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الوقاية من 
التهاب الرئة يتم 

عن طريق النظافة 
وغسل اليدين

نادر العريض*
بقلم طبيب

كل عملية جراحية، مبا في ذلك جراحة التجميل، 
تنطوي على مخاطر معينة. كل يوم يقوم جراحو 
التجميل بأداء العشرات من العمليات الناجحة، 
وم���ع ذلك فإن كل مريض يج���ب أن يأخذ بعني 
االعتبار أنه ال يوجد عالج من دون مخاطر، حتى 

لو قام باإلجراء اجلراحي أمهر اجلراحني.
املخاطر الرئيسية لعمليات جراحة التجميل 
متع���ددة منها: تغير ملمس املنطقة في أو حول 
منطقة العملية، تغير لون اجللد، االلتهاب، تشكل 

ندبا سيئة املظهر، واحلساسية للمخدر.
عواقب هذه املضاعفات عادة ما ميكن تصحيحها 
بعملية إضافية أو أكثر. وقد ينتج اس���تثنائيا 

تشوه جمالي دائم أو حتى الوفاة.
ميكن لكرميات العناية بالبشرة أن تكون خيارا 
جيدا لتجنب أي من هذه املخاطر ولتجنب تكبد 
مبالغ طائلة. وميكن ألي شخص حتسني مظهره 
عن طريق استخدام منتجات مكافحة الشيخوخة 

والعناية بالبشرة والشعر.
وفي محاولة من مختبرات منتجات العناية 
بالبشرة للحد من توجه الكثيرين لعمليات التجميل 
واعطائهم احلل البدي���ل، قامت هذه املختبرات 
باالعتماد ف���ي تصنيع منتجاته���ا على أحدث 
البيولوجية  التكنولوجيا  االكتشافات في عالم 
وجنحت في انتاج مستحضرات للتجميل ذات 
خصائص طبية تعمل على جتديد خاليا الشعر 
والبشرة. وقد أطلقت في االسواق مجموعة من 
املنتجات أحدثت ثورة ف���ي عالم التكنولوجيا 
البيولوجية للتخلص من عالمات الش���يخوخة 
املختلفة، متنح مس���تخدمي هذه املستحضرات 

مظهر الشباب الذي يطمحون إليه دائما.
لذا عن���د اختي���ار مس���تحضرات التجميل 
والعناية بالبش���رة والشعر يجب التأكد من ان 
هذه املنتجات تعتمد في عملها وتأثيرها العالجي 

على التالي:
عناصر النمو

وهي بروتينات تنتج عن طريق االستنساخ 
اجلين���ي يتم نقلها في نظ���ام بكتيري لتتكاثر 
وتتخمر، من أجل انتاج بروتينات عالية اجلودة 
هدفه���ا تفعيل تكاثر اخلاليا. كم���ا تنظم انتاج 

الكوالجني، اإليالستني والالمينني
الببتايدات المشابهة

 الببتيدات املنتجة صناعيا هي ببتيدات مشابهة 
متاما في شكلها وعملها لعناصر النمو املنتجة 
طبيعيا في اجلسم. هذه الببتيدات الشبيهة توفر 
الفوائد العالجية نفس���ها التي توفرها عناصر 
النمو الطبيعية ولكن باستقرار أكبر في اجلسم 

وقدرة أفضل على اختراق طبقات اجللد.
تخصص الخاليا الجذعية 

الت���ي حتتوي عل���ى البروتينات  املنتجات 
احملفزة لتحول اخلاليا اجلذعية إلى خاليا بالغة 
ومتخصصة. عندما تضاف هذه احملفزات إلى منتج 
معني تعطي إش���ارة للخاليا اجلذعية املوجودة 
في الطبقات الدهنية للجلد، لتبدأ عملية التحول 
والتخصص أي »وضعية اإلصالح« وذلك بالتكاثر 

