
  هيت اسکلروزان اوليکالنژ

Primary Sclerosing Cholangitis (PSC) 

 ۵/۱تا ۱بدن است که حدود ) ارگان(ن عضويبزرگترکبد  

 ين عضو در قسمت راست و بااليمحل ا. لوگرم وزن دارديک

، عملکرد کبد در بدن شکستن داروها. ر دنده هاستيشکم و ز

و  ييذاکمک به هضم و جذب مواد غ، ه سموميکمک به تصف

صفرا . کمک به روند انعقاد خون است و ساز بدن و تسوخ

کو چک و  يکبد يشود و توسط مجار يز در کبد ساخته مين

  . شوديره ميسه صفرا ذخيبزرگ انتقال و در ک

 يقسمت اعظم آن از سلولها، دارد يمختلف يکبد بخشها

، کوچک و بزرگ يصفراو يمجار. ل شده استيتشک يکبد

 ين عضو ميز سازنده اين يو عروق خون يمنيا يسلولها

 يماريالتهاب و ب ز متصل به کبد استيسه صفرا نيک. باشند

   . ده شودياز کبد د ييا بخشهايتواند د ر بخش  يم

  ست؟يچ (PSC) هيت اسکلروزان اوليکالنژ

ت يکالنژدر . است يصفراو يالتهاب مجار يبه معن تيکالنژ

و  داخل و بزرگ کوچک يصفراو يمجار هياسکلروزان اول

 در يمارين بيا. شوند يم بيو تخر دچار التهاب يکبدخارج 

. رود يبه شمار م يمزمن کبد يماريدارد و ب ير کنديابتدا س

 يصفراو يمجار) گشاد شدن (و اتساع  يتنگ يمارين بيدر ا

تواند به  يتجمع صفرا در کبد م. شود يده ميبه تناوب د

گران يشتر از ديماران بيبن يب برساند و ايآس يکبد يسلولها

ن يا. رنديگ يقرار م يصفراو يمجار يدر معرض عفونتها

به  کبد قرار دارد يمنيخود ا يهايماريز در گروه بين يماريب

 يمار باعث التهاب در مجاريب يمنيستم ايکه س ين معنيا

  . شود يم يصفراو

  قرار دارند؟ يمارين بيدر معرض ا يچه کسان

ژه در مردان يبه و، مرداندر  واردم ۳/۲در  يمارين بيا 

ن يز ممکن است به اياما زنان و بچه ها ن. شوديده ميد جوان

روده  يو گاه روده بزرگ يريدرگ. مبتال شوند يماريب

ا يکپارچه در روده بزرگ ي يک به صورت زخمهايبار

 يالتهاب يماريکه به نام ب کيمنفرد در روده بار يزخمها

. مشاهده شده است يمارين بياه اشود به همريده ميروده نام

روده بزرگ  يريدرگ يعني يت زخميکول ايت اولسروز يکول

و  يروده ا يماريران در ابتدا بمايدر ب يگاه. عتر استيشا

 يداده مه يت اسکلروزان اوليکالنژ يماريص بيسپس تشخ

ده يگر ديکديتوانند همراه  يم يمارين دو بيا يعني. شود

   .شوند

  

ا ي درد يگاه، يخستگ، خارش نع آيشا ياز نشانه ها 

 يشرفته زرديدر موارد پ و، ه کبديناح يرو ينياحساس سنگ

ا ي با اسهال به صورت يا روده يماريب. باشند يم )رقاني(

 در. دهديدرد شکم خود را نشان م با يگاهبدون خون و

 يبررس يبدون عالمت است و در ط يمارين بيموارد ا يبرخ

 يروده ا يو بررس )پ کبد چکا( يشات کبديمول آزمامع

  . شود يافت مي

گران منتقل ينبوده و به د يمسر هيت اسکلروزان اوليکالنژ

 يماران ميب Bت ياز ابتال به هپات يريشگيپ يشود برا ينم

ت يد پزشک معالج از واکسن هپاتيتوانند در صورت صالحد

B بار  يمارين بياستفاده کنند تا کبد به علت ابتال به ا

 يب Bت يم که واکسن هپاتيد بدانيبا. را تحمل نکند يشتريب

   .ستيهم ن يماريضرر و بدون خطر است و عامل ب

  

  

