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تاریخ اعالم قبولی مقاله92/8/4 :

چكيده
مقدمه :سنگ كیسه صفرا یكی از اعمال شایع و پر هزینه جراحی عمومی میباشد که حتی در مواقعی كه بیماران دچار عوارض
اعمال جراحی میشوند ممكن است باعث مرگ و میر و افزایش هزینه درمان شود با توجه به نظرات متناقضی که در این زمینه
وجود دارد هدف از این مطالعه پیدا کردن رابطهای بین غلظت چربیهای خون مانند كلسترول و تری گلیسرید با شیوع سنگ
صفرا در این افراد است.
مواد و روشها :جهت بررسی غلظت كلسترول توتال و تری گلیسرید خون به عنوان اتیولوژی تشكیل سنگ کیسه صفرا در یك
بررسی بصورت مورد شاهد ) (Case control studyبا تحقیق آیندهنگر مورد بررسی قرار گرفت .در این بررسی آیندهنگر در بیمارستان
امام رضا در سالهای  88و  89حدود  37بیمار ( 15مرد و  22زن) كه وجود سنگ كیسه صفرا در آنها توسط سونوگرافی و جراحی
اثبات شده بود با گروه شاهد به تعداد  35نفر ( 16مرد و  19زن) كه از بیماران سرپایی مراجعهكننده به درمانگاه یا بستری در بخش
كه به بیماری ناتوانكننده مبتال نبودند (مانند فتق نافی و اینگونیال) مقایسه شدند سن متوسط بیماران در گروه دارای سنگ 54
سال و در گروه شاهد  57سال و همه آنها باالی  40سال داشتند ،میانگین دادهها بین دو گروه با روش آماری  Student’s t-testآنالیز
گردید و P<0/ 05به صورت معنیدار تلقی گردید.
یافتهها :غلظت كلسترول و تری گلیسیرید خون در بیماران دارای سنگ به ترتیب  193و  135/9میلیگرم در دسیلیتر بود كه در
مقایسه افراد گروه شاهد دارای غلظت كلسترول و تریكلیسیرید خون  176و  128/8میلیگرم در دسیلیتر بودند ( P=0/ 258برای
کلسترول توتال و P=0/ 368برای تری گلیسرید).
نتیجهگیری :با وجود باال بودن غلظت كلسترول و تریگلیسیرید خون در گروه مورد آزمایش این اختالف از نظر آماری قابل توجه
نبود و جهت بررسی این ارتباط هنوز به تحقیقات بیشتری نیاز میباشد.
کلمات کلیدی :کلسترول ،تری گلیسرید ،سنگ کیسه صفرا
مقدمه

مرگ و میر و افزایش هزینه درمان شود.

سنگ كیسه صفرا یكی از اعمال شایع جراحی عمومی میباشد و

سنگهای کیسه صفرا به سه نوع کلسترولی ،پیگمانته و مختلط تقسیم

هزینه زیادی بر دوش بیماران و دولتها میگذارد و حتی در مواقعی

میشوند ،سنگهای کلسترولی به آنهایی گفته میشود که  80درصد

كه بیماران دچار عوارض اعمال جراحی میشوند ممكن است باعث

ترکیبات آنها از کلسترول تشکیل شده است و لی سنگهای پیگمانته

1ـ استادیار ،ایران ،تهران ،دانشگاه علوم پزشکی آجا ،دانشکده پزشکی ،گروه جراحی (*نویسنده مسئول)
تلفن                  02188630378 :آدرس الکترونیکalikhanikhani@gmail.com :
2ـ استادیار ،ایران ،تهران ،دانشگاه علوم پزشکی آجا ،دانشکده پزشکی ،گروه جراحی
3ـ استادیار ،ایران ،تهران ،دانشگاه علوم پزشکی آجا ،گروه میکروبیولوژی
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آنها را بیلیروبین و نمکهای کلسیم تشکیل میدهند ،سنگهای مختلط

صفراوی را داشته باشند .در صورتیكه افراد مورد پژوهش كسانی

بین  20تا  80درصد کلسترول دارند 70 ،درصد سنگهای کیسه

بودند كه سنگ صفراوی در هر سنی داشتند و با رد مسائل همولیتیك

صفرا کلسترولی هستند و این اهمیت بررسی ارتباط بروز سنگ

در گروه تحقیق قرار میگرفتند.

