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حىص املرارة
ما هي حىص املرارة

الصفراء مادة تُختزن يف املرارة ،واملرارة كيس طوله حوايل 10
سنتمرتات يتواجد يف الجزء العلوي األمين من البطن  -تحت
الكبد.
عندما تأكل ،تعرص املرارة هذه املادة الصفراء إىل داخل األمعاء
ملساعدتها عىل هضم الطعام .والصفراء شديدة األهمية لهضم
املأكوالت الدهنية؛ وهي عادة سائل مائل إىل اللون األخرض،
لكنها تشكّل خرثات عندما تتحول إىل مادة صلبة ،تسمى حىص
املرارة .وميكن أن يتفاوت حجم هذه الحىص وعددها.
ومعظم حىص املرارة هي حىص كولسرتول (بنسبة  )%80بينام
تكون الحىص األخرى حىص صبغية .ويُذكر أن معظم الناس
لديهم حىص مرارية ولكن دون دراية بوجودها.
الكبد
املرارة

املعدة
قناة الصفراء
حىص مرارية
البنكرياس

ما سبب معانايت من الحىص املرارية؟

يزيد احتامل حصول الحىص املرارية بسبب التقدم بالسن أو
الحمل أو أخذ أقراص منع الحمل أو عند فقدان الوزن بشكل
رسيع منذ فرتة قريبة.
كذلك يعترب األشخاص الذين يعانون من فرط الوزن أو السكري
أو الذين ال ميارسون النشاط البدين أو توجد إصابات سابقة
بالحىص املرارية عرض ًة لإلصابة بهذه الحالة.

ما هي املشاكل الصحية التي ميكن أن تسببها
الحىص املرارية؟

الحىص املرارية شائعة الحصول جدا ً ،إذ يصاب بها شخص من
أصل كل  6أشخاص يف مرحلة من حياته ،ويزيد شيوعها بنسبة
الضعف لدى النساء مقارن ًة بالرجال.
وال يدرك معظم الذين لديهم حىص مرارية بوجودها ،نظرا ً
لتضاءل األعراض أو عدم ظهورها إطالقاً .لكن قد تسبب الحىص
املرارية مشاكل صحية للبعض اآلخر .وفيام ييل بعض املشاكل
الصحية األكرث شيوعاً:
املغص املراري و هو عبارة عن نوبة مفاجئة من الوجع الشديد
يف البطن عندما تنتقل إحدى الحىص وتعلق يف القناة الضيقة
(قناة الصفراء) أثناء خروجها من املرارة فتسبب قيام املرارة
بالعرص بشكل أكرب ملحاولة دفع الحصاة عرب القناة .وقد يدوم
الوجع دقائق إىل ساعات ،وقد يصاحبه غثيان وتقيؤ؛ وعاد ًة ما
تزول املشكلة إذا أمكن إزاحة الحصاة من مكانها.
التهاب كيس املرارة وهو حالة تشري إىل حصول ّ
تخث أو التهاب
يف كيس املرارة عندما تعلق حصاة بشكل كامل يف قناة الصفراء.
ويف العادة ال يزول الوجع الناجم عن التهاب كيس املرارة وغالباً
ما يصاحبه ارتفاع يف الحرارة .والتهاب كيس املرارة حالة خطرية
وتتطلب عالجاً يف املستشفى بصورة عاجلة.
ويشمل عالج التهاب كيس املرارة يف أغلب األحيان أخذ مسكنات
وجع ومضادات حيوية ومصل للسوائل يف الوريد أثناء اسرتاحة
املعي .وإذا مل يعالَج التهاب كيس املرارة فإنه ميكن أن يتفاقم
وميكن أن تنفتق املرارة – وهذه حالة تهدد الحياة .ويحتاج
البعض أحياناً إىل عملية جراحية خالل وجودهم يف املستشفى
الستئصال كيس املرارة.
مشاكل صحية أخرى :ميكن أن تسبب الحىص املرارية أيضاً مزيدا ً
من االنسدادات يف الناحية السفىل من القنوات ،مام قد يؤدي
إىل الريقان (إصفرار الجلد) أو التهابات يف قنوات الصفراء أو
التهاب البنكرياس وكل من هذه الحاالت يتطلب رعاية عاجلة يف
املستشفى.
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حىص املرارة
كيف أعرف إذا كنت أعاين من حىص مرارية؟
يتم اكتشاف الحىص املرارية عاد ًة بواسطة املوجات فوق
الصوتية ،لكن ميكن أيضاً رؤيتها بواسطة فحوصات أخرى
كالتصوير املقطعي املحوسب (يس يت) أو التصوير بالرنني
املغنطييس (إم آر آي).

