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 کوین یولوژیپاتوب شگاهیآزما

 آزمایشات چکاپ کبد چرب چیست؟

مانند صافی عمل می کند  کبدقرار دارد.  نهیقفسه س ریدرست در ز یراست حفره شکم و یدر قسمت فوقان کبد

ضمدر و  ست که همه  کبد چرب کند. نقش غیر قابل انکاری بازی می بدناز  سمی مواد دفع و غذا ه کلمه ای ا

 ی ما و اطرافیانمان بعلت عادات بد غذایی و مواردی که در ادامه اشاره می کنیم با آن آشنا هستیم.

 علت بیماریهای کبد،، کارکرد کبدمطالب مفصلی وجود دارد ولی ما در این مقاله ابتدا به  کبد چربدر مورد 

جلو گیری از این و در آخر راه های  آزمایشااات چکاپ عملکردی کبد، عالئم بروز بیماری کبد در بدن

 را برای شما به تفصیل بیان می کنیم. بیماریها

مهم کبد  کارکردهایاز  ی. به طور خالصتتته، برخهستتتتند یاتیح یزندگ یدارد که برا یادیز کارکردهایکبد 

 عبارتند از:

 خون ییزدا سم 

 گریمهم د یها نیاز پروتئ یاریسو ب نی، آلبومیعوامل مهم انعقاد دیتول 

 یداروها و مواد مغذ سمیمتابول 

 سلولها ریو سا نیمواد زائد هموگلوب یفرآور 

 کلسترول و صفرایها، چرب نیتامیو رهیذخ ، 

 (یگلوکز در هنگام گرسنگ یسنتز و آزادساز ایگلوکز )گلوکونوژنز  دیتول 

  ست؟یکبد چ یهایماریعلت ب

 : میپرداز یآن م شتریب یدارد که در ادامه به بررس یکبد علل متفاوت یهایماریب

 : عفونت

شوند که عملکرد کبد را کاهش م یها م روسیها و و انگل  ییها روسیدهند. و یتوانند کبد را آلوده کرده و باعث التهاب 

با فرد آلوده  کیتماس نزد ایآب آلوده  ای، غذا یمن عیما ایخون  قیتوانند از طر یشتتتوند م یم یکبد بیکه باعث آستتت

 ، از جمله:هستند تیهپات یها روسیو یانواع عفونت کبد نیتر عیمنتقل شوند. شا

 تیهپات A 

 تیهپات B 

 تیهپات C 
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 بدن : یمنیا ستمیس یناهنجار

س ییها یماریب سمت ها یمنیا ستمیکه  شما به ق ص یبدن  شما حمله م یخا تواند کبد  ی( میمنیکند )خود ا یاز بدن 

 کبد عبارتند از: یمنیخود ا یهایماریاز ب ییقرار دهد. نمونه ها ریشما را تحت تأث

 یمنیخود ا تیهپات 

 هیاول یصفراو تیکالنژ 

 هیاسکلروزان اول تیکالنژ 

 : کیژنت

س نیهر دو والد ای کیکه از  یعیرطبیژن غ کی ست م دهیشما به ارث ر شما  یا تواند باعث تجمع مواد مختلف در کبد 

 کبد عبارتند از: یکیژنت یهایماریبرساند. ب بیبه کبد آس جهیشود و در نت

 هموکروماتوز 

 لسونیو یماریب 

 نیپسیتر یآنت 1-آلفا  کمبود 

 :تومورهاو  سرطان

 کبد سرطان 

 یصفراو یمجرا سرطان 

 کبد آدنوم 

 کبد عبارتند از: یماریب عیعلل شا گرید

 مصرف الکل مزمن سوء 

 (یرالکلیکبد چرب غ یماریدر کبد )ب یچرب تجمع 

 بدون نسخه ایخاص  یزیتجو یداروها 

 یاهیگ باتیترک یبرخ  

 خطر بیماری های کبد : واملع

 دهند عبارتند از: شیرا افزا یکبد یماریکه ممکن است خطر ابتال به ب یعوامل

 الکل ادیز مصرف 
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 یچاق 

 2نوع  ابتید 

 سوراخ کردن بدن ای یخالکوب 

 دارو با استفاده از سوزن مشترک قیتزر 

 (1372)سال 1992خون قبل از سال  انتقال 

 گرانیبدن د عاتیگرفتن در معرض خون و ما قرار 

 محافظت نشده یجنس رابطه 

 سموم ای ییایمیمواد ش یگرفتن در معرض برخ قرار 

 یکبد یماریب یخانوادگ سابقه 

س (گریعوامل د ای، دارو ، الکل یماریبعلتهایی که در باال بررسی کردیم،  )مانند: که کبد در اثر  ینگامه  یم بیآ