کیسه صفرا با غلظت کلسترول و لیپیدهای سرم را نشان میدهد.

در مورد تمام بیماران آزمایشات روتین مانند اوره ،كراتینین ،بیلروبین

در صورت یافتن رابطه بین غلظت کلسترول و تری گلیسرید خون با

(تام و مستقیم) و تستهای كبدی

بروز سنگ کیسه صفرا میتوان افراد در معرض خطر تشكیل سنگ

صورت میپذیرفت و اگر افرادی از هر دو گروه اختاللی در این

صفرا را با بیماریابی و اندازهگیری كلسترول و تریگلیسرید خون

آزمایشات داشتند از مطالعه حذف میشدند و تنها كسانی مورد

مشخص كرد و اقدامات پیشگیرانه جهت تشكیل سنگ صفراوی به

مطالعه قرار میگرفتند كه آزمایشات فوق طبیعی بود به عالوه در

عمل آورد و از هزینه عوارض عمل كاست در این مورد مطالعات

هر دو گروه تریگلیسرید و كلسترول توتال خون بصورت ناشتا

انجام شده در كشورهای مختلف به نتیجه قطعی نرسیدهاند (،2 ،1

(با صرف شام معمولی) انجام گشته و كلیه اطالعات به دست آمده

 .)8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3در این مطالعه سعی شده تا رابطهئ بین غلظت

در فرمهای اختصاصی تهیه شده ثبت میشد و همه آزمایشات در

چربیهای خون مانند كلسترول و تری گلیسرید با شیوع سنگ

شیفت صبح كه پرسنل ورزیده تری حضور داشتند انجام گردید،

صفرا در این افراد بررسی شود.

میانگین دادهها بین دو گروه با روش آماری  Student’s t-testآنالیز

مواد و روشها
این تحقیق به روش مورد شاهد بدین ترتیب اجرا شد كه همة

CBC , SGPT , SGOT , ALK phos

گردید و P<0/ 05به صورت معنیدار تلقی گردید.
یافتهها

اطالعات بیماران در دو فرم شماره  1و  2ثبت گردیده است .روش

در این مطالعه ك ً
ال  72نفر تحت مطالعه قرار گرفتند كه  45نفر زن و

انتخاب بیماران به این صورت بود كه تعداد مشخصی از بیمارانی كه

 27نفر مرد بودند .گروه آزمایش (دارای سنگ كیسه صفرا)  37نفر

در سالهای  1388و  1389جهت كله سیستكتومی به بیمارستان امام

بودند كه  15نفر مرد و  22نفر زن بودند و در گروه شاهد (بدون

رضا مراجعه نمودهاند تحت مطالعه قرار گرفتند و همه اینها افرادی

سنگ)  35نفر قرار داشتند كه  16نفر مرد و  19نفر زن بودند .سن

بودند كه در سونوگرافی انجام شده سنگ كیسه صفرا داشتند و در

متوسط مردان و زنان در این مطالعه از هر دو گروه به ترتیب 55/7

هنگام عمل سنگ در كیسه صفرا وجود داشت و درصورت داشتن

و  55/5سال بود و در گروه آزمایش افراد زیر چهل سال و دارای

بیماری همراه مانند بیماریهای کبدی و کلیوی و نداشتن سنگ

سنگ صفرا وجود داشت كه متوسط سنی پائین بود .سن متوسط

در کیسه صفرا در حین عمل جراحی از مطالعه حذف میشدند.

بیماران در گروه آزمایش  54/3سال (78ـ  25سال) و درگروه

قابل ذكر است در افراد مورد تحقیق اگر عوامل شناخته شده زمینهساز

شاهد  57سال (84ـ 40سال) بود كه از نظر آماری اختالف معنیدار
نشد(p = 0/71).

