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گوارش و کبد ایران تشریح کرد: رییس انجمن متخصصین 

بیانیھ مھم و بی سابقھ دانشمندان برجستھ علوم پزشکی جھان در ھشدار نسبت بھ چالشھای بسیار 

پرھزینھ اپیدمی »کبد چرب متابولیک« و عدم آمادگی کشورھا برای مدیریت بیماری 

لزوم اجماع گسترده برای تغییر نام بیماری » کبد چرب غیرالکلی« بھ »کبد«
چرب متابولیک

رییس انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران و موسس پژوھشکده بیماری ھای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی 

تھران، در گزارشی خطاب بھ جامعھ پزشکی، مسووالن ، سیاستگذاران  نظام سالمت و عموم مردم، با اعالم وقوع 

اپیدمی کبد چرب متابولیک (غیرالکلی) در جھان و ایران، ھزینھ ھای این اپیدمی برای نظام سالمت کشورھا را بسیار 

خسارت بار و موجب تشدید روند افزایشی مرگھای زودرس خواند و خواستار اقدام فوری برای تدوین سیاست مستقل 

ملی و دستورالعمل بالینی مراقبتی  برای مدیریت بیماری کبد چرب متابولیک و ھمچنین ورود این بیماری بھ فھرست 

اصلی سیاستھای مدیریت بیماری ھای مزمن غیرواگیر شد. 

مشروح گزارش دکتر رضا ملک زاده، استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تھران و عضو انجمن جھانی گوارش کھ در 

وب سایت پژوھشکده بیماری ھای گوارش و کبد منتشر شده بدین شرح است: 

 / MAFLD «نگرانی ھای جدی از وقوع اپیدمی بسیار پرچالش بیماری «کبد چرب متابولیک  

Metabolic Dysfunction–Associated Fatty Liver بھ عنوان «شایعترین بیماری گوارشی» کھ با نام 

»کبد چرب غیرالکلی« Non-alcoholic fatty liver disease /NAFLD ھم شناختھ می شود ، افزایش 
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جهان درصد جمعیت بزرگسال  25پیش رونده ای که  تا کنون  اما بدون عالمت مشهود، ، خاموش یافته است؛ بیماری 

علل اصلی سهم مهمی در به عنوان یک بیماری، که هر یک مستقال آن و عوارض خطرناک  را تحت تاثیر قرار داده 

سال  50زیر خیلی زودرس سال و  70 زودرس زیرمرگهای  و میرها دارند، بدون شک، جهان را با شوک افزایش مرگ

 خواهد افزود. به بار بیماری های جهانرا هزینه های بسیار سنگینی جه خواهد کرد و بیش از پیش،  موا

 جدی ترین اظهار نگرانی از وقوع اپیدمی  نشمندان برجسته علوم پزشکی جهان،بیانیه بی سابقه دا

«کبد چرب متابولیک»

اخیرا در یک بیانیه مهم و «  متابولیک )غیرالکلی(کبد چرب » پرهزینه  بسیار اپیدمی جدی ترین اظهار نگرانی ها از

تن از  33شامل چند رشته ای از دانشمندان  بین المللی بزرگ بی سابقه رقم خورده است؛ بیانیه ای که یک گروه 

کارشناس  200 و متخصصان برجسته در زمینه بیماری های گوارش و کبد، دیابت، قلب و عروق، اپیدمیولوژی و ... ( 

پس از یک مطالعه دوساله به ،  کشور جهان 16مرتبط با حوزه های سیاستگذاری، مراقبتی ، سرمایه گذاری و ... از 

 / EASL)انجمن اروپایی کبد   به دعوت در نشستهای مجازی فراوانبحث و گفت و گوهای انجام و « دلفی»روش 

European Association for the Study of the Liver)   و بنیاد بین المللی کبد (International 

https://easl.eu/
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Liver Foundation /  EILF  ،  به میزبانی موسسهWILTON PARk  انجمن جهانی گفت و گوهای (

