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ABSTRACT 
 
 

Introduction: Identification of the factors related to non-alcoholic fatty liver disease in children 
and adolescents help us to know appropriate methods for prevention and control of chronic 
diseases. 
Methods: This cross-sectional and analytic study comprised 962 children and adolescents, aged 6-18 
years, in Isfahan in 2008. Variables related to life style and metabolic syndromes related were 
determined and their relationship with non-alcohlic fatty liver disease were analysed using Least 
Absolute Shrinkage and Selection Operator (LASSO) regression method, using SPSS. 
Results: The final obtained model with the omission of 13 low effect variables had 5 powerful 
and effective variables in which oil consumption, waist circumference, body mass index and 
blood cholesterol level are factors that increase the probability of nonalcoholic fatty liver disease. 
The age variable is an ablative variable with negative coefficient in the final model. The 
relationship between body mass index as well as waist circumference with nonalcoholic fatty liver 
were statistically significant (P<0.01). 
Conclusion: This study confirms the appropriateness of the LASSO regression model for 
analyzing non-linear variables and in the case where predictor variables are more than the sample 
size. Moreover, it shows that, even among children and adolescents, lifestyle habits are 
associated with fatty liver disease; it underscores the necessity of establishing healthy life styles 
from the early life to prevent chronic diseases.  
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ارتباط رفتارهاي مرتبط با شیوه زندگی و اجزاي سندرم متابولیک با خطر وجود کبد چرب 

  انغیرالکلی در کودکان و نوجوان
 

 2پریناز پورصفا   5 دکتر حمیدرضا صالحی 5دکتر ابوالفضل بیهقی    4دکتر آتوسا ادیبی   3حسین خلیلی طهماسبی   2دکتر رؤیا کلیشادي   1 مهدي تذهیبیدکتر 
دانشیار گروه  4ی و اپیدمیولوژي،  کارشناس ارشد گروه آمار زیست 3،  مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان 2آمار زیستی و اپیدمیولوژي،  یار گروه استاد 1

 علوم پزشکی اصفهان دانشگاه ار گروه رادیولوژي،   یدست 5رادیولوژي،  
  112-119 صفحات  89 تابستان  دومشماره   چهاردهممجله پزشکی هرمزگان  سال 

 دهیچک
ناسب براي پیشگیري از شناخت عوامل مرتبط با کبد چرب در کودکان و نوجوانان، به شناخت راهکارهاي م :مقدمه

سنجی نوجوانان هاي خونی و تنهدف این مطالعه بررسی رابطه بین کبد چرب و شاخص کند.بیماریهاي مزمن کمک می
 ساله شهر اصفهان است. 18تا  6
 18 تا 6آموز دانش 962اي بر روي گیري تصادفی خوشهبا روش نمونه 1386 در سالتحلیلی  –این مطالعه مقطعی  :کاروش ر

و ارتباط آنها با تعیین لیک واصفهان انجام شد. اطالعات مربوط به رفتارهاي مرتبط با شیوه زندگی و اجزاي سندرم متاب ساله در
) LASSO )Shrinkage & Selection Operator Least Absoluteخطر وجود کبد چرب غیرالکلی در مدل رگرسیون با روش

 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
جنتا متغیر مؤثر شامل روغن مصرفی، دور کمر، شاخص توده  5متغیر کم اثر،  12در مدل رگرسیون نهایی با حذف  :ی

بدنی و سطح کلسترول خون داراي تأثیر مثبت و سن به عنوان یک متغیر فرسایشی داراي اثر منفی در احتمال ابتال به 
بطه بین شاخص توده بدنی و اندازه دور کمر با کبد چرب بیماري کبد چرب غیرالکلی شناسایی شدند. در مدل نهایی را

 ).>01/0Pدار است (غیرالکلی از نظر آماري معنی
براي مواردي که متغیر پاسخ  LASSOیید مناسب بودن آزمون رگرسیون أمطالعه حاضر، ضمن ت :گیريتیجهن

ر باشد، بیانگر ارتباط عادات شیوه زندگی با هاي پیشگو از حجم نمونه زیادترهمچنین وقتی که تعداد متغی غیرخطی باشد و
 .وجود کبد چرب حتی در سنین کودکی و نوجوانی است

 نوجوانان  –عوامل خطرزا  –شیوه زندگی  –کبد چرب  ها:کلیدواژه
 25/2/89پذیرش مقاله:      16/1/89اصالح نهایی:      12/10/88دریافت مقاله: 

 

 مقدمه: 
رسـوب چربـی بـه ویـژه  لـی،منظور از کبد چرب غیر الک

ترین اخـتالل کبـدي در در کبـد اسـت کـه شـایع گلیسریدتري
تحرك بی این عارضه در افراد چاق، کودکان و نوجوانان است.

