
حوادث أسنان األطفال... كيف تتصرف؟

المعكرونة ال تزيد الوزن

صحة

أال يستخدم أسنانه لتقطيع األشياء.
ــدم  ــار وعــ ــغـ 3. اإلشــــــــراف عـــلـــى األطــــفــــال الـــصـ
السماح لهم بالتجول وفي فمهم أشياء )على 
سبيل املثل فرشاة أسنان، وأقــام الرصاص، 

وغير ذلك(.
4. تــقــلــيــل مــخــاطــر الــتــجــول فـــي مــنــزلــك وذلـــك 
ــات، وحــــجــــب الـــســـالـــم  ــ ــوابــ ــ ــبــ ــ ــ ــدام ال ــخــ ــتــ ــاســ بــ

واملناطق الخطرة عن األطفال الصغار.
5. زيارة طبيب األسنان كل 6 أشهر للتأكد من 

صحة أسنان طفلك وقوتها.

ثــم ضــع كمادة  بــاملــاء  املنطقة برفق  بتنظيف 
باردة. راجع طبيب أسنان طفلك أو اذهب إلى 

غرفة الطوارئ بأسرع وقت ممكن.

¶ كيف تعالج ألم أسنان طفلك؟
الــطــفــل يغسل  بالنسبة أللـــم األســـنـــان، اجــعــل 
خيط  واستخدم  لتنظيفه،  الــدافــئ  باملاء  الفم 
ــان بـــلـــطـــف إلزالــــــــة أي طــعــام  ــ ــنـ ــ تــنــظــيــف األسـ
موجود بني األسنان، وال تضع األسبرين على 
األسنان التي تؤلم طفلك أو لثته؛ فقد يحرق 
األسبرين أنسجة اللثة. إذا استمر األلم، اتصل 

بطبيب أسنان طفلك.

¶ ماذا لو كنت تعتقد أن فك طفلك مكسور؟
إذا كــنــت تــعــتــقــد أن فـــك طــفــلــك مــكــســور فضع 
كــمــادات بـــاردة للتحكم فــي الــتــورم، ثــم توجه 
إلى طبيب أسنان طفلك أو قسم الطوارئ في 

املستشفى على الفور.

¶ كــيــف تــقــوم بـــإزالـــة جــســم عــالــق فــي فــم طفلك أو 
أسنانه؟

الــفــم، حــاول  فــي  امللتصقة  لــأشــيــاء  بالنسبة 
إزالــتــهــا بــلــطــف بــاســتــخــدام الــخــيــط، ولــكــن ال 
تحاول إزالتها باستخدام أداة حادة أو مدببة. 
ثــم راجــــع طــبــيــب أســنــان طــفــلــك أو اذهــــب إلــى 

غرفة الطوارئ بأسرع وقت ممكن.

¶ كيف يمكن لطفلك تجنب حاالت طوارئ األسنان؟
يوجد عدد من اإلجراءات البسيطة التي يجب 

اتخاذها لتجنب حوادث وإصابات األسنان:
1. اجــعــل طــفــلــك يـــرتـــدي واقــــي الــفــم )وخــــوذة 
عــنــد الـــحـــاجـــة( لــــدى مــشــاركــتــه فـــي األنــشــطــة 

الرياضية أو الترفيهية.
2. وجــهــه الســـتـــخـــدام املــقــص )تــحــت إشــــراف 
 صغيرًا(، وانصحه 

ً
شخص راشد إذا كان طفا

يستطيع الطبيب من خالل نتائج فحص البول المختلفة استنباط الكثير عن حالة مريضه. لذلك، سنتحدث في هذا 
المقال عن درجة حموضة البول... وبماذا يمكن أن تخبرنا؟

ماذا تعني درجة حموضة البول؟
رضوى عامر

يــعــد فــحــص الــبــول أحـــد التحليات 
الرئيسية التي يطلبها األطباء، وذلك 
ألهــمــيــتــهــا فـــي تــشــخــيــص ومــتــابــعــة 
الكثير من األمــراض، ومعظم الناس قد قاموا 
بــالــفــعــل بعمل تحليل لــلــبــول مـــرة عــلــى األقــل 
نتائج  من  الطبيب  ويستطيع  حياتهم،  أثناء 
مريضه،  حالة  عــن  الكثير  استنباط  التحليل 
ــة  ــن درجــ ــال عــ ــقــ لـــذلـــك ســنــتــحــدث فــــي هـــــذا املــ

