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 تـــــــهقذه

ْٕ ػذو قذسج انكثذ ػهٗ انقٛاو تٕظائفٓا تشكم كايم. ػادج ال ٚصاحثّ أ٘  cirrhosisانرهٛف انكثذ٘ أٔ ذشًغ انكثذ 

ٔيا إنٗ رنك. ٚرطٕس ْزا انًشض ػهٗ يذج غٕٚهح يٍ ػذج شٕٓس إنٗ ػذج سُٕاخ. ذثذأ  أػشاض فٙ تذاٚرّ كاٜو

األػشاض تانظٕٓس ػُذ ٔصٕل انًشض يشحهح يرقذيح ٔسأسشد ْزِ األػشاض الحقاً فٙ ْزِ انسطٕس. فٙ ْزا 

 .ثذ.انًشض ذرحٕل خالٚا انكثذ انطثٛؼٛح ذذسٚدٛاً إنٗ خالٚا يرهٛفح يًا ٚؤد٘ إنٗ خهم فٙ ٔظٛفح انك

 

- 

 صٕسج ذٕظح كثذ سهًٛح ػهٗ انٛساس تًُٛا انًٍٛٛ ْٙ انكثذ انًرهٛفح

 

 

 االعراض 

 . انخًٕل ٔانعؼف فٙ اندسى تشكم ػاو -1

 .أسفم انساقٍٛ  اَرفاخ -2

 . اندهذ اصفشاس -3

 . انثطٍ اَرفاخ -4

           . ٔخٕد سٕائم فٙ انثطٍ -5

 . ذكٌٕ األٔػٛح انذيٕٚح ظاْشج ٔذشثّ شثكح انؼُكثٕخ -6

 

 االسباب     

 . اإلفشاغ فٙ ذُأل انكحٕنٛاخ -1

 . B2إنرٓاب انكثذ  -2

 . Cإنرٓاب انكثذ  -3

 . fatty liverانكثذ انذُْٙ  -4
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 الخشخيص

 انًخرثش -1

 األشؼح -2

 biopsy اخز خضػح يٍ انكثذ -3

 

 الىقايت

 . Bانرطؼٛى ظذ إنرٓاب انكثذ  -1

 .ػُذ حذٔثّ  B ٔCػالج انهرٓاب انكثذ  -2

 . ذدُة انكحٕل -3

 

 العالج

انؼالج ٚكٌٕ تؼالج انسثة انًؤد٘ إنٗ ذهٛف انكثذ ػهٗ سثٛم انًثال إنرٓاب انكثذ سٙ. تاإلظافح إنٗ انؼذٚذ يٍ 

 .األدٔٚح انرٙ سٛصشفٓا انطثٛة تُاءاً ػهٗ انحانح. فٙ انًشاحم انًرقذيح خذاً قذ ذكٌٕ صساػح انكثذ أحذ انخٛاساخ

  اخخباراث وضائف الكبذ

 انكثذ فًٛا ٚهٙ:ًٚكٍ اسرخذاو اخرثاساخ ٔظائف 

 انكشف ػٍ أيشاض انكثذ، يثم انرٓاب انكثذ . 

 س أحذ األيشاض، يثم انرٓاب انكثذ انفٛشٔسٙ أٔ انكحٕنٙ، ٔذحذٚذ يذٖ كفاءج أحذ انؼالخاخ ُّٕ  . ُيراتؼح ذط

 )ذقٛٛى يذٖ ِشذَّج أحذ األيشاض، خاصح ذُذُّب انكثذ )ذهُّٛف انكثذ . 

 ًُحرًهح نألدٔٚح  . سصذ اٜثاس انداَثٛح ان

اخرثاساخ ٔظائف انكثذ يسرٕٚاخ تؼط اإلَضًٚاخ ٔانثشٔذُٛاخ انًٕخٕدج فٙ انذو. ًٚكٍ أٌ ذُشٛش  ذفحص

انًسرٕٚاخ األػهٗ أٔ األقم يٍ انًسرٕٖ انطثٛؼٙ إنٗ ٔخٕد يشكالخ فٙ انكثذ. تؼط اخرثاساخ ٔظائف انكثذ 

 : انشائؼح ذشًم يا ٚهٙ

 ( إنسين ناقلت أهين األالنينALT.)  ٍَٛاقهح أي( ٍَٛاألالALT إَضٚى يٕخٕد فٙ انكثذ ٚساػذ فٙ ذحٕٚم ْٕ )

( فٙ ALTانثشٔذُٛاخ إنٗ غاقح نخالٚا انكثذ. ػُذ حذٔز ذهَف فٙ انكثذ، ُٚطهِق إَضٚى َاقهح أيٍٛ األالٍَٛ )

 يدشٖ انذو ٔذشذفغ يسرٕٚاذّ.
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 ( إنسين ناقلت أهين األسبارحاثAST.) ( َاقهح أيٍٛ األسثاسذاخAST إَضٚى ٚساػذ فٙ اسرقالب ْٕ )

(، فئٌ إَضٚى َاقهح أيٍٛ ALTاألحًاض األيُٛٛح. كًا ْٕ انحال تانُسثح إلَضٚى َاقهح أيٍٛ األالٍَٛ )

( َُٕٚخذ ػادج فٙ انذو تًسرٕٚاخ ُيُخفعح. قذ ذُشٛش صٚادج يسرٕٚاخ إَضٚى َاقهح أيٍٛ ASTاألسثاسذاخ )

 أٔ اإلصاتح تأحذ األيشاض أٔ ٔخٕد ذهَف تانؼعالخ. ( إنٗ ٔخٕد ذهَف فٙ انكثذASTاألسثاسذاخ )

