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علت چاقی و درمان آن
چاقی و اضافه وزن یک بیماری نسبتا خطرناک می باشد .در واقع در
اثر تجمع بیش از حد چربی ها ،بدن درگیر دیگر بیماری های خطرناکی
می شود .به همین علت باید برای یافتن علت چاقی و درمان آن تالش
بسیاری کرد.
دالیل بسیار زیاد و متفاوتی برای درگیری افراد با چاقی وجود دارد.
همچنین سایر عواملی مانند محیط ،شرایط بدنی ،سبک زندگی ،وراثت و
… میتوانند بر روی عارضه چاقی افراد تاثیر گذار باشند.
درمان چاقی میتواند بسیار از بیماری های دیگر را درمان کند و همچنین
شما را از خطرات بسیاری از بیماری ها درامان نگه دارد .برای درمان
کردن چاقی خود ،ابتدا باید عوامل موثر بر بروز آن را شناسایی کنید و
سپس اقدام به روش های درمان چاقی بکنید.
پیش از آنکه به موضوع علت چاقی و درمان آن بپردازیم ،نیاز است تا
مروری کلی بر روی چیستی چاقی داشته باشیم .بر اساس شاخص توده
بدن ،با اندازه گیری قد و وزن افراد به یک مقدار مشخصی می رسیم؛
که اگر این مقدار  30و یا بیشتر از  30باشد ،در واقع شما به چاقی مبتال
هستید.
البته نمی توان تنها بر اساس این مقدار نمایه توده بدنی تصمیمی گرفت
که فرد چاق است .زیرا عوامل مختلفی مانند سن افراد ،جنسیت آنها،
قومیت ،توده عضالت و… در این مورد دخالت دارند.
هم چنین الزم است بدانی که چاقی بیماری زمینه ای برای ایجاد آرتریت،
بیماری ریه ،آپنه خوابی ،دیابت نوع دوم ،مقاومت به انسولین ،نشانگان
متابولیک ،فشار خون باال ،هیپرلیپیدمی ،ترومبوامبولی ،بیماری کیسه
صفرا ،بیماری رفالکس از معده به مری ،نارسایی قلبی ،کبد چرب
غیرالکلی ،نقرس ،ناباروری ،بیماری کرونر قلبی ،بی اختیاری در دفع
ادرار  ،آب مروارید و سرطان می باشد.
همچنین چاقی اثرات روانی و اجتماعی بسیاری بر روی فرد ایجاد می
کند که در اکثر موارد سبب ایجاد نگرش منفی فرد نسبت به خودش،
گوشه گیری ،عدم برقراری ارتباط های اجتماعی و داشتن دوستانی
محدود می شود.
الزم به ذکر است که تشخیص و درجه بندی چاقی از طریق شاخص
توده بدنی انجام می شود که افراد دارای شاخص توده بدنی یا  BMIبین
 5 .18تا  9 .24نرمال 25 ،تا  9 .29اضافه وزن 30 ،تا  9 .34چاقی درجه
یک 35 ،تا  9 .39چاقی درجه دو و بیش از  40چاقی درجه سه هستند.
امروزه چاقی کودکان به عنوان یک دغدغه برای والدین می باشد که
الزم است توجه بیشتر به آن شود و برای درمان از همان سنین کودکی
اقدام کنند.
علت چاقی
دریافت کالری بیش از اندازه
هنگامی که بدن شما میزان کالری اضافی دریافت کند ،این کالری ها
در بدن به چربی تبدیل میشوند .به طور قطع می توان گفت که در همه
غذاهایی که در طول روز مصرف میکنیم کالری وجود دارد؛ و میزان
کالری در هر موردی متفاوت می باشد.
وراثت و سابقه خانوادگی
ژن هایی که از نسل قبل دریافت میکنید ،میتواند بر چاق شدن شما اثر
بگذارند .در واقع چاق شدن شما در اثر دریافت ژن ها از پدر و مادری
است که ،خود به چاقی مبتال هستند .میزان اشتها و یا توانایی تبدیل غذا
به انرژی مورد نیاز بدن میتواند به نوع ژنتیک شما نیز بستگی داشته باشد.
سبک زندگی
سبک زندگی و نوع غذاهایی که روزانه مصرف می کنید؛ بر روی چاقی
شما اثر می گذارند .در واقع افرادی که در وعده های غذایی خود غذاهای
ناسالم ،غذاهای حاوی کالری زیاد ،میزان میوه و سبزی کم و نوشیدنی
ها غیر طبیعی دارند؛بیشتر در معرض ابتال به چاقی و بیماری های مرتبط
با آن هستند .همچنین کسانیکه در زندگی خود فعالیت کمی دارند ،به
چاقی مبتال می شوند.
