
سفره سالم شماره هفتصدوسيزده  هجده خرداد نودوهشت26

نگاهي به بهترين و بدترين خوراكي ها به مناسبت روز جهاني كبد چرب

ماهي  را با سبزي هاي تازه ميل كنيد!

11 خوراكى و نوشيدنى مفيد 
1. سبزى ها؛  تحقيقات مختلف نشان مى دهد مصرف كلم 
بروكلى به جلوگيرى از تجمع چربى در كبد كمك مى كند. 
به عالوه، مصرف هرچه بيشتر سبزى هاى سبزرنگ مثل 
اسفناج و كلم بروكسل مى تواند عالوه بر جلوگيرى از تجمع 
چربى در كبد، براى كاهش وزن عمومى بدن نيز مفيد باشد. 
2. پنير توفو؛  محققان دانشگاه ايلينويز به اين نتيجه 
رسيده اند پروتئين سويا كه در مواد غذايى خاصى مانند 
پنير توفو وجود دارد، مى تواند به كاهش تجمع چربى ها 
در كبد كمك كند. به عالوه، اين پنير حاوى مقادير پايينى 

چربى و مقادير بااليى پروتئين است. 
3. ماهى؛  ماهى هاى چرب مانند سالمون، ساردين، تن 
و قزل آال سرشار از اسيدهاى چرب امگا3 هستند. براساس 
تحقيقات مختلفى كه تاكنون انجام شده، اسيدهاى چرب 
امگا3 مى توانند به تنظيم سطح چربى كبد كمك كنند و 

همچنين سطح التهاب را در كبد كاهش دهند. 
كربوهيدرات هاى  سبوس دار؛  صبحانه  غالت   .4
پيچيده اى كه در انواع غالت سبوس دار مانند غالت صبحانه 

وجود دارند، انرژى مطلوبى به بدن مى رسانند. ضمن اينكه 
فيبر موجود در اين خوراكى ها به خوبى شما را سير مى كند، 
درنتيجه عالوه بر جلوگيرى از احساس گرسنگى كاذب، 

وزن شما را در وضعيت مطلوب نگه مى دارد. 
5. گردو؛ گردو جزو مغزهاى خامى است كه مقادير زيادى 
از اسيدهاى چرب امگا3 را به بدن مى رساند. تحقيقات 
متعددى نشان داده اند اگر افراد مبتال به بيمارى كبد چرب از 
گردو استفاده كنند، نتايج بهترى را در آزمايش هاى مربوط 

به عملكرد كبد دريافت خواهند كرد. 
6. آووكادو؛ آووكادو سرشار از اسيدهاى چرب است و 
تحقيقات نشان داده تركيبات شيميايى موجود در آووكادو 
مى توانند به كاهش آسيب هاى كبدى ناشى از بيمارى كبد 

چرب كمك كنند. 
7. شير و انواع لبنيات كم چرب؛ انواع لبنيات سرشار از 
پروتئين وِى هستند كه مى تواند از كبد در مقابل آسيب هاى 

كبدى ناشى از بيمارى كبد چرب محافظت كند. 
8. تخمه آفتابگردان؛  اين دانه هاى خوش طعم و مغذى 
سرشار از ويتامين E هستند. ويتامين E نوعى آنتى اكسيدان 

محسوب مى شود كه توانايى قابل توجهى براى محافظت 
از كبد در مقابل آسيب هاى كبدى دارد. 

9. روغن زيتون؛  روغن زيتون سرشار از اسيدهاى 
چرب امگا3 است كه اهميت زيادى براى كبد 

دارند. به همين دليل، بسيارى از محققان توصيه 
مى كنند از روغن زيتون به جاى ديگر روغن ها 
يا كره هاى گوناگون براى پخت وپز استفاده 
كنيد. تحقيقات متعددى نشان داده اند روغن 
زيتون به كاهش سطح تركيبات مخرب در 
كبد كمك مى كند و نقش موثرى در كنترل 

وزن دارد. 
10. سير؛  سير نه تنها عطر و طعم خاصى به غذا 

مى دهد، بلكه براساس آزمايش ها و تحقيقات مختلف، 
مكمل هاى پودر سير مى توانند به كاهش وزن بدن و همچنين 
سطح چربى در افراد مبتال به بيمارى كبد چرب كمك كنند. 
از آن هستند  يافته هاى علمى حاكى  چاى سبز؛    .11
كه مصرف چاى سبز مى تواند روند جذب چربى ها را 
مختل كند، درنتيجه براى كبد مفيد باشد. البته محققان 

هنوز در حال تحقيق روى اين موضوع هستند كه آيا 
كبد  در  را  چربى ها  ذخيره سازى  مى تواند  سبز  چاى 
كبد  عملكرد  بهبود  در  موثرى  نقش  و  دهد  كاهش 
داشته باشد يا نه؟ با اين حال، ترديدى نيست كه چاى 
سبز داراى فوايد مختلفى مانند كاهش سطح كلسترول 

و بهبود وضعيت خواب است. 

