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خهورد  سهاختار و بیماری مزمنی است که با جایگزینی فیبروز به جای بافت طبیعی کبد و درنتیجه بهه مه  سیروز 

ر  سهیروز سها از نکههروزر سهیروز یهه راوی: سهه نهوس سههیروز کبهدی وجههود دارد. صههودعملکهرد کبهد مصههخ  مهی

 .سیروز الکلی 

ر اخهههتدز در مسهههیر خروجهههی خهههو  از کبهههدر  مهههزم  Cو  Bتهههوا  بهههه مساتیهههت از مهمتهههری  علهههز سهههیروز مهههی

ای گلیکهون ر ل ا یه  آنتهی تریسسه ر بیمهاری هخیهر ر بیماری ویلسو ر کمبود آ(افزایش آم  در کبد)مموکروماتوز 

مهای للبهیر واکهنش صهدید نسهبت مساتیت خود ایم ر انسداد طوالنی مدت مجاری ی راویر بعضی از انواس بیمهاری

نههوعی ) مههار صیسههتو زومیههاکههشبههه برخههی دارومهها و سههمو  موههز متوتروکسههاترآمیو دارو  و سههمومی  ههو   صههر 

 .اصار  کردو  میرف بیش از  د مصروبات الکلی علز اروی  ر سوء تغهیه ر(ع ونت انگلی

اصهتهاییر تههوسر کهامش وز ر بهزر  عدئه  سهیروز در مرا هز اولیهه معمهوالگ خسهتگیر ضهعفر بهی :عالئم بالینی

صد  عروق خونی به صکز عنکبوت در زیر سوستر ریزش مور بزر  صد  سینه در آلایا ر تجمه  مهای  در صهک  

جنسی و کامش توانایی جنسی در آلایا ر استصما  بوی نامطبوس از بیمارر اسهاز  هر،ر بهروز و سامار کامش میز 

 .مای خو  مرد  در سوستر خارش واست راغ خو لکه

و ادرارر سهونوگرافی یها سهی تهی ( مهای کبهدیو آنهزی  PTر آلبهومی  سهر  )آزمهایش خهو   :های تشخیصیبررسی

 (نمونه برداری از کبد)بیوسسی ر ( آندوسکوسی رتروگراد کوالننیوسانکراتوگرافی ) ERCPو  MRIاسک  یا 

 ور  ساما و تجم  آ، در صک خونریزیر آنس الوساتی کبدیر  :عوارض احتمالی

 .سایر الدامات  مایتی -استرا ت -سرمیز غهایی -دارو درمانی :درمان

و مهولتی ( جههت رفه  خهارش)ی ر الکتولهوزر کلیسهترامی  کلصی سی ر اسهسرینو الکتهو ر آلبهوم: دارو درمانی شامل

 .ماویتامی 

 خانواده/ آموزش به بیمار

 :صودبه بیمار و خانواد  وی در زمینه موارد زیر آموزش داد  می

 تغذیه 

 مای تاز  به انداز  دلخوا توییه به میرف سبزیجات و میو  -

مهای گیهامیر گوصهت مهای دیگهر موهز سهروتئی واس سهروتئی توییه به جای است اد  از سروتئی  گوصت لرمهز از انه -

 .مامی و مرغ میرف صود

 .از میرف مصروبات الکلی سرمیز صود -

 A, C, kما به خیو  توییه به میرف ویتامی  -



                        
 ری دانشگاه علىم پسشکی و خدمات بهداشتی درمانی قسوین                                                                    دفتر پرستا

 واحد آمىزش                 مرکس آمىزشی درمانی والیت               

3 

 

 .به جای سه وعد  غهایی صش وعد  غهایی است اد  صود)مای زیاد با  ج  ک  میرف غها در وعد  -

روزانهه یه  الهی یه  و نهی  )غهایی سرصار از کالری و دارای مقادیر متوسط سهروتئی  توییه به میرف رنی   -

 (گر  به ازاء مر کیلوگر  وز  سروتئی 

 .توییه به م دودیت در میرف نم 

 راهنمای میزان انرژی و مواد مغذی در سیروز کبدی                        

انرژی و مواد 
 مغذی

 مالحظات توصیه

  0222تا  kcal 0222 انرنی

 022تا  gr 022 کربومیدرات
رعایت رنی  دیابتی  الز  است میرف 

 فروکتوز و سوربیتوز مجاز نیست

 سروتئی 
 به طور معموز 5/1تا  1

gr/kg/daily 

سروتئی  با کی یت باال و توجه به میرف بیصتر 
ماکارونیر برنجر سبزیر )مای گیامی سروتئی 

