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 العراق في في مدينة أربيل ةاعتالل عضلة القلب حول الوالدبمن المرضى المصابين  ةالنتائج  لمجموع
 

 محمد حسن علوان  
 كلية الطب ة، جامعة هولير الطبي
 

 الملخص

 
ها مرض نا ر يرتبط بارتفاع معدل ابمراضلللل وابات،الم بت يتت  راالللل اعتالل  ةاعتالل عضلللال اب او  ال ابا   الخلفية:

 عضال اب او بشكل ج،د تي ابعراق ومعظت اببادان ابمجاورة.

 .ابعراق تيتي أرب،ل  ةكانت هذه ابدراال باتح ،ق تي مرضى اعتالل عضال اب او  ال ابا   ف:اهداأل

اثنان وعشرون امرأة  سو  معاي،ر ابتشخ،ص  عتالل عضال اب او  ال ابا  ه تي هذه ابدراال.  لشمات ابدراا ق:ائطرال

إبى عا   2007اللللنل م تت جمب ابب،انال من عا   2.5تت إجراء ابمتابعل عن طريق إجراء تخط،ط صللللدق اب او بانسللللاء بمدة 

 ابتشخ،ص وتت تشخ،ص ابجم،ب بعد ابا  ة م.م جم،ب تا ي األ ويل ابت ا،ديل بفشل اب او بعد  2017

٪  صللااا عاى ابشللفاء ابتا  مب االلتجابل اللريعل بما تي عبح تراجب  جت اب او م وتحسللن 72.72مريضلل    22من  ج:ائالنت

٪ م مب تحسن األعراض بشكل ج،د م ابعل 35٪( منهت تحسن غ،ر كامل مب ابكسر اب ذتي اكثر من 13.63) 3األعراض م 

٪. وب ،ت أ دق  30ابمجماعل ابمدروال كانت بكر م اثنان منهت كان عجز اب او ا ن باضي شديد مب كسر قذتي اقل من من 

 ابمريضال تي ابمستشفى مب  عت كامل بما تي عبح مضخل اببابان األبهري  تى ابمال.

 اال اب ديمل ابمباغ عنها.كان أعاى من ابدرا ة: نسبل ابشفاء تي اعتالل عضال اب او  ال ابا   اتنتاجالا

 .البطين األيسر االنقباضي، الكسر القذفي٪ ة،ة: اعتالل عضلة القلب حول الوالدمفتاحيال اتالكلم
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 2016بغداد   فيأخطاء البصر واالنكسار في عينة من تالميذ المدارس العراقية 

 
 ***علي شهاب العامري ،**دتمارا عبد الوهاب رشي *،بكر عبد الوهاب رشيد

 حطين، بغداد، العراقصحي  ركز***مصحي الصليح.  ركز*مستشفى النعمان العام. **م
 

 الملخص
 

برئ،سللي خطأ ا نكسللار ها وا د من األاللباك األكثر شلل،اعا من ضللعف اببصللر تي جم،ب أنحاء ابعابتم وابسللبو ا :خلفيةال

 ابثاني باعمى قابل باعالج.

 تحص ع،نل من تالم،ذ ابمدارس عن أي خطأ انكساري. ف:اهداأل

تي بغدا   طفال تي الللبب مدارس ابتدائ،ل 179 راالللل وصلللف،ل م طع،لم تت خالبها تحص ابع،ن ابكامل بما مجماع   ق:ائالطر

 2017كانان ابثاني  15 تى  2016تشرين ابثاني  15ابرصاتل. أجريت ابدراال من 

ر من نصف ( م وأكث1.56±  10( انل م بمتااط )12-8طفالً م تتراوح أعمارهت ب،ن ) 179تت تضم،ن ما مجماع   النتائج:

 25 منهت ٪ بديهت  دة بصللللللريل غ،ر طب،ع،ل )خطأ انكسللللللاري( م 21.8( 39٪( م ) 55.3ع،نل ابدرااللللللل كانت من ا نا  )

سللاريل كان من ابطالك عوي األخطاء ا نك (٪28.2) 11 .10-8٪( من ابفئل ابعمريل من 61.5) 24م ٪( كاناا عكاًرا64.1)

 مما 6/60>٪( طابو بديهت رؤيل غ،ر مصلللللححل 20.5) 8( م تي  ،ن أن 60/  6-24/  6بديهت رؤيل غ،ر مصلللللححل ب،ن )

سبو تي ضعف اببصر م وضب هات،ن ابفئت،ن معًا  كذبح تأن  بديهت انخفاض كب،ر تي  دة اببصر م  (%48.7   ) طاببًا 19ت

ع،ن م تي أو أتضل بسبو كسل اب 6/9٪( من األطفال ابذين يعانان من خطأ انكساري   يمكن تصح،ح  إبى رؤيل  23.1) 9

 نكسللاري اناع قصللر ابنظر من ابخطأ . طابو مب خطأ ا نكسللار يمكن اباقايل منها أو عالجها )٪ 76.9) 30 ،ن أن رؤيل 

 .٪(56.4) 22٪( ب،نما ترط ابتنسج  43.6) 17

نا أن رؤيل كما رأي .ن خطأ انكسلللاري٪ من ابطالك ابمشلللماب،ن تي ابدراالللل كاناا يعانان م21.8ب د تب،ن أن  :اتاالستتتتنتا 

 .٪ من ابطالك عوي األخطاء ا نكساريل يمكن اباقايل منها أو معابجتها76.9

 .، تالميذ المدارس العراقيين، الخطأ االنكساريالكلمات المفتاحية: حدة البصر 
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ية لداء السكري في مدينة الظواهر الجلدية لدى المرضى المصابين بداء السكري المراجعين للمراكز التخصص
 الموصل

 
 **مروة عماد األمين ،أسماء أحمد الجوادي ،*فرح قحطان محجوب

 *مركز صحي حي الجامعة، بغداد. **مستشفى الكرامة التعليمي.
 

 

 خصملال
 

عتبر ا دق تتعتبر ابظااهر ابجاديل بدق مرضللى  اء ابسللكري من ابتغ،رال ابمهمل ابتي قد تسللبق لهار ابمرض او الخلفية: 

 مضاعفات .

كري تي ت ،ت مدق انتشلللار ابظااهر ابجاديل بدق مرضلللى  اء ابسلللكري ابمراجع،ن باع،ا ال ابتخصلللصللل،ل بداء ابسللل :األهداف

 مدينل ابماصل.

