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عالج  ةمقاوم عتكيس المبيض م ةلسيدات متالزم ةبروتوكولين لعقار اللترزول لتحريض االباض ةفعالي
 كلوميفين ستريت

 
 ف**شيماء عبد الستار ناي *،زينب عبيد جدوع

 مستشفى اليرموك التعليمي*ة، *مستشفى كمال السامرائي للخصوب*

 

 الملخص
 

بستتت    % من الستتتيدا  25-20تحدث في  ،الكلوميفين ةمقاومة، لتح  ض االباضتتت الكلوميفين ستتتت    ةعدم قابلي :ةالخلفي
تكيس الم يض  ةلستتيدا  متمزم ةمميزا  عقار اللت زول توجد الكثي  من الدراستتا  لتقييد رور اللت زول في تح  ض االباضتت

  ةمع نتائج متباين
عقار  ةتكيس الم يض ومقاوم ةلدى ستتتتتتتتيدا  متمزم ةب وتوكلين لعقار اللت زول في تح  ض االباضتتتتتتتت ةتقييد فعالي: فاهداأل

 الكلوميفين سيت    
 تد تح  ض ،عقار الكلوميفين ستتتتتتتتيت    ةتكيس الم يض ومقاوم ةستتتتتتتتيدز مع متمزم 80 تتضتتتتتتتتمن ةمقطعي ةرراستتتتتتتتالطرائق: 
ستتتتتتيدز باستتتتتتتلدام  40و ايام 10 زستتتتتتيدز باستتتتتتتلدام ب وتوكول  و   لمد 40 ،ب وتوكولين ةبعقار اللت زول بواستتتتتتط ةاالباضتتتتتت

 ةتد مقارن ةاالحصتتتائي ةالدراستتت ةومن ثد بواستتتط ،الستتتونار المي لي ةالستتتيدا  بواستتتط ةتد متابع ايام  5 زي وتوكول قصتتتي  لمد
 وحدوث الحم   ةال  وتوكولين من حيث عدر الج  با  الناضج

لكن  مع ال  وتوكول القصتتتتتتتتي  ةمقارن %(50-%64) كان اكث  مع ال  وتوكول الطو   ةالنستتتتتتتتاا مع االباضتتتتتتتت عدرالنتائج: 
-%66) ملد  كان اكث  مع ال  وتوكول الطو   18اكث  من  ةللج  با  الناضتتتتتج ةالمئو  ة  النستتتتتبزمعت    ةمعنو  ةبدون قيم

-%25) حدوث الحم  كان اكث  مع ال  وتوكول الطو    ةمعنو  ةمع وجور قيم مع ال  وتوكول القصتتتتتتتتتتتتتتي  ة%( مقارن54
  زمعت    ةمعنو  ةمع ال  وتوكول القصي  لكن التوجد قيم ةمقارن %(35

ايام( تد الحصتتتتتتتتتتتول علم عدر اك   من الج  با   10 ز)لمد باستتتتتتتتتتتتعمال ال  وتوكول الطو   لعقار اللت زول: اتاالستتتتتتتتنتا 
 زمع ال  وتوكول القصي  )لمد ةالكلوميفين مقارن ةتكيس الم يض مع مقاوم ةوحدوث حم  اكث  لدى سيدا  متمزم ةالناضج

 ايام(  5
 س المبيض.تكي ةمتالزمة، تحريض االباض، لترزول، كلوميفين سيتريت ةمقاوم، : كلوميفين سيتريتةفتاحيملمات الالك
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  استخدام عقار الفيراباميل داخل العضو الذكري للمرضى المصابين بمرض بايروني

  تجربتنا األولية
 

 د ذنون يونس**محم،  *عمار فاضل عبد
 الموصل ،مستشفى الجمهوري التعليميقسم الجراحة البولية، بغداد، ** ،مستشفى اليرموك التعليمي، قسم الجراحة البولية*

 