 (میو  و بالد

  ربی

کمتر از = سیروز ی راوی اولیهدر 
02gr/ daily  

 115(= اتسئاتور )در اسهاز  ر، 
Kcal 

به علت عد  ت مز  ربیر میزا   ربی باید 
 .م دود صود

 ویتامینها

فوالتر ) (B1,B2,B12)گرو  
برابر عادی و  0تا  0در  د ( نیاسی 

 ویتامی 
  A, D, E, K:در اسهاز  ر،

اصتها باید میرف م ته بعد از بهبود  0تا  1
 .صود

 .روز باید انجا  صود 0تا  kتزریق ویتامی  
 .به علت سوء جه،  ربی باید است اد  صود

مایعات و 
 سدی 

در  الت عادی م دودیت ندارد در 
 :آسیت

سی سی  1522تا  1222= مایعات
 روزانه

میلی گر ر  0222تا  522: نم 
 روزانه

میلی  1222-522: در آسیت صدید
 نهگر ر روزا

اگراد  و آسیت وجود نداصته باصدر مایعات و 
 .صودنم  م دود نمی

گر  در روز م دود  0میزا  سدی  معموالً به 
 .صودمی
-روز تجویز می 0تا  0م دودیت صدید سدی  تا 

 .صود

مایعات و 
 سدی 

 برای سیصگیری از کمبود آ، بد  میلی لیتر 0222تا  0522
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 (گرم چربی 044رژیم )کبدی  نمونه رژیم غذایی در سیروز

 
 صبحانه

پیش از  شام میان وعده ناهار میان وعده
 خواب

 برش 0نا   -
صیر بدو   -

 لیوا  1 ربی 

تخ  مرغ  -
 *عدد 1عسلی 

 

 1میو  
 وا د

 

-12برنج :  لومرغ
 لاصق غهاخوری 15

سینه مرغ بدو   -
گر ر 102سوست 

ساالد کامو خیار و 
گوجه فرنگی ی  

آبلیمو کاسه ساالدیر 
یا سرکه در  د 
دلخوا  و روغ  مای  

 **لاصق غهاخوری 1

 1میو   -
 وا د

صیر  -
بدو   ربی 

 لیوا  1

: خوراک گوصت
برشر  0نا  

گوصت لخت 
گر ر مویچ 02

سخته نیف 
لیوا ر روغ  

لاصق  1مای  
 **غهاخوری

 

 1میو  
 وا د

 زرد  در م ته 0 داکور  *

 .گر   ربی است 05-02وا د معادز  5تا  0کز روغ  دریافتی روزانه  * *

 سایر نکات آموزشی

 مای یخ برای کامش تهوس توییه به است اد  از تکه -

 جهت درما  یبوست توییه به است اد  از مایعات  -

بهرای تمیهز کهرد  مای الکلهی تغییر وضعیتر اجتنا، از میرف یابو  و م لوز: توییه به مرالبت از سوست -

 سوستر است اد  از مواد نر  کنند  برای ماسان سوست و ورزش و م ایز اندا  ما

( خونمردگیر خونریزی از بینی یا لوهر وجود خو  در مدفوس)توییه به اینکه در یورت بروز عدئ  خونریی  -

بینهی خهود را بهه آرامهی تمیهز به سزص  اطدس داد  صودر از مسواک نر  جهت بهداصت دما  اسهت اد  صهودر بیمهار 

 Cکنههدر در یههورت نیههاز از کمسههرا سههرد بههرای کههامش خههونریزی اسههت اد  صههودراز غهههامای سرصههار از ویتههامی  

 .است اد  صود و از الدامات  مایتی برای سیصگیری از سقوط است اد  صود( مرکباتر گوجه فرنگیر آناناا)

در یهورت آسهیتر م هدودیت میهرف نمه  و . وبهت صهود اروز  بیمه گیهری و مر روزدور صک  با متر انهداز  -

 .مایعات رعایت صود و عدئ  به سزص  اطدس داد  صود

ولهی در مهوارد سیصهرفته اسهترا ت در وسهط  مهیچ م هدودیتی وجهود نهداردتها لبهز از ایجهاد خسهتگی جهت فعالیت  -

 .ید با ا تیاط عمز صوداما در یورت بروز ت،ر خونریزیر آسیت و سایرمصکدت با روز توییه می صود

گیردر توییه به ای  که از میرف خودسهرانه از آنجایی که متابولیس  بسیاری از داروما از را  کبد یورت می -

  . داروما اجتنا، صود


