 -4تت ٓ ٝشص
ٗ -5ذكٞع خبًؼتشی
ٛ -6لخ  ٝػٞء ١بظ٘ ٠ؿبیؼتشی ٚػبسظ ٠آت٢بة حبد ًیؼ ٠صلرشا
اػت ( ً ٠ٓٞػیؼتیت حبد) ً ٠دس ایٞٗ ٚسد ًیؼ ٠صرلرشا ثرضسٍ
 ٝحؼبع اػت  .تٌشاس ای ٚح٘الت حبد ٜٗجش ث ٠آت٢بة ٗرضٗرٚ
ًیؼ ٠صلشا ٗی ؿٞد  ٝثب تت ٘١شا ٟثٞد ٝ ٟدس ٓ٘غ ٛیرض ؿرٌرٖ

صیت ٙٞثٗ ٠وذاس صیبد  ٝسٝصا 1 ٠ٛآی  2هبؿن ػٞپخٞسی ٗیْ ؿرٞد

حؼبع اػت .

ػً َٜیؼ ٠صلشا سا دكغ ٗیٌٜذ .

تشخیص ي بزرسی احتمالی :

 -2درمان جزاحی ً :بسثشد جشاحی  ٝثشداؿتً ٚیرؼر ٠صرلرشا

اهذاٗبت تـخیصی ٗی تٞاٛذ ؿبْٗ ٗٞاسد صیش ثبؿذ :
آصٗبیؾ خ ٙٞؿبْٗ ؿ٘بسؽ ػرٔرٓٞر٢ربی خرٛٞری ٝ
ثیٞؿی٘ی خ ، ٙٞػی تی اػٌ ، ٚػُٞٛٞشاكی ًریرؼر٠

ٗٞهؼی اػت ً ٠ثی٘بس ثیؾ اص  48ػبػت ػالیٖ آت٢بة حبد ًیؼر٠
صلشا سا داؿت ٝ ٠یب دسد١بی ًٓٞیٌی ساجؼ( ٠هٓٞرٜرص صرلرشاٝی)
٘١شا ٟثب ػ َٜداؿت ٠ثبؿذ  .ػْ٘ جشاحی ٗیتٞاٛذ ث ٠سٝؽ ثبص  ٝیب

صلشا  ٠ًٓٞ ،ػیؼتُٞشاكی (ػٌؼجشداسی اص ًیؼ ٠صلشا ثب
ٗبد ٟحبجت  ٝاؿؼ ٠ایٌغ) ٛ ٝیض ػٌؼجشداسی ػبد ٟاص
ًیؼ ٠صلشا ثب اؿؼ ٠ایٌغ .

درمان :
دس ٗٞاسدی ً ٠ػً َٜیؼ ٠صلشا ػالٗتی ایجبد ٘ٛیٌٜذ ٛ ،یربص ثر٠
دسٗبٛ ٙذاسد .
 )1دسٗب ٙداسٝیی  )2دسٗب ٙجشاحی  )3ػ َٜؿٌٜری ثرب اٗرٞا
صٞتی (ٓیتٞتشیپؼی) .
 -1درمان داريیی  :ثٗ ٠حط اط٘یٜب ٙاص ٝجٞد ػً َٜیؼ ٠صلشا
دسٗب ٙظشٝسی ٗی ؿٞد حتی اُش احؼبع ١یچ ٞٛع ٛبساحتی ٛـٞد
صیشا خطش ثؼت ٠ؿذٗ ٙجشای صلشاٝی ٝجٞد داسد  .دس ؿشایطی ً٠
جشاحی ثب خطش تٞإ ثبؿذ دسٗب ٙثب داس ٝثشای ػ٢ِٜبی ًرٞکري
ًٔؼتش ّٝث٢تش اص جشاحی اػت  .اٗب کٜبٛچ ٠ػ٢ِٜب داسای ٗرٞاد
دیِشی ٗبٜٛذ ًٔؼیٖ ثبؿذ  ٝیب ػ َٜدس ٗجشای صلشا ٗؼتوش ؿذٟ
ثبؿذ دسٗب ٙثب جشاحی یب آٝتشاػ ٙٞاٌٗب ٙپزیش اػت .

