کبد چرب غیر الکلی در بزرگساالن:
تشخیص و درمان
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 .1دستیار داروسازی بالینی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،مرکز داروپزشکی  13آبان
 .2گروه داروسازی بالینی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

تعریف
کبــد چــرب غیرالکلــی (  )NAFLDطیفــی از
بیماریهــا اســت کــه در آن اســتئاتوز کبــدی بــه
همــراه التهــاب و فیبــروز و یــا بــدون آن مشــاهده
میشــود و ســایر علــل ثانویــه نظیــر مصــرف الــکل
بــرای اســتئاتوز وجــود نداشــته باشــد .ایــن طیــف
1
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بیمــاری از یــک شــرایط خوشخیــم  NAFL2کــه
بــه معنــی کبدچــرب غیرالکلی اســت تا شــدیدترین
شــکل آن یعنــی اســتئوهپاتیت غیرالکــی ()NASH3
دیــده میشــود .یعنــی کبــد چــرب غیرالکلــی
میتوانــد بــه ســیروز پیشــرفت کنــد و احتمــا ًال
یکــی از علــل مهــم ســیروز کریپتوژنیــک اســت.

شکل -1تقسیم بندی انواع NAFLD

تفــاوت  NAFLو  NASHدر ایــن اســت کــه
 NAFLاســتئاتوز کبــدی (تجمــع چربــی در کبــد)
بــدون شــواهد قابــل توجــه از التهــاب اســت امــا
 NASHاســتئاتوز کبــدی بــه همــراه التهــاب
کبــدی میباشــد و از نظــر بافتشناســی قابــل
افتــراق بــا هپاتیــت الکلــی نیســتNASH .
همچنیــن اســتئاتوهپاتیت غیرالکلــی ،هپاتیــت
پســودوالکلی ،هپاتیــت شــبه الکلــی ،هپاتیــت
ناشــی از کبــد چــرب ،هپاتیــت دیابتــی و نکــروز
ناشــی از اســتئاتوز نیــز نامیــده میشــود.
اپیدمیولوژی
کبــد چــرب غیرالکلــی در سرتاســر جهــان
مشــاهده شــده ،امــا در کشــورهای غربــی و صنعتی
شــایعتر اســت ،زیــرا ســبک زندگــی غربــی بــا
عوامــل خطــر بیمــاری شــامل چاقــی مرکــزی،
دیابــت نــوع دوم ،دیسلیپیدمــی و ســندروم
متابولیــک همــراه اســت .طبــق مطالعــات انجــام
شــده در ایــاالت متحــده آمریــکا ،درصــد شــیوع

 NAFLDدر آمریــکا  10-46درصــد میباشــد .در
مطالعــات برپایــه بیوپسـیهای انجــام شــده از کبــد
بیمــاران  NASHدر  3-5درصــد مــوارد دیــده شــده،
بهطــور کلــی ،در جهــان شــیوع  6تــا  35درصــد
(میانــه  20درصــد) گــزارش شــده اســت.
مهمتریــن عامــل خطــر مرتبــط بــا NAFLD
ســندروم متابولیک اســت .مطالعات نشــان داده بیشــتر
افـرادی کــه بــه کبد چــرب غیرالکلــی دچار میشــوند
بــه یــک یــا چنــد عامــل از ســندروم متابولیــک مبتال
هســتند کــه شــامل مـوارد زیــر میباشــند:
دیابتملیتوسنوعدومیامقاومتبهانسولین
سطح پایین HDL
چاقــی مرکــزی (دور کمــر ≥  102در مــردان
و ≥  88در زنــان)
سطح تریگلیسیرید باال
فشار خون باال
اغلــب بیمــاران در زمان تشــخیص NAFLD
در ســنین  40تــا  50ســالگی هســتند ،مطالعــات در
رابطــه بــا شــیوع در جنــس زن و مــرد متفــاوت
پی در پی  ۳۸۷سال سی و سوم شماره  ۳خرداد ۱۴۰۱
34۷61
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بــوده اســت ،برخــی نشــاندهنده شــیوع بیشــتر در
خانمهــا و برخــی نشــاندهنده شــیوع باالتــر در
آقایــان بــوده اســت.
اطالعاتــی در رابطــه بــا ارتبــاط  NAFLDکولــه
سیســتکتومی وجــود داشــته اســت کــه براســاس آن
افــراد بــا ســابقه کولهسیســتکتومی ≥ 2برابر بیشــتر
از افــرادی کــه کولــه سیســتکتومی انجــام ندادهانــد
بــه کبــد چــرب غیرالکلــی مبتــا شــدهاند.
در افــرادی کــه ســنگ کیســه صفــرا داشــته امــا
تحــت کولهسیســتکتومی قــرار نگرفتهانــد ،افزایــش
در میــزان ابتــا بــه  NAFLDدیــده نشــده اســت.
عوامــل خطــر مرتبــط بــا وقــوع  NAFLDدر
جــدول ( ،)1خالصــه شــده اســت:
پاتوفیزیولــوژی ایــن بیمــاری بهطــور کامــل
شــناخته نشــده اســت .براســاس تئوریهــای
موجــود ،مهمتریــن پاتوژنــز مقاومــت بــه انســولین

بــوده کــه میتوانــد منجــر بــه اســتئاتوز کبــدی
و حتــی هپاتیــت ناشــی از اســتئاتوز کبــدی شــود.
بــرای ایجــاد التهــاب ناشــی از نکــروز یــک عامــل
ماشــه 4ایجــاد کننــده آســیب اکســیداتیو بایــد
وجــود داشــته باشــد ،ایــن آســیبهای اکســیداتیو
میتوانــد شــامل آهــن کبــدی ،لپتیــن ،کمبــود
آنتیاکســیدانها و باکتریهــای روده .B
عالیم و تظاهرات
بیشــتر افــراد مبتــا بــه کبــد چــرب غیرالکلــی
عالمتــی ندارنــد .برخــی از ایــن افــراد از خســتگی،
بیحالــی ،درد مبهــم در قســمت راســت و بــاالی
شــکم شــکایت دارنــد.
در معاینــات بالینــی ممکــن اســت هپاتومگالــی
در لمــس و همچنیــن در تصویربــرداری مشــاهده
شــود کــه بــه علــت تجمــع چربــی در کبــد اســت.

