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أسبابه تتساوى لدى الرجل والمرأة بنسبة ٤٠٪ و٢٠٪ أخرى مشتركة بينهما

د. الفضلي: نجاح معالجة العقم يحتاج إلى الثقة 
بين الطبيب والمريض بالدرجة األولى 

حنان عبد المعبود 

العقم من املشاكل املنتشـرة بشكل واسع على مستوى العالم كله، وعنه تقول استشارية أمراض النساء والوالدة، تخصص دقيق في العقم وأطفال األنابيب واحلقن املجهري، د. عالية الفضلي «إن 

معدل أسباب العقم لدى الرجل تبلغ ٤٠٪ واملرأة ٤٠٪ بينما ٢٠٪ من األسباب مشتركة بني الزوجني».

وأشـارت د. الفضلي إلى أن طفل األنبوب يعد أحد احللول ملشـكلة تأخر االجناب الناجت عن انسـداد األنابيب ووجود التصاقات، ووجود أمراض بطانة الرحم املهاجرة، وكذلك التكيسـات على 

املبايض، والتصاقات وانسداد قنوات فالوب، كما يعد حال ملشكلة عقم الرجل. 

وأشارت الى أن هناك مستجدات حملاولة رفع نسبة جناح طفل األنبوب، وأهمها تقنية الصاق األجنة عن طريق ما يعرف بالصمغ اجلنيني، عمل ثقوب بالليزر لقشرة اجلنني، قبل اعادته لرحم املرأة 

لتسهيل عملية التصاقه بجدار الرحم. والكثير حول مساعدة اإلجناب ومشاكل ومتاعب احلمل املختلفة التي ردت فيها د. الفضلي على استفسارات قراء «األنباء»، فإلى التفاصيل:

ــي نصيبا، وقد  ــم يجعل اهللا ل ــل ولكن ل أردت احلم
ــبب  ــة وقال لي الطبيب ان الس ــعة الصبغ عملت أش
ــبب في التصاقات  ــود للوالدة القيصرية، مما تس يع
ــوب األمين، ولهذا ال يصل احليوان  على امتداد األنب
املنوي. وأفاد بأنه ليس هناك مجال للحمل الطبيعي، 
ــل األنبوب وجنح من أول مرة. ولكن  وقد عملت طف
ــكلة أنني وصلت للشهر السادس وولدت وظلت  املش
ــت بعدها. وبعدها  ــة باحلضانة ٢٠ يوما وتوفي الطفل
ــرات ولكنها  ــة بطفل األنبوب ألربع م ــدت التجرب أع
تفشل كل مرة، وقد أجريت أشعة الصبغة مرة أخرى 

وأخشى أنه كل مرة يحدث معي األمر نفسه.
هل أجريت عمل منظار؟

ال لم أعمله ولم يطلبه األطباء مني.
من املفتـــرض في البداية عمـــل املنظار لنرى 
طبيعة االلتصاقـــات، ومكانها، ونحدد اذا ما كان 

االلتهابات وليس التخفيف منها.

  آالم الطمث

وسمية: ابنتي عمرها ١٨ عاما حينما يأتيها الطمث 
ــم أجر لها فحوصات من قبل  تكون مريضة جدا، ول
ــبب في ذلك؟  عند أي طبيب، فما ميكن أن يكون الس

وما هو العالج املالئم لها؟
البد من فحصها، بشـــكل جيـــد للوقوف على 
مسببات هذه اآلالم، وبالطبع هذه املسببات كثيرة، 
ومختلفة، ولهـــذا ال ميكن وصف أي دواء إال بعد 

الفحص الدقيق والوقوف على األسباب.

