سنگ کیسه صفزا

 تغییز رنگ ادرار ومذفوع

عالیم :

ویسِ غفشا ،ویسِ ای وَچه وٌبس وجذ هی ثبضذ وِ غفشا دس

دس ثسیبسی اص هَاسد سٌگ ّبی ویسِ غفشا ثذٍى ػالهت ٍ

تشضح سًگذاًِ ّبی غفشاٍی تَسظ ولیِ ّب ثبػث تیشُ سًگ

آى رخیشُ هی ضَد  .غفشا دس ّضن چشثی دخبلت داسد  .ویسِ

فبلذ دسد هی ثبضٌذ وِ دس ایي غَست ثِ الذاهبت دسهبًی

ضذى ادساس هی ضَد اص سَی دیگش  ،هذفَع ثِ ػلت ػذم

غفشا صهبًی وِ ثِ ّش دلیلی هلتْت ٍ دسدًبن ضَد ثشداضتِ

احتیبخی ًیست اهب ثِ عَس هؼوَل دٍ دستِ ػالین دس ایي

ٍخَد سًگداًِ ّبی غفشاٍی ثِ سًگ خبوستشی ( سًگ گل

هی ضَد سٌگ ویسِ غفشا ضبیؼتشیي دلیل التْبة هی ثبضذ .

ثیوبساى ثَخَد هی آیذ:

سس) دس هی آیذ.

سٌگ ّبی ویسِ غفشا اص هَاد هَخَد دس غفشا تطىیل هی



ػالین هشثَط ثِ ثیوبسی خَد ویسِ غفشا

ضًَذ وِ اص ًظش اًذاصُ  ،ضىل ٍتشویت ثسیبس هتٌَع هی ثبضٌذ



روش های تشخیصی:

ػالین ًبضی اص اًسذاد هدبسی غفشاٍی ثِ ٍسیلِ

 -ػىس ثشداسی سبدُ اص ضىن

سٌگ اصخولِ ایي ػالین هی تَاى ثِ هَاسد صیش

 -سًََگشافی

اضبسُ وشد:

 -ثشسسی هدشای غفشاٍی ٍپبًىشاس ثِ ٍسیلِ اًذٍسىَپی

اهب غبلجب اص ولستشٍل سبختِ ضذُ اًذ

 .ولستشٍل دس آة

ًبهحلَل است ٍحاللیت آى دس چشثی ًیض ثِ اسیذّبی غفشاٍی
هَخَد دس غفشا ثستگی داسد  .دس افشاد هستؼذ تَلیذ اسیذّبی

 درد

غفشاٍی دس وجذ وبّص ٍتَلیذ ولستشٍل افضایص هی یبثذ دس

دسد هؼوَالً ًبگْبًی سخ هی دّذ ٍ هی تَاًذ اص چٌذ دلیمِ

ًتیدِ ولستشٍل غفشا ثِ حذ فَق اضجبع هی سسذ ٍغفشا ثِ

تب چٌذ سبػت عَل ثىطذ  .دس غَست اًسذاد هدشای

ضىل سٌگ سسَة هی وٌذ.

ثیص اص غذ سبل است وِ ثشداضتي ویسِ غفشا اصعشیك سٍش

غفشاٍی ثِ ٍسیلِ سٌگ ،ویسِ غفشا هتسغ ٍ دس ًْبیت

ّبی خشاحی سٌتی (خشاحی ثبص ) ثِ ػٌَاى سٍش استبًذاسدی

عواملی که می توانذ موجب تسزیع وتشکیل سنگ های

دچبس التْبة ٍػفًَت هی ضَد  .هؼوَالً چٌذ سبػت ثؼذاص

ثشای دسهبى هَسد استفبدُ ثَدُ است  .دس ایي سٍش وِ تحت

صفزاوی شود شامل :

خَسدى غزای سٌگیي دسد ثسیبس ضذیذ دس یه چْبسم

ثیَْضی ػوَهی ٍ دس اتبق ػول اًدبم هی ضَد ،خشاح  ،یه

 -افضایص سي ( سي ثبالتش اص  60سبل)

فَلبًی ساست ضىن احسبس هی ضَد وِ ثِ پطت ٍضبًِ

ثشش دس ضىن ایدبد وشدُ ٍ ویسِ غفشا سا خبسج هی وٌذ .دس

 -سبثمِ اثتال ثِ ایي ثیوبسی دس یىی اص اػضبی خبًَادُ

ساست گستشش هی یبثذ ٍهؼوَال ثب تَْع ٍاستفشاؽ ّوشاُ

ثؼضی هَاسد ثِ هٌظَس خبسج ضذى تشضحبت هؼذُ ٍ سٍدُ لَلِ

 -ثبسداسی

است ثیوبس ثی لشاس ثَدُ ٍدایوبً دس حبل حشوت است  .گبّی

ای تحت ػٌَاى لَلِ ثیٌی –هؼذی (  )N.Gوبس گزاضتِ هی

 -هعسف غزاّبی ثسیبس چشة

هوىي است دسد آى لذس ضذیذ ثبضذ وِ ًیبص ثِ هسىي

ضَد وِ یه تب  2سٍص ثؼذ اص ػول ثبلیوبًذُ ٍ ثؼذ اص ثشگطت

 -سطین گشفتي ٍ وبّص ثسیبس سشیغ ٍصى

ٍخَد داضتِ ثبضذ .تٌفس ػویك ٍ حشوت ثبػث افضایص

حشوبت عجیؼی سٍدُ ثشداضتِ هی ضَد .

