
   

 

 .است سبز به لیمتما زرد یعیما صفرا

 و ها یچرب جذب و گوارش به کمک فهیوظ صفرا

 صفرا عمده باتیترک. دارد برعهده  را دیزا مواد دفع

 املاح و نیروب یلیبا، دهیپیفسفول کلسترول، شامل

 متعدد یمجار قیطر از صفرا .است یصفراو

 و شده رهیذخ صفرا سهیک در ابتدا کبد، یصفراو

 روده به یچرب یحاو ییمواد غذا مصرف از پس

  ی گلاب اندامی صفرا سهیک .گردد یم هیتخل کوچک

 .است متصل کبد به که بوده شکل

 آزمایشگاه ژنتیک و پاتوبیولوژی رصد

71365ضلع شمال شرقی میدان رسالت. تلفن:   

  

عموم خبرنامه ویژه  

1شماره   

97 مرداد  

در این شماره میتوانید مطالب زیر را مطالعه بفرمایید:            

 آناتومی کبد 

 اعمال اصلی کبد 

 کبدی بیماریهای 

 آزمایشات کبدی 

  
 
 

 کبد و بیماریهای کبدی 
 در افراگمید ریز در گرم 1511 وزن به غده نیتر نیسنگ کبد

 راست ،یاصل لوب دو و است شده واقع شکم یبالا و راست قسمت

 لیمتما یا قهوه ای رهیت قرمز تازه حالت در آن رنگ دارد. چپ و

 .باشد می ادیز یلیخ خون انیجر آن علت که است قرمز به

 منشا آئورت از و کندیم نیتام را کبد خون سوم کی ،یکبد انیشر

 گرفته خون و کندیم نیتام را کبد خون سوم دو باب دیور .ردیگیم

 یمجار از یا مجموعه .رساند می آن به را گوارش لوله از شده

 یها سلول آن منشأ) صفرا که دارند وجود کبد در زین یصفراو

 .شود یم خارج یمجار نیا قیطر از( است یکبد
 

 

 :کبد یاصل اعمال

 شیب و بوده یضرور بدن کیمتابول اعمال شتریب انجام یبرا کبد

 :از عبارتند اعمال این دهد. یم انجام را مختلف عمل 511 از

 .شودیم لتریف کبد قیطر از قهیدق هر در خون تریل کی از شیب  -

 ییایمیش مواد هیتجز ،ییزدا سم د،یزا مواد از یمغذ مواد کیتفک  -

 یرسمیغ مواد به دفع رقابلیغ و یسم ییایمیش مواد لیتبد ای و

 یکارکردها (سموم کردن رفعالیغ و کرده زهیمتابول) دفع قابل و

 .است کبد

 به آنکه از شیپ را سموم و ها یباکتر است قادر سالم کبد کی  -

 .کند دفع بدن از ابند،ی راه بدن خون یعموم انیجر

 .دارد نقش بدن یها هورمون میتنظ و تعادل حفظ در کبد  -

 و ها دراتیکربوه ها، یچرب سمیمتابول و یساز رهیذخ در کبد  -

 .دارد نقش ها نیپروتئ

 .است خون (قند) گلوکز رهیذخ محل کبد  -

خون،  انعقاد یفاکتورها کلسترول، سنتز سنتز، نیآلبوم سنتز -

 بدن، سنتز یمنیا ستمیس یمنیا یفاکتورها سنتز ،نیگلوب سنتز

 .چرب و ترشح صفرا یدهایاس از دهایریسیگل یتر

 

  

  



 

 

 

 
 

 :کبد نکردن کار خوب علائم

 دار هیادو و چرب یغذاها تحمل عدم 

 وزن شیافزا 

 شونده تکرار سردرد 

 هاضمه سوء 

 مزمن وستیب 

 جوش و سیازیپسور اگزما،: یپوست عاتیضا 

 دهان در یفلز طعم 

 شکم دیشد درد ای و تورم 

 کیآلرژ و ینوسیس ،یا روده اختلالات 

 فیضع یمنیا ستمیس 

 زودرس یریپ 

 مزمن یخستگ 

 پوست عیسر شدن کبود ای و یزیر خون 

 پاها (ورم) ادم 

 رنگ کم مدفوع ای و مانند ریق ای و خون به آغشته مدفوع 

 رنگ رهیت ادرار 

 پوست مدت یطولان خارش 

 زانآنفلو هیشب میعلا و استفراغ و تهوع ،ییاشتها یب 

 

 :کبد سلامت در تغذیه نقش

 از یغن یغذاها .باشد یم بدن یعموم سلامت موازات به کبد امتلس حفظ یبرا راهکار نیبهتر دانیاکس یآنت از یغن یها یخوردن مصرف

