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چکیده
زمینه و هدف:

بیماری کبد چرب غیرالکلی ( )NAFLDشایعترین نوع بیماری کبدی است .چاقی یک عامل پیشگوییکننده برای خطر ابتال

به این بیماری در جوامع عمومی محسوب میشود .هدف از این مطالعه بررسی شاخصهای تنسنجی در افراد مبتال به کبد چرب غیرالکلی و
مقایسه آن با گروه سالم میباشد.

مواد و روشها:

این مطالعه از نوع مورد-شاهدی بوده که بر روی  31فرد بیمار مبتال به ( NAFLDکبد چرب) و  411فرد سالم انجام شد.

قد ،وزن ،شاخص توده بدن ( )BMIو نسبت دور کمر به دور باسن ( )WHRدر کلیّه افراد مورد مطالعه اندازهگیری شدند .آنالیز آماری با
استفاده از آزمون تی و مدل رگرسیون لوجستیک انجام شد P>1/12 .به عنوان سطح معنیداری در نظر گرفته شد.

یافتهها:

میانگین سنّ بیماران  19±42سال و در گروه کنترل  14/9±42/1بود .اختالف آماری معنیداری در میانگین وزن ،BMI ،دور کمر و

دور باسن بین دو گروه کنترل و بیمار مشاهده شد .میانگین  BMIدر افراد مبتال به  NAFLDو سالم به ترتیب  22/6±2/1و  22/2±1/2برآورد
شد .نتایج نشان داد که ارتباط آماری معنیداری بین اضافه وزن ( ،)22 ≥ BMI <91چاقی ( )BMI≤91و خطر ابتال به  NAFLDوجود دارد
( .)P<1/114بهعالوه مشخص شد که چاقی مرکزی نیز با نسبت شانس  ،2/10خطر ابتال به  NAFLDرا افزایش میدهد ( OR: 2.07,
.)95%CI: 1.1-3.7, P: 0.02

نتیجهگیری:

اختالف آماری معنی داری در شاخصهای تن سنجی افراد مبتال به  NAFLDو افراد سالم وجود دارد .چاقی مرکزی و چاقی

سراسری به عنوان فاکتورهای خطر مهمی برای استعداد ابتال به  NAFLDمحسوب میشود.

واژهای کلیدی :کبد چرب غیرالکلی ،چاقی ،شاخصهای تنسنجی.

ترین علّت بیماری مزمن کبدی در اکثر جوامع است (.)1

مقدمه
بیماری کبد چرب غیرالکلی ( )NAFLDشایع
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شاخصهای تن سنجی در بیماران  NAFLDو افراد سالم

میزان بیش از  5-11درصد وزن کبد ،بدون مصرف الکل

از لحاظ سن ( )±5و جنسیّت همسانسازی شدند .بیماران

ایجاد میشود که تا حدّ زیادی تحت تأثیر چاقی و اضافه

پس از تشخیص بیماری بهوسیله عالیم بالینی ،سونوگرافی

وزن قرار میگیرد ( .)2بهطوری که  01تا  01درصد

کبد و تستهای آزمایشگاهی توسّط پزشک متخصّص

مبتالیان به این بیماری چاق هستند .بررسیها نشان داده-

تشخیص داده شدند و نمونه خون آنها از آزمایشگاههای

اند که شدّت چاقی فاکتور پیش گویی کننده بیماری کبدی

پاستور و نشاط شیراز جمع آوری گردید .گروه شاهد نیز

پیشرفته و به خصوص  NAFLDاست ( .)3نقش

از افرادی انتخاب شدند که از لحاظ سن و جنس با گروه

چگونگی توزیع چربی در بدن نسبت به مقدار کلّ چربی

بیمار همخوانی داشته و پس از مراجعه به مطب پزشک

در بروز این بیماری از توجّه بیشتری برخوردار است.

