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نتيج�ة  يح��دث  األطف�ال  عن���د  الخل�ع 
إلصاب�ات مرضي�ة كااللته�اب ف�ي مفص�ل الفخذ 

الحقن بالكورتيزون أكثر من 3 مرات على 3 أسابيع قد يحدث حالة عكسية ويصيب بالخشونة
أفنان: هل هناك أمراض بعينها تصيب 

اجلهاز احلركي؟
بالطبع هناك كسور تنتج عن احلوادث 
سواء الناجتة عن السيارات أو السقوط 
من علو مثلما يح���دث لبعض العمال 
باملنشآت احلديثة كالبناء أو املصانع، 
بينم���ا األمراض تك���ون مثل األمراض 
الروماتيزمية، وهشاشة العظام، بعض 
أورام العظام وااللتهابات املفصلية، وكل 
هذه األمراض ميكن معاجلتها، وكذلك 
التي حتدث  هناك إصاب���ات املالع���ب 
للرياضي���ن، مثل تقط���ع األوتار، أو 
األربطة، وكسور املفصل نفسه، باإلضافة 
إلى التهابات املفاص���ل التي تنتج عن 

األلعاب الرياضية.

الخلع والخلخلة

عبداهلل: ما اخللع؟
املفصل يتكون عادة من عظمتن أو 3، 
ونتيجة لهذه العظام يتحرك في حركات 
معينة، فإذا ما خرج املفصل من مكانه 
كامال يس���مى خلعا كليا وفيه تتحرك 
العظمتان معا، وتخ���رج إحداهما من 
مكانها، أما إذا خرجت العظمة من مكانها 
بش���كل جزئي فان هذا يسمى خلخلة، 
وهذا معظمه يحدث أثناء اللعب سواء 
خلع مفصل الكتف أو الركبة، أو مفصل 
رسغ القدم، في بعض األحيان في األطفال 
يحدث نتيج���ة إلصابات مرضية، مثل 
حالة االلتهاب في مفصل الفخذ، حيث 
ان االلتهابات فيه قد تتس���بب في خلع 

املفصل.
وكيف ميكن عالج اخللع؟

في البداية البد من إعادة اخللع إلى 
مكان���ه، أما إن تك���رر مثلما يحدث مع 
مفصل الكتف ال���ذي إن خلع في املرة 
األولى، نرجعه وميارس املصاب عالجا 
طبيعيا، ومن املمكن أن يثبت اخللع وال 
يعاود املصاب م���رة أخرى، وان تكرر 
اخللع في مفصل الكتف فانه يحتاج إلى 
عملي���ة جراحية، أما إذا كان اخللع في 
مفصل الركبة فانه يختلف بعض الشيء 

حيث ان كل التقنيات احلديثة 
تفضل معه إج���راء اجلراحة 
وإعادة بن���اء األربطة املمزقة 
الرباط الصليبي األمامي  مثل 
واخللف���ي واألربطة اجلانبية 
عبر العملية اجلراحية والتي 
يفضل إجراؤها خالل فترة من 
أسبوعن إلى 3 من اخللع، وعادة 
ما يكون اخللع مبفصل الكتف أو 
الركبة، أما مفصل الكاحل فيأتي 
الثالثة من حاالت  الدرجة  في 
اخللع ومعظمه يتم معاجلته 
عالجا حتفظيا ويشفى أما ان 
لم يشف أو يتحسن فيجب هنا 
إجراء جراحة، وإعادة األربطة 

املتمزقة. 

 كيفية معرفة الكسر

أنس��ام: الس��قوط دائم��ا ما 
ينتج عنه األلم فكيف يس��تطيع 

اإلنسان العادي التفرقة في نوع اإلصابة 
إذا م��ا كانت كس��را أو ش��رخا أو خلعا؟ 

وكذلك كيف يتعامل مع املصاب؟
ف���ي البداي���ة يجب معرف���ة كيفية 
السقوط، وكذلك يكون هناك ألم شديد 
كما يحدث تورم حول الكس���ر نتيجة 
لنزيف دموي، كذلك ال يستطيع حتريك 
املفصل القريب أو البعيد عن الكس���ر، 
باإلضافة إلى ذلك فإن طبيعة األلم الشديد 
تدل على أن هناك كسرا، وحن يتم نقل 
املصاب للمستشفى يتم التأكد باألشعة 
وحسب الكسر ونوعه يتم اتخاذ اإلجراء 
املالئم، فإن كان الكس���ر لم يتحرك من 
مكانه يتم عمل العالج التحفظي ووضع 
اجلبس ويكمل الع���الج أما ان كان قد 
حترك من مكانه فانه سيحتاج الى عملية 
جراحية، يتم إجراؤها في اليوم نفسه 

أفضل من أن تتأخر.