جدول  -1عوامل خطر مرتبط با NAFLD
عوامل خطر قطعی

عوامل خطر احتمالی

سندروم متابولیک

هیپوتیروییدیسم

هیپرتانسیون

کم کاری غده هیپوفیز

دیابت ملیتوس نوع دوم یا مقاومت به انسولین

هیپوگنادیسم

دیس لیپیدمی (تریگلیسرید باال HDL ،پایین)

آپنه انسدادی خواب

چاقی مرکزی

سندروم تخمدان پلی کیستیک
تغذیه تام وریدی
افزایش مصرف فروکتوز
کاهش وزن با سرعت باال
کوله سیستکتومی
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شکل -2مراحل )3( NAFLD

شکل -3پاتوژنز  NAFLDو عوامل موثر بر آن
پی در پی  ۳۸۷سال سی و سوم شماره  ۳خرداد ۱۴۰۱
34۷63

27

کبد چرب غیرالکلی در بزرگســاالن :تشخیص و درمان

28

هپاتومگالــی اغلــب در مراحــل پیشــرفته بیمــاری
مشــاهده میشــود .بیمارانــی کــه دچــار ســیروز
میشــوند ،عالیــم واضــح نارســایی کبــدی نظیــر
آنژیــوم عنکبوتــی ،آســیت و اریتــم کــف دســت را
نشــان خواهنــد داد.

بیمــاری و فیبــروز پیشــرفته مرتبــط اســت.در ایــن
بیمــاران ممکــن اســت ســطح اتوآنتیبادیهایــی
مثــل  ANA8و  AMA9مثبــت باشــد امــا میــزان
اهمیــت ایــن اتوآنتیبادیهــا در ایــن بیمــاری
هنــوز مشــخص نشــده اســت.

یافتههای آزمایشگاهی
افزایــش آنزیمهــای کبــدی در مبتالیــان بــه
کبــد چــرب غیرالکلــی دیــده میشــود ،اما بســیاری
از بیمــاران مبتــا ممکــن اســت آنزیمهــای
کبــدی طبیعــی داشــته باشــند و طبیعــی بــودن
آنزیمهــا ردکننــده ابتــا بــه  NAFLDنیســت.
افزایــش در ســطح آنزیمهــای  ALT5و  AST6در
حــدود رســیدن بــه دو تــا پنــج برابــر حــد بــاالی
ســطح طبیعــی اســت .نســبت  ALT/ASTبــه زیــر
 1میرســد و ایــن در حالــی اســت کــه در کبــد
چــرب الکلــی ایــن نســبت بــاالی  2میباشــد.
میــزان افزایــش در آنزیمهــای کبــدی  ALTو AST
شــدت التهــاب و یــا فیبــروز را پیشبینــی نکــرده
و طبیعــی بــودن آن نیــز بــه معنــی عــدم وجــود
آســیب نیســت .ســطح آلکالیــن فســفاتاز بــه  2تــا 3
برابــر حــد بــاالی ســطح طبیعــی افزایــش مییابــد.
ســطح آلبومیــن و بیلــی روبیــن معمــو ًال طبیعــی
اســت ،مگــر اینکــه بیمــاری بــه ســمت ســیروز
پیشــرفت کــرده باشــد .افزایــش زمــان پروترومبیــن
( ،)PT7ترومبوســیتوپنی و نوتروپنــی نیــز در بیمــاران
ســیروتیک دیــده میشــود.
افزایــش در ســطح فریتیــن بــه میــزان یــک و
نیــم برابــر حــد بــاالی ســطح طبیعــی در بیمــاران
بــا کبــد چــرب غیرالکلــی بــا افزایــش فعالیــت

یافتههای تصویربرداری
در ســونوگرافی افزایــش اکوژنیســیته بافــت
کبــد ،افزایــش تضعیــف 10در  CT scan11و افزایش
ســیگنال بافــت چربــی در  MRI12دیــده میشــود.
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اختالالت همراه
چنانچــه ذکــر شــد ،در بیشــتر مـوارد ،حداقــل یک
مــورد از عوامــل ســندروم متابولیــک در ایــن بیمــاران
دیــده میشــود.
تشخیص
تشــخیص کبــد چــرب الکلــی نیازمندتمامــی
مــوارد زیــر اســت:
 .1تظاهــرات اســتئاتوز کبــدی در تصویربرداری
یا بیوپســی
 .2رد مصرف قابل توجه الکل
 .3رد سایر علل عامل استئاتوز کبدی
 .4عدم وجود نارسایی مزمن کبدی
در صورتــی کــه ســایر علل ایجــاد کننده اســتئاتوز
کبــدی در بیمــار رد شــوند ،معمــو ًال تصویربــرداری در
اکثــر بیماران در تشــخیص قطعی کمک کننده اســت.
بیوپســی بـرای عمــوم بیمــاران توصیه نمیشــود ،مگر
در مـواردی کــه تشــخیص واضــح نیســت و نیــاز بــه
بررســی دقیــق میزان آســیب کبــدی وجــود دارد.
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در حــال حاضــر بیوپســی تنهــا روش افتــراق
کبدچرب غیرالکلی از اســتئاتوهپاتیت غیرالکلی اســت.
یافتههای آزمایشگاهی
آزمایشــاتی نظیــر ســطح آمینوترنســفرازهای
کبــدی و ســطح فریتیــن اغلــب غیرطبیعــی
هســتند .هرچنــد ایــن تغییــرات بــرای تشــخیص
ضــروری نبــوده و رد کننــده نیــز نیســتند .بــه هــر
حــال ،بــه دلیــل رد ســایر تشــخیصها تسـتهای
آزمایشــگاهی انجــام میشــوند.
رد کردن سایر بیماریها
در ابتــدا بایــد یــک شــرح حــال کامــل از
بیمــار شــامل مصــرف الــکل ،اســتفاده از داروهــا و
اســتئاتوز مرتبــط بــا بــارداری یــا قحطــی در نظــر
گرفتــه شــود .آزمایشــات زیــر بــرای بیمــاران در
نظــر گرفتــه میشــود:
آنتیبادی ضد هپاتیت C
آنتــیژن ســطحی هپاتیــت ، (HBs Ag( B
آنتیبــادی علیــه ســطح هپاتیــت  (HBs Ab( Bو
آنتیبــادی هســتهای ()HBcAb
ســطح آهــن پالســما ،فریتیــن و ظرفیــت
تــام اتصــال آهــن ()TIBC13
ســطح گاماگلوبیــن ،AMA ،ANA ،آنتیبادی1-
میکروزومال کبــدی /کلیوی
همچنیــن بــا توجــه بــه عالیــم بیمــار ،ســابقه
بیمــار و ســابقه خانوادگــی وی ،بیمــاری ویلســون،
اختــاالت تیروییــدی ،بیمــاری ســلیاک کمبــود
آنتــی تریپســین آلفــا ،1-ســندروم بودکیــاری و
 HELLP14مــورد بررســی قــرار گیــرد.

یافتههای تصویربرداری
روشهــای تصویربــرداری متفاوتــی بــرای
تشــخیص  NAFLDمــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
امــا در حــال حاضــر روش تصویربــرداری مشــخصی
بــرای افتــراق ســابتایپهای  NALFDشــناخته
نشــده اســت .روش معمول ســونوگرافی (اولتراســوند)
میباشــد و پیشــنهاد میشــود اگــر بیمــاری تاکنــون
تصویربــرداری انجــام نــداده ،ایــن روش بــرای وی
انجــام شــود .هــم چنیــن  CT scanو  MRIنیــز
میتوانــد اســتئاتوز کبــدی را تشــخیص دهــد.
االســتوگرافی (فیبرواســکن) بــرای گریدبنــدی
اســتئاتوز کبــدی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
تشــخیص براســاس تصویربــرداری در صورتــی
صــورت میگیــرد کــه تمامی شـرایط زیــر محرز شــود:
تغییــرات بــه نفــع انفیلتراســیون چربــی در
تصویربــرداری کبــد
رد سایر علل مشکالت کبدی
عدم وجود عالیم و نشانههای سیروز
بیمــار در خطــر بــاالی فیبــروز پیشــرفته یــا
ســیروز نباشــد .مثـ ً
ا یــک فــرد جــوان بــدون ابتال
بــه دیابــت و بــا ســطح طبیعــی فریتیــن خطــر
پایینــی بــرای ســیروز دارد.
در صــورت عــدم مثبــت بــودن تمــام معیارهای
بــاال ،نیــاز بــه بیوپســی بــرای ارزیابــی درجــات
آســیب کبــدی اســت.
بیوپسی

همانطــور کــه در ســرفصلهای فــوق ذکــر
شــد ،اســتاندارد طالیــی بـرای افتـراق ســابتایپهای
مختلــف بیمــاری کبد چرب غیرالکلی بیوپســی اســت.
پی در پی  ۳۸۷سال سی و سوم شماره  ۳خرداد ۱۴۰۱
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همچنیــن در بیمارانــی کــه تشــخیص بهطــور دقیــق
مشــخص نبــوده و یــا نیــاز اســت کــه میـزان دقیــق
آســیب و التهــاب بررســی شــود ،از بیوپســی اســتفاده
میگــردد .بهطــور کلــی ،اندیکاســیونهای انجــام
بیوپســی را میت ـوان در م ـوارد زیــر خالصــه نمــود:
 .1عالیــم و نشــانههای بیمــاری مزمــن
کبــدی ماننــد ســیروز در فــرد نمایــان باشــد.
.2بیماردچاراسپلنومگالی(مطرحکنندهسیروز)
 .3سیتوپنی (مطرح کننده سیروز)
 .4افزایــش فریتیــن بــه بیــش از  1/5برابــر
حــد بــاالی ســطح طبیعــی (مطــرح کننــده
اســتئاتوهپاتیت الکلــی و فیبــروز پیشــرفته)
 .5بیمــاران بــا ســن بــاالی  45ســال و مبتــا 
بــه چاقــی یــا دیابــت (خطــر باالتر فیبــروز پیشــرفته)
حداقــل معیــار تشــخیص بافتشناســی NAFLD

حضــور بیــش از  5درصــد هپاتوســیت اســتئاتوتیک در
بافــت کبــدی اســت .همچنیــن اســتئاتوز ،بیمــاران

ممکــن اســت رســوب کبــدی آهــن داشــته باشــند.

بیوپســی امــکان افتــراق  NAFLو  NASHرا
فراهــم میســازد .در صــورت مــوارد زیــر NAFL
تشــخیص داده میشــود:
استئاتوز به تنهایی
اســتئاتوز بــا التهــاب لوبــوالر یــا پرتــال ،بــدون
 ballooningهپاتوســیتها
اســتئاتوز بــه همــراه  ballooningهپاتوســیتها،
امــا بــدون التهاب
در  NASHالتهــاب بــه همــراه ballooning
در ســلولهای کبــدی و اســتئاتوز وجــود دارد.

براســاس بیوپســی نمیتــوان افتراقــی بیــن NASH

و اســتئاتوهپاتیت الکلــی قائــل شــد .در بیوپســی
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ممکــن اســت فیبــروز نیــز دیــده شــود ولــی ویژگــی
اختصاصــی بــرای ایــن مشــکل نیســت.

زمانــی کــه فیبــروز بــه ســمت ســیروز پیــش
م ـیرود ،اســتئاتوز و التهــاب بــه خوبــی تشــخیص
داده نشــده و ســیروز کریپتوژنیک شــناخته میشــود.
فیبــروز پــورت اگــر بــه تنهایــی دیــده شــود ،ممکن
اســت نوعــی از  NASHباشــد .التهــاب در پــورت در

کــودکان بــه نســبت بزرگســاالن بیشــتر اســت.
در مـواردی کــه  NASHبــه همـراه ســایر بیماریهــای
کبــدی وجــود داشــته باشــد  ،تشــخیص  NASHســختتر
خواهــد بــود .بهطور مثــال ،بیمــاران مبتال بــه NASHممکن
اســت بیمــاری کبــد الکلــی نیــز داشــته باشــند کــه تاکنــون
روشــی برای افتراق این دو در بیوپســی شــناخته نشــده اســت.
امتیاز فعالیت NAFLD15

ایــن امتیــاز یــک روش امتیازبنــدی معتبــر شــده
اســت کــه میــزان فعالیــت بیمــاری را طبقهبنــدی
میکنــد .در ایــن امتیازبنــدی بــرای فیبــروز کبــدی
امتیــازی در نظرگرفتــه نشــده اســت .مطابــق ایــن
امتیازبنــدی ،امتیــاز صفر تــا  3بـرای اســتئاتوز ،صفر تا
 3بـرای التهــاب و  ballooningهپاتوســلوالر صفر تا ،2
در نظــر گرفتــه شــده و ســپس بــا هــم جمــع میشــوند.
اگــر مجمــوع امتیــاز بیمــار در ایــن امتیازبنــدی  0-2باشــد،
بیمــار بــه احتمــال زیــاد مبتــا بــه  NASHنیســت و اگــر
امتیــاز  3-4باشــد ،احتمــال  NASHبــاال اســت.

بررســیهای غیرتهاجمــی تشــخیص
فیبــروز کبــدی
امــروزه روشهــای متعــددی به منظور تشــخیص
فیبــروز کبــدی وجــود دارد .روش اختصاصــی بــرای

دکتر طاهره مدنی ،دکتر نیلوفر خوشنام راد ،دکتر خیراهلل غالمی

بیمــاری کبد چــرب غیرالکلــی روش امتیازبندی فیبروز
در ایــن بیمــاری میباشــد .هــر چه امتیــاز بیمــار در این
امتیازبنــدی باالتــر باشــد ،می ـزان مرگومیــر بیمــاران
بــه دلیــل بیماریهــای قلبــی -عروقــی نیــز افرایــش
مییابــد .در ایــن امتیازبنــدی ســن ،شــاخص تــوده بدنی،
هیپرگلیسمی ،سطح آمینوترانسفرازها ،شمارش پالکت و
آلبومیــن در نظــر گرفته شــده اســت.
تشخیصهای افتراقی
دالیــل دیگری بـرای اســتئاتوز کبدی وجود داشــته
کــه بایــد در بیمــار مشــکوک بــه  NAFLDبررســی و رد
شــوند .ایــن مـوارد شــامل بیماریهایزیرمیباشــند:
بیماری کبد الکلی
هپاتیت  Cبه خصوص ژنوتایپ 3
بیماری ویلسون
لیپودیستروفی
گرسنگی شدید
تغذیه وریدی
آبتالیپوپروتئینمیا
داروهــا (آمیــودارون ،متوترکســات،
تاموکســیفن،گلوکوکورتیکوییدهــا ،والپــروات ســدیم،
آنتیرترووایرالهای )HIV16
17
سندروم ری
کبد چرب حاد بارداری
( HELLPآنمــی همولیتیــک ،بــاال رفتــن
آنزیمهــای کبــدی ،پالکــت پاییــن)
اختــاالت متابولیــک ارثی (کمبــود،LCAT18
بیمــاری ولمــن ،19بیمــاری اختــال در ذخیــره
کلســترول اســتر)20
بیماریهای کبدی ناشی از داروها

تعریف مصرف قابل توجه الکل
براســاس  AASLD21بــه مصــرف ≥ 21
نوشــیدنی اســتاندارد الکلــی در هفتــه بــرای مــردان
و ≥  14نوشــیدنی اســتاندارد الکلــی در هفتــه برای
زنــان بــه مــدت حداقــل دو ســال ،مصــرف الــکل
بــه میــزان قابــل توجــه میگوینــد .براســاس
 ،NIAAA22نوشــیدنی اســتاندارد الکلــی ،نوشــیدنی
اســت کــه  14گــرم الــکل خالــص داشــته باشــد.
غربالگری
دســتورالعمل  AASLDغربالگــری را توصیــه
نکــرده اســت ،چرا کــه بــرای روشهای تشــخیصی
مــورد اســتفاده (از آنجایــی کــه ســطح آنزیمهــای
کبــدی ممکــن اســت در بیمــاران  NAFLDطبیعــی
باشــد) و همچنیــن درمــان ( NAFLDالبتــه اگــر
درمانــی وجــود داشــته باشــد) و ســود نســبت بــه
هزینــه نظــر قطعــی وجــود نــدارد.
درمان

توصیههــای زیــر بــه تمامــی بیمــاران مبتــا 
بــه  NAFLDارایــه میشــود.

