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  چکیده

هاي کبدي  و فعالیت بدنی منظم برسطوح آنزیم Eهفته مصرف ویتامین 12پژوهش حاضر با هدف مقایسه آثار

بیست نفر افراد بالغ مبتال به بیماري کبد چرب غیر الکلی با  بیماران مبتال به کبد چرب غیر الکلی به عمل آمد.

به طور داوطلبانه شرکت کردند. بیماران به طور تصادفی به دو  پژوهشدر این  سال 8/41±1/8ی سن میانگین

میلی گرم صبح و  E، 400شامل بیمارانی که روزانه دو عدد قرص ویتامین  Aگروه تقسیم شدند.  گروه ده نفره

ه ریزي شده و منظم شامل بیمارانی که فعالیت بدنی برنام Bو گروه  کردندمی هفته دریافت  12شب به مدت 

)، آلکالین AST)، آسپارتات آمینوترانسفراز (ALTآنزیم هاي آالنین آمینوترانسفراز ( .دریافت می کردند

 له درمانی) سرم خونی و سونوگرافی کبد براي ارزیابی میزان چربی کبدي، قبل و بعد از مداخALPفسفاتاز (

ی مقادیر آنزیم هاي کبدي پس از درمان کاهش قابل در هر دو گروه درمان مورد اندازه گیري قرار گرفت.

)، اما تفاوت بین گروهی معنی داري بین سطح آنزیم هاي کبدي دو گروه وجود >05/0Pتوجهی نشان دادند (

نی در هر دو گروه کاهش معنی داري بین ادر سونوگرافی انجام شده، پس از مداخله درم ).<05/0Pنداشت (

اگرچه در بین گروه هاي مورد بررسی تفاوت آماري معنی ، )>05/0Pدید (درجه چربی کبدي مالحظه گر

به نظر می رسد انجام فعالیت بدنی منظم بدون در نظر گرفتن نوع رژیم غذایی و  ).<05/0Pداري وجود نداشت (

می تواند باعث کاهش آنزیم هاي کبدي و شواهد سونوگرافیک کبد چرب شود که با توجه به  یا کاهش وزن

  .می تواند جایگزین مناسبی براي این دارو باشد Eمصرف دراز مدت ویتامین  اثرات جانبی

  ، آمینوترانسفراز.Eکبد چرب غیرالکلی، فعالیت بدنی، ویتامین واژگان کلیدي: 
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Abstract 
The purpose of this research was to evaluate the effects of 12 week vitamin E supplementation and regular 
physical activity on level of liver enzymes in non-alcoholic fatty liver patients. Thirty patients suffering from 

  فیزیولوژي و تغذیه ورزشی



non-alcoholic fatty liver participated in this research voluntarily .They were randomly divided into two groups: 
Group A (patients who use two 400 mg vitamin E tablet daily in the morning and at night for 12 weeks, n=10), 
and group B (patients who received programmed regular physical exercise, n=10). Aspartate amino transferase 
(AST), Alanine amino transferase (ALT), and alkalin phosphatase (ALP) Enzymes were measured. Sonography 
was used to measure fatty steatosis grade. In sonography, although there was no significant difference in fatty 
steatosis grade between groups (p>0.05), there was significant decrease after treatment in both groups compared 
with pre-treatment (p<0.05). All liver enzymes were decreased in both groups after treatment compared with 
pre-treatment (p<0.05). There was no significant differences between groups (p>0.05). It seems that regular 
physical activity without considering the kind of diet or weight loss results in decreasing liver enzymes and 
ultrasound evidences in non-alcoholic fatty liver patients. According to side-effects of long duration 
supplementation of vitamin E, regular physical activity can be more suitable method to treat non-alcoholic fatty 
liver. 
Keywords: Non-alcoholic fatty liver, Vitamin E, Physical activity, Aminotransferase. 