م،ب مراجبم تت جمب ابع،نال من مركزين تخصص،،ن بداء ابسكري. ج 674ابم طب ابعرضي عاى  اجريت  راال :قائطرال

ل ابمرضلللى تت اخذ ابمعاامال منهت عن طرق االللتب،ان باالللتمارة خاصلللل تتضلللمن االللئال محد ة ومركزة. اجري اببح  خال

 .20/5/2012وبغايل  11/12/2011ابفترة 

كاناا من  م،ب ابمرضلللى ضلللمن ابع،نل بديهت لاهرة جاديل او اكثر وان معظمهتالهرل ابتحا،الل ا  صلللائ،ل ان ج :النتائج

ي وان  اابي ثاث 13.76مب انحراف مع،للاري  48.67%( وقلد كلان معللدل ا عمللار بمرضللللللى ابع،نللل 66.5ابنمط ابثللاني )

كان  % وقد6.5 بديهت اكثر من Hba1c%( كاناا غ،ر مس،طرين عاى نسبل ابسكر تي ابد   ،  كانت نسبل 64.7ابمرضى )

بظااهر اللناال. ا بتهابال ابخمج،ل مثات اعاى نسللبل ب،ن ا 10-5% من مرضللى ابع،نل مصللاب،ن بداء ابسللكري بفترة 61.9

ال  اء % منها.ابظااهر ابجاديل ابناتجل عن مضلللللللاعف59.0%( وان ا بتهابال ابفطريل شللللللكات 39.9ابجاديل تي ابع،نل )

بجاديل ا% منها.ابظااهر 52.2%( وان ابتب ب ابسللللاقي مثل 22.7ابع،نل بنسللللبل ) ابسللللكري مثات ثاني اعاى نسللللبل  دو  تي

ان اعاى نسلللبل %( و22.1ابناتجل عن ابتأث،رال ابجانب،ل  الللتخدا  عالجال  اء ابسلللكري مثات ابمرتبل ابثابثل تي ابحدو  )

ب مرض ابضلللع،ف م –رتباط اب اي ت،ها كانت بدق مرضلللى ابنمط ا ول.اقل نسلللبل كانت ب صلللابال ابجاديل ابناتجل عن ا 

 %43.6% وكانت ابحكل ابجاديل اعاى نسبل  دو  ضمن هذه ابمجماعل بنسبل 16.3ابسكري ومثات 

بعاما،ن تي ااثبتت هذه ابدرااللل ان ا مراض ابجاديل بدق ابمرضللى ابمصللاب،ن بداء ابسللكري شللائعلم بذا عاى  :االستتتنتا ات

 اه بهذه ابظااهر واخذها بع،ن ا عتبار.ابمراكز ابتخصص،ل بداء ابسكري ا نتب

 .الكلمات المفتاحية:  لد، ظواهر  لدية، داء السكري، مدينه الموصل
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 االستئصال المعيني وغطاء )لمبيرك( في عالج الناسور العصعصي

 خبرة سريرية
 

 أنور عايد عبد الكاظم، بسام حميد الجراح
 قسم الجراحة، مستشفى بغداد التعليمي، مدينة الطب، بغداد، العراق

 

 الملخص
 

تت االلللتعمال  هناك ابعديد من ابطرائق بعالج ابنااللللار ابعصللللعصللللي وبكل وا دة بها إيجاب،اتها واللللاب،اتها. م خرام الخلفية:

 ابغطاء ابجادي بسد مكان ااتئصال ابنااار وهذه ابعما،ل يبدو أنها تحمل مضاعفال أقل ونتائج أتضل.

 .وتغط،ت  بط،ل جاديل )طري ل ب،مبرك( بت ،،ت نتائج ااتخدا  ا اتئصال ابمع،ني بانااار ابعصعصي األهداف:

إبى  2016 رااللل اللاسللال من ابحا ل تي مسللتشللفى بغدا  ابتعا،مي ومسللتشللفى خاو بافترة من األول من شللباط  الطرائق:

بمع،ني امريضللا. جم،عهت عابجاا با اللتئصللال  48. عد  ابمرضللى ابداخا،ن تي ابدرااللل ها 2018األول من كانان ابثاني 

 ري ل ب،مبرك(. وتت ت ،،ت ابنتائج.وط،ل جاديل )ط

إبى  16%( كاناا إناثا. أعمارهت تراو ت ب،ن 35.5) 17%( كاناا عكارا و 64.5) 31مريضللللللام  48من مجماع  النتائج:

اناا ك% من ابمرضللى 70%. ت ريبا 8.4%م ونسللبل ابمضللاعفال بعد ابعما،ل كانت 2.1اللنل. نسللبل عا ة ابنااللار كانت  40

 عما،ل.راض،ن عن نتائج اب

مل نسللبل إن ا اللتئصللال ابمع،ني وط،ل جاديل )طري ل ب،مبرك( ها خ،ار ج،د بعالج ابنااللار ابعصللعصللي ويح االستتتنتا ات:

 منخفضل بعا ة ابمرض وب  م باب،ل ج،دة من ابمرضى.

 طريقة ليمبرك. ،االستئصال المعيني ،الكلمات المفتاحية: عالج الناسور العصعصي
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البتدائية والثانوية في ساتذة المدارس اأمعدل انتشار العوامل المؤثرة على مرض ارتفاع ضغط الدم بين 
 بغداد/ الكرخ االولى 

 
 علي عواد الشريفي*، هبة عماد أحمد**

 الكاظمية التعليمي*مركز السالم الصحي. **مستشفى 

 

 خص ملال

 
بد  ها من األمراض ابمزمنل غ،ر  :الخلفية فاع ضللللللغط ا ،ا مرض ارت ت لنت اب او اب اج،ل وب   ور تي  دو  أمراض اب 

ل ا جتماعي ابدمايل ابتي تشللكل تحديا كب،را عاى ابصللحل ابعامل باسللكان تي ابتحا  ل وع،اوابسللكتل ابدماغ،ل ومضللاعفال 

 وا قتصا يم ابديماغراتي وابابائي.