متخصّص و مراکز آزمایشگاهی مذکور به دالیل مختلف،

همچنین افزایش میزان چربی شکمی ،که با شاخص اندازه

آزمایش خون و سونوگرافی ،مبتال نبودن آنها را به کبد

دور کمر به دور باسن اندازه گیری میشود ،نسبت به

چرب غیر الکلی تأیید کرده باشند .معیارهای خروج از

چاقی کلّ بدن ،شاخص مهم تری برای بروز بیماری کبد

مطالعه ،شامل سابقه مصرف الکل ،سابقه ابتال به هپاتیت

چرب میباشد ( .)4نسبت دور کمر به دور باسن باالتر از

و  ،Cبیماریهای خود ایمن کبدی ،بیماری ویلسون و

 1در مردان و 1/05در زنان نشان دهنده افزایش خطر برای

کاهش سریع وزن و مصرف داروهای تحریک کننده

بیماری های قلبی و عروقی و چاقی ،دیابت و کبد چرب

بیماریهای کبدی ،بودند .سپس قد ،وزن ،دور کمر ،دور

میباشد ( .)5توده چربی احشایی بهشدّت با مقاومت به

باسن افراد اندازه گیری شد و این خصوصیّات تنسنجی

انسولین و بیماری کبد چرب غیرالکلی در ارتباط است.

در پرسشنامه مربوطه ثبت شد .محاسبه شاخص توده بدن

چراکه ،چربی احشایی منبع مهمی از تری گلسیرید است

( )BMIاز فرمول وزن (کیلوگرم) تقسیم بر مجذور قد

که به کبد چرب منجر میشود .این موضوع میتواند دلیلی

(متر) انجام شد .میزان چربی شکمی نیز از فرمول نسبت

برای ابتالی افراد الغر دارای چاقی شکمی به

NAFLD

B

دور کمر به دور باسن ( )WHRمحاسبه شد.

باشد ( .)7،0چربی احشایی اسیدهای چرب را آزاد

پس از توضیح اهداف تحقیق ،از افراد مورد

میکند،که به وسیله سیاهرگ باب کبدی به کبد منتقل

مطالعه ،رضایت آگاهانه جهت استفاده از نتایج آزمایشها

میشود و ممکن است منجر به استئاتوز کبدی ،تولید

آنها کسب شد و متغیّرهای بالینی و بیوشیمیایی اندازه

لیپوپروتئین با دانسیته پایین ( )VLDLو افزایش بتا

گیری شده ،در پرسشنامه افراد وارد شد .جهت آنالیز

اکسیداسیون شود ( .)0با توجّه به اهم ّیت نقش تجمّع

آماری دادهها از نرم افزار  SPSS 13کمک گرفته شد.

چربی در بروز بیماری  ،NAFLDدر این تحقیق ،شاخص-

روشهای آماری

 independent sample T testو

های تن سنجی در افراد مبتال به  NAFLDبا افراد سالم

رگرسیون لوجستیک در سطح معنی داری  P <1/15جهت

مقایسه شدند.

آنالیز دادهها استفاده شد.

مواد و روشها

یافتهها

این مطالعه از نوع مورد -شاهدی بوده که از

میانگین سن در گروه شاهد  41/3±12/4و در

فروردین تا اسفند  1332انجام شده است .نمونههای

گروه بیمار  43±12بود .در بین افراد مورد مطالعه%52 ،

پژوهش شامل  134نفر ( 34فرد مبتال به کبد چرب

جنسیّت زن و  %40جنسیّت مرد داشتند .جدول ،1

غیرالکلی و  111فرد سالم به عنوان گروه شاهد) بودند که

میانگین متغیّرهای کمّی را در دو گروه شاهد و بیمار نشان

226مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
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صفرپور و همکاران

جدول  :1مقايسه ميانگين متغيّرهاي تنسنجي در گروه سالم و بيمار
سالم

بیمار

p

سن (سال)

42/3±21/4

43±21

0/33

قد ()cm

211/4±22/4

211±20/7

0/33

وزن ()kg

16/7±24/3

10/14±21/21

<0/002

دور کمر ()cm

63/4±20/1

202/1±20/3

<0/002

دور باسن ()cm

202/3±7/5

201/1±1/6

<0/002

)kg/m2( 2BMI

15/1±4/5

11/1±5/4

<0/002

(1WHRنسبت دور کمر به دور باسن)

