
إستسقاء الرأس والتحويلة الدماغية 
معلومات اىل اآلباء واألمهات 
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إستسقاء الرأس هو مرض يتميز برتاكم السائل الدماغي الشويك 

)CSF( وتضخم يف تجاويف الدماغ الطبيعية )الجهاز البطيني(. يتكون 

السائل الدماغي الشويك يف هذه التجاويف و يتحرك نزوالً اىل قناة 

النخاع الشويك ليعود من جديد اىل سطح الدماغ حيث يتم امتصاصه 

يف الدورة الدموية. 

يُنتج يومياً ما يعادل0 ،5 ليرتاً من السائل الدماغي الشويك. وإذا 

أعيقت دورة السائل الدماغي و/ أو توقف امتصاصه فستزيد بذلك 

كمية السائل يف التجاويف وتؤدي اىل ارتفاع يف ضغط الدماغ. ولدى 

األطفال الرضع/ األطفال الصغار يؤدي ذلك اىل ازدياد محيط الرأس ما 

يتسبب شيئاً فشيئاً باضطرابات يف منو الدماغ. وإذا ظلت هذه الحالة 

املرضية من دون عالج فقد يؤدي األمر اىل رضر يف الدماغ وفقدان 

النظر و يف أسوء الحاالت اىل تعريض الحياة للخطر. 

  

بعض من أسباب إستسقاء الرأس قد يكون ورم يف الدماغ، نزيف 

دماغي )غالباً عند األطفال الخدج أي الذين يولدون قبل األوان(، فتق 

النخاع الشويك، التهاب السحايا أو تشوهات يف الدماغ مثل  تضيق 

القناة و تشوه خياري)Chiari(. ويف أغلب األحيان ال يستطيع املرء أن 

يعطي تفسرياً محدداً.  

يقسم مرض استسقاء الرأس عادة اىل صنفني: 

استسقاء الرأس غري املتصل، والذي يعني أن الدورة الطبيعية . 1

للسائل الدماغي مسدودة. 

استسقاء الرأس املتصل، يعني بأن قنوات رسيان السوائل . 2

سليمة، لكن عملية الرسيان أو االمتصاص تسري أبطئ من 

معدلها الطبيعي. 

ملحة موجزة عن استسقاء الرأس )أو ما يعرف بالرأس املايئ(

تجويفات الدماغ )البطينات(
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ضغط دماغ طبيعي ضغط دماغ مرتفع
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 الثقب بني البطينات

)الفتحة بني البطينني الجانبني والبطني الثالث( 

القرن الخلفي للبطينني الجانبيني

البطينان الجانبيان 

البطني الثالث

البطني الرابع 

القناة املركزية 

القرن السفيل للبطينني الجانبيني املسال الدماغي 

 فتحة البطني الرابع 

)فتحة الوسط من البطني الرابع(



الهدف من العالج هو تقليل ضغط الدماغ ليصبح ضمن معدالته 

الطبيعية وملنع حدوث رضر وضامن منو طبيعي للدماغ. 

1. عالج املرض الكامن وراء استسقاء الرأس/ املرض األسايس، مثال 

كالتدخل الجراحي إلزالة ورم دماغي أو التدخل الطبي ملعالجة 

التهاب السحايا. 

2. إنشاء قناة رصف بديلة للسائل الدماغي جراحياً: 

a( ثقب قاعدة البطني / ثقب قاعدة البطني الثالث حيث تتم العملية 

باستخدام منظار داخيل لثقب )stomi( قاعدة البطني الثالث إلنشاء 

قناة رصف جديدة. 

وميكن للمرىض املصابني باستقساء الرأس غري املتصل بوجه خاص 

الحصول عىل نتيجة جيدة ودامئة من هكذا عملية جراحية. 

b( العالج بالتحويلة الدماغية Shuntbehandling ينطوي عىل 

جراحة لرتكيب نظام أنابيب رصف )مصنوع من السيليكون( مجهز 

بصامم لترصيف السائل الزائد من تجاويف الدماغ و وصله إما اىل 

تجويف البطن أو اىل الدورة الدموية. هناك العديد من الرشكات 

املصنعة و املوديالت للتحويالت الدماغية إما مع أو بدون إمكانية 

للتعديل والربمجة. يقوم جراح األعصاب بإختيار نوع التحويلة 

الدماغية وبرمجتها/تعديلها حسب حاجة كل فرد. 

