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حساسية السالالت البكتيرية المسببة اللتهاب المسالك البولية للمضادات الحيوية في مستشفى الطفل 
 المركزي

 
 نورعصام الدين الخناق، علي ضياء المدفعي، مهدي محمد مراد

 العراقمستشفى الطفل المركزي، بغداد، 
 

 الملخص
 

: تعتبر مقاومة الجراثيم للمضاااااااااااااواح المن اة واوف  مر المةاول الرايعااااااااااااية للااااااااااااامة العامة    اااااااااااا م  الت ا اح            الخلفية
المعااالا الب لية  الجراثيم المقاومة ار ر واان يا جا مجالح الريالة الااامية  لتيجة لالا م امي مقفما الريالة الحبية تمف  

 ممفوو  مفا                                                                     يالج اللت ا اح الجرث مية  ةياراح 
: تعااااليض الضاااا س يل  العاااااللح الجرث مية المعااااتجن ة والمقاومة للمضاااااواح المن اة والمعااااب ة للت ا اح المعااااالا األهداف

 الب لية ينف األطفال  
 18وااا ر و  1عالا مر ارتفاع ورمة المرار  تتراوح  يمارهم بنر مراض ل 573وراساااة ر ااافلة وااامل  ما مجم يي  الطرائق:

 30لعالة  2017غال ن ال الا  1يام اثناس زاارت م روهة الح ارئ جا معااااتاااااف  الحفي المرغد  جا  عفاو  العرا  للفتر  مر 
ةفام  صرال المضااااواح   تم اساااتدراع العنناح يل   صرال الدرع المناسااا ة وتمفمف المعااااساااية الجرث مية  اسااات2017وداران 

 المن اة  
%( مر األطفال المرتفعة ورمة ورارت م  الت اب المعااااااااااااالا الب لية   البية  24 20) 116تبنر الفراسااااااااااااة   ااااااااااااا ة  النتائج:

%(مر المالح  8 12) 17%( لاتجة ير مرث مة الواااارااية الق ل لية تلن ا مرث مة السلن عاااانلة الرا اة 9 54)73المالح 
سااااااااة ان معثم الجراثيم المعااااااااب ة للت اب المعااااااااالا الب لية لث ر وعاااااااااسااااااااية منف  ألوواة المنبننيم  اميااساااااااانر  اثبت  الفرا

لنتروجن رالت ار و منتاميعاااانر  مر لاوية   رب  تبنر ان مقاومة الجراثيم للمضاااااواح المن اة لم ي ماااااالة رايعااااية و ا ااااة 
                                                                                للبنعلنر والعيفال سب رار                          

:  عااابر ارتفاع معفل المقاومة الجرث مية  للمضااااواح المن اة المةتلفة  تقترح الفراساااة  ان المضااااواح المن اة     االستتتنتاتا 
ل ها الميااساااااااانر  الجنتاميعاااااااانر و اللمنبننيم  ير طرا  التا من عا ا تيارها لعالج الت ا اح المعااااااااالا الب لية جا األطفا

 المقر والننتروجن رالت ار جم اا  
 الكلما  المفتاحية: المضادا  الحيوية، التهاب المسالك البولية، حساسية السالال  البكتيرية.
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 تثقيب الغضروف بالمنظار لغرض معالجة تقرحات غضروف الركبة في بغداد
 

 علي محمد اكرم*     ،جليل ابراهيم صالح** ،محمد صالح البكري*
 .الجامعة العراقية، الطب** كلية  .*مستشفى النعمان التعليمي

 
 الملخص

 
ة ت قنر العضاااااااااااااارول  المنثار ل ع مر العملياح ي: تم ي تقرواح الرغ ة مر التمفلاح العالم ة السبنر   تعتبر يملالخلفية

الجراوية لعرض ا ااااالح تقرواح  ضااااارا  الرغ ة بتس ار ط قة ليةية واواة يل  الةاللا الجااية ج   القروة العضاااارو ية 
 وبالتالا ا الح تقرواح العضرول  

يراض  والفعالياح الن مية لم  األلعرض تقنيم لتااج ت قنر العضاااارول  المنثار يل  المفب القرار  يما لة  ال ف:اهداأل
 للمرض   عف امراس م ي تلا العملياح                   

