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مقایسه میزان شیوع کبد چرب غیر الکلی در اهداکنندگان مستمر و غیر مستمر خون
و پالسما شهر شیراز در سال 8931
0

محمدرضا ساساني ،8محسن ایزدی
چكيده
سابقه و هدف

بیماری کبدی غیر الکلي ،یک طیف از بیماری شامل کبد چرب غیر الکلي تا هپاتواستئوز غیر الکلي است که
ميتواند به سیروز کبدی یا کارسینوم هپاتوسلوالر منجر شود ،این بیماری شایعترین بیماری کبدی در دنیا
است .تاکنون اطالعات اندکي در مورد شیوع آن در بین اهداکنندگان مستمر فرآوردههای خوني موجود
ميباشد .در مطالعه انجام شده ،شیوع بیماری کبدی غیر الکلي در اهداکنندگان مستمر پالسما و خون با
جمعیت اهداکننده غیر مستمر نشان داده شد.
مواد و روشها

مطالعه مورد -شاهدی حاضر در بین  411مراجعهکننده به مراکز اهدای خون شهرستان شیراز در سال 82۳1
انجام شد و نمونهگیری به صورت غیر تصادفي آسان بود .تمامي بیماران مورد سونوگرافي  gray scaleاز شکم
نواحي پارانشیم کبد و درخت صفراوی جهت ارزیابي و گریدینگ کبد چرب قرار گرفتند .سپس به صورت
گذشتهنگر این  411نفر به دو گروه اهداکنندگان مستمر و غیر مستمر تقسیم شدند و بین دو گروه همسانسازی
انجام گردید .تمامي دادهها توسط شاخصهای پراکندگي مرکزی مورد توصیف و دادههای تحلیلي توسط من
ویتني و کایدو مورد تحلیل قرار گرفتند.
يافتهها

بین دو گروه تفاوتي از نظر جنسیت و میانگین سني وجود نداشت .همچنین بین دو گروه اهداکنندگان مستمر و
شاهد از نظر وجود کبد چرب و گرید آن تفاوتي مشاهده نشد .نسبت شانس برابر  8/81که معنادار نبود
( .)CI %۳9 = 1/112-8/177نسبت خطر برابر  8/88که معنادار نبود.
نتيجه گيري

در مطالعه حاضر تفاوتي بین دو گروه اهداکنندگان مستمر و غیر مستمر از نظر وجود کبد چرب و همچنین
گرید آنها مشاهده نشد.
كلمات كليدي :بیماری کبدی ،شیوع ،اهدای خون

 -7متخصص راديولوژی ـ استاديار مرکز تحقیقات تصويربرداری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ـ شیراز ـ ايران
 -1مؤلف مسئول :متخصص راديولوژی ـ مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسـه عالـی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و اداره کل انتقال خون شیراز ـ شیراز ـ
ايران ـ صندوق پستی7719 :
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تاريخ دريافت7911/71/71 :
تاريخ پذيرش7066/60/79 :

محمدرضا ساسانی و محسن ايزدی

کبد چرب غیر الکلی در اهداکنندگان خون و پالسما
مقدمه

کبد چرب غیر الکلی(

افزاي

NAFLD : Nonalcoholic Fatty

خون میباشد( .)76-71در مطالعهای که در شیراز در سـال

 )Liver Diseaseيک بیماری شـاي اسـت کـه بـه صـورت
ارتشاح چربی ماکرووزيکوالر(به طور عمده تریگلیسـريد)
در سلولهای کبـد افـرادی کـه الکـل مصـر

سطح آالنـین آمینوترنسـفراز در میـان اهداکننـدگان

 1679بر روی اهداکنندگان خون انوام گرفت ،شـیوع کبـد
چرب غیر الکلی در بین جمعیـت شـیراز  %17تخمـین زده
شد( .)79هکچنـین در مطالعـهای کـه هندوسـتان بـر روی

