آیا می دانید کبد چرب را می توان با داروهای گیاهی درمان نمود؟
دکتر زیبا یوسف زاده :پزشک ،کارشناس ارشد گیاه درمانی و عضو هیئت علمی و مرکز تحقیقات شرکت گل دارو
تعریف کبد چرب:
این روزها بیماری های کبدی خصوصاً کبد چرب در بین ایرانیان بسیار شایع شده و به یکی از عوامل اصلی مرگ و میر تبدیل
شده است %10 -35 .از جمعیت بزرگساالن سراسر جهان به بیماری کبدچرب غیر الکلی مبتال می باشند .کبد چرب یک التهاب
کبدی است که در اثر تجمع بیش از حد چربی در بافت کبد ایجاد می شود .وجود چربی در کبد طبیعی است ،اما اگر میزان آن
بیش از  %5-10وزن کل کبد شود به آن کبد چرب می گویند .تجمع بیش از حد چربی در کبد باعث اختالل در فعالیت طبیعی
بافت کبد می گردد.
علت ایجاد کبد چرب:
 .1کبد چرب غیرالکلی )Non Alcoholic Fatty Liver Disease ( NAFLD
کبد چرب یا استئاتوزیس ناشی از مصرف کالری بیش از حد و تجمع چربی در کبد می باشد .در بسیاری از موارد استئاتوزیس
بدون آسیب کبدی است اما گاهی منجر به التهاب کبد و استاتوهپاتیت ( )NASH: Non Alcholic Steatohepatitisمی
شود که در نهایت فیبروز و سیروز کبدی را سبب خواهد گردید.
علت اصلی بروز کبد چرب غیرالکلی سندرم متابولیک (چاقی ،مقاومت به انسولین ،فشار خون باال و دیس لیپیدمی) می باشد.
 .2کبدچرب الکلی )Alcoholic Fatty Liver Disease ( AFLD
کبدچرب الکلی ناشی از مصرف بیش از حد الکل می باشد که خوشبختانه در کشور ما زیاد شایع نیست.
 75%افراد چاق مستعد ابتال به کبد چرب ساده و  %23آنها کبد چرب همراه با التهاب خواهند داشت %70 .بیماران مبتال به کبد
چرب چاق هستند )BMI < 30( .البته اضافه وزن نیز سبب افزایش ایجاد کبد چرب می شود)BMI=25-30 (.
فاکتورهای افزایش دهنده خطر کبد چرب:
علل مهم دیگر کبد چرب شامل عواملی هستند که باعث تغییر متابولیسم بدن می شوند ،مانند کاهش وزن ناگهانی بدن به علت
رژیم های سخت و طوالنی ،تغذیه وریدی ،سوء تغذیه ،گرسنگی طوالنی مدت ،انجام برخی از جراحی های شکمی مانند
برداشتن قسمتی از معده ،لوزالمعده و کیسه صفرا.
از علل دیگر کبد چرب می توان فاکتورهای ژنتیکی ،مصرف داروهایی مانند کورتیکواستروئیدها ،تتراسایکلین و
تتراکلریدکربن و غیره را نام برد .در کودکان اختالالت مادرزادی مانند سیستیک فیبروزیس و بیماری ویلسون می تواند باعث
ایجاد کبد چرب شود .البته باید در نظر داشت که بیمارانی هستند که بدون داشتن هیچ کدام از عوامل خطر ذکر شده و بدون
هیچ دلیل شناخته شده ای مبتال به کبد چرب می شوند.
چربی دور شکم براساس جنس می تواند معرف شانس ابتال به کبد چرب باشد به گونه ای که زنان با دور کمر بیش از  88سانتی
متر و مردان با بیش از  102سانتی متر مستعد ابتال به کبد چرب می باشند .در بسیاری از بیماران با کبد چرب غیرالکلی
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 NAFLDسیر بیماری خوش خیم می باشد ولی چنانچه اهمیت داده نشود و درمان نگردد ،کبد چرب غیرالکلی پیشرفت کرده
و بیمار دچار التهاب کبد ( )NASHگشته و در نهایت دچار فیبروز ،سیروز ،ویا حتی کانسر کبد ( )HCCمی گردد .میزان
شیوع  6-2% NASHمی باشد که  %20آنها به سیروز مبتال گشته و متاسفانه  %11آنها فوت می نمایند.
