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عنـوان مقاله:
تاثیر تمرین ترکیبی همراه با مصرف رژیم غذایی  DASHبر شاخص های آسیب کبد در بیماران
مبتال به کبد چرب غیر الکلی ()NAFLD
نویسندگان :دکتر حجت اله رحیمی ،شیال حسنیان فرد ،دکتر خسرو جاللی دهکردی
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بیماری کبد چرب غیر الکلی NAFLD (Nanalcoholic Fatty Liver Disease ) :
•

متداول ترین وضعیت مزمن کبدی است که در جوامع امروزی به سرعت رو به افزایش و پدیدار شدن است.

•

مرتبط با شیوه زندگی بدون فعالیت و عادات تغذیه ای نادرست در سراسر جهان می باشد(برتیس و همکاران.)2011،

•

عالوه بر آن عوامل دیگری مانند برخی دارو ها و سموم  ،بیماری های مادر زادی کبدی و اعمال جراحی می توانند در ایجاد این
بیماری دخیل باشند(ال جیفری و همکاران.) 2013،

•

بیماری کبد چرب بر اساس علت به وجود آورنده آن به دو نوع -1 :کبد چرب غیرالکلی  -2کبد چرب الکلی تقسیم می گردد(داوودی
و همکاران.)2012،

•

کبد چرب غیر الکلی به عنوان تجمع چربی در کبد می باشد به گونه ای که که کل محتوای چربی کبد از  5/5درصد تجاوز کند ،

تعریف می شود(ربکا گارسیا و همکاران.)2017،
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• کبد چرب با افزایش غلظت آنزیم های کبدی همراه است ،از جمله آنزیم های متداولی که در تشخیص این
بیماری به کار می رود عبارتند از:
 آالنین آمینوترانسفراز ،)Alanine Aminotransferase( ALT

 آسپارتات آمینوترانسفراز ) Aspartat Aminotransferase ( AST
 آلکالن فسفاتاز (،) Alkaline phosphatase( ALPقمرچهره و همکاران2012،؛ هاشمی کنی و
همکاران.)2013،

• هر چند در اثر بیماری های کبدی فعالیت سرمی هر دو آنزیم ASTو  ALTباال می رود  ،اما ALTآنزیم
اختصاصی تری برای کبد می باشد
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NAFLDعالئم بالینی بارزی ندارد ،اما :
حساسیت
درد خفیف و مبهم به هنگام لمس کبد بزرگ شده در قسمت فوقانی و راست شکم
خستگی و بی حالی در بیماران

 در حال حاضر دو استراتژی برای درمان NAFLDوجود دارد که شامل:

-1 

دارو درمانی

-2 

مداخله در شیوه زندگی از جمله  :کاهش وزن  ،اصالح رژیم غذایی و فعالیت بدنی می باشد.

 oدارودرمانی با استفاده از داروهای حساس کننده انسولین ،کاهنده های چربی و آنتی اکسیدان ها با عوارض جانبی و افزایش
مجدد وزن همراه بوده است و استفاده از این داروها مطلوبیت کمی دارد(پارکر و همکاران.)2012،
 موثرترین درمان غیر دارویی برای  ،NAFLDاز دست دادن وزن پایدار و تدریجی می باشد که باید پایه و اساس هر
درمانی باشد که از طریق رژیم غذایی و افزایش فعالیت بدنی معموال به عنوان اولین اقدام درمانی NAFLDتوصیه می
شود(ال جیفری 2013،؛ هاشیدا و همکاران.))2017،
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 شواهد معتبری از تاثیر فعالیت ورزشی در درمان NAFLDوجود دارد.

مداخالت ورزشی با :
 افزایش فعالیت AMPKدر کبد

 غیرفعال کردن استیل کوا کربوکسیالز کبدی
 کاهش وزن و بهبود ترکیب بدنی

 افزایش آدیپونکتین و تنظیم سطوح لپتین و شاخص های التهابی و پیش التهابی
(استی وارد و همکاران2008،؛ بالدوجی و همکاران.)2012،
 oافراد مبتال به NAFLDآمادگی قلبی –تنفسی  ،قدرت ماهیچه و فعالیت فیزیکی کمتر از حد
مطلوب دارند و به منظور بهبودی باید بیماران تشویق به انجام فعالیت بدنی شوند(فریث و
همکاران.)2010،
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)Dietary Approaches to Stop Hypertantion(DASH

 رژیم غذایی DASH :یک رژیم غذایی با دانسیته پایین انرژی و شاخص گالیسمیک پایین می باشد که در ابتدا برای
مدیریت بیماری پرفشاری خون پیشنهاد شده بود.
 رژیم غذایی DASHشامل :