 خصملال
 

و ؤري الم اعوجاج العضتتتتتو  م ض باي وني هو اعتمل في التئام الج وح يحصتتتتت  في الم ضتتتتتم المع ضتتتتتين جينياالخلفية: 
الذك ي بشتتتتتتتط  عي    يعي مستتتتتتت با انتصتتتتتتتابا مؤلما ومشتتتتتتتاك  في عملية الجماي  الحقن را   التلي  لم ض باي وني يعت   

   الج احي عمجا واعدا وهو ال دي  الوحيد المتوف  عوضا عن التدا 
، وحجد ه، وانحناامن  مل آثاره علم ألد القضتتتتتتتتتتتتتي قضتتتتتتتتتتتتتي  باي وني لتقييد فعالية حقن الف ابامي  را   تلي  الاف: هداأل

   التلي 
 مس  أستتت و يا لمدز ستتتتة أستتتابيع  تستتتعة وعشتتت ون م  ضتتتا مصتتتابا بم ض باي وني حقنوا موضتتتعيا بعقار ف ابامي  الطرائق:

تقنية  استعمالم  من محلول ملحي عاري  تد  6ملغ من في ابامي  ملفف إلم  10أكم  الدراسة  استلدمنا  وعش ون منيد
ال زل المتعدر في جميع أنحاا اللو حة  تد تقييد الم ضتتتتتتتتتتم في ال داية  يما يتعلض ب لد القضتتتتتتتتتتي  وو يفة االنتصتتتتتتتتتتا  وحجد 

 حقن أس و ية   6أشي  بعد  3د بع ثداللو حة وزاو ة االنحناا ق   بدا ب وتوكول العمج 
ال يوجد   ( ستتتتتتتنة٥٠-٣٠) ٤,٦ ±٤٠,٤عمار الم ضتتتتتتتم كان أ ، معدل م  ضتتتتتتتا من الذين أتموا العمج ٢٥ من بينالنتائج: 

تار خ م ضتتتي يتضتتتمن لتتتدمة للعضتتتو الذك ي أو أم اض متناقلة عن    ض ممارستتتة الجنس في الم ضتتتم الذين شتتتاركوا في 
% من الم ضم أ ي   النتائج تحسنيد في القدرز علم ممارسة 62من الم ضم،   %٨٨ي الد القضي  انلفض ف الدراسة 
 % من الم ضم المسجلين في الدراسة قياسا موضو يا 50التلي  اللوحي أ ي  انلفاضا بنسبة  حجد  الجماي

القدرز الجنسية و  الذك ي آالم العضو ان حقن عقار الفي ابامي  را   التلي  لم ضم باي وني يساهد في تحسن : االستنتا ات
نحن نولي باستلدام حقن عقار الفي ابامي  را   التلي  لم ضم باي وني باعتباره عمج اللط  وتقلي  حجد التلي  اللوحي 

 االول بدال عن استلدام األرو ة الفمو ة 
 .فيراباميل لم العضو الذكري،أ ،مفتاحية: مرض بايرونيالكلمات ال
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 بروتوكول التدابير الموضعية في حل معضلة التهاب الفطريات العفنية االنفية
 *يئصفوان عبد الحميد الطا*، عبد الكريم جدعان الجبوري

 ، الموصلجراحة الوجه والفكين في مستشفى السالم التعليمي *قسم

 

 الملخص

 
تيدر الحياز البشتتتتتتتت  ة وعارز ما تصتتتتتتتتي  الم ضتتتتتتتتم المعتلين راا الفط  ا  العفنية االنفية هو عدوى فط  ة انتياز ة : الخلفية

، واألورام الل يثة الدمو ة   ينتق  الم ض عن    ض االستتتنشتتا  ط ي عي  المنضتتبط، والفشتت  الكلوي لتتحيا مث  م ضتتم الستت
تعد الزراعة  واالبتمي وتلوث الج وح  ان التدابي  العمجية المبط ز ليذا الم ض تز د من نستتت  الشتتتفاا للم ضتتتم المصتتتابين  

الميط وبيولوجية واللزعة الج احية أروا  حاستتمة للتشتتلين  ان التدا   الج احي ومعالجة الوضتتع الصتتحي العام للم ضتتم 
 مع ولف المضارا  الحيو ة للفط  ا  هو ال  وتوكول المعتمد في عمج الفط  ا  العفنية االنفية   