العالج

تحويلة اىل تجويف البطن  تحويلة اىل القلب 
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بعد إجراء عملية تركيب التحويلة الدماغية يحتاج الطفل عادة 

أيام معدودة للتعود عىل التغرّي يف ضغط الدماغ / عىل ضغط دماغ 

طبيعي. عند تركيب التحويلة الدماغية للمرة األوىل، يرُتك الطفل عادة 

من يوم اىل ثالثة أيام يف وضعية االستلقاء املسطح قبل أن يتمكن من 

النهوض أو الوقوف. يُحدد الجراح هذا األمر حسب تقنية الجراحة 

التي اعتمدها ونوع الصامم الذي تم اختياره. ينصح أن ينام األطفال 

الخاضعني لعملية التحويلة الدماغية يف وضعية مسطحة دامئاً. 

عىل الرغم من أن التحويلة الدماغية تعمل عىل ترصيف السائل 

الدماغي الشويك الزائد من تجاويف الدماغ، إال أنه ال ميكن مقارنتها 

بالقدرة الذاتية للجسم عىل تعديل الضغط والتحكم به. واألطفال 

الذين خضعوا لرتكيب تحويلة دماغية سوف يتمكنون مع مرور 

بعض الوقت من التأقلم مع طريقة عمل التحويلة، و سيقوم الجسم 

بالتخفيف من حدة وقوة التغريات يف الضغط. يكون بعض األشخاص 

أكرث حساسية ملثل هذه التغريات والتبدالت يف الضغط من غريهم، 

وأحياناً قد تكون املضايقات التي يسببها ذلك قوية اىل درجة أنها 

تستدعي إما تغيري نوع التحويلة أو تعديل طريقة ضبطها/تشغيلها. 

إذا تم تركيب صامم قابل للتعديل والربمجمة عند الطفل ميكن بهذه 

الطريقة التحكم بقوة املقاومة ما يجعل من املمكن التخفيف من 

حدة اإلختالفات يف الضغط التي تسببها التحويلة الدماغية. ويف 

حاالت الرصف املفرط / Overdrenasje ستزيد أعراض الضيق مع 

تقدم ساعات النهار و سيشعر الطفل بتحسن إذا قام باالسلتقاء يف 

وضعية مسطحة. يف الجهة املقابلة ميكن أيضاً حدوث حاالت من 

سوء يف الرصف ترتافق عادة مع شعور بالضيق يف وضعيتي اإلستلقاء 

املسطح أوالنوم. ففي هذه الحالة ميكن برمجمة و تعديل شدة 

املقاومة يف الصامم.     

 حول العالج بالتحويلة الدماغية

عند تركيب تحويلة دماغية يكون الطفل يف األيام األوىل بعد العملية 

أكرث عرضة لإلصابة بااللتهابات والعدوى أو بفشل يف وظيفة التحويلة. 

اإللتهابات والعدوى

غسل اليدين جيداً هو أمر بغاية األهمية اىل أن يتم إزالة الغرز/ 

القطب ويكون الجرح قد تعاىف والتأم. اتصل بالطبيب أو باملستشفى 

املحيل يف حال ظهرت عىل الطفل األعراض التالية بعد العودة اىل 

املنزل: 

إحمرار أو سخونة أو انتفاخ عىل طول مسار التحويلة	 

الحّمى 	 

إفرازات أو صديد من الجرح 	 

ترسب السائل الدماغي الشويك من الجرح 	 

فشل التحويلة 

فشل التحويلة ميكن أن يسبب ارتفاعاً رسيعاً يف ضغط الدماغ قد 

يكون بسبب انسداد انبوبة الرصف أو التوائها أو بسبب املكان الذي 

وضعت فيه أو بسبب عطل ميكانييك. إن خطر فشل التحويلة يكون 

كبرياً بعيد عملية تركيبها، ولكن ميكن أن يحصل ذلك أيضا بعد مرور 

عدة سنوات عىل العملية الجراحية.