نمـیکننـد،

تعريف مـیشـود( .)7ايـن بیمـاری هـک اکنـون بـه عنـوان

اهداکنندگان مستمر خون مرد در هند در سال  1671انوـام

شـاي تــرين علـت اخــتالل آزمـاي هــای عملکـردی کبــد
دربالغین شناخته میشود(.)1

دارای سن باالتری هستند ،به طور معناداری بیشتر مبتال بـه

است و میتواند از يک کبد چرب ساده ،معموالً خوشخیک

 NAFLDمیباشند( .)70اما هـکچنـان اطالعـات انـدکی در
مورد اين موضوع در بین اهداکنندگان خـون وجـود دارد و

گرفت ،نشان داده شد در بین اهداکنندگان خون افرادی کـه

 NAFLDشامل يک طیـف وسـی از بیمـاریهـای کبـد
و غیر پیشرونده ،تا استئاتوهپاتیت غیر الکلی ،که مـیتوانـد

در ذهن مردم جامعه و برخی پزشـکان باورهـای اشـتباهی

به سمت سیروز کبدی پیشرفت کند ،متفاوت باشد(.)9
اگر چه اين بیماری در افراد چاق ،ديابتی و هیپرلیپیدمی

مبنی بر بروز کبد چرب در بین اهداکنندگان مسـتمر خـون
به وجود آمده است .در اين مطالعـه سـعی شـده تـا میـزان
شــیوع  NAFLDدر اهداکننــدگان مســتمر و غیــر مســتمر

شیوع بااليی دارد ولی در افرادی که وزن طبیعی دارنـد نیـز
تشخیص داده میشود و هکچنین گزارش های متعـددی در

پالسما و خون در جمعیـت طبیعـی شـهر شـیراز در سـال

مورد شیوع باالی ايـن بیمـاری در افـراد بـا سـابقه(: CHD
 )Coronary Heart Diseaseو ســکته وجــود دارد(.)7 ،0

 7918بررسی و تحلیل شود.

 NAFLDشاي ترين بیماری کبدی در آمريکا میباشـد و در

مواد و روشها

NAFLD

در پايگاههای اهدای خون شهر شیراز در سال  7918انوـام

میباشند و شیوع اين بیماری در بین جمعیت آمريکا حدود
 %16تخمـــین زده مـــیشـــود( .)1 ،0شـــیوع  NAFLDدر

پذيرفت.
روش نمونهگیری به صورت غیر تصادفی آسـان انوـام

کشورهای مختلف بین  76تا  10درصـد متفـاوت اسـت و

شد به طوری که اهداکنندگان خون به دو گـروه اهداکننـده

روز به روز در حال گسترش در سراسر جهان بـه ويـژه در

مسـتمر و غیــر مســتمر تقسـیک گرديدنــد .در تقســیکبنــدی

کشورهای توسعه يافته میباشد که شايد بتـوان دلیـل آن را
در افزاي شیوع چاوی و ديابت تیـ  1جسـتوو کـرد(.)1

بیماران به دو گروه سعی در همسانسازی دو گروه از نظـر
خصوصـــیات دموگرافیـــک گرديـــد و پـ ـ از خـــرو

میزان دویق شیوع اين بیماری در ايران مشخص نیست ولی

اهداکننــدگان دارای معیارهــای خــرو  ،جهــت انوــام

طی تحقیقی که در جنوب ايران(شیراز) انوـام شـد ،شـیوع

سونوگرافی به عنوان ابزار تعیین کبـد چـرب ،سـايرين بـه

اين بیماری  %17/1گزارش شده است(.)8

مرکز سونوگرافی توسـ پزشـک شـاغل در مرکـز اهـدای

سببشناسی  NAFLDهک چنان در پردهای از ابهام وـرار
دارد ولی مقاومت به انسولین يا هیپـر انسـولینمی ،اخـتالل

خون ارجاع داده شدند.
اهداکننده مستمر به فردی اطالق میشـد کـه بـی

اکسیداسیون چربـی در میتوکنـدریهـا و اخـتالل عملکـرد

بار در چهار سال اخیر اهدای خون يا پالسما داشـته باشـد.

