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الكيس المائي الكبدي
Kyste hydatique du foie

يعترب  مرض األكياس املائية من األمراض املنترشة بشكل واسع يف معظم بقاع العامل بضمنها الوطن العريب و املغرب ، و تحدث 

اإلصابة بهذا الداء عن طريق ابتالع بيوض املشوكة الحبيببية مع األطعمة امللوثة برباز املضائف النهائية الحاملة للدودة البالغة 

و املمثلة بالعائلة الكلبية أو بالعائلة السنورية. و غالبا ما يكون الكبد هو املرشح األول لإلصابة و تختلف هذه األكياس املتكونة 
من ناحية الشكل و الرتكيب و العالمات الرسيرية باختالف العضو املصاب.و ال تزال طريقة األزالة الجراحية متثل الطريقة 

الرئيسة للتخلص من هذا الداء إال أنه متكن الباحثون من إيجاد بدائل للعالج متثلت باستخدام مشتقات البزميدازول بجرعات 

مختلفة ، كام استخدمت طريقة السحب خالل الجلد مبساعدة جهاز الرتددات فوق الصوتية و كذلك العالج باملنظار يف حال 

وجود مضاعفات.

و تبقى لإلجراءات الوقائية الدور األكرب يف استئصال هذا املرض من املجتمع و حل املشكلة الصحية يف الدول املوبوءة .

Echinococcosis, also called Hydatid disease, is considered to be one of the health disorders that have been 

widely spread and become common in most areas of the world, including the Arab world and Morocco. 
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الكيس المائي الكبدي

مقدمة 
من  الكييس   )Echinococcose( املشوكات  بداء  يعرف  ما  أو  املائية  األكياس  داء  يعد 

األمراض املشرتكة بني اإلنسان والحيوان املعروفة والواسعة االنتشار يف العامل، إذ يعترب هذا 

الداءحد األمراض الطفيلية التي تنتقل من آكالت اللحوم إىل اإلنسان والحيوانات آكالت 

األعشاب. ينشأ الداء من تكون أكياس مائية مختلفة الحجم ىف األحشاء الداخلية خاصة 

الكبد والرئتني لكل من اإلنسان والحيوان. وتتوقف خطورة املرض عىل عدد وحجم وموقع 

املرض من خسائر  ما يسببه هذا  إىل  باإلضافة  املصاب  تهدد حياة  التي قد  األكياس  تلك 

اقتصادية ىف مجال الرثوة الحيوانية، وخاصة ألن خطورته تكمن ىف أن اكتشافه ال يكون إال 

بالصدفة املحضة وذلك أثناء الفحوصات اإلشعاعية أو الجراحات املختلفة.

: Epidémiologie التوزيع الجغرافي
التي يستعني سكانها بالكالب لحراسة أغنامهم  هذا املرض ينترش يف مناطق رعي األغنام 

و  اسرتاليا  ...( ويف  املغرب  دول  لبنان،  )سورية،  املتوسط  األبيض  البحر  ذلك يف حوض  و 

نيوزيلندة وأمريكا الجنوبية وخاصة األرجنتني واالورغواي وبعض مناطق رشق إفريقيا. 

المسبب:
 )echinococcose( املشوكات  لطفييل   )proglottis( الريقي  الطور  هو  اإلصابة  سبب 

الحبيبية )granulosis( الذي يعود لشعبة الديدان املسطحة )Platyhelmenthes( صنف 

الرشيطيات  لعائلة  العائدة   ،)Cyclophylidae( رتبة   ،)Cestode( الرشيطية  الديدان 

  .)Taeniidae(

الشكل :
الدودة الكهلة )parsite adulte(: شكل ترسيمي 1، وهي قليدية )Scolex( صغرية جداً  �

يبلغ طولها 3-6 مم و يتألف جسمها من : رؤيس كروي صغري له حيزوم )Rostre( مزود 

 ،)ventouses( وأربعة محاجم )Double couronne de crochets( بإكليلني من األشواك

ثم عنق، ثم جسم مكون من 3 قطع )و أحيانا 4 قطع( األوىل غري ناضجة و الثانية ناضجة 

و الثالثة حبىل وهي أطولها وعندما توجد قطعة رابعة تكون دامئاً حبىل. تنفصل القطعة 

األخرية بشكل فاعل و تخرج من أمعاء الكلب.

