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 )دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان(

 معاونت غذا و دارو 

 (phD)دكترای تخصصي علوم تغذیه -شریفي نسرین دكتر  نام تهيه كننده مطلب: 03155473025 شماره تماس واحد:

 نیا .نامیده می شود که یکی از بیماری های مزمن کبدی است ، کبد چرب تجمع چربی در سلول های کبد 

 یدر بر م یکبد روزی( تا التهاب و سیرا از استئاتوز ساده )تجمع چرب یکبد یها بیاز آس یعیوس فیط یماریب

که چاق نبوده و  یافراد نیکبد چرب هستند. در ب یماریاز عوامل خطر ب ابتیو د نیمقاومت به انسول ،یچاق. ردیگ

 یپالسما، چاق دیسریگلیتر شیپالسما، افزا یندارند، عوامل خطر کبد چرب شامل اختالل در گلوکز ناشتا ابتید

بر  زین رانیباشد.  در ا ی( مHDL-Cباال )  یگالبا چ نیپروتئ پویکلسترول ل نییخون و سطوح پا یپرفشار ،یمرکز

در  یریاخ یدر مطالعه  .مبتال هستند  یماریب نیافراد به ا %35تا  %30 ن،یشیمطالعات پ یها افتهیاساس 

مقدار در  نیگزارش شد که ا %39حدود  ،یبه مراکز بهداشت نینفر از مراجع 467 نیکبد چرب در ب وعیاصفهان، ش

کبد چرب معموال بدون  یماریب (%30با  هیدر مقا %42تر بود ) شیب یدار یبا زنان به طور معن سهیمردان در مقا

افراد گزارش شده است  یشکم در برخ یچهارم راست فوقان کیدر  یاز ناراحت یحال درصد کم نیعالمت است. با ا

 ریغ یمزمن کبد یها یماریاز افراد ممکن است وجود داشته باشد هر چند که عالئم ب یکبد در برخ یبزرگ .

 معمول است.

 ه های رژیم غذایی در پیشگیری و درمان کبد چرب:خالصه ای از توصی

گردد و به دنبال آن کاهش تجمع  یدر بدن م یباعث کاهش وزن و کاهش توده چرب یانرژ افتیکاهش در .1

 افتد یاتفاق م یکبد بروزیدر کبد، کاهش التهاب و ف یچرب

در  %45وند باعث کاهش ماه ش 12تا  6% وزن بدن در طول  10تا  7که باعث کاهش  یکاهش وزن یها میرژ .2

 شوند یکبد م یچرب یمحتوا

 نیا ی(. برا19شود ) نیتأم داتیاز کربوه یافتیدر یکل انرژ %55کم تر از  ،ییغذا میشود در رژ یم هیتوص .3

 دراتیکربوه یحاو ییغذا یسهم روزانه از گروه ها افتیدر زانیم ستیبا یمنظور، افراد مبتال به کبد چرب م

 کنند. نییتع "ییهرم غذا" یها را بر اساس راهنما وهیهمچون نان و غالت و م

 ها مناسب باشد. وهیواحد از گروه م 4تا  2واحد از گروه نان و غالت و  11تا  6رسد مصرف  یبه نظر م .4
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 )دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان(

 معاونت غذا و دارو 

 (phD)دكترای تخصصي علوم تغذیه -شریفي نسرین دكتر  نام تهيه كننده مطلب: 03155473025 شماره تماس واحد:

 (.16و درمان کبد چرب موثر است ) نیدر کاهش مقاومت به انسول سبوس دارمصرف نان و غالت  شیافزا  .5

اجتناب از مصرف بی رویه شیرینی ها و قندهای ساده از مهم ترین توصیه ها جهت پیشگیری و درمان بیماری  .6

 کبد چرب است. در این میان مصرف نوشابه های قندی باعث افزایش خطر ابتال به کبد چرب می گردد

 یدیپیرول و اختالالت لهستند که در کاهش کلست یاهیگ نیاز پروتئ یحبوبات منبع خوب گریو د ایسو یایلوب .7

 مبتال به کبد چرب مؤثر اند. مارانیدر ب

 یم هیها در افراد مبتال به کبد چرب توص یواحد از گروه سبز 5تا  3ها و  وهیواحد از گروه م 4تا  2مصرف  .8

را  دانیاکس یآنت باتیبه انواع ترک یزرد و قرمز( دسترس ،یها )نارنج وهیها و م یشود. تنوع رنگ در مصرف سبز

 کند. یفراهم م

با  یباتیاست که ترک دهایاز فالوونوئ ییباال ریمقاد یاست و حاو ایدر دن جیرا یها یدنیسبز از جمله نوش یچا .9

مصرف منظم چای سبز ممکن است در کنار اصالح الگوی غذایی در  هستند. یقو یدانیاکس یآنت تیخاص

 پیشگیری و کنترل کبد چرب موثر باشد

فنجان در روز( با کاهش خطر  2از  شیمطالعات نشان داده است که مصرف منظم و روزانه قهوه )ب یها افتهی .10

 .و سرطان کبد مرتبط بوده است روزیس ،یکبد بروزیف

مبتال به  مارانیدر ب یماریب شرفتیالتهاب و پ ،محتوای چربی کبدتواند باعث کاهش  یمنظم م یبدن تیفعال .11

 .کبد چرب گردد

 ییبه تنها یهواز یها نیبا تمر سهی( در مقایقدرت ی+ ورزش ها یادغام شده )ورزش هواز یشورز یها نیتمر .12

 داشته است یالکل ریکبد چرب غ یماریب یرا بر بهبود التهاب و شاخص ها ریتأث نیتر شیب

 2 یبار در هفته و ورزش قدرت 5به مدت  دیبا شدت متوسط و شد قهیدق 30به مدت حداقل  یورزش هواز .13

 .شود یم هیتوص یالکل ریو درمان کبد چرب غ یریشگیبار در هفته جهت پ
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