
 

           سیروز کبد    

کجذ، ثضسگتشیي ػضْ ثذى ثْدٍ، ثشای آًکَ ثذى دسعت کبس 

کٌذ، ػولکشد صحیح آى ضشّسی اعت. کجذ عوْم سا اص 

خْى خبسج کشدٍ یب خٌثی هی کٌذ ّ ػْاهل دفبػی سا 

ػفًْتِب تْلیذ هی ًوبیذ ّ هیکشّثِب ّ ثبکتشیِب ثشای کٌتشل 

سا اص خْى خبسج هی کٌذ. کجذ پشّتئیٌِبیی سا کَ اًؼمبد 

خْى سا تٌظین هی کٌٌذ تْلیذ ًوْدٍ ّ صفشا هی عبصد کَ 

ثَ جزة چشثی ُب ّ ّیتبهیٌِبی هحلْل دس چشثی کوک 

 ًوی تْاًیذ صًذگی کٌیذ. هیکٌذ. ؽوب ثذّى یک کجذ کبسآهذ

کجذی، ثبفتِبی جْؽگبٍ جبیگضیي ثبفت عبلن دس عیشّص 

ّ طجیؼی هی ؽْد ّ جشیبى خْى سا دس دسّى کجذ هختل 

هی کٌذ ّ اص کبسکشد طجیؼی آى جلْگیشی هی ًوبیذ. 

عیشّص ُضیٌَ ُبی صیبدی سا ثَ ثیوبس ّ جبهؼَ تحویل 

 هی کٌذ.

                ِب:ػلت

   الکلیغن هضهي 

 ّیشّط ُپبتیت ة احتوبالً ؽبیؼتشیي  :ُپبتیت ة

ػلت ثشّص عیشّص دس دًیبعت. ُپبتیت ة ثبػث التِبة ّ 

هی ؽْد کَ طی چٌذ دَُ هی تْاًذ   آعیت ثَ کجذ

 ثبػث عیشّص کجذی ؽْد. 

  ُپبتیت :C ّیشّط ُپبتیتC  ّ ثبػث ایجبد التِبة

آعیت کن ؽذت ثَ کجذ هی ؽْد ّ طی عبلیبى طْالًی 

 ی ؽْد.ثبػث ثشّص عیشّص ه

 ایي ثیوبسی ثَ ًظش هی سعذ کَ : ُپبتیت خْد ایوٌی

ثَ ّعیلَ حولَ دعتگبٍ دفبػی ثذى ثَ کجذ ّ ایجبد 

التِبة، آعیت ّ دس ًِبیت ایجبد ثبفت جْؽگبُی ّ 

 عیشّص ثَ ّجْد هی آیذ. 

 ُوْ کشّهبتْص، ثیوبسی ّیلغْى ّ  : ثیوبسیِبی اسثی …

 .هی تْاًذ ثبػث آعیت کجذی ّ عیشّص ؽًْذ

 دس ایي ثیوبسی چشثیِب دس کجذ  :کجذ چشة غیش الکلی

 تجوغ یبفتَ ّ دس ًِبیت ثبػث ایجبد ثبفت جْؽگبٍ

هی ؽًْذ. ایي ًْع التِبة کجذی دس ُوشاُی ثب دیبثت، 

عْءتغزیَ پشّتئیي، چبلی، ثیوبسی ػشّق للجی، ّ دسهبى 

  داسّیی ثب داسُّبی کْستًْی دیذٍ هی ؽْد. 

  صهبًی کَ هجبسی حول :صفشاّیاًغذاد هجبسی

کٌٌذٍ صفشا هغذّد هی ؽًْذ، صفشا پغشفت هی کٌذ ّ 

ثَ ثبفت کجذی آعیت هی صًذ. دس افشاد ثبلغ هِوتشیي 

ػلت، عیشّص صفشاّی اّلیَ اعت کَ دس آى هجبسی 

ذّد ؽذٍ ّ داسای ثبفت جْؽگبُی صفشاّی هلتِت هغ

ؾًْذ. عیشّص صفشاّی ثبًْیَ هی تْاًذ پظ اص هی

کیغَ صفشا دس صْستیکَ هجبسی عِْاً گشٍ جشاحی 

 خْسدٍ ؽًْذ اتفبق ثیفتذ.

  ّاکٌؼ ؽذیذ ثَ داسُّبی  عوْم ّ ػفًْت:،داسُّب

گشفتي، ػفًْت تجْیضی، دس هؼشض عوْم هحیطی لشاس 

ّ حوالت هکشس ًبسعبیی للجی ُوشاٍ ثب کجذ  اًگلی

 هحتمي هی تْاًذ ثبػث ثشّص عیشّص ؽْد. 

 :ًؾبًَ ُب 

افشاد دچبس عیشّص دس هشاحل اّلیَ ثیوبسی ثغیبسی 

 سًذ اهب ثَ ُش حبل صهبًی کَ ثبفتًؾبًَ ای ًذا

ؾْد، ػولکشد جْؽگبُی جبیگضیي علْلِبی عبلن هی

 کجذی افت کشدٍ ّ فشد ػالئن صیش سا تجشثَ هی کٌذ: 

 -ضؼف -تِْع -ثی اؽتِبیی -خغتگی -فشعْدگی

سگِبی خًْی ػٌکجْتی ؽکل  -دسد ؽکوی -کبُؼ ّصى

 ثش سّی ؽکن

 :ػْاسض عیشّص

فمذاى ػولکشد کجذی اص ُش ساُی ثش ثذى تأثیش هی کٌذ. 

هؾکالت یب ػْاسض ؽبیؼی اعت کَ ثَ  هْاسد صیش

 ّعیلَ عیشّص ایجبد هی ؽْد. 