 را نشان دهد که شامل موراد زیر است: یکبد یماریعالئم ب، ممکن است فرد ندیب

 و استفراغ تهوع 

 زرد شدن پوست( یزرد( 

 یخستگ 

 ضعف 

 نفس یتنگ 

 از حد  شیب یزیخونر ای یکبود 

 پا ورم 

 درد شکم 

 رنگ رهیادرار ت 

 رنگ روشن مدفوع 

 یکبد یماریب یخانوادگ سابقه  

 مصرف الکل  اختالل 

 تیهپات روسیدر معرض و قرار گرفتن  

  شوند یکبد بیکه ممکن است باعث آس ییداروهامصرف. 
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و نیاز به  دیباشتقرار داشتته کبد  یماریب یبرا یشتتریممکن استت در معرض خطر ب در صتورت بروز عالئم فو 

شانه ای عالئماین  مشاهده صورت دردارید،  کبدیچکاپ زمایش انجام آ  می شما نگرانی باعث که مداوم های ن

ست شدید آنقدر شکمی درد اگر. بگذارید مالقات قرار خود پزشک با ، شوند  ، بمانید حرکت بی توانید نمی که ا

 .کنید مراجعه پزشک به فوراً

 ست؟یعملکرد کبد چچکاپ  شیآزما

توان  یم شتتاتیآزما نیاستتت. از ا یخونچکاپ  یها شیآزما نیتر جیاز را یکی یکبد عملکردچکاپ  شیآزما

خون ساده  شی، آزمایکبد بیآس صیقدم در تشخ نیاستفاده کرد. اول یکبد بیآس ایعملکرد کبد  یابیارز یبرا

شرا نی)پروتئ یکبد یها میاز آنز یسطح برخ نییتع یبرا ست. در   شتریها ب مین آنزی، ایعاد طیها( در خون ا

 یم واردخون  انیها به جر میآنز نی، اندیب یم بیآستتت یلیکبد به هر دل یکبد قرار دارند. اما وقت یدر ستتتلولها

سر بدن وجود دارند و هر  ییها نیها پروتئ میشوند. آنز سرا ستند که در  صر به فرد کیه دارند.  یعملکرد منح

 کنند. یدر بدن کمک م یاتیمعمول و ح ییایمیش یواکنش ها عیها به تسر میآنز

هستتتتند. آنها شتتتامل آستتتپارتات  نوترانستتتفرازهای، آمیکبد یمهایآنز نیو پرکاربردتر نیجمله حستتتاس تر از

سفرازیآم سفرازیآم نی( و آالنSGOT ای AST) نوتران ستند. اSGPT ای ALT) نوتران ها به طور معمول  میآنز نی( ه

، ندیبب بیوجود دارند. اگر کبد آس یا چهیماه یکمتر در سلول ها زانیو به م یکبد یبه طور عمده در سلول ها

دهند و  یم شیرا در خون افزا ALTو  AST میو ستتتطح آنز زندیر یها را در خون م میآنز نیا یکبد یستتتلولها

 دهند. یرا نشان م یکبد یماریب

موارد زیر را  AST,ALTعالوه بر شتتود  یشتتناخته م زین یعملکرد کبد که به عنوان پانل کبدچکاپ  شتتاتیآزما

 اندازه گیری میکند:

 شود یاست که در کبد ساخته م ینی، پروتئنیآلبوم 

 ماده زائد ساخته شده توسط کبد. کی، نیروب یلیب 

 دروژنازیده الکتات (LDآنز ،)شود.  یم افتیبدن  یسلول ها شتریکه در ب یمیLD که سلول ها  یهنگام

 شود. یاند، در خون آزاد م دهید بیآس یماریدر اثر ب

 نیپروترومب زمان (PTپروتئ ،)که در لخته شدن خون نقش دارد. ینی 

 باشد. یکبد یماریباشد، ممکن است نشانه ب یعیمواد خارج از محدوده طب نیچند مورد از ا ای کی زانیم اگر

 شود: یاستفاده م ریموارد ز یاغلب برا عملکرد کبد چکاپ شاتیآزما
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 میکندکمک  تیمانند هپات یکبد یهایماریب صیتشخ به 

 شان دهد که درمان چقدر خوب کار م یم شاتیآزما نی. ایکبد یها یماریبر درمان ب نظارت  یتواند ن

 کند.

