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گالبی شکلی است که در و کوچک کیسه صفرا اندام. می شودآغازکیسه صفرا در داخلسرطان کیسه صفرا سرطانی است که 
. کندرا ذخیره می)صفرا(مایع گوارشی تولید شده توسط کبد ،کیسه صفرا.، درست در زیر کبد قرار داردراست شکمقسمت

کیسه صفرا در مراحل اولیه شناسایی شود، شانس درمان آن بسیار نکه سرطادر صورتی.شیوع باالیی نداردسرطان کیسه صفرا 
بسیار بد است، در اغلب موارد، پیش آگهی آن زمانی که یعنی ، موارد سرطان کیسه صفرا در مرحله نهاییاغلبدرولی . زیاد است

همچنین طبیعت . هاي اختصاصی ندارد، مشکل استو نشانهمتشخیص سرطان کیسه صفرا به دلیل این که عالئ. شودشناسایی می
.کرده استتر آساناینکه قابل ردیابی باشد، بدون را کیسه صفرا سرطان شرایط رشد ،پنهان کیسه صفرانسبتاً

1

بالینوآزمایشگاه

سرطان کیسه صفرا

دکتر محسن منشدي

منشديدکترطبیتشخیصآزمایشگاه

www.manshadilab.com

گالبی شکلی است که در و کوچک کیسه صفرا اندام. می شودآغازکیسه صفرا در داخلسرطان کیسه صفرا سرطانی است که 
. کندرا ذخیره می)صفرا(مایع گوارشی تولید شده توسط کبد ،کیسه صفرا.، درست در زیر کبد قرار داردراست شکمقسمت

کیسه صفرا در مراحل اولیه شناسایی شود، شانس درمان آن بسیار نکه سرطادر صورتی.شیوع باالیی نداردسرطان کیسه صفرا 
بسیار بد است، در اغلب موارد، پیش آگهی آن زمانی که یعنی ، موارد سرطان کیسه صفرا در مرحله نهاییاغلبدرولی . زیاد است

همچنین طبیعت . هاي اختصاصی ندارد، مشکل استو نشانهمتشخیص سرطان کیسه صفرا به دلیل این که عالئ. شودشناسایی می
.کرده استتر آساناینکه قابل ردیابی باشد، بدون را کیسه صفرا سرطان شرایط رشد ،پنهان کیسه صفرانسبتاً

1

بالینوآزمایشگاه

سرطان کیسه صفرا

دکتر محسن منشدي

منشديدکترطبیتشخیصآزمایشگاه

www.manshadilab.com

گالبی شکلی است که در و کوچک کیسه صفرا اندام. می شودآغازکیسه صفرا در داخلسرطان کیسه صفرا سرطانی است که 
. کندرا ذخیره می)صفرا(مایع گوارشی تولید شده توسط کبد ،کیسه صفرا.، درست در زیر کبد قرار داردراست شکمقسمت

کیسه صفرا در مراحل اولیه شناسایی شود، شانس درمان آن بسیار نکه سرطادر صورتی.شیوع باالیی نداردسرطان کیسه صفرا 
بسیار بد است، در اغلب موارد، پیش آگهی آن زمانی که یعنی ، موارد سرطان کیسه صفرا در مرحله نهاییاغلبدرولی . زیاد است

همچنین طبیعت . هاي اختصاصی ندارد، مشکل استو نشانهمتشخیص سرطان کیسه صفرا به دلیل این که عالئ. شودشناسایی می
.کرده استتر آساناینکه قابل ردیابی باشد، بدون را کیسه صفرا سرطان شرایط رشد ،پنهان کیسه صفرانسبتاً



2

:استي سرطان کیسه صفرا شامل موارد زیرهاالئم و نشانهع

درد شکم، به ویژه در قسمت راست باالیی شکم
نفخ شکم
خارش
تب
 رفتن اشتهابیناز
دلیلکاهش وزن بی
تهوع
 یرقان(زردي پوست و سفیدي چشم(

پزشکان . دقیق مشخص نیستربطو،سرطان کیسه صفراعلت بروز. کندبه پزشک مراجعه ،این عالئممشاهدهبیمار با الزم است
ایجاد )موتاسیون یا جهش(هاي سالم کیسه صفراسلولDNAتغییراتی در گیرد که سرطان کیسه صفرا زمانی شکل میمعتقدند

ي سالم،هاکه سایر سلولدر حالی،کندمیپیدا ادامه این رشدو شوندمیها قابل کنترل سلولرشد غیرمنجر بهها این جهش. شود
کیسه صفرا رشد در بخشی ازتواند میکه دهندمتراکم شده، تشکیل تومور را میها ي سلولاین . میرندمیدارند و طبیعی عمر
.یابدنتشار بدن اسایر نواحی و به کند 

