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متهيد
 هذا الكراس مخصص ألهايل األطفال الذين يعانون من استسقاء الراس ولألشخاص املصابني مبوه

 الرأس، آملني أن هذه املعلومات سوف متنحكم فهامً أفضل لهذه الحالة وكيف ميكن تدبرها.
 رغم أن هذا الكتاب كان قد كتب باألصل لألهل أو الوالدين، فإنه يحتوي عىل معلومات أساسية
 عن استسقاء الراس لذلك هذه املعلومات قيمة لكل شخص- سواء أهايل األطفال الذين يعانون

من استسقاء الراس، العائالت أو األفراد.
 يف السنوات املاضية، طرأ تقدم ملحوظ يف عالج حالة استسقاء الراس. مع التشخيص املبكر

 والعالج الناجح، فإن املستقبل يبرش بالخري لألطفال املصابني باستسقاء الراس. يعيش العديد من
 األشخاص املصابني باستسقاء الراس حياة طبيعية لكن مع بعض التقييد. تبني األبحاث والخربة

 املكتسبة عىل مر السنني بأن األطفال الذين لديهم استسقاء الراس ميكنهم أيضاً تحقيق قدراتهم
الكامنة من خالل برامج تنشط تطورهم.

 واحد من بني 500 حتى 1000 مولود تقريباً ميكن ان يكون مصاباً باستسقاء الراسظ تنجم هذه
 الحالة نتيجة ألسباب مختلفة ومشاكل طبية متعددة، وميكن القول أن كل حالة لها ظروفها

 الخاصة بها. يف كل سنة يف الواليات املتحدة، يشكل األطفال الذين يدخلون املستشفى بسبب
 استسقاء الراس وحدهم ما نسبته 0.6% من الحاالت التي تصل إىل املستشفى، 1.8% من أيام

 الرقود يف املستشفى و 3.1% من التكاليف. سوف يكون لديك من دون شك العديد من األسئلة
 بخصوص مشاكل طفلك بشكل خاص التي تتعدى مجال هذا الكتيب، لكن سوف تجد بأن

معرفتك بخصوص الحالة سوف تزداد بشكل ثابت مع مرور الوقت.
 لقد شارك عدد من املتخصصني املتمرسني يف مجال الطب إضافة لعائالت أطفال لديهم استسقاء

 الراس يف صنع هذا الكتاب. لقد واجهوا العديد من القضايا التي تواجهك اليوم. نأمل بأن
 تجربتهم وخربتهم، إضافة إىل معرفتهم وفهمهم سوف تساعدك يف اكتشاف مسارك الخاص لفهم

استسقاء الراس والتعامل معه.

 نرغب بأن نقدم شكرنا الخا  ص إىل الناس املصابني مبوه الرأس وإىل
عائالتهم الذين شاركوا جميعاً يف صنع هذا الكتيب.
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مقدمة	

"عندما	تلقينا	ألول	مرة	األخبار	السيئة	بشأن	طفلنا،	كان	من	الصعب	
بالنسبة	لنا	أن	ً	نستوعب	وندرك	بأنه	كان	هناك	الكثري	من	الدعم	

بانتظارنا	وأنه	سوف	يكون	بوسعنا	أن	نتأقلم	بشكل	ما."

استسقاء الراس هي حالة يتجمع فيها بشكل غري طبيعي السائل املخي النخاعي )CSF(- يف داخل 
فراغات تسمى بطينات يف داخل الدماغ. العالج الستسقاء الراس هو من خالل عملية جراحية تنفذ 

من قبل جراح أعصاب، حيث يتم وضع أنبوب يسمى تحويلة يف داخل جسم الطفل. حيث تقوم 
التحويلة بتوجيه جريان السائل من الدماغ أو العامود الفقري إىل جزء آخر من الجسم، اين هناك 

يتم امتصاص السائل ونقله إىل تيار الدم. هذه العملية الجراحية شائعة نسبياً- يف الواقع، حوايل 
40000 عملية تحويلة باملعدل سنوياً يف الواليات املتحدة. باالستعانة باملرىض الذين نقابلهم يف 

املستشفى أو يف العيادات الخارجية نقوم بتقدير عدد الناس املصابني يف الواليات املتحدة الذين 
يتلقون العالج الستسقاء الراس يف كل سنة  ويرتاوح ما بني 120000 حتى 150000. يف معظم 

الحاالت، يتم النجاح بالسيطرة عىل حالة استسقاء الراس بشكل تام من خالل هذا اإلجراء، لكن، عىل 
العكس من العديد من اإلجراءات الجراحية التي ميكن لها أن تشفي حالة معينة، فإن وضع تحويلة 
ميكن ان ال يشفي حالة استسقاء الراس. إال يف حاالت نادرة، فإن موه الرأس هو حالة مستدمية عىل 
مدار الحياة. وكام هو األمر مع أي حالة طبية ابدية، فيمكن أن تحدث مضاعفات التي يجب عىل 

االهل ان تفهمها، اي مضاعفات ترتك من دون تشخيص ومن دون عالج ميكن أن تسبب رضراً وخيم 
للدماغ، أو قد تهدد حياة طفلك.

من خالل الصفحات التالية، سوف نقوم برشح طبيعة وأسباب استسقاء الراس ، كيفية التشخيص، 
بروتوكوالت العالج ورعاية املتابعة. كام أننا سنزود معلومات مهمة بشأن مشاكل أو عطل يف أداء 

التحويلة والعداوى التي قد تصيب طفلك، يشمل قامئة مرجع رسيع يف الصفحة 29.
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الترشيح	وعلم	األعضاء	
الدماغ،	الحبل	الشويك	وأغطيتها	الواقية

يتكون جهاز األعصاب املركزي من الدماغ والحبل الشويك. تحاط هذه األعضاء الحيوية بعظام 
الجمجمة والعامود الفقري، كام هو مبني يف الصورة 1. غالبا ما يشار إىل عظام الجمجمة 

بالقحف. لدى األطفال، تتكون الجمجمة يف الواقع من عظام منفصلة، واملنطقة الناعمة لدى 
الطفل )اليافوخ( هي منطقة حيث تجتمع سوية عظام جمجمة الرأس األربعة. تسمى األماكن 

التي تلتقي يف عظام الجمجمة وتنمو بالدرزات. أما العامود الفقري الذي يحتوي عىل الحبل 
الشويك، فيرتكب من عظام تسمى فقرات. يبدأ العامود الفقري عند قاعدة الجمجمة وميتد إىل 

األسفل حتى عظمة العصعص.
مركبات الدماغ الرئيسية هي املخ، املخيخ وجذع الدماغ. املخ هو منطقة املعالجة الرئيسية 

لكافة الرسائل الواردة  من وإىل الجسم. كام أنها املنطقة املسؤولة عن النطق، التفكري والذاكرة. 
أما املخيخ فيساعد بشكل رئييس يف تنسيق حركات الجسم. يسيطر جذع املخ عىل الوظائف 
الرئيسية الحيوية مثل نبض القلب، وترية التنفس وضغط الدم. ميتد النخاع الشويك من جذع 

الدماغ عرب فتحة كبرية )foramen magnum(  يف قاعدة الجمجمة، ونحو األسفل. يف مستوى 
كل فقرة يف العامود الفقري، تخرج تشعبات أعصاب من خالل فتحات بني الفقرات. هذه 

األعصاب، هي التي تحمل الرسائل والشارات من وإىل أعضاء ومناطق جسمنا املختلفة.
بني الدماغ والجمجمة توجد ثالثة طبقات حامية. هذه تسمى أغشية أو سحايا، وهي تحيط 

بالدماغ وبالحبل الشويك متاماً. هناك سائل مهم- السائل املخي النخاعي- يتدفق يف الفراغ ما بني 
هذه األغشية ويسمى الفراغ الحيز تحت القحف. يرتكب السائل املخي النخاعي من ماء ملحي، 

وهو يف جريان دائم وله وظائف مهمة عدة. يف الواقع ميكن القول أن الدماغ يطفو يف السائل 
املخي النخاعي.
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صورة 1: الدماغ والحبل الشويك واألغطية الواقية املحيطة بهام
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صورة 2: نظام البطينات الدماغية: تتصل البطينات ببعضها من خالل ممرات 
ضيقة
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»...شكراً	لكم	عىل	هذا	املؤمتر	املميز...	عىل	جعلكم	هذا	املؤمتر	مكاناً	
شعر	فيه	»الن«	بأنه	شخص	مميز.	شعرنا	بجهودكم	وأعتقد	بأن	الرابطة	
تتقدم	باتجاه	سوف	يخدم	مجتمعنا	من	دون	شك،	يخدم	سبطنا	ويخدم	

عائلتنا.«

بطينات	الدماغ
يتم إنتاج السائل املخي النخاعي يف داخل حجريات الدماغ التي تسمى بطينات الدماغ. تحتوي 

صورة 2 عىل رسم لبطينات الدماغ. حني تنظر إىل الرسم، تخيل البطينات عىل أنها حجريات 
مليئة بالسائل. توجد أربعة منها باملجمل: البطينات الدماغية الجانبية وعددها اثنتان، البطني 

الدماغي الثالث والرابع. كام ميكنك أن ترى، البطينات متصلة فيام بينها من خالل ممرات ضيقة. 
ميكن لجراح األعصاب الخاص بك أن يتعلم معلومات قيمة عن حالة طفلك من خالل مراقبة 

لصيقة لحجم وشكل هذه البطينات.
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دورة	السائل	املخي	النخاعي	وامتصاصه
يتكون السائل املخي النخاعي يف داخل بطينات الدماغ من خالل ملات صغرية، ناعمة لنسيج 

خاص يسمى الضفرية املشيموية. تبني األسهم باللون األسود يف الصورة  3 مجرى السائل املخي 
النخاعي بشكل رئييس. بدءاً من البطينات الجانبية، يجري السائل املخي النخاعي من خالل 
ممرين إىل البطني الثالث. من البطني الثالث يجري إىل األسفل عرب ممر طويل وضيق )شق 

سيلفيوس( إىل البطني الرابع. من البطني الرابع مير من خالل ثالث فتحات صغرية )ثقب-
Foramina( إىل الحيز تحت القحف املحيط بالدماغ وبالحبل الشويك. يتم امتصاص السائل 