  مقدمه

 2ها از رسوب چربی در کبد محدوده وسیعی از بیماري) NAFLD(1کبد چرب غیر الکلی

)STEATOSIS(3گرفته تا التهاب کبدي ناشی از رسوب چربی)NASH( 4و سیروز کبدي)CIRRHOSIS(  را

تحرك، چاقی و کمبود آنتی اکسیدان ها در رژیم غذایی از علل اصلی این بیماري به شمار  عدم. می شود شامل

از جمعیت اروپا، آسیا وآمریکا را در سال هاي اخیر  %34-14 حدود غیرالکلی چرب کبد شیوع . )1( می روند

استرس اکسیداتیو را  ،Cو  E که آنتی اکسیدان هایی نظیر ویتامین می دهندمطالعات نشان  .)2،3(شامل می شود

یک مطالعه متاآنالیز . نتایج حاصل از کاهش داده اند )5( و هم در پاسخ به فعالیت )4( هم در حالت استراحت

می تواند باعث  E حاکی از آن است که، مصرف طوالنی مدت (بیش از یک سال) و با دوز باالي ویتامین

چاقی و عدم فعالیت جسمانی از جمله عوامل خطرساز مستقل براي .)6(افزایش در مرگ و میر کلی گردد 

یکی از روش هایی است که به نظر می رسد  . فعالیت بدنی منظم)3( است توسعه بیماري کبد چرب غیر الکلی

شود. با مطالعه  ازجمله آنتی اکسیدان ها جایگزین روش هاي دیگر درمانی به علت اثرات جانبی کمتر می تواند

کمتر در  ،ادبیات مرتبط با این موضوع به نظر می رسد روش هاي منظم فعالیت بدنی با شدت و مدت مناسب

با توجه به موارد ذکر شده ، هدف از تحقیق  .ندمورد توجه قرار گرفته ا جهت درمان کبد چرب غیرالکلی

کبد چرب غیر الکلی  مبتال به بیماران درو فعالیت بدنی منظم  Eهفته مصرف ویتامین  12  حاضر، مقایسه آثار

  .می باشد

  مواد و روش ها:

کننده در شهر گنبدکاووس بود. سال) مراجعه   55- 22بالغ (در محدوده سنی افراد  ،جمعیت مورد مطالعه

فعالیت بدنی منظم بر اساس مقیاس  B و گروه صبح و شب میلی گرم E 400 بیماران در دو گروه ویتامین

، به میزان درصد حداکثر اکسیژن مصرفی 60 - 40، معادل 9و  8  با میزان درك تالش با درجه سختیگ، بور

با قرار گرفتند.  ،دقیقه می رسید 60هفته به  12و در طی  شده دقیقه شروع 20سه جلسه در هفته که در ابتدا با 

 ،تشخیص کبد چرب غیر الکلی و رد کردن علل دیگر (بر اساس معیارهاي فوق) پس از تکمیل فرم رضایت نامه

                                                
1. Non alcoholic fatty liver disease (NAFLD) 
2. Steatosis 
3. Non-alcoholicsteatohepatitis (NASH) 
4. Liver cirrhosis 



افراد مورد  (شاخص توده بدنی) بیماران وارد مطالعه می شدند. جمع آوري داده هاي تن سنجی، قد و وزن

اندازه . اندازه گیري شد 1/0به کیلوگرم و قدسنج سکا با دقت ر کشور آلمان بررسی با ترازوي دیجیتالی بیور

  3000 از کیت هاي پارس آزمون و دستگاه اتوآنالیزور ،ALPو  ALT ،ASTگیري متغیرهاي پروفایل لیپیدي، 

BT- گرافی استفاده شد. تحلیل آماري داده ها، با نرم درجه ارتشاح چربی بدن از سونو آلمان و- کشور ژاپن

. با آزمون شدویژگی هاي فردي آزمودنی ها با آمار توصیفی تجزیه و تحلیل و  18ورژن   spss افزار

ارزیابی تغییرات حاصل از متغیرهاي کمی با  اسمیرنف از طبیعی بودن جامعه اطمینان حاصل شد. - کلموگراف

و مستقل براي داده هاي پارامتریک و آزمون هاي مان ویتنی و ویلکاکسون براي وابسته  tي آزمون هاي آمار

  در نظر گرفته شد. (P< 0.05) سطح معنی داري آمارياستفاده شد.  داده هاي غیرپارامتریک

  یافته ها

 سونوگرافیک درجه و بدنی توده شاخص گروهی بین و گروهی درون تغییرات -1 جدول

  کبدي چربی

   Bگروه                                            A گروه                                                             

  

  درمان از پس          درمان از قبل درمان                     از پس درمان         از قبل                                                         

  3/45 ± 29/01*          3/38 ± 30/15                   3/40 ± 28/56        3/44 ± 28/67                   بدنیشاخص توده     

Kg/m2 )         (                                                                                                                    

    کبدي      چربی سونوگرافیک درجه  

  0/25 ± 1/2*              0/10 ±1/2                     0/22 ± 1/5*          ± 2/1 0/18)                        3تا 1 درجه(       