البيوض )œufs(: تشبه متاماً بيوض الرشيطية و تبقى حية من 6 إىل 12 شهرا يف الرتاب  �

إذا كانت درجة الحرارة و الرطوبة مناسبتني.

الموطن :
وتوجد   )hôte définitif النهايئ  )الثوي  والذئاب  الكالب  أمعاء  يف  الكهلة  الدودة  تعيش 

لديها بأعداد كبرية، ثم نجدها عىل شكل يرقي )Forme larvaire( الذي هو عبارة عن 

الكيس املايئ )kyste hydatique( يف الثوي املتوسط )hôte intermédiaire(، هذا األخري 

يكون إما طبيعي كالخروف خاصة وغريه من الحيوانات العاشبة كالبقر و اإلبل و األحصنة، 

أو عارض )hôte accidentel( كاإلنسان.

دورة الحياة )cycle parasitaire( شكل ترسيمي 2 : 
الخروف  فيصاب  العشب  لتلوث  الكلب  براز  مع  البيوض  الحامل وتخرج  القطعة  تنفجر 

الهضمية  اإلنزميات  بتأثري  تنحل  أمعائه  إىل  البيوض  تصل  وعندما  امللوث  العشب  بأكله 

 )oncosphere( األشواك  مسدس  الجنني  ويخرج   )sels biliaires( الصفراوية  واألمالح 

 veine( ويخرتق جدار األمعاء ليصل إىل األوعية اللمفية والدموية وينتقل عرب الدوران البايب

porte( إىل الكبد و من ثم عرب الدوران إىل الرئة .وهي تتبع نفس الدورة عند اإلنسان حيث 

تصيب الكبد وخاصة الفص األمين )lobe droit du foie( يف %60 من الحاالت والرئة يف 

%25 من الحاالت و خاصة الرئة اليمنى ومن الرئة تصل عرب القلب األيرس إىل الدوران العام 

ومنه إىل األعضاء املختلفة كالجملة العصبية املركزية يف %5 من الحاالت وقرش الكلية يف 

%5 من الحاالت أيضاً و العظام يف %2 من الحاالت ويف %20 من الحاالت تشاهد إصابات 

متعددة يف أكرث من عضو. يصل الجنني املسدس األشواك إىل الكبد و يفقد أشواكه ويتحول 

إىل كيسة مائية يصل قطرها إىل 1 سم بعد شهرين و إىل 5 سم بعد سنة واحدة وقد يصل 

قطرها بعد سنوات إىل 15-20 سم وذلك حسب مرونة العضو املصاب بها ويزداد حجمها 

عادة مبعدل 0.25 – 1 سم / سنة وتحوي داخلها عدة لرتات من السائل .تنتقل اإلصابة 

املائية )حني  الكيسة  الخراف املصابة محتوية عىل  تناوله لكبد أو رئة  للكلب عن طريق 

إذ تلقى األعضاء املصابة إىل  موت الخراف يف الطبيعة أو بعد الذبح غري املراقب بيطرياً 

As matter fact, this illness occurs when eggs of a parasite called Echinococcus granulosis, are ingested, 

these eggs are contained in food, contaminated by the stool of definitive hosts, normally represented by 

family Canidae and family Felidae, that are infected by the Echinococcus adult worms. Usually, the liver 

is the most frequently infected organ, as regarding the form, the composition and clinical manifestations 

of the hydatid cysts formed, they vary according to the infected tissue . Open surgical removal still 

remains as the standard for cystic echinococcosis treatment, nevertheless, researchers found out other 

alternative options of treatment ; using derivatives of Albendazole administered at different doses ; 

treatment involving percutaneous drainage )PAIR( by means of ultrasound device, and laparoscopic 

surgery in case of complications, as well. Above all, prevention strategies still have the greatest role in 

hydatid cysts eradication, and in solving this health condition, especially in endemic countries.