معایب درمان داريیی  -1 :دسٗب ٙطرٞنٛری ( کرٜرذ ػربّ) -2
ػٞاسض جبٛجی ٗبٜٛذ اػ٢بّ  -3ػٞد ٗجذد ػ َٜصلشاٝی ثؼذ اص
هطغ داس -4 ٝاكضایؾ ًٔؼتش ّٝخ ٝ ٙٞایجبد تصٔت آـرشایریرٚ
(آتش ٝاػٌٔشٝص)
داريهای گیاهی ٗ :تخصصبُ ٙیب١ب ٙداسٝیی ٗؼتوذٛذ اُش سٝؿرٚ

سنگ کیسه صفرا

ثب نپبساػٌٞپی ثبؿذ .

عمل الپاراسکًپی  :با ایجاد چىذ سوًرا ووًچو بوزريی
پًست بزای مشخص وزدن ي بزداشته ویسه صوروزا اووجوا
میشًد  .درد ي سمان بستزی بعذ اس عمل در ایه ريش ووموتوز
است .
رژیم غذایی بعذ اس عمل :
ٗؼ٘ٞنً ثؼذ اص ػْ٘ ٗٞاد جٞؿیذ ٝ ٟؿیشی ٚث٢تش تحْ٘ ٗی ؿرٞد
سطیٖ ؿزایی ٛشٕ  ًٖ ٝکشثی دادٗ ٟیـٞد .

بیمارستان سوم شعبان دماوند
واحد آموزش دفتر پرستاری

پیشگیزی  :ثشای ًب١ؾ خطش اثتال ث ٠ػ َٜصلشاٝی ٌٛبت صیش سا
سػبیت ًٜیذ :
 -1اص خٞسد ٙؿزا١بی کشة  ٝحبٝی ًٔؼتش ّٝخٞدداسی ًٜیرذ.
 -2تحشى ًبكی داؿت ٠ثبؿیذ  -3 .حتی انٗرٌرب ٙاص سٝؿر٢ربی
جُٔٞیشی اص ثبسداسی ث ٠ؿیش اص هشف خٞساًی اػتلبدًٜ ٟیرذ -4 .
ػجضیجبت ٗ ٝی ٟٞجبت ثیـتشی ٗیْ ًٜیذ ٝ -5 .ص ٙایذ ٟآّ داؿت٠
ثبؿیذ (کبهی ٗعش اػت)  -6 .اص اػتؼ٘بّ آٌْ  ٝدخبٛیبت پش١یض
ًٜیذ  -7 .ثیؾ اص دٝثبس حبِٗٔی ٗعش اػت .
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صرزا چیست ؟
صلشا ٗبیؼی اػت ً ٠دس ًجذ ػبخت ٠ؿذ ٝ ٟدس ًیؼ ٠صلشا رخیشٟ
 ٝتـٔیظ ٗی ُشدد تب ٗٞهؼی ً ٠ثذٛ ٙیبص ث١ ٠عٖ کشثی٢ب پیذا ًٜذ .
دس ای ٚصٗبً ٙیؼ ٠صلشا ٜٗوجط ؿذ ٝ ٟصلشا سا اص طشین ٗجبسی
صلشاٝی ث ٠داخْ سٝدًٞ ٟکي ٗی سیضد  ،جبیی ً ٠صلشا ث٠
١عٖ کشثی٢ب ً٘ي ٗیٌٜذ  ( .صلشا حبٝی آة ًٔ ،ؼتش، ّٝ
٢ٌ٘ٛبی صلشاٝی  ،پشٝتئی١ ٚب  ٝثیٔی سٝثی ٚاػت) ٢ٌ٘ٛبی
صلشاٝی  ،ثب کشثی ١ب تشًیت ٗیـٛٞذ  ٝثیٔی سٝثی( ٚس َٛدا)٠ٛ
ٛیض ث ٠صلشا ٗ ٝذكٞع س َٛصسد ٗیذ١ذ .

سىگهای صرزا چگًوه تشکیل می شًوذ ؟
ػ٢ِٜبی ًیؼ ٠صلشا اجؼبٕ ثٔٞسی ١ؼتٜذ ً ٠ث ٠دٓیْ ػخت ٝ
ٗتشاًٖ ؿذ ٙاجضای طجیؼی  ٝؿیشطجیؼی صلشا ثٝ ٠جٞد ٗی آیٜذ .

