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Echinococcosisالحبیبیة المشوكاتأو داء •

للدودة الشریطیة الكلبیة المشوكة الحبیبیة سة یالمتكیالیرقة : الطفیلي المسبب•

النھائي للدودة البالغة/ ھو المضیف األول:الكلب•

المضیف المتوسط لطور الیرقةھو :اإلنسان أوالخروف •

الذي تأكلھ الخرافب شالعمع براز الكلب وتلوث :البیوضتطرح •

بعد دخولھا تتعلق األجنة بجدار العفج ثم یخترقھ الطفیلي فیحصل على مدخل عبر الدم •
إلى العدید من األعضاء 

)الدماغ-العظام-القلب-الرئة-الكبد(•

ھناكالطفیلي إلى األمعاء ویبقى فیدخل لوثة المتأكل الكالب ھذه األعضاء •

: العدوى لإلنسان•

إما بتناول طعام ملوث أو باالتصال المباشر مع الكالب المخموجة•
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بالمادة غالباً تتوضعمن مجمل الحاالت، % 3إصابة الجھاز العصبي المركزي في تحدث •
البیضاء

الكیسات •

عادة، وحیدة :    البدئیة•

قد تنتج عن صمات ناتجة عن كیسة قلبیة متمزقة، أو عن تمزق (متعددة :  الثانویة•
)كیسة دماغیة أثناء الجراحة
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/  الف رأس طفیلي400تقریباً (اري ذالعتحوي الكیسة على جزیئات طفیلیة منتشة تسمى بالرمل •
)مل

سنة، النمو أسرع عند األطفال/سم1تكبر الكیسة ببطء بمعدل •

أعراض ارتفاع التوتر داخل القحف، نوب اختالج، عیوب (ال تتظاھر عادة حتى تصبح بحجم كبیر •
)بؤریة

(+)الدم، اختبارات مصلیة مضات ابحعادة ارتفاع یوجد •

•CT:

قد یشاھد تعزیز حلقي في حال وجود (ال تعزز الحقن ،CSFكثافة محتوى الكیسة مشابھة لل •
، وذمة خفیفة حولھا)ارتكاس التھابي
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الكیسات المائیة داخل الحجاج

من كل الحاالت% 1أقل من •

العالجي األول ھو الجراحةالخیار •

یجب تأكید التشخیص قبل الجراحة لتجنب تمزق الكیسة وانتشار الطفیلي•

•MRI  :

T1، منخفض اإلشارة T2كیسیة محددة بشكل جید، محتوى عالي اإلشارة آفة •
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األعراض
.جحوظ وحید الجانب تدریجي غیر مؤلم

.تدني بالقدرة البصریة
.ألم بالحجاج

.قضأ ملتحمي
.وذمة أجفان

التھاب نسیج خلوي حجاجي
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CT
كیسة غیر معززة للحقن، منخفضة الكثافة غیر متجانسة، منظرھا یشبھ الخلط 

الزجاجي
یفید إجراء مقاطع جبھیة لتحري التخریب العظمي لجدران الحجاج المرافق 

للكیسة
خراج، قیلة مخاطیة، ھیماتوم، أورام وكیسات دمعیة، ورم : التفریقيالتشخیص 

وعائي لمفي
االختبارات المصلیة سلبیة عادة
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:العالج
)یؤدي إلى انتشار الرؤوس، تفاعل تأقي( جراحي مع تجنب تمزق الكیسة -1
: عالج متمم-2

Albendazole مغ 400: للبالغ P.O   BID
یوم  /كغ/مغ15: للطفل

یوم، یؤخذ مع وجبة دسمة، ویكرر عند الضرورة28ولمدة 
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:حالةسریریة

سنة22مریضة بعمر -

.أشھر9تراجع بشكوى جحوظ وحید الجانب أیمن تدریجي تطور خالل -

.البصریةتدني بالقدرة مع •

.المقلةخلف وألم •

.ووذمة أجفان•

.قضأ ملتحمة•

م تم تحویلھا من قبل طبیب عینیة لعدم إمكانیة استئصال الكیسة باستخدا-
مداخل الجراحة العینیة
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:الفحص العصبي•
ملتحمةقضأسم باتجاه أسفل وحشي، 4جحوظ أیمن -
تحدد حركات العین الیمنى بكل االتجاھات-
حس ضیاء-
الحدقة الیمنى متفاعلة للضوء المباشر وغیر المباشر-



 -MRI : جوف الحجاج وتدفع سم داخل المخروط العیني بالحجاج األیمن محددة بشكل جید تشغل معظم 5×4×5كبیرة الحجم كیسیةآفة

.یمنكرة العین نحو األمام والوحشي، ویالحظ تمطیط شدید للعصب البصري األ
، ال تعزز الحقنT2، عالیة في T1إشارة الكیسة منخفضة في 
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:العمل الجراحي•
جبھي أیمن خلف خط الشعرCشق الجلد بشكل -
OFZmodifiedاستخدام المدخل الحجاجي الجبھي الوجني األیمن المعدل -
keyholeحیث تم إحداث ثقب مكان -