القطعة غري الرأس
الناضجة

صفني من 
الخطاطيف

القطعة 
الناضجة

القطعة املثقلة أو الُحبىل

شكل ترسيمي 1 للمشوكة الحبيبية
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الكالب( فينهضم جدار الكيسة و تنبثق الرؤيسات )كل رؤيس يعطى دودة كهلة( وتتعلق 

عىل مخاطية )muqueuse( أمعاء الكلب وتتحول بعد 6 أسابيع لديدان كهلة.

طريقة انتقال الخمج لإلنسان :
1. الطريقة غري املبارشة عن طريق النباتات أو الفواكه األرضية النيئة أو املاء أو األواين 

امللوثة برباز الكالب املحتوي عىل البيوض.

2. الطريقة املبارشة عن طريق اليدين مبالمسة فرو الكلب املصاب املحتوي  عىل البيوض 
نتيجة تلوثه بربازه ويشاهد ذلك خاصة عند األطفال و لدى األطباء البيطريني و الرعاة 

و مريب الحيوانات.

: Physiopathologie الفيزيولوجيا المرضية

الكيسة المائية )kyste hydatique( : شكل ترسيمي 3، وهي الشكل الريقي 
للمشوكة الحبيبية، تتكون من مسكن واحد و تتشكل اعتباراً من الجنني مسدس األشواك 

الذي يتحوصل و ينمو تدريجياً و تتألف الكيسة من الطبقات و العنارص التالية من الخارج 

نحو الداخل :

يشكلها   )Fibreuse( ليفية   عبارة عن محفظة   :  )Adventice( الكيسة  الغالف حول 
 )se calcifie( نسيج  العضو املصاب كرد فعل عىل منو وضغط الكيسة وغالباً ما تتكلس

مع الزمن.

مخطط ميثل أمناط دورات حياة طفييل املشوكات الحبيبية

شكل ترسيمي 2 : دورة حياة املشوكة الحبيبية

مـــقــــــــاالت
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الغشاء الجليدي )Membrane cuticule(: لونه أبيض صديف أو عاجي ترتاوح سامكته 
بني 1 – 2 مم وهو ال يضم خاليا، ويتكون من عدة طبقات من مادة شبيهة بالكيتني وهو 

مرن ليسمح بنمو الكيسة كام أنه يسمح مبرور املواد املغذية ومينع دخول الجراثيم لذلك 

يبقى سائل الكيسة معقام.

الغشاء املنتش )Membrane proligère(: يبطن الغشاء السابق وهو رقيق جداً ورسيع 
العطب ولونه ابيض وهو يتألف من طبقة واحدة ثخانتها 20 مكرون، تتألف من خاليا غنية 

بالغليكوجني ولهذا الغشاء 3 وظائف هي: توليد الغشاء الجليدي و توليد الرؤيسات وإفراز 

.)liquide hydatique( سائل الكيسة

من  تنشأ  الكيسية:  املحافظ  أيضاً  وتسمى   )Vesicules filles( املنتشة  الحويصالت 
الغشاء املنتش وتحوي ضمنها عددا من الرؤيسات البدئية )Protoscolex(، وقد تنفصل 

هذه الحويصالت لتسبح ضمن سائل الكيسة.

