داسد  ٚتٛسظ
وجذ دس طسف ساست ضىٓ  ٚصیش لفس ٝسی ٝٙلشاس
ضشیبٖ وجذ  ٚیه ٚسیذ ث٘ ٝبْ ٚسیذ ثبة؛ ٔطشٚة ٔی ضٛد ٚ .سیذ ثبة
خ ٖٛسیبٞشٌی سا اص سٚدٞ ٜب ث ٝوجذ ٔی ثشد تب وجذ ثتٛا٘ذ ٔٛاد
غزایی ٔٛجٛد دس آٖ سا جٟت رخیش ٜسبصی  ٚسبخت لٙذٞب،
پشٚتئیٟٙب ( ٔثُ آِجٔٛیٗ )  ٚچشثی  ٜا ثىبس ثجشد ٕٞ .چٙیٗ ویسٝ
غفشا تٛسظ ٔجشای غفشاٚی ث ٝوجذ ٔتػُ ٔی ضٛد  .نثذ ٚظبیف
ٕٟٔی سا ث ٝػٟذ ٜداسد ایٗ ٚظبیف ػجبستٙذ اص:
 رخیش ٜسبصی  ٚسبخت لٙذٞب ،پشٚتئیٟٙب
(ٔثُ آِجٔٛیٗ)  ٚچشثی ٞب.
 رخیش ٜسبصی ٚیتبٔیٗ آ ،د  ٚآٖ ٜ
 رخیشٚ ٜیتبٔیٗ وب
 سبخت ػٛأُ ٔؤثش دس اٖػمبد خ( ٖٛفبوتٛس ٞبی
ا٘ؼمبدی)
 سبخت غفشا؛ غفشا دس ثبصجزة چشثی اص سٚد٘ ٜمص
ٕٟٔی سا ث ٝػٟذ ٜداسد.
 اص ثیٗ ثشدٖ سٕٛٔ ٚ ْٛاد ضیٕبیی ٔضش
 دفغ داسٞٚب اص ثذٖ
بیماری سیروز چیست؟
 .دس ایٗ
سیشٚص یه ثیٕبسی ٔضٔٗ  ٚثشٌطت ٘بپزیش وجذ است
ثیٕبسی سّٞ َٛبی وجذ دچبس آسیت ضذ ٚ ٜة تذسیج اص ثیٗ ٔی
س٘ٚذ  ٚدس ٟ٘بیت سّٞ َٛبی ٔشد ٜجبی سّٞ َٛبی سبِٓ سا ٔی
ٌیش٘ذ.
علل سیروز
سیشٚص ٔی تٛا٘ذ ػُّ ثسیبس صیبدی داضت ٝثبضذ  .ضبیغ تشیٗ آٟ٘ب
ػجبستٙذ اص:
 ػف٘ٛت ٞبی ٚیشٚسی ٔثُ ا٘ٛاع ٞپبتیت ٞبی
ٚیشٚسی
ٔ سٕٔٛیت ثب سٓ ٞب  ٚداسٞٚب

