
سپس از  صفرا توسط سلول های کبد تولید می شود

طریق مجاری کبدی و صفراوی بطرف کیسه صفرا 

به هنگام گردد.  و در آنجا ذخیره میشده هدایت 

می         بدرون روده کوچک ترشح صفرا خوردن غذا 

. اگر به هر دلیل جریان صفرا از سلول های کبدی شود

کلستاز می دچار اختالل گردد به آن بطرف مجاری 

 گویند. 

 در کودکان کلستازلل ع
 بصفور   کفه   مجاری صففراوی  تشکیل نشدن

شایع ترین علت کلسفتاز  می باشد و مادرزادی 

 .در نوزادان می باشد

     نقص در ترشح صفرا از سلول های کبفدی کفه

 می باشد.           PFICمادرزادی است و به نام 

 بدون علت 

  زمی و متابولیفک ملفل گفاوکتو    بیماری هفای

مبفتال بفه    ) در این بیماری ها ففرد  تیروزینمی

مصرف شفیرمادر مشفکل   نتیکی باعلت نقص ژ

 دارد(.

   انسداد مجاری صفراوی 

 تومورهای مجاری صفراوی و پانکراس 

 عفونت خون 

 عفونت ادراری 

 هپاتیفت   یهای ویروسی کبد در نوزادانبیمار(

 ویروسی(

 مصرف برخی از داروها 

 سندرم آوژیل 

 ا آنتی تریپسینکمبود آلف 

 عالئم 
 می باشد   شایع ترین و اولین عالمت زردی

که اغلب در ماه اول زندگی بروز می کند. 

هفتگی و در  2زردی نوزادان تا 

           هفتگی طبیعی 3شیرمادرخواران تا 

 می باشد.

  بفه علفت اشفکال در جفذ      کفه  خونریزی

 ویتامین کا می باشد.

 وزن نگرفتن نوزادان 

 زمان تولد وزن کم در 

 بزرگ شدن کبد 

  ) آسیت ) جمع شدن مایع در فضای شکم 

 ورم 

  که به دو علت مفی باشفد   اختالو  انعقادی

 جذ  نشدن ویتامین کا و نارسایی کبدی

 بی رنگ شدن مدفوع 

 تیره شدن ادرار 

 در کودکان خارش 

 درد شکم 

 افزایش ابتال به عفونت 

   تحریک پذیری، بی اشتهایی، استفراغ و بفی

در بیماریهففایی ملففل گففاوکتوزمی و حففالی 

 تیروزینمی شایع می باشد.

 تشخیص
آزمایش خون در این آزمایش سالمت بافت کبد را می 

 توان تشخیص داد.

 ز  سی تفی  عکس برداری از شکم که عبارتند ا

زمایش ها بافت کبد را اسکن ، ام ارآی در این آ

 مشاهده می کنند.

 اح مشاهده مستقیم مجاری صفراوی توسط جر

 می باشد. کله آنژیوگرافیکه به نام 

 شکم سونوگرافی 

 درمان  
عدم درمان شود. در صور   علت زمینه ای کلستاز باید

هر چه سفریعتر تشفخیص   باید  تشکیل مجاری صفراوی

 ماهگی حتماً عمل جراحی انجام گفردد.  2داده شود و تا 

کتوزمی و تیروزینمفی  در صور  بیماری های ملل گفاو 

 ذایی خاصی رعایت شود. باید رژیم غ

  گهیپیش آ
در صور  بفروز نارسفایی    زمینه دارد وبستگی به علت 

 .کبدی باید پیوند کبد انجام گردد

 مهم: نکتهچند 
اختالل در ترشح صفرا باعث عدم جذ  ویتفامین هفای   

محلول در چربی می گردد بطوریکه عدم جذ  ویتامین 

تیسفم)   مین د راشفی کا باعث اختالو  انعقفادی، ویتفا  

ویتامین ایی باعفث ایجفاد اخفتالو      نرمی استخوان(،

و عدم جذ  ویتامین آ سفبب نابینفایی   عصبی عضالنی 

های محلول در  ویتامین بنابراین مصرف مرتب می شود.

اهمیت بسیار زیفادی   این کودکانچربی بصور  دارو در 

د دکان باید سایر ویتامین ها و مفوا این کوهمچنین  د.ردا

ملل شربت روی، قطره آهن و اسفید فولیفک را     معدنی

 دریافت کنند.



جهت تخفیف خارش کووک  خووک پ شویی گیور  ا      

 د:به توصیه ها   یر عمل کنی خم شدن شوست 
    ناخن کوتاه نگه داشته شوند و لبه هفای آن صفاف

 باشند.

       جهت خاراندن پوسفت یفک دسفتکش نخفی نفرم

 بپوشید.

 .از به شد  خاراندن پوست بپرهیزید 

  به هنگام استحمام کودک از آ  ولرم استفاده کنید

 و از استحمام با آ  داغ بپرهیزید.

  جهت خشک کفردن پوسفت اسفتفاده    حوله نرم از

، اگر حولفه را بفه   )به ویژه چین های پوستی ( کنید

شد  روی پوست بکشید باعث تحریک خارش می 

 شود.

 کرم مرطفو    ؛بالفاصله پس از خشک کردن پوست

 پوست بمالید.کننده روی 

 .از قرار گرفتن در هوای بسیار گرم بپرهیزید 

 ؛باعث تعریق شفدید مفی شفود    که از فعالیت های 

مفی         بپرهیزید زیرا تعریق باعث تحریک خارش

 شود.

 .از خوردن غذا و نوشیدن مایعا  داغ بپرهیزید 

   لباس های نخی پوشیده شوند و از پوشیدن لبفاس

 خودداری کنید. های نایلونی به ویژه در شب

  اتاق محل زندگی باید خنک و مرطو  باشد. اگر هوا

خشک است از وسایل مرطو  کننده هوا اسفتفاده  

 کنید.

  شفامل  پوسفت  روز عالئفم عفونفت   در صور  بف

و ترشحا  داغ شدن موضعی پوست قرمزی، ورم، 

 حتماً به پزشک مراجعه کنید.چرکی 

را از سیروز  در صور  بروز سیروز کبد جزوه آموزشی

 .یدپرستار خود بخواه
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