املخي النخاعي من خالل األوعية الدموية عىل سطح الدماغ ليعود إىل تيار الدم مجدداً. يحدث 
أيضاً بعض اإلمتصاص من خالل جهاز الليمفا. ما أن يصل تيار الدم، يتم نقله بعيداً وتصفيته من 

قبل الكليتني والكبد مثلام يقوم الجسم بالتعامل مع أنواع السوائل األخرى يف الجسم.
نظام بطينات الدماغ هو ممر رئييس لجريان السائل املخي النخاعي. كام أن السائل املخي 

النخاعي يجري مبارشة من البطينات الدماغي إىل نسيج الدماغ املحيط به. يظهر ذلك من خالل 
األسهم املتكرسة. هنا مير السائل املخي النخاعي من خالل الفراغات بني الخاليا  حتى يدخل 

يف املرحلة النهائية إىل الحيز تحت القحف. يعتقد بأن نسيج الدماغ ال ميتص أي سائل نخاعي 
دماغي، لكنه يزود ببساطة ممراً آخراً لتحرك السائل إىل الحيز تحت القحف. متتص أيضاً بعض 
الكميات الصغرية من السائل املخي النخاعي يف جهاز الليمفا يف القنوات الليمفاوية عىل طول 

األغشية التي تغطي األعصاب )أغلفة األعصاب( حني ترتك جذع الدماغ والحبل الشويك.
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)CSF( صورة 3: ممر جريان السائل املخي النخاعي
يبني الرسم منظراً ملركز الدماغ. تبني األسهم السوداء املمر الرئييس لجريان السائل 

املخي النخاعي. أما السهم الغري ملونة فتبني ممرات إضافية
الجيب السهمي-ساجيتايل
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عن	استسقاء	الراس	
 

»منذ	ولدت	تيس	ومعها	استسقاء	الراس	،	تعلمنا	أن	نعيش	كل	يوم	
حتى	النهاية	وأن	نضع	ثقتنا	يف	الطب	الحديث	والتكنولوجيا	املتقدمة.«

تنتج أجسامنا نحو 500 ملل من السائل املخي النخاعي، بشكل مستمر ليحل مكان السائل 
الذي يتم امتصاصه. يف الظروف االعتيادية هناك توازن حساس بني كمية السائل املخي النخاعي 

الذي يتم إنتاجه ووترية امتصاصه. يحدث استسقاء الراس عندما يتم خرق هذا التوازن. عىل 
الرغم من أن هناك العديد من العوامل التي ميكن أن تشوش هذا التوازن،  فإن أكرثها شيوعاً 
هو االنسداد، أو تضيق، يف مكان ما يف ممر جريان السائل املخي النخاعي. قد يتطور االنسداد 

لعدة أسباب، مثل أورام يف الدماغ، أكياس، تندب وعدوى. سوف تتم مناقشة أسباب محددة 
بشكل مفصل أكرث يف القسم التايل.

لوكاس يبلغ من العمر 8 
سنوات، كان عمره سنة 

1 عندما تم تشخيصه 
باستسقاء الراس ، لكن 

السبب غري معروف. لوكاس 
ولد فعال جداً، لديه العديد 
من األصدقاء، يحب الرياضة 

ويعلم نفسه كيفية العزف 
عىل البيانو.
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حيث أنه يتم إنتاج السائل املخي النخاعي بشكل متواصل، عندما يحدث انسداد فسوف يبدأ 
السائل بالتجمع يف أعىل التيار من موضع االنسداد، كام تتجمع املياه خلف السد. يف نهاية 
املطاف، عندما تتجمع كمية السائل، فإنها تجعل بطينات الدماغ تتضخم فيزداد الضغط يف 

داخل الرأس. تعرف هذه الحالة باستسقاء الراس.

غالباً ما يحدث اإلنسداد يف مسار السائل املخي الدماغي يف داخل بطينات الدماغ. رغم أنه 
قد يحدث يف أي مكان يف نظام البطينات، عادة ما يكون موقع االنسداد إما يف داخل املمرات 
الضيقة التي تصل البطينات أو حيث يخرج السائل املخي الدماغي من البطني الرابع إىل الحيز 
تحت القحف. عىل سبيل املثال، بسبب طوله، ومبناه الضيق، فإن شق سالفيوس حساس ومن 
السهل أن يتعرض لإلصابة فيصبح ضيقاً أو مسدوداً، وبالتايل يؤدي إىل إنسداد جريان السائل 

املخي الدماغي، عىل غرار ذلك عندما ال تتطور الفتحات الصغرية يف البطني الرابع، أو أنها تتطور 
بشكل غري سليم، فإنها أيضاً قد تسد جريان السائل املخي الدماغي، يسمى استسقاء الراس من 

.)noncommunicating hydrocephalus( هذا النوع استسقاء الراس الالمستطرق
يف بعض الحاالت من استسقاء الراس، يجري السائل املخي النخاعي دون تقييد من خالل 

البطينات، لكن ما أن يصل إىل الحيز تحت العنكبوتية يتعرق جريانه لإلعاقة عندما مير 
فوق سطح الدماغ. يف حاالت أخرى، تكون مواقع اإلمتصاص مسدودة )الزغية العنكبوتية- 

arachnoid villi(. ألن البطينات تبقى مفتوحة وتتواصل فيام بينها، يسمى هذا النوع من 
)communicating hydrocephalus( .استسقاء الراس بإسم استسقاء الراس املستطرق

عالمات	وأعراض	استسقاء	الراس
يف الرضع، عالمة استسقاء الراس األوضح هي تضخم شاذ يف رأس الطفل. قد يكون اليافوخ 

مشدوداً وبارزا. قد تبدو فروة الرأس رفيعة ووهاجة، وقد تبدو األوعية الدموية يف فروة الرأس 
ممتلئة بشكل شاذ )بروز( أيضاً. عندما تتحسس رأس طفلك عىل خط الدرزات، قد تجد بان 

العظام منفصلة. األعراض التي يجب التيقظ إليه هي التقيؤ، نعاس، تهيج وميل أعني الطفل إىل 
األسفل )عالمة غياب الشمس(.
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»كل	االحرتام	والتقدير	لقدرة	هذه	الفتاة	الصغرية	عىل	التحمل	ومع	
ذلك	فإنها	تشع	بالدفء.	طاقات	سالينا	وحبها	للحياة	هو	أمر	معد	ال	

ميكنك	مقاومته.	إنها	مالك.«-	سينديا

تم تشخيص سالينا باستسقاء الراس 
الخلقي وهي يف عمر 6 أسابيع. تم وضع 

تحويلة بطينة صفاقية خالل بضعة 
ساعات من التشخيص. خضعت سالينا 
لتصحيحني. وهي بعمر 8 سنوات اآلن 
يف الصف الثاين االبتدايئ. إنها تستمع 

بالقراءة، الكتابة والفنون وتستمتع 
بتسلية اآلخرين.

كذلك الرضع الذين مل تقفل الدرزات لديهم بعد بشكل كامل يظهرون عالمات لتضخم الرأس. أما 
الرضع واألطفال األكرب سنا، فحاملا تكون الدرزات لديهم قد أقفلت بإحكام، سوف يبدون أعراض 

زيادة الضغط داخل القحف )ICP( الناجم عن تضخم بطينات الدماغ لديهم. غالباً ما تشمل هذه 
األعراض الصداع، الغثيان، التقيؤ ويف بعض األحيان رؤية مشوشة أو رؤية مزدوجة. قد يعاين الطفل 

من مشاكل يف التوازن، تأخر التطور يف مجاالت مثل امليش أو الكالم، أو تناسق ضعيف. أما يف الرضع، 
فقد يكون الرضيع أكرث تهيجاً أو متعباً من املعتاد. قد يبني الطفل تغرياً يف الشخصية أو قد يكون غري 

قادر عىل أن يركز أو يتذكر األشياء، وقد يتدىن مستواه التحصييل يف املدرسة. أما األطفال األكرب سناً 
فقد يجدون صعوبة يف النهوض والبقاء مستيقظني. بينام تكون األعراض يف بعض األحيان ملحوظة 

للغاية، يف أوقات أخرى ميكن أن تكون مستبطنة وتتقدم ببطء حتى أن التشخيص يتم فقط من 
خالل االلتفات إىل أحداث املايض.
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	 	 األسباب	
ميكن للعديد من املشاكل الطبية أن تسبب استسقاء الراس. لدى العديد من األطفال تكون 

املشكلة موجودة منذ الوالدة- يشار إىل هذا النوع من استسقاء الراس خلقي. يعتقد أن غالبية 
حاالت استسقاء الراس الخلقي ناجمة عن تفاعل معقد ما بني عوامل بيئة وأخرى جينية. 

استسقاء الراس الذي يتطور الحقاً يف الحياة لدى بعض األطفال، ال يزال يعترب شكالً من استسقاء 
الراس الخلقي. عندما يتطور استسقاء الراس بعد الوالدة وينجم عن عامل مثل إصابة الرأس، 
التهاب السحايا أو ورم يف الدماغ، يسمى استسقاء الراس مكتسب. عىل الوالدين أن ال يلوموا 

أنفسهم عىل استسقاء الراس املوجود لدى أطفالهم. يف غالبية الحاالت تكون الظروف التي 
تساهم لحالة الطفل خارجة عن سيطرة الوالدين.

انسداد	املسال	)تضيق(
السبب األكرث شيوعاً الستسقاء الراس الخلقي هو انسداد يف القناة الدماغية- املمر الطويل، 

الضيق ما بني البطني الدماغي الثالث والرابع. قد ينجم انسداد املسال من تضيق أو إنسداد يف 
القناة، أو قد ينجم من عدوى، نزف أو ورم. يرتاكم السائل يف أعىل التيار عند اإلنسداد، ما يؤدي 

إىل تكون استسقاء الراس.