 شودو مبتالیان به دیابت و اختالل چربی خون بیشتر دیده می
در سالهاي اخیر اختالالت کبدي ناشی از چاقی در کودکان  ).1(

این مسأله به خصوص با توجـه  گرفته است.مورد توجه قرار 
به اینکه در طول سالهاي گذشته شیوع اضافه وزن و چاقی در 

بـه یـک مشـکل  کودکان به سرعت رو به افزایش بـوده اسـت،
بهداشــتی جامعــه تبــدیل شــده و توجــه خاصــی را بــه خــود 

اثـرات نامناسـب اضـافه وزن و چـاقی  اختصاص داده اسـت.
یـا بلـوغ بـه شـکل مـؤثري در  ممکن است در سـنین کـودکی

روانی و یـا حتـی اقتصـادي فـرد  متابولیکی، وضعیت فیزیکی،
 ).2( نمودار شود

بیماري کبدي همـراه بـا بـروز چـاقی در  1970از سالهاي 
بالغین شناسایی شده است اما چند دهه براي بررسی شیوع آن 

مـورد  اولـین گـزارش در در کودکان به طول انجامیـده اسـت.
پـیش توسـط  سال27دي، در کودکان چاق است که فیبروز کب

 . )3( ساله گزارش گردید 10مران و همکارانش در سه کودك 
تــوان بــه از مطالعــاتی کــه در ایــن زمینــه انجــام شــده می

ان و چـدر چین اشاره کرد که در آن  2004اي در سال مطالعه
ــارانش در  ــه  77همک ــورد مطالع ــاق م ــان چ ــد از کودک درص

در ایـن  اتوز کبدي توسط سونوگرافی دیدنـد.شواهدي از استئ
مطالعه با در نظر گرفتن دو شاخص استئاتوز در سـونوگرافی 

بـراي تعیـین بیمـاري  سطح آالنین آمینوترانسـفراز و افزایش
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درصد کودکان چاق دیده شد. مطالعه دیگـري در  24کبدي در 
آلمان توسط انگلمن و همکارانش بر روي کودکان داراي اضافه 

و چاق بدون هیچ اختالل انجام شد. نتایج این مطالعه بـاال وزن 
درصد آنها را نشـان  48در  بودن سطح آالنین آمینوترانسفراز

 ).4،5( داد
ـیوه  ـا ش در این مطالعه بر آن هستیم که تأثیر عوامل مـرتبط ب

سنجی مانند هاي تنزندگی (مانند تغذیه و فعالیت فیزیکی)، شاخص
ـین سـطح چربینمایه توده بدنی و انـد ـاي ازه دور کمـر و همچن ه

ـان  خون را بر داشتن کبد چرب غیر الکلی در ـان و نوجوان  راکودک
ـیمبرآورد نموده و مدل بـا توجـه بـه اینکـه ایـن . )6-14( بندي کن

بیماري بدون عالمت است و پزشک در بررسی آزمایشگاهی یا 
 شودمتوجه آن می ،شودسونوگرافی که به علل دیگر انجام می

ایجاد این بیمـاري از اهمیـت  بینی عوامل خطرساز)، لذا پیش1(
 .باالیی برخوردار است

 
 روش کار:

هـاي هاي مربوط به ایـن پـژوهش از اطالعـات و دادهداده
، که به صورت 84152مورد استفاده در طرح تحقیقاتـی شماره 

مقطعی توسط واحد اطفال مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه 
سـاله  18تـا  6 دانش آموز 962 ی اصفهان بر رويعلوم پزشک

 باشد.  می به اجرا درآمده است،
هفتـه  این اطالعات میزان مصرف گروههاي غذایی در

ها، گوشت، تخـم مـرغ، لبنیـات، ها، میوهشامل مصرف (سبزي
مــواد قنــدي و تــنقالت) و  غــالت، حبوبــات، روغــن مصــرفی،