 .نده اآن را منتشر کرد، راهبردی( مستقر در بریتانیا 

 ،سیاستهای راهبردی بیماری های مزمن غیرواگیر در غایب بزرگ کبد چرب متابولیک 

 Advancing the global public health agendaتحت عنوان در آن همکاری داشته ام، که این جانب این مطالعه 

NAFLD: a consensus statementfor    معتبر بین در مجله  2021اکتبر   27 آغاز و نتایج آن، 2020در سال

 است. منتشر شده nature reviews gastroenterology & hepatology المللی

بد ک»وقوع اپیدمی بیمناک ا وجود استناد به شواهد قوی، ابراز نگرانی کرده است که ببا مطالعه، این بیانیه حاصل از 

و همچنین پیامدهای  دهه های گذشتهطی این بیماری برابری  چنددر حال افزایش مرگهای )غیرالکلی( ، « ولیکبچرب متا

نظام سالمت عمومی، هنوز به  اما جامعه جهانی و در راس آن آن،سنگین بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی  وگسترده 

یچ ه، توجه کافی نداشته ، شایع مزمن غیرواگیر به اندازه سایر بیماری های  (غیرالکلیمتابولیک )بیماری کبد چرب 

راهبردها و سیاستهای ملی و در در این زمینه شکل نگرفته و  این بیماری همچنان غایب بزرگ  یجنبش جهانی بهداشت

 است.  سکته های قلبی و مغزی ، بیماری های قلبی عروقی و دیابت، بین المللی بیماری های غیرواگیر بویژه چاقی 

 

جهانی برای کنترل  تدوین و توسعه نقشه راه اقدام»  جهتهدف اصلی آن تالش این بیانیه که امید فراوان وجود دارد 

ه ارائ»و « متابولیکایجاد سیستم سالمت پاسخگو به چالش بزرگ اپیدمی کبد چرب  »، «متابولیکشیوع کبد چرب 

بتواند نقطه آغاز یک  است، « چرب متابولیکرویکردهای موثر در اپیدمیولوژی ، آگاهی ، مراقبت و درمان بیماری کبد 

 باشد.« متابولیککبد چرب »اما نادیده گرفته شده  ،تغییراتی در مدیریت بیماری مهم انجامجنبش جدی برای 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjO6-6S8JT1AhWciv0HHQcbC8IQgQN6BAgCEAE&url=https%3A%2F%2Fscholar.google.com%2Fscholar%3Fq%3Dnature%2Breviews%2Bgastroenterology%2B%2526%2Bhepatology%26hl%3Den%26as_sdt%3D0%26as_vis%3D1%26oi%3Dscholart&usg=AOvVaw1LGHG1qGQ66oTMRD3MP_fq
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ی بیماراین ناشی از عوارض های مرگافزایش و بیماری کبد چرب متابولیک شیوع  شدتاز  به آمار تامل برانگیز نگاهی

 .است در بیانیه صادر شده در جهان شاهدی قوی بر این نگرانی جدی دانشمندان

 اپیدمیولوژی بیماری کبد چرب متابولیک در جهان 

 25  سال جهان تحت  19درصد کودکان و نوجوانان یک تا  8درصد افراد بزرگسال )یک چهارم جمعیت( و حدود

خطر پر بسیارعوامل شیوع فزاینده  ه دلیلهستند که این رقم ، ببیماری کبد چرب متابولیک )غیرالکلی( تاثیرات 

ی ، در آینده ا 2دیابت نوع بی خون باال، چرفشار خون باال، سندرم متابولیک، و کم تحرکی،  چاقیشامل بیماری 

 ی خواهد یافتترنزدیک به طور قطع افزایش چشمگیر

  بار این بیماری را متحمل می شود و پس از  نکبد چرب متابولیک، بیشتری شیوع درصد 32با خاورمیانه منطقه

 قرار داد.درصد(  30آمریکای جنوبی )آن 

  فشار خون باال، چربی خون باال، سکته های قلبی و مغزی و مرگهای زودرس، هپاتیت های مزمن، 2دیابت نوع ،