خللق خاليا جديدة للبشرة أو الشعر.
عملية التغليف في كبسوالت بحجم النانو

املنتجات الت���ي مت تغلي���ف محتوياتها من 
النمو والبروتينات )التي  الببتايدات وعناصر 
في العادة ال تخترق طبقات اجللد بسهولة( في 
كبسوالت بحجم النانو حيث يتم وضع جميع 
املكون���ات الفعالة داخل كبس���ولة صغيرة جدا 
)قطرها أقل من 100 نانومتر( فتتمكن هذه املواد 
من التغلغل في املسافات بني اخلاليا )املسافة بني 
خاليا اجللد تقدر ب� 140 نانومترا( وبالتالي من 

اختراق طبقات اجللد العميقة بسهولة أكبر. 
الغالف المزدوج الطبقات 

هذه التقنية في تغليف املواد الفعالة تساعد 
على توصيل للمكونات العالجية ملنتجات العناية 
بالبش���رة إلى داخل طبقات اجلل���د. فاملكونات 
الرئيس���ية يتم تغليفها في كبسوالت مزدوجة 
الطبقات لتساعد على توصيل املكونات الفعالة 
تدريجي���ا داخل اجللد مع احلفاظ على نس���بة 
استقرار عالية للمكونات ملنع ردات الفعل السلبية، 
م���ا مينحها درجة عالية م���ن التالؤم مع جميع 

أنواع البشرات.
عالج مشكالت الصلع وتساقط الشعر من دون زراعة

يعاني كل من الرجال والنساء من ترقق وتساقط 
الشعر، ما يجعلهم يسعون لعالج يريحهم من هذه 
املشكلة. كما يعتبر صلع الذكور النمطي أيضا 

مصدر قلق خطيرا لعدد كبير من الرجال. 
وعالج امليزوثيرابي لتساقط الشعر هو بديل 
الزراعة لعالج الصلع الذي يستطيع االستفادة 
منه الرجال والنساء على حد سواء. وميكن للعالج 
بامليزوثيرابي أن يلغي احلاجة إلى زراعة الشعر، 
لذا ينصح به العديد من أطباء اجللدية، فهو عالج 
لتساقط الشعر واسباب توقف منوه عند طول 

معني، كما أنه يؤخر صلع الذكور النمطي. 
والتقنيات املستخدمة في عالج امليزوثيرابي 
لتساقط الشعر أظهرت نتائج إيجابية في إعادة 
منو الشعر لدى الرجال والنساء على حد سواء، 
حيث يس���تخدم كوكتيل خاص من الببتايدات 
وعناصر النمو لتحسني الدورة الدموية في املنطقة 
املعاجلة من فروة الرأس وللس���ماح لبصيالت 

الشعر باحلصول على تغذية أفضل.
وقد يحتاج املريض إلى ثماني جلس���ات من 
عالج امليزوثيرابي لتس���اقط الشعر خالل فترة 
متتد من ش���هرين إلى ثالثة أشهر قبل أن يرى 
نتائج ملموسة. وسوف يقوم املتخصص املعالج 
بامليزوثيراب���ي بتحديد عدد اجللس���ات وإذا ما 
كانت هناك حالة معينة تتطلب جلس���ات أكثر 

أو أقل من العالج.

* اخصائي تجميل

التجميل 
من دون جراحة

كيف يتم تقييم وظائف 
الرئة عن طريق التنفس؟

٭ هن����اك ع����دة فحوص����ات 
لتقييم وظائ����ف الرئة ابتداء 
من التاريخ املرضي للمريض 
ونوعية األعراض التي يشكو 
منها ثم األشعة العادية للصدر 
فهي تعطينا تقييما مبدئيا ملا 
هو حادث بالرئة سواء كانت 
التهاب����ات أو أوراما أو أوراما 

مناعية موجودة بالرئة.
هن����اك فحوص����ات أخرى 
لوظائ����ف الرئ����ة منها فحص 
التنف����س وهو خاص بتنظيم 
الرئ����ة ومعرفة وجود  كفاءة 
وانس����داد مجرى التنفس من 
عدمه كما يح����دث مع مرضى 
الربو أو مرضى السدة التنفسية 
املزمن����ة وهي تك����ون نتيجة 

التدخني.
فاملدخنون املزمنون يحدث 
معه����م نفس اع����راض مرض 
الربو متام����ا، لدرجة حدوث 
خلط أحيانا بني املرضني ألن 

األعراض متشابهة.
وهناك فحوصات ثانية بعد 
األشعة املقطعية للرئة إذا احتاج 
األمر وهناك فحوصات لنسبة 
الغازات في الدم فهذه بشكل عام 

الفحوصات التقييمية.

