
  هياول يروز صفراويس

Primary biliary cirrhosis (PBC) 

 ۵/۱تا ۱بدن است که حدود ) ارگان(ن عضويبزرگترکبد  

 ين عضو در قسمت راست و بااليمحل ا. لوگرم وزن دارديک

، عملکرد کبد در بدن شکستن داروها. ر دنده هاستيشکم و ز

و  ييکمک به هضم و جذب مواد غذا، ه سموميکمک به تصف

 صفرا. کمک به روند انعقاد خون است و ساز بدن و تسوخ

 يصفراو يق مجاريشود و از طر يز در کبد ساخته مين

 يره ميسه صفرا منتقل و در آنجا ذخيکوچک و بزرگ به ک

  . شود

 يقسمت اعظم آن از سلولها، دارد يمختلف يکبد بخشها

، کوچک و بزرگ يصفراو يمجار. ل شده استيتشک يکبد

 ين عضو ميز سازنده اين يو عروق خون يمنيا يسلولها

از  ييا بخشهايتواند د ر بخش  يم يماريالتهاب و ب. باشند

  . ده شوديکبد د

 يروز صفراويس ست؟يچ PBCا يه ياول يروز صفراويس

کوچک  يصفراو يمجاراست که  يکبد مزمن يماريب هياول

جه روند گذر صفرا يدر نت. شوند يدچار التهاب م يداخل کبد

 يب وارد ميز آسين يشود و به سلول کبد يبد مختل ماز ک

-۱۵ماران ياز ب ياريدارد و بس يرکنديس يمارين بيا. شود

ز در صورت ادامه درمان يص نيسال پس از تشخ ۱۰

  . ندارند يو مهم يعارضه جد

د يآ يکبد به شمار م يمنيخودا يهايمارياز ب زين يمارين بيا

 يصفراو ياب در مجاربدن فرد باعث الته يمنيستم ايکه س

ماران ين بيز ذکر شده است که اين يدر منابع علم. شود يم

 )د کار کبديشد يينارسا( روزيسدر واقع  ييدر مراحل ابتدا

 و. شود ين صورت ذکر مينام آن از گذشته به ا يول دنندار

  . و کبد را دارند يصفراو يفقط التهاب مجار يماريدر آغاز ب

% ۹۰يمارين بي؟ اقرار دارند يماريدر معرض ب يچه افراد

. شوديده ميد يسالگ ۵۰-۳۰ن يموارد در خانمها و در سن

مشاهده شده  يماريز شروع بين يائسگين يبعد از سن يگاه

قرار  يماريدر معرض ب يز با احتمال کمتريمردان ن. است

ن ياز ا يز ممکن است به مواردين کمتر نيدارند و در سن

سال نادر  ۲۰ر يدر سن ز يمارين بيا. ميبرخورد کن يماريب

  . است

  

ا ي درد يگاه، ديشد يخستگ، خارش نع آيشا ياز نشانه ها 

 يشرفته زرديدر موارد پ و، ه کبديناح يرو ينياحساس سنگ

د پوست يشد يرگيماران از تياز ب يبرخ. باشند يم )رقاني(

د رسوب يماران در موارد شديب يبرخ يگاه. کنند يت ميشکا

ر پوست و اطراف پلک چشم به نام گزانتالسما يدر ز يچرب

ماران سالها پس يار کند است و بيبس يمارين بيا ريس. دارند

باشند لذا  عالمت بدوندر بدن ممکن است  يمارياز شروع ب

معمول  يبررس يدر ط يمارين بيموارد ا يبرخ در

 . شود يافت مي )پ کبدچکا( يشات کبديآزما

 يگران منتقل نمينبوده و به د يمسر هياول يروز صفراويس

توانند  يماران ميب Bت ياز ابتال به هپات يريشگيپ يبرا. شود

 Bت يد پزشک معالج از واکسن هپاتيدر صورت صالحد

 يشتريبار ب يمارين بياستفاده کنند تا کبد به علت ابتال به ا

ضرر و  يب Bت يم که واکسن هپاتيد بدانيبا. را تحمل نکند

  . ستيهم ن يماريعامل ببدون خطر است و 

ا يمفاصل  يالتهاب يهايماريها مانند بيماريگر بيامکان دارد د

 يمارين بيبا ا) يا پر کاري يکم کار( يديروئيت يهايماريب

  . داشته باشند يهمراه

  

