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 التشخيص و العالج الغرفة المزدوجةالبطين األيمن ذو 

 
 حمد الحلوأالرضا  مجد عبدأ

 مستشفى ابن النفيس ألمراض القلب، بغداد
 

 الملخص

من البطين األيمن المتقطع الناجم عن الجدار الع كك    كنوع البطين األيمن ذو الغرفة المزدوجة ُيفهم بشكك أ ضف ككأ :الخلفية
كثر شككيوعا اشككمأ عي  العيوب المشككتركة األ. الموجود بشكك أ رير يعيع  ضو المت ككام والفص يفجككأ اجوطي البطين األيمن

  وا يق صمام الرئوص  البطين ، ا يق احت االبهرص  الحاجز
.  المجكككككككككككاةبة والنتيجة الجراةية ل بطين األيمن ذو الغرفة المزدوجةمراجعة الميزات المقدمة والتشكككككككككككاي  والعيوب  :األهداف
مر كككك  من الفكور ا ككككعوا  4اإلناث مر كككك  ومن مر كككك   5وكان  سككككنة  16.7 العمرمتوسكككك   اسككككعة مر كككك  :الطرائق

ام جمع بيانااهم واسككككككككترجاعها ب مر رجع  من من االوو من ضكتو ر . لعم ية جراةية إصككككككككن  البطين األيمن المزدو  البطين
قمنا  العراق، ةيث  ،م  لجراةة الق   والجككدر ف  بغدادف  مسككتشككف  ابن النايت التع ي 2017إل  االوو من يناير  2012

راة  والمتغيرات والنهج الجة ويرق التشكككككككاي  ض السكككككككرطرطة والمتغيرات قعأ الجراةاعر واأل بمراجعة عمر المرطض والجنت
 .ضمناء العم ية والمرا ة والوفيات بعد العم ية الجراةية

األعراض السرطرطة  وكان  يق التنفت ابرز. %66.6  كان التهاب الجر  اكثر الم اعفات ما بعد الجراةة شيوعا :النتائج
ااطي  جميع المر ككك  ععر ام اشكككاي   .%66.6بنسكككبة   عي  الحاجز البطين  اكثر الحاالت المرابطة شكككيوعا. 33.3%
ولم ي ن هناك موت جراة  كان ، %88.8 ذين  اكثر النهج الجراةية شكككككككككككككيوعاوكان النهج ععر اال %100 الق   صكككككككككككككد 

 . %0معدو الوفيات 
جراةة إصككككككن  . البطين األيمن ذو ررفة مزدوجة يراب  عادة بعي  الحاجز البطين  وا ككككككيق احت األبهرص  :االستتتتتنتا ا 

 .ل مرا ة والوفيات مناف ة نسبةبالبطين األيمن ذو ررفة مزدوجة مرابطة 
، نهج عبر اال يني، عيب الحا ز البطيني، ضتتتتتيق التنفه اال هاد ، عصتتتتتالا  العلتتتتت   ال تتتتتا  : الكلما  المفتاحية
 .تخطيط صدى القلب
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 مرضى التهابل ملغم /أسبوع( 15 ≥)من الميثوتريكسيت رعة منخفضة ـية لجـودية والدمـالكب جـانبيةال ثـاراآل

 مع أو بدون الستيرويد العالج البيولوجيالذين عولجوا ب المفاصل الروماتويدي

 كاظم محسن**محمد ، خضير زغير معيوف*، عدي حاتم نايف*
 مدينة الطب، **مركز المصطفى التخصصي لتأهيل المعاقين الطبي، مستشفى بغداد التعليمي، ل*قسم أمراض المفاصل والتأهي

 

 الملخص

٪ من عامة 1إل   0.5، ةيث يجككي  من ا  شككيوع اوطدص ضكثر ضنواع التهاب المفاصككأيعتعر التهاب المفاصككأ الروما الخلفية:
 الس ان ةوو العالم.

مر كككككككك  التهاب ل  ميثوارط سككككككككيتلضسككككككككعوع  /مم غ 15 ≥)طة ل جرعة المناف ككككككككة و الكعدية والدم جانعيةاقييم اآلمار ال األهداف:
 الستيروطد.  عن  العيولوج  مع ضو بدون اا عين لالمفاصأ الرومااوطدص ال

األوو هفه الدراسككة الوصككاية المسككتعر ككة ب مر رجع  ف  وةدة الروماايزم ف  مسككتشككف  بغداد التع يم  من  ضجرطت :الطرائق
معايير الت كككككككمين مر ككككككك  التهاب المفاصكككككككأ  اشكككككككمأ. 2018 آب )ضرسكككككككطت  األوو منإل   2017 ضي وو )سكككككككعتمعر  من

