
 

 سنگ کيسو صفرا

 

کيسَ غفشا ّقتي تطکيل هي ضًْذ کَ هبيع رخيشٍ ضذٍ دس کيسَ سٌگِبي 

هي ( ضجيَ سٌگ سخت ضذٍ)هْاد جبهذ  غفشا تجذيل ثَ ضکل قطعبتي اص 

دس حبلت ـجيعي ايي هبيع کَ غفشا ًبهيذٍ هي ضْد ّ ثشاي کوک ثَ ثذى . گشدد

غفشا دس کجذ سبختَ هي ضْدد ّ سپس . جِت ُؿن چشثيِب استفبدٍ هي ضْد

دس . غفشا رخيشٍ هي ضْد تب ّقتي کَ ثذى ًيبص ثَ ُؿن چشثيِب پيذا کٌذدس کيسَ 

 ايي صهبى کيسَ غفشا هٌقجؽ هي گشدد ّ غفشا سا ثب فطبس ثَ دسّى لْلَ اي ثَ ًبم

 .هجشاي هطتشک غفشاّي کَ غفشا سا ثَ سّدٍ کْچک حول هي کٌذ، هي فشستذ

يي ُب ّ ثيلي سّثيي پشّتئغفشا حبّي آة، کلستشّل، چشثي ُب، ًوکِبي غفشاّي، 

ًوکِبي غفشاّي ثاب چشثاي تشکيات هاي ضاًْذ ّ ثيلاي سّثايي ثاَ غافشا ّ . است

اگش هبيع غفشا حبّي هيضاى صيبدي کلستشّل، ًوکِبي . هذفْع سًگ صسدي هي دُذ

غفشاّي يب ثيلي سّثيي ثبضذ دس ضشايف خبغي هي تْاًذ ثَ ضکل ساٌگ ساخت 

  .گشدد



  ي کلسااتشّلي ّ سااٌگِبي سًگذاًااَ ايسااٌگِب دّ ًااْع سااٌگ غاافشاّجْد داسد، 

ُسااتٌذ ّ ثااَ ـااْس اّليااَ اص سااجض -سااٌگِبي کلسااتشّلي هعوااْ   صسد. ُسااتٌذ

?? حااذّد . کلسااتشّل سااخت ضااذٍ ساابختَ هااي ضااًْذ

ساٌگِبي . سٌگِبي غفشاّي سا ضبهل هاي گشدًاذدسغذ 

اي سااٌگِبي کْچااک ّ تيااشٍ اي ُسااتٌذ کااَ اص سًگذاًااَ 

فشاّي هاي ساٌگِبي غا. ثيلي سّثيي سبختَ هي ضاًْذ

تْاًٌذ ثَ اًذاصٍ داًَ ضي کْچک يب ثَ اًذاصٍ يک تْپ گلف 

کيسَ غفشا هي تْاًذ فقف يک عذد سٌگ ثضسگ ّ يب غاذ ُاب ساٌگ . ثضسگ ثبضٌذ

  .کْچک ّ يب ثَ ًسجَ ُش تشکيت ديگشي سا ثسبصد

صهابًي کاَ دس ُاش ياک اص )سٌگِبي غفشاّي هاي تْاًٌاذ جشيابى ـجيعاي غافشا سا 

اياي . هساذّد کٌٌاذ( کجاذ ثاَ سّدٍ قاشاس هاي گيشًاذغفشا اص  هجشاُبي حول کٌٌذٍ

هاي کٌٌاذ، هجاشاي هجبسي ضبهل هجبسي کجذي است کاَ غافشا سا اص کجاذ خابس  

ضاجيَ ياک )غفشا هي ثشد ّ اص آى خبس  هاي کٌاذ کيسَ اي کَ غفشا سا ثَ کيسَ 

کَ ّ هجشاي هطتشک غفشاّي ( ّسّد ّ خشّ  يک هسيش است ثي ثست کَ کْچَ 

ياک ضاجيَ ) اص هجشاي کيسَ اي ّ هجبسي کجذي ثَ سّدٍ کْچک هي ثشد  غفشا سا

يک ساٍ ثضسگتش ختن هاي سَ ساُي کَ دس آى دّ ساٍ ثَ 

غفشايي کَ دس ايي هجبسي گيش ثيفتذ هي تْاًذ (. ضًْذ