انـدازه دور  وده بـدنی،متغیرهاي میزان فعالیت فیزیکی، نمایه تـ
ــر، ــتولیک، کم ــتولیک و دیاس ــارخون سیس ــن، فش ــطح  س س

سـطح  خـون،LDL کلسـترول تـام خـون، سـطح کلسـترول 
و سونوگرافی کبـد  ALTخون، تست کبدي HDL کلسترول 

گیري گیري از روش نمونـهباشد. در این طرح بـراي نمونـهمی
تفاده هاي نابرابر اساي با خوشهاي چند مرحلهتصادفی خوشه

بدین صورت که پنج ناحیه آموزش و پرورش را به  .شده است
هاي اصلی در نظر گرفته و به تمام مـدارس پـنج عنوان خوشه

راهنمـایی و  ناحیه آموزش و پرورش در سـه مقطـع ابتـدایی،
دبیرستان کد داده شد و با استفاده از جدول اعداد تصـادفی از 

ختار اجتمـاعی و هر ناحیه چند مدرسه با در نظـر گـرفتن سـا
هاي بعـدي اقتصادي و نوع مدارس، مدارسی به عنوان خوشـه

آموزان کـد داده شـد و بـا در نظر گرفته شدند و به تمام دانش
 سـال 18تـا  6آمـوزاناستفاده از جدول اعـداد تصـادفی دانش

شدند و در صورت تمایـل و پـس از رضـایت خـود و انتخاب 
فرد دیگري  ،عدم رضایتدر صورت  شدند.والدین وارد مطالعه

انتخـاب  ،که از نظر مشخصات دموگرافیک مشابه فرد اول بود
پس از کسـب مجـوز از سـازمان آمـوزش و پـرورش و  شد.

ـــدین  مســـئولین مـــدارس و اخـــذ رضـــایتنامه کتبـــی از وال
هاي مورد نظر به روش تصـادفی انتخـاب نمونه آموزان،دانش

قیقات قلب و عروق هاي بعدي به مرکز تحشدند و براي پیگیري
  دعوت شدند.

کننده در ابتــدا بــراي همــه افــراد شــرکت پــس از مراجعــه،
مقطـع تحصـیلی و  جـنس، اي شـامل سـن،پرسشنامه ،مطالعه

فشارخون  دور کمر، وزن، گیري قد،معاینات بالینی شامل اندازه
هـاي مـزمن از قبیـل بیماریهـاي و معاینات مربوط بـه بیماري

هـاي ن مصرف گروههاي غذایی و فعالیتاندوکرین و نیز میزا
 Seccaوزن تمامی افـراد بـا تـرازوي ثابـت  فیزیکی انجام شد.

مرکز تحقیقـات قلـب و عـروق اصـفهان در حـالی کـه حـداقل 
کیلوگرم  2/0پوشش لباس را داشتند دو مرتبه با خطاي حداکثر 

 گیري ثبت شد.گیري شد و میانگین دو مرتبه اندازهاندازه

کننده در مطالعه به صورت ایستاده و بدون رکتقد افراد ش
 ســانتیمتر 2/0 کفــش بــا متــر دو مرتبــه و بــا خطــاي حــداکثر

و میانگین دو مرتبه ثبـت شـد. شـاخص تـوده  گیري شداندازه
به وسیله تقسیم وزن بر حسب کیلوگرم بر قد بر  BMI)بدنی (

 BMI حسب متر به توان دو به دست آمده است و افرادي کـه
در ردة وزن طبیعی در نظر  قرار داشت، 85تا  5ر صدك آنها د

 94تـا  85 آنها در صـدك بـینBMI  گرفته شدند و افرادي که
 افراد داراي اضافه وزن نـام نهـادیم و افـرادي کـه ،قرار داشت

BMI  قـرار داشـت افـراد  95آنها در صدك بیشتر یا مسـاوي
یـک متـر  دور کمر آنها با استفاده از چاق در نظر گرفته شدند.

