemoglobinمرض وراثي يتميز بوجود خضاب شاذ )الخضاب املنجلي 

 غير موجود بالدم الطبيعي،  
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  انسداد  ← فيتغير شكل الكرية الحمراء الى املنجلي  S الخضاب تبلور  ←نقص كمية األكسجين في الدم  

 .شديدة في البطن أو في املفاصل آالم ←  الدقيقة  الدموية  األوعية

 نوعان لإلصابة: هناك 

الحامل للمرض: ال عرض ي، يكشف بإجراء رحالن   .1

 %. 40-30بنسبة  Sالخضاب الذي يظهر الخضاب 

املصاب بفقر الدم املنجلي: يتطور لدى املصاب نوب   .2

تمنجل تتحرض في حاالت انخفاض تركيز األكسجين  

 مثل: 

 اإلرهاق الشديد )بعد رياضة مجهدة(  -

 لتهاب طرق بولية( اإلنتان الجرثومي )انتان دم أو ا -

حاالت التجفاف )بعد التعرض للشمس أو الحرارة   -

 لفترات طويلة(

، زيادة قابلية اإلصابة  آالم شديدةب: تتظاهر نوبة التمنجل 

حصيات  يرقان، فقر دم، ، حدوث جلطات دماغية، بااللتهابات

 مرارية. 

 
ً
: تحليل تغير شكل الكريات يكون موجبا

ً
 ، Sickling Testمخبريا

% مع غياب  95-75بنسبة  Sيظهر وجود الخضاب ( Haemoglobin Electrophoresis)الخضاب رحالن 

 . Aالخضاب 

 

 

 )الفوال(  G6PDعوز 

Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency 

التي تعمل على حماية الكرية الحمراء من املؤكسدات القوية، عوز   G6PDيوجد في غشاء الكرية الحمراء خميرة 

هذه الخميرة يؤدي الى تحطم الكرية الحمراء عند تعرضها للمؤكسدات )كالفول( وحدوث انحالل دم، املورثة  
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، لذا يصاب الذكور من أمهاتهم الحامالت للمرض، أما األنثى  Xاملسؤولة عن هذه الخميرة موجودة على الصبغي 

 ال تصاب باملرض بل تكون حاملة له.

 بعض األدوية كمركبات السلفا تحرض انحالل الدم لدى هؤالء املرض ى. 

 فقر الدم الالمصنع 

Aplastic Anemia 

 عن إنتاج جميع السالسل الدموية، يحدث في:
ً
 للخلوية ويصبح عاجزا

ً
 يكون نقي العظام فاقدا

 دوية تثبط عمل النقي. ارتشاح النقي بورم خبيث، تليف النقي، بعض األ 

ظهر نقص جميع عناصر الدم
ُ
 اللطاخة الدموية: ت

 املعالجة: زرع النقي.

 فرط الكريات الحمراء 

Polycythemia 

 عند الذكور مقارنة  
ً
هو زيادة عدد كريات الدم الحمراء، يصيب عادة البالغين فوق الخمسين، أكثر حدوثا

 باإلناث. له نوعين: 

 األولي )الحقيقي، األساس ي(: مجهول السبب.فرط الكريات الحمر   •

فرط الكريات الحمر الثانوي، ينتج عن نقص األكسجة )أمراض قلبية خلقية، أمراض تنفسية   •

 مزمنة، تدخين، العيش على املرتفعات(.

 فرط الكريات الحمر الكاذب: الناتج عن نقص السوائل والتجفاف )نقص حجم املصورة(.  •

 األعراض:  

 غير عرض ي  •

 تعب عام وصداع ودوار   •

 احمرار بالجلد وحكة  •

 ضخامة طحال   •
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 التشخيص: إجراء تعداد عام وصيغة، بزل النقي. 

 املضاعفات:

 الخثرات الدموية بسبب زيادة لزوجة الدم وزيادة عدد الصفيحات •

 النقرس  •

 نقص تروية قلبية •

 حصيات كلوية •

 العالج:

 فصادة الدم أو التبرع بالدم  •

 األسبرين   •

 التجفاف معالجة   •

 أمراض الكريات البيضاء 

 (: Neutropeniaقلة العدالت )

 تؤدي قلة العدالت الى أمراض انتانية خطيرة مهددة للحياة

 تحدث في بعض األمراض: 

 الحمى التيفية  •

 داء وحيدات النوى  •

 وحمض الفوليك B12عوز الفيتامين  •

 استخدام أدوية تثبط النقي  •

 Leukemiaابيضاضات الدم  

الدم هو تكاثر ورمي في واحدة من الخاليا املكونة للدم، تصنف وفق نمط الخلية املصابة، وتكون  ابيضاض 

 حادة أو مزمنة حسب درجة نضج الخاليا الورمية وحدة سير املرض.
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 عند األطفال، يصيب  Acute Lymphocytic Leukemiaابيضاض الدم اللمفاوي الحاد   •
ً
: أكثر شيوعا

 دون الوصول الى نموها الكامل.  الخاليا اللمفاوية في نقي
ً
 العظام التي تتكاثر سريعا

يصيب األطفال والبالغين، تكاثر  :Acute Myelogenous Leukemiaابيضاض الدم النقوي الحاد  •

 نوعين من الخاليا البيضاء )املحببة ووحيدات النوى(. 

البالغين فقط  : يحدث عند Chronic Lymphocytic Leukemiaابيضاض الدم اللمفاوي املزمن   •

 ويتطور ببطء، يبدأ في الخاليا اللمفاوية.

: يحدث لدى البالغين ويتطور  Chronic Myelogenous Leukemiaابيضاض الدم النقوي املزمن   •

 ببطء. 

 أعراض وعالمات االبيضاضات: 

 التعب واالرهاق، تنجم عن الكريات الحمراء    ✓

 نقص الشهية  ✓

 ارتفاع الحرارة  ✓

 ومفصلية آالم عظمية  ✓

 نزوف لثوية وظهور النمشات )بقع زرقاء صغيرة تحت الجلد(، بسبب نقص عدد الصفيحات الدموية ✓

زيادة عدد الكريات البيضاء على حساب الخاليا الفتية غير الناضجة وبالتالي يكون املريض عرضة   ✓

 لإلصابات االنتانية. 

 ضخامة الطحال والكبد والعقد اللمفاوية. ✓

 التشخيص: 

 ( Complete Blood Countوصيغة ) تعداد عام ✓

 لطاخة دموية ✓

 بزل نقي العظام ✓

 خزعة عظم  ✓

 العالج:
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، هي العالج الرئيس ي ألغلب   ✓
ً
 أو وريديا

ً
العالج الكيميائي: أدوية قاتلة للخاليا السرطانية، تعطى فمويا

 حاالت ابيضاض الدم.

 العالج الحيوي: كاإلنترفيرون.  ✓

 العالج الشعاعي.  ✓

 لقتل كامل خالياه زرع نقي العظم: يتم جم ✓
ً
ع خاليا نقي عظم سليمة من املريض، ثم يعالج كيميائيا

 السرطانية، ويعاد زرع خاليا النقي السليمة. 

 من النكس. ✓
ً
 يجب متابعة املريض متابعة دائمة خوفا

 األمراض الدموية النزفية 

 العوامل املسؤولة عن النزف والتخثر: 

 الصفيحات الدموية  ✓

 األوعية الدموية  ✓

 عوامل التخثر  ✓

 اضطراب أي من هذه العوامل يؤدي الى خلل في آلية اإلرقاء الدموي وحدوث النزف 

 أمراض الصفيحات الدموية:

 نقص عدد الصفيحات الدموية: 

 النقص املناعي الذاتي  •

 النقص السمي الدوائي  •

 صمام القلب الصنعي •

 التخثر املنتشر ضمن األوعية  •

  < 
ً
 3/ملم100000عدد الصفيحات يعتير ناقصا

 يحدث نزف ألقل رض  3/ملم50000العدد > 

 . يحدث نزف عفوي )الفرفريات، الكدمات، نزف هضمي أو بولي أو دماغي( 3/ ملم10000العدد > 
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 اضطراب وظيفة الصفيحات: 

•  :
ً
 يكون عدد الصفيحات طبيعيا

 نقص وظيفة التصاق الصفيحات •

 نقص التجمع الصفيحي  •

 الصفيحات خلل في إطالق محتويات   •

 شذوذ جدران األوعية الدموية: 

شائعة ال تؤدي الى مشاكل نزفية هامة، تحدث نزوف من األغشية املخاطية أو الجلد عقب الرض وتتوقف 

 ساعة وهنا يكون:  48-24بمدة أقصاها 

 عدد الصفيحات طبيعي، زمن النزف طبيعي 

 ، متالزمة هينوخ شونالين. Cاألسباب: األدوية، عوز الفيتامين 

 اضطراب عوامل التخثر 

عوامل التخثر هي مجموعة من املواد البروتينية التي توجد في الدم بشكل طالئع غير فعالة تتفعل عند تأذي  

 طناع.كمساعد أنزيمي لعملية االص  Kالوعاء الدموي ومعظمها يصطنع في الكبد بوجود الفيتامين 

 يحدث نقص في بعض عوامل التخثر: 

    Kفي عوز الفيتامين 

 أو أمراض الكبد كالتشمع والتهاب الكبد. 

 

 

 Hemophiliaالناعور 

 النساء
ً
 جدا

ً
،  IIIꓦنقص جزئي أو تام في انتاج العامل الثامن ، يحدث فيه مرض وراثي يصيب الذكور ونادرا

 عندما يبدأ الطفل بالحركة، يتظاهر ب: تظهر األعراض في السنة األولى من الحياة 

 نزوف مفصلية )آالم شديدة وإعاقة مفصلية(،  
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 نزوف في العضالت أو األنسجة الداخلية أو الدماغ. 

  :
ً
 مخبريا

 وظيفة الصفيحات سوية •

 البروترومبين طبيعي  •

 تطاول زمن التخثر  •

 نقص فاعلية العامل الثامن  •

 االنتباه لعدم تعرض الطفل للرضوض عالج: ال

 نقل العامل الثامن عند النزف 

 تجنب الحقن العضلية

 تجنب األسبرين ومضادات االلتهاب الالستيروئيدية.

 أمراض الكليتين والجهاز البولي

Renal and Urinary Tract Diseases 

 ملحة تشريحية: 

يوجد في جسم االنسان كليتين، يمنى ويسرى تقعان خلف الغشاء البريتواني على جانبي العمود الفقري على  

مستوي الفقرتين الظهريتين األخيرتين والفقرات القطنية األولى، الكلية لها شكل يشبه حبة الفاصولياء بطول  

 عند البلوغ. 11-12
ً
 سم تقريبا

الخارج الى الداخل )الغالف الخارجي، القشر، اللب، الحليمات،  تتكون كل كلية من عدة طبقات هي من  

 أهرامات مالبيكي، الحويضة(.
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النفرون هو الوحدة الوظيفية األولى للكلية يتألف من الكبيبة واألنبوب الكلوي، تحتوي كل كلية على مليون  

 نفرون، يخرج البول بعد تجمعه الى الحالب ثم املثانة.

 

 

 :  تيناألساسية للكلي الوظائف 

 تكوين وإفراز البول الذي يحتوي على مواد يجب التخلص منها بصورة منتظمة.  -1

 .كالبولة والكرياتينين وحمض البول  االستقالبالتخلص من نواتج  -2

 )بامتصاص املاء واألمالح(.  املساهمة في الحفاظ على ضغط حلولي طبيعي للبالسما -3

 pHالقلوي الحامض ي   توازن الاملساهمة في تحقيق  -4

 لها وظيفة هرمونية حيث تقوم:  -5
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 الى شكله الفعال.   D، وتحويل الفيتامين  املساهمة في تنظيم الكالسيوم والفوسفور  .1

 تفرز األريتروبيوتين الذي يحرض نقي العظام على إنتاج كريات الدم الحمراء.  .2

املحافظة على ضبط الضغط الشرياني من خالل جملة الرينين أنجيوتنسين: حين   .3

للكبب استجابة   ر ينخفض الضغط الشرياني يتم إفراز الرينين من الجهاز املجاو 

النخفاض الضغط في الشرينات الواردة، يقوم الرينين بتحويل طليعة األنجيوتنسين الى 

وهو من أقوى املقبضات   2أنجيوتنسين  الذي يتحول في الرئتين الى  1أنجيوتنسين 

الوعائية، ويحرض إفراز األلدوستيرون الكظري، كما تفرز البروستاغالندنيات  

 املوسعة لألوعية. 

 تساعد في التخلص من األدوية واملواد الضارة بالجسم.  -6

 تقييم الوظيفة الكلوية: 

 فحص البول: نبحث في فحص البول عن:  .1

i)  الكلية بتمديد وتكثيف البول حسب كمية السوائل املتناولة، وتكون كثافة  الكثافة البولية: تقوم

 . 1.030-1.003البول بين 

ii)  ساعة. 24مغ/150البروتين: في البول الطبيعي يوجد كمية زهيدة من البروتين ال تتجاوز 

iii)  .مرض ي 
ً
 في البول الطبيعي، وجود السكر في البول دوما

ً
 السكر: ال يوجد سكر أبدا

iv)  كرية في الساحة املجهرية، تزداد في   2-1الكريات الحمراء: تتواجد في البول الطبيعي بمعدل

 التهاب الكبب والكلية والحصيات البولية واألورام. 

v)  :يزداد عددها   كرية في الساحة املجهرية، 3-2تتواجد في البول الطبيعي بمعدل الكريات البيضاء

 في االنتانات البولية. 

vi)  ها عدة أشكال وقد تدل على إصابة كبية. األسطوانات: ل 

 فحص الدم: نبحث في الدم عن:  .2

i)   مغ/دل 40-20البولة الدموية: القيم الطبيعية 

ii)  مغ/دل 1.3-0.5الكرياتينين: الطبيعي 

 ارتفاع هذه القيم يدل على قصور في الوظيفة الكلوية.
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 التصوير باألمواج فوق الصوتية: إجراء سريع وسهل وغير راض،   .3

i) الكلية وتوضعها   يظهر حجم 

ii)   تظهر التوسع في الطرق البولية في حال

 وجوده

iii)   تظهر األورام والكيسات 

iv)  يساعد في دراسة املثانة وقدرتها اإلفراغية 

v)  يساعد في دراسة البروستات 

vi)   في املرض الكلوي املزمن نفقد التمايز

 القشري اللبي. 

