
 

  

 چاقي :

شود و  به  بدن  چاقي گفته مي به افزايش بيش از حد بافت  چربي در

شود كه ميزان انرژي دريافتي بيش از ميزان  طور كلي زماني ايجاد مي

انرژي مصرفي باشد. اگر چه عوامل ديگري مانند ژنتيك،  رژيم غذايي 

نادرست )غذاهاي پر كالري و پرچرب و پرقند( كم تحركي و مشكالت 

اند  باعث بروز چاقي تو  پرخوابي و افسردگي( نيز مي -روحي )پرخوري

تواند  اثر  گردد  . ثابت  شده است حتي كاهش كمي از اضافه  وزن مي

زيادي روي بهبود سالمتي داشته باشد و در بسياري موارد اين هدف با 

ورزش ، رژيم غذايي  سالم و صحيح ، تغيير در عادت  زندگي فردي و 

كه   فرد  به  همچنين  بهبود  بخشيدن  به  حاالت  روحي  و  رواني 

كند  قابل دسترسي  سبب آنها  تمايل به خوردن  بيش از حد پيدا مي

است، البته  با تشخيص پزشكان  در صورت وجود  مقاومت به درمان، مي 

توان از درمان دارويي و در مواردي كه چاقي كشنده وجود دارد از درمان 

 جراحي كمك گرفت .

 انواع چاقي:
متفاوت است. در چااقي سايبي شاكل چرباي     تجمع چربي در بدن افراد 

شود و در چاقي گالبي شاكل ياا    بيشتر در باال تنه و دور شكم ذخيره مي

 شود . محيطي در باسن و ران تجمع ديده مي

اند كه چاقي سيبي )شكمي يا احشاايي( باا افازايش     مطالعات نشان داده

شاح  ريسك بيماريهاي قلبي و عروقي همراه است. چربي دور شاكم باا تر  

ها و موارد  التهابي همين طور با آزاد كردن اسيدهاي چارب باه    هورمون

جريان خون در ايجاد  بيماريها  نقش دارد . ميزان  چرباي احشاايي  باه    

 طور مستقيم با اندازه دور كمر مرتبط است .

 

 

 راههاي محاسبه چاقي:
 روش اول :

BMI : تارين   باشد و دقيق مرجعي براي نشان دادن ميزان حجم بدن مي

توانيد متوجه شويد  معيار جهاني چاقي است با استفاده از اين مقياس مي

 .د آيا دچار كمبود وزن، اضافه وزن يا نرمال هستي

 :BMIتفسير و مفهوم عدد 

    
(  )وزن

    قد
 

توانيد عدد بدست آمده از فرمول باال را با جدول زير  شما مي

.مقايسه كنيد   

BMI = كمبود وزن 5/81كمتر از    BMI = طبيعي 9/42تا  5/81بين     

BMI = اضافه وزن  9/49تا  45بين                  BMI و بيشتر = چاق   03    

:روش دوم   

ساانتي   834اندازه دور كمر: در امريكا، چنانچه اندازه دوره كمر بايش از  

سانتي متر  در خانمها  براي تعريف  چاقي شكمي  11متر در آقايان ، و  

شود . ولي حاداكرر عادد طبيعاي پيشانهاد شاده باراي        به كار  برده مي

ي سانتي متر برا 15سانتي متر براي آقايان و  93آسياي جنوبي و چين ، 

خانم ها است. براي اندازه گيري اندازه  دور كمر ، متر مي بايست در يك 

راستا، در ميانه  محدوده بين دنده آخر و استخوان لگن قارار گيارد. كاه    

 .شود  معموالً اندازه دور كمر باالي ناف محسوب مي

افازايش سان، جانم، ميازان فعاليات ، اخاتالالت       علل بروز چاقي:

 ژنتيكي غذايي، داروها، عوامل

اناد  كاه ميتواناد      پژوهشگران  عوارض زيادي را براي  چاقي  بدن شناسايي كرده

 موجب كاهش  طول عمر انسانها  گردد .

 عوارض چاقي :

 :ها نيست ولي درصاد آن   چربي خون  مختص چاق باال رفتن چربي خون

 در افراد چاق بيشتر است .

 

  : درصد  مبتاليان به فشارخون معموالً در افراد چاق  افزايش فشاارخون

 خيلي بيشتر از الغرهاست .
 : در افراد با وزن نرمال ، حجم كل خاون رسايده باه     بزرگ شدن قلب

ميليون سي سي اسات . حاال اگار ايان شاخص         1بدن در هر روز حدود 

  كيلو گرم برساند اين مقدار خون  براي  بادن او كاافي   843وزن خود را به 

زناد  در نتيجاه  دياواره      نيست  و از  اين رو  قلب محكمتر  و  بيشتر  ماي 

 شود . قلب  ضخيمتر و  خود   قلب  بزرگتر مي

 :چاقي باعث افزايش تعاداد  ضاربان قلاب و كااهش       پرفشاري خون

عروق  براي جابجايي خون مي شود . عاالوه بار ايان چااقي      ظرفيت 

شود كه اين هورمون  در خون ميباعث افزايش سطح هورمون انسولين 

هاا   عالوه بر كنترل قند خاون باعاث نگهداشاتن آب و  نماك در ر     

گردد كه تمام ايان   شود كه اين خود  باعث افزايش حجم خون مي مي

 .شود عوامل  باعث پرفشاري خون مي

 است. ديابات باياد    4ايجاد ديابت نوع چاقي عامل اصلي  :ديابت

كسي كاه   "در بين خانواده معموالزمينه ارثي داشته باشدولي 

 مي شود . چاقترين باشد مبتال به ديابت
 هاي  غذايي كه  داراي  مقدار زيادي   رژيم هاي خون : اختالل در چربي

