
تعتبر عيادة ليبوكلينيك رائدة عالمياً في العالج الجراحي للوذمة الشحمية. وقد تم تأسيس هذه

العيادة التخصصية في عام 2015 عىل يد الجراح الخبير "د. فالك كريستيان هيك" في مدينة

"مولهايم أن دير الرور" األلمانية. يتمتع الدكتور هيك وزمالؤه األطباء في ليبوكلينيك بخبرات
سنين طويلة في مجال تشخيص الوذمة الشحمية وعالجها. والدافع الذي حذا بهم إىل التركيز

عىل عالج الوذمة الشحمية كان وال يزال ما يلقاه األشخاص المصابون حتى يومنا هذا من إنكار

لمعاناتهم الجسدية والنفسية نظراً لعدم االعتراف بالوذمة الشحمية إىل اليوم كحالة مرضية.

حالة مرضية تعجز فيها الرياضة والحميات الغذائية عن تحقيقأي أثر عالجي.

 

www.lipo-clinic.de/ae/

info@lipo-clinic.de

@lipoclinic_dr.heck_dubai 

+ 49 (0) 208 88 26 71 - 0

Opening hours:
Mon.-Thur.: 8 am – 5 pm
Fri.: 8 am – 1 pm

Zeppelinstr. 321
45470 Mülheim an der Ruhr

Sülldorfer Kirchenweg 1b
22587 Hamburg

الشحمية لوذمة  ا
وال لجميع  ا ه  را ي مرض 

أحد عنه  يعرف 

الدراسات العلمية أن طريقة المعالجة

الجراحية المبتكرة لشفط الدهون بتقنية

الماء النفاث WAL تحقق نتائج عالجية

جيدة جداً مع نسبة مضاعفات

منخفضة. تستخدم نتائج الدراسات

التقييمية من أجل المضي قدماً في

تحسين المعايير العالجية والجراحية

لعالج الوذمة الشحمية والتي تم

تطويرها في عيادة ليبوكلينيك، واالرتقاء

بتلك المعايير إىل مستويات مثالية.

How to contact us: 

وقد قام الدكتور هيك بتطوير معايير

قياسية لطريقة جراحية مبتكرة، جديدة

كل الجدة، وذات فعالية عالجية

مستدامة. وبفضل هذه الطريقة

المبتكرة فإن آالف النساء يستطعن

اليوم أخيراً أن يمضين حياتهن دون ألم
ودون الحاجة إىل ارتداء المالبس

الضاغطة. هؤالء 

النساء يستعدن اليوم جزءاً من أنوثتهن

المفقودة، ويبدأن فصالً جديداً من

حياتهن بقدر أكبر من الثقة بالنفس!  

وبالتعاون مع العديد من 

المؤسسات الخارجية يتم مواكبة العمل

العالجي وتوثيقه علمياً. تثب

 

أعراض الوذمة الشحمية

كثيراً ما يصعب تصنيف أعراض الوذمة
الشحمية نظراً لتباين ظروف ظهورها وتشابهها

مع أعراض العديد من األمراض األخرى، األمر

الذي يجعل من تشخيص الوذمة الشحمية عند

كثير من النساء المصابات رحلة طويلة وشاقة.
هنالك أمراض عديدة مثل متالزمة تململ

الساقين، واعتالل األعصاب المتعدد، والقصور

الوريدي المزمن وغيرها، تبدي أعراضاً شبيهة

بأعراض الوذمة 

تشمل األعراض األساسية للوذمة الشحمية ما

يلي:

نسب فيزيائية ال تتوافق مع باقي أجزاء الجسم

(ساقان ضخمتان وجذع نحيف)
ميل لظهور الكدمات

آالم وتوتر في الطرفين السفليين والذراعين

مظهر قشر البرتقال والسيلوليت

برودة واضحة في األجزاء المصابة من الجسم
عدم جدوى النشاطات البدنية أو رفع الساقين

في تخفيف حدة األلم

ظهور متناظر للوسادات الدهنية عىل الطرفين
السفليين و/أو الذراعين

نظراً لصعوبة التشخيص الذاتي فإن من المهم

أن تبادر المريضة إىل مراجعة طبيب أخصائي 

 من أجل تشخيص الحالة.
 



تشخيص الوذمة الشحمية

غالباً ما يكون تشخيص الوذمة الشحمية عملية طويلة وشاقة، حيث أن طبيعة إدراك
المريضة لألعراض والشكوى المرضية تختلف كثيراً من حالة إىل أخرى، فضالً عن تشابه

األعراض مع أعراض العديد من األمراض األخرى. وكثيراً ما تسمع موظفاتنا في قسم

استقبال المرضى هذه العبارة عىل الهاتف من السيدات اللواتي يتوجهن إىل عيادة

ليبوكلينيك بحثاً عن المساعدة.  من المهم بالنسبة للدكتور هيك لدى إجراء العالج في

عيادة ليبوكلينيك أن يكون تشخيص الوذمة الشحمية قد تم من قبل طبيب أخصائي من
خارج العيادة. يُنصح في هذه الحالة بالتوجه إىل أحد أخصائيي طب األوعية.  لألسف ال

يمكننا في عيادة ليبوكلينيك أن نوصي بواحد من أخصائيي األوعية في مكان إقامتك.

