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تستغرق  45دقيقة وتجرى في جميع املستشفيات الخاصة والحكومية

الجارالله :الكويت األولى عامليا
في عملية «تكميم املعدة»
| كتب سلمان الغضوري |

• عملية تحويل
املسار
هي األكثر انتشارا
في العالم
بال منازع
ولكن لصعوبتها
على الجراح
جعلت الكثيرين
ال يجيدونها
كاختيار
• أفخر بأني صممت
طريقة جديدة
للمرة األولى
في العالم لعمل
حلقة املعدة

ق� ��ال اس� �ت� �ش ��اري ج ��راح ��ة ال�س�م�ن��ة
وزير الصحة السابق الدكتور محمد
ال �ج��ارال �ل��ه ان «ال �ك��وي��ت ف ��ي م�ص��اف
ال� � ��دول األك� �ث ��ر ان �ت �ش ��ار ل�ل�س�م�ن��ة ف��ي
م�ج�ت�م�ع�ه��ا ،وف ��ى م�خ�ت�ل��ف األع �م��ار»،
م �ش �ي��را ال� ��ى أن ع�م�ل�ي��ة االس �ت �ئ �ص��ال
ال � �ط ��ول ��ي «ت �ك �م �ي ��م امل� � �ع � ��دة» ت �ع �ت �ب��ر
ال�ك��وي��ت األول ��ى ع��امل�ي��ا ف�ي�ه��ا وتليها
تشيلى ،منوها الى أنه يتم إجراؤها
ف� ��ي ج �م �ي��ع امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ال �خ��اص��ة
وال �ح �ك��وم �ي��ة ،وت �س �ت �غ��رق  45دق�ي�ق��ة،
حيث يتم اج��راء أكثر من  450عملية
تكميم في الشهر.
ج ��اء ذل ��ك خ ��ال م��ؤت �م��ر ص�ح��اف��ي
عقده الدكتور محمد الجارالله مساء
أول م ��ن أم � ��س ،ف ��ي م��رك��ز ال �ج��ارال �ل��ه
ل � �ل � �ع � �ي � ��ادات ال� �ت� �خ� �ص� �ص� �ي ��ة ،وذل� � ��ك
ح� ��ول م �ش��ارك �ت��ه ف ��ي ال �ق �م��ة ال��دول �ي��ة
لعملية االستئصال الطولي للمعدة
« ال �ت �ك �م �ي��م» ال � � ��ذي ع �ق ��د اخ � �ي � �رًا ف��ي
نيويورك.
وأض��اف الدكتور محمد الجارالله
أن «م �خ ��اط ��ر ال �س �م �ن��ة ع �ل��ى ال �ح �ي��اة
ك � �ث � �ي� ��رة ،وم � �ن � �ه� ��ا أن ال� �س� �م� �ن ��ة ه��ي
امل ��وت ال �ب �ط��يء ،ول �ي��س ال�ع�م�ل�ي��ة كما
ي �ت �ح��دث ال �ب �ع ��ض ،ك �م��ا أن ال�ج�م�ي��ع
ي� ��درك م �خ��اط��ر ال�س�م�ن��ة ال �ت��ي ات�ف�ق��ت
املؤسسات الصحية ومنظمة الصحة
ال �ع��امل �ي��ة ع �ل��ى أن �ه ��ا ت �س �ب��ب أم� ��راض
القلب والجلطات الدماغية والقلبية
وال �س �ك��ر وال �ض �غ��ط ،وك ��ذل ��ك أم ��راض
ال�ك�ل��ى وال �ج �ه��از ال�ه�ض�م��ي وخشونة
املفاصل في الركبة والفقرات وانتفاخ
ال�س��اق��ن وال�ت�ه��اب ال�ج�ل��د واض �ط��راب
ال � ��دورة ال�ش�ه��ري��ة ل ��دى ال �ن �س��اء ال��ذي
ي ��ؤدي إل ��ى ال�ع �ق��م ،ف�ض��ا ع��ن ارت �ف��اع
ال ��ده ��ون وال �ك��ول �س �ت �ي��رول ف ��ي ال� ��دم،
وزي��ادة احتماالت اإلص��اب��ة بسرطان
الثدي والرحم واملبايض وعنق الرحم
والبروستاتا والقولون ،باإلضافة إلى
االكتئاب واض�ط��راب الحالة النفسية
والعاطفية واالجتماعية» ،الفتا الى
أن معدل األعمار في الواليات املتحدة