حيا مع إستتتتتتتتتت اتيجية ب وتوكول ال ي المحلي في عمج الداا الفط ي العفني تحلي  فعالية ازالة االنستتتتتتتتتجة الميتة ج ااألهداف: 
 االنفي    
إلم  2010 كانون الثانيالع ا  في الفت ز من  تشتتتتفم الستتتتمم التعليمي في المولتتتت ،م  ضتتتتاى إلم مستتتت 40تد إحالة الطرائق: 

يستتتتتتتتتتتتتتتجي ون للعمج الط ي ال وتيني  تد ال و يشتتتتتتتتتتتتتتطون من آالم في الوجق وتورم مع احتقان في األنف  2014 كانون الثاني
التشتتتتلين باالعتمار علم الفحن الستتتت   ي والفحولتتتتا  الملت   ة والشتتتتعا ية   تتكون  طة العمج من التدا   الج احي 

ا بال ي بنستتبة معجون اليور و وضتتع شتتاي اليوروفوم أو  ٪ من المحلول الملحي  9 0شتتمع البارافين في العي  الج احي مت وعى
    روري بعد مغاررز المستشفم ٪ من الكلوروهيطسيدين لمدز أس وعين، وقد تد وضع الم ضم ب  نامج متابعة 2 0و الط يعي 
م  ضتتتتتتتتتتتتا كالتتتتتتتتتتتتابا  بداا العفن الفط ي االنفي وتد ار اليد في هذه الدراستتتتتتتتتتتتة   جميع  40حالة من  27تد ت كيد النتائج: 

المتمثلة بازالة االنستتجة المتعفنة مع ب وتوكول ال ي بعد الج احة  مع د الحاال   تد عمجيا عن    ض التدا م  الج احية 
٪ وقد عارر 100الم ضتتم احستتوا تحستتنىا ك ي ىا  مل األستت وي األول بعد الج احة  كان معدل االستتتشتتفاا من الم ض بنستتبة 

 جميع الم ضم  المستشفم رون مضاعفا   طي ز 
ا ب  نامج ال ي المحلي وتصتتتتتحيض الوضتتتتتع الصتتتتتحي العام التشتتتتتلين المبط  والتد   الج  االستتتتتنتا ات:  احي العاج  مت وعى

   العفن الفط ي االنفيللم ضم قد يعطي نتائج  شفاا  أفض  في عمج راا 
 .، عدوى فطرية، أدوية مضادة للفطرياتالكلمات المفتاحية: داءالعفن الفطري االنفي
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 ةالمبيض الضعيف ةذوات استجاب نتائج الحقن المجهري لدى سيدات مع وعالقته 15االنترلوكين 

 
 زينب عبيد جدوع

 ةمستشفى كمال السامرائي للخصوب
 

 الملخص
 

عدر ال يوض  ةمما يستتتتتتتت   قل ةالحو صتتتتتتتتم  الج   ي ةللم يض مؤشتتتتتتتت  لضتتتتتتتتعف استتتتتتتتتجاب ةالضتتتتتتتتعيف ةاالستتتتتتتتتجاب :ةالخلفي
رورها في حاال  العقد بملتلف استتبابق مع  ةوتدرس الستتايتوكينا  في مصتت  الدم والستتائ  الج   ي حاليا لمع ف ة المستتتحصتتل
 .ةنتائج متباين

لتتدى الستتتتتتتتتتتتتتيتتدا   وا   ة الم يض ونتتتائج الحقن المجي ي مع استتتتتتتتتتتتتتتجتتابتت 15االنت لوكين  بين ت كيز ةتقييد العمقتت ف:اهداال
 .اللواتي يلضعن للحقن المجي ي  ةالضعيف ةاالستجاب
الستتتتبا  ا  ى ستتتتيدز تعاني من عقد  40و ةضتتتتعيف ةاستتتتتجابستتتتيدز  وا   40 ،ستتتتيدز 80 تتضتتتتمن ةمقطعي ةرراستتتتالطرائق: 