یمی های بدخ، فیبروز کبدی )سیروز کبدی جبران شده(، سیروز کبدی پیشرفته )جبران نشده(، نارسایی کلیوی

(  عوارض جدی و بسیار خطرناک  و پستان یمر ،تخمدان ،رحم ،روده بزرگسرطاهای ) کبدی و خارج کبدی

از  و عوارض ناشیاین بیماری  سهم کبد چرب متابولیک )غیرالکلی( هستند که به شکلی شتابنده و وسیع، بر 

 .افزوده است آن در وقوع مرگهای زودرس جهان
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 80 بر اثر سکته های قلبی و مغزی فوت می ان کبد چرب متابولیک، پیش از نارسایی کبدی، درصد مبتالی

 کنند! 

  ،اما آنچه که نگرانی جدی از تاثیر بیماری کبد چرب متابولیک بر مرگهای زودرس را عمق بیشتری بخشیده

متابولیک مرگهای زودرس ناشی از بیماری های قلبی عروقی و سکته های قلبی و مغزی مبتالیان کبد چرب 

 لتع، به این نارسایی ها، قبل از فوت بر اثر بیماری های پیشرفته کبدی تال بهافراد مبدرصد  80است؛ چرا که 

و دچار مرگهای زودرس  سکته های قلبی و مغزی جان خود را از دست می دهند بیماری های قلبی و عروقی و

 و خیلی زودرس می شوند!

  ،مدیریت نشده از دیگر عوارض بسیار پرخطر بیماری  آمارهاهمچنین به غیر از سکته های قلبی و مغزی «

 است: بیماریاپیدمی این از  دانشمندانجدی بیم  علتبر  محکمی، گواه «کبد چرب متابولیک

  ،کبد چرب  )سیروز جبران شده ( ناشی از« فیبروز کبد» شمار مبتالیانبر اساس مطالعات جهانی انجام شده

بیش از دو برابر  ( 2017تا  1990در جمعیت بزرگسال جهان، طی سه دهه گذشته ) متابولیک )غیرالکلی(

   میلیون نفر رسیده است.  122شده و به 

  ر سه د( غیرالکلی متابولیک )سیروز کبدی پیشرفته )سیروز جبران نشده( ناشی از کبد چرب شمار مبتالیان

 است. رسیدهمیلیون نفر  10به و   شدهسه برابر ، دهه گذشته 

  دو سال گذشته   27در جهان طی  ناشی از کبد چرب متابولیک )غیرالکلی(« سیروز کبدی»مرگهای ناشی از ،

 است. مورد افزایش میلیون 1.32هزار به  899از  برابر شده و

 میلیون سال رسیده  41.4میلیون به  30.5از  پیشرفته،  سالهای زندگی همراه با ناتوانی ناشی از سیروز کبدی

 است. 

  که با گسترش اقدامات پیشگیرانه و درمانی برای هپاتیت بی و سی، بیماری کبد چرب  پیش بینی می کنندآمارها

از این دو بیماری در علت اصلی ابتال و مرگ ناشی از سیروز کبدی پیشی گیرند. به متابولیک )غیرالکلی( 

و در مرگ میلیون  9در ابتال به فیبروز کبد در جهان،  متابولیکحاضر سهم کبد چرب طوری که در حال 

 بوده است. هزار مرگ  118مرگهای ناشی از سیروز کبدی،  
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 :اپیدمیولوژی بیماری کبد چرب متابولیک در کودکان و نوجوانان جهان 

بیانیه اخیر دانشمندان . به صدا درآمده استزنگ خطر شیوع بیماری کبد چرب متابولیک در کودکان و نوجوان جهان هم 

 هشداری را زنگبیماری کبد چرب متابولیک در بین کودکان و نوجوانان فزاینده شیوع ، حاضر در بیانیهبین المللی 

اطالعات اپیدمیولوژیک درباره شیوع  می داند و با اذعان به این کهر دوران بزرگسالی دبیماری این افزایش شیوع  ایبر