حموضة البول وبماذا يمكن أن تخبرنا؟
 ¶ درجة الحموضة pH... ما هي؟ هي القياس 
الذي يتم بناًء على نتائجه تحديد ما إذا كان 
. ويعد 

ً
السائل حامضًيا أم قلوًيا أم متعادال

السائل حامضًيا إذا كان قياس pH أقل من 7، 
 عند قياس 7، بينما تعد السوائل 

ً
ومتعادال

قــلــويــة عــنــد الـــدرجـــات األعــلــى مــن 7. يحافظ 
الــجــســم عــلــى درجـــة حــمــوضــة ثــابــتــة لــلــدم ال 
عــدى 7.35 - 7.45، بــيــنــمــا يــمــكــن لــدرجــة  ـ تـ ـ تـ
حموضة البول الطبيعية أن تتراوح ما بني 

4.5 - 8 )املتوسط 6(.
وتعد درجة حموضة البول مؤشًرا إلى قدرة 
الكلى على إبقاء درجة حموضة الدم ثابتة ال 
تتغير، إذ تتخلص الكلى من األحماض عند 
انخفاض درجة حموضة الدم، وتتخلص من 

القلويات عند ارتفاعها.
 ¶ قـــيـــاس حـــمـــوضـــة الــــبــــول: تــــتــــراوح درجــــة 
 بني 5.5 - 6.5، ولكنها 

ً
حموضة البول عــادة

قد تتأثر بسبب النظام الغذائي، فعلى سبيل 
ــل، يـــرفـــع الــــغــــذاء قــلــيــل الـــلـــحـــوم والــغــنــي  ــثـ املـ
بــالــخــضــروات درجــــة الــحــمــوضــة ملستويات 
أعـــلـــى مـــن 6.5، بــيــنــمــا الـــغـــذاء الـــــذي يعتمد 
ض درجة 

ِّ
على اللحوم بشكل أساسي فُيخف

حموضة البول ألقل من 4.5.
يــتــم قــيــاس درجـــة حــمــوضــة الــبــول بــعــد أخــذ 
 

ً
الــعــيــنــة، ولــكــن قــد يــطــلــب مــنــك الــطــبــيــب أوال
التوقف لعدة أيــام عن تناول بعض األدويــة 

التي تؤثر في حموضة البول، مثل:
- أسيتازوالميد Acetazolamide، ويستخدم 

في عاج املياه الزرقاء والصرع.
- بــيــكــربــونــات الـــصـــوديـــوم، وتــســتــخــدم في 

عاج حرقة املعدة وعسر الهضم.
- ثيازيد Thiazide )مدرات البول(، وتستخدم 
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مريم ـ مصر
ابنتي عمرها سنتان وشهران. 

شّخص الطبيب حالتها بأنها 
تعاني من روماتويد طفولي. 

أريد معرفة طريقة عالجه، 
وهل سيؤثر في أي شيء 

بها أو يؤثر في أي عضو من 
أعضاء الجسم، وكانت نسبة 

 crp 37 لديها 90 ونسبة esr
ولديها أنيميا 10.

األخت مريم؛
أو  الطفولي  الروماتويد  صطلح  م
التهاب املفاصل الشبابي يعبر عن 
مرض مناعي تهاجم فيه األضداد 
الــذاتــيــة مــفــاصــل الــجــســم، بخاصة 
الــصــغــيــرة مــنــهــا، وقــــد تــهــاجــم في 
ــاء  ــ ــــضـ ــعـــــض أعـ ــ ــة بـ ــ ــقــ ــ ــــة الحــ ــلـ ــ ــــرحـ مـ
الـــجـــســـم األخـــــــــرى، ومـــنـــهـــا الــكــلــى، 
لــكــن ال يصيب فــي الــعــادة األعــمــار 
الــصــغــيــرة فــي عــمــر ابــنــتــك مــثــا إال 

في حاالت نادرة جدا.
والـــنـــتـــائـــج الــــتــــي ذكـــرتـــهـــا ال تــعــد 
خاصة بهذا التشخيص، ويعتمد 
لــى عــوامــل مخبرية  التشخيص عــ
ــة ومـــنـــهـــا  ــ ــيــ ــ ــافــ ــ تـــشـــخـــيـــصـــيـــة إضــ
العامل الرثياني، وبعض العيارات 

ألضداد ذاتية أخرى.
والــقــيــم املــخــبــريــة الــتــي ذكــرتــهــا قد 
تتماشى مع نوع آخر أكثر شيوعًا 
عند األعمار األصغر ومنها التهاب 
املفاصل الروماتيزمي، وهو أيضًا 
أكــــثــــر شــــيــــوعــــًا بــــعــــد عــــمــــر خــمــس 
ــوات، لـــــذا أنــــصــــح بـــشـــكـــل عـــام  ــ ــنـ ــ سـ
بمراجعة الطبيب إلعادة النظر في 