 تمزق الغشاء المحفظي

أحم��د: ألعب كح��ارس مرمى مع أحد 
الفرق، وق��د تعرضت إلصابة في معصم 
يدي.آملتن��ي كثيرا وعلي��ه راجعت طبيبا 
قال انه احتمال كسر ولكن األشعة أثبتت 
أن العظم س��ليم، ولكن��ي وصلت ملرحلة 
الشعور بآالم ش��ديدة، وقال لي الطبيب 
أن��ه من املمكن أن يك��ون العصب مصابا 
فراجعت أخصائي أعصاب قال ان العصب 

متضرر.
هل تستطيع إعادة يدك للخلف؟ 

أستطيع أحركها وأرجعها ولكن بها ألم 
اذا تعرضت ألي ضغط، وصفوا لي دهانا 

اال أني ال أشعر بتحسن؟
من األفضل إعادة األش���عة للوقوف 
على احلال���ة اآلن، فم���ن الواضح أنك 
تعاني من متزق في الغش���اء احملفظي 
اليد وستحتاج  اخلاص مبفصل رسغ 
الى عالج طبيعي وان لم يحدث حتسن 
فيها فسنلجأ للحقن املوضعي، ولكن البد 

أن نتأكد أوال أن العظام سليمة.
 تشخيص اإلصابة

يوس��ف: بالنس��بة إلصابات املالعب 

حينم��ا نذه��ب ال��ى أي طبي��ب ع��ادي 
مبستش��فى أو مركز صح��ي ال نحصل 

على التشخيص املناسب؟
في هذه احلالة أخبره أن يحولك إلى 

الطبيب املتخصص.

 غضروف الالعبين

ط��الل: غالبي��ة الالعب��ني الس��ابقني 
ف��ي الكويت كان��وا يصاب��ون باالنزالق 
الغضروف��ي وأن��ا أحده��م أصب��ت ب��ه 
و»الصحة« كانت ترسلنا لطبيب مشهور 
جدا في التش��يك كان اس��مه »دنكا« كان 
يعالج مبا يس��مى حتريك الفقرات فلماذا 

ال يستخدم هذا العالج بالكويت؟
ان الذي���ن يقومون به���ذا النوع من 
العالج ليسوا أطباء، وال مختصن في 
العالج الطبيعي، ولكن لهم كلية معترف 
بها في اجنلترا، وهم دارسون هذا األمر 
ويعلمون كيف يحركون الفقرات بينما 
ال توجد ه���ذه الكلية بالكويت ومعظم 
األطباء ال يفضلون التحريك، وقد كنت 
أثن���اء تواجدي في اجنلترا أقوم بعمل 
التحريك واآلن أوقفوا هذا الشيء وحتى 
في أوروبا أوقفوه بينما تبقى اجنلترا 
الوحيدة هي التي تستخدمه. وما أعلمه 
أنه ليس هناك غضروف يتحرك ويعود 
مكانه بهذه الس���هولة فمن املمكن أنه 
بدال من أن يتح���رك ويعود إلى مكانه 
قد يضغط على عص���ب وتكون هناك 
مشكلة أخرى، واآلن يتجه اجلميع إلى 
الرنن املغناطيس���ي والذي يجرى في 
أغلب مستشفيات الكويت فالطب هنا 

متطور.

اإلبرة السحرية

هش��ام: هناك أحد األطباء املشهورين 
في البحري��ن بإعطاء إب��رة نطلق عليها 
اإلبرة السحرية والتي تخفي اآلالم متاما، 
حيث يذهب إليه الالعب وحني يحقن يعود 
معافى، فما هو سر هذه اإلبرة السحرية؟ 

وهل يوجد مثل هذه اإلبرة بالكويت؟
اإلبرة موجودة بالكويت، وهي عبارة 

عن كورتيزون والذي يضر استخدامه 
على املدى الطوي���ل فاملفروض أن إبر 
الكورتيزون ال يتم احلقن بها أكثر من 
3 مرات وبن كل واحدة وأخرى أسبوع 
ألن املريض في حالة احلقن بها جلرعات 
تزيد على ذلك ميكن أن يحدث معه حالة 
عكس���ية ويصاب باخلشونة وتيبس 
املفصل ويصاب بآالم لن تظهر في الوقت 
احلالي وإمنا على مدى السنوات اخلمس 
املقبلة، وإذا كان الالعب يأخذ احلقنة أو 
اإلبرة للتسكن فقط من أجل استكمال 
اللعب فهذا يشكل خطورة كبرى عليه 
ألنه يس���كن مكان األلم ومن املمكن أن 
يكون مصابا بقطع جزئي في الرباط، 
واإلبرة املسكنة ال تشعره باأللم ويستمر 
باللعب فيصاب بقطع كلي دون أن يشعر 
وبعد انتهاء اللعب يفاجأ بحالته ولهذا 
فإن احلقن البد أن يستخدم بتقنن عال 

في الوقت واملكان والكمية املناسبة.
وهناك غير الكورتيزون إبر اخرى 
موجودة بأملانيا وتعطي نفس مفعول 
الكورتيزون ولكن أقل منه وتعطى أيضا 
مبعرفة الطبيب ولها أيضا عدد مرات 

معينة.

