
 
 

انواع بیماریهای کبدی نقش دارد.  و حذف سموم یانرژ رهیذخ ،ییهضم مواد غذا درکه است. عضو بدن  نیبزرگترکبد 

 د:نداری مختلف

 تیمانند هپات: یروسیو یها یماریب Aتی، هپات B تیو هپات C 

 روزیو س چرب کبد یماریاز جمله ب: الکل ایمواد مخدر، سموم مصرف بیش از حد از  یناش یها یماریب. 

 کبد سرطان 

 مانند  یارث یها یماریبhemochromatosis لسونیو یماریو ب 

زرد رنگ مدفوع و ادرار و  رییراحت، تغ یتواند متفاوت باشد، اما اغلب شامل تورم شکم و پاها، کبود یکبد م یماریب عالئم

 یم یعملکرد کبد یها شیو آزما یربرداریتصوتکنیک های اوقات عالئم وجود ندارد.  ی. گاهاستشدن پوست و چشم ها 

 کنند. را شناسایی یکبد بیتوانند آس

 د.مزمن باش ایتواند حاد  یکبد م نارسایی

 حاد کبد نارسایی

گاهی . رخ می دهدروز چند  یحت ایکند. از دست دادن عملکرد کبد در عرض چند هفته  یبروز م عیحاد کبد سر نارسایی

 .عالئم بالینی باشدبدون  ممکن است

ممکن است  حتیاز حد مواد مخدر،  شیمصرف ب ایو ها از قارچ ناشی  تیعبارتند از مسموم یحاد کبد یینارسا عیشا علل

 .منجر به نارسایی حاد کبد شود( لنولی)تا نوفنیاستاممصرف بیش از اندازه 

 مزمن کبد نارسایی

است که معموال به علت مصرف  زرویس جهیاغلب نت یدمزمن کب نارسایی. دشو یشروع م یبه آراماغلب مزمن کبد  یینارسا

 شود. یم نیگزیبا بافت اسکار جاسالم  یکبدبافت  کبد روزیسدر . رخ می دهدمدت الکل  یطوالن

و این امر  شود یدر طول زمان م اسکاربافت  جادیالتهاب باعث ا نیشود. ا یملتهب مکبد  ،یمزمن کبد ییطول نارسا در

 نارسایی کبد را در پی دارد.

 

 



 
 

 مرتبط با صرف الکل: نارسایی های کبد

بیماری در افراد  نی. ااستدر کبد  یچرب یسلول هاذخیره   جهی، نتیکبد چرب الکل یماری: بالکلیکبد چرب  یماریب

 چاقی که الکل نیز مصرف میکنند شایع تر است.

 .کبد تظاهر می یابددر کبد، التهاب و زخم  یچرب یسلول هابا  بیماری نای: یالکل تیهپات 

کبدی ناشی از الکل  مشکالتمصرف درازمدت الکل است و اغلب با سایر یکی از پیامدهای  این بیماری نیز: یالکل روزیس

 .باشدهمراه می

 هپاتیت ها:

و یک بیماری واگیردار و حاد کبدی است که بر خالف  بیماریهای متقل شونده از راه جنسی یکی از  A هپاتیت: Aهپاتیت 

ویروسی است که عفونت آن می تواند خفیف باشد و چند هفته تا چند ماه طول    A مزمن نیست. هپاتیت  C وB  هپاتیت

معموال بدون درمان، کنترل میشود و افراد مبتال نیاز به استراحت و مصرف مایعات مناسب   A بکشد. افراد مبتال به هپاتیت

شکم، ادرار تیره،اسهال، درد مفاصل و شامل تب، خستگی، بی اشتهایی، حالت تهوع، استفراغ، درد A  عالئم هپاتیت. ددارن

 .زردی )زرد شدن پوست یا چشم ها( هستند

بیماری کبدی است که می تواند از یک بیماری خفیف تا یک بیماری جدی و مادام العمر گسترده   B هپاتیت: Bهپاتیت 

باعث التهاب کبد می شود که ممکن است به سرطان کبد، نارسایی کبدی و حتی مرگ منجر  B باشد. ویروس هپاتیت