اندوتلیال عروق ناشی از مواد اکسـیدان در ايوـاد آن نقـ

معیارهای خـرو از مطالعـه شـامل :وجـود بیمـاریهـای

دارند(.)1
تاکنون مطالعه های محدودی به بررسی  NAFLDدر بین

متابولیک و ذخیرهای کبد و سابقه مصـر داروهـای مـؤثر
بر آنزيکهای کبدی ،سوءتغذيه ،گرسنگی طـوالنی مـدت و

اهداکنندگان سالک خـون پرداختـه اسـت کـه نشـاندهنـده

يا تغذيه وريدی ،بیماریهای ديابت ،ويلسون ،هپاتیتهـای

بیمارستانهای آمريکا بستری میشـوند ،مبـتال بـه

432

از 1
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حـــدود  %77از بیمـــارانی کـــه در وســـمت گـــوارش

اين مطالعه مقطعی ،بر روی اهداکنندگان خون و پالسما

دوره  ،78شماره  ،0زمستان 7066

اتوايمیـــون ،هموکرومـــاتوز و سیســـتیک فیبـــروزي ،

 -7تفاوت فاح

هپاتیتهای ويروسی ،بیماریهای ولبـی -عرووـی و فشـار

نحوی که اکوی کبد تا حد زيادی شبیه بـه اکـوی مـدوالی

از 16گـرم

کلیه است و به آن  Bright Liverيا کبد درخشان میگوينـد،

روزانه) ،بارداری ،نارسايی کلیوی و ديالیز صـفاوی،
استروئید و يا شیمی درمانی ،اهدای خون بـه يکـی

 -1افت شديد وـدرت امـوا صـوت توسـ کبـد و عـدم
رويت ديافراگک -9 ،ديواره وريدهای پورت کوچـک ديـده

هـر گونـه مـواد مخـدر ،وجـود

نمیشود و فق ديواره وريـد پـورت اصـلی وابـل رؤيـت

خون ،کبد چرب الکلی و يا مصر
مصر
مصر

از اعضای فامیل ،مصـر

الکـل(بی

بیمــاری مــزمن مــاژور ،هــر نــوع بیمــاری حــاد و مصــر
کنندگان داروهای وريدی بود.

بین اکوژنیسیته کبد و کورتک

کلیـه بـه

است(.)71
با توجـه بـه تشـخیص وطعـی کبـد چـرب بـر اسـا

تمامی بیماران توس تنها يک پژوهشگر طرح(رزيـدنت
سال چهارم راديولوژی) که درخصوص اهـدای مسـتمر يـا

سونوگرافی  ، gray-scaleمبنای تشـخیص تنهـا بـر اسـا
معیارهای سونوگرافی انوام گرفت ،هر چنـد بـا توجـه بـه

غیر مستمر بیماران کورسازی شده بود ،مـورد سـونوگرافی

بررسی روتین اهداکننـدگان خـون ،توسـ سـازمان انتقـال

راديولوژی بیمارستان نمـازی شـیراز در نزديکـی

خون ،هیچ کدام از بیماران مـورد مطالعـه دارای يافتـههـای

پايگاه اهدای خون توس يـک دسـتگاه سـونوگرافی ثابـت
وــرار گرفتنــد .ســونوگرافی توســ دســتگاه ســونوگرافی

آزمايشگاهی غیر طبیعی نبودند.
تمامی شرکتکنندگان در مطالعه جهت ورود به مطالعـه

B-mode

آزاد بوده و عدم ورود يـا خـرو  ،در اهـدای خـون آنهـا

و بررسی شکمی نواحی پارانشیک کبد و درخـت صـفراوی

تأثیری نداشته و نسبت به ترک مطالعه تمامی بیماران مختار

جهت ارزيابی و گريدينگ کبد چرب انوام شد.