مراضاااااااا لعال ن مر تقرواح جا  ضااااااارول الرغ ة مااااااااة   23مرا  يملية ت قنر العضااااااارول  المنثار يل    طرائق:ال
للمرضاااااااااا  صبي  (KOOS)  اليتماو يل  ورمةب اسااااااااااحة منثار الرغ ة ثم مقارلة النتااج  عف العملية بتلا التا صبي العملية 

 وبعف العملية الجراوية 
% غال  4 17بننما  60ار ر مر KOOS % مر المرضااا  غال  لتااج تقنيم م وعااار6 82:  اظ رح الفراساااة ان النتائج

ملم ظا جا اوااااا ر مر امراس العملية الجراوية وان ت قنر  العضااااارول  المنثار منتج تمعااااانا  8-6 عف  60تقنيم م اصي مر 
( وتمعاااانا ملم ظا  اليراض t=11.945ملم ظ  ةفض اللم) ثم تت ع ا تمعاااار) (t=12.322 اللاااااحة المن اة للمرضاااا 

المتضااامنة تاااالر المفااااي  ااا اوا   تاااالر المفااااي معااااسا   التفا  (t=10.810)الماااااو ة لتقرواح  ضااارول الرغ ة
    المفاي  و نرها

 اللم تقلني جا تعاااااااااااهم والتا معقف  العنر الجراوية العملياح مر  المنثار ضاااااااااارولالع ت قنر يملية تعتبر :االستتتتتتتتنتاتا 
 الرغ ة   ضارا  جا بتقرواح الماابنر للمرض  الن مية المرغية ال ظااف وتمعنر
 .الركبة اصابا  الركبة، منظار ،الركبة اريفغض قرح الركبة، غضاريف تثقيب :فتاحيةمال الكلما 
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تأثير العالج الضوئي على مستوى الكالسيوم المتأين في الدم لدى حديثي الوالدة تامي النمو مع اليرقان غير 
 مباشرال

 
 مهدي محمد مراد، سوسن عبد الوهاب حمادي، صبا شالل فرحان، اخالص علي احمد

 مستشفى الطفل المركزي، بغداد، العراق
 

 الملخص
 
العالج الضاا اا لي وور رايعااا جا العالج النرصان ينف وفم يال لو   ااا  ااا  الل السااب ع الول مر الميا  وصف  :خلفيةال

 جا ذلا  لق  الساليع م  لفب وفم ا ال لو  مؤو  ذلا ال  مضايفاح يفمف   ما 
 .الم اور العالج الض اا يل  معت ب السالعن م المتأمر جا الفم لمفم ا ال لو  مع النرصان  نر تقنيم تأثنر هداف:األ
لفتر  مر وراسااااة مقحأية  مرا  جا ووف  العنالة المرغد  لمفم ا ال لو  لمعااااتاااااف  الحفي المرغد  التعليما  الل ا :طرائقال
  معامنر الوااتمال تضاامن  وفم ا ال لو  تاما النم  ذو  تم ممع المرضاا  يااا اايا 2018 ل   وداران  2017وداران  1

ملعم  الفلعااالنتر الامر اوتام ا العالج الضااا اا للنرصان  مع وزن مناسااار ار ر مر  15النرصان العنر م اوااار بنعااا ة ار ر مر 
الميا  وغال ا يل  الرضاية الحبيأية  الانااية او المةتلحة  معامنر الست عاو اوتمل  الام مر  7-3غلن  رام  الل  5 2

يل  ا   فلج ذو والة مرضااااية تؤثريل  معاااات ب السالعاااان م  الفم )يل  ساااابني الم ال: التان الفم   فلج الم الماااااا ة بفاس 
السالعن م المتأمر  الفم ومجم ع البنلنروبنر  ض اا لق  لع ة السالعن م صبي العالج ال الخ( العار   يعر التنفس ال لو  

 مر العالج وامرا  مقارلة بنر النتااج    ساية 72- 24جا الفم قيع  جا بفالة العالج الض اا وبعف 
وقق ا معااامنر  100  مر هؤلس جقض 147الرصم الممااالا لماافم ا ال لو  الااامر ممع ا  الل الفتر  المماافو  غااال ا  النتتتائج:

 (18–15)  بنر مرضاا  الفراسااة  صبي العالج الضاا اا غال  تتراوح بنر غان البنروبلنر  وااتمال والساات عاو هاد الفراسااة ال
( ملعم ب 0,97±28 16معفل مجم ع البنروبلنر  السامي بنر مرضاا  الفراسااة صبي العالج الضاا اا غان)ملعم ب ولعاالنتر و 