ثبعث التِبة دس کيسَ غفشا، هجابسي ياب ًاذستب  دس کجاذ 

سبيش هجبسي کَ ثَ هجشاي غفشاّي هطتشک ثبص . ضْد

ًْذ ضاابهل هجااشاي لْصالوعااذٍ اي اساات کااَ هااي ضاا

. آًضيوِبي ُؿن کٌٌذٍ سا اص لْصالوعذٍ خبس  هي ًوبياذ

اگش سٌگ کيسَ غفشا ّسّدي ايي هجشا سا هسذّد ًوبيذ، آًضيوِبي ُؿن کٌٌذٍ دس 

لْصالوعذٍ گيش هي افتٌذ ّ ثبعث التِبة فاْ  العابدٍ دسدًابکي ثاَ ًابم پبًکشاتييات 

  .سٌگ غفشايي هي ضًْذ

ش يک اص ايي هجبسي ثَ هذت صهبى قبثل تْجِي هسذّد گشدًذ، هوکي اسات اگش ُ

آسيت ضذيذ ّ احتوب   کطٌذٍ يب عفًْت دسکيسَ غفشا، کجذ ياب لْصالوعاذٍ اتفاب  



تات، يشقابى ّ دسد هاذاّم : عالئان ُطاذاس دٌُاذٍ هطاکالت جاذي ضابهل. ثيبفتذ

  .است

  چو چيزي باعث سنگ کيسو صفرا مي شٌد

 يسٌگِبي کلستشّل

داًطوٌذاى هعتقذًذ کَ سٌکِبي کلستشّلي ّقتي تطکيل هي ضًْذ کَ غفشا 

حبّي هيضاى صيبدي کلستشّل، هيضاى صيبدي ثيلي سّثيي يب ًوکِبي غفشاّي 

ًبکبفي است يب ّقتي کَ کيسَ غفشا ثَ د يل ديگش آًگًَْ کَ ثبيذ تخليَ ًوي 

.ضْد   

 

 يسٌگِبي سًگذاًَ ا

ايي سٌگِب ثيطتش دس افاشادي کاَ دچابس . تعلت سٌگِبي سًگذاًَ اي سّضي ًيس

سيشّص، عفًْت هجبسي غفشاّي ّ اختال ت خًْي اسثي هبًٌذ کان خاًْي داساي 

ُساتٌذ تطاکيل هاي ( کَ دس آى ثيلي سّثيي صيابدي تطاکيل هاي گاشدد)  ضکل 

 .ضْد

  لساير عٌام

اعتقبد ثش ايي است کَ فقف حؿاْس ساٌگِبي غافشاّي هاي تْاًاذ ثبعاث تطاکيل 

ثَ ُش حبل، سبيش عْاهلي کَ ُوشاٍ ساٌگِبي . اّي ثيطتشي گشددسٌگِبي غفش

  .غفشاّي ُستٌذ ثَ خػْظ ثشاي سٌگِبي کلستشّلي هطخع گشديذٍ اًذ

چاابقي يااک عبهاال خطااش عوااذٍ ثااشاي سااٌگ غاافشاّي ثخػااْظ دس : چاابقي  -

يک هطبلعَ ثضسگ ثبليٌي ًطبى داد کَ حتي اؾبفَ ّصى هتْسف خطش . خبًوِبست

هحتولتاشيي علات اياي اسات کاَ . اّي سا افضايص هي دُذتطکيل سٌگِبي غفش

چبقي توبيال داسد هياضاى ًوکِابي غافشاّي سا دس غافشا کابُص دُاذ ّ دس ًتيجاَ 

 .چبقي تخليَ کيسَ غفشا سا ًيض کبُص هي دُذ. کلستشّل ثيطتشي ثبقي ثوبًذ
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ثاَ ًراش هاي سساذ، اساتشّ ى اؾابفي دس حابهلگي، دسهابى : ُْسهاْى اساتشّ ى -