د که به این نوع از شوآغاز می،انددادهی که سطح داخلی کیسه صفرا را پوشش یهاسلولازدر اکثر موارد ،کیسه صفراسرطان
انجام شده هاي سرطانی در زیر میکروسکوپ ي ظاهر سلولاین نامگذاري بر مبنا.گویندمی"آدنوکارسینوما"سرطان کیسه صفرا، 

.است
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:باشند عبارتند ازتوانند در افزایش ریسک سرطان کیسه صفرا دخیل واملی که میع

کیسه صفرا در زنان بسیار شایع استسرطان:یتجنس.
رودسرطان کیسه صفرا با افزایش سن باال میسکیر:سن.
چاق ریسک باالتري براي ابتال به سرطان کیسه صفرا دارنداشخاص:وزن.
 بوده تر بسیار شایعدر آنهاسرطان این ابتال به ،اندصفرا داشتهکیسه که سابقه سنگ یکسان:صفراکیسه سابقه سنگ

.شودبندرت دیده میافراد دسته از سرطان کیسه صفرا در این با این وجود. است
توانند ریسک سرطان کیسه صفرا را باال ببرند عبارتند هاي کیسه صفرا که میبیماريریسا:هاي کیسه صفراسایر بیماري

:از
.عفونت مزمن کیسه صفراو کلدوکال ، کیستپورسلینکیسه صفراي 

باید توسط پزشک خانوادگی خود و یا یک پزشک عمومی مورد منجر به نگرانی بیمار شوند، ها که عالئم و نشانهدر صورتی
به یکی از پزشکان او را ممکن است مشکوك شود، چنانچه پزشک به وجود سرطان کیسه صفرا . معاینه قرار گیرد

:ارجاع دهدزیر متخصص

گوارشمتخصص -
جراح-
انکولوژیست-
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بهتر است بیمار با ،ندنمامطالبی پوشیده میاغلبو با پزشک ممکن است کوتاه باشدبیمار مدت زمان مالقات که از آنجا
د در آمادگی بیمار و انتظاراتی که بیمار نتوانکه میموجود استدر اینجا اطالعاتی . آمادگی قبلی به پزشک مراجعه کند

محدودیت در رژیم غذایی، ها مانندبرخی محدودیتدربارهسوال :ازقبیل.ندباید داشته باشد، موثر واقع شوخوداز پزشک 
رخ داده بتازگیاي که برداري از هر گونه عالئمی که تجربه کرده است، یادداشت هر گونه استرس یا تغییر عمدهیادداشت

، در جریان قرار دادن دوست یا عضوي از هاي داروییها یا مکملویتامینز داروهاي مصرفی اعم ای ازاست، تهیه فهرست
بهره مند شود و باالخره نوشتن سواالتی که الزم است اوخانواده از موضوعات مرتبط با بیماري تا در صورت لزوم از کمک 

.از پزشک پرسیده شود

:از پزشک پرسید عبارتند ازتوان برخی از سواالت اساسی راجع به سرطان کیسه صفرا که می
سرطان که بیمار درگیر آن استاي از مرحله.
اي از آن گزارش را داشته باشد؟خهنسدتواناز زبان پزشک و اینکه آیا میشناسیشرح گزارش آسیب
هاي بیشتري هست؟آیا نیاز به انجام آزمایش
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هایی براي درمان سرطان کیسه صفرا وجود دارد؟چه گزینه
 و ریسک هر گزینه درمانی چیست؟فواید
ارائه دهد؟وجود دارد که به بیمار توصیه سایر پزشکان ازغیراي آیا گزینه
 د کرد؟یاي به او خواهچه توصیه،در شرایط مشابه بیمار باشداگر یکی از نزدیکان شما سوال شود که از پزشک
 ؟هست یا نههزینه دارد و آیا تحت پوشش بیمه چه میزانامکان اخذ نظر متخصص دیگري وجود دارد؟ آیا
کند؟و چه سایت اینترنتی را توصیه میآیا بروشور و یا اطالعات مکتوبی که بتوان از آن استفاده کرد وجود دارد
رسد بایستی از پزشک خود بپرسدو سایر سواالتی که به نظر می.