الرؤيسات البدئية )protoscolex(: حجمها حوايل 100–200 مكرون وهي تتواجد داخل 
الحويصالت بشكل مجموعات أو تسبح حرة يف جوف الكيسة فتشكل مع الحويصالت املنتشة ما 

يسمى بالرمل الكييس )sable hydatique(، وإذا تشققت الكيسة أو متزقت تستطيع الرؤيسات 

.)kystes secondaires( املنتقلة إىل مناطق أخرى من الجسم أن تشكل كيسات ثانوية

 eau de( الصخر  ماء  يشبه  اللون  سائل عديم   :)liquide hydatique( الكيسة  سائل 
roche( وهو ذو كثافة منخفضة ويحتوي عىل بعض األمالح مثل الكلور الصوديوم وسلفات 

الرؤيسات ومينح  الصوديوم و بعض اإلنزميات. وظيفة هذا السائل تغذية الحويصالت و 

توتر هذا السائل الكيسة بعض املقاومة و القوة الضاغطة عىل النسيج املحيط بها ويكون 

الصدمة  مولدة  بروتينية  مواد  الحتوائه عىل  الكيسة  متزقت  إذا  للتأق  مولد  السائل  هذا 

.)choc anaphylactique( األرجية

وميكن أحياناً أن تتشكل كيسات بنات داخلية أو خارجية : 

داخلية: تتطور ضمن الكيسة األم وتتشكل بإحدى اآلليتني التاليتني: �

الحويصالت فتنفصل  الغشاء املنتش نتيجة رض، أو رسعة تشكل  انفصال جزء صغري من 

عن الطبقة املنتشة.

التموضعات  � يف  خاصة  وتشاهد  نادرة  وهي  األم  الكيسة  خارج  تتموضع  خارجية: 

العظمية نتيجة زيادة الضغط داخل الكيسة األم فينفتق الغشاء املنتش من منطقة ضعيفة 

وتتشكل منه الكيسة الخارجية.

: Diagnostic clinique التشخيص السريري
تتطور الكيسة املائية ببطء وتتعلق املظاهر الرسيرية بحجم و مكان وعدد الكيسات. وهي 

تبقى صامتة رسيريا بدون أعراض لفرتة طويلة إذ تُْكتََشف صدفة خالل إجراء فحوصات 

شعاعية روتينية وتحدث األعراض املرضية بسبب املضاعفات غالباً.

المظاهر السريرية :
يراجع املريض طبيبه يف الحاالت التالية: عندما تضغط الكيسة عىل العضو املتواجدة فيه 

مؤدية الضطراب يف وظائفه نتيجة انسداد األقنية الصفراوية أو األوعية الدموية؛ أو عند 

.)réactions allergiques( الكيسة وحدوث تفاعالت أرجية )rupture( متزق

1. الكيسة الكبدية :
يبدأ ظهور األعراض بعد 10 إىل 15 سنة تقريبا من بدء اإلصابة يف حال غياب مضاعفات 

تحدث ضخامة كبدية ملساء )Hépatomégalie( غري مؤملة ودون عالمات وظيفية مرافقة، 

وعندما تكون الكيسة كبرية ميكن الشعور مبا يسمى بعالمة االرتعاش، ولكن الحالة األكرث 

شيوعاً هي ظهور أعراض نتيجة املضاعفات التالية: 

الريقان )ictère( و هو ناتج عن ضغط أو متزق الكيسة يف الطرق الصفراوية.  �

ضغط  � عن  ناتج  وهو   )Hypertension portale( الباب  وريد  توثر  فرط  أعراض 

الكيسة عىل وريد الباب.

� .)veine cave( أعراض ناتجة عن ضغط الكيسة عىل الوريد األجوف

قد  � مام   )traumatique( الريض  أو   )spontané( العفوي  الكيسة  تنورس  أو  متزق 

األرجية  البسيط والصدمة  الرشى  ترتاوح بني  أرجية  )تفاعالت  نتائج عاجلة  يؤدي لحدوث 

choc anaphylactique mortel( أو آجلة وهي تشكل الكيسات الثانوية والتي ميكن أن 

تكون موضعية )localisée( تنورس ضمن الطرق الصفراوية مسببة التهاب طرق صفراوية 

)angiocholite( أو ويرقان انسدادي )ictère cholestatique(؛ جهوية )régionale( تنورس 

إىل الصفاق أو نحو الجنب؛ معممة )généralisée( تنورس ضمن وعاء دموي وانتشارها بالتايل 

عرب الدم.