 -هػشف لشظ ّبی ضذ ثبسداسی

دسد هی ضَد .گبّی تت ًیض سخ هی دّذ.

 -دیبثت

 یزقان

درمان:
 جزاحی باس :

مزاقبت بعذ اس عمل جزاحی باس
ثِ ووه دیگشاى ٍ ثِ آساهی دس تخت ثچشخیذ غجح سٍص ثؼذ

 -ثشخی اص ثیوبسیْبی گَاسضی ٍاختالالت وجذی

ثؼضی اص هجتالیبى ثِ ثیوبسی ویسِ غفشا ثِ ػلت اًسذاد

اص ػول هی تَاًیذ اص تخت پبییي آهذُ ٍ ساُ ثشٍیذ

 -خٌسیت (صًبى  3ثشاثش ثیطتش اص هشداى هجتال هی ضًَذ)

هدشای غفشاٍی دچبس یشلبى هی ضًَذ  ،ثِ ایي دلیل وِ

هٌظَس خلَگیشی اص خوغ ضذى تشضحبت دس سیِ ثِ ضوب

 -چبلی

غفشاثِ خبی تخلیِ ثِ دسٍى اثٌی ػطش ٍاسد خَى هی ضَد

تَغیِ هی وٌین وِ ّش چِ سشیؼتش اص تخت خبسج ضَیذ

 -ػفًَت سیستن غفشاٍی

ٍدس ًتیدِ پَست ٍهخبط ثیوبس صسد سًگ هی ضًَذ ؛ ایي
حبلت هؼوَالً ثب خبسش ضذیذ پَست ّوشاُ است .

ساُ ثشٍیذ ،سشفِ وٌیذ ٍ ًفس ّبی ػویك ثىطیذ

 .ثِ

 .ثشای

،

ووتش ضذى دسد حیي سشفِ هی تَاًیذ یه ثبلص سٍی هحل

 -تت (دسخِ حشاست ثیطتش اص  37/5دسخِ سبًتی گشاد)

ػول ثگزاسیذ(.سبیش هشالجتْب ّوبًٌذ الپشاسىَپی است )

 -دسد غیش عجیؼی دس ضىن

 الپزاسکوپی :

 -هلتْت ضذى ( لشهضی ٍگشمی ٍٍخَد تشضح ) ًبحیِ ػول

دس حبل حبضش پیطشفت ّبی لبثل تَخْی دس سٍش ّبی دسهبًی

 -احسبس سشگیدِ ٍ غص

غَست گشفتِ است وِ یىی اص ایي سٍضْب ثشداضتي ویسِ غفشا

 -تَْع ٍ استفشاؽ

ثِ ضیَُ الپشاسىَپی ا ست دس ایي سٍش وِ دس اتبق ػول اًدبم

ً -طت غفشا (دس ایي هَاسد هوىي است یه لَلِ تخلیِ دس

هی ضَد ثشش ّبی وَچىی دس صیش ًبف ایدبد هی ضَد ٍ ویسِ

هحل ػول گزاضتِ ضَد)

غفشا اص ایي عشیك خبسج هی ضَد ایي سٍش هذت ثستشی

سیستم گًارشی بدين کیسه صفرا به فعالیت معمًلی خًد

ضذى ٍدٍسُ ًمبّت ووتشی سا ثِ دًجبل خَاّذ داضت اگشچِ

ادامه می دهد ي تىها در بعضی مًارد ممکه است مدفًع

ػَاسؼ خذی وِ هوىي است ّوشاُ ثب ػول خشاحی ثبص دیذُ

ورم داشته باشید.

آمرکز آموزشز دآماشزانموزز
واحدز آموشزضننزخدآتز

سنگ کیسه صفرا
کبد

معده

ضَد دس الپشاسىَپی ّن هطبّذُ هی ضَد.

کیسه
صفرا

مزاقبت بعذاس الپزاسکوپی :
 .1ثِ دلیل دستىبسی ضذى سٍدُ ّب ،سطین غزایی هؼوَلی سا اص
2سٍص پس اص ػول ٍ ثِ تذسیح آغبص وٌیذ
 1 .2تب  2سٍص ثؼذ هی تَاًیذ دٍش ثگیشیذ.
 .3تب یه ّفتِ اص ثلٌذ وشدى اخسبم سٌگیي خَدداسی وٌیذ.
 .4دس غَست داضتي ثخیِ  6سٍص ثؼذ ثخیْب نضیذُ ضَد .
ٍ .5سصضْبیی وِ ثبػث فطبس ثِ ضىن هی ضَد سا هی تَاًیذ ثِ
تذسیح دس عی ّ 6-8فتِ ثؼذ اص ػول آغبص وٌیذ.
رصیم غذائی :
پس اص ثشداضتي ویسِ غفشا اص ین سطین غزائی حبٍی پشٍتئیي
ٍوشثَّیذسات هثل ثشًح  ،هبوبسًٍی یب ًبى  ،هیَُ ّبی پختِ

ٍ

سیت صهیٌی آة پض استفبدُ وٌید .
اص هػشف غزاّبی سشخ ضذُ ،تخن هشؽ ثِ همذاس صیبد ،پٌیش ٍ
هبست ثب چشثی ثبال ،خبهِ ٍ الىل اختٌبة وٌیذ.
در صورت مشاهذه موارد سیز  ،پزستار یا پششک را در جزیان
قزار دهیذ:
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