غالت کامل ،سبزیجات فراوان ،میوه ها ،محصوالت لبنی کم چرب  ،گوشت بدون چربی

 حاوی مقادیر کمی چربی های اشباع شده  ،کلسترول ،غالت تصفیه شده و شیرین کننده ها

 هم چنین شامل مقدار باالی فیبر غذایی  ،آنتی اکسیدان ها ،فیتواستروژن ،ویتامین ها و مواد معدنی
 با توجه به تحقیقات صورت گرفته در افراد مبتال به پر فشاری خون  ،سندروم متابولیک ،دیابت نوع دو و بارداری،زنان
مبتال به سندروم تخمدان پلی کیستیک ،مصرف این رژیم منجر به بهبودی بیماران از طریق کاهش مقاومت به انسولین،
بهبود پروفایل لیپیدی ،بیو مارکرهای التهابی و استرس اکسیداتیو گردیده است.
 هم چنین این رژیم تمام شرایط الزم از قبیل چربی اشباع پایین و مصرف کم غذاهای آماده و کنسروی ،شاخص
گالیسمیک پایین و کاهش وزن را برای بیماران مبتال به NAFLDدارا می باشد.

لذا تمام این عوامل باعث ارجحیت مصرف این رژیم در طرح حاضر می باشد(والمر و همکاران2001،؛ آزادبخت و
همکاران2011،؛رضوی زاده و همکاران.)2015،
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هدف اصلی تحقیق
هدف کلی پژوهش  ،تعیین تاثیر 12هفته تمرین ترکیبی همراه با مصرف رژیم غذایی  DASHبر سطح

آنزیم  ،ALTمیزان چربی کبد و شاخص های آنتروپومتریک بیماران مبتال به کبد چرب غیر
الکلی( )DASHمیباشد.
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مروری بر تحقیقات انجام شده
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 بر اساس مطالعات صورت گرفته اضافه وزن و بی تحرکی به همراه افزایش گلوکز خون  ،اختالل چربی و

مقاومت به انسولین می تواند زمینه ساز بیماری کبد چرب غیر الکلی شود.

 بهزادی مقدم وهمکاران ( )1396با بررسی تاثیر  8هفته تمرین مقاومتی و رژیم غذایی کاهش کالری یافته بر سطوح پالسمایی آنزیم

های کبدی و چربی کبد بیماران :NAFLD
o

نتایج حاصل  :کاهش معنی داری آنزیم کبدی ASTدر هر دو گروه تمرین مقاومتی و رژیم غذایی کم کالری

o

هم چنین کاهش معنی داری آنزیم کبدی  ALTفقط در گروه رژیم غذایی

 oبهبود نمای سونوگرافیک کبد و محتوای چربی کبد
 رضوی زاده و همکاران( )2016با بررسی اثر  8هفته رژیم غذایی DASHبر کاهش وزن و وضعیت متابولیکی  60بیمار مبتال به

NAFLD
نتایج حاصل :تبعیت از الگوی رژیم غذایی DASHدر مقایسه با گروه کنترل باعث کاهش معنی داری در شاخص توده بدنی ،سطوح
آنزیم های کبدی ALTو  ،ALPسطوح انسولین و شاخص مقاومت به انسولین  ،میزان تری گلیسیرید سرمی و مارکرهای التهابی در
بیماران
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جامعه و نمونه آماری

تحقیق حاضر بصورت کاربردی و مقطعی و از نوع مطالعات مداخله
ای است که به روش کارآزمایی بالینی تصادفی اجرا شد .مداخله
های مورد نظر در این پژوهش شامل )1 :رژیم غذایی DASHو )2

رژیم غذایی DASHهمراه با تمرین ترکیبی بود که به صورت دوسو
کور انجام شد.
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روش انتخاب آزمودنی ها

جامعه آماری تحقیق حاضر ،از بین بیماران مبتال به کبد چرب مراجعه کننده و تحت درمان در کلینیک
گوارش و کبد چرب پورسینای حکیم شهرک سالمت اصفهان ازطریق فراخوان و به صورت
هدفمندانتخاب شدند .الزم به ذکر است در این تحقیق ،حجم نمونه تحقیق ،با استفاده از نرم افزار

Epi

 ،Infoبا سطح معناداری دو دامنه  ،%95توان  ،%80تعداد 40نفر تعیین می گردد.
سپس از بین بیماران واجد شرایط بر اساس معیارهای ورود به مطالعه ،تعداد  40نفر به صورت
تصادفی کنترل شده در دو گروه مساوی :گروه مصرف کننده رژیم غذایی  20( DASHنفر) و گروه
تمرین ترکیبی همراه با مصرف رژیم غذایی  20( DASHنفر) قرار گرفتند.
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معيارهای ورود به مطالعه

 )1بیماران دارای کبد چرب غیر الکلی با دامنه سنی  18-65سال.
 )2تأیید  NAFLDتوسط پزشک متخصص بعد از انجام سونوگرافی و آزمایش خون.