 السامي  البنروبلنر معفل مجم ع( ملعم ب ولعاالنترو 14 –12) الضاا اا متراوح بنرنر  عف العالج ولعاانلنتر بننما غان البنروبل
مر الناوية   غان هناك الةفاض غبنر  ملعم ب ولعاااااااااانلنتر (12 1±02 12بنر مرضاااااااااا  الفراسااااااااااة  عف العالج الضاااااااااا اا )

لسامي صبي العالج الض اا لفب لمجم ع البنروبلنر  السامي  عف العالج الض اا  المقارلة مع مجم ع البنروبلنر  ا الواااية
  –12 1الج الض اا غان متراوح بنر )عمعت ب السالعن م المتامر  الفم صبي ال  يما متعل   معت ب السالعن م   مرض  الفراسة

ملا  (29 1 – 65 0ملا م ل ب لنتر بننما غان معاااات ب السالعاااان م المتامر  عف العالج الضاااا اا غان متراوح بنر ) (33 1
الةفاض غبنر مر  غان هناك (0,049±225 1تر ومعفل السالعاااااااااان م المتامر  الفم صبي العالج الضاااااااااا اا  غان )م ل ب لن

لفب  الناوية الواااية للسالعن م المتامر  الفم  عف العالج الض اا  المقارلة مع السالعن م المتامر  الفم صبي العالج الض اا
% وهؤلس مع 47المالح  مر 47ال لو  مع لق  السالعاااااااان م  الفم لم ي عف العالج الضاااااااا اا  وفم ا  مرضاااااااا  الفراسااااااااة 

 ( 53مر المالح )% 53السالعن م الحبيعا لم ي 
 .اهمية اوااااااية للعالج الضااا اا لفب وفم ا ال لو  تاما النم  احلق  السالعااان م  الفم ها مضاااايفاح ذو  ا :االستتتنتات

 .مصل الكالسيوم المتأين ,مصل البيليروبينمجموع  ,يرقان والدي الكلما  المفتاحية:
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 سأما بعد سن الي  ةالرحم عند النساء المصابات بارتفاع ضغط الدم في مرحل ةتقييم سمك بطان

 
 صالح أمينإسراء طالب عبد القادر، ندى 

 قسم النسائية والتوليد، مستشفى اليرموك التعليمي
 

 ملخصال
 
يل  زااو  سااما  حالة الروم  الساااف ير مفب تأثنر ارتفاع ضااعض الفم لفب النعاااس جا مرولة ما  عف ساار اليأ  ف:اهداأل

العقار المعاااااتةفم لعالج السااااااف ير مفب تأثنر ل ع  ملم( لعاااااما  حالة الروم غمف جا اااااي  4يتماو قيا   ر ر مر )ا ينف 
الساف ب اسحة الفم  النعيجا ير طرا  مرل  حالة الروم اللا ير  ارتفاع ضعض الفم يل  زااو  سما  حالة الروم 

 ملم(  4مفب تأثنر ارتفاع ضعض الفم يل  طبيعة  حالة الروم جا والة غ ن سما  حالة الروم ار ر مر )
تم القيام   2018ولعالي وداران  2017مل ل     النرم ك التعليما للفتر  ما بنرتم القيام ب اا ال مث جا معاااااااااتااااااااااف :الطرائق

 مقارلة مجم ية مر النعاس الالتا جا مرولة ما  عف سر اليأ  لمف  ار ر مر سنة  والالتا ل لاار مر    لدل وم    و 
ارتفاع  ضاااااعض الفم المعالج  يارض مرضاااااا ا ر مع مجم ية   رب مر النعااااااس واملنر لفس الاااااافاح ولسن ر لعالنر مر

 عقاصنر  اجضاااااااااة للضاااااااااعض  ألر ر مر مف   ساااااااااني ونث تم مقابلة النعااااااااااس و  ا يننة مر الفم للفم  المةتبر   ثم امراس 
الفم   األم اج ج   الااا تية الم بلا لقيا  سااما  حالة الروم ثم   ا يننة للفم  النعاايجا ب اسااحة مرل  حالة الروم 