التصوير الشعاعي البسيط: تساعد في تحديد حجم   .4

هما، وتكشف الحصيات الكلسية  الكليتين وموقع

 الظليلة على األشعة. 

التصوير الشعاعي الظليل: يتم بعد حقن مادة ظليلة   .5

 ويكشف الحصيات غير الظليلة على األشعة، كما  
ً
وريديا

  يكشف التشوهات في الكليتين والجهاز البولي.

(، والرنين املغناطيس ي:  CTالتصوير املقطعي املحوسب ) .6

 دها. يكشف األورام وامتدا

تصوير الشرايين الكلوية: يستخدم عند الشك بوجود   .7

 تضيق أو نزف شرياني كلوي. 

 خزعة الكلية. .8
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 أمراض الكلية والسبيل البولي

 التهاب الكبب والكلية 

glomerulonephritis 

، تنتج عن ترسب معقدات مناعية جائلة بالدوران، أو عن    معظم التهابات كبيبات الكلية متواسطة
ً
مناعيا

تشكل معقدات مناعية نوعية حول املستضدات الكبية أو حول مستضدات أخرى جرثومية أو فيروسية  

 متوضعة في الكبب.

 التهاب الكبب والكلية الحاد التالي لإلنتان:

وظيفي للكبب يشاهد في كل األعمار ولكنه أشيع لدى  التهاب يصيب الكبب ويؤدي الى تدمير البناء الوعائي وال

يوم من   14-10األطفال والشباب، يشاهد بعد اإلصابة بالتهاب اللوزتين باملكورات العقدية، بعد فترة كمون 

 إصابة البلعوم وهذا يوجه آللية مناعية أكثر من كونها آلية إنتانية مباشرة.

 :
ً
 يتظاهر سريريا

 ألم بالخاصرتين  •

 تجة عن احتباس املاء والصوديوم وذمات نا •

 ارتفاع توتر شرياني  •

 :
ً
 مخبريا

 انخفاض معدل الرشح الكبي  •

 غ/اليوم(3بيلة بروتينية ) •

 بيلة دموية •

 شح بول: يكون البول أحمر غامق اللون  •

 خالل أسبوعين. 
ً
 تتحسن الوظيفة الكلوية عفويا

 التشخيص: 

 فحص بول )كريات حمر + بروتين + أسطوانات(  •
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 مسحات من البلعومأخذ  •

 في الدم نجد:

 أشهر، ويدل على اإلصابة باملكورات العقدية.  6أسابيع ويستمر   3-1يرتفع بعد  ASLOارتفاع  •

 . CRPارتفاع سرعة التثفل والبروتين االرتكاس ي   •

 ويدل على الحدثية املناعية.  C3, C4انخفاض التراكيز املصلية للمتممة   •

 املعالجة:  

 الراحة في الفراش  •

 قليلة البروتين وقليلة األمالح حمية •

 تحديد السوائل وإعطاء املدرات  •

 خافضات الضغط الشرياني •

 أيام لتطهير البلعوم 10الصادات الحيوية تعطى  •

 ملنع حدوث إصابة جديدة. •
ً
 البنسلين املديد عضليا

 اإلنذار:  

ما تتطور نحو اإلزمان  تميل اإلصابة الكلوية للشفاء بشكل كامل عند األطفال، وعند معظم البالغين، بين 

 والقصور الكلوي عند نسبة قليلة من املرض ى. 

 التهاب الكبب والكلي املزمن: 

 يتلو التهاب الكبب والكلية الحاد غير الشافي، وقد يكشف بالصدفة لعدم وجود أعراض، 

 ب: تعب ووهن، ارتفاع توتر شرياني، فقر دم، قصور كلوي مزمن. 
ً
 قد يتظاهر سريريا

 Nephrotic Syndromeاملتالزمة النفروزية 

 إصابة كبية مزمنة تؤدي الى املتالزمة النفروزية التي تتميز بما يلي:

 وذمات معممة شديدة   •
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 ساعة(24غ/ بول 3بيلة بروتينية غزيرة )< •

 نقص بروتينات الدم )خاصة األلبومين(  •

 فرط شحوم الدم •

 زيادة قابلية التخثر   •

 (.IgA, IgGاضطراب الوظيفة املناعية بسبب نقص الغلوبولينات املناعية )  •

 األسباب التي تؤدي الى املتالزمة النفروزية: 

 أسباب تصيب الكلية مباشرة:  •

 التهاب الكبب والكلية الحاد واملزمن بكل أشكاله  -

 السموم واألدوية )الزئبق، بنسالمين، بروبنسيد(  -

 تفاعالت تحسسية )سم األفعى( -

أسباب جهازية: أمراض النسيج الضام )الذئبة الحمامية، التهاب العضالت والجلد، التهاب الشريان   •

 العديد العقدي( 

 أسباب ورمية: )داء هودجكن، الورم النقوي العديد، ابيضاض الدم اللمفاوي(  •

 ، الزهري Bأمراض خمجية: التهاب الكبد  •

 أمراض القلب: قصور القلب  •

 ريد الكلوي أمراض األوعية: خثرة الو  •

 النفروز الدهني أو قليل التبدالت: يشاهد عند األطفال  •

تهاجم األضداد الغشاء القاعدي، أو تتوضع معقدات مناعية )مركب ضد مستضد( على الغشاء القاعدي  

 وتؤدي لزيادة نفوذ الرشاحة البروتينية من الكبب. 

 ات. العالج: الراحة، حمية غنية بالبروتينات وفقيرة األمالح، املدر 
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 التهاب املجاري البولية 

Urinary tract infection 

إصابة خمجية جرثومية شائعة وناكسة، أهم الجراثيم التي تؤدي الى اإلصابة: اإليشريشيا الكولونية، 

 الكلبسيال، ويؤدي استخدام القثطرة البولية لإلصابة بالعصيات الزرق. 

 اإلحليل )طريق صاعد(. تصل الجراثيم الى املثانة عن طريق 

تستطيع املثانة التخلص من عدد كبير من الجراثيم، لكن بعض العوامل تضعف من قدرة املثانة على التخلص  

 من الجراثيم منها: 

•  .
ً
 العمر والجنس: تزداد اإلصابة لدى السيدات، ونادرة عند الذكور قبل الخمسين عاما

ب الركودة الناتجة عن الحمل مع التبدالت  الحمل: تزداد اإلصابة لدى السيدات الحوامل بسب •

 الهرمونية. 

 الرتوج املثانية، األجسام األجنبية، الحصيات.  •

 الداء السكري.  •

 انسداد مخرج املثانة كالورم أو ضخامة البروستات.  •

 القلس املثاني الحالبي خاصة عند األطفال.  •

 استخدام األدوات كالقثطرة البولية. •

(خلل وظيفة املثانة  •
ً
 كاملثانة العصبية )بعد أذية النخاع الشوكي مثال
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قد يحدث التهاب املجاري البولية بالطريق النازل  

 )الطريق الدموي( في حاالت نقص املناعة.

تقسم التهابات املجاري البولية الى التهاب مجاري بولية  

علوية )التهاب الحويضة والكلية(، والتهاب مجاري  

 انة، التهاب اإلحليل(. بولية سفلية )التهاب املث

 

 : Pyelonephritisالتهاب الحويضة والكلية الحاد  

يحدث في كل األعمار، بشكل أكبر لدى اإلناث، ينتقل  

 بالطريق النازل،  
ً
 بالطريق الصاعد ونادرا

 العامل الجرثومي املسؤول األساس ي هو اإليشريشيا كولي. 

 األعراض: 

 ألم في الخاصرتين  •

 ارتفاع حرارة وعرواءات  •

 تعدد بيالت وعسرة تبول وحرقة بولية •

 البول عكر قيحي  •

 قد يحدث إقياء وإسهال وهبوط توتر شرياني. •

 التشخيص: 

 األعراض السريرية  •

 فحص البول: بيلة قيحية وأسطوانات، مع وجود جراثيم  •

 فحص الدم: ارتفاع عدد الكريات البيضاء مع رجحان للعدالت. •

 التحسس: لتحديد الجرثوم والصاد املناسب. زرع البول مع   •

 أيام.  10راحة تامة، اإلكثار من السوائل، الصادات الحيوية املناسبة، العالج ملدة املعالجة: 
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 التأكد من الشفاء بإجراء فحص بول الحق، عند النكس يجب البحث عن عوامل مؤهبة لإلنتان ومعالجتها. 

ال عرض ي، يكشف بالصدفة عند إجراء فحص بول لسبب آخر، من  عادة  : التهاب الحويضة والكلية املزمن 

 .
ً
 أهم أسباب القصور الكلوي املزمن، تصاب كلية أو كليتين نتيجة خمج متكرر غير عرض ي أو غير معالج جيدا

 فحص البول يظهر بيلة جرثومية وبيلة كريات بيضاء، تراجع قدرة الكلية على تكثيف البول. 

 بة ومراقبة وظيفة الكليتين. املعالجة: الصادات املناس

 : Cystitisالتهاب املثانة الحاد 

 لدى النساء بسبب قصر اإلحليل، يحدث لدى الذكور بسبب وجود انسداد مجاري بولية كضخامة  
ً
أكثر شيوعا

 البروستات وتضيق اإلحليل. 

 السبب الرئيس ي لإلصابة: جراثيم اإليشيريشيا كولي.

 األعراض:  

 بمنطقة املثانة أسف البطن ألم وانزعاج  •

 تعدد بيالت وعسرة تبول   •

 حرقة بولية مع زحير بولي •

 فحص البول يظهر بيلة دموية وبيلة كريات بيضاء  

 العالج بالصادات املناسبة مع اإلكثار من السوائل 

 :  Urethritisالتهاب اإلحليل 

 العامل املمرض هو املكورات البنية، تنتقل بالعالقات الجنسية، 

 لذكور: تتظاهر بألم شديد أثناء التبول، مع خروج مفرزات قيحية ومخاطية بشكل عفوي. عند ا

 عند اإلناث: قد تكون اإلصابة ال عرضية. 

 املعالجة، الصاد املناسب البنسلين، الريفامبيسين. 
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 القصور الكلوي 

Renal Failure 

 للكليتين، واحتباس الفضالت اآلزوتية الناتجة عن االستقالب.  نقص الوظيفة اإلطراحية

 باإلضافة الى تراجع وظائف الكلية األخرى كتنظيم السوائل والشوارد والوظيفة الغدية.

 يصنف القصور الكلوي الى قصور كلوي حاد ومزمن. 

 : Acute Renal Failureالقصور الكلوي الحاد 

 عادة، يتطور على مدى أيام الى أسابيع.  تدهور مفاجئ للوظيفة الكلوية، يكون 
ً
 عكوسا

 

 أسباب القصور الكلوي قد تكون: 

 قبل كلوية

 كلوية 

 بعد كلوية 

: شح البول، أي تقل كمية البول عن 
ً
 400سريريا

 ساعة.  24مل/

: ترتفع أرقام البولة والكرياتينين. 
ً
 مخبريا

 العالج: 

 معالجة األسباب التي أدت للقصور  •

 الغذاء الغني بالبروتينات والصوديوم والبوتاسيومتقليل نسبة   •

 إعطاء السوائل بشكل متناسب مع السوائل الخارجة )كمية البول +االسهال+ التعرق+ ...(  •

 تخفيض نسبة البوتاسيوم في الدم •
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 : Chronic Renal Failureالقصور الكلوي املزمن 

هو تدهور غير عكوس في الوظيفة الكلوية، يتطور على مدى سنوات، تتظاهر األعراض باضطراب الوظائف  

 اإلطراحية واالستقالبية والغدية الكلوية.

 األسباب: 

  النسبة املئوية  األمراض

 كالكلية عديدة الكيسات  %5 أمراض خلقية ووراثية 

  %5 تضيق الشريان الكلوي 

  %25-5 الشرياني ارتفاع التوتر  

 األشيع  IgAاعتالل الكلية بال  % 20-10 األمراض الكبية 

  %15-5 األمراض الخاللية 

 الذأب الحمامي الجهازي  %5 األمراض االلتهابية الجهازية

  % 40-20 الداء السكري 

  %20-5 غير معروفة

 

إحداث الصورة السريرية عند مرض ى  يؤدي اضطراب توازن املاء والشوارد والحالة الحامضية القلوية الى 

 القصور الكلوي املزمن. 

 التظاهرات السريرية: 

 قد يكشف القصور الكلوي صدفة خالل فحص مخبري روتيني يكشف ارتفاع أرقام البولة والكرياتينين. 

 حتى تنخفض التصفية الكلوية عن  
ً
 مل/د(. 120-100مل/د )الطبيعية  20قد يبقى املريض ال عرضيا
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مل/د يصبح املريض في املراحل النهائية من القصور الكلوي، وتظهر    5عندما تنخفض التصفية الكلوية عن 

أعراض سريرية واضحة من الضعف واالرهاق وفقر الدم والزلة التنفسية )بسبب تطور حماض استقالبي(، 

 م املعالجة. ويشكو من غثيان وإقياء، وتتطور الحالة الى نوب اختالج ووسن وسبات في حال عد

 ب: 
ً
 يترافق غالبا

ارتفاع توتر شرياني: يحدث لدى   •

% من املرض ى، ينتج عن  80

احتباس الصوديوم، وزيادة 

إفراز الرينين الكلوي وبالتالي  

  2ارتفاع األنجيوتنسين 

 واأللدوستيرون. 

