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الغسيل البريتوني البردعي غيثة

أخصائية طب الكلي بفاس

مصلحة طب الكلي، المركز االستشفائي 

الجامعي الحسن الثاني-طريق سيدي 

احرازم، فاس.

مـــقــــــــاالت

Dialyse péritonéale

الغسيل الربيتوين هو نوع من أنواع غسيل الكيل وأحد الوسائل الطبية لعالج حاالت الفشل الكلوي املزمن والذي يعترب 

فعاال إلخراج السموم والسوائل الضارة من جسم املريض. يتم هذا الغسيل من خالل الغشاء الربيتوين والذي يعد مثاليا 

إلجراء عملية اإلستصفاء حيث يتم إدخال سائل الغسيل مرتفع الضغط األسموزي )كمحاليل السكر( إىل البطن عرب 

أنبوبة صغرية بالستيكية تسمى القسطرة الربيتونية. بصفه عامة، يعترب الغسيل الربيتوين العالج األمثل ألغلب مرىض 

الفشل الكلوي وللغسيل الربيتوين نوعان هام: الغسيل الربيتوين املستمر املتنقل ويتم بواسطة تغيري سائل الغسيل 

الربيتوين يدويا أربع مرات يومياً، والغسيل البطني اآليل الذي يتم بواسطة جهاز أوتوماتييك يشغل أثناء النوم. ومن 

املزايا الرئيسية لهذا النوع من الديلزة توفري حرية التنقل للمرىض ومتابعة الدراسة والعمل يف انتظار العالج األمثل 

وهو زراعة الكيل.

غيثة الربدعي)1(، نادية قبايل)1,2(، طارق صقيل حسيني)1,2(، محمد الريحاين)1,2(
1. مصلحة طب الكيل، املركز االستشفايئ الجامعي الحسن الثاين، فاس.

2. كلية الطب والصيدلة، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس.

كلامت مفتاحية: الفشل الكلوي التام، الغسيل الربيتوين، الغشاء الربيتوين.
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الغسيل البريتوني

يعالج الفشل الكلوي التام بواسطة الديلزة أو عملية زراعة الكيل. فالديلزة 

الكلية.  وظيفة  بتأدية  تقوم  اصطناعية  وسائل  عىل  يعتمد  عالج  هي 

الغسيل  يعترب  الربيتوين.  والغسيل  الدم  رئيسيان: غسيل  نوعان  والديلزة 

وللغسيل  التام،  الكلوي  الفشل  مرىض  ألغلب  األمثل  العالج  الربيتوين 

الربيتوين نوعان هام: الغسيل الربيتوين املستمر املتنقل والغسيل البطني 

اآليل.

عملية الغسيل البريتوني

الغشاء  يدعى  الجسم  داخل  طبيعيا  غشاء  الربيتوين  الغسيل  يوظف 

الربيتوين أو الغشاء الصفاقي يغطي جوف البطن. حيث يتميز هذا الغشاء 

ملفاوية  أوعية  دموية،  بشعريات  غني جدا  أنه  كام  كبرية  مبساحة سطح 

والسموم  السوائل  إزالة  ميكن  حيث  الفلرت  مبثابة  تعمل  صغرية  وثقوب 

من الجسم.

يعرب سائل الديلزة إىل الغشاء الربيتوين عرب أنبوبة صغرية بالستيكية تسمى 

القسطرة الربيتونية و يتم إدخال هذه القسطرة يف البطن بواسطة عملية 

جراحية بسيطة تحت التخدير العام أو املوضعي. توضع القسطرة عادة 

بطريقة جانبية تحت الرصة، ويبقى حوايل 15 سم من هذه األنبوبة خارج 

البطن تخفى تحت املالبس ويتم حامية القسطرة بضامد.

