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خُث جم بُٖاء اإلادايغة ٖلى  1مً اإلادايغة ع٢م  ألاو٫  هي ال٣ؿماإلادايغة هظه  

ىف ٧ل  ٢ؿمحن ل٩ل مً ألاؾخاط الض٦خىع خؿان حٟٗى وألاؾخاط الض٦خىع مىحر خٞغ

 وجخًمً هظه اإلادايغة اإلاٗلىماث التي ؤُُٖذ في ال٣ؿم 
ً
با منهما زال٫ ؾاٖت ج٣ٍغ

 .2و٫ ؤما ال٣ؿم الناوف ٞؿ٩ُىن مىحىصا ٦مدايغة مؿخ٣لت هي اإلادايغة ع٢م ألا 

في البضاًت ؤخبُّ ؤن ؤهّىه بإن مٗٓم اإلاٗلىماث التي ؾترص في هظه اإلادايغة مىحىصة  

لضًىا في مدايغة ؾاب٣ت جخدضر ًٖ ألامغاى الٗامت و٦ُُٟت جضبحرها في الُٗاصة الؿيُت 

غاحٗت والخإ٦ُض ٖلى بٌٗ ألا٩ٞاع اإلاهمت والتي هدخاحها ول٨ً في هظه اإلادايغة ؾدخم اإلا

 هدً ٦إَباء ٖلى وق٪ الخسغج...

هىا٥ مكا٧ل هىاحهها بك٩ل صوعي في الُٗاصة وهي ؤن ًإحف بلُ٪ مٍغٌ لضًه مك٩لت  

–ما ومٗٓم مغياها في الُٗاصاث هم مً ٦باع الؿً الظًً ٌٗاهىن مً )مغى ٢لب 

حرها مً اإلاكا٧ل -الىاٖىع -ة الضع٢ُتؤمغاى الٛض-التهاب ٦بض-اعجٟإ يِٛ الغبى......(ٚو

 لىا في خا٫ خضور ازخالَاث ٞلظل٪ ًجب ٖلُىا ؤن ه٩ىن 
ً
احا التي ٢ض حؿبب بٖػ

 
ً
ً ٖلمُا ومؿخٗضًً ألي ازخالٍ مم٨ً ؤن ههاصٞه في ُٖاصاجىا وهظا هضٞىا مً  مخجهٍؼ

 هظه اإلادايغة...

 

 36 عدد الصفحات

Asnan4 
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خها بُٛت ٖضم خهى٫ الخ٨غاع : الض٦خىع ٢ام بٗغى مٗٓم الؿالًضاث صون قغ مالحظت

 م٘ مٗلىماجىا الؿاب٣ت 

)م٘ الٗلم ؤهىا مُالبحن بدٟٓها( ول٨ً ؾإ٢ىم ب٨خابت ألا٩ٞاع التي جم ٖغيها ٣ِٞ 

 ...ماثل بسِوطل٪ 

 آلان هبدأ اإلاحاطسة...

 والتي ههاصٞها في الٗ
ً

ا  ُاصة بلى: جم جهي٠ُ ألامغاى ألا٦ثر قُٖى

: بعع أمساض الىظام الللبي الدوزاوي:
ً

 أوال

ت( -  ه٣و التروٍت ال٣لبُت)الظبدت الهضٍع

 .اعجٟإ يِٛ الضم - .اخدكاء الًٗلت ال٣لبُت -

: بعع ألامساض الخىفسيت:
ً
 زاهيا

 .الؿل الغثىي  - .الغبى -

: بعع ألامساض السوماجحزميت:
ً

 زالثا

ت -  التهاب اإلاٟانل الغزىاوف - الحمى الغزٍى

: مً ألامساض العصبيت:
ً

 زابعا

 مغض ى الهٕغ -

: مً ألامساض الكبدًت:
ً

 خامسا

 .ال٨بض الٟحروؾُت التهاباث -

ت: : مً ألامساض الكلٍى
ً

 سادسا

 .الٟكل ال٩لىي اإلاؼمً - .الٟكل ال٩لىي الحاص -

ىلىجيت ذاث اعخبازاث خاصت:    حاالث فحًز

 .ؤلاعيإ - .الحمل -
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schaemic Heart Disease(Angina Pectoris) 

بحن بمضاص ال٣لب باألو٦سجحن  الخىاشن ًدضر ه٣و التروٍت ال٣لبُت ٖىض وحىص ٖضم 

 بؿبب:
ً

 واإلاىاص اإلاٛظًت ألازغي وخاحت ال٣لب لهظه اإلاىاص، وهى ًيخج ٚالبا

ان الخاجي     Coronary Atherosclerosis: جظيم الشٍس

ان الخاجي بؿبب جغا٦م ال٩ىلِؿترو٫ وهى ٖباعة ًٖ ج٩ىن ٦خل يم ً حضاع الكٍغ

٩ىن هاحم ًٖ الخهلب الٗهُضي الخاجي.زابذوالضهىن،وهى ج٤ًُ   ،ٍو

 :الدشىج الخاجي ؤما

ان الخاجي   ما٢ذٞهى ج٤ًُ    .Coronary spasmفي الكٍغ

اة في اإلامل٨ت اإلاخدضة )ومٗٓم صو٫  ٌٗخبر ه٣و التروٍت ال٣لبُت هى الؿبب ألاو٫ للٞى

اة الٗال بلٜ مٗض٫ الٞى اة ل٩ل 60م(ٍو  .مً الؿ٩ان 100,000خالت ٞو

 أسباب عدم الخىاشن هرا هي: 

 
ً

ان الدم الخاجي إلى مىؼلت الللب -أوال  :هلص جٍس

Diminished Coronary Blood Flow: 

 الاوسدادوأسباب هرا  Mechanical Obstruction اإلايكاهيكي الاوسدادسببه  

 :اإلايكاهيكي هي

 اهُت في حضاع الكغاًحن الخاحُت  ج٩ّىن الٗهُضة  Coronary Artery Atheromaالكٍغ

  ج٩ّىن الجلُت في حٝى الكغاًحن الخاحُتCoronary Artery Thrombosis 

  حكىج ًٖالث حضاع الكغاًحن الخاحُتCoronary Artery spasm 

  نّمت الكغاًحن الخاحُتCoronary Artery Embolus 

 ان الخا  Coronary Ostial Obstruction جيج٤ًُ )بوؿضاص(ٞىهت الكٍغ

  ان الخاجي  Coronary Arteritisالتهاب الكٍغ
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ان الدم الغني باألوكسجحن للللب : هلص جٍس
ً

 :زاهيا

 Anaemia-٣ٞغ الضم. 

 Carbon M on Oxide Pois oningحؿمم الضم بٛاػ - (CO) ؤو٫ ؤو٦ؿُض ال٨غبىن

لىبحن الضم  اصة ٦غبى٦س ي هُمٚى  Carboxy haemoglobulin aemia والظي ًاصي بلى ٍػ

 ًِٛاوف اهسٟاى ال ان Hypotension - الكٍغ :والظي ًاصي إلهسٟاى يِٛ الجٍغ

)وهى الًِٛ الظي ًجٗل الضم ًخض٤ٞ  Coronary Perfusion Pressureالخاجي 

 .للكغاًحن الخاحُت(

 اصة الىخاج ال٣لبي اصة خاحت ال٣لب لألو٦سجحن بؿبب ٍػ )وهى Output Cardiac   -ٍػ

دضر طل٪ بؿبب .لظي ًطخه ال٣لب بلى الكغاًحن زال٫ الض٣ُ٢ت الىاخضة(الضم ا ٍو

 Cardiac Hyperؤو بؿبب ضخامت ال٣لب   Thyrotoxic osisٍٞغ وكاٍ الٛضة الضع٢ُت 

trophy  ٦ما في ج٤ًُ الهمام ألابهغي Aortic Valve Stenosis   واعجٟإ يِٛ الضم

Hypertension. 

 ت )الللبي  ت(:أعساض الربحت الصدٍز

o  ىن٠ ألالم ٖلى ق٩ل ز٣ل ؤو ي٤ُ ؤو ازخىا١ الٗغى الغثِس ي هى ؤلم في الهضع ،ٍو

 بمغ٦ؼ الهضع)وؾِ الهضع( زل٠ ٖٓم ال٣و. 

o  ٕهل لل٨خ٠ ألاٌؿغ)الظعا دكٗ٘ بلى الٟ٪ ؤو الظعاٖحن ؤو ٦الهما ٍو ًىدكغ ألالم ٍو

 .والجهت الِؿغي مً الٗى٤ والٟ٪ الؿٟلي(

o وألالم الكضًض)ٖانغ( الظي ًم٨ً ؤن ٌؿبب  ًتراوح ألالم بحن ألالم الخ٠ُٟ

 الخٗغ١ والخٝى ًم٨ً ؤن ًصحبه لهار وشحىب.

o .)ً اثُت )هتروٚلِؿحًر ل هظه الىىبت بةُٖاء اإلاٍغٌ مىؾٗاث ٖو م٨ىىا ؤن هٍؼ  ٍو

 :الخدبحر في العيادة السييت إلاٍسع خىاق الصدز 

 بىىبت زىا١ الهضع)ؤ٢ل مً قهغ(مٗغى بضعح .1
ً

ت ٖالُت بن اإلاٍغٌ اإلاهاب خضًنا

مً الخُىعة بلى خضور اخدكاء ٢لب ومىث مٟاجئ، لظل٪ ال ججغي للمٍغٌ ؤًت 

 مٗالجاث ؾيُت عوجُيُت ٢بل مغوع قهغ ٖلى خضور هىبت الخىا١.
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بطا ٧اهذ الحالت ٚحر ٢ابلت للخإحُل ٞالبض مً َلب ؤلاؾدكاعة الُبُت ٢بل البضء  .2

جب ؤن ج٩ىن حلؿاث اإلاٗالجت ٢هحرة  ًٟل الجلؿاث الهباخُت باإلاٗالجت الؿيُت ٍو ٍو

ض الجلؿاث الهباخُت الًؼا٫ مىي٘ ه٣اف ال٨نحر مً الضعاؾاث(  م مً مٖى )بالٚغ

٩ىن اإلاٍغٌ بىيُٗت هه٠ الجلىؽ.  ٍو

البض مً ؤن ج٩ىن اإلاٗالجت بإ٢ل عى مم٨ً م٘ ؤ٢ل م٣ضاع مً ال٣ل٤ باليؿبت  .3

 بمىا
ً

م٨ً جس٠ُٟ ٢ل٤ اإلاٍغٌ مً زال٫ جدًحر اإلاٍغٌ و٢اثُا ص مهضثت للمٍغٌ ٍو

Fustan 5-01 مغ  
ً

ا  ؤو حُٗى ،٢بل اإلاٗالجت بؿاٖت فمٍى
ً

ت ٢بل  عظليا بىٟـ الجٖغ

 اإلاٗالجت بىه٠ ؾاٖت.

ت. .4 ُت الضمٍى  للح٣ً صازل ألاٖو
ً

 البض مً اؾخسضام مد٣ىت مانت صاٞٗت ججىبا

ىالحن اإلاُٗاة  .5 ت ألاصٍع ؤمبىلت ( في خحن جبلٜ  2,5مٜ  ) 0,04ًجب ؤال جخجاوػ حٖغ

ت ال٣هىي  ىالحن  الجٖغ ًٟل في هظه الحالت اؾخسضام مىاص  0,2للبالٜ مً ألاصٍع مٜ ٍو

ىالحن(    Mepvacaine%3مسضعة منل    Prilocaine%4)بهظه الحالت هى ؤًٞل مً ألاصٍع

اثُت.  و  وطل٪ إلاا جخمخ٘ به هظه اإلاىاص مً زىام م٣بًت ٖو

ىا .6  مً الحؿخسضم ٖىض هاالء اإلاغض ى زٍُى الخبُٗض اللنىي اإلاكبٗت باألصٍع
ً

ا لحن زٞى

اجف ٦بحر.  اعجٟإ وؿبخه بالضوعان بك٩ل ػاثض مم ٌؿبب ج٣بٌ ٖو

ً جدذ اللؿان  .7 اث.5مٜ ٧ل 0,4بُٖاء الىتروٚلِؿحًر  ص٢اث٤ لنالر حٖغ

 )أفظل مالحظت: 
ً

 مىطعيا
ً

الدكخىز ًفظل أن هلىم بخخدًس مٍسع الللب جخدًسا

 ...ل وأفظل مً الىاحي( وفيما إذا كمىا بخخدًسه في السباغ فرلك ٌعد أفظ
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         Hypertension  

يِٛ الضم ًيخج ًٖ الخٟاٖل بحن هخاج ال٣لب )٦مُت الضم التي ًطخها ال٣لب في  

ت. ُت الضمٍى ُت لألٖو  الض٣ُ٢ت الىاخضة( واإلا٣اومت الُٞغ

)يِٛ الضم ٖىض اه٣باى ًٖلت الًِٛ ؤلاه٣باض ي وجخ٩ىن ٢غاءة يِٛ الضم مً  

ت  ( Systolic Pressure ال٣لب )يِٛ الضم ٖىض  والًِٛ ؤلاهبؿاَفوهي ال٣غاءة الٗلٍى

ويِٛ الضم الُبُعي  Diastolic Pressureاعجساء ًٖلت ال٣لب( وهي ال٣غاءة الؿٟلُت 

 هى   
ً

 )مُلي متر ػثب٣ف (  mmhg120\80 باليؿبت للبالٛحن ٚالبا

 صعحتص الًِٛ بم٣ضاع  ؾىىاث بٗض ألاعبٗحن ػا 10و٧لما ج٣ضم الصخو بالٗمغ  

  ؤي شخو ٖمغه 
ً

با  130mmhg\90ؾىت ٞالًِٛ الُبُعي له   50ج٣ٍغ

 باعجٟإ يِٛ الضم خُىما ج٩ىن ٢غاءة يِٛ الضم  
ً

ٗخبر الصخو مهابا مً  ؤٖلىَو

90/130 mmhg.  