بیشتري شود که بیمار زمانباعث می،سواالتاین آمادگی بیمار براي پاسخ به . احتماال پزشک نیز سواالتی را از بیمار خواهد پرسید
.را براي کسب اطالعات از پزشک خود داشته باشد

:ممکن است بپرسد عبارتند ازپزشک سواالتی که 

 ؟اولین عالئم را در خود مشاهده کردیدچه زمانی
 ؟بروز می کردندگاهی عالئم ممتد بودند یا گاهآیا
 بوده است؟چه میزانشدت عالئم
 رسد عالئم را تشدید کند؟بآیا چیزي وجود دارد که به نظر
آیا چیزي وجود دارد که عالئم را بدتر کند؟

:ها و اقدامات مورد استفاده در تشخیص سرطان کیسه صفرا عبارتند ازآزمایش

ها به پزشک کمک ر تعیین علت ایجاد عالئم و نشانهدتواند که میمایش خون براي ارزیابی عملکرد کبد آز: آزمایش خون
.کند
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شوند برداري که منتج به تهیه تصاویري از کیسه صفرا میاقدامات تصویر: براي تهیه تصاویري از کیسه صفرااقدامات الزم
.است"ام آر آي"و "سی تی اسکن"، "اولتراسوند":شامل

تعیین گستردگی سرطان کیسه صفرا

آگاه سرطان ) stageمرحله یا (کند که از میزان گستردگی ، سعی میدهدزمانی که پزشک سرطان کیسه صفرا را تشخیص می
.کندکمک میآن آگهی و انتخاب روش درمانی یین پیشعبه ت،مرحله سرطان کیسه صفراتشخیص . شود

:روند عبارتند ازن مرحله سرطان کیسه صفرا بکار میها و اقداماتی که براي تعییآزمایش

عالئم گستردگی سرطان کیسه مشاهدهجهت،داخل شکمفضاي بررسیممکن است به منظورپزشک:جراحی مقدماتی
.کندعمل جراحی را تجویز ،صفرا

دوربین . دهددوربین کوچکی را درون آن قرار میکند و جراح شکاف کوچکی داخل شکم باز می،الپاراسکوپیدر روش 
.گسترش سرطان بررسی نمایدنظر میزانهاي اطراف کیسه صفرا را از کند تا انداماین امکان را براي جراح فراهم می

شود تا محلول رنگی درون مجاري صفراوي تزریق پزشک، یک توصیه است به ممکن:آزمایشات بررسی مجاري صفراوي
. دهدانسداد را در مجاري صفراوي نشان دتوانمی،این روش. شودتصویربرداري کند از مسیري که محلول رنگی طی می

این آزمایشها ممکن است شامل اندوسکوپی معکوس کالنژیوپانکراتوگرافی، کالنژیوگرافی تشدید مغناطیسی و 
.دنوگرافی درون کبدي زیر جلدي باشکالنژی

شود مشخصگیرند تا سه صفرا تحت یک سري اسکن قرار میاکثر مبتالیان به سرطان کی:بررسی هاي تکمیلی تصویري
بستگی به شرایط ،اینکه چه نوع اسکنی بایستی انجام شود. استثابتسرطان گسترش یافته یا در محل خود که آیا 

PETکبد و "ام آر آي"سی تی اسکن از قفسه سینه و شکم، اولتراسونوگرافی و :اسکن هاي شایع عبارتند از. بیمار دارد

.اسکن
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مراحل سرطان کیسه صفرا

:مراحل سرطان کیسه صفرا عبارتند از

 کیسه صفرا استهاي درونی محدود به الیهدر این مرحله سرطان کیسه صفرا -1مرحله.
 به خارج از احتمال داردو است سرطان کیسه صفرا به الیه خارجی کیسه صفرا هجوم برده ،این مرحلهدر –2مرحله

.کیسه صفرا گسترش یابد
 بردد کبد، روده کوچک یا شکم هجوم میدر این مرحله سرطان کیسه صفرا به یک یا چند اندام نزدیک مانن–3مرحله .

.غدد لنفاوي مجاور نیز منتشر شوددراست همچنین ممکن
 کنند و که چند اندام مجاور را درگیر میآخرین مرحله سرطان کیسه صفرا شامل تومورهاي بزرگی است–4مرحله

انتخاب روش درمانی براي یک بیمار بستگی به.یابندتومورهایی با سایزهاي مختلف که به مناطق دورتر بدن انتشار می
برطرف کردن سرطان کیسه صفرا است، اما ،اولین هدف درمان. او داردتقاضايمرحله بیماري، وضعیت عمومی وي و 

و تا جایی که کنند سرعت بیماري را کنترل ممکن استهاي درمانی سایر روشبکمک نباشد، میسرامرچنانچه این 
.بیمار را در وضعیت آرامی قرار دهندباشدمقدور 
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در مرحله آغازین سرطان کیسه صفراجراحی 

:موارد زیر استباشد و شاملآغازینهاي انتخابی درمان سرطان کیسه صفرا در مرحله یکی از روشممکن است جراحی 

سرطان کیسه صفرا در مرحله آغازین که محدود به کیسه صفرا است با برداشتن کیسه :جراحی برداشتن کیسه صفرا
.شودگفته می"کله سیستکتومی"شود و به آن صفرا مداوا می