ننصح مريضاتنا والسيدات المهتمات بتلقي العالج في عيادتنا باالنضمام إىل إحدى

  مجموعات المساعدة الذاتية بالقرب من مكان إقامتهن وتبادل األفكار مع السيدات

العالج الجرحي للوذمة الشحمية

يمثل شفط الدهون ضمن إطار العالج الجرحي للوذمة الشحمية المعالجة الوحيدة

المستدامة للوذمة الشحمية. إذا تم إجراء العملية بالشكل المطلوب وبالكفاءة المطلوبة،

.فإن من المتوقع تحقيق نتائج ممتازة بقدر قليل جداً من المضاعفات
إن من الضروري جداً أن تلتزم المريضة قبل إجراء العملية بارتداء سروال الجوارب الضاغط

ذي الحبكة المسطحة بشكل دائم طيلة ستة إىل ثمانية أسابيع قبل موعد العملية وذلك كي

يتم إراحة األنسجة من االحتقان وإعدادها عىل نحو مثالي لعملية شفط الدهون. كذلك فإن

من المهم أيضاً، إذا كانت األنسجة واصلة إىل أقصى درجات االحتقان، أن يتم إجراء

تصريف لمفاوي يدوي بشكل مدروس قبل العملية أيضاً. تمثل هذه المعالجة جزءاً من

العالج الالحق بهدف االستمرار في إراحة األنسجة من االحتقان وتدليكها تجنباً لحدوث

احتقان لمفاوي. وال يقتصر دور سروال الجوارب الضاغط ذي الحبكة المسطحة عىل فترة

التحضير للعملية فحسب، وإنما يمثل أيضاً أفضل المعالجات الالحقة الممكنة، ألن

الضغط الذي يوفره السروال بحبكته المسطحة من شأنه أن يحمي النسيج من خطر

.التصلبات ويساعد الجلد عىل االنكماش
 

فترة ما بعد العالج الجراحي للوذمة الشحمية
إذا كنِت قد اتخذت الخطوة األوىل نحو حياة جديدة واستكملت العمليات العالجية بنجاح،

:فإن هنالك بعض النقاط التي ينبغي عليِك مراعاتها
إن عمليات الشفاء وإعادة البناء في المناطق التي خضعت للمعالجة الجراحية تكون عىل

أشدها في األسابيع واألشهر األوىل بعد العملية، األمر الذي قد ينتج عنه بعض االضطرابات

الحسية والتصلبات والتورمات الموضعية. تستغرق عملية الشفاء ما يصل إىل عام كامل -

وقد تطول أكثر من ذلك في بعض الحاالت الفردية. المنظومة الجهازية في المنطقة التي

خضعت للمعالجة الجراحية كالجهاز اللمفاوي، والجهاز العصبي، وكامل منظومة األنسجة،

منصرفة جميعها اآلن إىل العمل عىل ترميم نفسها، وهذا سوف يستغرق بعض الوقت

وسوف تكون له آثار "ملحوظة" خالل هذه الفترة.  امنحي جسمك الوقت والراحة، وال

تنسي أن شفط الدهون لمعالجة الوذمة الشحمية ليس بالتدخل البسيط. إذا كان ال يزال

لديك بعض المخاوف أو االستفسارات فما عليك إال االتصال بنا وسوف نقدم لك ما

.تحتاجينه من المساعدة بكل سرور
 

ما هي الوذمة الشحمي؟
الوذمة الشحمية هي عبارة عن اضطراب مرضي في توزع الدهون في الجسم يحمل معه

آالماً ضاغطة وشعوراً بالتوتر، ويصيب في المقام األول النساء. يميز األطباء بين مراحل

 .ثالث وأنواع أربعة مختلفة من الوذمة الشحمية
 

أ سباب الوذمة الشحمية
يعتقد األطباء والباحثون اليوم أن ظهور الوذمة الشحمية مشروط في 85٪ من إجمالي

الحاالت بتغيرات هرمونية معينة، كتلك التي ترافق سن البلوغ أو فترات الحمل. يتسبب

الهرمون األنثوي إستروجين عند النساء بزيادة تكاثر الخاليا الدهنية وتضخم حجمها. كذلك

.فإن االستعداد الوراثي يشغل أيضاً موقعاً مركزياً عىل صعيد األسباب المحتملة
ظهور الوذمة الشحمية