م غم/  15ضقأ ضو اسككككككاوص  ن الميثوارط سككككككيتون جرعة مناف ككككككة معاما والفين يت ق 18الرومااوطدص الفين ازطد ضعمارهم عن 
ام  ون مع  ا ك المعاييرمتوافقمرط ككككا كانوا  ممانون  بدون السككككتيروطد.ضسككككعوع ضكثر من عام يتناولون العن  العيولوج  مع ضو 

افت الموافقات ض .عرطة وم فات المر ككككك ت، الفحوصكككككات الما، الفح  السكككككرطرص عن يرطق االسكككككتعيان الاا  العيانات جمع
 مر   بش أ مباشر بعد شر  مفجأ من الغاية ل بحث.ال ال فظية من
 ± 50 العمرمتوسكككككك   % من مجموعة الدراسككككككة. كان90امثأ اإلناث  ،ا  مرط كككككك 80األجمالية  ب غت عينة الدراسككككككة النتائج:
  ± 5.8 الميثواركسيتة الشدة، معدو فترة استادام متوسطا  مرط  46مؤشر نشاط المرض السرطرص سنة. كانت نتائج  9.3
كانت  .مرط كككككا  لم يتناولوا 42يتناولون السكككككتيروطد و مرط كككككا   38 ،م غم 3 ± 12جرعة الميثواركسكككككيت  معدو ،سكككككنوات 5.5

ع   التوال . كان فقر الدم الحاد عند مرط كككين  %25, %3.7اف الحد األع   ل طعيع  عمنمة ض كككAST,ALT  مسكككتوطات
معنوص بين مدة استادام الستروطد وجرعة ومدة ضس ادام الميثوارط سيت ومؤشر كت ة الجسم ومدة ولم ي ن هناك اراباط  فق .

 ضو الدموطة.  ةالتداين وضص من العناصر الكعدي
م غم /ضسككككعوع ف  مر كككك   15 ≥ال يوجد ا مير  ككككار كعدص ودموص معنوص لجرعة مناف ككككة ل ميثوارط سككككيت  :االستتتتنتا ا 

  المعالجين بالعن  البايولوة . التهاب المفاصأ الرومااوطدص
 التهاب المفاصل الروماتويد ، الع ج البايولو ي. ،تريكسيت رعة منخفلة من الميثو  الكلما  المفتاحية:
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 غسيل الكلى في مستشفى ةعند مرضى التحال الدموي في وحد )دراسة عن حاالت التهاب الكبد الفيروسي )ج

 العراقفي بغداد التعليمي 

 جواد الديوان** ،إيمان عدنان القصير** ،عادل عبد عنبر*
 جامعة بغداد ،**كلية الطب .*وزارة الصحة

  

 الملخص 

ف  مر ككككككك  التحاو الدموص اعد من األسكككككككباب المهمة ل ممرا كككككككة )   عدو  فيروس التهاب الكعد الفيروسككككككك  نوع  الخلفية:
التحاو  ةالعدو  يات ف إل  ةد كعير ف  ضماكن مات فة من العالم وان المر كك  الفين يتعر ككون لعم ين انتشككار ضو  .والوفيات

 باألشاا  اآلارطن.  ةالدموص يعانون من نسبة إصابة اكعر مقارن
 م العوامأ المؤدية لهفا التغير.يالتحاو الدموص واقي  لعيان معدو اكتساب العدو  لمر  األهداف:
مرطض مجكككاب بالفشكككأ الك وص النهائ  الفين  218ام شكككموو  ف  مسكككتشكككف  بغداد التع يم ، ضجرطتطعية دراسكككة مق الطرائق:

، ةيث ام مراجعة  2018نهاية شككككهر نيسككككان من العام إل التحاو الدموص ل فترة من األوو من شككككهر شككككباط  ةيعالجون بطرطق
 سجنت المر   وم ئ استعيان من انو المقاب ة المباشرة مع المر  .

 . وقد %26ةالة إجمالية ) (218) مرط كككككككككا من ضصكككككككككأ  56) عند)   لوةظ وجود التهاب الكعد الفيروسككككككككك  نوع  النتائج:
 ةنسككككككككككككككب  ، المتزوجون ورير العماو لديهم اع ة  سككككككككككككككن(70-51 ضظهرت النتائج  إن جنت الفكر، األعمار الت  اتراو  بين

ة اكتسكاب المرض اراب  بعوامأ عديدة مثن اإلصكابة بداء السك ر ، وان اطور )  انتشكار لمرض التهاب الكعد الفيروسك  نوع 
 وإجراء التدااأ الجراة  لألسنان.