سنگ صفراوی موجود بود از مطالعه حذف شدند اینها كسانی بودند

) (Significantبین آنها مشاهده

كه سابقه جراحی واگوتومی ،دیابت سیروز و یا كاهش وزن شدید

پس از جمعآوری اطالعات به برنامه رایانهای وارد شد و آنالیز

و یا بیماریهای همولیتیك داشتند و در بررسی خون هموگلوبین

اطالعات با استفاده از نرم افزار  SPSSبه عمل آمد .كه در نتیجه

پائین وجود داشتند .افراد گروه شاهد نیز از بین افراد مراجعهكننده

غلظت كلسترول بطور متوسط در افراد گروه آزمایش حدود 193

به درمانگاه یا بستری در بخش انتخاب میشدند كه در سونوگرافی

میلیگرم در دسیلیتر و در افراد گروه شاهد متوسط غلظت كلسترول

انجام شده سنگ كیسه صفرا در آن رد شده بود و جهت اعمالی

خون حدود  176میلیگرم در دسیلیتر بود كه در هر دو گروه در

مانند هرنی BPH ،و ك ً
ال غیروابسته به كیسه صفرا و دستگاه گوارش،

حد طبیعی بود و از نظر آماری اختالف قابل توجهی در دو گروه

مراجعه كرده بودند و مشكل مهم تغذیهای هم نداشتند افراد گروه

شاهد و آزمایش مشاهده نشد.
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آزمایش و شاهد به عمل آمد كه غلظت متوسط تریگلیسرید

سنگ صفرا با مكانیسم مهار سنتز كلسترول توسط كبد استفاده شده

در گروه آزمایش  135میلیگرم در دسیلیتر و در گروه شاهد

است (.)16

 121میلیگرم در دسیلیتر بود كه با وجود افزایش نسبی غلظت

در یك مطالعه اپیدمیولوژیک توسط نومورا و همكارانش ()18

تریگلیسرید خون در گروه آزمایش این اختالف از نظر آماری

كه حدود  2584نفر ساكن در یك منطقه اكیناوا را كه سالم بودند

معنیدار نبود p = 0/ 258( .برای کلسترول توتال و p = 0/ 368برای

توسط سونوگرافی بررسی كردند .ریسك فاكتور تشكیل سنگ نیز

تری گلیسرید) جدول 1

مورد مطالعه قرار گرفت كه شیوع سنگ در افراد زیر  19سال صفر
درصد و باالی  70سال  %11و شیوع در زنان  %4و مردان %2/5

بحث و نتیجهگیری

بوده است و شیوع سنگ با كبد چرب ناشی ازافزایش  TGمرتبط

سنگ كیسه صفرا و ارتباط آن با كلسترول مباحث و تحقیقات

بود كه با توجه به تعداد زیاد نمونه و نتایج به دست آمده مطالعه

زیادی را در پزشكی به خود اختصاص داده است (،10 ،9 ،8 ،5 ،3

قابل قبولی است ولی قابل بسط به محدوده جغرافیایی فوق میباشد.

 )15 ،14 ،13 ،12 ،11با توجه به اینكه حدود  %70سنگهای كیسه

در بررسی مورر و همكارانش ( )19ریسك فاكتورهای تشكیل سنگ

صفرا كلسترولی هستند ( )16 ،17متابولیسم كلسترول در افراد

مورد مطالعه قرار گرفت كه حدود  968نفر مرد و حدود 1325

دارای سنگ كیسه صفرا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

نفر زن انتخاب شدند این افراد كسانی بودند كه كلهسیستكتومی

اسیدهای صفراوی از كلسترول و توسط كبد ساخته میشوند و اكثر

شده و یا در سونوگرافی تشخیص سنگ مسجل شده بود كه افراد

كلسترول ترشح شده به مایع داخل صفرا توسط كبد ساخته میشود

هیسپانیك ساكن آمریكا بودند كه سن بین  74ـ  20سال داشتند در

و كلسترول جذب شده از دستگاه گوارش نمیباشد .افرادی كه

بررسی ریسك فاكتورها یافتههای مهم به این عبارت بودند یكی

كلسترول و تریگلیسرید خون باالیی دارند در معرض بیماریهای

سن كه با افزایش آن شیوع سنگ كیسه صفرا نیز افزایش مییابد و

قلبی ،مغزی و آترواسكروز و مرگ زودرس میباشند ( )16مگر

چربی زیرپوست نیز با شیوع سنگ افزایش مییابد و در زنان شیوع

اینكه به طریق طبی و یا جراحی تحت درمان قرار بگیرند)17( .