به ،  دنیاز داربیشتری  و به تحقیقات است سیار کمیاب، ب در بین کودکان و نوجوانان جهان متابولیکبیماری کبد چرب 

در کودکان یک  بیماری کبد چرب متابولیک شیوع  استناد می کند که بر اساس آن، ،2015یک مطالعه متاآنالیز در سال 

درصد  34که این شیوع در کلینیک های چاقی کودکان و نوجوانان به  شدهدرصد تخمین زده   7.6 سال جهان  19تا 

( با افزایش ساالنه 2017تا  1990، شیوع کبد چرب غیرالکلی در بین این جمعیت طی سه دهه گذشته ) !می رسد

 درصدی مواجه بوده است. 1.35

  

 کبد چرب متابولیک در ایران اپیدمیولوژی بیماری 

( نشان می دهد که با همکاری محققان ایرانی اما آخرین مطالعات دقیق جهانی )مطالعه جهانی بار بیماری های گوارش

شیوع بیماری کبد چرب غیرالکلی به عنوان یکی از حاضران در فهرست کشورهای چاق خاورمیانه، به حد نگران کننده 

 : است متابولیکجهان در حال تجربه اپیدمی کبد چرب بسیاری از کشورهای همپای  ایران، رسیده است و

 30  هستند متابولیکدرصد جمعیت عمومی ایران مبتال به کبد چرب 

 3  هستند یکلوبمتادرصد جمعیت ایران مبتال به هپاتیت ناشی از کبد چرب 

  طی سه دهه گذشته، در ایران  متابولیکناشی از کبد چرب  ( «  سیروز جبران شده) فیبروز کبد» شمار مبتالیان

 دو برابر شده است

  در ایران ، طی سه دهه گذشته  متابولیکچرب  دناشی از کب( « سیروز جبران نشده  ) سیروز کبد»شمار مبتالیان

 سه برابر شده است

  در ایران طی سه دهه گذشته سه برابر شده است چرب متابولیکمرگهای ناشی از کبد 
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 و یکی از علل مرگهای زودرس در  مترین علل مرگ مبتالیان کبد چرب متابولیکسیروز کبدی پیشرفته یکی از مه

 ۶۴ نفر در ایران، بر اثر ابتال به سیروز کبد پیشرفته / جبران نشده، فوت می کنند. 5400ساالنه  ایران است: 

 است.سال  ۵0درصد زیر  22سال و  70زیر مرگ های ناشی از سیروز پیشرفته در ایران، درصد 

  درصد است 38درصد و زنان    62 مرگ بر اثر سیروز کبدی در ایران ،سهم مردان ایرانی در 

 80  بر  ،نارسایی های مزمن کبدی پیشرفتهدرصد مبتالیان سیروز کبد پیشرفته / جبران نشده، پیش از مرگ بر اثر

 اثر سکته های قلبی و مغزی فوت می کنند

  اپیدمی پرچالش یک آمادگی کشورها برای مدیرت بیماری کبد چرب متابولیک با وجود وقوع فقدان 

بیماری کبد چرب  یجهاناپیدمی در حال تجربه کشورها با وجود آن که دانشمندان نویسنده بیانیه هشدار می دهند 

آمادگی های مورد نیاز و کسب تدوین سیاستها و استراتژی های  این بیماری، از اهمیتاما درک کمی  هستند متابولیک

 مدیریت بیماری وجود دارد.کافی برای 

 متابولیک )غیرالکلی(کشور اروپایی نشان داده است که هیج یک از آنها برای رسیدگی به چالش کبد چرب  29بررسی  

کشور در نقاط مختلف جهان نیز تصویر مشابهی را از نظر عدم  102آماده نبوده اند . یک مطالعه جهانی بر روی 

 آمادگی در برابر مدیریت بیماری ترسیم کرده است.  