األميركية يصل إلي  80سنة ،أما في
حالة السمنة املفرطة فمعدل أعمارهم
تنخفض الى  60سنة.
وت ��اب ��ع «ن �ع �ت �ب��ر م �ت �ف��وق��ن ع��امل�ي��ا
ف��ي عمليات السمنة وذل��ك م��ن خال
امل �ت��اب �ع��ة ال�ح�ث�ي�ث��ة ل �ل �م��ؤت �م��رات كما
أن ل��دي�ن��ا ك ��وادر طبية ج�ي��دة منوها
ال��ى أنني افخر باني صممت طريقة
جديدة للمرة االول��ى في العالم لعمل
حلقة امل�ع��دة وق��دم�ت�ه��ا ف��ي م��ؤت�م��رات
دولية عام  1999في ايطاليا واسبانيا
ومعظم دول الشرق األوس��ط وغيرها
ك �م��ا أدخ �ل �ت �ه��ا وأج ��ري �ت �ه ��ا ف ��ي دول
عديدة مثل إيران والبحرين وسورية
ول �ب �ن��ان وم �ص��ر ك �م��ا أدخ �ل��ت عملية
تخطي املعدة أو تحويل املسار التي
تعتبر م��ن العمليات الدقيقة وكانت
أول عملية أجريتها في يوليو 2003
ك�م��ا ق�م��ت ب��إج��راء أول عملية تكميم
ت �ص �غ �ي��ر ط ��ول ��ي ب��ال �ف �ت �ح��ة ال ��واح ��دة
اب� ��ري� ��ل  2009واول ع �م �ل �ي��ة ت�ك�م�ي��م
بالفتحة الواحدة في صمام اكس كون
املعدني على مستوى العالم» ،مبينا
أن ل ��دي ط��ري �ق��ة م �ط��ورة اآلن تسمى

جانب من املؤتمر الصحافي

ال �ت �ك �م �ي��م ب ��اخ� �ت ��زال ال �ف �ت �ح��ات ح�ي��ث
ق�م��ت ب�ت�ط��وي��ره��ا ول ��دي أع �ل��ى سجل
ف��ي ال�ع��ال��م ف��ي ه��ذه العملية أجريها
بشكل روتيني في مستشفيي السام
والهادي الخاصن.
وأش��ار الى أن الدراسات الطبية
التي أجريت في أوروب��ا على أكثر
من  22ألف مريض بالسمنة كشفت
ان ال� �ع ��اج ال� �ج ��راح ��ي ه ��و األك �ث��ر
فعالية بعشرين ضعفا في خفض
أم��راض السمنة ومضاعفاتها من
الريجيم من خال تحسن أو شفاء
أم� ��راض ال�س�ك��ر وال�ض�غ��ط وال�ق�ل��ب
واملفاصل والتهاب الجلد والجهاز
ال� �ه� �ض� �م ��ي وزي � � � � � ��ادة ال� �خ� �ص ��وب ��ة
ل � ��دى ال� �ن� �س ��اء ل �ل �ح �م��ل وال �ت �ح �س��ن
الكبير في التنفس وانخفاض فى
الكولستيرول وم �ع��دالت اإلص��اب��ة
ب��ال �س��رط��ان وال �ت �ح �س��ن امل �ل �ح��وظ
ف ��ي ن��وع �ي��ة ال �ح �ي��اة ،وان م�خ��اط��ر
ع �م �ل �ي��ات ال �س �م �ن��ة م �م��اث �ل��ة ألك �ث��ر
عمليات ج��راح��ه املناظير شيوعا
مثل املرارة ،وأثبتت هذه الدراسات
أن ال�ج��راح��ة ت ��ؤدى إل��ى انخفاض