 بيلة بروتينية  •

فقر دم: شائع ترتبط شدته   •

 بشدة القصور الكلوي، ينجم عن عدة آليات: 

 لنسبي في اإلنتاج الكلوي ملادة األريتروبيوتين النقص ا -

 نقص إنتاج الكريات الحمراء بسبب التأثير اليوريميائي على نقي العظم -

 انخفاض معدل حياة الكريات الحمراء  -

 نقص الوارد من الحديد وبقية العناصر الضرورية لتوليد الدم ونقص امتصاصها  -

 تعب وإرهاق غام •

طور تخلخل العظام )الناجم عن نقص فيتامين د وفرط نشاط جارات  الحثل العظمي كلوي املنشأ: يت •

 الدرق املرافق للقصور الكلوي( 

اعتالل العضالت: ينجم عن سوء التغذية وعوز فيتامين د وفرط نشاط جارات الدرق واضطراب   •

 الشوارد

التحال  اعتالل األعصاب: تظاهرات عصبية تظهر في املراحل املتأخرة من القصور الكلوي وتتحسن ب •

 الدموي 
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اضطرابات غدية صماوية: فرط نشاط جارات الدرق وفرط البروالكتين، انقطاع الطمث لدى   •

 السيدات، ونقص الرغبة الجنسية لدى الجنسين. 

 ال عرض ي.  •
ً
 الحماض: يتطور حماض استقالبي يكون غالبا

األغشية  النزف: تضطرب وظيفة الصفيحات ويتطاول زمن النزف، تتظاهر بالكدمات والنزوف من  •

 املخاطية.

 اضطرابات هضمية: القهم، الغثيان واإلقياء. •

 التدبير: 

 ضبط الضغط الشرياني  .1

 الحمية: تحديد كمية البروتين الغذائية .2

السوائل والشوارد: تحديد السوائل وأمالح الصوديوم والبوتاسيوم خاصة في املراحل النهائية من   .3

 يؤدي الى وذمة رئة. القصور الكلوي نتيجة تراكمها الذي قد 

 الشحوم: عادة ترتفع الشحوم الثالثية والكوليسترول لدى مرض ى القصور الكلوي لذلك يجب عالجها  .4

 فقر الدم: يعالج بإعطاء مركبات األريتروبيوتين الصنعية.  .5

الحثل العظمي: يجب املحافظة على تركيز الكالسيوم والفوسفور ضمن الحدود الطبيعية قدر   .6

 اإلمكان 

 ريض على التحال الدموي أو البريتواني في الوقت املناسبيوضع امل .7

 املرض غير قابل للشفاء، الشفاء يتم فقط بزرع الكلية.اإلنذار:  

 حصيات السبيل البولي 

Urinary Stones 

% من الحاالت، ومن فوسفات األمونيوم 80تتشكل من أوكساالت الكالسيوم أو فوسفات الكالسيوم في 

% من الحاالت )تترافق مع االنتان البولي(، ومن بلورات السيستين أو من حمض البول في  15في  مواملغنيزيو 

 حاالت قليلة.
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 )الرمال(  •
ً
 قد تكون بشكل جزيئات صغيرة جدا

 أو حصيات كبيرة تتوضع في املثانة •

يمكن أن تتوضع في الحويضة مشكلة حصاة قرن الوعل   •

 الكبيرة التي تمتد ضمن الكؤويسات

ضع ترسبات كلسية ضمن املتن الكلوي مشكلة  قد تتو  •

 الكالس الكلوي 

 عوامل الخطورة والحاالت املؤهبة للحصيات الكلوية: 

 عوامل محيطية وذات عالقة بالغذاء: 

 نقص الحجم البولي: نقص الوارد من السوائل، التعرق الزائد في الطقس الحار.  •

 الحمية عالية البروتين، عالية الصوديوم  •

 إطراح الصوديوم بشدةزيادة  •

 زيادة إطراح األكساالت  •

 زيادة إطراح اليورات  •

 نقص إطراح السيترات  •

 حاالت طبية أخرى: 

 فرط كالسيوم الدم مهما كان السبب  •

 الحماض األنبوبي الكلوي البعيد  •

 فرط كلس البول العائلي •

 الكلية إسفنجية اللب •

 فرط أوكساالت البول البدئي •
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 السريرية: التظاهرات 

 تختلف باختالف حجم وموضع ونوع الحصية. 

قد تبقى الحصية الكلوية والكالس الكلوي بدون أعراض لعدة سنوات، ويكتشفان بالصدفة بعد التصوير  

 ألسباب أخرى. 

 يراجع املريض بألم ناجم عن قولنج كلوي )عندما تنحصر الحصاة في الحالب(: ألم مفاجئ وشديد في 
ً
وغالبا

 يحاول تغيير وضعيته ليخفف األلم، يزول  الخاصرة ين
ً
 متعرقا

ً
تشر الى املنطقة اإلربية، يكون املريض شاحبا

 ولكن قد يستمر األل
ً
 مع إقياء.  مخالل ساعتين وسطيا

ً
 لعدة ساعات أو عدة أيام، يترافق أحيانا

 قد يترافق بتعدد بيالت مع عسرة تبول وبيلة دموية. 

 قد تتظاهر بإنتان بولي متكرر. 

 تشخيص: ال

 القصة املرضية عادة تكون موجهة بشدة للحالة 

 فحص البول: يظهر وجود كريات حمر في البول 

التصوير باألمواج فوق الصوتية: يظهر التوسع في الطرق البولية أعلى 

 مستوى الحصاة. 

 صورة شعاعية بسيطة للبطن بوضعية الوقوف: تظهر الحصاة الكلسية 

يظهر تأخر إطراح املادة الظليلة من الكلية  التصوير البولي الظليل: 

 وتوسع الحالب أعلى مستوى الحصاة.

 العالج والتدبير: 

 الراحة في السرير •

 إعطاء مسكنات )الديكلوفيناك، البروفين( •

 تناول كميات كبيرة من السوائل  •

بالطرق البولية أو  الحصيات الصغيرة تمر وال تحتاج لتداخل، أما الحصاة الكبيرة قد تسبب انسداد  •

 انتان بولي شديد. 
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 التفتيت بأمواج التفتيت الصادمة من خارج الجسم  •

 بالجراحة املفتوحة.  •
ً
 استئصال جراحي بالجراحة التنظيرية ونادرا

: في حصيات حمض البول يعطى األلوبيرينول، قلونة البول   •
ً
 يجب منع تشكل الحصيات دوائيا

ً
الحقا

 ورات. تمنع تشكل حصيات السيستين والي

 أمراض الجهاز الهضمي 

Diseases of Digestive System 

 يتكون الجهاز الهضمي من السبيل الهضمي ومن األعضاء امللحقة املسؤولة عن هضم الطعام. 

 أمراض الفم:

 وجفاف الفم: يدل على التجفاف الخلوي وينتج عن:Thirstالعطش  •

 نقص الوارد من املاء، أو زيادة ضياعه. 

 : اإلسهاالت الشديدة، السكري، القصور الكلوي، اضطراب الشوارد، التنفس من الفم. من أهم األسباب

زيادة اإللعاب: يحدث بسبب التهاب األغشية املخاطية في الفم، أو مرافق للغثيان، أو مرافق لعسرة   •

 البلع.

اضطرابات التذوق: تحدث في بعض االضطرابات العصبية، أو بسبب بعض األدوية التي تؤثر في   •

 أنماط الحس اللسانية. 

 التقرحات: تحدث في التهاب الفم، القالع، التهاب اللوزتين، سوء تشكل األسنان.  •

 رائحة الفم الكريهة: تنتج عن:  •

o  نقص العناية بالفم 

o  تقرحات األغشية املخاطية 

o  أمراض األسنان واللثة 

o  أمراض البلعوم والتهاب الجيوب 

o  أمراض املعدة 
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o  انسداد األمعاء 

o  )أمراض تنفسية: )خراجة رئوية، سرطانة قصبية، سل رئوي 

o )أمراض استقالبية: )السكري، القصور الكلوي، القصور الكبدي 

 : Diseases of Esophagusأمراض املري 

 : من األعراض الرئيسية في أمراض املري، أشيع األسباب: Dysphagiaعسرة البلع   ❖

 سرطانة البلعوم أو املري  •

 رتوج املري  •

 ي العنق )ملفوما، ضخامة درقي( أورام ف •

 شلل األعصاب القحفية  •

 عوز الحديد  •

 تضيق املري )تناول مادة كاوية بالخطأ( •

 سرطانة املعدة •

 )تضيق أسفل املري(  Achalasiaأكاالزيا  •

 تبدأ عسرة البلع للجوامد ثم تتطور للسوائل والجوامد.

اللذع )حس الحرق خلف القص(: يحدث بسبب بعض األمراض كالفتوق الحجابية، أو بعد تناول  ❖

 وجبة كبيرة أو بعد تناول بعض األدوية املخرشة كاألسبرين. 

التجشؤ: قلس كمية من الهواء من املعدة الى املري، هي اضطراب وظيفي تنجم عن التخمة وسرعة   ❖

 وبات الغازية. بلع الطعام، أو بسبب اإلكثار من املشر 

 اإلقياء: منعكس مركزه البصلة السيسائية، يمكن أن ينجم عن:  ❖

 تنبيه مركزي )روائح كريهة، زيادة الضغط داخل القحف، التهاب السحايا( ▪

 تنبيه دهليزي: دوار البحر، دوار السفر. ▪

 الحملي في األشهر الثالثة األولى.  تنبيه هرموني: اإلقياء ▪
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 سبب استقالبي: ارتفاع البولة الدموية ▪

سبب هضمي: قرحة هضمية، سرطانة املعدة، القولنج املراري، التهاب الزائدة الدودية، انسداد   ▪

 األنبوب الهضمي. 

 اإلقياء املفتعل: مرض ى القهم العصبي. ▪

من خالل الفوهة املريئية الحجابية ويؤدي الى الفتق الحجابي: هو انفتاق قسم من املعدة الى الصدر  ❖

 القلس واللذع وقد يقلد األلم القلبي، قد يختلط بنزف حاد أو مزمن. 

 القرحة الهضمية 

Peptic Ulcer 

 في املري أو الصائم، وهي احتفار موضعي في الغشاء املبطن  
ً
تحدث القرحة الهضمية في املعدة أو العفج، ونادرا

ج، فتتعرض األنسجة لعصارة املعدة، مؤدية الى ألم شرسوفي مميز، وقد تتآكل مؤدية الى  لجدار املعدة أو العف

 حدوث النزوف أو اإلنثقاب. 

 أعراض القرحة الهضمية: 

تنتشر للظهر، تزداد بالجوع،   آالم أو حرقة شرسوفية 

تستمر من دقائق الى ساعات وتخف بتناول الطعام أو  

 باألدوية املعدلة لحموضة املعدة.

 توقظ املريض من النوم.
ً
 قد تؤدي الى ألم شديد ليال

تدوم أليام وأسابيع ويمكن أن تغيب لفترات طويلة  

 وتعود بهجمات.

 إقياء
ً
وفقدان   يشكو معظم املرض ى من غثيان، أحيانا

 شهية ونقص وزن. 

 تؤدي الى إقياء مدمى أو تغوط زفتي بسبب النزف من القرحة.
ً
 أحيانا

 تنتج القرحة الهضمية عن: 

(: وجود وتكاثر هذه البكتريا في الغشاء املخاطي للمعدة اإلصابة بجرثوم الهليكوباكتر )املحلزنة البوابية ❖

هو السبب األساس ي للقرحة، تستطيع التعايش مع حموضة املعدة عن طريق إفراز أنظيمات خاصة  
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تحميها من الحمض، تكاثرها يضعف 

الغشاء املخاطي للمعدة وقدرته على 

تحمي املعدة انتاج طبقة املخاط التي 

بكتريا من الحمض، تعتبر هذه ال

مسؤولة عن نكس القرحة ما لم  

 تعالج بالصادات املناسبة. 

استعمال األدوية املخرشة للغشاء  ❖

املخاطي املعدي كمضادات االلتهاب 

 الالستيروئيدية واألسبرين.

العوامل املساعدة على اإلصابة  ❖

 بالقرحة:  

 التدخين: يزيد من إفراز الحمض املعدي   -

 آكل بالغشاء املخاطي املعدياملشروبات الكحولية: تسبب تهيج وت -

 الطعام الحاد  -

 الضغط والتوتر النفس ي. -

 اختالطات القرحة الهضمية: 

•   
ً
 مزمنا

ً
، يتظاهر بإقياء مدمى أو تغوط زفتي، قد يكون النزف خفيفا

ً
النزف: أكثر االختالطات حدوثا

 للحياة يحتاج فيه املريض الى ا
ً
 مهددا

ً
 صاعقا

ً
الستشفاء وتعويض  يؤدي الى فقر دم، أو قد يكون حادا

 .
ً
 أو جراحيا

ً
 الدم النازف مع إصالح سريع للقرحة النازفة تنظيريا

% من الحاالت، يتظاهر ببدء حاد 5-2االنثقاب: أخطر اختالطات القرحة الهضمية، يحدث لدى  •

ومفاجئ أللم شرسوفي ثابت مستمر يزداد بالحركة والسعال، يكون املريض قليل الحركة شاحب  

 ب تعويض السوائل والشوارد مباشرة مع إصالح جراحي إسعافي. متعرق بشدة، يج 

التسرطن: سرطان املعدة من األورام الخبيثة الفتاكة بسبب ندرة أعراضه مما يؤدي الى تأخر املريض   •

في مراجعة الطبيب وتأخر التشخيص، يحدث في حاالت القرحة املعدية التي تعد من عوامل الخطر  

نما ال يحدث في القرحات العفجية، األعراض التي تثير الشبهة بوجود لإلصابة بسرطان املعدة، بي 

 سرطان معدي: نقص شهية شديد، غثيان، حبن، العالج جراحي. 
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 تشخيص القرحة الهضمية: 

 يتم التشخيص بتنظير املعدة ورؤية القرحة وأخذ خزعات منها لتحري الخباثة. 

 العالج: 

 ة واملشروبات التي تثير إفراز الحمض املعدي. الحمية: تنظيم الغذاء واالبتعاد عن األطعم •

 االبتعاد عن األسبرين ومضادات االلتهاب الالستيروئيدية، •

 إيقاف التدخين.  •

دوائيا: معالجة ثالثية للتخلص من املحلزنة البوابية: نوعين من الصادات، مع دواء مثبط إلفراز   •

 الحمض املعدي.