ل مر كككككككك  ف  وةدة التحاو )   لوةظ هنالك ارافاع ف  مد  انتشككككككككار العدو  بالتهاب الكعد الفيروسكككككككك  نوع  االستتتتتتنتا ا :
  . المجرات لهم ادااأ ضسنان جراة كفلكالدموص المجابين بداء الس ر و 

 .الكلما  المفتاحية: التحال الدمو ، المراضة، الف ل الكلو  
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 المعرفة والمواقف حول اجهزة منع الحمل داخل الرحم بين عينة من النساء في بغداد

  ***شعبشوق خالص األ ،**شيماء خضير عباس، *عبد الوهابميرفت عبد علي 
 قطاع الكرخ/ةلصحة األسر ةمركز صحي الداخلي*** .قطاع الكاظمية/ةمركز صحي النور لطب االسر** .قطاع الكرخ* 

 

 خصملال

 
ع   الررم من ضن وسائأ منع الحمأ دااأ الرةم هو األس وب األكثر استاداما ع   نطاق واسع لتنظيم االسرة ف   :الخلفية

جهاز منع الحمأ دااأ  نسككككتادمبكن  44ال   15% فق  من النسككككاء العرا يات الفين اتراو  ضعمارهم من  10العالم اليوم ،
ومدة عمأ يوط ة  ل  ول  فان االهتمام به ينمو بسككككككككككككرعة اآلن. ان  . بسككككككككككككع  منئمة وفعالية2011الرةم )ال ول   ف  عام 

مانحا المرضة بدين  ال ول  الرةم  المحتوص ع   النحاس وال ول  المحتوص ع   الهرمون ينافسككككككككككككان التعليم من ةيث الفعالية،
 جفابا ل تعليم الجراة  الدائم.

دااأ الرةم بين النسككاء ف  سككن اإلنجاب ف  مدينة بغداد، ودراسككة اقييم المعارف والمواقف اجاه اجهزة منع الحمأ  األهداف:
 ا مير عوامأ معينة ع   معرفتهم ومواقفهم.

ضجرطت دراسة مقطعية ف  مستشف  بغداد التع يم  ومركز الشهيد ععد الجاة  دايأ ل رعاية الجحية األولية، اص  طرائق:ال
  ووافقت ع   المشاركة ضدرجت ف  الدراسة. من انو المقاب ة المباشرة مع المشاركات، ام 45-15امرضة ف  سن االنجاب )

 معتدلة وفقيرة او سيئة والمواقف ال  ايجابية ومعتدلة وس عية.  دة،ةساب مستو  المعرفة والمواقف وام اجنيفها ال  جي
 %96,6% يعرفن مكاذا يعن  ال ولك  و 97,3ضمرآة امكت مقكاب تهم واظهر التقييم انكه  301ام اقييم معرفكة ومواقف  :النتائج

الجانعية ل ول   % مدركات لألعراض42,8منهن يعرفن الغرض من اسكككككتادامه واجكككككوصكككككا ال ول  المحتوص ع   النحاس، 
% 1% من المؤه ة السكككتادام ال ول ، بالررم من هفا 3,3م كككاعفااه و  %13,9% منهن مدركات النواعه، 5,9بينما فق  

%  15بالنسككككبة ل موقف اجاه ال ول   لديهن مسككككتو  معرفة فقيرة او سككككيئة ، %76,1فق   كان لديهن مسككككتو  معرفة جيدة و 
مسكككككتو  التع يم  ،( p<0.001) يبات ل دراسكككككة ازداد بزطادة العمرمسكككككتو  المعرفة ل مسكككككتج لديهن موقف ايجاب  اجاه ال ول .

(p=0.026،  ( كونها متزوجةp=0.008،   زطادة عدد االيفاو(p<0.001 ) ( ومن لديها اجها ككككككات سككككككابقةp=0.04.  
 % .77,4االصدقاء والجيران واألقارب كانوا المجدر الرئيس  ل مع ومات )

مسككككتو  معرفة معظم المشككككاركات ف  الدراسككككة كان فقيرا او سككككيئا والمجككككدر الرئيسكككك  ل مع ومات كان االقارب  :االستتتتنتا ا 
 ايجابيا اجاه استعماو ال وال .االصدقاء والجيران، اقأ من امت المشاركات ف  الدراسة لديهن موقفا و 

 .التأثير، عوامل ، سلوكةالكلما  المفتاحية :  هاز منع الحمل داخل الرحم، المعرف
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 التغاير الفصلي في تشخيص لوكيميا األرومة اللمفاوية الحادة في االطفال

 العزيز عمر*، اسيل نشأت محمد** وليد عبد
 مدينة الطب -مستشفى حماية االطفال التعليمي -**شعبة المختبرات قسم التمريض. –*كلية الفارابي الجامعة 

 

 الملخص

من اكثر االمراض الاعيثة وانواع ال وكيميا شككككككككككككيوعا بين االيفاو. يم ن ر    لوكيميا األرومة ال مفاوطة الحادةاعتعر  الخلفية:
 .ةامبات وجود اغاير فج   ف  اشاي  ال وكيميا باإلصابات الامجيه كسع  ل وكيميا األرومة ال مفاوطة الحاد

 ف  االيفاو. ةالحاد ال مفاوطة األرومة اقييم وجود اغاير فج   ف  اشاي   لوكيميا ف:اهداأل
ف  ماتعر امراض الدم  2020، اجرطت ف  الفترة ما بين شكككهر اب وشكككهر كانون االوو  لسكككنة ةهفه دراسكككة مقطعي لطرائق:ا