 یا خیر دهید بیآس روزیمانند س ییها یماریکبد در اثر ب اینکه یبررس 

  از داروها  یبرخ یجانب عوارضبررسی 

 می پردازیم. AST,ALTآنزیم  مقاله بیشتر به بررسی دوادامه ی این در 

AST (SGOT) شتتتود.  یم افتیو مغز  هی، کلچهی، ماهمختلف از جمله کبد، قلب یبه طور معمول در بافتها

در سرم  AST، سطح شود. به عنوان مثال ی، به داخل سرم ترشح مندیبب بیبافت ها آس نیاز ا یکیکه  یهنگام

 ستین یکبد بیآس یبرا یخاص اخصشآنزیم  نی، انی. بنابراابدی یم شیافزا یعضالن بیآس ای یدر حمالت قلب

 رخ دهد. بدن نیز یبافت ها ریسا آسیب به جهیتواند در نت یآن م شیافزا رایز

صراً در کبد واقع که  ستیبدان معنا ن نیشود. ا یم افتیبه طور معمول در کبد  ALT (SGPT)، مقابل در منح

شتتود.  یخون منتقل م انیبه جر یکبد بیآستت ی جهیغلظت را دارد. در نت نیشتتتری، اما در آنجا بشتتده استتت

 کند. یم کمککبد  تیوضع به بررسیشاخص نسبتاً مشخص  کی، به عنوان نیبنابرا

AST (SGOT)  وALT (SGPT) س یشاخص ها ش یکبد بیحساس آ مختلف  طیشرا ایها  یماریاز انواع ب ینا

حال،  نیشود. با ا یگفته م یکبد عملکردچکاپ  شیآزما ای یکبد چکاپ شاتیهستند و در مجموع به آنها آزما

سطح باالتر از حد طب دیتأک دیبا  شیافزا زیرا شود در نظر گرفتهکبد  یماریب فوراد ینبا ها میآنز نیا یعیکرد که 

فرد  ینیبال یابیبه ارز یباال بستگ ALTو  AST جینتا ریرخ دهد. تفسنیز  یعضالن بیتواند با آس یها م میآنز نیا

 انجام شود. جربهتوسط پزشکان با تتفسیر آزمایش بهتر است  نیدارد، بنابرا

ندارد. ی ارتباط یآگه شیپ ای یمشتتکالت کبد زانیبا م یکبد میآنز یها شیآزما نیا قی، ستتطح دقنیبر ا عالوه

 شیپ ای یکبد یماریدرجه ب نییتع یبرا ALT (SGPT)و  AST (SGOT) قیتوان از ستتتطوق دق ی، نمنیبنابرا

ستفاده کرد. به عنوان مثال، افراد مبتال به هپات ندهیآ ینیب سطوق  A تیعملکرد کبد ا ست  و  ASTحاد ممکن ا

ALT تی، اما اکثر افراد مبتال به هپاتداشته باشند ییباال اریبس A  کبد به طور کامل بهبود  آسیب جدیحاد بدون

و  ASTدر ستتتطوق  یکم افزایش به طور معمول فقط C تیهپاتمزمن . برعکس، افراد مبتال به عفونت ابندی یم

ALT مداوم  یاز التهاب جزئ یناش یکبد شرفتهیپ سیروز یو حت یکبد یجد بیکه آس یدهند در حال یم نشان

 کبد دارند.
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پزشتتک دقیقا بیمار را  دی، بامشتتاهده می شتتود "یکبد یها میآنز"خون افزایشچکاپ در آزمایش  ، اگربنابراین

 معاینه کند و با توجه به عالئم بالینی، آزمایش را تفسیر نماید.