 أمراض الكبد 

Liver Diseases 

طرحها  ييعطل املواد السامة بربطها بمواد أخرى و ، عبره كل ما امتص من األمعاء عبر الجملة البابيةيمر  الكبد

 يقوم بتصنيع العديد من العناصر الهامة للجسم. ، عبر الصفراء أو الكلية

 أمراض الكبد: 

 قصور الخلية الكبدية -

 الركودة الصفراوية  -

 التهاب الكبد  -

 تشمع الكبد  -

 كبديةقصور الخلية ال

Hepatic Failure 

 تموت الخلية الكبدية أو انكسار املعاوضة الكبدية. ينتج عن 

 األسباب:  

 تشمع الكبد   ➢
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 احتشاء الكبد   ➢

 التهاب الكبد الفيروس ي   ➢

 السموم، األدوية   ➢

 الرضوض.   ➢

 األعراض: 

 وهن وتعب عام ونقص وزن، فقر الدم.  •

 نقص النمو عند األطفال.   •

•  
ً
فرط األستروجين في الدم بسبب نقص تصنيع البروتينات الرابطة وزيادة تصنيع األستروجين مؤديا

 الى: 

 عند الذكر: تثدي، عنانة، عقم، ضمور خصيتين.      

 عند األنثى: اضطرابات طمثية، عقم.      

 أعراض جلدية: العنكبوت الوعائي، راحة اليد الحمراء.      

 نزوف وكدمات بسبب نقص في تصنيع جميع عوامل التخثر.  •

 وذمات واحتباس سوائل بسبب نقص تصنيع األلبومين.  •

اضطراب في تخزين وتصنيع السكريات: نقص سكر الدم: خاصة في التهاب الكبد الصاعق بسبب انكسار  

 املعاوضة

 هاب الكبد املزمن ال يتأثر السكر بسبب قدرة البنكرياس على املعاوضة. أما في الت

 وبالتالي تتراكم في الجسم وتزداد فعاليتها. Kعدم استقالب األدوية: كاملهدئات ومميعات الدم املضادة للفيتامين  

كولون حيث  تصل بقايا البروتينات الطعامية الى ال: Hepatic Encephalopathy االعتالل الدماغي الكبدي 

 تتفسخ بفعل الفلورا الى نشادر)أمونيا(، تذهب بعدها للكبد حيث تتحول الى بولة.

في قصور الخلية الكبدية: ال يتحول النشادر الى بولة ويرتفع تركيزه في املصل ويذهب الى الدماغ ويجتاز الحاجز  

 الى اعتالل دماغي يترافق 
ً
 رائحة مع النفس )رائحة النشادر(.  بإطالقالدماغي الدموي مؤديا
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 يتظاهر االعتالل الدماغي الكبدي ب: رجفان خافق ثم اضطراب في الوعي ووسن وينتهي بغيبوبة.
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 :  ة في قصور الكبدخبرياملوجودات امل

 نقص الكريات الحمراء   ✓

 نقص األلبومين   ✓

 PTتطاول زمن البروترومبين   ✓

 زيادة األستروجين   ✓

 ارتفاع النشادر في الدم   ✓

 املعالجة:  

 العرضية:

ألن الخلية   Kنقل بالزما طازجة لتعويض عوامل التخثر في حال النزوف )هنا ال يفيد اعطاء فيتامين  ✓

 الكبدية مخربة(

 اعطاء األلبومين لعالج الوذمات ✓

 الذي يؤدي الى االسهال وازالة بقايا الطعام البروتينية   اعطاء سكر الالكتولوز  ✓

 حمية قليلة البروتينات  ✓

 : زرع الكبد املعالجة األساسية

 الركودة الصفراوية

 يفرز الكبد الصفراء التي تخزن في املرارة، تتكون الصفراء من: 

 )صوديوم، بوتاسيوم، كلور، بيكربونات(. تركيبها، شوارد% من 95ماء  •

 أمالح صفراوية، كوليسترول وفوسفولبيد.  •

 أصبغة صفراوية وهي البيليروبين املقترن. •

 وظائف الصفراء: 

 واللون البني للبراز. ،  األصبغة الصفراوية: تعطي اللون األصفر للبول   •

 األمالح الصفراوية: أساسية في جميع مراحل هضم الدسم.  •
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 عند انحالل الكرية الحمراء يتحرر منها الهيموغلوبين ويتفكك الى: هيم + غلوبين.ن: البيليروبي

 الغلوبين: هو بروتين يتقوض لعناصره األولية. 

 الهيم: يتحول الى بيليروبين غير مرتبط )غير مباشر( ينقله األلبومين الى الكبد الذي يحوله الى بيليروبين مباشر. 

 ينحل في املاء وينحل في الدسم ويعبر الحاجز الدماغي وهو خطر على الدماغ،  البيليروبين غير املباشر ال 

 أما املباشر فينحل في املاء ويطرح عن طريق الكلية. 

عندما يصل البيليروبين املباشر الى األمعاء مع الصفراء:  

قسم منه يحلمه ويعاد امتصاصه، والقسم اآلخر تحوله  

 الفلورا املعوية الى يوروبيلينوجين )طليعة اليوروبيلين(. 

القسم األكبر يتحول الى ستيركوبيلين يعطي البراز اللون  

البني، وجزء قليل يعاد امتصاصه ويتحول الى  

 . يلينوجين تطرحه الكلية ويعطي البول اللون األصفريوروب

 الركودة الصفراوية: 

هو تراكم للصفراء نتيجة وجود عائق في وجه   •

تدفقها في مستوى الخلية الكبدية أو األقنية  

 الصفراوية.

 األسباب: أي سبب يعيق تقدم الصفراء يسبب الركودة الصفراوية: •

 داخل الكبد: ورم كبدي، غرانيولوما.... •

 على مستوى الخلية الكبدية: تشمع، التهابات الكبد الحادة واملزمنة. •

 في الطرق الصفراوية خارج الكبدية: التشمع، حصيات القناة الجامعة، ورم رأس البنكرياس...  •

 أعراض الركودة الصفراوية: 

 اليرقان: نتيجة عودة البيليروبين الى الدم. •

 حواري: نتيجة عدم وجود الستيركوبيلين في األمعاء يصبح البراز حواري،  براز •

 البول األحمر: بسبب اطراح البيليروبين املقترن مع البول.  •
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 اسهال دهني: بسبب عدم هضم الدسم الناجم عن عدم وجود األمالح الصفراوية. •

 الحكة: بسبب وجود األمالح الصفراوية في الدم بعد عودتها من الكبد. •

 ص فيتامين د ق لين العظام والكسور: بسبب نت •

 Kين م نزوف: نقص فيتا •

 Aنقص فيتامين  ليلي:عش ى  •

أورام كوليسترولية: بسبب عدم تصريف الكوليسترول فتتجمع على السطوح الباسطة للمفاصل   •

 واألجفان. 

  :
ً
 مخبريا

 ارتفاع البيليروبين املباشر  -

 ارتفاع الفوسفاتاز القلوية  -

   ɣGTارتفاع    -

 وجود البيليروبين املباشر في البول   -

 PTتطاول زمن  -

 نقص الكالسيوم بسبب نقص فيتامين د   -

 املعالجة: 

 معالجة السبب:   

 تصوير الطرق الصفراوية بالطريق الراجع ERCPعبر  stentتأمين تصريف للصفراء الى األمعاء: بوضع  -

 تخفيف املواد الدسمة بالغذاء لتخفيف االسهال الدهني   -

-  
ً
 أو وريديا

ً
 تعويض الفيتامينات عضليا

الحكة تعالج بالكوليسترامين: الذي يمنع عودة امتصاص األمالح الصفراوية من األمعاء وبالتالي يقل   -

 مخزون الجسم من األمالح الصفراوية وتخف الحكة. 
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 التهابات الكبد الفيروسية

Viral Hepatitis 

 تقسم الفيروسات التي تصيب الكبد الى: 

فيروسات تصيب الكبد في سياق خمج جهازي معمم: الفيروس املضخم للخاليا، الحأل البسيط   •

 والنطاقي، الحصبة وكوكساكي، ابشتاين بار. 

تصيب اال النسيج الكبدي، هناك خمس   فيروسات تصيب الكبد بالخاصة: ذات انجذاب كبدي أي ال  •

 A-B-C-D-Eرئيسة محددة وهي  فيروسات

يمكن أن تسبب التهاب   B-C-Dولكن فقط فيروسات ، يمكن لكل فيروسات الكبد أن تؤدي الى التهاب كبد حاد

 كبد مزمن 

• B-C   يتحوالن لالزمان، أماA-E   ال يمكن أن تتحول لالزمان 

 ال يوجد عالج شافي والعالجات كلها عرضية  •

 أشهر   6يستمر من عدة أسابيع وحتى : التهاب الكبد الفيروس ي الحاد

األعراض: القهم، الغثيان، االقياء، البول القاتم، انزعاج شرسوفي، الحمى، األلم البطني، آالم مفصلية، 

 اندفاعات جلدية، يترافق عادة مع يرقان.

 أشهر ويدوم لعدة سنوات 6يستمر أكثر من  التهاب الكبد املزمن: 

قد تتواجد أعراض مرض كبدي متقدم )حبن، دوالي  ، ظاهر بتعب ووهن األعراض: غير عرض ي عادة، قد يت

 يمكن أن يختلط بحدوث تشمع. ،مري، اعتالل دماغي كبدي(

 : Aالتهاب الكبد الفيروس ي  

 التهاب الكبد الوبائي )أو االنتاني أو اليرقان الوبائي(. االنسان هو الكائن الوحيد الذي يصاب به، 
ً
يسمى أيضا

 املستودع الوحيد لهذا املرض. وبالتالي هو 

 واسع االنتشار على مستوى العالم، يحدث في األماكن التي يتدنى فيها مستوى النظافة البيئية. 

، إنذار املرض جيد والقاعدة هي الشفاء  تحدث االصابة بشكل افرادي أو وافدات صغيرة أو جائحات وبائية

 التام.
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 لخطر العدوى:  
ً
 الفئات األكثر تعرضا

 املخالطون للمرض ى املصابين   ✓

 املسافرون الى املناطق التي يستوطن فيها املرض،   ✓

 األطفال في رياض األطفال وتالميذ املدارس والجامعات.   ✓

ي يقوم  غير مؤذ بصورة مباشرة للخلية الكبدية وانما يحدث االلتهاب نتيجة الفعل املناعي الذ Aيعتبر الفيروس 

 به الجسم تجاه الفيروس. 

فترة الحضانة: حوالي الشهر، يطرح الفيروس في البراز قبل بدء األعراض وهي أول عالمة، وبالتالي الشخص  

 معدي قبل ظهور األعراض. 

غلي املاء ملدة دقيقة واحدة كافي للقضاء على . بينما  الفيروس مقاوم لحموضة املعدة، للمياه املالحة، للتجميد

 روس. الفي

ينتقل الفيروس من الشخص املصاب الى الشخص السليم بالطريق الفموي البرازي: تلوث األيدي، تلوث مياه  

 الشرب، تلوث األطعمة واملشروبات عن طريق الذباب أو األيدي امللوثة. 

ء أو  التواصل االجتماعي العادي بين األشخاص ال ينقل العدوى بشرط اتباع شروط النظافة، ال ينتقل بالهوا

 عن طريق الجهاز التنفس ي. 

 للعدوى لآلخرين: تبدأ من اسبوعين قبل  مدة العدوى: 
ً
هي الفترة الزمنية التي يكون فيها الشخص املصاب ناقال

 بدء أي عرض وتستمر حتى أسبوع بعد ظهور اليرقان. 

 :
ً
 اليرقان أهم العالمات السريرية:سريريا

 من املصابين.  %10سنوات: يحدث لدى أقل من  6عمر أقل من ب

 % 50-40سنة: يحدث اليرقان بنسبة  14- 6

 % من املصابين. 80-70سنة: يحدث عند  14<

عند األطفال تكون خفيفة الشدة وقد ال تشخص، اما االصابة الشديدة والوفاة تشاهد   Aبالفيروس االصابة 

 
ً
 في الفئات العمرية األكبر سنا

 أطوار اإلصابة: 

 شهر(  50-15فترة الحضانة:  •
ً
 )وسطيا

ً
 يوما
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أيام، ترفع حروري، غثيان، اقياء، ألم   10-5الطور البادري: بداية ظهور أعراض غير نوعية تمتد  •

 أعراض التهاب بلعوم.....  سعال، بطني، 

 قبل ظهور اليرقان.  -  
ً
 يصبح البول قاتم اللون كلون الشاي غالبا

 ي الطور البادري.% من الحاالت ف100ارتفاع ناقالت األمين يشاهد في   -  

الطور اليرقاني: هو ظهور االصطباغ األصفر املميز في صلبة العين والجلد نتيجة تراكم صباغ   •

 البيليروبين 

 يترافق بضخامة كبد مؤملة بالجس  ، بعد ظهوره تخف معظم أعراض الطور البادري  -

 أسابيع.   3يبدأ اليرقان بالتراجع خالل أسبوع الى   -

 أسابيع. 5-3طور النقاهة: تبدأ خمائر الكبد باالنخفاض ويأخذ  •

 داعم وعرض ي. العالج: 

 الحمية الغذائية املتوازنة )وجبات صغيرة ومتعددة خالل اليوم(، 

 الراحة النسبية في السرير.