 :ألاشخاص ألاكثر عسطت لإلصابت بازجفاع طغؽ الدم 

 .الغحا٫ ٞى١ ؾً النالزحن 

 ٟش ٖاثلي باعج  إ يِٛ الضم وؤمغاى ال٣لب.وحىص جاٍع

 )
ً

 وؿاء مهاباث باعجٟإ يِٛ الضم ؤزىاء الحمل.)واعص حضا

 .الغحا٫ واليؿاء طوي البكغة الضا٦ىت 

  .ًِٛوؤٚلب اإلاغض ى ال٣اصمحن للُٗاصة ٌٗاهىن مً اعجٟإ في ال 

 :ًىلسم ازجفاع طغؽ الدم إلى 

 Essential Hypertension: ألاؾاس ياعجٟإ يِٛ الضم  -

ك٩ل  .% مً خاالث اعجٟإ يِٛ الضم وال ٌٗٝغ الؿبب لظا ؾمي باألؾاس ي90َو

 Secondary Hypertension: الناهىي اعجٟإ يِٛ الضم  -

ك٩ل  .%مً الحاالث وهى هدُجت لحالت ؾببذ اعجٟإ يِٛ الضم10َو
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 :مً العىامل التي حساعد على ظهىز ازجفاع طغؽ الدم ألاساس ي 

ش ٖاثلي % مً اإلاهابحن با30 وعازُت ٖىامل - عجٟإ يِٛ الضم ألاؾاس ي لضيهم جاٍع

 .باعجٟإ يِٛ الضم ؤو اإلاىث اإلاب٨غ بإمغاى ال٣لب في ٢ٍغب مً الضعحت ألاولى

ش ٖاثلي ٢ىي باعجٟإ يِٛ الضم هم ؤ٦ثر ٖغيت  و٦ظل٪ ألاشخام الُبُُٗىن طو جاٍع

ش ٖاثلي.  لإلنابت باعجٟإ يِٛ الضم مً ؾاثغ الىاؽ الظًً لِـ لهم جاٍع

٘ يِٛ الضم ٖى  - اصة اؾتهال٥ ملح الُٗام، ال٨دى٫، الؿمىت، ٧لها جٞغ امل بُئُت ،ٍػ

 و٦ظل٪ الخىجغ والحُاة الُىمُت الٛحر مؿخ٣غة حؿاهم في اعجٟإ يِٛ الضم.

   مسبباث ازجفاع طغؽ الدم الثاهىيSecondary Hypertension: 

 :Congenital or hereditary problemsمسبباث وزازيت أو والدًت    .0

ان ألابهغ  ج٤ًُ   .Coarctation of  the Aortaبغػر الكٍغ

 .Polycystic Kidney diseaseمغى ال٨لى مخٗضص ال٨ِؿاث  

ان ال٩لىي الىالصي    .Congenital renal artery diseaseؤمغاى الكٍغ

ت  .2  :Drug induced problemsزدة فعل لألدٍو

 Oral cotraceptives% مً اليؿاء 3خبىب مى٘ الحمل  

 Oral corticosteroidsال٩ىعجحزون   خبىب 

 :Endocrine diseaseأمساض الغدد الصماء  .3

يخج مً مخالػمت ٧ىهغ  Primary aldosteronismٍٞغ بهخاج هغمىن ؤلضؾخحرون    ٍو

Conn’s syndrome   ؤو مً ٍٞغ جيسج الٛضة الضع٢ُتAdrenal hyperplasia  

 وجخمحز بـ  :Cushing’s syndromeمخالشمت كىشيىغ 

 .Acromegalyضخامت النهاًاث  

٣ت    .Hyperparathyroidismٍٞغ الُضٍع

ت ًٟغػ هغمىن  Phaechromocytomaُٞى٦غومىؾاًخىما   )وعم بالٛضة ال٨ٍٓغ

ىالحن(  .ألاصٍع
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 :Renal diseaseأمساض الكلى  .4

ىحن    .Renin-secreting tumorsؤوعام مٟغػة للٍغ

بِباث ال٨لى  
ُ
 .Glomerulonephritisالتهاب ٦

 .Pyelonephritisب خىى ال٩لىة التها 

 .Diabetic nephrosclerosisجهلب ال٩لىة هدُجت مغى الؿ٨غي  

 .Polycystic Kidney diseaseمغى ال٨لى مخٗضص ال٨ِؿاث   

ان ال٩لىي    .Renal artery stenosisج٤ًُ الكٍغ

 .Renal transplantationػعاٖت ال٨لى  

 .Radiation nephritisالتهاب ال٩لىة هدُجت ؤلاقٗإ  

 .Gouty nephropathyاٖخال٫ ال٩لىة هدُجت صاء الى٣غؽ  

ت اإلاؿ٨ىت    .Analgesic nephropathyاٖخال٫ ال٩لىة هدُجت ألاصٍو

 Vasculitisالتهاب الشساًحن  .5

 Progressive systemic sclerosisجهلب الكغاًحن الٗام اإلاترقي  

 Polyarteritis nodosaالتهاب الكغاًحن اإلاخٗضص  

  Systemic lupus erythematosusٖام  طؤب خمامف 

 أخسي: .6

 Pregnancy associated hypertensionاعجٟإ يِٛ الضم اإلاهاخب للحمل  

اث الضم الحمغاء    Polycythaemiaٍٞغ بهخاج ٦ٍغ

 إعخبازاث مخعللت بخدبحر مسض ى الظغؽ في العيادة السييت:

 اسخخدام اإلالبظاث الىعائيت في الخخدًس اإلاىطعي: (0

ىالحن في الخسضًغ اإلاىيعي ما هسص ى مىه هى خ٣ً ٦مُاث ٦بحرة ٖىض اؾخسض  ام ألاصٍع

ُت ألامغ الظي ٢ض ًاصي بلى ايُغاب في ال٣لب والكغاًحن  مىه ؤو الح٣ً صازل ألاٖو

ىالحن ٢ض ًى٣و مً مضة الخسضًغ مما ًاصي بلى  اإلاٛظًت له ول٨ً ٖضم اؾخسضام ألاصٍع

ىالحن جٟى١ ما بنابت اإلاٍغٌ باأللم والخىجغ ألامغ الظي ً اصي بلى بٞغاػ ٦مُاث مً ألاصٍع

ه   ؤمبىالث ٖلى ؤ٢ل ج٣ضًغ. 3جدخٍى
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 :جىطيح))*

ٖىض جسضًغ اإلاٍغٌ بطا ونلىا إلاغخلت ؤن ًخإلم ٞيها اإلاٍغٌ ولم جخم ٖملُت الخسضًغ  -

ىالحن ٖلى ؤال جخجاوػ  م٘بك٩ل حُض ٞاألًٞل بُٖائه ؤمبىلت جسضًغ   3-2ؤصٍع

ىالحن ما٨ًُٟه لخسضًغ ؤ٦ثر )ألهه مم٨ً ؤن و.ؤمبىالث ُٗف اإلاٍغٌ هه٠ ؤمبىلت م٘ ؤصٍع

ىالحن(باإلياٞت بلى ؤن ػمً الٗمل في اإلاسضع الٛحر خاوي ٖلى  3مً  ؤمبىالث مً صون ؤصٍع

ىالحن )ٖىض اؾخثىاء  بطا ما  ؤصٍع
ً
الجٝز ومكا٧له( ًهل لغب٘ ؾاٖت وهى ػمً ٢هحر حضا

ىال٢اعهاه م٘ ػمً ٖمل اإلاسضع   ....حن والظي ًهل لؿاٖخحن ؤو ؤ٦ثرالحاوي ٖلى ؤصٍع

اء صمىي ،وبإ٢ل ٦مُت مم٨ىت   جب ؤال هخجاوػ الكغوٍ ؤال وهي ٖضم الضزى٫ في ٖو ٍو

 مً اإلاسضع، اؾخسضام مد٣ىت مانت صاٞٗت ،وال٣ُام بالخسضًغ اإلاىيعي... 

ىالحن اإلاؿخسضمت في َب   اث الهٛحرة مً ألاصٍع وبظل٪ وؿخيخج بإن ٞىاثض الجٖغ

اثُت.ألاؾىان ٖىضما   جُب٤ بك٩ل ؾلُم جٟى١ اإلاؿاوت ال٣لبُت الٖى

ىالحن هى مظاد اسخؼباب وسبي عىد مسض ى الظغؽ(  )أي ٌعخبر ألادٍز

 ًجب ؤزظ ؤلاحغاءاث الخالُت:: السيؼسة على الللم (2

 جُمحن اإلاٍغٌ ٢بل بحغاء اإلاٗالجت. -

 ًم٨ً اؾخسضام اإلاهضثاث في اللُلت ٢بل اإلاٗالجت. -

 ٠ ال٣ل٤.ًم٨ً اؾخسضام الىتروػ لخسُٟ -

ض في ٞترة الٓهغ.)ط٦غ الض٦خىع بإن ه٣ىم بةُٖاء مٍغٌ الًِٛ حلؿاث  - بُٖاء مٖى

 نباخُت وطل٪ ؤًٞل مً الىاخُت الجؿمُت (.

 ال٣ُام بخجؼثت الٗمل ؤي بعاخت اإلاٍغٌ لٟترة زم الٗىصة للٗمل مً حضًض وه٨ظا..... -

 :مالحظت

ت ٖلى ًجب ججىب بُٖاء مٍغٌ الًِٛ مًاصاث الالتهاب الالؾخحر - وثُضًت الحاٍو

ت ٖلى البىجاؾُىم ) ( Kنىصًىم وبهما وؿدبضله بمًاصاث الالتهاب الالؾخحروثُضًت الحاٍو

ت  .( Flam – Kؤو   Cataflam)  وله ؤؾماء ججاٍع
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 :هبىغ الظغؽ لدي الىكىف: )الاهخصابي( 

،\ملم20هى هبٍى في الًِٛ ؤلاه٣باض ي بم٣ضاع  - يخج ًٖ ٖضم  ػثب٣ف ٖىض الى٢ٝى ٍو

ان الضمىي مما ٢ض ًاصي بلى اههباب ٦مُاث ٦بحرة مً ٢ضع  ة الجؿم ٖلى حٗضًل الجٍغ

الضم بلى ال٣ؿم الؿٟلي مً الجؿم )ؤي هبٍى يِٛ اإلاٍغٌ بم٣ضاع صعحخحن ٖىض 

 الى٢ىٝ ؤو حُٛحر الىيُٗت الٟجاجف بةم٩اهىا ؤن وٗخبره ٣ٞغ صم ما٢ذ صماغي(.

ماإلاٍغٌ بالضواع ؤو بنابخه بًيخج ًٖ طل٪ قٗىع ا -  . ءاإٚل

ت )خانغاث ؤلٟا  -  2ؤو  1حكاهض هظه الحالت ب٨ثرة لضي اإلاغض ى اإلاٗالجحن باألصٍو

 واإلاضعاث(.