  يقاصنر : العاااااااااااار   العااااااااااامنةتم اسااااااااااات عاوها ها المعامنر التا ملم( 4 حالة الروم  ر ر مر ) اللا جا والة غ ن ساااااااااااما
 و ا  ورم ا ر  ورم المبيض   هرم لية
% ولم لار لحبيعة الوواة الةاجضااة لضااعض 24و44:  ن ارتفاع ضااعض الفم تعاابر زااو  سااما  حالة الروم  بنعاا ي النتائج

سااااما  حالة الروم  وصف بنن  لتااج الفم  النعاااايجا  ن ارتفاع ضااااعض الفم تعاااابر جر  الفم  تأثنرذو وللة اواااااااية يل  
 تنعج   حالة الروم  

متا عة النعاس جا مرولة ما  عف سر اليأ  الماا اح  ارتفاع ضعض الفم لمف  ار ر مر سنة ب اسحة الفم   :االستنتاتا 
تدامف سااما  حالة الروم  عاار اوتمالية تح ر  عض المالح  األم اج ج   الااا تية الم بلا مع الفم  النعاايجا جا والة 

 ال  سرطان  حالة معم الروم 
 الكلما  المفتاحية: سماكة بطانة الرحم، ضغط الدم، سن اليأس.
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 الكلوي في مرضى مستشفى الطفل المركزيالداء السيستيني 
 

 ليلى قاسم حرز علي*، نهلة محمد سعيد**، مهدي محمد مراد***
 *مستشفى الطفل المركزي. **مستشفى فاطمة لزهراء، بغداد، العراق. ***قسم طب األطفال، كلية الطب الجامعة المستنصرية.    

 

 الملخص
 

 لعااجة الجعاام مما م د  و  الفاس العاايعااتننا ه  مرض الضااا متمند بترارم المامض المننا العاايعااتنر جا مةتلف  الخلفية:

 .لماس العالم وجا مميع المجم ياح العرقية مؤو  ال   لي وظيفا واو  وصف ومف هاا المرض جا مميع 
  تاااااااااااةي  الم ار لمرض الفاس العاااااااااايعااااااااااتنناهمية  تاراخ العاالة والقرا ة جا ال  يراض المرض و لعمي معاااااااااا  أل ف:اهداأل

 .جا يالج هاا المرض Cysteamine وللما ل يل  جسر  ير وور ال
 تم مراضااااا  مرض الفاس العاااايعااااتننا  40ثر رمعا   البيالاح المعااااتةفمة جا الفراسااااة واااامل  أو ااااةية    وراسااااة ق:ائالطر 

 واااااااا رمر ول جا معااااااااتاااااااااف  الحفي المرغد  جا  عفاو  الل الفتر  مر األ مراض السل  يالم م ومتا عة والت م جا اياو  

  . 2018_الماو  وال الثنر مر و ر غال ن ال الا لعنة   2016رال ن ال الا لعنة 
يراض   معفل العمر لث  ر   سااااااااان اح 10وااااااااا ر و  3مراضاااااااااا الامر تتراوح ايمارهم بنر  40تم ممع ما مجم يي  النتائج:

 %( مر المرضااااااا  غال ا مر اللاا  القرا ة غال  الجابية جا55اثنان وياااااااارون  )  سااااااانة 6 1   غان الةلي ال ظيفا السل

 ر جا النم  مع غ ر  أ% غال ا لعال ن مر ت100%( المرضاااااااااااااا    يما متعل   ايراض المرض جان مميع المالح 80)32
مر   %(80)32الضااااا س غال   رهابن لعااااا ة الامر لعال ن مر إ يما متعل   المضاااااايفاح ال ااااااراة ج التب ل وغ ر  العحش 

 ال مرضاااا  جقض غال ا لعااااتةفم ن صحراح 9و  cysteamine المرضاااا   ثالا وثالث ن مر المرضاااا  غال ا لعااااتعمل ن ال
cysteamine    صبي استعمال ال cysteamine جا الفم  رال  لع ة المرض  الامر لعال ن مر ارتفاع معت ب السرااتنننر

 %(  التاااثنر الربر5 54)18الةفضااااااااااااااا  هااد النعاااااااااااااا ااة ال   cysteamine %(   بننمااا  عااف اسااااااااااااااتعمااال ال9 90)30