کبد چرب در کودکان:
شایعترین بیماری کبدی در کودکان کبد چرب می باشد .تقریباً  %10کودکان ممکن است NAFLDداشته باشند .در کودکان
کانادایی از هر  10نفر  1نفر افزایش وزن دارد .در کل  %22-53کودکان چاق شانس ابتال به کبد چرب را دارند.
عالئم و شیوع بیماری :
از آنج ا که این بیماری سیر پیشرونده دارد می تواند در مراحل اولیه تا زمانی که تاثیرات منفی بر عملکرد کبد ایجاد نماید ،بدون
عالمت باشد  .در آن زمان عالئمی از قبیل احساس ضعف ،خستگی و کاهش وزن بروز می کند از آنجایی که سیر این بیماری
مزمن است شاید سال ها طول بکشد تا منجر به سیروز کبدی و درنهایت نارسایی کبد گردد .در نقطه مقابل در موارد نادری به
دلیل ناشناخته سیر بیماری متوقف و یا حتی به حالت طبیعی باز می گردد ،بدون آنکه درمان مشخصی انجام گرفته باشد.
بین  10تا  % 30بزرگساالن در کشورهای پیشرفته مبتال به این بیماری هستند که معموالً شامل افراد چاق در سنین میانسالی می
باشد  .شیوع بیماری کبد چرب با افزایش سن ،سیر صعودی می یابد و شیوع آن در آقایان دو برابر خانم ها می باشد و با شروع
یائسگی شیوع بیماری کبد چرب در خانم ها نیز افزایش می یابد.
تشخیص کبد چرب:
مانند هر بیماری دیگری معموالً با گرفتن شرح حال و معاینه بیمار آغاز می گردد .گرچه در بسیاری از موارد عالئم قابل توجهی
در این بیماری مشاهده نمی شود ،ولی بزرگ شدن کبد ،باال بودن آنزیم های کبدی و انجام سونوگرافی ،سی تی اسکن و ام آر
ای تشخیص این بیماری را ممکن می سازد.
در استئاتوز آنزیم های کبدی ( ASTو  )AITبه میزان  %50افزایش می یابد ،ولی در استئاتوهپاتیت افزایش آنزیم های کبدی
به میزان %80سیر صعودی نشان می دهد .در کبد چرب غیرالکلی میزان  ALTبیش از  ASTاست ولی در کبد چرب الکلی
 ASTبیش از  2برابر  ALTمی باشد.در این بیماری افزایش میزان آهن و فریتین نشانه شدت بیماری است PT .و  Bilنرمال
می باشد .ولی  GGTو  ALPتا  3برابر افزایش دارد.
درمان کبد چرب:
تا کنون درمان قاطعی برای این بیماری یافت نشده است ولی چنانچه عامل ایجاد آن چاقی ،دیابت ،دیس لیپیدمی و فشار خون
باال باشد ،این بیماری قابل کنترل است .تغییر شیوه زندگی ،کاهش وزن و انجام فعالیت های ورزشی سبب کاهش میزان کبد
چرب می شود به گونه ای که اگر وزن بیمار به میزان  %5 – 10کم شود استئاتوزیس کاهش می یابد و کاهش وزن بیشتر از
 10%و باالتر از آن سبب بهبودی التهاب یا استئاتوهپاتیت می شود.
برای درمان و پیشگیری کبد چرب بهتر است نکات زیر رعایت شود:
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 مصرف محدود مواد نشاسته ای ،کاهش مصرف کربوهیدرات ها از جمله قندهای ساده،انواع دسر،نوشابه،بیسکوئیت ،کیک ،ماکارونی ،نان(بهتر است از نان سبوس دار استفاده شود).
 مصرف میوه های سرشار از آنتی اکسیدان مانند آلو ،زغال اخته ،شاتوت ،توت فرنگی ،تمشک ،پرتقال ،انار وسیب اما بهتراست در هروعده بیش از یک واحد میوه مصرف نشود.