وتقيح  � الصفراوية  الطرق  ضمن  املتنورسة  أو  املتمزقة  للكيسة  جرثومي  خمج 

.)Abcés du foie( الكيسة وتحولها إىل خراج كبدي )abcédation(

2. الكيسة املائية يف مواضيع أخرى:

الكيسة الرئوية: وهي أرسع ظهورا من الكبدية وهي تسبب سعال وضيق نفس ونفث  �

دموي وأمل صدري وتساعد الصورة الشعاعية للصدر عىل التشخيص ولكن ميكن أن تصاب 

الكيسة الرئوية بإحدى املضاعفات كأن تضغط عىل قصبة مجاورة، أو تتمزق أو تتنوسـر 

يف قصبة مؤدية لخروج سائل صايف من الفم )vomique hydatique( ذو طعم مالح قليالً 

تصاب  وقد  املمصوصة.  العنب  حبات  بشكل  تبدو  التي  الكيسة  حويصالت  عىل  يحوي 

 .)Abcès pulmonaire( الكيسة املتمزقة بخمج ثانوي وتتحول لخراج رئوي

الواضح الحدود لعدم  � التقليدي  الكييس  العظمية: وهي ال تأخذ هنا الشكل  الكيسة 

 pseudo( الكاذب  الورمي  الشكل  فتأخذ  الكيسة  للغالف حول  العظمي  النسيج  تشكيل 

 )fractures spontanées( وميكن أن تسبب آالم عظمية و حدوث كسور عفوية )tumoral

يف العظام الطويلة كالساق والذراع ويف الحوض و الفقرات وهنا ميكن أن تضغط عىل الحبل 

 .)moelle épinière( الشويك

الكيسة الكلوية: ميكن أن تسبب بيلة دموية وأمل قطني. �

الكيسة الدماغية: ميكن أن تظهر عىل شكل متالزمة ورمية مع حدوث نوبات رصعية  �

من  أرسع  بشكل  الدماغية  الكيسة  أعراض  وتظهر  للرؤية  فقد  أو   )crises d’épilepsie(

الكبدية أو الرئوية رغم أن حجمها قد يكون أصغر.

شكل ترسيمي 3 للكيس املايئ  

الكيس المائي الكبدي
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قد تصاب العني أو الطحال أو القلب أو الغدة الدرقية )glande thyroïde( بالكيسة  �

املائية يف حاالت نادرة.

مصير الكيسة :
إذا مل تعالج الكيسة فإنها تتكلس )calcification( و متوت نتيجة ارتشاف السائل داخلها، 

ولكنها قد تتعرض ألحد املضاعفات املذكورة سابقا يف حالة اإلصابة الكبدية. 

 :Diagnostic paraclinique التشخيص اإلسريري
تنبع صعوبة تشخيص الكيسة املائية من األسباب التالية:

وجودها يف أعضاء عميقة لذلك تكون ال عرضية. �

طول فرتة الحضانة بسبب النمو البطيء للكيسة. �

 )Diagnostic radiologique( التشخيص الشعاعي

1. الصورة الشعاعية العادية )radiographie standard( وهي تكشف الكيسة املائية 

الرئوية وحتى لو مل تكن متكلسة، أما يف باقي األعضاء فال تكشف إال الكيسات املتكلسة 

وتبدو الكيسة واضحة الحدود فيها سوية سائلة.

2. يعترب الفحص بالصدى أو باملوجات فوق الصوتية )échographie( أحد أهم الفحوصات 

 ،)classification( تصنيفها  و  الكبد  يف  املائية  الكيسة  إظهار  من  متكن  التي  الشعاعية 

وميكن أيضا من إبراز بعض مضاعفاتها )خاصة التنورس أو الضغط عىل الطرق الصفراوية 

أو عىل وريد الباب وأيضا وجود تقيح أو خراج كبدي(. وتظهر الكيسة املائية خالل الفحص 

الكيسات  املائية هي ظهور  بالصدى يف شكل كيسة فيها سائل، والعالمة املميزة للكيسة 

البنات داخل الكيسة األم وميكن أحياناً رؤية الرمل العداري.

