
 

  

وأمراضها  المرارة   

Gallbladder and its  

Diseases  

 



 

؟ المرارةماهي   

هي عبارة عن كيس تقع في التجويف السفلي للكبد، و التي   

 تتصل مباشرة بها عن طريق القنوات الصفراوية. 

 

 

 

 

 ماهي وظيفة المرارة ؟

 .تركيز و حفظ العصارة الصفراوية التي تفرز من الكبد .1

أثناء انقباض المرارة تنساااا العصااارة الصاافراوية  ل      .2

 األثن  عشر للمساعدة في هضم الطعام الدسم.

  



 ؟المشاكل التي قد تصاب بها المرارةماهي 

 

. حصوات المرارة: 1  

ا تاادخ عنادماا تاتال النساااااااباة الطبيعياة   و هي األكثر شااااااايوعاع

ثم لمكونات العصاارة الصافراوية و يي إ  ل  الترسابات و من  

  تتكون الاصوة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حصوات بالمرارة  



 المـرارة؟ حصـوات ماهي أنـواع

 :ماتالطاة •

  البليروبين   ل   باإلضااافة  الكالساايوم  أمالح  عل   تاتوإ  و  

  شيوعاع   األكثر   هو  الاصوة  من  النوع  هذا  و  الكولسترول،  أو

  .انتشاراع  و

 

 

 

 

  :ماتلطاة غير  •

  العصاااااااااارة  مكوناااات  من  واحاااد  نوع  من  تتكون  أنهاااا  أإ  

  من   ماااا  فقط  مكوناااة  تكون  فقاااد  لاااذلااا   الصااااااافراوياااة

  .الكاالسياوم من أو البليروبين من أو الكولسترول

 

 

 

 

 



 ماهي أسباب الحصوات؟ 

 

أمراض الدم الوراثية مثل فقر الدم   •

 المنجلي. 

 

 تناول الدهون بكميات كبيرة و لفترات طويلة.  •

 

  الامل.خمول المرارة أثناء فترة  •

 

  وجو  تشوهات خلقية بالمرارة. •

 

  



 ماهي أعراض الحصوات؟ 

بعد تناول وجبة  سمة يشعر المريض بألم  

في الجانب األيمن من أعل  البطن و قد  

يشعر المريض بألم في الكتف األيمن في  

 نفس الوقت. 

  

 هل يوجد طريقة لتفادي حصوات المرارة ؟

 

لكن يمكن تقليل نسبة حدوثها  ال توجد طريقة واضاة لمنعها و  

 بتقليل نسبة استهالك الدهون الايوانية في األطعمة. 

  



 ما هي مضاعفات حصوات المرارة؟

 المغص المرارإ.   .1

يادخ حين تعلق الاصوة في القناة الاارجية من المرارة   

 الذإ يتميز بآالم  قناة كيس المرارة( ي )ف

  البطن و شديدة في الجهة العليا اليمن  من 

و    قد يمتد أحياناع  ل  ما بين عظمتي الكتفين 

تقيي شديد، مع شعور  ، قد يرافق المغص

 في البطان.  بانتفاخ بعسر هضام و شعاور 

و التي تي إ  : التهابات المرارة الاا ة و المزمنة  .2

  ل  حدوخ تجمع صديدإ مع تسمم بالدم ال قدر الله. 

ما يي إ  ل   م   :انتقال الاصوة  ل  القنوات الصفراوية  .3

انسدا ها و حدوخ اليرقان )الصفرة( و التهابات القنوات  

الصفراوية و الكبد، و التهابات البنكرياس، و في أحيان  

 ضئيلة انسدا  األمعاء.

ال سمح الله  ذا تركت الاصوة : سرطان المرارة  .4

 لسنوات طويلة. 

 

 

 

  



 ؟التهابات المرارةماهي 

الاصوة و في أحيان نا رة تادخ  غالبا ما تادخ عند وجو  

 االلتهابات بدونها. 

مثل أعراض الاصوات و لكنها  و أعراضها  

أشد و يصابها ارتفاع في  رجة الارارة مع  

 .الغثيان و القيء 

   

ينصح باستشارة الطبيب مباشرة عند اإلحساس  

مثل التهاا   لتالفي حدوخ المضاعفات باأللم 

  البنكرياس الاا  و انسدا  القنوات الصفراوية.

 

  



 ؟  ماذا تعرف عن سرطان المرارة

سرطان المرارة يعتبر من السرطانات النا رة، و هو بطيء  

النمو و االنتشار و غالبا ما يكتشف بعد استئصال المرارة و  

 أعراضه أيضاع ال تاتلف عن أعراض حصوات المرارة

 

 

 

 

 

  

المرارة   سرطان   



 أمراض المرارة؟  تشخيص  ماهي طرق

التصوير بالموجات الصوتية هو األمثل و   

األ ق في تشايص أمراض المرارة، و في  

أحيان قليلة يلجأ الطبيب  ل   جراء األشعة  

 المقطعية أو مناظير القنوات المرارية. 