گوشت قرمز ياا  غاذاهاي سارش  شاده باشاد      هاي اشباع شده  مرل  چربي

باعث  افزايش تري گلسيريد و كلساترول در خاون شاده و در نهايات باعاث       

 ميشود.زايش  خطر  ابتال  به  بيماريهاي  عروق كرونر  و  سكته مغزي اف

 :ها   باعث  رسوب  چربي  در جدار  سرخر   بيماري عروق كرونر

تر  شدن ديواره  داخلي عروق  شده  و خاون كمتاري باه بافات       تنگ

رسد . كاهش خون رساني به قلب ، باعث آنژين صدري ) درد  قلب مي

. انسداد كامل عروق قلباي باعاث ساكته قلباي      شود قفسه سينه( مي

  شود مي

 :چاقي باعث  تصلب شرائين و رسوب چرباي در   سكته مغزي

هاي  مغازي ماي شاود و  باعاث ساكته  مغازي        جدار سرخر 

 گردد . مي
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 : ترين سرطان درخانمها باوده و   سرطان سينه شايع سرطان سينه

 بيشترين درصد مبتاليان به آن هم خانمهاي چاق هستند. .

 : هاي نازايي چاقي است . يكي از علت نازايي 

 :هااي  شاايع در مياان آقاياان، سارطان       در سارطان  سرطان پروستات

 پروستات است كه درصد آن در چاقها بيشتر است .

 :توقف تنفم در خواب، خصوصاً در افراد  توقف تنفس در خواب

 شود. كنند، ديده مي مي ورخ ورچاقي كه زياد خ

 :اضافه وزن در زنان مي تواند  به  سرطان پستان، رحم،  سرطان

ي صفرا  منجر شود .  مردان چاق نيز  مدان، گردن رحم، كيسهتخ

ها كولون، ركتوم  نسبتاً در معرض خطر باالتري براي ابتال به سرطان

 و پروستات هستند .

 :تواند باعث  تجمع  چربي در كبد ،  مي  بيماريهاي كبد چرب

 ايجاد التهاب و حتي تخريب بافت كبد و نهايتاً نارسايي كبدي شود .

 :به علت  تجماع چرباي  اضاافي در بادن      بيماري كيسه صفرا

افراد چاق، كلسترول بيشاتري در بادن آنهاا وجاود دارد كاه ايان       

تواند در كيسه ي صفرا رساوب كناد و باعاث      كلسترول  اضافي مي

 ي صفرا شود . سنگ كيسه

 از عوارض هاي ديگر چاقي ميتوان به نارسايي قلبي، سكته قلبي

 تق شكم ، كاهش متوسط عمر، ضعف جنسيمشكالت رواني ، ف

 افزايش خطر سرطان كولون اشاره كرد .

 

 

 

 

 

 

 
 

 : در افااراد  چاااق  بااه علاات    سااايش مفاصاساسااتتويرتريت

هااي پاايين كماري     افزايش فشار وارده بر مفاصال زاناوو ران، مهاره   

غضروف  تخريب شده و باعث ايجاد درد  مفصال و سافتي آنهاا ماي     

 .شود

   افزايش وزن فشار وارده به مفاصل زياد شده و آرتروز زود با  :يرتاروز

 رس ايجاد مي شود .

 :باال رفتن مقدار اسيد اوره خون ، باعث  رسوب ايان مااده     نقرس

شود و اين رساوبات منجار باه     در مفاصل، مخصوصاً مفصل شست پا مي

 گردد . درد شديد  در مفاصل  درگير  با اين  ماده مي

 :وزن انسان باال باشد، روي ديسكهايي كه بين  وقتي ديسك كمر

آورد كه ايان فشاار ،  باعاث دردهااي      ها  قرار گرفته، فشار مي مهره

 شود . سياتيكي يا ديسك كمر مي

 : مسلماً حركت انسانهاي چااق و فعاليات بادني     نارسايي تنفسي

شود. زيارا  در ايان    آنها باعث نارسايي تنفسي و نفم نفم زدن آنها مي

به دليل زيادي  وزن ، قلب  مجبور است  با سرعت  بيشاتري كاار     افراد

 دود( . كند يا مي كند  )درست مرل زماني كه  فرد ورزش مي

 برونشيتهاي مزمن ، ذات الريه ، ذات الجنب و   هاي ريوي : عفونت

 كند تا الغرها. هاي ريوي ديگر بيشتر چاقها را مبتال مي عفونت

شوند ، كمتر از افراد  الغرهائي كه مبتال  به آسم  مي هاي يسمي : حمله

 گردند چاق گرفتار حمله هاي آسمي مي
 : عمل جراحي گاه منجر به عفونت  مشكالت بعد از عما جراحي

شود .  يكي از مهمترين  علل عفونت ،  وجود بافتهاي چربي زياد در  مي

 مسير زخم  جراحي است .

 شود ولي درصد آن در  واريم در اشخاص الغر و چاق ديده مي : واريس

 ها بيشتر است . چاق
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