5 خوراكي ممنوعه 
افرادى كه به بيمارى كبد چرب مبتال هستند بايد استفاده از 
برخي خوراكى ها را براى هميشه از رژيم غذايى خودشان 
حذف كرده و مصرف بعضى از آنها را هم محدود كنند. 
اين خوراكى ها يا مواد غذايى هم در افزايش وزن موثر 

هستند و هم قند خون را افزايش مى دهند. 
1. قندهاى افزودنى؛   از محصوالت حاوى قندهاى 
افزودنى مانند آبنبات ها، كلوچه ها، كيك ها، نوشابه هاى 
گازدار و آبميوه هاى صنعتى دورى كنيد. توجه داشته باشيد 
باال بودن سطح قند خون به افزايش تجمع چربى ها در 

كبد منجر مى شود. 
2. غذاهاى سرخ كردنى؛ اين غذاها ذاتا داراى 
مقادير زيادى از چربى هاى ناسالم و كالرى هستند. 
3. نمك؛ دريافت نمك بيش ازحد مى تواند 
بدن شما را به حفظ و احتباس آب وادار 
كند بنابراين دريافت سديم را به كمتر 
از 1500 ميلى گرم در روز محدود كنيد. 
سفيد  برنج  سفيد؛  نان هاى   .4
اين  بودن  سفيد  سفيد؛  ماكارونى  و 
محصوالت؛ يعنى اينكه آرد غالت آنها 
فراورى شده است. همين ويژگى مى تواند 
سطح قند خون را نسبت به محصوالت تهيه شده 

از غالت سبوس دار بسيار بيشتر افزايش دهد. 
5. گوشت قرمز؛ گوشت هاى پرچرب حاوى مقادير 
زيادى از چربى هاى اشباع هستند. افراد مبتال به كبد چرب 
بايد آنها را از رژيم غذايى شان حذف كرده و گوشت هاى 

بدون چربى را جايگزين آنها كنند.
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ماهى هاى چرب مانند سالمون، ساردين، تن 
و قزل آال سرشار از اسيدهاى چرب امگا3 

هستند. براساس تحقيقات مختلفى كه تاكنون 
انجام شده، اسيدهاى چرب امگا3 مى توانند به 

تنظيم سطح چربى كبد كمك كنند و همچنين 
سطح التهاب را در كبد كاهش دهند

شيوه هاى  از  يكى 
درمان  براى  اصلى 
بيمارى كبد چرب، 
صرف نظر از نوع اين 
بيمارى، رژيم غذايى 
نام اين  مناسب است. همان طور كه 
بيمارى نشان مى دهد، ابتال به بيمارى 
كبد چرب يعنى اينكه چربى مازاد يا 
بيش  از حدى در كبد شما وجود دارد. 
يك كبد سالم، در يك بدن سالم به دفع 
سموم كمك مى كند و همچنين نقش 
مهمى در توليد صفرا دارد. بيمارى كبد 
چرب به كبد آسيب مى رساند و در نتيجه 
نمى گذارد عملكرد كبد به درستى انجام 
شود. از مهم ترين نكات براى رفع كبد 
چرب، مى توان به توصيه هاى تغذيه اى 
اشاره كرد كه به مناسبت روز جهاني 
كبد چرب (مصادف با 22 خرداد)  در 
صفحه «سفره سالم» اين شماره با آنها 

آشنا مى شويد.