 اإلجهاض المتكرر

ــدى ابنتان،  ــنوات ل ــرة: أنا متزوجة منذ ٧ س ني
ــد إجنابي بناتي  ــد هللا كان حملي طبيعيا. وبع واحلم

التقنيـات المتبعة في لندن هي نفسـها المعمول التقنيـات المتبعة في لندن هي نفسـها المعمول 
بها في الكويت ولكننا نعانـي من عقدة العالج بالخارج بها في الكويت ولكننا نعانـي من عقدة العالج بالخارج 

السـباحة والمشـي ال ضـرر فيهما علـى الحامل السـباحة والمشـي ال ضـرر فيهما علـى الحامل 
ويمكنهـا المواصلـة معهمـا حتـى الشـهر التاسـعويمكنهـا المواصلـة معهمـا حتـى الشـهر التاسـع

هناك إمكانية لفكها أم ال، وبعد ذلك جنري منظارا 
آخر داخل الرحم، لنعرف إن كان داخل التجويف 
هناك أي مشـــاكل ناجتة عن العمليات السابقة أو 
اآلالم التي تنتابك، وكذلـــك تقييم بطانة الرحم، 
والنظر إلى ما اذا كانت هناك زوائد حلمية، وبعد 

هذا كله نضع خطة للعالج.
منذ أجريت أشعة الصبغة أتناول املنشطات ولكن 
ــونار ويقول ان كل  ــدث أن الطبيب يرى الس ــا يح م
ــار أيضا،  ــور على مايرام البطانة واملبيض اليس األم
ــى أن زوجي قام  ــرة التفجير، اضافة إل ويعطيني إب
ــة ألنه يتناول حبوب  ــل اختبار احليوانات املنوي بعم

الضغط.
 وملـــاذا لم يجـــرب معـــك الطبيـــب التلقيح 

الصناعي؟
ــت  ــد طلبت منه عمل طفل األنبوب، ألني يئس لق
من اإلبر، ولكنه رفض ألن زوجي يأخذ حبوبا والزال 
ــي بدايته. ولهذا بدأت في أخذ اإلبر، وقال لي  األمر ف
ان لم يحدث احلمل هذه املرة فسأعمل طفل األنبوب 

الشهر املقبل. فما رأيك؟
البـــد من إعادة التقييم حلالتك بشـــكل دقيق، 
والقيام بعمل منظار للوقوف على حالة األنابيب، 
وبعدها ميكن اتخـــاذ القرار الصائب في الطريقة 

التي تتخذينها حملاولة اإلجناب.

 العقم في الكويت

ــاري: هل نسبة العقم لدينا بالكويت كبيرة  أم مش
أم قليلة؟

بالفعل النسبة كبيرة.
ــتوى  ــائي ليس باملس وأعتقد أيضا أن الطب النس
اجليد ألن إحدى قريباتي أجرت عملية طفل األنبوب 
بالكويت مرتني وفشلت وأجرتها بلندن وجنحت. وإال 

ما الذي جعلها تنجح هناك وتفشل هنا؟
أجيبك على هذه النقطة بأن الثقة هي أهم عامل 
للنجاح، رأيي الطبي أن جناح العقم يحتاج بالدرجة 
األولى إلـــى الثقة املتبادلة بني الطبيب واملريض، 
والراحة النفسية أيضا، فمن يسافر للعالج بداخله 
احساس قوي بالنجاح ألنه شبه متأكد من نتائج 
العالج باخلارج، والثقة تزيـــد من نتائج عملية 
طفل األنبوب. وأقولها لك بصدق انني عملت بلندن 
وعملت بالكويت ونفس التقنية التي تســـتعمل 
في لندن هي نفســـها التي نقـــوم بها هناك ولكن 
تعزيز الثقة هي العامل الرئيسي. ففي لندن نقلوا 
األجنة وأخرجوها من املستشفى دون أي إرشادات 
بضرورة الراحة، والنوم باملستشفى أو غيره، وهذا 
األمر يحمل نفس نسبة النجاح والفشل بالكويت 
مثل أي مكان آخر بالعالم. وأنصحك بتقبل األمور 