سهًْي يب داسُّبي جلْگيشي اص ثابسداسي، ساطک کلساتشّل سا دس غافشا جبيگضيي ُْ

هاْسد هاي  افضايص ّ حشکت کيسَ غفشا سا کبُص هي دٌُذ کَ کاَ اياي ُاش دّ 

 .تْاًٌذ هٌجش ثَ سٌگ غفشاّي ضًْذ

ثْهيبى آهشيکب استعذاد  ًتيکي ثشاي تشضک هيضاى صيبدي کلستشّل دس غفشا : ًژاد -

دس حقيقت ايي افشاد هيضاى ثب تشي اص سٌگِبي غفشاّي دس آهشيکب سا تطکيل . داسًذ

 .هي دٌُذ

سابلَ دّ ثشاثاش هاشداى احتوابل تطاکيل ساٌگ غافشاّي ?? تب ?? صًبى : جٌسيت -

  .داسًذ

سابل احتوابل ثيطاتشي ثاشاي تطاکيل ساٌگ غافشاّي ?? افاشاد ثاب تش اص : سي -

  .ًسجت ثَ افشاد جْاًتش داسًذ

داسُّبيي کَ سطک کلستشّل سا دس خْى : داسُّبي پبييي آّسًذٍ سطک کلستشّل -

کبُص هي دٌُذ دس حقيقت هيضاى کلساتشّل تطاکيل ضاذٍ دس غافشا سا افاضايص 

 .ايي تغييش هي تْاًذ خطش سٌگ غفشاّي سا افضايص دُذ. هي دٌُذ

ُبي افشادي کَ دچبس ديبثات ُساتٌذ عوْهاب  داساي ساطْال ثاب  اص اسايذ: ديبثت -

اياي اسايذُبي چاشة خطاش ساٌگ غافشا سا . چشثي ثَ ًبم تشي گليساشيذ ُساتٌذ

 .افضايص هي دٌُذ

اص آًجب کَ ثاذى چشثاي سا ـاي کابُص ّصى ساشيع هتابثْليضٍ : کبُص ّصى سشيع -

هي کٌذ، ايي هسئلَ ثبعث هي ضْد کَ کجذ کلستشّل اؾابفي سا ثاَ دسّى غافشا 

 .فشاّي ضْدتشضک ًوبيذ کَ هي تْاًذ ثبعث ايجبد سٌگ غ

سّصٍ داسي حشکبت کيسَ غافشا سا کابُص هاي دُاذ ّ ثبعاث تغلايع : سّصٍ داسي -

صيبدٍ اص حذ غفشا ّ کلستشّل هي ضاْد کاَ هاي تْاًاذ هٌجاش ثاَ تطاکيل ساٌگ 

  .غفشاّي گشدد



 ؟چو کساني در معرض خطر سنگياي صفراًي ىستنذ

 ىصًب -

 لسب?? افشاد ثب ي  -

 بثْهيبى آهشيک -

 سآهشيکبييبى هکضيکي تجب -

 ىهشداى ّ صًبى داساي اؾبفَ ّص -

  .هي کٌٌذافشادي کَ ثَ سشعت يب ثَ هيضاى صيبدي ّصى کن  -

صًبى حبهلَ، صًبًي کَ دسهبى جبيگضيي ُْسهًْي دسيبفت هي ًوبيٌذ ّ صًابًي کاَ  -

 .اص قشغِبي جلْگيشي اص ثبسداسي استفبدٍ هي کٌٌذ

 ؟نشانو ىاي سنگ صفراًي چيست

طبًَ ُبي سٌگ غفشاّي غبلجب  حولَ سٌگ غفشاّي ًبهيذٍ هي ضًْذ چاشا کاَ ً

يک حولَ هعوْل . غبلجب  ًبگِبًي اتفب  هي افتٌذ

 :هي تْاًذ ثبعث هْاسد صيش ضْد

