
 کبد چرب

 بیان نظریّه استاد آیت اهلل عالّمه سّید حسن ضیائی در درمان آن:

مرصف زاید غذاهای  چرب )لکه پاچه، جگر س یاه، خامه، رسشری، ـ 2: میالدی کبد چرب است که به خاطر 12یکی از بامیری های قرن 

قند  چریب و مقدمۀ بامیری هایی مانند: فشار خون، انشـی ازجتمع، ـ پرخوری )که ابعث چایق شمک4 ،ـ مرض قند3 ،ـ مک حتریک1 ،روغن جامد(

 (. و مزیی و صخــو  کبدی مششـود، مشالکت قلیبخون

 (:هپاتولوژی = عمل كبد ش نايس)در عمل  کبدیبامیری های 

صخاطر غلظت صفرا ای س نگ صفرا ای انسداد رگ کبدی مثال انسداد َورید  درد در انحیۀ راست بدن.3، کبد س نگنی.1 ای ورم کبد، یرگی کبدب.2

معلکرد کبد را دچار  سرُیوز کبدی )یعین خشکی کبد( که.5 ،انرسایئ کبدی در مراحل پشرشفتۀ کبد چرب )فیربوز = چروکیدگی کبد(.4حتتاین کبد، 

شاکل میکند یکرت  . ورقان)به اصطالح ایراین زردی به اصطالح عریب یکبد چرب. 6، ا   (. یعین یرقان نوزادیا 

لتهایب کبد )هپاتشت  (: = کبد چرب اقسام بامیری ا 

 = یرقان جمهول  Cهپاتشت  .پ    ،= یرقان پشرشفته B هپاتشت .ب    ،= یرقان عادی  A تهپاتش أ .

 E هپاتشت .ث،    Dهپاتشت  .ت

 عوامل اجیاد کبد چرب :

ضافه وزن .2 خون ابال خمـوصًا تری گلشرسید چریب  ،چایق و ا 

 .خون

 .مک حتّریک و عدم نرمش و عدم ورزش .1

 .کردین و سوء تزذیه و غذای مانده مرصف چریب زاید و رسخ.3

: گوید مرحوم دکرت س یادیت فوق ختـص بامیری های عفوینو 

 .مرصف زاید رسخ کردین برای کبد مرّض است

 روغن جامد و ... ،ته دیگ ،کوکو ،خوردنختم مرغ زاید .4

 مقاومت بدن در مقابل أ نسولنی .5

 نسولنی تیریقی سه نوع ساخته شده:أ   ]

ی رنگ که از گاو گرفته می شود )أ نسولنی طوالین أ نسولنی شری أ .

وطی خمل .ج، ولنی کریس تال که رنگ أ ن شفاف استأ نس .ب، (أ ثر

 [.از أ ندو که أ خریًا ساخته شده

زداید أ نیمی های کبدی چریب در سلول هایجتمع .6  .کبدی و ا 

دکرت س ید ، مثال داروهای ش مییایی که بر روی کبد أ ثر سوء دارد .7

: مرصف زاید أ نیت گوید وّهاب بُنَـکدار متخـص لکیه و جماری ادرار

بیوتیک اب وجود عفونت داخیل و مرصف أ نیت بیوتیک بدون وجود 

 مرض است.   ،برای کبد رت، در هر دو صو چرک و عفونت داخیل

 .وزن رسیع اکهش .8

 (.دایبت نوع دو )قند شریین .9

 .أ ب أ لوده، شری مانده، جگر مانده، گوشت مانده .21

، در طب داخیل هاریسون، طب داخیل نلسونمرصف أ للک ) .22

 طب داخیل سشس یل، طب داخیل امسیت(.

أ مپولهای غری اسرتوئیدی. داروهای کورتون و 21

بد، عرق مرکّبۀ کبد، پائنی أ ورندۀ حرارت کبد، درمان کبد چرب، درمان هپاتشت، درمان انسداد جماری کبد، درمان انرسایئ کبد، درمان رسطان ک 

خارخسک+  : عرق اکس ین+ عرق شاهرته+ عرق گینه+ عرق پنریک )عرق ُگل خمتی خبّازی(+ عرق خارشرت+ عرقتـفیۀ خون و تـفیۀ کبد

 عرق بومادران+ عرق کرفس

 عالج و درمان کبد چرب :