تحصتتتتتتتي  ال يوض وقياس ت كيز  ةالستتتتتتتائ  الج   ي  للستتتتتتتيدا  اثناا عملييلضتتتتتتتعن للحقن المجي ي  يتد جمع مصتتتتتتت  الدم و 
 .نتائج الحقن المجي ي و  15بين االنت لوكين  ةيتد تقييد العمق ةاالحصائي ةالدراس ةالسايتوكينا  ومن ثد بواسط

في مستوى  ةمعنو  ةبين المجموعتين  ولكن وجد   قيم ةعند المقارن ةمعنو  ةلد ي ي  قيم 15مستوى االنت لوكين  ائج:النت
 .زالواحد ةالمجموع ضمنفي اللنساا اللواتي البحن حوام   15االنت لوكين 
نتائج الحقن المجي ي الم يض و ة مع استتتتتتتتتتتتتتتجاب 15بين ت كيز االنت لوكين  زمعت    ةلد يتد اثبا  وجور عمق :اتاالستتتتتتتتتتنتا 

وجد انلفاض في يعلم ال عد من  لك  ة الط يعي ةمقارنة مع الستتتتتيدا   وا  االستتتتتتجاب ةالضتتتتتعيف ةلستتتتتيدا   وا  االستتتتتتجاب
االم  الذي قد  ةالضتتتتتعيف ةالستتتتتيدا   وا  االستتتتتتجاب ةفي النستتتتتاا اللواتي التتتتتبحن حوام  في مجموع 15ت كيز االنت لوكين 

  ةفي رراسا  ا  ى مستق لي زالواحد ةللتن ؤ بالحم  بين نساا المجموع ةقطعي ةيمايجار ق لميساعد ع
 .العقمة، المبيض الضعيف ةاستجاب، الحقن المجهري ، 15االنترلوكين ، السايتوكينات :ةالكلمات المفتاحي
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 التوافقاعتالل الكلية بالجلوبيولين المناعي أ )داء بورغر( في مرضى  الداء الزالقي )سيلياك( حاملي جينات 

 Dq2النسيجي نوع 

 حالتينتسجيل 

 **، رشا سليمان**دلا، بان ع*ليلى قاسم
 المستنصريةالجامعة ، **قسم األطفال كلية طب أمراض الكلى مستشفى الطفل المركزيقسم *

 
 خصملال

 
 . مصابين باعتمل الكلية بالجلوبيولين المناعي أ والداا الزالقي البطني )م ض سيلياك(  نحالتان م ضيتان ال و  الخلفية:
الداا الزالقي ب ينضتت بداية كم   المناعي أ شتتلصتتا لية بالجلوبيولين و ن مصتتابين باعتمل الكأ :تينالمرضي تينالحاال وصف 

مسبقا باللزعة المن ار ة لمثني عش ي واالجسام المضارز للت انزكلوتامينيز النسيجي   احيث تد تشليصيم )م ض سيلياك(
تد  ا ذ  زعة كلو ة عن     الجلد للم  ضتتتتتتتتتتتين  . DQB1*02  كان  الحالتان حاملتين لجينا  التوافض النستتتتتتتتتتتيجي نوي

ين علم ن ام عذائي  الي   تد وضتتتتتتتتتتتتتتع الم  ضتتتتتتتتتتتتتتل الكلية بالجلوبيولين المناعي أفحصتتتتتتتتتتتتتتيا مجي  ا وكان  النتيجة اعتمو 
 .  ، عمجا  مثبطة لمنز د محول االنجيوتينستتتتين ومطمم  الحديد بستتتت   نقن الحديد باالضتتتتافة للستتتتتي و د والالجلوتين

Mycophenolate mofetil     لتين ممح ة تحسن ملحوظ في الحالة العامة والتحالي  المل   ة للحامع االلتزام بالعمج تد
 .اضافة الم ث وط تدر جي بطمية الزالل ال وليبالنسبة الع اض م ض سيلياك 
 ينات التوافق الجيني   ،اعتالل الكلية بالجلوبيولين المناعي أ )داء بورغر( ،)ستتتتتتتتتيليا ( الكلمات المفتاحية: الداء الزالقي

  .نظام غذائي خالي الجلوتين ،Dq2 نوع
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