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 سنگ کیسه 

 صفرا
 6931مهر ماه : تاریخ بازنگری 

     ff (س)و دارالشفای حضرت زهرای مرضیه  بیمارستان 

در صورت مشاهده هرگونه نشاه های یررارا ا ردررر       -8

تیرها مدفوع رنگ پریدها خو  مردگی یا عالیم رلترهرا    

 .پزشک خود رر خبر کنید 

 

رز مصرف غذرهای سرخ کردها آجیر،ا سر ا آ           -3 

گوشتا نیمروا کرها خامه و سایر غذرهای پرچر   تا مدت 

 .زمانی که پزشک تجویز میکند رجتنا  کنید 

 

سوسی ا ماهی کنسرو شده در روغنا سر  هرای       -61

 .خامه درر و مایونز رر محدود نمایید 

 

رر فرررمرو         مصرف سبزیجات فررور  و میوه هرا    -66

 .نکنید 

 

فعالیت بدنی و ورز  به طور منظم  رر در بررنرامره        -61

 .روزرنه تا  بگنجانید 

 zahrayemarziye@: کانال تلگررم بیمارستا  *
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 :درمان سنگ کیسه صفرا 

         کرورلره    ) جررحی برری بردرشتن کیسره صراررر

 (سیستکتومی

 درما  دررویی برری ح، کرد  کیسه صارر 

 :مراقبت های الزم بعد از عمل  جراحی  

 .فعالیت سبرک رر برالفراصرلره شرروع کرنریرد                   -6

 .روز دو  یرا حرمرام برگریرریرد                  6-1بعد رز     -1

 .روز می تورنریرد ررنرنردگری کرنریرد             9-4بعد رز   -9

 .تا مدتی رز بلند کرد  رجسام سنگین رجتنا  کنیرد      -4

 .فعالیت جنسی رر هر مواع تمای، دررید شروع کنریرد    -5

در . مح، بخیه و جررحی رر رز نظر عاونت کنترل کنریرد    -1

صورت تب اترشح چرکی و بدبد رز زخم ا رلتها  و ارمزی و 

درد غیر معمول رطررف زخم سریعا به رورژرن  مرررجرعره      

 . نمایید 

چنانچه دچار تهوع و رستاررغ و درد شکمی شدیرد و      -7

 .  ناخ شکم شدید به پزشک خرود مرررجرعره کرنریرد             
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 :عالئم  و نشانه های وجود سنگ صفرا 

بسیاری رز بیمارر  دررری سنگ کیسه صارر با هیچ عالئمی 

ها رطالعی ندررند مگر  شوند و رز وجود رین سنگ مورجه نمی

 .آ  که حین رنجام آزمایشی به دلیلی دیگر مشخص شوند

یابند که  با رین حال عالئم سنگ کیسه صارر زمانی نمود می

سنگ به طور موات یکی رز مجررهای صارروی رر مسردود  

 :کند ا که عالئم شام، 

مهم ترین عالمت وجود سنگ کیسه صارررا درد در        -6

ریرن  . ناحیه معده یا باالی شکم و زیر ااسه سینه می باشد

ناگها  در باالی شکم به وجود می آید و  به اسرمرت     درد

 . ررست پشت یرا شرانره هرا کشریرده مری شرود                  

 . بررعررد رز هررر وعررده غررذریرری رخ مرری دهررد                

  . غالبا با تبا تهوع و کاهش رشترهرا هرمررره رسرت          و 

 عررردم ترررحرررمررر، غرررذرهرررای چرررر              -1

 (زردی)یراا   -9

 تب و لرز -4

 :عوامل مستعد کننده ی ايجاد سنگ های صفراوی  

     چاایا که باعث رفزریش ترشح کلسترول در صراررر

 .می شود

  کاهش وز  سریع 

   هورمرو  رسرترروژ ا      :  هورمو  های جنسی زنانه

درروهای حاوی رستروژ  و ارص های ضردبراردرری     

خوررکی به عنور  عورم، مستعد کننده شناخته شده 

 .رند

   بیماری های روده ی کوچک و یا بردرشتن آ  در طی

 عم، جررحی

  رفزریش سن 

         کاهش تحریک کیسه ی صارر به دنبرال تريرذیره

 وریدی طوالنی مدتا روزه گرفتنا باردرری 

   رژیم غذریی پرچر 

 دیابت 

 درشتن سابقه ربتال در رعضای خانورده 

. کیسه صاررا رندرم کوچکی وراع در ناحیه پایین کبد رسرت 

کیسه صارر با ذخیره صارر و ترشح آ  درو  روده کوچرک  

 . کند هنگام ورود غذر به فرریند هضم و گورر  کمک می

سنگ کیسه صارر تکه مورد جامدی می باشد که در کیسره  

هرا آ        گیری رین سنگ علت شک،.  شود صارر تشکی، می

های صارر گاهی روارات برا        رست که کلسترول و رنگدرنه

 . دهند های سختی رر تشکی، می پیوستن به یکدیگر ذره

سنگ های کیسه صارر در رندرزه ها مختلای موجودرند و می 

تورنند به کوچکی یک شن و یا به بزرگی یک توپ گرلر      

بعضی رز رفررد فقط یک سنگ کیسه صارر در کیسه .  باشند

صارریشا  درشته درحالیکه بعضی ها ممکن رست چرنرد     

 . سنگ درشته باشند