 ون ليس لها أي دور في العالج.الصادات الحيوية ومضادات الفيروسات والكورتيز

 التهاب الكبد املزمن: 

 أشهر( يمكن أن تؤدي لحدوث تشمع.  6والتهابية ذات تطور مزمن )أكثر من  نخريهآفة كبدية 

 فعالية التهاب الكبد املزمن )درجة تطوره(:

 فعالية سريرية: وجود أعراض: وهن، تعب، يرقان  •

 (.AST- ALTناقالت األمين )فعالية مخبرية: درجة ارتفاع خمائر  •

 فعالية نسيجية: شدة النخر الكبدي والرشاحة االلتهابية في الكبد. •

 أعراض التهاب الكبد املزمن: 

 )خمائر الكبد، تحري الواسمات   •
ً
: يكشف املرض بإجراء اختبارات الكبد روتينيا

ً
صامت سريريا

 .الفيروسية(
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• .
ً
 الوهن والتعب: العرض األكثر شيوعا

 يرقان، حكة، ألم وانزعاج في املراق األيمن.  •
ً
 نادرا

 أعراض التهاب كبد حاد: هجمة حادة في سياق التهاب كبد مزمن.  •

 التشخيص: 

 أضعاف. 10-2خمائر الكبد: ترتفع  •

•  .
ً
 بيليروبين املصل: طبيعي أو مرتفع قليال

.  الفوسفاتاز •
ً
 القلوية: طبيعية أو مرتفعة قليال

 الغلوبولينات املناعية: طبيعية أو مرتفعة. •

 ايكو البطن: طبيعي عند عدم وجود تشمع، أو مظاهر تشمع الكبد عند وجوده. •

 خزعة الكبد: تؤكد التشخيص )دراسة النخر الخلوي والرشاحة االلتهابية، والتليف(.  •

 : Bالتهاب الكبد الفيروس ي 

 العدوى: طرق 

من األم املصابة الى الوليد بالفترة ما حول الوالدة   -

 للفيروس.
ً
 وهو الوسيلة األكثر نشرا

 التحال الدموي.  -

 املمارسة الجنسية.  -

 نقل الدم امللوث. -

 االجراءات غير العقيمة: الوشم، عالج األسنان.  -

 اإلبر امللوثة. -

و دم مخموج أو إبرة ملوثة وينتقل الى الكبد ويدخل لنواة  يدخل الفيروس الى الجسم عن طريق تفرق اتصال أ

 فيروسات جديدة.
ً
يحدث اندخال لجينوم الفيروس ضمن جينوم الخلية   الخلية الكبدية، حيث ينتسخ معطيا

 الكبدية وهذا يسهل حدوث سرطان الخلية الكبدية. 
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 يوم.  150-60فترة الحضانة:  •

ين املصابين  % من الشباب والبالغ30يظهر اليرقان لدى  •

 . الحاد باإلنتان

% من املصابين البالغين تنتهي بالشفاء، ويعطي مناعة  95 •

 طويلة األمد.

مزمن: استمرار وجود   بإنتان % من الحاالت تنتهي 5 •

 أشهر.   6ألكثر من  HBsAgاملستضد السطحي 

كلما كانت فترة العدوى مبكرة بالطفولة كلما كان احتمال   •

 االزمان أكبر. 

 املرض عند مرض ى االنتان املزمن: مراحل 

ايجابية، خمائر الكبد    HBeAgمرحلة التحمل املناعي:   •

 طبيعية. 

 االلتهاب املزمن الفعال: تبدأ الخمائر باالرتفاع.  •

ايجابية،   Anti Hbeسلبية،   HBeAgالحامل غير الفعال:   •

 الخمائر طبيعية، تستمر عدة أشهر أو سنوات. 

مرحلة سلبية املستضد السطحي: أو الشفاء الظاهري ألن   •

 في النواة. 
ً
 جينوم الفيروس يبقى موجودا
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 : Bتعريف التهاب الكبد املزمن  

 أكثر من ستة أشهر.   HBsAgايجابية   •

• HBV DNA  .ايجابي في الدم 

 متقطع في خمائر الكبد. ارتفاع مستمر أو   •

 أو تليف مهم.  نخريهخزعة الكبد: فعالية التهابية  •

يؤهب للخباثة الكبدية سواء وصل للتشمع أو حتى إذا لم يصل فممكن أن   Bفيروس التهاب الكبد  •

 يؤدي للسرطان دون املرور بالتشمع.

 : Bالوقاية من التهاب الكبد املزمن 

أشهر،    6ندما يولد الطفل، الثانية بعد شهر، الثالثة بعد اللقاح وهو على ثالث جرعات: األولى ع •

.  إذاونفس التسلسل  
ً
 وغير ملقحا

ً
 كان الشخص بالغا

 % من األشخاص. 95اللقاح يعطي مناعة لدى  •
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 : Cirrhosisتشمع الكبد 

وُعقيدات  يحدث نتيجة اإلصابة بمرض كبدي مزمن، حيث يتم استبدال نسيج الكبد السليم بنسيج ليفي  

متجددة )كتل تنشأ نتيجة عملية يتم فيها  

تجدد النسيج التالف(، مما يؤدي إلى توقف  

 الكبد عن أداء وظائفه. 

 

 

 لإلصابة بتشمع   
ً
من أكثر األسباب شيوعا

 الكبد:

 إدمان الكحول   -

 . Cو Bااللتهاب الكبدي الوبائي  -

 مه بالكبد(أسباب استقالبية )داء ويلسون: اضطراب باستقالب النحاس وتراك -

 التهاب كبد مناعي ذاتي  -

 مضاعفات التشمع الكبدي: 

 االعتالل الدماغي الكبدي  •

 نزوف دوالي املري  •

 الحبن  •

 العالج: 

 تقدم املرض والحماية من املضاعفات  إليقاف عرض ي يهدف  •

 العالج األساس ي: زرع الكبد  •
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 التهاب املرارة 

املرارة كيس عضلي صغير تحت الكبد في املنطقة العليا اليمنى من البطن، وظيفتها تجميع وتركيز العصارة 

الصفراوية، وهي سائل لزج ذهبي مائل لالخضرار مر الطعم، تقدر كميته بخمسة ليترات، تنقبض املرارة بعد  

 ء.تناول الطعام بتأثير هرمون الكولسيستينين وتفرغ محتواها الى األمعا

العصارة الصفراوية لها دور هام في هضم وامتصاص املواد الدهنية والكوليسترول، وامتصاص الفيتامينات  

 . A,K,D,Eالذوابة في الدسم 

 الحصيات املرارية: 

 أو كبيرة، بعض العوامل تترافق بزيادة نسبة حدوث  
ً
هي تجمعات ألجسام صلبة خشنة قد تكون صغيرة جدا

لجنس املؤنث: بسبب تعدد الحمول  الحصيات املرارية هي: ا

أو استخدام مانعات الحمل الهرمونية. البدانة، والداء  

 السكري. 

 أعراض الحصيات املرارية: 

قد تكون ال عرضية تكشف صدفة أثناء إجراء   •

 تصوير بطن باألمواج فوق الصوتية لسبب آخر،  

قد تتظاهر بآالم مترددة أعلى وأيمن البطن، مع   •

ول الطعام الغني بالدهون  عدم ارتياح عند تنا

 وانتفاخ البطن، 

قد تتظاهر بالقولنج املراري الوصفي الذي يأتي بعد وجبة غنية بالدسم بألم قولنجي ينتشر للكتف  •

 األيمن يترافق بإقياء. 

 التشخيص يتم باألمواج فوق الصوتية.

 مضاعفات حصيات املرارة: 

 التهاب املرارة الحاد واملزمن  •

 الصفراوية مسببة انسداد القناة ويرقان انسدادي قد تتحرك الى القناة  •

 التهاب البنكرياس الحاد أو املزمن •
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حدوث التهاب حاد في املرارة وجدرانها عادة يكون بسبب حصاة أدت الى انسداد  :  Cholecystitisالتهاب املرارة 

 ويسمى التهاب املراري الحصوي الحاد.

 يساعد على حدوثه: 

 داء السكري  •

 الحمل  •

 البدانة  •

 فقر الدم املنجلي  •

 األعراض والعالمات: 

 ساعات 6ألم حاد وشديد في املراق األيمن يشبه القولنج املراري لكن األلم يستر ألكثر من  •

 حمى •

 غثيان وإقياء  •

عالمة مورفي إيجابية: يضع الطبيب يده في املراق األيمن ويطلب من املريض أخذ شهيق عميق فال  •

 يستطيع املريض إكمال الشهيق بسبب األلم. 

 الى ألم مشابه: بعض الحاالت املرضية التي تؤدي

 قرحة املعدة •

 القولنج املراري  •

 التهاب الكبد الفيروس ي الحاد  •

 التهاب البنكرياس الحاد  •

 حصاة الكلية اليمنى  •

 العالج: صادات حيوية ومسكنات مع التحضير الستئصال املرارة.

 استئصال املرارة بالتنظير أو بالجراحة التقليدية. 

 عبر التنظير الهضمي العلوي. ERCPقنية الصفراوية بتقنية كما يمكن استئصال الحصيات املوجودة باأل
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 :Appendixالزائدة الدودية 

 من األمعاء الغليظة ضمن التجويف البطني  
ً
عضو ملفاوي على شكل أنبوب صغير معلق من جهة واحدة متفرعا

 في القسم السفلي األيمن.  

الزائدة عضو مناعي يتواسط في إفراز الغلولولينات املناعية  

وال يترافق استئصال الزائدة بأي تأهب لحدوث   IgAخاصة 

 األخماج. 

ب عندما ينسد الطرف املتصل باألعور، فتبدأ  تصاب الزائدة بااللتها

الجراثيم املوجودة بالتكاثر ومهاجمة جدار الزائدة وتمتلئ الزائدة 

 اللتهاب الغشاء  
ً
بالقيح، وقد ينفجر ذلك الكيس القيحي مؤديا

 البريتواني.

يصيب التهاب الزائدة كل األعمار لدى الذكور واإلناث ولكن يحدث أكثر في سن  

 سنة(.  30-15الشباب )

 : Appendicitisأعراض التهاب الزائدة الدودية 

األلم البطني: في البداية يكون عند السرة ثم يصبح في الجزء السفلي األيمن من البطن، وهذا العرض   •

. يتركز األلم في نقطة ماك بورني  
ً
األكثر شيوعا

McBurney Point   ،)الجزء األيمن السفلي من البطن(

  يزداد األلم بالضغط والسعال واملش ي.

املرض كانثقاب  الحمى: تكون شديدة في مضاعفات  •

 الزائدة.

 الغثيان واإلقياء وفقدان الشهية  •

 إمساك أو إسهال وانتفاخ البطن  •

 مضاعفات التهاب الزائدة الدودية:

انفجار الزائدة الدودية: أخطر املضاعفات، تنتقل محتويات األمعاء الى تجويف البطن، يشعر   •

 املريض فجأة باالرتياح ثم يعود األلم مع انتفاخ في البطن. 

 لتهاب الغشاء البريتوانيا •
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 خراج بالزائدة الدودية •

التشخيص: تشاهد نفس األعراض في الحمل خارج الرحم والكيسات املبيضية والحصيات الكلوية. يتم  

 التشخيص ب: 

 األعراض السريرية  •

 ، فحص بول وراسب. CRP, ESRاجراء تعداد عام وصيغة،   •

 ايكو للبطن.  •

 ما أمكن. العالج: جراحي باستئصال الزائدة الدو 
ً
 دية امللتهبة باكرا

 أمراض جهاز التنفس 

فالقصيبات ليصل الى القصيبات االنتهائية فاألسناخ حيث   يمر الهواء الداخل من األنف الى الحنجرة فالرغامى 

 يتم التبادل الغازي بين الرئة والدم، يمر األكسجين الى األوعية الدموية ويخرج ثاني أكسيد الكربون. 

 أعراض األمراض التنفسية: 

ة التنفسية،  السعال: فعل ال إرادي يسيطر عليه مركز السعال في البصلة، ينجم عن تخريش أو تهيج املخاطي 

 للقشع.
ً
 أو منتجا

ً
 قد يكون السعال جافا

القشع: تجمع املفرزات القصبية بسبب االلتهاب أو تخرش املخاطية ويجب تحديد قوام القشع ولونه وكميته  

 فهذا يساعد في التشخيص. 

ة من  : هو تقشع الدم، تتراوح الكمية من خيوط دموية تلون القشع الى كميات كبير Haemopysisنفث الدم 

 الدم، من أسبابه السرطان القصبي والسل والصمة الرئوية.

الزلة )ضيق النفس(: الشعور بضيق في النفس يشاهد في التهاب القصبات املزمن وفي الربو، وفي أمراض جدار  

 الصدر.

 األلم الجنبي: ألم طاعن يزداد بالتنفس أو السعال. 

: هو تلون الجلد واألغشية املخاطية باألزرق بسبب وجود زيادة في الخضاب غير  Cyanosisالزرقة )الزراق(  

 املؤكسج.
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 Asthmaالربو 

مرض مزمن تصاب به الرئتين، تكون الطرق التنفسية شديدة الحساسية لعوامل معينة تسمى املهيجات  

)كغبار الهواء وغبار الطلع(، عند تعرضها لهذه  

املهيجات تتوذم ملعتها ويزيد إفرازها للمخاط  

وتتقبض عضالتها مؤدية لتضيق شامل في ملعة  

  الطرق التنفسية. 

ريش أو  للحساسية(:  العوامل املهيجة )املثيرة

شعر الحيوانات، عث الغبار )في السجاد أو  

املكيفات(، غبار الطلع، األطعمة كالسمك  

 والبيض واملحار. 

في الهواء: دخان التبغ، رائحة الطالء والوقود. في  

 الطقس: الهواء البارد والجاف والرطوبة العالية. 

 عوامل ممرضة: االلتهابات الفيروسية واالنفلونزا. 

 والسعال قد تثير نوبة الربو. ختحدث نوبة الربو بعد التمارين الرياضية العنيفة، الضحك والبكاء والصرا قد 

 بعض األدوية: كاألسبرين وحاصرات بيتا. 

تحدث عادة في منتصف الليل أو في ساعات الصباح الباكر، تبدأ بتسرع التنفس بصوت  هجمة الربو العادية: 

باختناق وصعوبة في التنفس مع وزيز )صوت صفيري ناجم عن تضيق القصبات مسموع، مع إحساس 

 الشديد(، تترافق مع سعال وقشع لزج شفاف قليل الكمية، تزول النوبة بشكل تلقائي أو بعد تناول العالج.

 املظاهر الفيزيولوجية الرئيسية للربو

 تحدد ونقص الجريان الهوائي

 سع من املحرضات غير النوعيةتضيق قصبي متفاقم ناجم عن طيف وا

التهاب الطرق الهوائية: زيادة الحمضات واللمفاويات والخاليا البدينة، وذمة مرافقة، فرط تنسج العضالت 

 امللساء، تسمك الغشاء القاعدي، انسداد مخاطي. 
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 اختالطات الربو: 

الحالة الربوية: نوبة ربو شديدة طويلة األمد تترافق بزرقة ناجمة عن نقص األكسجة، غياب عن الوعي، حالة 

، تعالج باملشفى.
ً
 خطيرة مهددة للحياة وتؤدي ملوت املريض اختناقا

 اختالطات ميكانيكية كالريح الصدرية.

 اختالطات مزمنة كتشوهات جدار الصدر والقصور التنفس ي املزمن. 