عظمیة جبھیة یمنى أمام الدرز اإلكلیليسدلة -
وحشي الثقبة فوق الحجاجhighspeed drillقص الحافة األنسیة لقوس الحجاج األیمن باستخدام -
قص القوس الوحشیة للحجاج بعد الدرز الجبھي الوجني مباشرة-
الجبھیة وقوس الحجاج وسقف الحجاج وجداره الوحشي كقطعة واحدةالسدلةرفع -
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وجدت الكیسة تخترق اللفافة حول الحجاج- 
طبقات رقیقة فوق الكیسة وكشف جدار الكیسة الصدفي الالمع3فتح -
بجانب الكیسة وحقن سیروم ملحي ببطء8Frمطاطیة قیاس قثطرةخفض رأس المریضة وإدخال -
تولید الكیسة دون تمزقھا-
لوحظ عودة كرة العین تلقائیاً إلى جوف الحجاج مباشرة بعد تولید الكیسة-
تقریب حواف اللفافة حول الحجاج-
العظمیة وتثبیتھا على العظم المجاور بخیوطالسدلةإعادة -
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:المتابعة بعد الجراحة•
تحسن الجحوظ بشكل واضح مع بقاء وذمة األجفان-
ساعة ثم مراقبتھا في الشعبة لمدة 24مراقبة المریضة في العنایة المشددة لمدة -

یومین
)حركة ید(تخرجت المریضة مع تحسن بوذمة األجفان والقدرة البصریة -

:المتابعة بعد الجراحة•
تحسن الجحوظ بشكل واضح مع بقاء وذمة األجفان-
ساعة ثم مراقبتھا في الشعبة لمدة 24مراقبة المریضة في العنایة المشددة لمدة -

یومین
)حركة ید(تخرجت المریضة مع تحسن بوذمة األجفان والقدرة البصریة -



سنة24مریضة -
.راجعت عیادة الجراحة العصبیة في مستشفى المواساة وتم قبولھا -

:االعراض-

.أشھر6تدریجي تطور خالل ایسر انسي سفلي وحید الجانب جحوظ -
.البصریةالقدرة -
.خلف المقلةألم -
.وذمة جفن خفیفة-

الحالة الثانیة
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محددة األیسر سم داخل المخروط العیني بالحجاج 3×4×3كیسیة كبیرة الحجم آفة 
األنسي الحجاج وتدفع كرة العین نحو القسم الوحشي لجوف بشكل جید تشغل 

.وكرة العینالبصري واالسفلمع دفع خفیف، للعصب 
T1إشارة الكیسة منخفضة في  عالیة في ، T2 ال تعزز الحقن،
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:الفحص العصبي
. أیسر خفیف انسي سفليجحوظ -
.خفیفتحدد حركات العین -
.الرؤیة طبیعیة-
للضوء المباشر وغیر المباشرالحدقتان متفاعلتان  -



:العمل الجراحي
شق الجلد بشكل - C خلف خط الشعرأیسر جبھي 

استخدام المدخل الحجاجي الجبھي الوجني األیمن المعدل - OFZ  modified
- keyholeحیث تم إحداث ثقب مكان 

- أمام الدرز اإلكلیليیسرى سدلة عظمیة جبھیة 
باستخدام األیسر قص الحافة األنسیة لقوس الحجاج - highspeed drill وحشي 

الثقبة فوق الحجاج
قص القوس الوحشیة للحجاج بعد الدرز الجبھي الوجني مباشرة-
رفع السدلة الجبھیة وقوس الحجاج وسقف الحجاج وجداره الوحشي كقطعة واحدة-
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- الكیسة تخترق اللفافة حول الحجاجوجدت 
الالمعطبقات رقیقة فوق الكیسة وكشف جدار الكیسة الصدفي 3فتح -

. بجانب الكیسة8رأس المریضة وإدخال قثطرة مطاطیة قیاس مع خفض 
.ببطء وحقن سیروم ملحي 

تولید الكیسة دون تمزقھا-
لوحظ عودة كرة العین تلقائیاً إلى جوف الحجاج مباشرة بعد تولید الكیسة-
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ح.م:المریضة•
:العمر• سنة50
حتىوالسرةمستوىتحتنملوخدرحسبشكلأشھر4منالمریضةشكابةبدأت:القصة•

.الظھریةبالناحیةألممعالقدمینأسفل
.سنوات10منظھریةمائیةكیساتإستئصالالمریضةسوابقفي•
tانھدام : التشخیص • .مع كیسات مائیة ظھریة ناكسة 11
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:العصبيالفحص

بالجھتینمنعكساتاشتداد- 1
الجانبثنائيایجابيبابنسكي- 2
بالجھتین5من4وركوركبةعطف- 3

:العصبيالفحص

بالجھتینمنعكساتاشتداد- 1
الجانبثنائيایجابيبابنسكي- 2
بالجھتین5من4وركوركبةعطف- 3



العدید من الكیسات ضمن الجانب األیمن من األنسجة الرخوة  خلف الفقار و تغزو الرنین المغناطیسي تبین وجود 
و غازیة السویقة الجانبیة الیمنى تمتد عبر 10و جزئیا ظ 11مخربة جسم الفقرة 11ظ 10الفقار بمستوى ظ 

الثقبة الفقریة حتى القناة الشوكیة مسببة تأثیر ضاغط للكیس السحائي 

العدید من الكیسات ضمن الجانب األیمن من األنسجة الرخوة  خلف الفقار و تغزو الرنین المغناطیسي تبین وجود 
و غازیة السویقة الجانبیة الیمنى تمتد عبر 10و جزئیا ظ 11مخربة جسم الفقرة 11ظ 10الفقار بمستوى ظ 

الثقبة الفقریة حتى القناة الشوكیة مسببة تأثیر ضاغط للكیس السحائي 





البطنياالضجاعبوضعیةالعامالتخدیرتحتذلكو23/11/2016بتاریخالجراحةإجراءتم•
ثممنوالرخوةاألنسجةغسلوالطبقاتتسلیخوالمائیةالكیساتاستئصالناصفظھريشق

الفقراتتثبیتوصفائحخزع
رودینوبراغي8ب1ق-12ظ-9ظ-8ظ •
باأللبیندازولالدوائيالعالجمتابعةثممنو•

المریضةمشیةتحسنتوالعصبيالفحصتحسنالجراحةبعد•
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