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Anatomy of biliary ducts 

انبُكشٚبط داخم انوغى ، انؼلش خهق انوغى ،   انؼلش كٕم انوغى

انخهلٙ انٕصّ ػهٗ رهى أٔ َلن ضًٍ ٚخٕضغ انضبيؼت نهوُبة انبُكشٚبعٙ انوغى

 انوُبة نخشكم انًشاسٚت انوُبة ٔ انًشخشكت انكبذٚت انوُبة انضذاسحُذيش حذخم رى نهبُكشٚبط  

إنٗ حوغًٛٓب ًٔٚكٍ ، يهى 8 –4ٔهطشْب ، عى 10 –8طٕنٓب ٚبهؾ انخٙ انضبيؼت

 أهغبو رالرت

 حششٚحًٛب :

 ٙعى 2 –1نًغبكت انًخبطٛت ححج انطبوت يغ يًبعٙ بشكم حغٛش ٔ نهؼلش األَغ ٔ 
  كٙ حُخٓٙ

انبٕاة يٍ عى 10 –8حٕانٙ بؼذ ػهٗ نهؼلش انزبَٛت انوطؼت كٙ انكبشٖ انحهًٛت .



Anatomy of biliary ducts

ٌحشكم يهغبء بؼضالث يحبطًب ٚكٌٕ انضبيؼت نهوُبة انُٓبئٙ انوغى إ

. أٔد٘ يؼصشة 

ٍ25 كٙ يببششة انؼلش إنٗ انضبيؼت انوُبة حذخم أٌ ًٚك %  
  انحـــــــــــــبالث يٍ

ٔنخشكم دسصت 60 بضأٚت انبُكشٚبعٛت انوُبة يغ حُذيش أ  
  ػُذ ٚشبْذ حٕعغ ْٕ ٔ فاتر مجل حذػٗ يشخشكت هُبة

  حبذْٔزِ ٔال ، انؼلش كٙ ٔانضبيؼت انبُكشٚبعٛت انوُبة يذخم
  يغ ٔانضبيؼت انبُكشٚبعٛت انوُبة حغٛش يبنى يخٕعؼت انًُطوت

. األهم ػهٗ يهى 5 نًغبكت انبؼض ًْب







sphincter of Oddi

ْٙ انصلشأ٘ انبُكشٚبعٙ انٕصم حـهق يخؼذدة ػضهٛت أؿطٛت يٍ يؼوذة عهغهت ، 

  . كبحش يضم ػبش انصلشأٚت ٔ انبُكشٚبعٛت انًلشصاث خشٔس حُظى



الحليمة الكبرى

vaterأٔ يب ٚطهن ػهّٛ حهًٛت كبحش  papilla    ٙحببسص يخبطٙ ك ْٙ

ػبدة   حخٕضغانًضم كٙ نًؼت انؼلش ،  إَلشاؽيخبطٛت انؼلش ٚخٕاكن يغ َوطت 

ػهٗ انضذاس انخهلٙ انضبَبٙ يٍ انوطؼت انزبَٛت نهؼلش حزاء انلوشة انوطُٛت  

عى  ، ٔ حًٛض بًُط انطٛبث انًخبطٛت   10-7انزبَٛت ٔ حبؼذ ػٍ انبٕاة يٍ 

( .   Tبشكم حشف ) حٕنٓب 



الحليمة الصغرى

األشخبص يٍ %70 كٙ حٕصذ 
  ، عبَخٕسُٚٙ هُبة إَلشاؽ يكبٌ ٔحًزم

 انكبٛشة انحهًٛت كٕم ػبدة حخٕضغ
 ههٛاًل يُٓب أكزش أيبيٛت ٔ عى2بـ

 يؼهى انؼلضٙ انًؼذ٘ انششٚبٌ ٔٚؼخبش
ححخّ انصـٛشة انحهًٛت حخٕضغ إر صٛذ



لمحة فيزيولوجية



  معصرة أودي
ٍيؼصشاث رالد إنٗ أٔد٘ يؼصشة حوغٛى ًٚك :