 ّ صهبًی کَ کجذ تْاًبیی اػ سا ثشای آعیت ّسم .

عبخت پشّتئیي آلجْهیي اص دعت هی دُذ، آة دس 

 ( تجوغ هی یبثذ. آعیتپبُب)ّسم( ّ ؽکن )

 ًِْبی شیضی. صهبًی کَ کجذ عبخت پشّتئیٌکجْدی ّ خ

 هْسد ًیبص ثشای لختَ ؽذى خْى سا کٌذ یب هتْلف

 هی کٌذ، فشد دچبس کجْدی یب خًْشیضی آعبى هی ؽْد. 
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  یشلبى. یشلبى صسد ؽذى پْعت ّ چؾوِبعت. 

  ّ ٍخبسػ. هحصْالت صفشاّی دس پْعت سعْة کشد

 هی تْاًٌذ خبسػ ؽذیذ ایجبد ًوبیٌذ. 

  َعٌگ صفشاّی. اگش عیشّص اص سعیذى صفشا ث

کیغَ صفشا جلْگیشی ًوبیذ، اهکبى داسد کَ عٌگ 

 صفشاّی تؾکیل ؽْد. 

  عن دس خْى یب هغض. یک کجذ آعیت دیذٍ ًوی تْاًذ

ئلَ ثبػث تجوغ عوْم عوْم سا اص خْى ثشداسد ّ ایي هغ

تْاًٌذ هغض هی ؽْد. ثٌبثشایي، عوْم هی دس خْى ّ ًِبیتبً 

ذ کٌٌذ ّ ثبػث تغییشات ؽخصیتی، ػولکشد رٌُی سا کٌ

وب ّ حتی هشگ ؽًْذ. ػالئن تجوغ عن دس هغض ؽبهل ک

ثی تْجِی ثَ ظبُش ؽخصی، ػذم پبعخذُی، 

فشاهْؽکبسی، هؾکالت توشکض گشفتي یب تغییشات ػبدات 

 . )آًغفبلْپبتي كجذي(ثبؽٌذ خْاة هی

  .ّعیشّص ثبػث کبُؼ تْاًبیی  حغبعیت ثَ داس

کجذ ثشای غشثبل کشدى داسُّب اص خْى هی ؽْد. اص آًجب 

ثب عشػت ُویؾگی اص خْى خبسج  کَ کجذ داسُّب سا

کٌذ آًِب ثَ هذت طْالًی تشی فؼبلیت هی کٌٌذ ّ دس ًوی

َ فشد ثذى تجوغ هی یبثٌذ. ایي هغئلَ ثبػث هی ؽْد ک

 ثَ داسُّب ّ ػْاسض جبًجی آًِب حغبعتش ؽْد. 

  ٍافضایؼ فؾبس خْى ثبة. ثَ طْس طجیؼی، خْى سّد

ّ طحبل اص طشیك ّسیذ ثبة ثَ کجذ حول هی ؽْد. عیشّص 

عشػت طجیؼی جشیبى خْى ّسیذ ثبة سا کن هی کٌذ کَ 

ثبػث افضایؼ فؾبس داخل آى هی گشدد، ثَ ایي ّضؼیت 

 افضایؼ فؾبس خْى ثبة گفتَ هی ؽْد. 

  ّاسیظ ُب. صهبًی کَ عشػت جشیبى خْى ّسیذ ثبة

کبُؼ هی یبثذ، خْى سّدٍ ّ طحبل ثَ سگِبی هؼذٍ ّ 

هشی پظ صدٍ هی ؽْد. ایي سگِب هوکي اعت ثضسگ 

سا حول ؽًْذ چشا کَ لشاس ًجْدٍ ایي هیضاى صیبد خْى 

ًْی ثضسگ ؽذٍ کَ ّاسیظ ًبهیذٍ کٌٌذ. سگِبی خ

ؾًْذ دیْاسٍ ًبصکی داسًذ ّ ثب تحول ایي فؾبس، هوکي هی

اعت ثتشکٌذ. اگش ایي سگِب ثتشکٌذ ًتیجَ آى یک خًْشیضی 

ؽذیذ دس لغوت فْلبًی هؼذٍ ّ هشی اعت کَ ًیبص ثَ 

 تْجَ فْسی پضؽکی داسد.

  شطبى کجذدیبثت. ع ۲همبّهت ثَ اًغْلیي ّ ًْع  ّ

تْاًذ ثبػث اختالل هؾکالت عبیش اػضبء. عیشّص هی

ػولکشد دعتگبٍ دفبػی ثذى ؽْد کَ ایي اهش هٌجش ثَ 

( آعیتگشدد. هبیغ تجوغ یبفتَ دس ؽکن ) ػفًْت هی

هوکي اعت ثَ ّعیلَ ثبکتشیِبی کَ ثَ طْس طجیؼی دس 

ص هی تْاًذ هٌجش ثَ ّسّدٍ ّجْد داسًذ آلْدٍ ؽْد. عیش

جٌغی، اختالل ػولکشد کلیَ، ًبسعبیی آى ّ ًبثبسّسی 

 پْکی اعتخْاى ؽْد.

 عیشّص كجذي تؾخیص

پضؽک عیشّص سا ثش اعبط ًؾبًَ ُب، یبفتَ ُبی 

آصهبیؾگبُی، عبثمَ پضؽکی ّ هؼبیٌَ ثبلیٌی تؾخیص 

هی دُذ. پضؽک هوکي اعت دس خْاعت عًْْگشافی، 

scan CTثیْپغي يب حتي  ّ ، ام آس آی یب اعکي کجذ ًوبیذ

                   .كجذ اًجبم دُذ
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