، حتی در راهبردهای ملی مکتوب موجود درباره عوامل خطر بیماری های  متابولیکاز این فراتر، بیماری کبد چرب 

بیماری های   در دستور کارمتابولیک ها برای ادغام بیماری کبد چرب تالشو  نگرفتهغیرواگیر هم مورد اشاره قرار 

 .مزمن غیرواگیر بسیار شایع، به شدت ناکافی بوده است

 ج / عنوان رای« کبد چرب متابولیک» به «غیرالکلیکبد چرب » نام بیماری اجماع گسترده برای تغییررورت ض

 فعلی، غیرمفید است

 «کبد چرب متابولیک»به  «کبد چرب غیرالکلی»به ضرورت تغییر نام بیماری ، بخش مهمی از بیانیه دانشمندان  در

یک بیماری چند سیستمی و بخشی از تظاهرات کبدی سندروم متابولیک است و  چرب متابولیک، کبد : شده استاشاره 

ترکیبی غیرمفید برای این بیماری است  و  در شرایط   اما عنوان "غیر الکلی"  ؛داردتنگاتنگی با آن رابطه دو سویه 

 NAFLD   / »Nonalcoholic»فقدان اجماع گسترده برای تغییر نام بیماری کبد چرب غیرالکلی، اصطالح  



 

8 
 

fatty liver disease .اصطالحاتی با زیربنای متابولیک، علت حال آن که،  به شکل رایج همچنان باقی مانده است

 Metabolic/   (MAFLD) «کبد چرب متابولیک »لذا اصطالح  و  را بهتر منعکس می کندشناسی بیماری 

Dysfunction–Associated Fatty Liver Disease ،  بهترین جایگزین برای کبد چرب غیرالکلی

(Nonalcoholic Fatty Liver Disease / NAFLD ) ،می تواند موجب است و اجماع گسترده بر سر این نام

 و مدیریتی بیماری شود.چارچوبها و مدلهای مراقبتی دقیق تر ، تعریف و سردرگمیپیشگیری از فقدان شفافیت 

 

 اهمیت بسیار باالی کنترل عوامل خطر بیماری کبد چرب متابولیک برای مدیریت اپیدمی 

کبد چرب متابولیک، بدون کنترل عوامل خطر آن ممکن نیست. عوامل خطر بیماری کبد چرب متابولیک ،  اپیدمیکنترل 

 ،  «پرخوری، اضافه وزن و چاقی»و  چربی خون باال» ، «فشار خون باال»، « 2دیابت نوع »، «سندرم متابولیک»

 است.

 : چربی خون باال شارخون باال، دیابت، فشامل عوامل خطر  مجموعه ای ازسندروم متابولیک  سندرم متابولیک

و فرد مبتال به سندروم متابولیک، همزمان به چند مورد از این نارسایی ها دچار می  و چاقی شکمی هستند

رابطه دوسویه دو بیماری، این بخشی از تظاهرات کبدی سندروم متابولیک است و کبد چرب متابولیک ،  شود. 

 .  در ارتباط با سندرم متابولیک ظاهر می شوددر اکثر افراد، بیماری کبد چرب متابولیک ، ای با هم دارند. 

 درصد ایرانی ها مبتال به سندرم متابولیک هستند. 30تا   25در حال حاضر 

  :درصد  50به طوری که متابولیک، ارتباط تنگانگی با هم دارند ؛ کبد چرب و  فشار خون باالفشار خون باال

 در حال حاضر میزان شیوع فشار خون باال در. مبتال هستندهم مبتالیان کبد چرب غیرالکلی به فشار خون باال 

درصد و  47ایران بزرگسال شیوع فشار خون باال در زنان  درصد است. 42 سال( 79تا  30بزرگسال ایران )

سالگی  به فشار خون باال مبتال می  55ن با رسیدن به سن نیمی از ایرانیا. درصد است 38 بزرگسال در مردان

درصد  32فشار خون باالی تنها و  درصد مبتالیان فشار خون باال در ایران تحت درمان هستند 38تنها . شوند

 افراد تحت درمان کنترل شده است

 15.  هستند  2بت نوع به دیا مبتال ،متابولیکیان کبد چرب رصد مبتالد 70حدود به طوری کلی : 2دیابت نوع 