ولخٟاصي هظه اإلاك٩لت ًجب بٖاصة اإلاٍغٌ وهى ٖلى  ال٨غس ي مً وي٘ اإلاٗالجت بلى  -

ٗت ٦ما ًجب ؤن ًب٣ى اإلاٍغٌ  وي٘ الجلىؽ ببِء وجٟاصي الحغ٧اث اإلاٟاحئت الؿَغ

  لٟترة 
ً

 ٢بل ؤن ًنهٌ ٖلى ٢ضمُه.حالؿا

 الخداخالث الدوائيت: (3

ض ؤو جى٣و مً ٞٗل  - ت جٍؼ ت للمٍغٌ ٞبٌٗ ألاصٍو ًجب مغاٖاتها ٖىض ون٠ ألاصٍو

 .زاًٞاث الًِٛ

 .٢ض جاصي بلى هىباث هبٍى في الًِٛ باإلاؿ٨ىاثاإلاٗالجت 

جسٌٟ مً ٞٗالُت بٌٗ زاًٞاث ٢ض لتهاب الالؾخحروثُضًت الابمًاصاث  اإلاٗالجت

 .الًِٛ

ت الخافظت للظغؽ٢ض جاصي بٌٗ  (4 لضي اإلاٍغٌ  اػصًاص خـ الٛنُانبلى  ألادٍو

)ؤي ؤن مٍغٌ الًِٛ .ُٞجب الخ٣لُل مً الحغ٧اث التي جاصي بلى الكٗىع بالٛنُان

 لضًه مى٨ٗـ ب٢ُاء ؤقض مً ٚحره(.

غ بٗض الخ٣لُذ  (5 في خا٫ وحىص اعجٟإ قضًض في الًِٛ ٢ض هالخٔ هٝؼ ٍٚؼ

 والجغاخاث.

 جاهبيتخجمل٪ ؤٚلب  (6
ً
جٓهغ في مؿخىي اللنت واليسج  افظاث الظغؽ آزازا

ت وبالخالي ًجب مٗالجت هظه آلازاع الجاهبُت. اإلاساَُت  الٟمٍى
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 :اوي ت الخافظت للظغؽ الشٍس  اخخالػاث ألادٍو

اوف م٘ آزاع حاهبُت في مؿخىي اليسج  - ت الخاًٞت للًِٛ الكٍغ جترا٤ٞ ؤٚلب ألاصٍو

م٨ً ت ٍو ت والحٟغة الٟمٍى  قملها ب: اللنٍى

 .حٟاٝ الٟم 

 .ت والتهاباث  ج٣غخاث ٞمٍى

 .آٞاث قبيهت بالحؼاػ 

 .آٞاث قبيهت بالظثبت الحمامُت 

 .ت  هؼوٝ لنٍى

 .ت  ضخامت لنٍى

 عخبازاث أخسي: (7

  ًٌُٗى ت  ألاؾبًر اوف بجٖغ ت ممُٗت( وطل٪ 80إلاغض ى ٍٞغ الخىجغ الكٍغ مٜ )حٖغ

ُت الضماُٚت وؤلا ت في ألاٖو ٧لُلُت ُٞجب ؤزظ طل٪ بٗحن للخس٠ُٟ مً ؤلازخالَاث الخثًر

ً ٢ض ًاصي إلاكا٧ل في الجٝز خباع ألن الاؾبًر  .الٖا

  الٗضًض مً مغض ى اعجٟإ يِٛ الضم لضيهم ؤنىاث ٢لب اهبؿاَُت وبالخالي ًجب

 .الى٢اًت مً اخخما٫ ؤلانابت بااللتهاب قٛاٝ ال٣لب

  بمغى آزغ )٢لبي 
ً
 ما ٩ًىن مٍغٌ اعجٟإ الًِٛ مهابا

ً
ىي( ٧ل–صماغي –٦نحرا

ت. خباع ٖىض ون٠ ألاصٍو ت لٗالحها ُٞجب ؤزظ طل٪ بٗحن الٖا دىاو٫ ؤصٍو  ٍو

وبعد أن اهتهيىا مً الحدًث عً أمساض الىظام الللبي وجدبحرها، هبدأ آلان 

 بالخحدر عً بعع ألامساض الخىفسيت:

 الغبى. 

  الؿل الغثىي.  



- 12 - 

 3ر والقلع التخدي                                              كلية طب األسنان 

:Asthma 

ه جىاطع في  ٖؿغة الّخىٟـ والّؿٗا٫  - هى ايُغاب واؾ٘ ؤلاهدكاع ٌٗٝغ ٖلى ؤهّ
ت  جغة ال٣هبَُّ و ال٣هباث بؿبب ٍٞغ جسَغل الصَّ

ّ
والخغازغ )نٟحر( الىاججت ًٖ ج٣ل
 بؿٗا٫ و ٢ك٘

ً
بى بلى .وجيخهي الّىىبت ٚالبا ٣ؿم الغَّ   :ٍو

  عبى زاعجيExtrinsic asthma 

   وعبى صازليIntrinsic asthma 

ٟا٫ بك٩ل  :الخازجيالسبى  هِب ألَا ؿمى بالّغبى الخدّؿس ي وهى عبى طو ٢هت ٖاثلُت ٍو َو

 عثِس ي.

 ما ًترا٤ٞ م٘ ْهىع بٌٗ  
ً
البا ناع بٗىامل جدؿؿُت زاعحُت ٚو  وٍُ

ً
ا وهى ألا٦ثر قُٖى

كاب ؤو ٚباع الُل٘ في ٞهل الغبُ٘.  ألٖا

 ما ًخىاحض ُٞه ٢هت ٖ :الداخليالسبى 
ً
ت مً الخدّؿـ خُث جبضؤ ؤلانابت في هاصعا َُّ اثل

 مىخه٠ الٗمغ 

ت ٦ما ًم٨ً ؤن   ًترا٤ٞ هظا الغبى م٘ بنابت بالحمى الّغاشحت للُغ١ الخىٟؿُت الٗلٍى

ً وجلٗب الٗىامل  ًٓهغ ألؾباب مخٗل٣ت باؾخٗما٫ خانغاث بِخا ؤو ٖضم جدمل ألاؾبًر

 في بزاعة الهجماث.
ً
 ٦بحرا

ً
ت صوعا ُّ  الخىٟؿ

 ع السبى:الخدابحر ال  ىاجب اسخخدامها بالعيادة السييت إلاٍس

 .ت الٗىامل اإلاهُجت واإلانحرة لىىبت الغبى لالبخٗاص ٖنها  البض مً مٗٞغ

 .ًًٟل ؤن ٩ًىن اإلاٍغٌ بىيُٗت الجلىؽ ؤزىاء اإلاٗالجت 

  ومً اإلاًٟل ؤن ٌُٗى اإلاٍغٌ اإلاهضثاث مً مغ٦باث 

 ٢بل الٗمل الجغاحي بؿاٖت 
ً

ا  Diazepam10 mgٞمٍى

 ىالحن في ؤهبىالث الخسضًغ ألن ؤٚلب هظه ألاهبىالث ًجب جج ىب اؾخسضام ألاصٍع

ت ٖلى مغ٦باث   ٦ماصة خاٞٓت وحٗخبر مً اإلاىاص اإلانحرة لىىبت الغبى. الؿلٟاخاٍو

  ( :ت الخالُت ( Ciprofloxacin-clindamycin-erythromycinًجب ججىب ون٠ ؤصٍو

 ( theophyllineألنها جبُئ مً اؾخ٣الب )
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  ألهه مً الٗىامل التي جنحر هىبت الغبى.ًجب ججىب ً  ون٠ ألاؾبًر

  بٌٗ اإلاغض ى ًم٨ً ؤن ٌٗالجىا بالؿخحروثُضاث لظا ًجب جىدي الحظع ٖىض

 اؾخسضام الؿخحروثُضاث.

  اث ٖالُت مً الؿخحروثُضاث ٌٗضون مً اإلاغض ى ٟا٫ الظًً ٌٗالجىن بجٖغ ألَا

 .اإلاٗغيحن للخُغ ألؾباب مىاُٖت

  جب اؾخٗما٫ الهاصاث و  ٍو
ً
 ٖىض اإلاغض ى اإلا٨بىجحن مىاُٖا

ً
 Immunosupressed ٢اثُا

  ت ٖىض هاالء اإلاغض ى إلاى٘ اهدكاع الىسىع والتهاباث ت اإلامخاػة يغوٍع الٗىاًت الٟمٍى

 .اللنت وجلىن ألاؾىان الخاعجي

  ًجب الاهدباه بلى بٌٗ اإلاىاص الؿيُت ؤو التي جىحض في الُٗاصة الؿيُت حٗخبر ٖىامل

ؾاصاث الىهاص -ومً هظه اإلاىاص: )مٗاححن ألاؾىان الغبى، ماعحت ٖىض بٌٗ مغض ى

الث -ٚباع اإلاُىاء ٖىض الخدًحر-والك٣ى١  الؿىلُٟذ  -لٟاٞاث ال٣ًُ -اإلاُدُل مُخا ٦ٍغ

 .الظي ًدؿـ بٌٗ هاالء اإلاغض ى وزانت اإلاٗخمضًً ٖلى الؿخحروثُضاث(

 تهم في اإلاكٟى، ٦ما ًجب ؤن ًدًغمغض ى الغبى الحاص اإلاؿخمغ ًجب مٗالج 

(.
ً

 ٖاما
ً

ٟا٫( ٖىض جسضًغ هاالء اإلاغض ى جسضًغا  ؤزهاجف في ألامغاى الخىٟؿُت ٖىض ألَا

  جب ىاث ٢ض ٌؿبب الهضإ ٍو بن جىاو٫ بٌٗ مغض ى الغبى إلاًاصاث اللى٧ىجٍغ

 الاهدباه لظل٪ ٖىض حصخُو ألالم الًٗلي الىحهي ٖىض هاالء اإلاغض ى.

 :الخدابحر كبل وأزىاء اإلاعالجت 

 كبل اإلاعالجت: 

 لهاالء اإلاغض ى مً ٢بل الُبِب اإلاكٝغ ٖلى خالتهم. اؾدكاعة َبُتجب بحغاء ً (1

ت  ج٣ُُم مؿخىي زُىعة الغبى ًجب  (2 ت جىاجغ الهجماث الحاصة، ومغاحٗت ألاصٍو ،ومٗٞغ

ت اإلاىاص  التي ًدىاولها اإلاٍغٌ والتي بضوعها حُٗف ٨ٞغة ًٖ قضة الغبى ،٦ما ًجب مٗٞغ

 ض هاالء اإلاغض ى.اإلااّعحت التي جُل٤ الىىباث ٖاصة ٖى

باع الُل٘ وؾىا٢ِ الحُىاهاث  مى٘ وحىص اإلاىاص اإلاُل٣ت للىىباثًجب  (3 منل الٛباع ٚو

 والخضزحن.
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خم ذلك مً خالل:  ٍو

o ٖ٘ضم وحىص هباجاث صازل الُٗاصة مم٨ً ؤن حؿبب  وحىص الٛباع ؤو ٚباع الُل. 

o .ًجب بٚال١ الىىاٞظ ٖىض وحىص ؤشجاع وهباجاث بال٣غب مً الُٗاصة 

o ض بمام جى٠ُٓ الُٗاصة الظي ٌؿبب اهدكاع الًٛجب بج  4باع بالهىاء ٢بل اإلاٖى

 .ؾاٖاث

o .جب بزغاج الحُىاهاث ألالُٟت مً الُٗاصة ٧الُُىع  ًجب مى٘ الخضزحن في الُٗاصة ٍو

 ٢بل اإلاٗالجت. اإلاٍغٌ جىاو٫ صواثهًجب الخإ٦ض مً ؤن  (4

غ اإلاٍغٌ حهاػ الاعطاطًجب ؤن  (5 ًِ د  الخام به بلى الُٗاصة. ًُ

ض بٗض الٓهغ ؤو في الهباح اإلاخإزغل ٖىض هاالء اإلاغض ى ؤن ٩ًىن ًًٟ (6  .اإلاٖى

 عىد مٍسع السبى( أزىاء اإلاحاطسة )لكً
ً

 ذكس الدكخىز بأن الجلساث ًجب أن جخم صباحا

 :أزىاء اإلاعالجت 

ت ؤن ؤ٦ثر ألاو٢اث التي جدضر ٞيها الىىبت الحاصة ج٩ىن  (1 زال٫ ؤو بٗض :ًجب مٗٞغ
 

ً
ىض ال٣ُام باإلحغاءاث الكضًضة منل ال٣ل٘ والجغاخت الخسضًغ اإلاىيعي ٞىعا ٖو

 واؾدئها٫ اللب.
 ًجب الخإ٦ض اإلاؿخمغ مً الىيُٗت الجُضة إلاانت اللٗاب. (2

 .ًجب الاهدباه هل ؾببذ لٟاٞاث ال٣ًُ اؾخجابت جىٟؿُت ٖىض اإلاٍغٌ (3

 ًجب اؾخٗما٫ الحاحؼ اإلاُاَف بدظع  إلم٩اهُت حؿبِبه لىىبت الغبى. (4
ٟا٫ ًجب ججىب ويُٗت الا  (5 لت ،والىيُٗت اإلاىى ى بها لهاالء ألَا ؾخل٣اء لٟترة ٍَى

 هي الىي٘ الٗمىصي ؤو هه٠ الٗمىصي.

