
 سنگ کیسه صفرا

باشد که صففرا رر  کیسه صفرا، کیسه ای کوچک کنار کبد می 

کیسفه   رخالت رارر.چربی آن ذخیره می شور. صفرا رر هضم 

صفرا زمانی که به هر رلیلی ملتهب و رررناک شفور برراشفته   

. می باشفد  می شور سنگ کیسه صفرا شایعترین رلیل التهاب 

تشفییل مفی    صففرا  سنگ های کیسه صفرا از موار موجور رر

شیل وترکیب بسیار متنوع می باشفند   ،شوند که از نظر اندازه

غالبا از کلسفترو  سفاخته شفده انفد . کلسفترو  رر آب       اما

نامحلو  است وحاللیت آن رر چربی نیز به اسیدهای صفراوی 

موجور رر صفرا بستگی رارر . رر افرار مستعد تولید اسیدهای 

کلسترو  افزایش می یابفد  رر  صفراوی رر کبد کاهش وتولید 

نتیجه کلسترو  صفرا به حد فوق اشباع می رسفد وصففرا بفه    

 شیل سنگ رسوب می کند. 

عواملی که می تواند موجب تسریع وتشکیی  سکنگ یک      

 صفراو  شود ش م  :

 سا ( 60) سن باالتر از افزایش سن  -

 سابقه ابتال به این بیماری رر ییی از اعضای خانواره -

 بارراری -

 رف غذاهای بسیار چربمص -

 رژیم گرفتن و کاهش بسیار سریع وزن -

 مصرف قرص های ضد بارراری -

 ریابت -

 برخی از بیماریهای گوارشی واختالالت کبدی  -

 بیشتر از مرران مبتال می شوند(برابر  3جنسیت )زنان  -

 چاقی  -

 عفونت سیستم صفراوی -

 

 الیم:ع

 رر بسیاری از موارر سنگ های کیسه صفرا بدون عالمت و

فاقد ررر  می باشند که رر این صورت به اقدامات ررمفانی  

احتیاجی نیست اما به طور معمو  رو رسته عالیم رر ایفن  

 بیماران بوجور می آید:

 عالیم مربوط به بیماری خور کیسه صفرا 

   عالیم ناشی از انسدار مجاری صفراوی به وسفیله

ازجمله این عالیم می توان بفه مفوارر زیفر     سنگ

 :اشاره کرر

  درد 

ررر معموالً ناگهانی رخ می رهد و می تواند از چند رقیقفه  

رر صفورت انسفدار مجفرای     تا چند ساعت طفو  بیشفد.  

رر نهایفت   صفراوی به وسیله سنگ ،کیسه صفرا متسفع و 

رچار التهاب وعفونت می شور. معموالً چند سفاعت بعفداز   

یفک چهفار     خوررن غذای سنگین ررر بسیار شفدید رر 

می شور که به پشفت وشفانه   شیم احساس  فوقانی راست

راست گسترش می یابد ومعموال با تهوع واسفتفرا  همفراه   

رر حا  حرکت است . گاهی  است بیمار بی قرار بوره ورایماً

ممین است ررر آن قدر شدید باشد که نیفاز بفه مسفین    

تنفس عمیق و حرکفت باعفا اففزایش     وجور راشته باشد.

 خ می رهد.ررر می شور.  گاهی تب نیز ر

  یرق ن 

بعضی از مبتالیان به بیماری کیسه صفرا به علفت انسفدار   

مجرای صفراوی رچار یرقان می شوند ، به ایفن رلیفل کفه    

صفرابه جای تخلیه به ررون اثنی عشر وارر خون می شفور  

ایفن   ؛ورر نتیجه پوست ومخاط بیمار زرر رنگ می شفوند  

 . حالت معموالً با خارش شدید پوست همراه است

   تغییر رنگ ادرار ومدفوع 

ترشح رنگدانه های صفراوی توسط کلیه ها باعا تیره رنگ 

علفت عفد     شدن اررار می شور از سوی ریگر ، مدفوع به

) رنگ گفل  دانه های صفراوی به رنگ خاکستریرنگ وجور 

 رس( رر می آید.

