
 الف: تعریف

پیشرونده کبدی است  کتد  ر    این بیماری یک مشکل مزمن 

بدو تولد ظاهر می گر  . لولد هتای فتارای  ا تل و  تار      

کبدی، مجاری فاراوی نامیده می شوند و بد طور طبیعتی بتد   

ما ه تولید شده توسط کبد، یعنی فارا اجازه می  هد تتا بتد   

قش  ار  و باعث  ا ل رو ه برو . فارا  ر هضم موا  غذایی ن

 ر انستدا    . فع موا  زائد از کبد بد  ا ل رو ه نیز می شتو  

فاراوی، مجاری فارا کد  ا ل و  ار  کبد قرار  ارند بستهد  

می شوند. هنگامی کد فارا قا ر بد ترک کبد و ورو  بد مجاری 

فاراوی نباشد از یک ستو اعمتاط طبیعتی و تیتاتی بر تی      

و  و از ستوی  یگتر بتا     سهگاههای بدن  چار مشکل می شت 

فارا  ر کبد وار   ون شده و پوس  بدن نوزا   ،انباشهد شدن

بد رنگ زر   ر می آید. این بیماری کامالً شنا هد نشده است   

 اما بد نظر نمی رسد کد ژنهیک نقشی  اشهد باشد.  

 

 ب: عالئم

 بچتتد هتتایی کتتد بتتا انستتدا  مجتتاری فتتاراوی مهولتتد     

نظر می رستند. بیشتهر اوقتا      می شوند  ر بدو تولد سالم بد

ماه اوط زندگی بتروز متی کنتد کتد      2هاهد تا  2عالئم  ر طی 

 عبارتند از:  

 زر ی-1

 ا رار تیره-2

 مدفوع روشن  -3

 شکم برآمده-4

 کاهش وزن-5

زر ی معموالً اولین عالمت  و گتاهی تنهتا عالمت      

بیماری کبدی اس  کد بد  لیل ستح  بتاالی بی تی    

 می شو .  ون ایجا روبین  ر سیسهم گر ش  

 

 ج: تشیخص 

ابهدا شرح تاط پزشتکی و معاینتد توستط پزشتک     

فور  گرفهد، سپس یک سری اقداما  اضافد مثتل  

آزمایشا   ونی، سونوگرافی شکم و استکن کبتد و   

مجاری فاراوی جه  تشخیص انسدا  مجاری انجام 

اما تشخیص قحعتی بتد کمتک بیوپستی      ،می گیر 

از کبد بچتد بر اشتهد   فور  می گیر  کد یک نموند 

می شو  و مور  بررسی آسیب شناسی قرار گرفهد و 

 تشتتخیص انستتدا  مجتتاری فتتاراوی قحعتتی     

 می شو . 

 

 : درمان د

انسدا  مجاری فاراوی یک مشکل برگش  ناپتذیر  

اس . هیچ  رمان  اروئی برای بازکر ن مسیر بستهد  

شده یا باز کر ن مسیر جدید وجتو  نتدار . بعتد از    

اما  و روش  ،اتااق افها   یگر  رمان پذیر نیس  اینکد مشکل

جراتی مهااو  انجام می شو  تا بد بچد ای کد انسدا  مجاری 

 فاراوی  ار  کمک کند تا زندگی کیای  بههری  اشهد باشد. 

 

 این روش ها عبارتند از:  

 .کازایی1

 ر فورتی کد انسدا  مجاری  ر  ار  کبد اس ، پیوند رو ه 

مجاری فاراوی بد رو ه کوچک انجام می  باریک با اتصاط

گیر  کد از طریق این عمل مسیر تخ ید فارا مسهقیماً بد 

هاهگی فور   8رو ه میسر می گر  . اگر این کار قبل از 

 گیر  سالم  ک ی را برای چند ساط بد کو ک 

 برمی گر اند. 

 .پیوند کبد2

باشتد و   ر فورتی کد اشکاط  ر مجاری فاراوی  ا ل کبدی 

یا عمل با روش اوط موفقی  آمیز نباشد کبد آسیب  یده بایتد  

بر اشهد شو  و یک کبتد یتا قستمیهی از یتک کبتد جدیتد       

زین آن می شو . بعد از جراتی، کبد جدید شروع بد کار یگجا

اما بعد از پیوند بچد نیاز بد  اروهایی  ار  کتد متانع    ،می کند

تحت  نظتر پزشتک     پس ز ن پیوند شو  و کو ک مکرراً باید

 معالج باشد.  

 

 ه: تغذیه کودک مبتال به انسداد مجاری صفراوی 

تغذید این بیماران قبل از اینکد تح  عمل جراتی قرار گیرند 

 مشتتتتکل استتتت . چتتتتون فتتتتارای کتتتتافی بتتتتد   



 رو ه ها نمی رسد و هضم متوا  غتذایی بتد ستخهی فتور       

می گیر . همچنین بتد ع ت  عم کتر  نامناستب کبتد  فتع       

ن و ویهامین  ر این بیماران وجو   ار . بد همین  لیتل  پروتئی

ف  نماید کد ایتن  اکو ک باید رژیم غذایی  وب و مهعا ط  ری

رژیم باید غنی از ویهامین و تری گ یسرید با زنجیتره مهوستط   

بایستهی از   کد برای هضم نیاز بد فارا ندار ، باشد.  ر ضتمن 

 ی شو . مصرف مایعا  پر کالری )بسیار شیرین(  و  ار

بد همین  لیل کو ک باید تح  نظتر مهخصتص تغذیتد قترار     

 گیر . بعد از عمل جراتتی رژیتم غتذایی کتو ک بتد ستم        

رژیم غذایی معمولی بر می گر  ، اما هنوز ممکن اس  نیاز بتد  

 اویهامین بیشهری وجو   اشهد باشتد. بتدین منظتور بایتد بت     

 پزشک مشور  شو . 
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