
كبد چرب غيرالكلى از ديدگاه طب سنتى ايران
«كبد» همراه مغز و قلب از اعضاى رئيسه بدن 
هستند. اعمال و وظايف كبد در بدن بسيار 
مهم است چرا كه كبد معدن روح طبيعى و 
قواى طبيعى است و تبديل  كننده كيلوس معدى 
به كيموس است. همچنين تغذيه و رشد و 
كبد  مى گيرد.  انجام  كبد  بدن  توسط  تكامل 
محل توليد اخالط چهارگانه خون، بلغم، صفرا 
و سوداست. بروز تغييرات در بدن از جمله 
تغيير رنگ چهره و ورم هاى زير پلك تحتانى 
چشم از عالئم بيمارى هاى كبد(سوء مزاج ها) 
است. از سوء مزاج هاى مهم كبد كه مى تواند 
مرتبط با كبد چرب باشد، سوء مزاج هاى سرد 
و  تر كبد و انسدادهاى مسير عروق غذارسان 
به كبد است. عالئم اين سوءمزاج ها عبارتند 
از: ادرار سفيد و رقيق، زيادى بلغم، تشنگى 
بى اشتهايى  زياد، كمى هضم،  كم، گرسنگى 
هنگام سردى بسيار زياد، مدفوع گاهى كمى 
به  مايل  مرطوب  گاهى  و  بو  بدون  خشك 
سفيدى و كم بو، نبض كند، سفيدى زبان و 
لب ها، بى رونقى رنگ چهره (گاهى سياه مايل به 
سبزى و گاهى زرد مايل به پسته اى)، كم خونى 

و دشوارى جريان خون. 
كبد چرب غيرالكلى امروزه يكى از شايع ترين 
بيمارى هاى كبدى در  جوامع مدرن امروزى 
با زندگى شهرى،  رابطه مستقيمى  است كه 
كم تحركى و چاقى دارد و در صورت تشخيص 
و درمان به موقع مى تواند از ابتالى به موارد 
پيشرفته بيمارى كبد مانند سيروز و نارسايى 

كبد و عواقب آن جلوگيرى كند.
در طب رايج، كبد چرب غيرالكلى داراى عالئم 
بالينى اختصاصى در بيشتر بيماران نيست و 
عالئم عمدتا شامل احساس ضعف و خستگى 
نسبى و ناراحتى مبهم در ناحيه كبد است و 
تصويربردارى  روش هاى  برمبناى  تشخيص 
(عمدتا سونوگرافى) و آزمايش هاى پاراكلينيك 
خواهد بود. البته تشخيص قطعى با نمونه بردارى 

از كبد است كه يك روش تهاجمى محسوب 
مى شود.

كبد چرب غيرالكلى در طب رايج در طيفى 
آن  ابتداى  كه  دارد  قرار  كبد  بيمارى هاى  از 
چاقى و مراحل اوليه نشانگان متابوليك است 
كبد  نارسايى  و  سيروز  بعدى  مراحل  در  و 

قرار مى گيرد.
با توجه به عالئم بالينى و پاتوفيزيولوژى كبد 
چرب غيرالكلى كه تجمع بيش از حد چربى 
(عمدتا ترى گليسريدها) در هپاتوسيت هاى كبد 
است، بايد اين عالئم را در منابع طب سنتى در 

مباحث سوء مزاج هاى سرد و  تر كبد، سده ها 
(انسداد) و اورام كبد (سرطان كبد) جستجو كرد. 
طريق  از  كيلوس  كه  هنگامى  كبد،  در سده 
عروق ماساريقا (مزانتريك) به كبد مى رسد، 
اگر انسداد وجود داشته باشد مواد تجمع و 
احتباس مى يابند و احساس پرى و ثقل در 
ثقل  احساس  اين  ايجاد مى شود.  كبد  ناحيه 
و سنگينى با شدت كمتر در اورام كبد وجود 
دارد اما عمدتا در اورام كبد، درد و كشيدگى 
نيز  تب  ابتدا  از  و  است  بارزتر  دنده ها  زير 
وجود  اغلب  كبد  انسداد  علت  دارد.  وجود 