ف  مسكككككتشكككككف  ةماية االيفاو التع يم  ف  دائرة مدينة الط  ف  بغداد. الدراسكككككة شكككككم ت كأ االيفاو الفين ام اشكككككايجكككككهم 
وكانون  2015دم المحيط  ونااع العظم ف  الفترة ما بين كانون الثان  بدراسكككككككككككككة مظهر ال ةالحاد ال مفاوطة األرومة ب وكيميا
 .2019االوو 
 ال مفاوطة األرومة %  مرط كككا ام اشكككايجكككهم ب وكيميا76.4) 411مرط كككا بال وكيميا ومن بينهم  577ام اشكككاي   النتائج:
. كان اكثر اكرار لتشككككككاي  ةسككككككن 13ضشككككككهر و  3واتراو  اعمارهم ما بين  ةسككككككن  3.4+  5.7وكان معدو اعمارهم  ةالحاد
ف   مرط ككا%  27) 122ام اشككاي   ،الحاده  ف  فجككأ الر يع بينما كان اق ها ف  فجككأ الشككتاء ال مفاوطة األرومة لوكيميا

م اشايجهم %  مرط ا ا24.9) 110 ، ي يهم  مرط ا ام اشايجهم ف  فجأ الجيي%25.9) 114ي يهم  ،فجأ الر يع
%  مرط ككككا. فيما يتع ق بالتشككككاي  21.5) 95ف  فجككككأ الارطي بينما اقأ اكرار ل تشككككاي  كان ف  فجككككأ الشككككتاء وهو 
%  بينما كان اقأ 10.5%  وط يه شكككهر ةزطران )12ةسككك  االشكككهر فكان التشكككاي  االكثر شكككيوعا يحدث  ف  شكككهر اذار)

المتغايرات ف  اعداد التشككاي  الفجكك   والشككهرص ال يعتد بها  % . هفه5.7اكرار ل تشككاي  ف  شككهرص اب وكانون االوو )
 من الناةية اإلةجائية.

عند االيفاو فيما بين فجوو  ةاعين عدم وجود ااتنف اةجائ  ف  اشاي  لوكيميا األرومة ال مفاوطة الحاد االستنتا ا :
كان اكثر اكرارا ف  فجككأ الر يع وشككهر  ةيث ة، ولكن وجد ااتنف ف  اكرار التشككاي  فيما بين فجككوو واشككهر السككنةالسككن

 .اذار واقأ اكرارا ف  فجأ الشتاء وشهرص كانون االوو واب
 األطفال.، التغاير الفصلي، االورام الخبيثة في  الحاد اللمفاوية األرومة : لوكيمياالمفتاحية الكلما 
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الهضمي  فة الكبد الموضعية ومضاعفاتها المبكرة في مستشفى الجهازآل االستئصال الجراحيتقييم امكانية 
 ميليالكبد التعو

 احمد رياض لعيبي
 قسم الجراحة، مستشفى بغداد التعليمي، مدينة الطب

 

 الملخص 

افات الكعد المو ككعية منها الجكك دة والكيسككية ه  افات اطيرة ةيث ان معظمها اكون سككريانية وطعد سككريان الكعد الخلفية: 
وسريان األوعية الجفراوطة ه  اكثر ضنواع السريانات الج دة الت  اجي  الكعد شيوعا  وطعد االستئجاو الجراة  من انجح 

 لجراة  والرعاية المحيطة بالجراةة.  بسع  التطور ا 1980ضسالي  العن  بالفات بعد عام 
اقييم ودراسكككككة مات ف األمراض الت  اسكككككع  افات كعد مو كككككعية باإل كككككافة ال  بحث واقييم العن  الجراة  لهفه األهداف: 

 اآلفات مع مناقشة الم اعفات الحاص ة بعد العم ية. 
والكعد التع يم  بسككع  افات كعد مو ككعية ف  مرط ككا  يراجعون مركز الجهاز اله ككم   48مرجعية ات ككمن دراسككة الطرائق: 

  ةيث ات من المعطيات الديموررافية ل مر   2014ال  شهر شباط من عام  2008الفترة الزمنية )شهر ةزطران من عام 
باإل ككافة ال  التحاليأ والتجككوطر الشككعاع  وكفلك نوعية التدااأ الجراة  والتح يأ النسككيج  ل عينات المسككت صكك ة من الكعد 

 ع ذكر م اعفات ما بعد العم ية.  م
مرط ككا ومرط ككة  30ضيفاو دون عمر الرابعة ،  4مرط ككة باإل ككافة ال   26مرطض و  18ا ككمنت هفه الدارسككة النتائج: 

كانوا يعانون من اعراض مر ككية ولقد ام اجراء الفحوصككات الماتعرطة لهم والت  ات ككمن )وظائف الكعد والك  ، متكام ة الدم 
افة ع   فح  الفايروسككات والمؤشككرات السككريانية   باإل ككافة ان كأ المر كك  اجروا الفحوصككات االشككعاعية ولزوجته اإل كك