ومن أعراض ارتفاع ضغط الدماغ انها ستتسبب يف وقت مبكر بضيق 

كبري يف الصباح يتحسن مع تقدم ساعات النهار. 

الدالئل العامة عىل ارتفاع ضغط الدماغ تعتمد عىل عمر الطفل 

وتكون مصحوبة بأعراض مختلفة:  

أعراض فشل التحويلة الدماغية عند األطفال الرضع

 املضاعفات املحتملة



زيادة الرصف
زيادة الرصف تعني ترصيف كمية كبرية جدأً من السائل الدماغي 

الشويك. أعراض الرصف املفرط تكون أكرث وضوحاً عندما يكون الطفل 

واقفاً/منتصب القامة و يشعر بتحسن عندما يستلقى بشكل مسطح. 

زيادة الرصف لن تؤدي اىل نقص يف الوعي أو استفراغ حاد أو اإلصابة 

بعرض الشمس الغائبة. 

أعراض زيادة الرصف: 

يافوخ مقعر عند األطفال الرضع   	

غثيان  	

استفراغ / تقيؤ   	

صداع   	

تهيج   	

نعاس   	

طنني يف األذن/األذنني   	

قد تكون أعراض فشل التحويلة أو زيادة الرصف مبهمة وغري واضحة 

املعامل يف أغلب األحيان وتظهر بأشكال مختلفة عند األطفال.  قد 

يكون إكتشاف حالة الفشل املصحوبة بارتفاع يف ضغط الدماغ أمراً 

صعباً حتى عىل ذوي الخربة من العاملني يف املجال الصحي. التشخيص 

الشعاعي مثل األشعة السينية و األشعة املقطعية )CT( أو الرنني 

املغنطييس )MR( املقرون باملالحظات الرسيرة يكونان سوياً مهامن 

بالنسبة إلعطاء تشخيص صحيح للحالة. عند معظم مرىض استسقاء 

الرأس تظهر األعراض يف أغلب األحيان بشكل تدريجي، اما لدى 

البعض فقد يعرّض فشل التحويلة الدماغية حياة هؤالء املرىض للخطر 

ويستدعي أن يحصلوا عىل عالج طارئ. 

األعراض الشائعة:

منو غري طبيعي يف محيط وحجم الرأس عند األطفال 	 

بعمر سنتني وما دون 

انتفاخ واضح باليافوخ 	 

التهيج 	 

النعاس واإلرتخاء 	 

فقدان الشهية 	 

االستفراغ/ التقيوء 	 

بروز رشايني الدم بوضوح عىل الجبني 	 

تأخر يف النمو 	 

األعراض التي تحتاج اىل عالج طارئ/مستعجل: 

يافوخ مشدود / تشنج وتوتر قويني يف منطقة 	 

اليافوخ  

استفراغ حاد 	 

توجيه العينني ألسفل فيام يعرف بعرض الشمس 	 

الغائبة

التشنج الظهري )يكون رأس الشخص ورقبته 	 

وعموده الفقري  يف حالة تقوس كامل، و الرأس 

مائالً اىل الخلف( 

نوبات / تشنجات 	 

نقص يف اإلدراك أو الوعي 	 

أعراض فشل التحويلة الدماغية عند األطفال الرضع:

األعراض الشائعة:

الصداع 	 

الغثيان، االستفراغ/ التقيؤ 	 

نقص يف القوة/ الطاقة 	 

مشاكل برصية، ازدواجية الرؤية 	 

فقدان التوازن وصعوبة يف امليش	 

التهيج 	 

ضعف يف القدرة عىل الرتكيز 	 

ضعف يف األداء املدريس 	 

األعراض التي تحتاج اىل عالج طارئ/مستعجل:

الخوف من الضوء / عدم تحمل الضوء والنور 	 

االستفراغ الحاد 	 

النوبات / التشنجات واالختالجات 	 

النقص يف الوعي 	 

أعراض فشل التحويلة الدماغية عند األطفال األكرب سناً: 



مهم أن يخضع األطفال الذين يعالجون ملرض استسقاء الرأس للمتابعة 

من قبل طبيب أطفال ذي خربة. وتحصل املتابعة والفحوص مبدئياً يف 

قسم األطفال يف املستشفى املحيل. ويخضع املريض للتصوير بالرنني 

املغنطييس حسب وضعه وحاجتة.