ماده اى غليظ، لزج و سرد و  تر است كه به 
دليل زيادى و پر شدن و انباشت اين مواد در 
كبد، امتال ايجاد خواهد كرد. اغلب توليد اين 
 گونه مواد به دليل مشكالت تغذيه اى و شيوه 
زندگى غلط است بنابراين بايد توجه داشت 
هيچ گونه داروى قطعى و روش درمانى يكسانى 
براى درمان افراد مبتال به كبد چرب وجود 
ندارد و تغيير در شيوه زندگى حتما بايد جزء 

اصلى درمان باشد.
باال،  فشارخون  با  افراد  چاق،  افراد  در 
ترى گليسريد باال و مقاومت به انسولين خطر 

ابتالى به كبد چرب بيشتر است. فعاليت بدني 
مي  تواند منجر به كاهش خطر ديابت نوع2، 
كاهش مقاومت به انسولين، فشار  خون باال، 
متابوليك شود،  نشانگان   باال و  چربي  خون 
درنتيجه مي توان گفت فعاليت بدني مي  تواند 
در درمان بيماران مبتال به بيماري كبد  چرب 
 غيرالكلي مفيد باشد. همچنين ورزش باعث 
كاهش ميزان آنزيم هاي  كبدي در سرم بيماران 
مبتال به كبد چرب مي شود. درحقيقت حتي 
افزايش اندكي در ميزان فعاليت بدني روزانه نيز 
مي تواند منجر به بهبود آنزيم هاي  كبدي شود.

مواد و عادات غذايى كه مى تواند منجر به 
سوء مزاج سرد و  تر يا سده (كبد چرب) شود:
بالفاصله  و  گرم  بسيار  غذاهاى  1) خوردن 

نوشيدن آب سرد پس از آن
2) نوشيدن آب سرد بالفاصله روى غذا، بعد 

از حمام، بعد از جماع، بعد از ورزش 
3) مصرف خوردنى هاى لزج و غليظ كه مضر 
كبد است و كبد را مستعد انسداد (سده) مى كند.
4) روى هم خوردن غذاها به نحوى كه يك 
غذا هضم نشده غذاى بعدى را روى آن بخورند. 

5) خوردن شيرينى و حلوا بالفاصله روى غذا.

19طب ايرانى

برخى غذاها و گياهان مناسب براى كبد چرب
 گوشت هاى گرم و لطيف همراه نخود، به عالوه زيره، شويد، دارچين و آويشن

 كرفس، مويز، بادام، پسته و فندق
 دمنوشى از تخم رازيانه، تخم كرفس، شيرين بيان از هر كدام 10 گرم همراه 35 گرم گلقند عسلى

 زيره (سياه و سبز)، انيسون، مرزنجوش، سياهدانه (شونيز)، دارچين، اثلق (پنج انگشت)، هويج ايرانى(زردك)، بيدمشك، گلپر و بادرنجبويه
 ماءالجبن (آب پنير) ناشى از شير شتر يكى از بهترين انواع ماءالجبن براى درمان سوء مزاج سرد و  تر و سده كبد است و باعث دفع رطوبات غليظ كبد مى شود.
 سكنجبين ها: انواع سكنجبين ها با قدرت بازكنندگى مجارى و نفوذ خود يكى از پرمصرف ترين داروها در رفع سده و به خصوص سده هاى كبدى 

هستند كه مى توانند اخالط غليظ لزج و مواد سوداوى ناشى از احتراق بلغم را با مكانيسم پاك سازى اخالط لزج كبد برطرف كنند.

به مناسبت 12 ژوئن مصادف با 22 خرداد كه به نام روز جهانى «كبد چرب غيرالكلى» نام گرفت

درد خاموش كبد!

ادويه با توجه به مزاج 
در  خشكش  و  گرم 
افراد داراى مزاج گرم، 
خصوصا گرم و خشك 
بايد با احتياط مصرف 
شود اما مصرف ادويه همراه غذا در افراد با طبع سرد، عامل 

فعال شدن كبد و كاركرد منظم دستگاه گوارش خواهد بود. 
مصرف بجا و در حد متعارف ادويه مخصوصا در مزاج سرد و 
مرطوب، سبب تعديل رطوبت هاى اضافى معده و رطوبت هاى 
بيمارى هاى  دستگاه گوارش مى شود و در تخفيف و درمان 

ناشى از سردى و رطوبت بسيار موثر است.
اضافه كردن ادويه به انواع غذاها از ديرباز فقط براى خوشمزگى 
به  به عنوان مصلح  و  براى كاهش سردى  بلكه  نيست،  آنها 
غذاها اضافه مى شود و تنها افراد با مزاج گرم و خشك بايد 
از مصرف افراطى ادويه تند بپرهيزند تا دچار عوارض ناشى 

از آنها نشوند.

