
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سنگ کیسه صفرا 

 رژیم غذایی بعذ اس عمل :               

تَاًٌذ خَضثختاًِ کیسِ صفشا عضَی است کِ افشاد هی 
تذٍى آى صًذگی کٌٌذ. اص دست دادى آى حتی ًیاصی تِ 
تغییش دادى سطین غزایی ًذاسد. ٍقتی کیسِ صفشا تشداضتِ 

سٍد. هیضَد، صفشا هستقیوا تِ داخل سٍدُ کَچک هی
تشداضتي کیسِ صفشا هعوَال دسد سا تشطشف کشدُ ٍ هوکي 

ّای سَءّاضوِ سا کاّص دّذ. الثتِ دس تعذاد است ًطاًِ
 ، دس ایي صَستضَدکوی اص ایي افشاد، اسْال دیذُ هی
تا  6)تِ هذت  داسیِپشّیض اص غزاّای چشب، آتکی ٍ ادٍ

 ٍ استفادُ اص داسٍّای هاُ تعذ اص عول جشاحی(  12
ضَد. تایذ تَجِ ضذاسْال تا تجَیض پضضک تَصیِ هی

ّای خَساکی جلَگیشی اص  ّایی کِ قشظداضت خاًن
ّای اتتال تِ ٍ تِ ٍجَد ًطاًِ هی کٌٌذتاسداسی هصشف 

سٌگ صفشا هطکَک ّستٌذ، تایذ تا پضضک خَد هطَست 
کٌٌذ. هعوَالً تعذ اص عول هَاد جَضیذُ ٍضیشیي تْتش 

ًشم ٍکن چشتی دادُ هی ضَد  تحول هی ضَدسطین غزایی
ّای گیاّی ٍ غیشاضثاع تَیظُ سٍغي . تْتش است اص چشتی

ّای حیَاًی صیتَى تِ عٌَاى جایگضیٌی تشای چشتی
استفادُ کشدُ ٍ غزاّای گیاّی ٍ سثضیجات تاصُ سا تِ 

 . هیضاى تیطتشی دس سطین غزایی خَد تگٌجاًٌذ

ّا تِ دلیل فیثش تاالی هصشف سثضیجات فشاٍاى ٍ هیَُ 
 ضَدآًْا تشای توام ایي افشاد تَصیِ هی

ّای تْتشیي ساُ تاهیي چشتی عثاست اص استفادُ اص چشتی
چشب ٍ گَضت هاّی است. گیاّی، گَضت لخن، ضیش کن

ّای قاتل سٍیت تایذ تِ طَس کاهل اص گَضت پاک ضَد چشتی
پخت کشدى ٍ تشضتِ کشدى تْیِ  ٍ غزاّا تیطتش اص طشیق

اسی دّفتِ اص اًجام کاسّای سٌگیي خَد یکضًَذ. تِ هذت 
ًوائیذ .پس اص ایي هذت هیتَاًیذ تِ فعالیتْای طثیعی ٍ 

داسای سٍصهشُ خَد اداهِ دّیذ. الثتِ دس هَاسدی کِ ضکن 
ّذ اصخن تاص تاضذ صهاى ضشٍع فعالیت کوی تِ تعَیق خَ

افتاد ٍلی کال هحذٍدیت حشکت تیواس دس ایي جشاحی صیاد 
 .ًیست 

دس صَست هطاّذُ ّشگًَِ تغییش دس هحل عولل جشاحلی    -
فَسا تِ پضضک هعلال  خلَد   ، تة هاًٌذ قشهضی،تَسم ٍالتْاب 

 هشاجعِ ًواییذ.

