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 شرح بیماری ❖

در زیر کبد قرار گرفته کیسه صفرا، کیسه ای کوچک است که 

ولیدشده در کبد در آن نگهداری صفرای تاست و 

سیستیت حاد عبارت است از التهاب حاد کیسه کله. شودمی

موارد علت آن سنگ صفرا است. موارد کله  %90صفرا که در 

شود. کله سیستیت دیده میسیستیت حاد بدون سنگ نیز 

حاد معموال با انسداد دهانه کیسه صفرا و در نتیـجه اتسـاع 

بیماران همراه با رشد باکتری در صفرا  کیسه صفرا و در بعضی

  شود.می یا جدار کیسه صفرا ایجاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مئعال ❖

در صورت بروز کله سیستیت حاد عالئم زیـر ممنـا اسـت در 

 شود:بیمار ایجاد 

ناگهانی در ناحیه سردل که به پشت و شـانه انتشـار پیـدا  درد ✓

 کند.می

 تهوع و استفراغ  ✓

 کاهش اشتها  ✓

 تب ✓
 

 شایع  علل ❖

  در بروز کله سیستیت حاد علل زیر دخالت دارند:

 سنگ کیسه صفرا  ✓

 چاقی   ✓

 عفونت کیسه صفرا ✓

 

 خطرعوامل افزایش دهنده   ❖

سیستیت حاد را افزایش ینسری از عوامل خطر ابتال به کله 

 دهد ایا عوامل عبارتند از:می

 رژیم غذایی پر چرب و کم فیبر ✓

 التهاب حاد لوزالمعده ✓

 سابقه خانوادگی بیماری سنگ صفراوی ✓

 مصرف قرص های ضد حاملگی ✓

 درمانتشخیص و  ❖

 شود: یت حاد اقدامات زیر انجام میتجهت تشخیص کله سیس

 سونوگرافی ✓

 آزمایش خون  ✓

 کله سیستیت حاد شامل موارد زیر است:درمان طبی 

 تسنیا درد  ✓

 مار تهوع بیـاز بیا بردن  ✓

 مـایع درمـانی  ✓

 تجویز سـرم متنـاسب با وضعیت بیـمار   ✓

 آنتی بیوتیک   ✓

الزم است اقدامات درمانی تنمیلی زیر نیز  اقدامات فوق  پس از

 جهت بیمار انجام شود:

 و کلـه صفرا ابی سنگ کیسهـانتخ درمان صفرا کیسه برداشتا ✓

 باشد.میحاد  سیستیت

ـراحی و یـا الپاراسنوپبا  صفرا کیسه برداشتا ✓ انجـام  بـاز ـج

  شود.می

 

 مورد انتظار عواقب ❖

بـه موقـع تشـخیص و درمـان شـود  درصورتی کهایا بیماری 

جراحـی کلـه عمـل  نـام .اسـت درمـان قابل جراحی با معموالً

 باشد .میمیسیستنتو
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 جراحی احتمال  عوارض ❖

م عمل جراحـی احتمـال بـروز عـوارر زیـر در ادر صورت انج

 بیمار وجود دارد:  

 عفونت ✓

 خونریزی ✓

 سنگ باقی مانده ✓

 انسداد ناشی از چسبندگی ✓

 

 

   فعالیت ❖

هفته فعالیت عادی خـود را از  ۴-۶از  پس از عمل جراحی بعد

 سر بگیرید.

 مراقبت  ❖

 بعد از عمل جراحی مراقبت های زیر را انجام دهید:  

 .های النلی استفاده نننیداز نوشابه ✓

 دفعات زیاد میل نمائید غذا را در حجم کم و به ✓

 غذای بیماران باید کم چرب باشد. ✓

 

 ؟نمایید  مراجعه  پزشك  به  یشرایط  چهدر   ❖

در صورت افزایش زردی پوست و ملتحمـه و تیرگـی ادرار،  ✓

 مدفوع خاکستری، بازگشت سوزش سر دل، آروغ زدن 

 در صورت تب، سنسنه، نفخ شنم و درد شدید   ✓

 

 