عند بدء تقديم العالج للمرة األوىل ملريض باستسقاء الرأس، يخضع 

هذا املريض عادة لفحص شعاعي جديد بواسطة الرنني املغنطييس 

)MR( بعد مرور شهرين. وتُقرر املراقبة املستقبلية بالرنني املغنطييس 

عىل أساس نتيجة هذا الفحص، ويتعني يف أغلب األحيان عىل املرء 

أن ينتظر لفرتة أطول إذا مل يكن هناك شكوك حول وجود فشل يف 

التحويلة الدماغية. 

أما إذا أجريت عملية تدخل جراحي بواسطة املنظار )ثقب قاعدة 

البطني الثالث( ستتم متابعة الطفل من خالل فحوصات دورية 

وعند ظهور أي أعراض سيجرى له فحص بالرنني املغنطييس. ولدى 

العديد من األطفال سينصح جراح األعصاب بأن يخضع هؤالء األطفال 

للمعاينة عند طبيب العيون، وذلك من أجل اكتشاف ارتفاع يف ضغط 

الدماغ )الركود الحليمي( من خالل معاينة العصب البرصي حيث 

يدخل يف بصلة العني. يف عمر الرضاعة سيكون منو محيط الرأس 

الطبيعي والنمو الطبيعي بشكل عام، عبارة عن إشارات إيجابية 

وجيدة تدل عىل ضغط دماغ طبيعي. 

يجب أن يعيش األطفال املعالجني بتحويلة دماغية حياة طبيعية كّل 

حسب ظروفه وحالته. يجب أن يُحفز الطفل ويشجع عىل مامرسة 

األنشطة بشكل طبيعي. ليس هناك أي احتياطات تُؤخذ أو قيود 

تُفرض يف الحياة اليومية. 

من املهم أن يكون الذين يقدمون الرعاية للطفل والروضة واملدرسة 

عىل علم بأنه مصاب مبرض استسقاء الرأس وأن يكونوا قادرين عىل 

اكتشاف أي أعراض محتملة لفشل التحويلة الدماغية والتبليغ عنها. 

األعراض املبكرة الرتفاع ضغط الدماغ ميكن أن تكون دليالً أو إشارات 

عىل اإلصابة بأمراض أخرى، وألنها أيضا عالمة ملضاعفات عىل فشل 

التحويلة الدماغية فمن الجيد أن يكون املرء منتبهاً ومتيقظاً. إذا شعر 

الطفل بإحدى األعراض املذكورة أعاله أو إذا شاهد املرء أن الطفل 

مصاٌب بنعاس مفرط وفقدان الوعي أو كان من الصعب إيقاظه، 

فيجب عىل املرء أن يشك يف وجود فشل ما يف جهاز التحويلة ويقوم 

باالتصال بالطبيب.

املتابعة

العيش مع التحويلة الدماغية 



متى يجب فك الغرز/القطب؟ 

تفك الغرز بعد مرور 10 – 12 يوماً عىل العملية الجراحية. يتم 

االتفاق قبل مغادرة املستشفى إذا كان قسمنا هو الذي سيقوم بذلك 

أو أن الغرز ستفك عند املمرضة املتخصصة أو الطبيب الثابت. 

متى يستطيع الطفل أن يستحم / يأخذ دشاً بعد العملية؟ 

باستطاعة القسم و/أو الجراح أن يقدم املشورة حسب التقنية 

الجراحية التي اعتمدت ونوع الضامدات املستخدمة. 

ال يستحسن أن يوضع الجرح تحت املاء قبل مرور يوم واحد عىل 

إزالة وفك القطب/الغرز. 

