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كثر في اآلونة األخيرة إجراء القثطرة الشريانية كوسيمة تشخيصية وعبلجية لمعديد من األمراض القمبية والوعائية ،وبسبب
ذلك ارتفعت نسبة المضاعفات الناجمة عنيا والتي تسببت بدرجات مختمفة من االمراضية.
ولقد قمنا في ىذا البحث بدراسة ىذه المضاعفات وأسباب حدوثيا باإلضافة إلى طرق تشخيصيا وتدبيرىا حسب نوعيا
والمدخل الشرياني المستخدم.

كما أجرينا مقارنة بين دراستنا المجراة عمى  1555حالة انتقائية وعدة دراسات عالمية في ىذا المجال.
ىذا البحث يؤكد عمى أن اإلجراءات الوقائية تمنع الكثير من المضاعفات التي يجب تشخيصيا وتدبيرىا بأسرع ما يمكن
في حال حدوثيا.
الكممات المفتاحية :شريان ،قثطرة ،مضاعفات.
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ABSTRACT



Cutter Recently, arterial catheterization has been performed as a diagnostic and therapeutic
method for many cardiovascular or vascular diseases, and because of this, the percentage
of complications caused by it has increased.
In this study, we have studied these complications and their causes of their occurrence in
addition to the methods of diagnosis and management by type and the portal arterial user.
We have compared our study with 1500 selective cases and several international studies in
this field.
This research confirms that preventive measures prevent many complications that must be
diagnosed and managed as soon as possible in case they occur.
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مقدمة:
في السنوات األخيرة  ،كثر إجراء القثطرة الشريانية لتشخيص أو عبلج العديد من األمراض  ،و االختصاصات المعنية
بيذا اإلجراء ىي أمراض القمب و األشعة و األوعية الدموية ،في العديد من الحاالت  ،يكون بزل الشريان عبارة عن

اجراء بسيط و الضغط المناسب يكون كافيا بعد نزع مجموعة االدخال لمنع المضاعفات و التي قد تحدث

بتواتر

مختمف حسب االجراء المتبع أو عوامل أخرى و ىذه تتطمب متابعو ىامة ألنيا يمكن أن تتسبب بإمراضيو ىامة  ،و
من اليام جدا العمل عمى منع حدوثيا  ،ومن خبلل تجربتنا  ،كانت أغمبية المضاعفات تعود إلى خمل في التدبير بعد
انتياء اإلجراء .
مشكمة البحث:

تقع مشكمة البحث من ضرورة إجراء انتقائي لمقثطرة الشريانية ،وأخذ االحتياطات البلزمة لمنع حدوث المضاعفات التي

قد تكون خطيرة وميددة لمحياة أحيانا ،وأىمية التدبير السريع والدقيق لكل مضاعفة قد تحصل.

أهمية البحث وأهدافه:
لقد سعينا في ىذا البحث عمى الشرح المختصر لممضاعفات التي يمكن أن تحدث بعد إجراء القثطرة الشريانية بيدف
تشخيصي أو عبلجي ،قمبي أو شرياني محيطي.

أجرينا دراسة انتقائية عمى  1555حالة في مشفى تشرين الجامعي في البلذقية خبلل الثبلث سنوات الماضية وقارناىا

بالدراسات العالمية.
كما تطرق البحث لممضاعفات حسب النوع والشريان المصاب ،كيفية تشخيصيا وطريقة تدبيرىا بالشكل االسعافي
والدقيق ،سواءا بالطريقة المحافظة أو بالطريقة الجراحية.

منهجية البحث:
يعتمد البحث المنيج التحميمي الوصفي في دراسة موضوع ىام في مجال جراحة األوعية ،فيو نسمط الضوء عمى
مضاعفات القثطرة الشريانية وطرق تدبيرىا ومقارنة ذلك بالدراسات العالمية.
الفيزيولوجيا المرضية

كل عمميات القثطرة الشريانية تحدث ثقبا في الشريان مكان دخول مجموعة اإلدخال ،وبالضغط بعد نياية اإلجراء نكون

أمام حالتين :إما االنسداد التام لمثقب الشرياني أو بقاء تسرب الدم عبر الثقب مكان البزل ،بناءا عمى ذلك فإن
المضاعفات تعود إما لخمل في إغبلق الثقب الشرياني أو لحوادث الصمة الخثرية.
أوال :الخمل بإغالق الثقب الشرياني:
-

الورم الدموي:

كل بزل شرياني يمكن أن يتسبب بورم دموي بشكل بسيط ،وىذا ال نعتبره مضاعفة بصحيح القول ،لكنو قد يتطور إلى
ورم دموي كبير بشكل مباشر أو متأخر ،ىذا الورم الدموي يعود في معظم الحاالت إلى خمل بالضغط بعد القثطرة
ويكثر عند المرضى الذين لدييم إمراضيو شريانية تصمبيو في مكان البزل.