الك غلط گير

 دكتر محمدعسكر 
فراشاه

متخصص طب ايرانى

باورهاى اشتباه را كنار بگذاريم!
ادويه براى سالمت كبد مضر است

 دكتر على غالمپور
دانشجوى دكتراى تخصصى طب 

سنتى ايران، دانشكده طب سنتى و 
مكمل مشهد

خورش ريواس
مواد الزم 

گوسفند:  گوشت   
250 گرم

 پياز خردشده: 1 عدد
 ريواس پوست گرفته 

و خردشده:0/5 كيلوگرم
 نعناع و جعفرى ساطورى شده: 4-3 پيمانه

 روغن زيتون
 نمك و فلفل

طرز تهيه
پياز را روى شعله ماليم با روغن زيتون تفت دهيد. گوشت خردشده 
را به آن اضافه كنيد و تفت بدهيد، سپس 3 پيمانه آب اضافه كرده و 
صبر كنيد  جوش بيايد، شعله را كم كنيد و در ظرف را بگذاريد تا 3 
ساعت بپزد. ريواس خردشده را در كمى روغن زيتون تفت دهيد و 
كنار بگذاريد. نعناع و جعفرى را به همين شكل تفت بدهيد و در پايان 
ساعت دوم پخت گوشت اضافه كنيد. 15 دقيقه آخر پخت، ريواس ها 

و نمك و فلفل را اضافه كنيد. كمى 
شعله را زياد كنيد تا خورشتان به 
روغن بيفتد. خورش ريواس ترش 
است و نيازى به چاشنى ندارد. 

مطبخ ايرانى

 دكتر الهام اخترى
متخصص طب ايرانى

شماره هفتصدوسيزده هجده خرداد نودوهشت

كبد  بيمارى 
غيرالكلى  چرب 
بار  اولين  براى 
 1950 دهه  در 
ميالدى و زمانى 
كه كبد چرب در گروهى از بيماران چاق تشخيص داده شد، 
توصيف شد. شيوع اين بيمارى در اياالت متحده و اروپا رو به 
افزايش است و اين افزايش شيوع، مستقيم با همه گيرى چاقى 

كه در اين جمعيت ها ديده مى شود، ارتباط دارد. 
طيف بيمارى شامل كبد چرب ساده مى شود كه با گذشت زمان 
مى تواند به سمت تخريب كبد و بيمارى مزمن كبد پيشرفت كند. 
بيشتر افرادى كه به پزشك مراجعه مى كنند، كبد چرب غيرالكلى 
آنها به دنبال كشف تصادفى افزايش آنزيم هاى كبدى، تشخيص 

داده مى شود. 
بيمارى ممكن است با ضعف يا احساس ناراحتى مبهم در ربع 
راست فوقانى شكم بروزكند. معموال بيمارى تظاهر كبدى نشانگان 
متابوليك محسوب مى شود و نشانگان متابوليك عبارت است 

باال،  فشارخون  چاقى،  از 
افزايش  شيرين،  ديابت 

سطح چربى ها و...
اساس درمان بيمارى 
كاهش  چرب،  كبد 
وزن و ورزش است 
كه اغلب دست يافتن 

خواهد  دشوار  آن  به 
بود. بعضى داروها مانند 

داروهاى كاهنده چربى و 
كنترل كننده  داروهاى  بعضى 

بيمارى  بهبود  در  مى توانند  قندخون 
موادى  و  آنتى اكسيدان ها  مى رسد  نظر  به  باشند.  كمك كننده 
همچنان  اما  هستند  سودمند  نيز   E ويتامين  مكمل هاى  مانند 
بايد تالش ها معطوف به كاهش وزن و ورزش باشد. جراحى 
بارياتريك (Bariatric) نيز روش تهاجمى براى كاهش وزن 

است كه مى تواند براى اين بيماران تجويز شود.