من المر ككككك  اةتاجوا ال  فحوصكككككات إ كككككافية من ناظور المعدة  18من السكككككونار والطعق المحمورص والرنين المغناييسككككك . 
مرط كككككا  ومرط كككككة  47اجراء االسكككككتئجكككككاو الجراة  و وناظور القولون وناظور االمن  عشكككككيرص والقنوات الجكككككفراوطة. لقد ام 

مرطض، ق  الف  األيمن من الكعد،  12مرطض، ق  الجزء الاارج  من االكياس المائية،   16وكانت النتائج كما ي  : 
مر ككككك  مع ةفر  4مر ككككك  ، ق  الجزء الاارج  من الف  االيسكككككر،   4مر ككككك  ، ق  الف  االيسكككككر من الكعد ،   6

د ام اسككتئجككاو وق  الجزء الاامت والسككادس من الكعد وقد ضو ككحت الفحوصككات النسككيجية لألجزاء مو ككع  و مرطض واة
مرطض   هو األكثر شككككككيوعا  وسككككككريان الكعد الثانوص )مرطض واةد   هو األقأ  15المسككككككت صكككككك ة ان سككككككريان الكعد االول  )

 شيوعا.
نا )مسكككتشكككف  الجهاز اله كككم  والكعد  مع نسكككبة عم ية اسكككتئجكككاو الكعد الجراة  يم ن اجراءها ف  مسكككتشكككفااالستتتنتا ا : 

 مقعولة من الم اعفات والوفيات الجراةية.
 .الكلما  المفتاحية: آفة الكبد الموضعية، أستئصال الكبد
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محددة في بغداد  ةوليأ ةاالكتئاب بين النساء الحوامل الالتي يراجعن مراكز رعاية صحينسبة انتشار مرض 
 الرصافة

 رشيد* تمارا عبد الوهابخليل**،  سندس شوقي*، خلفممينا محمد 
 السليمانية-مديرية الرقابة الصحيةاألول. **مركز صحي الصليخ *

 

 الملخص

 ع   اؤمر اطيرة يعية ةالة هو االكتئاب. األول  ل مرة الحوامأ عند ااصكككككة، نفسكككككية اغيرات بحدوث الحمأ يتميز الخلفية:
% 15 –7 بين يتراو  الحمأ فترة انو االكتئاب انتشكككار معدو .اليومية الحياة وظائف ضداء ع   والقاب ية والمشكككاعر األفكار
 .فقرا األكثر الدوو ف   %25-19 ال  اقتجاديا النامية الدوو ف 

 المراجعات الحوامأ النسكككككاء بين والديموررافية االجتماعية المتغيرات ببعض وعنقته االكتئاب انتشكككككار نسكككككبة احديد األهداف:
 .الرصافة بغداد ف  االولية الجحية الرعاية مراكز لبعض

 الجكككحية ل رعاية ال كككباط مركز) الرصكككافة - بغداد ف  االولية الجكككحية ل رعاية مركزطن ف  ضجرطت مقطعية دراسكككة الطرائق:
 لغاية 2017 شككككككباط من االوو من ل فترة  الجكككككك ي  ف  االولية الجككككككحية ل رعاية الجكككككك ي  صككككككح  ومركز، زطونة ف  االولية
 اجراء ام .العيانات جمع فترة انو الجككحيين المركزطن يراجعن النا  الحوامأ الدراسككة وشككم ت،  2017 نيسككان من الثنمين
 ال واا  النساء لتشاي   (ICD -10 لنمراض العاشر الدول  التجنيي استادام انو من مشاركة كأ مع مباشرة مقاب ة
 .والديموررافية االجتماعية المع ومات بعض ال  باال افة االكتئاب من يعانين
 االوو الث ث ف  كن المشكاركات من% 14 ةوال ، الدراسكة ف  المشكاركة ع   وافقت ةامأ امرضة  300 المسكح شكمأ النتائج:
 وجود الدراسكككككككككككككككة ضظهرت .الحمأ من الثالث الث ث ف % 27,3 وةوال  الحمأ من الثان  الث ث ف %  58,7، الحمأ من

، الحال  الحمأ مدة، الحية الوالدات عدد، الحمأ مرات عدد، التع يم ومسككككتو   االكتئاب انتشككككار نسككككبة بين  اةجككككائية عنقة
 .ل كآبة عائ   اارط  ووجود، ل حمأ التاطي ، الحال  الحمأ انو مشاجة م اعفات وجود

 فترة انو بغداد ف  الحوامأ النسككاء بين االكتئاب انتشككار نسككبة ف  ارافاع هناك ان ال  اشككير الحالية الدراسككة :ا االستنتا 
 .الحمأ من االوو الث ث ف  اكثر النسبة اكون  لكن،  الحمأ