بیماری ها و مصرف داروها
در برخی از بیماریها مانند سندرم کوشینگ میزان فعالیت افراد کاهش
می یابد و در نتیجه چاقی به سراغ آنها میاید .همچنین برخی از بیماری
های به طور ناخودآگاه بر روی وزن شما تاثیر می گذارند .مصرف
داروهایی مانند داروهای ضدافسردگی ،دیابت ،استروئیدی و … سبب
چاق شدن افراد می شوند.
بارداری و زایمان
در برخی از خانم های مستعد اضافه وزن ،پس از زایمان آنها و دوران
بارداری شان ،دچار چاقی و اضافه وزن می شوند.
ترک کردن سیگار
در بررسی های انجام شده ،به این نتیجه رسیده اند که؛ ترک کردن سیگار
و دخانیات میتواند یکی از علت های چاقی و افزایش وزن باشد.
خواب ناکافی
تغییرات غیرعادی در خواب شما ،میتواند بر روی ترشح هورمون ها
تاثیر گذار باشد.
عوامل محیطی و فشارهای روانی
هنگامی که افراد در موقعیت های پرتنش و استرس زا قرار می گیرند،
معموال به خوردن غذا به مقدار زیاد روی می آورند .تکرار این موضوع
سبب افزایش وزن و در نتیجه چاقی آنها می شود.
انواع چربی
توزیع چربی (انواع چاقی) به دو شکل تقسیم بندی می شود:
فرم آندروئیدی :فرم مردانه ،سیب مانند ،که چربی در تنه و شکم می
باشد.
فرم گاینوئیدی  :فرم زنانه ،گالبی مانند ،که چربی در ران و باسن تجمع
می یابد.
درمان چاقی
در ابتدا باید گفت که میان علت چاقی و درمان آن رابطه مستقیم و
تاثیرگذار وجود دارد .یعنی شما با شناخت علت چاقی خود ،میتوانید
بهترین روش درمان چاقی را انتخاب کنید.
با یافتن علت چاقی و درمان آن به سالمتی ،تناسب اندام و وزن ایده آل
دست می یابید .در اصل رسیدن به سالمتی و دور ماندن از خطرات مرتبط
به بیماری ها ،از اهداف اصلی یافتن علت چاقی و درمان آن می باشد.
پروتکل درمان چاقی به گونه ایست که افراد با شاخص توده بدنی 25
تا  9 .26از طریق رژیم درمانی ،ورزش و رفتار درمانی قابل معالجه
هستند و در افراد با شاخص توده بدنی  27تا  9 .29در صورت دارا بودن
بیماری دیگری ،عالوه بر موارد درمانی ذکر شده ،دارو درمانی نیز اضافه
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میشود .افراد دارای شاخص توده بدنی  30تا  9 .34از طریق دارو
درمانی ،رژیم درمانی ،ورزش و رفتار درمانی تحت معالجه قرار می گیرند
و در افراد دارای شاخص توده بدنی  35تا  40در صورت دارا بودن
بیماری دیگر ،عالوه بر موارد درمانی ذکر شده ،جراحی نیز اضافه می
شود .افراد چاق با شاخص توده بدنی بیشتر از  40به شیوه های جراحی،
دارو درمانی ،رژیم درمانی ،ورزش و رفتار درمانی تحت معالجه قرار
میگیرند.
برخی دیگر از روش های درمان چاقی عبارتند از:
بهترین روش در ابتدا ،می تواند مراجعه به متخصص تغذیه باشد .در واقع
متخصص تغذیه با بررسی بدن شما و نوع چاقی شما ،کمک موثری در
درمان چاقی می کند.
ایجاد تغییر در رژیم غذایی
این موضوع برای همه شفاف است که ،مصرف غذاهای پرچرب،
پرکالری ،سرخ کردنی ،بسیار شیرین و … سبب چاقی میشود .پس با
تغییر نوع رژیم غذایی خود به غذاهای سالم ،از چاقی دور بمانید و آن
را درمان کنید.
انتخاب سالم مواد غذایی
برخی از غذاها عالوه بر اینکه کالری بسیار کمی دارند ،میزان سیر کردن
آنها نیز بیشتر است .مصرف مواد غذایی مانند میوه ها ،انواع سبزیجات،
غذاهای دارای فیبر ،غذاهای دارای پروتئین ،غذاهای دارای امگا  3و ،6
غذاهای دارای کربوهیدرات ،روغن های طبیعی و… .بسیار سالم است
و همچنین گزینه های مناسبی برای درمان چاقی می باشند .سعی کنید
روزانه ،به مقدار بیشتری از این مواد در رژیم غذایی خود استفاده کنید.