تم تشخيص سوالن باستسقاء الراس وتضيق املسال وهو 
يف عمر 11 شهراَ. اآلن يبلغ سوالن من العمر 5 سنوات. 
إنه يحب املوسيقى، خاصة الجيتارة، بوق الديدغرييدو، 

واملوسيقى األمريكية األصلية. إنه يحب الفعاالت يف 
الخارج، يحب تطيري الطائرات الورقية، املدرسة والرسم.
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»أن	يكون	لديك	طفل	لديه	مشكلة	تعترب	تهديداً	عىل	الحياة	قد	يكون	مبثابة	تجربة	مخيفة	وموحشة.	العثور	
عىل	مجموعة	واعية	مستنرية	قد	حول	الوحشة	والخوف	إىل	فرصة	للمشاطرة	والنمو	الشخيص.«

عيوب	األنبوب	العصبي	أو	قيلة	نخاعية	سحائية	
)Myelomeningocele(

شلل الحبل الشويك )Spina bifida(، أي »حبل شويك مفتوح«، يشري يف الواقع 
إىل حالة تكون فيها املباين )الفقرات، العضالت، األربطة والخ( التي تدعم وتحمي الحبل الشويك، 

تكون مترضرة، ليس الحبل الشويك بحد ذاته. رغم أنه يستعمل بشكل شائع إال أنه ميكن 
استبدال املصطلح شلل الحبل الشويك )Spina bifida( مبصطلح عيب يف األنبوب العصبي، أو 
)Neural Tube Defects( NTD. القيلة النخاعية السحائية هي NTD مفتوح حني يكون 

الحبل الشويك مكشوفاً يف الوالدة وغالباً ما ينقصه السائل املخي النخاعي. يرتبط هذا الشكل من 
NTD بشذوذات عديدة يف جهاز األعصاب املركزي، يشمل تشوه »Chiari II« واستسقاء الراس 

الذي يحصل يف 90% من حاالت NTD. يف تشوه »Chiari II«، ميتد جزء من املخيخ والبطني 
الرابع إىل األسفل من خالل الفتحة يف قاعدة الجمجمة، فيسد البطني الدماغي الرابع وبالتايل 

يؤدي إىل استسقاء الراس.

نزف	داخل	البطينات	الدماغية
النزف داخل البطينات هو شكل مكتسب من استسقاء الراس وغالباً ما يؤثر عىل املواليد الخدج. 
إنه يحدث عندما يتمزق وعاء دموي صغري يقع عىل طول بطانة البطني الدماغي. قد يؤدي الدم 
 arachnoid( إىل انسداد أو إىل تندب البطينات الدماغية أو قد يسد منطقة الزغبة العنكبوتية
villi(، مواقع امتصاص السائل الدماغي النخاعي والجيب السهمي- الساجيتايل )sagittal(. أقل 
شيوعاً، قد يحدث النزف بني البطينات الدماغية نتيجة لتشوه األوعية الدموية يف داخل الدماغ، 

من جراء ورم موجود بالقرب من البطينات الدماغية أو جراء إصابة يف الرأس.
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»عندما	ننظر	إىل	وليام	اآلن	نشعر	بفخر	كبري	بالدرجة	التي	وصل	
إليها	ويليام.	ابتسامته	وفرحه	بالحياة	هام	شهادة	المياننا	بقدراته.	

لقد	كان	ويليام	وال	يزال،	مصدر	إلهام	لعائلته،	أصدقائه	وحتى	
للغرباء.«-	جنيفر

لقد ولد ويليام يف األسبوع 27 من الحمل. 
حيث كان يعاين من نزيف يف دماغه )نزف يف 
داخل البطينات الدماغية من الدرجة 4( الذي 

تسبب باستسقاء الراس. وهو بعمر 4 أشهر، تم 
تشخيصه عىل أنه يعاين من شلل دماغي )من 
نوع شلل األطراف األربعة(. اآلن يبلغ ويليام 

من العمر 4 أعوام وهو يف مرحلة الروضة. إنه 
يحب اللعب عىل الحاسوب ويستمتع بالرقص 

واملوسيقى. وأكرث ما يستمتع به هو امليش 
ملسافات طويلة يف الخارج عىل كريس العجالت 

الخاص به.

التهاب	السحايا
التهاب السحايا هو التهاب يف أغشية الدماغ والحبل الشويك. قد ينجم بسبب عدوى بكتريية أو 

بشكل أقل شيوعاً، بعدوى فريوسية، التي قد تؤدي إىل تندب األغشية الحساسة التي تغطي ممر 
السائل املخي النخاعي. قد يتطور استسقاء الراس يف أعقاب التهاب السحايا إذا كان هذا التندب 

يعيق أو يسد جريان السائل املخي النخاعي حني مير من خالل املمرات الضيقة يف البطينات 
الدماغية أو عندما مير فوق سطح الدماغ يف الحيز تحت العنكبوتية.
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»تدعيم	شبكة	العالقات	هو	أمر	مهم.	الكثري	من	هذا	منوط	
بالوالدين.	عىل	الوالدين	البدء	بالتواصل	مع	املحيط	الخارجي.«

إصابة	الرأس
ميكن إلصابة الرأس أن تلحق الرضر بأنسجة الدماغ، األعصاب أو األوعية الدموية. قد يدخل 

الدم من هذه األوعية الدموية املتمزقة إىل ممرات السائل املخي النخاعي. ألن هذا الدم يسبب 
اإللتهاب، قد يحدث تندب يف أغشية الدماغ، أو قد تقوم خاليا الدم بسد مواقع امتصاص السائل 

النخاعي املخي. عندما يحدث هذا، يصبح جريان السائل املخي النخاعي محدوداً فيتطور 
استسقاء الراس.

جيسيكا )الفتاة عن اليمني(، تستمع بالوقت 
برفقة شقيقتها إيرين )الفتاة عن اليسار( يف 
املؤمتر الوطني العارش يف موضوع استسقاء 

الراس يف بارك سيتي، يوتا. تم تشخيص 
جيسيكا باستسقاء الراس خلقي وهي يف 

عمر أسبوع واحد. إنها تدرس حالياً يف 
جامعة كاليفورنيا، كامبوس دافيس، وتحاول 

أن تعيش حياة طبيعية بقدر استطاعتها.
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»لقد	كانت	أزمة	حقيقية	بالنسبة	يل.	كانت	مسرية	محزنة.	كنت	أريث	
طفيل	املثايل،	وكان	عيل	أن	أجعل	تلك	الصورة	ترتك	دماغي.«	

األورام
 posterior -لدى األطفال، غالباً االورام الدماغية تكون يف خلفية الدماغ )يف الحفرة الخلفية

fossa(. حني يكرب الورم فإنه قد ميأل أو يضغط عىل البطني الدماغي الرابع، فيسد جريان 
السائل النخاعي املخي. يف مناطق أخرى من الدماغ قد يسد الورم أيضاً بشكل مشابه أو يضغط 

عىل نظام البطينات الدماغية، مسبباً استسقاء الراس.

أكياس	العنكبوتية
األكياس العنكبوتية هي خلقية يف األصل وميكن أن تحدث يف كل مكان يف الدماغ. يف األطفال، 
غالباً ما تكون يف خلفية الدماغ ويف منطقة البطني الدماغي الثالث. إنها أكياس تكون مملوءة 

بالسائل النخاعي املخي وتكون مبحاذاة الغشاء العنكبويت )واحد من سحايا الدماغ الثالثة(. 
بعض األكياس العنكوبتة تكون مغلقة عىل نفسها، بينام أخرى قد تكون متصلة مبمرات 

بالبطينات الدماغية أو الحيز تحت العنكبوتية. قد يقوم السائل املحتبس يف األكياس بسد 
ممرات السائل النخاعي املخي، ما يؤدي إىل استسقاء الراس.

)Dandy-walker syndrome( داندي-واكري	متالزمة
يف متالزمة داندي واكري، يكون البطني الدماغي الرابع متضخامً بسبب إقفال جزيئ أو كيل 

لحدوده. إضافة لذلك، يفشل جزء من املخيخ بالتطور. ميكن أن ترتبط متالزمة داندي واكري 
بتطور شاذ أو بقلة تطور أجزاء أخرى من الدماغ أيضاً. كام قد تؤدي اىل إنسداد يف املسال. 

يف بعض الحاالت، يتم وضع تحويلتني يف بطينات الطفل الدماغية- واحدة يف البطني الجانبي 
وأخرى يف البطني الرابع- من أجل تدبر استسقاء الراس.
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أولرتاساوند	يبني	البطينات	كام	تظهر	من	أعىل	الرأس

بطينات	عادية

بطينات	متضخمةبطينات	بعد	وضع	التحويلة

مسوحات	MRI	تبني	البطينات	من	منظر	علوي	

مسوحات	CT	تبني	البطينات	كام	تظهر	من	أعىل	الرأس

بطينات	متضخمة

بطينات	متضخمة بطينات	عادية
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فحوصات	تشخيص
	 	)Ultrasonography(	الصوتية	فوق	املوجات	تخطيط

تخطيط املوجات فوق الصوتية هو تقنية طبية التي تقوم باستعامل أمواج صوتية عالية الوترية 
لتوضح شكل مباين يف داخل الرأس. تستغرق قليالً من الوقت لقيام بها وهي إجراء بسيط وغري 

مؤمل. من خالل مترير أمواج صوتية من خالل اليافوخ املفتوح لدى األطفال، ميكن الحصول 
عىل صور جيدة للبطينات الدماغية من أجل تشخيص ومتابعة مسار استسقاء الراس. حيث أن 
الجمجمة تقوم بحجب األمواج الصوتية، ال ميكن استعامل تخطيط الصدى لدى األطفال األكرب 
سناً، ما أن يغلق اليافوخ، إال إذا كان هناك عيب يف الجمجمة )ثقب يف الجمجمة( الذي ميكن 

للصوت أن مير منه.

)CT(	محوسب	مقطعي	مسح
مسح CT هو إجراء آمن، ميكن اإلعتامد عليه وهو غري مؤمل ويستعمل للتشخيص وللمساعدة 

يف تدب استسقاء الراس. إنه تقنية معقدة حيث من متر من خاللها أشعة سينية من خالل جسم 
املريض فتنتج صوراً للمباين الداخلية، يف هذه الحالة يتم إنتاج صور للدماغ باستعامل الحاسوب.

)MRI(	مغناطييس	رنني	صور
مشابه لفحص ال CT، ال MRI هو تقنية تشخيصية تقوم بإنتاج صور للدماغ- لكن عىل العكس 

من مسح CT، ال يتم استعامل األشعة السينية يف ال-MRI. بدالً من ذلك، يستعني ال-MRI بشارات 
راديو ومغناطيس قوي للغاية من أجل مسح جسم املريض، ومن ثم تحول هذه الشارات إىل صور 
من باستعامل جهاز حاسوب. يعترب التصوير بال-MRI إجراًء غري مؤمل وال تأثريات جانبية معروفة 
منوطة به. هناك نوعني من مسوحات ال-MRI: الصدى الدوار الرسيع ذو الصورة الواحدة، الذي 

يستغرق نحو ثالث دقائق ونادراً ما يوجب التخدير، يستعمل لتقييم حجم البطني الدماغي. ال-
MRI الكامل، الذي يستغرق نحو 30 حتى 60 دقيقة وقد يوجب التخدير، يبني صور بتفصيل أكرث. 

