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 500طبق آمار سازمان بهداشت جهانی  که شود یمدرمانی محسوب -مسائل بهداشتی ینتر مهمامروزه چاقی واضافه وزن در ردیف 
میلیون بزرگسال چاق در جهان وجود دارد. شیوع چاقی در جهان به ویژه در زنان و کودکان رو به افزایش است که ایران نیز از این 

ایرانی چاق یا  % از زنان 57، به طوریکه بر اساس آخرین آمار ملی، باشد ینمروند رو به افزایش شیوع چاقی و اضافه وزن مستتثنی 
، 2عروقی، دیابت  تیپ -قلبی هاي یماريباز جمله پرفشاري خون،  ها یماريبداراي اضافه وزن بودند.  ارتباط بین چاقی و بسیاري از 

کبدي  به دلیل نقش بسیار مهم کبد در بدن از اهمیت ویژه اي  هاي یماريب .کبدي اثبات شده است هاي یماريبو  ها سرطانانواع 
هورمونی و سایر عوامل مانند  يها تفاوتکیسه صفرا بدلیل  يها سنگکبدي، شیوع  کبد چرب و  هاي یماريبارند از بین برخورد

در  مخصوصاً. در سالهاي اخیر بروز کبدچرب غیر الکلی در ایران باشد یمبارداري  در زنان چاق و داراي اضافه وزن نسبت به مردان باال 
منجر به فیبروز،سیروز و حتی سرطان کبد نیز شود. لذا با توجه به شیوع باال و اهمیت  تواند یمبیماري  زنان سیر صعودي داشته و این

  بر افزایش بروز آن اشاره شده است.  مؤثرعوامل  ینتر مهمبیماري کبد چرب، در این مقاله به 
اشاره کرد، با در نظر  2م متابولیک و دیابت تیپ به چاقی، سندور توان یمریسک فاکتورهاي بیماري کبدچرب غیر الکلی   ینتر مهماز 

چنین مطرح کرد که چاقی از  توان یم دهد یمو سندروم متابولیک را افزایش  2گرفتن این نکته که چاقی خود خطر بروز دیابت تیپ
م و کلیدي در بیماري کبد مختلفی (مانند افزایش التهاب، مقاوت انسولینی، استرس اکسیداتیو و..) نقش بسیار مه هاي یسممکانطریق 

مطرح   یراًاخ.  از عوامل جدیدي که باشد یم% از بیماران مبتال به کبد چرب موید این مطلب 80که چاقی بیش از  کند یمچرب ایفا 
روز به نقش میکروبیوم هاي روده اي در چاقی و متعاقباً کبدچرب اشاره کرد. عالوه بر این گزارش شده است که ب توان یمشده است  

که شاید بتوان از  رسد یمچنین به نظر  ها یافتهگرم منفی و اندوتوکسینها مرتبط است. بر اساس این  هاي يباکترکبد چرب با  افزایش 
  پروبیوتیک به عنوان درمان تکمیلی و کمک کننده در بیماران داراي کبدچرب غیر الکلی استفاده کرد. يها مکمل

ثبات شده اي براي کبدچرب وجود ندارد و نقش مهم چاقی در بروز آن، در حال حاضر خط مقدم در نهایت با توجه اینکه درمان ا
. بنابراین  باشد یمدرمان اصالح شیوه زندگی یعنی داشتن برنامه غذایی سالم و فعالیت بدنی منظم در جهت کاهش وزن تدریجی  

سیاستگذاران امرسالمت قرار گیرد. همچنین براساس نتایج  هاي یتاولوتاکید بر داشتن یک برنامه غذایی سالم و متعادل بایستی جزء 
مثبت مطالعات انجام شده در زمینه مکمل یاري پروبیوتیکها در بیماران مبتال به کبدچرب و  با انجام کارآزمایی هاي بالینی بیشتر در 

  در این بیماران در نظر گرفت. به عنوان درمان تکمیلی  توان یمپروبیوتیک را  يها مکملاین زمینه  استفاده از 
  کبدي، کبد چرب ، پروبیوتیکها هاي یماريبچاقی, زنان، کلمات کلیدي: 


