سنگ صفرا :

دانشگاه علوم پسشکی یاسوج
بیوارستاى اهام خوینی(ره) دهذشت

هوضوع :سنگ صفرا

میغِ ففزا یل ػضَ گالتی ؽنل اعت مِ در عوت راعت ٍ تاالی
ؽنن سیز لَب راعت مثذ قزار گزفتِ اعت ایي ػضَ در تذى ًقؼ
هْوی را ایفا هی مٌذ مِ اختالل در مار آى تاػث تؾنیل عٌگ در
میغِ ففزا ٍ تِ ٍجَد آهذى هؾنالتی تزای افزاد ؽذُ مِ در
هَاقؼی ًیش تزای درهاى حتوا ًیاس تِ اًجام دخالت جزاحی هی
تاؽذ.عٌگ میغِ ففزا ،تؾنیل عٌگ یا رعَب در میغِ ففزا اعت.
ًؾاًِ عٌگ ملیِ ففزا ایي اعت مِ میغِ ففزا مٌذ ػول هی مٌذ.
عواهلی که خطر التهاب و سنگ کیسه صفرا را
باال هی برد
ؽاهل هَارد سیز اعت  :چاقی  ،تارداریْای هتؼذد  ،تی تحزمی ٍ من
تحزمی  ،رصین غذایی پز چزب ٍ پز مالزی  ،هقزف قزؿ ّای ضذ
تارداری خَرامی  ،تیواری تاال تَدى قٌذ خَ ى (دیاتت)  ،تارداری ،
التْاب میغِ ففزا ٍ عٌگ میغِ ففزا در سًاى تیؾتز اس هزداى دیذُ
هی ؽَد.

عالین شایع :

گروه هذف :بیواراى

تغیاری اس تیواراى دارای عٌگ میغِ ففزا تا ّیچ ػالئوی
هَاجِ ًویؽًَذ ٍ اس ٍجَد ایي عٌگّا اطالػی ًذارًذ هگز آى
مِ حیي اًجام آسهایؾی تِ دلیلی دیگز هؾخـ ؽًَذ.
تا ایي حال ػالئن عٌگ میغِ ففزا سهاًی ًوَد هییاتٌذ مِ
عٌگ تِ طَر هَقت ینی اس هجزاّای ففزاٍی را هغذٍد مٌذ.

ایي هجزاّا عاختارّای لَلِای ؽنلی ّغتٌذ مِ ففزا را
اس مثذ تِ میغِ ففزا ٍ عپظ تِ دعتگاُ گَارػ هیتزًذ.
ؽزٍع ًاگْاًی درد در ًاحیِ ؽنن مِ هؼوَال در عوت
راعت ٍ گاّی در ؽاًِ راعت دیذُ هی ؽَد درد هؼوَال
تؼذ اس خَردى غذای عٌگیي ؽزٍع هی ؽَد ٍ تا تَْع ٍ
اعتفزاؽ ّوزاُ اعت.
محل این درد به شرح زیر می باشد:

در هزمش ؽنن ،تیي اعتخَاى قفغِ عیٌِ ٍ ًاف.
دقیقاً در پاییي دًذُّا در طزف راعت تا احتوال اًتؾار در
پْلَ یا متف.
تغیاری اس تیواراى دارای عٌگ میغِ ففزا تا ّیچ ػالئوی
هَاجِ ًویؽًَذ ٍ اس ٍجَد ایي عٌگّا اطالػی ًذارًذ
هگز آى مِ حیي اًجام آسهایؾی تِ دلیلی دیگز هؾخـ
ؽًَذ.

عٌگ در هجاری ففزا ٍی تاػث سردی پَعت ،.ػذم
تحول غذاّای چزب  ،تة ،تی قزاری،هذفَع خامغتزی
رًگ  ،عَسػ عز دل ٍ مذر ؽذى رًگ هی ؽَد .

