
  ::ففییتعرتعر
و التهاب کبد و التهاب کبد   ییکبدکبد  ییهاهادر سلولدر سلول  ییکبد چرب با تجمع چربکبد چرب با تجمع چرب

که الکل مصرف که الکل مصرف   ییحالت ممکن است در افرادحالت ممکن است در افراد  ننیی. ا. اشودشودییمشخص ممشخص م

دارد و دارد و   گرگرییعلل دعلل د  ییمارمارییبب  ننییاا  رانرانییدر ادر ا  ییشود، ولشود، ول  جادجادییاا  کنندکنندییمم

  ییمارمارییبب  ننییاا  ییالکلالکل  رریی. فرم غ. فرم غشودشودییمم  دهدهیینامنام  ««ییالکلالکل  ررییکبد چرب غکبد چرب غ»»

رخ رخ   ههییو سوء تغذو سوء تغذ  ییچاقچاق  ابت،ابت،یی: د: د  ددماننمانن  ییننییاز اختالالت بالاز اختالالت بال  ییدرتعداددرتعداد

از از   زانزانییمم  ننییاما اگر ااما اگر ا  باشد،باشد،ییمم  ییععییدر کبد، طبدر کبد، طب  ییچربچرب  وجودوجود..دهددهدییمم

  ییمارمارییدرصد وزن کل کبد شود، فرد به بدرصد وزن کل کبد شود، فرد به ب  1010تا تا   55از از   شترشترییبب  ییچربچرب

کبد چرب می کبد چرب می   ییمارمارییاطالع از ابتال به باطالع از ابتال به ب  کبد چرب دچار شده است.کبد چرب دچار شده است.

و انجام و انجام   ییییغذاغذا  ممییرژرژ  تتییرعارعا  ییرا برارا برا  ییکودک و خانواده وکودک و خانواده و  زهزهییتواند انگتواند انگ

  ییمارمارییبب  ییبرابرا  ددییجدجد  ییبا توجه به درمان هابا توجه به درمان ها  ززییکند و نکند و ن  تتییورزش تقوورزش تقو

  ..کمک کردکمک کرد  مارانمارانییبب  ننییبه ابه ا  ییمارمارییرفع برفع ب  ییکبد چرب می توان براکبد چرب می توان برا
. . ابدابدیی  ییمم  ییصعودصعود  ررییسن، سسن، س  ششییکبد چرب با افزاکبد چرب با افزا  ییمارمارییبب  وعوعییشش

باشد که با باشد که با   ییدو برابر خانم ها مدو برابر خانم ها م  انانییکبد چرب در آقاکبد چرب در آقا  ییمارمارییبب  وعوعییشش

شود، به شود، به   ییمم  ککیینزدنزد  انانییدر خانم ها به آقادر خانم ها به آقا  وعوعییشش  زانزانییسن، مسن، م  ششییافزاافزا

  ررییکبد چرب در خانم ها سکبد چرب در خانم ها س  ییمارمارییبب  وعوعییشش  ،،ییائسگائسگییپس از پس از   ژهژهییوو

  دارد. دارد.   ییاا  ندهندهییفزافزا

  ترترععییدر زنان شادر زنان شا  ییمارمارییسال سن داشته و بسال سن داشته و ب  ۶0۶0تاتا۴0۴0  مارانمارانییبب  اغلباغلب

  تواندتواندییمم  ززییسال نسال ن1010است. کبد چرب در کودکان با سن باالتر از است. کبد چرب در کودکان با سن باالتر از 

  داردارییسال ها پاسال ها پا  ییمزمن بوده و برامزمن بوده و برا  ییاختالل کبداختالل کبد  ننییشود . اشود . ا  جادجادییاا

  خواهد ماند.خواهد ماند.

  
  عوامل خطر :عوامل خطر :

از از   ییتعدادتعداد  ییاست، ولاست، ولبروز کبد چرب ناشناختهبروز کبد چرب ناشناخته  ییعلت اصلعلت اصل

شناخته شناخته   ییاانهنهییبه عنوان علل زمبه عنوان علل زم  ننییمعمع  ییننییاختالالت بالاختالالت بال

  ..انداندشدهشده

  ننییقاومت به انسولقاومت به انسولمم  اایی  ابتابتدیدی  بهبه  ابتالابتال••

  خونخون  ددییررییگلسگلس  ییترتر  زانزانییباال بودن مباال بودن م••

  اضافه وزناضافه وزن••

  غلط ) مصرف تنقالت، فست فودو...(غلط ) مصرف تنقالت، فست فودو...(  ییییعادات غذاعادات غذا••

