
عوامل ایجاد التهاب کیسه صفرا

نوشته شده توسط مدیریت
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۱ - 

آن به و شود نمی آن حضور متوجه کسی ،دهد می انجام درست را کارش وقتی تا که است بدن از عضوی صفرا کیسه   
ناراحتی ،شدید دردهای با که اوست های خواسته و صفرا کیسه به ها توجهی کم همین ها وقت خیلی .دهد نمی اهمیت

.شود می جمع صفرا کیسه همین به حواسش تمام و شده مختل فرد زندگی دیگر که است وقت آن .کند می اظهار را خود

  

بدن از مهمی و اصلی عضوهای اینها دانیم می همه چراکه .داریم خود پوست حتی و مغز ،قلب به ای ویژه توجه ما همه   
،صفرا کیسه مثال چه؟ بدن مبهم های اندام دیگر مورد در اما .بود خواهد ما زندگی کننده تهدید آنها بیماری و هستند

دانید؟ می چه آن درباره

  

می بهتر را آن ابتدا اما ،کنیم بررسی هم با را صفرا کیسه های ناراحتی و مشکالت های نشانه و عالئم خواهیم می اینجا در   
.شویم می آشنا دهد می انجام ما برای که کارهایی با و شناسیم

  

کند؟ می کار چه صفرا کیسه   

  

قرار کبد زیر در کیسه این .شود می نگهداری آن در کبد در تولیدشده صفرای که است کوچک ای کیسه ،صفرا کیسه   
به صفراوی مجاری طریق از را صفرا مقداری ،چرب پر غذاهای مخصوصا ،خوریم می ما که غذایی به پاسخ در و گرفته

.دارد عهده بر غذایی های چربی جذب و هضم در مهمی بسیار نقش و (باال تصویر) ریزد می کوچک روده داخل

  

و عالمت هیچ معموال ،کنند نمی مسدود را صفراوی مجرای که ریز صفراوی های سنگ مانند صفرا کیسه مشکالت از برخی   
کنند نمی ایجاد را ناراحتی

  

مگر ،شود نمی فرد در خاصی بیماری و ناراحتی باعث که است آزار بی و کوچک اندامی صفرا کیسه ،معمول طور به   
که دارند وجود متعددی عوامل .کند مسدود را مجاری یا و دهد کاهش را آن از صفرا آزادسازی خاصی مشکل که زمانی

.شوند صفرا کیسه مشکالت این ایجاد به منجر توانند می

  

:شوند می صفرا کیسه در مشکالت این بروز باعث که عواملی جمله از   

  

صفرا سنگ -1   
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ایجاد صفرا کیسه داخل در بزرگ سنگ یک گاهی یا و کوچک های سنگ که شود می اطالق شرایطی به وضعیت این   
.شود

  

هیچ صفراوی سنگ به مبتالیان درصد 90 حدود اما ،شود می فرد در شدید دردی به منجر صفرا سنگ موارد برخی در   
.ندارند عالمتی گونه

  

.کند نمی ایجاد عالمتی هیچ و ماند می فرد با سال 10 از بیش برای صفراوی سنگ ،موارد برخی در   

  

صفراوی کولیک -2   

  

.کند می انسداد یک ایجاد صفراوی مجرای در صفرا سنگ که شود می اطالق تری جدی شرایط به صفراوی کولیک   
خواهد شدید دردی احساس فرد و شود می منقبض شدیدا انسداد این برداشتن میان از برای صفرا کیسه حالت دراین

که آنجایی از اما .کشد می طول ساعت دو تا یک معموال صفراوی کولیک با همراه دردهای و شدید انقباضات این .داشت
.مانند می فرد با همچنان ،بیفتد درمان فکر به فرد که زمانی تا هستند پذیر برگشت و ای حمله

  

صفرا کیسه التهاب -3   

  

ترشح باعث که هایی تومور حتی و ها عفونت ،الکل مصرف ،صفراوی های سنگ وجود اثر در تواند می صفرا کیسه التهاب   
کیسه التهاب .بود خواهد صفراوی های سنگ آن ایجاد علت ترین شایع هم باز اما .شود ایجاد شوند می صفرا حد از بیش

.نیست شایع بیماری این در تب .باشد داشته ای هفته چند ی دوره تواند می صفرا

  

.شود عفونی و بگیرد قرار حمله مورد عفونی های باکتری توسط ملتهب صفرای کیسه ،است ممکن موارد از درصد 20 در   
.شود می خارج جراحی عمل توسط فورا شرایط این در که شود پاره صفرا کیسه که آید می پیش نیز گاهی

  

دردها این که زمانی مخصوصا ،کرد خواهد ضروری را پزشک به مراجعه بیماری این در درد مکرر حمالت نکنید فراموش   
.باشد همراه نیز تب با
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مدیریت توسط شده نوشته
 - ۱۲:۰۱ ساعت ۱۳۹۷ دی ۱۷ دوشنبه

نیوز سالمت :سایت از برگرفته   
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