دسد ثبثت دس ًبحيَ ثب يي ضکن کَ ثاَ ساشعت  -

دقيقاَ تاب چٌاذ سابعت ?? افضايص هاي يبثاذ ّ اص 

 ـاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْل

 .هي کطذ

 .دسدي هبثيي دّ کتف -

 .ساست دسد صيشکتف  -

 غتِْع ّ استفشا -



حولَ سٌگ غفشاّي اغلت ثَ دًجبل يک غزاي چشة اتفب  هي افتاذ ّ هاي تْاًاذ 

ديگش ًطبًَ ُبي سٌگ غفشاّي هي تْاًٌذ ضبهل هْاسد صيش . دس ضت اتفب  ثيفتذ

 :ثبضٌذ

 نًفخ ضک -

 (ثَ غْست عْد کٌٌذٍ) عذم تحول غزاُبي چشة  -

 جقْلٌ -

 ىآسّغ صد -

  صگب -

 َسْءُبؾو -

افشادي کَ ًطبًَ ُبي ثب  ّ ًيض ًطبًَ ُبيي کَ دس صيش آّسدٍ هي ضاًْذ سا داسًاذ 

 .ثبيذ فْسا  يک پضضک سا ثجيٌٌذ

 صلش -

 َتت کن دسج -

 نصسد ضذى سًگ پْست يب سفيذي چط -

 گهذفْع سفبلي سً -

هات ثَ ايي ثيوبساى ثاي عال. ثسيبسي افشاد داساي سٌگ غفشاّي ًطبًَ اي ًذاسًذ

اياي ساٌگِب . گفتَ هي ضْد ّ ايي سٌگِب، سٌگِبي خبهْش ًبهيذٍ هاي ضاًْذ

 .تذاخلي ثب عولکشد کيسَ غفشا، کجذ يب لْصالوعذٍ ًذاسًذ ّ ًيبصي ثَ دسهبى ًذاسًذ

 ؟سنگياي صفراًي چگٌنو تشخيص داده مي شٌنذ

ثسيبسي اص ساٌگِبي غافشاّي ثاَ خػاْظ ساٌگِبي خابهْش تػابدفي دس حايي 



اهب صهبًي کَ ظي آى هاي . ثشاي يک هطکل ديگش کطف هي ضًْذاًجبم آصهبيص 

سّد کَ عبهل ايجبد ًطبًَ ُب، سٌگ غفشاّي است پضضک احتوب   سًْْ گشافاي 

سًْْگشافي اص اهْا  غْتي ثشاي ايجبد تػْيش اعؿبء استفبدٍ هي . اًجبم هي دُذ

اهْا  غْتي اص ـشيق ياک ّسايلَ دساتَ داس کاَ تکٌسايي سّي ضاکن هاي . کٌذ

اهْا  غْتي اص کيسَ غفشا، کجذ ّ سبيش اسگبًِاب . خضاًذ ثَ کيسَ غفشا هي سسٌذ

هبًٌذ سحن ثبسداسثبص هي گشدًذ ّ پژّاک آًِب پيبهِبي الکتشيکي ايجابد هاي کٌاذ کاَ 

اگاش ساٌگ ّجاْد . هي تْاًٌذ تػْيش عؿْ سا دس يک ًوبيطگش ّياذئْيي ايجابد کٌٌاذ

کاشدٍ ّ ثابص هاي گشدًاذ ّ هحال آًابى  داضتَ ثبضذ، اهْا  غْتي ثب آى ًياض ثشخاْسد

سًْْگشافي حسبستشيي ّ اختػبغي تاشيي آصهابيص ثاشاي . ًطبى دادٍ هي ضْد

 .سٌگِبي غفشاّي است

 .سبيش آصهبيطبت ًيض هي تْاًٌذ استفبدٍ ضًْذ

CT اسکي هي تْاًذ سٌگِبي غفشاّي يب عْاسؼ آًِب سا ًطبى دُذ. 