سنگ با سن باال ،وزن ،دیابت ،مصرف  OCPارتباط دارد و در مردان

ارتباط غلظت كلسترول توتال خون و تریگلیسرید خون با سنگ

نسبت كلسترول توتال به  HDLبصورت مثبت و زنان بصورت منفی

كیسه صفرا مسئلهای است هنوز بطوركامل مشخص نشده است

در شیوع سنگ دخالت دارد.

و مطالعات انجام شده در این مورد اكثرا ً به نتیجه قطعی در مورد

در بررسی كلسترول خون و صفرا توسط براگت و همكارانش ()9

ارتباط تشكیل سنگ و لیپیدهای خون نرسیدهاند ()15 ،13 ،6 ،5

با توجه به شیوع سنگ در افراد شیلیایی كلسترول صفرا در اتوپسی

جدول  -1میانگین ،انحراف معیار و مقدار متوسط متغیرها در گروه شاهد و آزمایش

ﻣﺸﺨﺼﻪ اﻣﺎري
ﺗﻌﺪاد

ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر

t

ﻧﺘﻴﺠﻪ

ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﺳﻦ
ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺗﻮﺗﺎل
ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ

ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ

37

54/3

14

ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ

35

57

13

ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ

37

193/1

61

ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ

35

176/8

58

ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ

37

135/9

47

ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ

35

121/8

59

0/71

N. S

0/258

N. S

0/368

N. s
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افزایش داشته و فوق اشباع بود ولی كلسترول خون در دو گروه

وجود نداشت و بین نوع سنگ كیسه صفرا و بیوشیمی خون اختالفی

كنترل و آزمایش مشابه بود .در تحقیقات شیچیكی و همكارانش

در دو گروه مشاهده نشد.

( )10در بررسی لیپیدهای سرم و سنگ كیسه صفرا در افراد نظامی

 Tang-WHدر بررسی لیپیدهای صفرا و سرم در  70بیمار دارای سنگ

كه بررسی سونوگرافی كیسهصفرا در یك تست بیماریابی انجام

و  20بیمار بدون سنگ به تفاوت قابل توجهی بین دو گروه شاهد

شد حدود  2756نفر جهت بررسی سالمتی خود در بیمارستان

و آزمایش دست نیافتند Saraya-A )5( .و همكارانش در بررسی

فوكودا تحت سونوگرافی قرار گرفتند و در  61نفر سنگ اثبات

 135بیمار دارای سنگ و  89بیمار بدون سنگ كه  matchشده بودند

شده بود و  38نفر نیز قب ً
ال به علت سنگ كله سیستكتومی شده

در اندازهگیری تری گلیسرید و كلسترول خون بیماران مرد دارای

بودند و در حدود  2494نفر كیسه صفرای بدون سنگ داشتند از

سنگ كیسه صفرا ،تریگلیسرید و كلسترول توتال باالتری نسبت به

نتایج مطالعه آنها ارتباط منفی بین كلسترول توتال و  LDLو سنگ

گروه شاهد داشتند درحالیكه زنان فقط تریگلیسرید باالتری نسبت

كیسه صفرا بود ولی بین افراد گروه شاهد و مطالعه اختالفی در TG

گروه شاهد دارا بودند )15( .در مقابل  Halpern-Zو همكارانش در

و  HDLخون وجود نداشت كه با توجه به تعداد افراد مورد مطالعه

مطالعه تركیبات پالسمایی و صفرا از نظر تریگلیسرید و كلسترول،

قابل بررسی و نتیجهگیری است.