شيوع كبد چرب 
در كودكان چاق 
نسبت به كودكان 
طبيعى  وزن  با 
و  است  باالتر 
اصالح شيوه زندگى به بهبود بيمارى كمك مى كند. از اصول 

اصالح شيوه زندگى مى توان به موارد زير اشاره كرد:
 پرهيز از مصرف فست فود

 پرهيز از مصرف غذاهاى بسيار چرب
 پرهيز از نوشيدن آب بين غذا

 پرهيز از تند خوردن
 پرهيز از درهم خورى

و  سرد  فصول  در  (خصوصا  يخ  آب  نوشيدن  از  پرهيز   
ابتداى صبح)

 پرهيز از مصرف موادى مانند ژله، بستنى، تنقالت حاوى 
مواد نگهدارنده و رنگى

 مصرف بيشتر مقويات كبد مانند انار، به، سيب، زرشك و 

دارچين در قالب ميوه، غذا و تنقالت
 مصرف بيشتر نخود در غذاها

 مصرف تنقالتى مانند مويز، نخودچى، فندق و بادام
 مصرف سكنجبين ملس

 دكتر فرنوش ابراهيم زاده
متخصص داخلى و استاديار گروه 

داخلى دانشگاه علوم پزشكى 
مشهد

 دكتر ارمغان سادات 
كيهانمهر

متخصص طب ايرانى

امروزه «كبد چرب» يكى از شايع ترين بيمارى هاست كه ميليون ها نفر 
در دنيا به آن مبتال هستند. اين بيمارى كه درنتيجه اختالل متابوليك 
بروز پيدا مى كند، ارتباط مستقيمى با شيوه زندگى مدرن، به عبارتى 
رژيم هاى غذايى نامتعادل و سرشار از چربى و شيرينى و همچنين 
كمبود فعاليت هاى جسمانى دارد. از آنجا كه ابتال به «كبد چرب» معموال بدون عالئم 
هشداردهنده است و بيمارى مدت ها به طور خاموش پيشرفت مى كند، بسيار نگران كننده 
است. متاسفانه در بسيارى از موارد، بيمارى پس از رسيدن به مراحل پيشرفته تشخيص 

داده مى شود كه پيامدهاى جدى و خطرناكى مانند سيروز يا سرطان كبد را در پى دارد. 
«كبد چرب» بيمارى بسيار جدى اى است و بيماران مبتال به كبد چرب در معرض خطر 
بيشتر ناراحتى هاى قلبى-عروقى هستند كه به عنوان نخستين عامل فوت اين بيماران 
شناخته مى شود.  آموزش تاثير بسيار جدى در زمينه پيشگيرى و تشخيص به موقع 
بيمارى دارد و از همين رو، از سال 2018 ميالدى، 12 ژوئن مصادف با 22 خرداد به 
عنوان روز جهانى «كبد چرب غيرالكلى» معرفى شده تا توجه بيشتر نسبت به شيوه 

زندگى و زمينه هاى خطر مورد توجه باشد. 

 مريم سادات 
كاظمى

كودكان و كبد چرب؛ اين اخطار را جدى بگيريد!«چاقى» جدى ترين علت زمينه ساز «كبد چرب»
باال،  فشارخون  چاقى،  از 

افزايش  شيرين،  ديابت 

اساس درمان بيمارى 
كاهش  چرب،  كبد 
وزن و ورزش است 
كه اغلب دست يافتن 

خواهد  دشوار  آن  به 
بود. بعضى داروها مانند 

داروهاى كاهنده چربى و 
كنترل كننده  داروهاى  بعضى 

عملكرد و موقعيت «كبد»

عوامل خطر

«كبد» مواد غذايى 
درون خون را به 
ويتامين ها، هورمون ها 
يا انرژى براى 
عملكرد اندام هاى 
مختلف بدن 
تبديل مى كند

بى تحركى يا 
عدم فعاليت 
جسمانى كافى 
در زندگى

مصرف زياد قند و چربى به صورت 
مداوم و در طوالنى مدت
حتى نوشابه هاى اليت نيز گرچه ارتباط مستقيمى با بروز بيمارى 
ندارند، به دليل اينكه عادت به خوراكى هاى شيرين ايجاد مى كنند، 
براى سالمت مفيد نيستند و توصيه نمى شوند.

بيشتر بخوانيد

«خورش ريواس» رادر صفحه 26 
همين شماره بخوانيد.