عند الشباب ،ناد ار ما تحدث إال في حالة البدانة الشديدة وىنا يحدث تطور سريع لمورم الدموي ويمكن أن يمتد بشكل
ورم خمف البريتوان ويتظاىر بشكل متأخر وخاصة في حالة البزل العالي لمشريان الفخذي بمستوى الرباط االربي ،وىذا
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يتطمب مراقبة شديدة ،فوجود عبلمات متأخرة مثل غياب الورم الكتمي المجسوس ،اآلالم الحوضية ،عبلمات تخريش
العصب الفخذي ،يتطمب إجراء إيكودوبمر يكشف وجود ثقب بالشريان قد تحتاج لمعبلج الجراحي.

األورام الوعائية البسيطة ال تحتاج عادة إال لممراقبة باإليكو دوبمر بعد التأكد من عدم وجود مضاعفات أخرى مرافقة،

واستطباب الجراحة قد يكون ضروريا عند وجود ورم دموي خوفا من تأذي الجمد (النخر الجمدي) تالي لمضغط عمى
المنطقة حتى في غياب الثقب الشريان.
-

أم الدم الكاذبة:

تنتج عن العودة الثانوية لمورم الدموي التالي لمقثطرة وتكون عمى شكل جيب ممتمئ بالدم عمى اتصال بالممعة الشريانية،
ويجب التفكير بأم الدم الكاذبة عند وجود:




ورم نابض في منطقة البزل الشرياني.
مؤلم في  % 55من الحاالت.
عبلمات عصبية في  %05من الحاالت.

يكون التشخيص السريري سيبل عند وجود ورم نابض ،قابل لمتمدد ،مع نفخة انقباضيو-انبساطية،

بالمقابل عند المريض البدين يكون من الضروري إجراء الفحوص المكممة لتأكيد التشخيص:

 – 1االيكو دوبمر الممون :يكشف وجود الجيب ،يحدد أبعاده بدقة ،يحدد موقعو بالنسبة لؤلوعية الفخذية ،يحدد فيما إذا
كان يوجد تخثر ضمن لمعة أم الدم.
 – 0التصوير الشرياني الظميل :ال يجرى في أغمب الحاالت ألنو يتطمب إعادة بزل الشريان وحقن مادة ظميمة واعادة
تعرض المريض لؤلشعة ويمكن أن يجرى فقط عند الشك بوجود بعض المضاعفات مثل الناسور الشرياني الوريدي

الكاذب مع وجود أم دم كاذبة ،ويفيد بدراسة كيس أم الدم وقناة االتصال مع الشريان والتوضع الدقيق بالنسبة لممثمث

الفخذي باإلضافة لدراسة التوضع الدقيق لمناسور في حال وجوده.
-

الناسور الشرياني الوريدي:

اتصال غير طبيعي ومحدث بين الجريان الشرياني والوريدي ،وتشكل حوالي  % 5.51من المضاعفات ،وكشفيا يكون
متأخ ار بعد إجراء القثطرة الشريانية.
تشريحيا ،يمكن أن تحدث في أي من الشرايين الثبلثة في المثمث الفخذي ،لكن أكثرىا يحدث في الشريان الفخذي العام
ألن البزل يكون أساسا عمى ىذا الشريان ،والوريد الفخذي العام ىو األكثر إصابة ولكن الروافد الوريدية المارة أمام
الشريان الفخذي العميق يمكن أن تصاب أيضا.
من أسباب حدوث الناسور اختراق إبرة البزل لموريد والشريان بنفس الوقت ،نقطة البزل منخفضة جدا وتكون بمستوى
الشريان الفخذي العميق وبالتالي إبرة البزل تخترق الوريد والشريان بآن معا.
سريريا ،يكشف الناسور بشكل متأخر عند إجراء ايكو دوبمر لممنطقة ،وذلك لمبحث عن السبب في حالة:
-

عبلمات موضعو إلقفار شرياني بالطرف الموافق لمكان القثطرة.

-

عبلمات موضعو لقصور وريدي مترقي بالطرف الموافق.