 )3عدم دریافت هیچ گونه رژیم غذایی و برنامه منظم ورزشی در  6ماه گذشته.
 )4نداشتن سابقه مصرف الکل.
 )5عدم مصرف داروهای کاهنده چربی از نوع استاتین.
 )6عدم استفاده از انواع دخانیات.

 )7عدم وجود اختالالت هورمونی  ،عدم بارداری و شیردهی.
 )8عدم مصرف داروهای کاهنده فشار خون.
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پروتکل تمرین ترکیبی:

طول مدت دوره مداخله ورزشی شامل  12هفته تمرینات ترکیبی(تمرینات منتخب هوازی و مقاومتی) بود
تمرینات بر اساس دستورالعمل کالج آمریکایی طب ورزشی( 3 :)ACSMجلسه در هفته و با مدت زمان  30دقیقه

آغاز و با رعایت اصل اضافه بار و میزان پیشرفت در طول  12هفته ،مدت زمان آن به  60دقیقه رسید .کلیه تمرینات
زیر نظر متخصص ورزشی انجام شد.
هر جلسه تمرین شامل سه مرحله:
 10-15دقیقه گرم کردن با انواع حرکات کششی و نرمشی
مرحله انجام تمرینات ترکیبی با شدت و زمان مشخص در هر جلسه
در انتهای هر جلسه نیز مرحله عمل سرد کردن به مدت  10-15دقیقه
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 اندازه گیری های آنتروپومتریک  :قد ،وزن  ،نسبت دور کمر به دور لگن()WHRتوسط  :قد سنج مدل
و ترازوی دیجیتال مدل  Secaساخت کشور آلمان،متر نواری با دقت 0/1سانتی متر
 ارزیابی ترکیب بدن :توسط دستگاه مقاومت بایوالکتریک
( ) Bioelectrical Impedanceبا رعایت دستورالعمل های استاندارد کارخانه سازنده اندازه گیری شد.

 اندازه گیری های بیوشیمیایی :توسط انجام آزمایش خون بعد از  10-12ناشتایی از ورید بازویی در
آزمایشگاه با استفاده از کیت های مخصوص
 سنجش محتوای چربی کبد :با استفاده از سونوگرافی
( )Diagnostic Ultrasound Systemمدل Resona 7ساخت کشور آلمان
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 رژیم غذایی DASH:
 توسط متخصص تغذیه

 پرسشنامه  24ساعته یادآمد غذایی سه روزه(شامل  2روز کاری متوالی و  1روز تعطیل)
 پرسش نامه )FFQ ( Food Frequancy Questionنیز جهت بررسی الگوی غذایی
 محاسبه شاخص توده بدنی ( )BMIدر ابتدا ،هر  4هفته یک بار و در پایان دوره مداخله
 استفاده از فرمول هریس-بندیکت جهت تعیین کالری مورد نیاز بیماران (با توجه به شاخصهای آنتروپومتریک
 ،سن وجنس)

 کسر  350تا  700کیلو کالری از کل کالری مورد نیاز روزانه
 استفاده از نرم افزار Nutritionist IV
 ترکیب درشت مغذی های رژیم DASH:به صورت  55 -45درصد انرژی از کربوهیدرات 20-10 ،درصد از
پروتئین 30-25،درصد از چربی
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روش تجزیه و تحلیل آماری

 برای بررسی و تجزیه تحلیل آماری داده های خام از آمار توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد(آزمون
کلموگروف -اسمیرنوف ،آزمون لون ،آزمون کوواریانس ).
 کلیه عملیات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS 22انجام شد .همچنین ،سطح معنی داری برای آزمون های
آماری  P<0/05در نظر گرفته شد.
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توزیع فراوانی سن و جنس به تفکیک گروه های شرکت کننده در تحقیق در جدول()1گزارش شده است ،.از مجموع  40نفر
که وارد مطالعه شدند ،که از این تعداد ( 21)%54نفر مرد و( 18 )%46نفر زن بودند.