 ج الربو: عال 

)السالبوتامول(، مضادات التحسس   2موسعات الطرق الهوائية: التيوفيللين ومنبهات املستقبالت بيتا 

(Ketotifen .في الحاالت الشديدة الكورتيزون ،) 

 ذات الرئة 

Pneumonia 

 ينجم عن الفطور )عند ناقص ي  
ً
 املناعة(.مرض خمجي يصيب الرئتين قد يكون فيروس ي أو جرثومي وأحيانا

من العوامل املؤهبة لإلصابة: التدخين والكحول  

واملعالجة بالستيروئيدات القشرية، حيث  

 تتعطل الوظيفة الهدبية واملناعية.

ومن عوامل الخطورة لإلصابة تقدم العمر،  

 املرض الرئوي املزمن. 

هو ذات رئة تشمل فص  ذات الرئة الفصية: 

 بتكثف متجانس ل
ً
واحد  رئوي وتتظاهر شعاعيا

 مع  
ً
أو أكثر من فصوص الرئة وتترافق غالبا

 التهاب جنب. 

 على كل من الفصين السفليين، ويتظاهر بشكل  ذات القصبات والرئة: 
ً
هو التهاب قصبي وقصيبي يؤثر غالبا

 تكثف سنخي بقعي.

 األعراض السريرية: 

 لقشع أصفر أو صدئي وقد  •
ً
 في البداية، ويصبح منتجا

ً
 ومؤملا

ً
 يكون مدمى. سعال يكون جافا
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 حمى )حرارة عالية( مع عرواءات، إقياء واختالجات عند األطفال.  •

 ألم صدري جنبي ينتشر الى الكتف أو جدار البطن األمامي.  •

 نقص الشهية والصداع.  •

 العالمات السريرية: 

 الدموية، انخفاض التوتر الشرياني وتشوش ذهني.   حمى، تسرع القلب وتسرع التنفس، نقص األكسجة

 نقص في الحركات التنفسية مع احتكاكات جنبية في التهاب الجنب.

 عالمات التكثف الرئوي، فرقعات خشنة سنخية. 

 في انصباب الجنب تظهر عالمات سريرية تشير لوجوده.

 االستقصاءات: 

الرئة الفصية كثافة متجانسة تتوضع في الفحص الشعاعي: تظهر صورة الصدر الشعاعية في ذات  •

الفص املصاب، كما يظهر انصباب الجنب عند وجوده، اعتالل العقد اللمفاوية السرّية، الكهوف  

 الرئوية.

عدم حدوث الشفاء رغم املعالجة يدل على وجود انسداد قصبي مستبطن )جسم أجنبي أو سرطان         

 قصبي(.

 رثوم املسبب. فحص القشع وزرع الدم: لتحديد الج  •

 غازات الدم الشرياني   •

اختبارات دموية عامة: ارتفاع الكريات البيضاء العدالت يدل على ذات الرئة الجرثومية، تعداد   •

الكريات البيضاء الطبيعي يدل على ذات رئة بعوامل غير نموذجية، قلة البيض تدل على السبب  

 الفيروس ي. 

 التدبير: 

 األكسجين  •

 حال وضع التشخيص، بعد إرسال عينات فحص القشع وزرع الدم. الصادات: يتم البدء بها  •

 مسكنات األلم: الباراسيتامول، املورفينات. •
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 املعالجة الفيزيائية: نلجأ لها في بعض الحاالت.  •

 االختالطات: 

 انصباب الجنب وتقيح الجنب  •

 انخماص فص ي  •

 داء صمي خثاري  •

 استرواح الصدر  •

 خراجة رئوية  •

 قصور أعضاء متعدد  •

 خراجات انتقالية تشكل  •

 : Acute Bronchitisالتهاب القصبات الحاد  

، تتعرض فيها الطرق التنفسية لاللتهاب بسبب انتاني  
ً
التهاب القصبات الحاد الفصلي من أكثر األمراض شيوعا

 بشكل تال النتان تنفس ي علوي.
ً
 )فيروس ي أو جرثومي(، ويكون غالبا

( أسابيع، يبدأ كسعال جاف ثم يترافق بقشع، قد يترافق  3-1سعال يستمر ألكثر من خمسة أيام وقد يستمر )

 ترفع حروري خفيف وألم بالحنجرة، مع أعراض زكام. ي

 وزيز.
ً
 إصغاء الصدر يبدي تطاول زفير مع خراخر قصبية وأحيانا

 اللتهاب القصبات الحاد، تحدث العدوى عبر الهواء )سعال، عطاس(  
ً
تعتبر الفيروسات املسبب األكثر شيوعا

 أو بالتماس املباشر مع مفرزات املرض ى. 

ب التدخين، استخدام املقشعات وتعويض السوائل، الصادات الحيوية عندما يكون  تجن الراحة،العالج:  

 السبب جرثومي.
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 COPDالداء الرئوي االنسدادي املزمن 

Chronic Obstructive Pulmonary Disease 

الرئوية،  هو اضطراب مزمن بطيء التطور يتصف بوجود انسداد في الطرق الهوائية مع اضطراب في الوظيفة 

 ويتضمن التهاب القصبات املزمن والنفاخ الرئوي. 

سعال منتج لقشع لثالثة أشهر متعاقبة على األقل في السنة ملدة سنتين متتاليتين  التهاب القصبات املزمن: 

  على األقل.

هو توسع مخرب للقصيبات  النفاخ الرئوي: 

 التنفسية واألسناخ. 

  يعتبر التدخين السبب األول املسبب لل

COPD  من خالل إحداثه اللتهاب مستمر في ،

الطرق الهوائية، باإلضافة الى دور الهواء امللوث 

 واملغبر. 

إيقاف التدخين يبطئ من سرعة تدهور  

 الوظائف الرئوية. 

يحدث التهاب جدر الطرق الهوائية مع فرط تنمي الغدد املفرزة للمخاط ونقص في الخاليا املهدبة،  اإلمراضية: 

 يكون نقل املخاط املتزايد أقل فعالية.لذلك 

 يحدث تحدد في الجريان الهوائي بسبب االنسداد امليكانيكي في الطرق الهوائية الصغيرة وفقد االرتداد املرن. 

 تصبح الطرق الهوائية أكثر عرضة لالنخماص خالل الزفير. 

تؤدي تغير البنية الوعائية الرئوية الناتج عن نقص األكسجة املستمر الى ارتفاع التوتر الشرياني الرئوي وتوسع 

 وضخامة البطين األيمن. 

 األعراض السريرية: 

هجمات معاودة من السعال املنتج لقشع بعد اإلصابة بالزكام، مع زيادة مستمرة في شدة ومدة الهجمات الى أن  

  يصبح السعال م
ً
، كما يعاني املريض من أخماج تنفسية متكررة وزلة جهدية ووزيز، يكون القشع مخاطيا

ً
ستمرا

 مع خيوط دموية في الهجمات الحادة.
ً
 ولزجا
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 االختالطات:  

 استرواح الصدر 

 القصور التنفس ي 

 القلب الرئوي 

 االستقصاءات: 

   COPDاختبارات وظائف الرئة: أساس ي في تشخيص وتصنيف ال  

ر الشعاعية البسيطة: قد تظهر مناطق مفرطة التهوية، انخفاض وتسطح الحجاب الحاجز، بروز  صورة الصد

 الشرايين الرئوية في السرتين الرئويتين، فقاعات هوائية. 

 التصوير الطبقي املحوري: لتقييم النفاخ الرئوي، وتحديد اإلمكانية الجراحية.

 انوي(. الفحوص الدموية: كثرة الكريات الحمر )احمرار دم ث

 العالج: 

 إيقاف التدخين  •

عالج اإلنتان التنفس ي: إعطاء الصادات في حال القشع القيحي )الجراثيم املسببة العقديات الرئوية   •

 واملستدميات النزلية( 

املعالجة املوسعة للقصبات: األدوية اإلنشاقية املضادة للكولين ومقويات بيتا، في الحاالت الشديدة  •

 إنشاقية.استشفاء مع ستيروئيدات  

 التشجيع على التمارين وإنقاص الوزن وتحسن سوء التغذية.  •

ليتر/الدقيقة عبر القنية األنفية( تنقص ارتفاع التوتر  2املعالجة باألكسجين املنزلي طويلة األمد: ) •

 الرئوي، وتنقص كثرة الحمر الثانوية، وتحسن الحالة العصبية النفسية. 

فقاعات املتوسعة والكبيرة، ممكن زرع رئة لدى املرض ى  املعالجة الجراحية: استئصال جراحي لل •

 أنتي تربسين(.  1السباب مع إصابة شديدة )عوز ألفا 
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عالج الحاالت الحادة: في حال زلة شديدة أو زراق أو اضطراب بالوعي يجب االستشفاء والعالج  •

، تسريب وريدي لألمينوفيللين، مدرات في حال  2باألكسجين، شادات املستقبالت األدرينالينية بيتا 

 وجود وذمة، الستيروئيدات الجهازية، التهوية الداعمة. 

 Tuberculosisالسل )التدرن(  

ل مرض إنتاني تسببه جراثيم لها شكل عصوي تدعى عصيات كوخ تهاجم الرئتين ويمكن أن تصيب أعضاء  الس

أخرى، تصيب األشخاص بأي عمر، تنتشر عبر الهواء )بقطيرات السعال والعطاس املحملة بالعصيات من  

 املرض ى املصابين بالسل الرئوي(، يصيب عادة ذوي املناعة الضعيفة. 

(، ثم تنتقل  Ghonعندما تصل العصيات الى الرئة تؤدي لحدوث بؤرة خمجية صغيرة تحت الجنب )بؤرة عون 

 العصيات الى العقد اللمفاوية في سرة الرئة محدثة ما يسمى التدرن األولي. 

 خالل 90-85يشفى التدرن األولي في 
ً
  2-1% من الحاالت عفويا

ً
،  شهر ويصبح اختبار السلين الجلدي ايجابيا

% من الحاالت حيث تؤدي الى تضخم العقد اللمفاوية وانتشار ملفي،  15-10لكن ال يتم كبح العصية السلية في 

 وقد تحدث انتشار دموي وتتطور الى تدرن دخني )معمم( وسحائي.

 املظاهر السريرية: 

 التظاهر السريري للسل الرئوي:

 مع نفث دم  •
ً
 سعال مزمن، غالبا

 حمى مجهولة السبب  •

 انصباب جنبي نتحي •

 ال عرض ي )يشخص بصورة الصد( •

 نقص وزن، وهن عام  •

 استرواح صدر عفوي.  •

 التظاهرات السريرية للتدرن خارج الرئوي: 

 هو العقد اللمفاوية، تصاب العقد الرقبية   •
ً
التهاب العقد اللمفاوية: املكان خارج الرئوي األكثر شيوعا

 غبنية. واملنصفية وبعدها بالشيوع العقد اإلبطية وامل
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السل املعدي املعوي: يمكن أن يصيب أي جزء من األمعاء، تكون الحمى والتعرق الليلي ونقص الوزن   •

بارزة، قد تجس كتلة في الحفرة الحرقفية اليمنى، التهاب البريتوان التدرني يتميز بانتفاخ بطني )حبن(  

 وح الصفاقية والثربية.وألم وأعراض عامة، يشاهد بتنظير البطن درنات بيضاء متعددة على السط

 الداء التاموري: انصباب تاموري أو التهاب تامور عاصر.  •

•  .
ً
 للحياة مالم يشخص مبكرا

ً
 إصابة الجهاز العصبي املركزي: التهاب السحايا ويكون مهددا

 إصابة العظام واملفاصل: سل العمود الفقري يتظاهر بألم ظهري مزمن.  •

بالبيلة الدموية وتعدد بيالت وعسر التبول، مع بيلة قيحية إصابة الجهاز البولي التناسلي: يتظاهر  •

عقيمة، لدى السيدات قد يؤدي الى التهاب بطانة الرحم والبوقين والعقم، لدى الذكور يؤدي الى  

 التهاب بروستات وبربخ. 

 التشخيص:  

 األعراض السريرية والشعاعية املميزة للسل. •

 اختبار السلين اإليجابي  •

خ: يثبت التشخيص بالفحص املجري املباشر للقشع لرؤية العصيات )تلوين تحري وجود عصيات كو  •

نلسون(، أو بالغسالة القصبية السنخية، أو الغسالة املعدية، أو بزرع العينات على أوساط  -تسيل

 خاصة )لوفنشتاين جنسن(، أو بفحص السائل )الدماغي الشوكي، الحبن، الجنب.....(.

 .خزعة نسيجية من العضو املشتبه •

 خزعة نقي العظم في السل الدخني  •

• PCR لتحري الحمض النووي 

 املضاعفات املزمنة للسل الرئوي:

 النفث الدموي الشديد •

 قلب رئوي  •

 تليف/ نفاخ رئوي  •

 خمج باملتفطرات غير النموذجية  •
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 ورم فطري رشاش ي  •

 تكلس رئوي/ جنبي  •

 توسع قصبات •

 ناسور قصبي جنبي  •

،  Pyrazinamide، بيرازيناميد Rifampicin، ريفامبيسين Isoniazidاألدوية املضادة للسل: اإليزونيازيد العالج:  

 .Ethambutol، إيثامبتول Streptomycinستربتومايسين 

 أشهر.  8-6مدة العالج: 

ال  ، لقاح مضعف مشتق من العصيات السلية البقرية، يعطى لألطفBCGالوقاية: تتم الوقاية بإعطاء لقاح 

 بعد الوالدة مباشرة. 

 توسع القصبات 

Bronchiectasis 

ينجم عن توسع شاذ في القصبات، مكتسب يحدث بفعل القيح املتراكم وراء آفة سادة لقصبة رئيسية،  

 كانضغاط بواسطة عقد ملفاوية سرية تدرنية، أو استنشاق جسم أجنبي، أو ورم قصبي. 

املزمن باملخاط اللزج عوامل هامة في إحداث التوسع القصبي في مرض ى التليف  يعتبر الخمج املتكرر واالنسداد 

الكيس ي، لكن قد ينجم عن عيب خلقي 

مستبطن في املناعة أو بسبب سوء وظيفة  

  األهداب الخلقي.

