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  تقیح الجنبالمقاربة الجراحیة في 

Surgical approach in the Empyema 

 

  األستاذ الدكتور بسام درویش

 

كون مقاومة الشخص تویحدث عندما ، ھو انصباب جنب قیحيتقیح الجنب كما ھو معروف  :مقدمة 
  .و أكثر ما تنجم عن ذوات الرئة  .ضعیفة أو عندما تكون فوعة الجرثوم شدیدة 

  :مراحل تطور التقیح الجنبي

كافیاً لوصف  ، و تعضي، و قیحیة لیفیة ، لم یعد التصنیف القدیم الذي یقسم تقیح الجنب إلى مرحلة نتحیة
سائل الجنب و على  لیلاتحتعتمد علىلذا قسمت ھذه المراحل إلى مراحل فرعیة . كل حاالت تقیحات الجنب 

  :ویقترح التصنیف التالي للمراحل. صاءات الشعاعیة خاصة التصویر الطبقي المحوري للصدر االستقا

ذات الرئة االنصباب جانب أو مرحلة  Exudativeاألولى أو المرحلة النتحیة المرحلة-أ
Parapneumonic Effusion : ھذا  و.و یعالج. ، بعكس القیحيجنب خفیف عقیم غالباً یتظاھر بانصباب

  :ینقسم بدوره إلى

 Uncomplicated Parapneumonicذات الرئة غیر المختلط االنصباب جانب  -1
Effusion : و .و یكون السائل رائقا و عقیماً و تكون التحالیل المخبریة للبزالة شبھ طبیعیة

 صدرلكنھ ال یحتاج لتفجیر  ھلتفریغإلى البزل و قد یحتاج یعالجبالصادات 
و :Complicated Parapneumonic Effusionت الرئة المختلط  ذااالنصباب جانب  -2

  .تكون الجراثیم فیھ إیجابیة ، و یحتاج لتفجیر صدر

و  انصباب جنبي عكر أو قیحيب، وتتصف  Fibrinopurulentالمرحلة الثانیة أو المرحلة التقیح اللیفي -ب
تقیح مرحلة الحر و قد یتطور إلى التقیح مرحلة الو ھذه یمكن أن تقسم إلى . بالتقیح الجنبيالمقصود  وھ
  .محجب ال

 على الرئة ات لیفیة قاسیةفكثابتشكل و تتصف  Organizationأو مرحلة التعضي لثةالمرحلة الثا-جـ
وتظھر باألسبوع  Traped lungغزیرة باألوعیة تحبس الرئة و تمنعھا من التمدد فتسمى الرئة المحبوسة 

  :بنود التالیة  كأسباب للتقیح  المزمن و تطور التعضیالجنبي و تندرج ال .الثالث و الرابع



 

عن تقیحات باألعضاء المجاورة للجنب و على رأسھا  تقیحات الرئة كذات الرئة 
ویحدث عادة مرافقاً لتنأول الكحول أو . 

أورام أمراض منھكة مزمنة كالتدرن الرئوي و الداء السكري أو أثناء المعالجة بالستیروئیدات أو اإلصابة ب

من % 20و رضوض الصدر ویشكل 
و تنتج النسبة الباقیة مرافقة إلنتانات األعضاء المجاورة  كجدار الصدر والعمود الفقري و آفات 
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  .تأخیر التشخیص 

  .التفجیر غیر المناسب 

  . الناسور القصبي الجنبي

  .أو داخل الجنبجسم أجنبي داخل القصبات 

 Pathogenesisفي تقیح الجنب:  

عن تقیحات باألعضاء المجاورة للجنب و على رأسھا  تقیحات الرئة كذات الرئة  كما ذكرنا 
. من الحاالت % 60و الخراج الرئوي و التوسع القصبي و تشكل 

أمراض منھكة مزمنة كالتدرن الرئوي و الداء السكري أو أثناء المعالجة بالستیروئیدات أو اإلصابة ب

و رضوض الصدر ویشكل  )على الرئة و المري ( و یعقب تقیح الجنب العملیات الصدریة 
و تنتج النسبة الباقیة مرافقة إلنتانات األعضاء المجاورة  كجدار الصدر والعمود الفقري و آفات 

 .%)4(ویندر تقیح الجنب دموي المنشأ

تأخیر التشخیص -1  

التفجیر غیر المناسب -2  

الناسور القصبي الجنبي -3  

جسم أجنبي داخل القصبات -4  

Pathogenesisاآللیة المرضیة 

 ینتج تقیح الجنب
و الخراج الرئوي و التوسع القصبي و تشكل 

أمراض منھكة مزمنة كالتدرن الرئوي و الداء السكري أو أثناء المعالجة بالستیروئیدات أو اإلصابة ب
  .خبیثة

و یعقب تقیح الجنب العملیات الصدریة 
و تنتج النسبة الباقیة مرافقة إلنتانات األعضاء المجاورة  كجدار الصدر والعمود الفقري و آفات . الحاالت

ویندر تقیح الجنب دموي المنشأ. تحت الحجاب
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  Diagnosis:التشخیص

القصة و  - 1. و موجھة لتحدید مرحلة التقیح  تعد االستقصاءات التالیة ونتائجھا مشخصة لتقیح الجنب
و األھم التصویر  صورة الشعاعیة البسیطة للصدرال-3. .  الفحوص المخبریة -2.  الفحص السریري