 االكتئاب اثناء الحمل.اب، النساء الحوامل، انت ار ئالكلما  المفتاحية: األكت
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 االرتباط بين العمر وعوامل تنبؤية مختلفة لسرطان الثدي

 علي رضا حسون الدجيلي، حسين صالح علي الحكيم، هديل محمد سعيد الهاللي
 مستشفى بغداد التعليمي، مدينة الطبقسم الجراحة، 

 

 صخملال

ةالة العقد ال مفاوطة ف  االب  اعتعر ه  العامأ التنعؤص  ,التنعؤ بمسككككككككتقعأ مرض سككككككككريان الثدص يعتمد ع   عدة عوامأ :خلفيةال
العوامأ االار  اشكككككككككككككمأ التدر  النسكككككككككككككيج  ل ورم ومرة ة الورم واجتيا  االوعية الدموطة وال مفاوطة من قعأ الانيا  واألهم.الوةيد 

 .عمر المرط ة ضي ا له ا مير ع   مظهر ومستقعأ المرض. HER2/neuالسريانية والمستقعنت الهورمونية ومستقعأ 
مات فة وه   الفئات العمرطة ةسكككك  عوامأ انعؤطة الثدص ومقارنة مات فاقييم ا مير العمر ع   مظهر مر كككك  سككككريان  :األهداف

مرة ة المرض والتدر  النسكككككككككككيج  ل مرض ومرة ة العقد ال مفاوطة ونوع المرض النسكككككككككككيج  والمسكككككككككككتقعنت الهورمونية ومسكككككككككككتقعأ  
HER2/neu. 

ت قعأ العم ية  مرط ككككككة ومرطض واةد ، 687لمتتابعة )الحاالت ا  من 688دراسككككككة اسككككككتعادية و  :قائطر ال كأ الحاالت شككككككاجكككككك 
الثدص مع اسككككتئجككككاو العقد ال مفاوطة من االب  اسككككترجعت من مسككككتشككككف  بغداد  وبإصككككابتها  بسككككريان الثدص وعولجت باسككككتئجككككا

قسموا  2013ال  كانون االوو  2004مدينة الط  ومستشف  الراهبات الاا  ف  بغداد انو الفترة من كانون الثان   -التع يم 
 60سنة  واالعمار الكعيرة )ضكثر من  60-40، األعمار المتوسطة )سنة  40األعمار الشابة )ضقأ من  ة مجاميع عمرطة:ال  منم

سككككنة  ام اح ي ها وفقا لاجككككائ  محددة ل ورم وه  التدر  النسككككيج  ل ورم ومرة ة الورم )ةسكككك  مجموعة التدرطج ل جنة االمرط ية 
 . HER2/neuالمشتركة لم افحة السريان  ومرة ة العقد ال مفاوطة ونوع المرض النسيج  وةالة المستقعنت الهرمونية ومستقعأ 

االعمار المتوسككككككطة  % .0.15%  ومرطض واةد )99.85مرط ككككككة ) 687،ةالة مر ككككككية 688الدراسككككككة يوجد ف  هفه  :النتائج
كما كان التدر   % 58.9) 688ةالة من ضصكككككأ  405سكككككنة  كانت اكثر مجموعة عمرطة عر كككككة لرصكككككابة بالمرض  40-60)

سككنة  مرة ة المرض كانت اكثر  40ف  الفئة العمرطة الشككابة )ضقأ من  رطة.اكثر التدرجات بالنسككبة لجميع الفئات العم 2النسككيج  
   3% والمرة ة 26.1   2  كما كانت ةالة العقد ال مفاوطة متقدمة ضي كككا )المرة ة  3% ف  المرة ة 54.3اقدما من بلية الفئات )

مستقعنت االستروجين كانت إيجابية ف  لغازطة. عمرطة هو سريان األقنية اكان النوع النسيج  األكثر لجميع الفئات ال % .28.3
%  وسككك عية 77.3ةالة ) 532مسكككتقعنت العروجسكككتيرون كانت ايجابية ف   % .20.8) 143%  وسككك عية ف  79.2ةالة ) 545
كان  HER2/neuمسكككتقعأ  %  كما وجد ان ضكثر المسكككتقعنت الهورمونية السككك عية ه  ف  الفئة العمرطة الشكككابة.22.7) 156ف  

بتح يأ العيانات اعين  % .71.9ةالة ) 305%  وسكككككككككك ع  ف  28.1ةالة ) 119إيجاب  ف   ةالة فق  وقد كان 424متوفر ف  
وجود ااتنف اةجككككائ  مهم ف  المسككككتقعنت الهورمونية )االسككككتروجين والعروجسككككتيرون  ف  مات ف الفئات العمرطة فالمسككككتقعنت 