    ییکم تحرککم تحرک••

  مبتال به کبد چرب چاق هستند.مبتال به کبد چرب چاق هستند.  مارانمارانییهفتاد درصد بهفتاد درصد ب••

آن آن   ییاانهنهییاز علل زماز علل زم  ززییخون نخون ن  ییهاهاییو باال بودن چربو باال بودن چرب  ابتابتییدد••

  باشند.باشند.  ییمم

  شوند،شوند،ییدر بدن مدر بدن م  سمسمییمتا بولمتا بول  ررییییکه باعث تغکه باعث تغ  ییعوامل مختلفعوامل مختلف••

و و   ییددییورور  ههییتغذتغذ  ه،ه،ییوزن، سوء تغذوزن، سوء تغذ  ییشامل کاهش ناگهانشامل کاهش ناگهان

  ممکن است باعث کبد چرب شوندممکن است باعث کبد چرب شوند  ززییمدت نمدت ن  ییطوالنطوالن  ییگرسنگگرسنگ

صفرا، صفرا،   سهسهییشکم شامل برداشتن کشکم شامل برداشتن ک  ییهاهاییاز جراحاز جراح  ییانجام بعضانجام بعض••

  لوزالمعده .لوزالمعده .  ییرورو  ییمعده، جراحمعده، جراح  ااییاز روده از روده   ییبرداشتن قسمتبرداشتن قسمت

  ،،ییضدباردارضدباردار  ییهاهاص شامل قرصص شامل قرصخاخا  ییاز داروهااز داروها  ییمصرف بعضمصرف بعض••

  ییتاموکستاموکس  ودارون،ودارون،ییآمآم  دها،دها،ییهورمون استروژن، کورتون )استروئهورمون استروژن، کورتون )استروئ

  ساز کبد چرب هستند .ساز کبد چرب هستند .  نهنهییاز علل زماز علل زم  ززیی( ن( نممییفن، والپروات سدفن، والپروات سد

  ها،ها،ییشامل سوء جذب چربشامل سوء جذب چرب  ییدر کودکان اختالالت مادر زاددر کودکان اختالالت مادر زاد••

با کبد چرب همراه با کبد چرب همراه   لسونلسونییوو  ییمارمارییوبوب  سسییبروزبروزییفف  ککییستستییسس

  هستند.هستند.

را به را به   ییمارمارییبب  ننییاا  جادجادییتوان عوامل اتوان عوامل ا  ییمم  ییبه طور کلبه طور کل

نادرست ، استرس نادرست ، استرس   ییییغذاغذا  ممییعنوان کرد: رژعنوان کرد: رژ  ررییشرح زشرح ز

  از حد معمولاز حد معمول  ششییو نهفته، مصرف دارو بو نهفته، مصرف دارو ب  ییدروندرون

  ::ممییعالعال

فرد از درد شکم فرد از درد شکم   ییگاهگاه  ستند،ستند،ییعالمت نعالمت ن  ییدارادارا  انانییاکثر مبتالاکثر مبتال

و به ندرت و به ندرت   ددیینمانماییمم  ییکبد احساس درد و پرکبد احساس درد و پر  ههییدر ناحدر ناح

  ییو راست شکم و خستگو راست شکم و خستگ  ییاناندر قسمت فوقدر قسمت فوق  ییاحساس ناراحتاحساس ناراحت

  وجود داردوجود دارد

با با   ییآورد ولآورد ول  ییرا به وجود نمرا به وجود نم  ییممییدر ابتدا عالدر ابتدا عال  ییمارمارییبب  ننییاا

دل دل   ،،ییمانند : خستگمانند : خستگ  ییممییکودک دچار عالکودک دچار عالدردر  ییمارمارییبب  شرفتشرفتییپپ

  شود.شود.  ییمم  ییکبدکبد  ییهاها  ممییآنزآنز  ششییدرد، افزادرد، افزا

خطر ابتال به خطر ابتال به   ششییتواند باعث افزاتواند باعث افزا  ییمم  کودکیکودکی  دوراندوران  چربچرب  کبدکبد••

  شود.شود.  ییدر بزرگسالدر بزرگسال  ییقلبقلب  ییهاها  ییمارمارییبب

  یییینارسانارسا  ااییو و   روزروزییدر صورت عدم درمان کامل منجر به سدر صورت عدم درمان کامل منجر به س••

  شود.شود.  ییکبدکبد

  درمان: درمان: 