هل سيؤثر استسقاء الرأس / العالج بالتحويلة الدماغية عىل منو 

الطفل؟ 

بإمكان معظم الذين يخضعون لعملية تركيب تحويلة دماغية أن 

ينعموا بحياة جيدة إذا كان املرض الكامن وراء استسقساء الرأس ال 

يؤدي اىل تشخيصات أو حاالت َمرَضية أخرى.   

هل ستكون التحويلة الدماغية مرئية/بارزة؟ 

مع منو الطفل ومنو شعره فلن تكون التحويلة الدماغية مرئية. 

هل يستطيع الطفل أن يشارك يف كل أنواع النشاطات / األلعاب 

الرياضية؟ 

يُشجع عىل مامرسة جميع أنواع النشاطات واأللعاب الرياضية. 

هل ميكن اكتشاف التحويلة الدماغية عند عبور أجهزة التفتيش 

األمني يف املطارات وهل الطريان آمن؟ 

ال، التحويلة الدماغية ال تصفر أثناء عبور أجهزة التفتيش األمني يف 

املطارات. نعم، الطريان آمن.  

هل تسبب درجات الحرارة املرتفعة والشمس الصداع؟ 

كثريون يشعرون بأن الحرارة املرتفعة تزيد حجم املضايقات وتسبب 

لهم الصداع، ولكن األمر يختلف من شخص اىل آخر وبإمكان الطفل 

أن يتكيف بنفسه مع مستوى النشاط. 

هل ميكن أن تتبدل برمجة صامم التحويلة أثناء الخصوع لفحص 

الرنني املغنطييس؟ 

نعم، يجب عىل العديد من األشخاص التأكد من الصامم بعد إجراء 

صورة الرنني املغنطييس، ولكن ليس جميع املرىض لديهم صاممات 

قابلة للتعديل والربمجة. 

أسئلة شائعة 
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استستقاء الرأس

 هو مصطلح من اللغة اليونانية، حيث كلمة Hydro  تعني املاء و 

cephalus تعني الرأس، ومن هنا جاء مصطلح الرأس املايئ. 

نظام البطينات/ البطينات 

عبارة عن تجاويف الدماغ األربعة )أنظر الرسم( 

 )CSF/ Cerebrospinal fluid( السائل الدماغي الشويك

سائل ميأل البطينات ويغلف الدماغ والنخاع الشويك. 

فتق النخاع الشويك 

عبارة عن تشوه خلقي يف الحبل/النخاع الشويك وفقرات العمود 

الفقري واملخيخ. 

التهاب السحايا 

عبارة عن التهاب يف األغشية التي تحيط الدماغ والنخاع الشويك. 

اليافوخ

اليافوخ هو بقعة لينة يف رأس األطفال الرضع ، والتي مل تتعظم/ تغلق 

بعد. 

عرض الشمس الغائبة

عدم القدرة عىل رفع العينني اىل فوق/ أعىل. 

اإلستفراغ الحاد 

عبارة عن تقيوء شديد وبقوة أكرب من العادة 

الركود الحليمي

هو وصف للحالة التي يكون فيها العصب البرصي يف الحاالت التي 

يكون فيها ضغط الدماغ مرتفعاً جداً. 

رشح املفردات واملصطلحات 



دورة تعليمية ألكرتونية حول أستسقاء الرأس بعنوان ”املرض والسيطرة:

http://laeringsportalen.helse-sorost.no/elps40/content/276c01ca-ff34-40ce-974d-967583a3a509/
 course/asset/default.htm

www.oslo-universitetssykehus.no :عيادة جراحة وعلم األعصاب

www.ryggmargsbrokk.org :اتحاد مرىض فتق النخاغ الشويك واستسقاء الرأس

www.tidsskriftet.no :مجلة نقابة األطباء الرنويجيني

www.neurosurgery-online.com :جراحة األعصاب واملخ عىل اإلنرتنت

www.helsebiblioteket.no :مكتبة الصحة

www.sunnskepsis.no :الشّك الصحي

www.nhi.no :معلوماتية الصحة الرنويجية

الروابط

Ph
ot

o:
 H

el
en

 W
es

ne
s



أسئلة ومالحظات شخصية: 



أسئلة ومالحظات شخصية: 
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