بكرخ األوبى بمعرتل معدل شللللل،اع مرض ارتفاع ضلللللغط ابد  ب،ن أالللللاتذة ابمدارس ا بتدائ،ل وابثانايل تي بغدا /ا : فاهداأل

 .ارتفاع ضغط ابد وأيضا تحديد ابعاامل ابمساهمل تي  دو  

بى بافترة ماب،ن  راالللل م طع،ل وصلللف،لم أجريت ب،ن أالللاتذة تي ابمدارس ا بتدائ،ل وابثانايل تي بغدا /ابكرخ األو :طرائقال

ثاني  نل  30إبى  2016األول من كانان اب ى .  ،  أخذل ع،نال عشللللللاائ،ل  من مدارس ابكرخ األوب2016من أيار بسلللللل

 .من ابحاامل من ا نا   بكانهت 10عاً وات اا عاى ابمشاركل تي هذه ابدراالموقد ااتبعد ااتا435مدرال  ،  16واخت،رل 

د  بديهت. أجريت ابدراالللل من خالل م ابال أالللاتذة ابمدارس مب االللتب،ان خاو يتبعها اجراء ق،اس ابا ن وابطال وضلللغط اب

ب كايابتي ل ا  صلللللللائي واختباري أناتا و مربباتحا، 16وتت إ خال ابب،انال ابتي تت جمعها إبى برنامج من،تاك إصلللللللدار 

 .ااتخدمت باعثار عاى ا ختالتال ابااضحل ب،ن معد ل ابمتغ،رال ابكم،ل

رض م٪م ومعدل انتشللار 26.21معدل انتشللار األشللخاو األكثر عرضللل  رتفاع ضللغط ابد  تي هذه ابدرااللل ها  :النتائج

ااتذة ابمدارس وأ23.68ارتفاع ضغط ابد   ها  ابت د   لهرل أيضا معدل انتشار مرض ارتفاع ضغط ابد  يز ا  مب٪ من أ

سللللبل ٪م وبابن30.92اللللنل من ابعمر ها 55تي ابسللللن و اللللن،ن ابخدمل  ،   أن األشللللخاو ابذين تكان أعمارهت أكثر من  

ي ابرجال ت٪م وان معدل انتشللار مرض ارتفاع ضللغط ابد  أكثر شلل،اعاً 33.07اللنل أو أكثرها  20ألوبئح ابذين خدماا بمدة 

عدل ٪(م تي  ،ن كانت ا نا  أكثر عرضلللل بخطر ا صلللابل بارتفاع ضلللغط ابد   ،  كان م16.07٪( من ا نا  )37.41)

شللار يكان معدل انت  .٪16.77٪ وابذكار هي 31.42انتشللار األشللخاو األكثر عرضللل  رتفاع ضللغط ابد  تي ا نا  ها 

ااتذة ابمدارس ابمتز ر كتال م شومتااط  .٪31.34٪ ب،نما تي ابعزاك ها 23.21وج،ن ها مرض ارتفاع ضغط ابد  ب،ن أ

امل وهذا يعني أن ابسللمنل هي ع SD 6.3± ٪ 26.55ابجسللت تي أاللاتذة ابمدارس ابمصللاب،ن بمرض ارتفاع ضللغط ابد  ها 

٪(م 36.87ن )مهت تي ارتفاع ضغط ابد . ب،نما معدل انتشار مرض ارتفاع ضغط ابد  تي عاامل ابخطر األخرق هي: ابتدخ،

ابضلللللغط  ٪(وتناول األ ويل غ،ر ا ويل31.18٪م 40.90٪(م وا جها  وتأث،ر ابنا  )33.3إتباع نظا  غذائي  غ،ر صلللللحي )

 صللللللائ،ل ب،ن  ٪( هذه ابعاامل بها عالقل قايل تي ارتفاع ضللللللغط ابد  تي  ،ن بت يتت ابعثار عاى عالقل عال   بل إ38.94)

ياضللل ٪(م وابر32.30٪(م وابتاريخ ابعائاي)31.37ضللغط ابد  كاألمراض ابمزمنل )عاامل ابخطر األخرق ومرض ارتفاع 

 ٪(18.91ابنشطل )

يعانان من  وابذين معدل انتشللللار ارتفاع ضللللغط ابد  يز ا  مب ابت د  تي ابسللللنم وأكثر تي ابذكارم وابعزاكم ات:االستتتتتنتا 

ر ا جها  وابنا  وأاللللااك تناول ابطعا م وتناول ا  ويلم وتأث،ابسللللمنل وابذين بديهت خدمل طايال تي ابتدريام وان ابتدخ،ن 

. ابد  كانت أقاق م شر باعاامل ابممكنل تغ،،رها بمرض ارتفاع ضغط ابد  وأيضا األشخاو األكثر عرضل  رتفاع ضغط

ة صحي شامل ك  ،ابذبح نحتاج ابى تنف،ذ برنامج وطني بت ،،ت عاامل ابخطارة ابم  يل  رتفاع ضغط ابد م مب تعزيز أااا

 ألااتذة ابمدارس من خالل تعزيز ابصحل وابتث ،ف ابصحي.

 الكلمات المفتاحية: ارتفاع ضغط الدم، أساتذة المدارس.
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 مركز الكوفة التدريبي لجراحة األنف واألذن والحنجرةنتائج جراحة الجيوب األنفية المنظارية في 

 
 حيدر ماجد حيدر الزيدي*، ياسر لفتة حسون**

 لكوفة اجامعة  ،حنجرةالذن واالنف واال قسم جراحة**. مستشفى الشهيد الصدر العام ببغداد ،حنجرةالذن واألنف واال قسم جراحة*

 

 ملخصال
 

بل تي عالج ابتهلاك ابج،اك األنف،لل ابمزمن الخلفيتة: بدون  تعلد جرا ل ابج،اك األنف،لل ابمنظلاريل من ابطرق ابفعلا مب او 

ابحنجرة تي مدينل  ابزوائد اباحم،ل. بدا االللتخدامها تي مركز ابكاتل ابتدريبي بابار  ابعراقي بطو و جرا ل األنف و األعن و

 تطار بصارة ماحالل تي هذا ابمركز.  2013م بكن تي عا  بحا ل محدو ة 2008ابصدر ابطب،ل تي ابعا  

عن و ابحنجرةم وت ،،ت بت ،،ت نتائج ابجرا ل ابمنظاريل باج،اك األنف،ل تي مركز ابكاتل ابتدريبي بجرا ل األنف و األ ف:اهداأل

 ابت ن،ال ابجرا ،ل ومدياتها تي مركز ابكاتل ابتدريبي.