کیسه صفرا که به خارج از کیسه صفرا و به کبد نفوذ کرده است سرطان:جراحی برداشتن کیسه صفرا و قسمتی از کبد
درمان ،هایی از کبد و مجاري صفراوي که اطراف کیسه صفرا هستندراحی و برداشتن کیسه صفرا و قسمتگاهی با ج

شانس عدم عود سرطان کیسه صفرا را افزایش احتماالً،هاي تکمیلی پس از جراحی موفقیت آمیزکه آیا درماناین.شودمی
پزشک ممکن است در برخی موارد، اند، لذا مطالعات به این مطلب اشاره کردهبرخی .، هنوز مشخص نیستد یا خیرنده

.ل جراحی توصیه کنددرمانی، پرتودرمانی و یا ترکیبی از هر دو را پس از عمشیمی

انتهاییدرمان سرطان کیسه صفرا در مرحله 
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پزشکان اما؛باشدده است، با جراحی قابل درمان نمیهاي دیگر بدن سرایت کرسمتسرطان کیسه صفرائی که به ق
.بیشتري را احساس کندگیرند تا بیمار آرامش هاي سرطان بکار میهایی را جهت کاهش عالئم و نشانهدرمان

:مورد زیر باشندها ممکن است شاملاین درمان
هاي سرطانی را از استفاده از داروهاي شیمیایی سلولدرمان داروئی است که با ،درمانییمیش:شیمی درمانی

.برندبین می
هاي سرطانی استفاده ي کشتن سلولهاي پر انرژي مانند اشعه ایکس براپرتودرمانی از اشعهدر:پرتو درمانی

.شودمی
هاي بالینی از داروهاي جدید یا تجربی براي درمان سرطان کیسه صفرا استفاده بررسیدر:هاي بالینیآزمون

.شودمی

هاي تخلیه مجاري صفراوي مسدود شدهروش

،انسدادهاي رفع روش. دیگري شودمشکالت بدنبال آن،تواند موجب انسداد مجاري صفراوي و سرطان کیسه صفراي پیشرفته می
را درون یک مجرا قرار دهد تا آن مجرا باز ) استنت(تواند یک لوله توخالی فلزي راح میبراي مثال ج. دنکننده باشکمکتوانندمی

).باي پاس مجرا(ي مسدودشده را تغییر مسیر دهد مجاري صفراوي اطراف مجار،عمل جراحیانجام بماند یا با 
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ختن به پرداونابود کننده باشد تواند میاست،بیماري تهدید کننده حیات مبتال به یککه انسان آگاه شدن از این موضوع
براي ییهاایده. آگهی ضعیفی داردپیشاین بیماري در اغلب موارد، زیرا ،تواند بسیار مشکل باشدتشخیص سرطان کیسه صفرا می

:عبارتند ازوجود دارد که با سرطان کیسه صفرا آموختن چگونگی مواجه شدن

 ها در مراجعه در باره سرطان دارد و پرسیدن آنسواالتی که شخصنوشتن:سرطان کیسه صفرادربارهپرسیدن سواالتی
.را در اختیار بیمار قرار دهنداطالعات بیشتري ندتوانمنابع قابل اطمینانی که میپرسش ازو به پزشک بعدي 

تواند آسودگی خاطر بیشتري در می،هاي درمان آندر باره سرطان کیسه صفرا و روشراطالعات بیشتبیمار با کسب
.داشته باشد،درمانشاتخاذ روشهنگام
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نگران تواند براي دوستان و خانواده آن شخص نیزمیبیمار،سرطان در صیتشخ:برقراري ارتباط با دوستان و خانواده
خواهند بدانند که دوستان و اعضاء خانواده می. یرندها در جریان زندگی بیمار قرار گبایستی سعی کرد که آن. شدکننده با

در نظر ،کمک گرفتاز سایرین توان شود میکه تصور میرا ي باید امور. آید یا خیرمیر برآیا کمکی از دستشان براي بیما
هم صحبت حضور در کنار بیمار فقط جهتو یا بیمار در بیمارستانبستري بودنهنگاممراقبت از خانه :از جمله.داشت

.بودن با او
.خواهد داشتبیشتري احساس امنیت و آرامش ،از دوستان و خانوادهمتشکلمراقبت کننده افرادحضوربیمار با 

داشته را که تجربه مواجهه با فرد مبتال به بیماري تهدید کننده حیات صحبتیک همحضور:صحبتهمحضور یک
توصیه مشورت گرفتن از یک مشاور، پزشک اجتماعی، فرد روحانی و یا گروه حمایت کننده مبتالیان به سرطاناست،

.شودمی
اقداماتی صورت پذیردبیمار، هاي شناخت و رعایت خواستهکسب اطمینان از منظوربه:هاي پزشکینوشتن خواسته.
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