 األعراض السريرية:  

سعال منتج مزمن عادة يشتد   •

 ويحدث بتغيير الوضعية، 
ً
صباحا

 قيحي وغزير. 
ً
 القشع غالبا

ر ذات رئة يؤدي الى حمى  تطو  •

 وتوعك وزيادة السعال وحجم القشع

 معاود. •
ً
 غالبا

ً
 أو كبيرا

ً
 نفث دموي يكون طفيفا
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 نقص وزن وقهم وإنهاك  •

 تبقرط أصابع  •

 االستقصاءات: 

الصورة الشعاعية البسيطة للصدر: في الحاالت املتقدمة  

 تظهر فراغات كيسية للتوسع القصبي. 

التصوير الطبقي املحوري: هو الفحص املثالي لتشخيص  

  التوسع القصبي.

 التدبير والعالج: 

التصريف )النزح( الوضعي: باتخاذ وضعيات   •

 مع قرع الصدر باليدين، مع مع
ً
 الجة فيزيائية في الحاالت املتقدمة. تسمح بتصريف القشع موضعيا

 املوسعات القصبية اإلنشاقية والستيروئيدات القشرية. •

 الصادات: لعالج االنتانات الثانوية •

•   
ً
الجراحة: تستطب في املرض ى الشباب خاصة إذا كان التوسع القصبي لديهم أحادي الجانب ومقتصرا

 على فص واحد. 

 الريح الصدرية أو االسترواح الصدري 

هو دخول الهواء الى جوف الجنب مما يؤدي الى انضغاط الرئة واملنصف، تحدث بشكل عفوي أو  

 رض ي. 

 األورام القصبية 

Bronchial Tumors 

 في العالم املتقدم بسبب انتشار التدخين، يعتبر سرطان القصبات أكثر األورام  
ً
الخباثة القاتلة األكثر شيوعا

، وهو السبب األكثر ش 
ً
 لوفيات السرطان عند الرجال، والسبب الثاني لوفيات السرطان  الرئوية شيوعا

ً
يوعا

 عند النساء بعد سرطان الثدي. 

 يعتبر التدخين العامل األهم في حدوث السرطان القصبي. 
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 تنشأ السرطانات القصبية من الظهارة القصبية أو الغدد املخاطية.

 النماذج الخلوية الشائعة للسرطان القصبي 

 %35 الخاليا شائك 

 %30 سرطانة غدية

 %20 صغير الخاليا 

 %15 كبير الخاليا 

 التظاهرات السريرية: 

 اذا •
ً
، يكون قيحيا

ً
كان هناك خمج ثانوي، وقد يؤدي  السعال هو العرض الباكر األكثر شيوعا

االنسداد القصبي لذات رئة )ذات الرئة املعاودة في نفس املكان أو بطيئة االستجابة للمعالجة خاصة  

 لدى املدخن توجه الحتمال وجود سرطان قصبات(.

 خراجة رئوية تتظاهر بسعال منتج لكميات كبيرة من القشع القيحي. •

 األورام الناشئة في القصبات الكبيرة النفث الدموي عرض شائع خاصة في  •

الزلة التنفسية في حال وجود انخماص فص أو رئة بسبب انسداد قصبة كبيرة، أو لدى حدوث   •

 انصباب جنب كبير. 

أعراض ناجمة عن االنتشار الى جدار الصدر أو املنصف أو عن االنتقال البعيد بواسطة الطريق  •

 الدموي. 

 الزمات نظيرة الورمية: أعراض غدية صماوية ناتجة عن املت •

 ADHإفراز غير مالئم للهرمون املضاد لإلدرار  ✓

 ACTHإفراز هاجر للهرمون الحاث لقشر الكظر  ✓

 فرط كالسيوم الدم ✓

الهدف من االستقصاءات: إثبات التشخيص، إثبات النمط الخلوي النسيجي، وتحديد امتداد  االستقصاءات:  

 املرض:

 صورة الصدر الشعاعية  ✓
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 للصدر أو الرنين املغناطيس ي  الطبقي املحوري ✓

 تنظير القصبات مع خزعات إلجراء فحص تشريحي مرض ي  ✓

 الخزعة الجنبية في حال وجود انصباب الجنب  ✓

 : معالجة جراحية، شعاعية، كيماوية.التدبير

 اإلنذار: يكون أفضل في األورام شائكة الخاليا جيدة التمايز التي لم تعط انتقاالت. 

 األمراض الغدية

 الغدة النخامية: 

 : تتكون من فصين ،غدة صغيرة الحجم

 0الفص األمامي أو النخامى الغدية

 الفص الخلفي أو النخامى العصبية 

تقع الغدة النخامية في مسكن عظمي يسمى السرج التركي يقع في جسم العظم الوتدي، تغطي األم الجافية هذا  

 املسكن بينما التدخل به العنكبوتية.

 

 الهرمونات املفرزة من الغدة النخامية:

 ,LH)  ، الحاثة القندية(ACTH)  ، الحاثة الكظرية(Prl)  ، البروالكتين( GH)  النخامى الغدية: هرمون النمو

FSH)الحاثة الدرقي ،( ةTSH  .) 

 .وهو الهرمون املقلص لعضالت الرحم النخامى العصبية: األوكسيتوسين
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 . )الفازوبرسين(ADHو الهرمون املضاد لالدرار  

 أمراض الغدة النخامية: 

 نتيجة أذية في النخامى أو نقص  قصور الغدة النخامية: 
ً
 أو كليا

ً
هو نقص في بعض الهرمونات والحاثات جزئيا

 .في تحريضها

د، تجاعيد دقيقة في الوجه، أشعار ناعمة، تساقط قصور النخامى الغدية الشامل: يتظاهر بشحوب الجل

األشعار الجنسية بشكل كامل أي أشعار االبطين والعانة، برودة جنسية لدى الجنسين مع انقطاع طمث لدى  

 .االناث وعنانة لدى الذكور، احساس بالبرودة والوهن، بطء التفكير والكالم، تأخر نمو عند األطفال

ي: أي نقص في بعض الهرمونات أو الحاثات النخامية وتختلف األعراض قصور النخامى الغدية الجزئ

 .والعالمات حسب الهرمون الناقص

نقص افراز هرمون النمو املعزول في الطفولة يؤدي الى القزامة النخامية وهي قصر قامة متناسق ناجم عن  

 نقص افراز هرمون النمو. 

الخاليا املفرزة ألحد الهرمونات النخامية كالورم املفرز لهرمون  قد تكون على حساب  أورام الغدة النخامية: 

 .النمو والورم املفرز للبروالكتين والورم املفرز للحاثة الكظرية

 وهنا يؤدي الى قصور نخامي جزئي أو كلي حسب حجم الورم وتخريبه للنخامى  
ُ
أو قد يكون غير مفرز هرمونيا

 الطبيعية. 

 الورم املفرز لهرمون النمو: 

 .حدثت بعد البلوغ إذاحدثت قبل سن البلوغ، وضخامة النهايات  إذا سبب العملقة ي

متناسق مع  بشكل تحدث بسبب زيادة افراز هرمون النمو قبل البلوغ ويؤدي الى زيادة مفرطة بالطول العملقة: 

الستقالبية  بدانة وضخامة جميع أعضاء الجسم ونقص النشاط والحيوية، وتنتهي للوفاة نتيجة االضطرابات ا

 والقلبية الناجمة عن هرمون النمو أو بسبب قصور النخامى املرافق.

زيادة هرمون النمو بعد سن البلوغ عادة في العقد الرابع والخامس من العمر، يتطور املرض  ضخامة النهايات:  

 بالوهن العام، زيادة التعرق، صداع، اضطرابات جنسية لدى الجنسي 
ً
مع   نبشكل خفي ويتظاهر سريريا

 .انقطاع طمث لدى االناث وعنانة لدى الذكور 

التبدالت الشكلية املميزة له: ضخامة الوجه مع بروز النتوءات العظمية كالجبين والوجنتان، تضخم األنف  

 . وتباعد األسنان واندفاع الفك السفلي لألمام، تضخم اليدين والقدمين
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: يحدث ارتفاع بالتوتر الشرياني مع اضطرا
ً
ارتفاع عيار  ، ب باستقالب السكر، اضطراب شحوم الدماستقالبيا

  .هرمون النمو في الدم

 مقلدات   إذاالعالج: استئصال جراحي للورم عبر الوتدي 
ً
أمكن مع معالجة شعاعية تالية عند الحاجة، دوائيا

 السوماتوستاتين وهي غالية الثمن.

 

 زيادة إفراز هرمون البروالكتين: 

 :الهرمون النخامي املسؤول عن افراز الحليب، زيادة افرازه تؤدي الى ثر الحليب وأسبابهاالبروالكتين هو  

 . الحمل  :فيزيولوجيةأسباب 

 .املنشأ: حاصرات الدوبامين، امليتوكلوبراميد، األستروجين ةدوائي

كتين، قصور  مرضية: رضوض جدار الصدر، أورام النخامى غير املفرزة، أورام النخامى املفرزة للبروالأسباب  

 .الدرق البدئي

  :
ً
 سريريا

، حليبي أو مصلي :عند االناث
ً
 أو محرضا

ً
 .ثر الحليب ويكون وحيد أو ثنائي الجانب، عفويا

 .اضطرابات جنسية: تباعد طموث وانقطاع طمث وعقم 

 ثر حليب
ً
 .عند الذكور: نقص الرغبة الجنسية، عنانة، نادرا

 ب  
ً
 البروموكريبتين. العالج دوائيا
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 الغدة الدرقية: 

لها فصان   .غ وتتوضع في الناحية األمامية من العنق، أمام الحلقات الرغامية األولى 20-15تزن الغدة الدرقية 

 الى T4 أيمن وأيسر يصل بينهما البرزخ، تفرز هرمون التيروكسين
ً
وهو أكثر فعالية   T3 الذي يتحول محيطيا

 .ونصف عمره أقصر

 (TBG)ين يرتبطان بشكل عكوس بالغلوبولين الرابط للتيروكسينكال الهرمون
ً
 .، الجزء الحر هو الفعال حيويا

وافراز التيروكسن الذي يثبط بدوره انتاج   إلنتاجبتحريض الدرق  TSHيقوم الهرمون النخامي الحاث للدرق 

TSH من  وتسمى هذه العملية بالتلقيم الراجع السلبي الذي يحافظ على مستويات طبيعيةT4 .في املصل 

أي املريض في   يقصد بالدراق البسيط: أية ضخامة في الدرق غير مترافقة باضطراب وظيفي في الدرق : الدراق

 ( .(Euthyroidism حالة سواء درقي

 ال عرضية وال تحتاج معالجة، وقد تترافق بالتهاب درق ملفاوي مزمن )داء هاشيموتو( وهنا يتطور قصور  
ً
غالبا

 .واملعالجة بالتيروكسين TSH درق ويجب معايرة

 يراجع املريض بسبب اكتشافه  الدراق عديد العقد، العقدة الدرقية الوحيدة
ً
: شائع عند النساء، غالبا

  .في مقدم العنق صدفة للضخامة املرئية

في بعض الحاالت تكون أعراض االنضغاط هي سبب زيارة الطبيب حيث يجد املريض صعوبة في البلع، أو  

 .الشعور بضيق نفس لدى تحريك الرأس لألعلى أو لألسفل

 .ظهور بحة صوت بسبب انضغاط العصب الراجع الحنجري نادر، وإذا وجد يستدعي نفي الخباثة

واحد أو أكثر من االختالطات  ة ، مسبب اتطور ويزداد حجمهتوقد  ة مستقر قد الدرقية  والعقد يبقى الدراق  

 :التالية

 .أعراض انضغاطية )انحراف الرغامى وشلل العصب الراجع( .1

 انسمام درقي   .2

 ألحد العقد الدرقية التحول للخباثة  .3

 Echography التصوير باألمواج فوق الصوتية:  ستقصاءاتاال 

: التفريسة باليود املشع. 
ً
 وأحيانا
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 على الريق( 150ـ  100إعطاء هرمون الثيروكسين عن طريق الفم بجرعة تتراوح بين  :التدبير
ً
 )صباحا

ً
 .مكغ يوميا

يؤدي في عديد من الحاالت إلى تراجع حجم الدراق ويقي من الكثير من االختالطات وعادة يستمر العالج لعدة 

 .سنوات

اق كبير أو ضاغط أو مشتبه فيجب االستئصال الجراحي. ومن ثم يوضع املريض على العالج أما أمام در 

 بالثيروكسين. 

 Hypothyroidismقصور الدرق 

 .هو نقص الهرمونات الدرقية في الدم

 :األسباب

 90قصور الدرق البدئي: ناجم عن آفة بالغدة الدرقية، يشكل  •
ً
%من الحاالت، والسبب األكثر شيوعا

 لدى النساء)هاشيموتو( التهاب الدرق املزمن اللمفاوي 
ً
 .وهو أكثر شيوعا

 .قصور الدرق العالجي املنشأ: تالي الستئصال الدرق أو العالج باليود املشع •

 .الوظيفة الدرقية كاألميودارون والليتيومأو تالي لعالج بأدوية تؤثر في 

 كما في التهاب الدرق التالي للوالدة والتهاب الدرق تحت الحاد •
ً
 .قد يكون قصور الدرق عابرا
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 أذية وطائية أو نخامية.  بسبب TSHقصور الدرق الثانوي: ناتج عن عوز  •

وزن، واإلمساك، واضطرابات  األعراض: تشمل التعب السريع والوهن، الشعور الدائم بالبرودة، وكسب ال

 .الطمث، واأللم العضلي

 
ً
 باردا

ً
 وبالفحص السريري نكتشف جلدا

ً
 وجافا

ً
، وصوت خشن، منعكسات وترية بطيئة، وخشنا

ً
 منتفخا

ً
، وجها

 .بطء نبض وانخفاض النتاج القلبي

 :الدراسة املخبرية

 .ارتفاع كولسترول الدم •

 .فقر دم سوي أوناقص الصباغ •

 بوضوح في قصور الدرق املحيطييكفي  TSH معايرة •
ً
 .للتشخيص حيث يكون مرتفعا

 أما الهرمونات الدرقية فتكون منخفضة وقد تكون في الحدود الدنيا الطبيعية. 