بعالج  2013جراء ابجرا ل ابمنظاريل بهت تي مركز ابكاتل ابتدريبي خالل ابعا  مريض تت إ 20اخذل ع،نل من  الطرائق:

أشللهرم  3،لم بعد ابتهاك ابج،اك األنف،ل ابمزمن ابذي بت يسللتجو باعالج ابدوائي. تت ت ،،ت ه  ء بشللكل االلتطالعي قبل ابعما

 ض(.تحاير ابتصن،ف ابخاو باألعرامكاي ) تت  -شهراً بعد ابعما،ل بااتخدا   نظا  تصن،ف بند 12أشهر و  6بعد 

يضللللا ترق كب،ر (. وجدنا أP <0.001هناك ترق كب،ر جدا ب،ن أعراض ما قبل ابعما،ل مب ما بعد ابعما،ل ابجرا ،ل ) :النتائج

(. P <0.001 ،لم )جدا تي ابشللللللعار ابعا  بعد  ا رت،اح ب،ن ابزيارة قبل ابعما،ل وجم،ب ابزيارال ابثال  بعد ابعما،ل ابجرا

ن كان (م تي  ،r= 0.173; P = 0.465وجدنا ارتباطا غ،ر مهت إ صائ،ا ب،ن ابتصن،ف ابشعاعي و متااط شدة األعراض )

جدنا ترق (. أيضللا وr= 0.750; P <0.001هناك ارتباطاً قاياً ب،ن ابتصللن،ف ابشللعاعي ابكاي وابتصللن،ف ابمنظاري ابكاي )

 (. P <0.001ابعما،ل و ما بعدها ) كب،ر جدا تي ابتصن،ف ابمنظاري ابكاي ب،ن ما قبل

األعراض  جرا ل ابج،اك األنف،ل بابمنظار ابتي أجريت تي مركز ابكاتل ابتدريبي كانت تعابل تي تخف،ف :اتاالستتتتتتتنتا 

ايال وتحسلللل،ن ناع،ل  ،اة ابمرضللللى. وعاى ابرغت من أن هذا ابمركز يحتاج إبى مزيد من ابتحسلللل،ن من خالل تعزيز مسللللت

 و أطباء  ابتخدير و ابكا ر ابتمريضي مب تحدي  ابمعدال.تدريو األطباءم 

 ية المزمن.ماكاي، التهاب الجيوب االنف -:  راحة الجيوب األنفية الوظيفية بالمنظار، تصنيف لوندالكلمات المفتاحية
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 لبوليةاانتشار الجزر المثاني االرتدادي عند االطفال الذين يعانون من عدوى المسالك 
 

  **صادق حميد ،***رياض النصراوي ،**، آمال عبد النبي*رشا سليمان
 *قسم األطفال، كلية طب المستنصرية. **قسم األطفال، مستشفى الطفل المركزي. ***قسم األشعة، مستشفى الطفل المركزي.

 

 الملخص
 

اب،ن بعدوق ابمصلللللل يعتبر ابجزر ابمثاني ا رتدا ي وا د من امراض ابجها  اببابي ابسللللللفاي ابمتكرر عند ا طفال الخلفية:

% من 40-30 ظ تي . وا د ابى اثن،ن بابمائل من ا طفال ا صحاء يعانان من ابجزر ابمثاني ا رتدا ي ويالابمسابح ابباب،ل

 . سابح ابباب،لابمصاب،ن بعدوق ابم ا طفال

ب ابخصلللائص بتحديد تر   ابجزر ابمثاني ا رتدا ي عند ابمرضلللى ابمصلللاب،ن بعدوق ابمسلللابح ابباب،ل م عالقت  م هداف:األ

ط ابضلللاء ابديمغرات،ل م نتائج تحاصلللال  رع اببال م مشلللاهدال تحص ا مااج تاق ابصلللات،ل و دة ا رتدا  . كذبح بتسلللا،

 دا ي عند ه  ء ابمرضى . عاى ااباك ابجزر ابمثاني ا رت

ال بأثر رجعي تي قست امراض ابكاى تي مستشفى ابطفل ابمركزي تي بغدا  تتراوح اعمار ا الطرائق: بمرضى اجريت  را

انل و  ال ب،ن  شمابهت تي ابدرا شمال ابمرضى ابمراجع،ن بمركز ابكاى خالل ابفتر 14ابذين تت  ة ب،ن ا ول انل .  ،  تت 

ل تاق  ،  تت عمل تحص ابماجا 2013ر كانان ا ول بسللللنل ابى اباا د وابثالث،ن من شلللله 2012من كانان ابثاني بسللللنل 

 ابصات،ل وتحص تصاير ابمثانل وا  ا،ل )عند ابتفريغ( بعد ثبال تشخ،ص عدوق ابمسابح ابباب،ل . 

ان عد  كمريض مثبت تشللخ،صلل  بعدوق ابمجاري ابباب،ل  ال ابجزر ابمثاني ا رتدا ي .  ،   150ب د تت تحص  النتائج:

ون %( غابب،ل هذه ابحا ل وابذين هت  34,6مريض ) 52بت تشلللللخ،صللللل  تي ابجزر ابمثاني ا رتدا ي ها ابمرضلللللى ابمث

%( . اثنان وعشلللرون 42,3مريض انا   ) 22%( و 57,7مريض عكار ) 30%(منهت 78,8مريض ) 41ابخما الللناال 

كرار %( تت تشخ،صهت بعد ت57,7مريض ) 30%( تت تشخ،صهت بحابل عدوق ابمسابح ابباب،ل ا ول م ب،نما 42,3مريض )

%( 53,8ول تي )ابتهاك ابمسللابح ابباب،ل. ان ابجزر ابمثاني ا رتدا ي ا وبي تت تشللخ،صلل  خالل عدوق ابمسللابح ابباب،ل ا 

 ل .  %( من ابحا 92,3وان ابجزر ابمثاني ا رتدا ي ابثاناي تت تشخ،ص  مب عدوق ابمسابح ابباب،ل ابمتكررتي )

ا  للا ل %( ابناع ابثللاني : خم9,6ابجزر ابمثللاني ا رتللدا ي كللابتللابي : ابناع ا ول : خما  للا ل )تت تا يب ناع،للل 

 %( .23,1 ابل ) 12%( م ابناع ابخاما 36,5 ابل ) 19%( م ابناع ابرابب : 21,2 ابل ) 11%( ابناع ابثاب :9,6)

بل ابصللللللات،ل بابطن كان غ،ر طب،عي م و اان ابمشللللللاهدال ابتي تخص ابجها  اببابي من خالل عمل تحص ابماجال تاق 

نااو طر يا %( .  هذه ابمشاهدال ابغ،ر طب،ع،ل بابماجال تاق ابصات،ل تت86,5مريض ) 45ابجزر ابمثاني ا رتدا ي عند 

 مب ا نااع ا عاى باجزر ابمثاني ا رتدا ي . 

ي  ابل ابعدوق مب عدوق ابمسلللللابح ابباب،ل  تى ت ان ابجزر ابمثاني ا رتدا ي عند ا طفال عو عالقل تر  يل االستتتتتتنتا ات:

بمثاني ابتر  ي اابجزر ا وبى. بذبح تان ابدرااال ابتصايريل مثل تصاير ابمثانل وا  ا،ل عند ابتفريغ ابزام،ل باكشف عن 

 وانااع .