بودند و در نهايت اطالعات سونوگرافی بیماران به صـورت

بايد توجه داشت که معیار مشخصی بـرای تشـخیص و
تقسیکبندی کبد چرب وجود ندارد و معموالً کبد چرب بـه

محرمانه به آنها اطالع داده شد.
توزيه و تحلیل دادهها توس نرمافـزار  SPSS 17انوـام

اکوژنیسیته چشمی در سونوگرافی

پذيرفت .متغیرهای اسمی در سـطح توصـیفی بـه صـورت

در بخ

 Samsungمدل

ws80

صورت طیفی از افزاي

با  Modeيکسان در حالت

تقسیکبندی میشـود و تنهـا راه تشـخیص وطعـی بیمـاری

فراوانی (درصد) ،متغیرهـای کمـی بـه صـورت میـانگین

بیوپسی کبد میباشد ،با اين حال میتوان کبد افراد بیمـار را
با توجه به معیارهای سونوگرافی زير به سه دسـته  Mildيـا

انحرا از معیار و توس نمودار میلهای ارائه گرديدنـد .بـا
استفاده از کولموگرو اسمیرنو نشان داده شد که توزي

درجه يک Moderate ،يا درجـه دو و  Severيـا درجـه سـه

متغیر سن به صـورت غیـر طبیعـی اسـت( .)p= 6/671لـذا

تقسیک کرد .در حالت طبیعی؛ اکـوی پارانشـیک کبـد کـامالً

جهــت مقايســه میــانگین ســنی بــین دو گــروه از

هموژن است و تفاوتی بین اکوی پارانشیک کبـد و پارانشـیک

 Whitney U Testاستفاده شد .از کایدو(اندازهگیری کیفـی)

کلیه وجـود نـدارد ،سـاختار کبـد بـه صـورت واضـحی از
ديافراگک وابل تفکیـک اسـت و حـدود ديـافراگک ،جـدار و

برای مقايسه فراوانـی کبـد چـرب و گريـد کبـد چـرب و
جنسیت بین دو گروه استفاده شد .سطح معناداری p< 6/61

مواری عروق نیز کامالً وابل توسک مـیباشـند .يافتـههـای

در نظر گرفته شد.

±

Mann-

 -7افزاي خفیف در الگوی اکوی کبـد -1 ،افـت خفیـف
ودرت اموا صوت توسـ کبـد و  -9کـاه خفیـف در
وضوح ديواره وريدهای پورت.
گريد دو به صورت حد وس درجه يک و سه تعريـف
میشود و در درجه سه نیز اين يافتهها مشهود است:

يافتهها

 166اهداکننده مستمر( 780مرد و  70زن) و  166شاهد
( 716مرد و  76زن) وارد مطالعه شدند .میانگین سـنی کـل
افراد وارد شـده برابـر  00 ± 71/08سـال و میـانگین سـنی
گروه مـورد و شاهـد به ترتیب برابر  00/10 ± 8/09سال و
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سونوگرافی در درجه يک عبارتند از:

محمدرضا ساسانی و محسن ايزدی

کبد چرب غیر الکلی در اهداکنندگان خون و پالسما
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طبیعی

نمودار  :8نمودار مقایسهای اهداکنندگان مستمر و شاهد

 09/88 ± 79/19سال بـود .تفـاوتی بـین دو گـروه از نظـر

( 11)%90و در بین اهداکننـدگان غیـر مسـتمر(01 )%91/1

جنسیت و میانگین سنی وجود نداشت.

بود که به طور کلی ،با استفاده از آزمون  Chi-squareتفاوتی

بررسی شاخص نمای توده بدنی ،در بیماران ما به طـور

بین دو گروه اهداکنندگان مستمر و شاهد از نظر وجود کبد

میــانگین  11/1 ± 1/0کیلــوگرم بــر موــذور متــر بــود کــه

چرب و هـکچنـین گريـد آنهـا مشـاهده نشـد(نمودار .)7

کمترين  70/91 BMIکیلوگرم بر موذور متر و بیشترين آن
 96/1کیلوگرم بر موـذور متـر گـزارش گرديـد .در گـروه

هکچنین در بررسی فراوانی درجه شدت کبد چـرب در دو
گروه نیز تفاوت معناداری بـین دو گـروه مشـاهده نگرديـد

اهداکنندگان مستمر به طور میانگین 0/1

±

(جدول .)7

 11/1کیلـوگرم

بر موذور متر و در گروه اهداکنندگان غیر مستمر بـه طـور
جدول  :8مقایسه فراواني کبد چرب و گریدینگ آن در دو گروه