 العمر من جهككة و ين مسكككككككككككككتقعككأ  عمككار الكعيرة بينمككا لم يتعين وجود اص عنقككة مهمككة بينالهورمونيككة اكون اكثر ايجككابيككة ف  األ
HER2/neu . والتدر  النسيج  والنوع النسيج  من جهة اار 
األعمار المتوسطة من النساء معر ات ضكثر لرصابة بسريان الثدص .األعمار الشابة من مرط ات سريان الثدص  :االستنتا ا 

ي َن ف  مراةأ متقدمة من المرض وضعداد ضع   من العقد ال مفاوطة المشكككككككككككككمولة بالمرض مع اكثر اةتمالية ان  ضر   األةيان ف 
 المستقبالت الهورمونية سالبة لديهَن مما يؤشر على عدوانية المرض في هذه األعمار. اكون 

 .تنبؤ المرض ،مستقب   البرو ستيرون ، مستقب   االسترو ين، مرحلة المرض، العمر، سرطان الثد : ةمفتاحيالكلما  ال
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 العضلي الهيكلي للطالبتأثير الحقيبة المدرسية الثقيلة على الجهاز 

 ، أحمد بريسم سلمان**عدي حاتم نايف*، محمد كاظم محسن*
 **وزارة الصحة. المصطفى التخصصي لتأهيل المعاقين*مركز 

 

 الملخص

 % من وزن الجسم.10الوزن الموص  به ل حقيبة المدرسية هو  :الخلفية
احديد النسبة المئوطة لوزن الحقيبة المدرسية بالنسبة لوزن الجسم ل طنب واقييم ا مير الحقيبة المدرسية الثقي ة ع    :األهداف

 الجهاز الع    الهي    لهم.
ضجرطت هفه الدراسة الوصاية المقطعية المستعر ة ع   عشر مدارس ابتدائية ف  بغداد الكرخ انو شهر اشرطن  :الطرائق
العينات  سكككككككككنة.  ام اسكككككككككتادام يرطقة ضاف 12إل   6يال  ويالبة اتراو  ضعمارهم بين  600. ب غ ةجم العينة 2019االوو 

ادام العينة ام اقسكككيم كأ مدرسكككة ال  سكككتة صكككفوف مم سكككح  العينة العشكككوائية من كأ صكككف باسكككت العشكككوائية الطبلية، ةعث
ووزن الحقيبة المدرسككية ونسككبة  ة. ام  ياس وزن الجسككمدير كأ مدرسككام الحجككوو ع   إذن رسككم  من م العشككوائية البسككيطة.

 وزن الحقيبة المدرسية إل  وزن الجسم لكأ يال . 
 الحقيبة وزن  متوسكك  كغم، 6.09 ± 29.83 ل طنب الجسككم وزن  متوسكك  ،ةسككن 1.8 ± 9 كان العمركان متوسكك   :النتائج

من الطنب  %10الطنب يحم ون الحقائ  ع   ظهورهم، . كان سكككككككككبعون بالمائة من كغم 0.847 ± 5.124 المدرسكككككككككية
الم ف  الكتف آمن  ن ةقائعهم ب يديهم. اعان  اإلناثمن الطنب يسحعو  %20وكان  ،كانوا يحم ون ةقائعهم ع   كتف واةد

سكككبة   وضقأ ن%20ضكثر من الفكور وام اسكككجيأ ضع   نسكككبة من وزن الحقيبة المدرسكككية إل  وزن الجسكككم ف  الجكككف الثالث )
  .% 15ف  الجف السادس ) كانت

 . به هناك زطادة ف  نسبة وزن الحقيبة المدرسية ال  وزن الجسم ضكثر من الوزن الموص  الستنتا ا :ا
 ، الوزن الموصى له للحقيبة المدرسية.حقيبة مدرسية ثقيلة، الجهاز العللي العظمي الكلما  المفتاحية:
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 تأثير التغاير الموسمي على تشخيص حاالت فرفرية نقص الصفيحات المناعية عند األطفال

 سيل نشات الخالدي أ
 العراق    ، بغداد، الطبمدينة ، مستشفى حماية األطفال التعليمي، مختبر أمراض الدم

 

 الملخص

من المعروف اليوم ان فرفرطة نق  الجككايحات المناعية نااجة عن ا أ ف  انظيم جهاز المناعة.يتط   اشككاي   الخلفية:
اليتط   فح  نااع .  100x 10 9/ L>فرفرطة نق  الجككككككايحات المناعية انافاض انفرادص بعدد الجككككككايحات الدموطة 

نظرا الن فرفرطة نق  الجككككككككككككايحات . ما ي شككككككككككككف عن العدد الطعيع  ضو المتزايد من انيا النواءالعظم ل تشككككككككككككاي  وعادة 
 المناعية عند األيفاو يحدث رالبا بعد اإلصابة الفيروسية فقد ورد اباين موسم  ب عداد الحاالت.

