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چكيدهچكيده
 سيروس قبادى1

كبد يكي از بزرگترين اعضاي بدن انسان محسوب مي شود. وزن آن حدود 1/5 كيلو گرم است و در ناحيه 
فوقاني سمت راست شكم قرار دارد. كبد  در بدن نقش آشپزخانه را ايفاء مي كند. بدين ترتيب كه كليه غذاها  
ــرآوري را طي مي كنند. داروهاي گوناگوني  ــذب  در روده از كبد عبور كرده  و فرايند تصفيه و ف ــل از ج قب
كه مي خوريم از كبد عبور كرده و كبد ميزان داروي مورد نياز را تنظيم و مازاد آنرا دفع مي كند. اين عضو 
ــاير مواد بيولوژيكي بدن را نيز تنظيم و مانع افزايش  با ارزش بدن همچنين  آنزيم ها ، هورمون هاي و س

ميزان آنها در خون مي شود.
پس كبد يك عضو  با نقش آفريني متعدد در بدن است و مي بايد  بسيار مورد مراقبت قرار گيرد.

در اين گزارس برخي از هشدارها و توصيه هاي الزم از زبان كبد آورده شده است.

1 . دانشيار گروه زيست شناسى، دانشگاه رازى، كرمانشاه، ايران
تلفن: 09181315706، دورنگار: 4274545- 0831
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سالم من كبد شما هستم. اجازه دهيد به شما بگويم چقدر دوستدار 
شما هستم.

ــواد معدنى مورد  ــادى از ويتامين ها و م ــن آهن، مقادير زي 1- م
ــما قدرت انجام اين كار  ــما را ذخيره مى كنم. بدون من ش نياز ش

را نداريد.
2- من با ساختن صفرا به هضم غذاى شما كمك مى كنم. بدون 

من، شما ضعيف خواهيد شد.
ــامل مواد الكلى و داروها (تجويز  ــيميايى سمى ش 3- من مواد ش
ــده يا نشده) و همچنين مواد مضرى را كه شما به من داده ايد،  ش
سم زدايى مى كنم. بدون من، عادت هاى بد شما را خواهد كشت.
ــد و چربى تا زمانى  ــرى، با ذخيره كردن قن ــن مثل يك بات 4- م
ــيد، انرژى را ذخيره مى كنم. بدون  ــما به آن نياز داشته باش كه ش
ــديدا پايين خواهد آمد و شما به اغما  ــطح قند خون شما ش من، س

خواهيد رفت.
ــت مى كنم كه حتى قبل از تولد در بدنتان  5- من خونى را درس

جارى بود. بدون من، شما اينجا نبوديد. 
ــما براى  ــازم كه بدن ش ــن پروتئين هاى جديدى را مى س 6- م
ــد به آنها نياز دارد. بدون من، شما به طور صحيح  ــالمت و رش س

قادر به رشد نخواهيد بود.
ــيميايى  ــمومى را كه از طريق هوا، دود اگزوز و مواد ش 7- من س
ــود پاك مى كنم. بدون من، شما توسط آالينده  وارد بدنتان مى ش

ها مسموم خواهيد شد.
8- من فاكتورهاى انعقادى را مى سازم تا وقتى بدن شما به طور 
ــود، خونريزى را متوقف كند. بدون من،  ــيده مى ش تصادفى خراش

شما تا پاى مرگ خونريزى مى كنيد.
9- من به شما در دفاع عليه ميكروب هايى كه به طور مداوم وارد 
بدنتان مى شوند، كمك مى كنم. من ويروس هاى سرماخوردگى، 
ــويد را از  آنفوالنزا و ديگر ميكروب هايى كه با آنان مواجه مى ش

بين مى برم و يا الاقل آنها را ضعيف مى كنم.
ــتم، ولى آيا شما هم دوستدار  ــتدار شما هس ببينيد من چقدر دوس

من هستيد؟
اجازه دهيد چند راه ساده براى دوست داشتن من (كبد) را به شما 

بگويم.
- من را در مواد و نوشابه هاى الكلى غرق نكنيد. حتى يك ليوان 
ــت و مى تواند براى تمام عمر  ــروب براى برخى افراد زياد اس مش

به من آسيب بزند.

ــتند و  ــيميايى هس ــيد. تمام داروها مواد ش ــب داروها باش - مراق
ــما چند دارو را با هم و بدون تجويز پزشك مصرف  هنگامى كه ش
ــت معجونى سمى تهيه كرده باشيد كه شديدا  مى كنيد، ممكن اس
ــانى آسيب مى بينم و اين آسيب  ــيب مى زند. من به آس به من آس
ــيروز» ناميده مى شوند دايمى      مى باشند. استفاده از  ها كه «س
ــت. اما مصرف دارو هنگامى كه  داروها در برخى موارد ضرورى اس
ضرورى نيست، يك عادت بد است. تمامى اين مواد شيميايى مى 

توانند به طورجدى به من آسيب بزنند.
ــيد! به ياد داشته باشيد، من  ــانه ها باش - مراقب ريزدانه هاى افش
ــم زدايى كنم. از اينرو،  ــما تنفس مى نماييد س بايد آنچه را كه ش
ــانه هاى پاك كننده از وجود تهويه هوا  ــتفاده از افش در هنگام اس
ــتفاده كنيد. در استفاده از  ــك اس اطمينان حاصل نموده و يا از ماس
افشانه هاى حشره كش، ضد كپك و رنگ احتياط مضاعف نماييد. 

مراقب آنچه كه تنفس مى كنيد باشيد.
ــتتان باشيد. حشره كش هايى كه بر روى درختان و  - مراقب پوس
ــرات را مى كشند بلكه مى توانند  ــيد، نه تنها حش بوته ها مى پاش
ــتتان به من برسند و سلول هاى مرا از بين ببرند. در  از طريق پوس
ــره كش ها، از دستكش، لباس آستين بلند، كاله  هنگام كار با حش

و ماسك استفاده نماييد.
ــكلى دارم مگر زمانى كه به  ــما بگويم كه مش من نمى توانم به ش

انتهاى راه رسيده باشم. به ياد داشته باشيد:
ــد داروها،الكل و ديگر  ــى كنم. مصرف بيش از ح ــكايت نم من ش
مواد مضر به من آسيب مى زند. اين شايد تنها اخطاربه شما باشد. 

خواهشمندم توصيه مرا بپذيريد:

- با پزشك خود وضعيت مرا بررسى نماييد. 
ــكالت  ــش هاى غربال گرى خون مى توانند برخى از مش - آزماي

من را شناسايى كنند.
ــت و اگر سفت و  ــم، وضعيتم خوب اس - اگر من صاف و نرم باش

ناهموار باشم، مى تواند نشانه وجود مشكل باشد.
ــونوگرافى و سى تى  ــما متوجه مشكلى شود، س ــك ش - اگر پزش

اسكن مى تواند مشكل را آشكار سازد.
- زندگى من وشما بستگى به رفتار شما با من دارد.

شريك خاموش و هميشه دوستدار شما-   كبد                                                                                                                          
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