 ترجمه: 
يوسف صالحى 

بيمارى كبد چرب مانند بيمارى ديابت يا فشارخون 
باال جزو بيمارى هاى مخفى طبقه بندى مى شود؛ يعنى 
معموال بيمار در حالت عادى خبرى از بيمارى اش 
نخواهد داشت زيرا كبد چرب جزو بيمارى هاى 
نسبتا بدون عالمت است كه در موارد بسيارى، زمانى 
كه بيمار آزمايش خون يا سونوگرافى شكمى براى 
تشخيص مشكالت ديگرى انجام مى دهد، متوجه 
عالئمى از كبد چرب مى شود. بيمارى كبد چرب 
معموال زمانى اتفاق مى افتد كه چربى بيش از حد 
معمول در سلول هاى كبدى بيمار ساخته و ذخيره شود. 
به طور كلى، اگر بيش از 5 تا 10 درصد وزن كل 
كبد فردى را چربى تشكيل دهد، ما مى گوييم آن 
در  است.  شده  مبتال  چرب  كبد  بيمارى  به  فرد 
بيمارى  درباره  كلى  نكته  با 15  است  بهتر  ادامه 
كبد چرب و هشدارهاى مربوط به آن آشنا شويد 
و بدانيد چطور مى توان با تغذيه مناسب مانع ابتال 

به اين بيمارى شد. 
1 متاسفانه تخمين زده مى شود حدود 30 درصد 
از ايرانيان به بيمارى كبد چرب مبتال هستند اما از 

ابتال به اين بيمارى خبر ندارند. 
2 ناآگاهى از ابتال به بيمارى كبد چرب مى تواند 
زمينه بروز سكته هاى قلبى و مغزى يا حتى مرگ 

زودرس را در بيمار فراهم كند. 
3 بيمارى كبد چرب در موارد پيشرفته مى تواند 
تهوع،  گيجى،  ضعف،  خستگى،  مانند  عالئمى 
استفراغ و حتى شكم درد را براى بيمار به دنبال 

داشته باشد. 
4 در مواردى كه بيمارى كبد چرب به سمت 
نارسايي كبد مى رود، عالئمى مانند زردى پوست 

و سفيدى چشم بروز پيدا مى كنند. 
5 بى توجهى به اين بيمارى مى تواند آسيب زيادى 
به بافت كبد بزند و حتى در موارد پيشرفته منجر 

به سيروز كبدى شود. 
6 از مهم ترين داليل ابتال به بيمارى كبد چرب 
زندگى  شيوه  كرد؛  اشاره  موارد  اين  به  مى توان 
ناكافى  تغذيه  نادرست،  غذايى  الگوى  ناسالم، 
به دليل رژيم هاى سخت الغرى يا بيمارى، چاقى 
مفرط، ديابت، افزايش سطح چربى هاى خون و 
خصوصا ترى گليسريد، باردارى (در برخى موارد 
محدود)، سابقه ژنتيكى، مقاومت به انسولين، ابتال 
به نشانگان متابوليك، مصرف مستمر برخى داروها 
كورتون ها، مصرف  يا  استروژنى  داروهاى  مانند 
ناخواسته سموم، برخى عفونت هاى ويروسى يا 

برداشتن كيسه صفرا. 
7 معموال بيمارى كبد چرب درمان دارويى خاصى 

ندارد ولى در مواردى و به تشخيص پزشك معالج، 
مى توان از درمان هاى دارويى كمكى استفاده كرد. 
درمان اوليه كبد چرب شديدا وابسته به علت يابى 

بروز بيمارى است. 
8 چند مورد از مهم ترين اصول در درمان بيمارى 
كبد چرب يا پيشگيرى از ابتال به اين بيمارى شامل 
اين موارد مى شوند؛ اصالح شيوه زندگى، اصالح 
الگوى غذايى، افزايش فعاليت هاى فيزيكى روزانه 

و حذف عوامل خطرى كه به آنها اشاره شد. 
9 يكى از باورهاى عمومى اين است كه بيشتر 
افراد گمان مى كنند فقط مصرف چربى ها باعث 
حالى  در  اين  مى شود.  كبد چرب  بيمارى  بروز 
تغذيه اى  عامل  تنها  الزاما  چرب  مواد  كه  است 

ابتال به بيمارى كبد چرب نيستند و گاهى منابع 
غذايي كربوهيدرات هاي ساده هم مى توانند نقش 

برجسته اى در ابتال به كبد چرب ايفا كنند. 
10 براى پيشگيرى از ابتال به بيمارى كبد چرب، 
بهتر است مصرف قندهاى ساده را تا حد امكان 
با  اين توصيه  برنامه غذايى تان محدود كنيد.  در 
تاكيد بيشترى براى بيماران ديابتى مطرح است. 