وغالباً ما يتم اكتشاف الحىص املرارية عن طريق الصدفة عندما
يطلب الطبيب إجراء فحص لسبب آخر  -وإذا مل تكن الحىص
املرارية تسبب لك مشاكل فال وجوب للقلق بشأنها.

ما هي الخيارات العالجية املتوفرة يل؟

يف أغلب األحيان ال تحتاج الحىص املرارية إىل عالج ،لكن يف بعض
األحيان يتوجب أخذ خيارات أخرى باالعتبار ومن بينها الجراحة.

يُنصح بالجراحة كأفضل عالج للذين يتكرر حصول نوبات أمل
لديهم من جراء الحىص املرارية ،وتجرى الجراحة عاد ًة بواسطة
عملية ثقب املفتاح (التي تعرف أيضاً باسم الجراحة باملنظار) أو
قد تحتاج إىل عملية مفتوحة إذا كانت الحالة أكرث تعقيدا ً.
هذا وميكن العيش حياة صحية بدون كيس املرارة ويجد  9من
أصل كل  10أشخاص أن أمل الحىص املرارية يزول بعد العملية
الجراحية.
يجري العديد من الناس جراحة الستئصال كيس املرارة لكن ال
يوجد إجراء طبي بدون مخاطر.
سوف يناقش طبيبك معك مخاطر إجراء العملية وكذلك أية
بدائل أخرى متوفرة لك.

ماذا استطيع أن أفعل للمساعدة يف استقرار
حالتي أثناء االنتظار؟

إذا كنت تجرب عالجاً غري جراحي أو أثناء وجود اسمك عىل
قامئة االنتظار إلجراء جراحة ،هناك عدد من اإلجراءات التي
ميكنك القيام بها لخفض احتامل تعرضك ملزيد من نوبات األمل أو
حتى من مضاعفات أخرى بسبب الحىص املرارية.
تشمل هذه اإلجراءات ما ييل:
♦تناول نظاماً غذائياً متوازناً مع الكثري من الفواكه
والخرضوات
♦خفّض وزنك تدريجياً بغرض الوصول إىل وزن صحي
(تج ّنب الحمية الغذائية القاسية)
♦ارشب الكثري من السوائل ملنع االجتفاف
♦قلل من كمية الكافيني والكحول التي ترشبها
♦قد يساعد االحتفاظ مبفكرة تسجل فيها املأكوالت
واألعراض يف معرفة «املأكوالت املح ّرضة» للنوبات
♦تج ّنب املأكوالت الدهنية وفرط استخدام الزيوت عند
الطهي ألنها تسبب انعصار كيس املرارة وميكن أن تجلب
نوبة أمل.

يتعي أن تحصل عىل مساعدة؟
متى ّ

يتعي أن تراجع طبيبك إذا كنت تشعر مبا ييل:
ّ
♦أمل ال ميكن التحكّم به بواسطة أدوية تسكني األمل العادية
(مثل باراسيتامول أو أيبوبروفن)،
♦أمل ال يزول بعد بضع ساعات،
♦أمل مصحوب بارتفاع يف الحرارة،
♦أمل مينعك من األكل والرشب بصورة طبيعية؛ أو
♦إذا كانت لديك مخاوف أخرى بشأن صحتك وعافيتك.

الحصول عىل املساعدة:

يف الحاالت الطارئة اذهب إىل أقرب قسم للطوارئ
أو اتصل بـ .000

تنصل من املسؤولية القانونية :هذه املعلومات الصحية هي ألغراض توعوية عامة فقط .يجب دامئاً استشارة طبيبك أو اختصايص صحي آخر للتأكد من
ُّ
مالءمة هذه املعلومات لك.