 افزایش مصرف سبزی و مصرف سیر ،پیاز ،کلم ،چغندر ،آرتی شو (کنگرفرنگی) نوشیدن  8لیوان آب در روز مصرف روغن ماهی مصرف قهوه و دریافت کافئین استفاده از ویتامین E تعداد وعده های غذایی زیاد(6وعده در شبانه روز) ولی حجم آنها کم باشد. استفاده از منابع غنی ویتامین ث و سلنیوم (سلنیوم به مقدار کافی در غذاهای دریایی مانند میگو و ماهی موجوداست)
 انجام ورزش حداقل هفته ای  4مرتبه ،هر مرتبه  30دقیقه مانند پیاده روی ،شنا و غیره اجتناب از مصرف الکل اجتناب از مصرف شکر اجتناب از مصرف مواد لبنی پرچرب مانند شیر ،خامه ،پنیر و بستنی اجتناب از مصرف غذاهای سرخ شده و آماده استفاده از داروهای گیاهی وگیاهان دارویی مانند خارمریمفوائد درمانی خار مریم )Silybum marianum L.( Milk Thistle
بیش از  200سال است که از دانه های گیاه خارمریم در درمان بیماری های کبدی و اختالالت کیسه صفرا استفاده می شود .از
جمله مهمترین بیماری هایی که این گیاه بر روی آنها اثرات سودمنددرمانی دارد می توان به کبد چرب ،هپاتیت و سیروز اشاره
نمود .این گیاه از بافت و عملکرد کبد در برابر مواد شیمیایی و سمی از جمله سم مار ،مسمومیت با قارچ و مسمومیت با الکل نیز
محافظت می نماید.
میوه خارمریم دارای فالونوئیدهای گیاهی مهمی تحت نام سیلیمارین است که همگی دارای اثرات محافظت کننده کبدی می
باشد .در واقع سیلیمارین مجموعه ای از ترکیبات سیلی بین ،سیلی کرستین و سیلی دیانین می باشد .از بین مواد مذکور سیلی بین
فعال ترین ماده موثره گیاه است .حفاظت کبدی سیلیمارین در واقع به معنای افزایش مقاومت سلول های کبدی در برابر آسیب
های سمی می باشد.
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کبد چرب ،استئاتوهپاتیت و سیروز کبدی ،ریسک فاکتورهای مهم سرطان کبد می باشند و درمان آنها همواره از مشکالت
پزشکان بوده است .کارایی داروهای شیمایی مانند اینترفرون ،کلشی سین ،پنی سیالمین و کورتیکواستروئیدها هرچند غالب
است ،اما در بسیاری از موارد متناقض عمل کرده و عوارض مصرف آنها عامل بازدارنده ای برای تجویز آنها در بیماران است.
استرس اکسیداتیو و مقاومت به انسولین ،مکانیسم اصلی ایجاد بیماری های کبد می باشد .سیلیمارین موجود در گیاه خارمریم
دارای اثر آنتی اکسیدان مناسب جهت حذف رادیکال های آزاد اکسیژن در بدن می باشد .همچنین قادر به جلوگیری از ایجاد
سمیت الکلی از طریق مهار پراکسیداسیون لیپیدی و جلوگیری از کاهش مقادیر گلوتاتیون درون یاخته ای می باشد .نکته مهم
در این بررسی ها این است که سیلیمارین تداخلی با سیتوکروم  P540نداشته و بنابراین اثر ضد سمیت آن را می توان کامالً به
خاصیت ضداکسیدانی و پاکسازی رادیکال های آزاد نسبت داد .سیلیمارین با افزایش فعالیت  SODیا سوپراکسیددیسموتاز
باعث آثار آنتی اکسیدانی می شود .بسیاری از ژن هایی که در یاخته های کبدی مسئول ایجاد پاسخ فاز حاد التهاب در کبد می
باشند ،تحت کنترل فاکتور نسخه برداری  NFkappaBقرار دارند .در واقع این فاکتور هسته ای کلید اصلی و نقطه تنظیم پاسخ
های ایمنی و التهابی می باشند .براساس مطالعات صورت گرفته سیلیمارین باعث مهار این فاکتور و در نتیجه مهار بیان آن می
شود .در مقایسه با  -Nاستیل ستئین ( )NACمشخص شده است که اثر مهار کنندگی سیلیمارین بر روی این فاکتور نسبت به
( ) NACبیشتر و اختصاصی تر می باشد .از طرفی سیلیمارین با مهار فعال کننده های این فاکتور مانند ( ،)TNFαاز فعال شدن
آن جلوگیری می نماید و به طور خالصه این اثرات مهارکنندگی سیلیمارین بر فعالیت فاکتور نسخه برداری و واسطه های
التهابی ،توجیه کننده اساس مولکولی خواص ضدسرطانی ،ضدالتهابی و حفاظت سلولی آن می باشد.
