
صفرا توسط سلول های کبدی تولید می شود و سپس از طریق   

مجاری کبدی و صفراوی بطرف کیسه صفرا هدایت می گقردد و  

در آنجا ذخیره می شود و به هنگام خقورد  ذق ا بقدرو  روده    

کوچک ترشح می گردد. اگر به هر دلیل جریا  صفرا از سقلول  

کلستاز  های کبدی دچار اختالل گردد به آ  کلستاز می گویند.

مقی شقود.        به دو دسته داخل کبدی و خارج کبدی تقسقی   

از نوع داخل کبدی می  PFICکلستاز پیشرونده داخل کبدی یا 

باشد. این بیماری ارثی می باشد و ژ  معیوب باید از طرف پدر و 

تولد یک  000/100تا  000/50مادر به فرزندشا  منتقل شود. از هر 

ین نوع کلستاز به سه دسته تقسی  می نفر مبتال می شود. خود ا

 شود که عبارتند از:

  اولنوع  ( یا بیماری بایلرByler's disease) 

عالئ  این نوع شامل خارش، زردی، اسقاال، سقوج جق ب    

وتاخیر در رشد می باشد. معموالً این عالئ  در ماهاای اول 

زندگی بروز می کند. خارش مشکل عمده این بیمارا  مقی  

ماهگی بقروز مقی کنقد و بسقیار      6پس از موالًمعباشد که 

ناتوا  کننده و مقاوم به درما  است.  همچنین اخقتالل در  

ترشح صفرا باعث عدم جق ب ویتقامین هقای مللقول در     

چربی می گردد بطوریکه عدم جق ب ویتقامین کقا باعقث     

اختالالت انعقادی، ویتامین د راشی تیس  و ویتقامین ایقی   

ی عضالنی می شود. در مراحقل  باعث ایجاد اختالالت عصب

آخر بیماری کبد و طلال بزرگ می شقوند. ایقن بیمقارا     

بدخل  و تلریک پ یر می باشند و از خواب ناکافی رنج می 

برند. اختالل در رشد به صورت کوتاهی قد بروز می کنقد.  

در صورت شروع به موقع درما  مشکالت تلصیلی وجقود  

ی عبارتند از اساال، نخواهد داشت. عوارض دیگر این بیمار

 التااب پانکراس، اختالل شنوایی ، عطسه و سرفه مزمن. 

تا دهه دوم زندگی نارسایی ذیر قابقل  معموالً پیش آگای: 

 برگشت کبد یعنی سیروز اتفاق می افتد.

  نوع دوم 

در این نوع کلستاز پیشرونده از دوره نوزادی شقروع مقی   

ه مقی باشقد   شود. در نوع دوم نیز خارش از مشکالت عمد

ولی در ماهاای اول زندگی اتفاق نمی افتقد. عالئق  دیگقر    

شامل رشد ناکافی به علت اختالل در ج ب چربی، بزرگقی  

طلال و کبد  و سنگ های صفراوی مقی باشقد. همچنقین    

خونریزی به علت کمبود ویتقامین کقا شقایع مقی باشقد.       

اساال، التااب پانکراس و اختالل شنوایی در این نوع شایع 

 نمی باشد. 

می افتد      پیش آگای: در نوع دوم سیروز سریع تر اتفاق 

 و احتمال بدخیمی کبدی وجود دارد.

   درمان نوع اول و دوم 

ویتامین های مللول در چربقی  و از آنجاییکه ج ب چربی 

مثل کا، د و ایی دچار اختالل می شوند بایقد مکمقل هقای    

 MCT oilنام  و در واقع یک نوع روذن می باشد چربی که

هستند استفاده شود. کنترل خارش در این بیمارا  بسقیار  

درمقا   نمی باشد.  مشکل است و درما  های معمول موثر

معمققول خققارش در ایققن بیمققاری اسققتفاده از داروهققای  

گاهی جاقت  یورسوبیل، ریفامپین و فنوباربیتال می باشد. 

تخفیف خارش عمل جراحی توصیه می شود در این عمقل  

توسط یک راه انلرافی از کیسه صقفرا تخلیقه مقی    صفرا 

ا  قطعی این بیماری درمگردد که بطور کلی موثر می باشد. 

