
در بیماری خودایمنی بدن نمی تواند بین سلولهای سالم و 

 مشکل دار افتراق قائل شود و یک واکنش ایمنی ایجاد 

بیماری خودایمنی  است.می شود که نتیجه آن تخریب سلولها 

کبد یکی از این بیماری هاست که توسط آزمایش های 

 تخصصی ناسازگاری بافتی مشخص می شود. 

 شیوع بیماری 

و در هر صدهزارنفر در سال است. مانند بیشتر یک یا د

 بیماریهای خودایمنی این بیماری بیشتر در زنان دیده 

می شود. علت اصلی بیماری ناشناخته است. در مجموع ممکن 

 در ت شامل علل ژنتیکی و محیطی باشد.اس

آ، تعداد کمی از بیماران، این بیماری به دنبال بیماری هپاتیت 

 گردد. می ایجاد ب  یا ث

 

 

 

 عالئم آن می تواند شامل: 

 بزرگی شکم -

 خستگی و ضعف   ادرار تیره رنگ-

 خارش-

 کاهش اشتها-

 تهوع و استفراغ-

 مدفوع بی رنگ و یا کم رنگ باشد.  -

در خانم ها ممکن است قطع شدن قاعددگی ماهانده   

نیز اتفاق بیفتد. البته خیلی از افرادی که دچار ایدن  

دارند و معمدوً  اولدین بدار    بیماری هستند عالئمی ن

آزمایشاتی که به طور تصادفی چدک مدی   بیماری با 

 تشخیص داده می شود.  شود

 

 

 

 

 

 تست های تشخیص بیماری های کبدی شامل: 

 تست های عملکردی کبد -

ن منمونه برداری از کبد)که نشانه های التهداب مدز  -

 کبد را نشان می دهد(.

هم وجود تست های تشخیصی مخصوص این بیماری 

دارد که توسط پزشک درخواست داده می شود کده  

 بعضی از آن ها در افراد مبتال به این بیمداری مببدت  

می شود و یا میزان آن از حد نرمال بداًتر مدی رود.   

در این بیماری آنزیم های کبدی و بیلی روبین ممکن 

موارد بیماری با تب ظداهر مدی    %25است باً برود. 

زرگ شدن دردناک کبدد هدم از دیگدر    شود. زردی پوست و ب

 عالئم بروز بیماری است.  

 

 

 

 پیش آگهی بیماری: 

پیش آگهی بیماری وابسته به شدت التهاب کبدی دارد. درمان 

سدرعت پیشدرفت    )کورتونهدا(  با داروهای کورتیکو استروئید

بیماری را کم می کند. این بیماری ممکن است منجر به سیروز 

 شود و در نهایت نیاز به پیوند کبد باشد. 

 
 

 عوارضی که ممکن است در اثر این بیماری ایجاد شود: 

 سیروز کبدی-

 عوارض داروهای استروئیدی یا بقیه داروها  -

 سرطان سلول های کبدی  -

 نارسائی کبد -



 

 درمان:

پردنیزولون و سایر داروهای کورتیکواستروئید به درمان ایدن  

بیماری کمک می کند. گاهی پردنیزولون به همراه آزاتیدوپرین  

تجویز می شود. بیمارانی که به درمان با این دو دارو پاسخ نمی 

دهند ممکن است تحت درمان بدا داروهدای سدرکوب کنندده     

 قرار بگیرند.  سیستم ایمنی مانند ساندیمون و تاکرولیموس

اگر درمان با داروها جواب ندهد یا بیمار دچار نارسائی کبددی  

در مراحل انتهایی شود بیمار باید تحت جراحی پیوند کبد قرار 

 گیرد. 

 

 رژیم غذائی: 

رژیم غذایی خاصی توصیه نشده، یک رژیم غذایی معمدولی و  

مغذی باید رعایت شود. چاق شانس احتمال به کبدد چدرب را   

ر می کند. مصرف الکل در این بیمداری و سدایر بیمداری    بیشت

 کبدی منع مصرف دارد. 
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