  درمانی مداخله از قبل به نسبت معنادار کاهش دهنده نشان ٭

  اند.  شده گزارش X±SEM) استاندارد ( انحراف ± میانگین صورت به اعداد• 

  گیري نتیجه و بحث 

 توده بدنی. شاخص کیلوگرم بر متر مربع داشتند 25شاخص توده بدنی زیر بیماران % 3/3 فقطحاضر، در مطالعه 

بود. در هر دو گروه مورد کیلوگرم بر متر مربع  35بیماران باالي  %3/13و در  35- 25بیماران، بین %3/83در

مطالعه، در ارتباط با کاهش وزن بدون ارائه برنامه غذایی توصیه کلی شده بود. پس از مطالعه، شاخص توده 

که می تواند نشانگر تاثیر فعالیت بدنی در  ،)>05/0P( نشان دادB بیماران کاهش معنی داري در گروه  بدنی

که تحت درمان با فعالیت بدنی منظم قرار  B در گروهکاهش وزن از طریق افزایش کالري مصرفی باشد. 

در مطالعه جدول). (>P) 05/0(، کاهش واضح در میزان چربی کبد بر اساس سونوگرافی مشاهده شدداشتند

آنزیم هاي کبدي در گروه فعالیت بدنی نیز پس از سه ماه درمان دیده حاضر، کاهش معنی دار در سطح 

عالوه بر ارزیابی جداگانه اثر روش هاي درمانی مورد استفاده بر روي سطح آنزیم هاي کبدي و  .>P)05/0(شد

ردید گنیز شواهد سونوگرافیک کبد چرب، اثر درمانی در بین گروه ها نیز با هم مقایسه شدند که مشخص 

ات دموگرافیک، مقادیر آنزیم هاي کبدي و درجه کبد چرب در سونوگرافی در ابتداي مطالعه بین گروه مشخص



به نظر می رسد فعالیت بدنی به توجه به نتایج حاصله، . با <P)05/0( ه استهاي درمانی تفاوت معنی داري نداشت

   یز کاهش چربی کبد موثر باشد.در کاهش آنزیم هاي کبدي و ن E به اندازه ویتامین توانسته استتنهایی 

 انجام باشگاهی امکانات با مقاومتی یا استقامتی ورزشی تمرینات بیشترعلمی و پژوهشی  - اجرائی پیشنهادات

 نمی آن انجام به قادر دیگر هاي دلیل بیماري به یا و ندارند را باشگاهی امکانات بیماران بیشتر گیرد، می

 انجام به امکاناتی قادر شرایطی و هر در افراد و داشته عمومی حالت تواندمی  بورگ مقیاس باشند، براساس

  باشند.  منظم بدنی فعالیت

  منابع

1) Chalasani N, Younossi Z, Lavine E J, Diehel M A, Brunt M E, Cusi K, et al. The Diagnosis and Management 
of Non-alcoholic Fatty Liver Disease: Practice Guideline by the American Gastroenterological Association, 
American Association for the Study of Liver Diseases, and American College of Gastroenterology 2012 by the 
AGA Institute. 
Am J Gastroenterol. 2012. (142):1592–609.  
2) Armsrong M J, Houlihan D D, Bentham L, Shaw J C, Cramb R, Olliff S, et al. Presence and severity of non-
alcoholic fatty liver disease in a large prospective primary care cohort. J Hepatol. 2012. 56 (1): 234-40. 
3) Caballeria L, Auladell M A, Torán P, Miranda D, Aznar J Pera G, et al. Prevalence and factors associated 
with the presence of non-alcoholic fatty liver disease in an apparently healthy adult population in primary care 
units. BMC Gastroenterol. 2007. 7(41):1-6. 
4) Hung H, Apple L, Croft K, Miller E, Mori T, Puddy I. Effect of vitamin C and vitamin E on in vivo lipid 
peroxidation: results of a randomized controlled trail. Am J Clin Nutr. 2002. 76(3): 549-55. 
5) Vincent H K, Bourguignon C M, Vincent K R, Weltman A L, Bryant M, Taylor A,G. Antioxidant 
supplementation  lowers exercise-induced oxidative stress in young overweight adults. Obesity. 2006. 14(12): 
2224  -35. 
6) Miller E R, Pastor-Barriuso R, Dalal D, Riemersma R A, Apple L J, Guallar E. Metaanalysis: 
high-dosage vitamin E supplementation may increase all-cause mortality. Ann 
Intern Med. 2005. 142(1):37-46. 

 

  