افزایش فعالیت بدنی
فعالیت بدنی و ورزش های روزانه تاثیر شگرفی بر روی الغری شما
دارد .در طول مدت درمان چاقی ،اگر سایر روش های درمان چاقی با
ورزش کردن همراه باشند؛ بی شک شما سریعتر به وزن ایده آل خود
خواهید رسید .همچنین ورزش کردن باعث می شود تا در زمان الغر
شدن ،عضالت و پوست بدن شما افتاده و شل نباشند.
تغییر زندگی گذشته
به طور کلی اگر به دنبال علت چاقی و درمان آن هستید؛ بهتر است با
سبک زندگی خود در دوران چاقی خداحافظی کنید .تحرک خود را
افزایش دهید ،آب به میزان بیشتری بنوشید ،در میان وعده های روزانه
خود از میوه و سبزیجات استفاده کنید ،برنامه منظم ورزش هفتگی داشته
باشید ،بهترین زمان را برای غذا خوردن انتخاب کنید ،برخی بیماری های
خود را درمان کنید ،روحیه خود را تقویت و شاد کنید و ….
جراحی
در موارد بسیار حاد و چاقی های مفرط ،افرادی که نمیتوانند سایر روش
های درمان چاقی را امتحان کنند ،به عمل های جراحی روی می آورند.
در واقع شاخص توده بدنی این افراد  40و یا بیشتر از  40می باشد .در
این حالت ،معموال باید برای الغری ،از جراحی کمک گرفت .با کمک
انجام جراحی هایی مانند بای پس معده ،اسلیو معده ،جراحی سوئیچ اثنی
عشر و … میتوان چاقی را درمان کرد.
درمان چاقی با رژیم درمانی
متخصصین تغدیه و رژیم درمانی برای درمان چاقی هم در حوزه
درمان های رفتاری و هم غیر رفتاری مشغول درمان افراد مبتالء به چاقی
هستند .عمده ی فعالیت این متخصصین در حوزه های رژیم درمانی ،دارو
درمانی و دستگاه های الغری می باشد.
بر اساس پروتکل های درمانی در درمان چاقی به شیوه رژیم درمانی
شاهد رژیم های گوناگونی هستیم که از این میان می توانیم به موارد
زیر اشاره کرد:
رژیم غذایی گرسنگی :کالری رژیم غذایی کمتر از  300kcalدر روز
است.
رژیم غذایی بسیار کم کالری :به طور متوسط رژیم غذایی حاوی حدودا
 500kcalدر روز و همراه با بیشتر از  50گرم پروتئین با ارزش بیولوژیکی
باال می باشد؛ معموال به صورت مایع است.
رژیم غذایی کم کالری :کالری رژیم غذایی بین  kcal 1800-1200در
روز می باشد.
رژیم غذایی با کسر معینی از انرژی :کالری رژیم غذایی به اندازه 500kcal
کمتر از نیاز اندازه گیری شده ی روزانه می باشد.
رژیم غذایی پر پروتئین :بیش از  40درصد کالری دریافتی از پروتئین
تامین می شود ،بنابراین کم کربوهیدرات و کم چربی می باشد.
رژیم غذایی کم کربوهیدرات :میزان کربوهیدرات به کمتراز  50گرم
در روز محدود می شود.
رژیم غذایی کانادایی :میزان کالری دریافتی در این رژیم بین
1000-800کالری است و گروه نان وغالت در این رژیم غذایی بسیار
فقیر است .در اکثر روزها شاید غالت وجود نداشته باشد ،در این رژیم
خبری از تنوع نیست ،مصرف میوه بسیار کم است ،این رژیم به رژیم
 15روزه هم معروف است .عوارض جسمی و روحی باال  ،کم خونی و
ریزش مو ،کمبود ویتامین  ، Bبرهم خوردن عادات ماهیانه در خانم ها،
عصبانیت زود هنگام  ،پیری پوست از عوارض این رژیم می باشد.
درمان چاقی با داروهای گیاهی
یکی از شیوه های درمانی برای چاقی که در کشور ما طرفداران بسیاری
دارد ،همراه با مواد گیاهی می باشد .یکی از اصلی ترین دالیل جذابیت
بهره گیری از داروهای گیاهی در درمان چاقی ،دهنیت مردم درخصوص
بی خطر بودن مصرف این مواد گیاهی درمقایسه با داروهای شیمیایی
است اما الزم است بدانید داروهای گیاهی نیز درصورت مصرف نادرست
می توانند برای بدن مضر باشند لذا بهتر است پیش از مصرف هر دارویی
اعم از گیاهی یا شیمیایی حتما با پزشک متخصص در این خصوص
مشورت نمایید.
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آنزیمی که میتواند کلید درمان چاقی باشد
دانشمندان دانشگاه میشیگان در بررسی جدید خود دریافتهاند که شاید
هدف قرار دادن یک آنزیم خاص در سلولهای چربی بتواند به کاهش
وزن و درمان چاقی کمک کند.