 :التدبير

 .Levothyroxine في كل الحاالت العالج يتم بتعويض الهرمونات الدرقية الـ

 .حبةمكغ /  100و 50يحضر بشكل حبوب 

 على الريقيعطى مرة واحدة في ا
ً
 .ليوم صباحا

 ي ويحافظ على العالج مدى الحياة. يحتاج العالج الى عدة أسابيع للوصول للسواء الدرق

 Hyperthyroidismفرط نشاط الغدة الدرقية 

 :األسباب

داء غريف: فرط نشاط درق مناعي ذاتي، يترافق مع جحوظ ووذمة مخاطية أمام الظنبوب وهما   •

 .عالمتان مميزتان له عن باقي األسباب

 .العقدة الدرقية الوحيدة السمية •

 .الدراق عديد العقد السمي •
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 .ناجم عن العالج باليود كاألميودارون •

 .التهاب الدرق تحت الحاد •

 الوالدة. بعد   التهاب الدرق ما •

األعراض: عدم تحمل الحرارة مع تعرق، نقص وزن مع شهية عادية أو  

 .مفرطة، خفقان وقلق وعصبية زائدة، تباعد طموث

العالمات: الجلد رطب ودافئ مع نعومة وضعف أشعار، اشتداد  

املنعكسات الوترية، رجفان ناعم في اليدين، تسرع قلب جيبي أو 

 .رجفان أذيني

 .، املسح الومضاني للدرق TSH, FT4, FT3 التشخيص: معايرة

 العالج: 

 .عرض ي: حاصرات بيتا األدرينالية )البروبرانولول( •

 .مثبطات اصطناع الهرمونات الدرقية كامليتيمازول •

 . أو الجراحة، إما اليود املشع  :حسب الحالةالعالج الجذري يكون 

 الداء السكري 

Diabetes Mellitus 

  فرازإناجم عن نقص في الهو مجموعة من أمراض استقالبية تتصف بفرط سكر الدم الداء السكري:  

 األنسولين أو عمله أو كليهما. 

يؤدي فرط سكر الدم املزمن إلى أذيات مزمنة وخلل وفشل في مختلف أجهزة الجسم ال سيما العين واألعصاب  

 والكلية والقلب واألوعية. 

 تشخيص الداء السكري: 

 % أو  6,5الخضاب السكري< •

 مغ/دل أو 126سكر الدم الصيامي ≤ •
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غ  75)سكر الدم بعد ساعتين من اعطاء فموي ل  مغ/دل باختبار تحمل الغلوكوز  200سكر الدم ≤  •

 غلوكوز( أو  

 مغ/دل مع أعراض سريرية لفرط سكر الدم.200سكر دم عشوائي ≤  •

 تصنيف الداء السكري: 

ينجم عن تخرب خاليا بيتا  ، الداء السكري % من 10السكري النمط األول: يشكل أقل من  •

 يحدث فيه عوز مطلق لألنسولين.و   البنكرياسية بآلية مناعية ذاتية

ينتج عن خلل نسبي في افراز األنسولين  و % من حاالت الداء السكري 90السكري النمط الثاني: يشكل  •

 ويمكن أن نشاهده بأعمار صغيرة، يتميز بالبدانة،  ،مع مقاومة لعمل األنسولين
ً
يصيب البالغين غالبا

 ال يتطور حماض خلوني سكري اال في حاالت خاصة كالشدة الشديدة.

 أنماط خاصة أخرى للداء السكري: •

 . (Genetic Defects of β-cell)خلل وراثي في وظيفة خلية بيتا  .1

 .(Genetic Defects of Insulin Actionخلل وراثي في عمل األنسولين ) .2

 أمراض البنكرياس خارجي اإلفراز )التهاب بنكرياس مزمن ....(  .3

 كوشينغ .... الخ(   ،أمراض الغدد الصم )ضخامة النهايات .4

 سكري بأسباب دوائية أو كيميائية )معالجة بالكورتيزول ....( .5

 : 2التظاهرات السريرية للداء السكري نمط 

تشخص في سياق تحاليل دموية لسبب آخر، حيث يكون املريض غير   2ط معظم حاالت الداء السكري النم 

 عرض ي. 

األعراض الناجمة عن فرط سكر الدم: البوال والسهاف، خاصة البوال الليلي، نقص الوزن، االنتانات  

 الناكسة )خاصة البولية أو التناسلية(.

 بعد  الكشف الدوري عن الداء السكري: نسبة كبيرة من حاالت السكري تتطور 
ا

 إال
ً
خفية وال تتظاهر سريريا

مدة طويلة وقد تكشف فقط لدى ظهور أحد االختالطات املزمنة، لذلك يجب املراقبة الدورية خاصة لدى  

 بداء السكري.  لإلصابةاألشخاص ذوي الخطورة 
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 عوامل الخطورة لتطور الداء السكري: 

 سنة.  45العمر ≤  •

 (.2كغ/م25زيادة الوزن )مشعر كتلة الجسم ≤  •

 قصة عائلية للداء السكري لدى األقرباء من الدرجة األولى. •

 خمول فيزيائي •

 كغ، أو داء سكري حملي. 4.1قصة والدة طفل عرطل ≤ •

 (.140/90فرط توتر شرياني )≤  •

 (. HDL< 35 mg/dl  ،Tg >250 mg/dlاضطراب شحوم الدم ) •

 %، أو اضطراب تحمل سكر.  5.7خضاب سكري ≤  •

 املبيض عديد الكيسات. متالزمة   •

 داء وعائي سابق أو حالي.  •

 : 2عالج الداء السكري النمط 

 الهدف العالجي: هو تحقيق حالة استقالبية أقرب ما تكون من الحالة الطبيعية. 

 )كارتفاع ضغط الدم
ً
 وعائيا

ً
وارتفاع الشحوم والكولسترول   ،يجب تدبير العوامل األخرى التي تمثل خطرا

 والتدخين(.

 العالجية: الطرق 

 Life style changementتغيير نمط الحياة  •

 العالج الدوائي: خافضات السكر الفموية.  •

 األنسولين.  •

/ 30تعديل نمط الحياة: زيادة الجهد الفيزيائي عبر التمارين الرياضية وأفضلها املش ي )
ً
أيام في   5دقيقة يوميا

املستقبالت لألنسولين وتخفض الوزن وتحسن أرقام الضغط األسبوع(. رياضة املش ي تساهم في زيادة حساسية 

 الشرياني.
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الحمية الغذائية: في حال الوزن الزائد يطبق نظام غذائي ناقص الحريرات، ولدى ذوي الوزن الجيد يطبق  

نظام غذائي سوي الحريرات، مع التقليل من األغذية الحاوية على السكريات البسيطة سريعة االمتصاص، كما  

 .Dietary fibresمريض السكري باإلكثار من الخضار واألطعمة الحاوية على األلياف الغذائية  ينصح 

 خافضات السكر الفموية: 

 . Metforminامليتفورمين  :Biguanidesمجموعة البيغوانيد 

حداث  ثبط استتو ، زيد حساسية املستقبالت املحيطية وبالتالي زيادة استهالك الغلوكوز املحيطيتآلية التأثير: 

 الغلوكوز الكبدي. 

يسبب نوب نقص سكر الدم لدى   كما انه ال  ، ليس للميتفورمين تأثير خافض لسكر الدم لدى غير السكريين

 . HDLويزيد  LDLالسكريين وهو بجرعات عالية قاطع للشهية ومحسن للمعطيات الشحمية حيث ينقص 

 أهم التأثيرات الجانبية: األعراض الهضمية و/أو اإلسهال السيما إذا أعطيت الجرعة العظمى دون تدرج. 

   Lactic Acidosisت أما االختالط الخطير والشهير أي الحماض اللبني املمي 
ً
 فنادر الحدوث جدا

 يستطب امليتفورمين لدى السكريين البدينين كعالج أول مع الحمية الغذائية.  

 Sulphonylureaمجموعة السلفونيل يوريا  

 :
ً
 Gliclazide,  Glibenclamide, Glimperide ,  Glipizideأهمها وأكثرها استعماال

تستطب   ،في جزر النغرهانس حيث تحرضها على إفراز األنسولين βا بيتا  تأثيرها الرئيس ي يتم على مستوى خالي

 غير البدينين.  2لدى السكريين من الصنف

 قد تسبب نوب نقص سكر الدم السيما لدى املسنيين واملصابين بالقصور الكلوي. 

. من مساوئها أنها قد تسبب زيادة وزن لذا
ً
 فإن الحمية الغذائية مهمة جدا

 SGLT2مثبطات 

وهو ال يعتمد على التأثير على البنكرياس أو على املقاومة   2هو أحدث صنف دوائي في عالج داء السكري نمط 

 على االنسولين في آلية تأثيره ولهذا يمكن أن يشارك مع األصناف الدوائية السابقة الخافضة للسكر.

Sodium Glucose Co-Transporter 2  من الغلوكوز املطروح  90هو الناقل املسؤول عن عودة امتصاص %

بالرشاحة الكبية وبالتالي تثبيطه يؤدي الى زيادة اطراح السكر في البول وبالتالي نقص قيم سكر الدم مع نقص  

 وزن ونقص بالضغط الشرياني االنقباض ي واالنبساطي. 
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هي: زيادة االنتانات البولية التناسلية الفطرية خاصة، نقص سكر   SGLT2 inhibitorsالتأثيرات الجانبية ل 

 الدم، حماض خلوني سكري لذلك ال تستخدم لدى مرض ى النمط األول. 

:
ً
 املوجودة حاليا

Dapagliflozin, Canagliflozin, Empagliflozin  

 األنسولين: 

 

 اختالطات الداء السكري: 

 KetoAcidosisالحماض الخلوني 

 لدى السكريين املعتمدين على  
ً
ينجم الحماض الخلوني عن عوز مطلق أو نسبي في األنسولين، يحدث غالبا

 األنسولين وقد يحدث لدى السكريين غير املعتمدين على األنسولين في حاالت خاصة كاإلنتان والجراحة. 

 ظروف حدوثه: 

. قد يكون حدوث الحماض الخلوني مناسبة لكشف سكري  -1
ً
 غير معروف سابقا

 عن حقن األنسولين ألسباب مادية أو   -2
ً
عدم كفاية جرعة األنسولين املوصوفة أو توقف املريض ذاتيا

 نفسية.

 حالة مرضية عارضة كاإلنتان والشدة الجراحية أو املرافقة لحادث وعائي. -3

 استهالك أنسولين غير فعال بسبب الحفظ السيئ أو انتهاء الفعالية. -4

: بوال 
ً
 قياء.إوسهاف، وهن ونقص وزن، آالم بطنية مع غثيان و  سريريا

 بالفحص السريري: عالمات تجفاف، تسرع قلب، هبوط ضغط، اضطراب وعي والسبات. 
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: سكر الدم<
ً
مغ/دل، األجسام الكيتونية ايجابية في املصل والبول، مع حالة حماض استقالبي  250مخبريا

 بفحص غازات الدم الشرياني. 

، تعويض البوتاسيوم، ومعالجة الحالة  التدبير: تعويض ا
ً
، تسريب األنسولين النظامي وريديا

ً
لسوائل وريديا

 املسببة. 

 نقص سكر الدم: 

 يحدث لدى املرض ى املعالجين باألنسولين أو بمركبات السلفونيل يوريا. 

 بسبب عدم تناول الطعام بعد جرعة الدواء، أو بذل جهد فيزيائي اضافي، أو خطأ عالجي.

 أعراض نقص سكر الدم: 

 أعراض ذاتية: تعرق، خفقان، جوع  

 أعراض عصبية: ضعف التركيز، الهياج، تشوش الرؤية، االختالج والسبات. 

 ، غثيان. تعب، صداع أعراض غير نوعية: 

 
ً
. إذاالتدبير: تعطى الكربوهيدرات سريعة االمتصاص )كاملشروبات السكرية( فمويا

ً
 كان املريض واعيا

 )ما يعادل 
ً
غ  25في نقص سكر الدم الشديد أو املريض غير القادر على تلقي وارد فموي يعطى الدكستروز وريديا

ي في حال عدم القدرة على تأمين  غ عضلي أو تحت الجلد بشكل اسعاف1غلوكوز(، ويمكن اعطاء الغلوكاغون 

 خط وريدي مباشرة. 

 اختالطات األوعية الدقيقة:  

سنة، يالحظ تشكل أمهات دم مجهرية   65- 30من أكثر أسباب العمى في األعمار اعتالل الشبكية السكري: 

خلط  وخثارات، ومع تقدم الحالة تتشكل أوعية جديدة بسبب تحريض العوامل املنمية لألوعية تمتد داخل ال

 الزجاجي، وتكون هشة وسهلة التمزق والنزف مؤدية لرفع ضغط العين والى تليفات تؤهب النفصال الشبكية.  

يبدأ بالبيلة البروتينية املجهرية تتطور الى بيلة بروتينية عيانية ثم تراجع الرشح الكبي  اعتالل الكلية السكري: 

 تفاع أرقام الكرياتينين. وارتفاع توتر شرياني، ومن ثم ترقي القصور الكلوي وار 

يتظاهر بأشكال مختلفة تتعلق بدرجة التأذي في األعصاب املركزية واملحيطية  اعتالل األعصاب السكري: 

 والذاتية: 
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اعتالل األعصاب املركزية واملحيطية: اعتالل أعصاب عديد أو وحيد، يتجلى بأشكاله املختلفة )آالم حارقة أو  

 وأ
ً
 ثناء الراحة. ضاغطة أو واخزة( يشتد ليال

 يترافق باضطرابات حسية )فرط أو نقص حس(  

ساك أو اسهال، هبوط ضغط ركودة وثمالة بولية، ضعف جنس ي)عنانة(، ام  اعتالل األعصاب الذاتية:

 انتصابي.

 القدم السكرية: 

 تنتج عن اعتالل األعصاب السكري، االنتان، نقص التروية الدموية.

 ى نخر نسيجي مع انتان شديد.يحدث تقرح نتيجة رض بسيط، يتطور ال

 .باإلصابةالعالج ضبط سكر الدم، الصادات، العناية املوضيعة اليومية 

 قد يستطب البتر في حال عدم القدرة على السيطرة على االنتان والنخر. 
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