 می باشد. پیوند کبد

 نوع سوم 

عالئ  بالینی این نوع شبیه دو نوع دیگر می باشد. ممکقن  

 1است با زردی در شیرخوارگی بروز کند. سن شروع عالئ  

بیماران حدود یک سوم  سالگی می باشد بطور کلی در 20تا 

عالئم تا یک سالگی بروز می کند. گاهی بیماری بدون عالئم باقی 

می ماند تا زمانی که سیروز اتفاق افتد و عالئم سیروز آشکار شود. 

در این نوع خارش کمترر و مالیرم ترر از انرواع دیگرر مری باشرد        

  همچنین سنگ های صفراوی شایع می باشد.

 درمان نوع سوم 

که خارش مالی  تر از نقوع اول و دوم مقی باشقد    از آنجایی

کنترل آ  آسانتر است و جات درما  ا  یورسوبیل تجویز 

می شود. استفاده از مکمل های ویتامین هقای مللقول در   

 چربی نیز در این نوع ضروری می باشد.

 :راه های تشخیص عبارتند از 

 عالئ  بالینی 

 سونوگرافی کبد 

 راویعکس برداری رنگی از مجاری صف 

 نمونه برداری از کبد 

  که یک فرزند مبتال دارند مادرانی گاهی به

از جنین  ،توصیه می شود که در دورا  بارداری

) این آزمایش در  آزمایش تشخیصی انجام شود

 نمی شود(.      ایرا  انجام

 :  در مورد تغدیه این کودکان نکتهچند 

رماناای مکمل اکثر بیمقارا  بقه دلیقل کمبقود     علیرذ  د

کلسی   دچارکاهش تراک  استخوا  شدید و شکستگی می 

گردند. اورسودزکسی کولیک اسقید ممکنسقت در جق ب    

کلسی  اختالل ایجاد کند. کمبقود روی بعلقت افقزایش از    

دست داد  روده ای و سوج ج ب چربی شایع است. کمیود 

می کندکمبود اهن نیز به  ا  بیماری کبدی زمینه را تشدید

علت دریافت ناکافی ویا خونریزی مخفی یا اشقکار ممکقن   

این کودکا  باید ذ ای پرکقالری   است ایجاد شود.بنابراین

همراه با فولیک اسقید، کلسقی ، روی و مقولتی ویتقامین     

 دریافت کنند و وز  آنا  بطور مرتب کنترل شقود کقه در  



 MCTشک میقزا   صورت وز  گیری ناکافی بنا به نظر پز

oil .افزایش داده شود 

و پیش پدر و مادر گرامی جات تخفیف خارش کودک خود 

 به توصیه های زیر عمل کنید:گیری از زخ  شد  پوست 

      ناخن کوتاه نگه داشته شقوند و لبقه هقای آ  صقاف

 باشند.

 .جات خاراند  پوست یک دستکش نخی نرم بپوشید 

 .از به شدت خاراند  پوست بپرهیزید 

 هنگام استلمام کودک از آب ولرم استفاده کنید و  به

 از استلمام با آب داغ بپرهیزید.

  کنیدجات خشک کرد  پوست استفاده حوله نرم از 

، اگر حولقه را بقه شقدت    )به ویژه چین های پوستی (

 روی پوست بکشید باعث تلریک خارش می شود.

 کقرم مرطقوب    ؛بالفاصله پس از خشک کرد  پوست

 ست بمالید.کننده روی پو

 .از قرار گرفتن در هوای بسیار گرم بپرهیزید 

 باعقث تعریق  شقدید مقی شقود       که از فعالیت های

 بپرهیزید زیرا تعری  باعث تلریک خارش می شود.

 .از خورد  ذ ا و نوشید  مایعات داغ بپرهیزید 

  لباس های نخی پوشیده شوند و از پوشید  لباس های

 کنید.نایلونی به ویژه در شب خودداری 

   اتاق ملل زندگی باید خنک و مرطوب باشد. اگر هقوا

خشک است از وسایل مرطوب کننقده هقوا اسقتفاده    

 کنید.

 شقامل قرمقزی،   پوست روز عالئ  عفونت در صورت ب

حتماً و ترشلات چرکی داغ شد  موضعی پوست ورم، 

 به پزشک مراجعه کنید.

  در صورت بروز سیروز کبد جزوه آموزشی سیروز را از

 تار خود بخواهید.پرس
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