
 البذل
 الدكتور:ماهر بوظو

 البذل : 

وهي وسيلة تشخيصية وعالجية وتعني ادخال ابرة الى جوف معين داخل 

 الجسم وقد يكون :

د يكون تجمع دموي أو قيحي أو سائل مثل )قآفة كيسية ذات محتوى سائل 

 (كيسات الثدي أو كيسات الدرق أو كيسات حليبية في الثدي .

 ثدي صلبة  ةعقد الدرق أو كتلآفة نسيجية صلبة مثل أو 

 البذل ألجواف سائلة :-1

مثل : ورم دموي تحت د يكون بذل مباشر آلفة سطحية مجسوسة ق000

 الجلد بعد عمل جراحي ...

 تجمع قيحي أو خراج تحت الجلد أيضا بعد عمل جراحي 

 بذل آفة كيسية مجسوسة ذات محتوى سائل في العنق أو الثدي 

بواسطة التصوير الطبقي المحوري أو بمساعدة بذل موجه باألشعة 000

األشعة الصوتية وذلك لتجمعات سائلة عميقة غير مجسوسة أو مرئية مثل 

 تجمع سائل داخل جوف البطن ..

 تجمع قيحي تشخيصي أو عالجي لخراجات داخل البطن 

 تجمع صفراوي تالي لجراحات الطرق الصفراوية 

 بطنالجراحات على التجمع دموي تالي لبعض 

وهو يعني تجمع سوائل داخل جوف البريتوان ::  بذل سائل الحبن

ألسباب مختلفة : التدرن ..األورام ..االنتانات أو في قصور القلب أو 



.ويتم تشخيص الحبن عادة شعاعيا و قصور الكلية أو قصور الكبد 

البطن  يبالفحص السريري من خالل طريقة النهز البطني من احدى جانب

الحبن بشروط تعقيم مشددة في المنطقة أسفل .ويتم بذل ابلة للجهة المق

السرة بعد اجراء التخدير الموضعي للمنطقة أو في احدى الحفرتين 

الحرقفيتين اليمنى أو اليسرى وحشي العضلة المستقيمة البطنية لتجنب 

 أذيات األوعية الشرسوفية المتوضعة أنسي العضلة.

 :اختالطات بذل الحبن

 اء الداخلية مثل انثقاب االمعاءأذية األحش0

 النزف واصابات وعائية 0

 االنتان0

 هبوط الضغط والغشي عند سحب كميات كبيرة وبشكل سريع.0

 

في حاالت الريح الصدرية أو انصباب الجنب  : ل جوف الجنببذ

حيث يكون تاليا ألفات رضية أو حوادث وكسور أضالع أو تالي لعمليات 

حيث أو انصباب ورمي أو النتانات وخراجات رئوية جراحية على الصدر

تتجمع السوائل من دم أو قيح أو هواء داخل جوف الجنب مسببة أعراض 

زلة تنفسية وقصور تنفسي ونقص أكسجة وفي بعض الحاالت تتطلب 

تدخل اسعافي سريع انقاذا لحياة المصاب مثل الريح الصدرية المتوترة .يتم 

البذل في المسافات وعادة ما يتم لجوف الموجود اختيار مكان البذل تبعا ل

وأحيانا في الورب 000على الخط االبطي المتوسط  8الى  5الوربية من 

على الخط منتصف الترقوة ويتم تحديد المستوى بواسطة  أو الثالث الثاني

يتم تحديد االصغاء والقرع وباستخدام األشعة العادية أو األشعة الصوتية .

ة المناسبة وبعد التعقيم المناسب ندخل باالبرةعلى الحافة المسافة الوربي

يتم البذل العلوية للضلع السفلي للورب تجنبا الصابة الحزمة الوعائية.

 .والمريض بوضعية الجلوس واالنحناء قليال لالمام



 ان حلمة الثدي تتوضع عادة في مستوى الورب الرابع تشريحيا

أخذ عينة سائل  أو العالجي من طيع من خالل البذل أيضا التشخيصينست

ضع أنبوب مفجر صدر لينزح الكميات الكبيرة ان وجدت للتحليل ومن و

 pleural effusionمن المفرزات الدموية أو القيحية في انصباب الجنب 

موصوال الى  pneumo- thoraxأو الهواء في الريح الصدرية الواسعة 

 زجاجة التفجير.

 :اختالطات بذل الجنب

 االنتان0

 النزف0

 الريح الصدرية0

 الغشي0

وذمة الرئة الحادة بفعل بذل كميات كبيرة بسرعة حيث يجب ال نبذل 0

 مل مباشرة 1500-1000أكثر من 

 تحريض السعال أحيانا0

  

 

 

 

كوسيلة تشخيصية في حاالت الشك  ذل السائل الدماغي الشوكيب

البذل مع ارتفاع  بالتهاب السحايا حيث ترتفع الكريات البيض في عينة

ملغ .ويفيد  50ملغ وانخفاض قيمة السكرأقل من  35البروتين أكثر من 

 .أيضا في تشخيص بعض األمراض العصبية مثل التصلب اللويحي 



كما يفيد في اللجوء للتخدير القطني عند بعض المرضى ذوي الخطورة 

 العالية للتخدير العام.

 

ستخدام ابر خاصة رفيعة وطويلة يتم البذل عادة بشروط تعقيم مشددة وبا

حيث  5/1أو 4/5أو  3/4عادة ما يتم في المسافات مابين الفقرات القطنية 

وذلك من خالل تقاطع الخط الواصل مابين يكون قد انتهى الحبل الشوكي .

 القنزعتين  الحرقفيتين مع الفقرات القطنية.

 يتم البذل بوضعية الجلوس أو االضطجاع الجانبي

 بذل السائل الدماغي الشوكي:اختالطات 

 االنتان والتهاب السحايا0

 الصداع0

 الوهط الوراني 0

 النزف 0

 اصابة عصبية عند الدخول بمسافة خاطئة.0

 مضاد استطباب البذل عموما:

 نزفية اضطرابات 00

 جراحات سابقة في مكان البذل00

 انتان مكان البذل المنتخب00

 الحمل في البذل البطني00

 المعاء وتطبل البطنانسداد ا00



 األورام الدماغية وفرط التوتر القحفي.00

.......................................................................... 

 البذل المستخدم لألفات النسيجية والكتل الصلبة: -2

ان كل ما سبق ذكره في بذل السوائل في أنحاء الجسم المختلفة ينطبق عند 

ذل أو رشافة لكتلة نسيجية لتحديد طبيعتها الورمية سليمة أو خبيثة اجراء ب

 كتلة في الثدي  –وذلك في 

 عقدة درقية --

 عقدة لمفية --

 آفة كتلية كبدية--

 آفة كتلية في الرئة--

 كتلة داخل جوف البطن على حساب أحد األعضاء مثل البنكرياس--

 أورام عظمية--


