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:مقدمة
Hydatid Cyst Diseaseمرض الكیسة المائیة 

فمعرفة.وتصیبھ و تنمو فیھ إالال تكاد تترك عضواً في جسمھ واإلنسان ،
شر ھذا المرض الخطیر و یجنبھ مالحم طویلة من اإلنسانیقي و بالتالي مكافحتھا ھطرق انتقالو

.ت 
.یمكن التخلص منھ كما تخلصت منھ بلدان كثیرة

أجنة 
Echinocnccus

 )( ،
.)1صورة رقم(

:1صورة رقم 
./أرشیف األستاذ الدكتور بسام درویش /اإلنسان بالعمل الجراحي



:صحي و االقتصادي الوبائیات و العبء ال

بلدنا و
.بالخاصة

أس غنم و 2650دراسة أجریت في في وه أنھ ننو أس ماعز 900ر ر

.[1]خمس الماعز المذبوحة كانت مصابة بھذا المرض خاصة الرعویة و المعمرة ،
1تقریراً أفادت فیھ أنھ یوجد  2011عام و نشرت منظمة الصحة العالمیة

من سنوات 3-1و تقدر . بالعالم 
1Disability Adjusted Life

Year(DALY))ما بسبب المرضإلفترات المفقودة من حیاة اإلنساناھي و/
).المبكرة

المصابین بالكیسات المائیة التكالیف السنویة  لعالج البشركما تبلغ . 
.[2]ملیارات دوالر أمریكي 3الحیوانیة

:الطفیلي المسبب و دورة حیاتھ 
5

بیضة على شكل حبیبات600حلقات تحوي كل حلقة على حوالي 3من عادة
. لمضیف األولاتشكل آكالت اللحوم عموماً و الكالب بالخاصة .)2صورة رقم (، 

ء ا: 2صورة رقم 

.تحوي بیوض الطفیلي التي تطرح مع براز الكلب 

و ) دودة ( 
تطرح
.علیھا 

أما آكالت األعشاب كاألغنام و الخنازیر و البقر و الخیل و على رأسھا األغنام فتشكل المضیف
ل األعشاب و الخضروات الملوثة ببیوض دودة الكیسة المائیة المعدیة فتدخلالثاني الذي یتناو

إلىتصل
فإذاى قتیالً ، الحیوان فیتردأعضاء



) الكالب أو الثعالب أو الذئاب  ( الشاردة

أمعائ
صورة (إلبقاءتتوالى األحداث 

. )3رقم

و آكالت )خاصة كالب (تظھر دورة حیاة طفیلي الكیسة المائیة بین آكالت اللحوم: 3صورة رقم 
 ) .(

. الجسم

:األعضاء التي تصاب بمرض الكیسة المائیة
تفإذامع األسف بدور آكل األعشاب ، اإلنسانیقوم 

إلى
تنزرع أجنة الكیسة المائیة خالل تجوالھا أول ما تزرع في . مع الدم في األوعیة الدمویة الوریدیة 

%/65/الكبد
%/25/الرئةالكیسة المائیة في

ىإ
، بھذا المرض الكاسح اإلصابةن ماإلنسان، فال یكاد ینجو عضو في جسم %/10/الخصیة



:التظاھرات السریریة لمرض الكیسة المائیة
ھو بدایة تشكل الكیسةشكل حویصلىلعیتحول جنین الكیسة المائیة بعد ما ینزرع في العضو 

 .
فإذاأحجام كبیرة جداً إلىالمائیة ضاغطاً النسیج السلیم و قد تصل ھذه الكیسة ةالكیسحجمیزداد 
إلصابةكانت  إذاا

إذاالتنفس و 
. و إذا أصابت الكیسات النخاع الشوكي حدث شلل تحت منطقة اإلصابة جمة ،داخل الجم
اخلإلىتسربت الجراثیم إذاو . تسبب الكیسة الكبیرة قصوراً في العضو المصاب بھا یمكن أن  د

اإلنتان
. و المصاب منطقة العض

. المریض إلنقاذالجراحي السریع
على التمزق و االنفجار

. على األقنیة الصفراویة یسبب ألماً كبدیاً و یرقاناً و التھاباً في الطرق الصفراویة 
و شعوراً باالختناق تحسسیھالرئویة على القصبات سعاالً تشنجیاً شدیداً و أعراضاً الكیسة المائیة 

أما انفجار ھذه . خروج السائل الذي تحتویھ ھذه الكیسة عبر القصبات ذه األعراض عن، ناتجة ھ
و تقیحاً صدریة معندة اً و ریحالمحیط بالرئة فیسبب ألماً صدریاً شدیداً الكیسة على جوف الجنب