در چند مرحله  يشات خون که گاهيزماماران آين بيدر ا

 يمجار) يام آر آ( MRIو  يسونوگراف، شوديانجام م

. دارند صيدر تشخ ينقش اساس MRCP  به نام يصفراو

و بر خالف کمک کننده باشد تواند  يمز ينکبد  يوپسيب

 يوپسيدر صورت اقدامات الزم قبل و بعد از ب ،تصور عموم

 يبرا. قابل انجام است يت موارد بدون عارضه مهمير اکثرد

 يآندوسکوپ( يبه کولونوسکوپ يروده ا يماريص بيتشخ

 کياز روده بار يرنگ يو گاها عکسبردار) روده بزرگ

ک يروده بار يگر بررسيد يا روشهاي)کيت روده باريترانز(

 ان درمانيسال يط در و يمارير بيدر س. از استيمورد ن

تکرار  يو روده ا يکبد يماريت بيکنترل وضع يبرا

 يان توجهيتواند کمک شا يم يکولونوسکوپ شات ويآزما

   .ديبنما

  

  

 عالئم و نشانه ها

 روشهاي تشخيص



   

متوسط  زانيبا م )لياورسوب( UDCA با مارانين بيا کنترل

روده دارند  يالتهاب يماريکه ب يمارانيدر ب .شود يانجام م

و درمان هر دو  ضد التهاب روده کاربرد دارند يداروها

 يگاه. ت دارديماران به طور همزمان اهمين بيدر ا يماريب

ز يز تجويضد خارش معمول ن يدر مان خارش داروها يبرا

ز در يم نيسکل. باشند يم يکه به عنوان درمان کمکشود  يم

ماران ياستخوان زودرس مطرح است به ب يکه پوک يموارد

توانند  يح ميماران با درمان صحين بيا. شود يم هيتوص

ند و از عوارض آن تا مدتها مصون يرا کند نما يماريروند ب

 يماريه بيماران در مراحل اوليده شده است که بيد. بمانند

. کننديم يا طر يمارير آرام بيس، صيچند سال پس از تشخ

ز پزشک در ياز با تجويدر صورت ن ينيتاميو يمکملها

ن يماران به تداوم چندين بيغالب ا. مار کاربرد دارنديسالمت ب

. از دارنديسالمت خود ن يساله و مادام العمر درمان برا

د انجام يز در صورت لزوم باين يروده ا يماريدرمان ب

از  يدامات درمانماران در روند درمان به اقيب يگاه. شود

به نام  يصفراو يمجار ياز آندوسکوپ يق نوع خاصيطر

ERCP مهار عفونت در  ياز دارند و برايها ن يجهت رفع تنگ

  . برند يز بهره ميک نيوتيب يبه تناوب از آنت يصفراو يمجار

  

 يمارانيب يگاه يول ندارند يخاص ييم غذايماران رژياکثر ب 

کنند که  يم دايد خارش پيتشد يخاص يهستند که با غذاها

که  يمارانيدر ب. شود ين غذاها مه به کاهش مصرف آيتوص

 ييت غذايمحدود يروده دارند تا مدت کوتاه يالتهاب يماريب

  . شوديشنهاد مير پيو ش

جهت  ياهيگ يل به استفاده از داروهايماران تمايب يگاه

ن يبه اد يبا، دهند ينشان م يکبد يماريا بيکنترل خارش 

اد يزان مصرف زينا شناخته با م يم که داروهاينکته توجه کن

توانند  يخودشان م، شوند يقارچ يژه اگر دچار آلودگيبه و

در  و يماريد بيدر موارد شد. ب وارد کننديبه کبد آس

که بخش اعظم  )د کار کبديشد يينارسا( کيروتيسماران يب

ف نمک و ت مصريمحدود، دهد يکبد کار خود را انجام نم

مصرف الکل در تمام انواع . شود يه ميتوص آب يگاه

  . دارد يمارير بيبر س يانباريزاثرات ، تهايهپات

  

 يکبد و مجار يالتهاب يهايماريبشرفت يدرصورت پ

 يروز به معنيس. شود يمبتال م روزيسمار به يب، يصفراو

 شنهاديکبد پ ونديپ ييکه در مراحل نها کار کبد است يينارسا

دا يپ يراتييتغ يکبد يروز ساختمان سلولهايدر س. شود يم

در  .دهد يانجام نم يف خود را به درستيکنند که کبد وظايم

ده يبه صورت مداوم د) رقان ي( يماران زردين دسته از بيا

از ين يشتريب يماران به مراقبتهاين مرحله بيدر ا. شود يم

رو مصرف که مرتب دا يمارانيرسد بياما به نظر م دارند

 يازيا اصال به آن نيفتد ا ير ميوند کبد به تاخيروند پکنند يم

  . نخواهد بود
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