ما أمراض الصدر بشكل 
عام؟

٭ أم����راض الص����در تختلف 
باختالف املسببات وباختالف 
املكان وأكثر األمراض ش����هرة 
فبالنس����بة للكوي����ت تعتبر 
أمراض حساسية الصدر هي 
األكثر شهرة وخصوصا مرض 
الربو ومرض حساسية اجليوب 
األنفية وتأتي بعدها األمراض 
الناجتة عن التدخني مثل السدة 
الرئوية وتأتي  بعدها االلتهابات 
الرئوية خصوصا الدرن وتأتي 
بعدها تليفات الرئة، واألمراض 
املزمنة للرئة، وامراض مناعة 
اجلسم التي تؤثر على الصدر 
وتسبب امراضا له وأيضا مرض 
أثناء  النوم ويعني االختناق 

النوم وهو من األمراض املنتشرة 
بسبب السمنة واملصاحبة لها 
وتأتي شكوى املريض بأنه ينام 
طوال النهار فيختنق أثناء نومه 

ويشخر.
األم����راض يت����م  وه����ذه 
تشخيصها وعالجها في عيادة 

أمراض اجلهاز التنفسي.

التهاب الرئة

ما مرض ذات الرئة؟
٭ ذات الرئة هو التهاب الرئة 
وهذا ينقسم إلى نوعني: النوع 
الڤيروسي والنوع الذي يسبب 
البكتيريا  البكتيريا، واألشهر 
فهي التي تسبب أمراض ذات 
الرئة وتختلف باختالف نوع 
الڤيروس  البكتيريا، ون����وع 

املوجود.
وهن����اك ڤيروس����ات تأخذ 
شهرة معينة تسبب ذات الرئة 
كانفلونزا اخلنازير وانفلونزا 
متالزمة الشرق األوسط وهي 

الكورونا.

هل هناك آليات دفاعية 
حلماية الرئتني من 

العدوى؟
٭ خ����ط الدف����اع األول للرئة 
يبدأ من االنف ففيه الشعيرات 
الهوائية الصغيرة التي حتاول 
دائما أن تطرد أي شوائب، أو 
جراثيم أو أي مسببات للمرضى 
بحركته املستمرة، عن طريق 
املخاط الذي يحاول أن يتخلص 
من الشوائب، والبكتيريا ألن 

إفرازه يكون بشكل مستمر.
لكن الرئ����ة معرضة دائما 
لاللتهابات وللعدوى أس����رع 
من أي جهاز آخر بس����بب أنها 

مكشوفة للجهاز اخلارجي.

الحماية من ذات الرئة

هل ميكن حماية 
أجسامنا من اإلصابة 

بذات الرئة؟
٭ الوقاي����ة من اإلصابة بذات 
الرئة يت����م عن طريق الوقاية 
بالنسبة للشخص املصاحب 

للمريض أو بالنسبة للشخص 
إذا كان حوله أناس مرضى.

الوقاي����ة عن طريق  وتتم 
النظافة اجلسدية وعن طريق 
غس����ل اليدي����ن وإذا كان لدى 
الشخص س����عال، أو عطاس 
يحاول أن يغطي فمه مبحارم 
ورقية ويغس����ل يديه بحيث 
ال ينقل الع����دوى إلى املريض 
اآلخ����ر، خاص����ة إذا كان لديه 

التهاب معد.

ما مدى جناح زراعة 
الرئتني مقارنة بزراعة 

األعضاء األخرى؟
ال����ذي تالقي����ه  النج����اح  ٭ 
زراع����ة الرئتني أقل من زراعة 
الكل����ى، أو النخ����اع مثال ألن 
الرئتني كما ذك����رت، معرضة 
دائم����ا للمؤث����رات اخلارجية 
فال يوجد عام����ل يفصلها عن 
العامل اخلارجي، فالبكتيريا 
والڤيروسات املوجودة باجلو 
تنتقل بسهولة للرئتني وحاليا 
مع التقدم العلمي، هناك توقعات 
لزراعة الرئتني ميكن أن تعيش 
من 5 إلى 10 س����نوات، ولكن 
مقارنة باألعضاء األخرى يكون 

النجاح أقل.