اوًاع سىگ صرزا :
 -1ػ٢ِٜبی ًٔؼتشٓٝی  :حذٝد  %81ػ٢ِٜبی صلشا اص سػرٞة
ًٔؼتش ّٝایجبد ٗی ؿٞد  ٝث ٠ػ٢ِٜبی ًٔؼتشٓٝی ( )Cholesterol
ٗؼشٝف ١ؼتٜذ  .دس ثؼیبسیبص اكشاد ً ٠دکبس ػ٢ِٜبی ًیؼ ٠صرلرشا
ٗی ؿٛٞذ ٗیضأً ٙؼتشٞٗ ّٝجٞد دس صلشا ثیؾ اص حذی اػت ً٠
ثتٞاٛذ ث ٠حبٓت ٗحٔ ّٞپبیذاس ثبهی ث٘بٛذ  ٝدسٛتیج ٠دس صرلرشای
كٞم اؿجبع ثب ًٔؼتش ، ّٝثٔٞس١بی ًٔؼتش ّٝتـٌیْ ٗری ؿرٞد .
سػٞة تذسیجی ًٔؼتش ّٝثرش سٝی یرٌرذیرِرش ٗرٜرجرش ثر٠
پیذایـؼ٢ِٜبی صلشاٝی ًٔؼتشٓٝی ٗیـٞد .
 -2ػ٢ِٜبی س َٛدا ٠ٛای یب پیِ٘بٛت : ٠ػ٢ِٜبی ًٞکي  ٝتیش ٟای
١ؼتٜذ ً ٠اص ثیٔی سٝثی ٚػبختٗ ٠ی ؿٛٞذ  .ػٞاْٗ ٗٞثش دس ایجربد
ػ٢ِٜبی س َٛدا ٠ٛای ػجبستٜذ اص :
آق) ػٞاْٗ طٛتیٌی ٗ :ثالً دس آػیبیی٢ب ثیـتش اص ػربیرش
ٛوبغ اػت .

ة) ػیشٝص آٌٔی

ًٔٞكیجشات احت٘بّ تـٌیْ ػ َٜصلشا سا اكضایرؾ ٗریرذ١رٜرذ .

) ػلٛٞت ٗضٗٗ ٚجبسی صلشاٝی
د) اختالنت خٛٞی اسثی ٗبٜٛذ ًٖ خٛٞی داػی ؿرٌرْ
(ً ٠دس آ ٙثیٔی سٝثی ٚصیبدی تـٌیْ ٗیـٞد).
ر) ػ ٚثبن

٘١چٜیٗ ٚصشف ػلتشیبًؼٛ ٙٞیض دس تـٌیْ ػ َٜصلشا ٛرورؾ
داسد .
 -8دیبثت (ثی٘بسی هٜذ)  :دس دیبثتی ١ب ػً َٜیؼ ٠صلشا ػ ٠ثشاثش
اكشاد ػبدی دیذٗ ٟی ؿٞد .
 -9سطیٖ ؿزایی ٗ :صشف ُٞؿت هشٗض  ٝتخٖ ٗشؽ  ،ؿریرشیرٜری
كشاٝا ٝ ٙحجٞثبت ثٗ ٠وذاس صیبد ثبػث اكضایؾ احت٘بّ ػً َٜیؼ٠
صلشا ٗی ؿٞد ٗ .صشف ٗی ٝ ٟٞػجضی تبص ٟاحت٘بّ ثشٝص سا ًرٖ
ٗیٌٜذ  ٝث٘١ ٠ی ٚدٓیْ ؿیٞع آ ٙدس ُیب ٟخٞاسا ٙثؼریربس پربیریرٚ
اػت  .كؼبٓیت  ٝتحشى ًٖ ٘١ ٝچٜی ٚیجٞػت دس تـٌیْ ػٜرَ
ًیؼ ٠صلشا ٗٞثش اػت .
ً -11ب١ؾ ػشیغ ٝص : ٙدس ًب١ؾ ػشیغ ٝصً ، ٙجذ ًٔرؼرترشّٝ
اظبكی سا ث ٠دسً ٙٝیؼ ٠صلشا تشؿ ٗیٜ٘بیذ ًٗ ٠یتٞاٛرذ ثربػرث
ػ َٜصلشاٝی ؿٞد .
ٛـب١ ٠ٛبی ػ َٜصلشاٝی کیؼت ؟
ثؼیبسی اص اكشاد داسای ػ َٜصلشاٝی ٛـب ٠ٛای ٛذاسٛذ (. )%51
ای ٚػ٢ِٜبی » ثی ػالٗت« تذاخٔی ثب ػٌ٘ٔشد ًیؼ ٠صلشا ً ،جرذ
یب ٓٞصآ٘ؼذٛ ٟذاؿتٛ ٝ ٠یبصی ث ٠دسٗبٛ ٙذاسٛذ .
 -1دسد  :دسد ث ٠ػٔت اٛؼذاد ٗجبسی خشٝجی صلشاٝی (ٗجرشای
ػیؼتیي) ٗ ٝؼ٘ٞنً پغ اص خٞسد ٙؿزای پشکشة  ٝػرٜرِریرٚ
ؿشٝع ٗی ؿٞد  31 ٝدهیو ٠تب کٜذ ػبػت طٗ ّٞیٌـرذ ػرپرغ
ث٢جٞد ٗی یبثذ  .ای ٚدسد١ب ً ٠اص خلیق تب خیٔی ؿذیذ ٗتـیش اػت