0/62±0/7

0/63±0/07

0/21

متغیّر

Waist to hit ratio2

Body mass index1

جدول  :2بررسي متغيّرهاي باليني و بيوشيميايي در گروه سالم و بيمار
سالم

متغیّر

میانگین  ±انحراف معیار

p

بیمار
میانگین  ±انحراف معیار

)mg/dl( LDL-C

234/4±31/1

217/1±42/2

0/13

)mg/dl( HDL-C

42/3±21/5

36/5±5/2

0/17

کلسترول تام ()mg/dl

107/21±43/2

124/1±54/7

0/56

تری گلسیرید ()mg/dl

211/5±15

125/5±237/1

0/27

قندخون ناشتا )(mg/dl

11/7±26/1

61/5±26/6

0/51

بیلی روبین )(mg/dl

0/63±0/43

0/71±0/33

0/11

(U/L) AST

42/1±32/7

30/1±23/1

0/1

(U/L) ALT

31/5±37/6

35/7±10/5

0/71

میدهد .آنالیز آماری نتایج نشان داد که شاخصهای وزن،

بین این متغیّرها و خطر ابتال به کبد چرب غیرالکلی

دور کمر ،دور باسن و  BMIارتباط معنیداری با خطر

مشاهده نشد (جدول .)2

ابتال به کبد چرب غیرالکلی نشان میدهند (.)P>1/15

به منظور بررسی ارتباط چاقی با خطر ابتال به کبد

میانگین قد در افراد سالم  177/4±11/4و در افراد بیمار

چرب غیرالکلی ،واح ّدهای پژوهش بر حسب  BMIبه سه

 ،170±11/0همچنین میانگین نسبت دور کمر به دور

گروه کنترل ( )BMI<25دارای اضافه وزن (,BMI < 31

باسن ( )WHRدر افراد سالم  1/31±1/0و در افراد بیمار

≥  )25و چاق ( ) BMI ≥ 31تقسیم شدند .آنالیز حاصل

 1/33±1/10بود .مقایسه میانگین قد و  WHRدر دو گروه

از بررسی نتایج نشان داد که اضافه وزن و چاقی خطر ابتال

بیمار و سالم نشان داد که اختالف آماری معنیداری در

به بیماری را افزایش می دهد (جدول .)3

میانگین قد و  WHRبین دو گروه سالم و بیمار وجود
ندارد (جدول .)1
بررسی میانگین متغیّرهای ،HDL-C ،LDL-C

جدول  4ارتباط بین چربی شکمی و خطر ابتال به
بیماری کبد چرب غیر الکلی را نشان میدهد .به این
منظور زنان با  WHRکمتر از  1/05و مردان با

WHR

کلسترول تام ،تری گلسیرید ،قند خون ناشتا و بیلیروبین

کمتر از  1به عنوان گروه رفرنس در نظر گرفته شدند.

در واحدّهای پژوهش نشان داد که ارتباط آماری معنی-

نتایج نشان داد که در زنان  WHR≤1/05و در مردان

داری بین این متغیّرها و خطر ابتال به بیماری وجود ندارد.

 WHR≤1که به عنوان چاقی مرکزی لحاظ میشود ،با

همچنین میانگین آنزیم های کبدی در گروه سالم و بیمار

افزایش خطر ابتال به کبد چرب غیر الکلی همراه است.

