
  

  ::ففییتعرتعر
فقدان فقدان   اایی  ببییکه توسط تخرکه توسط تخر  ییصفراوصفراو  انانییانسداد کامل جرانسداد کامل جر  

  ییمم  جادجادییاا  ییخارج کبدخارج کبد  ییصفراوصفراو  ییاز مجاراز مجار  ییقسمتقسمت  اایی  ییتمامتمام

  ییصفراوصفراو  مجاریمجاری  ٬٬ییداخل و خارج کبدداخل و خارج کبد  ییصفراصفرا  ییشود .لوله هاشود .لوله ها

شده توسط شده توسط   ددییبه ماده تولبه ماده تول  ییععییو به طور طبو به طور طب  شوندشوندییمم  دهدهیینامنام

ود. صفرا ود. صفرا دهد تا به داخل روده بردهد تا به داخل روده بر  ییصفرا اجازه مصفرا اجازه م  ییعنعنیی  ٬٬کبدکبد

نقش دارد و باعث دفع مواد زائد از کبد نقش دارد و باعث دفع مواد زائد از کبد   ییییدر هضم مواد غذادر هضم مواد غذا

که صفرا قادر به ترک که صفرا قادر به ترک   ییشود .هنگامشود .هنگام  ییمم  ززییبه داخل روده نبه داخل روده ن

به به   ننییروبروب  ییللییمنجر به رسوخ بمنجر به رسوخ ب    ییصفراوصفراو  ییکبد و ورود به مجارکبد و ورود به مجار

  نوزاد خواهد شد.نوزاد خواهد شد.  ییخون وزردخون وزرد  انانییجرجر

  

  
  ییننییبالبال  عالئمعالئم

  شوند.شوند.  ییمتولد ممتولد م  ییععیین در بدو تولد سالم وباوزن طبن در بدو تولد سالم وباوزن طبنوزادانوزادا  ننییاا

بروز بروز   ییماه اول زندگماه اول زندگ  22هفته تا هفته تا   22  ییاوقات عالئم در طاوقات عالئم در ط  شترشترییبب

  کند که عبارتند از :کند که عبارتند از :  ییمم

  ییزردزرد..۱۱      

مقدار مقدار   مدفوع مدفوع در در سفال)سفال)  ااییمدفوع روشن به رنگ خاک مدفوع روشن به رنگ خاک ..22  

  ((ستستییبوده  وکف آلود نبوده  وکف آلود ن  ییععییاست و از نظرقوام طباست و از نظرقوام طب  ادادییزز  ییچربچرب

  دهدهشرونشرونییکاهش وزن پکاهش وزن پ..۳۳  

  شکمشکم  ییوبزرگوبزرگ  ییبرآمدگبرآمدگ  ..۳۳  

  رهرهییادرار تادرار ت..۴۴  

  ::صصییتشختشخ
  گرفتن شرح حال جامع وکاملگرفتن شرح حال جامع وکامل. . ۱۱  

  ییصصییتشختشخ  ییتست هاتست ها  ییبررسبررس. . 22  

  شکمشکم  ییسونوگرافسونوگراف..۳۳  

  ییصفراوصفراو  ییاسکن کبد ومجاراسکن کبد ومجار. . ۴۴  

  صصیی)تشخ)تشخییپاتولوژپاتولوژ  شاتشاتییکبد  وانجام آزماکبد  وانجام آزما  نمونه بردارینمونه برداری..۵۵  

  ((ییقطعقطع

  .دیدن مجرای صفراوی با ماده رنگ.دیدن مجرای صفراوی با ماده رنگ..۶۶  

  
  درمان:درمان:  

  

  چچییاست . هاست . ه  ررییمشکل برگشت ناپذمشکل برگشت ناپذ  ککیی  ییصفراوصفراو  ییمجارمجار  انسدادانسداد

باز کردن باز کردن   ااییبسته شده بسته شده   ررییباز کردن مسباز کردن مس  ییبرابرا  ییدرمان داروئدرمان داروئ

  گرگرییمشکل اتفاق افتاد دمشکل اتفاق افتاد د  نکهنکهییوجود ندارد . بعد از اوجود ندارد . بعد از ا  ددییجدجد  ررییمسمس

  ییمتفاوت انجام ممتفاوت انجام م  یی. اما دو روش جراح. اما دو روش جراح  ستستیینن  ررییدرمان پذدرمان پذ

کمک کند کمک کند   ددداردار  ییصفراوصفراو  ییاد مجاراد مجارکه انسدکه انسد  ییشود تا به بچه اشود تا به بچه ا

  داشته باشد.داشته باشد.  ییبهتربهتر  تتییففییبا کبا ک  ییتا زندگتا زندگ

  

  روشها عبارتند از :روشها عبارتند از :  ننییاا

  وندوندییدر خارج کبد است،پدر خارج کبد است،پ  ییکه انسداد مجارکه انسداد مجار  ییصورتصورت  دردر. .   ۱۱  

(انجام (انجام   ییصفراوصفراو  ییبا ناف کبد )محل خروج لوله هابا ناف کبد )محل خروج لوله ها  ککییروده بارروده بار

  ماماییصفرا مستقصفرا مستق  ههییتخلتخل  ررییعمل مسعمل مس  ننییاا  ققیی. که از طر. که از طرردردییگگ  ییمم

صورت صورت   ییهفتگهفتگ  88کار قبل از کار قبل از   ننییگردد. اگر اگردد. اگر ا  ییمم  سرسرییممبه روده به روده 

