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ملف خاص باألطروحات الطبية باللغة العربية لسنة 2017

مقدمة: 

ــني  ــق ب ــراء بســبب وجــود عائ ــق الصف ــل يف تدف ــج عــن خل ــان االنســدادي )Ictère rétentionnel( ينت الريق

الخليــة الكبديــة و اإلثنــا عــرشي )Duodenum(. و يتبعــه احتبــاس يف الوســط الداخــي للبيلريوبــني املقــرتن 

 .)bilirubine conjugée(

التشخيص:

القناة  � يف  حصاة  غالبا  يكون  الشباب  عند   : السن 

الصفراوية الرئيسية، و احتامل وجود الرسطان يرتفع 

مع السن. 

الريقان : يرقان  تدريجي يدل عى أصل رسطاين يف  �

حني أن الريقان املتغري يدل عى أصل حصوي. و يرافق 

هذا الريقان وجود تغوط ناقص التلون و بول داكن.

حكة : مرتبطة باحتباس األماح الصفراوية  يف الدم  �

و األنسجة. 

أمل بطني :  �

أو تحت مسكنات  - تلقائيا  اآلالم متغرية تختفي 

ال  دامئة  كانت  إن  حني  يف  حميد  مبرض  توحي  األمل 

تستجيب للمسكنات فهي توحي بإصابة ورمية. 

يوحي  - كتفي  تشعع  ذو  األمين  املراق  يف  أمل 

.VBP بتحيص القناة الصفراوية الرئيسية

اليرقان االنسدادي
Ictère rétentionnel 

d’origine obstructive

محمد أوشن 

دكتوراة يف الطب 

كلية الطب والصيدلة 

جامعة الحسن الثاين الدار البيضاء

تحت ارشاف األستاذ رشيد 

بوفتال، أستاذ يف الجراحة الباطنية 

مبستشفى ابن رشد بالدار البيضاء

رئيس لجنة األطروحة : 

األستاذ فريد شهاب، استاذ 

الجراحة الباطنية مبستشفى ابن 

رشد بالدار البيضاء، عميد كلية 

الطب والصيدلة بالدار البيضاء
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اليرقان االنسدادي

الخلف  - أمل يف منطقة الرشسوف تتشعع إىل 

نحو الظهر توحي إىل إصابة يف البنكرياس. 

غيابها  � حني  يف  حصاة  وجود  إىل  توحي  حرارة: 

يعرب عن وجود ورم. 

نقصان الوزن: يف حالة رسطان يف مرحلة متأخرة.  �

فقر الدم: إذا كان مرتبطا بريقان يجب التفكري يف  �

.)ampullome vaterien( ورم أمبولة فاتر

وهن و فقدان الشهية.  �

الثالوث : أمل متبوع بحمى ثم بريقان يدل عى أن  �

.)cholédoque( هناك حصاة يف القناة الصفراوية

مغص كبدي و يرقان: حىص يف القناة الصفراوية.  �

أمل دائم، يرقان و غياب الحمى: انسداد ورمي.  �

يرقان بدون حمى أو أمل عند شخص مسن: يؤرش  �

نحو ورم يف البنكرياس أو يف القنوات الصفراوية. 

البحث  � فيه  يتم  الرسيري:  الفحص  معطيات 

مجسوسة  حويصلة  عن  و  الكبد  يف  تضخم  عن 

)Vésicule palpable(. و يتم خاله البحث أيضا 

  gauche( اليرسى  الرتقوة  فوق  ملفوية  عقد  عن 

.)Ascite( و كذا عن االستسقاء )sus claviculaire

تواجد يرقان وتضخم الكبد باإلضافة إىل حويصلة  �

ضخمة يشري إىل تواجد رسطان رأس البنكرياس أو 

 ،)péri-ampullaire( األورام املحيطة بأمبولة فاتر

يف حني أن اجتامع هذه األعراض ال تشري إىل وجود 

.)courvoisier حىص يف القناة الصفراوية )قانون

بدون  � لكن  حمى   + الكبد  يف  تضخم   + يرقان 

حويصلة مجسوسة : هذه األعراض تشري إىل وجود 

حصاة يف قناة الصفراء، لكن يجب التفكري أيضا يف: 

أورام  متحصية  حويلة   + البنكرياس  رأس  رسطان 

املحيطة بأمبولة فاتر + حويصلة متحصية.

الفحوصات التكميلية :

يجب  تكمييل  فحص  أول   بالصدى:  الفحص   .1

القيام به و يعطي معلومات عن : 

وجود متدد اليشء الذي يشري إىل وجود عائق يف  -

تدفق الصفراء. 

داخل  - الصفراوية  القنوات  متدد  التمدد:  مكان 

خارج  الصفراوية  القنوات  يف  متدد  بدون  الكبد 

 du( الكبد  نقري  يف  وجود رسطان  إىل  يشري  الكبد 

.)fois hile

متدد القنوات الصفراوية داخل و خارج الكبد :  -

تشري إىل وجود رسطان رأس البنكرياس أو األورام 

املحيطة بأمبولة فاتر. 

وجود حصاة يف قناة الصفراء.  -

كتلة يف رأس البنكرياس.  -

نقيلة )metastase( أو عدة نواقل كبدية.  -

استسقاء.  -

-  .)veine porte( يف الوريد البايب )thrombose( خثار

2. الفحص بالرنني املغناطييس للقنوات الصفراوية : 

يشري إىل موضع التمدد و موضع االنسداد. 

3. الطبقي املحوري:

توسع القنوات الصفراوية.  -

كتلة يف رأس البنكرياس.  -

-  :)bilan d'extension( تشخيص انتشار الرسطان

عقد ملفاوية ،استسقاء.