میانگین  10/7 ± 1/8کیلوگرم بر موذور متر بود.
در بررسی آزماي های عملکرد کبدی AST ،و  ALTدر
کـل بـه ترتیــب دارای میـانگین  01/9 ± 11/90و 01/7

اهداکننده مستمر و غیر مستمر

±

مستمر (تعداد

مستمر(تعداد =

= )011

)011

کبد

مثبت

)90( 11

)91/1( 01

چرب

منفی

)00( 718

)01/1( 791

6

)%00( 718

)01/1( 791

I

)11/1( 01

)16( 06

II

)76( 16

)1( 78

III

)9/1( 1

)9/1( 1

 11/1میلیگـرم بـر دسـیلیتـر بودنـد؛ کـه  ASTدر گـروه
اهداکنندگان مستمر به طور میانگین  00/7 ± 10/8میلیگرم
بر دسیلیتر و در گروه اهداکننـدگان غیـر مسـتمر بـه طـور
میانگین  708/1 ± 10/1میلیگرم بر دسیلیتر بـود ALT .در
گــروه اهداکننــده مســتمر بــه طــور میــانگین 10/1 ± 16/1

درجه
کبد

میلیگرم بر دسیلیتر و در گروه اهداکننـدگان غیـر مسـتمر
میانگین  01/1 ± 1/018میلـیگـرم بـر دسـیلیتـر بـود .در
بررسی آماری تفاوتی بین دو گـروه از نظـر سـطح  ALTو

چرب

p value

6/100

6/1

 ASTمشاهده نگرديد.
در بررســی شــیوع کبــد چــرب بــر اســا

معیارهــای

در ادامه نسبت شان

سونوگرافی ،شیوع کبد چرب در بین اهداکننـدگان مسـتمر

و نسبت خطر برای دو گروه مسـتمر

و غیر مستمر محاسبه گرديد:
432
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نســبت شــان

برابــر  7/71کــه از نظــر آمــاری معنــادار

نبود(.) CI %11 = 6/119-7/100

نمايد( .)19 ،10در مطالعـهای کـه کانـده و همکـاران

نسبت خطر برابر  7/77که از نظر آماری معنـادار نبـود
(.)CI %11 = 6/800-7/010
در بررسی متغیرهای دموگرافیک شـامل سـن ،جـن

میلیگرم در دسیلیتر به  71میلیگـرم در دسـی لیتـر تغییـر
بـه

بررسی آستانههای وديک و جديد آمینوترانسفرازهای کبـدی

و

پرداختهاند ،نشان میدهد با توجه بـه آسـتانههـای وـديمی
میزان بیماران مبتال به کبد چرب غیـر الکلـی بـا  ALTغیـر

 BMIبـا فـراوانی و شـدت کبـد چرب در دو گروه تفاوت

طبیعی  %18میباشد و با توجه به آستانههـای جديـد ،ايـن
نسبت به  %09افزاي

معناداری مشاهده نگرديد.

می يابد( .)11اما يافتههای مطالعه مـا

نشان داد که فراوانی بیماران بـا  ALTغیـر طبیعـی در بـین
بحث

زنان و مردان تفاوتی ندارد .در مطالعه مروری نظاممندی که
توس ورنون و همکاران در سـال  1677منتشـر گرديـد،

بر اسا يافته های مطالعه ما ،شـیوع کبـد چـرب غیـر
الکلی در بین گـروه اهداکننـدگان مسـتمر  %90و در گـروه

چنین گزارش شد که فراوانی شیوع کبد چرب غیر الکلـی

غیر مستمر  %91/1بود که از نظر آمـاری تفـاوت معنـاداری

در بین دو جن  ،چه با توجه به آستانههـای جديـد و چـه

مشاهده نگرديد .عالوه بر آن از نظر جنسیت ،سـن ،وزن و

آستانههای وديک تفاوتی مشاهده نشده است و نمیتـوان بـا
جرأت در مورد اختال سطح آستانههـای جديـد و وـديک

شدت کبد چرب نیز در بیماران ما ارتباط معناداری مشاهده
نگرديد.