. . انداندگردگرد  ییچند سال به کودک بر مچند سال به کودک بر م  ییرا برارا برا  ییسالمت کلسالمت کل  ردردییگگ

وجود وجود   ییخارج کبدخارج کبد  ییصفراوصفراو  ییاز مجاراز مجار  ییییااییکه بقاکه بقا  ییدر صورتدر صورت

  ..  ردردییگگ  ییعمل راحتتر صورت معمل راحتتر صورت م  ننییداشته باشد اداشته باشد ا

  کبد :کبد :  وندوندییپپ. . 22

باشد و باشد و   ییداخل کبدداخل کبد  ییصفراوصفراو  ییکه اشکال در مجارکه اشکال در مجار  ییصورتصورت  دردر

  ددییبابا  دهدهییدد  ببیینباشد کبد اسنباشد کبد اس  ززییامام  تتییعمل با روش اول موفقعمل با روش اول موفق  اایی

  ننییگزگزییجاجا  ددییکبد جدکبد جد  ککییازاز  ییقسمتقسمت  ااییکبد کبد   ککییبرداشته شود و برداشته شود و 

کند. کند.   ییشروع به کار مشروع به کار م  ددجدیجدی  کبدکبد  ٬٬ییشود . بعد از جراحشود . بعد از جراح  ییآن مآن م

که مانع پس زدن که مانع پس زدن   ددداردار  ییییبه دارو هابه دارو ها  ازازییند بچه نند بچه ن  ووییاما بعد از پاما بعد از پ

  تحت نظر پزشک معالج باشد.تحت نظر پزشک معالج باشد.  ددییشود. و کودک مکررا باشود. و کودک مکررا با  وندوندییپپ

  
خونی، خونی، شامل تصحیح کمشامل تصحیح کم  قبل از عملقبل از عمل  هاىهاىمراقبتمراقبت

باشد. انجام باشد. انجام مىمى  KKتجویز گلوکز داخل وریدى و ویتامین تجویز گلوکز داخل وریدى و ویتامین 

ریزى شود. تجهیزات رادیولوژى ریزى شود. تجهیزات رادیولوژى جراحى باید براى صبح برنامهجراحى باید براى صبح برنامه

باید در اتاق عمل آماده بوده و مدت بیهوشى تا حد ممکن باید در اتاق عمل آماده بوده و مدت بیهوشى تا حد ممکن 

  . . اشداشدکوتاه بکوتاه ب

  ::ییصفراوصفراو  ییال به انسداد مجارال به انسداد مجارکودک مبتکودک مبت  ههییتغذتغذ
  رندرندییقرار گقرار گ  ییتحت عمل جراحتحت عمل جراح  نکهنکهییقبل از اقبل از ا  مارانمارانییبب  ننییاا  ههییتغذتغذ

رسد و هضم رسد و هضم   ییبه روده ها نمبه روده ها نم  ییکافکاف  ییمشکل است . چون صفرامشکل است . چون صفرا

به علت به علت   ننیی. همچن. همچنردردییگگ  ییصورت مصورت م  ییبه سختبه سخت  ییییمواد غذامواد غذا

  مارانمارانییبب  ننییدر ادر ا  ننییتامتامییو وو و  ننییعملکرد نامناسب کبد دفع پروتئعملکرد نامناسب کبد دفع پروتئ

  وجود دارد.وجود دارد.

  افتافتییخوب و متعادل درخوب و متعادل در  ییییغذاغذا  ممییرژرژ  ددییکودک باکودک با  للییدلدل  ننییبهمبهم

با با   ددییسرسرییگلگل  ییو ترو تر  ننییتامتامییاز واز و  ییغنغن  ددییبابا  ممییرژرژ  ننییکه اکه ا  ددیینمانما



  دردر. .   باشدباشد٬٬به صفرا ندارد به صفرا ندارد   ازازییهضم نهضم ن  ییمتوسط که برامتوسط که برا  رهرهییزنجزنج

( (   ننییررییشش  اراریی)بس)بس  ییپرکالرپرکالر  عاتعاتییاز مصرف مااز مصرف ما  ییستستبایبای  ضمنضمن

از ویتامین های محلول در چربی باید به از ویتامین های محلول در چربی باید به شود.شود.  ییخوددارخوددار

  خوراکی به کودک داد.خوراکی به کودک داد.  صورتصورت

. . ردردییقرار گقرار گ  ههییتحت نظر متخصص تغذتحت نظر متخصص تغذ  ددییکودک باکودک با  للییدلدل  ننییبهمبهم

  ییییغذاغذا  ممییکودک به سمت رژکودک به سمت رژ  ییییغذاغذا  ممییرژرژ  ییبعد از عمل جراحبعد از عمل جراح

  ننییتامتامییبه وبه و  ازازنینی  استاست  ممکنممکن  هنوزهنوز  امااما٬٬  گرددگرددییبر مبر م  ییمعمولمعمول

با پزشک با پزشک   ددییمنظور بامنظور با  ننییوجود داشته باشد. بدوجود داشته باشد. بد  ییشترشترییبب

های محلول در چربی های محلول در چربی   که معموالدادن  ویتامینکه معموالدادن  ویتامینمشورت شود.مشورت شود.

  بعد از عمل ادامه خواهد داشت .بعد از عمل ادامه خواهد داشت .
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 مرکزآموزشی درمانی نمازی

  مارمارییواحد آموزش به بواحد آموزش به ب
  بسته بودن مجرای صفراویبسته بودن مجرای صفراوی
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