 ثیٕبسیٟبی اسثی ٔثُ ٚیّس ٚ ٖٛتیشٚصیٕٙی

ٔ ػشف ثشخی داسٞٚب

-

ٔ ػشف عٛال٘ی ٔذت اِىُ
 ا٘سذاد ٔجبسی غفشاٚی

-

 ثیٕبسیٟبی خٛد ایٕٙی
عالئم سیروز
دس ٔشاحُ اِٚی ٝثیٕبسی ػالئٓ ضبُٔ تت ،وبٞص ٚصٖ ،اسٟبَ ٚ
استفشاؽ ،خستٍی  ٚضؼف ،ثی اضتٟبیی ،ثضسٌی وجذ  ٚخبسش ٔی
ػتستٙذ اص:
ثبضذ .دس ٔشاحُ پیطشفت ٝػالئٓ ا
 خ٘ٛشیصی اص دستٍبٌٛ ٜاسش و ٝضبُٔ خ٘ٛشیضی اص ٔشیٔ ٚمؼذ است و ٝث ٝدِیُ افضایص فطبس دس ٚسیذ ثبة ٔی
ثبضذ .افضایص فطبس دس ٚسیذ ثبة ثبػث ٌطبد ضذٖ
ٚسیذٞبی ٔشی یؼٙی ٚاسیس ٔشی ٔی ضٛد و ٝاص غالئٓ
ٔشاحُ ٟ٘بیی سیشٚص ٔی ثبضذ  ٚفشد سا ٔستؼذ
خ٘ٛشیضی ٔی وٙٙذ  .ػال ٜٚثش افضایص فضبس ٚسیذ ثبة؛
وٕجٛد ػٛأُ ا٘ؼمبدی ٘یض ثبػث ثشٚص خ٘ٛشیضی ٞبی غیس
عجیؼی دس ٔٙبعك ٔختّف ثذٖ ٔی ضٛد.
 ثشٚص وجٛدی دس سٚی پٛست و ٝث ٝػّت وٕجٛد ػٛأُا٘ؼمبدی  ٚخ٘ٛشیضی صیش پٛستی ٔی ثبضذ.
 صسدی پٛست ( یشلبٖ ) ثشجست ٝضذٖ سي ٞبی سغح ضىٓ ٚسْ دس ا٘ذاْ ٞب وبٞص ٔیُ جٙسی سٛء ٞبضٕٝ دسد ضىٓ ثضسي ضذٖ پستبٖ دس ٔشدٞب تت وبٞص ثش ٖٚدٞی ادساسی ٚتیش ٜضذٖ سً٘ ادساسٔ -ذفٛع ثی سً٘

-

ن ث ٝدِیُ تجٕغ ٔٛاد
وبٞص سغح ٛٞضیبسی  ٚوٕب ٜ
سٕی دس ٔغض ٔی ثبضذ.
اختالَ دس حبفظٝ
وٓ خ٘ٛی
جٕغ ضذٖ ٔبیغ دس فضبی ضىٓ (آسیت)
ػف٘ٛی ضذٖ خٛدثخٛد ٔبیغ آسیت
٘بسسبیی وّیٛی

تشخیص
وجذ است .
لغغ ی تشیٗ سا ٜتطخیع سیشٚص ٕ٘ ٝ٘ٛثشداسی اص
ٕٞچٙیٗ سٌٛ٘ٛشافی  ٚسی تی اسىٗ اص وجذ ث ٝتطخیع وٕه ٔی
وٙذ .ػال ٜٚثش ایٗ آصٔبیص ٞبی ٔشثٛط ث ٝػّٕىشد وجذ ٔیضاٖ
پیطشفت ثیٕبسی سا ٘طبٖ ٔی دٙٞذ  .ایٗ آصٔبیص ٞب ضبُٔ ا٘ذاصٜ
ٌیشی پشٚتئیٗ ٞبی خ ،ٖٛآ٘ضیٓ ٞبی وجذی ،ثیّی سٚثیٗ  ٚثشسسی
ػٛأُ ا٘ؼمبدی ٔثُ ٔ PTی ثبضٙذ.
درمان
دسٔبٖ ثستٍی ث ٝػّت سیشٚص  ٚػٛاسضی و ٝفشد تجشثٔ ٝی وٙذ
داسدٞ .ذف اص ٔؼبِج ٝپضضىی وٙتشَ  ٚدسٔبٖ ػٛاسؼ ٘بضی اص
سیشٚص  ٚجٌّٛیشی اص پیطشفت ثیٕبسی ٔی ثبضذ  .الذأبت دسٔبٖ ی
ػجبستٙذ اص:


وٙتشَ خٖٛسیضی اص ٚاسیس ٔشی اص عشیك ا٘ذٚسىٛپی



دسٔبٖ آسیت ثب استفبد ٜاص داسٞٚبی ادساسآٚسٔ ،حذٚد
وشدٖ دسیبفت آةٔ ،بیؼبت ٕ٘ ٚه  ٚوطیذٖ آة
ضىٓ