-

عبلمات عامة ومتأخرة لقصور قمب تالي لعممية القثطرة قد يكون سببو الناسور.

النفخة المستمرة (انقباضيو – انبساطية) المترافقة بجس رجفة مكان الناسور توجو لمتشخيص الذي يتم تأكيده باإليكو
غرافي دوبمر ،الذي يظير وجود جريان شرياني ضمن الوريد الفخذي وقد يحدد مكان وجود قناة الناسور ،والتصوير
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الشرياني الظميل ليس ضروريا دائما لتأكيد التشخيص ،وان أجري ألسباب أخرى وتم تصوير الناسور ،فإنو يظير عودة
امتبلء سريعة لموريد الفخذي بنفس الزمن الشرياني ،ويحدد مكان قناة االتصال الشريانية الوريدية.

في بعض الحاالت يتراجع الناسور بشكل عفوي ،وفي معظم الحاالت التي يشخص فييا الناسور يجب أن يعالج جراحيا

قبل تطور المضاعفات الناجمة عنو.
عمميا ،عند الشك بوجود أي عبلمة غير طبيعية مكان البزل الشرياني يفضل إجراء ايكو دوبمر عمى األقل بمستوى
المثمث الفخذي.

عوامل الخطورة التي قد تمعب دو ار في حدوث ىذه المضاعفات:

 – 1إعطاء المميعات مع أو بدون حاالت الخثرة.
 – 0استخدام قثاطر بقياس كبير (أكبر من  8فرانش).
 – 3العمر المتقدم لممريض.

 – 4وجود إمراضيو شريانيو عصيديو محيطيو.
 – 5البدانة.
 – 6الجنس المؤنث.
 – 7ارتفاع التوتر الشرياني.
صنفت ىذه العوامل ضمن دراسة ما كين وكول ،مثبل فقط في السن المتقدم ،تبدالت جمدية موضعية ،عبلمات قصور

قمب يمكن أن توجو لحدوث مثل ىذه المضاعفات.

وفي دراسة بوكارد وكول ،تبين أن التقميل من اجراء القثطرة الشريانية واعطاء المميعات بشكل متقطع بعد القثطرة
والراحة التامة بالسرير خبلل  04ساعة التالية لنزع مجموعة اإلدخال يمكن أن تخفف من حدوث المضاعفات.
-

المضاعفات الخثريه – الصميه



المضاعفات الخثريه:

إعطاء الييبارين أثناء إجراء القثطرة الشريانية قمل من حدوث مثل ىذه المضاعفات.
وىي نادرة ،ولكنيا يمكن أن تحدث بعد الضغط المباشر المستمر لمكان البزل ،خاصة لدى المرضى الذين يعانون من
وجود آفات تصمبيو عصيدية ىامة.

األعراض السريرية في أغمب الحاالت ىي اإلقفار الشرياني الحاد بالطرف المعند عمى المعالجة بالييبارين ،وىذا يتطمب

تداخل جراحي اسعافي ،ونزع الخثرة في ىذه الحالة يجب أن يترافق مع اصبلح شرياني ،ويجب كشف الممعة الشريانية
مكان البزل لتحديد سبب اإلقفار بدقة.
ىذه المضاعفة أقل حدوثا بالمدخل الفخذي مقارنة مع المدخل العضدي ،ويكون السبب ىو تشنج حاد بالشريان
المصاب بالتصمب العصيدي المجاور لمجموعة اإلدخال أو حدوث تسمخ بالبطانة.

وعند الشك بحدوث الخثار يجب تكرار الفحص السريري بعد القثطرة مباشرة ،وعند التأكد يجب إجراء الجراحة اإلسعافية
لمنع حدوث البتر في حالة تأخر التشخيص وتأخر التدبير.


المضاعفات الصميه:

حدوث الصمة الفخذية يكون ناجما عن تشكل خثار موضع أثناء إجراء القثطرة وانطبلقو بعد نزع مجموعة اإلدخال،
وىناك أسباب أخرى مثل الصمة بعد توسيع الشريان الحرقفي وذلك أثناء نفخ البالون لوضع شبكة عمى شريان حرقفي
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متضيق بشدة ،ىذا النوع من الصمات نادر جدا حاليا ألن التشخيص يتم قبل الوصول لمرحمة االنسداد أو تحت
االنسداد ،إضافة الستخدام شبكات محمولة عمى بالون بالتوسيع.