 عند األيفاو.لمعرفة ا مير التغاير الموسم  ع   ضعداد ةاالت فرفرطة نق  الجايحات المناعية  ف:اهداأل
مرط ا  471ع     2020 اشرطن مان – آباشهر)من شهر منمة ام إجراء دراسة وصاية ب مر رجع  انو فترة  الطرائق:

سكككككككنوات من  5العيانات جمعت لفترة  سكككككككنة ام اشكككككككاي  إصكككككككابتهم  بفرفرطة نق  الجكككككككايحات المناعة.14ب عمار اقأ من 
 ماتعر ضمراض الدم ونااع العظم.، يفاومستشف  ةماية األ ،ف  مدينة الط  2015-2019
%  بمد  عمرص 45.6من االناث ) 215و % 54.4من الفكور ) 256مرط كككككا منهم  471اجرطت الدراسكككككة ع    النتائج:

يوجد هناك فرق م حوظ  ل تغاير الموسككككككم  ع    ال سككككككنة.  3.34±4.96معدو العمر كان سككككككنة. 14-شككككككهر 2يتراو  من 
وف   ةالة، 128الجككككككككككككايحات المناعية عند األيفاو ةيث كان عدد الحاالت ف  فجككككككككككككأ الر يع ضعداد ةاالت فرفرطة نق  

  .P=0.849ةالة )  98ةالة وف  فجأ الجيي  118ةالة، وف  فجأ الشتاء  127فجأ الارطي 
ف  هفه  ضعداد ةاالت فرفرطة نق  الجككككككفحات المناعية عند األيفاو لم اتامر التغايرالموسككككككم  بشكككككك أ م حوظ :ا االستتتتتنتا 
 الدراسة.

 .الموسمي التغاير ة، األطفال،يالكلما  المفتاحية: فرفرية نقص الصفيحا  المناع
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 يعانون من مرض الكلى المزمندور السينكالسيت في عالج فرط نشاط الدرق الثانوي في المرضى الذين 

 صفاء الدين جميل نعيمة*، جواد كاظم مناتي، حمد عادل هاديأ
 كلية الطب جامعة النهرين*

 

 الملخص

من فرط نشكككككككككاط جارات الدرق الثانوص هو اسكككككككككتجابة اكياية لمرض الك   المزمن وااصكككككككككة ف  ضولئك الفين يعانون  الخلفية:
الكالسككككككيوم ف  الدم وطنشكككككك  من ا ككككككطراب ف  السككككككيطرة ع   اثعي  مسككككككتوطات الفوسككككككفور و  .مرض الك   ف  مراة ة المت ارة

 مع معدالت رير يعيعية ف  اراشاف العظم.  وفيتامين )د 
ف  المر ككككككك  الفين يعانون من فرط نشكككككككاط جارات الدرق الثانوص لد    فعالية وسكككككككنمة عقارالسكككككككيني السكككككككيت اقييم األهداف:

 ن.مر   القجور الك وص المزم
ضجرطت هفه الدراسككككككككة االسككككككككتطنعية ف  عدة مراكز عرا ية ألمراض الك   ف  وةدة رسككككككككيأ الك   انو الفترة من  طرائق:ال

شكككأ . وشكككارك امسكككون مرط كككا يشككك ون من فرط نشكككاط جارات الدرق الثانوص ومجكككابين بالف2019 شكككباطإل   2018 ةزطران
، ام اسككتادام اسككتعيان ل حجككوو ع   تارط  الطع  والفح  العدن ر كك  ال، وا ككع جميع المالك وص المزمن ف  هفه الدراسككة

ضسعوعا .  24، وجميع المر   اناولوا ضقرا  السيني السيت لمدة ستة ضشهر )من االشاا  الفين شم تهم الدراسةمع ومات 
، بعد منمة وسككككتة ألسككككاسيز الق وطة الت  ضجرطت ف  اواشككككمأ التحاليأ هرمون الغدة الدر ية والكالسككككيوم والفوسككككفور والفوسككككفاا

 ضشهر من العن  السيني السيت.   
ا كعير ا ف  هرمون الغدة الدر ية ف  المجككككأ والفوسككككفور والفوسككككفاايز الق وص بينما بقيت  :النتائج ةقق السككككيني السككككيت انافا كككك 

لهرمونات الغدة الدر ية س يمة مستوطات الكالسيوم ف  المجأ دون اغيير. ومستوطات المجأ الوسط  واالنحرافات المعيارطة 
م غ / مأ ،  98±  278والفوسكككفور والكالسكككيوم والفوسكككفاايز الق وص بعد سكككتة ضشكككهر من المعالجة بعقار السكككيني السكككيت ه  )

 وةدة دولية / لتر ع   التوال  . 58± 117م غم / دو ،  0.29±  8.8م غ / دو ،  ±0.91  4.5
 وآمن ف  مر   فرط نشاط الدرق الثانوص الفين يعانون من مرض الك   المزمن.كان السيني السيت فعاو  :االستنتا ا 

 الكلما  المفتاحية: دواء السينيكالسيت، فرط الدرق الثانو ، مرض الكلى الزمن.
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