قبل أن يتم القيام باملسح الطويل، يتم إعطاء األطفال مخدراً للتقليل من الحركة التي قد تسبب 
تشوش الصور.
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أمثلة	عىل	صاممات	التحويلة
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العالج
اليوم، إحدى أفضل الطرق وأكرثها نجاعة ملعالجة استسقاء الراس هي إجراء جراحي حيث يتم 
من خالله إدخال أنبوب مرن يسمى تحويلة يف داخل نظام السائل املخي النخاعي لدى الطفل. 

ETV-( لقد أدى التقدم الطبي والتكنولوجي مؤخراً إىل اهتامم جديد ومتزايد بعالج آخر يسمى
endoscopic third ventriculostomy( تنظري فغر البطني الثالث، وسوف تتم مناقشة هذه 

الطريقة يف الصفحة 30.

التحويل
نظم	التحويلة

تقوم التحويل بتوجيه السائل املخي النخاعي من البطينات الدماغية إىل منطقة أخرى من 
الجسم، غالباً ما يكون هذا الجزء هو الحيز البطني أو حجرة من القلب تسمى األذين. يكون 

قطر أنبوب التحويلة بنحو مثن أينش )حوايل 0.27 سم( ويتكون من بالستيك ناعم مرن )عادة 
سيليكون( الذي تتحمله أنسجة الجسم جيداً.  تأيت أنظمة التحويلة بأنواع وطرازات مختلفة 

لكن لها نفس الوظيفة. تعترب األنابيب ونظم مراقبة الجريان )صامم اتجاه واحد( مركبات شائعة 
يف كافة التحويالت.

تسمى أجزاء التحويلة وفقاً للمكان الذي توضع فيه يف الجسم. األنبوب الذي يتم إدخاله يف 
البطينات يسمى أنبوب البطينات. األنبوب البطني هو الجزء الذي مير من خالله السائل املخي 

النخاعي إىل البطن )الحيز البطني(. يف حال يتم وضع األنبوب يف األذين األمين من القلب، 
يسمى األنبوب األذيني. يقوم صامم بتنظيم ضغط جريان السائل املخي النخاعي ومينعه من 

الرجوع إىل الخلف نحو البطينات. هناك عدد من نظم التحويالت املختلفة املتوفرة، أمثلة عليها 
مبينه من خالل الصفحة السابقة.

غالبية نظم التحويالت لها منطقة ولوج- عادة يشار إليها بالخزان- التي تسمح بدخول سهل 
إىل النظام بإبرة دقيقة من أجل الحصول عىل السائل املخي النخاعي. يسمى هذا اإلجراء بزل 

التحويل، ويسمح لجراح األعصاب بقياس ضغط السائل املخي النخاعي يف تلك النقطة الزمنية 
املحددة. يف بعض الحاالت-  ميكن أن مينح هذا جراح األعصاب دليالً عىل ما إذا كانت التحويلة 

تعمل كام ينبغي أم ال. 
ميك أن يتم إرسال السائل املخي النخاعي الذي يتم سحبه من الخزان إىل املخترب للتحليل، مثالً 

دراسة تعداد خاليا الدم البيضاء أو عمل مستنبت للبحث عن دليل لوجود عدوى.
الخزانات التي ينصح بها لكافة التحويالت، غالباً ما ترتبط باألنبوب بطيني أو تكون موصلة 

بجهاز صامم. بعض الخزانات قابلة للضغط وميكن أن تعمل كأجهزة شطف. اعتامداً عىل تصميم 
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الجهاز، ميكن للخزان أن يدفع السائل إما )غالباً( نحو الرأس أو بعيداً عن الرأس. تحتوي بعض 
األجهزة عىل خزانات مزدوجة، بحيث عندما يتم ضغط الصامم أو الخزان، ميكن أن يتم دفع 

السائل إىل أي من االتجاهني.
لسوء الحظ، سواء كان ملضخات التحويلة ترابط قليل بأداء التحويلة أم ال. العديد من 

التحويالت قد تكون تعمل بشكل اعتيادي حتى لو أنها مل تكن تضخ بشكل جيد، بينام يف حاالت 
أخرى تضخ بشكل عادي لكنها قد تعمل بشكل يسء. ال ينصح باالعتامد عىل مميزات الضخ 
لقياس أداء وعمل التحويالت بشكل حرصي. إال إذا نصح بذلك بشكل محدد من قبل جراح 

األعصاب الخاص بك، فال ينصح بضخ التحويلة، حيث أن ذلك قد يؤدي إىل زيادة الترصيف أو 
انسداد الجهاز.

الوضع
مثل أجزاء التحويلة، فإن اإلجراءات التي تستعمل لوضع التحويلة متنح أسامءها أيضاً وفقاً 

لحيث يتم وضع التحويلة يف الجسم. تبني الصور عن اليمني موضع التحويلة يف اإلجراءين األكرث 
تنفيذاً.

تحويلة	بطينية	صفاقية	)ventriculoperitoneal (VP) shunt( تقوم بتحويل السائل 
املخي النخاعي من البطينات إىل الحيز البطني، الفراغ ما بني البطن حيث تقع أعضاء الجهاز 

الهضمي. يقع طرف األنبوب البطني يف هذا الحيز بالقرب من األمعاء، لكن ليس يف داخلها. يتم 
إعادة إمتصاص السائل املرصف إىل هذه املنطقة من خالل تيار الدم.
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V-P تحويلة V-A تحويلة

 بترصيف السائل املخي النخاعي (ventriculoatrial (VA) shunt) تقوم التحويلة البطينة األذينية
 من البطينات إىل األذين األمين من القلب. يتم وضع األنبوب األذيني يف وريد يف العنق ومن ثم يتقدم

 .بلطف من خالل الوريد إىل أذين القلب. هنا مير السائل املخي النخاعي مبارشة إىل تيار الدم
 بدالً من وضع التحويلة البطينية (VP) عادة يفضل القيام إجراء التحويلة البطينية الصفاقية

 عىل قدر أقل من املخاطر ومن السهل القيام VP األذينية. حيث أنه باإلجامل يرتتب خيار
 رغم أنه قد يتم استعامل مواقع أخرى من الجسم من أجل ترصيف .VA به مقارنة بإجراء

 جريان السائل املخي النخاعي من البطينات (مثل حيز الصدر، من خالل تحويلة بطينية جنبية
(ventriculopleural))، يتم استعامل هذا الخيار فقط إذا مل يكن باإلمكان إستعامل موقع وضع 

 التحويلة األخرى أو يف حال يقرر جراح األعصاب أن هذا هو الخيار األنسب لظروف معينة لدى
.الطفل املريض
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العملية	الجراحية
عىل جراح األعصاب الخاص بك أن يرشح نوع التحويلة وإجراء الوضع الذي ينوي استعامله. 
ميكن القول أن إدخال التحويلة هو إجراء قصري وغري معقد نسبياً. يتم جلب الطفل إىل غرفة 

العمليات ويتم تخديره باستعامل التخدير الشامل. لضامن النظافة، قد يتم حلق جزء صغري من 
شعر الرأس، وبالنسبة لتحويلة من نوع بطينية صفاقية، يتم فرك كل املنطقة من الرأس حتى 
البطن مبحلول معقم. يتم وضع كسوة معقمة عىل الطفل. يتم اجراء جرح يف مناطق الرأس 

والبطن. يتم مترير أنبوب التحويلة تحت الجلد، يف النسيج الدهني ويستقر تحت الجلد متاماً. 
يتم اجراء ثقب صغري يف الجمجمة وتفتح األغشية بني الجمجمة والدماغ. مير الطرف البطيني 
من التحويلة من خالل الدماغ إىل البطني الجانبي. أما الطرف البطني فيمر يف حيز البطن من 

خالل فتحة صغرية يف بطانة البطن. 
 

يف جيل 22 أسبوعاً من الحمل تم 
تشخيص ادورا عىل أنها تعاين من 

استسقاء الراس خلقي بسبب انسداد 
يف املسال. وقد كان تشخيص الطبيب 

متشامئا للغاية ومل يتوقع ان تعيش بعد 
الوالدة. ولكن، إنها اآلن فتاة سعيدة 

جداً تبلغ من العمر 4 سنوات، تذهب 
إىل الحضانة، تحب قراءة الكتب وغناء 

األغاين، وعزف املوسيقى عىل لوحة 
املفاتيح الخاصة بها. 
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»أوريان	طفل	مرهف	الحس	ذو	نظرة	إيجابية	عىل	الحياة.	إنه	يستمتع	بحضور	مؤمتر	استسقاء	
الراس	وبالتقاء	أطفال	آخرين	لديهم	نفس	االحيتاجات.«	–جوانا.

تم تشخبص أوريان باستسقاء الراس وهو 
بعمر 6 أشهر، بعد أسبوع من فحوصات 

الرنني املغناطييس وفحوصات أخرى 
مختلفة، أجريت له جراحة التحويلة، 

كام أن أوريان يعاين من متالزمة داندي 
واكري، اوريان فتى ذيك يبلغ من العمر 8 

سنوات-إنه يف الصف الثاين حالياً. يستمتع 
مبشاهدة األفالم وقضاء الوقت مع أمه 

وأبيه، وهوى جمع السيارات وشخصيات 
أفالم الحركة.

هنا سوف يتم إمتصاص السائل املخي النخاعي. من ثم يتم إغالق الجرح. عند إكتامل اإلجراء، 
يتم وضع ضامدات معقمة عىل الجرح ويجب أن يتم أخذ الطفل إىل غرفة االنتعاش، حتى 

ينتهي مفعول املخدر.
بعد العملية الجراحية، سوف تتم مراقبة الطفل/ة عن كثب حيث يتعاىف أو تتعاىف من التخدير. 
سوف يفحص الجراح واملمرضات العالمات الحيوية لدى الطفل والحالة العصبية تحسباً لعالمات 
ارتفاع الضغط داخل القحف )ICP( الذي قد ينذر بسوء أداء التحويلة. إذا كان املريض رضيعاً، 
سوف يتم فحص اليافوخ من الداخل لتفقد امتالئه ويقاس محيط الرأس تحسباً لعالمات عدوى. 