با توجه به یافته های جدول( ،)1دو گروه مورد مطالعه از نظر گروه های سنی و جنس با یکدیگر تفاوت
معنادار آماری نداشتند( .)p=0/787با این حال ،دو گروه از نظر میانگین قد با هم تفاوت آماری معناداری
داشتند( ،)p=0/029به طوری که میانگین قد در گروه  DASHو ورزش  1/70متر و در گروه DASH

میانگین قد  1/64متر بود.
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مقایسه اثر 12هفته تمرین ترکیبی با و بدون مصرف رژیم غذایی DASHبر میزان تغییرات چربی کبد( )GFدر بیماران

مبتال به کبدچرب غیرالکلی

.

با توجه به یافته های جدول()3با استفاده از آزمون تی زوجی ،بین میانگین  GFقبل و بعد از مداخله در هر دو
گروه تفاوت معناداری مشاهده شد( .)p<0/05به عبارت دیگر ،کاهش معناداری در میزان  GFدر هر دو گروه پس

از مداخله های رژیم غذایی  DASHو تمرین ترکیبی  +رژیم غذایی  DASHیافت شد(.)p<0/05
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مقایسه اثر 12هفته تمرین ترکیبی با و بدون مصرف رژیم غذایی DASHبر سطوح آنزیم کبدی  ALTدر بیماران مبتال به
کبدچرب غیرالکلی

با توجه به یافته های جدول  4با استفاده از آزمون تی زوجی ،بین میانگین  ALTقبل و بعد از مداخله در گروه تمرین به همراه
رژیم تفاوت معناداری مشاهده شد( ،)p<0/05اما این تفاوت بین میانگین سطوح آنزیم  ALTدر گروه  DASHقبل و بعد از

مداخله تفاوت معناداری دیده نشد( .)p>0/05به عبارت دیگر ،فقط در گروه تمرین ترکیبی  +رژیم غذایی  DASHکاهش
معناداری بطور میانگین  7/08در سطوح آنزیم  ALTیافت شد(.)p<0/05

مقایسه اثر  12هفته تمرین ترکیبی با و بدون مصرف رژیم غذایی DASHبر میزان وزن در زمان های مختلف در بیماران مبتال

همان به
غیرالکلینشان داده شده است ،تاثیر مداخله در دو گروه بر روی وزن نیز قابل توجه است .بطوری که تحلیل واریانس با
کبدچربشکل()1
طور که در
22

داده های تکراری( )Repeated measureدر گروه  ،DASHتفاوت معناداری در میانگین وزن بین زمان  1با سایر زمان ها را نشان می دهد،
که دارای روند کاهشی بصورت خطی معنادار داشت ،ولی تفاوت بین زمان  2و  ،3و  3و  4از نظر آماری معنادار نیست( .)p>0/05در مقابل
در گروه  DASHو ورزش میانگین وزن در تمام زمان ها دارای روند کاهشی خطی است که از نظر آماری معنادار بود(.)p<0/05
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DASH & EXE.

81

DASH

80

79.79
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78.21

75.99

78

76.96

میانگین وزن

77.43

78.51

77.11

76.73

77
76
75

74
73
72
Time 4

Time 3

Time 2

Time 1

 :Timeمنظور قبل از مطالعه ،پايان هفته های چهارم ،هشتم و دوازدهم
شکل ( )1مقایسه میانگین وزن در دو گروه و مقایسه درون گروه و بین گروه ها در زمان های
مختلف اندازه گیری

مقایسه اثر  12هفته تمرین ترکیبی با و بدون مصرف رژیم غذایی DASHبر نسبت دور کمر به دور

باسن ()WHRدر بیماران مبتال به کبدچرب غیرالکلی

شکل ( )3مقایسه تغییرات نسبت دور کمر به دور لگن در بین و درون گروه ها در طی زمان

با توجه به یافته های شکل( ،)3شاخص دور کمر به دور باسن( )WHRنیز در درون گروه در طی زمان تغییر

کاهشی منظم داشت ،که از نظر آماری نیز معنادار بود( ،)p=0/028اما این تغییرات در طی زمان بین دو مداخله
معنادار نبود(.)p=0/211
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مقایسه اثر  12هفته تمرین ترکیبی با و بدون مصرف رژیم غذایی  DASHبر تغییرات اندازه دور گردن در بیماران مبتال به

کبدچرب غیرالکلی

24

شکل ( )4مقایسه تغییرات اندازه دور

گردن در بین و درون گروه ها در طی
زمان

با توجه به یافته های(شکل  ،)4تغییرات اندازه دورگردن ) (NCدر طی زمان در درون هر دو گروه از نظر

آماری معنا دار بود( ،)p=0/001ولی بین دو درمان تفاوت آماری دیده نشد(.)p=0/723

اهداف و فرضیه ها

مقدمه

تحقیقات انجام
شده

طرح پژوهش

نتایج

پیشنهادات

بحث

 نتایج تحقیق حاضر نشان داد که محتوای چربی کبد در هر دو گروه بعد از انجام  12هفته تمرین ترکیبی و مصرف رژیم غذایی
DASHبطور معناداری کاهش یافت .با این حال ،تفاوت معناداری در بین دو گروه در بهبود میزان چربی کبد یافت نشد.