 :ت والتركحن عىد مسض ى السبى  ألادٍو

ت:  ألادٍو

 .NSAID,Sخُث ًجب ٖلُىا ججىب اؾخٗما٫ مًاصاث الالتهاب الالؾخحروثُضًت   -

ً ألن   .ت حٗخبر ٖىامل ماعحت% مً مغض ى الغبى سّجل لضيهم ؤن هظه ألاصٍو4والاؾبًر

 غض ى الغبى.إلاً اإلاؿ٨ىاث اإلاىى ى باؾخسضامها ( مAcetaminophenٌٗخبر الباهاصو٫ ) -
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ُت  - ت ٖلى م٣بًاث ألاٖو في بٌٗ ألاخُان ٩ًىن اؾخسضام اإلاسضعاث اإلاىيُٗت الحاٍو
جًاٝ للمسضع اإلاىيعي الحاوي  الؿىلُٟذمًاص اؾخُباب لضي مغض ى الغبى ألن ماصة 

اصة ٞترة وحىصها باليؿُج وماصة الؿىلُٟذ حٗخبر ماصة  ٖلى م٣بًاث ُت بهضٝ ٍػ ألاٖو
 ٖىض مغض ى الغبى الكضًض )الظًً ٌٗخمضون ٖلى الؿخحروثُضاث( في 

ً
ماعحت وزهىنا

ت ٖلى ؤن بؾخٗما٫ اإلاسضعاث اإلاىيُٗت ٌٗخ٣ض  وػمالئهPerusse هظا اإلاىيٕى  الحاٍو
حن ٚحر اإلاٗخمض ُت آمً ٖىض الغبٍى  ًً ٖلى الؿخحروثُضاثم٣بًاث ألاٖو

  :التركحن

ت. -  ًجب الاهدباه الى ؤن ال٣ل٤ والًِٛ الىٟس ي ٌٗخبران مً مُل٣اث الىىبت الغبٍى
 ٖىض مغض ى الغبى الخ٠ُٟ واإلاخىؾِ بال ؤن N2O التر٦حن بالـ ٌٗخبر بؾخٗما٫  -

ً
حُضا

ص ي للـ  ٖلى اإلاساَُت الخىٟؿُت ًجٗله مًاص اؾخُباب ٖىض مغض ى  N2Oالٟٗل الخسَغ
لى ؤي خا٫ ًجب اؾدكاعة الُبِب اإلاسخو ٢بل جُب٤ُ الـ  .ى الحاصالغب ٖلى  N2Oٖو

 مغض ى الغبى. 
ألنهما ٢ض ٌؿببان  Tarcoticsال ٌؿخُب ٖىض هاالء  اإلاغض ى اؾخٗما٫ الباعبدُىعاث و  -

غ الهِؿخامحن.   جدٍغ
 في جسٌُٟ ٢ل٤ مغض ى الغبى -

ً
 .ٌٗخبر الٟالُىم هاجحا

ً طو ٞاثضة ٖىض هاالء -   .للغبى اإلاغض ى ألهه مًاص ب٢ُاء ومغ٦ً ومًاص البرومُخاٍػ
ت  - ٟا٫ اإلاهابحن \ملٜ  0,5بن اؾخٗما٫ اإلاُضاػوالم بجٖغ ٗا٫ ٖىض ألَا ٦ٜ آمً ٞو

 بمغى الغبى الخ٠ُٟ واإلاخىؾِ 

                               Pulmonary Tuberculosis  

 لؼبيب ألاسىان عالكت كبحرة باإلصابت السليت:

a)  ن الؿل ٌٗخبر مغى بهخاوف ٖامله اإلاؿبب هي ٖهُت ٧ىر )اإلاخُٟغة الؿلُت( لظا أل
ًم٨ً ؤن ًيخ٣ل مً مٍغٌ آلزغ يمً الُٗاصة الؿيُت )الحاالث الٟٗالت بالؿٗا٫ ؤو 

 .ؤلاعطاط( ؤو بنابت َبِب ألاؾىان هٟؿه
b)  ًم٨ً لل٣غخت الؿلُت الخٓاهغ ٖلى الٛكاء اإلاساَف الٟمىي وبالخالي ًم٨ً لُبِب
)٢غخت قاخبت ٚحر واضحت الحضوص، ٚحر .ؾىان ؤن ٩ًىن ؤو٫ مً ٨ًدك٠ الانابتألا 

٣ض إلاُٟت مىدبجت بىٟـ الجاهب(   ماإلات،ٖو
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 :الخدبحر في العيادة السييت إلاسض ى السل السئىي 

ؤؾابُ٘ مً بضء اإلاٗالجت  3 -2البض مً جإحُل اإلاٗالجت الؿيُت الغوجُيُت ختى مغوع  -

لل٣ًاء ٖلى الٗهُاث الؿلُت)خُث ج٩ىن الٗهُت ٞٗالت  الضواثُت وهى الؼمً الالػم

 .زال٫ هظه الٟترة(

وفي خا٫ اإلاٗالجاث الؿيُت ؤلاؾٗاُٞت واإلاٍغٌ في مغخلت ؤلانابت الٟٗالت البض مً  -

 الحظع ومى٘ اهخ٣ا٫ الٗضوي  صازل الُٗاصة ٧اؾخسضام ال٣ىإ الىحهي و الحاحؼ اإلاُاَف.

ال٣ل٘ وبالخالي ًم٨ً ؤن ج٩ىن ؤخض الٗالماث  ًم٨ً ؤن جٓهغ ال٣غخاث الؿلُت بم٩ان -

 التي حكحر بلى ؤلانابت في خا٫ ٧اهذ ؤلانابت ٚحر م٨دكٟت. 

ُٟت الخىٟؿُت -  .ججىب الخسضًغ الٗام  بؿبب ي٠ٗ الْى

ض مً اخخما٫ جإطي الٗهب الؿمعي وزانت ؤن  - ً ألهه ًٍؼ ججىب ون٠ ألاؾبًر

بخىماٌؿحن   .(Streptomycin)اإلاٍغٌ ًإزظ ؾتًر

ٟامبِؿحن )مً ال - ض ( refambicinخإزحراث الجاهبُت للٍغ اث البًُاء مما ًٍؼ ه٣و ال٨ٍغ

 مً اخخما٫ حٗغى اإلاٍغٌ لإلهخان وجإزغ الخىّضب.

ث آلان عً بعع اهتهيىا مً الخحدر عً ألامساض الخىفسيت هبدأ بالحدً

 أمساض الغدد الصم:

 .مسض السكسي 

 .مخالشمت كىشىغ

 .غدة الدزكيتكصىز ال

 .لغدة الدزكيتفسغ وشاغ ا

Diabetes Mellitus  

٣ضع اإلاهابىن به  - ملُىن شخو  120مً ألامغاى الكاجٗت ٖلى مؿخىي الٗالم ٍو

خى٢٘ ونى٫ الٗضص بلى   مُالصًت. 2020ملُىن شخو مهاب بدلى٫ ؾىت  220ٍو

اصة مؿخىي الؿ٨وهى مغى اؾخ٣البف ) ؤًض ي( مؼمً  - غ بالضم هدُجت لى٣و ًخمحز بٍؼ

وؿبي ؤو ٧امل لألوؿىلحن بالضم ؤو لخلل في جإزحر ألاوؿىلحن ٖلى ألاوسجت مما ًيخج ٖىه 

 مًاٖٟاث مؼمىت في ؤًٖاء مسخلٟت مً الجؿم. 
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بن مغى الؿ٨غي هى ايُغاب في ٢ضعة الجؿم ٖلى اؾخسضام الٛلى٧ىػ بك٩ل  -

 .صحُذ وهى اإلاهضع ألاؾاس ي للُا٢ت في حؿم الاوؿان

٤ الُٗام وهى  - ت التي هدىاولها ًٖ ٍَغ ت والؿ٨ٍغ ًدك٩ل مً جدلل اإلاىاص اليكٍى

٤ الضم الى ؾاثغ ؤهداء الجؿم ظهب ًٖ ٍَغ  .ٍو

جمخو ؤوسجت الجؿم الٛلى٧ىػ وحؿخسضمه ٦ُا٢ت بمؿاٖضة هغمىن ألاوؿىلحن  -

ؼصاص بٞغاػه ٧لما ػاصث  اؽ وهى ًٟغػ خؿب وؿبت الؿ٨غ بالضم ٍو اإلاٟغػ مً ٚضة البى٨ٍغ

الؿ٨غ بٗض الُٗام في الّضم ٞةطا لم ٨ًً هىا٥ ؤوؿىلحن ٧افي في الجؿم ؤو ؤن وؿبت 

الجؿم ٚحر ٢اصع ٖلى اؾخسضامه بك٩ل صحُذ ٞةن الٛلى٧ىػ ًترا٦م في الضم ومً زم 

 مً ؤن ٌٗىص بلى زالًا الجؿم لخٛظًتها.
ً
٤ البى٫ بضال  ًُغح ًٖ ٍَغ

ىن العجٟإ ؾ٨غ الضم لظل٪ ٞةن ألاشخام الٛحر مٗالجحن مً مغى الؿ٨غ ؾِخٗغي

جبى٫ مخ٨غع(  –ُٖل  –بك٩ل  زُحر مما ًاصي بلى ؤٖغاى مسخلٟت منها ) حٗب ووهً 

حرها  اجف ٚو في البضاًت مً زم جإحف الازخالَاث الخُحرة منل ؤػمت ٢لبُت، خاصر صماغي ٖو

حرها....  مً الازخالَاث واإلاًاٖٟاث ٖلى الٗحن وال٩لُت ٚو

 السكسي: أعساض مسض 

 ٖىض مٍغٌ الؿ٨غي(. عاثدت زلىه -
ً

ا غاى قُٖى  ُت )هي مً ؤ٦ثر ألٖا

  .والاؾد٣ُاّ ؤزىاء الىىم للخبى٫  ٦Polyuriaثرة الخبى٫   -

  Polydypsiaالُٗل الكضًض و٦ثرة قغب اإلااء   -

  weight lossه٣و في الىػن   -

ل في الىٓغ  -  Blurred Visionحكَى

ٟا٫ -  Stunted growth  ه٣و وجسل٠ الىمى ٖىض ألَا

اصة ٢ابل -  ُت الانابت بااللتهاباث اإلا٨ُغوبُتٍػ

 الكٗىع بالخٗب وؤلاعها١ والضوزت )صواع(وال٠ًٗ الجيس ي -
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 :أهىاع مسض السكسي 

 Type Iمسض السكسي الىىع ألاول:  

 .ًهِب الهٛاع في الٗمغ وؤؾبابه مىاُٖت طاجُت 

 اؽ اإلاٟغػة لألوؿىلحن ) ٣ٞضان ألاوؿىلح ن ًخمحز بىحىص جدُُم الخالًا بِخا في البى٨ٍغ

 في الضم( بىاؾُت ؤيضاص طاجُت في صم اإلاهاب.
ً
 جماما

  دخاج الصخو مىظ البضاًت لألوؿىلحن ل٩ف ٌِٗل وهى مٗغى لإلنابت بدماى ٍو
 الضم.

 Type IIمسض السكسي الىىع الثاوي:

 40ًهِب ال٨باع بٗض ؾً ا٫  
ً

ا  وهى ألا٦ثر قُٖى

 هًخمحز بىحىص م٣اومت لألوؿىلحن مً ٢بل ألاوسجت خُث الحؿخجُب ل. 