بعض االحمرار، انتفاخ وطراوة هي أمور عادية ألول أسبوع بعد الجراحة. قد يعاين الطفل من 
ارتفاع حرارة جسمه بشكل معتدل ملدة يومني أو ثالثة أيام بعد الجراحة- هذا أيضاً عادي 

للغاية. إذا كان الطفل يعاين من سخونة عالية أو من حمى تدوم ألكرث من بضعة أيام، سوف 
يقوم الجراح أو طبيب األطفال بإجراء تقييامت لتحديد املسبب لهذه الحالة وكيف يجب 

معالجتها. قد يقرر جراح األعصاب بأن عىل الطفل أن يظل يف وضعية جسدية معينة لفرتة 
من الزمن بعد الجراحة. عىل سبيل املثال، إذا كان هناك حاجة لترصيف أكرب للسائل املخي 

النخاعي، قد ينصح الجراح بأن يتم رفع رأس الطفل.

تتضمن جراحة الرأس عادة درجة قليلة من األمل بالنسبة للطفل. بعض األطفال يشعرون باالم يف 
الرقبة و/أو البطن. عادة ما تعطي مسكنات أمل معتدلة مثل األسيتامينوفني )Acamol(. ولكن، 
تتوفر أدوية أخرى أيضاً لراحة طفلك، خاصة يف األيام األوىل بعد العملية الجراحية. إذا سارت 



30

األمور عىل ما يرام لن تحدث مضاعفات، سوف يتم ترسيح الطفل من املستشفى خالل يوم 
حتى ثالثة أيام.

بعد وضع التحويلة، عادة ما يقل حجم بطينات الطفل. لدى األطفال، يصبح النافوخ ناعامً وقد 
يبدو غائراً وسوف تضيق درزات الجمجمة أو أنها قد تتداخل حتى. بإستثناء لدى األطفال، عادة 

ال تكون التحويلة ظاهرة تحت الجلد. بالنسبة للطفل الذي تم تشخيص استسقاء الراس لديه 
وعولج مبكراً يف مرحلة الطفولة سوف يكون لديه نفس حجم الرأس مثل أترابه.

مضاعفات	يف	التحويلة
رغم أنه قد متت معالجة استسقاء الراس عىل الدوم بنجاح بوضع تحويلة من خالل عملية 

جراحية، يف العديد من األحيان يحدث عطل يف عمل التحويلة، وبوترية أقل شيوعاً قد تحدث 
عدوى أيضاً يف العديد من الحاالت. سوء أداء التحويلة، الناجم عن إنسداد يعني ببساطة بأن 
التحويلة غري قادرة عىل ترصيف ما يكفي من السائل املخي النخاعي من البطينات املوجودة 
يف الدماغ. تحدث عدوى التحويلة من البكترييا املوجودة يف جسم الطفل. هذه مشاكل جدية 

ويجب أن تتم معالجتها كام ينبغي.



31

»من	املهم	جداً	أن	تكون	صورة	الطفل	جيدة	يف	نظره.	نشعر	بأنه	من	واجبنا	كوالدين	أن	نحرض	
أطفالنا	ليعيشوا	حياة	طبيعية	عندما	يرتكون	العش«.

إنسداد
عندما يحدث عطل يف عمل التحويلة، عادة ما تتمثل املشكلة بإنسداد كيل أو جزيئ للتحويلة. 

فريجع السائل من موقع اإلنسداد وإذا مل يتم تصحيح اإلنسداد، يؤدي ذلك عىل الدوم إىل عودة 
أعراض استسقاء الراس. ميكن أن يحدث إنسداد التحويلة يف العديد من مركبات التحويلة. 

أكرثها شيوعاً، هو أن يصبح انبوب البطينات مسدوداً بنسيج من املشيمة العنكبوتية أو 
البطينات. يصبح االنبوب أو الصامم مسدوداً بخاليا الدم أو البكترييا. 

عدوى
عادة ما تنجم عدوى التحويلة بسبب تلوث يف التحويلة عند الجراحة التي يخضع لها الطفل 

بسبب البكترييا املوجودة يف جسم الطفل، ال يحصل ذلك بسبب من التعرض إىل أطفال آخرين 
أو إىل بالغني مرىض. الكائن الحي األكرث شيوعاً املسبب للعدوى هو العنقودية البرشوية 

)Staphylococcus epidermidis(، وهي عادة ما تكون موجودة عىل سطح جلد الطفل 
ويف غدد العرق وبصيالت الشعر املوجودة يف الجلد. غالباً ما تحدث العداوى من هذا النوع بعد 

شهر حتى ثالثة أشهر بعد الجراحة لكن قد تحدث لغاية حتى ستة أشهر بعد وضع التحويلة. 
األطفال الذين لديهم تحويالت من نوع VP هم يف خطر لتطوير عدوى تحويلة ثانوية إىل 

عدوى يف البطن، حيث قد يطور األطفال الذين لديهم تحويالت VA عدوى شاملة، التي رسعان 
ما قد تتحول إىل حالة جدية، خطرية. يف أي من الحالتني، يجب معالجة عدوى التحويلة فوراً 

لتجنب مرض مهدد للحياة أو رضر محتمل عىل الدماغ.
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»لدى	كولني	عالمات	خارجية	للعملية	الجراحية	)ندب،	قثطر	التحويلة(	لكن	عدا	عن	ذلك،	ال	
ميكنك	أن	تعرف	ما	الذي	مر	به	هذا	الطفل	الصغري«-	إميي

تم تشخيص كولني وهو يف رحم أمه عىل أنه يعاين من 
إنسداد املسال نتيجة لنزف يف البطينات، كام أنه يعاين 

من العيب الخلقي عىل اسم كياري، وهو يف سن السبع 
سنوات، خضع كولني إلجراء فغر البطني التنظريي الثالث 
ووضعت له تحويلة بطينية صفاقية. إنه يحب كونه يف 

الصف الثاين ويستمتع بالرسم، الغناء العزف عىل البيانو، 
التزلج عىل الثلج باللوح، لعب كرة القدم، وكونه يف 

الكشاف.

مضاعفات	أخرى
التحويالت هي ملدا طويل, لكن قد تنكس أو تتفكك مركبات التحويلة نتيجة للبالء أو منو 
الطفل، وعادة ما تتحرك يف داخل الفراغات يف الجسم حيث كان قد تم وضعها يف األساس. 

بشكل أكرث ندرة، سوف يفشل الصامم بسبب عطل ميكانييك. ولكن، قد يسبب ضغط الصامم يف 
نظام التحويلة بترصيف السائل بوترية أرسع من الالزم أو أبطأ من الالزم. الستعادة توازن جريان 

السائل املخي النخاعي قد يكون من الرضوري استبدال التحويلة بأخرى جديدة تحتوي عىل 
صامم ضغط أكرث مالمئة. قد يؤدي فرط الترصيف يف البطني إىل انخفاض حجم البطني إىل درجة 
ينسحب فيها الدماغ وأغلفة السحايا من الجمجمة. إذا علق الدم من أوعية دموية يف السحايا 
ما بني الدماغ والجمجمة، يؤدي ذلك إىل التهاب دموي تحت الجافية، ما يوجب القيام بعملية 

جراحية أخرى.
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»عندما	تم	تشخيص	جوليان	ألول	مرة	أردنا	أن	نفعل	أي	يشء	ممكن	لنسمح	لجوليان	بأن	يحصل	
عىل	أفضل	نتيجة،	أصبحت	رابطة	استسقاء	الراس	جزءاً	ال	يتجزأ	من	حياتنا	اليومية	مزودة	لنا	

املعرفة	واملوارد	للمساعدة	يف	اتخاذ	القرارات.«-	أدريانا.

ولد جوليان قبل األوان وتم تشخيصه باستسقاء الراس 
وهو يف األسبوع الثالث من العمر. تم وضع تحويلة من 

نوع VP عند األسبوع الخامس تبعها عمليتي تصحيح 
عند عمر 10 أشهر، أصبح جوليان بعمر 5 سنوات وهو 

منفعل جداً بشان ذهابه إىل الروضة قريباً. بعد 5 سنوات 
من أنواع مختلفة من العالج مثل معالجة النطق والعالج 

بالتشغيل، جوليان مالئم من ناحية القدرات لجيله 
الزمني من كافة النواحي. إنه يحب الرياضة خاصة كرة 

القدم.

عالمات	لعطل	يف	التحويلة	وعدوى
رغم أن أعراض العطل يف التحويلة تختلف بشكل كبري من طفل إىل آخر، عادة ما يؤدي 

العطل يف التحويلة إىل أعراض مشابهة يف كل مرة بالنسبة لطفل معني. يؤدي إنسداد التحويلة 
إىل أعراض متكررة الستسقاء الراس، زيادة الضغط داخل القحف أو تراكم السائل يف مسار 

التحويلة.

بالنسبة لألطفال يجب االنتباه إىل أعراض مثالً يف حال ميتىلء اليافوخ ويكون مشدوداً، تضخم 
رشايني فروة الرأس وانتفاخ أو احمرار يف مسار التحويلة. كذلك يجب اإلنتباه لحدوث تقيؤ غري 
معتاد، تهيج، نعاس وانخفاض االهتامم بالطعام )يبدو األطفال أقل جوعاً، يتناولون حجامً أقل 
من الحليب(. ما أن يكتمل منو رأس الطفل وتقفل الدرزات، توجد أعراض أخرى يجب التنبه 

إليها. قد يعايش األطفال والبالغني صداعاً، تقيؤ، تهيج وإيالم. قد يحدث إنتفاخ عىل طول 
التحويلة بوترية أقل. يف حال عطل فجايئ قد يطور الطفل أعراضاً برسعة، يف خالل ساعات أو 

أيام. قد يصبح األطفال األكرب سناً والبالغني متعبون بشكل زائد، قد يعانون من صعوبة يف امليش 
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والبقاء مستيقظني، إال إذا متت معالجتهم عىل الفور، فقد يدخلون يف غيبوبة.
غالباً ما تؤدي العدوى يف التحويلة إىل حمى وقد تحدث سوية مع أو بالرتافق مع إنسداد يف 
التحويلة. يف بعض األحيان قد يؤدي إلتهاب التحويلة إىل إحمرار أو إنتفاخ عىل طول مسار 

التحويلة.
معرفة األعراض التي يجب اإلنتباه إليها سوف يساعدك يف أن تصبح أكرث ارتياحاً. رغم أن 

األعراض املبكرة لعطل يف التحويلة أو عدوى- حمى، تقيؤ وتهيج- هي نفسها مثل العديد 
من أعراض األمراض املختلفة يف مرحلة الطفولة، سوف تتعلم كيفية تحديد األعراض املرافقة 

للتحويلة لدى طفلك. يف حال لديك شك بشأن األعراض لدى طفلك، ال ترتدد باالتصال أو بزيارة 
طبيب األطفال الخاص بك ليجري تقييامً. تذكر، رغم أن مضاعفات التحويلة ميكن أن تكون 

جدية، ميكن معالجتها غالباً بنجاح عندما يتم اكتشافها مبكراً. هناك مراجعة لألعراض التي يجب 
التيقظ إليها يف الصفحة التالية.