ثم تجري عملية الغسيل الربيتوين بإدخال سائل الغسيل مرتفع الضغط 

األسموزي )كمحاليل السكر( إىل البطن ويفصل السائل عن الدم بواسطة  

الغشاء البرييتوين املحيط باألمعاء. تتحرك السموم الضارة والسوائل الزائدة 

الضغط  الختالف  نتيجة  البرييتوين  السائل  باتجاه  الدم  من  الحاجة  عن 

األسموزي بني الدم والسائل بعبور الثقوب. يستعمل التجويف الربيتوين 

كخزان لسوائل الديلزة )صورة رقم 1(.

مراحل الغسيل البريتوني:

التجويف  يعبأ  أوال  مراحل:  ثالث  من  الربيتوين  الغسيل  عملية  تتألف 

الربيتوين بنحو 1,5 إىل 3 لرتات من سوائل الديلزة،  ثم يبقى سائل الديلزة 

داخل التجويف الربيتوين للقيام بعملية الديلزة، و يف األخري يتم ترصيف 

السائل املستعمل الذي يتألف من املياه والسموم لتصبح خارج الجسم.

الربيتوين  الغسيل  تطبيق  عىل  املريض  بتدريب  املتخصص  املمرض  يقوم 

سهلة  العملية  هذه  املرىض  معظم  يعترب  إذ  املنزل،  يف  سليمة  بطريقة  

زيارة  فيمكنهم  مشاكل  صادفتهم  وإن  أيام.  غضون  يف  إتقانها  وميكنهم 

بزيارة  املختصني  والطبيب  للممرض  ميكن  كام  وقت  أي  يف  املستشفى 

الرشوط  توفر  من  للتأكد  املكان  معاينة  و  عليه  للكشف  مبنزله  املريض 

الالزمة للتبادالت الربيتونية.

حاالت استخدام الغسيل البريتوني

الفشل  األمثل ألغلب مرىض  العالج  الربيتوين  الغسيل  يعترب  بصفه عامة، 

الكلوي، إال أنه تعترب الحاالت التالية األكرث حاجة الستخدام هذا النوع من 

الغسيل: املرىض الذين يعانون من ضعف يف عضلة القلب، املرىض الذين 

يعانون من انخفاض يف ضغط الدم، مرىض قصور الرشيان التاجي الشديد 

ومرىض داء السكري. 

وحالة  البطني  الفتق  كحالة  الربيتوين  الغسيل  فيها  مينع  حاالت  وهناك 

بعض املرىض الذين خضعوا للعديد من العمليات التي تتطلب فتح البطن.

أنواع الغسيل البريتوني

ويتم  املتنقل  املستمر  الربيتوين  الغسيل  هام:  نوعان  الربيتوين  الغسيل 

بواسطة تغيري سائل الغسيل الربيتوين يدويا أربع مرات يومياً، والغسيل 

باستخدام  الربيتوين  الغسيل  بواسطة تغيري سائل  يتم  الذي  البطني اآليل 

جهاز للغسيل الربيتوين أثناء النوم.

1. الغسيل الربيتوين املستمر املتنقل: يقوم املريض بإجراء التبديل يدويا 

أربع مرات يوميا، وتستغرق كل عملية تبديل 20-30 دقيقة. يتم توصيل 

أكياس الديلزة والتفريغ إىل القسطرة الربيتونية بواسطة نظام من األنابيب 

واملشابك )صورة رقم 2(.

ال يوجد وقت محدد إلجراء التبديالت الربيتونية، فيمكن عىل سبيل املثال 

إجراء أربعة تبديالت عىل الشكل التايل: تبديل أول قبل الفطور، تبديل 

ثان قبل وجبة الغذاء، تبديل ثالث قبل وجبة العشاء، ثم تبديل رابع قبل 

النوم. كام ميكن للمريض التنقل بحرية يف فرتة مابني التبادالت ألنه غري 

موصول بأي جهاز )صورة رقم 3(.

