
  خارج ساخته كيسٍ صفرا از بدن

Cholecystectomy 
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 وظش ٍب آونٍ ضايؼتشيه ػَت خاسج ساخته ميسٍ صلشا اص بذن، يجًد سىو َااي   
% 09 صلشايي مي باضذ. دس ايه مبحث خاسج ساخته ميسٍ صلشا )باٍؾ باش   

ًاسد (   بٍ ػَت يجًد سىو َاي صلشايي مذ وظش قشاس ىشكتٍ است.م
 

 كيسٍ صفرا در كجاي بدن قرار دارد؟

 ميسٍ صلشا يل ميسٍ ىالبي ضنٌ است مٍ دس سطح تحتاوي مبذ ي 
دس قسمت باال ي ساست ضنم صيش ٍبٍ دوذٌ َا قشاس داسد. ايه ميسٍ تًساط      
مجاسي صلشايي اص يل طشف بٍ مبذ ي اص طشف دييش باٍ اباتاذاي سيدٌ          

 مًچل متصٌ مي ىشدد.
 

 عملكرد كيسٍ صفرا چيست؟

مبذ سيصاوٍ ويم تا يل ي ويم ٍيتش صلشا تًٍيذ مىذ مٍ اص طاشيام ماجااسي       
صلشايي داخٌ مبذي ياسد ميسٍ صلشا ضذٌ ي سپس دس آوجا تاـاَايا  ي        
ويُذاسي مي ضًد. پس اص خًسدن ؿزا، يل مناويسم پيچيذٌ، ميسٍ صلشا  
د. مىقبط ضذٌ ي صلشاي مًجًد دس ميسٍ صلشا ياسد سيدٌ بااسيال ماي ىاشد       

صلشايي تـَي  ضذٌ با حٌ مشدٌ چشبي مًجًد دس ؿزا باػث َعم ي جزب 
 آن دس سيدٌ مي ضًد.

 

 شيًع سىگ َاي صفرايي بٍ چٍ ميسان است؟

سىو َاي صلشايي جضء بيماسي َاي ضايغ دستياٌ ىًاسش بًدٌ ي تقشيباً 
َاي صلشايي دچاس ماي بااضاىاذ.       اص َش دٌ ولش بضسىسًا يل تا دي ولش ٍب سىو 

 خاوم َا بيص اص آقايان دچاس ايه ػاسظٍ مي ضًوذ.
 

 سىگ َاي صفرايي چىد وًع بًدٌ ي بٍ چٍ اشكالي َستىد؟

دي وًع اصَي سىو َاي صلشايي ضامٌ ساىاو َااي ماَاساتاشيٍاي                
)ضايؼتشيه سىو( ي سىو َاي پييماوتش )يا سويي( مي باضىذ. سىو َاي  
صلشايي ممنه است خيَي مًچل ي ماوىذ ضه ي يا بضسه باٍ اواذاصٌ ي      

 يل تًپ ىَق باضىذ. تؼذاد آوُا ويض اص يني تا صذَا ػذد متـيش است.
 

 عًامل خطر ساز در ايجاد سىگ َاي صفرايي چيست؟

 ينسشي ػًامٌ خطش دس ايجاد سىو َا دخاٍت داسوذ مٍ ػباستىذ اص:
ساً، چاقي، سطيم َاي ؿزائي پش ماٍشي ي پشچشبي، جىس مًواث،       49سه باالي 

صايمان َاي صياد، وظاد، ماَص يصن سشيغ، سابقٍ كاميَي سىو َااي صالاشايي،      
 ديابت، استلادٌ اص قشظ َاي ظذ باسداسي، اويٌ َاي صلشايي، مم خًوي سًًَ َااي 

 داسي، صوذىي مم تحشك
 

 تظاَرات باليىي سىگ َاي صفرايي چيست؟

 دسصذ اكشاد مبتال بٍ يجًد سىو صلشايي دس داخٌ  69اٍي  59حذيد 
 ميسٍ صلشا بذين ػالمت مي ماوىذ. دس مًاسدي ػالئم خليق ي 

 تنشاس ضًوذٌ يجًد داسوذ مٍ بٍ صًست دسدَاي واحيٍ كًقاوي ضنم، 
 تًُع، استلشاؽ، سًصش سشدً، تَخي دَان ي تشش مشدن تظاَش 

 مي ومايىذ. دس بشخي اص مًاسد ممنه است ػًاسض ضذيذ ماوىذ: سياٌ ضذن 
ي تشميذن ميسٍ صلشا ي مىتطش ضذن صلشا دس حلشٌ صلشايي )پشيتًويت صلشايي( 

مٍ بسياس خطشواك است، ايجاد ضًد ي َمچىيه امنان يجًد آبسٍ، صذمات 
 مبذي، ػلًوت ميسٍ صلشا ي يسيد ػلًوت بٍ خًن يجًد داسد.

 

 درمان عًارض سىگ َاي صفرايي بٍ چٍ صًرت است؟

دس صًست بشيص اٍتُاب يا ػلًوت دس ميسٍ صلشا، خاسج ساخته ميسٍ صلشا اص بذن 
تًسط ػمٌ جشاحي، چٍ جشاحي باص ضنم ي يا جشاحي بساتاٍ اص الپااساساناًپ،            
تًصيٍ مي ىشدد. دسمان داسيئي ي سطيم َاي ؿزائي كقط دس سىو َاي صلشايي     

 داخٌ ميسٍ صلشا مٍ بذين ػالمت مي باضىذ تجًيض مي ضًد.
 

 آيا تمام افراد مبتال بٍ سىگُاي صفرايي احتياج بٍ عمل جراحي دارود؟

بشاي اكشادي مٍ مبتال بٍ سىيُاي ميسٍ صلشا بًدٌ ي بذين ػالمت باضاىاذ،ماي     
تًان مىتظش ماوذ ي بيماس سا تحت وظش ىشكت يٍي دس مًاسد رياٌ ػاماٌ جاشاحاي        

 تًصيٍ مي ضًد.
 

اكشادي مٍ دچاس ػًاسظي َمچًن اٍتُاب ي يا ػلًوت مىسٍ صلشا،  -1
 اٍتُاب ًٍصاٍمؼذٌ ي صسدي بٍ ػَت يجًد سىو ضذٌ اوذ.

اكشادي مٍ بٍ ػَت دسدَاي ضذيذ صوذىي سيصمشٌ ضان مختٌ ضذٌ  -2
 است.

 اكشادي مٍ سىو َاي سيض ي كشايان داسوذ. -3
اكشادي مٍ بيماسي َاي صميىٍ اي داسوذ. ماوىذ بيماسان مباتاال باٍ        -4

 ديابت،ماوذيذ پيًوذ، مصشف مىىذٌ مًستًن ي...
 اكشادي مٍ دس سىيه پائيه دچاس سىو صلشايي ضذٌ اوذ. -5
 


