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من الغثيان والقيء بعد عمليات استئصال  للوقاية    p6مقارنة بين ميتكلوبرومايد وحقن نقطة الوخز باالبر 
 ةالمرارة الناظوري

 
 ***مناف فائق السامرائي**، إياد عباس سلمان*، حسين طالب محسن

 وزارة الصحة  - مديرية الصحة العامة -طب المجتمع *** .بغداد جامعة -كلية الطب  - **قسم التخدير .مستشفى بغداد التعليمي*قسم التخدير في 

 

 الملخص

.  الجراحة بعد والقيء الغثي ن نستتتت ة فيه  ترتفع التي الجراحية العملي ت بين من ب لمنظ ر المرارة استتتتت  تتتت   يعتبر :الخلفية
 .ال ينية ب البر الوخز مثل الجراحة بعد والقيء الغثي ن لمنع الدوائية غير الطرق  تستخدم

  %50 مل 0.2 مع  pc6 نقطة حقن عند  pc6 نقطة عند ال تتتينية ب البر للوخز للقيء المضتتت   ثيرأالت ةمق رن :فاهداأل
  .الجراحية العملية بعد والقيء الغثي ن من للوق ية الوريد طريق عن و يكس مث زون  ميتكلوبروم يد ومق بل  كستروز

  خضتتتعن ب لغة مريضتتتة 59 وشتتتملت الع مة الجراحة العملي ت صتتت لة في جريتأ عشتتتوائية ستتتريرية تجريبية  راستتتة :قائالطر 
  ٢٥ تضمنت التي( أ) المجموعة :مجموعتين الى عشوائي  نتقسميه تم. الدراسة فترة خال  ب لمنظ ر المرارة است     لعملية
  ٢٧ تشمل ب() المجموعة. ةالمريض اف قة من  ق ئق ١٠ قبل للقيء كمض   الثن ئية  PC6 الوخز نق ط حقن ينتلق ةمريض
 العالم ت تستتتجيل تم. وريدي  مل ١٠ وميتكلوبروم يد الع م التخدير بدء بعد وريدي  مل ٨  يكستتت ميث زون  حقن ينتلق ةمريضتتت
 الحيوية العالم ت تقييم تم. بيلفل  رجة خال  من الجراحة بعد والقيء الغثي ن تقييم تم. (االستت   خط) الجراحة قبل الحيوية
 .االف قة غرفة من الخروج بعد والس  سة والث لثة االولى الس عة في ثم االف قة، عند بيلفل و رجة
  الستتت عة في. الغثي ن من ون شتتتك ب مجموعة من%  ١٤،٨ و أ المجموعة من% ١٦ االف قة، بعد االولى الستتت عة :النتائج
 بين اح  ئية  اللة ذات فروق  عن الكشف يتم لم. القيء من ن كو ش ب مجموعة من% ٧،٤ و أ مجموعة من% ١٢ الث لثة

  على الح صتتتلين المرضتتتى النق ذ للقيء كمضتتت   وريدي  مل ٤ اونداستتتتيرون  اعتم   وتم بيلفل مقي   في الدراستتتة مجموع ت
  .بيلفل مقي   على  رجتين من كثرأ

 بشتتكل استتتخدامه  يمكن ن يك ن  PC6الوخز نقطة على( الوخز نق ط حقن) العالج في م  شتترةال غير الطريقة :اتاالستتتنتا 
 .الجراحة بعد م كر وقت في وميتكلوبروم يد  يكس ميث زون  مثل الجراحة بعد الم كر والقيء الغثي ن من للحد فع  
 .العراق باالبر، الوخز قيء، غثيان، بالمنظار، المرارة استئصال: مفتاحيةال كلماتال
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 أنواع الرضاعةوعالقته بمباشر الالمصابين بمرض اليرقان غير  ةالطفال حديثي الوالدفي عالج ا لعالج الضوئيدور ا
 

 ***شعبشوق خالص األ، ***مرفت عبد علي عبد الوهاب، **حيدر محمد حسين عبد الصاحب، *شيماء خضير عباس
 قطاع الكرخ*** ،دائرة صحة واسط** ،قطاع الكاظمية*

 

