
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:کیسه صفرا جراحی های  روش  

الپاراسکَپی    -2   ضکن   کزدى تاس -1  

الپاراسکَپی  طزیق اس ػول ّای  جزاحیهؼوَال

کِ یک لَلِ ًاسک تا دٍرتیي کَچک اس اًجام هی ضَد.

طزیق یک ضکاف کَچک تِ داخل تذى فزستادُ هی 

ضَد ٍ جزاح در هاًیتَر خَد داخل تذى را هی تیٌذ . 

جزاح تا تزش ّای کَچک کیسِ غفزا را تِ دقت جذا 

هی کٌذ. ایي ػول جشٍ ػول ّای سزپایی است ٍ 

تیوار هی تَاًذ ّواى رٍس هزخع ضَد تؼذاد تسیار 

غفزا ًیاس تِ جزاحی تاس دارًذ سٌگ ی اس تیواراى کو

ٍ هؼوَال سهاًی کِ غفزا تیص اس حذ هلتْة است یا 

هطکلی در حیي اپاراسکَپی تِ ٍجَد هی آیذ اس رٍش 

جزاحی تاس استفادُ هی ضَد. ایي ػول سزپایی ًیست 

ٍ هوکي است فزد تا یک ّفتِ در تیوارستاى تستزی 

 تاضذ.    

 
 کیسه صفرا :پیشگیری از سنگ 

 کاّص هػزف فست فَد ّا  .1

هػزف غذاّای  ) کاّص هػزف گَضت قزهش  .2

تِ س حثَتات، غالت ٍ سثشیجات هختلف تلفیقی ا

 ) ضَد ّا تَغیِ هی ّا ٍ چزتی جای گَضت
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ّای  ّای حیَاًی یا رٍغي هحذٍدیت هػزف چزتی-3

گیاّی اضثاع ضذُ ٍ جایگشیٌی  رٍغي سیتَى ٍ رٍغي 

 کٌجذ ٍ ّستِ اًگَر 

افشایص هػزف سثشیجات خام هخل ساالد ّوزاُ -4

 ٍ سثشیجات پختِ ٍآتپش داخل غذا   غذا 

اگز چٌذ قاضق هزتاخَری رٍغي سیتَى در تْیِ -5

غذاّا ٍ سس ساالدتاى استفادُ کٌیذ تِ ضزط آًکِ 

تاى ًثاضذ، تِ تحزیک کیسِ غفزا  هاساد تز ًیاس رٍساًِ

راًذى هایغ درٍى آى تِ داخل -6      تزای تیزٍى 

کٌیذ ٍ در ایي غَرت تا تخلیِ هذاٍم ٍ  رٍدُ کوک هی

ٍ هتزاکن ضذى هایغ غفزا  هزتة کیسِ غفزا اس اًثاضتِ

 ضَد.  ٍ کلستزٍل ٍ کزیستالیشُ ضذى آى جلَگیزی هی

 کاّص ٍسى تا رصین هتؼادل 

درجِ در  ۶تا  ۵رٍساًِ چٌذ لیَاى آب خالع تا دهای .7

ّای غذایی یا قثل اس خَاتیذى ٍ یا در  فاغلِ ٍػذُ

حالت ًاضتا تٌَضیذ تا احتوال اتتال تِ سٌگ کیسِ 

        غفزا تِ حذاقل هوکي تزسذ.   

 
 )) ))سبسی بخور، آب بنوش

 تزًٍز ٍ سَدارث  هٌثغ :
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 سنگ کیسه صفرا 

ّای غفزاٍی اس آى دردّایی است کِ  درد سٌگ 

گَیٌذ خذا ًػیة ّیچ تٌی تطزی ًکٌذ! ایي درد اس  هی

ضَد ٍ تا سیز سیٌِ  تاالی سوت راست تذى ضزٍع هی

یاتذ؛ درد ی کِ تیي چٌذ دقیقِ تا چٌذ ساػت  هیاداهِ 

 هوکي است طَل تکطذ

: و چه نقشی دارد کیسه صفرا کجاست   

ی در تاالاست کِ التی ضکل گاًذاهی  یسِ غفزاک

آى ٍظیفِ  قزار دارد کثذ سوت راست ضکن ٍسیز

تِ غفزا است. هایغ  داری هایغ سرد رًگ غفزا ًگِ

تزضح  کثذ اس ، ٌّگام ٍرٍد هَاد غذایی تِ هؼذُ

ضَد ٍ سپس اس طزیق هجزایی تِ کیسِ غفزا  هی

یاتذ. غفزا اس طزیق هجزای غفزاٍی تِ رٍدُ  اًتقال هی

هی ّا غذا ٍ سثة تجشیِ چزتی ضَد.  تاریک ریختِ هی

  ضَد

 

