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حبوب لقاح النحل.. قد تضر
يزعم البعض من املعاجلني باالعشاب ان حلبوب لقاح 
النحل قدرة كبيرة على عالج مختلف املشاكل الصحية، 
لكن بعد س���نوات من البحث العلمي تب���ني للعلماء ان 
لقاح النح���ل ال ميتلك فوائد صحية خاصة غير الفوائد 

الغذائية العامة.
حتتوي حب���وب اللقاح عل���ى الڤيتامينات واملعادن 
والكربوهيدرات والدهون والبروتني، وميكن ان تش���مل 
حبوب اللقاح ايضا لعاب النحل وما يسمى بسم النحل، 
وهي متاحة في العديد من محالت االغذية 
الصحية، وتعتبر من املكمالت 
الطبيعية، وق���د  الغذائية 
الى منتجات  تضاف 
تلي���ني اجلل�������د 
وكرمي���ات طفح 
احلف������اض 
للطف������ل او 

االكزميا.
وحبوب 
لقاح النحل 
آمنة، على االقل 
عن��دم���ا تؤخذ لفترة قصيرة، لك���ن اذا كان لدى الطفل 
حساس���ية جتاه حبوب لقاح النحل فيمكن ان تس���بب 
رد فعل حتسس���يا خطيرا، مبا ف���ي ذلك ضيق التنفس 
وارتيكاريا شديدة وتورما، وغير ذلك من اعراض احلساسية 

املفرطة.
حبوب لقاح النحل ليست آمنة بالنسبة للنساء احلوامل، 
كما ينبغي للمرأة املرضع ان تتجنب اس���تخدامها خالل 

فترات الرضاعة الطبيعية.

هل ميكن اجراء عملية 
جراحية للجنني قبل 

والدته؟
٭ نعم ميكن ذلك، فقد حدث 
اول تدخ���ل جراحي للجنني 
عام 1963 وذلك لنقل الدم الى 
اجلنني داخل الرحم، ومنذ ذلك 
التاريخ مت العديد من االجراءات 
اجلراحية املختلفة للجنني، مما 
ادى الى حتسني النتائج بشكل 

كبير لكثير من االجنة.
لكن يحتاج التدخل اجلراحي 
الى تش���خيصات  للجن���ني 
دقيقة ج���دا، وتتم اجلراحة 
حلاالت مختارة بعناية، وذلك 
ضم���ن بروتوكوالت صارمة 
وموافقة جلن���ة االخالقيات 
احمللية واملوافقة املسبقة من 
الوالدين، وبالطبع حتتاج الى 
غرفة عمليات خاصة وفريق 
عمل من ذوي اخلبرة مبا في 
التخدير واطباء  ذلك طبيب 
االطفال حديثي الوالدة، اضافة 
ال���ى توفير الدعم النفس���ي 

واالجتماعي لالسرة.

حاالت تحتاج للجراحة

ما احلاالت التي تتطلب 
تدخال جراحيا لدى 

اجلنني؟
٭ احل���االت املقبولة الجراء 
الوالدة  عملية جراحية قبل 
تشمل انسداد املسالك البولية 
الس���فلية ومتالزم���ة نزيف 
التوأم في التوأم وفتق احلجاب 
احلاجز اخللقي وبعض امراض 
النخاع الشوكي وبعض اورام 
القصبة  الرقبة مب���ا فيه���ا 
الهوائية واالورام اخللقية في 
العصعص وبعض التشوهات 

القلبية.
حت���ى وقت قري���ب كان 
من الصع���ب حتديد الفوائد 
من العم���ل اجلراحي للجنني 
لعدم انضباط عملية البحث 
العلمي، وتشمل املشاكل التي 
لم يتم التغل���ب عليها متاما 
وهي عدم القدرة على حتديد 

الوقت األمثل
للختان الشهر األول 

بعد الوالدة على
أن يتم حتت إشراف 

طبيب متخصص

فقر الدم يحدث 
عندما تنخفض خاليا 

الدم احلمراء أو 
تكون فيها عيوب أو 
بسبب نقص التغذية 

أو فقدان الدم أو 
نتيجة ملرض مزمن

اجلنني املثالي املرشح للتدخل 
قبل الوالدة، وحتديد التوقيت 
االمثل للتدخل، ومنع  الوالدة 
املبكرة بعد جراحة اجلنني، 
وما يحد هذا النوع من العالج 
ندرة اخصائيي طب االمومة 
واجلنني من ذوي اخلبرة في 

تشخيص ما قبل الوالدة.