الغسيل  جهاز  إىل  القسطرة  املريض  يصل  اآليل:  الربيتوين  الغسيل   .2
صورة 1: صورة توضيحية للغسيل الربيتوين.
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هذا  يقوم  النهار.  يف  نفسه  ويفصل  الليل  يف  ويشغله  اآليل  الربيتوين 

الجهاز بعملية الغسيل اآليل كل ليلة خالل مثانية إىل عرشة ساعات حيث 

يقوم بإجراء التبديالت آليا إذ يتحكم بتوقيت التبديالت وتفريغ السائل 

املستهلك وتعبئة التجويف الربيتوين بالسائل الجديد.

يوضع عادة جهاز الغسيل الربيتوين اآليل يف غرفة النوم وهو بحجم حقيبة 

سهلة الحمل ميكن استعامله حيثام تتوفر الكهرباء. وتعترب هذه األجهزة 

سهلة االستعامل وتتمتع بأدوات حامية خاصة بها )صورة رقم 4 و 5(.

مميزات الغسيل البريتوني

إىل  للحضور  الحاجة  وعدم  االستخدام  بسهولة  الربيتوين  الغسيل  يتميز 

كام  الدم،  غسيل  ملرىض  الحال  هو  كام  أسبوعيا  مرات  ثالث  املستشفى 

دراستهم،  يتابعون  أو  وظائفهم  ميارسون  يزالون  ال  اللذين  املرىض  يالئم 

العمل،  برنامج  العالج مبا يتامىش مع  إتباع  تنظيم جدول  السهل  إذ من 

املدرسة أو السفر.

 كام يعترب النظام الغذايئ خالل الغسيل الربيتوين أقل رصامة، ألنه ميكنك 

الكيل  غسل  عكس  يوميا،  وبانتظام  ببطء  الشوائب  من  التخلص  من 

الدموي الذي ترتاكم خالله الشوائب ملدة يومني إىل 3 أيام بني الحصص. 

وعىل الرغم من هذا، يجب الحرص دامئا عىل نظام غدايئ صحي.  

مضاعفات الغسيل البريتوني

تعد مضاعفات الغسيل الربيتوين إما تعفنية أو غري تعفنية ويعترب تعفن 

السائل الربيتوين أو التهاب الغشاء الربيتوين البكتريي هو أكرث املضاعفات 

التعفنية شيوعا. عالج هذه املضاعفات هو عالج طبي يستند إىل مضادات 

حيوية مناسبة للجراثيم املعينة بواسطة التحليل الطبي للسائل الربيتوين. 

أما املضاعفات غري التعفنية األكرث انتشارا فهي الخلل يف عمل القسطرة.

استنتاج

الطبية  الوسائل  الكيل وأحد  أنواع غسيل  الربيتوين هو نوع من  الغسيل 

السموم  إلخراج  فعاال  يعترب  والذي  املزمن  الكلوي  الفشل  حاالت  لعالج 

والسوائل الضارة من جسم املريض. يتم هذا الغسيل من خالل الغشاء 

الربيتوىن والذي يعد مثاليا إلجراء عملية االستصفاء.

التنقل للمرىض  الديلزة توفري حرية  النوع من  الرئيسية لهذا  ومن املزايا 

ومتابعة الدراسة والعمل يف انتظار العالج األمثل وهو زراعة الكيل.

صورة 2: املعدات الالزمة للغسيل الربيتوين املستمر املتنقل
)1: أكياس بالستيكية لسائل الديلزة، 2: غطاء معقم، 3:مشبك(.

صورة 3 : صورة توضيحية ملراحل الغسيل الربيتوين املستمر املتنقل.

صورة 4: صورة توضيحية للغسيل الربيتوين اآليل.

صورة 5: املعدات الالزمة للغسيل الربيتوين اآليل.
)1: كاسيت، 2: أنابيب و كاسيت معقمة، 3: جهاز الغسيل الربيتوين اآليل(.
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