 .ظ ر جا المرض  الامر استةفم ا العالج  ااي منتثم  cysteamineلي
 لمميالفاس العاايعااتننا ه  مرض وراثا لااانر ام د  الجعاام المةتلفة  وبفون ت جر العالج ل اا المرض جالي  ا :االستتنتات

 ه  لمف مر لع ة تفه ر وظيفة السل و يالج جعال ل اا المرض   cysteamine ااااااااااااااااال .مراضة يالية لالوةال الماابنر

 . وللما ل يل  اجضي النتااج ل اا العالج لجر البفس  استةفامي  عمر م ار وبا ر  منتثمة وت   عف زرع السل 
 طفال.داء الكلى، األالكلمات المفتاحية: الداء السيستيني، 
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 2019البدانة وعوامل الخطر المرتبطة بها لدى أطفال المدارس االبتدائية في بغداد، العراق، 
 

 هند سليم ناصر بهية    ،رغد خالد علي الحجازي
 العراق ،بغداد ،دائرة صحة بغداد الرصافة ،فخر الدين جميلمركز صحي 

 
 الملخص

 
 6ارتفع معفل التاار العمنة ينف األطفال  ااي غبنر  الل العقفمر الماضننر و     األطفال جا سر المفرسة )الخلفية: 

 ياًما(  يل  معفل التاار لفر  ال زن   ل ا ظاهر  تتقفم مع مرور ال ص   11 -
لتقنيم مفب التااااااااار والع امي المرت حة  العااااااامنة لفب األطفال جا سااااااار الفراساااااااة جا يننة مر األطفال جا  عفاو  ف: اهداأل

 العرا  
 2018وراسة مقحأية  مرا  جا ثالثة مرارد للريالة الامية األولية جا  عفاو  الل جتر  ثمالية  و ر مر امل ل  ق: ائطر ال
سااااانة الامر وضاااااروا ال  مرارد  12-6 ر واإللاا الامر تتراوح  يمارهم بنر ووااااامل  مميع األطفال الاغ 2019ليعاااااان   -

الريالة الاااامية األولية المةتار  أل  واااا ب  تم اسااات عاو    طفي ماااااب  أمراض مدمنة ) مراض القلر  و السل   و الرب  
م تاميمي مع ًقا وتم ا ت ارد مع ًقا لجمع  و واس العار (  و المعاصنر معفًلا  و يقلًيا مر هاد الفراسة  تم استةفام استبيان ت

معل ماح مةتلفة  تم قيا  ارتفاع األطفال )ساااااام(  ال زن )رلؤ(  ومؤواااااار غتلة الجعاااااام مقابي العمر  متم تعرا  زااو  ال زن 
غتلة    متم تعرا  ال زن الحبيعا يل   لي مؤور95يل   ل ا مؤور غتلة الجعم< المئ   الةامس وال مال ن والنع ة المئ اة 

  515  لق  ال زن ه  >المئ اة الةامعة  وغان العفو اإلممالا لألطفال المعجلنر 85امس والنع ة المئ اة >الة ≤الجعم 
٪  تم الع  ر يل   معاااة ي امي لتس ن ي امي  حر  3 47مئ اة(  85ران معفل التااااار مؤوااار غتلة الجعااام )< النتائج: 

(  9 1العمر )زااو  سااااااانة واوف  تداف مر  حر   اااااااا ة األطفال  العااااااامنة بنعااااااا ة معاااااااتقلة غبنر   غال  هاد الع امي: زااو  
 OR(  وزااو  جا العاااياح الن مية  اسااتةفام األم د  اإللسترولية )56 1والةفاض جا ساااياح  مر ل م الحفي لنال ) و   

 اح العاااااراعة و ا  و المااااااروباح (  واألري الن ما ال مOR = 4.75(  واساااااتةفام األم د  اإللسترولية صبي الن م )3.65 =
(OR = 8.72 ) 

ران و الا لااااااااااااف  طفال المفار  البتفااية لعال ن مر زااو  ال زن  و العااااااااااامنة  و ربر يامي  حر صابي : ا االستتتتتتتتنتات
للتعفمي ه  األري الن ما لألطعمة العااااااااااااااراعة و ا  و الماااااااااااااااروباح  ي امي الةحر ال امة األ رب ها اسااااااااااااااتةفام الج از 

 اإللسترولا صبي الن م  وزااو  مف  استةفام األم د  اإللسترولية  وتقلني ساياح العمي  الن م لنال الحفي 
 