 وش ی   تشخیصی:ر

 عیس برراری ساره از شیم  -

 سونوگرافی   -

 اوی وپانیراس به وسیله اندوسیوپیبررسی مجرای صفر -

 درم ن:

  : جراحی ب ز 

بیش از صد سا  است که برراشتن کیسه صفرا ازطریق روش 

به عنوان روش استاندارری  )جراحی باز( های جراحی سنتی

 که تحفت . رر این روش استفاره بوره است برای ررمان مورر

 یفک ، می شور، جراح   بیهوشی عمومی و رر اتاق عمل انجا 

.رر می کند خارج  رابرش رر شیم ایجار کرره و کیسه صفرا 

بعضی موارر به منظور خارج شدن ترشحات معده و روره لوله 

( کار گذاشفته مفی   N.Gمعدی ) –ای تحت عنوان لوله بینی 

روز بعد از عمل باقیمانده و بعد از برگشفت   2شور که یک تا 

 روره برراشته می شور .حرکات طبیعی 

 جراحی ب زمراقبت بعد از عم  

به کمک ریگران و به آرامی رر تخت بچرخید صبح روز بعد 

بفه   از عمل می توانید از تخت پفایین آمفده و راه برویفد .   

بفه شفما   منظور جلوگیری از جمع شدن ترشحات رر ریفه  

 ،توصیه می کنیم که هر چه سریعتر از تخت خارج شفوید  

بفرای   .عمیفق بیشفید    سرفه کنید و نفس های ،راه بروید



کمتر شدن ررر حین سرفه می توانید یک بالش روی محل 

 )سایر مراقبتها همانند الپراسیوپی است (عمل بگذارید.

 پراسیوپیال : 

رر حا  حاضر پیشرفت های قابل توجهی رر روش های ررمانی 

صورت گرفته است که ییی از این روشها برراشتن کیسه صفرا 

انجا   رر اتاق عملکه  ست رر این روشبه شیوه الپراسیوپی ا

ایجار می شور و کیسه   کوچیی رر زیر ناف های برش می شور

مفدت بسفتری    ایفن روش   صفرا از این طریق خارج می شفور 

شدن وروره نقاهت کمتری را به رنبا  خواهد راشفت اگرچفه   

ریفده  بفاز  عوارض جدی که ممین است همراه با عمل جراحی 

 هم مشاهده می شور.پراسیوپی ال رر شور 

 مراقبت بعداز الپراسیوپی :

 ازرا به رلیل رستیاری شدن روره ها، رژیم غذایی معمولی  .1

 روز پس از عمل و به تدریج آغاز کنید2

 روز بعد می توانید روش بگیرید. 2تا  1 .2

 تا یک هفته از بلند کررن اجسا  سنگین خورراری کنید. .3

 شیده شور.روز بعد بخیها ک 6رر صورت راشتن بخیه  .4

ورزشهایی که باعا فشار به شیم می شور را می توانید به  .5

 هفته بعد از عمل آغاز کنید. 6-8تدریج رر طی 

 : رژیم غذائی

ک رژیم غذائی حاوی پروتئین پس از برراشتن کیسه صفرا از ی

 وهیدرات مثل برنج ، ماکارونی یا نان ، میوه هفای پختفه   وکربو

 .دسیب زمینی آب پز استفاره کنی

از مصرف غذاهای سرخ شده، تخم مر  به مقدار زیار، پنیفر و  

 ماست با چربی باال، خامه و الیل اجتناب کنید.

در صورت مش یده موارد زیر ، پرست ر ی  پزشک را در جری ن 

 قرار دیید:

 ررجه سانتی گرار( 5/37تب )ررجه حرارت بیشتر از  -

 ررر غیر طبیعی رر شیم  -

 ی ووجور ترشح ( ناحیه عململتهب شدن ) قرمزی وگرم -

 احساس سرگیجه و غش    -

 تهوع و استفرا    -

نشت صفرا )رر این موارر ممین است یک لوله تخلیفه رر   -

 محل عمل گذاشته شور(

سیستم گوارشی بدون کیسه صفرا به فعالیت معمولی خود 

ادامه می دهد و تنها در بعضی موارد ممکن است مدفوع 

 .نرم داشته باشید
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