عونمل هورمونى :تا یر عوام

شورمو ى بر روى مقدار چربى بددن

ميزان

عاایيزت مسز ى :برخددى بیمداران از اهدرای

ددرو ده وزن

پی

چه در موق یبشاى بی ى و در موارد ذیر بی دى بیمدارى شدا دیدده

ش ایب مىکففد ،حال آ ه مقدار ذدىاى دریداهتى آ دا اهدرای

مى شود در حارب بی ى ،مقدار چربى در بدن ز دان بدارد در حددود

اسب باید گفب که چفدین وعد یتک کدامالم ام دانپدىیر اسدب درسدب

چربدى بددن ديدده

دى داشدته اسدب ،امدا در

دو برابر مردان جدوان اسدب و در بداردارى اهدرای
می

ود چاقى در ز ان در زمان بلوغ ،باردارى یا یاکسگى شروع مى

شود چداقى در بسدیارى از مدوارد و ده شمی
ما فد ک

کارى تیروکید ،ک

ده در بیمدارى شدایى

اسب که مقدار ا رژى دریاهدب شدده اهرای
مقاب  ،مقدار ا درژى مصدرف شدده بده درید
کاش

یاهته اسب از این رو اهرای

کداش

وزن حاص

یاهتده

چاقي چيست ؟

ه اریدب جسدمى

مکشود

کارى ذددد جفسدى ،کد کدارى شیودوهیر
نعانیش سن :کاش

دیده مي شود

پی

درو ده تدوده عندال ى بددن کده بدا اهدرای

سن روى مىدشد ،امرى اجتفاب اپدىیر اسدب در عدین حدال بده درید
سایر علل چاقى :برخى بیمارىشا مى توا فد به چداقى یدا تماید
به اهدرای
م

وزن مفجدر شدو د ایدن بیمدارى شدا شدام

کاش

توا ایى بدن در سوزا دن چربدى شدا ،وزن اهدرای

مدى یابدد در

اهسدردگى و

این حارب اگر مقدار کداررا دریداهتى بده میدران قبلدى بداقى بما دد ،بده

الت خاص عصدبى شسدتفد کده مدى توا فدد بدا پرخدورى شمدراه

شدده

باشفد شمچفین داروشایى مثد

اسدتروکیدشا ،قدرص شداى خدوراکى

اچار اهرای

وزن خواشی

داشب کده بی

دتر از چربدى ت

د ی

اسب

عدددددباردارى ،هفوتیددددازین شددددا ،ا سددددورین و برخددددى از داروشدددداى
عداهسردگى مدى توا فدد بدا تکریدش اشدت ا ،اهدرای

شو د پرشش مىتوا د ت یدین کفدد کده عوامد
عام

اهرای

وزن و یا اش ال در کاش

وزن را سدب

و بیمدارىاى زمیفدهى

وزن شستفد یا خیر

عونمل ژنتيک :برخى از خا واده شا مست د ابدتال بده چداقى شسدتفد

ایددددن امددددر دخارددددب عوامدددد
مىدشد سازوکارى که از
مىگىار د ،شام
کاش

ژ تیددددش را در ایجدددداد چدددداقى

ریق آن عوامد

موارد زیر اسب :کداش

سرعب سدوخب وسداز بددن ،کداش

ه اریب آ دری

ژ تیدش بدر اهدرای

ددددان
وزن ا در

ا درژا توریدد شدده از ذدىا،
کدارکرد تیروکیدد ،کداش

ریودوپروتنین ریوداز ،دمداى پدایین تدر بددن و کداش

مقددار

چربى ق وهاى بدن که از ظر سوخب وساز ه ال اسب
روش زندگى :مفظور از روش ز دگى ،رهتارشایى اسب که وع ذدىا را
ت یددین مددى کففددد تمای د
حاعرى بی

چاقى به بیمارى گفته مىشود که در آن مقدار زیادى چربى در بدن
ذخیره شده باشدد زمدا ى کده مقددار کداررا دریاهدب شدده بی
از کاررا مصرف شده باشد ،چاقى ايجاد مىشود عوامد
ایجاد چاقى شام
چربى ،کداش