11 به افرادى كه مى خواهند از پيشرفت بيمارى كبد 
چرب در امان بمانند، توصيه مى شود سبزى فراوان 
و مقدار مشخصي ميوه را در رژيم روزانه غذايى شان 
داشته باشند. هرچه ميزان مصرف سبزى ها در برنامه 
غذايى بيشتر باشد، احتمال ابتال به بيمارى هايى 

مانند بيمارى كبد چرب كمتر خواهد شد. 

12 براى پيشگيرى از ابتال به كبد چرب توصيه 
مى كنيم روغن هاى مايع را جايگزين روغن ها و 
چربى هاى جامد كنيد كه حاوى اسيدهاى چرب 

اشباع و ترانس هستند. 
13 اصالح الگوى پخت وپز از ديگر موارد پيشگيرى 
از ابتال به بيمارى كبد چرب محسوب مى شود. اگر 
نمى خواهيد اين بيمارى سراغ شما بيايد، بهتر است 
از روش هاى پختى مانند آبپز كردن، بخارپز كردن، 
پخت معمولى با حرارت كم يا گريل كردن به جاى 
روش هاى ناسالم مثل سرخ كردن يا غوطه وركردن 

مواد غذايى در روغن كمك بگيريد. 
مختلف  تحقيقات  و  آمارها  نتايج  متاسفانه   14
ميان  چرب  كبد  بيمارى  مشكل  مى دهد  نشان 
كودكان ايرانى مانند كودكان ساير نقاط جهان در 
دهه گذشته شيوع بيشترى داشته است. براساس 
اين تحقيقات مشخص شده بيش از 80 درصد 
مفرط  يا  شديد  چاقى  دچار  كه  چاق  كودكان 
هستند، پيشرفت سريع ترى نسبت به بزرگساالن 
براى بروز فيبروز كبدى دارند. آمار ابتال به بيمارى 
پيش دبستانى هم  ميان كودكان  كبد چرب حتى 
گزارش شده است. از اين رو، بسيار مهم است كه 
والدين از همان بدو تولد نسبت به نوع خوراك 
كودكان شان، روش طبخ غذا براى آنها و تشويق 
بچه ها به داشتن فعاليت فيزيكى روزانه حساسيت 

الزم را داشته باشند. 
15 با تمام توضيحاتى كه ارائه شد، بهتر است اين 
را هم بدانيد كه يك راه ساده براى تشخيص ابتال 
يا عدم ابتال به كبد چرب در افرادى كه احتمال 
بروز اين بيمارى در آنها وجود دارد، اندازه گيرى 
دور كمر است. معموال اگر اندازه دور كمر بيشتر 
از 90 سانتى متر باشد، شما بيشتر در معرض خطر 
ابتال به كبد چرب قرار خواهيد گرفت. حاال اگر 
بيمارى هاى زمينه اى يا عامل همراه ديگرى كه به 
آنها اشاره كرديم هم در شما وجود داشته باشد، 
باالتر  شما  در  چرب  كبد  به  ابتال  خطر  هم  باز 

خواهد رفت.

 دكتر مجيد حاجى فرجى
استاد انستيتو تحقيقات تغذيه كشور و 

دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى

اصول كلى 
رژيم غذايى 

رژيم غذايى مناسب براى افراد مبتال به 
بيمارى كبد چرب داراى اصول كلى زير است: 

 گنجاندن مقادير زيادى از ميوه ها و سبزى هاى 
مختلف در رژيم غذايى 

 گنجاندن مقادير زيادى از مواد غذايي سرشار از فيبر مانند انواع 
حبوبات و غالت سبوس دار 

 به حداقل رساندن ميزان استفاده از قندهاى افزودنى، نمك، چربى هاى ترانس، 
كربوهيدرات هاى تصفيه شده و چربى هاى اشباع 

ضمن اينكه يك رژيم غذايى كم چربى و كم كالرى هم مى تواند به 
كاهش وزن افراد كمك كند و خطر ابتال به بيمارى كبد 

چرب را كاهش دهد. اگر شما دچار اضافه وزن 
هستيد، بايد حدود 10 درصد از وزنتان 

را كم كنيد تا خطر ابتال به اين 
بيمارى را كاهش دهيد.

  نگاه متخصص تغذيه 

افزايش دور كمر،  احتمال كبد چرب را باال مي برد!


