
 

 

 vvvvvvvرز

  

: دسهاى کلَ سیست

بَ دّ سّش خشازیاص طشیق الپاساسکْپی ّ خشازی باص 

 .است

طی خشازی کیسَ غفشا بَ سّش :سّش الپاساسکْپی

ساًتی 1تا /.5زذّدا )ساسکْپی یک ضکاف کْچک االپ

تقشیبا ) سَ ضکاف کْچکتش ّدس ًازیَ ًاف بیواس هتش

لْلَ باسیکی . دس ضکن ایداد هی ضْد (یا کوتشساًتی هتش 5/.

سا بَ داخل یکی اص ضکاف ُا ّاسد هی کٌٌذ ّ ضکن بیواس سا 

اص گاص دی اکسیذ کشبي پش هی کٌٌذ تا ضکن باد کشدٍ ّ خشاذ 

. سازت تش بتْاًذ بَ کیسَ غفشا دستشسی پیذا کٌذ

تلسکْپی بلٌذ ّ باسیک ّ هدِض بَ یک ( ساسکْپاالپ یک

اص هیاى ضکاف بَ  (چشاؽ ّ دّسبیي فیلوبشداسی دس اًتِا

داخل ضکن اسسال هی ضْد ّ اص ایي طشیق خشاذ هی تْاًذ اص 

. سّی هاًیتْس داخل ضکن بیواس سا ًظاسٍ کٌذ

 

 
 

دس غْستی تْغیَ هی ضْد کَ اهکاى خشازی :خشازی باص

بیواس بَ سّش الپشاسکْپی ّخْد ًذاضتَ باضذ  بشای هثال 

ّقتی چٌذیي خای صخن دس اثش خشازی ُای قبلی بش سّی 

 .بافت ضکن بیواس ایداد ضذٍ باضذ

طی خشازی بشداضتي کیسَ غفشا بَ سّش باص یک ضکاف 

َ سیٌَ  (cm 20 تا 10تقشیبا )بضسگ  سّی ضکن ّ صیش قفس

اص ابضاسُای خشازی ًیض بشای خاسج . بیواس ایداد هی گشدد

سپس ضکاف سا . کشدى کیسَ غفشا استفادٍ هی گشدد

 هؼوْال .بخیِوی صًٌذ ّ هسل خشازی سا پاًسواى هی کٌٌذ

بیواس بایذ تا چٌذ سّص پس اص خشازی دس بیواسستاى بستشی 

 .خْاُذ هاًذ
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: ػلل ّ ػْاهل

 

 افضایص سي 

 هػشف قشظ ُای ضذ باسداسی 

 دیابت 

 بشخی اص بیواسی ُای گْاسضی ّ اختالالت کبذی 

 (صًاى بیطتش اص هشداى هبتال هی ضًْذ)خٌسیت 

 چاقی 

 ػفًْت سیستن غفشاّی 

 چٌذصایی 

 :ػالئوبالیٌی

 دسددسًازیِسشدل 

 ازساسپشیًْفخطکن 

 دسدهبِوذسقسوتفْقاًیْساستطکن 

 ادساستیشُْهذفْػبِشًگ  ( تغییشسًگادساسّهذفْع

 دسهْاسد ػاسضَ داسضذٍ (خاکستشی

 کوبْدّیتاهیٌِابؼلتاختاللذسخزبآًِا ، 

 .کِباػثخًْشیضیویطْد k هثلکوبْدّیتاهیي

 ٍاستپْستبیواسصسدسًگویطْدکِبا خاسضِوشا . 

 تطخیع

 سًْْگشافی 

 ػکسبشداسی سادٍ ضکن 

 MRCP 
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کیسَ غفشا دسهاى استاًذاسد سٌگ ُای 

 
اسگاًی گالبی ضکل است ّ دسست دس صیش ّ سوت ساست 

ّظیفَ اغلی آى خوغ آّسی ّ رخیشٍ هایغ . کبذ قشاس داسد

. است کَ اص کبذ تْلیذ هی ضْد (هایغ غفشاّی)گْاسضی 

 سٌگ هؼوْال بیواسی ُای کیسَ غفشا بَ ػلت تطکیل

دس آى بشّص هی کٌذ، ایي سٌگ دس هشازل اّلیَ غفشا کیسَ

کْچک ّ سیض است ّ هؼوْال اص ًوک ُای غفشاّی ّ 

کلستشّل هْخْد دس کیسَ غفشا یاهدشای غفشاّی 

 .تطکیل هی ضْد

یکی اص هتذاّل تشیي است کَ کیسَ غفشا کاهل بشداضتي 

بطْسهؼوْل خشازی . ػول ُای خشازی بَ ضواس هی آیذ

بشداضتي کیسَ غفشا با تکٌیک ُای غیشتِاخوی 

 .اًدام هی گشدد(الپاساسکْپی)

یک فشد هی تْاًذ صًذگی هؼوْل خْد سا بذّى داضتي ایي 

ّقتی کیسَ غفشا بشداضتَ ضْد، هایغ . اًذام ُن اداهَ دُذ

غفشاّی اص هسیش هدشاُای هطتشک غفشاّی ّ کبذی بَ 

بیشّى اص کبذ خشیاى هی یابذ ّ بَ خای رخیشٍ ضذى دس 

 .کیسَ غفشا هستقین بَ داخل دّاصدَُ تشضر خْاُذ ضذ

 