اد و مزمن تقسیم میبه دو نوع ح  B محسوب میشود. هپاتیت بیماریهای منتقل شونده از راه جنسی از B شود. هپاتیت

مفاصل،  درد، تیره ادرار، شکمی درد، استفراغ یا تهوع، اشتها دادن دست از، خستگی، تب شامل B عالئم هپاتیت .شود

 می باشد. نقص عملکرد کبد، زردی

از طریق  C کند. هپاتیتمی هیچ عالئمی در فرد ایجاد نگاهی این ویروس شود. موجب بروز هپاتیت مزمن می :Cهپاتیت 

 .و سرطان کبد شود تواند موجب بروز سیروزمزمن می C شود. هپاتیتمنتقل میی بدن افراد تماس با مایعات آلوده

ماس از طریق ت D نیاز دارد. هپاتیت B هپاتیت زمانماندن به عفونت هم ناشی از ویروسی است که برای زنده :Dهپاتیت 

 .شودمنتقل می ی بدن افرادبا مایعات آلوده

ت که عمدتا از طریق خوردن یا نوشیدن غذا و آبی که با مدفوع فرد آلوده در تماس عفونت ویروسی اس نوعی: Eهپاتیت 

 .شودبوده، منتقل می
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 بیکند و موجب التهاب و آس یبه کبد حمله مبدن  یمنیا ستمیمزمن است که در آن س یماریب کی :ونیمیاتوا تیهپات

عالئم  .شود روزیمانند س یشود و منجر به عوارض وخیم ترممکن است  بدون درمان، ونیمیاتوا تیهپاتشود.  یم یکبد

 است. یکبد و زرد در اطرافکم، درد  یدرد مفاصل، حالت تهوع، اشتها ،یشامل خستگ ونیمیاتوا تیهپات جیرا

 سایر بیماری های کبد:

که است  نیاز هموگلوب یبخشآهن است.  در بدن آهنناشی از وجود مقادیر باالی شایعترین نوع بیماری  :هموکروماتوز

مانند  ییتواند به اندام ها یمدر بدن  ادیحال، آهن ز نیدهد. با ا یبدن انتقال م یها به تمام بافت ها هیرا از ر ژنیاکس

 ریوزن غ کاهش، یاحساس خستگ ای یخستگ، اصلدرد مف. برساند بیآس و مفاصل ز؛یغدد درون ر ،کبد، قلب و پانکراس

 از عالئم هموکروماتوز محسوب میشوند. یجنس میلدست دادن  ازو  شکم درد، یخاکستر ایبرنز  پوست رنگ، حیقابل توض

 سایی کبدی منجر میشود.و ناربیماری ویلسون: این بیماری بر سوحت و ساز مس اثر می گذارد و در دراز مدت به سیروز 

شامل سرطان اولیه و ثانویه کبد است. سرطان اولیه به مواردی گفته میشود که سلولهای سرطانی در کبد سرطان کبد: 

 تاستاز سرطان های دیگر است. مواردی اطالق میشود که ناشی از م شکل گرفته اند و سرطان ثانویه به

 یماری های کبد:تشخیص ب

 ت بررسی سالمت کبد عبارتند از:هآزمایشات عمومی ج

 AST(SGOT) 

 ALT(SGPT) 

 ALP  

 γGT  

 PT / PTT 

 آزمایش های الزم برای تشخیص هپاتیت ها:

 HBs  Ag  

 HBe Ag 

 HCV Ab 

 آزمایش های الزم برای تشخیص بیماری اتوایمیون کبد:

 Anti-liver/kidney Microsomal Antibody (anti-LKM) 

 Anti Mitochondrial Antibody Test (AMA) 



 
 

 Anti-smooth muscle antibody (ASMA)     

 Anti-nuclear Antibodies (ANA) 

 یص سرطان کبد:خزمایش الزم جهت تشآ

 Alpha-fetoprotein blood (AFP) test 

 کبد:تشخیص بیماری های آزمایش های دیگر 

 Serum Transferrin  

 Serum ferritin 

 serum Cupper  

 urine Cupper  

 serum Ceruloplasmin 
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