 ( إنسين الفىسفاحاز القلىيALP.) ( ٕ٘انفٕسفاذاص انقهALP إَضٚى يٕخٕد فٙ انكثذ ٔانؼظاو ْٕٔ ُيٓى ْٕ )

( إنٗ ذهَف فٙ ALPنرحهُّم انثشٔذُٛاخ. قذ ذُشٛش انًسرٕٚاخ األػهٗ يٍ انطثٛؼٙ إلَضٚى انفٕسفاذاص انقهٕ٘ )

 صاتح تأحذ األيشاض، يثم اَسذاد انقُاج انصفشأٚح أٔ تؼط أيشاض انؼظاو.انكثذ أٔ اإل

 .دج انرٙ ذُُرح فٙ انكثذ. ٚحراج خسًك إنٗ  األلبىهين والبروحين الكلي رؼذِّ ًُ األنثٕيٍٛ ْٕ أحذ انثشٔذُٛاخ ان

كافحح انؼذٖٔ ٔأداء ٔظائفّ األخشٖ. قذ ذُشٛش انًسرٕٚاخ األقم يٍ انطثٛ ًُ ؼٙ يٍ األنثٕيٍٛ ْزِ انثشٔذُٛاخ ن

 ٔانثشٔذٍٛ انُكهٙ إنٗ ذهَف فٙ انكثذ أٔ اإلصاتح تأحذ األيشاض.

 .انثٛهٛشٔتٍٛ يادج ذُُرح أثُاء انركسش انطثٛؼٙ نخالٚا انذو انحًشاء. ًٚشُّ انثٛهٛشٔتٍٛ ػثش انكثذ ٔٚرىُّ  البيليروبين

ًُشذفؼح يٍ انثٛهٛشٔتٍٛ )انٛشقاٌ ( قذ ذُشٛش إنٗ ذهَف فٙ انكثذ أٔ انرخهُّص يُّ فٙ انثشاص. انًسرٕٚاخ ان

 اإلصاتح تأحذ األيشاض أٔ إَٔاع ُيؼُٛح يٍ فقش انذو.

 ( إنسين ناقلت الببخيذ غاها غلىحاهيلGGT.) ( َاقهح انثثرٛذ غايا غهٕذايٛمGGT .إَضٚى َُٕٚخذ فٙ انذو ْٕ )

 .قذ ذُشٛش انًسرٕٚاخ األػهٗ يٍ انطثٛؼٙ إنٗ ذهَف فٙ انكثذ أٔ انقُاج انصفشأٚح

 ( إنسين نازعت هيذروجين الالكخاثLD.) ( َاصػح ْٛذسٔخٍٛ انالكراخLD إَضٚى يٕخٕد فٙ انكثذ. قذ ْٕ )

ًُشذفؼح إنٗ ذهَف فٙ انكثذ ٔنكٍ قذ ذشذفغ انًسرٕٚاخ انًزكٕسج َرٛدح نهؼذٚذ يٍ  ذُشٛش انًسرٕٚاخ ان

 االظطشاتاخ األخشٖ.

 ( زهن البروثروهبينPT.) ( ٍٛصيٍ انثشٔثشٔيثPTا ْٕ ) نٕقد انز٘ ٚسرغشقّ ديك نهرخثش. قذ ذُشٛش صٚادج

ل أدٔٚح ُيؼُٛح نرسٛٛم PTصيٍ انثشٔثشٔيثٍٛ ) ُٔ ( إنٗ ذهَف فٙ انكثذ ٔنكٍ قذ ٚرضاٚذ انضيٍ كزنك فٙ حانح ذُا

 انذو، يثم انٕاسفاسٍٚ.

 النخائج

 َرائح فحص انذو انطثٛؼٛح الخرثاساخ ٔظائف انكثذ انًُٕرخٛح ذشًم:

  إنسين ناقلت أهين( األالنينALT.)  ٍٔحذج نكم نرش )ٔحذج/نرش( 55إنٗ  7ي 

 ( إنسين ناقلت أهين األسبارحاثAST.)  ٍٔحذج/نرش 48إنٗ  8ي 

 ( إنسين الفىسفاحاز القلىيALP.)  ٍٔحذج/نرش 129إنٗ  40ي 

 .غشاو نكم دٚسٛهرش )غى/دل( 5.0إنٗ  3.5يٍ  األلبىهين 

 .غى/دل 7.9إنٗ  6.3يٍ  البروحين الكلي 

 .يههٛغشاو نكم دٚسٛهرش )يهغى/دل( 1.2إنٗ  0.1يٍ  البيليروبين 

 ( إنسين ناقلت الببخيذ غاها غلىحاهيلGGT.)  ٍٔحذج/نرش 61إنٗ  8ي 

 ( إنسين نازعت هيذروجين الالكخاثLD.)  ٍٔحذج/نرش 222إنٗ  122ي 

 ( زهن البروثروهبينPT.)  ٍثاَٛح 12.5إنٗ  9.4ي 
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انثانغٍٛ. ذخرهف انُرائح انطثٛؼٛح يٍ ُيخرثش إنٗ آخش ٔقذ ذكٌٕ يخرهفح قهٛاًل ْزِ انُرائح ًَٕرخٛح نهشخال 

 ػٍ انُساء ٔاألغفال.

  سٛسرخذو غثٛثك ْزِ انُرائح نهًساػذج فٙ ذشخٛص حانرك أٔ ذحذٚذ انؼالج انز٘ قذ ذحراخّ. إرا أُصثَد

فٙ ذحذٚذ يذٖ ذقذُّو يشظك تًشض فٙ انكثذ يٍ قثم، فًُٛكٍ أٌ ذٕفِّش اخرثاساخ ٔظائف انكثذ انًساػذج 

 ٔإرا يا كُد ذسردٛة نهؼالج

 

 ادرــــــــالوص
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