ت في ال
اسةالو في . الجنبي المعمم الذي  رضدر انا م

فيالمعالجین من مرض الكیسة المائیة في الرئة و الجنب 
Primary Care Respiratoryفي مجلة 2006

Journal206. و
ا.1

و فیسبب كذلك حالة سمیة تحسسیة خطرة قد تصدم المریض و تغیبھ عن وعیھ و قد تؤدي بحیاتھ 

تكرر ی
. النكس و اإلصابة حتى و لو أجري لھا عدة عملیات 

القلب یؤدي عدا عن الصدمة التحسسیة إلى
فجرةفيتنتشر الكیسات في الدوران الرئوي ف،الدموي لمن في الا

و في الدوران الجھازي یتم األذین األیمنین ، 
و .البطین األیسر أو في األذینة الیسر

.مثل السرطان



. مرضى 206یظھر التظاھرات السریریة و نسبة حدوثھا لدى : 1جدول رقم 

:الرئویةالمائیةالتظاھرات الشعاعیة لمرض الكیسات 
و بحسب. في أي عضو بالجسموسائل جیدة  لكشف و تشخیص الكیسة المائیة توجد لحسن الحظ 

تشكل. یوجھ و تتوضع الكیسة المائیة   ً وعموما
 )(

Echography، و التصویر الطبقي المحوري .
 .

معي خالل  ا 15الج
88 %

).4صورة رقم (و ) 2الجدول رقم (، ص المخبریة أو الفحوأو تنظیر الصدر
.



2 :2297
. في شعبة الجراحة الصدریة في مستشفى المواساة الجامعي الكیسة المائیة بالرئة و الجنب 



صور شعاعیة متنوعة ؛ تظھر الصورة: 4صورة رقم
الیسرى مقطعاً للتصویر الطبقي المحوري الصورة العلویةبدي و ت. طور االنفجار على القصبات

. للكبد  و یظھر عدة كیسات مائیة فیھ 
.  الدماغ بشدة ضغط تماغیة و یظھر كیسة مائیة كبیرة تشغل معظم نصف الكرة الد

: عالج الكیسة المائیة 
تحمل المرضلشفاء ة عواسطة ناجیعتبر االستئصال الجراحي للكیسة المائیة  ، و 

 .
الجراحي ، أو 
Albendazol ملغ 15-10. أو غیره من مضادات الطفیلیات

. و ھذه األدویة تعطي مع األسف نتائج متواضعة.كغ وزن الجسم /
لعظم  ا أو 

ان األبیض الذي ال یشفى و ال یمیت و تعالج ھذه الحاالت حالة تسمى السرطفھي األكیاس المعمم 
Praziquantelل

و بنتائج اً لمدة قد تصل لشھور أو سنوات ،كغ من وزن الجسم مرتین اسبوعی/ملغ40-20بجرعة 
إلىالوقایة من ھذا المرض و القضاء علیھ قبل وصولھ و من ھنا تبرز أھمیة.غیر مرضیة كثیراً 

. اإلنسان



:الوقایة من مرض الكیسة المائیة 
كالتو طرق انتقالھا بین آاإلنسانمعرفة دورة حیاة الدودة المسببة للكیسة المائیة في جسم إن

 ،)
: و عموماً نستطیع تلخیص أسالیب الوقایة من ھذا المرض بالنقاط التالیة .)3رقم

) و غیرھا كالب :( تحمل الدودة في أمعائھاالقضاء على الحیوانات الشاردة التي -1
.للحیوانات اآلھلة و عالجھا من الدودة الطفیلیة فحوصات دوریةإجراء-2
.و تطھیر جید للمأكوالت الخضراء التي تؤكل دون طبخ غسل -3
أي جزء من اللحم إلقاءلمنع ) اإلبلجزارین الغنم و الماعز و البقر و ( توعیة الجزارین -4

.و حصر الذبح في المسالخ و إتالف اللحوم المصابةالكالب إلىالمصاب
5- ) (

. اردةالش
اعداً وEG95لقاح اكتشف یعتبر و-6 و بجرذي الو

.Eإلى درجة عالیة من النجاعة والمأمونیة حیث لم تُصب الحمالن المطعَّمة بطفیلیة أدى
granulosus.تعمیم تلقیح الحمالن بھذا اللقاح على أمل.

7-
.باستمرارعالجھم

التي حمالت التثقیف العامة البد من إطالق و-8
.منھا ، وتخفیف عبء المرض البشري
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