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نرشة معلومات للمرىض

ال َب ْزل ال َقطَني

املستشفى:

ملاذا أحتاج إىل إجراء ال َب ْزل ال َقطَني؟

يُجرى البَ ْزل ال َقطَني يف قسم الطوارئ يف املستشفى
لتشخيص حاالت مرضية قد تهدد الحياة كالتهاب السحايا
(عدوى عىل سطح الدماغ) أو نزف تحت العنكبوتية (نزف
يف الدماغ) .كذلك يجرى البزل القطني لفحص أمراض
تنكّسية تؤثر عىل الدماغ والعمود الفقري مبا فيها تصلّب
األنسجة املتعدد (مرض يصيب الجهاز العصبي املركزي).
التشخيص املبكر لهذه الحاالت شديد األهمية للتمكن من
البدء بالعالج املناسب.
سوف يناقش معك الطبيب األسباب الخاصة التي تستدعي
إجراء هذا الفحص لك وكيف ستساعد نتائج الفحص عىل
تحديد العالج الذي تحتاجه.

ما هو ال َب ْزل ال َقطَني؟

ينطوي ال َب ْزل ال َقطَني عىل وضع إبرة دقيقة يف الجزء السفيل
من الظهر للحصول عىل عينة من السائل الذي يغسل الدماغ
والحبل الشويك .يسمى هذا السائل سائل النخاع الشويك .يتم
إدخال اإلبرة املستخدمة بصورة صحيحة يف كيس يتواجد
تحت النخاع الشويك .ويعترب الجزء السفيل من الظهر عاد ًة
املوضع األكرث أماناً للحصول منه عىل هذا السائل للفحص
املخربي.
وهذا اإلجراء الطبي مشابه جدا ً لإلجراء املستخدم لتسكني
وجع النساء أثناء الوالدة املعروف باسم «التخدير الشويك»
أو «التخدير النصفي»  -لكن يف تلك الحاالت ،عوضاً عن أخذ
عينة ،يتم حقن أدوية داخل السائل الشويك.

كيف يتم هذا اإلجراء الطبي؟
ميكن عمل هذا اإلجراء الطبي يف وضعية الجلوس أو
االستلقاء .سوف يخربك الطبيب بالوضعية التي يريدها
إلجراء هذا الفحص .بعد ذلك يتم تنظيف ظهرك بعناية
مبادة تعقيم ويوضع غطاء جراحي عىل ظهرك إلبقاء املوضع
مع َّقامً .ومن الرضوي أن متتنع عن الحركة قدر اإلمكان أثناء
اإلجراء الطبي  -أخرب طبيبك إذا مل تكن قادرا ً عىل الثبات يف
وضعية مريحة ،أو إذا احتجت إىل الحركة لسبب ما.
ال يسبب اإلجراء عاد ًة أملاً شديدا ً إذ يُستخدم تخدير
موضعي ،لكن يشعر بعض املرىض بضغط خفيف وأمل عند
دخول اإلبرة.
سوف يضع طبيبك اإلبرة الشوكية بعناية بني الفقرات يف
املوضع الذي يحتوي عىل السائل ويأخذ بضعة مليليرتات
إلجراء الفحص .وهذا اإلجراء الطبي صعب من الناحية
التقنية ،لذا قد يحتاج الطبيب إىل أكرث من محاولة .إذا
شعرت بأمل أو قلق شديد ،اطلب شيئاً يساعدك.
بعد سحب السائل ،تُنزع اإلبرة وتوضع لزقة جروح عىل
مكان اإلبرة .من ثم ميكنك الجلوس والحركة كام تريد  -وال
يتعني عليك البقاء مستلقياً إال إذا شئت ذلك.
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ال َب ْزل ال َقطَني
هل يس ّبب اإلجراء أملاً؟

سوف يستخدم طبيبك إبرة شديدة الدقة لتنميل جلد ظهرك
أوالً .سوف تشعر بفَرك ووخزة عند دخول اإلبرة عرب سطح
الجلد وحقن التخدير املوضعي .يدوم ذلك ثوان معدودة فقط.

يحس معظم املرىض بأي أمل يُذكر ،لكن يشعرون بنوع
وال ّ
من الضغط أثناء إدخال اإلبرة الشوكية .ويختلف هذا
الشعور من مريض آلخر.
إذا شعرت باحساس حاد ينتقل نزوالً إىل رجلك ،أخرب طبيبك
عند حصول ذلك ليك يقوم بتعديل وضعية اإلبرة لجعلها أكرث
راحة لك.
الحبل الشويك
سائل النخاع الشويك

اإلبرة الشوكية

ما هي املخاطر؟
يجرى البزل القطني بصورة متكررة جدا ً يف أقسام الطوارئ
وبالرغم من أن املرىض قد يجدون اإلجراء صعباً فإنه مأمون
جدا ً يف الواقع.
يف أغلب الحاالت ال تحصل أية مضاعفات وال ينجم عن
اإلجراء أية مشاكل.

واألثر الجانبي الشائع اآلخر الذي يحصل هو الصداع .قد
يكون هذا الصداع شديدا ً يف بعض األحيان ،لكنه يزول عاد ًة
بدون عالج بعد بضعة أيام .وأحياناً قد يحتاج املرىض إىل
إجراء آخر شبيه جدا ً بالبزل القطني لعالج الصداع.
ومن النادر اإلصابة بعدوى بسبب هذا اإلجراء ،ويقلل
الطبيب من احتامل العدوى بصورة كبرية بتنظيف ظهرك
بعناية قبل اإلجراء.
أما املضاعفات األخرى كتلف العصب وتلف النخاع الشويك
بسبب النزف فال تحصل عاد ًة إال للمرىض الذين لديهم
اضطرابات نزفية ،ولحسن الحظ فإن هذه املضاعفات
أصبحت نادرة للغاية .يرجى إخبار طبيبك إذا كنت تأخذ
أية أدوية ،خاصة األدوية التي قد ترقق الدم كاألسربين أو
الـ»ورفرين».
ومن املهم أن تتذكر السبب الذي من أجله نصحك طبيبك
بإجراء البزل القطني ،وهو قلقه من إصابتك مبرض خطري
من املهم تشخيصه بصورة صحيحة ليك يتمكن من إعطائك
أفضل عالج ممكن.
طبيبك موجود لإلجابة عىل أية أسئلة أو مخاوف لديك ،فال
ترتدد بطرحها.

التعليامت::

ويشتيك معظم املرىض من أمل يف أسفل الظهر بعد اإلجراء
(كأمل الرضّ ة) لكنه يزول عاد ًة بدون عالج.

الحصول عىل املساعدة:

يف الحاالت الطارئة اذهب إىل أقرب قسم للطوارئ
أو اتصل بـ .000

تنصل من املسؤولية القانونية :هذه املعلومات الصحية هي ألغراض توعوية عامة فقط .يجب دامئاً استشارة طبيبك أو اختصايص صحي آخر للتأكد من
ُّ
مالءمة هذه املعلومات لك.