 السمنة، أطفال المدارس االبتدائية، زيادة الوزن، العراق. الكلما  المفتاحية:
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 الكبرى  –مستوى الزنك في مصل الدم عند االطفال المصابين بمرض فقر دم البحر المتوسط نوع بيتا 

 
 محمد إنقاذ عطا هللا*، أحمد حميد محمد**، نجلة إبراهيم أيوب***

 *مستشفى الرمادي التعليمي. **مستشفى الطفل المركزي. ***كلية طب المستنصرية
 

 الملخص
مننية م روثة وااااااعة الس ر  تمفا  جا  السبرب ها اضااااحرا اح -مرض جقر وم ال مر المت سااااض) ال الساااايميا(  بنتاالخلفية: 

لعتبر الدلا غ الا ينااااار م م لجعاااام اإللعااااان    بروتنناح العل بنر مر ل ع  بنتا والة الةفاض او لق  جا التاج وترغنر
لا جان مرضااا  ال السااايميا معرضااا ن لةحر لق  الدلا لتيجة ألسااا اب مةتلفة وظااف يفمف    وبالتا والعر وورا هاما جا 

  ما جا ذلا استةفام يالج  لر المفمف ير طرا  الفم  و المقر 
هفج  هاد الفراساااااة  ل  تمفمف معااااات ب الدلا جا الفم جا مجم ية مر مرضااااا  ال السااااايميا ويالصتي مع العفمف مر  ف:اهداأل

 المتعنراح 
جا معااااااتاااااااف  السرامة التعليما ا مرغد  مراض الفم  2016  عااااااحس  31 ل   2016لفراسااااااة مر  براي امتفح ا ق:ائطر ال

 16-2 لاا( ضااااااامر الفئة العمراة ) 30ذغ ر   32طفي ) 62ال راثية جا مفمنة  عفاو  وغال  المجم ية المقارلة ما لة مر
مارهم  مميع المرضااا  الامر لعال ن مر الت اب سااان اح( مع الواااار   ا ن ال زن  الح ل  و مؤوااار غتلة الجعااام مناسااا ا ألي

سااااااااااار    مراض السبف المدمنة  الامر متلق ن مامالح المعاون  ما جا ذلا الدلا  المم   اإلساااااااااا ال  Bو ا  و  Cالسبف ل ع
ا جا   وعاااسااية المنحة  صااا ر العف  الفرقية  و لق  هرم ن النم  صف تم اساات عاوهم مر الفراسااة  تم تقنيم معاات ب الدلالفم

 الفم  استةفام م از ا ت ار الل لية للقيا  الار   األوعة ج   البنفعجية امتاال الحي  الض اا 
٪( ضاااامر الفئة العمراة 5 42) 31%( واإللاا 5 57) 42مراضااااا وغان العفو السلا للاغ ر  73واااامل  الفراسااااة  النتائج:

ميارو رام ا ولعانلتر  70الدلا جا مااي الفم اصي مر٪( غان لفم م معات ب 1 52سانة(  ثمالية وثالث ن  مراضاا ) 2-16)
ميارو رام ا 115-70٪( مر المرضاااااا  لفم م معاااااات ب الدلا ضاااااامر المفوو الحبيأية  )1 41) 30)زلا منةفض(  وغان 

ميارو رام ا ولعااااانلتر(  115٪( مر المرضااااا  لفم م ارتفاع جا معااااات ب الدلا ) ر ر مر  8 6جقض ) 5ولعااااانلتر(  جا ونر 
فاض مت سااااااض معاااااات ااح الدلا جا ماااااااي الفم  ااااااااي ملم ظ مع التقفم جا العاااااار  لق  ال زن  صااااااار القامة  تراج  الة

واستئاال الحمال  بننما لم تتاثر معت ااح الدلا جا ماي الفم مع المتعنراح ال رب )الجنس  مؤور غتلة الجعم  وتسرار 
 لقي الفم وغمية الفنراتنر جا الفم( 

مرض  ال السيميا السبرب لعال ن مر الةفاض معت ب الدلا جا ماي الفم ل وظ الةفاض معت ب  : ان  البيةاالستنتاتا 
الدلا جا مااااااي الفم واظما جا المرضااااا  صاااااانر  القامة  ل وظ الضاااااا الةفاض جا معااااات ااح الدلا جا مااااااي الفم ينف 