العبلمات السريرية تظير فو ار حسب منطقة االنسداد الشرياني ،وىي غياب النبض المحيطي وخاصة بالصمة عمى

الشريان المأبضي ،يجب أن تعالج اسعافيا بالجراحة فور التشخيص وذلك بإجراء نزع الخثرة المباشر أو باستخدام
فوغارتي.
الصمات الشحمية نادرة جدا ولكنيا يمكن أن تحدث عند مرور القثطار بالشريان األبير البطني أو الصدري بجوار

مناطق عصيدية متقرحة ويمكن أن تتسبب بحدوث انسداد شرياني مكان التقرح أو بالمناطق القاصية ،وتشكل حوالي
 % 5.0 – 5.1من المضاعفات وتكمن خطورتيا بشكل أساسي بأذية المنطقة المتقرحة التي يمكن أن تتسبب بحدوث
قصور كموي أو إقفار معوي قد يكون ميدد لمحياة.
-

مضاعفات أخرى:



تسمخ الشرايين:

1

 -كسر الموحة العصيدية بمجموعة اإلدخال.

0

– حدوث طريق كاذب عند محاولة العبور عبر تضيق شديد.

3

– أثناء إجراء التوسيع بنفخ البالون.

قد يكون سبب حدوثيا:

يتسبب ذلك بحدوث قناة كاذبة وتسمخ قطعة جدارية قد تكون سادة بشكل جزئي أو كامل لممعة الشريانية ،وتكون غير
عرضية في أغمب الحاالت وخاصة عندما يكون السبب ىو السمك الدليل وبمستوى حرقفي أبيري ،ولكنيا قد تتسبب
بحدوث إقفار شرياني حاد عندما تحدث بمستوى فخذي مأبضي وىذا يتطمب جراحة إسعافيو بإجراء وصمة شريانية ،أما
عندما تحدث أثناء توسيع الشرايين يكون تدبيرىا بإعادة نفخ البالون لمدة أطول مع أو بدون وضع فوري لشبكة واحدة أو

أكثر.


مضاعفات انتانية:

نادرة جدا ،تتظاىر بشل أساسي عمى شكل أم دم كاذبة التيابية في منطقة البزل ،أو بتشكل صمات إنتانية ،وغالبا ما
يكون سببيا العنقوديات المذىبة ،وتنتج عن عاممين أساسيين:
 – 1بزل متكرر بنفس المكان.
 – 0بقاء مجموعة اإلدخال لفترة أكثر من  04ساعة.
العبلج يكون بالصادات الحيوية الموافقة ولمدة طويمة ،وفي بعض الحاالت قد تتطمب الكشف الجراحي مع المتابعة

بعممية وصمة شريانية خارج تشريحية بعيدا عن المنطقة االنتانية ،أو إعادة تصنيع باستخدام طعم شرياني ذاتي.


حاالت خاصة حسب الشريان المستخدم لمبزل:

الشريان الفخذي:

ىو الشريان األكثر استخداما وذلك لسيولة الوصول لمشريان وقطره الكبير الذي يسمح باستعمال مجموعات إدخال بكل
القياسات ،ويسمح بالوصول المباشر لمشريان الحرقفي والفخذي السطحي والمأبضي.

كل أنواع المضاعفات يمكن أن تحدث في ىذا المدخل ،لذلك يجب اتباع القواعد الصحيحة بالبزل.
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الشريان الفخذي العام ىو أكثر شريان مستخدم وىذا ما يفسر أن النسب العالمية األكبر من المضاعفات تحدث في
منطقة بزل ىذا الشريان ،في حين أن بزل أي شريان آخر (فخذي سطحي ،فخذي عميق ،حرقفي سطحي) قد يترافق
بحدوث مضاعفات غير اعتيادية (بشكل خاص نزفية) وىذا يعود لصعوبة إجراء الضغط الفعال فوق منطقة البزل.



الشريان العضدي:

منذ أن استخدم ىذا المدخل عام  1960من قبل سونز وشيري ظيرت عدة مضاعفات ،كان أكثرىا شيوعا ىو التخثر
الموضعي (حوالي  ،)% 05وحسب خبرة مركز كميفبلند تشكل الخثار بعد ىذا المدخل في  % 13من الحاالت ،لذلك
يفضل العبلج بالييبارين عند حدوث الخثار الموضعي التالي لمدخول بالشريان العضدي الذي يشكل حاليا حوالي
 5.57من المضاعفات.

