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العالج التنظيري للمضاعفات المرارية لألكياس 
المائية الكبدية

Le traitement endoscopique des complications 
biliaires des kystes hydatiques hépatiques

الدكتور الحبيب بنعدية 
أخصايئ يف طب الجهاز الهضمي

املضاعفات  بني  ومن  املغرب،  يف  منترشا  مرضا  الكبدية  املائية  األكياس  تعترب 

املمكنة لهذه الحاالت االنفجار الكييس )rupture du kyste( داخل املمرات 

 obstruction des( القنوات  هذه  انسداد  عنه  يرتتب  الذي  اليشء  املرارية 

voies biliaires( فعدم االنسياب الطبيعي للامدة الصفراء يف قنواتها يؤدي إىل 

حالة التعفن املراري )angiocholite( الذي إن استمر ميكن أن يوصل املريض 

إىل الصدمة اإلنتانية )choc septique( وهذه مرحلة شديدة الخطورة قد تهدد 

حياة املريض، لذا نعتربها ضمن االستعجاالت القصوى.

اقتحم  أن  إىل  املجال  هذا  يف  الوحيد  طويل  لزمن  الجراحي  العالج  بقي  لقد 

التنظري العالجي )endoscopie interventionnelle( هذا امليدان بعد التقدم 

الكبري الذي حققه يف العقود األخرية، فأصبح بذلك العالج الرئييس لهذه الحاالت 

إما منفردا أو أوليا عىل أن تكمل الجراحة عالج األكياس الكبدية بعد ذلك.

املختصة من تحسني  الفرق  العالجية متكنت  التنظريية  الطريقة  وبفضل هذه 

عن  املرتتبة   )morbidité et mortalité( والوفيات  باملراضة  املتعلقة  النتائج 

هذا املشكل املريض.

مـــقــــــــاالت
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التقنية المستعملة :

 duodénoscope à vision( بواسطة منظار هضمي خاص ذو فتحة ضوئية جانبية

latérale( نلج عرب املعدة واإلثنا عرش )duodénum( حتى الوصول إىل الحليمة 

 voie biliaire( حيث تتم قسطرتها للوصول إىل القناة املرارية الرئيسية )papille(

principale(، بعد ذلك يتم إحداث منفذ عرب الحليمة بتقطيع للعضلة الحليمية 

لالستخراج  دقيقة  أدوات  وبواسطة   ،)sphinctérotomie endoscopique(

)matériel d'extraction(، تتم اإلزالة التدريجية للمكونات الكيسية حتى اإلفراغ 

الكيل للمسالك املرارية، بحيث يتم التخلص من هذه األغشية وسحبها إىل املعي 

الدقيق.

تطورت  ثم  املرارية،  الحصيات  لعالج  بداية  استعملت  الرائدة  التقنية  هذه 

قبل أن تقرتح لهذه الحاالت مبا أن املبدأ العالجي وطريقة اإلنجاز ال تختلفان. 

)ك،  التنظري  عرب  عكيس  بشكل  والبنكرياس  املرارية  املسالك  كشف  وتسمى 

 la cholangiopancréatographie rétrograde par voie( ،ت(  ع  ب،  م، 

.)endoscopique C. P. R.E

النتائج 

لقد قدمت كثري من الفرق املختصة يف التنظري الهضمي العالجي داخل املغرب 

وخارجه خصوصا يف الدول التي تنترش فيها هذه الحاالت )تونس، تركيا، إسبانيا( 

تجنب  التي  املشجعة  ونتائجها  التنظريية  الطرق  هذه  نجاعة  تثبت  دراسات 

نسب  مع  مضاعفات خطرية  عنها  ترتتب  قد  جراحية صعبة  عمليات  املريض 

وفيات مرتفعة، خصوصا وأن كثريا من املرىض يصلون إىل املستشفيات يف حالة 

صعبة قد تصل إىل الصدمة اإلنتانية )choc septique(. لهذه األسباب أصبح 

العالج التنظريي هو األمثل يف هذه الحاالت وترتك الجراحة يف املقام التايل أو إذا 

تعذر وجود فريق تنظريي متخصص.

تصل نسبة النجاح لهذه العملية التنظريية إىل حدود 97 باملائة ،أما املضاعفات 

 pancréatite aigue post( البنكرياس  التهاب  أساسا يف  قليلة وتتلخص  فهي 

 hémorragie( أو نزيف هضمي يف مكان التقطيع العضيل للحليمة )CPRE

post sphinctérotomie( وهي نَِسٌب قليلة جدا مقارنة مع املضاعفات املرتتبة 

عن الجراحة.

استنتاج

يعترب العالج التنظريي للمضاعفات املرارية لألكياس املائية الكبدية طفرة علمية 

وتقنية أدت إىل إحداث قفزة مهمة من ناحية النتائج اإليجابية لهذا املشكل 

هذه  تشجيع  يجب  لذا  ملفت.  بشكل  والوفيات  املراضة  تقليص  مع  الطبي 

التقنية والعمل عىل تعميمها يف أغلب املراكز العالجية ببالدنا لتجنب اللجوء 

إىل العالج الجراحي ما أمكن ذلك.

الصورة الراديولوجية للمسالك املرارية
cholangiographie

تقطيع العضلة الحليمية
sphinctérotomie

صورة إخراج الحويصالت الكيسية عرب الحليمية
extraction des membranes hydatiques par l'orifice de la sphinctérotomie