 :  الٗىامل اإلاؿاٖضة ٖلى ْهىع هظا الىٕى

  مً الحاالث. 85الؿمىت % 

  ش ٖاثلي لإلنابت بمغى الؿ٨غي في ؤ٢اعب مً الضعحت ألاولى % مً  100-74جاٍع
 الحاالث 

 ؤ٦ثر مً الظ٧ىع. ؤلاهار 

 .  ؾً البلٙى

  ع السكسي  :الخدبحر في العيادة السييتإلاٍس

مً الازخالَاث منها ماهى آوف زال٫ بن مٍغٌ الؿ٨غي هى مٍغٌ مٗغى لٗضص ٦بحر 

 .اإلاٗالجت الؿيُت ومنها ماهى جالي للمٗالجت الؿيُت

ٗىص الؿبب بلى الخلل في الجهاػ  باإلهخانبن مٍغٌ الؿ٨غي ٖغيت لإلنابت  (1 َو
اث البًُاء الٗضلت بياٞت بلى  الضٞاعي في الجؿم والظي ًٓهغ مً زال٫ اٖخال٫ ال٨ٍغ

لظل٪ البض مً  Phبهسٟاى الىؾِ الخلىي والظي ٌٗخبر وؾِ مالثم للىمى الجغزىمف
بُىم ٢بل   mg500  Amoxicillin  حُُٛت اإلاٍغٌ بالهاصاث الى٢اثُت ؤمى٦ؿِؿُلحن 

ىمحن بٗض الٗمل الجغاحيا  .لٗمل الجغاحي ٍو
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]باإلادايغة ط٦غ الض٦خىع بإن بغوجى٧ى٫ الى٢اًت مً ؤلاهخان ٖىض مٍغٌ الؿ٨غي هى 

ت هجىمُت خبخحن) مٜ(  500مٜ( ؤمى٦ؿِؿُلً ٢بل ؾاٖت مً الٗمل وخبت)500حٖغ

 ؾاٖاث[ 5مٜ ( بٗض ال٣ل٘ ب500بٗض ال٣ل٘ بؿاٖخحن، وخبت)

ت ٦ما ؤن مٍغٌ الؿ٨غي مٗغى  (2 ُت الضمٍى ٗىص الؿبب بلى هكاقت الاٖو للجٝز َو

الث ٌٗخبر  ت )الؿُاهىب٦ٍغ ُت الضمٍى وجغؾب ببغ ال٩ىلِؿترو٫ بألُت جى٨ؿُت في حضع ألاٖو

 مً اإلاغ٢ئاث اإلاالثمت لحالت مٍغٌ الؿ٨غي(

خُاصًت مً الضواء و ٢ض جىاو٫  (3 خه الٖا والبض مً الخإ٦ض مً ؤن اإلاٍغٌ ٢ض جىاو٫ حٖغ

خه الُٗامُت الا  ًٟل ؤن  ج٩ىن حلؿاث اإلاٗالجت نباخُت و ال ًًٟل حٖغ ٖخُاصًت ٍو

اجف  ألن 1\80000بُٖاء ؤ٦ثر مً ؤمبىلت بلى ؤمبىلخحن مً اإلاسضع الحاوي ٖلى م٣بٌ ٖو

ىلىحُت.  ٘ ؾ٨غ الضم بألُت ٞحًز  هظا ؾحٞر

 : Hyperglycemic comaسكس الدم     سباث فسغ

ترا٤ٞ بدىٟـ ؾغ   جي ٍو غاى بك٩ل جضٍع م٤ُ، وحلض حاٝ ، وهبٌ جخُىع ألٖا َ٘ ٖو

 ي٠ُٗ، وؤلم بُني، وهبٍى يِٛ الضم، ٚنُان 

 ص٫\ملٜ  600- 300مؿخىي الٛلى٧ىػ بحن  

 :صدمت الاوسىلحن

  ؤي اهسٟاى ؾ٨غ الضم بكضة خُث ؤن ال٣لب ًداو٫ ؤن ًطخ ٦مُت مً الضم

ج ب لُٗىى الؿ٨غ والتي جدخاحه الخالًا ل٨ً ال جىحض ٦مُت ٧اُٞت مً الؿ٨غ بالضم، ٍو

ت  .ؤن جخم اإلاٗالجت بؿٖغ

  ،ت التهُج ،ال٣ل٤، حؿٕغ ال٣لب ، الاعحٗاف ،ؾٖغ ٘، الخٝى غاى بك٩ل ؾَغ جخُىع ألٖا

٘ ممخلئ ،الجلض مخٗغ١ جغ٦حز الٛلى٧ىػ ؤ٢ل مً   ص٫ \مٜ  60هبٌ ؾَغ

  
ً

٤ الٟم. 25الٗالج بةُٖاء اإلاٍغٌ في خا٫ ٧ان واُٖا  ٙ مً الؿ٨غ ًٖ ٍَغ

  ؤما بطا ٧ان ٞا٢ض للىعي ُُٞٗى 
ً

ملٜ ٚلى٧اٚىن  1% ص٨ًؿتروػ ؤو  50-20وعٍضًا

 .
ً

 ًٖلُا
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                         Hypothyroidism 

هى ٖضم م٣ضعة الٛضة الضع٢ُت ٖلى جهيُ٘ ؤو بٞغاػ هغمىن الخحرو٦ؿحن باإلاؿخىي 
 .اإلاُلىب في الجؿم

 .الٛضة هٟؿهاوؤؾباب ال٣هىع بما ؤن ج٩ىن ؤولُت بمٗنى ؤن الخلل واإلاغى ب

ت وهي هاصعة  غي الىسامف مما ًاصي بلى ه٣و في  ؤو زاهٍى الخلل في اإلادىع جدذ الؿٍغ

 .الهغمىن اإلادغى للٛضة الضع٢ُت

هِب   ٍو
ً
ا  ؤ٦ثر مً الغحا٫. اليؿاء٢هىع الضع٢ُت مً ؤ٦ثر ؤمغاى الٛضص الهماء قُٖى

س بأن:كام الدكخىز بالخميحز ما بحن السلعت الحازة والسلعت المالحظت: 
ّ

 بازدة فرك

 الؿلٗت الحاعة: هي ٍٞغ وكاٍ وبٞغاػ للٛضة الضع٢ُت.

اصة بٞغاػ  .الؿلٗت الباعصة: هي ضخامت ٣ِٞ مً صون ٍػ

ىالحن هى مًاص اؾخُباب  لضي مغض ى الٛضة الضع٢ُت ألهه في خا٫ خضور  مؼلمألاصٍع

اة اإلاٍغٌ....   ؤن جدضر ٞو
ً

 الٗانٟت الضع٢ُت ٞمً الىاعص حضا

 اث كصىز الغدة الدزكيتأعساض وعالم: 

 .الكٗىع بالخٗب والاعها١ 

 .ٖضم جدمل ال٣ُـ الباعص 

 .اهخٟار الىحه وحٛحر مالمده 

 ي٠ٗ الظا٦غة و٦ثرة اليؿُان. 

 ال٨أبت. 

 .الٟخىع الجيس ي 

 .الضعا١ ) جطخم الٛضة الضع٢ُت( اهخٟار الُٗىن 

 .ججٟاٝ وج٣ه٠ الكٗغ 

 .ججٟاٝ وججٗض الجلض 
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 غاٝ وجىعمها  .بغوصة ألَا

 الم في اإلاٟانل والًٗالث.آ 

 .ي٠ٗ الًٗالث وجُبؿها  .ؤلامؿا٥

  ٚؼاعةMenorrhagia  ؤو ٢لتOligomenorrhoea .ت ٖىض اليؿاء  الضوعة الكهٍغ

 ؤلانابت بالظهان.  ه٣و في خضة الؿم٘ ؤو الهم. 

  ؤلانابت بالُٛبىبتComa.  بِء ال٨الم والحغ٦ت وزكىهت الهىث. 

ٟا٫ اإلاهابحن ب٣هىع : مالحظت غاى الضاعحت  ألَا الضع٢ُت ًم٨ً ؤن ال جٓهغ ٖليهم ألٖا

ول٨ً ٩ًىن لضيهم ه٣و وجسل٠ في الىمى وي٠ٗ ألاصاء اإلاضعس ي وفي بٌٗ الاخُان 

.  جسل٠ البلٙى

 الخدبحر في العيادة السييت إلاسض ى كصىز الغدة الدزكيت:

ت في هظه الحالت وبك٩ل ٖام  بن َلب الاؾدكاعة الُبُت ٌٗخبر مً ألامىع الًغوٍع

مٍغٌ  ال٣هىع الضعقي بإٖغاى زُٟٟت واإلاؿُُغ ٖلُه َبُا ال ٌك٩ل مك٩لت في 

 الُٗاصة الؿيُت ولِـ مً الخُغ ؤن هُب٤ ٖلُه اإلاٗالجت الؿيُت الغوجُيُت.

بام   ت اإلانبُت للجهاػ الٗهبي ال٩ىصاثحن والضًاٍػ  مً ألاًٞل ججىب ألاصٍو

 :مت اإلاخاػيتًمكً أن ًخعسض اإلاٍسع خالل اإلاعالجت الى سباث الىذ

  ٢هىع جىٟس ي قضًض، اهسٟاى صعحت الحغاعة ،هبٍى الًِٛ، جبض٫ مؿخىي الىعي

 ،وازخالحاث...

  :في خا٫ خضور ؾباث الىطمت اإلاساَُت زال٫ اإلاٗالجت 

 ًىي٘ اإلاٍغٌ في ويُٗت اؾخل٣اء .1

ت وعٍضًت مً الهُضعو٧ىعجحزون  .2  ملٜ  200-100ٌُٗى اإلاٍغٌ حٖغ

ت ٦بحرة مً الخحرو٦ؿحن ًى٣ل اإلاٍغٌ للمكٟى إلاخابٗت ا .3 -300لٗالج خُث ٌُٗى حٖغ

 م٨ُغوٚغام.  500
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                 Hyperthyrodism 

 )ؤزُغ مٍغٌ مم٨ً ؤن ًضزل لُٗاصجىا هى مٍغٌ ٍٞغ وكاٍ الٛضة الضع٢ُت (.

ُاث هي خالت جاصي بلى بهخاج ٦مُاث ػاثضة مً الهغمىهاث الضع٢ُت في الجؿم ٞهظه ال٨م
 ،وه٨ظا ٞةن 

ً
ج٩ىن ؤ٦ثر مما ًجب وججٗل اإلاٗض٫ ألاًض ي لجمُ٘ ؤًٖاء الجؿم ػاثضا

.الٛضة الضع٢ُت 
ً
 ػاثضة اليكاٍ ججٗل ٧ل ش يء في الجؿم ػاثض اليكاٍ ؤًًا

 أسباب فسغ وشاغ الغدة الدزكيت: 

ٟؼ    Graves disease :مغى ٍٚغ

 ُٞما هم   -
ً
ا  صون ؾً ألاعبٗحن هى ؤ٦ثر ؤؾباب ٍٞغ وكاٍ الٛضة الضع٢ُت قُٖى

ُه جخ٩ىن بغوجِىاث ٚحر َبُُٗت حؿمى ألاحؿام  - وهى مً ؤمغاى اإلاىاٖت الظاجُت ٞو

 مً 
ً
اإلاًاصة اإلادٟؼة للضع٢ُت، وهي جدٟؼ الٛضة الضع٢ُت ٖلى بهخاج ٦مُاث ٦نحرة حضا

 الهغمىن الضعقي.

% مً الحاالث ًدؿبب ٍٞغ اليكاٍ الضعقي ًٖ وحىص ٣ُٖضاث صع٢ُت  10في خىالي  -

 خج ٦مُاث ػاثضة مً الهغمىهاث الضع٢ُت. جي

 جيخج خالت ما٢خت مً ٍٞغ اليكاٍ الضعقي ًٖ التهاب الٛضة الضع٢ُت بؿبب  -
ً
وؤخُاها

 ٖضوي  ٞحروؾُت ؤو اإلاغاخل اإلاب٨غة إلاغى هاقُمىجى.