تصحيح	التحويلة
عادة ما توجب املضاعفات يف التحويلة إىل جراحة أخرى لتصليح التحويلة. غالباً ما تسمى 

جراحات تصحيح التحويلة تصحيحات. اعتامداً عىل سبب املضاعفات، سوف يتم إستبدال بعض 
أو كافة مركبات التحويلة. يف حال عدوى، يتم إعطاء الطفل عالجاً باملضادات الحيوية وعادة ما 

يتم تبديل التحويلة برمتها.
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أعراض عطل في التحويلة أو عدوى

قائمة األعراض للتطلع عليها فقط وليست للمساعدة في التشخيص. في حال لديك 
شك بخصوص حالة طفلك الطبية، استشر طبيبك على الفور.

الرضع
· تضخم رأس الطفل	
· اليافوخ ممتلىء 	

ومشدود عندما 
يكون الطفل 

مستيقظاً وهادئاً
· أوردة فورة الرأس 	

متضخمة
· انتفاخ على طول 	

مسار التحويلة
· تقيؤ	

· تهيج	
· نعاس	
· إمالة العينين إلى األسفل	
· اهتمام أقل بالطعام	
· حمى*	
· احمرار على طول مسار 	

التحويلة*

األطفال بسن المشي
· تضخم الرأس	
· تقيؤ	
· صداع	
· تهيج و/أو نعاس	

· انتفاخ على طول مسار 	
التحويلة

· فقدان قدرات سابقة (أداء 	
حسي أو حركي)

· حمى*	
· احمرار على طول مسار 	

التحويلة*
األطفال والبالغين

· تقيؤ	
· صداع	
· مشاكل في الرؤية	
· تهيج و/أو تعب	
· تغير في الشخصية	
· فقدان التناسق أو 	

التوازن

· انتفاخ على طول مسار 	
التحويلة

· صعوبة في المشي أو 	
البقاء مستيقظاً

· انخفاض في األداء 	
األكاديمي

· حمى*	
· احمرار على طول مسار 	

التحويلة*
*حمى واحمرار على طول مسار التحويلة كالهما يشير إلى عدوى
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رغم أنه توجد حاالت استثنائية حيث يحصل فيها األطفال عىل تحويلة وال تكون حاجة للمزيد 
من التصحيحات أو االستبدال، ميكن القول أن هذه حاالت نادرة. الخربة يف هذا املجال بينت 

لنا بأن بعض األطفال يخضعون لعدة تصحيحات خالل مسار حياتهم. سواء سوف تحدث 
مضاعفات أم ال هذا منوط باملشاكل الطبية املحددة لدى طفلك وبردود فعل الجسم تجاه 

العملية الجراحية والتحويلة.
يف حال ترك استسقاء الراس من دون عالج، فإنه قد يسبب رضراً للدماغ مع تحديات جسدية 

وذهنية وخيمة. نتمنى لو كان هناك إجابات بسيطة حول توقيت إمكانية حدوث رضر 
مستديم- لكن الكثري يعتمد عىل توقيت ونجاحة العالج أو عىل حدوث ووخامة املضاعفات. 

أفضل طريقة ملنع احتامل حدوث رضر دماغي لدى طفلك هي العثور املبكر عىل املشاكل، يف 
حال حصلت. لهذا السبب من املهم أن تتعلم العالمات واألعراض لعطل يف التحويلة والعدوى 
وأن يتم تقييم طفلك بشكل منتظم من قبل طبيب أطفال، جراح أعصاب و أخصايئ أعصاب. 

إميا كانت بعمر سنة 1 عندما 
تم تشخيصها بورم يف الدماغ 

وباستسقاء الراس. خضعت إميا يف 
مستشفى األطفال يف ويسكونسني 
لجراحة ووضعت لها تحويلة، لكن 
ببلوغها سن 6 سنوات عاد الورم. 
بعد الخضوع لجراحة ثانية، تعود 

إميا اآلن إىل مستشفى األطفال 
كل 6 أشهر لرتى الدكتور بروس 
كاوفمن، املدير الطبي لجراحة 

األعصاب، للتأكد بأن الورم مل يعاود.
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ولد قبل األوان، تطور نزيف يف دماغ وايلون ما أدى 
إىل استسقاء الراس لديه، اآلن يبلغ وايلون من العمر 7 
سنوات ووضعه جيد. إنه يف الصف األول ويحب كونه 

مشاركاً يف الكشاف ويحب لعب كرة القاعدة مثل أخيه. 

من املهم تطوير عالقة قوية بفريق الرعاية الصحية ومشاطرة املعلومات أيضاً. سوف يقدم 
طبيب األطفال الخاص بك أو طبيب العائلة الرعاية لطفلك وسوف يستشري جراح األعصاب 

الخاص بك يف حال هناك شك بوجود مشاكل يف التحويلة. سوف يراقب جراح األعصاب 
البطينات لدى طفلك وسوف يهتم باملشاكل املرتبطة بالتحويلة. قد يتابع جراح األعصاب الوضع 
العصبي لدى طفلك، وكذلك النمو والتطور. أنت جزء ال يتجزأ من فريق رعاية طفلك الصحية، 
مبعرفتك حول صحة وتاريخ طفلك. سوية مع املهنني الطبيني، لديك املهارات املطلوبة لتقديم 

أفضل رعاية لطفلك.
تجد بعض العائالت الراحة- ونوع من السيطرة عىل الوضع- يف كون طفلهم يحمل أو يرتدي 

جهاز تعريف طبي مثل هوية تعريف بالتحويلة أو سوار تعريف طبي أو سلسلة يف العنق.
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»بالنسبة	يل،	فقد	ساعدتني	املعلومات	عىل	الدوم	بأن	أشعر	بأنني	ميكن	أن	أساهم	بيشء	ما،	بدالً	
من	أن	الشعور	بأن	األمور		خارجة	عن	سيطريت.«

 تزود كال طريقتي التعريف معلومات طبية قيمة مثل األسامء، العناوين وأرقام الهواتف ألطباء 
ميكن اإلتصال بهم يف حالة الطوارىء، نوع التحويلة، املصنع وتثبيتات الضغط )يف حال كان 

ذلك مالمئاً(، وأي معلومات إضافية بخصوص الحالة الطبية أو حساسيات. سواء كان جهاز 
التعريف مهم بالنسبة لك أم ال، من الضروري االحتفاظ بتقارير طبية عن طفلك 

بشكل محتلن وأن تكون سهلة الولوج أيضاً.

فغر	البطني	الثالث	التنظريي
)endoscopic third ventriculostomy-ETV(	

فغر البطني الثالث التنظريي هو جراحة بديلة ملعالجة استسقاء الراس. من خالل الجراحة يتم 
عمل ثقب صغري يف أرضية البطني الثالث للسامح مبرور حر للسائل املخي النخاعي )CSF( إىل 
الفراغات حول الدماغ. يتم عمل هذا الثقب بإستعامل منظار داخيل، أداة طويلة ورفيعة ذات 

عدسة مكربة، مصدر ضوء، وقنوات عمل ضيقة التي تسمح للجراح بالعمل يف داخل فراغات 
الجسم من خالل فتحات صغرية للغاية. لقد أدى التحسن يف املعدات التنظريية، إضافة إىل 

MRI عايل الدقة بتصوير وتجسيد املبنى الترشيحي الفعيل للدماغ قبل اإلجراء وهذا ما زاد من 
الحامسة بالنسبة إلجراء ETV. كام يف أي جراحة، هناك أهمية كبرية لجراح األعصاب ولخربته. 

من	ميكن	أن	يتلقى	العالج	من	خالل	طريقة	فغر	البطني	الثالث	التنظريي؟
ميكن أن تكون طريقة ETV مالمئة الستسقاء الراس الناجم عن إنسدادات يف جريان CSF يف 

املسال، البطني الرابع، ومخارجه وكذلك حاالت أخرى. يبلغ بعض األطباء عن نسبة أعىل من 
النجاح يف مرىض لديهم تضيق يف املسال، املسبب األكرث شيوعاً الستسقاء الراس الخلقي.
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»إذا	تعاملت	مع	حالة	قد	تشكل	خطراً	عىل	الحياة،	فهذا	يساعدك	يف	أن	تقدر	قيمة	كل	يوم	من	
الحياة،	وأن	تقدر	قيمة	ما	بني	يديك.«	

تضيق املسال هو إنسداد يف املمر الطويل، الضيق بني البطني الثالث والرابع، الذي يجعل السائل 
يرتاكم يف أعىل التيار من اإلنسداد. إحدى املتطلبات التقنية هي أن يكون البطني الثالث واسعاً 

مبا يكفي لدخول املنظار الداخيل. املرىض الذين يخضعون لوضع تحويلة ولديهم بطينات صغرية، 
أو ما يسمى بطينات »شق«، قد يكونوا مرشحني مالمئني إلجراء ETV، لكن قد يكون من 

الرضوري تعطيل التحويلة بشكل مؤقت لزيادة حجم البطينات قبل القيام بالعملية الجراحية. 
هذا يتطلب عادة دخول غرفة الرعاية املكثفة لعدة أيام، وعادة ما يرتافق باألعراض التي ترافق 

استسقاء الراس الحاد. يحفظ هذا النوع من العالج للمرىض الذين قد تعرضوا إلعاقة بسبب 
نوبات متكررة من فشل التحويلة. كذلك سن املريض هو عامل آخر يف تحديد املالءمة. العديد 

من الجراحني ال يقومون بهذا اإلجراء يف الرضع أو األطفال الصغار. 

