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تلّيف الكبد
Liver Cirrhosis



مقدمة:

يقوم الكبد بالعديد من الوظائف ال�سرورية والحيوية ال�ستمرار الحياة، 

ومن هذه الوظائف ما يلي:

ال�سفراء  § المادة  بينها  ومن  ج��دًا  الهامة  المواد  من  العديد  اإنتاج 

)ع�سارة المرارة( والتي ت�ساعد على ه�سم الغذاء، كما يقوم باإنتاج 

مواد مخثرة للدم ت�ساعد في التحّكم في �سيولة الدم.

تنظيم وموازنة تركيز م�ستويات ال�سكر، البروتين والدهون في الدم. §

تخزين الفيتامينات والمعادن الهامة وال�سرورية بما فيها الحديد. §

تنقية الدم من المواد ال�سامة. §



ما هو تلّيف الكبد:

تلّيف الكبد هو مر�ض يحدث على فترات طويلة حيث ي�سيب خاليا الكبد  §

ال�سليمة بندوب فعندما ُي�ساب �سخ�ض بتلّيف الكبد يحل الن�سيج المتلّيف 

طبيعي،  ب�سكل  بوظائفه  القيام  عن  الكبد  فيعيق  ال�سليم  الن�سيج  مكان 

يوؤخر  مما  الكافي  بال�سكل  مواد مخثرة  اإنتاج  الكبد عن  يعجز  قد  مثاًل 

وقف النزيف عند حدوثه، وقد يحدث خلل في اإنتاج المادة ال�سفراء مما 

ي�سبب اليرقان وا�سفرار الج�سم اأو خلل في اإنتاج البروتين مما يوؤدي اإلى 

ا�ست�سقاء وتجّمع ال�سوائل في البطن، وقد يف�سل الكبد في تنقية ال�سموم 

التي قد تتراكم في الدورة الدموية وقد يوؤدي اأي�سًا اإلى الوفاة.

الثاني  § المركز  الكبد  تليف  يحتل  لل�سحة  العالمي  المعهد  على  اعتمادًا 

ع�سر من االأمرا�ض الم�سببة للوفاة، ولكن عالج تليف الكبد في مرحلة 

مبكرة قد ي�ساعد في وقف ال�سرر ومنع تفاقم الحالة.

كبد �سليم

كبد متلّيف



ما هي اأ�سباب حدوث تلّيف الكبد؟

الم�سروبات الكحولية. §

التهاب الكبد الوبائي )ب( المزمن. §

التهاب الكبد الوبائي )ج�( المزمن. §

التهاب الكبد الوبائي )د(. §

التهاب الكبد المناعي. §

التهاب الكبد الدهني. §

التهاب القنوات ال�سفراوية المت�سلب االأولي. §

داء تر�سب االأ�سبغة الدموية. §

داء ويل�سون. §

بع�ض االأدوية قد توؤدي لتليف الكبد. §

اأ�سباب غير معروفة اأو وا�سحة. §

فيرو�س الكبد
الكبد



ما هي اأعرا�س تلّيف الكبد؟

ال تظهر اأعرا�ض المر�ض دائمًا في المراحل االأولى 

من  المتقدمة  المراحل  في  اأم��ا  الكبد،  تليف  من 

تليف الكبد فقد تظهر بع�ض االأعرا�ض من بينها:

§ 
ال�سعور بالتعب.

§ 
ارتفاع حرارة الج�سم.

§ 

نزف الدم من االأنف اأو وجود دم في البراز.

§ 
تغّير في لون البول.

فقدان ال�سهية. §

§ 
انخفا�ض الوزن.

§ 
اأوجاع في البطن.

§ 
ا�سفرار لون الجلد.

الحكة. §

§ 
تجّمع ال�سوائل في الرجلين اأو البطن.



ما هو عالج تليف الكبد؟

اأجل  من  بها  القيام  يمكن  خطوات  عدة  هنالك 

الحد من ال�سرر الالحق بالكبد ومن اأجل معالجة 

االأعرا�ض:

تجّنب تناول الم�سروبات الكحولية.. 1

عدم تناول اأي دواء دون ا�ست�سارة الطبيب.. 2

التحقق من اأن اللقاحات التي تم الح�سول عليها ما زالت فعالة.. 3

الحر�ض على تناول اأغذية قليلة ال�سوديوم.. 4

تجّنب االإم�ساك.. 5

تجّنب اأكل اللحوم الحمراء.. 6

قد تظهر االأعرا�ض اأحيانًا بعد اأن يكون المر�ض قد بلغ مراحل متقدمة، لذلك من ال�سروري 

المواظبة على اإجراء الفحو�سات الطبية بانتظام بما فيها الفحو�سات المخبرية.

اأحيانا قد تكون ثمة حاجة اإلى اإجراء فحو�سات للك�سف عن م�ساكل طبية اأخرى محتملة 

مثل: 

ت�سخم الأوردة: وهي الظاهرة التي تعرف با�سم »الدوالي« في الجهاز  §

اله�سمي حيث قد تتعر�ض الدوالي للنزف.

من  § عر�سة  اأكثر  هم  الكبد  بتلّيف  الم�سابون  المر�سى  الكبد:  �سرطان 

غيرهم لالإ�سابة ب�سرطان في الكبد.

في الحالت التي 

ي�سكل فيها تليف الكبد خطرًا 

على حياة المري�س، تعتبر 

عملية زرع الكبد طريقة 

عالجية ممكنة.

الو�سع  لتح�سين  اتخاذها  الواجب  الخطوات  ب�ساأن  الطبيب  ا�ست�سارة  يجب 

ال�سحي العام ولكي يكون المري�ض مر�سحًا جيدًا الإجراء عملية زرع الكبد في 

الم�ستقبل.



ما هي طرق الوقاية من تليف الكبد؟

هنالك عدة اأمور يجب اإتباعها للوقاية من تلّيف الكبد وت�سمل:

تجّنب تناول الكحول. §

مثل  § الوبائية  الكبد  بفيرو�سات  لالإ�سابة  توؤدي  التي  الخطورة  عوامل  تجّنب 

ا�ستخدام الحقن اأو الو�سم اأو اال�ستراك با�ستخدام اأموا�ض الحالقة والقيام 

بالممار�سة الجن�سية غير ال�سرعية.

تجّنب االأدوية التي قد توؤدي لتلّيف الكبد اأو ف�سل الكبد. §

تلقي التطعيم �سد فيرو�ض الكبد ب، وي�سمل التطعيم 3 حقنات ُتعطى خالل  §

مدة 6 اأ�سهر وتقي من اأغلب حاالت فيرو�ض الكبد ب.

عالج اأمرا�ض الكبد التي قد توؤدي لتليف الكبد. §



التغذية وتلّيف الكبد:

من المهم جدًا الحفاظ على تغذية مالئمة ومنا�سبة 

فيها  ُيعاني  التي  الحاالت  اأح��د  هو  الكبد  فتليف  الكبد،  تليف  لحالة 

المري�ض من �سوء التغذية ونق�ض الطاقة والفيتامينات، لذا من المهم 

ا�ست�سارة اأخ�سائي تغذية والحفاظ على اأ�س�ض التغذية التالية:

الحفاظ على تغذية مليئة بالطاقة. §

تناول القليل من االأطعمة التي تحوي البروتينات لكي ال يوؤدي االأمر  §

لغيبوبة كبدية دماغية.

الحفاظ على تناول اأغذية قليلة الملح لتجنب احتبا�ض ال�سوائل. §

تناول الكال�سيوم وفيتامين د للوقاية من ه�سا�سة العظام. §

تناول الفيتامينات الناق�سة. §
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