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إزالة الثأليل املزمنة باجلراحة الكهربائية الدقيقة
د إبراهيم خليل العرادي

اختصاصي طب وجراحة اجللد  /زمالة كندية في جراحة اجللد التجميلية
مسئول وحدة اجلراحة  /مركز أسعد احلمد

مثل الندب وآثار حروق مشوهة ...

تعتبر الثأليل املزمنة إحدى احلاالت الشائعة التي قد تصيب
مجموعة معينة من املرضى وذلك نتيجة إصابتهم بفيروس
(اتش بي في) وحدوث خلل في جهاز املناعة املسئول عن
مكافحة تلك الفيروسات وقد تستمر تلك الثاليل بالنمو
خالل سنوات عديدة وعادة يكون املريض قد راجع أكثر من
طبيب متخصص وقد مت عالجه بأكثر من طريقة عالجية
مثل الكي البارد أو الكهربائي أو الليزر  ،واجلدير بالذكر أن
املشكلة احلقيقية هي الوصول الى قاع األصابة والتخلص
من األنسجة املصابة  ،واحيانا يكون هناك ردود عكسية نتيجة
العالجات التداخلية آلن اجلروح قد تتسبب في زيادة منو
الثاليل وتشجعها على األنتشار وهذا األمر يحبط األثنني
معا الطبيب املعالج واملريض لذلك ال يكون العالج سهال كما
يتصوره بعض املرضى.

وملا كانت اجلراحة الكهربائية إحدى الوسائل العالجية
احلديثة في عالج الثأليل املزمنة فقد استخدمت في الكثير
من املرضى والقت إعجاب الكثيرين منهم وذلك لفعاليتها
وقدرتها على استئصال الثأليل بأقل األضرار.
املريضة املوضحة بالصور تشتكي من ثاليل مزمنة في اصابع
اليدين وقد جربت العديد من العالجات املوضعية بدون
فائدة تذكر بل على العكس فقد ازداد حجمها واستولت على
معظم مساحة األصبع املصاب  ،بعد شرح الطريقة العالجية
واثارها املستقبلية مت تخدير األصبع املصاب بالكامل
باستخدام التخدير املوضعي ثم بدأنا باالستصال اجلراحي
باجلراحة الكهربائية (جهاز أملان) وذلك على عدة مراحل في
كل مرحلة ناخذ طبقة من الورم حتى وصلنا الى قاع الورم
في األنسجة احمليطة  ،وعادة يحتاج املريض  14-7يوما حتى
يلتئم اجلرح متاما وننصح باستخدام دهان املضاد احليوي
حتى يلتئم اجلرح نهائيا.

ظهرت اجلراحة الكهربائية احلديثة كأحد العالجات
املتطورة التي أحدثت ثورة كبيرة في اجلراحة حيث نستطيع
أن نستأصل أوراما جلدية بسهولة متناهية وبدون حدوث
تلف باألنسجة املصابة باملرض  ،كذلك يكون النزيف الناجت
عن قطع األنسجة قليال مقارنة باجلراحة التقليدية  ،وعادة
يكون مثل قطع السكني الساخنة لقالب من الزبدة  ،وهذا
ال يعني املضي بهذا العالج عند ذوي اخلبرة احملدودة فهذا
العالج يحتاج ليد جراحية تتقنه ،فأي غلطة ولو كانت
بسيطة قد تتلف األنسجة الطبيعية وقد حتدث مضاعفات

ثاليل مزمنة في اليدين
تخدير موضعي لالصبع
املصاب

االصبع املصاب بعد التخدير
وقبل الكي
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الشكل النهائي بعد الكي
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