 .غفشاّي هسذّد سا ًطبى دُذام آس آي هي تْاًذ هجبسي 

ثشاي تطخيع اًقجبؼ غيش ـجيعاي کيساَ غافشا ياب اًساذاد . کْلَ سٌتي گشافي

يک هبدٍ ساديْ اکتيْ ثاَ ثيوابس تضسياق هاي ضاْدکَ دس کيساَ . استفبدٍ هي ضْد

 .غفشايي کَ ثعذا  تحشيک ثَ اًقجبؼ هي ضْد جزة هي گشدد

لاَ اي اًعطابپ پازيش، دساص ّ کاَ لْ)ثيوبس يک آًذّسکْپ سا . ERCPاي آس سي پي 

فاشّ هاي ( چشاغ داس است ّ ثَ يک کابهپيْتش ّ ًوبيطاگش تلْيضياًْي هتػال اسات

. پضضاک آًذّساکْپ سا ثاَ هعاذٍ ّ ساپس ثاَ دسّى سّدٍ ُاذايت هاي کٌاذ. دُذ

سپس هبدٍ سًگي خبغي سا تضسيق هي ًوبيذ کَ ثَ ـاْس هْقات هجابسي دساتگبٍ 

ي ثشاي هطخع کشدى هحل ّ ثشداضتي اي آس سي پ. غفشاّي سا سًگي هي ًوبيذ

 .سٌگِب اص هجبسي استفبدٍ هي ضْد

آصهبيطبت خاًْي هاي تًٌْاذ ثاشاي هطابُذٍ عالئان عفًْات، . آصهبيطبت خًْي -

 .اًسذاد، پبًکشاتيت يب صسدي استفبدٍ ضًْذ



ًطبًَ ُبي سٌگِبي غفشاّي ضجيَ حولَ قلجاي، آپبًذيسايت، صخوِاب، ساٌذسم 

ثٌابثشايي تطاخيع . ، پبًکشاتيات ّ ُپبتيات ُساتٌذسّدٍ تحشيک پازيش، فتاق ًابفي

  .غحيک ثسيبس اُويت داسد

 ؟درمان چيست

 يجراح

سااٌگِبي . )ثيطااتشيي ساٍ دسهاابى سااٌگِبي غاافشاّي عالهاات داس جشاحااي اساات

ثاَ اياي ًاْع جشاحاي کْلاَ .( غفشاّي ثذّى عالهت هعوْ   ًيبصي ثَ دسهبى ًذاسًذ

 .سيستکتْهي گفتَ هي ضْد

دس ايااي . ْلااَ سيساتکتْهي  پبساساکْپي ًبهيااذٍ هاي ضاْدثيطاتشيي جشاحاي ک

جشاحي جشاال چٌذ ثشش کْچک ثش سّي ضکن هي دُذ ّ ّسيلَ جشاحي سا داخال 

هي کٌذ ّ يک دّسثيي ّيذئْيي ثسيبس کْچک دسّى ضکن قشاس دادٍ هاي ضاْد کاَ 

جاشاال دس حبليکاَ ثاَ . يک ًوابي ثساتَ اص اًاذاهِب ّ ثبفتِاب سا ثاَ جاشاال هاي دُاذ

 ًگااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابٍ ًوبيطاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااگش

هي کٌذ اص ايي ّسبيل ثشاي جذا کشدى دقيق کيسَ غفشا اص کجاذ، هجابسي ّ سابيش 

سپس هجشاي کيسَ اي ثشيذٍ هي ضًْذ ّ کيسَ . سبختوبًِب استفبدٍ هي کٌذ

  .غفشا اص ـشيق يکي اص ثشضِبي کْچک ثيشّى آّسدٍ هي ضْد

ضًْذ، اص آًجب کَ هبُيچَ ُبي ضکوي دس حيي جشاحي  پبساسکْپي ثشيذٍ ًوي 

ثيوبساى دسد ّ عْاسؼ کوتشي ًسجت ثَ جشاحي ثب استفبدٍ اص ثشش ثضسگ اص ـشيق 

ثِجْدي هعوْ   يک ضجَ دس ثيوبسستبى حبغل هي ضْد ّ ثب چٌذ سّص . ضکن داسًذ

 .هحذّديت کبس ّ فعبليت دس خبًَ اداهَ هي يبثذ

صخان اگش جشاال هبًعي سا دس حيي سّش  پبساسکْپي هبًٌاذ عفًْات هحال ياب جابي 

سبيش جشاحيِب سا ثيبثذ ، گشٍّ جشاحي هوکي است تػوين ثَ تغييش  ثبقي هبًذٍ اص 

دس ثشخاي هاْاسد ايٌگًْاَ هْاًاع پايص اص . سّش ّ تجذيل آى ثاَ جشاحاي ثابص ثگيشًاذ

ثاَ اياي ًاْع . جشاحي ضٌبسبيي ضذٍ اًذ ّ جشاحي ثابص ثشًبهاَ سياضي هاي ضاْد



?? الاي ?? جاشاال ياک ثاشش جشاحي، جشاحي ثبص گفتاَ هاي ضاْد چاشا کاَ دس آى 

اياي ياک جشاحاي ثاضسگ . سبًتي هتشي دس ضکن هي صًذ تب کيسَ غفشا سا ثاشداسد

سّص ثساتشي دس ثيوبسساتبى ّ ? الاي ? هحسْة هي ضْد ّ هوکي است ًيابص ثاَ 

دسغااذ ? دس حااذّد   .چٌاذ ُفتااَ اساتشاحت دس هٌااضل ثااشاي ثِجاْدي داضااتَ ثبضاذ