 . داش ته ابش یداکرش ناس  زیرنظراکهش اضافه وزن   %21ایل  5% .2

یعین کوداکن چاق  ،حمدودیّت س نجیده در مرصف اکلری داش ته ابش ید .1

 .وزن مک نکنندیلو در هفته بششرت نمی کیلو در هفته و بیرگرتهای چاق دو ک 

  ... اکهش تری گلشرسید خون .3

 .هش مقاومت بدن در مقابل أ نسولنیاک .4

  .زیر نظر متخـص حذف و ای کنرتل داروهای مرصیف .5

 الت و نمیچه الت گویمی: أ للک و ُمسکرات خنورید. به افراد   .6

 .در جریۀ غذایئ ابشد لکیلکم ب ُرو ،توت فرنگی ،متشک .7

مفید  مرصف روزانه زرد أ لو ای ک ش تۀ زرد أ لو برای تـفیّۀ کبد .8

 .)دکرت مرحوم ش یخ( است



س بوس  اننو  ابشد ۀ غذایی روزانهمرصف میوه و سزبجیات در جری .9

ویل ما می گویمی در  ،ابر 7ایل  5 :در عمل تزذیه گویند .وردصخ دار

 ،سه ابر میوه مرصف شود و سه ابر سزبی و اکهو ،ساعت 14

توجه داش ته ابش ید که این میوه جات و سزبی جات عالوه بر فیرب و 

 .مواد أ نیت اکس یدان مه دارند ،ویتامنی ها و أ مالح

لیوان در  4لیوان و أ ب جوش اتزه )ولرم(  4أ ب أ شامیدین اتزه  .21

  نوش یده شود. ساعت 14

 در جریۀ غذایئ ابشد. ابدام شریین، روغن زیتون .22

 .یکبار توصیه مششود جحامت خا  از اللۀ گوش .21

یل ) : سکنجبنیهبرتین داروهای طبیعیاز  .23 ـُ ای  پیاز موشُعن

 .اثقیب( س ید امحددکرت ( است )پیازدش یت

یل ـُ کیلو أ ب+  4کیلو رسکۀ طبیعی سشب+  1: طرز هتّیۀ سکنجبنی ُعن

ل، خملوط شوند و مبّدت ـُ یک ساعت جوشانده شوند  نمی کیلو پیاز ُعن

و سپس ظرف را از روی ُشعهل برداش ته، وقیت که از جوشش افتاد و 

 کیلو عسل طبیعی شود. 5هنوز گرم است خملوط اب 

و مسّمی یک عدد کد و ،روز دو لیوان أ ب سشب طبیعی اتزه هر .24

    . مرصف شود ( اب پوستش)کدو خورش یت

خشک هر روز خوردن نمی گ َرم  در مناطق خشک و نمیه .25

 زعفران و در مناطق ََشیج و رطوبیت یک گرم. 

 .)شاهرته( ترهشا طبیعی خوردن نـف اس تاکن عرق هر روز .26

دکرت س ید محمد هامشی: گیاه خار شرتی از خانوادۀ مارتیزال دارای  .27

کبد ماّدۀ مؤثّره ای به انم س ییل مارین ابعث أ فیایش ماّده گلواتتیون در 

مششود که حمافظت کنندۀ کبد )از صدمایت که بر اثر مسوم اجیاد مششود( 

 میباشد.

)ابزکنندۀ گرفتگی های . ریشۀ کرََب )کََور( و خُتم کرََب و ُغنچۀ انرس کرََب 28

 د: افراد گرم میاج دارای رس درد، نبایس یت صخورنتوّجه، کبد و طحال است(

 . مرصف تَه نشنی رسکۀ سری29

 Bهپاتشت نوع ویرویس درمان 

+ طبیعی  أ ب + یک قاشق پلوخوری عسلیک لیوان  خملوط: طرز هتیۀ سکنجبنی نعنایئ مرصف شود. ساعت یکبار 14درسکنجبنی نعنایئ 

 عیل ابو اخلطیب(. )دکرت س ید انگور عسکریطبیعی خوری رسکۀ غذا+ یک قاشق  بدون اسانس نـف اس تاکن عرق نعنا

دارو در بامیری های کبدی و  نای مرصف، موارد ش مییایئ ت ُنوفوویر جتویی مششود ماهه اجنام میگرید و دارو 6در پیشکی جدید أ زمایشات  :توجه

 اختالالت کبدی میباشد و موارد منع مرصف أ ن در حساسشت به دارو و انرسایئ لکیوی میباشد.

 ( 1 – 3)درمان کبد چرب گرید  C – Bهپاتشت درمان 

 31ـ ختم کرفس 4گرم،  11ـ زیره س یاه 3گرم،  11ـ میوۀ مّساق 1گرم،  31ـ برگ و ریشۀ گیاه دندان شری )قاصدک( 2دکرت س ّید محمّد هامشی: 

ـ کنگر فرنگی 9، 25نیان ـ ز 8گرم،  11ـ ریشۀ ریوند چیین 7گرم،  21ـ ریشۀ هندوانه کرََب )کََور( 6گرم،  51ـ برگ و دانۀ فلوس 5، گرم

گرم، متامی این ده دارو را کوبیده و خملوط میکنمی، و خملوط را بشست قسمت منوده و هر روز یک قسمت  11ـ شاهرته 21گرم،  31)أ رتششو( 

ه( شود. ه )کَپلَم  سم أ نرا بعد از هر غذا اب عرق طبیعی لکپوره خملوط و سپس کَفلَم   أ نرا بر سه تقس می منوده و هر ق 

َ درمان أ سشت )أ   فاق و دایفراگم(ب أ وردگی شمک= ماُء ال صفَر= اَل وزی بنی ص  به رس  = جتّمع مایع اضایف ش    ََبُ

ّب جدید ّ درمان در ط  ی مانند را ختلیه میکنند ۀ: هامن روی وز  ُ فاق و دایفراگم، ُسون میگذارند و مایع  رس   .رازی  از أ هل تسّّن را دارند، یعین بنی پردهی ص 

. ویل هبرتین دارو دو چزی . چای س یاهدانه، س یاهدانه اب عسل، ماساژ اب روغن أ ن3. أ فتمیون 1. گل ُاس توخدوس 2: در طّب گیاهیدرمان 

 ـ جوشاندۀ برگ ابرهنگ )وسط روز و شب(1ـ خوردن دمکرده ای جوشاندۀ ریشۀ اکس ین )صبح و عرص(، 2است: 

.بعد از مَحّام أ ب 3.در شب ایس تاده أ ب خوردن، 1، ن.ایس تاده شلوار پوش ید2فرموده:  در رواایت ش یعه علیل را برای أ ب أ وردگی شمک ذکر* 

 .خون خوردن4خوردن، 

 اضافه قند ُگلُوکُی ذخریه شده در کبد و عضهل:

 وارد ذیل مرصف شود: سزبی ُخرفه، ابمیه، عدد ابدام تلخ )یکی صبح و یکی شب(، کدو مسّمی اب پوستش، زعفران، شاهرتهم


