درهـــم وقـــاية

حمل واحد ،وميكن ر�ؤية �أماكن االلت�صاق بو�ضوح بوا�سطة الفح�ص باملوجات فوق
ال�ص��وتية؛ لذلك يجب الت�أكد عند ر�ؤية تو�أم �أن ك ً
ال منهما حمتوياً يف كي�س حمل
منف�ص��ل .ام��ا �إذا كان هناك جنين��ان �أو �أكرث داخل كي�س حم��ل واحد بدون وجود
غ�شاء فا�صل وا�ضح بني الأجنة فيجب الت�أكد من عدم الت�صاق التو�أمني .كما ميكن
اكت�شاف �أماكن الت�صاق التو�أم بوا�سطة الأ�شعة ال�صوتية �أثناء احلمل ينتهي احلمل بالتوائم
امللت�ص��قة بوفاة �أحد �أو كل من التو�أمني داخل الرحم يف �أكرث من  %70من احلاالت نتيجة
انتق��ال الدم من �أح��د الأجنة �إىل الآخر� ،أما يف احلاالت الن��ادرة التي يعي�ش فيها التو�أمان
امللت�ص��قان داخ��ل الرحم فانه يجب اتخ��اذ الإج��راءات الالزمة الجراء الوالدة بوا�س��طة
العملية القي�ص��رية ومن ثم العناية بكل من التو�أمني للك�ش��ف عن �أمكانية وتوقيف عملية
ف�صل التوائم حيث �أجريت �إحدى عمليات ف�صل التوائم بعد �10أيام من الوالدة فقط .
�أ�سباب الت�صاق التو�أم

وعن الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل عدم اكتمال انف�صال البوي�ضة امل�سبب اللت�صاق التوائم
عدم اكتمال انف�ص��ال البوي�ض��ة امللقحة بتو�أم متطابق (امل�س��ببة للتو�أم ال�س��يامي) يعزى
لأ�سباب غري معروفة ،وهناك عدة نظريات �أقربها للقبول هو عدم اكتمال االنف�صال لنق�ص
هرمون��ات �أو م�س��اعدات االنف�ص��ال والزال البحث جار ملعرفة هذه املواد و�أ�س��باب حدوثها
وهناك نظريات �أخرى ولكنها بد�أت تفقد القبول .
و�أكد �أن تقدم عمر التو�أم امللت�صق يجعل عملية الف�صل �أكرث �صعوبة يف بع�ض احلاالت
و�أ�ش��ار اىل ان ا�ش�تراك التو�أم يف الأع�ض��اء الأ�سا�س��ية كالقلب والكبد واجلهاز التنا�س��لي
والبويل ي�ضع الفريق الطبي يف خيارات �صعبة حتتاج �إىل تروي ودرا�سة مت�أنية ،وعادة يتفق
خرباء الطب مع رجال الدين وحقوق املر�ضى يف عدم الت�ضحية بتو�أم على ح�ساب الآخر �إذا
كان متوقعاَ ا�ستمرار احلياة لكال التو�أمني ب�إذن اهلل تعاىل ،ولكن يرى الكثري �أنه من املمكن
الت�ض��حية بتو�أم على ح�س��اب الآخر �إذا كان��ت حياة ذلك التو�أم مه��ددة باخلطر وال يتوقع
ا�س��تمرار حياته.وف�ضل اهلل تعاىل �أن معظم الأع�ضاء الأ�سا�سية مثل الكبد والكلى والأمعاء
من املمكن �أن تق�سم بني التو�أم ال�سيامي مع عدم الإ�ضرار ب�أي منهما وهلل احلمد .

وع��ن امكانية اململك��ة العربية ال�س��عودية
بن��اء قاع��دة علمي��ة ( ب�ش��ريا وتقنيا ) يف
جمال ف�ص��ل التوائ��م ق��ال الربيعة  :لقد
�أ�صبحت اململكة العربية ال�سعودية رائدة يف
عمليات ف�صل التو�أم ال�سيامية والكثري من
التخ�ص�ص��ات الطبية ،ومن املفرح �أن خربة
اململكة العربية ال�س��عودية يف عمليات ف�صل
التوائم ال�س��يامية تعترب واح��دة من �أكرب
اخل�برات يف الع��امل ولقد �أوج��دت اململكة
العربية ال�س��عودية وهلل احلمد وبدعم من
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزي��ز – حفظ��ه اهلل – قاعدة متينة
من اخلربة الطبية والقوى العاملة الفنية
مدعوم��ة بتقني��ة حديثة تواك��ب اخلربة
الب�شرية .
ف�صل التو�أم

م��ن ال�ص��عب ج��دا االعتم��ادا عل��ى مكان
الت�ص��اق الت��و�أم و الأع�ض��اء احليوية التي
ي�شرتكان فيها .وتكون معظم عمليات ف�صل
التوائم حمفوفة باملخاطر ومهددة للحياة.
اذ يتطلب الأمر �أثناء عمليات ف�صل التوائم
امللت�صقة الت�ض��حية ب�أحد التوائم من �أجل
حي��اة الآخ��ر خ�صو�ص��ا يف حالة الت�ص��اق
الر�أ�س �أو ا�ش�تراكهم يف �أع�ض��اء حيوية .و
�أدى هذا �إىل الكثري من اجلدل حول �إجراء
هذه العمليات وجدواها حيث ميكن للتوائم
البقاء على قيد احلياة ما مل مت ف�صلهم.
م�سرية جناح

العامـــل

و�أجريت �أول عملية ف�ص��ل تو�أم ملت�صقة يف
اململك��ة العربية ال�س��عودية يف  31دي�س��مرب
 1990لتو�أم �س��يامي �س��عودي ملت�ص��ق من
منطقة البطن  ،ومتت العملية يف م�ست�شفى
امللك في�ص��ل التخ�ص�ص��ي على يد اجلراح
د.عب��د اهلل الربيع��ة وبع��د جن��اح العملية
توال��ت عمليات ف�ص��ل التوائ��م يف اململكة ،
وبعده��ا انتقلت تلك العملي��ات اىل مدينة
امللك عبد العزيز الطبية للحر�س الوطني.
و�أو�ض��ح د.الربيع��ة ال��ذي اخت��ار جراحة
ف�ص��ل التوائم لكونها جزء من اخت�ص��ا�ص
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