 خصملال

 ةالم  شتتتتر  ةك ملي النمو خال  الفتر  ةكثره  تعقيدا عند حديثي الوال أكثر المشتتتت كل شتتتتيوع  و أي قى اليرق ن الوال ي من  خلفية:ال
 .ةبعد الوال 

ة الم تتتتت بين ب ليرق ن واستتتتتتج بة العالج الضتتتتتوئي لالطف   حديثي الوال  ةالمختلف ةنواع الرضتتتتت عأبين  ةلتقييم العالق هداف:األ
 م  شر.الغير 
تم ا خ لهم الى  طفال ١٢٠ك ن هن ك .  ٢٠١٦من تموز لستتتتتتتتتتتتتتنة  ٢٢ ني الى ثمن ك نون ال ٢٥من  ةخال  الفتر  ق:ائالطر 

مستتتتشتتتفى  ، مدينة االم مين الك ظمين،مستتتتشتتتفى االطف   في مدينة الط ية في ثالث مستتتتشتتتعي ت تعليم ةوحدة حديثي الوال 
وقد تم بدء  ةعلى هؤالء االطف   الذين شخ وا  كح الت يرق ن غير م  شر وال ي ةمستقبلي ةجريت  راسأالطفل المركزي وقد 

ملغم/ ستتتتتي لتر ويتم فحة نستتتتت ة البلروبين مرتين ب ليوم لكل  ١٤,9العالج الضتتتتتوئي عنم  ك نت نستتتتت ة البليروبين اكثر من 
ملغم/ ستتتتتتتتي لتر ، جميع االطف   تم  ي    ١٠,٨طفل ويتم ايق ف العالج الضتتتتتتتتوئي عندم  ت تتتتتتتتل نستتتتتتتت ة البلروبين اقل من 

 انته ئه وتم حس ب وقت العالج الضوئي لكل طفل.عند بدء العالج الضوئي وعند  ماوزانه
، ةح ل 3٧ة االطف   قستتتتتتتتتتتتتموا الى ثالث مجموع ت ط ق  لنمط طع مهم: المجموعة االولى ك نت رضتتتتتتتتتتتتت عتهم طبي ي النتائج:
العالج  .ةح ل 3٢ ةالث لثة ك نت رضتتتتتتتتت عتهم مختلط ةبينم  المجموع ةح ل ٥١ ةك نت رضتتتتتتتتت عتهم صتتتتتتتتتن  ي ةالث ني ةالمجموع

اقل عند  ةي ك ن فع ال جدا في تخعيض التركيز الكلي للبليروبين في الم تتتتتتتتتتتتتتل للمجموع ت الثالث لكن مع فع ليالضتتتتتتتتتتتتتتوئ
 ةمق رنة مع  الرضتت ع ةستت ع٢,١±3٢,٢طبي ية وك ن المتوستتط الحستت بي لمدة العالج الضتتوئي  ةاالطف   المرضتتعين رضتت ع

ثن ء العالج الضتتتوئي أك ن هن ك نق تتت ن في الوزن  .ةستتت ع ٢,٧±٢9,9 ةال تتتن  ي ةوالرضتتت ع ةستتت ع ٢,٥±3٠,٤ ةالمختلط
للمجموع ت الثالث وك ن االطف   المرضعين رض عة طبي ية هم اكثر نق  ن ب لوزن  ةوهن ك اختالف لنق  ن الوزن ب لنس 

 مق رنة ب الخرين.
 ةلكن بفع لي ةبي يط ةالعالج الضوئي عالج فع   لتخعيض مستوي ت البلروبين عند الرضع المرضعين رض ع :اتاالستنتا 

الطبي يه الغذاء االمثل لذلك اضتتت فة  ةصتتتن  ية. ولكون الرضتتت ع ةوالمرضتتتعين رضتتت ع ةمختلط ةاقل من المرضتتتعين رضتتت ع
الرض عة ال ن  ية للرضع الم  بين ب ليرق ن الوال ي المرضعين رض عة طبي يه يحث استج بتهم للعالج الضوئي من  ون 

 ية ولو مؤقت . اللجوء الى ايق ف الرض عة الطبي 
 ة.، حديثي الوالدة، العالج الضوئي: أنواع الرضاعةالكلمات المفتاحي
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 للسمنة معرفة األطباء العاملين في أقسام الجراحة ومراكز التغذية بجراحة السمنة كعالج
 