هاي قفسه سـینه نواري غیر کشان در نیمه وسط بدن زیر دنده
 گیري شد.سانتیمتر اندازه 5/0با حداکثر خطاي 

آموزان پنج دقیقه در یک فشارخون آنها پس از اینکه دانش
گیري شد. بدین صورت که بازوبنـد اندازه ،مکان نشسته بودند

ستون جیوه  راست بسته و در حالی که را به دور بازوي دست
کننـده گیريدر وضعیت عمودي در مقابل چشـمان فـرد اندازه

دیـافراگم گوشـی را  شـد.گیري قرار داشت، فشارخون انـدازه
روي سرخرگ بازویی در چین آرنـج بـین دو لولـه السـتیکی 
فشارسنج قرار داده و پس از بستن پمپ، بازوبند را باد کـردیم 

س پیچ را بـه آهسـتگی سپ .تا به حداکثر سطح باد کردن برسد
باز کردیم تا سطح جیوه با عقربه کم کم پائین آید تا جـایی کـه 
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اولـین صـداي کورتکـف بیـانگر  ،صداي کورتکف شنیده شود
پنجمـین صـداي کورتکـف فشـارخون  فشارخون سیستول و

بار تکرار شد و میانگین این  گیري دواین اندازه .دیاستول است
ن فشارخون سیستول و دیاستول گیري به عنوادو مرتبه اندازه

شد تا در تاریخ مشخص ثبت شد. سپس از ایشان خواسته می
شده در حالت ناشتا به مرکز تحقیقات مراجعه نمایند و سـاعت 

گیري به عمل آموزان نمونهصبح از خون وریدي دانش 5/9تا  8
هاي ، قند و چربی ALTآمد و در آزمایشگاه مقدار تست کبدي

ــ ــون آنه ــدي خ ــاران وری ــط همک ــپس توس ــد. س ــین ش ا تعی
رادیولوژیســت، کبــد از نظــر وجــود کبــد چــرب و معیارهــاي 
سونوگرافیک آن با دستگاه سونوگرافی تشخیصـی بـا مـارك 

و بـا  7474922و بـا مـدل   Sonoline G50 زیمنس از سري
روش  مگا هرتـز بررسـی شـد. 5/3-5استفاده از پروپ عمقی 

کبد  Spanا جهت محاسبه سونوگرافی بدین صورت بود که ابتد
  Inferiorو superiorحدود   Midclavicular lineدر امتداد

گیري شد کـه از کبد مشخص شد و با خط کش معمولی اندازه
 هاي مورد بررسی سونوگرافی انجام شد. کل نمونه

بــه وســیله متخصــص نمونــه همــه کودکــان و نوجوانــان 
ج از مطالعـه . معیارهـاي خـروشدندکودکان بررسی و معاینه 

 عبارت بودند از:
وجـود  ،مصرف دارو بـه طـور مـزمن ،افتادگی ذهنیعقب

هاي ژنتیکی در کـودك و عالئم یا سندرم وجود ،بیماري مزمن
عالئـم وجـود ، عالئم وجود اخـتالل کبـدي ،یا عالئم غیرطبیعی

وشـهاي ر .هاي متابولیکدیابت و بیماري بیماریهاي اندوکرین،
، مجذور کاي، tدر این طرح شامل آزمون آماري استفاده شده 

و رگرسیون بـا اسـتفاده از روش لجستیک رگرسیون خطی و 
Least Absolute Shrinkage & Selection Operator 

(LASSO) هــا بــا اســتفاده از باشــد. تجزیــه و تحلیــل دادهمی
 انجام گردید. SPSS 15.0افزار نرم
 

 :نتایج
 1/83ده در این طـرح آموز انتخاب شدانش 1107در میان 

درصد داراي کبد  9/16درصد فاقد کبد چرب غیر الکلی بودند و 
درصد داراي  5/19آموزان پسر چرب غیر الکلی بودند و دانش

درصـد  4/15کبد چرب غیر الکلی بودند و دانش آموزان دختر 
داراي کبــد چــرب غیــر الکلــی بودنــد. پــس از محاســبه میانــه 

گروه مقدار مصـرف  آنها را به دومتغیرهاي گروههاي غذایی، 
مقدار مصرف بیشتر از میانه مصرف  کمتر از میانه مصرف و

هاي با به دست آوردن چارك 1در جدول شماره  تقسیم کردیم.
اول، دوم و سوم متغیرهاي اندازه دور کمر، سـن، فشـارخون 
سیستولیک، فشارخون دیاستولیک، سطح کلسترول تام خـون، 

خـون  HDLن و سطح کلسـترول خو LDLسطح کلسترول 
یا مساوي از چـارك  این متغیرها را به چهار گروه (گروه کمتر

اول، گروه بین چارك اول تا چارك دوم، گروه بین چارك دوم 
 گروه بیشتر از چارك سوم) تقسیم کردیم.  تا چارك سوم و

