
کبــــــــــــد بزرگترین غده بدن است و بعد از پوست بزرگترین عضو بدن است که در زیر پرده دیافراگم قرار دارد تمام خون دستگاه گوارش 

آنها با تبدیل  دیگر کارهای کبد به دام انداختن سموم و تصفیه. کنند شود و تمام مواد جذب شده از لوله گوارشی از کبد عبور می وارد کبد می 

کردنشان به مواد بی ضرر است. همچنین، این کبد است که متابولیسم داروها را در بدن بر عهده دارد. شرکت در خون سازی )در دوره پیش از 

 تولد( و مقاومت در برابر عفونت ها، فراهم ساختن سریع انرژی در هنگام ضرورت، ذخیره آهن و... از دیگر فعالیتهای کبد است

 

کبد به عنوان یک سیستم بافری مهم برای گلوکز خون عمل می کند به این معنی که هنگامی که گلوکز خون بعد از صرف یک وعده غذا تا غلظت 

زیادی باال می رود میزان ترشح انسولین نیز افزایش می یابد و در حدود ۲/۳ گلوکز جذب شده از روده بالفاصله به گلیکوژن تبدیل شده و در کبد 

ذخیره می شود. در طی ساعات بعد که غلظت گلوکز خون و نیز در این ترشح انسولین کاهش می یابد، کبد گلیکوژن را تجزیه و به گلوکز تبدیل 

.کند می  

.این تنظیم در بیماران با اختالالت کبدی تقریباً غیر ممکن است  
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سرطان کبد رشد خارج از کنترل سلول های بدخیم در کبد، سرطان کبد ممکن است به طور اولیه از سلول های غیرطبیعی کبدی یا مجاری 

(متاستاز)ان عضوی دیگر به کبد ناشی گردد صفراوی منشأ گرفته یا از گسترش سرط   

مالنوم )شایع ترین این سرطان های گسترش یابنده به کبد عبارتند از سرطان های رکتوم ، کولون ، ریه ، پستان ، پانکراس ، مری و پوست 

سال شایع تر است ۰۶سرطان کبد در همه سنین ممکن است بروز کند ولی در مردان باالی (. بدخیم   . 

 سرطان کبد زودهنگام معموالً عالمتی ندارد. هنگامی که سرطان رشد می   کند، یک یا چند مورد از این عالئم رایج در بیمار مشاهده می شود:

 درد در بخش فوقانی شکم در سمت راست 

ش فوقانی شکم توده یا احساس سنگینی در بخ  

( نفخ)ورم شکم   

 از دست دادن اشتها و احساس سیری زودرس 

 از دست دادن وزن 

 ضعف یا احساس خستگی شدید 

 حالت تهوع و استفراغ 

( یرقان)ها، مدفوع کمرنگ، و ادرار تیرة ناشی از زردی    زرد شدن پوست و چشم  

 تب 

این عالئم به دلیل سرطان کبد یا مشکالت دیگر به وجود می آیند. در صورت مشاهده هر یک از این عالئم به سرعت پزشک خود را مطلع کنید تا 

.ترین زمان ممکن مشخص و درمان شود   مشکل شما در سریع  
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