کبد چرب( تَ اًگلیظی ): fatty liverدر پشػکی حالتی تزگؼتپذیز اس تجوغ ّاکْئْلُایچزتی در
[ ]۱

طلْلُای کثذی اطت کَ تا التِاب کثذ هؼخؾ هیػْد .

ایي حالت هوکي اطت در افزادی کَ الکل هـزف هیکٌٌذ ایجاد ػْدّ ،لی در ایزاى ایي تیواری ػلل دیگز
دارد ّ «کثذ چزب غیزالکلی» ًاهیذٍ هیػْد .فزم غیزالکلی ایي تیواری در تؼذادی اس اختالالت تالیٌی
هاًٌذ دیاتت ،چاقی ّ طْء تغذیَ رخ هیدُذ.
ّجْد چزتی در کثذ عثیؼی اطت ،اها اگز ایي هیشاى اس چزتی تیغ اس  ۵تا  ۱۰درؿذ ّسى کل کثذ ػْد ،فزد
۲

تَ تیواری کثذ چزب دچار ػذٍ اطت[] .ایي تیواری ًؼاًَ ی خاؿی ًذارد اها تؼذ اس رػایت ًکزدى ّ
ػْد
.
پیؼزّی ایي تیواری در کثذ تاػث طْءُاضوَ ػذٍ ّ در ًِایت هٌجز تَ هزگ اًظاى هی

اًْاع


کثذ چزب غیزالکلی :ایي تیواری سهاًی رخ هیدُذ کَ کثذ در ػکظتي چزتی ُا دچار هؼکل
هیػْد ّ تا جوغ ػذى چزتی در تافتُای کثذ ،فزد دچار کثذ چزب هیگزدد .ایي تیواری تا هـزف
الکل هزتثظ ًثْدٍ ّ سهاًی هؼخؾ هیػْد کَ  ۱۰درؿذ ّ یا تیؼتز ّسى کثذ حاّی چزتی تاػذ .ایي
تیناری خْد ًیش تَ چٌذ دطتَ تقظین ػذٍ ّ در ػذیذتزیي هزاحل تاػث طیزّس کثذی ّ یا سخن ّ
[ ]۲

طپض ًارطایی کثذی هیگزدد .


کثذ چزب الکلی ،ایي تیواری جشء اّلیي هزحلَُای تیواری ُای کثذی هزتْط تَ الکل اطت .کثذ تا
هـزف سیاد الکل ؿذهَ دیذٍ ّ قادر تَ ػکظتي چزتی ُا ًیظت .اگز فزد اس هـزف الکل خْدداری
ًوایذ ،ایي ًْع کثذچزب کن کن درهاى هیگزدد ،اها در ؿْرت اداهَ تَ هـزف الکل فزد هوکي اطت
[ ]۲

دچار طیزّس کثذی گزدد .


کثذ چزب تارداریُ :زچٌذ ایي ًْع اس کثذ چزب خیلی ًادر تْدٍ ،تا ایي حال جوغ ػذى چزتی در ٌُگام
تارداری هیتْاًذ خغزاتی جذی ُن تزای هادر ّ ُن تزای جٌیي داػتَ تاػذ .ایي تیواری هیتْاًذ
تاػث ًارطایی کثذیً ،ارطایی کلیَ ،ػفًْت ػذیذ یا خًْزیشی ػْدُ .زچٌذ دلیل ایي تیواری کاهالً
ػٌاختَ ًؼذٍ اها داًؼوٌذاى هؼتقذًذ ایي تیواری تا ُْرهْى ُای ایي دّراى در ارتثاط اطت .ػالین
ایي تیواری در طَ هاٍ طْم رخ دادٍ ّ ػاهل حالت تِْع ،اطتفزاؽ ،درد در قظوت تاالیی طوت
راطت ػکن ،سردی ّ کظالت ػوْهی گزدد .سًاى تاردار تایذ آسهایغ ُای السم را تزای اعالع اس ایي
[ ]۲

تیواری اًجام دٌُذ ،اکثز سًاى پض اس سایواى ػزّع تَ تِثْد هیًوایٌذ .