 

 
 

 :علتهای ایجاد سنگ کیسه صفرا 

  ارث ٍ صًتیک 

 ) جٌسیت )در خاًوْا تیطتز اس آقایاى 

 ِچاقی ، پزخَری ، ) سثک سًذگی ٍ کیفیت تغذی

سیادُ رٍی در هػزف غذاّای پز کالزی ، گزایص تِ 

هػزف غذاّای سزخ ضذُ  تا کلستزٍل تاال ٍ خَردى 

 خَراکیْای ضیزیي در افزاد تزی گلیسیزیذ تاال( 

  ٍ تِ خػَظ  حذف ٍػذُ غذاییگزسٌگی ّای هکزر

 ٍ فاقذ چزتی  کالزی کن ّای رصین،غثحاًِ 

  حاهلگی 

 پا قزظ  قٍَُْ طزفذاراى پز  

 :لت درد سنگ کیسه صفرا ع

ّای غفزاٍی، اس جٌس کلستزٍل است کِ تؼلت  سٌگ

 غلظت )کلستزٍل ٍ اسیذّا تاال رفتي تیص اس حذ 

تطکیل درٍى کیسِ غفزا غفزاٍی(  ًٍوک ّای

تِ غَرت طثیؼی داخل کیسِ ٍ هوکي است  ضًَذ. هی

ٍلی در  . تواًذّا تذٍى ػالهت  ّا ٍ سال غفزا هاُ

غَرت تِ حزکت درآهذى ایي سٌگ ریشُ ّا راُ 

خزٍجی غفزا  یا هجاری غفزاٍی تستِ ضذُ ٍ ایجاد 

ٍ تا سهاى خزٍد ایي سٌگ ریشُ درد ضذیذ هی ًوایذ 

 درد اداهِ دارد.ّا اس کیسِ غفزا 

 

تاػج کٌذ ضذى در تارداری  َّرهَى پزٍصستزٍى فشایصا

اضثاع  ػجسهاى تخلیِ کیسِ غفزا ٍافشایص استزٍصى تا

ٍ ایجاد سٌگ ٍایجاد لجي غفزاٍی  غفزاٍی اس کلستزٍل 

.ذوایً ریشُ در غفزا هی  

ٍ  تؼذ اس سایواى حل ضذُ خیلی کَچک  یّا تیطتز سٌگ

هاُ دارٍ درهاًی، 12تا 6ضَد. در هَاردی ّن تا  دفغ هی

ضَد.  هوکي است  تْثَدی حاغل   

ٍلی گاّی تز احز درهاى ًطذى تِ هَقغ ٍ رػایت ًکزدى 

هی ّا تشرگ ضذُ ٍ تِ ّن  رصین غذایی ایي کزیستال

در ًْایت هَجة ایجاد سٌگ ّای  غفزاٍی چسثٌذ ٍ

.   ًوایٌذ تشرگ تز هی  

ایجاد سٌگ غفزا در تزخی افزاد تذٍى ػالهت ٍ درد است 

تِ ّویي دلیل ًیاس ًیست توام تیواراى هَرد جزاحی قزار 

تگیزًذ ٍ تٌْا تایذ اس هػزف غذاّای پزچزب ٍ پزکالزی 

تشرگ  ی آًْاغفزا  سٌگ افزادی کِ اها در .اجتٌاب کٌٌذ

درد، التْاب ٍ ػفًَت ّوزاُ  :تا ػالئوی هاًٌذ تاضذ ٍ یاهی 

.تاضذ تایذ سٌگ غفزا تزداضتِ ضَد   

پشضک ًاچار است ػالٍُ تز سٌگ، کیسِ در تزخی هَارد 

غفزا را ًیش خارد کٌذ.تزداضتي کیسِ غفزا ّیچ گًَِ 

کٌذ ٍ یک فزد  هطکلی در اداهِ سًذگی فزد ایجاد ًوی

تَاًذ تذٍى کیسِ غفزا سًذگی ػادی خَد را اداهِ  هی

ضَد سٌگ غفزا  دّذ.درهاى ًکزدى سٌگ غفزا هَجة هی

جة اًسذاد غفزا ٍ تِ داخل هجزای غفزا ٍارد ضذُ ٍ هَ

ّوچٌیي  سَراخ ضذگی کیسِ غفزا  فزد ٍ در ایجاد سردی

. ٍ ػفًَت ضکن گزدد   
 

 
2 3 4 
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