کلِسیستیت 

التِابکیسِػفشاکِویتْاًذزادیاهضهٌباضذکلِسیستیتٌاهیذٍ

هیطْدکِوْخببشّصدسدّسفتیْزساسیتقسوتفْقاًیشاستطک

م 

هیطْدکِووکٌاستبٌِازیِْسطدٌاغیاضاًِشاستوٌطؼبطْد

    سٌگِایػفشاػلتبیطاص .ّباتِْػْاستفشاغِوشاُاست

کِاصهْادخاهذهْخْد  ،هْاسدکلَ سیستیتسادُستٌذ  90

 .دسغفشاتطکیلویطًْذّباافضایطسٌبیطتشدیذُویطًْذ
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https://irangastroenterologist.ir/%D8%B3%D9%86%DA%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%8C%D8%B9%D9%84%D8%AA%D8%8C%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%BA/
https://irangastroenterologist.ir/%D8%B3%D9%86%DA%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%8C%D8%B9%D9%84%D8%AA%D8%8C%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%BA/
https://irangastroenterologist.ir/%D8%B3%D9%86%DA%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%8C%D8%B9%D9%84%D8%AA%D8%8C%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%BA/
https://irangastroenterologist.ir/%D8%B3%D9%86%DA%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%8C%D8%B9%D9%84%D8%AA%D8%8C%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%BA/


 

 

  
 : آهادگیقبالصػول

غالبدشازیِایکیسِػفشابِبیِْضیؼوْهیٌیاصداسدّبِبیواس

تْغیِویطْدکِطبقٌظشپضضکوؼالدیکشّصقبالص 

 .ساػتقبالصػولٌاضتاباضذ 8 ػولوایؼاتػافطذُبخْسدّاص

ضبقبالصػولسواهٌوْدُْهُْایٌازیِؼولتشاضیذُْتویضضْد

دسکلِسیستکتْهی  .

باالپاساسکْپیفقطچٌذبشضکْچکذسضکوًْافایدادهیطْدّد

 سیکاّسی ،باصگطت بَ کاس ،ًتیدَ صیبایی سدبؼذاصػول

 .کوتشخْاُذبْد...ّ

 

 :هشاقبتِایبؼذاصػول

 

 دسدبؼذاصػولباهسکٌِایتدْیضضذُتْسطپضضککاُطن

 .ییابذ

 بیواستطْیقبِتٌفسؼویقْتغییشّضؼیتوکشسّصّدساُاف

تادًبؼذاصػولویطْدتاازتوالؼفًْتشیِبؼذاصػولکاُطیا

 .بذ

 خِتسشفِکشدًبابالطیوسلؼولشازوایتکٌیذتادسدکوتشیذ

 .اضتِباضیذ

 بؼذاصایٌکِبِطوااخاصُشاُشفتٌذادُطذابتذالبِتختٌص

ستِپاُاساآّیضاًکٌیذّدسغْستٌذاضتٌسشگیدِباکوکَ

 .هشاُشاُبشّیذ

 هسکي بؼذاصػوآلًتیبیْتیک ّ

 .تدْیضضذُتْسطپضضکشابِوْقؼاستفادٌُواییذ
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  ایي ػول خشازی هسذّدیت سژین پس اص خشازی

 .ًذاسد

 اگش  . غزیَ ًشهال ّ طبیؼی خْد سا ضشّع کٌیذت

ًسبت بَ چشبی قبل اص خشازی ػذم تسول داضتَ ایذ 

 .بتذسیح چشبی سا بَ سژین غزایی خْد اضافَ ًواییذ
  ػالئوًْطاًِِایؼفًْتوسلؼولوثلقشهضی

 .زساسیتْتشضسْتبشابِپضضکوؼالدخْدگضاسضذُیذ

 چٌاًچِذچاستِْػْاستفشاغْدسدضکویطذ ٍ

ّ یا بَ اّسژاًس بیواسستاى یذخشازخْدساباخبشکٌیذا

 .هشاخؼَ کٌیذ

  دّش یا زوام بگیشیذخشازیوی تْاًیذبؼذ اص .  
  بؼذ اص خشازی ، اص بلٌذ کشدى اخسام بیص اص

  .  اختٌاب کٌیذکیلْتا دّها10ٍ
 فؼالیت خٌسی سا ُش هْقغ توایل داسیذ ضشّع کٌیذ . 
 سا سّصاًَ اص ًظش ػالئن بخیَ ُای خشازیزل م 

  . ػفًْت چک کٌیذ
 سا با آب ّ غابْى هالین بخیَ ُای خشازیزل م 

  .بطْییذ
 پس اص دّ سّص صخن ُا ًیاص بَ پاًسواى ًذاسد. 

 ست دسد یا ًاسازتی سا دس ضاًَ ساست  اضوا هوکي

خْد تدشبَ کٌیذ کَ دلیل آى اص گاصي است کَ خِت 

بادکشدى ًازیَ ضکوی ضوا دس طی خشازی 

هستقین ًطستي . استفادٍ ضذٍ است الپاساسکْپی 

سّي تخت یا غٌذلی ّ یا قذم صدى ّ یا استفادٍ اص 

 دقیقَ ُش ساػت ، 15 – 20پذ یا زْلَ گشم بوذت 

چٌاًچَ ًیاص بْد ّ  . هی تْاًذ ًاسازتی سا سفغ کٌذ

تدْیض ضذٍ بْد ضذ دسدُا سا طبق دستْس پضضک 

اگش دسد با استفادٍ اص ضذ دسدُا  . استفادٍ کٌیذ

 .تسکیي ًوی یابذ بَ خشاذ اطالع دُیذ
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 1401دي هاٍ :تِیَ ّ تٌظین

  استقای سالهت ّگشٍّ آهْصش بَ بیواس

 

 

 

 

 مراقبت در جراحی کیسه صفرا

 (کله سیستکتومی)


