
که صفرا را در خود  یاست به شکل گالب یصفرا اندام سهیک 

 ییشود و توسط مجرا یم دیکند. صفرا در کبد تول یم رهیذخ

 گردد. یم رهیصفرا شده و در آنجا ذخ سهیوارد ک

 یکند تا غذاها یارزشمند است که به فرد کمک م یعیما صفرا

و مهم  یمصرف شده را بهتر هضم کند. البته عملکرد اصل

 باشد. یم ییموجود در موادغذا یها یرا، شکستن چربصف

مانند کلسترول،  یباشد و از مواد یتلخ زردرنگ م یعیما صفرا

شده  لیها تشک دیو اس یصفراو ینمک ها م،یکلس ن،یتیسل

 است.

 سهیکم است. اگر سرطان ک اریصفرا بس سهیسرطان ک وعیش

 ادیز اریفرد بس یداده شود، احتمال بهبود صیصفرا زود تشخ

و احتمال  ستیگونه ن نیاز موارد ا یاریاست، اما در بس

 ابدی یکاهش م یبهبود

 
 صفرا سهیسرطان ک میعال
 یصفرا نامشخص است و گاه سهیسرطان ک ییابتدا میعال

تواند  یم یبه سادگ نیندارد. بنابرا یعالمت واضح چیاوقات ه

 سهیسرطان ک یو نشانه ها میرشد کند و بزرگ شود .عال

 باشد : یم ریرا شامل موارد زصف

 شکم هیو راست ناح یفوقان هیدرد شکم به خصوص در ناح -

 نفخ شکم -

 خارش -

 تب -

 از دست دادن اشتها -

داشته باشد، دچار  یتیفعال نکهیفرد مبتال بدون ا -

 شود یکاهش وزن م

  حالت تهوع -

 چشم یدیپوست و سف یزرد -

را  یفراوص یکه سابقه ابتال به سنگ ها یافراد

نوع سرطان  نیمراقب ابتال به ا شتریب دیدارند، با

 .باشند

 
 صفرا سهیعلل سرطان ک

 سهیبروز سرطان ک یرا برا یعلت مشخص محققان

در  یحال معتقدند زمان نینکرده اند، با ا دایصفرا پ

 یکه در سلول ها دیآ یم شیپ یصفرا مشکل سهیک

 .فتدیاتفاق ب یکیسالم آن جهش ژنت

از حد  شیسبب رشد ب یکیژنت یها جهش نیا

 سهیدر ک یشوند و سرانجام تومور یسلول ها م

 زیصفرا ن سهیتواند از ک یشود که م یم جادیصفرا ا

کند.  ریدرگ زیبدن را ن گرید یرفته و نواح رونیب

صفرا  سهیزود هنگام سرطان ک صیتشخ نیبنابرا

 مهم است. اریبس

 

 
 خطر سرطان کیسه صفراعوامل 

 :تحقیقات نشان داده است که سرطان کیسه صفرا  جنس فرد

 در خانم ها شایع تر از مردان می باش

احتمال بروز سرطان کیسه صفرا مانند بسیاری از  سن فرد : 

بیماری ها و سرطان های دیگر با افزایش سن افزایش پیدا می 

  .کند

 :فرادی که سابقه ابتال ا سابقه ابتالی فرد به سنگ کیسه صفرا

را دارند، باید بیشتر مراقب این نوع  سنگ های صفراویبه 

سرطان باشند و در صورت مشاهده عالیم باال، به پزشک 

افرادی که به دیگر بیماری های کیسه .متخصص مراجعه کنند

بتال شده اند مانند عفونت مزمن کیسه صفرا، کیست صفرا م

معرض سرطان کیسه صفرا  بیشتر در ...کیسه صفرا و 

  دارند.قرار

 سیگار کشیدن 

 ضافه وزنا 

 :طور به که افرادی  غیر طبیعی بودن مجرای صفراوی 

مجرای صفراوی خود هستند،  در اختالل دچار مادرزادی

 دبیشتر در معرض ابتال به سرطان کیسه صفرا قرار دارن

 ولیپ های کیسه صفرا: پولیپ ها، تومورهای غیر سرطانی پ

و خوش خیمی هستند که ممکن است در کیسه صفرا 

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=136186
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=136186


برخی افراد وجود داشته باشند و در برخی شرایط، احتمال 

 .بدخیم و سرطانی شدن آنها وجود دارد

 صفرا سهیسرطان ک صیتشخ یه هارا

خون عملکرد  شیآزما یخون : پزشکان با بررس شیآزما -

 کنند. یم یکبد را بررس

صفرا: پزشکان  سهیاز ک یبردار ریتصو یروش ها -

تر  قیدق صیتشخ یرا برا MRIاسکن و  یت یس ،یسونوگراف

 دهند. یصفرا انجام م سهیک شتریب یو بررس

 صفرا سهیسرطان ک شرفتیمراحل پ

 هیصفرا محدود به ال سهیمرحله، سرطان ک نیاول : در ا مرحله

 باشد. یصفرا م سهیک یدرون یها

 یرونیب هیبه ال یسرطان یمرحله، تومورها نیدوم : در ا مرحله

 روند. یم زیصفرا ن سهیک

صفرا را  سهیمرحله، سرطان کامال ک نیسوم : در ا مرحله

آن مانند کبد و روده  یکیچند اندام در نزد ایو  کیگرفته و به 

ممکن است به غدد  نیکند. همچن یو معده حمله م کیبار

 . ابدیگسترش  زیمجاور ن یلنفاو

مرحله از گسترش سرطان  نیمرحله، آخر نیچهارم : ا مرحله

باشد که تومورها کامال بزرگ شده و به مناطق  یصفرا م سهیک

 کنند. یهجوم م زیدورتر در بدن ن

 
 صفرا سهیسرطان ک درمان

 دارد. یسرطان بستگ شرفتیسرطان به مراحل پ نیا درمان

 یم یصفرا در ابتدا سع سهیدرمان سرطان ک یبرا

صفرا از گسترش سرطان  سهیشود با برداشتن ک

برداشتن  یبرا یشود. لذا عمل جراح یریجلوگ

 شود. یاز کبد انجام م یبخش یصفرا و حت سهیک

 ست،یمشخص ن یجراح یعمل ها تیموفق لاحتما

مانند   یدرمان یروش ها ریپزشکان سا شتریب یول

از آن دو را  یبیترک ایو  ی، پرتودرمان یدرمان یمیش

 کنند. یم هیتوص یبالفاصله پس از اعمال جراح

صفرا در مراحل آخر آن، توسط  سهیسرطان ک درمان

 :ردیگ یصورت م ریز یروش ها

 یبرا ییداروها ،یدرمان یمیر ش: د یدرمان یمیش -

 شود. یاستفاده م یسرطان یبردن سلول ها نیاز ب

 یسبب رفع سلول ها   X: اشعه یپرتو درمان -

 شود. یم یسرطان
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