 

 أمراض المرارة؟ عالجطرق    ماهي

ينصح  ائما باستئصال المرارة عند وجو   

هذا  أعراض ناتجة من حصوة المرارة، و يتم 

حاليا بالمنظار الجراحي عل  نطاق واسع و قد 

قلل ذل  من عد  أيام التنويم بالمستشف  و  

كما قلل من آالم ما بعد العملية الجراحية، حيث أصبح من  

 الممكن خروج المريض في نفس يوم العملية.

 

 

 

 



 استئصال المرارة؟  ما هي طريقة

من الااالت و    %95بنساااااابة   يتم اسااااااتئصااااااال المرارة بالمنظار

المرضا  تاتاج لفتح البطن في حال وجو     من  %5نسابة    هناك

التصااااقات أو الساااتكشاااا  القنوات الصااافراوية، و في حالة  

اسااتئصااال المرارة بالمنظار باسااتطاعة المريض الاروج للمنزل 

في نفس اليوم أو اليوم الذإ يليه و يسااااتطيع مزاولة أعماله  

 سة أيام.ثالثة  ل  خم في غضون

أماا في حاالاة عملياة فتح البطن فياتااج للتنويم لمادة ال تقال 

عن ثالثاة أياام و باالتاالي ياتااج  ل  أسااااااابوعين للعو ة لمزاولاة  

 أعماله الطبيعية. 

 

 

 

 

 

 



هل يستطيع الشخص العيش بصورة 

 طبيعية مع استئصال المرارة؟

نعم، يساااتطيع الشااااص العية بصاااورة 

المرارة المريضاااااااة قاد تم اساااااااتئصاااااااالهاا مماا  طبيعياة حياث أن 

يساااعد العصااارة الصاافراوية الكبدية باالنسااياا مباشاارة  ل   

 األنث  عشر للمساعدة في عملية الهضم.

 

هل يجب استئصال المرارة في حالة 

 وجود حصوة بدون أعراض؟ 

ال ننصااااح باسااااتئصااااال المرارة بدون وجو  أعراض  ال في  

المناعة الضاعيفة، أو في حالة مرضا  الساكر، المرضا  ذوإ  

حالة سااااكن المريض مسااااافات بعيدة يصااااعب عليه الوصااااول 

 للمستشف   ذا حدثت له مضاعفات.

 

 

 



 ماهي التعليمات عند الخروج من المستشفى ؟ 

 

بعد ثالثة أيام من   االستاماميجوز للمريض  •

يجب أال يغمر نفسه بالماء    و  جراء العملية 

 حت  يتم  زالة الغرز. 

 

 :  ن حدوخ أية أعراض مرضية مثل

 االصفرار   •

 الام   •

 الرعشة  •

احمرار الجرح أو حدوخ ألم في موضع الجرح أو   •

قد تدل عل  وجو  التهاا   خروج  فرازات من الجرح

   .في الجرح

فإذا تعرضت ألإ من هذه األعراض يجب علي   

   الطبيب المعالج أو مراجعة قسم الطوارئ. مراجعة 

 

 

 



 ماهي التعليمات عند الخروج من المستشفى ؟ 

 

خذ قسطا كافيا من الراحة يوميا حت  يتم   •

   الشفاء الكامل. 

   ال تقم بعمل أية تمارين مجهدة .  •

ال تتناول أإ عالج غير الذإ وصفه ل  الطبيب   •

  . المعالج

 المتوازنة. ناول الوجبات الغذائية ت •

فال تأكل الطعام الاار المتبل أو الذإ ياتوإ عل  كميات عالية   

و الدجاج و األسماك و  من الدهون، وبإمكان  تناول اللاوم 

 الاضروات  

 

 

 

 

 

 

 



 ماهي التعليمات عند الخروج من المستشفى ؟ 

 

ال تمارس قيا ة السايارات لمدة أسابوعين بعد   •

  عملية فتح البطن.

 

الضرورإ مراجعة العيا ة في المواعيد الماد ة، و  من  •

كذل  مراجعة العيا ة في الموعد الماد  إلزالة الغرز بايث  

يتمكن الطبيب المعالج من فاص الجرح والتأكد من أن  

أن  تستر  صات    لتئام الجرح يسير عل  ما يرام وا

 الطبيعية. 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 المصا ر والمراجع:

 flaticon.comجميع الصور التوضياية المستادمة من  

 المراجعة والتدقيق: 

بمستشف  المل    الجراحة  تمت مراجعة ماتوى هذا الكتيب من قبل استشاريين 

 فهد الجامعي. 
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