التشخيص.
وفـــي بــعــض األحـــيـــان، عــنــد وجـــود 
ــيـــري اعــــتــــيــــادي فــي  ــتـ ــكـ ــاب بـ ــهــ ــتــ الــ
اللوزتني أو األذن الوسطى أو حتى 
ــإن ارتــــفــــاع الــقــيــم  مـــجـــرى الــــبــــول، فــ
املخبرية التي ذكرتها لنا، ومنها 
ســرعــة الــتــرســيــب، قـــد يــطــلــق عليه 
بعض األطــبــاء رومــاتــويــد طفوليًا 
ــم لــهــذا االرتــفــاع  ، إلعــطــاء اسـ

ً
خــطــأ

ــون هـــنـــاك  ـ ـكـ ـ ـ ــن دون أن يـ ـ ـ ــط، مـ ـ ـقـ ـ ـ فـ
ــتـــهـــاب مـــفـــاصـــل شـــبـــابـــي كــحــالــة  الـ

كبرى ومحددة في الطب.

د. سمير قنوع
طبيب أطفال

سؤال في الصحة

نظامك الغذائي يمكن 
أن يؤثر في درجة 

)Getty( حموضة البول

)Getty( ضع السن المكسورة في الحليب أو محلول حفظ األسنان وتوجه فورًا للطبيب

في عاج ارتفاع ضغط الدم.
 ¶ كلوريد األمــونــيــوم، ويستخدم فــي بعض 

أدوية السعال.
ال يــجــب أن تــقــوم بـــأي تــغــيــيــرات فــي نظامك 
الــغــذائــي قبل التحليل، إذ يــؤثــر طعامك في 
درجــــة حــمــوضــة الـــبـــول، لـــذا يــجــب أن تــكــون 

النتائج دقيقة قدر اإلمكان.
يجب االهتمام بنظافتك الشخصية قبل أخذ 
العينة، للتخلص من أية ميكروبات قد تؤثر 
في نتيجة التحليل، ويجب التأكد من نظافة 
الــكــوب املستخدم لجمع العينة وعـــدم ملسه 

من الداخل لتتجنب تلوث العينة.
يجب فحص العينة فــور أخــذهــا، إذ تصبح 
عينة البول أكثر قلوية كلما مر الوقت بسبب 

تحول اليوريا إلى غاز األمونيا )النشادر(.
 

ــاذا تــعــنــي؟ إذا كـــانـــت درجـــة  ــ ¶ الـــنـــتـــائـــج... مـ
حموضة عينة البول أقل من الطبيعي، فإن ذلك 
قــد يــكــون بسبب اإلصــابــة بــاإلســهــال الشديد، 
أو الجفاف أو الــجــوع الشديد الــذي قــد يــؤدي 
إلى املوت، وقد يكون مؤشًرا عن وجود بعض 

الحاالت املرضية، مثل:
الــكــلــى، أو وجـــود بيئة تساعد  1. حــصــوات 

على تكّون حصوات الكلى.
2. الُحماض أي انخفاض قلوية السوائل في 

الجسم.
3. الُحماض الكيتوني السكري.

4. وجود إصابة بداء السكري دون عاج.
إذا كــانــت درجـــة حــمــوضــة الــعــيــنــة أعــلــى من 
الطبيعي، فإن ذلك قد يكون بسبب اإلصابة 
ــقــيء الـــشـــديـــد، أو قـــد يــكــون مـــؤشـــًرا إلــى  بــال

وجود بعض الحاالت املرضية، مثل:
1- التهابات الجهاز البولي.
2- التسمم بالساليسيات.

اب، أي انــــســــداد الــفــتــحــة  ــداد الــــــَبــــــوَّ ــ ــ ِس ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ْ
3- ان

املوجودة بني املعدة واألمعاء الدقيقة.
 Renal tubular( َبيبي الُكلوي

ُّ
4- الُحماض الن

acidosis(، وهـــــو خـــلـــل عــمــلــيــة امــتــصــاص 
أيـــــونـــــات الـــبـــيـــكـــربـــونـــات أو إفــــــــراز أيـــونـــات 

الهيدروجني في الكلى.
5- الفشل الكلوي.