 11بیمار دارای سنگ و  16بیمار بدون سنگ جهت مطالعه انتخاب

در مطالعات  FU-Xو همكارانش ( )11كه جهت بررسی ارتباط

شدند كه نتایج مطالعه آنان عبارت بودند از :سطح تریگلیسرید

لیپیدهای سرم و سنگ كیسه صفرا حدود  47بیمار دارای سنگ

در بیماران با سنگ باالتر از گروه كنترل بود و سطح كلسترول مایع

صفرا و  19بیمار بستری و بدون سنگ مورد بررسی قرار گرفتند

صفرا نیز با تریگلیسرید خون مطابقت داشت در مرحله دیگری

كه در بررسی آنها اختالفی در كلسترول توتال و ترگلیسرید و

از مطالعه بیماران دارای سنگ كلسترول و تریگلیسرید خون

 LDLو  HDLبین گروه شاهد و بیمار وجود نداشت كه با توجه به

باالیی داشتند)6( .

اینكه گروه شاهد افراد بستری بوده و بیماری آنها مشخص نشده

وان دنبرگ و همكارانش در بررسی تشكیل سنگ در آزمایشگاه

است و ممكن است بخاطر آن دچار سوء تغذیه باشند و آزمایشات

مشاهده كردند كه افزایش حجم سنگهای صفراوی در صفراوی

وضعیت طبیعی را نشان ندهد و با توجه به تعداد نمونهها یعنی 19

فوق اشباع انسان شبیه آن در بدن انسان است و خصوصیات سطوح

نفر مطالعه قابل بسطی نمیباشد.

سنگها نیز شبیه است جزء اینكه در اینجا حركت كیسه صفرا وجود

 Thijisو همكارانش در بررسی لیپیدهای سرم و سنگ كیسه صفرا

ندارد)20( .

بصورت مطالعه  Case control studyشامل  250بیمار دارای سنگ

در مجموع به نظر میرسد علت نتایج متناقض این مطالعات ممکن

كیسه صفرا كه با سونوگرافی و یا جراحی اثبات شده بود و گروه

است این باشد که ریسک فاکتورهای دیگری هم مطرح هستند

شاهد  526نفر بیمار بستری در بیمارستان بودند كه نتایج مهم آن TG,

از جمله در تحقیقات  Amigo-Lدر موشهایی كه با كلسترول زیاد

 HDLباال در بیماران دارای سنگ بود كه نسبت منفی بین كلسترول

ولی بدون آپولیپوپروتئین  Eتغذیه شدند به این نتیجه رسیدند كه

توتال و سنگ كیسه صفرا وجود داشت)14( .

عدم تشكیل سنگ در این موشها به علت كمبود آپولیپوپروتئین

 Al-Kassabو همكارانش ( )13در بررسی ناهنجاریهای بیوشیمیایی

 Eمیباشد و وجود آن برای تشكیل سنگ ضروری است)21( .

خون در بیماران دارای سنگ كیسه صفرا در بررسی  144بیمار كه

Portinacasa

و همكاران در بررسی موتیلیی كیسه صفرا بعد از

سنگ كیسه صفرای اثبات شده داشتند كه شامل  27مرد و 117

غذا به این نتیجه رسیدند كه استاز كیسه صفرا شخص را مستعد

مورد زن بودند جهت كلسترول خون و بیلیروبین و تریگلیسرید

تشكیل سنگ پیگمانی میكند ولی در سنگ كلسترولی كمتر مؤثر

سرم تحت مطالعه قرار گرفتند به این نتیجه رسیدند كه بیماران زن

است ( Wells-JE .)22در مطالعات خود كه در ژورنال هپاتولوژی

كلسترول توتال و بیلیروبین كمتری نسبت به گروه شاهد داشتند

منتشر كردهاند به این مسئله پی بردند كه افرادی كه سنگ كیسه
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شماره 4

زمستان  1392شماره مسلسل 44

بدون سنگ در صفرای خود هستند و دزوكسی كولیكاسید در اثر

غلظتتریگلیسرید خون نیز در دو گروه آزمایش و شاهد

آنزیم  7آلفا دهیدروكسیالسیون كولیك اسید حاصل میشود و این

اندازهگیری شد كه به ترتیب  135/9و  121/8میلیگرم در دسیلیتر

آنزیم در افراد كنترل وجود ندارد و این آنزیم تمام ًا متعلق به رده

بود كه با وجود باال بودن تریگلیسرید خون در گروه آزمایش این

كلستریدیوم میباشد)23( .