نکته نکته   ننییاز دستورات پزشک مهمتراز دستورات پزشک مهمتر  ییروروییمشاوره با پزشک و پمشاوره با پزشک و پ

  ددییکه در درمان باکه در درمان با  ییباشد. نکات مهمباشد. نکات مهم  ییمم  ییمارمارییدر درمان هر بدر درمان هر ب

  شامل:شامل:  رد،رد،ییمورد توجه قرار گمورد توجه قرار گ

  کاهش وزنکاهش وزن••

کاهش کاهش   جات،جات،ییززییسس  وو  وهوهییمصرف ممصرف م  ششیی: افزا: افزا  ییییغذاغذا  ممییاصالح رژاصالح رژ••

استفاده استفاده   ن،ن،ییررییشش  ییصنعتصنعت  ییهاها  وهوهییمصرف تنقالت چرب و آب ممصرف تنقالت چرب و آب م

  کم چربکم چرب  اتاتییاز لبناز لبن

  ییبرنامه منظم ورزشبرنامه منظم ورزش  ککییو داشتن و داشتن   ییتحرک بدنتحرک بدن  ششییافزاافزا••

درمان کبد چرب ورزش درمان کبد چرب ورزش   ییروش براروش برا  ننییترترشناخته شدهشناخته شده

  همراه با کاهش وزن است.همراه با کاهش وزن است.

  
  عوارض:عوارض:

خطر ابتال به خطر ابتال به   ششییتواند باعث افزاتواند باعث افزا  ییمم  کودکیکودکی  دوراندوران  چربچرب  کبدکبد••

  شود.شود.  ییدر بزرگسالدر بزرگسال  ییقلبقلب  ییهاها  ییمارمارییبب

  یییینارسانارسا  ااییو و   روزروزییدر صورت عدم درمان کامل منجر به سدر صورت عدم درمان کامل منجر به س••

  شود.شود.  ییکبدکبد

  
  ::ییررییشگشگییپپ



کاهش کاهش   جات،جات،ییززییو سو س  وهوهییمصرف ممصرف م  ششییافزاافزاسالم، سالم،   ییییغذاغذا  ممرژیرژی**

استفاده استفاده   ،،ننییررییشش  ییصنعتصنعت  ییهاها  وهوهییمصرف تنقالت چرب و آب ممصرف تنقالت چرب و آب م

  کم چربکم چرب  اتاتییاز لبناز لبن

  وزنوزن  کاهشکاهش••

  ییبرنامه منظم ورزشبرنامه منظم ورزش  ککییو داشتن و داشتن   ییتحرک بدنتحرک بدن  ششافزایافزای••

  باشد.باشد.  ییاز بروز کبد چرب ماز بروز کبد چرب م  ییررییشگشگییپپ  ییراههاراهها  ننییمهمترمهمتر

  ییرا برارا برا  ییوتروترییکامپکامپ  ییهاها  ییو انجام بازو انجام باز  ونونییتلوزتلوز  ییتماشاتماشا**

  ..ددییکودکان محدود کنکودکان محدود کن

  ..ددییآماده را کاهش دهآماده را کاهش ده  ییمصرف تنقالت و غذاهامصرف تنقالت و غذاها••

و پر تحرک و پر تحرک   ییگروهگروه  ییهاها  ییبه انجام بازبه انجام باز  ققییشوشوکودکان را تکودکان را ت**

  ..ددییکنکن

  بر طرف کردن حالت کبد چرببر طرف کردن حالت کبد چرب  یینکات برانکات برا  ننییترترمهممهم

کاهش وزن که کاهش وزن که   ،،ییییغذاغذا  ییهاهاوعدهوعده  ننییبب  ییاز پُرخوراز پُرخور  ییخوددارخوددار••

  باشدباشد  ییججییتدرتدر  ددییحتما باحتما با

  شدهشده  ههییآب خالص و تصفآب خالص و تصف  وانوانییلل  1212تا تا   88  دندنیینوشنوش••

  ییشکر و عدم استفاده از شکرهاشکر و عدم استفاده از شکرها  افتافتییمحدود کردن درمحدود کردن در••

  ییععمصنومصنو

  چرب اشباعچرب اشباع  ییدهادهاییاساس  ییحاوحاو  ییکمتر از غذاهاکمتر از غذاها  ییاستفادهاستفاده••

  ییو ناراحتو ناراحت  ییعدم استفاده از غذا هنگام افسردگعدم استفاده از غذا هنگام افسردگ••