 یها دانیاکس یآنت یحاو جیهو و چغندر رینظ یجاتیسبز ینماید.م کمک کبد در مضر مواد و آزاد یها کالیراد اثر یساز پاک به دانیاکس یآنت

 .یکنندم محافظت ها یماریب برابر در کبد از و نموده کمک کبد ییزدا سم عمل به ها دانیاکس یآنت تمام .باشند یم بتاکاروتن و دیکاروتنوئ
 

 .باشندیم ها دانیاکس یآنت با مشابه یعملکرد یدارا ریس در موجود ونیگلوتات و ومیسلن و است بدک متلاس حفظ در دییمف غذایی ماده زین ریس

 از یغن یغذاها. شوند مصرف کبد امتلس تیتقو یبرا روزانه صورت به ستیبا یم E و B، C یها نیتامیو از فراوان ریمقاد یحاو یغذاها

 .باشند یم دیمف اریبس مذکور یها دانیاکس یآنت همانند E نیتامیو و C نیتامیو

 از شود یم هیتوص .ندیکم دشوار را کبد یکسازپا ن،یکافئ مصرف .برسانند بیآس کبدتان عملکرد به توانندیم الکل، و نیکافئ از یغن یغذاها

 مثل یدتریمف و سالم یها یدنینوش از ها آن یجا به و دیکن اجتناب( آن مانند و قهوه ژهیو به) نیاز کافئ یغن یها یدنینوش هیرو یب مصرف

 .است حداقل در آن نیکافئ یمحتوا و دینما یم کمک بدن یمنیا تیتقو به سبز یچا. دیکن استفاده سبز یچا

 
 
 

 
 

 تیاهم قلب مانند کبد که دینکن فراموش .دارد کبدتان سلامت حفظ و تیتقو در را ییبسزا ریتأث سالم یغذاها انتخاب

 .دارد عهده بر شما سلامت یارتقا در را یاریبس



 

 

 

 دار عهده بر شما سامت

 بیماری های کبد:

 :از عبارتند کبد های بیماری

 کبدی سیروز 

 چرب کبد 

 ها هپاتیت 

 زردی 

 کبدی های لکه 

 کبد سرطان 

 

 :کبدی سیروز

 را خون انیجر و شود یم یعیطب و سالم بافت نیگزیجا )بافت فیبری که به دنبال آسیب به وجود می آید( جوشگاه یها بافت بیماری، این در

 .کند یم لیتحم جامعه و ماریب به را یادیز یها نهیهز روزیس د.ینما یم یریجلوگ آن یعیطب کارکرد از و کند یم مختل کبد درون در

 :چرب کبد

 از شیب تجمع یماریب نیا در .شود یم جادیا کبد بافت در یچرب اندازه از شیب تجمع اثر در که است یکبد التهاب کی یالکل ریغ چرب کبد

 ای و کبد یینارسا باعث و کند دایپ شروندهیپ ریس تواند یم که گردد یم کبد بافت یعیطب تیفعال در اختلال باعث هیگا کبد، در یچرب حد

 .گردد یکبد روزیس

 :هپاتیت

 الکل سموم، داروها، ، A)، B، C ، D، (E تیهپات یها روسیو به ابتلا جمله از یمختلف عوامل .شود یم گفته تیهپات کبد ورم و التهاب به

 ونیلیم 3۸5 یجهان بهداشت سازمان نیتخم براساس باشد یم انسان زودرس مرگ مهم عوامل از یکی یروسیو تیهپات .شوند یم تیهپات باعث

 .افتد یم اتفاق تیهپات اثر در مرگ مورد ونیلیم کی از شیب سالانه و دارد وجود جهان در C تیهپات ناقل ونیلیم 171 و B تیهپات ناقل

 :یرقان یا زردی

 رقانی یها شکل ریسا باعث هک است یهمان زرد رنگ جادیا علت .است معروف ینوزاد رقانی به که د،یگرا یم یزرد به نوزادان پوست گاه

 جهینت نیروب یلیب .شود یم ظاهر چشمان یدیسف و پوست در و است یعیطب اندازه از شیب نیروب یلیب یصفراو رنگدانه غلظت یعنی شود،یم

 ها،یماریب یبرخ در است. صفرا یسهک ای طحال، کبد، رکرداک در اختلال نشانه خون در آن یعیرطبیغ شیافزا و است نیهموگلوب شدن شکسته

 عبارتند شوند یم تیوضع نیا بروز سبب که یاحتمال طیشرا یبرخ شود، یم پوست رنگ شدن زرد سبب و افتهی تجمع خون در رنگدانه نیا