إىل  الكبدية  الكيسة  يصنف  الذي  الغريب  األستاذ  تصنيف  هو  استعامال  األكرث  التصنيف 

خمسة أصناف حسب مرحلة منوها:

ͳ الصنف األول: كيسة مائية بسيطة. 	

ͳ الصنف الثاين: انفصال جزيئ أو كيل للغشاء املنتش.	

ͳ الصنف الثالث: كيسة ممتلئة بكيسات بنات.	

ͳ الصنف الرابع: كيسة شبه ورمية.	

ͳ الصنف الخامس: كيسة متكلسة.	

يف  أهميته  وتربز   )scanner ou tomodensitométrie( املحوري  الطبقي  التصوير   .3

واألوعية  الصفراوية  بالطرق  وعالقتها  متناهية  بدقة  الكبدية  الكيسة  موضع  تشخيص 

واألوردة الدموية كام ميكن التصوير بالرنني املغناطييس من البحث عن متوضعات أخرى 

غري كبدية للكيسة والتي يصعب الكشف عنها بالصدى.

 )Imagerie par résonance magnétique( املغنطييس  بالرنني  التصوير  يعطي   .4

كان  إذا  عادة  ويستعمل  املحوري  الطبقي  التصوير  يعطيها  التي  املعطيات  نفس  تقريبا 

هناك مانع الستعامل هذا األخري عند املرأة الحامل مثال.

 )diagnostic biologique( التشخيص المخبري

النوعية  األضداد  تكشف  للتشخيص،  املعتمدة  وهي   ،)sérologie( املصلية  التفاعالت 

للكيسة املائية يف املصل. ومن هذه التفاعالت:

ͳ 	 .)Empilement sanglante indirecte( كومة دامية غري مبارشة

ͳ 	 .)immunofluorescence indirecte( التألق املناعي الالمبارش

ͳ الرحالن املناعي ويظهر فيه القوس رقم 5 املميز للمشوكة الحبيبية.	

ͳ 	 .)ELISA( االليزا

املصلية  التفاعالت  تكشف  الدقة.  لزيادة  التفاعالت  من هذه  نوعني  إجراء  املفضل  ومن 

%90 من الكيسات الكبدية و70–%75 من الكيسات الرئوية مع احتامل وجود  نسبة من 

النتائج السلبية الكاذبة  )Faux negatifs( إذا كانت الكيسة ميتة أو كبرية جدا لذلك ال 

تنفي سلبية التفاعالت املصلية وجود الكيسة املائية، كام أنه ميكن حدوث نتائج ايجابية 

عند  أو   )cysticercose( املذنبة  الكيسات  بداء  اإلصابة  حالة  )faux positifs( يف  كاذبة 

 lupus érythémateux( الحاممي  الذآب  أو   )cirrhose foie( الكبد  بتشمع  اإلصابة 

 )Western blot( لذلك يجب استخدام اختبارات تأكيدية كلطخة ويسرتن .)disséminé

التي تسمح برؤية الرشائط النوعية للكيسة املائية. 

وميكن إجراء التفاعالت املصلية ملراقبة نتيجة العمل الجراحي إذ انها تصبح سلبية بعد 12 

- 24 شهر من االستئصال الجراحي، لذلك تعاد هذه التفاعالت كل 3 أشهر خالل عامني بعد 

الجراحة ثم مرة كل 6 أشهر ويدل بقاء عيار األضداد يف املصل مرتفعاً بعد العمل الجراحي 

أو عودة ارتفاعها عىل النكس )recidive( أو عدم االستئصال الجيد وعندها يجب إجراء 

استقصاء رسيري وشعاعي كامل 

كشف املستضدات )anticorps( وهو اختبار حديث يكشف مستضدات الكيسة املائية يف 

املصل، ويفيد هذا االختبار يف التفريق بني الخمج الحديث والقديم وكذلك يف التحقق من 

نجاح املعالجة ألن هذا املستضد يختفي مبارشة بعد الشفاء.