العالج باألكسجين

ما العالج طويل األمد 
باألكسجني؟

٭ هناك مرضى يحتاجون إلى 
األكس����جني كعالج، كاملدخنني 
الذين يصابون مبرض السدة 
الرئوية الشديد الذي يصل بهم 
إلى مرحلة نقص األكس����جني 
لديه����م في احل����االت العادية 
إلى اس����تخدام  فيحتاج����ون 
األكس����جني طوال العمر وهذا 
في حالة السدة الرئوية املزمنة 
عندما تكون في حالة متقدمة 
إلى األكس����جني  فيحتاج����ون 
على األقل 18 ساعة في ال� 24 

ساعة.

ما أنواع الربو بشكل 
عام؟ وهل هناك ربو 

حتسسي أي ربو مرتبط 
مبواسم احلساسية؟

٭ ينقسم الربو إلى نوعني: ربو 
خارجي، وربو داخلي أو قسم 
حتسسي وقسم غير حتسسي 
ونصف حاالت الربو تنتج عادة 
عن حساسية وفي هذه احلالة 
يكون لدى املريض حساسية في 
أماكن أخرى، كاجليوب األنفية 
وغيره، أي يكون لديه تاريخ 
عائلي في أمراض احلساسية 
وهذا املريض يسوء عنده الربو 
إذا تع����رض إل����ى مثيرات في 
محيطه اخلارجي مثال حبوب 
اللقاح، ففي مواسم احلساسية 

تزيد لديه نوبات الربو.
وهناك مرضى تكون لديهم 
حساسية من بروتينات معينة 
موجودة في البيت كغرف النوم 

واألثاث املنزلي.
ه����ؤالء يصب����ح لديه����م 
حساس����ية مفرطة كردة فعل 
م����ن املثي����رات اخلارجية اما 
النوع الثاني فيكون الربو غير 
مرتبط باحلساسية، وال يكون 
ناجتا عن احلساسية اخلارجية 
وهنا يصاب املريض بنوبات 
الربو نتيجة االلتهابات، خاصة 

االلتهابات الڤيروسية.
فكم����ا يص����اب بڤيروس 
االنفلون����زا يص����اب بالربو، 
وه����ذه ردة فع����ل لاللتهابات 

اخلارجية.

بكتيريا الدرن

ما أسباب الدرن وهل 
هناك بكتيريا تسبب 

الدرن مقاومة للمضادات 
احليوية؟

٭ الدرن ه����و مرض بكتيري 
وهو نفس ذات الرئة ناجت عن 
بكتيري����ا معينة، هي بكتيريا 
الدرن، وهذه البكتيريا قدمية من 
قدم اإلنسان، ومن أيام الفراعنة، 

اكتشفت في املومياءات.
ينتشر الدرن بسهولة، عن 
طريق التعرض للمصاب الذي 
يصاحبه فقدان وزن وأرق بالليل 
وكحة مزمنة، يصاحبها بصاق 
ملوث بالدم وينتشر باألماكن 
املزدحمة كثيرا واخلالية من 

التهوية املناسبة.
لذل����ك جند اكث����ر األماكن 
انتشارا على مستوى العالم في 
أمراض الدرن هي الهند والصني 
وبنغالديش، دول جنوب شرق 
آس����يا، فلدين����ا بكتيريا فعال 

مقاومة للمضادات احليوية.

هل األشخاص الذين 
لديهم حساسية أو 
اعتالل في اجلهاز 

عرضة لإلصابة 
بكورونا؟

٭ ليسوا أكثر عرضة لالصابة 
بالكورونا ولكن اصابتهم بها 

ستكون شديدة.
وبش����كل عام، أي أمراض 
ڤيروسية، كاالنفلونزا وغيرها 
تكون ردات الفعل دائما للناس 
املصابني بأمراض الرئة أش����د 
ألن هذه الڤيروسات والبكتيريا 
أكثر من غيرها  الرئة  تصيب 
فما بال املرضى الذين يعانون 

أساسا من مشاكل الرئة.
وتنصح منظم����ة الصحة 
العاملية دائما املرضى املصابني 
بأم����راض مزمن����ة بالرئة بأن 
يخضعوا للتطعيم الس����نوي 
من االنفلون����زا ألن اصابتهم 
باالنفلونزا ليس����ت كإصابة 
الناس اآلخرين الذين ال يعانون 

من أمراض صدرية.