مکانیزم مسئول کاهش چربی کبدی متعاقب تمرین ورزشی احتماالً تغییر در تعادل انرژی ،لیپیدهای
گردش خون و حساسیت به انسولین می باشد .مداخالت ورزشی با افزایش فعالیت  AMPKدر
کبد و از طریق غیرفعال کردن استیل کوا کربوکسیالز کبدی موجب کاهش سنتز لیپید ها می شود.
به عالوه فعالیت ورزشی از طریق کاهش وزن و بهبود ترکیب بدنی ،همچنین مصرف چربی درون
سلولی به عنوان سوخت در حین ورزش ،افزایش آدیپونکتین و تنظیم سطوح لپتین و شاخص های
التهابی و پیش التهابی می شود که به نوبه خود موجب افزایش مجدد فعالیت  AMPKو کاهش
چربی کبدی می شود.
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اهداف و فرضیه ها

مقدمه

تحقیقات انجام
شده

طرح پژوهش

نتایج

پیشنهادات

بحث

 نتایج تحقیق حاضر نشان داد که سطوح آنزیم کبدی  A LTدر گروه رژیم غذایی  D A S H +تمرین ترکیبی پس از
 12هفته در مقایسه با حالت پایه کاهش معناداری یافت ،اما این کاهش در سطوح آنزیم  A LTدر گروه  D A S Hقبل
و بعد از مداخله از نظر آماری معنادار نبود (.)p> 0/05

 کاهش معنی دار آنزیم های  ALTو  A S Tدر اثر تمرین ورزشی و رژیم غذایی را می توان به افزایش حساسیت به
انسولین بافتی و کبدی ،افزایش اکسیداسیون کبدی ،کاهش فعالیت و مهار آنزیم های لیپوژنیک و نیز در نتیجه بهبود

نیمرخ لیپیدی و کاهش چربی کبدی نسبت داد(اسکریپنیک و همکاران2016 ،؛ کانتارزیس و همکاران.)2017 ،
 کاهش آنزیم های کبدی را می توان به کاهش اندازه های تن سنجی به ویژه اندازه دور کمر نسبت داد .زیرا دور کمر
همبستگی معناداری با سطح آمینوترانسفرازهای سرم از جمله ،ALTتجمع چربی در کبد و بروز بیماری کبدچرب
غیرالکلی دارد(نیکرو و همکاران.)2015،
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 به نظر می رسد با توجه به کاهش وزن در دوره های زمانی تحقیق حاضر و همچنین کاهش پنج تا ده درصد وزن بدن در 27
ال این کاهش با تغییرات پاتوفیزیولوژیک همراه است از جمله :کاهش محتوای تری گلیسرید کبدی و
تحقیقات گذشته ،معمو ً
کاهش گلوکونئوژنز در بدن و متعاقب آن کاهش آنزیم های  ALTو  ASTرا باعث می شود(آزادبخت و همکاران (.)2011
چندین مکانیسم می توانند تأثیرات مطلوب الگوی مصرف رژیم  DASHرا بر وضعیت متابولیسم در بیماران با
 NAFLDرا توضیح دهند .مصرف کمتر قند ساده در رژیم غذایی و فیبر ،منیزیم و کلسیم باالتر در مصرف رژیم غذایی
 DASHممکن است آنزیم های کبدی سرم و نشانگرهای متابولیسم انسولین ،تری گلیسیرید و سطوح  VLDLرا کاهش
دهد(لوما و همکاران.)2009 ،

نتیجه گیری کلی

بر اساس یافته های پژوهش حاضر ،مصرف رژیم غذایی  DASHو تمرین ترکیبی به مدت 12
هفته می تواند باعث بهبود محتوای چربی کبد ،آنزیم کبد،وزن و شاخص  WHRدر بیماران
مبتال به کبدچرب غیرالکلی گردد .بنابراین می توان استفاده از رژیم غذایی DASHو
تمرینات ورزشی را به بیماران کبدچرب غیرالکلی به عنوان راهکاری برای بهبود شدت
بیماری و جلوگیری از پیشرفت بیماری به سمت فیبروز ،سیروز و حتی سرطان کبد توصیه
نمود.

28

29