-  
ً
اوف)وعم ٚضي( ؤو همى للٛضة الضع٢ُت بهخاحا وفي خاالث هاصعة ٌؿبب الىعم ٚحر الؿَغ

 لهغمىن الٛ
ً
ا  ضة الضع٢ُت.مَٟغ

اوف في الٛضة الىسامُت الظي ًيخج  -  هىا٥ الىعم الٛحر الؿَغ
ً
وفي خاالث ؤ٦ثر هضعة

 مً الهغمىن اإلاىبه للضع١ مماًجٗل الضع٢ُت جٍٟغ في بهخاج الهغمىن 
ً
 .ٞاثًا

 أعساض فسغ وشاغ الغدة الدزكيت: 

ًى في الجؿم للهغمىن الضعقي لخٗمل بك٩ل َبُعي   .جدخاج ٧ل زلُت ٖو

اصة هظ   :ا الهغمىن جاصي بلىٍػ

اء حؿخجُب ب٨ثرة الحغ٧اث ٞاألمٗؤلاؾغإ في مٗضالث اليكاٍ ل٨نحر مً ؤحهؼة الجؿم .1

ت  .باإلؾغإ اإلالحّى في مٗض٫ ص٢اجه ، وال٣لب ٌؿخجُباإلاٍٗى
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ض وكاٍ الٛض.2  ٗال ص٦ما ًٍؼ
ً
غا  ٍٚؼ

ً
 الٗغ١  ٍجٗلو غ٢ُت مما ًجٗل ال٨ٟحن حؿُالن ٖغ٢ا

 
ً
 .لحن ال٣ىام مبخال

 .ؤن ًاصي للتهُج الٗهبيوالظي ًم٨ً جىبُه الجهاػ الٗهبي ٍٞغ .3

..5   للكهُت. ملحّى جؼاًض.4
ً
 ًٖالث يُٟٗت حضا

 الاعحٗاقاث.7   .ٖضم اخخما٫ الَحغ.6
ً

غاى ؤًًا  .ومً ألٖا

حره مً ألامغاى الٗهبُت.8  .وفي خاالث ٚحر ٢لُلت ٢ض ًدضر ال٣ل٤ ٚو

  :الجلد

 .مؿخمغاخمغاع  -   .اعجٟإ صعحت الحغاعة -

اصة في جهبٛاث ٠٦ الُضًً وال٣ضمحن. -  .وػٍاصة مؿخمغة في الٗغ١  -  ٍػ

ُ٘ ٢ض ًدؿا٢ِ بؿهىلت. -  :الشعس  ع٤ُ٢ وهاٖم وبضون ججاُٖض، ٞع

  :ألاظفاز

ت قضًضة وجخجم٘ جدتها ألاوؾار بؿهىلت و٢ض جخدلل وجىٟهل ًٖ ألاناب٘ -  .جىمى بؿٖغ

  :الللب وألاوعيت الدمىٍت

ت قضًضة في - عجٟإ ال٣غاءة الىبٌ، ي٠ٗ ٖام، وعه٣ان، ونٗىبت في الخىٟـ، ا ؾٖغ

 الؿا٢حن. جىعم ال٨بري مً ٢ُاؽ يِٛ الضم،

في الحاالث الكضًضة وطبظبت في  ؤٖغاى الهبٍى في ًٖلت ال٣لبآالم الهضع، و -

 .ألاطهحن

 وم٘ طل٪ ه٣و في الىػن، ب -   :الجهاش الهظمي
ً

 .ؾها٫قهُت ٦بحرة حضا

  :والعلليتالحالت الىفسيت 

الكٗىع ب٣ٟضان الؿُُغة، ٖضم ال٣ضعة ٖلى الاؾترزاء والغاخت،  الٗهبُت الكضًضة، -

الكٗىع بإن اإلاٍغٌ ٖلى خاٞت الاهٟجاع، هىباث مً الهل٘ والهضإ م٘ نٗىبت قضًضة 

 .في الىىم
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  :العظالث والجهاش الحسكي

كت اإلاؿخمغة في الُض -  .ي٠ٗ الًٗالث ،الٖغ

م٨ً ازخباع طل٪ ب ٟغص الُض وألاناب٘ ووي٘ وع١ ٖلى ْهغ الُض وهىا جٓهغ )ٍو

 الاعحٗاقاث م٘ اهتزاػ الىع٢ت (.

  :العحن

لى ، -  ؤلاخؿاؽ  بىحىص عمل في الٗحن ،ؤلم الىٓغة اإلاخبر٢ت ،اوسحاب واعجٟإ الجًٟ ألٖا

غة في الٗحن  .واخمغاع وصمٕى ٍٚؼ

ٍ وكاٍ للٛضة )ًم٨ً ؤن ٨ًدك٠ الُبِب مً  زال٫ مالمذ اإلاٍغٌ بإن لضًه ٞغ 

له لُبِب ؤزهاجف(  الضع٢ُت ٖىضها ًجب جدٍى

  :الخدبحر في العيادة السييت إلاٍسع فسغ وشاغ الغدة الدزكيت  

في بٌٗ الحاالث ٢ض ج٩ىن اإلاك٩لت الضع٢ُت ٚحر مصخهت وهىا البض مً ٞدو  -

ىض الك٪ بىحىص خالت ٍٞغ وكاٍ في الٛضة الضع٢ُت البض مً اإلاٍغٌ بهىع حُضة  ٖو

ل ا  إلاٍغٌ بلى الُبِب ألازهاجف. جدٍى

البض مً َلب الاؾدكاعة الُبُت ٢بل بحغاء ؤي مٗالجت ؾيُت وختى لى ٧اهذ عوجُيُت  -

اثُت م٘ اإلاىاص اإلاسضعة)ألاصعهُالحن(  والبض مً جىدي الحظع مً اؾخسضام اإلا٣بًاث الٖى

ىالحن واإلاؿخسضمت في الخبُٗض اللنىي حٗخ بر وختى اؾخسضام الخٍُى اإلاكبٗت باألصٍع

م مً بٌٗ الضعاؾاث حكحر الى ؤن اؾخسضام اإلاسضع اإلاىيعي  مًاص اؾخُباب بالٚغ

اثُت ب٨مُاث مٗخضلت  )ال جخجاوػ ألاهبىلخحن ( ال ٌؿبب ؤي  الحاوي ٖلى اإلا٣بًاث الٖى

اجف م٘ اإلاسضع  م مً طل٪ ًىصح باالبخٗاص ًٖ اؾخسضام اإلا٣بٌ الٖى مك٩لت وبالٚغ

 اإلاىيعي.

 



- 25 - 

 3ر والقلع التخدي                                              كلية طب األسنان 

ر السابلت ًمكً لأللم والخىف أن ًؤهب لحدور أشمت  بالسغم مً جميع الخدابح -
 :Thyroid storm or thyroid crisisدزكيت أو عاصفت دزكيت 

 والتي جخظاهس على الشكل الخالي:

 حؿٕغ ٢لب وػٍاصة الغحٟان. 

 الحمى. 

 جىٟـ ؾُخي م٘ حؿٕغ الخىٟـ. 

  ،الغحٟان والهُاج 

  اصة الخبى٫ .الكٗىع بالُٗل، ٍػ

غاى وفي خا٫ ْهىع هظه  :ألٖا

 .ًىي٘ اإلاٍغٌ بىيُٗت الاؾخل٣اء 
 .ٌوه٣ىم بالٗمل ٖلى جسٌُٟ صعحت خغاعة اإلاٍغ 
  خ٣ً هُضعو٧ىعجحزون 

ً
ت  وزٍدًا  ملٜ 200- 100بجٖغ

  ه٣ل اإلاٍغٌ الى اإلاكٟى لُخاب٘ الٗالج مً زال٫ مًاص الضع١) بغوبُل جُىعاؾُل
propyl thiouracil  ( وخانغاث بِخا )بغوبغاهىلى٫propranolol.) 

اهتهيىا مً الخحدر عً بعع أمساض الغدد الصم وكيفيت جدبحرها هبدأ آلان 

 بالخحدر عً بعع أمساض الدم:

Hemophilia  

في الضم وحٗني  الخسثر الىاقئت ًٖ ه٣و ؤخض ٖىامل الدم الىزازيت هي ؤخض ؤمغاى  -

ُلُا =   .)وهى هاصع( -     .ؾُىلت الضم(٧لمت )هُمٞى

ُلُابٗٝغ والجُض هىا بإن اإلاٍغٌ ٌ -  .إهه مهاب بالهُمٞى

 جصىف الهيمىفيليا إلى زالر عائالث جبعا لعامل الخخثر الىاكص في كل حالت:

ُلُا آ   %مً بحمالي 85وحك٩ل خىالي  8هاقئت ًٖ ه٣و ٖامل الخسثر ع٢م  :Aهُمٞى

ُلُا بالٗالم ولظل ُلُا ال٨الؾ٨ُُت(خاالث الهُمٞى  ٪ حؿمى ب )الهُمٞى
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% مً بحمالي 14,5وحك٩ل خىالي  9هاقئت ًٖ ه٣و ٖامل الخسثر ع٢م  :Bهُمى ُٞلُا ب 

 .الحاالث ٖلى مؿخىي الٗالم

ُلُا ج  ُلُا  11وهي هاقئت ًٖ ه٣و ٖامل الخسثر ع٢م  :Cهُمٞى وهي ؤ٢ل ٖاثالث الهُمٞى

 وحك٩ل هدى
ً
ا 5ُقُٖى  لُا.% مً بحمالي خاالث الهُمٞى

  ع مصاب بالهيمىفيليا   A: الخدبحر في العيادةالسييت إلاٍس
البض مً ؤزظ ال٣هت اإلاغيُت بهىعة حُضة وجدغي ُٞما بطا حٗغى اإلاٍغٌ لٗمل  .1

 .حغاحي ؾاب٤ و٦ُُٟت جضبحر اإلاٍغٌ
ًًٟل مٗالجت الحاالث الُُٟٟت في الُٗاصة الؿيُت ؤما الحاالث الكضًضة واإلاخىؾُت  .2

 اإلاكٟى. البض مً مٗالجتها في
ت مً الازخباعاث .3   :ججغي إلاٍغٌ الىاٖىع مجمٖى

اث٠ ال٨بض. - PTTػمً  – PTػمً  –وؿبت الٗامل النامً  -حٗضاص الهُٟداث   ْو

ًٟل بحغاء الح٣ىت  .4  ٚحر مؿخُب ٍو
ً

ٌٗخبر الخسضًغ الىاحي ٖىض مٍغٌ الىاٖىع ؤمغا
ٌ ًٖ الٗامل في الحاالث الُُٟٟت ٣ِٞ)و ُُٗه ٢بل يمً الغباٍ وطل٪ ٢بل الخٍٗى

ٌ ًٖ الٗامل  VIIIؾاٖخحن مً الٗمل( ؤما الحاالث اإلاٗخضلت والكضًضة ٞالبض مً الخٍٗى
VIII .٢بل ؤي هٕى مً ؤهىإ الخسضًغ 

اث بلى ؤن ًخى٠٢ الجٝز بك٩ل ٧امل(.  )بال٣لٕى اإلاخٗضصة ًإزظ اإلاٍغٌ ٖضة حٖغ

ت منل الخ٣لُذ ٞى١ اللنىي بلى  .5 مٗالجت ال جدخاج بٌٗ ؤهىإ اإلاٗالجاث اللنٍى

ًُت بالٗامل   .VIIIحٍٗى

6.  ٌ ًم٨ً ٢ل٘ ألاؾىان اإلاا٢خت اإلاخ٣ل٣لت واإلامخهت الجظوع صون الحاحت بلى حٍٗى

 VIIIالٗامل

ًُت بالٗامل  .7 بدُث جهل بلى VIII ؤما باليؿبت لل٣ل٘ ٞالبض مً اإلاٗالجت الخٍٗى

 % ٢بل اإلاٗالجت بؿاٖت.50مؿخىي 

ت ا .8 ٌ بالٗاملفي  ٢ل٘ ألاؾىان الجغاحي والجغاخت الٟمٍى  لهٛغي ٞالبض مً الخٍٗى

VIII  لخهل وؿبت الٗاملVIII  ؤزىاء الجغاخت.100بلى % 

ٗىص الؿبب بلى  .9 ت بٗض الٗمل الجغاحي َو الخُُٛت الى٢اثُت بالهاصاث حٗخبر يغوٍع

اصة  م٨ً ؤن حؿاهم في اهدال٫ الٗل٣ت اإلادك٩لت. ٖو الخ٣لُل مً بم٩اهُت خضور بهخان ٍو

 في الخُُٛت الى٢اثُت.  اثالبيؿلُىما وؿخسضم ػمغة 
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 ؾى٣ىم آلان بالخدضر ًٖ بٌٗ ألامغاى الٗهبُت و٦ُُٟت جضبحرها: 

Epilepsy  

اث٠ الضماٙ - ُٟت مً ْو ُت الىاخضة حٗني خضور ايُغاب ما٢ذ في ْو  الىىبت الهٖغ

اث٠ مجخمٗت(.  )ؤو ٖضة ْو

اصة لٟترة ػمىُت مدضوصة )حؿخمغ لض٢اث٤( زم ًيخهي وهظا الايُغاب ًدضر  - بٛخت ٖو

 .ٞجإة ؤي ؤن البضاًت والنهاًت لهما خضوص ٚحر واضحت. )بالؿالًض مظ٧ىع خضوص واضحت(

 :أشكال الىىبت الصسعيت

ُت بدؿب اإلاغ٦ؼ اإلاخإزغ ؤو اإلاغا٦ؼ اإلاخإزغة باليكاٍ الهغعي  جدىٕى ؤق٩ا٫ الىىباث الهٖغ

 :
ً

 ٞمنال

ُت .1  :في ؤخض مغا٦ؼ ؤلاخؿاؽ هىبت نٖغ

بت ؤو عئٍت ؤيىاء وؤلىان ٚحر خ٣ُ٣ُت ؤو  ًيخج ٖنها بخؿاؽ ٚحر وا٢عي ٦كم عاثدت ٍٚغ

 ؤلاخؿاؽ باأللم ؤو الخىمُل في حؼء مً الجؿم.

