
  کودك و مادر چاقی المللی بین کنگره 
  ایران -ارومیه  ،1394ماه  اردیبهشت 24- 26

 

٧ 

  کودك چاقی سایکولوژیک عوارض
  

  ساکی کورش دکتر: نویسنده
  بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات وعض، روانپزشکی دانشیار: آدرس

Kooreshs@gmail. com  
  

 چاقی، امروزه است همراه بدنی فعالیت فقدان و چرب و پرکالري رژیم با، ژنتیکی عوامل بر عالوه که است عاملی چند بیماري یک چاقی
 و خون فشاري پر، عروقی -قلبی هاي بیماري دیابت نظیر ها بیماري از بسیاري بروز براي خطر عامل و بهداشتی معضالت از یکی

 مهم عنوان به چاقی از. دهد می نشان چاقی نام به مزمن بیماري یک صورت به را خود اغلب، چربی متابولیسم در اختالل. است سرطان
، بیماران برخی که زمانی دهد می نشان پژوهشها نتایج. شود می یاد جهان در جدي اجتماعی معظل یک و اي تغذیه ي عارضه ترین
 یک چاقی. ندارند دیگري مقابلهاي مکانیزم زیرا میدهند نشان تري جدي روانی اختالل هاي نشانه آورند می دست به طبیعی وزن

 افراد از بسیاري در مسأله این اما، شود نمی محسوب نیز نابهنجار روانشناختی فرایندهاي پیامد موارد اغلب در و نیست روانی اختالل
 می شمار به اضطراب این اصلی دالیل از یکی چاقی به نسبت کنونی جوامع واکنش. کند می ایجاد اي گسترده اضطراب آن به مبتال
، روان متقابل تأثیر بر تمرکز به را ما، توسعه حال در کشورهاي در هم و یافته توسعه کشورهاي در هم، چاقی ي فزاینده شیوع. آید

 هاي بیماري و اختالالت بروز باعث چاقی.  است سالمتی عمده مسأله یک چاقی بنابراین. ندک می رهنمون وزن اضافه و شناخت
، خون پرفشاري شامل که عروقی و قلبی سیستم عوارض به توان می که دارد بیشماري جسمی عوارض چاقی. شود می روحی و جسمی
 عوارض چاقی عوارض دیگر از. کرد اشاره، است عروقی و قلبی نارسایی و قلب چپ طرف شدن تر بزرگ و عروقی و قلبی هاي بیماري
 که است وخیم بیماریهاي وزن اضافه عوارض دیگر همچنین. است پوست هاي لکه و پرمویی، چرب پوست شامل که باشد می پوست
. است لنفاوي بافت و کلیه، معده، لوزالمعده، بزرگ روده، مري، صفرا کیسه، پروستات، ها سینه، رحم سرطان بروز ریسک افزایش شامل
 موارد در که عمومی عصبی و روانی، روحی عوارض. شود می نازایی خطر افزایش موجب و گذاشته اثر جنسی سیستم بر همچنین چاقی
 وي رفتار در اجتماع از گریز، گشته درونگرایی دچار، شده نفس به اعتماد دادن دست از دچار فرد که است این کند می بروز چاقی

 چنانچه، شود می مواجه همسریابی شانس کاهش با حتی و کار محیط در تبعیض یا یابی شغل مشکل همچنین و شود یم مشاهده
   .است داشته گوناگون هاي تبیعض از افزون روز اندوه احساس نیز خود
 تکامل شاهد رشد روند ارکن در زیرا است کودکی دوران همان که  است فرد هر زندگی اول سال چند،  زندگی مراحل ترین مهم از یکی
،  موجود مطالعات. دارد حیاتی اهمیت مزمن هاي بیماري شناسی سبب در آن وقایع تمام و دوران این، دلیل همین به. هستیم نیز

 تغییر.  است بزرگسالی در وزن تعیین در آن زمان مدت، تر اختصاصی صورت به و مادر شیر از استفاده، شیرخوار تغذیه نوع از حاکی
 دوران در تغذیه نوع دهد می نشان مطالعات. شود می کودك در سیري هاي سیگنال ایجاد موجب، تغذیه طی مادر شیر رکیباتت

  .هستند زندگی طول در اشتها کننده کنترل که است میانی هیپوتاالموس و نوروآندوکرینی چرخه بلوغ و رشد بر نوزادي
 2 بزرگسالی چاقی شیوع، چاق کودکان در که طوري به؛ دارد مستقیم ارتباط وجوانین و کودکی دوران چاقی با بزرگسالی دوران چاقی

 کودکی دوران از بعد بویژه چاقی بروز در گوناگون عوامل نقش از حاکی متعدد هاي پژوهش هاي یافته. است چاق غیر برابرکودکان 3 تا
 براي که دیگري عوامل. باشند می آن جمله از مادر شیر با ذیهتغ دوره طول و مصرفی شیر نوع، تولد هنگام پائین یا باال وزن؛ است
، ماهگی شش سن تا گاو شیر یا خشک شیر مصرف، قبلی کودك از شده متولد تازه نوزاد تولد فاصله است شده مطرح کودك چاقی
  .است آن جمله از...و چاقی زبرو و خواب هنگام در انرژي مصرف کاهش باعث که گاو شیر، تنفسی حاد هاي عفونت یا اسهال به ابتال

  :است مطرح کودك چاقی کاهش در مادر شیر نقش تبیین براي مختلفی هاي مکانیسم
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 عوامل این که باشد درمالیا اپی رشد عامل و تومور دهنده نکروز عامل محرك تواند می که است ترکیباتی حاوي مادر شیر -
  .هستند آدیپوسیت یا چربی هاي سلول تمایز و تقسیم کننده مهار عوامل خود

 نظیر مادر شیر هاي پروتئین از بخشی، است موثر خصوص این در مادر شیر در موجود مغذي مواد سایر به پروتئین نسبت -
  .شوند نمی جذب و هضم که هستند مقاوم پروتئولیز و اسیدي PH به نسبت، ها ایمونوگلوبولین

 منجر انسولین شبه رشد عامل و انسولین ترشح به تواند می مصنوعی شیر هاي پروتئین حد از بیش مصرف و مصنوعی شیر -
  .شود

  