فراوانی کبد چرب غیر الکلی در گروههاي کمتـر از چـارك 
رالکلی در گروههاي بیشـتر از چـارك اول، شیوع کبد چرب غی

سوم، شیوع کلی در گروه کمتر از چارك اول و گروه بیشتر از 
چارك سوم، خطر نسبی کبد چـرب غیـر الکلـی در گروههـاي 
بیشتر از چارك سوم نسبت به گروههاي کمتر از چارك اول و 

 دهد. را نشان می هخطر افزود

گـروه فعالیـت  با تبدیل متغیر میزان فعالیت فیزیکی به سـه
هـا) و فعالیـت فیزیکـی (بـراي یـک سـوم اول داده فیزیکی کـم

فعالیت فیزیکی زیـاد و یـک  ها) و(یک سوم میانی داده متوسط
آموزان ها) شیوع کبد چرب غیر الکلی در دانشسوم آخري داده

آمـوزانی کـه داراي میـزان فعالیـت در این طـرح در بـین دانش
آموزانی کـه داراي بین دانش ردرصد و د 22 فیزیکی کم بودند

و شـیوع کلـی آن  درصـد13میزان فعالیت فیزیکی زیاد بودنـد 
 اي بین میزان فعالیت فیزیکی وباشد. رابطهدرصد می 17معادل 

کبد چرب غیر الکلی وجود دارد که با یک شـیوع نسـبی (خطـر 
نشان داده  -085/0و شیوع افزوده (خطر افزوده)  59/0نسبی) 

آموزان این طـرح در دانش بد چرب غیر الکلی دراست. شیوع ک
و  5(بـین صـدك  بین دانـش آمـوزانی کـه داراي وزن طبیعـی

 آمـوزانی کـه چـاقبـین دانش درصد و در 9) بودند 85صدك 
درصد و شیوع کلی  80 ام) بودند 95(بزرگتر یا مساوي صدك 

 13آموزان داراي وزن طبیعی و چـاق معـادل آن در بین دانش
 باشد. درصد می

اقدام  جستیکدر رگرسیون ل LASS0با استفاده از روش 
به برازش مدل با تمام متغیرهاي پیشگو با پاسخ وجود یا عدم 

آموزان، نمودیم و ضـرایب وجود کبد چرب غیر الکلی در دانش
هاي موجـود و یـک متغیرها و پارامترهاي آنها را یکبار با داده

ها بـا روش د شده از این دادهنمونه تولی 1000بار با استفاده از 
bootstrap  به دست آوردیم. بدین صـورت کـه از هـر نمونـه

پــس از بــرازش مــدل  bootstrapتولیــد شــده توســط روش  
اسـاس معیـار آکائیـک ضـرایب  رگرسیونی براین نمونه و بـر
شدند و در پایان براي هـر متغیـر متغیرهاي پیشگو برآورد می
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ر نهایت ضریب ایـن متغیـر، شد که دضریب انتخاب می 1000
 bootstrapضریب به دست آمده توسـط روش 1000میانگین 

 نشان داده شده است.  2که در جدول شماره  انتخاب شد

 
 فراوانی کبد چرب بر اساس عوالم خطرزا -1جدول شماره 

 متغیرها
شیوع کبد چرب غیرالکلی براي 

 )1گروه کمتر از چارك اول (
براي شیوع کبد چرب غیرالکلی 

 )2گروه بیشتر از چارك سوم (
شیوع کلی کبد چرب 

 )2) و (1غیرالکلی در (
شیوع نسبی (خطر 

 )1) / (2نسبی) (
خطر افزوده (خطر 

 )2( –) 1نسبی) (
 65/0 9/6 43 76 11 اندازه دور کمر

 05/0 41/1 14 17 12 سن
 22/0 66/4 16 28 6 فشار سیستولیک
 15/0 15/2 7 28 13 فشار دیاستولیک

 23/0 54/4 18 30 6/6 کلسترول تام خون
 LDL 7 23 7 28/3 16/0کلسترول 
 -HDL 21 10 47 47/0 11/0کلسترول 

 
 

 boostrapهاي شیوه زندگی و عوامل خطرزا به روش ارتباط شاخص -2جدول شماره 

 B نام متغیر
boostrap 

S.E 
boostrap 

Z 
boostrap 

B 
 هاي اصلیداده

Z 
 هاي اصلیداده

Exp (B) 
boostrap 

 17/1 79/0 195/0 65/0 244/0 159/0 هامصرف سبزي
 95/0 0 0 -24/0 172/0 -042/0 هامصرف میوه