 .افي اإلیكوغر -Pleurocenthesis . 5بزل السائل  -4.   الطبقي المحوري للصدر

  :القصة و الفحص السریري -أوالً 

و زلة كال(تتضمن األعراض النموذجیة الحمى و العرواء والحالة السمیة واألعراض الموضعیة   - أ
  .یحيق قشعأو بدون صدریة مع الالم ولآلسعال و الحمى ال

  .متالزمة انصبابیة  - ب
الصیغة (انحراف نحو الیسارالكریات البیض في الدم مع اًبارتفاعو تظھر :الفحوص المخبریة -:ثانیاً 

  ).اإلنتانیة

و قد  ھاصورة الصدر البسیطةاالنصباب الجنبي مع ذات رئة أو دونحیث تظھر : التصویر الشعاعي  -ثالثاً 
یقییم التصویر الطبقي الجنب و الرئة و القصبات ،  و وضعیة مفجر و  .تظھر عالمات خراج رئوي 

بین الخراجة الرئویة و  تقیح الجنب ، و یوجھ لطریقة عالج الصدر  ، و یظھر وجود التحجب  ، و یفرق 
  .التقیح المختلط

  : و الذي یظھر ما یلي: الجنبيبزل السائل -رابعاً 

بینما یدل السائل الشفاف على . فیؤكد المظھر القیحي للسائل في تقیح الجنب. لون ومظھر السائل  -أ
و تكون رائحة . ات مع البزل دون تفجیر صدرانصباب جانب ذات الرئة و الذي یعالج عادة بالصاد

  . و یستطب تفجیر الجنب عند خروج قیح واضح بالبزالة. الالھوائیات عادة كریھة

الجراثیم و إیجابیة زرعھا استطباب لتفجیر یعد كشف و  الزرع الجرثومي على أوساط ھوائیة وال ھوائیة-ب
  .الصدر

ترتفع الكریات البیض بشدة في سائل الجنب وعلى حساب العدالت و : التحلیل الكیماوي للسائل الجنبي-جـ
 50و سكر أقل من وحدة في اللیتر 1000أعلى من LDHترتفع و  7,2أقل من   PHاً السائل حامضییكون 

  .حتى قبل الزرع  الصدر،فجیرو كل ھذه القیم تستدعي تمل100ملغ في 

حیث یفرق . من و رخیص فھو فعال باألیادي الخبیرة عدا عن أنھ استقصاء سریع و آ: إیكو الصدر -خامساً 
سب لألستقصاءات و ن، و یستخدم لتحدید موقع البزل و المكان األبین االنصباب الجنبي و الكثافة الجنبیة 

  .اإلجراءات الجراحیة األخرى في التقیحات المحجبة

 : Managementتدبیر تقیح الجنب 

البزل المتكرر للجنب في االنصبابات الرائقة غیر یجرى  الصادات ویعتمد التدبیر األساسي على إعطاء 
  .تعطى الصادات حسب الزرع الجرثوميو . المختلطة



 

و تشفي الغالبیة الزاویة في تدبیر تقیح الجنب

  

 Video-assestedthoracoscopicحة الصدریة التنظیریة
و رغم أنھ ذكرت تقنیة حقن الستریتوكیناز في الجنب مع مفجر الصدر كإحدى معالجات تقیح 

و أصبحت تقتصر على . م نجاحات جراحة الصدر التنظیریة
  .التخدیر إلجراء العالج الجراحي التنظیري 

كما یستطب فتح . تقشیر الجنب جراحیاً 
 .الصدر في التقیحات الدرنیة و عند تخرب الرئة و وجود ناسور قصبي جنبي و عند الشك بالخباثات 
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Drainage :الزاویة في تدبیر تقیح الجنب رتبقى عملیة تفجیر الصدر حج
 .العظمى من الحاالت

حة الصدریة التنظیریةو تعالج انصبابات الجنب المحجبة بالجرا
و رغم أنھ ذكرت تقنیة حقن الستریتوكیناز في الجنب مع مفجر الصدر كإحدى معالجات تقیح 

م نجاحات جراحة الصدر التنظیریةإال أن ھذه التقنیة تقھقرت أما. 
التخدیر إلجراء العالج الجراحي التنظیري المرضى الذین ال یتحملون 

تقشیر الجنب جراحیاً أو الرئة المحبوسة بفتح الصدر و  ویعالج االنكماش الرئوي اللیفي
الصدر في التقیحات الدرنیة و عند تخرب الرئة و وجود ناسور قصبي جنبي و عند الشك بالخباثات 

Drainageتفجیر الصدر 
العظمى من الحاالت

و تعالج انصبابات الجنب المحجبة بالجرا
surgery . و رغم أنھ ذكرت تقنیة حقن الستریتوكیناز في الجنب مع مفجر الصدر كإحدى معالجات تقیح

. الجنب المحجب 
المرضى الذین ال یتحملون 

ویعالج االنكماش الرئوي اللیفي
الصدر في التقیحات الدرنیة و عند تخرب الرئة و وجود ناسور قصبي جنبي و عند الشك بالخباثات 

  

 


