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 واحد آموزش به بيمار

 بيمارستان قدس پاوه 

کبد چرب در دیابت نوع یک شایع 

نيست ولی در نيمی از مبتالیان به 

دیابت نوع دو دیده می شود. علت 

ترشح چربی در کبد مبتالیان به 

دیابت قندی نوع دو، افزایش 

اسيدهای چرب با منشأ غذایی و 

متابوليسم مواد نشاسته ای و تبدیل 

 آنها به اسيدهای چرب است .

 

 

 درمان كبد چرب

رژیم غذایی، کاهش وزن، ورزش  

،استفاده از داروهای کاهنده قند 

خون در بيماران دیابتی، استفاده از 

داروهای کاهنده کلسترول در 

 بيماران مبتال به کلسترول باال

 چگونه از ابتال به كبدچرب پيشگيري كنيم؟

 :رژيم غذايي سالم 

 مصرف بباالی ميوه، سبزی، غالت سبوس دار 

 :جلوگيري از  افزايش وزن 

داشتن رژیم غذایی سالم به همراه فعاليت بدنی، به حفظ 

 وزن سالم کمک می نماید. 

 .هنگام استفاده از داروها كامال مراقب  باشيد 

  استفاده از داروهاي كاهنده قند خون در

 بيماران ديابتي

   استفاده از داروهاي كاهنده چربي خون در

 بيماران با چربي خون باال 

 مواد غذايي مفيد براي كبد 

-زنجبيل-سيب-چغندر-چای سبز-انواع کلم-سير وپياز

 عرقيات گياهی-آبليمو
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 كبد چرب چگونه ايجاد مي شود؟

 

کبد چرب در اثر رسوب و تجمع بيش از حد 

چربی در بافت کبد در شرایطی ایجاد می شود 

که کبد در شكستن چربيها مشكل داشته 

باشد. به همين دليل ذرات چربی در بافت 

های کبدی تجمع پيدا می کند. در نتيجه، 

اختااللتی در فعاليت طبيعی کبد به وجود می 

درصد بيمارانی 03تا  03آورد. در حال حاضر 

که به متخصصان مراجعه می کنند به نحوی 

 کبد چرب در آنها دیده می شود. 

 

 

 

 نشانه هاي كبدچرب چيست؟

اغلب مبتالیان به کبد چرب فاقد عالمت هستند .اما نشانه 

 های رایج شامل موارد زیر می باشند:

 احساس خستگی و بی حالی مداوم 

 و اشتها کاهش وزن 

 حالت تهوع 

 ضعف عمومی 

 درد در مرکز و یا سمت راست بخش باالی شكم 

 سردرگمی، مشكل در تمرکز 

 گيجی 

 

چه افرادي استعداد ابتال به كبد چرب 

 دارد؟

افراد بی تحرک و عالقمند به غذاهای آماده و  

فست فودها، افراد چاق و دچار اضافه وزن، افراد 

مبتال به دیابت ،افراد مبتال به چربی خون،  

  Aمصرف بی رویه و بی قاعده ویتامين

 ديابت:

دیابت یكی از مهم ترین علل بروز بيماری کبد 

چرب، بيماری دیابت یا بيماری افزایش 

. در دیابت نوع دوم یا غيرطبيعی قند خون است

دیابت غير وابسته به انسولين، انسولين ترشح 

می شود ولی به عللی موثر واقع نمی شود. این 

نوع دیابت به دیابت بزرگساالن  نيز معروف 

است.دیابت اگر به خوبی کنترل نشود، عوارض 

متعددی را برای بيماری ایجاد می کند. یكی از 

 این عوارض کبد چرب است. 