 .هي ثبضذ جشاحي ُبي کيسَ غفشا ًيبص ثَ جشاحي ثبص

يب هجاشاي . ثيطتشيي عبسؾَ جشاحي کيسَ غفشا آسيت ثَ هجبسي غفشاّي است

غفشاّي هطتشک آسيت ديذٍ هوکي اسات ثبعاث ًطات غافشا ّ عفًْات ثابلقٍْ 

آسيت ثضسگ خطشًبکتش است ّ ًيبص ثَ جشاحي اؾابفي . خطشًبک ّ دسدًبکي ثطْد

 .داسد

هعواْ   ياک هتخػاع )اگش سٌگِبي غفشاّي دس هجبسي غفشاّي ثبضٌذ، پضضاک 

ثاشاي تعيايي هحال ساٌگِب ّ (ERCP )  اسات اص اي آس ساي پاي   هوکي( گْاسش

دس اي آس ساي پاي، . ثشداضتي آًِب پيص اص جشاحي يب دس حايي آى اساتفبدٍ ًوبياذ

کَ لْلَ اي اًعطبپ پزيش، دساص ّ چشاغ داس اسات ّ ثاَ ياک )ثيوبس يک آًذّسکْپ سا 

پضضاک آًذّساکْپ سا . فشّ هي دُاذ( تػل استکبهپيْتش ّ ًوبيطگش تلْيضيًْي ه

ساپس هابدٍ سًگاي خبغاي سا . ثَ هعذٍ ّ سپس ثَ دسّى سّدٍ ُذايت هاي کٌاذ

. تضسيق هي ًوبيذ کَ ثَ ـْس هْقت هجبسي دستگبٍ غافشاّي سا سًگاي هاي ًوبياذ

سااپس هجااشاي غاافشاّي هجااتال تعياايي هحاال هااي ضااْد ّ اصّساايلَ اي سّي 

ساٌگ دس ياک ساجذ کْچاک گياش . هاي ضاْد اًذّسکْپ ثشاي قطع هجشا استفبدٍ

 .اًذاختَ ضذٍ ّ ثَ ّسيلَ اًذّسکْپ ثيشّى آّسدٍ هي ضْد

گبُي، دس فشدي کَ جشاحي ثشداضات کيساَ غافشا ضاذٍ اسات، چٌاذ سّص، چٌاذ 

ُفتَ چٌذ هبٍ يب حتي سبلِب پس اص جشاحي سٌگي دس هجبسي غفشاّي تطخيع 

ثاشاي ثشداضات اياي ساٌگ هعوْ   اي آس سي پاي دّ هشحلاَ اي . دادٍ هي ضْد

  .هْفق عول هي کٌذ

 يدرمان غير جراح

هثال صهبًي کَ ثيوبس هطکلي پضضاکي )دسهبى غيش جشاحي دس هْقعيتِبي خبغي 



استفبدٍ هاي ضاْد ّ فقاف ( خبغي کَ ًيبص ثَ پيطگيشي اص جشاحي داضتَ ثبضذ

ثعاذ اص دسهابى غياش جشاحاي هعواْ   . ثشاي سٌگِبي کلساتشّلي ثاَ کابس هاي سّد

 .گِب عْد هي کٌٌذسٌ

داسُّبيي اص اسيذُبي غفشاّي سبختَ ضاذٍ  -دسهبى خْساکي اص ثيي ثشًذٍ سٌگ

داسّي يْسسْديْل ّ چٌْديْل . اًذ کَ ثشاي اص ثيي ثشدى سٌگِب استفبدٍ هي ضًْذ

هوکي است دسهبى هبُِاب . ثشاي سٌگِبي کلستشّلي کْچک ثِتش عول هي کٌٌذ

ُاش دّ داسّ ثبعاث . ٌگِب ؾاشّست پياذا کٌاذتب سبلِب ثشاي اص ثايي ثاشدى توابهي سا

اسِبل خفيف هي ضاًْذ ّ چٌْدياْل هاي تْاًاذ هْقتاب  ساطک کلساتشّل خاْى ّ 

  .آًضيوِبي کجذي سا افضايص دُذ

ايي سّش تجشثي ضبهل تضسياق هساتقين داسّ  -دسهبى توبسي اص ثيي ثشًذٍ سٌگ

تيل اتاش هاي داسّي هتيل تشثْ. ثَ داخل کيسَ غفشا ثشاي اص ثيي ثشدى سٌگ است

سّص اص ثيي ثجشد اهب ايي داسّ ثبياذ ثسايبس ثاَ ? تْاًذ ثشخي سٌگِب سا دس عشؼ يک تب 

استفبدٍ ضْد چشا کَ يک داسّي ثي ُْضي دٌُذٍ قبثل اضاتعبل اسات ّ   دقت

ايي سّش دس ثيوبساى داساي سٌگِبي کلساتشّلي عالهات . هي تْاًذ سوي ثبضذ

  .داس کلسيفيَ ًطذٍ تجشثَ ضذٍ است

 نتي براي بو خاطر سپردنکا

  .سٌگ غفشا صهبًي تطکيل هي گشدد کَ هْاد دسّى غفشا سخت هي ضًْذ

سٌگِبي غفشاّي دس هيبى افشاد هسي تش، صًبى ثْهيبى آهشيکب، آهشيکبييبى هکضيکاي 

  .تجبس ّ افشاد دچبس اؾبفَ ّصى ثيطتش ديذٍ هي ضْد

  .حولَ سٌگ غفشا هعوْ   پس اص غزا خْسدى سّي هي دُذ

عالئن هي تْاًاذ عالئان ديگاش ثيوبسيِاب سا هبًٌاذ حولاَ قلجاي تقلياذ کٌاذ ثٌابثشايي 

  .تطخيع ثسيبس اُويت داسد

سٌگِبي غفشاّي دس غْستيکَ دس هجبسي غفشاّي گيش ثيفتٌذ هي تْاًاذ هطاکالت 



 .جذي ايجبد ًوبيذ

 .جشاحي  پبساسکْپي ثشاي ثشداضت سٌگ کيسَ غفشا ضبيعتشيي سّش است

*** 

 ؟آيب آدهِب ثَ کيسَ غفشاي خْد ًيبصي ًذاسًذ

. خْضجختبًَ کيسَ غفشا عؿْي است کَ افشاد هي تْاًٌذ ثذّى آى صًاذگي کٌٌاذ

ّقتاي کاَ کيساَ . اص دست دادى آى حتي ًيبصي ثَ تغييش دادى س ين غزايي ًاذاسد

غفشا ثشداضتَ هي ضْد، غفشا اص ـشيق هجبسي کجذي ثَ خابس  اص کجاذ ّ ثاَ دسّى 

غفشاّي هطتشک جشيبى هي يبثذ ّ ثَ جبي رخيشٍ ضاذى دس کيساَ غافشا هجشاي 

ثَ ُاش حابل اص آًجاب کاَ غافشا دس کيساَ . هستقيوب  ثَ داخل سّدٍ کْچک هي سّد

غفشا رخيشٍ ًوي ضْد ثَ دفعبات ثيطتشي ثَ دسّى سّدٍ کْچک جشيبى هي يبثذ ّ 

 .دسغذ افشاد هي گشدد? هٌجش ثَ ايجبد اسِبل دس حذّد 

  

 


