
:کبداندام 

کبد نقش بسیار مهمی در متابولیسم پروتئین ها، 
ی ها، کربوهیدرات ها و هورمون ها بازي چرب
سازد، باعث کبد به کمک صفرایی که می.کندمی

هضم چربی ها و حذف بیلی روبین ها ضایعات 
شود؛ همچنین در ذخیرة کربوهیدرات هموگلوبین می

ها دخالت دارد و در دفع سموم و خروج برخی داروها 
.سهیم است

:تعریف سرطان کبد 

باشد میکبدهاي سلولسرطانیسرطان کبد رشد 
که به صورت یک توده در قسمت فوقانی راست 

و ضعف خود را شکم و با عالئم عمومی مانند زردي
چه ابتالي شان ,فراد مبتال به سیروز.دهدنشان می

به سرطان به علت مصرف بیش از حد الکل باشد 
در واقع، :CیاBچه به علت ویروس هپاتیت

سرطان کبد تقریباً همیشه بر اثر ابتال به سیروز یا 
.شودهپاتیت مزمن ایجاد می

١

:درمان هاي سرطان کبد

بستگی به .به اندازة تومور دارددرمان بستگی
نوع، مرحله و درجه بدخیمی دارد ولی ترکیبی از 

اگر و رادیوتراپی استشیمی درمانیجراحی، 
پیوند کبد در نظر گرفته تومور کوچک باشد،

شود، اما این شرایط بیشتر براي بیماران جوان می
جراحی گزینه درمانی شود، در نظر گرفته می

افرادي است که سرطان کبدشان در مرحله اولیه 
معموالً جراح، کل کبد یا بخشی از آن را .است

اگر . کندکه به سرطان مبتال شده است خارج می
صورت کبد بیمار با بافت نکبد خارج شود در ای

رایج شودکبد سالم یک اهداکننده جایگزین می
ترین درمان، انجام جراحی و خارج کردن تومور از 

. کبد است
روش هاي دیگر جایگزین نیز ممکن است 

:پیشنهاد شوند، مانند 
 ،از بین بردن تومور بھ وسیلۀ حرارت
سرطان از طریق تزریق مستقیم ضد

ومورعروق کبدی بھ ت
تخریب تومور با امواج رادیویی و.
تخریب تومور با سرما

وین شیمی درمانی شامل داروھایی مانند 
، دوکسورابیسینو سیکلوفسفامید، کریستین

رادیوتراپی، پیوند کبد و برداشتن بخشی از کبد 
.ازجملھ رایج ترین درمان ھا ھستندبا جراحی
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:عالیم و نشانه ها 

:سرطان کبد ممکن است خود را به شکل
در قســـمتســـفتتـــودهود یـــکوجـــ

راستدر سمتباالیی
ــاهش ــیوزنکـ ــتهاییو بـ ــدوناشـ بـ

توجیه
ــاس ــاراحتیاحس ــکمن ــهدر ش ــبیهک ش

ــالتی ــتحـ ــهاسـ ــهکـ ــار ماهیچـ انگـ
.باشدشدهدچار کشیدگی

 شــدنبــزرگ, در شــکموجــود مــایع
طحال

ضـــعف(قنـــدخونافتـــادنپـــایین ،
و ، لـــــرزش ، گرســـــنگی تعریـــــق

)سردرد
 ــدن ــتعد ش ــهمس ــونریزيب ــیخ گوارش

و سایر جاها
کم خونی، زردي، خارش،,تب
ــت ــکم و پشــ .نشــــان دھــــددرد شــ

مـــا در اغلـــب مـــوارد، ســـرطان کبـــد ا
بــــه شــــکلی اتفــــاقی و در جریــــان 

.گردداسکن کشف می
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان
مرکز آموزشی درمانی شهداي عشایر

سرطان کبد 

www.shohada hospital.org:سایت بیمارستان

33236401- 7:شماره تلفن هاي بیمارستان

:به بیماران عزیزتوصیه
لکلی و مواد مخدر از مصرف مشروبات ا

اجتناب ورزید
 مصرف همزمان استامینوفن و الکل

براي کبد بسیار سمی بوده و به آن 
.آسیب جدي وارد میسازد

داروها نیز سم محسوب میشوند .
بنابراین از مصرف خود سرانه آنها 

داروها را با تجویز پزشک .بپرهیزید
مصرف کرده و میزان دوزمصرفی انها را 

.افزایش ندهید
 از مصرف بیش از حد ویتامین هاي

A,D,E,Kمحلول در چربی مانند
بپرهیزید

بهداشت فردي را رعایت کنید.
 مصرف غذاهاي پر فیبر را افزایش دهید

سبزیجات، میوه ها، برنج، غالت : مانند
.و دانه هاي کامل

 از غذاهاي پرچرب،خیلی شیرین و یا
شور بپرهیزید

هپاتیتBوCبه درمان نشده منجر
سیروز کبدي، سرطان کبد و سرانجام 

پیوند کبد میگردند
سیاوش  بهمنیار: نکات برتر پرستاري مولف-NVPکتاب : منابع

تالیف دکتر علی متولی زاده اردکانیکتاب سرطان و راههاي پیشگیري
کتاب  درسنامعه پرستار ي جامع احمد علی اسدي نو قبی
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:پیشگیري و توصیه هاي الزم 

فست فود(ف غذاهاي سرخ کرده، آمادهمصر (
.و روغنهاي جامد را به حداقل برسانید

عدم مصرف الکل.
  ــت ــل هپاتیـ ــود در مقابـ ــت از خـ محافظـ

ویروسی
 ــت ــل هپاتیــ ــیون در مقابــ ، Bواکسیناســ

اســـتفاده از وســـایل اســـتریل شـــده و    
یــک بــار مصــرف بــراي تزریــق درون     

. ...وریدي، سوراخ کردن و تتو و
ــام ــنظمانجــ ــاتیآزمــ ــتمایشــ جهــ

در افـــراد ســـرطانوجـــود ایـــنبررســـی
ســیروز کــهکســانی(خطــر در معــرض

.)دارندفعالمزمنیا هپاتیت
  ــا ــان را بـ ــه تـ ــذایی روزانـ ــه ي غـ برنامـ

ــد، ســـبزیجاتو میـــوه  تـــازه پـــر کنیـ
ــار از     ــه سرشـ ــایی کـ ــاً آن هـ مخصوصـ

ــامین آنتــــی اکســــیدان هــــا و C، ویتــ
.هستندBویتامین هاي گروه

 از آمیزش جنسی محافظت نشده و به
اشتراك گذاشتن سرنگ و سوزن اجتناب 

ورزید
روز در هفته 3تا 2.بطور منظم ورزش کنید

.فعالیت بدنی داشته باشید
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