اختالف از نظر آماری معنیدار نبود البته ممکن است عدم اختالف

و همكارانش در بررسی تشكیل سنگ در كسانی که

معنیدار به دلیل ناکافی بودن تعداد نمونه وکم بودن توان مطالعه

جهت كاهش وزن مراجعه كرده بودند و بدون سنگ صفراوی

باشد * .مطالعه فوق با مطالعهای  Irshad-Mو همكارانش در شمال

بودند روزانه  1200ـ  800كیلوكالری انرژی و  26گرم در روز به

هند انجام شد همخوانی نسبی دارد در تحقیقات انجام شده در

آنها چربی دادند و پس از  6ماه  BMIآنها از 35به  31رسید آنها

هند كه  130بیمار دارای سنگ و  89بیمار بدون سنگ كیسه صفرا

نتیجه گرفتند كه1 :ـ كیسه صفرا در اینها حجم بیشتری دارد ولی

كه1/3كل بیماران را مردان تشكیل میداند غلظت كلسترول توتال

تخلیه آن نرمال است2 ،ـ موقع كاهش وزن تغییرات زیادی در

 166 ± 54در مردان دارای سنگ بود كه نسبت به گروه بدون سنگ

كینتیك صفرا ایجاد نمیشود و پارامترهای صفراوی بدون تغییر

 140 ± 32باالتر بود و غلظت تریگلیسرید خون نیز در مردان

میماند3 ،ـ درصورت دریافت چربی بیشتر تشكیل سنگ كاهش

 182 ± 84بود نسبت به مردان بدون سنگ  133 ± 52باالتر بود .در

مییابد و 4ـ اختالل حركت كیسه صفرا و انقباض مختلف كیسه

زنان گروه مطالعه كه دارای سنگ بودند تریگلیسرید خون در افراد

صفرا باید پیش شرط تشكیل سنگ تلقی شود )24( .در مطالعه

دارای سنگ نسبت به گروه بدون سنگ باالتر بود (  182 ± 84در

 Shichi – Kو همكارانش ( )10ارتباط مثبت بین كلسترول توتال و

مقابل  )133 ± 52كه افراد دارای سنگ كیسه صفرا و تریگلیسرید

تریگلیسرید خون پیدا نشده است .در مطالعه  FU -xو همكارانش

باال مبتال به هیپرلیپدمی نوع  4و  2بودند )15( .سن متوسط بیماران

غلظت تریگلیسرید و كلسترول توتال در گروه شاهد و بیماران

در مطالعه حاضر در گروه شاهد و آزمایش به ترتیب  57سال و 54

دارای سنگ اختالفمعنیداری با هم نداشتند ()12

سال بود كه به هم نزدیك است ولی با سن حداكثر شیوع سنگ یعنی

در تعدادی از مطالعات هم ارتباطی بین غلظت تریگلیسرید خون

 70سالگی كه در این سن  %11افراد دارای سنگ صفرا هستند ()19

وانسیدانس سنگ صفرا پیدا شده است بدین صورت كه افراد

فاصله دارد افراد گروه شاهد از كسانی انتخاب شدند كه باالی چهل

دارای سنگ كیسه صفرا غلظت تریگلیسرید خون باالیی داشتند

سال داشتند و این بدین دلیل بود كه اگر استعداد تشكیل سنگ را

( .)6 ،14در مطالعه آقای  Halpern-zو همكارانش ارتباط مثبت بین

داشته باشند در این سن بطور نسبی بروز كند.

