گرافی ترانس هپاتيک از راه پوست در
 %25-%50از بيماران كيسه صفرا بزرگ
سفت و قابل لمس است .لکوسيتوز وافزايش
بيلی روبين سرم سونوگرافي شکم % 95 -
90موارد سنگ را نشان مي دهد و براي
يافتن نشانه هاي التهاب كيسه صفرا شامل
:ضخيم شدن ديواره؛مايع پري كوله سيستيت؛
اتساع مجراي صفراوي مفيد است.

عبارت است از عفونت يا التهاب كيسه
صفرا که ميتواند حاد يا مزمن بوده و
معموال توسط سنگ کيسه صفرا
مستعد ميشود .پس ازانسداد مسير مجراي
سيستيك با يك سنگ ،التهاب حاد ديواره
كيسه صفراروي ميدهد.

درمان طبی(درمان تغذیه اي-درمان دارویی):

عالیم بالینی:

داروهاي حل کننده سنگ مانند اورسودوکسی
کوليک اسيد؛ اين دارو بر اساس دستور
پزشک بايد تجويز شود .اگر مصرف يک
نوبت دارو فراموش شد ،پس ازيادآوري بايد
مصرف شود .دارو بايد همراه غذا يا شير
مصرف شود و درصورت بروز عوارض
جانبی مانند اسهال ،درد شديد شکم ،تهوع
واستفراغ گزارش شود يا داروهای ضدالتهاب
غيراستروئيدی،آنتی بيوتيک داخل وريدی
آمپی سيلين،سفالوسپورينها ،مترونيدازول)
درمان اختصاصي برحسب شدت بيماري ،
وجود عفونت  ،اندازه سنگ  ،و وضعيت
سالمت عمومي  ،متفاوت است .مسکن
خوراکی مصرف نموده و بيمار آموزش داده
ميشود که از مصرف غذاهای تشديد کننده
عالئم خوداری کند.ممکن است بيمار بستری

گاهی سنگهاي کيسه صفرا بدون عالمت و
فاقد درد می باشند و فقط عاليم خفيف
گوارشی ايجاد می کنند اين سنگها ممکن است
به طور تصادفی هنگام جراحی يا ارزيابی
مشکالت ديگر شناسايی شوند .ولی به طور
معمول اين عاليم ممکن است در بيماردرد و
کولیک صفراوي,یرقان,تغییر رنگ ادرار و
مدفوع و کمبود ویتامین ها.

بررسی هاي تشخیصی:
عکس ساده شکمی،اولترا سونوگرافی،تصوير
برداري با موادراديواکتيويا کوله سينته گرافی
،کوله سيستوگرافی ،کوالنژيوپانکراتوگرافی
،رتروگراد به وسيله آندوسکوپی  ،کوليانژ و
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اشتها غذا در وعده هاي زياد و با حجم کم
مصرف شود ،از يخ براي برطرف شدن
حالت تهوع استفاده شود
مراقبت اززخم:
محل خروج درن به طور استريل پانسمان
شود ،در صورت نشت صفرا ازمحل درن يا
عدم خروج ترشحات( انسداد صفرا به پزشک
اطالع داده شود هم چنين در صورتی که
زردي ،درد ربع فوقانی راست شکم،تهوع و
استفراغ ،نشت صفرا از اطراف لوله ،دفع
ادرار تيره و مدفوع به رنگ گل رس،
تغييرات فشارخون ،نبض و تب مشاهده
شد،هر چه سريعتر به پزشک مراجعه شود .

بعد از حمالت درد مايعات کم چرب با
پروتئين و کربوهيدرات باال مصرف شود و
بعد غذاي سبک در حد تحمل استفاده شود.
رژيم غذايی بر حسب تحمل مواد غذايی
مانند :برنج ،سيب زمينی آب پز ،گوشت بدون
چربی ،نان ،چاي ،ميوه هاي پخته و سبزيجا
تی که ايجاد نفخ می کنند به تدريج له رژيم
غذايی اضافه شود.اجتناب از مصرف مواد
غذايی مانند :تخم مرغ ،گوشت پرچرب،
خامه ،پنير ،الکل ،ميوه ،سبزيجات نفاخ و
غذاهاي سرخ کرده؛
نوتوانی:
جهت تسکين درد توصيه به انجام تنفس عميق
و تغيير پوزيشن در بستر ،مصرف داروهاي
مسکن تجويز شده،جهت بهبود وضعيت تنفسی
و براي اتساع کامل ريه ها هر ساعت چند
بارتنفس عميق انجام شود و از اسپيرومتري
استفاده شود ،تشويق به سرفه موثر؛استفاده به
موقع از داروهاي تجويز شده از قبيل ويتامين
ها ،داروهاي ضد اسپاسم و آنتی کولينرژيک
و آنتی بيوتيک ها؛جهت تحرك و فعاليت
بيمار هر ساعت چند بار روي تخت بچرخد و
روزانه چند بار از تخت پايين بيايد و قدم بزند
و به تدريج با بهبود وضعيت می تواند فعاليت
هاي خود را کم کم بيشتر کند؛ جهت بهبود

شود و تزريق وريدی جهت رفع کوليک
صفراوی انجام شود .قرار داد سوند معده تا
رفع عالئم استفراغ يا پانکراتيت.تجويز
مايعات وريدی به منظور جلوگيری از
اختالالت آب والکتروليت .با کمک
آندوسکوپی رتروگراد می توان سنگ را
بدون عمل جراحی خارج نمود.درمان جراحي
شامل برداشتن کيسه صفرا از ديواره خلفی
کبد و بستن شريان،وريد و مجرای سيستيک.
مزیت های این روش :با اسکار کمتری
همراه است ،بيمار مدت کمتری در بيمارستان
بستری ميشود ،زودتر به راه می افتد و تنها
به مسکن خوراکی نياز دارد و عوارض
کمتری را تجربه ميکند
فعالیت های مجاز و غیر مجاز:
تا زمان برطرف شدن عاليم يا بهبود کامل
پس از جراحی ،در رختخواب استراحت
نماييد .در زمانی که هنوز دررختخواب
هستيد و فعاليت نداريد ،پاهای خود را مرتب
تکان دهيد تا احتمال لخته شدن خون در
سياهرگ های عمقی پا کمتر شود .
رژیم غذایی مجاز و غیر مجاز:

