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  چکیده 

هاي اساسی در حوزه رویکردهاي درمانی در بیماري کبد  ها و چالش هدف از این مقاله مروري، بررسی پیشرفت

به عمل آمد. دو  PubMedغیرالکلی در باشد. ابتدا یک جستجو در زمینه کبد چرب  چرب غیر الکلی می

) درمان 2) مداخله در سبک زندگی و 1استراتژي درمانی مهم براي درمان کبد چرب غیرالکلی وجود دارد: 

دارویی. مداخله در شیوه زندگی به ویژه ورزش منظم با شدت متوسط موثرترین روش درمانی بالینی 

NAFLD رود. پیشرفت آینده در درمان کبد چرب غیرالکلی، باید با تمرکز بر مدلهاي حیوانی و  به شمار می

آزمایشات بالینی بر روي انسان و نیز ترکیبی از مداخله در سبک زندگی و درمان دارویی و هدف قرار دادن 

  .رسان مربوط به متابولیسم چربی، استرس اکسایشی و التهاب باشد مسیرهاي پیام

 کبد چرب غیرالکلی، ورزش، درمان، دارو :کلیدي هاي واژه

Abstract 
 

The aim of this review is to analyze the key progress and challenges of main 
current therapeutic approaches in NAFLD. We carried out a PubMed search of 
Englishlanguage articles relevant to NAFLD therapy. There are two major 
therapeutic strategies for NAFLD treatment: (1) lifestyle interventions 
(including weight reduction, dietary modification and physical exercise) 
and (2) pharmaceutical therapies. Lifestyle interventions, particularly chronic 
and moderate intensity exercise, are the most effective and recognized clinical 
therapies for NAFLD. Future advancement of NAFLD therapy should focus on 
the mechanistic studies on cell based and animal models and human clinical 
trials of exercise, as well as the combination of lifestyle intervention and 
pharmaceutical therapy specifically targeting main signaling pathways related to 
lipid metabolism, oxidative stress and inflammation. 
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