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شامل  دهیچیپ یماریب کی یچاق ست که  ست. چاقدر  یاز حد چرب شیر بیدامقتجمع ا سئله  کیفقط  یبدن ا م

، فشار ابتی، دیقلب یها یماریمانند ب ییها یماریباست که خطر ابتال به  یمشکل پزشک کی بلکه. ستین زیبایی

 دهد. یم شیسرطان ها را افزا یخون و برخ

 جهیدر نت ی. معموالً چاقخود نیسگگگتند یچاققادر به پیشگگگییری از از افراد  یوجود دارد که برخ یادیز لیدال

 شود. یم جادیا تحرک فرد میزان و یشخص ییغذا یها میو رژ طی، همراه با محیاز عوامل ارث یبیترک

عال شی، افزاییغذا میرژ راتییتغ تار راتییو تغ یبدن تیف به  یم یرف ند  هاتوا ند. دارو مک ک  یکاهش وزن ک

 هستند. یدرمان چاق یراب ییرید یها نهیکاهش وزن گز یو روش ها یزیتجو

 تشخیص چاقی:

شخ یزمان یچاق شاخص توده بدن ) یداده م صیت شد. برا ای BMI )30شود که  شاخص توده  نییتع یباالتر با

 و نتیجه آن به صورت زیر تفسیر میشود: میزان قد به متر تقسیم میشودمربع میزان وزن به کیلوگرم بر  ،یبدن

 BMI  الغر18.5کمتر از : 

 BMI 18.5 24.9محدوده وزنی نرمال : 

 BMI 25  اضافه وزن29.9تا : 

 BMI  چاق30باالتر از : 

 لل چاقی:ع

شتر کالری خوردن  به منجر تواند می - مدت طوالنی در - سوزانید می ورزش و روزانه های فعالیت در آنچه از بی

 .شوند می وزن افزایش باعث و شوند می جمع اضافی های کالری این ،زمان گذشت با. شود چاقی

شهچاقی  اما شتن یا دریافتی کالری و دریافتی کالری به مربوط فقط همی  برخی. نیست تحرک کم زندگی یک دا

 که عبارتند از: درک کنترل توان آن ها را نمی که دالیل نیز وجود دارند از

 بیذارد تأثیر بدن در چربی ذخیره و بدن در غذایی مواد پردازش چیونیی بر تواند می ،ژنتیک 

 را وزن افزایش و ،شود متابولیسم سرعتکندی  و عضالنی توده کاهش به منجر تواند می که ،شدن پیر 

 .کند می تر آسان

 گرسنیی به وجود احساس   شود می باعث و شود هورمونی تغییرات به منجر تواند می که ،خواب ناکافی

 مصرف شود. پرکالری غذاهای و بیاید



 

 

 146 پالک - هشتم بوستان خیابان - پاسداران خیابان - تهران

www.nikoolab.com 

 آزمایشگاه پاتوبیولوژی نیکو

 بارداری 

 :نیز ممکن است در چاقی تاثیر بیذارند و بیماری ها اما برخی شرایط زندگی

 کیستیک پلی تخمدان سندرم (PCOS)، شود می زن مثل تولید های هورمون تعادل عدم باعث که. 

 شود می حد از بیش گرسنیی باعث که است تولد هنیام در نادر بیماری یک ،ویلی-پرادر سندرم. 

 در بدن است.( استرس هورمون) کورتیزول باالی سطح داشتن از ناشی بیماری ،کوشینگ سندرم 

 تولید را مهم های هورمون از برخی کافی اندازه به تیروئید غده آن در که وضگگگعیتی ،تیروئید کاری کم 

 .کند نمی

 آرتروز (OA )شود فعالیت کاهش به منجر است ممکن و شود می درد باعث که شرایطی سایر و. 

 سردگی ست ممکن افراد از برخی زیرا ،شود وزن افزایش به منجر تواند می اوقات گاهی اف  راحتی برای ا

 را وزن افزایش خطر توانند می نیز خاص افسردگی ضد داروهای. شوند متوسلخوردن  غذا به احساسی

 .دهند افزایش

 ست خوبی چیز همیشه سییار ترک ست ممکن اما ،ا  همین به. شود نیز وزن افزایش به منجر آن ترک ا

 .شود تمرکز ورزش وغذایی  رژیم روی ،در زمان ترک سییار حداقل که است مهم ،دلیل

  را وزن افزایش خطر توانند می نیز بارداری ضگگد های قرص یا اسگگتروئیدها مانند داروهامصگگرف  برخی 

 .دهند افزایش

 افراد چاق درخواست داده میشوند عبارتند از: پایش سالمت آزمایشاتی که اغلب برای

 گلوکز و کلسترول سطح بررسی برای خون آزمایش 

 کبد عملکرد آزمایشات 

 دیابت غربالیری 

 تیروئید آزمایشات 

 الکتروکاردیوگرام مانند ،قلب آزمایشات  

 است چاقی با مرتبط های بیماری به ابتال خطر برای خوبی بینی پیش نیز کمر دور چربی گیری اندازه. 

 چیست؟ چاقی عوارض

 .باشد ساده وزن افزایش از فراتر تواند می چاقی
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شتن سبت دا ضله به چربی از باالیی ن شار باعث ،ع ستخوان بر ف . شود می بدن داخلی های اندام همچنین و ها ا

 چاقی. اسگگت سگگرطان خطر عوامل از یکی شگگود می تصگگور که ،شگگود می بدن در التهاب افزایش باعث همچنین

 .است 2 نوع دیابت برای عمده خطر عامل یک همچنین

 :هستند زندگی کننده تهدید درمان عدم صورت در آنها از برخی ،است ارتباط در بروز برخی بیماری ها با چاقی

 2 نوع دیابت 

 قلبی بیماری 

 باال خون فشار 

 (آندومتر و بزرگ روده ،پستان) ها سرطان برخی 

 سکته 

 صفرا کیسه بیماری 

 چرب کبد بیماری 

 باال کلسترول 

 تنفسی مشکالت سایر و خواب آپنه 

 آرتروز 

 ناباروری 

 شود؟ می درمان چگونه چاقی

 .است بهداشتی های مراقبت کارکنان سایر یا درمانیر ،تغذیه متخصص یک مراجعه به یک تیم پزشکی که شامل

 اسگگت ممکن آنها ،اوقات گاهی. توصگگیه هایی خواهد کرد زندگی سگگبک در الزم تغییرات ایجاد زمینه در پزشگگک

 . کنند توصیه نیز را وزن کاهش جراحی یا داروها

 کند؟ کمک وزن کاهش به تواند می رفتار تغییر و زندگی های سبک از یک کدام

 با فرد صحبت کنند. سالم غذایی برنامه و یک غذایی مواد انتخاب مورد در تواند می بهداشتی های مراقبت تیم

 استقامت ،قدرت تقویت در - هفته در دقیقه 300 حداکثر - روزانه فعالیت افزایش و ساختاری ورزشی برنامه یک

 .کند می کمک متابولیسم و
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 غذا یا افسردگی ،اضطراب هرگونه و کرده شناسایی را ناسالم عوامل است ممکن پشتیبانی یا مشاوره های گروه

 .را تشخیص دهند احساسی خوردن

 منابع:

https://www.healthline.com/ 

https://www.cdc.gov/ 
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