
 تعریف:
افزایش میزان چربی بدن به صورت موضعی یا عموومی را چوا ی   

 گویند. می

 

 عمده ترین عوامل چاقی:
 سابقه خانوادگی 

 پرخوری و مصرف زیاد چربی و  ندهای ساده 

 کم تحرکی 

 اختالالت هورمونی 

 

 :عوارض چاقی

 

 بیماری های  لبی عرو ی 

 فشارخون باال 

 دیابت نوع دو 

  سرطان 

  سنگ های صفراوی 

 

 وزن طبیعی و چگونگی محاسبه آن:

 

آن فرد ضوم  داتوت  انودامی     وزنی است که در "وزن طبیعی"

 متناسب، احساس سالمتی نیز داتته باتد.

 ساده تری  روش محاسبه آن استفاده از فرمول زیر است:

 = وزن طبیعی  د -100
بورای تعیوی    د یو  توری    روش  BMIتاخص توده بودنی یوا    

 چا ی می باتد .وضعیت بدن از نظر 

   وزن )کیلوگرم(
 = BMI 

    د )متر (  2

 

  3توا   1باالتر باتد  تما به چا ی درجه   30تما از  BMIاگر نقطه 

 مبتال می باتید و باید به مشاور تغذیه مراجعه نمائید .

  باتود توما دارای اضوافه وزن    25توا   30تما بی    BMIاگر نقطه 

 .غذیه مراجعه نمائیدید به مشاور تمی باتید و با

باتد تما جزء افراد طبیعوی    5/18 – 25تما بی    BMIاگر نقطه 

 هستید و می توانید از تمام گروههای غذایی استفاده کنید .

باتود توما جوزء افوراد الغور            5/18تما کمتور از    BMIاگر نقطه 

 به مشاور تغذیه مراجعه نمایند . دمی باتید و بای

 

 درمان چاقی
 

 یه صحیحتغذ 

 :رعایت اصول تغذیه زیر جهت کاهش وزن ضروری است

 کاهش انرژی دریافتی

ما از رژیم صحبت نمی کنیم، چون رژیم یعنوی محودودیت، بل وه از    

تغذیه صحیح صحبت می کنیم.  ی ی از بهتری  روش هوای درموان   

چا ی، کاهش انرژی دریافتی است. تما موی توانیود بوا کمو  یو       

برای خود تنظیم نمایید تا  غذایی مناسبی را متخصص تغذیه، برنامه

ی بورای توأمی  انورژ    می  مواد مغذی کوافی، خخوایر چربوی   ضم  تأ

 روزانه مورد استفاده  رار گیرد.

نجا که مم   است از مصرف مواد غذایی نامناسب مانند غذاهای تا آ

توا درکواهش وزن خوود موفو  تور      ، پر چرب و تیری  دوری کنیود 

حدا ل هفته ای نیم کیلوو گورم وزن   الش کنید تا تباید تما باتید. 

 خود را کاهش دهید.
 

برای تغییر برنامه نادرست غذایی خود، از همین حاال شروع  "

کنید، اگر بگویید از فردا، مطمئنن باشئید کئه هرگئو شئروع      

 "نخواهید کرد

 

 ورزش 
توصیه می تود که روزانوه،  ثر است. ورزش در کاهش وزن بسیار مؤ

 د یقه یا بیشتر ورزش کنید.  30به مدت 
 

 دارو 

هیچ دارویی وجود ندارد که ضم  کاهش وزن، عووار  جوانبی بوه    

 ای به بدن نرساند.  نداتته باتد و صدمه همراه 

بعضی از ای  داروها مانع جذب چربی غوذا و درنتیجوه   به طور مثال 

ویتامی  هوای   بی می توند.مانع جذب ویتامی  های محلول در چر

 محلول در چربی تامل ویتامی  کا، دی، آ و ای می باتد.  

 

 عمل جراحی 
عمول  ن برداتت   سمتی از معده بوسیله ی ی از راههای کاهش وز

شوود در  یجراحی می باتد. ای  عمل باعث کوچو  تودن معوده م   

از خوردن حجم کمی از غذا احساس سیری بوجود موی   نتیجه پس

روش درمانی بیشتر در مواردی ب ار گرفتوه موی توود کوه     ید. ای  آ

 مؤثر نباتد.چا ی خطرناک باتد و رژیم غذایی و دارو 

می توان عفونت زخم جراحوی، بوجوود   از عوار  ای  روش درمانی 

 آمدن لخته در خون ) آمبولی (، حالت تهوع و استفراغ را نام برد.

 :افراد چاق بهی الزم توصیه ها
  ن حدود نیم کیلو گرم در هفته تدریجی وزکاهش 



     پیروی از ی  رژیم غذایی متعادل با توجه بوه تورای

 جسمانی

 مصرف صبحانه به عنوان ی  وعده غذایی مهم 

   مصرف کافی آب و مایعات 

 پرهیز از مصرف نوتابه های تیری  و  گازدار 

   استفاده از ساالد، سبزی و یا سوپ های ر ی   بول از

 غذا جهت کاهش اتتها

 ش مصرف نم ، تیرینی، ت الت، غذاهای چورب  کاه

 و سرخ تده

 پخت مواد غذایی به صورت آب پز، بخارپز و کبابی 

 افزایش فعالیت بدنی و ورزش منظم 

   جایگزی  کردن نان های سبوس دار) نان معمولی( بوه

 )نان فانتزی( جای نان سفید

      پرهیز از رژیم های خیلی سخت، کوم کوالری و خوود

 سرانه 

 ز آبلیمو و آبغوره به جای سس مایونز و سس استفاده ا

 ساالد.
 

 

 

 

 

 بع:من
1- krause’s food and nutrition diet 

therapy, 12th ed,(2017). 
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