 **، أحمد عبيد عبد هللا*صفا عباس الطائي
 لحسين التعليمي في محافظة المثنىمستشفى ا** .مركز الحضر للرعاية الصحية األولية*

 

 خصملال

من قبل  ةستتتتتتتتيحقق نج ا جراحة الستتتتتتتتمن .يعتبر العالج الجراحي للستتتتتتتتمنة هو النهأ ايكثر أهمية لعالج هذ  الح لة ة:خلفيال
يي التغذية، مع مقدمي الرع ية ال تتتتتتحية ايولية لعالج ومرا  ة وتقييم صتتتتتت تتتتتت تفريق متعد  التخ تتتتتت تتتتتت ت من الجراحين، أخ

 البدن ء على حد سواء قبل الجراحة وبعده .
كعالج  تقييم معرفتة ايط تت ء في قستتتتتتتتتتتتتتم الجراحتة ومراكز التغتتذيتة  يمتت  يتعلق بت لتوجيهتت ت التغتتذويتة لجراحتة البتتدانته األهداف:

 للسمنة.
 ١٢١، شتتت رك فيه  عين ت مالئمة )٢٠١٨هر شتتت  ط حتى بداية شتتتهر اي ر  راستتتة مقط ية مستتتتعرضتتتة من بداية شتتت طرائق:ال
تمت  ة نبي ( في مستشفى اليرموك التعليمي، مدينة إم مين الك ظمين الطبية، مستشفى الكرخ الع م، ومعهد التغذية، االست ط

 ، وسؤالهم عن التوجيه ت التغذوية لجراح ت السمنة لل  لغين. تية مع المش ركينبل اإل ارة الذاتعب ته  من ق
 في التغذية لمراكز أعلى معرفة  رج تهن ك متوستتط . (في فرع التغذية ٢٤في الجراحة و  9٧)  مشتت رك ١٢١ هن ك :النتائج
 متوستتط النت ئأ ، تظهر( ٠.9٧±  ٤.٠٠)ونت ئأ جراحة الستتمنة ( ١.٠3±  ٧.٧٥)مع يير االستتت ع   لجراحة الستتمنة  أستت لة

يتعلق بستتتتتتب  استتتتتتتخدام هذ  الجراحة   يم  الدبلوم و رجة البور  من الجراحين لمجموع ت ملحوظ بشتتتتتتكل أعلى معرفة  رج ت
 .(٤.٧٧)، والتوصي ت المطلوبة في جراحة السمنة (٢.٢٨)

المشتتتتتتتتت ركين ومك ن عملهم حو  الم   ي التوجيهية ارت طت معرفة الطبي  بشتتتتتتتتتكل كبير بدرجة وتخ تتتتتتتتتة  :االستتتتتتتنتا ات
 .التغذويه لجراحة عالج البدانة

 الجراحين، مراكز التغذية. راحة السمنة،  الكلمات المفتاحية:
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 ورام في مستشفى الطفل المركزيالدماغ في ردهة األ ورامأدراسة وصفية حول 
 

 مثيل محمد جعفر ، اخالص علي احمد، شروق طالب سعدون
 مستشفى الطفل المركزي، بغداد ، العراق

 

 الملخص

ث ني اكثر االورام شيوع  تعد غير متج نسة من االمراض التي بمجموعه    ةورام الدم غ في االطف   هي مجموعأ :الخلفية
من االطف   في مختلف انح ء الع لم يتم تشخي هم بورم  ٤٠٠٠٠الى  3٠٠٠٠االطف   والمراهقين. كل سنة من في 

 سنة في البلدان المتطورة والن مية. ١٥الدم غ. وهو اكثر االورام ال ل ة المشخ ة في االطف   ممن هم  ون 
 في مستشفى الطفل المركزي التعليمي. جراء الوصف االح  ئي الورام الدم غ واالعراض السريريةإ هداف:األ
سنة وتم ا خ لهم الى مستشفى الطفل المركزي  ١٧هم اقل من  مريض ممن ٢3جريت على أهي  راسة مقط ية  :طرائقال