من جانب آخر فإن الوقاية من حدوث الخثار والمعالجة الجراحية االسعافية قد خفضت نسبة حدوث الخثار المتأخر من
 % 10إلى  % 0من الحاالت.
يسمح المدخل العضدي باستخدام شريان سميم ،أقل إصابة بالتصمب العصيدي ،ولكنو يفرض قياسات محددة
لمجموعات اإلدخال المستخدمة ومعدل المضاعفات متقارب بين المدخل الفخذي والمدخل العضدي ،ولكن المضاعفات
الفخذية ىي األخطر من حيث شدة اإلمراضية.



الشريان اإلبطي:

رغم أنو استخدم في بعض الحاالت إال أنو لم يعد يستخدم إال ناد ار بسبب المضاعفات الخطيرة العصبية التي يمكن أن

تحدث وخاصة في قطاع الضفيرة العضدية.

الفيزيولوجيا المرضية ليذه المضاعفات ذكرت بشكل مفصل من قبل سميث وكول ( )30عمى شكل متبلزمة انضغاط
العضدي العميق ،ويزداد الحدوث عند الحاجة الستخدام مجموعات إدخال كبيرة القطر.
حاليا ،المدخل اإلبطي يترك لمحاالت النادرة وذلك عند استحالة القدرة عمى استخدام المداخل األخرى.


الشريان الكعبري:

تطور المواد المستخدمة ساىم بإمكانية إجراء القثطرة الشريانية بالدخول عبر الشريان الكعبري إلجراء تصوير الشرايين

اإلكميمية واجراء التوسيع وزرع الشبكات ،وىذا المدخل يجب أن يجرى بأيدي خبيرة ألنو ليس من السيل دائما الدخول
عبر لمعة الشريان الكعبري.
حدوث المضاعفات عبر ىذا المدخل سيمة التدبير مقارنة مع المداخل األخرى.


البزل عبر الوصمة الشريانية الصنعية:

معظم المرضى لدييم مداخل شريانية مختمفة وبالتالي من النادر الحاجة لمدخول عبر الوصمة الشريانية الصنعية إضافة
لممضاعفات اليامة التي يمكن أن تحدث كالنزف ،انتان الوصمة الصنعية ،أم الدم الكاذبة.
حاليا ،الدخول عبر الوصمة الصنعية بغرض تشخيصي أو عبلجي ىو إجراء سيل ،وال يحمل أي إمراضيو زائده مقارنة

بالدخول عبر الشريان بسبب التطور التقني وتطور األدوات المستخدمة.
من األمور التي يجب االنتباه ليا:


عدم البزل مكان تثبيت الوصمة عمى الشريان.



عدم استخدام مجموعة إدخال كبيرة القياس.
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حاالت خاصه حسب اإلجراء المتبع:

تختمف المضاعفات التي تحصل حسب الدراسات المجراة:
ففي دراسة ليمي وكول اإلجراءات القمبية تحمل خطورة أكبر من اإلجراءات المحيطية إذا لم يكن ىناك أي عوامل
سريرية محددة.

وفي دراسة ميسينا وكول ،بالعكس ،عوامل الخطورة أكثر في اإلجراءات الوعائية ،وىذه تحددىا الخبرة ،إعطاء المميعات
طويمة األمد ،وضع مجموعة اإلدخال لمدة من الزمن تمتد لعدة ساعات أو عدة أيام ،وىذه تزداد في الحاالت المرضية
أكثر من التشخيصية ،وعند وضع بالون مضاد لمجريان في الشريان األبير عند المرضى الذين يعانون من قصور
بطين أيسر.

المدخل األكثر استخداما ىو المدخل الفخذي ،والمضاعفات الشريانية تظير في حوالي  % 35من الحاالت،

والمضاعفة األكثر حدوثا ىي اإلقفار الشرياني الحاد لمطرف الموافق الذي قد ينتج عنو البتر في بعض الحاالت ،تظير
في أغمب الحاالت عند المرضى الذين يعانون من اعتبلل شرايين محيطية بالطرفين السفميين.
اإلقفار الشرياني الحاد لمطرف مضاعفة خطيرة خاصة عند المرضى الذين يعانون من نقص الوارد القمبي ،ويفيد االيكو

دوبمر بالتشخيص ووضع االستطباب الجراحي
-

مضاعفات القثطرة الشريانية عند األطفال:

نادر بسبب
ا
تعود في  % 85من الحاالت في ىذا العمر الى الرض الشرياني ،وحدوثيا باإلجراءات التشخيصية
استخدام الييبارين والقثاطر صغيرة القياس واعتماد المدخل الفخذي ،لذلك فإن ازدياد نسبة التداخبلت الشريانية

واستخدام مجموعات إدخال بقياسات كبيرة قد ساىم في ازدياد نسبة ىذه المضاعفات.
سابقا ،تقنية البالون المضاعف التي تسمح باستخدام أدوات صغيرة القياس كان ليا دو ار ىاما في نقص نسبة حدوث
المضاعفات.