اظهار نظر نمود و در ادامه پیشـنهاد شـد ،جهـت حـل ايـن

از

نظر ،مطالعه های هکگروهی با جمعیت باال طراحی

مطالعه حاضر نشان داد که در موموع بین دو جـن

اختال

نظر فراوانی تفاوت معناداری ديده نمیشود ،اما يافتـههـای

گــردد( .)10در بررســیهــايی کــه در متــون مختلــف در

اکثر مطالعههای ديگر نشان میدهد که در زنان فراوانی ابتال
به کبد چرب غیر الکلی بیشتر میباشد(.)70-16

خصوص توزي سنی ابتالی دو جن به بیماری کبد چرب
غیر الکلی شده است گزارشی در اين خصوص يافت نشـد

البته مطالعهای که به بررسی  10111بیمار با نژاد آسیايی

اما يافتههای مطالعهها نشـان مـیدهـد کـه میـزان ابـتال بـه

پرداخته نشان میدهد که شیوع کبد چـرب غیـر الکلـی در

بیماری کبد چرب غیر الکلی در دهه سوم زندگی تا اواس

زنان  %70و در مردان  %97میباشد( .)17مطالعههای انوـام

دهه چهارم زندگی در مردان بیشتر میباشد و از واس دهه
چهارم ،فراوانـی ابـتال در دو جـن يکسـان مـیگـردد .از
ابتـدای دهـه پـنوک زنـدگی میــزان ابـتالی زنـان بـه طــور

کبد چرب غیر الکلـی در زنـان و مـردان الگـوی متفـاوت

معن ـاداری بیشــتر از مــردان مــیشــود .بــه نظــر مــیرســد

دارند .البته ذکـر ايـن نکتـه مهـک اسـت کـه در کشـور مـا

هورمونهای زنانه مانند استروژن و پروژسـترون در ابـتالی

اهداکنندگان خون خـانک بـه مراتـب کمتـر هسـتند و ايـن
اطالعات بر اسا يافتههای مطالعه ما کمتر مورد وضـاوت

زنان به اين بیماری نق حفاظتکننده دارند به طوری کـه
پ از سن يائسگی اين میزان در زنان به طور چشکگیـری

میباشد ولی در اين مطالعه سعی گرديد با همسـانسـازی،
اثر جن

حذ

افزاي

میيابد.

گردد که همـان طـور گفتـه شـده بـین دو

عمـده بیماران مبتال به  NAFLDبی عالمت هستند و به

جنسیت در میزان شیوع کبد چرب تفاوتی وجـود نداشـت.

صورت اتفاوی به وسیله بررسیهای روتین آنزيکهای کبدی
يا سونوگرافی و يا بررسیهای تشخیصـی جهـت عالئمـی

البتــه بايــد بــه ايــن نکتــه اشــاره کــرد کــه میــانگین ســنی
شرکتکنندگان در مطالعه ما به اين دلیـل کـه اهداکننـدگان

مثل دي پپسی ،خسـتگی و بـیحـالی و  ...تشـخیص داده

جوان بودند ،پايین بود.

میشوند( .)11در مطالعه حاضر هر دو گروه مـورد مطالعـه

بعضی از مطالعه ها پیشنهاد میدهند که محدوده فووانـی
طبیعـی آنزيـک  ALTبـرای تشخیـص کبـد چــرب از 01

بــه نــوعی از جمعیــت طبیعــی انتخــاب شــده بودنــد؛ لــذا
پی بینی میشد کـه فراوانـی کبـد چـرب در دو گـروه بـه
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شده در هند نیز نشان داد شیوع اين بیماری در بـین مـردان
بیشتر است( .)11با توجه به اين اختالفات مـیتـوان گفـت

محمدرضا ساسانی و محسن ايزدی

کبد چرب غیر الکلی در اهداکنندگان خون و پالسما

همان طور که اشـاره گرديـد بـین دو گـروه مطالعـه مـا

يکديگر و هکچنین نتايج ساير مطالعههای مقطعـی در بـین

تفاوت معناداری مشـاهده نگرديـد کـه نشـان مـیدهـد در

جمعیت مشابه نزديک باشند؛ به عبارتی ديگر شـیوع بـاالی

شراي کامالً يکسان بین گروههای مختلف میزان شیوع کبد

 در اهداکننــدگان ســالک خــون مــیتوانــد بیــانگرNAFLD

چرب با جمعیت عادی تفاوتی نـدارد در نتیوـه باورهـای
موجود در مـورد ايوـاد کبـد چـرب در بـین اهداکننـدگان