كيف	يتم	تعريف	النجاح؟
نسبة خمس سنوات من النجاح إلجراء ETV ترتاوح ما بني 50-80 باملئة، إعتامداً عىل املبنى 

الترشيحي لدماغ الطفل وسبب استسقاء الراس. عادة ما يعرف النجاح من قبل املرىض واألطباء 
سوية عىل أنه عدم الحاجة لتحويلة. يصنف غالبية األطباء ETV عىل أنه ناجح إذا بني املريض 

الحقاً دليالً إكلينيكياً الستقرار أو انخفاض يف حجم البطني. إذا خضع املريض ل-ETV وال 
 ETV تزال التحويلة لديه يف مكانها، قد يكون هناك بعض الشك بشأن ما إذا قد كانت عملية
ناجحة، فيام إذا ال تزال التحويلة ترصف السائل، أو كالهام. منطقياً، ميكن فض هذا الشك من 

خالل نزع التحويلة، لكن ال ميكن القول أن جراحة إضافية سوف تكون من صالح املريض
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»كان	من	الصعب	عدم	الذعر	والخوف	أو	القلق	عىل	الدوم.	لقد	تحسن	شعورنا	بنحو	كبري	بعد	أن	
حصلنا	عىل	معلومات	دقيقة	عن	استسقاء	الراس.«	

حتى لو كان إجراء ETV ناجحاً يف البداية، من املهم بالنسبة للطفل أن يخضع لتقييامت دورية 
لدى جراح األعصاب. عادة ما يتم تحديد درجة النجاح خالل األشهر األوىل بعد الجراحة، لكن 

كام هو األمر مع التحويالت، ميكن أن تفشل طريقة ETV بعد سنوات من النجاح يف السيطرة 
عىل األعراض.

ينصح العديد من جراحي األعصاب بنفس املتابعة لألطفال الذين قد متت معالجتهم بإستعامل 
طريقة ETV متاماً مثل أوالئك الذين استعملت طريقة التحويلة معهم.

ما	هي	املضاعفات	املمكنة	من	جراء	طريقة	ETV؟
من املهم التواصل ما بني الطبيب واألهل/املريض بخصوص مضاعفات ممكنة وكذلك حول 
تعريف النجاح عند التفكري بإستعامل طريقة ETV. مع التقنيات الجديدة والحديثة ميكن 

القول أنه تم تقليل مخاطر ETV إىل الحد األدىن.

أغلب املضاعفات وأكرثها شيوعاً هي الحمى والنزف. قد تؤدي محاوالت ثقب أرضية البطني 
إىل نزف، وكذلك قد ترض بجدران البطني أو ثقب الرشيان القاعدي. يف حال حدوث نزف شديد 

يف رشيان نتيجة إلصابة تحت البطني الثالث فقد يشكل ذلك كارثة، لكن هذا نادر الحدوث. 
إحدى املضاعفات األخرى هي فقدان الذاكرة قصرية املدى، وعادة ما يكون ذلك مؤقتاً، حيث 

أن اإلجراء قد يؤثر عىل منطقة الوطاء-هيبوثاالموس )hypothalamus( ومناطق الجسم 
الحلمي، املسؤولة عن الذاكرة. مبا أن منطقة البطني الثالث، حيث يتم عمل الفتحات الصغرية، 

مسؤولة عن بعض الوظائف الهرمونية، هناك إحتامل لعدم إنتظام يف النشاط الهرموين 
اإليندوكريني بعد إجراء ETV. غالباً ما يكون هذا النوع من املضاعفات أيضاً قصري املدا.

  
ال يعترب ETV شفاًء الستسقاء الراس ، بل عالجاً بديالً. هناك ميل لدى العائالت واملرىض الذين 

خضعوا للعالج بنجاح بطريقة ETV بأن ينسوا أنه قد كان لديهم استسقاء الراس حتى. وقد 
يشكل هذا نوعاً من الخطر. كام هو مذكور أعاله، ميكن ل-ETV أن يفشل بعد سنوات من 

النجاح يف السيطرة عىل األعراض. عىل املرىض وعائالتهم أن ينتبهوا إىل أعراض معاودة استسقاء 
الراس، وبالنسبة للمرىض الذين لديهم تحويالت، عليهم مناقشة فريق الرعاية الخاص بهم مبا 

عليهم فعله يف حالة الطوارىء. 
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	 االعتناء	بطفلك	
"للعائلة	تأثري	مركزي	عىل	حياة	األطفال"

جميع األطفال بحاجة ألن تكون لديهم شخصية خاصة بهم حني يكربون ويكتشفون العامل 
من حولهم. الولد الذي يعاين من استسقاء الراس ال يشذ عن هذه القاعدة. من الرضوري أن 
تعامل طفلك مثل أي طفل آخر، وأن متنحه أو متنحها الفرصة ليعيش حياة طبيعية عىل أكرب 

قدر ممكن. التحويلة هي جهاز صمم ليدوم وال يفرتض أن يشكل أي عائق أو مشكلة يف التدبر 
االعتيادي أو عندما يسقط الطفل أو يتعرث. يفرتض أن يكون طفلك قادراً عىل مامرسة غالبية 

النشاطات، بإستثناء أنواع الرياضة التي تتضمن التامس الجسدي العنيف.
سوف تجد أن معرفتك وتفهمك لحالة طفلك سوف تزيد مع ثقتك وراحتك يف اإلعتناء به أو 
بها. إذا كان لديك أسئلة بخصوص استسقاء الراس ، أكتبها عندما تخطر ببالك- وأحرض الئحة 

معك عندما تزور الطبيب الخاص بك. قد تجد أنه من املفيد أن تتحدث إىل عائلة أخرى لديها 
طفل يعاين من نفس املشكلة. كذلك، أن تدرك أن هناك العديد من املوارد املتوفرة لعائالت 

األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة. ابدأ من خالل سؤالك ممرضتك أو طبيبك عن بعض من هذه 
اإلمكانيات.

أنثوين، يبلغ من العمر 4 
سنوات، تم تشخيصه وهو 

جنني وولد قبل األوان يعاين 
من تضيق يف املسال، ما 

سبب له استسقاء الراس. 
كان لديه تصحيح واحد. إنه 
يحب القراءة وجمع ألعاب 

باص املدرسة.
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»ال	تدع	رصاعاتك	مع	استسقاء	الراس	تصبح	عبئاً	يف	حياتك...	دعها	تكون	قصة	نجاحك.«-	مارك.

تم تشخيص مارك وهو جنني وبعمر 
22 سنة كان قد خضع لعدة عمليات 

جراحية. كام أنه يعاين من مرض 
الرصع. رغم كل هذه الصعوبات 

فقد أبىل مارك بالءاً حسنا وهو فخور 
بحمله درجة نرس الكشاف. حالياً 
يحرض مارك للقب رشيك يف اللغة 

االنجليزية. إنه مرتبط بفريونيكا 
ويعيش حياة مستقلة. بالنسبة ملارك 

فقد كانت حالة استسقاء الراس 
والرصع تحديات يف حياته، لكنه مل يتنازل عن أهدافه أو أحالمه.

كان لدى نتايل أكرث من خمسني تصحيح للتحويالت، هذا ما تقوله عن استسقاء الراس لديها: »مل 
نعترب أنا وعائلتي استسقاء الراس لدي إعاقة. لقد زاد من دوافعي بالقيام بأي يشء أردت أن 

أقوم به!«

ميكن لألصدقاء واألقارب أن يقدموا دعامً معنوياً وعاطفياً قيامً. وال تنسوا- األهل كافة بحاجة 
ليأخذوا الوقت ألنفسهم. دعوا قريباً أو جليساً مسؤوالً يعتني بطفلكم لفرتة من الزمن. أتركوا 
املعلومات املهمة وأرقام الهواتف حيث ميكن االتصال بكم. عندما تسافر عائلتك، احصل عىل 

أرقام طواقم الدعم الطبي يف املنطقة التي تنوي السفر إليها وتأكد من أن تحرض معلومات 
طبية مهمة معك من باب االحتياط. 

رغم أن إحتامل حدوث طوارىء هو أمر مستبعد، مثل هذه التحضريات سوف تريحك وتجنبك 
إزعاجاً ال داعي له يف حال حدوث مشكلة. تختار بعض العائالت العيش يف منطقة حيث يكون 

من املريح الوصول إىل مراكز طبية كبرية. إذا كنت تعيش يف منطقة نائية عن مركز رعاية صحية، 
عليك أن تخطط لكيفية السفر يف الوقت املناسب لضامن حصول طفلك عىل أفضل رعاية طبية 

ممكنة.
إعتامداً عىل املشاكل الطبية التي يعاين منها طفلك، فقد تكون هناك حاجة للمراقبة والحصول 
عىل إستشارة من قبل أخصائيني آخرين. قد يتم تحويل طفلك إىل أخصايئ عيون-أعصاب ليتم 

فحص برصه أو برصها. يف بعض األحيان يتم تحويل األهل الذين يرغبون بإنجاب املزيد من 
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األطفال إىل إستشارة جينية. يقوم أخصايئ الجينات بتقييم األهل وطفلهم للعثور عىل أسباب 
جينية محتملة للحالة الطبية التي يعاين منها الطفل وليحدد احتامل والدة طفل آخر يعاين من 
نفس العيوب. ميكن للمعالجني بالتشغيل ولألخصائيني النفسيني الرتبويني تزويد مساعدة قيمة 
لتطور طفلك بشكل سليم. كمساعدين لطفلك، عليك أنت وطبيبك أن تشجعوا عىل التواصل 
بشكل جيد وبذلك املجهود كفريق يعمل سوية لتلبية احتياجات طفلك من الناحية الصحية 

والتطورية. وأخرياً، يجب بذلك كل مجهود من أجل جمع وجهات نظر من مزودي الرعاية 
الصحية املختلفني الذين يعملون مع طفلك، لتطوير إطار فهم لطفلك ولحالته. هذا الفهم، 

بالدمج مع خربتك الخاصة كوالدة/ة، سوف يتيح لك بأن تقدم التشجيع، الدعم واملوارد التي 
يحتاج لها طفلك للعثور عىل القبول والنجاح يف العامل.
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عندما	ينمو	طفلك	
كام هو األمر مع كافة األطفال، يختلف الجيل الذي تتطور فيه املهارات الجسدية والذهنية بني 

األطفال الذين يعانون من استسقاء الراس. لدى العديد من األطفال املصابني باستسقاء الراس 
مستوى عادي من الذكاء، التطور الجسدي والتناسق، لكن قد يكونوا أبطأ يف إكتساب مهارات 
مثل التناسق بني اليد والعني ويف تعلم امليش. كل ولد مختلف عن اآلخر، ويعتمد مستوى كل 

طفل يف الوصول إىل الهدف يف املهارات عىل عدة عوامل مختلفة.
تقدم طفلك عىل املستوى التطوري سوف يتأثر بطبيعة املشكلة التي تسبب استسقاء الراس، 
بدرجة الرضر يف الدماغ، يف حال حصلت أي منها قبل العالج، وكذلك بالعداوى أو مضاعفات 

أخرى. لكن يعتمد مجمل التطور لدى الطفل والتأقلم مع العامل  أيضاً عىل الطفل كفرد وعىل 
نظرته وموقفه، وعىل الفرص التي تسنح له أو لها من قبل الوالدين ومن قبل البيئة املحيطة به.