ُت في ؤخض مغا٦ؼ الحغ٦ت .2  :هىبت نٖغ

يخج ٖنها ما ٌؿمى بالدكىج ) غاٝ ٖىُٟت و٢ض ًهاخب ( Convulsionٍو خُث ج٩ىن ألَا

 .ن الىعي والؿ٣ٍى ٖلى ألاعىطل٪ ٣ٞضا

ُت في ؤخض مغا٦ؼ الؿلى٥ .3  :هىبت نٖغ

مً صون ؾبب ؤو الكٗىع بالخٝى ؤو ألالٟت ؤو  ؾلى٥ ٚحر مبرع ٧الطح٪ًيخج ٖنها 

ال٣ُام بالغ٦ٌ مً ٚحر هضٝ ؤو ٖمل خغ٧اث بالُض مكابهت لحغ٧اث ال٨خابت ؤو ٞخذ 

 الٗلب وألاػعاع.

 ع الصسع في العيادة ال  :سييتكيفيت جدبحر مٍس
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  ٘م٨ً ؤن ًمى ش اإلاٍغٌ هى الكٍغ ألاؾاس ي لىجاح الٗالج ٍو ت قاملت لخاٍع بن مٗٞغ

 ال٨نحر مً الخ٣ُٗضاث.

 ٪ىن طل  .مٗٓم اإلاغض ى الظًً ٌٗاهىن مً صاء الهٕغ ٌٗٞغ

  ش اعتهم ألاولى ٖىضما ًخم ؤزظ الخاٍع يبػي اؾخسالم هظه اإلاٗلىماث مً زال٫ ٍػ ٍو

 .الهخي

 خباع   ًيبػي ٖلى الُبِب ؤن ًإزظ وهى ؤخض الٗىامل التي ًم٨ً  ؤلاحهاصفي ٖحن الٖا

 ؤن جاصي بلى خضور الىىبت لظل٪ ًجب الحض مً ٢ل٤ اإلاٍغٌ والخىجغ.

  ًم٨ً بُٖاء هاالء اإلاغض ى  للًىءًم٨  في بخضار هىبت الهٕغ ٍو
ً

ؤن ٩ًىن ؾببا

 صواء مهضت.

 .ًجب ٖلُىا جدمل اإلاٍغٌ وهبٗضه ًٖ ؤي زُغ بلى ؤن جيخهي الىىبت 

                            Hepatitis Viral 

 CوBإهخاهاث إلتهاب الكبد الفحروس ي 

 في الٗالم -
ً
 واؾدُُاها

ً
 (HBV-HCV)وهما ألاهم بحن هظه الٟحروؾاث ألنهما ألا٦ثر اهدكاعا

هم ًجب ؤن ًضع٥ الُبِب ؤن وؿبت ٦بحرة مً اإلاغض ى اإلاهابحن بالٟحروؽ جخُىع لضي -

ت،  بضي هاالء اإلاغض ى الىا٢لحن للٟحروؽ مٓاهغ ٞمٍى ؤلانابت بلى خالت ؤلاػمان، ٍو

ت جإطي الخالًا ال٨بضًت واعجٟإ  ؿخمغ لضيهم ج٩ازغ الٟحروؽ مما ًاصي الؾخمغاٍع َو

ان الخالًا ال٨بضًت.  زُىعة ؤلانابت بؿَغ

 ٖلى عبِ البُلىعوبحن م٘ الحمٌ ا -
ّ
لٛلى٧ىعووف و٦ىدُجت لٗضم ٢ضعة ال٨بض اإلاخإط

ُغح في البى٫ ٖىضها ًهبذ  ترؾب في اليسج ٍو ؾِىجم ٖىه جغا٦م للبُلىعوبحن في الضم ٍو

هبذ لىن البى٫ ؤٚم٤ وؾُدضر انُباٙ في لىن  الجلض ونلبت الٗحن بلىن ؤنٟغ ٍو

 البراػ ؾببه الٟكل في بَغاح الهٟغاء.

امل الخسثر مما بن ؤلانابت الكضًضة لل٨بض ؾخاصي بلى جدضًض ٢ضعجه ٖلى بهخاج ٖى  -

 ٖملُت ؤلاع٢اء.  PT في  مؿخمغ في ػمً البروجغومبحن وايُغاب جُاو٫ ًاصي لحضور 
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 :الخدبحر في العيادة السييت إلاٍسع التهاب الكبد الفحروس ي 
 .هاٝػاإلاٍغٌ اإلاهاب بأٞاث ٦بضًت هى مٍغٌ  .1
ت طاث الؿمُت ال٨بضًت منل .2  :ًجب ججىب جإزحر ألاصٍو

 Aspirin 

 Paracetamol 

 Tetracycline 

 Erythromycin 

 Diazepam 

 Carbamzepine 

 في الُٗاصة. الٗضوي الاهدباه بلى بم٩اهُت اهخ٣ا٫  .3

 .الاؾترًًٟل اؾخسضام اإلاسضع مً ػمغة  .4

خباع لإلهخانهىا٥ اؾخٗضاص  .5  .ًجب ؤزظه بٗحن الٖا

 

                                    Renal Failure 

 السييت إلاٍسع مصاب بالفشل الكلىي  الخدبحر في العيادة: 

  ًاء لظا البض اث٠ ألٖا بن مٍغٌ ال٣هىع ال٩لىي لضًه ال٨نحر مً الايُغاباث في ْو

 .مً الخٗامل مٗه بدظع

  البض مً مغا٢بت يِٛ اإلاٍغٌ ٢بل وؤزىاء وبٗض اإلاٗالجت الؿيُت ؤو الجغاخُت جدذ

 الخسضًغ اإلاىيعي.

 :وذلك ٌعىد لسببحن للجزفاإلاٍسع معسض 

ت وجسغب ٖامل الؿبب ألاو٫  : هى جُاو٫ ػمً الجٝز )ؾببه ايُغاب الهُٟداث الضمٍى

لبراهض(  .ٞىن ٍو

ً بك٩ل جالي الؿبب الناوف اث مً الهُباٍع : هى جُاو٫ ػمً الخسثر )ؾببه جىاو٫ حٖغ

 .(ء ٧اهذ )جدا٫ صمىي ؤو جدا٫ ؾٟاقيإلحغاء ٖملُاث الٛؿل ؾىا
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 وللخعامل معه ًجب الاهدباه إلاا ًلي:

ً ًمخض لٟترة ٢هحرة)بو  ؾاٖاث( وبالخالي البض مً ؤزظ الخضابحر الالػمت 8-6ن ؤزغ الهُباٍع
ت في م٩انها ٦ةحغاء الخُاَت واإلاىاص اإلاؿاٖضة ٖلى ججم٘  لخنبُذ الٗل٣ت الضمٍى

ً والهُمى ٧ىالححن.  الهُٟداث منل الجُل ٞىم والهُمىُٞبًر

للٛؿل وطل٪ لٗضة ؤؾباب منها ػوا٫ البض مً جإحُل اإلاٗالجت الؿيُت بلى الُىم الخالي  -
 بٗض حلؿت الٛؿل التي حؿخمغ لٗضة 

ً
 واإلاٍغٌ ٩ًىن ؤ٦ثر اعجُاخا

ً
ً نهاثُا جإزحر الهُباٍع

ٓمي في الُىم الخالي  ؾاٖاث وج٩ىن مغه٣ت ٦ما ج٩ىن هخاثج الٛؿل في مؿخىاها ألٖا
 للٛؿل.

اث ال باإلهخاهاثاإلاٍغٌ ٖغيت لإلنابت  - ُٟت ال٨ٍغ بٌُ ،٦ما ؤن بؿبب الخلل في ْو
اهُت هى ٖغيت  لت وعٍضًت قٍغ اإلاٍغٌ الظي ًجغي ٚؿل ٧لىي  باهخٓام لضًه جدٍى

 لحضور ؤلاهخان في م٩ان ؤلانابت لظا البض مً الخُُٛت الى٢اثُت بالهاصاث.

البض مً جىدي الحظع ؤزىاء اؾخسضام اإلاسضعاث اإلاىيُٗت ٟٞف خاالث ال٣هىع ال٩لىي  -
ض مً جإزحره الؿلبي الجهاػي ،لظل٪ جؼصاص ٦مُت اإلاسضع اإلاىيعي ؤو م ؿخ٣لباجه مما ًٍؼ

ت اإلاسضع اإلاؿخسضمت بدُث ال جخجاوػ  زٌٟالبض مً  ت اإلاؿمىخت 25حٖغ % مً الجٖغ
ت   ؤمبىالث. 3ٖىض الصخو الؿلُم ؤي ال جخجاوػ الجٖغ

ت جدخاج بلى حٗضًل في  - اث الضواثُت ٞبٌٗ ألاصٍو البض مً الخٗضًل ٖلى بٌٗ الجٖغ

تها ٞهي حؿب تحٖغ اصة الؿمُت ال٩لٍى  .ب ٍػ

 :أما باليسبت للمسكىاث فيخم حعدًل جسعتها على الشكل الخالي

Codeine  خُاصًت.  75ٌؿمذ ب ت الٖا  % مً الجٖغ

Acetaminophen  ت ٞهي  NSAIDSؾاٖاث ؤما باليؿبت للـ  8مٜ ٧ل 500ٌُٗى بجٖغ
إزغ ٞالبض مسغقت بهىعة ٖامت وحؿاٖض ٖلى الجٝز ٦ما ؤن بَغاخها ال٩لىي ٩ًىن مخ

 مً ججىبها.) ججىب ون٠ الؿغحام (. 

 ما ًدضر جهلب  -
ً
البا بٗض ٢ل٘ الؿً ؾُترمم اليؿُج الٗٓمي بهىعة ٚحر َبُُٗت ٚو

ٗاوف  ٖٓمي في مى٣ُت ال٣ل٘ والؿبب ٌٗىص بلى الخلل في هغمىهاث الٛضص حاعاث الضع١ َو

٦ناٞت الٗٓم  اإلاٍغٌ بهىعة ٖامت مً جىا٢و ٦ناٞت الٗٓم في بٌٗ اإلاىا٤َ واػصًاص

 في مىا٤َ ؤزغي وزانت في مى٣ُت ألاعخاء الؿٟلُت.
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                            :Renal Transplantation 

  زال٫ ألاقهغ الؿخت ألاولى مً ٖملُت الؼعٕ ال ججغي اإلاٗالجت الؿيُت الغوجُيُت وال

 .ًخم بحغاء ؾىي اإلاٗالجاث ؤلاؾٗاُٞت جدذ الاؾدكاعة الُبُت

  بض مً بجبإ الخضابحر الى٢اثُت في الُٗاصة إلاى٘ ه٣ل ؤلاهخان بلى اإلاٍغٌ.ال 

  ٌٗاوف مٍغٌ ػعٕ ال٩لُت مً ازخالَاث ٖملُت الؼعٕ وهظه الازخالَاث في ؤٚلبها

 هاججت ًٖ جىاو٫ منبُاث اإلاىاٖت 

 ت  (Cyclosporine):ٞمً الخإزحراث الجاهبُت لهظه ألاصٍو

 ت، اعجٟإ يِٛ الضم، ٣ٞغ الضم، الطخا  مت اللنٍى

  ت ؾُاصي بلى ػوا٫ هظه الطخاماث )بن ٢ل٘ ألاؾىان اإلاداَت بالطخاماث اللنٍى

 ؤؾابُ٘ ( 6-4زال٫ 

  لظل٪ ه٣ىم  لإلهخاهاثي٠ٗ عص الٟٗل اإلاىاعي ٖىض اإلاٍغٌ وبالخالي ًهبذ ؤ٦ثر ٖغيت

ت  و٢اثُت. ت ؤٖلى مً الهاصاث ٦جٖغ  بةُٖاثه حٖغ

 لتهاب الالؾخحروثُضًت ألنها طاث ؾمُت البض مً جىدي الحظع ٖىض ون٠ مًاصاث الا

ت  .٧لٍى

  لظل٪ البض مً بحغاء ازخباع الـ  للجٝزٌٗخبر مٍغٌ ػعٕ ال٩لُت مً اإلاغض ى اإلاٗغيحن

(PT  <2.5 ) 

  إلحغاء الجغاخت الهٛغي. 