على الرغم من أهمية درجــة حموضة البول 
كمؤشر، إال أن درجة الحموضة وحدها دون 
ذكــر خصائص الــبــول األخـــرى ليست مهمة 
لأطباء إال فــي حالتي وجـــود حــصــوات في 
َبيبي الُكلوي.

ُّ
الكلى واإلصابة بالُحماض الن

ألسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

معلومة تهمك

إذا كنت من عشاق املعكرونة فهذا خبر سار لك، إذ ذكر 
الباحثون أن كربوهيدرات املعكرونة ليست ضارة، وال يجب 

االمتناع عنها. وعلى الرغم من أن املعكرونة تصنع من 
الحبوب املكررة، فإن الباحثني نشروا في دورية )بي.إم.جيه 
أوبن( أنها ذات مؤشر جايسيمي منخفض؛ أي أنها تطلق 

الجلوكوز في الدم تدريجيا وليس بسرعة.
 وحلل الباحثون بيانات 32 تجربة سابقة قارنت بني تناول 
املعكرونة في إطار نظام غذائي مكون من أطعمة ذات مؤشر 
جايسيمي منخفض، مقابل نظام غذائي خال من املعكرونة 

مكون من أطعمة ذات مؤشر جايسيمي مرتفع. وخلص 

الباحثون إلى أن املشاركني فقدوا مزيدا من الوزن عند 
اتباع نظام غذائي قائم على أطعمة ذات مؤشر جايسيمي 

منخفض، وأن املعكرونة في حد ذاتها ال تسبب زيادة في 
الوزن أو زيادة في دهون الجسم.  وشارك في التجارب 2448 

شخصا في املجمل يعانون من السمنة، وإلى جانب تتبع 
أوزانهم قيمت التجارب أيضا دهون الجسم.  وفي املجمل، 

توصل فريق البحث إلى أن من اتبعوا أنظمة غذائية قائمة 
على أطعمة ذات مؤشر جايسمي منخفض وتتضمن 

معكرونة لم يكتسبوا وزنا بل فقدوا 0.63 كيلوغرام أكثر ممن 
تناولوا أغذية ذات مؤشر جايسمي مرتفع دون املعكرونة.

للحفاظ على أسنان 
طفلك ال تجعله يتجول 
وفي فمه مواد صلبة

سائر بصمة جي

يمكن أن تحدث الحوادث الطارئة لأطفال في 
كــان وفــي أي زمـــان، لكن املعرفة بكيفية  أي مــ
الــتــعــامــل مــع حــــاالت طــــوارئ األســـنـــان تشكل 
الفرق بني أن يحافظ طفلك على سنه الدائمة 
أو يفقدها. وفي جميع حاالت طوارئ األسنان، 
من املهم أن تأخذ طفلك إلى طبيب األسنان أو 
غرفة الطوارئ في أقرب وقت ممكن. سنناقش 
في هذا املقال حاالت طوارئ األسنان الشائعة، 
وكيفية التعامل معها من قبل األبوين، أو من 

قبل من يقوم برعاية األطفال.

¶ ماذا تفعل إذا قام طفلك بطرق أسنانه؟
تأكد من أن طفلك ال يعاني من إصابة خطرة 
جدًا، وتذكر االتصال برقم الطوارئ في بلدك 

للحصول على املساعدة إذا لزم األمر. 
بــالــنــســبــة لــلــســن الـــدائـــمـــة أو »الـــبـــالـــغـــة«، إذا 
خرجت من مكانها فضعها رطبة في جميع 
األوقــات في وعاء أو في الحليب، أو استخدم 
منتجًا للحفاظ على األسنان بحيث يحتوي 
عــلــى خــتــم قـــبـــول الــجــمــعــيــة األمــيــركــيــة لطب 
األسنان )ADA(. ثم اذهب إلى طبيب األسنان 
الخاص بك على الفور. وال يوجد داٍع لترطيب 
األسنان اللبنية )للطفل الرضيع(، ولكن، إذا 

أمكن، يجب أن تحضر األسنان إلى الطبيب.

¶ ماذا لو أن طفلك قام بكسر سنه؟
بالنسبة للسن املتشققة، عليك بشطف الفم 
ــدافــئ على الفور لتنظيف املنطقة. ثم  باملاء ال
ضع كمادة بــاردة على الوجه لكبت أي تــورم. 

وراجع طبيب أسنان طفلك في أسرع وقت.

¶ إذا قام طفلك بعّض لسانه أو شفته، كيف تعالجه؟
 لــســانــه أو شــفــتــه، فقم 

ّ
إذا قــــام طــفــلــك بـــعـــض
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