اجتناب از مصرف الکل
پیشــنهاد بــه تمامــی بیمــاران قطــع کامــل
مصــرف الــکل اســت و از مصــرف مقادیــر زیــاد
الــکل (بهطــور مثــال ،بیشــتر از  14نوشــیدنی
در هفتــه و یــا بیشــتر از  4نوشــیدنی در یــک روز
بــرای مــردان و بیشــتر از  7نوشــیدنی در هفتــه
و یــا بیشــتر از  3نوشــیدنی در یــک روز بــرای
زنــان) قویـ ًا اجتنــاب شــود .مصــرف زیــاد الــکل بــا
پی در پی  ۳۸۷سال سی و سوم شماره  ۳خرداد ۱۴۰۱
34۷67

31

کبد چرب غیرالکلی در بزرگســاالن :تشخیص و درمان

شکل -4درمان NAFLD

پیشــرفت بیمــاری در ارتبــاط اســت .البتــه ،اینکــه
مصــرف کــم تــا متوســط الــکل نیــز آسیبرســان
باشــد ،بهطــور کامــل مشــخص نشــده اســت.
تــا زمــان قویتــر شــدن شــواهد ،پیشــنهاد بــه
اجتنــاب از مصــرف هــر مقــدار الــکل در ایــن
بیمــاران میشــود.
واکسیناسیون
واکسیناســیون علیــه ویــروس هپاتیــت A
و هپاتیــت  Bدر بیمــاران فاقــد شــواهد ایمنــی
ســرولوژیک توصیــه میشــود .واکســنهای
دیگــر بــرای بیمــاران بــا مشــکلی کبــدی
شــامل واکســن پنوموکــوک و برنامــه اســتاندارد
واکسیناســیون اســت.
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اصالح عوامل خطر قلبی -عروقی
بیمــاران مبتال بــه NAFLDدر خطر باالتــری از ابتال
بــه بیماریهــای قلبــی -عروقــی بــوده و اغلــب عوامــل
خطر متعــددی بـرای بــروز بیماریهــای قلبــی -عروقی
(بهطــور مثــال ،دیــس لیپیدمــی ،فشــارخون بــاال) را دارند.
درمــان بیمــاران مبتــا بــه  NAFLDو دیابت،
منــوط بــر کنتــرل قند خــون در ایــن بیماران اســت.
بیشــتر بیمــاران مبتــا بــه  NAFLDبــه
همــراه دیــس لیپیدمــی کاندیــد دریافــت داروهــای
پاییــن آورنــده چربــی خــون هســتند.
کاهش وزن
کاهــش وزن از اقدامــات مهــم در بیمــاران مبتــا 
بــه  NAFLDاســت .کاهــش وزن بـرای تمــام بیماران
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بــا  NAFLDمبتــا بــه اضافــه وزن (BMI>25 Kg/
 )m2و یــا بیمــاران مبتــا بــه چاقــی (BMI>30Kg/

 )m2پیشــنهاد میشــود.کاهش وزن منجــر بــه بهبــود
آزمایشــات بیوشــیمیایی ،بافتشناســی کبــد ،ســطح
انســولین ســرمی و بهبــود کیفیــت زندگــی بیمــاران
مبتـا بــه  NAFLDمیشــود .تغییــر در ســبک زندگی
شــامل اصــاح رژیــم غذایــی و ورزش میشــود.
بـرای بیمارانــی کــه بعــد از  6مــاه موفــق بــه رســیدن
بــه هــدف وزنــی نشــوند ،جراحــی باریتریــک در نظــر
گرفتــه میشــود .دارودرمانــی بـرای کاهــش وزن یک
گزینــه درمانــی بـرای برخــی از بیمــاران اســت.
مداخالت اولیه اصالح سبک زندگی
کاهــش وزن  5تــا  7درصــدی وزن بــدن یــا
ســرعت نیــم تــا یــک کیلوگــرم در هفتــه بــرای
بیمــاران مبتــا بــه اضافــه وزن یــا چاقــی از طریــق
بهبــود ســبک زندگــی و ورزش توصیــه میشــود .در
بیمــاران با شــک بــه  NASHیــا در موارد تایید شــده
بــا بیوپســی ،کاهــش وزن بیشــتر یعنــی در حــدود
هفــت تــا ده درصــد وزن بــدن توصیــه میشــود.
مشــاوره تغذیــه بــرای تمامــی ایــن بیمــاران و ارجــاع
بــه متخصــص تغذیــه توصیــه میشــود.
در برخــی بیمــاران کاهــش وزن بیشــتری
نیــاز بــوده و بایــد بیــش از اهــداف اولیــه کاهــش
وزن داشــته باشــند .در صورتــی کــه ســطح ALT
علیرغــم رســیدن بــه اهــداف وزنــی طبیعــی
نشــود (کمتــر از  20بــرای خانمهــا و زیــر  30بــرای
آقایــان) ،افزایــش بیشــتر وزن توصیــه میشــود.
در بیمــاران مبتــا بــه  NASHو یــا فیبــروز
پیشــرفته کــه پــس از شــش مــاه بــه اهــداف