الفحة النسيجي لفحة السريري والفحوص الشع  ية و اي اثبت عن طريق الت ريخ المرضي و وتشخي هم بورم الدم غ الذ
 ان وجد.
ر المرضى  عمأ . ١الى  ١,3من الذكور وعشرة من االن ث. ك نت نس ة الذكور الى االن ث   مريض١3ك لن هن ك  النتائج:

سنة. ورم الدم غ التحت التنتوري ك ن االكثر شيوع  في جميع االعم ر م عدا  ٨,٤سنة بمعد   ١٢سنوات و ٤بين  تتراوح
نتوري هو االكثر شيوع . اكثر االنواع شيوع  ك ن اعم ر م  تحت الخمس سنوات حيث وجد ان ورم الدم غ الفوق ت

 %١٧م نفة بنس ة الغير ثم المديلوبالستوم  و االورام  %٢٢يليه الكرينيوف رينجيوم  بنس ة  %3٥االستروس يتوم  بنس ة 
االمشي غير الطبيعي . ؤلم الرأ  واالختالج ت الع بية يليه  الغثي ن والتقيأكثر االعراض السريرية شيوع  ك ن أ لكل منهم .

والترنح ك ن عالمة خ صة لورم الدم غ تحت التنتوري بينم  ك ن ورم الدم غ فوق التنتوري غ ل   م  ك ن يظهر كتغيرات في 
 الشخ ية واالختال  الع طفي وقلة حدة النظر.

السريرية تعطي فكرة عن  عراض وعالم ت مختلفة. العالم ت السريرية الخ صة والفحوصأورم الدم غ يظهر ب االستنتا ات:
رم في الدم غ. الفحة السريري الك مل من ضمنه فحة الجه ز الع بي الك مل يج  ان يتم لكل مريض يشت ه مك ن الو 

                                                                                 ب ص بته بورم الدم غ
 ي.لرنين المغناطيسا المحمري القحفي، ضغط الدماغ الداخلي،م الدماغ، الكلمات المفتاحية: ور 
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 نتائج ربط الشِّْرياُن الَوَتِديُّ الَحَنِكّي عن طريق المنظار في حاالت نزف االنف الخلفي  الشديد والمتكرر

 
 **حمد محي رشيد*، أستار جابر عبد

 ، مستشفى الجراحات التخصصية، مدينة الطب. مراض االذن واالنف والحنجرةأقسم  *
 جامعة بغداد ،كلية الطب، مراض االذن واالنف والحنجرةأقسم **

 

 خصملال

، الرع ف الخلفي ةالرع ف هو النزف من االنف، وهو الح لة الط رئة االكثر شتتتتتيوع  في قستتتتتم االذن واالنف والحنجر خلفية: ال
 ال يزا  تحدي ومشكلة ص  ة تواجه طبي  االذن واالنف والحنجرة.

 مع لجة المرضى الذين يع نون من الرع ف الخلفي الشديد.لتقييم نتيجة ربط الشري ن الوتدي الحنكي ب لمنظ ر في ف: اهداأل
قسم اينف  ،مستشفى الشهيد غ زي الحريري للجراح ت التخ  ية ،أجريت هذ  الدراسة المقط ية في مدينة الط الطرائق: 

ريضتتتتتت  م ٢٠( تضتتتتتتمنت الدراستتتتتتة٢٠١9 ايو  تشتتتتتتريناالو  من  -٢٠١٨  آبوايذن والحنجرة في الفترة م  بين )االو  من 
عملية ل اجميعهم ك نوا يع نون من رع ف خلفي ال يمكن السيطرة عليه بواسطة الكي/ الحشوة االم مية والخلعية لألنف، خضعو 

 أشهر. 3مت بعتهم لمدة ربط الشري ن الوتدي الحنكي عن طريق المنظ ر وتمت 
من الج ن   ١٢، ٦واالن ث  ١٤كور ع م (، الذ ٧١الى  ٢9ع م  )يتراوا من  ٥3,٢ك ن معد  عمر المرضتتتتتتتتتتتتتتى  النتائج:

مرضى  ٥مرضى بداء السكري ،  3مرضى ك نو م  بين بمرض ارتف ع ضغط الدم و  ٧من الج ن  االيسر ،  ٨االيمن و 
 مرضتتتتى ك نوا يتن ولون كالهم  3من المرضتتتتى ك نو على مضتتتت  ات التخثر و  ٢ك نوا على العق قير المضتتتت    لل تتتتعيح ت و

 3التثبيت ب لمشتتتتت ك و  ةلهم عملية ربط الشتتتتتري ن بواستتتتتط تاجري  مريضتتتتت ١3ات التخثر( ، )مضتتتتت  ات ال تتتتتعيح ت ومضتتتتت  
نف ذ الحراري( ، لم يكن مرضى بكليهم  )التثبيت ب لمش ك واإل ٤نف ذ الحراري و لهم عملية الربط الشري ني ب إل تمرضى اجري

للتخثر ونستتتتت ة  ةلل تتتتتعيح ت والمضتتتتت   ةالمضتتتتت   ةاال ويعتال  المشتتتتتترك وتن و  هن ك ارت  ط كبير بين الفشتتتتتل الجراحي واال
 . %9٠النج ا ك نت 

الرع ف الخلفي  ةفي مع لج ةوفع ل ةمنآ ةعملية ربط  الشتتتتتتتتتتري ن الوتدي الحنكي عن طريق المنظ ر طريق نإاالستتتتتتتنتا ات: 
 لدم و اء الستتكري ( ال) ارتف ع ضتتغط اة ان استتتخدام مضتت  ات ال تتعيح ت او مضتت  ات التخثر وايمراض الم تت ح . العنيد

 .ةالجراحي ةعلى النتيج ةتظهر كعوامل مؤثر 
 .ط الشريان الوتدي الحنكي، التنظير االنفي: رعاف، ربيةالمفتاحكلمات ال
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 المسالك البولية البسيط في العيادات الخارجيةالعالج التجريبي لمرض 
 

 **فيان فريد عباس **، حارث سامي علي*، حسون جواد دخال
 **قسم المختبرات وأمراض الدم في مستشفى النعمان التعليمي. الجراحة العامة.*قسم 

  

 الملخص

المستتتتشتتتعي ت. لدى المستتت لك البولية العديد مشتتتكلة منتشتتترة في ال ي  ات الخ رجية في معظم  : عدوى المستتت لك البوليةالخلفية
ض الستتتريرية المختلفة. بعضتتته     رة عن عدوى المستتت لك البولية ال ستتتيطة التي يمكن إ ارته  ب لمضتتت  ات الحيوية اعر من اي

لحية في ال ي  ات الخ رجية. العالج الح لي لمرض المستتتتت لك البولية تجريبي، يعتمد على طين يمكن التنبؤ به من الك ئن ت ا
 الد يقة المسب ة. 

 .: جمع معلوم ت عن العالج التجريبي في ح الت الته ب ت المس لك البولية ال سيطةألهدافا
ع م  حضروا رع ية ال ي  ات الخ رجية في مستشفى النعم ن  ٧٠و ١٤مريض  تتراوا أعم رهم بين  ١١٧ ك ن هن لك ق:ائالطر 

، مع أعراض الته ب المستتت لك البولية ال ستتتيطة، ٢٠٢٠ أيلو  ١و ٢٠١9 آذار ١ التعليمي، بغدا ، العراق خال  الفترة م  بين
للتحليل  SPSS 22.0 تم وصتتتتتف المضتتتتت  ات الحيوية التجريبية. وطخل  منهم اخت  رات الحستتتتت ستتتتتية. تم إ خ   البي ن ت في

 .P <0.05  اإلح  ئية عندوالنس  الم وية )٪(. تم تعيين الداللة  (n) اإلح  ئي وعرضت على شكل عد  المتغيرات
 E. coli n = 65، %77.4 ،Klebsiella spp. n  ك نت تكرارات مستتتتتتب  ت ايمراض البولية المعزولة ك لت لي النتائج:
= 9  ، 10.7% Proteus spp. n = 3، 3.57% Enterobacter spp. n = 3، 3.57% Staphylococcus 
spp. n = 2، 2.38%  Pseudomonas spp. n = 1 Candida spp. and  ،1.19%  ك نت معدالت المق ومة .