التهاب و سنگ کیسه صفرا از چه راه هایی
تشخیص داده هی شود؟
آسهایؼّا ٍ رٍػ ّای تؾخیقی عٌگ میغِ ففزا ػثارتاًذ

پیشگیری :

درهاى

اس:
آسهایؼّایی تا ّذف تْیِ تقَیز اس میغِ ففزا :پشؽل
احتواالً تِ هٌظَر تِ دعت آٍردى تقاٍیزی اس میغِ ففزا
دعتَر اًجام هقطغًگاری رایاًِای (عی.تی.اعني) ٍ
عًََگزافی ؽنن را هیدّذ .ایي تقَیزّا را هیتَاى تزای
تزرعی ٍجَد ًؾاًِ ّا ٍ ػالین عٌگ میغِ ففزا تحلیل مزد.
آسهایؼّایی تا ّذف تزرعی ٍجَد عٌگ در هجزاّای ففزا:
اعتفادُ اس هادُّای رًگی خاؿ (هادُ حاجة یا هادُ مٌتزاعت
سا) در آسهایؼ تزای هؾخـ مزدى هجزاّای ففزاٍی در
تقَیز تِ پشؽل مول هیمٌذ تا تؼییي مٌذ مِ آیا عٌگ
اًغذادی را تِ ٍجَد آٍردُ اعت یا خیز .اعني ،HIDA

چٌاًچِ اضافِ ٍسى داریذ ٍسى خَد را ماّؼ دّیذ  .تحزك داؽتِ
تاؽیذ ٍ ٍرسػ مٌیذ ٍ اس خَردى غذاّای پزچزب پزّیشمٌیذ  ،در
فَرت درد ؽنن ،ضزتاى قلة ؽذیذ  ،تؼزیق  ،رًگ پزیذگی ٍ سرد
ؽذى رًگ پَعت تِ پشؽل هزاجؼِ مٌیذ .تؼذ اس ػول جزاحی
ّزگًَِ خزٍج غیز ػادی تزؽحات اس سخن ٍ تة را تِ پشؽل اطالع
دّیذ ٍ دارٍ ّای تجَیشی را طثق دعتَر هقزف مٌیذ ٍ اس خَاتیذى
هذاٍم در تغتز تپزّیشیذ.

مَالًضیَپاًنزاتَگزافی رتزٍگزاد اًذٍعنَپیل ( )ERCPیا
تقَیزتزداری رسًٍاًظ هغٌاطیغی (ام.آر.آی ).اس ایي گزٍُ
آسهایؼّا تِ ؽوار هیرًٍذ .عٌگّای ففزاٍی هؾاّذُ ؽذُ
در  ERCPرا هیتَاى طی اًجام ایي آسهایؼ خارج مزد.
آسهایؼّای خَى تِ هٌظَر تزرعی ػَارك :در
آسهایؼّای خَى ،ػفًَت ،سردی ،التْاب پاًنزاط (پاًنزاتیت)

اگز هثتال تِ ایي تیواری ّغتیذ پشؽل اس طزیق جزاحی تاس ٍ
یا تغتِ (الپاراعنَپی ) ،میغِ ففزا را خارج هینٌذ .رٍس قثل اس
ػول اسهایؾات
السم  ،ػنظ اس قفغِ عیٌِ ٍ تزرعی قلثی (تا تَجِ تِ عي) در
فَرت لشٍم اس ؽوا اًجام هی ؽَد.
اسؽة قثل اس ػول ًثایذ چیشی ًخَریذ ٍ یا تیاؽاهیذ .تؼذ اس
اًجام جزاحی تِ ؽوا هغني دادُ هی ؽَد ،گاّی در هحل
ػول ،لَلِ ای جْت خزٍج تزؽحات قزا ر دادُ هی ؽَد مِ
هوني اعت تا ایي لَلِ هزخـ ؽَیذ .در ایٌقَرت ّزگًَِ
تغییز در هایغ خزٍجی یا هقذار آى را تِ پشؽل اطالع دّیذ.

یا دیگز ػَارك ًاؽی اس عٌگ میغِ ففزا هؾخـ هیؽَد.
عًََگزافی رٍػ قطؼی تزای تؾخیـ اعت ٍ هؾاّذُ
هغتقین میغِ ففزا اس رٍؽْای  ERCPتِ ٍعیلِ اًذٍعنَپی
یا تؾخیـ ٍ درهاى عٌگ هجاری ففزاٍی ّغتٌذ.

ّز ًَع غذایی را تؼذ اس تزخیـ هی تَاًیذ هقزف مٌیذ  ،تزای
پیؾگیزی اس یثَعت هیَُ ٍ عثشی تِ اًذاسُ مافی هقزف مٌیذ ،
حذاقل تا  6هاُ اس اًجام مارّای عٌگیي خَدداری مٌیذ  ،دٍ رٍس تؼذ
اس تزخیـ هی تَاًیذ حوام مٌیذ ٍ تیي  7تا  01رٍس تؼذ اس ػول
جْت مؾیذى تخیِ ّا هزاجؼِ مٌیذ .

پایان