انزالق قطني

إبراهيم: أنا مصاب مبا يسمى االنزالق 
الغضروفي القطني فما هو؟

إن العمود الفقري مقسم إلى فقرات 
عنقي���ة وصدري���ة وقطني���ة عجزية 
وعصعوصي���ة، والقطنية هي أكثر ما 
يحدث بها االنزالق ألن دائما بها احلركة 
حي���ث اننا حينما ننحني إلى األمام أو 
نحمل أي غرض فإن الفقرات القطنية 
هي التي تتحمل هذا األمر وحينما نحرك 
الرقبة فإن الفق���رات العنقية هي التي 
تتحرك أيضا ويحدث االنزالق الغضروفي 
بن الفقرات القطنية والعنقية خاصة بن 
الرابع واخلامس، واخلامس واألول في 
الفقرات القطنية وبن اخلامس والسادس، 
والسادس والسابع، والرابع واخلامس 

في الفقرات العنقية.

 آالم الركبة 

إله��ام: آالم الركبة منتش��رة 
بكث��رة ليس ب��ني الالعبني فقط 
ولكن ب��ني الن��اس العاديني فما 
هي األسباب التي تؤدي إلى آالم 
الركبة سواء املرضية أو الناجتة 

عن املمارسات اخلاطئة؟
هناك أسباب خلقية وأخرى 
إلى ممارسات الشخص  تعود 
املصاب كما أن هناك أس���بابا 
مرضية أما اخللقية فهي تعود 
للمريض الذي يولد بعيب خلقي 
في الركبة مثل اعوجاج خارجي 
أو داخلي، أو انبساط شديد في 
الركبة وغيرها من العيوب التي 
تؤدي إلى آالم في املستقبل لدى 
الشخص املصاب، بينما األسباب 

التتمة ص 27 )حسن حسيني(د. عبد الرازق في حوار مع الزميلة حنان عبداملعبود

أطباء  ليس�وا  الفقرات  تحريك  ممارس�و 
أو مختصي�ن ف�ي الع�الج الطبيع�ي لكنه�م 
درس�وه ف�ي كلي�ة معترف به�ا ف�ي إنجلترا

بش�كل  مكانه�ا  م�ن  العظم�ة  خ�روج 
انتق�ال  بينم�ا  خلخل�ة  يس�مى  جزئ�ي 
المفصل م�ن مكانه كاماًل يس�مى خلع�ًا كليًا

مفص�ل الكاحل المخل�وع يعالج تحفظيًا 
جراح�ة إج�راء  يس�تدعي  الش�فاء  وع�دم 

حنان عبدالمعبود

اجلهاز احلركي في جسم اإلنسان من األجهزة املهمة، حيث يحتوي اجلسم على 206 عظام، 
جتعل اجلسم يقف منتصبا، وتس�هل انتقاله وحتركه من مكان آلخر. واملختصون من األطباء بهذا 
اجلهاز هم أطباء العظام الذين تفرعت تخصصاتهم مع تقدم املجاالت الطبية حتى صارت تخصصات 
دقيقة، ومنها تخصص اصابات املالعب، حيث نرى املخاطر التي يتعرض لها الالعبون جراء اصاباتهم 
املختلفة، ولعل أبرز ه�ذه اإلصابات خاصة بالعبي كرة القدم وما يح�دث معهم من متزق بالرباط 
الصليبي، أو إصابات العضالت، واألوتار واألربطة، وخلع وكسور املفصل، وفي هذا اجلانب استضافت 
»األنباء« استشاري ورئيس وحدة الطب الرياضي في مستشفى الرازي د.سمير عبد الرازق إبراهيم، 

ليجيب على استفسارات القراء فيما يختص بإصابات املالعب. فكانت هذه احملصلة:

مجاله واسع ويدخل في الحالة النفسية والفسيولوجية للمريض

د.عبد الرازق: الطب الرياضي يشمل
جميع األمراض واإلصابات ووجد لعالج الالعبين 