، جنت م يستتتتتتتتتين، ، ستتتتتتتتتيبروفلوكستتتتتتتتت ستتتتتتتتتينللك ئن ت الحية الد يقة ايكثر انتشتتتتتتتتت رتا هي عزالت اإلشتتتتتتتتتريكية القولونية للتريميثوبريم
يكروب ت ٪ على التوالي بين مض  ات الم33.3٪ و٥٨.3وسيفتري كسون. أظهر الجنت ميسين حس سية ومق ومة معنوية بلغت 

المستتتتخدمة. لم تظهر الفع لية الستتتريرية لمضتتت  ات الميكروب ت المستتتتخدمة كعملية تجريبية في عالج عدوى المستتت لك البولية 
 ..P <0.05 ال سيطة أي ارت  ط ذي  اللة إح  ئية عند

ك البولية. ين غي النظر ال ين غي استتتتخدام تريميثوبريم وستتتيبروفلوكستتت ستتتين كعالج تجريبي في الته ب ت المستتت ل االستتتنتا ات:
 .في مراجعة الم   ي التوجيهية المحلية

عدوى المستتتالل البولية الطستتتيطة، مضتتتادات الميتروبات التجريبية كي المستتتالل البولية، مزرعة البول  الكلمات المفتاحية:
 كي المسالل البولية.واختطار الحساسية، مسبطات األمراض البولية الشائعة، الطتتيريا المقاومة للمضادات الحيوية 
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 خبرة شخصية بالمنظار عن طريق االنف والجيب الوتديالعملية الجراحية 
 

 **سعد فرحان، *بياهاني موسى العق*، مهند محمد جبار 
 في كلية الطب، الجامعة المستنصرية. جراحة المخ واألعصاب . **قسممستشفى غازي الحريري، أمراض األنف واألذن والحنجرة *قسم

 

 خصملال

تعد جراحة ق عدة الجمجمة عبر الجي  الوتدي ب لمنظ ر من أحدث التطورات في المن هأ الموستتتتتتتتتتتتعة ب لمنظ ر مع  الخلفية:
قبو  واسع النط ق من خال  الوصو  الم  شر إلى ق عدة الجمجمة ال طنية من خ رج الدم غ وتجن  مع لجة الدم غ وتشريح 

 ايو ية الدموية الع بية.  
 .اينعية بعد العملي ت الجراحية ب لمنظ ر عن طريق االنف والجي  الوتديوصف المض عف ت  ف:اهداأل

قستتتم أمراض اينف  ،راجعوا مجمع مدينة الط تكونت عينة هذ  الدراستتتة من مرضتتتى   راستتتة مستتتتعرضتتتة مقط ية، الطرائق:
 ٢٧شخة ) ٥٠. ش رك في الدراسة ٢٠١9حتى تشرين االو   ٢٠١٨وايذن والحنجرة وجراحة ايع  ب من تشرين االو  

 .أشهر بعد العملية الجراحة 3إن ث(.  تم مت بعتهم حتى الخروج من المستشفى، ثم بمعد   ٢3ذكور و
٪.  حدثت مضتتت عف ت  ٤٪، رع ف بنستتت ة  ٦ستتت ئل النخ عي في خال  هذ  الفترة حدثت مضتتت عف ت مثل تستتترب ال النتائج:

٪.  مع عدم وجو   ٢٪ والته ب اينف الضتتتموري ٢٨٪، الت تتت ق ت ٥٦أخرى في كثير من ايحي ن مثل اضتتتطراب الشتتتمية 
 .ثق  الح جز اكتشف خال  الدراسة

اي نى من المضتتتتتتتتتتتتتت عف ت اينعية. تعد جي  الوتدي هي طريقة آمنة وتترافق مع الحد لاالنف عبر ا تنظير :االستتتتتتتتتتنتا ات
المعرفة التف تتتتتتتتيلية ب ختالف ت التشتتتتتتتتريح والعمل بتقنية   يقة والرع ية الالحقة للعملي ت الجراحية أمرتا ضتتتتتتتتروريت  لتحقيق نت ئأ 

  أفضل للمرضى.
 الجمجمة.، قاعدة الجيب الوتديو  عن طريق االنفبعد العملية الجراحية، المضاعفات،  الكلمات المفتاحية:
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