انة واالحليل ير المثتصتتو ،والمو ات فوق الصتتوتية ،عدوى المستتالا البولية ،: الجزر المثاني االرتداديالكلمات المفتاحية

 . عند التفريغ
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 تجويف الفم اع أخرى مناقتران بكتيري مختبري بين أنواع معزولة من التهاب البلعوم الحاد وأنو جراءإ
 

 **عالويصالح ، محمد *رؤوفمحمود ، وعد *محمودسعدي وقاص 
 **كلية الطب، جامعة تكريت. *كلية العلوم.

 

 خصملال

 
ي تعتبر بكت،ريا طب،ع،ل إن ابتجايف ابفمي وابباعا  مائ بخا،ط كب،ر من ا نااع اببكت،ريل ابهاائ،ل وابال هاائ،ل وابت ة:خلفيال

ناتعل وب،ن ابمرض،ل هناك. وهذه اببكت،ريا تفاق ابمرض،ل منهام وتعد ول،فل ابمختبر ا ااا،ل هي تي ابتفريق ب،ن اببكتريا اب

 منها. 

 اببكتريا ابهاائ،ل ابتي تسبو ابتهاك ابباعا  وتحديد ابمضا ال ابفعابل ضدها.بعزل وتحديد  األهداف:

تكريت بامدة  راجب ابعديد من ابمرضلللى ابمصلللاب،ن بابتهاك ابباعا  ابحا  االللتشلللاريل  . تكريت ابتعا،مي تي مدينل ق:ائطرال

ن ماء ا ختصاو.تت اخذ مسحل . وبعد ابتشخ،ص أبسريري بامرضى من قبل األطب 2009/2/22وبغايل 2008/12/12 من 

عد اب 122منط ل ابباعا  وأخرق من ابتجايف ابفماي جمعت من  حا  ت ط.  وب هاك ابباعا  اب بابت زرع مريض مصلللللللاب،ن 

 شخ،ص. اببكت،ري عاى واط أكار ابد  تت اخت،ار ابحا ل عال ابسبو اببكت،ري ت ط وأخذل ابمسحال بغرض ابعزل وابت

 Streptococcusريلل مختافلل من منط لل ابباعا  تي هلذه ابلدراالللللللل وب،نلت ابنتلائج أن بكتريلا عزبلت أنااع بكت، النتتائج:

pyogenes سبل نسو وتاتها باقي ا نااع ب Staphylococcus aureus(33.6%)( تاتها (%37.7كانت األكثر ش،اعا وبن

ا وبنسللللللبل األكثر شلللللل،اع Viridans streptococci اقل. ب،نما تت عزل األنااع ابتاب،ل من تجايف ابفت  ،  كانت بكتريا 

 Pseudomonasم Coagulase-negative Staphylococci(21.3%)تاتهلللا األنااع اببكت،ريلللل ابتلللاب،لللل:  (71.3%)

aeruginosa(4.1%) مProteus mirabilis(3.3%). 

 Pseudomonasوقد ب،نت نتائج تحص ابحسللللللاالللللل،ل بامضللللللا ال ابح،ات،ل بعد ابتح،،د أن  ابعز ل اببكت،ريل ابتابعل ل  

aeruginosa و Staphylococcus aureus  قد ت دل قدرتها عاى م اومل ابمضللللللا  ابح،ايCefotaximeم ب،نما ت دل 

م كلللذبلللح ت لللدل بكتريلللا Chloramphenicolي قلللدرتهلللا عاى م لللاوملللل ابمضلللللللللا  ابح،ا Proteus mirabilisبكتريلللا 

Citrobacterfreundii  قدرتها عاى م اومل ابمضا  ابح،ايAmoxicillinبألنااع  . كذبح اختبرل قدرة ابعز ل ابمح،دة

د ت د ق Pseudomonas aeruginosaابمذكارة أعاله عاى إنتاج عاامل ابضلللللراوة ق،د ابدراالللللل وتب،ن أن ابناع ابمح،د    

درااللللل. وقد يعزق ى إنتاج ابه،ما يسلللل،ن ت طم أما ب ،ل ابعز ل تات تف د قدرتها عاى إنتاج عاامل ابضللللراوة ق،د ابقدرت  عا

 Pseudomonasت دان ابحسللللاالللل،ل ببعض ابمضللللا ال ابح،ايل واب درة عاى إنتاج عامل ابضللللراوة ابه،ما يسلللل،ن ببكتريا 

aeruginosa د.ا كانت بال م،ديل ابماقب وابتي ت دل بتجارك ابتح،ق،د ابدراال إبى أن ابج،نال ابمس وبل عنه، 

ضراوة بعد وأجريت تجربل ا قتران اببكت،ري بستل عز ل تغ،رل صفل م اومتها بامضا ال ابح،ايل وإنتاج بعض عاامل اب

 Staphylococcus aureusم  Proteus mirabilisو  Pseudomonas aeruginosaابتح،،د وهي:عزبتان من كل من  

من  ابخاب،ل E.coli HB 101عزبل وا دة من كل منهما كعز ل واهبل مب ابسللللللالبل اب ،االللللل،ل  Cirobacterfreundiiو 

راوة ق،د م وكذبح ب،ا بها اب درة عاى إنتاج أي عامل ضلللTetracyclineاببال م،د وعال صلللفل ابم اومل ابكروماالللام،ل بل

امضلللا  بتي ن ل صلللفل ابم اومل  Proteus mirabilisعل باناع ابدراالللل كسلللالبل مسلللتامل. وقد نجحت عزبل وا دة ت ط تاب

 . Chloramphenicolابح،اي 

،نما بت تنجح ب ،ل  بت ابنتائج عاى ابج،ن ابمس ول عن م اومل هذا ابمضا  ابح،اي ي ب عاى بال م،د اقتراني. ب :اتاالستنتا 

ما يدل عاى إن ابعز ل اببكت،ريل تي ن ل أي من ابمضلللللا ال ابح،ايل ابمذكارة تي تجربل ابتح،،د إبى ابسلللللالبل ابمسلللللتاملم م

 عاى بال م،دال غ،ر اقتران،ل.  ابج،نال ابمس وبل عن إنتاج هذه ابصفال قد ت ب

 التهاب البلعوم. ،الكلمات المفتاحية: البكتريا الهوائية
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 دراسة متكاملة عن تضيق الصمام التاجي الشديد
 

 علي عبد الكاظم السلطاني ،علي سمير خضر
 ، بغدادمستشفى ابن النفيس ،قسم الباطنية

 

 الملخص
 

شائب تي ابدول ابنام،ل بما تي عبح ابعراق. األهداف:اتض،ق  الخلفية:  ت ،،ت أعراض بصما  ابتاجي ها مرض صما  اب او اب

 تض،ق أبصما  ابتاجي ابرئ،س،ل ب،ن ابمرضى ابمراجع،ن باع،ا ة ابخارج،ل تي مستشفى أبن ابنف،ا. 