األنٛبف يشبْذة أيكٍ حٛذ : انضبيؼت انوُبة يؼصشة 
 يٍ اػخببسًا يهى 13.6 يغبكت حخٗ نهًؼصشة انؼضهٛت

. انحهًٛت كْٕت

انؼضهٛت األنٛبف شْٕذث : انبُكشٚبعٛت انًؼصشة 
. انحهًٛت كْٕت يٍ اػخببسًا يهى 7.3 يغبكت حخٗ

انًضم يؼصشة .



  معصرة أودي
ححج ٚخى أَّ كٛؼخوذ أد٘ يؼصشة ػبش نهخلشٚؾ ببنُغبت أيب  

  نهًلشصاث ٚغًح بحٛذ ، كزنك انخهطٙ انؼصبٙ اإلششاف
  انضبيؼت انوُبة دٌٔ يببششة انؼلش إنٗ ببنًشٔس انبُكشٚبعٛت

  يبَؼت يببششة انؼلش إنٗ ببنًشٔس انصلشأٚت نهًلشصاث ٔ ،
  طشٚن ػٍ انبُكشٚبط إنٗ انشاصغ انوهظ يٍ إٚبْب

 أٔد٘ يؼصشة حشكٛبت ضًٍ انًٕصٕدة انزالرت انًؼصشاث
. آَلًب ركشَبْب ٔانخٙ

انصلشاء حذكن كٙ ْبيًب ػُصشًا أٔد٘ يؼصشة حؼخبش ،  ٔ  
  أٌ يٍ انشؿى ػهٗ انبُكشٚبعٙ انخذكن أٚضًب انًحخًم يٍ

 يؼصشة كإٌ رنك يٍ أكزش ٔ ، صٛذ بشكم ٚذسط نى األخٛش
. انؼلش يٍ انوهظ يُغ كٙ دٔس نٓب أٔد٘



  معصرة أودي



اٜكبث انضشاحٛت نهطشم انصلشأٚت •



Gallstones

:   إَٔاػٓبأ    

يٍ انحصٛبث %  15–10: كٕنٛغخشٔل بشكم كبيم  -1

% 80-75( : بٛكشبَٕبث انكبنغٕٛو+ كٕنٛغخشٔل ) يخخهطت  -2

%  10: أصبـت صلشأٚت كوط  -3





Mechanism of Gallstones

آنٛت كًٛبٔٚت   -1•

آنٛت اعخوالبٛت  -2•

آنٛت إَخبَٛت   -3•



Diagnosis  of Gallstones

   صامتح  ال عرضٍح

   (مراري أو صفراوي  قىلىح) عرضٍح

  المؤهثحالعىامل  



Biliary Colic 

•Definition 

• Clinicaly

•Differential Diagnosis 

•Laboratories & radiological examination











Gallstones

•Management :

•1  - cholecystectomy  :

                  - open surgery 

        - laparascopy

    2- stones rupture  



Cholecystectomy by laparascopy
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Cholecystectomy by laparascopy