سیلیمارین یکی از داروهایی است که براساس مطالعات صورت گرفته دارای اثرات عمده ضدالتهابی در کبد می باشد .این دارو
با تثبیت غشاء ماست سل ها ،مهار مهاجرت نوتروفیل ها ،مهار عملکرد سلول های کوپفرکبد ،ممانعت از سنتز لکوترین های
التهابی و عدم تشکیل پروستاگالندین ها ،باعث مهار روند های التهابی می شود.
یکی از مکانیسم های مهم س یلیمارین قابلیت آن در القاء بافت کبدی برای بازسازی سریع تر و موثرتر از طریق افزایش سنتز

پروتئین در بافت آسیب دیده می باشد .سیلیمارین از طریق تحریک  DNAپلی مراز  Aباعث افزایش تشکیل ریبوزم ها و
سنتز  DNAو در نتیجه افزایش تولید پروتئین می شود،همچنین از طریق مهار آنزیم  HMG-CoAمانع سنتز کلسترول و
موجب افزایش  HDLمیگردد .همچنین در موشهای صحرائی که با کلسترول به میزان باال تغذیه شده بودند ،مانع از
افزایش کلسترول خون میگردد .در مطالعهای بر  72بیمار مبتال به کبد چرب غیرالکلی پارامترهای آالنین آمینوترانسفراز
( ،)AITآسپارتات آمینوترانسفراز( )ASTو گاماگلوتامیل ترانس پپتیداز قبل و پس از درمان با سیلیمارین مقایسه شد .پس
ازگذشت  6ماه از درمان کاهش معنی داری ( )P<0.001در آنزیمهای کبدی مشاهده شد .همچنین اندکسهای اولترا
سونیک کبدی (استئاتوهپاتیت) کاهش داشته اند ()P<0.05
تاکنون چندین مطالعه بالینی در مورد اثرات درمانی سیلیمارین در هپاتیتهای ویروسی منتشر شده است .اگرچه سیلیمارین
اثری بر روی تکثیر ویروس ندارد ،ولی با مهار روندهای التهابی و جلوگیری از آسیب ویروس بر یاختههای کبد میتواند در
روند درمان این بیماران کمک کننده باشد .مکانیسم آسیب در هپاتیت  ،Cشامل آسیب اکسیداتیو به علت تغییر عملکرد
4

 بوده که هم در بیمارانی که قبل از مرحلهHCV  این اختالل ناشی از وجود پروتئین هستهای ویروس.میتوکندری میباشد
 بنابراین استفاده از درمانهای.سیروز هستند دیده میشود و هم در بیمارانی که بیماری آنها در فاز مزمن سیروتیک قرار دارد
 استفاده از مواد، میدانیم یاختههای ستارهای شکل در ایجاد فیبروز کبدی موثر است.ضداکسیدانی منطقی به نظر میرسد
 این مطالعه ثابت کرده است که.ضداکسیدانی قابلیت جلوگیری از فعال شدن یاختههای ستارهای شکل را سبب میشود
 افزون بر کاهش، ماه6  میلیگرم روزانه سیلیمارین به مدت650  پس از درمان با مصرفC بیماران مبتال به هپاتیت ویروسی
. کیفیت زندگی آنهارا نیز بهبود بخشیده است، فیبروز کبدی، سرمHCV-RNA  تیتر،میزان فعالیت آنزیمهای کبدی
 چنانچه.خوشبختانه شرکت داروسازی گل دارو موفق شده است قرص لیورگل که حاوی سیلیمارین می باشدرا تولید نماید
 ماه از پیشرفت2  میلی گرمی به مدت140  عدد قرص لیورگل3 شما مبتال به کبد چرب هستید می توانید با مصرف روزانه
 افزون بر این مصرف روزانه این قرص سبب کاهش.این بیماری و ابتال به استئوهپاتیت و یا سیروز کبدی جلوگیری نمایید
 مصرف این قرص هم چنین کبد شما را از عوارض داروهای. و دفع سموم از کبد شما خواهد شدHDL  افزایش،کلسترول
.شیمیایی حفاظت می نماید
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