 ی برای آزمایش و نحوه نمونه گیری :آمادگ

و به جز درد مختصر هنگام ورود سوزن و کبودی احتمالی محل  نمونه گیری معموال از ورید بازویی انجام میشود

 زیر توجه داشت: تزریق عارضه دیگری ندارد. پیش از انجام آزمایش باید به نکات

به جز آب  یدنینوش ای ییغذا چیبدان معناست که ه نی. ادناشتا باش چکاپ شیساعت قبل از آزما 12تا  دیبا فرد

 .میل نکند

بدون نسخه و  ی، داروهامصرفی یدر مورد داروها دیبا نیبگذارند، بنابرا ریکبد تأث یتوانند رو یاز داروها م یبرخ

 .د، به پزشک اطالع دهدکن یکه مصرف م ییغذا یمکمل ها ای

 :هستند زیر موارد شامل شوند ها آنزیم غیرطبیعی سطح ایجاد باعث توانند می که داروهایی

 دیکلوفناک ایبوپروفن، ناپروکسن، استامینوفن، آسپرین، مانند مسکن ها   

 فنوباربیتال و کاربامازپین اسید، والرپروئیک توئین، فنی شامل صرع ضد داروهای. 

 ایزونیازید ستتولفونامیدها، ها، تتراستتایکلین مانند هایی بیوتیک آنتی(INH)، تری متوکستتازول، ستتولفا 

  نیتروفورانتوئین متوپریم،

 نیاسین و ها استاتین شامل کلسترول آورنده پایین داروهای  

 ها ای حلقه سه شامل افسردگی ضد داروهای  

سط  شده ایجاد طبیعی غیر سطوق  باز طبیعی حالت به دارو قطع از پس ماه تا چند چند هفته داروها، معموالًتو

 .گردد می

 : یکبد یهایماریاز ب یریجلوگ یروشها

 .دیحتما توجه کن ریکبد به نکات ز یماریاز ب یریجلوگ یبرا

 .دیکن یکبدتان جدا خوددار یسالمت یبرا یاز مصرف الکل و مشروبات الکل -1

 . دیکن ی( خوددار یپرخطر )رابطه جنس یاز رفتارها -2

شتتخص و  یمنیو ا یزگی، هنگام انتخاب در مورد پاک دیستتوراخ کردن بدن خود را دار ایاگر قصتتد تاتو  -3

 .دیمکان انجام آن دقت کن
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مواد از ستتتوزن  قیتزر یو برا دیری، کمک بگ دیکن یاستتتتفاده م یدیداخل ور رمجازیغ یاگر از داروها  -4

 .دیاستفاده نکن

ست تیاگر در معرض خطر ابتال به هپات  -5 شکل ای دیه شده ا تیهپات روسیاز و یاگر قبال به هر  ،  دیمبتال 

 .دیصحبت کن B تیو هپات A تیهپات یواکسن ها افتیبا پزشک خود در مورد در

ضرور یزیتجو یداروها -6 سخه را فقط در مواقع  ص یو فقط در دوزها یو بدون ن صرف کن هیتو . دیشده م

 ای یزیتجو یداروها ای یاهیگ ی. قبل از مخلوط کردن مکمل هادیروها و الکل را با هم مخلوط نکندا

 .دیبدون نسخه با پزشک خود مشورت کن

توانند توستتط ستتوزن  یم تیهپات یها روسی. ودیکن یخوددار گرانیبدن د عاتیاز تماس با خون و ما -7

 بدن منتقل شوند. عاتیما اینامناسب خون  یپاکساز ای یتصادف یها

 یدر حال توسعه سفر م ی. اگر در کشورهادییغذا ، دستان خود را کامالً بشو هیته ایقبل از غذا خوردن  -8

 .دیو مسواک بزن دیی، دستان خود را بشو دیاستفاده کن دنینوش یبرا ی، از آب بطر دیکن

سپر -9 ش یها یمراقب ا سل با صل کن نانی. اطمدیآئرو صوالت در م نیکه از ا دیحا  هیمنطقه با تهو کیح

ستفاده کن سب ا ش دیمنا سمپا سا یو هنگام  شره کش ها ، قارچ کش ها ، رنگ و  ش ریح  ییایمیمواد 

 .دیدستورالعمل سازنده را دنبال کن شهی. همدیاز ماسک استفاده کن یسم

، دستکش ،  یسم ییایمیمواد ش ری. هنگام استفاده از حشره کش ها و سادیاز پوست خود محافظت کن -10

 پوست شما جذب نشوند. قیاز طر ییایمیتا مواد ش دیبلند ، کاله و ماسک بپوش نیآست

 شود. یالکل ریکبد چرب غ یماریتواند باعث ب یم ی. چاقدیوزن سالم را حفظ کن -11

 نابع:م

https://www.mayoclinic.org/ 

https://www.medicinenet.com/ 

https://medlineplus.gov/ 
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