التشخيص الطفييل املبارش وهو رؤية الرؤيسات إذا متزقت الكيسات القريبة من القصبات 

وخرج محتواها من الفم أو يف حالة فحص العينات املستأصلة بعد العمل الجراحي. لكن 

التمييز  أو رمل مايئ. وميكن  الكيسات يكون عقيام ال يحتوي عىل رؤيسات  هناك بعض 

بني الرؤيس امليت والحي بواسطة التلوين بأحمر االيوزين، فيتلون الرؤيس امليت باللون 

األحمر ويكون الحي غري ملون ويدل ذلك عىل إمكانية تشكل كيسات ثانوية.

تجاه  عاجل  جلدي  تحساس  فرط  تفاعل  وهو   )réaction de casoni( كازوين  تفاعل 

املستضد وقد بطل استعامله حالياً ألنه غري نوعي وحساسيته قليلة.

 : Traitement العالج
سنأخد الكيسة الكبدية  كنموذج حيث يكون هدف العالج هو استئصال الكيسة و منع 

تكرارها. 

الكيسة، أعدادها، متوضعها  الجراحي عىل نوع  العالج  : يتوقف نوع  الجراحي  العالج   .1

كيسة مائية متكلسةبنات بكيسات ممتلئة مائية  كيسةكيسة مائية بسيطة

مـــقــــــــاالت
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يف الكبد، و وجود أو عدم وجود مضاعفات مصاحبة. ينقسم العالج الجراحي إىل تقنيتني 

رئيسيتني :

التقنية األوىل: استئصال الكيسة دون فتح محتواها و يعترب هذا النوع من الجراحة األنجع  �

واألحسن من حيث النتائج، و هي تقنية دقيقة تحتاج إىل خربة جراحية و تنقسم إىل ثالثة أنواع :

ͳ 	.)perikystectomie sans parenchyme hépatique( شفط الكيسة بدون نسيج  كبدي

ͳ 	.)Perikystoresection( شفط الكيسة مع جزء من النسيج الكبدي

ͳ استئصال شدفة )segmentectomie( أو فص )lobectomie( من الكبد الحاوي  للكيسة. 	

�  )Résection du dôme saillant( للكيسة  البارز  الغشاء  استئصال   : الثانية  التقنية 

)صورة 1 – 2( : يعترب هذا النوع من الجراحة األكرث مامرسة لسهولتها مقارنة مع النوع 

األول من الجراحة لكنه أقل نجاعة وأكرث عرضة لتكرار املرض ولهذا يجب أثناء الجراحة أخذ 

الحيطة لعدم متزق الكيسة و انتشار محتواها.

تبدأ التقنية بحامية ساحة العمل الجراحي جيدا بالشانات )compresses( املبللة مبحلول 

ملحي مفرط )serum hypertonique(، بعد ذلك تحقن الكيسة بنفس املحلول و يرتك 

10 دقائق ثم يسحب السائل و يستأصل الغشاء املنتش وميسح باطن جوف الكيسة بشانة 

مبللة مبحلول ملحي مفرط ويفجر الجوف الكبدي خارجا. و يستأصل الجزء البارز من جدار 

.)péritoine( الكيسة ليبقى الجوف مفتوحا عىل الصفاق

2. العالج باملنظار )traitement endoscopique(: يستعمل هذا النوع من العالج يف حال 

وجود مضاعفات الكيسة املائية و تحديدا حدوث متزق أو تنورس الكيسة يف الطرق الصفراوية 

مام قد يسبب التهابها وحدوث يرقان انسدادي يف هاته الحالة يعترب التدخل الجراحي أو األفضل 

العالج باملنظار رضورة مستعجلة، و سيتطرق مقال يف هذا العدد بالتفصيل لهذا النوع من العالج.

