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 برداشتن كيسه صفرا از طريق الپاروسكوپي
با اين روش معموالً سنگ هاي مجاري صفراوي را نمي توان تخليييه   
كرد اين روش به جهت برداشتن كيسه مي باشد. كه با ايجياد چينيد       
سوراخ كوچك روي سطح شكم براي مشخص كردن و برداشتن كيسه 

 صفرا انجام مي شود.
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 منبع: كتاب مرجع پرستاري برونر وسودارث  و سايت اطالعات پزشكي 

 براي كم كردن خطر ابتالء به سنگ صفراوي، رعايت نكات زير الزاميست.
 ازخوردن غذاهاي چرب و حاوي كلسترول زياد بپرهيزيد.

 وزن ايده آل داشته باشيد. چاقي مضر است.



 تشكيل شدن سنگ هاي صفراوي
مايع صفرا كه توسط كبد ساخته مي شود در كيسه صفرا ذخيره مي شيود.  
مجاري صفراوي اين مايع را به روده كوچك حمل مي كند جياييي كيه      
صفرا به هضم چربي ها كمك مي كند. اگر مواد شيميايي كه صفرا را مي  

 سازند متعادل نباشند سنگ هاي صفراوي شكل مي گيرند.
اگر سنگ ها به طرف خارج كيسه صفرا حركت كنند معموالً باعث درد يا 

 عفونت مي شوند.
 افرادي كه در معرض سنگ هاي صفراوي قرار مي گيرند:

هركسي مي تواند سنگ صفراوي داشته باشد. اما در بيعيضيي از افيراد          
 احتمال ابتال بيشتر است كه اين افراد شامل:

 افراد چاق با وزن باال 
 افرادي كه سريع وزن خود را كم مي كنند 
 خانمهاي حامله و خانمهاي چندزا 
   خانم هايي كه از قرص هاي هورموني يا قرص ضد حاملگي استيرونن

 دار مصرف مي كنند
  افرادي كه از مواد چرب يا غذاهايي پركالري استفاده مي كنند يا كساني

 كه تري گليسريد باال دارند
  افراد بي حركت –افراد مسن 
  مبتاليان به بيماري هاي كبدي 
  بيماران ديابتي 
 مصرف بعضي آنتي بيوتيك ها مثل سفترياكسون 
 استعمال دخانيات 
 

 

 عالئم بيماري
عالمت سنگ هاي صفراوي از بي عالمتي تا يك درد ناتوان كننده تغيير ميي    

كند، درد باالي شكم كه معموال شديد و طوالني بوده، انتشار به پشت داشته و   

به مدت بيش از سي دقيقه طول مي كشد و اغلب درد ممكن است همراه تب و 

لرز و تهوع و استفراغ باشد. اغلب براي تسكين آن از تزريق مسكن استفاده ميي   

 كنند.

گاهي اوقات دردهاي معده و اثني عشر با درد ناشي از سنگ صفراوي اشيتيبياه    
شده كه معموالً دردهاي معده خفيف تر بوده و با غذا رابطه داشته و معموالً بيه  
آنتي اسيد پاسخ مي دهد. گاهي اوقات هم سنگ صفراوي هيچ عالمتي نداشتيه   
و به طور اتفاقي در سونوگرافي يافت مي شود در اين گونه موارد سنگ خطيري  

 براي بيمار نداشته و به درمان نيازي ندارد.
 

 ارزيابي عالئم
كه براي منظور دييگيري    xسنگ صفراوي ممكن است در راديو گرافي با اشعه 

انجام شده كشف شود. يا اينكه عالئم شما پزشكتان را مشكوك به وجود سنگ  
 صفراوي كند. 

 پزشك شما ممكن است اين سواالت را از شما بپرسد:
 آيا عالئم با خواب ،گرسنگي و غذا خوردن ارتباط دارند؟ -
 آيا دچار خارش و يرقان به صورت گذرا شده ايد؟ -
 انتشار درد شكم به كدام ناحيه بدن است؟ -
 آيا دارويي مصرف مي كنيد؟ -
 
 

 سونوگرافي
سونوگرافي در بررسي و تشخيص سنگ هاي كيسه صفرا دقت بياالئيي   

ساعت قبل از سونوگرافي شكم بيمار ناشتا باشد. چيون در ايين        8دارد. 
حالت صفرا در كيسه تجمع يافته و باعث اتساع آن مي شود و شيراييط   

 براي ديدن سنگ و يا مواد ديگر راحت تر صورت مي گيرد.

    (EUSآندوسونوگرافي يا سونوگرافي از طريق اندوسكپ)
با اين روش مي توان سنگ هاي خيلي كوچك صفراوي و وجود سنيگ  
در مجاري صفراوي را مشخص كرد. اينكار در صورت نياز قبل از عميل   

 جراحي كيسه صفرا انجام مي شود.
 

ERCP 
دراين روش با استفاده از آندوسكوپ هاي مخصوص بعد از تزريق مياده  
حاجب از مجاري صفراوي عكس برداري  مي شود،كه اين كار مي تواند 
وجود سنگ يا انسداد در مجاري صفراوي را مشخص كند.با اين روش    

 مي توان سنگ مجاري صفراوي را تخليه كرد.
 

 درمان سنگ هاي صفراوي
سنگ كيسه صفرا در صورتي درمان مي شود كه عالمت داشته بياشيد،   

و اسفنكتروتومي)بريدن اسفنكتر پاپي(   ERCPدرمان شامل دارو و يا 
و جراحي مي باشد.درمان داروئي براي افرادي كه نمي توانند جيراحيي      

 شوند بيشتر فايده خواهد داشت.
ERCP         و اسفنكتروتومي براي تخليه سنگ هاي مجياري صيفراوي

ممكن است به تنهايي انجام شده و يا بعد از آن عميل جراحيي بيراي            
 برداشتن كيسه صفرا انجام شود.

 