الختان في الشهر األول

في اي عمر بعد الوالدة 
يفضل اجراء اخلتان 
للمواليد الذكور وهل 

يعتبر من العمليات ذات 
املضاعفات؟

٭ اخلتان عملية آمنة وبسيطة 
وآمنة وفعالة من حيث التكلفة، 
االدلة املتواف���رة تدعم بقوة 
ان الس���نة االولى هي الوقت 
االمثل للخت���ان وخصوصا 
الشهر االول بعد الوالدة، على 
ان يتم حتت اش���راف طبيب 
متخص���ص لتقييم كل حالة 
على حدة، وميكن عمل هذه 
العملية ف���ي اي توقيت بعد 
الس���نة االولى ولكن يصبح 

اجراؤها اكثر تعقيدا.

فقر الدم

ما اسباب فقر الدم عند 
األطفال؟

٭ يح���دث فقر ال���دم عندما 
يحتوي اجلسم على عدد اقل 
م���ن الطبيعي من خاليا الدم 
احلمراء، فخاليا الدم احلمراء 
حتمل االكس���جني الى جميع 
انحاء اجلسم وذلك باستخدام 
بروتني يسمى الهيموغلوبني، 
واذا كان هناك اقل مما يكفي من 
هذه اخلاليا او هذا البروتني، 
او كان عدد اخلاليا كافيا ولكن 
فيها عيوبا ف���ي التركيب او 
الوظيفة عندئذ يحدث فقر الدم، 
وهو واح���د من االضطرابات 
االكثر ش���يوعا لدى االطفال، 
وهناك اكثر من 400 نوع من 
فق���ر الدم تنقس���م الى ثالث 
مجموع���ات: فقر الدم الناجم 
عن اخللل او انخفاض في انتاج 
خاليا الدم احلمراء، ومع هذا 
النوع من فقر الدم فإن اجلسم 
قد ينتج عددا قليل جدا من الدم 

او تكون هذه اخلاليا ال تعمل 
بشكل صحيح، وقد ينخفض 
عدد خاليا الدم احلمراء بسبب 
نقص املعادن والڤيتامينات 

الالزمة لهذه اخلاليا.
ل���دى االطفال  ال���دم  فقر 
هو ع���ادة مؤقتا )ان لم يكن 
مرضا وراثيا( وسببه نقص 
التغذي���ة او فقدان الدم، وفي 
حاالت اخ���رى نتيجة ملرض 
مزم���ن مبا في ذلك مش���اكل 
املناعة الذاتية، واالضطرابات 
الوراثية، وامراض السرطان 
وغيرها من االمراض، وحني 
يصبح فق���ر الدم حادا ميكن 

ان يكون مهددا للحياة.
البد من تقيي���م كل حالة 
على حدة بالكشف االكلينيكي 
وبتتبع شجرة العائلة وبعمل 
فحص دم متخصص وتفصيلي 
حتى يتم التش���خيص بدقة 
من اجل وضع خطة للعالج 
وتوقيته���ا الزمني واملتابعة 
الدقيق���ة، م���ع مالحظ���ة ان 
معظم احلاالت تكون مؤقتة 
وميكن عالجها بالتشخيص 

املبكر قبل ان تتفاقم املشكلة 
وتؤدي الى مضاعفات خطيرة 

ال سمح اهلل.

الحامل وصبغة الشعر

هل يؤثر استخدام األم احلامل 
لصبغة الشعر على اجلنني؟

٭ املواد الكيميائية في صبغات 
الشعر الدائمة وشبه الدائمة 
ليست شديدة السمية، ومعظم 
االبح���اث وان كانت محدودة 
تظهر انها آمنة اثناء احلمل.

وقد وجدت بعض الدراسات 
ان استخدام كميات كبيرة من 
الكيميائية املوجودة  امل���واد 
في صبغات الشعر قد يسبب 
ض���ررا، ومع ذلك ف���إن هذه 
التي حتدثت عنها  اجلرعات 
الكمية  الدراسات مقارنة مع 
القليلة جدا من املواد الكيميائية 
الت���ي تتعرض لها املرأة عند 

تلوين شعرها تبدو آمنة.
النساء يقررن  العديد من 
عادة عدم صبغ الشعر خالل 
املرحلة االولى من احلمل اي 
خالل االسابيع ال� 12 االولى، 
حي���ث عادة ما تك���ون املواد 
ايذاء للجنني  اقل  الكيميائية 

بعد هذه الفترة.

وهل تؤثر على الطفل 
اثناء فترة الرضاعة؟

٭ املعلومات عن تأثير صبغة 
الش���عر عل���ى الطف���ل اثناء 
الرضاعة مح���دودة، لكن من 
املع���روف ان القليل جدا من 
املواد الكيميائية املستخدمة في 
صبغ الشعر تدخل مجرى الدم، 
وهو ما يجعل من املس���تبعد 
ج���دا ان يت���م متري���ر كمية 
كبي���رة الى الطفل عن طريق 
حلي���ب الثدي، مع االش���ارة 
الى ان النساء استخدمن في 
املاضي العدي���د من صبغات 
اثناء  الشعر ومستحضراته 
الرضاعة الطبيعية ولم تظهر 
اي نتائج سلبية معروفة على 

اطفالهن.