عامل الخطورة األساسي ىو وزن الجسم المنخفض (بشكل خاص أقل من 10كغ).
المضاعفة النزفية نادرة وخطيرة وتعود لخطأ تقني (تكدم شرياني حاد) ويكون التشنج والخثار الشرياني أكثر شيوعا.
التظاىرات السريرية غالبا سيئة ،ومراقبة النبض الشرياني المحيطي يكون ضروريا بعد انتياء كل إجراء ،أما االيكو
دوبمر فيجرى لمتأكد من المعطيات السريرية وتأكيد التشخيص.

التدبير يعتمد بشكل أساسي عمى الييبارين ،وعند الفشل تعطى حاالت الخثرة ،وان لم تنفع فإن المجوء إلى الجراحة

يكون مخيب لآلمال ويحتفظ بو فقط إلنقاذ الطرف من البتر.
في الواقع ،عمى المدى الطويل يتسبب االنسداد الشرياني كاختبلط لمقثطرة الشريانية بحدوث مضاعفات ىامة وليست
نادرة ،تتظاىر بشكل أساسي بمشاكل بطول الطرف والعرج المتقطع.
التدبير

يستطب العبلج الجراحي بشكل عام لممضاعفات النزفية والخثرية.
التخثر الشرياني في المثمث الفخذي يتطمب الكشف الجراحي ونزع الخثرة ،وغالبا ما تتطمب الحالة إجراء اصبلح

شرياني باستخدام وصمة صنعية قصيرة أو قطعة صنعية لتوسيع الشريان () patchوخاصة في آفات التصمب
العصيدي ،ودائما يفضل استخدام الوريد الصافن االنسي في اإلصبلح الشرياني وذلك لتجنب الخطر االنتاني.
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تخثر الشريان الحرقفي ال ينفع فيو إجراء نزع الخثرة بقثطار فوغارتي وذلك لوجود أذيات تشنجية ،وعند حدوثيا فيي

استطباب إلجراء مجازة فخذية – فخذية من الجية المقابمة ( )pontage croiseوىذه تسمح بإصبلح الجريان الشرياني
دون الحاجة لفتح البطن.

تخثر الشريان العضدي يحتاج إلجراء نزع لمخثرة واصبلح شرياني غالبا ما يكون بطعم وريدي.

الصمات المحيطية ،وخاصة بعد القثطرة القمبية ،غالبا ما تكون ثانوية وتعالج بنزعيا بواسطة قثطار فوغارتي إذا كانت
حالة الشريان تسمح ،لذلك يجب فحص السرير الشرياني المحيطي مباشرة بعد االنتياء من إجراء القثطرة الشريانية.
كل الحاالت النزفية واألورام الدموية التي تكبر بسرعة تحتاج لجراحة إسعافيو مباشرة إلغبلق الثقب الشرياني.

النواسير الشريانية الوريدية تعالج جراحيا ،بعد عزل الشريان القريب وضبطو ،يتم كشف كامل القطعة الشريانية التي

يمكن أن تكون فوىة الناسور عمييا حتى نجد الناسور ،وىذا يتم إغبلقو بعد عزل الشريان والوريد باإلغبلق الجيد

لمفوىات الشريانية والوريدية لمناسور ،غياب اليرير الشرياني بالوريد الفخذي يحدد نسبة نجاح العمل الجراحي ،عمما أن
النوا سير الشريانية الوريدية يمكن أن تغمق بشكل عفوي عند أغمب المرضى خبلل فترة تمتد من ستة أسابيع إلى شيرين
لذلك ينصح بالتريث خبلل ىذه الفترة قبل اتخاذ القرار الجراحي.
أمهات الدم الكاذبة تعالج جراحيا ،يتم عزل الشريان الحرقفي السطحي فوق الرباط اإلربي مباشرة لضبط النزف ،ويتم

ذلك بنفس الجرح أو بجرح آخر فوق الرباط اإلربي ،بعدىا يتم فتح جيب أم الدم ونزع الخثرات ،يتم إغبلق الثقب
الشرياني بقطب متفرقة مع التأكد من أن القطب عمى جدار الشريان وليست عمى جدار أم الدم.