معدل الوفيات بنسبة  89في املئة.
وب ��ن أن ال �ق��واع��د ال �ع��ام��ة إلج ��راء
ال�ع�م�ل�ي��ة ت �ت��م مل ��ن ل��دي��ه م��ؤش��ر كتلة
 40أو  35فما ف��وق م��ع وج��ود مرض
مصاحب للسمنة كالضغط أو السكر
وال ��دي �س ��ك ،الف �ت��ا أن ه �ن��اك دراس � ��ات
عديدة في الواليات املتحدة األميركية
وغ �ي��ره��ا ت�ش�ي��ر إل ��ى إم �ك��ان �ي��ة إج ��راء
عملية التخطي أو ت�ح��ول امل�س��ار ملن
ه��م ذوو أوزان اق��ل م��ن ذل��ك ،م�ث��ل من
يعاني م��ن م��رض السكر وليس لديه
سمنة مفرطة أي لديه سمنة اق��ل من
 ،35مبينا أن ال��دراس��ات أثبتت شفاء
ه� � ��ؤالء امل ��رض ��ى م ��ن ال �س �ك��ر ب��درج��ة
ك� �ب� �ي ��رة ك� �م ��ا أن ه � �ن� ��اك دراس� � � � ��ة ف��ى
السويد خلصت إل��ى النتائج نفسها
م ��ن ام �ك��ان �ي��ة ع �م �ل �ي��ة ت �ك �م �ي��م امل �ع��دة
ل� � ��أوزان االق� ��ل م ��ع ت�ح�س��ن ك�ب�ي��ر في
السكر ونوعية الحياة ،أم��ا بالنسبة
لعملية حلقة املعدة فقد ب��دأت مراكز
كثيرة لعملها ألوزان اق��ل م��ن  35من
م��ؤش��ر كتله السمنة وأع �م��ار ب��ن 18
ال ��ى  60س�ن��ة ل�ك��ن ه �ن��اك اس�ت�ث�ن��اءات
م�ث��ل أن ت �ك��ون ال�س�م�ن��ة امل �ف��رط��ة ل��دى

األطفال أو املراهق فباإلمكان إجرائها
ب�ع��د ال�ت�ش��اور م��ع أخ�ص��ائ��ي األط�ف��ال
والهرمونات بعد عشر سنوات.
وق��ال انه «من املتوقع أن تنخفض
عمليات الحلقة في الواليات املتحدة
األميركية نتيجة لقلة نتائجها على
امل��دى البعيد وزي ��ادة مضاعفاتها»،
م�ب�ي�ن��ا أن ��ه م��ن امل �م �ك��ن أن ت�ن�ج��ح إذا
ت �ع��ام��ل امل ��ري ��ض م �ع �ه��ا ب �ح �ك �م��ة ،أم��ا
ف��ي ال �ك��وي��ت ف�ق��د ك��ان��ت ح�ل�ق��ة امل�ع��دة
األك �ث��ر ش �ي��وع��ا ل �ع��دم وج� ��ود غ�ي��ره��ا
ث��م ع�ن��د دخ ��ول ت�ح��وي��ل م�س��ار امل�ع��دة
ف��ي ال �ع��ام  2003ب� ��دأت ت �ق��ل عمليات
حلقة املعدة وتزداد عمليات التحويل
ل�ك��ن ف��ي السنتن امل��اض�ي�ت��ن ازدادت
نسبة إج ��راء عمليات التكميم لعدة
م��زاي��ا فيها ،ومنها سهولة اإلج ��راء،
وال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ل� �ل� �ج ��راح ��ن امل� �ب� �ت ��دئ ��ن،
وك ��ذل ��ك ل��وق �ت �ه��ا ال �ق �ص �ي��ر ،ك �م��ا أن�ه��ا
ت�ح��اف��ظ ع�ل��ى ب��واب��ة امل �ع��دة السفلية
امل�ن�ظ�م��ة ل �خ��روج ال �ط �ع��ام م��ن امل �ع��دة،
ك �م ��ا ت ��ؤث ��ر ف� ��ي ام� �ت� �ص ��اص ال �ط �ع��ام
والشعور بالشبع ،ويتحملها املريض
ب�س�ه��ول��ة ،وت �ح��دث ن ��زوال م�ق�ب��وال في
ال� � ��وزن ،م�ب�ي�ن��ا أن �ه��ا األك �ث ��ر ان �ت �ش��ارا
ف��ي ال�ك��وي��ت ن�ظ��را لسهولة إج��رائ�ه��ا،
وه��ذا ال يعني أن�ه��ا العملية األفضل
ف��امل�ط�ل��ع ع�ل��ى اإلح�ص��ائ�ي��ات العاملية
ياحظ أن عمليه تحويل امل�س��ار هي
األكثر انتشارا في العالم با منازع،
ولكن لصعوبتها على الجراح جعلت
ال �ك �ث �ي��ري��ن ال ي �ج �ي��دون �ه��ا ك��اخ �ت �ي��ار،
م �ش �ي ��را ال � ��ى أن ه� �ن ��اك ق �ل ��ة ي �ج ��رون
عمليات التحويل.
وأض��اف ان «حجم امل�ع��دة املتبقية
ع � ��ادة م ��ا ت �ك��ون ث��اب �ت��ة وه ��ي م ��ا بن
70ال � � � ��ى  120م � ��ل أم� � ��ا ح� �ج ��م امل� �ع ��دة
امل� �س� �ت ��أص ��ل ف �ي �خ �ت �ل��ف م � ��ن ش�خ��ص
آلخ ��ر ح�س��ب ح�ج��م امل �ع��دة ال��رئ�ي�س��ي،
وعادة ما تكون املعدة املستأصلة من
 80ال��ى  90ف��ي امل�ئ��ة م��ن ح�ج��م امل�ع��دة
األص� �ل ��ي ،وه� ��ذا ي�ع�ت�م��د ع �ل��ى ع��وام��ل
ع��دة أول�ه��ا ق�ط��ر األن�ب��وب��ة ال�ت��ي تمرر
داخ ��ل امل �ع��دة ك�ق�ي��اس م��ن  32إل��ى 40
فرنش ،ثم املسافة للبدء في التدبيس