مورد بررسی قرار گرفت؛ امّا ،اختالف آماری معنی داری
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شاخصهای تن سنجی در بیماران  NAFLDو افراد سالم

جدول  :3بررسي ارتباط بين  BMIو خطر ابتال به كبد چرب غيرالكلي
وضعیت BMI

سالم()٪

بیمار()٪

(OR )٪65 CI

(*OR )٪65 CI

P

*P

<15BMI

(51)51

(11)13/4

2

-

2

-

15 ≥ BMI < 30

(35)35

(41)41/6

(3/2)2/1-1/2

0/002

(1/1)2/1-1/4

0/02

BMI ≥ 30

(23)23

(11)17/7

(4/7)1/2-20/6

<0/002

(5/7)1/2-25/1

0/002

*مقایسهها برای سن و جنس تعدیل شدهاند
جدول  :4ارتباط بين چاقي مركزي و خطر ابتال به كبد چرب غير الكلي
سالم ()%

بیمار()%

)OR(95%CI

P

)*OR(95%CI

*P

نرمال

(11)11

(31)44/1

2

-

2

-

چاقی مرکزی

(31)31

(41)55/1

(1/07)2/2-3/7

0/01

(1/1)2/2-4/1

0/04

*مقایسهها برای سن و جنس تعدیل شدهاند

مقاومت به انسولین و تجمّع چربی در کبد یکی از این

بحث
بیماری کبد چرب غیرالکلی از شایع ترین بیماری

عوارض است ( .)14نتایج حاصل از این مطالعه نشان می

های کبدی در دنیاست .امروزه با افزایش روز افزون میزان

دهد که ارتباط معنی داری بین شاخص های دور کمر و

چاقی در جوامع مختلف شیوع آن به سرعت رو به

دور باسن و  NAFLDوجود دارد ( .)P≤1/111هچنین

افزایش است ( .)4شیوع بیماری کبد چرب غیرالکلی در

مشخص شد که چاقی مرکزی ارتباط مستقیم و معنیداری

افراد چاق و دارای اضافه وزن به طور مشخص افزایش

با ابتال به  NAFLDدارد (جدول  .)4به نظر میرسد که

مییابد و مراحل پیشرفتهتر این بیماری در افرادی با چاقی

نحوه توزیع چربی در بدن نقش مهمی در ابتال به

مرضی تقریباً همیشه دیده میشود ( .)3در افراد چاق

 NAFLDداشته باشد .مطالعه  Giovanniو همکاران نیز

بافت چربی به عمل انسولین غیرحسّاس میشود .در نتیجه

ارتباط معنیدار بین  NAFLDو چاقی مرکزی را تأیید

تجزیه بیشتر تری گلسیرید و بیش از حدّ بودن گردش

میکند ( .)15همچنین  Patellو همکاران در سال 2114

اسید های چرب آزاد در چاقی مفرط منجر به توسعه

گزارش کردند که چاقی مرکزی خطر ابتال به  NAFLDرا

مقاومت به انسولین میگردد ( .)11مقاومت به انسولین

افزایش میدهد ( .)17چنین به نظر میرسد که چربی

خود در پیدایش و گسترش بیماری کبد چرب نقش دارد.

احشایی با آزادسازی اسیدهای چرب آزاد و انواع

بهطوریکه ،با تغییر در متابولیسم چربیها باعث افزایش

ادیپوکینها موجب تجمّع چربی در کبد میگردد .مطالعات

لیپولیز در بافت های محیطی ،افزایش تری گلسیرید و

صورت گرفته پیرامون اندازه دور کمر و دور باسن جهت

افزایش برداشت کبدی اسیدهای چرب آزاد میشود که

تخمین توده چربی شکمی ،تأیید میکنند که ارتباط

تمامی این موارد میتواند به تجمّع تری گلسیرید در

مستقیمی بین چربی شکمی و میزان چربی کبد وجود دارد

سلولهای کبدی کمک کند ( .)11،12به نظر میرسد

(.)10،17

افزایش چربی شکمی که به چاقی مرکزی معروف است،

در تحقیق حاضر مشخص شد که ارتباط معنی-

نسبت به چاقی کلّ بدن ،شاخص مهمتری برای بروز

داری بین چاقی و اضافه وزن و  NAFLDوجود دارد

بیماری کبد چرب میباشد ( .)13افزایش چربی شکمی از

( .)P≤1/111مطالعات متعدّدی چاقی را به عنوان فاکتور

طریق افزایش رها سازی گلسیرول و اسید های چرب آزاد

پیشگویی کننده  NAFLDمعرّفی کردهاند .در مطالعهای

باعث عوارض متابولیک فراوانی در بدن میشود که

که در سال  2113توسّط دکتر بهرامی و همکاران بر روی
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صفرپور و همکاران