 -6ػ : ٚثب اكضایؾ ػ ٚاحت٘بّ ػً َٜیؼ ٠صلشا ثبن ٗیشٝد ثر٠
طٞسیٌ ٠اؿٔت ثی٘بسا ٙدکبس ػً َٜیؼ ٠صلشا دس ػٜی 51 ٚتب 71
ػبِٓی ١ؼتٜذ .
 -7داس١ٝب ٗ :صشف داس١ٝبی پبیی ٚآٝسٛذ ٟکشثی خ ٙٞثخصٞف

دس هؼ٘ت ثبنی ؿٌٖ  ٝصیش دٛذ١ ٟبی اٛت٢بیی ساػت حغ ٗری
ؿٞد  ٝثً ٠تق  ٝؿب ٠ٛساػت  ٝیب ث ٠اطشاف ٗؼذ ( ٟاپی ُربػرترش)
اٛتـبس ٗییجبثذ .
 -2تٞ٢ع  ٝاػتلشاؽ
 -3یشهب( ٙصسدی)

به طًر ولی عًاملی وه در ایجاد سىگ ویسه صرزا
دخالت داروذ وذامىذ ؟
ٝ -1ساثت  :ػً َٜیؼ ٠صلشا دس ثؼعی خبٞٛاد١ ٟب ثیـتش اػت ٝ
ث ٠خصٞف دس ثؼتِب ٙدسج ٠اً ّٝؼبٛی ً ٠ػً َٜیؼ ٠صرلرشا
ُشكت ٠اٛذ ثیـتش دیذٗ ٟی ؿٞد .
ٛ -2ظاد  :ثٗٞیب ٙآٗشیٌب  ٝآػیبیی٢ب اػتؼذاد طٛتیٌی ثشای ترشؿر
ٗیضا ٙصیبدی ًٔؼتش ّٝدس صلشا داسٛذ  ٝدس آكشیوب ػ َٜصلشا ٛبدس
اػت .
 -3جٜغ  :ػً َٜیؼ ٠صلشا دس  %11صٛبٗ %5 ٝ ٙشداد ثربٓرؾ دس
جبٗؼ ٠دیذٗ ٟی ؿٞد .
ٞ١ -4سٗ ٙٞاػتشٝط : ٙثٛ ٠ظش ٗیشػذ ٗصشف هشص٢بی حبٗٔرِری
( حبٝی اػتشٝط )ٙػط ًٔؼتش ّٝسا دس صلشا اكضایؾ  ٝحرشًرت
ًیؼ ٠صلشا سا ًب١ؾ ٗیذٜ١ذ ً ٠ای ٚدٞٗ ٝسد ٗیتٞاٜٛذ ٜٗجرش ثر٠
ػ َٜصلشاٝی ؿٛٞذ .
 -5کبهی ٗ :طبٓؼبت ٛـب ٙداد ٠ً ٟتب  %51اكشاد خیٔی کبم دکربس
ػً َٜیؼ ٠صلشا ٗیِشدٛذ  ٝکبهی ث ٠خصٞف دس ػ ٚصیرش 51
ػبِٓی ثبػث تـٌیْ ػً َٜیؼ ٠صلشا ٗی ؿٞد .

