
	

	

 قاع جراحاتیحدث نقلة نوعیة في المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت 
	الجمجمة 

 الشق حتىممتد العصب البصري في  ورمستئصال ال داخل األنف المنظاربعملیة  إجراءیتم  مّرة في لبنان ولأل
 في الجامعة األمیركیة في بیروتالمركز الطبي في  ةطفلل األعلىالمداري 

 

في الجامعة األمیركیة في  الجراحة في المركز الطبي دائرة  تأجرألّول مرة في لبنان، : 2018 أیلول 4 بیروت، في
 ااھم ھذ. وساألعلىالشق المداري  حتى ممتدّ العصب البصري  ورم فيالستئصال داخل األنف المنظار بعملیة بیروت 

ري البص ھاصبعم في ورالمركز الطبي مصابة ب في الخامسة من عمرھا دخلتإنقاذ حیاة طفلة  في المتطّور جراءاإل
ورام استئصال األ إمكانیة للجراح ،األولى من نوعھاالتي تعتبر  ،العملیة وتتیح ھذه. علىالشق المداري األ امتّد حتى
حداث شقوق كبیرة أو إزالة أجزاء من الجمجمة، إلالدماغ وفي الجزء العلوي من العمود الفقري من دون الحاجة  داخل
  .نسبة األلم أثناء التعافي حد منالو في وقت قصیر التماثل للشفاءاھم في سما م
 

والدماغ  األعصاب قسم جراحةالجراحة،  دائرة اح الدماغ والعمود الفقري الدكتور حسین درویش من أجرى العملیة جرّ 
والدكتور أسامة بیروت، بمساعدة الدكتورة زینة قربان  في الجامعة األمیركیة في المركز الطبي في والعمود الفقري

وقد أجریت العملیة على الطفلة . األنف المنظار لفتح مجرى ااستخدم اللذاناألذن واألنف والحنجرة  دائرة من ھادي 
وبعد أسبوعین من الجراحة،  .إلى حد العمى يالبصري ، مما أّدى إلى تدھور رؤیتھا ھاعلى عصبالورم بعد أن ضغط 

أورام قاعدة الجمجمة، التي تندرج ضمن إطار ھذا النوع من األورام، ولمعالجة ظالل الضوء.  تتراءى للمریضة بدأت
ً كان األطباء یعمدون س وبفضل ھذه المقاربة المبتكرة التي تم اعتمادھا . )حج القحف( جراحة الدماغ المفتوح إلى ابقا

استخدام  بل عبر ھاودماغالطفلة فتح جمجمة لدون اللجوء  استئصال الورم من  الطبي الفریق تمّكنمرة في لبنان،  ألول
 مما مكنھا من مغادرة المركز الجراحة،غضون یومین من في وتمكنت الطفلة أن تتماثل للشفاء  .فقطاألنف و المنظار

 .ھذا األساس الطبي على
 

ً لجھة ھذه الجراحة تعتبر : "،وحول الموضوع، قال الدكتور حسین درویش ً ملحوظا استئصال األورام من قاع تقّدما
راحة ج نصبو إلى إحداث نقلة نوعیة في میدان فنحن في المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت،. الجمجمة

ً  مقاربتھاجداً  یصعبالدماغ كان  داخلاطق حیث یمكننا بلوغ من قاع الجمجمة الدماغ دون إجراء جراحة من سابقا
الدماغ بمس للالحاجة دون من  العصبيلدماغ والنسیج " مضیفاً: "توفر لنا ھذه التقنیة القدرة على معالجة أورام ا،المفتوح

، یمكننا أن نعد المرضى بالشفاء األسرع ومعدل أقل ةالجدید مقاربةاله ستئصال. وبفضل ھذحتى نھایة عملیة اإل
 ".نتیجة المرض للوفیات

رور المح تیح للجراّ الذي ی ل الجراحيعلى الحد األدنى من التدخّ  قاع الجمجمة بالمنظار داخل األنف فيجراحة التقوم 
یع . یتم استخدام أنبوب رفالعملیةجراء إل ناطق في مقدمة الدماغ والعمود الفقري العنقيم للوصول إلىاألنف  من خالل

ر للجراح فرصة الولوج إلى أجزاء من الدماغ یصعب یسمى المنظار الداخلي من خالل األنف والجیوب األنفیة، ما یوفّ 
ً  عبرالوصول إلیھا   . [1]شقوق كبیرة وإزالة أجزاء من الجمجمة إحداث ما تتطلب األسالیب الجراحیة التقلیدیة وغالبا

البصریة لدى  ئفااستعادة الوظ تیحل تالة وطفیفة التوغّ للعصب البصري تقنیة فعّ بالمنظار داخل األنف جراحة الوتعتبر 
ضین لعملیات انضغاطیة مؤلمة من القمة المداریة والعصب البصري. ویظل توقیت إزالة الضغط المرضى غیر المعرّ 

 كر من مسار المرض قبل ضمور العصب البصري.على المرضى الخضوع لھذا اإلجراء في وقت مبلذا یجب حاسماً، 
ً المنظار الداخلي  عتمادوتم ا الستئصال أورام الغدة النخامیة، في حین تتیح ھذه المقاربة تمدید حدود استئصال  سابقا

 فتح الدماغ والجمجمة، مما یؤدي في النھایة إلى التعافي األسرع ومعدل اعتالل أقل.اللجوء لدون من الورم 



	

	

 :المراجع
https://www.hopkinsmedicine.org/healthlibrary/test_procedures/neurological/endoscopic_endonasal_surgery_135,50 

-انتھى  
بیروت على  في األمیركیة الجامعة في الطبي المركز دأب ،1902 العام منذ: بیروت في األمیركیة الجامعة في الطبي المركزلمحرر حول لى اإنبذة 
ً  وھو. والمنطقة لبنان أنحاء مختلف في للمرضى الرعایة معاییر أعلى توفیر  في األمیركیة معةالجا في الطب لكلیة التعلیمي التابع المركز الطبي أیضا
 في الطبي المركز. العالم أنحاء كل في الرائدة المؤسسات منتشرون في وخریجوھا الطب طالب من أجیاالً  ودّربت 1867 العام في أنشئت التي بیروت
 ،)Magnet(و ،)JCI(ھي و دولیة شھادات اعتماد خمسة على حازت التي األوسط الشرق في الوحیدة الطبیة المؤسسة بیروت ھو في األمیركیة الجامعة

 لموع والتمریض المریض المتمحورة حول الصحیة الرعایة أعلى معاییر المركز اعتماد مما یشّكل دلیالً على )JACIE(و )ACGME-I(و ،)CAP(و
 قرفی مدرسة وتقدم. طالب وطبیب أربعة آالف من أكثر الطب كلیة رجتخ وقد .العلیا والدراسات الطبي والتعلیم المخبریة والخدمات األمراض
ً  للتمریض الحریري ً  مریض ألف 360 من ألكثر الصحیة الرعایة احتیاجات الطبي المركز ویلبي التمریض، مجال في للعاملین زاً متمی تعلیما  .سنویا
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