 انتظـار، عالوه بر اين.فراگیرشدن سبک زندگی مدرن باشد
مــیرفــت کــه عمــده مــوارد کبــد چــرب از نــوع خفیــف

.آن منطبق بـر واوعیـت نمـیباشـد

شیوع کبد چـرب در اهداکننـدگان

مستمر يا حتی برعک

 بر اين اسا.)18(باشد

شايد اين نکته که اهداکنندگان مستمر به طور عادی چندين

 بـود و%91/1  و%90 مستمر و گروه شاهد به ترتیب برابـر

سن

سال به اهدای خون میپردازند خود به خود با افزاي

 نفـر بـا11  عالوه بر اين از بین.تفاوت آماری مشاهده نشد

دچار کبد چرب يا سندرومهای متابولیک میگردنـد کـه در
.جمعیت عادی نیز همین فرآيند به طور عادی رخ میدهد

 نفـر01  نفر و از بین01 کبد چرب در اهداکنندگان مستمر
 نفـر واجـد کبـد چـرب06 با کبد چرب در گـروه شـاهد

از محدوديتهای اساسی مطالعه ما عدم پیگیری بیماران

 هکخوانی،خفیف بودند که با مفروضاتی که پیشتر بیان شد

در طوالنی مدت بوده که پیشنهاد انوام مطالعه کوهورت به

 در مطالعـه مقطعـی، در مقايسه با مطالعههـای مشـابه.دارد

بررسی تأثیر واوعی اهدای خون در جمعیـت اهداکننـدگان
.مستمر خون پیشنهاد میگردد

NAFLD

 شـیوع،باوری لنکرانی و همکاران در شهر شـیراز
 هکچنین در مرور سـاختارمند.)79( برآورد شد%17/1 برابر
1670 انوام شده توسـ مقدسـیفـر و همکـاران در سـال

نتيجهگيري

 و%99/1  میـزان کـل، در ايرانNAFLD جهت تعیین شیوع

در مطالعه حاضر به نظر می رسد اهـدای مسـتمر خـون

 اين يافتهها با نتـايج. حاصل شد%10/1 شدت خفیف برابر

.تفاوتی در استعداد ابتال به کبد چرب ايواد نمیکند

.مطالعه حاضر هک خ است
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Abstract
Background and Objectives
Non-alcoholic liver disease (NAFLD) is a spectrum of diseases, ranging from non-alcoholic
fatty liver (NAFL) to non-alcoholic steatohepatitis (NASH) which can lead to liver cirrhosis
and hepatocellular carcinoma. Nonalchololic fatty liver is the most prevalent hepatic disorder
worldwide which can affect up to the one out of four adults. Little is known about the
prevalence of nonalchololic fatty liver among regular donors of blood products. The current
study shows the prevalence of nonalchololic fatty liver in regular plasma and blood donors
with a discontinuous donor population.
Materials and Methods
In this case-control study, we non-randomly enrolled 400 volunteers of blood donors who met
the blood donation criteria after signing the written informed consent. All patients underwent
hepatobiliary ultrasonography to evaluate fatty liver. LFT (Liver Function Test) and
demographic criteria had been submitted in data base. All data were described by central
dispersion indices and analyzed by Mann-Whitney U test and chi-square.
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Results
No difference was seen regarding gender and mean age between groups (p-value of 0.441 and
0.635, respectively). According to univariate analysis there was no significant difference
between the two groups regarding the prevalence of fatty liver (p= 0.264) or its staging (p=
0.9). In addition, OR and RR were 1.17 and 1.11, respectively; both not being significant (p=
0.461).
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Conclusions
The prevalence of NAFLD has no significant correlation with both regular blood donors and
non-regular blood donors.
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