ُوَ گیزیػٌاطی

۳

اغلة تیواراى ۴۰تا ۶۰طال طي داػتَ ّ تیواری در سًاى ػایغتز اطت[] .کثذ چزب در کْدکاى تا طي تاالتز
[ ]۵][۴

اس ۱۰طال ًیش هیتْاًذ ایجاد ػْد  .ایي اختالل کثذی هشهي تْدٍ ّ تزای طال ُا پایذار خْاُذ هاًذ .

ػلل
ػلت اؿلی تزّس کثذ چزب ًاػٌاختَ اطتّ ،لی تؼذادی اس اختالالت تالیٌی هؼیي تَ ػٌْاى ػلل سهیٌَای

ػٌاختَ ػذٍاًذُ .فتاد درؿذ تیواراى هثتال تَ کثذ چزب چاق ُظتٌذ[] ۳.دیاتت ّ تاال تْدى چزتیُای
خْى ًیش اس ػلل سهیٌَای آى هی تاػٌذ .ػْاهل هختلفی کَ تاػث تغییز هتاتْلیظن در تذى هیػًْذ،
ػاهل کاُغ ًاگِاًی ّسى ،طْء تغذیَ ،تغذیَ ّریذی ّ گزطٌگی عْالًی هذت هاًٌذ گزفتي رّسٍ ًیش
[ ًیاسهٌذ

هوکي اطت تاػث کثذ چزب ػًْذ .

هٌثغ]

اًجام تؼضی اس جزاحیُای ػکن ػاهل تزداػتي کیظَ ؿفزا ،تزداػتي قظوتی اس رّدٍ یا هؼذٍ ،جزاحی
رّی لْسالوؼذٍ ّ هـزف تؼضی اس دارُّای خاؽ ػاهل ُْرهْى اطتزّژى ،کْرتْى
(اطتزّئیذُا ،آهیْدارّى ،تاهْکظی فيّ ،الپزّات طذین ) ًیش اس ػلل سهیٌَ طاس کثذ چزب ُظتٌذ  .در
کْدکاى اختالالت هادر سادی ػاهل طْء جذب چزتیُا ،طیظتیک فیثزّسیض ّتیواری ّیلظْى تا کثذ
[ ًیاسهٌذ

چزب ُوزاٍ ُظتٌذ .

هٌثغ]

تَ عْر کلی هی تْاى ػْاهل ایجاد ایي تیواری را تَ ػزح سیز ػٌْاى کزد :رژین غذایی ًادرطت ،اطتزص
درًّی ّ ًِفتَ ،هـزف دارّ تیغ اس حذ هؼوْل ،هـزف لّْطتاتیي ُا ّ غذاُای فظت فْدی(طْطیض،
کالثاص ،طض ،پیتشا ّ

تؼخیؾ
اکثز هثتالیاى دارای ػالهت ًیظتٌذ ،گاُی فزد اس درد ػکن در ًاحیَ کثذ احظاص درد ّ پزی هیًوایذ ّ تَ
ًذرت احظاص ًاراحتی در قظوت فْقاًی ّ راطت ػکن ّ خظتگی ّجْد دارد .گاُی تَ دًثال
۷

تزرطیُای اتفاقی آسهایؼگاُی (هاًٌذ تزرطیُای اطتخذاهی) کؼف هیػْد[ ].در تزرطیُای
هؼوْلی ،آًشینُای کثذی افشایغ یافتَاًذ ّ در ؿْرت ػک تَ ایي اختالل اقذامُای تؼذی تزای کؼف
ػلت سهیٌَای ّ تزرطی طایز ػلل تیواری کثذی ضزّری اطت  .آسهایغ ُای السم تزای قٌذ ّ چزتیُای
خْى ّ ُوچٌیي تزای ّیزّص ُای ُپاتیتی ضزّری اطت .تا هغالؼات تؾّیزتزداری هاًٌذ طًْْ گزافی،
تجوغ چزتی در کثذ ًؼاى دادٍ هیػْد .اگز تواهی راٍُای هٌتِی تَ تؼخیؾ هیظز ًثاػذ ّ ًیش گاُی
۸