وزنــی نرســند ،گزینههــای بعــدی شــامل جراحــی
باریتریــک توصیــه میشــود.
افزایــش فعالیــت فیزیکــی بــا کاهــش مــرگ
بــه هــر علــت 23و مــرگ مرتبــط بــا علــل قلبــی
همــراه بوده اســت.
جراحی باریتریک
بیمــاران مبتــا بــه  NASHیــا فیبروز پیشــرفته
کبــدی (امــا بــدون ســیروز کبــدی جبــران نشــده)
کــه طــی  6مــاه مداخــات اصــاح ســبک زندگــی
شــامل دو نوبــت مشــاوره متخصص تغذیــه ،به وزن
هــدف نرســیدهاند ،توصیــه بــه جراحــی باریتریــک
میشــود .ایــن جراحــی در بیمــاران چــاق مبتــا 
بــه  NAFLDباعــث بهبــود بافتشناســی کبــدی
پــس از جراحــی شــده اســت.هرچند ،بدتــر شــدن
فیبــروز در برخــی از بیمــاران بــه دنبــال جراحــی
باریتریــک دیــده شــده و بــرای تمــام بیمــاران
انجــام تس ـتهای کبــدی (پــس از  6هفتــه ،یــک
مــاه و  6مــاه پــس از جراحــی) توصیــه میشــود.
هــم چنیــن توصیــه میشــود بیمــاران مبتــا بــه
ســیروز کبــدی کــه تحــت جراحــی قــرار گرفتهانــد،
از نظــر عالیــم ســیروز جبران نشــده شــامل آســیت
و انســفالوپاتی کبــدی در زمانهــای یــک مــاه و
ســه مــاه بعــد از جراحــی بررســی شــوند.
دارودرمانی کاهش وزن
در بیمارانــی کــه بــه هــدف وزنــی نمیرســند،
دارودرمانــی چاقــی ممکــن اســت در نظــر گرفتــه
شــود .برخــی از متخصصــان بــا ایــن رویکــرد
مخالــف و برخــی دیگــر موافــق هســتند.
پی در پی  ۳۸۷سال سی و سوم شماره  ۳خرداد ۱۴۰۱
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دارودرمانی در بیماران مبتال به NAFLD

گزینههــای دارودرمانــی هدفمنــد کبــدی بــرای
 NAFLDمحــدود بــوده (بهطــور مثــال ،ویتامیــن E
و بعضــی حســاسکنندههای گیرنــده انســولین) و
بــرای تمــام بیمــاران تجویــز نمیشــود .دارو درمانــی
بــرای بیمارانــی کــه بــه وزن هــدف نرســیده و
براســاس بیوپســی کبــدی فیبــروز مرحلــه  2بــه باال
دارنــد ،در نظــر گرفتــه میشــود .رویکــرد دارودرمانی
همچنیــن براســاس دیابــت ،ابتــا یــا عــدم ابتــا به
دیابــت بیــن ایــن بیمــاران تفــاوت دارد.
درمانهــای دارویــی در بیمــاران مبتـا بــه NASH
مطالعــه شــده اســت .امــا بیشــتر ایــن مطالعــات از نظر
زمانــی بــه قــدری طوالنــی نبودهاند کــه امــکان ارزیابی
اثــر آن بــر پیامدهــای مهم بیمــاران نظیر ســیروز جبران
نشــده وجــود داشــته باشــد .در ایــن مطالعــات پیامدهای
مرتبــط نظیر ســطح آنزیمهای کبــدی و بافتشناســی
ارزیابــی شــده و نتایــج متناقضــی به دســت آمده اســت.

بیمــاران مبتــا بــه  NASHو عــدم ابتــا
بــه دیابــت
در بیمــاران مبتــا بــه  NASHتاییــد شــده بــا
بیوپســی و فیبــروز مرحلــه  2بــه بــاال کــه مبتــا 
بــه دیابــت ملیتــوس نیســتند ،بهصــورت کلــی،
ویتامیــن  Eبــا دوز  800واحــد روزانــه توصیــه
میشــود .برخــی از مطالعــات پیشــنهاد کردهانــد
کــه ویتامیــن  Eمیتوانــد اســتئاتوز و التهــاب در
برخــی بیمــاران را بهبــود بخشــد .مطالعــات از نظــر
فرموالســیون ویتامیــن  ،Eجمعیــت وارد شــده بــه
مطالعــه ،طــول مــدت مصــرف و تغییــر در ســبک
زندگــی نیــز متفــاوت هســتند .بنابرایــن ،نتایــج
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ایــن مطالعــات بــه خوبــی قابــل تعمیــم نبــوده و
نمیتــوان تجویــز ویتامیــن  Eرا در تمامــی بیمــاران
توصیــه کــرد .همچنیــن مصــرف دوزهــای بیشــتر
یــا مســاوی  400واحــد در روز بــا افزایــش مــرگ
بــه هــر علــت در برخــی از مطالعــات همــراه بــوده
اســت .بــا توجــه بــه ایــن دو نکتــه کــه اطالعــات
در خصــوص ایــن دارو متفــاوت بــوده و نگرانــی
در خصــوص ایمنــی دوزهــای بــاالی ویتامیــن E
وجــود دارد ،ســود و زیــان درمــان بــا ویتامیــن E
بــرای هــر بیمــار بایدشــخص ًا در نظــر گرفته شــده و
ترجیــح بیمــار در ایــن تصمیمگیــری دخیــل اســت.
در مطالعاتــی کــه ســودمندی ویتامیــن  Eرا در
بیمــاران مبتــا بــه  NAFLDارزیابــی نمودهانــد،
بیمــاران مبتـا بــه دیابــت و یــا ســیروز جبـران نشــده
وارد مطالعــه نشــدهاند .بنابرایــن ،ویتامیــن  Eتنهــا در
بیمــاران مبتـا بــه  NASHغیردیابتی توصیه میشــود.
بــه دلیــل ارتبــاط تجویــز ویتامیــن  Eبــا ســرطان
پروســتات ،در بیمارانــی کــه خــود و یــا خانــواده آنــان
ســابقه ابتـا بــه ســرطان پروســتات داشــتهاند ،تجویز
ویتامیــن  Eتوصیــه نمیشــود.
مصــرف پیوگلیتــازون در بیمــاران غیردیابتــی
مبتــا بــه  NASHبــه دلیــل عــوارض جانبــی
بالقــوه توصیــه نمیشــود .اگرچــه برخــی از
راهنماهــای جوامــع مرتبــط (نظیــر )AASLD
تجویــز آن را در ایــن بیمــاران توصیــه کردهانــد.
بیماران مبتال به  NASHو مبتال به دیابت
در بیمــاران مبتــا بــه دیابــت ،حضــور NASH
میتوانــد در تعییــن داروی کاهنــده قند موثر باشــد.
هرچنــد درمــان اولیــه دیابــت معمــو ًال متفورمیــن
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در نظــر گرفتــه میشــود کــه بــر بافتشناســی
کبــد اثــری نــدارد .اثــرات مثبــت بافتشناســی
کبــد بــا ســایر داروهــای حســاس کننــده انســولین
بهعنــوان خــط دوم درمــان میتوانــد ســودمند
باشــد .در شــرایطی کــه امــکان تجویــز متفورمیــن
وجــود نداشــته و یــا نیــاز بــه افــزودن داروی دوم
وجــود دارد ،داروی پیوگالیتــوزون یــا داروهــای
آگونیســت گیرنــده  GLP-1در نظــر گرفتــه
میشــوند .در بیمــاران مبتــا بــه دیابــت نــوع دوم
و  NASHتاییــد شــده بــا بیوپســی ،پیوگالیتــوزن
منجــر بــه بهبــود فیبــروز ،التهــاب و اســتئاتوز
شــده اســت .آگونیس ـتهای گیرنــده  GLP-1نیــز
اثــرات مثبتــی دارنــد ،از ایــن دســته لیراگلوتایــد و
ســماگلوتاید مــورد مطالعــه قــرار گرفتهانــد .بایــد
در نظــر داشــت کــه در کنــار اثــرات مفیــد ایــن
داروهــا عوارضــی نیــز وجــود دارد ،مثــ ً
ا داروی
پیوگالیتــوزون همــراه بــا افزایــش وزن ،نارســایی
قلبــی و شکســتگی اســت.
درمانهایی که سودمندی نامطمئنی دارند:

برخــی از درمانهــای مــورد مطالعــه در درمــان
 NAFLDاطالعــات کافــی نداشــته و نمیتــوان
بــا اطالعــات فعلــی آنهــا را توصیــه کــرد .ایــن
درمانهــا شــامل آتورواســتاتین ،اســیدهای چــرب
امــگا 3-و آســپیرین میباشــند.
پایشهای آزمایشگاهی
آمینوترنســفرازهای کبــدی شــامل  ASTو ALT
هــر  3تــا  6مــاه بعــد از شــروع تغییــرات اصــاح
در ســبک زندگــی بــه منظــور رســیدن و حفــظ

وزن هــدف ارزیابــی میشــود .در صــورت طبیعــی
نشــدن ایــن آنزیمهــا ،بررســی ســایر علــل
بیمــاری کبــدی پیشــنهاد میشــود.
پایش فیبروز

رویکــرد پایــش بیمــاران از نظــر فیبــروز
پیشــرفته براســاس  NASHتاییدشــده بــا بیوپســی،
رســیدن بــه اهــداف کاهــش وزن و طبیعــی شــدن
ســطح آنزیمهــای کبــدی اســت.
بیماران با  NASHتایید شده بیوپسی:

بــرای این بیمــاران از روشهــای غیرتهاجمی

ارزیابــی فیبروز اســتفاده میشــود:

در بیمارانــی کــه به کاهــش وزن حداقــل  5تا
 7درصــدی نرســیده ،یــا افزایــش آنزیمهــای کبدی
در آنــان دیــده میشــود ،ارزیابــی غیرتهاجمــی هــر
ســه ســال انجــام میشــود.
در بیمارانــی کــه به اهـداف کاهش وزن رســیده
و آنزیمهــای کبــدی بــه ســطح طبیعــی رســیدهاند،
ارزیابــی غیرتهاجمــی هــر چهار ســال انجام میشــود.
در صورتــی کــه ارزیابــی غیرتهاجمــی
نشــاندهنده خطــر پاییــن و امتیــاز فیبــروز
( )≥F1باشــد ،ادامــه پایــش هــر چهــار ســال
ـال
(در صــورت حفــظ کاهــش وزن) و یا هر ســه سـ 
(در صــورت عــدم حفــظ کاهــش وزن) خواهــد
بــود .بیمارانــی مبتــا بــه  NASHو بــدون فیبــروز
یــا فیبــروز جزیــی پیشآگهــی عالــی داشــته و
نیازمنــد پایــش دقیــق ،نیســتند.
در صورتــی کــه ارزیابیهــای غیرتهاجمی نشــان
دهنــده خطــر بــاال و امتیــاز فیبــروز ( )≤F2باشــد،
پی در پی  ۳۸۷سال سی و سوم شماره  ۳خرداد ۱۴۰۱
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یــک بیوپســی بــه بیمــار پیشــنهاد شــده تــا فیبــروز
پیشــرفته ارزیابــی شــود .در صورتــی کــه بیوپســی
شــواهدی بــه نفــع ســیروز نداشــت ،پایــش بیمــار بــا
روشهــای تصویربــرداری غیرتهاجمــی در زمانهــای
فــوق ادامــه مییابــد .در صورتــی کــه بیوپســی
نشــانگر ســیروز بــود ،مدیریــت بیمــاری بــا هــدف
کاهــش عــوارض ســیروز نظیــر خونریــزی ویســرال
و کارســینوم هپاتوســلوالر ادامــه خواهــد یافــت.

وقتــی اســتئاتوز ســاده بــه ســمت اســتئاتوهپاتیت و
ســپس فیبــروز پیشــرفت میکنــد ،ســیروز ایجــاد
خواهــد شــد .مرحلــه فیبــروز تنهــا یافتــه در ارتبــاط با
پیامدهــای بیماریهــای مرتبــط بــا کبــد ،پیونــد کبــد
و مورتالیتــه در بیمــاران مبتــا بــه  NAFLDاســت.
عوامــل خطــری کــه بــا فیبــروز پیشــرفته
مرتبــط اســت بــه دو دســته تقســیم میشــود:
عوامل خطری مرتبط با بیمار:
مصرف الکل

نبوده اســت:

دیابت ملیتوس
سن باال (بزرگتر مساوی  50سال)
عوامل خطری مرتبط با بیماری:
شواهد به نفع التهاب در بیوپسی
شــواهد فیبــروز در بیوپســی و یــا Mallory
 hyalineبه همــراه ballooning degeneration
افزایــش ترانــس آمینازهــا بــه بیــش از 2
برابــر حــد بــاالی ســطح طبیعــی
مصــرف کافئیــن ممکــن اســت منجــر بــه
خطــر کمتــر پیشــرفت بــه ســمت فیبــروز شــود.