Cholecystectomy by open surgery



Gallbladder  stones



Gallbladder  stones



Complications of gallbladder stones

ٌرقان اوسذادي •

التهاب تاوكرٌاس وخري حاد  •

تشكل واسىر تٍه المرارج و حشى أخىف   •

التهاب مرارج حاد   •

اوثقاب مرارج ٌؤدي إلى تطه خراحً حاد  •

%  1 التسرطه •



Complications of gallbladder stones



Complications of cholecystectomy

الىز الصفراوي  •

الترفع الحروري   •

ٌرقان تسثة قطع القىاج الدامعح مع المرارٌح   •

صفراوي حاد  ترٌتىانالتهاب  •

وزف داخل الثطه   •



Acute cholecystitis

• definition 

•pathology 

•symptoms & signes

•treatment 



Jaundice 

فً الذم  الثٍلٍروتٍههى اوحثاس  •

مثاشر ، غٍر مثاشر  : وىعان  الثٍلٍروتٍه •

:  أوىاع الٍرقان  •

االوحاللً   -               

الكثذي  -               

(  الدراحً )  االوسذادي -               



Jaundice 

:  أْى أعببة حضٛن انطشم انصلشأٚت •

أسثاب خراحٍح  -1        

حمٍذج  تضٍقاخ -2        



Jaundice 

•symptoms 

•radiologic examinations  &laboratory 

           - Xray abdominal

Ultra sound echo    -

      ERCP    -



Jaundice 

:  ERCPانلبئذة يٍ •

ٌعطً صىرج للشدرج الصفراوٌح خارج الكثذ  -1

  وٌرسىغٌعطً صىرج عه قىاج  -2

إمكاوٍح سحة الحصاج فً القىاج الدامعح   -3

  



Jaundice 

:  انصلشأٚت داخم  انكبذ  انوُٛبثبحبل حٕعغ كٙ انطشم ٔ   

:  PTCَغخخذو 

Percutaneous  Transhepatic cholangiagraphy

  



اختالطاث حصياث القناة الجامعت 

(حشًغ كبذ صلشأ٘ ) ٚشهبٌ اَغذاد٘ حصٕ٘  •

انخٓبة انطشم انصلشأٚت   •

انخٓبة انبُكشٚبط انحبد  •

حُخش كٙ صذاس انوُبة انصلشأٚت ٔ َٕاعٛش صلشأٚت •

(يؼٕ٘ صلشأ٘ : ) اَغذاد أيؼبء يٛكبَٛكٙ  •



تشمع الكبد الصفراوي



تشمع الكبد الصفراوي



تشمع الكبد الصفراوي



Ascites by liver cirrhosis



تدبير حصياث القناة الجامعت 
:  انًطهوت نلخح انوُبة انضبيؼت  االعخطببببث•

كٙ انوُبة انضبيؼت  يضغٕعتحصٛبث  -1 

ٚشهبٌ يغ انخٓبة طشم صلشأٚت  -2 

انكشق ػٍ ٔصٕد انحصٛبث بؼذ حصٕٚش انطشم انصلشأٚت -3 

يهى  12< هطشْب : حٕعغ انوُبة انضبيؼت  -4 

(كخح انوُبة انضبيؼت = ٚشهبٌ يخشدد + حصٛبث يشاسٚت )    



تدبير حصياث القناة الجامعت 

:  نلخح انوُبة انضبيؼت انُغبٛت  االعخطببببث•

ٚشهبٌ اَغذاد٘ حذٚذ يخشدد  -1

َبعٕس صلشأ٘ بؼذ اعخئصبل انًشاسة  -2

حصٛبث صـٛشة كٙ انًشاسة  -3

انخٓبة عببن  -4

هصت ٚشهبٌ عببن  -5

(اصخًبع أكزش يٍ عببٍٛ َغبٍٛٛ ٚخحٕل إنٗ اعخطببة يطهن )    



 االنسداديمعالجت اليرقان 

:ػُذ ٔصٕد حصٛبث كٙ انوُبة انضبيؼت –أٔاًل •

:  T tubeأٔ  Kehrأَبٕة      

ٌىزذ الصفراء الراكذج التً أصاتها اإلوتان أحٍاوًا -1 

ٌدرف الحصٍاخ الصغٍرج الثاقٍح فً القىاج الدامعح   -2  

          ERCP 











Primary sclerosing cholangitis
Management strategies :              

    placement of T- tubes







 االنسداديمعالجت اليرقان 

:كٙ انوُبة انضبيؼت أٔساو ػُذ ٔصٕد –ربَٛبًً •

(أٔ َبعٕس يلبؿشة) يؼبنضت يهطلت : انًشٚض يغٍ    

(Whipple) صشاحت كبشٖ : انًشٚض شبة   



شكشًا إلصـبئكى    