يفضل بعض الجراحين التريث في عبلج أم الدم الكاذبة ،لكن العديد منيم يمجأ لمعبلج الجراحي االسعافي رغم أن
الجراحة تحمل إمراضيو ليست بالقميمة:
 – 1آالم عصبية فخذية بعد الجراحة.
0
3

– تأخر االلتئام.

 -طول فترة االستشفاء.

ويتم وضع االستطباب الجراحي وفقا لمايمي:
- 1أم دم كاذبة عرضية.
- 0زيادة حجم أم الدم الكاذبة حسب إجراءات متكررة لئليكو دوبمر.
- 3حدوث ورم دموي موضعي كبير الحجم.

ىناك وجيات نظر مختمفة بالنسبة ألم الدم الكاذبة ،فبعض الجراحين يمجأ لمجراحة إذا كان القطر أكبر من  0سم (كنت
وكول درسا التطور الطبيعي ألميات الدم الكاذبة وقاال إن القطر أكبر من  0سم ىو استطباب الجراحة في أغمب
الحاالت ،أما أميات الدم أقل من  0سم فإنيا يمكن أن تغمق تمقائيا).
آخرون كثيرون ،فضموا المراقبة باإليكو دوبمر بانتظار حدوث التخثر التمقائي ضمن كيس أم الدم ،وان لم يحدث

تستطب الجراحة.

الدراسات قميمة حول الموضوع ،ولكن الجميع متفقون عمى أن أميات الدم الكاذبة التي تحدث عند مريض يعالج
بالمميعات ىي استطباب لمجراحة اإلسعافية.
بالنتيجة ،فضل بعض الجراحين الضغط اليدوي ألميات الدم الكاذبة بيدف تحريض الخثار ضمنيا ،وتتم ىذه التقنية
بالضغط اليدوي المباشر أو بالضغط تحت مراقبة االيكو دوبمر الذي يحدد الضغط عمى عنق أم الدم مع المحافظة عمى
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استم اررية الجريان الدموي عبر الممعة الشريانية ،وكان معدل النجاح حوالي  % 56في دراسة فيديل وكول (%88
نجاح بغياب المميعات % 09 ،نجاح بوجود المميعات) ،وفي دراسة كوكس وكول كانت نسبة النجاح  % 98في
غياب العبلج بالمميعات و % 86بوجود العبلج بالمميعات.

أوصى جميعيم بضرورة االستمرار بمراقبة المرضى ألن نسبة النكس تصل حتى .% 15
في دراسة انتقائية عمى  1555حالة قثطرة شريانية أجريت في مشفى تشرين الجامعي في البلذقية في الفترة بين عامي
 0516و 1575( 0519تشخيصية 405 ،عبلجية) تم كشف  9مضاعفات ( 6أميات دم كاذبة 3 ،تسمخ شرياني).

تم مقارنة ىذه الدراسة بدراسة بالفترة بين عام  1985وعام  1990في مشفى بروسيز(باريس)،
 15559قثطرة شريانية ( 7555تشخيصية 3554 ،عبلجية)
العدد االجمالي

التشخيصي

العبلجي

مشفى بروسيز

15559

7555

3554

مشفى تشرين الجامعي

1555

1575

405

إجمالي  54مضاعفة تم كشفيا حوالي  30( % 5.43رجل 13 ،امرأة) بعمر وسطي  64.5سنة ( 78-35سنة) في
دراسة مشفى بروسيز مقارنة بإجمالي  9مضاعفات حوالي  %5.6بعمر وسطي  65سنة ( )85 – 45في دراستنا
عدد المضاعفات

النسبة المئوية

وسطي العمر

مشفى بروسيز

54

% 5.43

) 78 -35( 64.5

مشفى تشرين الجامعي

9

%5.6

) 85 – 45( 65

كانت النتيجة نفسيا بالنسبة لئلجراءات التشخيصية والعبلجية.
 37من  7555يعني  % 5.5من اإلجراءات التشخيصية.
 15من  3554يعني  % 5.3من اإلجراءات العبلجية.

