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العالج الجراحي لداء الكیسات المائیة 
_______________________________________

سم ھو 5التي يزيد قطرھا عن  الخیار العالجي الوحید الشافي لداء الكیسات المائیة •
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شروط العالج الجراحي المثالي لداء الكیسات المائیة
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.  إزالة الطفیلي كلّیاً •

.  منع انتشار الطفیلي في ساحة العمل الجراحي•

.إلغاء الجوف المتبقّي بعد استئصال الكیسة•

.المحافظة القصوى على النسج السلیمة•

.تقلیل الرض الجراحي إلى الحدود الدنیا الممكنة•
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المداخل الجراحیة الستئصال الكیسات المائیة الصدرية
_______________________________________

Thoracotomyفتح الصدر النظامي •

Thoraco-abdominalالبطني  –المدخل الصدري •

Video Assisted Thoracoscopic Surgery  (VATS)الجراحة التنظیرية المساعدة بالفیديو •

Sternotomyنشر القص الطوالني  •
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يستطب في الكیسات المغلقة بغض النظر •
.  عن حجمھا

يعطى الھیدروكورتیزون مع بداية العمل •
. الجراحي

.يعزل جوف الجنب بالشانات الطبیّة•

تفتح المحفظة اللیفیّة بشكل كاف وبحذر •
.شديد لتجنّب انبثاق الكیسة

.  يرفع المخدر حجم الھواء داخل القصبات•

يساعد الجرّاح في خروج الكیسة بیده•
.ويتلقاھا بالید األخرى
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.الفیزيولوجي والمطھّرات الموضعیة
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غیاب الخبرة في تكنیك التولید عند 1.
.الجرّاح

.الكیسات العمیقة التي يتعذّر تولیدھا2.

.الكیسات الكبدية3.

تطبیق طريقة الجراحة التنظیرية في 4.
.المعالجة
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استئصال الكیسة المائیة بطريقة الجراحة التنظیرية 
VATS  + Mini–Thoracotomy + PAIR
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الغشاء المنتش المستخرج من جوف الكیسة



خصوصیّات استئصال الكیسات المائیة بالجراحة التنظیرية
_____________________________________________

تستطب في الكیسة الوحیدة التي يقلّ قطرھا •
سم سواء كانت مغلقة أو مفتوحة إلى 10عن 

.  القصبات أو الجنب

يفضّل إعطاء األلبندازول قبل وبعد الجراحة •
.  وقائیاً 

.قلیلة الرض جداً وصغیرة الندب الجراحیة•

معدّل الوفیّات والنكس معدوم في الدراسات •
.المنشورة
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استئصال الكیسات المائیة مع جزء من النسیج الرئوي 
Lung Resection
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:تخرّب ھذا النسیج وفقدانه لوظیفته وذلك في الحاالت التالیة

.كیسة كبیرة شاغلة كامل الفص أو معظمه•

.كیسات صغیرة متعددة في فص واحد ، ونادراً جداً في رئة واحدة•

).خرّاج ( كیسة مختلطة باالنتان •
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كیسة مائیة عرطلة تشغل كامل الفص الرئوي العلوي 
األيسر مع كیسات بنات بداخلھا تحتاج الستئصال الفص
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الخالصة
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.سم5العالج الجراحي ھو الخیار الوحید الشافي للكیسات المائیة التي يزيد قطرھا عن •

تولید الكیسة المائیة ھو التكنیك المثالي ألنه يحقق االستئصال التام للطفیلي ويحافظ  •
.على النسیج الرئوي السلیم ويمنع النكس واالنتشار

استئصال الكیسة المائیة مع جزء من النسیج الرئوي يجب أن يكون في الحدود الدنیا •
.من الحاالت% 10ويقارب 

بسیط  وفعّال وقلیل الرض وصغیر الندبة VATSاستئصال الكیسة المائیة بمساعدة ال •
.الجراحیة وسھل التعلّم

.اإلنذار بعد العالج الجراحي لداء الكیسات المائیة ممتاز ، والشفاء ھو القاعدة•
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شكراً إلصغائكمشكراً إلصغائكمشكراً إلصغائكمشكراً إلصغائكم