لم يقف الطب عند عالج االطفال 
حديثي الوالدة دوائيا وجراحيا، بل 
تعداه الى التدخل اجلراحي للجنني 
قبل والدته، فمنذ ستينيات القرن 
املاضي بدأ التدخل اجلراحي للجنني 
وكانت اول عملية لنقل الدم الى 
اجلنني داخ���ل الرحم، ومنذ ذلك 
العمليات  العديد من  التاريخ مت 
اجلراحية املختلفة للجنني، مما 
ادى الى حتس���ني النتائج بشكل 

كبير لكثير من االجنة.
وخالل لقائنا مع د.هشام عمارة 
استشاري طب االطفال وحديثي 
الوالدة، اكد ان التدخل اجلراحي 
للجنني يحتاج الى تش���خيصات 
دقيقة جدا، وتتم اجلراحة حلاالت 
مختارة بعناية ضمن بروتوكوالت 
صارم���ة، كما حتت���اج الى غرفة 
عمليات خاصة وفريق عمل من ذوي 
اخلبرة مبا في ذلك طبيب التخدير 
الوالدة،  واطباء االطفال حديثي 
مش���يرا الى ان اهم احلاالت التي 
تتطلب تدخال جراحيا للجنني هي 
انسداد املسالك البولية ومتالزمة 
نزيف التوأم وفتق احلجاب احلاجز 

وغيرها.
وحول ختان االطفال، اوضح ان 
الشهر االول بعد الوالدة هو الوقت 
االنسب للختان على ان يتم حتت 
اشراف طبيب متخصص، وحول 
فقر الدم الذي يصيب بعض االطفال 
بني ان اغلب حاالت فقر الدم عند 
االطفال بسيطة وتستجيب بسرعة 
للعالج، اال ان بعض احلاالت حتتاج 
الى تشخيص دقيق ملعرفة اسباب 

فقر الدم، فإلى التفاصيل:

كتبت:  زينب أبو سيدو

)ريليش كومار(  د.هشام عمارة متحدثا للزميلة زينب أبوسيدو        

أنواع فقر الدم
٭ فقر الدم الناجم عن فقدان الدم كالنزيف 

احلاد أو املزمن.
٭ فقر الدم املنجلي.

٭ فقر الدم الناجم عن نقص احلديد.
٭ فقر الدم الناجم عن نقص الڤيتامينات 

كنقص ڤيتامني »ب 12« والفوليك.
٭ فقر الدم الناجم عن مش���اكل في نخاع 

العظم واخلاليا اجلذعية.
٭ فق���ر الدم الناجم عن تدمير خاليا الدم 

احلمراء.
٭ وهناك فقر الدم الناجم عن ظروف صحية 

أخرى مختلفة.

نصائح الستخدام صبغة الشعر

ميكن تقليل خطر التسمم 
باملواد الكيميائية املوجودة في 
صبغة الشعر باتباع اخلطوات 

التالية:

ارتداء القفازات

ترك الصبغة على الشعر 
لوق���ت قليل او باحلد االدنى 

من الوقت املوصى به.

العمل في غرفة جيدة التهوية

استعمال األصباغ النباتية 
النقية شبه دائمة مثل احلناء 
التي تعتبر بديال آمنا جدا عن 
صبغة الشعر الصناعية خالل 

احلمل.

د.هش���ام عمارة، استش���اري طب االطفال وحديثي 
الوالدة في انترناش���يونال كلينك وهو زميل الكلية 

امللكية لالطباء باجنلترا.
يعالج د.عمارة امراض اجلهاز التنفس���ي عند 
االطف���ال وامراض اجلهاز الهضمي واحلساس���ية 

والربو.
كما يعالج التهابات البول احلادة واملزمنة 

والتبول الال إرادي وسلس البول ويجري 
الفحوصات الروتيني���ة العادية ويتابع 

املوالي���د اجل���دد واالطف���ال حديثي 
الوالدة.

يعمل د.عم���ارة على تقييم النمو 
والتطور وتطعيم اجلديري املائي.

ضيفنا في سطور

في حال انسداد املسالك البولية ومتالزمة نزيف التوأم

د.عمارة لـ »األنباء«: جراحة اجلنني
حتتاج تشخيصًا دقيقًا وغرفة عمليات

خاصة وفريق عمل مدرباً

د.هشام عمارة
 استشاري طب األطفال 

وحديثي الوالدة


