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سنة   71  -ن أ ح  

 

ن أ ح  : السیدة

 



دكتور ھل تتحمل عملیة تثبیت جنب جدیدة أم نتركھا تواجھ قدرھادكتور ھل تتحمل عملیة تثبیت جنب جدیدة أم نتركھا تواجھ قدرھا

:المشاھدة األولى بالمنزل

%78 أكسجةزلة بالراحة مع •

معممة وذمات•

دكتور ھل تتحمل عملیة تثبیت جنب جدیدة أم نتركھا تواجھ قدرھا• دكتور ھل تتحمل عملیة تثبیت جنب جدیدة أم نتركھا تواجھ قدرھا•



سنوات 10منذ 

2*  25 كابتوبریل: ارتفاع ضغط شریاني •

1*  5 أملودبین                              

ال عوامل خطر أخرى•



DVT 

أشھر 4قبل 

وذمة بالطرفین السفلیین كانت خفیفة •

فجأة ألم مع زیادة الوذمة في الساق الیسرى•

متمزقةبیكر كیسة : ایكو دوبلر لألوعیة •
DVTاألوردة سلیمة ال یوجد عالمات              



حرارة

:بعد أیام

حرارة أصفرمعضیق نفس مع سعال منتج لقشع •

أیام 10عالج غیر نوعي • أیام 10عالج غیر نوعي •



ال جدید

سماكة جدر البطین األیسر على الحد األعلى والباقي طبیعي

انصباب جنب خفیف ثنائي الجانبانصباب جنب خفیف ثنائي الجانب

ضیق النفس یترقى

ال جدید: إعادة دوبلر األوعیة عند طبیب آخر•

سماكة جدر البطین األیسر على الحد األعلى والباقي طبیعي: إیكو قلب•

انصباب جنب خفیف ثنائي الجانب: صورة الصدر• انصباب جنب خفیف ثنائي الجانب: صورة الصدر•

•D-dimer = 492   ,ESR = 33
باقي التحالیل طبیعیة •



الزلة التنفسیة درجة ثالثة

قبول مشفى•

صادات وریدیة•

أكسجة• أكسجة•

ھیبارین•

معالجات عرضیة تنفسیة•



اضطجاعیة

إحالة إلى مشفى األسد الجامعي قسم الصدریة

اضطجاعیةزلة درجة رابعة مع زلة 

إحالة إلى مشفى األسد الجامعي قسم الصدریة•



اضطجاعیة

خفوت بالقاعدتین أشده باألیمن والباقي طبیعي

اضطجاعیةزلة درجة رابعة مع زلة 

:الفحص السریري•

أظافر صفراء•

خفوت بالقاعدتین أشده باألیمن والباقي طبیعي•



بزل سائل الجنب



تم تفجیر الجنب األیمن مع إجراء إیثاق لھتم تفجیر الجنب األیمن مع إجراء إیثاق لھتم تفجیر الجنب األیمن مع إجراء إیثاق لھتم تفجیر الجنب األیمن مع إجراء إیثاق لھ



متالزمة 
األظافر 
الصفراء



:التخرج 

بالیوم مغ E  1000فیتامین •

 بریدنیزولون•

عالج  عرضي وصادات•

استمرار أدویة الضغط• استمرار أدویة الضغط•



التحسن المؤقت بعد تفجیر الجنب لم یستمر

)في مشفى آخر(مرة ثانیة 

التحسن المؤقت بعد تفجیر الجنب لم یستمر

ترقي شدید للزلة التنفسیة•

صورة الصدر انصباب جنب أیمن غزیر•

مرة ثانیة  التالكتم إجراء تفجیر جدید وحقن بودرة •



جراح الصدریة قام بتفجیر الجنب واقترح تقشیر الجنب 

النكس الثاني كان أسرع

جراح الصدریة قام بتفجیر الجنب واقترح تقشیر الجنب •

تم طلب طبیب قلبیة كاستشارة قبل التقشیر•



الصورة عند إجراء 
تفجیر جنب بعد نكس 

اإلیثاق الثاني



المشاھدة األولى في المنزل  یوم الجمعة

خفوت مع متالزمة انصباب جنب بالطرفین یصل حتى 

المشاھدة األولى في المنزل  یوم الجمعة

زلة بالراحة•

باألصبع% 78 األكسجة•

خفوت مع متالزمة انصباب جنب بالطرفین یصل حتى •
ثلثي الساحة الیمنى وأقل بالیسرى



ھل یمكن أن تصل الوذمة مع الجرعة العادیة لحاصر الكلس إلى انصباب الجنب

ھل نحتاج البحث من جدید

:فكرة مقارنة•

...خاللیةمتالزمة األظافر الصفراء وذمة •

خاللیةالتسمم بحاصرات الكلس یسبب وذمة •

ھل یمكن أن تصل الوذمة مع الجرعة العادیة لحاصر الكلس إلى انصباب الجنب•





:الخطة

الكابتوبریلو األملودبینإیقاف •

مرتین بالیوم مغ 20 تورسماید•



)أیسر خفیف واألیمن تحت منتصف الساحة

یوم الثالثاء التالي

المریضة تذھب لوحدھا إلى الحمام •

بدون أكسجین% 92 األكسجة•

أیسر خفیف واألیمن تحت منتصف الساحة(مستوى االنصباب سریریاً نزل بوضوح •



الثالثاء التالي

المریضة تتمشى في منزلھا بدون زلة تنفسیة•

%99 األكسجة•

خفوت في الثلث السفلي للساحة الیمنى فقط•

وذمة القدمین زالت•



األملودبین األملودبینأسابیع من إیقاف  3بعد 

:المریضة في العیادة•

صعدت الدرج مرتاحة•

صورة الصدر انصباب أیمن خفیف جداً •

إیكو القلب طبیعي• إیكو القلب طبیعي•



!!!عادت الزلة التنفسیة مع انصباب جنب ثنائي الجانب 

بعد شھرین

عادت الزلة التنفسیة مع انصباب جنب ثنائي الجانب •



ولكن ابني أعطاني من دواء أصلي من اإلمارات

ثانیة األملودبینھل أ خذِت 

ال  •

ولكن ابني أعطاني من دواء أصلي من اإلمارات•



بعد أسبوعین عودة إلى الطبیعيبعد أسبوعین عودة إلى الطبیعي

ثانیة األملودبینتم إیقاف 

بعد أسبوعین عودة إلى الطبیعي               بعد أسبوعین عودة إلى الطبیعي              



ماذا عن األظافر؟

عالج فطري ثم•



سنة 72عمرھا اآلن  عمرھا اآلن .... أشھر  4بعد سنة و

المریضة طبیعیة بدون أعراض•

غالق الزاویة الیمنىإصورة الصدر •

)مرتین التالكغالباً التصاقات بعد حقن ( )مرتین التالكغالباً التصاقات بعد حقن (





األملودبینآلیة الوذمة المحیطیة مع األملودبین







أخیراً 

یبقى التوفیق اإللھي األساس•

سیدة الموقف السریریاتوتبقى • سیدة الموقف السریریاتوتبقى •

ویبقى الطب فن•