بیمارانــی کــه بیوپســی آنــان بــه نفــع NASH

در ایــن بیمــاران نیــازی بــه ارزیابــی فیبــروز
نیســت .براســاس عالیــم بالینــی مثـ ً
ا در صــورت
افزایــش وزن یــا دیگــر عالیــم ســندروم متابولیــک
یــک ارزیابــی غیرتهاجمــی ســه تــا چهــار ســال
بعــد انجــام خواهــد شــد.
روش غیرتهاجمــی بررســی براســاس امکانــات در
دســترس ،االســتوگرافی (فیبرواســکن) و شاخصهای
ســرمی فیبــروز در نظــر گرفتــه خواهد شــد.

جمعیتهای خاص -سیروز کبدی
درمــان ســیروز ناشــی از  NAFLDمشــابه بــا
ســایر علــل ســیروز اســت .ایــن درمانهــا شــامل
مدیریــت فشــار خــون پــورت ،بررســی از لحــاظ
هپاتوســلوالر کارســینوما و بررســی پیونــد کبــد
بــرای بیمــاران بــا ســیروز جبــران نشــده اســت.
سیر بیماری
بیمــاران مبتــا بــه  NAFLDدر خطــر فیبــروز
پیشــرفته (مرحلــه  F2یا باالتر بافتشناســی) هســتند.
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2
BMI ≥ 28kg / m

موارد نیازمند ارجاع
در صــورت وجــود هــر کــدام از مــوارد زیــر نیــاز
بــه ارجــاع بــه متخصــص در زمینه کبــد وجــود دارد:
 .1بــاال باقــی مانــدن ترانــس آمینازهــای
کبــدی علیرغــم کاهــش وزن برابــر یــا بیــش از
 5درصــد از وزن بــدن (هــدف ارزیابــی ســایر علــل
بیماریهــای کبــدی اســت)
 .2شــرایط بالینــی منطبــق بر بیماری پیشــرفته
کبــدی مانند آســیت ،زردی و یا اســپلنومگالی

دکتر طاهره مدنی ،دکتر نیلوفر خوشنام راد ،دکتر خیراهلل غالمی

ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ  NASHﺑﺮاﺳﺎس ﺑﯿﻮﭘﺴﯽ

رﺳﯿﺪن ﺑﻪ وزن ﻫﺪف

ﻧﺮﺳﯿﺪن ﺑﻪ وزن ﻫﺪف ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﻧﺲ آﻣﯿﻨﺎز ﻫﺎ

ﺑﺮرﺳﯽ از ﻧﻈﺮ ﻓﯿﺒﺮوز ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ روش ﻏﯿﺮ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﻫﺮ 4
ﺳﺎل

ﺑﺮرﺳﯽ از ﻧﻈﺮ ﻓﯿﺒﺮوز ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ روش ﻏﯿﺮﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﻫﺮ 3ﺳﺎل

ﮔﺮﯾﺪﺑﻨﺪي ﻓﯿﺒﺮوز

≥1

ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺮ  4ﺳﺎل در اﻓﺮاد ﺑﺎ
وزن ﻫﺪف و ﺗﺪاوم آن

≤2

ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺮ  3ﺳﺎل در ﺑﯿﻤﺎران
ﺑﺎ وزن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺪف ﯾﺎ
ﺗﺮاﻧﺲ آﻣﯿﻨﺎز ﻫﺎي اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ

ﺑﯿﻮﭘﺴﯽ ﮐﺒﺪي ﺑﺮاي
ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﯿﺒﺮوز ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

وﺟﻮد ﺳﯿﺮوز

ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﯿﺮوز

ﺑﺮرﺳﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻮارض
ﺳﯿﺮوز در ﺑﯿﻤﺎر

شکل  -5پایش بیماران مبتال به NAFLD

 .3شواهد استئاتوهپاتیت در بیوپسی
 .4شــواهد فیبــروز پیــش رفتــه ( )F≥3در
روشهــای غیرتهاجمــی تشــخیص فیبــروز
بیمارانــی کــه دچــار عــوارض ســیروز

شــامل آســیت یــا خونریــزی ویســرال
میشــوند و یــا امتیــاز  MELDبزرگتــر یــا
مســاوی  10دارنــد ،بایــد از نظــر پیونــد کبــد
مــورد ارزیابــی قــرار گیرنــد.
پی در پی  ۳۸۷سال سی و سوم شماره  ۳خرداد ۱۴۰۱
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:زیرنویس
1. Nonalcoholic fatty liver disease
2. nonalcoholic fatty liver
3. Nonalcoholic steatohepatitis
4. trigger
5. Alanin aminotransferase
6. Aspartate aminotransferase
7. ALT/AST ratio
8. Prothrombin time
9. Antinuclear antibody
10. attenuation
11. Computed tomography scan
12. magnetic resonance imaging
13. Total Iron Binding Capacity
14. hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelets
15. NAFLD score (NAS)
16. Human immunodeficiency virus anti-retroviral drugs
17. Reye syndrome
18. lecithin-cholesterol acyltransferase
19. Wolman disease
20. cholesterol ester storage disease
21. American association for the study of liver disease
22. National institute of alcohol abuse and alcoholism
23. All-cause mortality
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