أمراض الصدر 
متنوعة.. حسب 

املسببات واملكان 
وأكثرها شيوعًا مرض 

الربو وحساسية 
اجليوب األنفية

األنف هو خط 
الدفاع األول للرئة.. 
فالشعيرات الهوائية 
به تطرد الشوائب 

واجلراثيم

زراعة الرئتني أقل 
جناحًا من زراعة 

األعضاء األخرى ألنها 
معرضة للمؤثرات 

اخلارجية.. مبا 
حتمله من بكتيريا 

وڤيروسات

املصابون مبرض 
السدة الشديد 
يحتاجون إلى 

األكسجني طوال 
العمر كعالج

تكثر أمراض الصدر 
التنفس���ي  واجله���از 
ف���ي الكويت بس���بب 
املناخ وما  خصوصية 
تشهده البالد من غبار 
ومسببات احلساسية، 
ال���ى ط���ول  إضاف���ة 
فترة الصيف وش���دة 

احلرارة.
وخ���الل لقائنا مع 
استش���اري األمراض 
الصدرية في مستشفى 
دار الش���فاء د.عبداهلل 
املطيري، اكد ان أمراض 
الصدر تختلف باختالف 
املس���ببات وباختالف 
األمكن���ة واملناخ���ات 
اخلاصة بهما، مشيرا 
ان االنف هو خط  الى 
الدفاع االول عن الرئتني 
لذلك كثيرا ما تس���بب 
العوال���ق املوج���ودة 
الهواء حساس���ية  في 
اجليوب األنفية، وقد 
تس���بب ايضا مرض 
الربو، موضحا ان مرض 
الى ربو  الربو ينقسم 
داخلي، وخارجي وهو 
مرض حتسسي ناجت عن 
البكتيريا والڤيروسات 
والعوال���ق وامللوثات 

احملمولة في الهواء.
وحول التقدم الطبي 
في مجال زراعة الرئتني، 
أوضح ان نسبة النجاح 
في زراعة الرئتني مازالت 
اقل من زراعة األعضاء 
األخرى، بسبب تعرضها 
املس���تمر للمؤث���رات 
اخلارجية والبكتيريا 
والڤيروسات، ونصح 
الذي���ن يعان���ون من 
أم���راض مزمن���ة في 
الرئت���ني باخلض���وع 
للتطعيم السنوي ضد 
اإلنفلونزا للوقاية منها، 

وإلى التفاصيل:

د.عبداهلل دغيمان املطيري، استشاري االمراض الصدرية في مستشفى دار الشفاء، حاصل على البورد والزمالة الكندية في 
األمراض الباطنية والصدرية وكذلك العناية املركزة.

وحاصل أيضا على البورد األميركي في األمراض الباطنية والصدرية، يعالج د.املطيري الربو وااللتهابات الصدرية املختلفة 
وحساسية األنف واجليوب األنفية والصدر، كما يعالج االختناق أثناء النوم وأمراض الغشاء البلوري للرئة وأورام الرئة وحاالت 

الدرن، ويعمل على تقييم وظائف الرئة عن طريق فحص التنفس وتقييم الصدر ما قبل العمليات اجلراحية.

ضيفنا في سطور

د.عبداهلل املطيري يحاور الزميلة زينب ابو سيدو

كتبت:  زينب أبو سيدو

د.عبداهلل
المطيري

استشاري 
األمراض
الصدرية

د.املطيري لـ»األنباء«: نصف 
حاالت الربو بسبب احلساسية

منظمة الصحة العاملية تنصح املصابني بأمراض مزمنة
في الرئة باخلضوع للتطعيم السنوي ضد اإلنفلونزا