میلی  12۶ایران مبتال به دیابت )قند خون ناشتا مساوی یا بیش از  (سال 70تا  35) درصد جمعیت بزرگسال
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 100در مرحله پیش دیابت )قند خون ناشتای مساوی ایرانی ها درصد  2۵بیش از  ؛،هستندگرم در دسی لیتر( 

درصد و  13 میزان شیوع دیابت و پیش دیابت در مردان ایرانی  ،  ( قرار دارندمیلی گرم در دسی لیتر  12۵تا 

 درصد است.  17در زنان 

 کلسترول کلی » سطح  ارتباط چربی خون باال و کبد چرب متابولیک هم دوسویه و عمیق است.  :چربی خون باال

باالتر  ولی گرم می ۱۷۴  زناندر و   میلی گرم ۱۶۷  ایران،مردان  در    ( Total cholesterol/ Tc) « خون

 ه ک   HDL / High –Density Lipoprotein«   خوبچربی خون » میانگین  .  است میانگین جهانیاز 

میلی گرم   ۴۸٫۷زنان ایرانی  در میلی گرم و  ۴۲٫۵  میلی گرم باشد، در مردان ایرانی ۶۰بهتر است حدود 

که بهتر    (Non HDL  ) یا  (LDL/ Low Density Lipoprotein) «  چربی خون بد » میانگین است. 

میلی گرم  ۱۲۰حدود   در زنان  میلی گرم و  ۱۲۴میلی گرم باشد، در مردان ایرانی ، حدود  ۷۰است کمتر از 

 .است

  :با افزایش شاخص توده بدنی  متابولیکدر اکثر جمعیت های جهان، بار بیماری کبد چرب چاقی و اضافه وزن

درصد مبتالیان کبد چرب متابولیک را افراد چاق بویژه افراد مبتال به  80به طوری که شود؛ باال  بیشتر می 

 چاقی شکمی )به عنوان هشدارآمیزترین عالمت ابتال به کبد چرب متابئولیک( تشکیل می دهند.

 هستند؛( چاقیدرصد  23و اضافه وزن درصد  47)« چاقی یا اضافه وزن»درصد افراد، گرفتار  70  در ایران،

درصد دانش آموزان دارای اضافه وزن و چاقی هستند.  20و  تحرک کافی ندارند ،افراد هر دو جنس درصد  90

شمار افراد و  رسیده کالری هزار 3هزار به  2دهه گذشته از دو  طی میزان مصرف کالری روزانه ایرانی ها 

 .برابر شده است 3.5برابر و تعداد افراد دارای اضافه وزن  5.5 تا کنون  1359چاق از سال 

 

 پیشنهادات مهم دانشمندان برجسته علوم پزشکی جهان برای مدیریت اپیدمی کبد چرب متابولیک 

 جهت برای کسب آمادگی های سریع و کافیهمچنین پیشنهادات مهمی را دانشمندان برجسته علوم پزشکی جهان بیانیه 

فوری سیاستگذاران  ماتخواستار اقداو  ارائه کرده اپیدمی کبد چرب غیرالکلی، به نظام سالمت جهان و کشورهامدیریت 

 :  استدر زمینه این پیشنهادات 
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  متابولیک به کمکمدیریت بیماری کبد چرب  دراهداف ترسیم شده جهانی برای دستیابی به رهبری شکل گیری 

شبکه ،انجمن های علمی پزشکی و استفاده از  سازمان های بین المللی همچون سازمان بهداشت جهانی 

 آنعوارض ناشی از  وی دارای اهداف مشترک در سالمت کبد سازمانها وسیعی از افراد و

 

  ائه یکتدوین سیاست و راهبرد مستقل ملی و دستورالعمل بالینی مراقبتی  جهت اراقدام فوری کشورها برای 

 به چالشها و مدیریت بیماری کبد چرب متابولیک قوی پاسخ بهداشتی عمومی

 