دسٔبٖ خ٘ٛشیضی  ٚوٓ خ٘ٛی اص عشیك تضس یق خٚ ٖٛ
فشآٚسدٞ ٜبی خ٘ٛی



پیص ٌیشی  ٚدسٔبٖ اختال الت سعح ٛٞضیبسی ٚوٕب
اص عشیك تجٛیض ضشثت الوتِٛٛص  ٚلشظ یب ضشثت
ٔتش٘ٚیذاصَٚ




دسٔبٖ سٛء تغزی ٝتجٛیض ٚیتبٔیٗ ٞب ثخػٛظ
ٚیتبٔیٗ ٞبی آ ،د ،ای  ٚوب

 سبِیب٘ٚ ٝاوسٗ آ٘فٛال٘ضا سا تضسیك وٙیذ. -جٟت تسىیٗ خبسش ث ٝتٛغیٞ ٝبی صیش ػُٕ وٙیذ:

دسٔبٖ ػف٘ٛت
پیش آگهی
ٔشاحُ پیطشفت ٝسیشٚص خغش٘بن است  ٚوٙتشَ ػٛاسؼ
٘یض ٔطىُ ٔی ثبضذ  ٚتٟٙب سا٘ ٜجبت فشد ٔجتال ا٘ج اْ
پی٘ٛذ وجذ ٔی ثبضذ.



ثؼذ اص دٚش ٌشفتٗ خٛد سا ثب ح٘ ِٝٛشْ خطه
وٙیذ  ٚثالفبغّ ٝوشْ ٔشعٛة وٙٙذ ٜثش سٚی
پٛست ثٕبِیذ.




چنذ توصیه های مهم
 جضٔ ٜٚشثٛط ث ٝداسٞٚبی تجٛیض ضذ ٚ ٜػٛاسؼ آٖ سا اصپشستبس خٛد ثخٛاٞیذ.
 تٙظیٓ سطیٓ غزایی ٔ ٚیضاٖ دسیبفت ٕ٘ه ٔ ٚبیؼبت جٟتٔی ثبضذ ٚ
وٙتشَ ػٛاسؼ سیشٚص وبس پیچیذ ٜای
ثبیذ یه ٔتخػع ٔجشة تغزی ٝایٗ وبس سا ا٘جبْ دٞذ .
 ٔػشف سجضی ٔ ٚی ٜٛسا فشاْٚش ٘ىٙیذ .ثستٙی ٚ
 اص ٔػشف خٛسد٘ی ٞبی ٚا٘یُ داس ٔثُثیسىٛییت وبسأُ داس  ٚثؼضی تٙمالت ٔثُ آجیُ ،ثبداْ
صٔیٙی ٌ ٚشد ٚپشٞیض وٙیذ
 اص وٓ تحشوی ثپشٞیضیذ  ٚیه ثش٘بٔٚ ٝسصضی ٔالیٓ داضتٝثبضیذ .ثی تحشوی ثبػث یجٛست  ٚتطذیذ خ٘ٛشیضی ٔی
ضٛد.
 دس غٛست احسبس خستٍی ،استشاحت وٙیذ. ثغٛس ٔشتت تحت ٘ظش پضضه ثبضیذ. جٟت پیص ٌیشی اص خ٘ٛشیضی اص ِث ٝا ص ٔسٛان ٘شْاستفبد ٜوٙیذ.
دس غٛست آة آٚسدٖ ضىٓ سٚصا٘ 2 ٝسبػت داخُ ٚاٖ آة ِٚشْ تب
ٌشدٖ استشاحت وٙیذ.
دس غٛست تٟٛع  ٚدسد ضىٓ  ٚسیب ٜضذٖ ثالفبغّ ٝث ٝثیٕبسستبٖ
ٔشاجؼٕ٘ ٝبییذ
ٚ -اوسٗ ٞپبتیت  Bسا تضسیك وٙیذ.



اص غبثٔ ٖٛالیٓ استفبد ٜوٙیذ.

آمرک آموزش دآماش انموز
واح آموز نم حآم

سیروز

اص ِٛسی ٖٛضذ خبسش استفبد ٜوٙیذ.
٘بخٗ ٞبی خٛد سا ٕٞیط ٝوٛتب ٍٝ٘ ٜداسیذ.
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