تزای اثثات تؼخیؾً ،وًَْ تزداری اس کثذ ّ هغالؼَ هیکزّطکْپی تز رّی آى السم اطت[ ]ّ ،لی گاُی
ًوًَْ تزداری اًجام ًویػْد ّ تیوار تَ هذت  ۶هاٍ تا یک طال اس ًشدیک سیز ًظز گزفتَ هیػْد تا عثیؼی
ػذى آًشینُای کثذی تَ دًثال درهاى اختالالت سهیٌَ طاس اثثات گزدد

درهاى[
تزای درهاى ّ تِثْد کثذ چزب تایذ اختالالت سهیٌَ طاس درهاى ػًْذ .در حال حاضز درهاى تز رّی هِار
هؼکالت عثی ّاختالالتی کَ سهیٌَ طاس کثذ چزب ُظتٌذ ،هتوزکش اطت .دارُّای جذیذ هختلفی
هاًٌذ هتفْرهیي تزای درهاى کثذ چزب ػزضَ ػذٍاًذ کَ تاثیز قغؼی آًِا ثاتت ًؼذٍاطت.
دارًذ کاُغ تذریجی ّسى در
.
ّرسع رّساًَ ّ هـزف هزتة هیٍْ ّ طثشیجات اثزات هفیذی تز رّی ایي تیواری
۳

افزاد چاق السم ّ هفیذ اطتّ ،لی کاُغ ًاگِاًی ّسى ،ایي اختالل را تؼذیذ هیکٌذ[ ].در کثذ چزب
هقاّهت تَ اًظْلیي ػایغ تْدٍ ّ دارُّایی کَ هقاّهت تَ اًظْلیي را درهاى هیکٌٌذ
هاًٌذ هتفْرهیي هْجة تِثْد آًشینُای کثذی هیػًْذ ّ.یتاهیي  Eتا دّس ۴۰۰هیلی گزم در رّس تاػث
کاُغ آطیة تَ طلْلِای کثذی ّ تِثْد آًشینُای کثذی هیػْدّ ،لی چْى تا خغز افشایغ تیواری ُای

قلثی ُوزاٍ اطت ،هـزف دراس هذت آى تْؿیَ ًویػْد .در کْدکاى ػلل سهیٌَای ػاهل دیاتت ،طْء
جذب چزتی ،چاقی ،هاراطوْص ،کْاػیْرکْر ،تیواری ّیلظْى ،طیظتیک فیثزّسیض ،تایذ هِار
ّ درهاى ػْد[.

ػْارف ّ ػْاقة
در اکثز تیواراى هثتال تَ کثذ چزب ،هؼکل جذی تزای کثذ ایجاد ًویػْد .کثذ چزب اس ًظز تالیٌی یک
اختالل پایذار ّ طاکت ػٌاختَ ػذٍ ّ در تیؼتز هْارد طثة اختالل ػذیذی در کثذ ًویػْد ّ تا درهاى
تِثْد هییاتذّ .لی در تؼذاد اًذکی اس تیواراى تا گذػت سهاى تافت جْػگاُی ّ فیثزّس در کثذ ایجاد ػذٍ
ّ در ًِایت طیزّس ّ ًارطایی کثذ ایجاد هیػْد .چْى پیغ تیٌی هظیز تیواری در یک فزد ّ ایي کَ در
کذام تیوار پیؼزفت خْاُذ کزد ،هؼکل اطت ،درهاى ّ کٌتزل آى تزای ُوَ هثتالیاى الشاهی اطت.