من خالل تلقي العالج من قبل أخصايئ عالج نفيس لألطفال ميكن زيادة القدرات الجسدية، 
العقلية، الحسية والتطور االجتامعي لدى الطفل. ينصح بأن يتم تقييم طفلك من قبل أخصايئ 

عالج نفيس لألطفال الذي يتمتع مبهارات خاصة يف املجال العصبي النفيس والتقييم الحيس 
العاطفي. من خالل منح طفلك تشكيلة من الفحوصات التشخيصية، سوف يكون األخصايئ 

النفيس قادراً عىل التعرف عىل نقاط القوة ونقاط الضعف يف قدراته أو قدراتها. وألنه يعتقد 
أنها مراحل تطور مهمة يحدث فيها التطور األمثل، نحن نتاكد عىل أن يخضع طفلك لتقييامت 

منتظمة.
كطفل، سوف يتم تقييم طفلك ملثل هذه األمور مثل اليقظة، الحركة والتعقب )االستجابة 

للصوت واألغراض املتحركة(. عندما يكرب طفلك، سوف يتم تقييمه أو تقييمها بالنسبة للمهارات 
الكالمية، الفكرية والقدرة عىل طرح األسئلة، وكذلك للنمو االجتامعي والعاطفي. جميعها عنارص 

مهمة للتطور بشكل كامل. التعرف املبكر والتدخل ميكن أن يساعد يف التعويض عن نواقص 
معروفة وميكن أن يحث قدرات التطور لدى طفلك، ويقدم لطفلك الفرصة للوصول إىل تحقيق 

قدراته الكامنة.
إذا كان طبيب األطفال وجراح األعصاب ليسوا عىل دراية بأخصايئ عالج نفيس لألطفال الذي 

يقوم مبثل هذه الفحوصات التشخيصية، أطلب منهم الفحص مع املصادر املحلية أو أقرب مركز 
طبي ليتم تحويلك إىل مختص من هذا النوع.



46

"لقد	ساعدين	ماكس	ألصبح	شخصاً	أفضل	ويشجعني	يف	كل	يوم	عىل	أن	ال	آبه	بصغائر	األمور	وأن	
أكون	أنساناً	فرحاً.«-	ميشيل

تم وضع تحويلة لدى ماكس وهو بعمر سنة بسبب 
التهاب سحايا بكتريي عندما كان عمره 6 أشهر. لقد 

تحمل 10 تصحيحات للتحويالت خالل 12 سنة. وهو 
بعمر 9 سنوات، تم تشخيص ماكس عىل أنه يعاين من 

متالزمة مارفان. رغم التحديات الجمة التي يواجهها 
ال يزال ماكس يحب لعب كرة السلة، الجولف وكرة 

القاعدة. إنه طالب موهوب يف املدرسة ويحب األدب، 
الرياضيات والعلوم.

عندما يبلغ ابنك سن الذهاب إىل املدرسة، ميكن أن تزود الفحوصات التطورية معلومات قيمة 
ملساعدة املعلمني يف تلبية االحتياجات الرتبوية لدى طفلك. يلزم القانون الحكومي كافة املدارس 

الحكومية بأن توجه وتزود االحتياجات الرتبوية لدى كافة األطفال، يشمل أوالئك الذين لديهم 
احتياجات خاصة. عىل األغلب سوف يشمل فريق رعايتك الصحية، أو يدعم من قبل، عامل 

اجتامعي الذي ميكن أن يكون مساعد طفلك عندما تسعى للحصول عىل خدمات يحتاج إليها 
طفلك. إذا الحظت انخفاضاً أو تدنياً يف األداء األكادميي لدى طفلك، عليك أن تدرك أن العديد 

من العوامل ميكن أن تساهم يف هذه التغريات، يشمل مشاكل أو عطل يف التحويلة.
عليك إستشارة فريق الرعاية الصحية الخاص بك للحصول عىل تقييم. قد يطلبون منك تقييم 

إضايف من قبل أخصايئ نفيس   ومن خالل تقييامتهم، سوف يحددون فيام إذا لدى طفلك 
مشكلة يف التحويلة وقد يتعرفون عىل عوامل أخرى مساهمة ويعرضون توصيات مفيدة.

تحدى طفلك يف أن يصل إىل أقىص طاقاته الكامنة. قبولك ومحبتك سوف مينحان تأثرياً كبرياً عىل 
كيف ينظر هو أو تنظر هي إىل نفسه/ا، ويف نهاية املطاف عىل نجاحه يف العامل. موقفك االيجايب 

وتشجيعك سوف يقدمان لطفلك أكرب وأفضل فرصة ليعيش حياة كاملة وسعيدة.
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سارة وستيفاين هام أخوات كالهام يعانيان 
من استسقاء الراس بسبب تضيق يف 

املسال. تطور استسقاء الراس لدى سارة 
)29 سنة( وتم وضع تحويلة لديها وهي 
يف عمر أربع سنوات. خضعت ألكرث من 

30 تصحيح، سوية مع إنفتاق يف الدماغ. 
أكملت سارة مؤخراً اللقب الجامعي األول 

يف إدارة األعامل/املحاسبة. إنها تستمتع 
بالحياكة والذهاب إىل السينام ملشاهدة 

األفالم برفقة أخوها وأصدقائها. ستيفاين )28 عاماً( شخصت ووضعت لها تحويلة وهي يف عمر ستة 
أسابيع, خضعت لثالث تصحيحات. أكملت ستيفاين اللقب األول والثاين الجامعي يف الهندسة وقد 

تزوجت مؤخراً وتتطلع إىل البدء بفصل جديد يف حياتها.
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	 نظرة	إىل	املستقبل	
علينا أن ننظر إىل املستقبل بنظرة ملؤها األمل. حيث تتقدم العلوم الطبية بشكل رسيع 

ودينامييك. اليوم لدينا حلول ملشاكل طبية مل يحلمون بها حتى، يف املايض. ومن خالل العلم 
والتكنولوجيا سوف يستمر الناس بتوسيع حدود ما هو ممكن. حيث منيض قدماً، علينا أن نثق 

بأنفسنا وبأطفالنا. عندما واجهنا تحديات الحياة، اكتشفنا نقاط القوة الشخصية ولكن ليس هذا 
فحسب بل أيضاً قدرة أكرب عىل العطف واملحبة. من خالل ابتالءات كهذه نحن نجد القيمة 

الحقيقية واملعنى الحقيقي للحياة.
تسعى رابطة استسقاء الراس دوماً من أجل الدفع قدما بالبحث يف مجال استسقاء الراس. 

نحن عىل صلة بزمالء مهنيني ومختصني، يف الكونجريس وبأعضاء يف الحكومة، مبنظامت أخرى 
وبوكاالت ذات أهمية. كام أننا ندعم بحث مجال استسقاء الراس من خالل التمويل املبارش.

تبني الخربة والبحث بان األطفال الذين يعانون من استسقاء الراس لديهم فرصة ممتازة للوصول 
إىل أقىص درجة ممكنة من تجسيد الطاقات الكامنة لديهم من خالل رعاية طبية شاملة 

ودامجة، ومن خالل الربامج التي تحث عىل تطورهم. األفراد، العائالت واملهنيني العاملني سوية 
يف جو من الثقة املتبادلة واالحرتام واملداومة عىل أن خطة الرعاية املالمئة، الشاملة هي الخطة 

التي يتم إتباعها.
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	 	 موارد	
رابطة استسقاء الراس هي منظمة وطنية، 501 )ج( )3( ال تسعى لجني الربح وقد تم تأسيسها 

يف العام 1983. مهمتنا تتلخص يف التغلب عىل تحديات استسقاء الراس من خالل البحث 
وتزويد الدعم، التثقيف وتقديم املساعدة لألفراد، العائالت واملهنيني الذين يتعاملون مع قضايا 

معقدة بخصوص هذه الحالة.
تزود الرابطة خدمات شاملة التي تقوي األفراد والعائالت يف السعي إىل أفضل رعاية طبية 

ممكنة، وكذلك عىل الربامج واملوارد التي تلبي احتياجاتهم سواء اآلن أو يف املستقبل.
 بكونها أكرب منظمة عىل مستوى األمة وأكرثها احرتاماً املخصصة كلياً ملوضوع استسقاء الراس، 

فقد كان للرابطة دور فعال يف خلق مجموعة من األفراد، العائالت ومهنيو الرعاية الصحية 
الذين يتوجهون إىل تعقيدات استسقاء الراس يف كافة الفئات العمرية- الرضع، األطفال، اليافعني 
والبالغني. نحن نسعى عىل الدوم للتحديثات ولتوسيع مواردنا لنواكب الركب بخصوص تقنيات 
جديدة سواء يف التشخيص أو يف عالج استسقاء الراس وأن نبقى عىل اطالع بخصوص احتياجات 

األفراد الذين نخدمهم.
استسقاء الراس هو حالة مزمنة. مع التشخيص املبكر، العالج الناجح وخدمات التدخل املالمئة، 

ميكن القول أن املستقبل مرشق بالنسبة لألفراد الذين يعانون من استسقاء الراس. ندعوكم 
لتقدموا إلينا تساؤالتكم.
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