 ابنف،ا.بت ،،ت األعراض ابرئ،س،ل بمرضى تض،ق ابصما  ابتاجي تي مستشفى ابن  األهداف:

إبى  2014ارس م 1 راال م طع،ل ااتعا يل أجريت تي ابع،ا ة ا اتشاريل بمستشفى أبن ابنف،ا تي بغدا  ما ب،ن  الطرائق:

اء مريضللاً يعانان من تضلل،ق أبصللما  ابتاجي. تت تشللخ،ص تضلل،ق أبصللما  من قبل أطب 64عاى ع،نل من  2016يان،ا  30

 ،ل وتخط،ط صدق اب او. متخصص،ن تي ابطو ابباطني بمساعدة أشعل ابماجال تاق ابصات

راض ٪(. وكانت ا ع71.1اللنل مب ه،منل جنا ا نا  ) 37.9عمر مرضللى تضلل،ق أبصللما  ابتاجي كان متااللط  النتائج:

ا ٪( من ابمرضى او ماجا ة عاى شكل ض،ق تي ابتنف9.4) 6ابسريريل بمرضى تض،ق أبصما  ابتاجي غ،ر ماجا ة تي 

ف  ٪ ( ون20.3%(م أبت تي ابصلللدر )40.6٪(م ضللل،ق ابتنفا ا ضلللطجاعي )46.9)٪(م األع،اء 54.7٪(م ابخف ان )65.6)

 ٪(.  15.6ابد  )

 ن ابجنس،ن.كان ابض،ق تي ابتنفا من اهت ا عراض ابسريريل ش،اعا بتض،ق أبصما  ابتاجي مب ا ختالف ب، االستنتا ات:

 ايكو القلب. ،تضيق الصمام التا ي ،الكلمات المفتاحية: ضيق في التنفس
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 العالقة بين السمنة وهشاشة العظام
 

 **، وليد العبيدي*، إسماعيل سعيد*ظاهر الحبو
 ، المستشفى الجمهوري، كركوك.مفاصل*قسم الطب، كلية طب الموصل. **قسم ال

 

 خصملال
 

جست  تي نطاق ( ابمرتفبم و  ا،ما أوبئح ابذين بديهت م شر كتال ابBMIاألشخاو ابمصابان بم شر كتال ابجست ) الخلفية:

تعد  ( محم،ان من هشللاشللل ابعظا  إبى  د ما. هشللاشللل ابعظا  ها اضللطراك م2كغت /    30ابسللمنل )مسللاوي او اكثر من 

 تي ابنساء بعد ان طاع ابطم .ابعاامل مس وبل عن  ا ل مرض،ل ووت،ال م خاصل 

شل )ت األهداف: خاخل( ابعظا  ت ،،ت ابعالقل  ما ب،ن م شر كتال ابجست وبعضاّ من عاامل ابخطارة األخرق وا صابل  بهشا

 عظا وبتع،،ن "ن طل قطب" ابتي تحد  بماجبها ابتأث،ر اباقائي بم شر كتال ابجست ضد األصابل بهشاشل/ تخاخل اب

ي و و دة تحص ابع،ا ة ا اتشاريل  مراض ابمفاصل  تي مستشفى ابن ا،نا ابتعا،متي بحا ل و ابشااهد  راال ا ق:ائالطر

ول من وبغايل ا  2011ابديكسللللا تي مسللللتشللللفى ابجمهاري ابتعا،مي تي مدينل ابماصللللل تي تترة ا ول من تشللللرين ابثاني 

ااتي ( الللللنل من ابا90 – 45 ت اعمارهن ما ب،ن )من ا نا  تي الللللن اب،أس تراو 313تكانت ابع،نل من  .2012 زيران 

اتنا ا ابى م  ال. إ شاريل  مراض ابمفاصل  اباك مختافلم ا خااا عشاائ،ا  تي ابدرا شر كتال ابجست  راجعن ابع،ا ة ا ات

ل كتا منهن عوال م شللر 100( و 2كغت /    25منهن كع،نل  ا ل ) م شللركتال ابجسللت  مسللاوي أو أكثر من  213أعتبرل 

عن ( أاللتخدمت كع،نل شللااهد )ضللاابط(. جم،ب ابمريضللال اخضلل2كغت /    24,9 – 18,5ابجسللت ضللمن ابحدو  ابطب،ع،ل  )

م،اويل عوال تحاصال ابد  ابك،(م ابطال وق،اس م شر كتال ابجستم و ن ابجست)ق،ااال األنثروبامتريل  مبت ،،مال اريريل

متصللللاو ابطاقل ابمز وجل ب ،اس ا)ابعظت عن طريق جها  ابديكسللللا  ابعالقل ابمباشللللرة واراللللان بفحص كثاتل ابمعا ن تي

س،ن،ل شل )تخاخل( ابعظا  نت،جل  ا (.األشعل اب ال ابمصابال بمرض ب،ن ابعظا  و هشا اتبعدل من هذه ابدرا باك ثانايلم أ

سابق با -كما تت تسج،ل األنشطل اببدن،ل وابحابل ا جتماع،ل  كسر بجم،ب ابداخالل ا قتصا يل وابمستاق ابتعا،مي وابتاريخ اب

 تي ابدراال.

ال بان هناك ع النتائج: كتال ابجست  القل عكس،ل ما ب،ن ا صابل بمرض هشاشل/تخاخل ابعظا  و  يا ة م شرتب،ن من ابدرا

م شللر كتال  بابمريضللال اباااتي  2كغت /   25عند م ارنل ابمريضللال اباااتي بديهن م شللر كتال ابجسللت مسللاوي او اكثر من 

كغت/  25ي همعتمدة تي هذه ابدراالل  (. ن طل اب طب بم شلر كتاتل ابجسلت اب2كغت /    24,9 – 18,5) 25اجسلامهن ت ل عن 

 جتماعي كما الهرل ابدراالللللل بان نمط ابح،اة ابتي تخااا من ابنشلللللاط  أو قال ابنشلللللاطم ومسلللللتاق ابتعا،ت واباضلللللب ا .2 

 وا قتصا ي ابمنخفض تعتبر عاامل خطارة إضات،ل بالصابل بمرض هشاشل/تخاخل ابعظا . 