 .یخون مک انواع از یبرخ و ،یصفراو یمجار در یناهنجار ای انسداد ،تیهپات :از

 :یکبد یها لکه

 دستها پشت ای صورت یرو که یا رهیت ای روشن یا قهوه یها لکه .ندیگو یم یریپ یها لکه ای LENTIGO یماریب نیا به یپزشک نظر از

 .برسد هم متریسانت 5.5 به دیشا آنها اندازه که است بزرگ مک و کک هیشب و شوند یم ظاهر
 

 :کبد سرطان

 .ستندین مضر میبدخ یتومورها اندازة به میخ خوش یتومورها. هستند )یسرطان(میبدخ گاه و)یرسرطانیغ(میخ خوش گاهی کبد یها تومور

 
 
 

 

 کار به کبدی های بیماری وکنترل ارزیابی برای تشخیص، که شود می شامل را ها تست از گروهی کبدی های آزمایش

 .است بسیارمهم کبدی های رساندن آسیب حداقل به و کاهش برای هنگام زود و موقع به تشخیص .میروند



 

 

 

 

 

 آزمایش های کبدی:

 

 

 

 بیماری برخی و ها بدخیمی انواع برخی

پیدا  کاهش آن میزان همبند بافت های

 میکند.

پزشاااک معالج   نظر به بساااته گااهی

 گلوتااامیل گااامااا نظیر هااییآزماایشااا

 دهیدروژناز لاکتات، (GGT) ترانساافراز

(LDH) تایم پروترومبین و (PT) نیز 

 .شود می بررسی

 
 
 

 

 در و است 147 - 44 آن طبیعی محدوده 

 ترمیم ها، بدخیمی استخوانی، رشد

 بیماریهای پاژه، بیماری ها، شکستگی

 غده پرکاری بارداری، قلبی، نارسایی کبدی،

 بالا دیگر های بیماری بسیاری و پاراتیرویید

 .رود می

 :روبین بیلی

غیر مستقیم  روبین بیلی لک تست این در

 میزان. شود می گیری اندازه مستقیم و

 ا  تاTotal 1.3  کل روبین بیلی طبیعی

mg/dl بروز باعث آن افزایش هک است 

 های بیماری و ها آسیب در .میشود زردی

 و همولیز صفراوی، مجاری انسداد کبدی،

 انسداد .دیاب می افزایش آن میزان گرسنگی

 به مربوط های بیماری و صفراوی مجاری

 مستقیم روبین بیلی رفتن بالا به منجر آن،

 .یشوندم

 ای مستقیم روبین بیلی طبیعی میزان

Direct  1.3 کمتر از mg/dl باشد یم. 

 :آلبومین

 کبد وسیله به هک است مهمی پروتئین

 ارآییک آن مناسب مقدار و شود می تولید

 .دهد می نشان را دکب صحیح

 و است 5 -3 /5 آلبومین طبیعی محدوده

 مزه، بی یابتد و آبی مک نظیر حالاتی در

 های بیماری در .دابی می افزایش آن میزان

 سوء فیبروزیس،سیستیک   بیماری ،کبدی

  ،بدیک و یویلک های بیماری  برخی تغذیه،

 :SGPT(ALT) 
 از .است آمینوترانسفراز آلانین آنزیم نام

 در است، درکبد آن اصلی محل هک آنجایی

 مانند هپاتیت بدیک های بیماری بعضی

 افزایش سرمSGPT و ابدی می راه سرم به

 .یابد می

 در هک است 35 کمتر از آن طبیعی مقدار

 کلیوی، های بیماری ،بدیک های بیماری

 بالا آن میزان الکل مصرف پانکراتیت،

 بیماریهای از بسیاری در همچنین .میرود

 .بدیا می افزایش آن میزان التهابی

:SGOT(AST) 

 .است ترانسفراز آمینو آسپارتات همان

 نباید و دارد وجود بدک و قلب در معمولا

 . باشد پلاسما در

دهنده   نشان غیرطبیعی SGOT مقادیر

 .است سرم در آن افزایش

 و باشد می 35 کمتر از آن طبیعی مقدار

 هایبیماری پانکراتیت، قلبی، هایبیماری در

 و الکل مصرف عضلانی، های بیماری ،بدک

 .میرود بالا آن میزان جسمانی های آسیب

 های بیماری از بسیاری در همچنین

 .بدیا می افزایش آن میزان التهابی

(ALP) فسفاتاز آلکالین: 

 مرتبط صفراوی مجاری به هک است آنزیمی

 مجاری، این شدن بسته هنگام و است

 .یابد می افزایش

 

 تهیه شده توسط گروه علمی شبکه آزمایشگاهی رصد