غلظت كلسترول توتال و تریگلیسرید خون بابروز سنگ کیسه

با توجه به شیوع سنگ صفرا در جنس مؤنث ( )16 ،17 ،18به نسبت

وجود داشت كه این افزایش كلسترول بیشتر در نوع  VLDLبود كه

 2به  1نسبت به مردان در این مطالعه هم سعی شده كه اكثریت را

با هیپرلیپوپروتئینمی نوع  4مطابقت داشت ( .)6در مطالعه توسط

در هر دو گروه زنان تشكیل دهند یعنی در گروه شاهد  %68و در

 Thijis-Cو همكارانش در سال  1990انجام شد ارتباط منفی بین

گروه آزمایش نیز حدود  %70از بیماران را زنان تشكیل میدادند.

كلسترول توتال خون و سنگ كیسه صفرا پیدا شد ( .)14در مطالعه

افزایش كلسترول توتال و تریگلیسرید خون باعث عوارض متعدد

حاضر كه بصورت گروه شاهد و آزمایش مورد بررسی قرار گرفت

قلبی ،مغزی و عروقی میشود و افرادی كه هیپرلیپیدی دارند عالوه

غلظت متوسط كلسترول توتال خون در افراد مورد آزمایش و شاهد

بر عوارض قلبی و عروقی ریسك تشكیل سنگ صفرا را نیز دارند

به ترتیب حدود  193و  176میلیگرم در دسیلیتر بود كه با وجود

( )6 ،12 ،15ولی ثابت نشده كه افراد دارای سنگ كیسه صفرا دارای

باالبودن كلسترول خون در افراد گروه آزمایش این اختالف از

غلظت متوسط كلسترول خون باالیی باشند ( )13 ،12 ،10 ،11و

نظر آماری معنیدار نبود و نتیجه آن این است كه غلظت كلسترول

باوجودی كه  %70سنگهای صفراوی از كلسترول تشكیل میشوند

خون در گروه شاهد و آزمایش در اندازه طبیعی بوده و در دو گروه

ولی دالیل قاطعی بین تشكیل سنگ كیسه صفرا و افزایش غلظت

Zapata-R
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علی کربالیی خانی و همکاران

 بررسی مجدد یک ابهام:بررسی ارتباط غلظت کلسترول و تری گلیسرید خون با بروز سنگ کیسه صفرا

کلسترول و هم تریگلیسرید از مقدار آنها در گروه شاهد بیشتر بود

كلسترول و تریگلیسرید خون مشاهده نشده است در تعدادی از

 بنابراین افزایش این.( نیستSignificant) ولی این افزایش معنیدار

) ولی در اكثر15 ،14 ،6( مطالعات این ارتباط وجود داشته است

دو تست آزمایشگاهی در خون را به عنوان یك فاكتور زمینهساز

،10 ،11 ،12 ،13 ،25( مطالعات این ارتباط مثبت تأیید نشده است

.بارز نمیتوان برای تشكیل سنگ كیسه صفرا به حساب آورد

 در مطالعه ما هم با وجودی كه در گروه آزمایش هم مقدار.)5
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Abstract
Background: Cholecystectomy is one of the most common operations in the field of general surgery. It
has higher cost in operations with complication and in these cases mortality and morbidity will increase. The
main goal of this research is the study and compare of cholesterol and triglyceride serum level in gallstone
group and control group.
Materials and Methods: The role of Serum total cholesterol and triglyceride level in the etiology of
gallstone disease was assessed in a case control study in Emam Reza hospital. Study include 37 cases (15
males and 22 females) with surgically or ultrasonographicaly confirmed cholecystolithiasis and 35 cases (16
males and 19 females) as control outpatient and hospital admitted patient without debilitating disease (such
as umbilical and inguinal Hernia) over age of forty. Mean age in stone group was 54 years and in control
group was 57 years.
Results: Serum cholesterol and triglyceride concentration in gallstone patient was 193 mg/dl and 135.9
mg/dl respectively were compared with control series with cholesterol and triglyceride levels 176 mg/dl and
121.8 mg/dl respectively (p=0.258 for cholesterol &p=0.368 for triglyceride).
Conclusion: Gallstone patient had higher serum cholesterol and triglyceride level than control group but
these differences were not statistically significant.
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