  به رسمیت شناختن بیماری کبد چرب متابولیک در رئوس اصلی سیاستهای راهبردی کنترل بیماری های مهم

   غیرواگیرمزمن 

  پرونده های سالمت داده های انجام و توسعه مطالعات آینده نگر مبتنی بر جمعیت های مختلف و متکی به

 الکترونیک برای درک بهتر ابعاد پیچیده بیماری کبد چرب متابولیک

 

 د کب بیماریغیر هپاتولوژی و گوارش درباره عمومی و متخصصان توسعه دانش پزشکان  توجه بسیار جدی به

کنترل وسیع و همه جانبه عوامل خطر مشترک به منظور در سیستم آموزش پزشکی کشورها  چرب متابولیک

 ،دیابت نوع دو، فشار خون باال، چربی خون باال، چاقی  و بیماری هایی همچونبیماری کبد چرب متابولیک 

 سکته های قلبی و مغزی

   

  ا ببیماری  مدیریتفعلی اصالح مسیرهای  همراه باپزشکی اولیه و مراقبتهای تخصصی ایجاد مدل های مراقبتی

هدف تشخیص زودهنگام، مرحله بندی درست بیماری با انجام آزمایشات دقیق تر و پیشرفته تر و کنترل موفق 

 بیماری کبد چرب متابولیک  

 

 با همکاری کلیه مراقبان  بهبود سبک زندگیاز طریق آگاهی بخشی برای  پیشگیرانه تقویت مداخالت اولیه

مدیریت  عمومی با هدفبهداشتی اعم از متخصصان، پزشکان ، سیاستگذاران نظام سالمت، رسانه های 

درصدی وزن بدن در  10فعالیتهای ورزشی منظم، کاهش انجام جامعه ،  افزایش تحرک بدنی در شاملماری بی
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ارائه  متابولیک وکنترل بیماری کبد چرب اصلی سنگ بنای افراد دارای اضافه وزن و چاقی به عنوان 

چربی کاهش مصرف  ،غذایی، خودداری از مصرف کالری اضافه روزانه  اصالح رژیم راهنمایی جامع برای

های اشباع شده، نوشیدنی های شیرین شده با قند، کربوهیدرات های تصفیه شده و گوشت های قرمز و 

  اینه رژیم غذایی مدیترا و استفاده ازفرآوری شده 

 

 کبد چرب متابولیک در حال حاضر درمان خاصی  : توسعه تالشها برای دستیابی به درمان کبد چرب متابولیک

تاثیر ورزش  . استو اصالح سبک زندگی و رژیم غذایی ندارد. بهترین درمان ، انجام فعالیت ورزشی منظم 

کارآزمایی های بالینی بر روی با این حال،  منظم مستقال تاثیر بسیار زیادی در کنترل بیماری کبدی دارد. 

ها و برخی بیماری  داروهای جدید درمان کبد چرب در حال انجام هستند که مصرف انرژی، دفع انرژی، آسیب

. دهندقرار میبویژه برای افراد مبتال به چاقی ژنتیکی که قادر به کاهش وزن خود نیستند، هدف را  های کبدی

ماهیت تهاجمی بیوپسی کبد، تنوع ذاتی  چالش تحقیقات برای درمان های موثر دارویی کبد چرب متابولیک، 

سعه تواست که مدت شناسی و فقدان جایگزین معتبر برای آنها در کارآزمایی های بالینی طوالنیهای بافتیافته

 کرده است.  تر پیچیدهتا حدودی را جدید های مؤثر درمان

 

  اطالع رسانی های وسیع عمومی برای افزایش آگاهی های سطح باال درباره بیماری کبد چرب غیرالکلی و

 انگ، فاقد برچسب و عوارض خطرناک آن با استفاده از اصطالحات ساده و 

 

  سیستم بهداشتی تالشهای در حال انجام برای تدوین سیاست ها و اقدامات حمایتهای مالی و قانونی دولتها از

 متابولیککبد چرب 

 رییس انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران، دکتر رضا ملک زاده

 