عوام

مدو ر در

ار ى ،پرخورى ،تغییر سوخب وساز باهدب

توریدد گرمدا نی فدى هرآیفددى کده در آن چربدى توریدد

ا رژى مى کفد) ،کاش

ه اریب جسمى بدون کاش

دریدداهتى و برخددى از داروشاسددب اهرای
مستق

دتر

چربددى شدد

مقددار ذدىاى
 ،بدده ددور

با خطر ابتال به بیمارى قلبى ارتباط دارد

بدده خددوردن ذددىاشاى بسددیار چددرب و خددورا

از ذىاى تازه مفجر به چاقى مى شود اگر چه مى تدوان

ساختار ژ تیش را عوض کرد ورى مى توان عادات ذىایى را تغییر داد

 علل چاقى :
ذخیره اصلى ا رژى بدن ،چربى اسدب اگدر ا درژى دریداهتى بدی
ا رژى اى باشد که به مصرف مىرسد ،اهدرای
خواشد شد بفابراین بر وزن بدن اهروده مىشود
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از

باهدب چربدى ،ديدده

کاش

چربى ذىا بدون کاش

شود کاش

کاررى ،مفجر به کاش

چربى ذىا مى توا د به کاش

بي ارى ها و مشکالت ناشى نز چاقى :چفدین بیمارى جددى و

وزن مدى

م د بددا چدداقى ارتبدداط دار ددد ما فددد دیابددب بررگسدداالن یددا ددوع دو،

کاررى مفجر شود
متوسط طول ع ر :اهرای

وزن در تمامى سفین بدا اهدرای

ذىاشاى حاوى مقادیر زیادى چربدى و شد ر ما فدد کیدش شدا ،کدرم،

مرگ و میدر شمدراه اسدب امدا میدران مدرگ ومیدر متفاسد

چیوس ،مایو ر و کره باید کامالم حىف شو د امدا بایدد شدر روز و بده

چاقى باال و پایین مي رود

ور مداوم مصرف شو د به جاى آن شدر چده بی
میوه شا ،ذالت کام

دتر از سدبریجات،

میدران
بدا شددت

موهقترین اقدام در زمیفه کاش
اهرای

بیمارى قلبى ،ه

ا واع خاصى از سر ان شا با چداقى رابطده مسدتقی

گردن رح  ،یا تبمدان شدا بمیر دد ،بدی

کاش

کداررى دریداهتى،

مصدرف هیبرشداى ذدىایى ،کداش

مصدرف چربددى و رهتاردرمدا ى ج ددب ب بدود و اصددالذ عدادات ذددىایى و
ه اریب شاى جسمى اسب

پوكي استبوان واريس وريدي ،تفگي فدس شفگدام ه اریدب  ،هتدق
شكمي  ،اهراي

چربي خون  ،ديابب  ،اهراي

یر در اهراد چاق بی

تر از اهراد عادي ديده می

و ترجیک دام تمددامى روزشدداى شفتدده ا جددام دشیددد یددش

ورزش سبش ما فد قدم زدن ،شفا یا دوچرخه سوارى را ا تباب کفید و
از ورزش شاى سفگین ما فد ورزش شاى اروبیش بورشیرید
به عالوه ،ورزش کردن را با شدت ک

آذداز کفیدد تدا عندالت شدما بده

حرکب عادت کففد به تدریج و به ور مفظ
واحد آموزش سالمب بیمارستان ش ید مکمدا
References:http://www.siencehealth.com
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به زمان شر جلسده را بده
از آ ده در ه در سدوزا دن

ترى باشید ،س ى کفید ورزش کردن را براى مدت وال ى

ترى ادامه دشید گىارید ترازو شما را گمدراه کفدد از آ جدایى کده وزن
عنله بی

http://www.paitientinformation/fatness

دشیدد بدی

از چربى اسب مم ن اسدب بددون از دسدب دادن چربدى

زیادى ،متفاس
دنرما

تر و الذرتر شوید

دنرویی :داروشاى کاشفده وزن که مصرف

وال ى مددت آ دا

بوسدیله مراجددا دارویددک رسددمک تاییددد شدده اسددب ،مددى توا فددد بدده
عفوان بب

ى از یش بر امه جاما کاش

وزن شام

اسید اوريك خون ،

بیماري اي قلبي  ،تفگي فس شفگام خدواب و اهدراي

یش ه اریب جسدمى مت دادل را ا تبداب کفیدد و آن را تدا  ۳۰دقیقده یدا
بی

از ز دا ى اسدب کده چداق

یستفد شیوع بیمارى کیسه صفرا و سفگ صفرا ،بیمدارى کبددى،

وزن شام

ه اریب جسدمى ،اهدرای

ددتر در اذل د

دارد احتمدال

ایف ه ز ان چاق در ا ر ابتال به سر ان کیسه صفرا ،پسدتان ،رحد ،

 نقدنمات درماني

و حبوبات استفاده کفید

ار خون باال و س ته مغرى شمچفین میدران بدروز

درمدان ذدىایى و

ه اریب جسمى استفاده كفید
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ود

ه

دار خدون