الجارالله مستعرضًا إجراء عملية «تكميم املعدة»

ع �ل��ي أن ت�ب�ع��د ع��ن ال �ب��واب��ة السفلية
للمعدة م��ن  6-4س��م ،ث��م امل�س��اف��ة بن
ال��دب��اس��ة وامل� � ��ريء ،وك ��ل ذل ��ك يعتمد
ع �ل��ى خ �ب��رة ال� �ج ��راح ،الف �ت��ا أن ه�ن��اك
نوعيات في التدبيس منها إستعمال
طبقة الصقة أو استعمال مادة سائلة
الص�ق��ة وه�ن��اك خياطة خ��ط الدباسة
كله أو أج ��زاء م�ن��ه ،وه�ن��اك استعمال
الكلبسات الاصقة وك��ل ه��ذه الطرق
ل�ه��ا م ��ؤي ��دون وم �ع��ارض��ون وان ك��ان
ه�ن��اك ف��روق ضئيلة ف��ي النتائج من
ح�ي��ث ال�ت�س��ري��ب أو ال �ن��زي��ف ل�ك��ن من
الثابت واملجمع عليه أن خبرة الجراح
وت �ح��ري��ه ال��دق��ة واإلت� �ق ��ان ه�م��ا حجر
الزاوية في تاقي هذه املضاعفات.
وب� � ��ن أن «ج � ��راح � ��ة امل� �ن ��اظ� �ي ��ر أو
ال � �ث � �ق� ��وب أح � ��دث � ��ت ن� �ق� �ل ��ة ت ��اري �خ �ي ��ة
ك �ب��رى ف��ي ع �ل��وم ال �ج��راح��ة ف�ق��د تمت
االس �ت �ع��اض��ة ع ��ن ال � �ج ��روح ال �ك �ب �ي��رة
بفتحات املنظار أو املاقط فأصبحت
العمليات اقل أملًا وأفضل من الناحية
الجمالية واقل حدوثًا لفتاق الجروح
أو التهاب ال�ج��رح إض��اف��ة إل��ى سرعة
ال�ش�ف��اء وال �ع��ودة للنشاط الطبيعي،
مبينا أنه تم البدء بتصغير الثقب من
 5ملم إلى  3ملم إلى  2ملم ثم مع زيادة
خبرة الجراحن قمنا بعمل الجراحة
من ثقب واحد في السر أو ثقبن بما
يسمى جراحة تقليل الثقوب ،وكلها
ذات مميزات جمالية خاصة للنساء
ك �م��ا أن� �ه ��ا ت �ع �ت �ب��ر م �ن��اس �ب��ة ل�ع�م�ل�ي��ة
االستئصال الطولي وامل ��رارة وحلقة
املعدة والزائدة الدودية كما أن هناك
م �ض��اع �ف��ات م�ت��وق�ع��ه ق ��د ت �ح��دث ألي
عملية مثل االلتهاب الرئوي وهبوط
ال�ت�ن�ف��س وه �ب��وط ال�ق�ل��ب وه �ب��وط في
ال �ك �ل��ى وال �ك �ب��د وج �ل �ط��ة ب��ال �س��اق أو
بالرئة لكن القيء والغثيان قد يحدث
أول األي� ��ام ك�م��ا أن ه �ن��اك مضاعفات
م ��زم �ن ��ة ق� ��د ت� �ح ��دث ل� �ع ��دد ق �ل �ي��ل م��ن
امل��رض��ى بعد العملية مثل التسريب
م��ن خ��ط ال �ت��دب�ي��س ال� ��ذي ال ي�ت�ج��اوز