منبع منبع   ننییترترییاستفاده از حبوبات به عنوان اصلاستفاده از حبوبات به عنوان اصل••

مورد مورد   ننییپروتپروت  ننییجهت تامجهت تام  یی)مصرف تخم مرغ و ماه)مصرف تخم مرغ و ماهییننییپروتئپروتئ

  شود.(شود.(  ییداده مداده م  ححییبدن بر مصرف گوشت قرمز ترجبدن بر مصرف گوشت قرمز ترج  ازازیینن

  هاهادراتدراتیی: کاهش مصرف کربوه: کاهش مصرف کربوهییاااستهاستهمصرف محدود مواد نشمصرف محدود مواد نش••

و دسرها و دسرها   تتییسکوسکوییبب  ها،ها،ککییکک  ،،ییاز جمله قند ساده، نان، ماکاروناز جمله قند ساده، نان، ماکارون

  . استفاده از نان غالت کامل. استفاده از نان غالت کاملشودشودییمم  ههییتوصتوص

استفاده از استفاده از   برها،برها،ییخام و فخام و ف  ییهاهاوهوهییو مو م  هاهاییمقدار سبزمقدار سبز  ششییافزاافزا••

    جاتجاتییآب سبزآب سبز

  ن،ن،ییسرخ شده، آماده و هر گونه مارگارسرخ شده، آماده و هر گونه مارگار  ییاجتناب از غذاهااجتناب از غذاها••

  دوباره گرم شدهدوباره گرم شده  ییاستفاده از غذاهااستفاده از غذاهاعدم عدم 

  ییو روغن ماهو روغن ماه  تونتونییمانند روغن زمانند روغن ز  ددییمفمف  ییمصرف روغن هامصرف روغن ها••

خامه، خامه،   ر،ر،ییپنپن  ر،ر،ییپُر چرب شامل : شپُر چرب شامل : ش  ییاجتناب از مواد لبناجتناب از مواد لبن••

  ماستماست  ،،ییبستنبستن

جبران جبران   ییبرابرا  ااییسوسو  ررییو پنو پن  ررییشش  ااییاستفاده از محصوالت سواستفاده از محصوالت سو••

  ررییشش  ممییکلسکلس

  هاهااجتناب از مصرف نوشابهاجتناب از مصرف نوشابه••

  ححییتوضتوض  ککیی))  ومومییث و سلنث و سلن  ننییتامتامییوو  ییاستفاده از منابع غناستفاده از منابع غن••

افراد سالم، در افراد سالم، در   ازازییمورد نمورد ن  ومومییکه مقدار کم سلنکه مقدار کم سلن  ننییاضافه ااضافه ا

  وجود دارد(وجود دارد(  ییو ماهو ماه  گوگوییمانند ممانند م  ،،ییییااییدردر  ییغذاهاغذاها

  وعدهوعده  انانییاستفاده از مغزها به عنوان ماستفاده از مغزها به عنوان م••

موثر در درمان کبد چرب موثر در درمان کبد چرب   ییییدارودارو  اهاناهانییگگ  ازاز  ییتعدادتعداد  ررییدر زدر ز

  شود:شود:  ییمم  ییمعرفمعرف

  --موموییآبلآبل  ––  ااییسوسو--للیی: زنجب: زنجبممییمرمر  خارخار  --ززسبسب  ییچاچا

  ننییاا  ییشاه تره، خارشتر و کاسنشاه تره، خارشتر و کاسن  ییاهاهیی: عرق گ: عرق گ  ییاهاهییگگ  اتاتییعرقعرق

سرد و تر دارند موجب سرد و تر دارند موجب   ییاز آنجا که طبعاز آنجا که طبع  ییاهاهییگگ  ییهاها  ییدندنیینوشنوش

حال به حال به   ننییشوند و در عشوند و در ع  ییکلسترول خون مکلسترول خون م  زانزانییکاهش مکاهش م

  کنند.کنند.  ییکبد و بدن از سموم و مواد زائد هم کمک مکبد و بدن از سموم و مواد زائد هم کمک م  ییپاکسازپاکساز

  

  

  

  

  

  

  منابع:منابع:

  
کبدچرب درکودکان و کبدچرب درکودکان و   ییمارمارییبب  وعوعییو همکاران . شو همکاران . ش  شیاسی ارانی شیاسی ارانی   کبریکبری  ..11
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 مركزآموزشي درماني نمازي

  به بیماربه بیمارواحد آموزش واحد آموزش 

  کبد چربکبد چرب
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