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الملخص
خلفية الدراسة زيادة جريان الدموع على الوجه بسبب عدم كفاءة جهاز نقل الددم ا زيدادة بتنجدا الددم حدددف دا تدا
مرضية معينة.
اهددداا الدراسددة :لجقيدديا اخددج دام انبددوي السددليجون ددا مفددرم الدددم ددا ع ليددا حسددني مفددرم الدددم باخددج دام نددا و
الفيوي ا نفية.
المرضى والطرائق  :دراسة مقطعية تم اجرائها في مستشفى ععقبعفة اعتعميمفي مف  37مفري عمىتفرم مف  4اذار 2013
بعغاية  9اذار, 2014اذ ا اعدماع في حاعة يكب فيها تصريف اعدمع م اععي اع االنف غير كىبء مما يؤدي اع نفوب
اعدمع معاشرم م اعبجه عدال م االنف .ممية تصنيع مجرى اعدمع يبص عها ند اعمعانفام مف انسفداد مكتسفج عمجفرى
اعدمع .هذه اععممية اما ا تكب عاستخدام انعبج م اعسميكب اب عدبنة يترك عمجرى اعدمع ثالثة شفهبر يسفحج ععفدها .اذا
استطعنا عدراسة ا نثعت ا نتائج دم استخدامه تقار عنتائج استخدامه ,سبف نص اع نتيجة ا نبصي عتفرك االنعفبج
بذعك منعا عممضا ىات اعمقربنة عاستخدام االنعبج ابال بم اعناحية االقتصادية ثانيا.
النتائج :حرا تت اع ا ال رضى بين 18الى  65خنة %65 ,منها كانوا اناف ,لا حظهدر نجدا ا الد اخدة جدود ا دج
د له اتسا ية بال ضاعفا بين مف وعجا ال رضى (ال ف وعة الجا حا اخج دام ا نبوي مقابل ال ف وعة الجدا لدا نسدج دم
ا نبوي ).
االستنتاجات :ان اخج دام انبوي السليجون غير ضر ي ا ع لية حسني مفرم الدم ا لية.
الكلمات المفتاحية :انبوي السليجون ,نا و الفيوي ا نفية>
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