داسٍّای تجَیض ضذُ تَسط پضضک سا دس هٌضل طثق  -
 شف ًوائیذ.ساعتْای دستَس دادُ ضذُ تطَس دقیق هص
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 سنگ کیسه صفرا

صفشا چیست؟ صفشا هایعی است کِ دس کثلذ سلاختِ ضلذُ    

ٍدس کیسِ صفشا رخیشُ ٍتغلیظ هی گشدد تا هَقعی کِ تلذى  

ًیاص تِ ّضن چشتیْا پیذا کٌلذ.دس ایلي صهلاى کیسلِ صلفشا      

هٌقثض ضذُ ٍصفشا سا اص طشیق هجاسی صفشاٍی تِ داخلل  

سٍدُ کَچک هی سیضد،جایی کلِ صلفشا تلِ ّضلن چشتیْلا      

 کوک هی کٌذ . 

 گهای صفزا چگونه تشکیل می شونذ؟سن

 دلیل تِ کِ ّستٌذ تلَسی اجسام صفشا کیسِ سٌگْای 

 تِ صفشا طثیعی ٍغیش طثیعی اجضای ضذى ٍهتشاکن سخت

 .آیٌذ هی ٍجَد

 نشانه های سنگ صفزاوی چیست؟

 ای ًطاًِ صفشاٍی سٌگ داسای افشاد اص تسیاسی 

 %(. 25ًذاسًذ)

عولکشد کیسِ ایي سٌگْای )تی عالهت(تذاخلی تا 

ًیاصی تِ دسهاى  عوَهاصفشا،کثذ یا لَصالوعذُ ًذاضتِ ٍ

 ًذاسًذ. 

 دسد تِ علت اًسذاد هجشای خشٍجی صفشاٍی)هجشای

سیستیک(ٍهعوَالً پس اص خَسدى غزای پش چشب 

دقیقِ تا چٌذ ساعت  30ٍسٌگیي ضشٍع هی ضَد ٍ 

طَل هی کطذ سپس تْثَد هی یاتذ. ایي دسدّا 

قسوت تاالی ضکن ٍ صیش دًذُ ّای اًتْایی ساست دس

اطشاف حس هی ضَد ٍتِ کتف ٍ ضاًِ ساست ٍیا تِ 

 هعذُ)اپی گاستش( اًتطاس هی یاتذ.

غتَْع ٍاستفشا 

)یشقاى)صسدی 

 تة ٍلشص 

هذفَع خاکستشی 

ًِفخ ٍسَء ّاضو 

 

 تشخیص و بررسی احتمالی:

اقذاهات تطخیصی هی تَاًذ ضاهل هَاسد صیش تاضذ.  

 اسکي،سًََگشافی کیسِ صفشاسی تی ،آصهایص خَى 

 :درمان جراحی

کلِ سیستکتَهی )تشداضتي کیسِ صفشا( دسهاى اًتخاتی 

تاضذ. کلِ سٌگ کیسِ صفشا ٍ کلِ سیستیت حاد هی

اهشٍصُ تْتش اص کلِ  الپاساسکَجسیستکتَهی تا 

سیستکتَهی تا جشاحی تاص است. دس ایي سٍش چٌذ تشش 

کَچک تش سٍی ضکن دادُ هی ضَد ٍ اص طشیق آًْا 

احی داخل هی ضَد ٍ تا استفادُ اص یک دٍستیي اتضاسّای جش

ٍیذئَیی تسیاس کَچک دسٍى ضکن تصَیش تشداسی اًجام ٍ 

یک ًوای تستِ اص اًذاهْا ٍ تافتْا سٍی هًَیتَس هٌتقل هی 

ضَد. جشاح دس حالیکِ تِ ًوایطگش ًگاُ هی کٌذ اص ایي 

ٍسایل تشای جذا کشدى دقیق کیسِ صفشا اص کثذ، هجاسی ٍ 

اًْا استفادُ هی کٌذ. اها دس تشخی هَاسد جشاحی سایش ساختو

تاص تشًاهِ سیضی هی ضَد تذیي صَست کِ کِ دس آى جشاح 

ساًتی هتشی دس ضکن    هی صًذ تا  20الی  12یک تشش 

کیسِ صفشا سا تشداسد. ایي یک جشاحی تضسگ هحسَب هی 

دسصذ جشاحی ّای کیسِ صفشا ًیاص تِ  5ضَد. دس حذٍد 

 .جشاحی تاص هی تاضذ

 