) که هماهنگ با نتایج مطالعاتP≤1/111( وجود دارد

 متوسّط وزن، صورت گرفتNAFLD  بیمار مبتال به53

.پیشین می باشد

بیماران بیشتر از وزن گروه کنترل بوده و اکثر بیماران

نتایج حاصل از این تحقیق هم راستا با نتایج سایر

 درصد وزن ایده آل11  باال و وزن بیشتر ازBMI دارای

 چاقی مرکزی و ابتال، ارتباط بین چاقی کلّ بدن،مطالعات

 در مطالعه دیگری که بر روی.)10( خود بودند

به کبد چرب غیرالکلی را تأیید کرده و نشان داد که چاقی

اهداکنندگان خون دارای سطوح باالی آمینوترانسفرازها در

در افراد به عنوان یک فاکتور خطر مهم برای ابتال به

،NAFLD  درصد بیماران مبتال به30 تهران صورت گرفت

. عمل میکندNAFLD

.)13(  درصد آنها چاق بودند57/5 اضافه وزن داشتند و
 چاقی، باالBMI ، و همکارانAllard  نیز2110 در سال

تشکر و قدردانی

مرکزی و درصد چربی بیشتری را در مبتالیان به کبد

این تحقیق برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد

 مطالعهای نیز در.)21( چرب غیرالکلی گزارش نمودند

 بدین وسیله. میباشد17131510312111 با شماره ثبت

 کودک چاق در ایران انجام شد317  بر روی1331 سال

ّاز معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد

 مبتال به،که نتایج نشان داد بیش از نیمی از کودکان چاق

ارسنجان به دلیل حمایت مالی و همچنین از جناب آقای

 در مطالعهای، بهعالوه.)21( کبد چرب غیرالکلی هستند

 جهت همکاری،دکتر اسداهلل حبیب و دکتر محمد راحمی

 درصد42 که در ایتالیا انجام شد وجود کبد چرب در

در جمعآوری واح ّدهای پژوهش مورد نیاز تشکر و

 مشاهده شد،افرادی که شاخص توده بدنی باال داشتند

.قدردانی میگردد

 نتایج حاصل از این مطالعه نیز نشان داد که ارتباط.)22(
معنیداری بین چاقی و اضافه وزن و بیماری کبد چرب
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Background & Objectives: Non-alcoholic fatty liver disease
(NAFLD) is the most common liver disease and obesity is a
predictor of NAFLD risk in the general population. The purpose of
this study was to examine the relationship between
anthropometric parameters and obesity in NAFLD patients and
comparison with healthy peoples.
Materials & Methods: This case-control study was carried out
on 94 patients with NAFLD and 100 healthy individuals. Body
mass index (BMI) and waist to hip ratio (WHR) were measured in
all participants. The Statistical analysis was performed using ttest and logistic regression model and P<0.05 was considered
significant.
Results: The mean age of the patients was 43±12 years and
41.3±12.4 for control group. There was singnificant difference in
Weight, BMI, waist and hip means between case and control
groups (P<0.05). The mean of BMI was 28.6±5.4 and 25.2±4.5 in
NAFLD and control group, respectively. Results showed that
there was a significant association between Overweight (25 ≥
BMI< 30), obesity (BMI≥30) and NAFLD (P<0/001). Moreover,
central obesity with odds ratio of 2.07, increased the risk of
NAFLD (OR: 2.07, 95%CI: 1.1-3.7, P: 0.02).
Conclusion: Threre are significant difference in anthropometric
parameters between NAFLD patients and controls. Central and
global Obesity is a major risk factor for NAFLD susceptibility.
Key words: Fatty Liver, Obesity, Anthropometric parameters
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