و  يسونوگراف، خون مختلف شاتيزماماران آين بيدر ا 

 يصيتشخ ين ابزارهايکبد مهمتر )ينمونه بردار( يوپسيب

 ها ازيماريگر بيافتراق از د يممکن است برا يگاه. هستند

MRI )اي يصفراو يمجار )يام آر آ MRCP بهره جست .  

در صورت اقدامات الزم ، کبد بر خالف تصور عموم يوپسيب

 يت موارد بدون عارضه مهمير اکثرد يوپسيقبل و بعد از ب

  . قابل انجام است

  

 يبهره م( لياورسوب)UDCA از مارانين بيا اکثرا درکنترل 

و  يصفراو يم کارکرد مجاريتنظ يل براياورسوب. برند

شود و  ين دسته از افراد داده ميبه ا يماريکاهش التهاب ب

با توجه به . ماران سودمند استيکم کردن خارش ب يبرا

 يدرمانهاماران ين بياستخوان در ا يشتر پوکياحتمال ب

 درمان

 تشخيصروشهاي 

 عاليم و نشانه ها



 يگاه. رديگ يرار ممورد استفاده ق زيم نيمکمل مانند کلس

ز يز تجويضد خارش معمول ن يدرمان خارش داروها يبرا

. نديآ يبه شمار م يشود که به عنوان درمان کمک يم

کمک کننده خواهد  يمارين بينده در درمان ايآ يپژوهشها

  . بود

  

و تحت نظر  ران جوان ترمايب در، يماريدرصورت کنترل ب

ر يماران در زمان شين بيا. شود يممکن م يباردار، پزشک

  . ل دارو دارندياز به تعدين يده

  

هستند  يمارانيب اما ندارند يخاص ييم غذايماران رژياکثر ب 

 جهيدر نتکنند  يدا ميد خارش پيتشد يخاص يکه با غذاها

د يدر موارد شد. شود يه به کاهش مصرف ان غذاها ميتوص

، دهد يکه بخش اعظم کبد کار خود را انجام نم يماريب

. شود يه ميتوص آب يت مصرف نمک و گاهيمحدود

بر  يانبارياثرات ز، ها تيمصرف الکل در تمام انواع هپات

ل به استفاده از يماران تمايب يگاه. دارد يمارير بيس

نشان  يکبد يماريا بيجهت کنترل خارش  ياهيگ يداروها

نا شناخته  يم که داروهاين نکته توجه کنيد به ايبا، دهند يم

دچار  يعلت کهنگژه اگر به ياد به ويان مصرف ززيبا م

ب وارد يتوانند به کبد آس يخودشان م، شوند يقارچ يآلودگ

  . کنند

  

  

و  کبد يالتهاب يهايماريبتمام انواع شرفت يدرصورت پ 

 روزيس. شود يمبتال م روزيسمار به يب، يصفراو يمجار

، ييدر مراحل نها و کار کبد است يينارسا يبه معن شرفتهيپ

 يروز ساختمان سلولهايدر س. شود يشنهاد ميکبد پ ونديپ

 يف خود را به درستيکنند که کبد وظايدا ميپ يراتييتغ يکبد

 يشتريب يماران به مراقبتهاين مرحله بيدر ا. دهد يانجام نم

  . از دارندين

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :تهيه و توزيع
  انجمن متخصصين گوارش و کبد ايران

Website: www.iagh.org 
www.iaghcongress.org 

   info@iagh.org: پست الكترونيك
  021-88335061-3: تلفكس
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