(تصوير مرهف حورية)

 2ف��ي امل�ئ��ة وه��و األه��م حيث ض��رورة
ت �ش �خ �ي �ص��ه ب� �س ��رع ��ة ل� �ع ��اج ��ه ال� ��ذي
ي�ع�ت�ب��ر م �ت ��واف �رًا وم ��أم ��ون ��ًا وان ك��ان
مزعجًا للمريض أحيانًا.
وزاد أن «امل �ت ��اب �ع ��ة ال��دق �ي �ق��ة م��ن
ق �ب��ل ال �ت �م��ري��ض وال �ف��ري��ق ال �ج��راح��ي
الكتشاف األع��راض األول��ى للتسريب
وه ��ي ارت� �ف ��اع س��رع��ة ال �ن �ب��ض واألل ��م
الشديد أعلى البطن وارتفاع الحرارة،
يتبعها إجراء فحص الصبغة للمريء
واملعدة والسونار واألشعة املقطعية
ويتم عاجه إذا كان مبكرًا بالدخول
مرة أخ��رى باملنظار وخياطة منطقة
التسريب خصوصًا إذا كانت صغيرة
أو وض� ��ع أن� �ب ��وب م ��ن خ� ��ال م�ن�ظ��ار
الفم لحماية منطقة التسريب وه��ذا
األن� �ب ��وب ي � ��زال ب �ع��د  6أس��اب �ي��ع كما
ي�م�ك��ن وض ��ع م��ا ي�س�م��ى األن �ب��وب��ة T
وغالبًا ما تنجح إحدى هذه الوسائل
أم��ا إذا فشلت فيمكن تحويلها إلى
ع�م�ل�ي��ة ت�ح��وي��ل امل �س��ار وه ��ي عملية
س �ه �ل��ة وم� �ش� �ه ��ورة ل �ي��س ك �م��ا ي�ظ��ن
ال�ن��اس وف��ي حالة وج��ود ن��اس��ور من
منطقة التسريب فباإلمكان خياطة
ج� ��زء م ��ن األم � �ع� ��اء ع �ل �ي �ه��ا وك� ��ل ذل��ك
يشير إل��ى وج��ود حلول عديدة لهذه
املضاعفة أما النزيف فعادة ما يحدث
بشكل محدد وال يحتاج الى اكثر من
ن �ق��ل دم ك �ي��س او اث �ن��ن م��ع م�ت��اب�ع��ة
فحوصات املريض وغالبا ما يحدث
بنسبة  2من الحاالت قد تحتاج الى
ت��دخ��ل م��رة أخ ��رى م��ن خ��ال الثقوب
نفسها وف�ح��ص منطقة العملية ثم
ربط الشريان املفتوح املسبب للنزيف
ك�م��ا أن ارت �ج��اع امل ��ريء وال�ح�م��وض��ة،
تعتبر من املضاعفات التي قد تحدث
بعد عملية التكميم وأح�ي��ان��ا تكون
م ��ؤذي ��ة ول ��ذل ��ك ي �ف �ض��ل ع �م��ل م�ن�ظ��ار
م �ع��دة ق �ب��ل ال�ع�م�ل�ي��ة ل�ت�ش�خ�ي��ص أي
ض�ع��ف ف��ي ال �ص �م��ام ال ��ذي ب��ن امل��رئ
وامل�ع��دة أو وج��ود فتاق في الحجاب
الحاجز.