شاشل/تخاخل ابعظا  ة كتال ابجست بها تأث،ر وقائي عاى كتال ابعظا   ،  ان  نسبل هنستنج من ابدراال بان  يا  :اتالستنتا ا

 .2كغت /    25تنخفض باضاح عندما تكان ق،مل م شر كتال ابجست متساوي أو اكثر من 

 السمنة. ،الكلمات المفتاحية: هشاشة العظام
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 ة تبديل مفصل الركبة الكامل االولييتقييم السمنة وزيادة الوزن للمرضى العراقيين قبل عمل
 

 مار حامد، محمد عبد الزهرة، محمود شهابأن
 ب، بغدادغازي الحريري، مدينة الطمستشفى 

 

  الملخص
 

 عما،ل  رع مفصل ابركبل ا وبي تعتبر وا دة من عما،ال ابت ايت ابعظمي األكثر ش،اعا. :ةخلفيال

نل وابعمر ت ،،ت ابمرضللللللى ابعراق،،ن ابذين أجريت بهت عما،   رع مفصللللللل ابركبل ا وبي بابم ارنل بدرج  ابسللللللم األهداف:

 وابع اب،ل اثناء ابعما،ل.  وا مراض ابمزمنل وابتحض،رال بما قبل ابعما،ل وا جا  ابمفاصل ابمستخدمل

ى تتراوح انث 85عكرا و 36ركب ) تمثات ك  121) مريض شللمات (121ابدرااللل ابتحا،ا،ل ابم طع،ل ابت اطع،  ل(  ق:ائطرال

 2015ابى تشلللرين األول  2014الللن ) بافترة من تشلللرين األول  56.59) الللن  وابمتاالللط ابعمري( 35-85أعمارهت ب،ن( 

مجرال بهت عما،   رع مفصللللل ابركبل ا وبي تي مجمب مدين  ابطو مسللللتشللللفى ابجرا ال ابتخصللللصلللل،ل و ار ابتمريض 

ابشلللكاق ابخاو. االللتخد  ابنماعج ابتدويني ابارقي بتاث،ق ابمعاامال بامرضلللى ويشلللمل( ابطال وابا ن وابعمر وابجنا و

مل وابع اب،ل ابركبل ابعابم،ل )كذبح  جت ابمفاصلللل ابمسلللتخد ابرئ،سلللي وا مراض ابمزمنل ومجماعل ابن اط ابال،ف،ل بجمع، 

ج اثناء ابعما،ل. ابعما،ال أجريت من قبل تريق تخصللللصللللي وا د وبتصللللم،ت مفصللللاي ما د بامفصللللل ابمزروع وبنفا ابنه

 ابجرا ي باعمل. 

بابنسللبل  0.001  اقل من عمر ابمرضللى ابمجاراة بهت عما،   رع مفصللل ابركبل ا وبي ي ل بمغزق وبنسللبل ا تماب، النتائج:

 وبي. با ظ بزيا ة مستاق ابسمنل. اعمار ابمرضى ت ترن ب اق ااب،  بابنسبل بم شر ابجست ابكتاي بمرضى مفصل ابركبل ا

ل من ابسمنل ومجماع تي ابمرا ل ابمت دم 0.009 يا ة ابا ن مرا ل ابسمنل األوبى وابثان،ل وابثابثل وبنسبل ا تماب،  اقل من 

 بال،في بجمع،  ابركبل ابعابم،ل تي أ نى مستايات  باقت اجراء ابتبديل ابمفصاي. ابن اط ا

اتع  ابمرضلللللى ابعراق،،ن عوو م شلللللر مرتفب بكتا  ابجسلللللت يحتاجان بزرع مفصلللللل ابركبل األوبى بأعمار ي االستتتتتتنتا ات:

 ثناء ابعما،ل. تي  يا ة ابع اب،ل اوبمستايال متدن،ل من مجماع ابن اط ابال،في وبجمع،  ابركبل. ابسمنل تاعو  ور بس،ط 

 .السمنة، زيادة الوزن، استبدال الركبة بالكامل، ومؤشر كتلة الجسم :الكلمات المفتاحية
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 لنساء الخصبة والعقماالهرمونية والموجات فوق الصوتية بين تقييم احتياطي المبيض بواسطة العالمات 

 

 ميامي عبد الحسن علي****، ياسمين نجم عبد هللا***، شيماء عبد الستار نايف**، بان هادي حميد*
 العراق، بغداد، مستشفى اليرموك التعليمي

 

 الملخص
 

ل بذبح من ابزوج،ن وابطب،و ابمختص باألمراض ابنسللائ،ابع ت بسللبو ضللعف ابمب،ض ها ا د ابحا ل ابم ا ل بدق  :الخلفية

 ابمهت ابتنب  بمص،ره عن طريق اجراء عد  من ابتحاب،ل ابهرمان،ل وتحص ابسانار بمعرتل ا ت،اطي ابمب،ض .

،ل و   االهداف: بد  ل ابهرمان عان،ن من ابع ت عن طريق ا بدق ابنسلللللللاء اباااتي ي ،اطي ابمب،ض   ل ابفحص بت ،،ت ا ت

 وم ارنتهت مب ابنساء ابخصو. لبا مااج تاق  ابصات،

 60برنتها امرأة يعان،ن من ابع ت ا وبي او ابثاناي بسلللبو ضلللعف ابمب،ض وم ا 60 راالللل مسلللت با،ل اجريت عاى  :الطرائق

ال بك امرأة   يعان،ن من ابع ت أو ابمشلللللاكل ابصلللللح،ل وقد تت م ارنل مسلللللتاق بعض ابهرمانال وتحص ابمب،ض بابسلللللانار

 ابمجماعت،ن باتنب  با ت،اطي ابمب،ض ومعرتل مص،ر ابمرضى .