 03/1 0 0 14/0 225/0 033/0 مصرف گوشت
 15/1 31/0 068/0 65/0 219/0 143/0 مرغمصرف تخم

 88/0 -68/0 -134/0 62/0 197/0 -123/0 مصرف لبنیات
 96/0 -01/0 -003/0 -16/0 193/0 -032/0 مصرف غالت

 1 0 0 06/0 148/0 009/0 مصرف حبوبات
 29/1 13/0 27/0 3/1 199/0 26/0 مصرف روغن

 08/1 0 09/0 43/0 189/0 082/0 مضرف مواد قندي
 66/0 -86/0 -366/0 -31/1 375/0 -415/0 مصرف تنقالت

 78/0 -88/0 -199/0 -04/1 226/0 -237/0 میزان فعالیت فیزیکی
 57/3 79/1 065/1 15/2 592/0 273/1 نمایه توده بدنی

 89/2 87/1 039/1 9/1 560/0 064/1 دور کمر
 51/0 -85/0 -509/0 -12/1 593/0 -666/0 سن

 95/0 0 0 -23/0 21/0 -05/0 فشارخون سیستولیک
 12/1 2/0 045/0 54/0 217/0 118/0 فشارخون دیاستول

 38/2 51/1 91/0 44/1 601/0 87/0 سطح کلسترول تام خون
 LDL 6/0- 579/0 03/1- 668/0- 15/1- 54/0سطح کلسترول 
 HDL 074/0 218/0 33/0 038/0 17/0 07/1سطح کلسترول 

 
با توجه به مدلهاي بدست آمده در ایـن طـرح مـدل نهـایی 

 کنیم:بینی را به صورت زیر معرفی میبراي پیش
FLD= -10.668+0.0019 (tr) + 0.0522 (waist) 
+ 0.1633 (bmi) – 0.0207 (sen) + 0.0061 (colesto) 

 

نتایج حاکی از آن است که مدل نهایی بدست آمده با حذف 
ثیرگذار اسـت کـه أمتغیر قوي و ت 5سیزده متغیر کم اثر داراي 

در آن متغیرهاي مصرف روغن، اندازه دور کمـر، نمایـه تـوده 
افزاینده احتمال  بدنی و سطح کلسترول تام خون از فاکتورهاي

ابتال به کبد چرب غیر الکلی هستند و متغیر سن به عنـوان یـک 
متغیر کاهنده با ضریب منفی در مدل نهایی آمده است. ارتبـاط 

 05/0نمایه توده بدنی با وجود کبد چرب غیـر الکلـی در سـطح 
دار گردیده است و ارتباط اندازه دور کمر بـا وجـود کبـد معنی

 دار شد.معنی1/0سطح چرب غیر الکلی در 
ارتباط بین نمایه توده بدنی و وجود کبد چرب غیر الکلی در 

دار شد و ارتباط ) معنی =15/2z( 05/0آموزان در سطح دانش
ــی در  ــر الکل ــرب غی ــد چ ــود کب ــر و وج ــدازه دور کم ــین ان ب
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با توجه بـه  دار شد) معنی=9/1z( 0 /1آموزان در سطح دانش
دسـت آمـده از روش رگرسـیونی  بینی نهـایی بـهمعادله پیش
LASSO ترین و مؤثرترین متغیرها که خطر ابتال به کبـد قوي

دهند به ترتیب نمایه تـوده بـدنی، چرب غیر الکلی را افزایش می
هـا اندازه دور کمر، سطح کلسترول تام خون و مصرف روغن

باشند و تنها متغیر قوي و مؤثر که خطر ابتال به کبد چـرب می
 باشد.متغیر سن می ،دهدرا کاهش میغیر الکلی 

 
 گیري:بحث و نتیجه

بیماري کبد چرب غیر الکلی یکی از علل مرگ و میر مرتبط 
هاي کبدي است به علت پیشرفت بالقوه این بیماري به با بیماري

طرف سیروز و نارسایی کبد ایـن بیمـاري توجـه بسـیاري از 
فاکتورهاي  محققان را جهت آشکار کردن اساسی این بیماري و