 رار معاتةفما الفلعافنرازامروغس  المرضا  الامر لعاتةفم ن ولعافنروغدامنر  المقر )ير طرا  المضاةة(  المقارلة مع ال
لالا لعتبر لق  الدلا جا الطفال الماااااابنر  مرض ال الساااايميا صف لا ن  عاااابر العفمف مر الساااا اب م ي التعالة  المالل 

 الفم المدمر والقا ر السبف  يفا مرض ال السيميا  مف ذات ا او  عبر الوواة المعتةفمة مع ا 
 بحر المتوسط نوع بيتا الكبرى، مستوى الزنك في الدم.فقر دم ال الكلما  المفتاحية:
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اسبارجينيز على نشاط عامل التخثر الثاني )الخثرين( عند األطفال المصابين بابيضاض الدم -ثير عقار لأت

 الحاداللمفاوي 
 

 ت الخالدي أسيل نشأ
     ، بغداد.مدينة الطب، مستشفى حماية األطفال التعليمي، مختبر أمراض الدم

 

 الملخص
 

اس ارمنند ه  يقار غيمياو  لعتةفم ياو  لعالج المرض  الماابنر باااااابيضاض الفم اللمفاو  الماو  ا  ا -لااااا :الخلفية
لي تأثنر مالبا والا  لعاااااااااابر لدل وتجلض  لي تأثنر غبنر يل  تااااااااااانيع السبف لع امي التة ر وي امي المالل  ينف األطفال 

                                                                   الفامبرار م ي م لف الليفنر يامي التة ر ال الا  العا ع  التاسع  العاور  الماو  يار ومضاو الة رار                              
اساا ارمننند  ينف الطفال الماااابنر  -وراسااة لاااا  يامي التة ر ال الا)الة رار( صبي و  عف اسااتةفام يقار لااااااااااااااااا  ف:اهداأل

  أبيضاض الفم اللمفاو  الماو  الل مرولة العالج  المااث                                    
طفاًل تم تاااااةيااااا م وفم ًا  مرض ابيضاااااض الفم اللمفاو  الماو  30   2011تقبلية جا يام بفراسااااة تفا لية معاااا ق:ائالطر 

 18اسا ارمننند  الل مرولة العالج  الم د تم وراساة  -امر  ل م ا ت ارلااا  يامي التة ر ال الا  صبي وبعف اساتةفام لاااااااااااااااا 
مر معااااتاااااف  الحفي المرغد  جا الساااااان  تم مقارلة  امراضاااا 12مر معااااتاااااف  ومالة األطفال جا مفمنة الحر و امراضاااا

                                                   النتااج مع لفس العفو مر األطفال األ ماس المتحا قنر  العمر والجنس                                                             
يل  P=0.566لاااا  يامي التة ر ال الا صبي وبعف  يحاس هاا العالج ب اد الفراسااي ( لم لار هناك جر  يلما بنر النتائج:
  وبمت سض لاا  يامي  التة ر ال الا صبي وبعف  1.71±97.83& 1.86±96.5الت الا) 

 يل  لااااااا  يامي التة ر ال الا ينف األطفال المااااااابنر  ابيضااااااض الفم اللمفاو   ةلم تث ر تعنراح ملم ظ :ا االستتتتنتات
                                                         ةاس ارمننند جا هاد الفراس-فام  لالماو  عف استة

                                                                                                            األطفال.ابيضاض الدم اللمفاوية الحاد عند  اسبارتينيز،-ل عامل التخثر الثاني، الخثرين، مفتاحية:الكلما  ال
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 نتائج جراحة الغدة الدرقية
 

 سعد جبار ضمد، عمر طاهر شاكرسعد عبد هللا سرسم، 
 قسم الجراحة العامة، مستشفى بغداد التعليمي، مدينة الطب، بغداد.