عل مجمامعدل مسلللللتاق هرمان ا نهب،ن )ك( تي مصلللللل ابد  كان منخفضلللللاً تي مجماعل ابدراالللللل بابم ارنل مب  النتائج:

ايضال تي معدل مستاق هرمان ابمحفز بنما ابب (.٠٠٠١,٠كانت ) Pم ابفرق كان ماحالاً ا صائ،اً  ،  ان ق،مل ابس،طرة

 p  ان ق،مل مصللل ابد  كان عاب،ا تي مجماعل ابدرااللل بابم ارنل مب مجماعل ابسلل،طرة م وابفرق كان ماحالاً ا صللائ،اً  ،

بفرق وجد ان  جت ابمب،ض كان اكبر بدق ابنسللللاء تي مجماعل ابسلللل،طرة م ارنل مب مجماعل ابدرااللللل وا(. ٠٠٠١,٠كانت)

بثاب  من وجد ان معدل عد  اببايضللللللال كب،رة ابحجت تي اب،ا  ا .(٠٠٠١,٠كانت ) pماحالاً ا صللللللائ،اً  ،  ان ق،مل كان 

 pن ق،مل اابدورة ابشهريل كان اعاى تي مجماعل ابس،طرة م ارنل مب مجماعل ابدراال وابفرق كان ماحالا ا صائ،ا  ،  

جماعل محجت تي اب،ا  ابثاب  من ابدورة ابشلللهريل كان اعاى تي وجد ان معدل عد  اببايضلللال صلللغ،رة اب .(0,007كانت )

 ( .0,0001كانت ) pابس،طرة م ارنل مب مجماعل ابدراال وابفرق كان ماحالا ا صائ،ا  ،  ان ق،مل 

تفاع تي ارم نخفاض بمسللتاق هرمان ا نهب،ن )ك(ابنسللاء ابتي تعاني من ابع ت بسللبو ضللعف ابمب،ض بديها ا :الا اللتنتاج

 .ةوابكب،ر ةقال عد  اببايضال ابصغ،ر مصغر  جت ابمب،ضم اق ابهرمان ابمنشط بنما ابمبايضمست

 عالمات هرمونية وأمواج فوق الصوتية. ،احتياطي المبيض :ةالكلمات المفتاحي
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 اصابات الشريان المابضية في مستشفى ابن النفيسنتائج 

 
 طلعت رفعت رحمن، حمود ناصر ،جاسم محمد
 ، بغدادابن النفيسستشفى م

 

 الملخص 
 

ابسللبو  هي إصللابل ابشللريان ابمأبضللي هي ابسللبو األكثر شلل،اًعا ببتر األطراف. عاى ابرغت من ان ابصللدمل ابحا ة الخلفية:

 ا صابال ابمخترقل تشكل اهم،ل ايضا.م ومب عبح تإن األكثر ش،اًعا ب صابال

 ها ابترك،ز عاى طري ل ابعرض وطرق ابمعابجل ونتائج  إصالح إصابل ابشريان ابمأبضي.  األهداف:

نف،ا ابتعا،مي مريضم اشتب  بإصاباتهت تي ابشراي،ن ابمأبض،ل تي مستشفى ابن  اب 80هذه  راال ااترجاع،ل بعد   الطرائق:

ل مجماعال  سلللللو ابحابل ابدينام،ك، 4. تت تصلللللن،ف ابمرضلللللى إبى 2015 يسلللللمبر  30إبى  2015يناير  1تي ابفترة من 

خدا  ابمتجانسللل وتشللخ،صللها يعتمد عاى ابعروض ابسللريريل بشللكل رئ،سللي ا شللارال ابصللابل وابعالمال ابناعمل  ون االلت

  وباكا أو تصاير األوع،ل بسبو عد  تااترها تي وقت ا ات بال.

بـ  بمأبضي يمثلاعما،ل ااتئصال وابتطع،ت بااتخدا  اباريد ابصاتن تي  معضت ابحا ل.ان إصابل اباريد تت إجراء  النتائج:

عظت  ويمثل كسلللر تي األعضلللاء. م وابتي يجو إصلللال ها عندما يكان عبح ممكناً بتجنو بتر٪ من ا صلللابال ابمصلللا بل70

 بشراي،ن.تت ت،ها إجراء تثب،ت ابكسر قبل إصالح ا ٪ من ا صابال ابمصا بل وايضا معضال تي ابمعابجل ابتي40ابفخذ 

ابطرف   يزال  اع إن اع ابح،اة وها ابهدف األاااي باعما،ل ابجرا ،ل )تصا،ح إصابل ابشريان ابمأبضي( بعد إن االستنتا ات:

 .ااعال من ا صابل 9يمكن تح ،   إعا تت إصال   تي غضان 

 .، الهيباريناللفافة بضع ،لمأبضي، البتر، إصابات ذات صلةالمفتاحية: إصابة الشريان ا الكلمات
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 صعوبات ايجاد وتشخيص ورم الثدي سلندروما     

  تسجيل حالتين
 

 **نهاد صالح رحمة هللا، *عبير عبد الحميد احمد
 مستشفى االمامين الكاظمين التعليمي، علم االمراض. **قسم مستشفى الكرامة التعليمي ،عامةال جراحةال *قسم

 

 الملخص
 

يعتبر اللللللاندروما ور   م،د بماح ال ابجاد م يظهر كع ،دة منفر ة غاببا تي تروة ابرأس او جبهل اباج  ونا را تي  :ةخلفيال

ابنسللل،ج،ل وابمناع،ل  قران  تي ابمناطق ا خرق كما ان ب  تشلللاب  مب أ د أنااع ا ورا  ابثدي  ،نها يكان مشلللاب  بابخااو 

 ابخب،ثل ب ناال ابحا،و تي ابثدي .

تي هذا اببح  عرضللنا  ابت،ن نا رت،ن من ور  اللاندروما ابثدي تت أكتشللاتهت بصللارة عرضلل،  بعد ابفحص ابنسلل،جي ع و  

اتئصال غدة ثدي وتت مناقشل صعابال اباص ال ابى ابتشخ،ص ابنس،جي مب صعابل تم،زه عن عاك   د ا ورا  ابخب،ث  أ

 باثدي مب ضرورة اتخاع خطل عالج ومتابعل مناابل به  ء ابمرضى .

تت  راال  ابت،ن من ور  ااندروما ابثدي تت تشخ،ص  عند امرأت،ن بابغت،ن متعد ال  2018ابى انل  2000خالل ابفترة انل 

شعائ،ل  م،دة كما كانت  ا نجاك يتمتعن بصحل ج،دة  كن يشك،ن من ع دة تي ابثدي بامرة ا وبى وكانت نتائج ابفحاصال اب

نتائج  تحص ابرشفل با برة مشتب  بها بذا تت أاتئصال ابع د وكانت نت،جل ابفحص ابنس،جي وجا  ور  ابساندروما ابنا ر تي 

 ببح  . ابثدي وتت اخضاع ابمريضت،ن بفحص  وري بح،ن اجراء هذا ا

ور  ااندروما ور   م،د نا ر ابحدو  تي ابغد  ابعرق،ل تي ابثدي ويكان عو تشاب  كب،ر مب ور  ااندروما باغد  ابعرق،ل تي 

 وهناك  ا   قا،ال تت تسج،اها عابم،ا بهذا ابار  ونظ،ف تسج،ل  ابت،ن بهذا ابار  ابنا ر بهذه اب ائم  .م ابجاد

 .الثدي ،ورم الثدي الخبيث ،سلندروما: ورم يةكلمات المفتاحال
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