4. التنظري الداخيل: دواعي االستعامل : 

فقر الدم.  -

الرنني املغناطييس للقنوات الصفراوية: توقف يف  -

أسفل قناة الصفراء مع بنكرياس طبيعي. 

الطبقي املحوري : البنكرياس طبيعي.  -

-  )biopsie( ميكن من أخذ خزعة

5. التحاليل البيولوجية:

-  ،)syndrome retentionnel( متازمة االنسداد

.)cholestase( الركود الصفراوي

ارتفاع نسبة : البيلريوبني املقرن BC، الفوسفتاز  -

phosphatase alcaline ، gamma  GT القلوية

الربوثرومبني  - نسبة  التخر:  عوامل  نسبة  قياس 

)facteur V( الخامس  العامل  لكن   منخفضة 

التخر  عوامل  امتصاص  عدم  )بسبب  طبيعي 

 .)k املرتبطة بالفيتامني

ناحظ   k الفيتامني  املريض  إعطاء  عند   : ماحظة 

ارتفاع يف نسبة هذه العوامل. 

6. عدد الكريات الحمراء و البيضاء. 

الدموية )urée( : فشل كلوي يف  اليوريا  7. نسبة 

 200 من  أكر  إىل  البيلريوبني  نسبة  ارتفاع  حالة 

umol/l

األسباب:

: hile du foie 1. رسطان نقري الكبد

يكون السن عموما أكر من 50 سنة.  -

تضخم  -  ، أو حمى  أمل  بدون  يرقان   : التشخيص 

 vésicule( مجسوسة  غري  حويصلة  و  الكبد 

.)biliaire non palpable

الفحوص التكميلية: -

الصفراوية 	  القنوات  :متدد  بالصدى  الفحص 

داخل الكبد بدون متدد القنوات الصفراوية خارج 

الكبد. 

الرنني املغناطييس الصفراوي. 	 

الطبقي املحوري.  	 

الصبيب  - مبرور  السامح  و  العائق  :رفع  العاج 

flux الصفراوي 

 	 : curatif العاج الشفايئ

- convergence قطع تقاريب : I النوع

النوع II + III : قطع صفراوي + كبدي  -

النوع IV : غري قابلة للقطع . -

صفراوي 	  تفمم   :)palliative( مسكن  عاج 

و عروة  الكبدية  الصفراوية  القناة  بني  ما  هضمي 

.)Anse jéjunale( الصامئي

2. رسطان رأس البنكرياس :

التشخيص الرسيري:  -

يرقان شديد بدون أمل وال حمى، تغوط ناقص 	 

التلون و بول داكن باإلضافة إىل حكة. 

الحالة العامة متدهورة يف املرحلة املتأخرة. 	 

 	.)cholestatique( تضخم كبدي ركودي

 	.)palpable( حويصلة صفراوية مجسوسة

الفحوص التكميلية: -

الفحص بالصدى: 	 

متدد القنوات الصفراوية داخل و خارج  -

الكبد. أحيانا بنكرياس كبري الحجم. 

استسقاء  -

نقائل كبدية  -

الطبقي املحوري:	 

كتلة يف رأس البنكرياس. -

اجتياح أو عدم اجتياح األوعية املرساقية.  -

 	 .)bilan d'extension( تشخيص انتشار الرسطان

 	.)resecabilité( تشخيص قابلية القطع

عرشي 	  اإلثنا  استئصال  الشفايئ:  العاج 

 duodéno – pancréatectomie( والبنكرياس الرأيس

.)céphalique
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العاج املسكن: تفمم صفراوي هضمي.	 

tumeurs péri-( 3. األورام املحيطة بأمبولة فاتر

:)ampullaires

تشمل كل من :

�  .)ampoule de vater( ورم أمبولة فاتر

أورام أسفل القناة الصفراوية خلف اإلثنا عرشي  �

و البنكرياس. 

أورام الجدار الداخيل لإلثنا عرشي.  �

التشخيص : مثل أعراض رسطان رأس البنكرياس  -

مع وجود أحيانا فقر الدم و تغوط أسود.

التنظري الداخيل )fibroscopie( : تشخيص عرب  -

 .)biopsie( خزعة

العاج : نفس عاج رسطان رأس البنكرياس.  -

:)lithiase du cholédoque( 4. حصاة قناة الصفراء

التشخيص : -

ثالوث )triade(: أمل + حمى غالبا مع قشعريرة 	 

.)variable( يرقان متغري +

تضخم الكبد. 	 

الحويصلة غري مجسوسة. 	 

الفحص بالصدى  :  -

تحيص الحويصلة الصفراوية 	 

متدد و تحيص القناة الصفراوية 	 

الرنني املغناطييس الصفراوي  -

العاج :  -

استئصال املرارة. 	 

 	.)choledocotomie( فتح  قناة الصفراء

استخراج الحىص. 	 

 	 .)kehr(عرب نازح T نزح عى شكل

عرب تنظري البطن: استئصال املرارة و بضع املرصة 	 

يف  الحىص  استخراج  أجل  من   )sphinctérotomie(

اإلثنا عرشي. 

خالصة : 

W .ينتج عن خلل يف تدفق الصفراء

W  .التشخيص يستدعي فحص دقيق و شامل

W  ،حصاة( األسباب  حسب  يختلف  العاج 

رسطان ....(

ملف خاص باألطروحات الطبية باللغة العربية لسنة 2017
اليرقان االنسدادي

http://www.fmpc.ac.ma - جامعة الحسن الثاين، كلبة الطب والصيدلة، الدار البيضاء