وفي دراستنا  ،عولجت أربع حاالت من أميات الدم الكاذبة جراحيا  ،بينما تراجعت حالتين بالضغط بمساعدة االيكو

دوبمر  ،و عولجت حالتين من التسمخ جراحيا بينما انتيت واحدة ببتر الطرف بسبب بقاء مجموعة االدخال لفترة
تجاوزت  04ساعة دون أخذ المميعات من قبل المريضة  ،الذي أدى إلى تخثر كامل لشرايين الطرف المصابة أيضا
بالتصمب العصيدي  ،و عدم االستجابة لمعبلج بالييبارين .
عبلج جراحي

عبلج محافظ

البتر

أم دم كاذبة

4

0

5

تسمخ الشريان

0

5

1

من ناحية أخرى  ،في جميع الدراسات كان كل من البدانة وارتفاع التوتر الشرياني حاضر بشكل متساو ،وقياس
مجموعة االدخال كان سببا ىاما خاصة باإلجراءات العبلجية ،و ناد ار ما كان العبلج بالمميعات ىو السبب عمما أنو
كان يعطى بشكل دائم وخاصة باإلجراءات العبلجية.
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كان البزل الخاطئ لمشريان الفخذي (بعيدا عن الشريان الفخذي العام) السبب في  % 34من اإلجراءات التشخيصية
وفي  % 15من اإلجراءات العبلجية ( pأقل من .)5.55

في القثطرة االكميمية وجد  3مضاعفات في  65حالة يعني حوالي  ،% 5وىذه ربما كان سببيا طول فترة اإلجراء

واعطاء مميعات الدم (مشاركة اثنان من مضادات التصاق الصفيحات والييبارين).
بالمقابل لم تكن ىناك أي مضاعفة لدى  55حالة وضع ليم بالون أبيري (لمقاومة الجريان عبر االبير البطني عند
اجراء اصبلح شرياني خطير).

حدوث المضاعفات بعد اجراء التصوير الشرياني تختمف بشكل واضح ،حيث تزداد نسبة حدوث المضاعفات بعد
اإلجراءات العبلجية أكثر منيا باإلجراءات التشخيصية البسيطة ،وطبعا اإلجراءات العبلجية تشمل وضع الطعوم

الداخمية ونزع الخثرات بالقثطرة ،وىذه تتطمب مجموعة ادخال قياس  8أو  9فرانش باإلضافة لضرورة إعطاء مميعات
الدم بجرعات عالية ومستمرة وخاصة عن المرضى المعمرين والذين يعانون من اعتبلل بالشرايين المحيطية.

يوجد فرق خبرة بين المقثطر القمبي والمقثطر الوعائي ،لذلك تعود كثرة المضاعفات في حاالت القثطرة القمبية لدرجة
الميارة لدى الطبيب المقثطر ،في الواقع حدوث المضاعفات في اإلجراءات التشخيصية تعود لخبرة المقثطر ،أما في
اإلجراءات العبلجية فتكون أكثر تعقيدا ،وفي جميع األحوال يفضل أن تجرى القثطرة بيد طبيب ماىر.
االجراء األكثر خطورة بحدوث المضاعفات ىو االجراء باستخدام مجموعة ادخال كبير القياس واعطاء مميعات الدم
بجرعات عالية عند مريض معمر عنده اعتبلل شرايين محيطية.

االستنتاجات والتوصيات


عبلج أميات الدم الكاذبة والنواسير الشريانية الوريدية يبقى جراحيا في أغمب الحاالت.



يمكن أن نحاول بالضغط اليدوي المباشر عمى أم دم كاذبة أقل من 0سم وغير عرضية بالمطمق.



يمكن أن نصل إلى النجاح التام بالضغط اليدوي عمى أم الدم الكاذبة عند مريض ليس بحاجة لمعبلج

بالمميعات (تخثر أم الدم يؤكده االيكو دوبمر مباشرة وبعد  04ساعة الحقة) وفي حال الفشل بمحاولتين بيد خبيرة نمجأ
لمجراحة.


بما يخص مضاعفات بزل الشريان اإلبطي ،ينصح بالمراقبة إذا كانت االضطرابات الحسية موجودة بشكل

محمول ،أما إذا كانت االضطرابات الحسية شديدة فيذا يتطمب التداخل الجراحي إلزالة االنضغاط وتفريغ الورم الدموي
واغبلق الثقب الشرياني.


العبلج الوقائي ليذه المضاعفات الناجمة عن خمل بإغبلق ثقبة الشريان يتم عن طريق:

 – 1التقنية الصحيحة بالبزل الشرياني.
 – 0التقنية الصحيحة بالضغط بعد انتياء القثطرة.


في بعض الحاالت الخاصة كتوسيع الشريان األبير التي قد تحتاج لقثاطر كبيرة القياس ،قد يكون من

الضروري اغبلق الثقب الشرياني جراحيا فور االنتياء من القثطرة.
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