در واقـع از  ).15،16( دخیل در آن بـه خـود جلـب کـرده اسـت
نفر این  270در  1992و همکارانش در سال  Leevyزمانی که 

ایـن بیمـاري جایگـاهی خـاص در  بیماري را توصیف نمودند،
 ). 17مطالعات پزشکی به خود اختصاص داده است (

 28اساس مطالعات انجام شـده در مـورد ایـن بیمـاري  بر
درصد مبتالیان به کبد چـرب غیـر الکلـی در نهایـت مبـتال بـه 

درصــد آنهــا نیــز ابــتال بــه عــوارض  50و  شــوندســیروز می
کـل،  کننـد و درهیپرتاسیون پورت شده و نیاز به پیوند پیدا می

درصد مرگ مرتبط با مشکالت کبدي در بیماران مبـتال بـه  25
اسـاس ). بر18-20کبد چرب غیر الکلـی گـزارش شـده اسـت (

هاي سونوگرافیک شیوع کبد چرب غیر الکلـی در جمعیـت یافته
). با وجود 21،22درصد گزارش شده است (25عمومی آمریکا 

ترین بیماري مزمن اینکه این بیماري در کودکان به عنوان شایع
 60 تا 40 ) ولی بیشتر در سنین3،23کبدي گزارش شده است (

طالعـات موجـود، ). بـر اسـاس م24-26کنـد (سالگی بروز می
بیماري کبد چرب غیر الکلی با چاق و دیابت نوع دو و اختالالت 

 ).27چربی خون ارتباط دارد (
در مطالعات مختلف بیشتر موارد کبد چرب غیـر الکلـی در 

هاي کبدي گزارش شده است ولی با ایـن افراد با افزایش آنزیم

وجود توصیه شده است که از این شـاخص جهـت شناسـایی 
 ).28،29ي کبد چرب غیر الکلی استفاده نشود (بیمار

ــه ــردر مطالع ــدان ب ــاالن، اي در زاه ــه  روي بزرگس رابط
داري بین سن افراد با نمـاي کبـد چـرب در سـونوگرافی معنی

  ).30مشاهده نگردیده است (
با توجه به خطر نسـبی مشـاهده شـده، گروههـاي غـذایی 

ب غیرالکلی در مختلف با کاهش یا افزایش خطر ابتال به کبد چر
 کودکان و نوجوانان ارتباط دارند. با افزایش متغیرهـاي انـدازه
دور کمر، سن، فشارخون سیستولیک، فشارخون دیاسـتولیک، 

خون خطر LDL سطح کلسترول تام خون و سطح کلسترول 
یابد و با افـزایش سـطح ابتال به کبد چرب غیر الکلی افزایش می

ـلب خون کـه جنبـه محـافظ HDLکلسترول  تی در بـروز تص
یابـد. خطر ابتال به کبد چرب غیر الکلی کاهش می، شرائین دارد

آمــوزان داراي میــزان فعالیــت جســمی بیشــتر بودنــد و دانش
آموزان داراي وزن طبیعی خیلی کمتـر از سـایر همچنین دانش

 آموزان کبد چرب داشتند. دانش

یید مناسب بودن آزمون رگرسیون أمطالعه حاضر، ضمن ت
LASSO براي مواردي کـه متغیـر پاسـخ غیرخطـی باشـد و 

همچنین وقتی که تعداد متغیرهاي پیشگو از حجم نمونه زیادتر 
باشد، بیانگر ارتباط عادات شیوه زندگی بـا وجـود کبـد چـرب 
ــر ضــرورت  حتــی در ســنین کــودکی و نوجــوانی اســت و ب

ــل عمــر و شــکل گیري عــادات صــحیح شــیوه زنــدگی از اوای
  نماید.کید میأهاي مزمن تودتر از بیماريپیشگیري هرچه ز

با توجه به اینکه این مطالعه به صورت مقطعی بوده و با 
علم بر این که متغیرهاي بررسی شده (مواد غذایی و فعالیـت 
جسمانی) اثرات خود را روي سندرم متابولیک و اجزا آن در 

کنند، لـذا در حـد انتظـار نبـودن مدت زمان طوالنی ایجاد می
تواند به علت اثر دراز مدت ایـن فاکتورهـا ضی از نتایج میبع

در آینده باشد که بدیهی است که با اجراي مطالعات کوهورت 
 تري دست یافت.توان به نتایج قابل قبولو پیگیري طوالنی می
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