 

 ملخصال
 

: العملياح الجراوية للعف  الفرقية ها  مراساح واااااااااااااااعة لق م ب ا الجراو ن  ترت ض معثم مضاااااااااااااايفاح مراوة العف  الخلفية
 الفرقية  ما  اضحرا اح التم ني العاااا  و   ا ة العار المنجر  المتسرر  

 تقنيم لتااج مراوة العف  الفرقية  يما متعل   اليتالل وال  ياح واإلصامة جا المعتاف   األهداف:
 ل   2011( والح لجراوة العف  الفرقية  مرا  جا معتاف   عفاو التعليما مر منامر 106: وراسة معتقبلية لااااااااااااااا )قائالطر 

   تم تنفنا مميع العملياح مر صبي لفس الفرا  الجراوا 2014منامر 
 جا الفرقية العف  تضااااااااةم غان  1: 7 4 الاغ ر  ل  اإللاا لعاااااااا ة وغال    6 11 ± 7 34 العمر: غان مت سااااااااض النتائج
٪ مر المرضاااااااااا  غال ا لعال ن مر  3 62٪   5 42لعرض الرايعااااااااااا  تليي  يراض الضااااااااااعض يل  الر اما ا ه  ٪ 1 99

العف   ومف تضااااةم العف  الفرقية الممنف متعفو العقف ٪ مر صااااا ر  9 1٪ مر جر  لاااااا  العف  و  8 35صااااا ر العف    و 
٪   صااااا ر 5 8٪  وفا صااااا ر الفرقية المؤص  بنعاااا ة  7 4٪ والعاااارطان جا  7 21٪   العقنفاح الفرولة جا  6 73جا 

%   لف اح تضاااةمية جا 9 1٪  و الفاام جا 7 5٪     اااا ة العاااار المنجر  الرامع مؤصتا جا 7 4الفرقية الفاام بنعااا ة 
ا و  92 لام ل  3٪(   ورم وم   جا مراض واوف  تراوو  اإلصامة جا المعااتاااف  مر م م  ل  7 4)  لام ل  7 ل   5مراضااً

 مراًضا ممر   نب ا  مضايفاح وامتام ن  ل  مداف مر الريالة ير صرب  14
عقف الممنف وو الا ثل ا : التااااةي  العااارار  األر ر وااان يا لمرضااا  العف  ه  تضاااةم العف  الفرقية متعفو  الاالستتتنتاتا 

٪ مر المالح يال   2 13المرضاا  غال ا جا والة ساا اة العف   الجراوة األر ر واان ًيا ها اسااتئاااال الفرقية تم  السلا 
 مر المضايفاح 

ة ، استتتتت صتتتتال الغدة الدرقية، فرل نةتتتتال الغدة الدرقية، قصتتتتور الغدمتعدد العقدالكلما  المفتاحية: تضتتتتخم الغدة الدرقية 
 .رقيةالد
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 سريريةالعالج الهوائي الضاغط المتقطع للوذمة اللمفاوية في العراق: تجربة 
 

 **باسم سالم عبدالواحد النجار**، محمد التوبالنيلؤي جاسم  *،وليد مصطفى حسين
 *قسم جراحة الصدر والقلب، **قسم التأهيل الطبي مستشفى الجراحات التخصصية مدينة الطب.

 
 خصملال

 
ال ذمة اللمفاواة ها ت رم الطرال  عاااااابر يجد او تع ر ساااااامر العااااااااي اللمفاو  وه  مرض تاااااااايف  وللمار  الخلفية:

 وفاؤد 
 لل ذمة اللمفاواة جا العرا  الضا ض المتقحعللتمفا ير  بر  وةاية  استعمال العالج ال  ااا  ف:اهداأل
ال   2015سااااات ن مراضاااااا لعال ن مر ال ذمة اللمفاواة او ل  جا الفراساااااة  الل الفتر  مر الول مر غال ن ال الا  ق:ائطر ال

 2017ال اوف وال الثنر مر غال ن الول 
% مر اللاا  وان غي المرضاا  25الاغ ر ساانة وان لعاا ة  65-25اظ رح النتااج ان ايمار المرضاا  غال  بنر  النتائج:

رال ا لعال ن مر وذمة لمفاواة جا اوف الحرجنر العااافلننر او اويالا غال الحرجنر العااافلننر  ران المف الول  لجلعااااح العالج 
  او واي جا الفةا  او العاالحبيعا  استةفام العالج ال  ااا الضا ض المتقحع للما ل يل  الةفاض واض   ال ذمي اللمفا

 ه   معة ملعاح جقض   لم تث ر الة مضايفاح  الل جتر  العالج   القفم
  ولا لل ذمة اللمفاواة مفنف غعالج تمفثا   ان استعمال العالج ال  ااا الضا ض المتقحع االستنتاتا :

 الكلما  المفتاحية: الوذمة اللمفاوية، العالج الهوائي الضاغط المتقطع.
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