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المریضة مشخص لدیھا ربو 
قصبي منذ ستةأشھر معالج 

بالموسعات القصبیة 
والستیروئیدات اإلنشاقیة مع 

استجابة طفیفة للعالج



:القصةالسریریة

إنتان تنفسي علوي منذ شھرین
زلة تنفسیة جھدیة مترقیة انتیابیة لیلیة

سعال منتج لقشع یشتد لیال
وصداع صباحي خاصةنقص وزن 

آالم عضلیة وعظمیة عولجت بمركبات الكالسیوم وفیتامین د 
والمسكنات دون استجابة للعالج 

عولجت المریضة بالصادات الحیویة دون أي تحسن
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مقاربة المریضة
وزیز مع تطاول زمن الزفیر باالصغاءیبدي : الفحص السریري

وخراخر فرقعیة ناعمة تمأل الساحتین

نبضة في الدقیقة120تسرع النبض :النبض

ملم ز120/80:الضغط الدموي الشریاني 

مع ھواء الغرفة% 96:نسبة االشباع باالوكسجین 

د /25:عدد مرات التنفس 

تناذر تحددي: وظائف الرئة
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CXR : كثافات شبكیة منتشرة في الساحتین الرئویتین مع
ضخامة السرة الرئویة الیمنى



أجریت التحالیل االسعافیة األولیة 

WBCNeutroLymHgbUreacreaESRالتاریخ

10/9640067%29%13,6310,4738/19



HRCtscanChest:

وجود كثافات خاللیة شبكیة منتشرة في الطرفین،
كثافات سنخیة في الفص المتوسط األیمن ولسینة الرئة 

الیسرى
سم وعقد سریة في الطرفین1ضخامة عقد لمفیة منصفیة
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:التشخیص التفریقي
ذات رئة ال نموذجیة-1

السل-2
ساركوئید-3
تلیف رئوي-4

خباثة-4
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:فحص القشع

زرع جرثومي وتحسس مع تحري عصیة كوخ ثالث 
مرات متتالیة وكانت النتیجة سلبیة
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:تم إجراء التحالیل التالیة للتحري عن الساركوئید

النتائج ضمن الطبیعي وتم إجراء فحص للعین والعقد اللمفیة كانت
السطحیة، وكانت الموجودات ضمن الطبیعي

وكانت النتائج سلبیةANA-RFتم إجراء التحالیل المصلیة المناعیة 

ACECaالتاریخ
10/1637,8)8-52(9,57)8,6-10,2(
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with contrastMSCTscan:
تلیف رئويالساحتین تعبر عن في وجود ارتشحات خاللیة منتشرة 

ضخامة عقد سریة أو كتلة نسیجیة كثافة نسیجیة في السرة الرئویة الیمنى تعبر عن 
ملم15أكبرھا بقطر ضخامة عقد منصفیة 



:التنظیر القصبي 
كافةالموجودات ضمن الطبیعي

تم الدخول عبر الفص المتوسط األیمن وأخذ عدة خزع للنسیج 

الرئوي عبر القصبات مع أخذ مسحة وغسالة من الفص المتوسط 

األیمن

: تم إرسال الغسالة إلجراء

PCR(TB)،Cytologyزرع وتحسس،
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:الخزعةنتیجة 

ارتشاح القصبات الصغیرة واألسناخ الرئویة بخالیا كبیرة شاذة مفرطة التصبغ ومحاطة 
بموجودات التھابیة 

Final diagnosis :
Pneumonic –type  lung Adenocarcinoma



:التصویر الومضاني للعظام بعد حقن التكنیسیوم

Metastasisوجود تغیرات تنشؤیة عظمیة 

تم تحویل المریضة إلى قسم األورام ووضعھا على 
العالج الكیماوي والشعاعي 



:التشخیص النھائي

Bronchoalveolar adenocarcinoma
Pneumonic –type  lung Adenocarcinoma T4-m1
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التوصیات

ضرورة إجراء التنظیر القصبي ودراسة النسیج 

الرئوي بواسطة الخزعة عبر القصبات في حاالت 

الداء الرئوي الخاللي خاصة عند عدم االستجابة 

للعالج بالموسعات القصبیة والستیروئیدات
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