لم يثبت بالدليل العلمي حتى اآلن ظهور الوذمة الشحمية إال فقط في الساقين

والذراعين. ولم يتم إثبات ظهور الوذمة الشحمية في مواضع أخرى من الجسم. والطرفان

السفليان، السيما الفخذان، هما األجزاء األكثر عرضة لإلصابة، حيث يالحظ ظهور الوذمة

الشحمية في الطرفين السفليين في 97 بالمائة من إجمالي الحاالت. غير أن الوذمة

.الشحمية يمكن أن تظهر أيضاً في األرداف والوركين
كما يالحظ ظهور العالمات النموذجية للوذمة الشحمية في 31 بالمائة من الحاالت في

ذراعي المريضة أيضاً. جراحونا المتمرسون يستطيعون، حتى قبل ظهور أية أعراض، أن

يشخصوا االستعداد لإلصابة بوذمة شحمية من شأنها أن تتطور الحقاً إىل حالة تقتضي

.المعالجة الجراحية
 

 الوذمة الشحمية - مراحلها وأنواعها
نظراً لكون الوذمة الشحمية عبارة عن اضطراب مزمن وتدريجي في توزع الدهون، فإن من

المفيد تصنيف الحاالت المختلفة تبعاً لمراحل اإلصابة وأنواعها. يعتمد تصنيف شدة

.اإلصابة عىل مظهر البشرة ونتيجة الفحص باللمس
المرحلة 1 البشرة ملساء، النسيج الدهني تحت الجلد يبدي تسمكات، البنية الدهنية

تبدي عقداً دقيقة

المرحلة 2 بشرة تضاريسية، تقعرات، تحدبات، البنية الدهنية تبدي عقداً كبيرة

المرحلة 3 النسيج الجلدي أكثر خشونة وصالبة، تشكل جيوب كبير

 

 فحص الوذمة الشحمية – اختبار النقاط الثالثة عشر
لديك االعتقاد بأنك ربما تكونين مصابة بوذمة شحمية؟

ننصحك إذاً بأن تبادري إىل إجراء اختبارنا ذي النقاط الثالثة عشر لتشخيص

الوذمة الشحمية. أجيبي عىل كل من األسئلة الثالثة عشر المدرجة فيما يلي بنعم

أو ال.  
"منذ مدة طويلة وأنا أعاني من آالم يومية وال أعرف سبيالً لمساعدة نفسي. لقد

تقبلت تلك اآلالم كعنصر من عناصر حياتي. إحدى زميالت العمل لفتت انتباهي

إىل احتمال الوذمة الشحمية، وقد الحظت أن نقاط االختبار الذاتي الثالثة عشر

تنطبق جميعها عىل حالتي. وقد فتح ذلك عينّي عىل حقيقة حالتي، وساعدني 

عىل أن أخطو بثقة نحو حياة جديدة." 

 
1.هل ترين أن الجزء العلوي من جسمك نحيف عىل نحو ال يتناسب مع الجزء

 السفلي منه؟  
2.هل تشعرين بآالم واخزة وضاغطة عند اللمس؟  

3.هل تعانين من ألم حارق في ساقيك وتشعرين بأن جسمك ثقيٌل عند صعود
الساللم؟  

4.هل تشعرين بأن "رجليك ثقيلتان" و/أو تعانين بعض األلم عند صعود
الساللم؟  

5.هل تميل بشرتك إىل اإلصابة بالكدمات بسهولة؟  
6.هل تأخذ ساقاك بالتورم شيئاً فشيئاً عند اضطرارك إىل الوقوف لفترة طويلة؟  

7.هل تجدين نفسك عند المساء مرهقة من التعب ومن ساقيك الثقيلتين؟  
8.هل تعانين من تشققات جلدية واضحة (سيلوليت) عىل الفخذين؟  

9.محاوالتك لتخفيف وزنك عبر تعديل نظامك الغذائي وممارسة الرياضة ال تؤثر
إال بشكل ضئيل فقط، أو باألحرى ال تؤثر مطلقاً عىل المناطق المعنية من

جسمك؟  

10.نظامك الغذائي المتوازن وممارسة الرياضة ال يحققان أّي تخفيف في
الوزن؟  

11.هل بدأ ظهور األعراض لديك في مرحلة البلوغ، أو بعد الحمل، أو في سن
اليأس، أو تفاقمت األعراض خالل تلك الفترات؟  

12.بعد المكوث لفترة من الزمن في جو بارد، هل من الصعب أن يعود الدفء
إىل ساقيك من جديد؟  

13.هل لديك أقارب من اإلناث (أم ، أخت ، عمة، أو جدة) يعانين من أعراض
مشابهة؟

 
هل أجبت بنعم عىل غالبية األسئلة؟ إذاً، ربما يكون ذلك مؤشراً أولياً عىل وجود

إصابة بالوذمة الشحمية.  يرجى االنتباه إىل أن هذه المعلومات تفيد فقط

كمؤشر أولي وال تغني في أية حال من األحوال عن التشخيص الطبي األخصائي

للوذمة الشحمية. للحصول عىل تشخيص واضح ال لبس فيه نرجو منك مراجعة

أحد األطباء األخصائيين (أخصائي في طب األوعية).

 
 
 
 
 