مبوضوعية واحملاولة مرة أخرى. 
حماتي ولدها البكر أجنبته وعمرها ٣٨ عاما وعقب 
ــوالدة راجعت احدى الطبيبات املخضرمات،  عملية ال
ــات، وقد أجرت  ــن التصاق ــا انها تعاني م ــت له فقال
ــة باملنظار،  ــفى الفرواني ــة إلزالتها في مستش جراح
وبعدها بفترة قال لها الطبيب ان لديها تكيسا بالرحم، 

ــذ عامني من  ــت أعاني من ــد: كن أم ولي
ــالج منها بكل  ــات، وحاولت الع التهاب
ــاء بعمل  ــام األطب ــبل، وق الس
ــة أن  ــت النتيج ــة وكان زراع
ــبب  ــاك ميكروبات تتس هن
ووصفوا  ــات،  االلتهاب في 
ــة ـ حتاميل  لي أدوي
ــة، ينقطع  ـ والنتيج
ــد  ــدة ق ــاب مل االلته
ــهرين  الى ش تصل 
ــود بعد  ــا تع ولكنه

ذلك.
كم عدد أوالدك؟
لدى خمسة أبناء.

املفتـــرض  مـــن 
أنه حينمـــا تصابني 
بالتهابات ويوصف عالج 
وال يوقـــف االلتهابات، 
يتم اجـــراء زراعة أخرى، 
فهي ليســـت نوعـــا واحدا، 
فهنـــاك زراعة للڤيروســـات، 
وامليكروبات، والكالميديا، وأيضا 
مســـحة من عنق الرحم للنظر في 

مسألة القرحة.
كان عندي قرحة وعوجلت من قبل؟

في أحيان أخرى يكون هناك توسع في 
جدار املهبل وهو يتســـبب في الشعور 
الدائم باالفرازات، وهذه حتتاج الى 
عملية تضييق بسيطة. ولهذا البد 
مـــن الفحص الدقيـــق للوقوف 
على األسباب ومعاجلتها بشكل 

صحيح إلنهاء معاناتك.
ــح جيدان  ــل املاء واملل وه

لعمل غسول؟
ال هذا خطـــأ يقوم به 
الكثيرون، فمن اخلطأ 
عمـــل غســـول مـــاء 
وملح، أو ديتول، أو 
بيتادين أو غيرها، 
فمن املفترض عدم 
دخول أي شيء 
يؤثر على الوسط 
الرحم.  داخـــل 
اذا  ألن الوسط 
فإنه  اختلف 
ســـيؤدي 
الى زيادة 

د. عالية البدر الفضلي د. عالية البدر الفضلي 

(حسن حسيني)د. عالية الفضلي تتحدث للزميلة حنان عبداملعبود

النســــاء والوالدة،  استشــــارية أمراض 
تخصص دقيق فــــي العقم وأطفال األنابيب 

واحلقن املجهري.
تخرجــــت في جامعة القاهــــرة عام ١٩٨١ 
بكالوريوس بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، 
ثم ذهبت الى بريطانيا إلكمال الدراسات العليا 
في الكلية امللكية البريطانية، وحصلت على 
زمالة الكليــــة امللكية البريطانية عام ١٩٨٩، 
وتخصصت في أطفال األنابيب وعالج العقم في 
جامعة اسكتلندا، وانتهت عام ١٩٩٠، ثم عادت 
للكويت في فترة االحتالل الغاشم. تقلدت عدة 
مناصب بوزارة الصحة آخرها كان رئاسة قسم 
أمراض النساء والوالدة مبستشفى اجلهراء. 
وكانت مدرســــا زائرا بجامعة الكويت، كما 
كانت عضوة مبجلس أقسام النساء والوالدة. 
وحاليا استشارية نساء ووالدة ورئيسة ألحد 

املراكز الطبية اخلاصة.

د. عالية البدر الفضلي 