ًم٨ً ؤن ٌٗالج مٍغٌ ػعٕ ال٩لُت بالؿخحروثُضاث وفي هظه الحالت البض مً حٗضًل -

ت الؿخحروثُضاث و٢ض ًدخ اث و٢اثُت صاٖمت مً الؿخحروثُضاث حٖغ اج اإلاٍغٌ بلى حٖغ

ت خاصة.  إلاى٘ خضور ؤػمت ٦ٍٓغ

خم الخعامل مع اإلاٍسع على الشكل الخالي  :ٍو

ال في خا٫ بحغاء مٗالجت ؾيُت مداٞٓت ؤو مٗالجت لبُت ٚحر عايت واإلاٍغٌ ٚحر زاث٠ 

ت بياُٞت مً الؿخحروثُضاث والبض مً الخإ٦ض مً ؤن اإلاغ  خاحت ٌٍ ٢ض جىاو٫ بلى حٖغ

خُاصًت. خه الٖا  حٖغ
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ت مً ألاؾىان ،٢ل٘ حغاحي بؿُِ، ٢ُ٘  ٖىض بحغاء حغاخت نٛغي )٢ل٘ مجمٖى

ت الُىمُت مً الؿخحروثُضاث مًاٖٟتلجام.....( هىا البض مً الحاحت بلى   .الجٖغ

ت واؾٗت......(البض مً  ٖىض بحغاء حغاخت مخىؾُت )٢ل٘ حغاحي م٣ٗض، حغاخت ٞمٍى

 مٜ  100مً الـ   و٢اثُتت بُٖاء اإلاٍغٌ حٖغ
ً
٢بل اإلاٗالجت  مباقغة  وزٍدًا

(Hydrocortisone) 

 ؤو 
ً
 ٢بل اإلاٗالجت بىه٠ ؾاٖت ؤو  عظليا

ً
ا  ٢بل اإلاٗالجت بؿاٖخحن. فمٍى

ٖىض بحغاء حغاخت ٦بري )حغاخت ٨ُٞت وحهُت جدذ الخسضًغ الٗام( ٌُٗى -

Hydrocortisone 200  ٜم 
ً
ُٗى  وزٍدًا  مٜ  ٢100بل الٗمل الجغاحي. َو

ً
 ٧6ل  عظليا

 .ؾاٖت بٗض الٗمل الجغاحي 24ؾاٖاث زال٫ 

ت مً الؿخحروثُضاث زال٫ ٞترة ج٣ل ًٖ  ؤقهغ هى  10-6ٌٗخبر ٧ل مٍغٌ جىاو٫ آزغ حٖغ

ت   مً الؿخحروثُضاث. صاٖمتمٍغٌ بداحت بلى حٖغ

   Pregnancy & Lactation 

 Pregnancy:الحمل

ىلىحُت َبُُٗت وم٘ طل٪ البض مً اجساط بٌٗ ٌٗخبر الحمل وؤلاعيإ خالت  ٞحًز

الاخخُاَاث ٖىض الخٗامل م٘ هظه الحاالث مً زال٫ حٗضًل بٌٗ ؤلاحغاءاث والخٗضًل 

 .في بٌٗ ؤهىإ الؼمغ الضواثُت اإلاؿخسضمت

 جدبحر الحامل في العيادة السييت: 

o  ت ٖىض اإلاغؤة الحامل وبػالت حمُ٘ الٗىامل البض مً الخإ٦ُض ٖلى ؤهمُت الصحت الٟمٍى

ت زال٫ ٞترة الحمل  .اإلااهبت لاللتهاباث اللنٍى

o بُيذ الضعاؾاث بم٩اهُت ٖبىع الٟلىع للمكُمت. :جُب٤ُ الٟلىع زال٫ الحمل 

 جىكيذ اإلاعالجت: 
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وزانت النالر ألاولى البض مً ججىب جُب٤ُ اإلاٗالجاث الؿيُت الغوجُيُت زال٫ ألاقهغ  -

 لإلحهاى
ً

 % مً خاالث الحمل (15)ًدضر بيؿبت  ٖىض اإلاٍغًت التي حٗغيذ ؾاب٣ا

 لإلؾ٣اٍ هى  -
ً

ا زال٫ هظه اإلاغخلت وبالخالي ًم٨ً حكىه الجىحن  والؿبب ألا٦ثر قُٖى

ؤن جاصي اإلاٗالجت الؿيُت زال٫ هظه اإلاغخلت بلى حكىه الجىحن لظل٪ ًًٟل ججىب 

 .اإلاٗالجت الؿيُت الغوجُيُت زال٫ هظه اإلاغخلت

هي الٟترة ألا٦ثر مالثمت للخضازالث الؿيُت ؤما مً الحمل  اإلاخىؾُتحٗخبر ألاقهغ  -

ًٟل جإحُل  ألازحرةألاقهغ النالر   ٚحر مالثمت للمٗالجت الؿيُت الغوجُيُت ٍو
ً

حٗخبر ؤًًا

 .اإلاٗالجت إلاا بٗض الىالصة

 س الشعاعي السني  :الخصٍى

 .البض مً ججىبه زال٫ هظه اإلاغخلت ٢ضع ؤلام٩ان

دت وبىيُٗت هه٠ الجلىؽالبض ؤن ج٩ىن حلؿاث اإلاٗالجت ٢هحرة و   .مٍغ

م٨ً ؤن جخٗغى اإلاغؤة الحامل زال٫ اإلاٗالجت الى اهسٟاى يِٛ ًخٓاهغ ببِء ٢لبي  ٍو

ٗىص الؿبب بلى يِٛ الجىحن ٖلى الىعٍض ألاحٝى الؿٟلي مما ًاصي  ،حٗغ١ ،ٚنُان، َو

الى عجؼ الٗىص الىعٍضي بلى ال٣لب وج٩ىن اإلاٗالجت مً زال٫ بمالت اإلاٍغًت ٖلى الجاهب 

.  الاٌؿغ لُبخٗض الجىحن ًٖ الىعٍض الاحٝى

 :اسخخدام الصمس اإلاخدزة 

 مً خُث الاؾخسضام وجًم هظه الؼمغة 
ً

حٗخبر ػمغة الاؾتر هي الؼمغة ألا٦ثر  ؤماها

، خُث ؤن Chlorprocaine ، ٧لىع بغو٧اثحن  Procaine، بغو٧اثحن  Tetracaineجترا٧اثحن 

م ال٩ىلحن اؾخحراػ )هظه الؼمغة حؿخ٣لب في اإلاهىعة مً زال٫ ؤ  (Cholinestraseهٍؼ

 ت  :اسخخدام ألادٍو

 ٖلى الحامل زال٫ ٞترة اإلاٗالجت الؿيُت و٢ض 
ً
حٗخبر مً ؤ٦ثر ألامىع التي حك٩ل زُغا

ت التي جازغ ٖلى الحمل في  ت ألاصٍو ٨ُت لألصٍو اث 5نىٟذ الجمُٗت ألامٍغ   :مجمٖى
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ت التي ٞكلذ الضعاؾاث ٖلى الا  :Aاإلاجمىعت  وؿان في بزباث يغعها ٖلى جًم ألاصٍو

 الجىحن.

ت والتي لم جنبذ الضعاؾت ٖلى الحُىان ٖلى زُىعة ٢اجلت  :Bاإلاجمىعت  جًم ألاصٍو

ت جنبذ زُغها ٖلى الجىحن.  للجىحن، و٦ظل٪ ال جىحض صعاؾت بكٍغ

ت والتي ال حؿدنني الضعاؾاث زُىعتها ل٨ً ٞىاثض اؾخسضامها  : Cاإلاجمىعت  جًم ألاصٍو

 اؾخسضامها.ؤ٦بر مً مساَغ 

ت التي ؤزبدذ الضعاؾت زُىعة لها ٖلى الجىحن، ل٨ً ًم٨ً  :Dاإلاجمىعت  جًم ألاصٍو

 اؾخسضام الضواء في بٌٗ الحاالث اإلاهضصة للحُاة.

ت التي ؤزبدذ الضعاؾاث ؤنها ٢اجلت للجىحن وال ٞاثضة جٟى١   :Eاإلاجمىعت  جًم ألاصٍو

 مؿاوت اؾخسضامها.

 Lactationؤلازطاع:

للمغؤة اإلاغي٘ ٞال جىحض ؤي حٗضًالث ٖلى ؤلاحغاءاث الؿيُت اإلاخبٗت بطا لم ؤما باليؿبت 

ت وججىب  اث بٌٗ ألاصٍو ج٨ً حٗاوف مً ؤًت ؤمغاى ؤزغي ؾىي الخٗضًل ٖلى حٖغ

ت اإلاؿمىح بها  اؾخسضام بًٗها آلازغ وبهىعة ٖامت ختى في خا٫ اؾخسضام ألاصٍو

 .ؾاٖاث 4ًًٟل ججىب ؤلاعيإ إلاضة

ال٢تها بالحملخىٗغى حضولحن ؾما ًلي في  ت ٖو  وؤلاعيإ ى٫ ألاصٍو
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  .....الجضو٫ للحٟٔ

 :ت واسخخدامها خالل فترة الحمل  جدول ًبحن ألادٍو

 اسم اإلاادة الدوائيت الخأزحراث عىد الجىحن إمكاهيت اسخخدامه

ٌٗخبر الهاص اإلاسخاع ؤزىاء 

 الحمل

 وؤ٢لها 
ً
ٌٗخبر مً ؤ٦ثر الهاصاث ؤماها

 ٖلى الجىحن
ً
 يغعا

Penicillin 

ًم٨ً جُب٣ُها ٖىض الحامل 

اث الىٓامُت  يمً الجٖغ

ًنبذ جإزحره اإلاكىه ؤو الؿام ٖىض لم 

 الجىحن

Cephalosporin 

ًم٨ً جُب٣ُه م٘ الاهدباه بلى 

 اإلا٣ضاع

 للجهاػ 
ً
 ؾمُا

ً
ًم٨ً ؤن جدضر جإزحرا

الؿمعي الضهلحزي ٖىض الجىحن )النلث 

 الناوف والنالث(

Aminoglycoside 

ًم٨ً ونٟه للحامل م٘ 

اث  الخ٣ُض بالجٖغ

 Macrolide لِـ له جإزحراث ياعة ٖلى الجىحن

 Tetracycline جإزغ في الىمى الٗٓمي ،جلىن ألاؾىان ال ٌُٗى للحامل

ًًٟل ٖضم بُٖائه في النلث 

 ألاو٫ مً الحمل

 Metronidazole لم جنبذ الضعاؾاث ٖضم يغعه

ًم٨ً اؾخسضامه بإمان َُلت 

 ٞترة الحمل

ؤزبدذ الضعاؾاث زلىه مً الخإزحر الؿمي 

 والخإزحر اإلاكىه للجىحن

Acetaminophen 

اهُت الغخمُت، بَالت  ال ٌُٗى للحامل بٚال١ ال٣ىاة الكٍغ

 ٞترة اإلاساى

Aspirin 

ًاصي بلى جنبُِ جىٟس ي والصي زانت  ال ٌُٗى للحامل

ٖىض اؾخسضامه في النلث ألازحر مً 

 الحمل

Codeine 

غ مٗلىماث خى٫ ؤمان الضواء  ال ًًٟل اؾخسضامه ال جخٞى

هانه مً زال٫ ٞترة الحمل بال ؤن امخ

 ال٣ىاة الهًمُت يئُل

Nystatin 
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 ت خالل فترة ؤلازطاع  :جدول ًبحن أمان بعع ألادٍو

 اؾم اإلااصة الضواثُت ؤمان اؾخسضامها زال٫ الغياٖت

ىصح بخىدي الحظع  Lidocaine ًم٨ً اؾخسضامه ٍو

ىصح بخىدي الحظع  Mepivacaine ًم٨ً اؾخسضامه ٍو

 Procaine ًم٨ً اؾخسضامه

 Cephalosporin مهًم٨ً اؾخسضا

 Penicillin ًم٨ً اؾخسضامه

غ مٗلىماث خى٫ ؤمان اؾخسضامها  Aminoglycoside ال جخٞى

غ مٗلىماث خى٫ ؤمان اؾخسضامها  Macrolide ال جخٞى

 Tetracycline ججىب اؾخسضامها

اث ال٨بحرة  Metronidazole ًىصح بخجىب الجٖغ

 Acetaminophen ًم٨ً اؾخسضامه بإمان

 Aspirin ىدي الحظع ٖىض اؾخسضامهًىصح بخ

 Codeine ًىصح بخىدي الحظع ٖىض اؾخسضامه

 ..… T.KH .......اهتهذ اإلاحاطسة...........

 جمذ بعىهه حعالى............