3. السحب عرب الجلد )drainage percutanée(: يستعمل هذا النوع من العالج مبساعدة 

جهاز الرتددات فوق الصوتية يف حال وجود كيسة مائية بسيطة من الصنف األول أو الثاين 

من تصنيف األستاذ الغريب و سيتطرق مقال يف هذا العدد بالتفصيل لهذا النوع من العالج.

4. العالج الكيميايئ : يوصف هذا العالج عادة عند وجود موانع للجراحة أو يف حالة الكيسات 

أتبثت  قد  و   .)récidive( النكس  لتفادي  الجراحة  بعد  يوصف  أن  ميكن  كام  املتعددة. 

الدراسات أن استخدام مركبات بنزاميدازول )benzimidazol( مثل ميبندازول أو فينبيداول  

)Menbendazol - fenbendazol( لفرتات طويلة يف القوارض املصابة لها إمكانية إتالف أو 

قتل تلك الحويصالت كام تؤدي تلك املركبات إىل توقف أو تراجع يف منو تلك الريقات. ويعطى 

ألبيندازول )Albendazole( بجرعة 400 مغ مرتني يوميا مع الطعام ملدة 3 أسابيع وميكن 

تكرار أشواط املعالجة 5 – 6 مرات بفاصل أسبوع بني كل شوط وشوط.

المتابعة :
الكياميئ  العالج  الكيسة يف حال  تضاؤل حجم  للتأكد من  الشعاعية  املتابعة  إجراء  يجب 

املنفرد و يجرى ذلك كل 3 أشهر يف حالة العالج الجراحي. يجب املتابعة بالفحص بالصدى 

والتشخيص املخربي كل 6 أشهر للتأكد من عدم حصول النكس.

باملائة   10 من  أزيد  إىل  تصل  قد  النكس  نسبة  أن  الدراسات  تشري   :)récidive( النكس 

وترتفع هذا النسبة مع وجود مضاعفات للكيسة.

الوقاية :
1. بالنسبة للخروف: تشديد املراقبة البيطرية للمسالخ و منع الذبح خارجها و إتالف أو 

إحراق األحشاء املصابة.

2. بالنسبة للكلب: يجب عدم استعامل الكالب يف الرعي وإبعادها عن املسالخ أو أماكن 

الذبح. كام يجب معالجة الكالب املصابة مبضادات الديدان.

ب االحتكاك مع الكالب و خاصة األطفال،  3. بالنسبة لإلنسان: تكثيف التوعية الصحية كتجنُّ

غسل اليدين جيداً بعد مالمسة الكالب، غسل الخضار والفواكه األرضية التي تؤكل نيئة.

التثقيف الصحي و التوعية :
البد من االهتامم بالتثقيف الصحي خاصة يف املناطق الريفية و لدى األشخاص املتعاملني 

مبارشة مع الكالب، وكذلك أخذ االحتياطات الالزمة يف املعامل واملستشفيات و العيادات 

البيطرية.

التصوير الطبقي املحوري لكيستني مائيتني : سهم أحمر : كيسة ممتلئة بكيسات بنات - 
سهم أزرق : كيسة متكلسة

صورة 1 جراحية الستئصال الغشاء املنتش بعد فتح غالف الكيسة املائية

الكيس المائي الكبدي
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خاتمة : 
ما يزال مرض الكيسات املائية مشكلة صحية يف دول البحر األبيض املتوسط عموما واملغرب 

الكبدية  العمر. وما تزال اإلصابة  خصوصا، ويصيب كل األعامر خاصة من هم يف مقتبل 

أكرث شيوعا، ورغم تطور التقنيات الجراحية وظهور تقنيات غري جراحية وعالجات كيميائية 

حديثة تبقى نسبة النكس مرتفعة ولهذا فإن لإلجراءات الوقائية الدور األكرب يف استئصال 

هذا املرض من املجتمع وحل املشكلة الصحية يف الدول املوبوءة.
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صورة 2 صورة للغشاء املنتش )Membrane proligère( مع كيسات بنات بعد استئصاله جراحيا