به گزارش ایسنا و به نقل از نیواطلس ،یکی از هورمونهایی که نقش
مهمی در پژوهشهای مربوط به چاقی دارد ،لپتین( )Leptinاست.
دانشمندان نشان دادهاند که تغییر یافتن نحوه واکنش بدن نسبت به لپتین
چگونه میتواند به بهبود سالمت کمک کند .یک پژوهش جدید نشان
داده است که هدف قرار دادن یک آنزیم در سلولهای چربی میتواند
حساسیت نسبت به لپتین را تغییر دهد ،به کاهش سریع وزن موشهای
چاق کمک کند و در عین حال ،سالمت متابولیک کلی را نیز بهبود
ببخشد.
لپتین ،هورمونی است که توسط سلولهای چربی تولید میشود و نقشی
کلیدی در تنظیم اشتها دارد .این هورمون به واسطه برقراری ارتباط با
مغز ،به ما اطالع میدهد که به اندازه کافی غذا خوردهایم .بنابراین،
شخصی که میزان بیشتری از سلولهای چربی را دارد ،مقادیر بیشتری
از لپتین را خواهد داشت اما ارتباط آن با مغز در افراد چاق میتواند از
بین برود و به پرخوری و افزایش وزن منجر شود .این پدیده به عنوان
مقاومت نسبت به لپتین شناخته میشود و دانشمندان در حال بررسی
چگونگی رفع این نشانه چاقی هستند.
ایشین چاکر ،پژوهشگر ارشد این پروژه گفت :هنگامی که نقش
لپتین برای نخستین بار کشف شد ،تصور بر این بود که این هورمون
به درمان چاقی کمک میکند .اگر لپتین بتواند مصرف غذا را کاهش و
انرژیسوزی را افزایش دهد ،بیشتر میتواند به کاهش چاقی کمک کند
اما معلوم شد که این گونه نیست.
طی چند سال گذشته ،شاهد پیشرفتهای امیدوارکنندهای در این زمینه
بودهایم که نقش پروتئینهای کلیدی در مقاومت نسبت به لپتین را همراه
با هورمونهای موجود در روده کشف کردهاند .جدیدترین پژوهش
دانشمندان دانشگاه میشیگان( )University of Michiganبر آنزیمی موسوم
به هیستون دی استیالز  )HDAC6(۶متمرکز شده است .دانشمندان با
کمک یک ترکیب توانستند این آنزیم را در موشهای چاقی که رژیم
غذایی پرچرب داشتند ،مهار کنند.
این کار به بهبود توانایی مغز موشها برای درک لپتین انجامید و تنها در
عرض چند هفته توانست وزن آنها را تقریبا تا  ۲۵درصد کاهش دهد.

دانشمندان خاطرنشان کردند که این نتیجه از دست دادن بافت چربی
است و تنها بخش کوچکی از کاهش توده عضالنی بدون چربی را شامل
میشود .این درمان مانند مصرف کمتر غذا باعث کاهش مصرف انرژی
نشد زیرا موشها بهبودهایی را نیز در سالمت کبد و عدم تحمل گلوکز
نشان دادند و خطر ابتال به دیابت در آنها کاهش یافت.
دانشمندان ،موشهای الغر را نیز با همین ترکیب درمان کردند اما این
بار ،درمان به کاهش توده بدنی منجر نشد و اثرات مشابه در موشهای
چاقی که از نظر ژنتیکی مهندسی شده بودند و فاقد لپتین بودند ،وجود
نداشت .این نشان میدهد برای این که مهارکنندههای  HDAC6باعث
کاهش وزن شوند ،سطح باالیی از لپتین باید در بدن وجود داشته باشد
اما پرسشهای مهمی در مورد این که آیا این روش در انسانها نیز کار
میکند یا خیر باقی میماند.
یکی از مسائلی که دانشمندان سعی دارند به آن رسیدگی کنند ،سمی
بودن است .این ویژگی زمانی رخ میدهد که اکثر مهارکنندههای
 HDAC6در بدن انسان تجزیه شوند .سمی بودن ،این مهارکنندهها را برای
استفاده در درمان دیابت و چاقی ناامن میکند .دانشمندان در حال حاضر
روی نسخههایی کار میکنند که فاقد این ویژگیهای سمی هستند اما
میتوانند همان اثرات بازدارنده علیه  HDAC6را در بر داشته باشند.
چاکر گفت :ترکیبات زیادی وجود دارند که میتوانند چاقی را در موش
کاهش دهند اما اثر مشابهی در انسان ندارند یا اینکه ممکن است وزن
انسان را کاهش دهند اما خطرناک باشند .مهمترین پرسش این است که
آیا مهار  ،HDAC6همان تأثیر را در انسان خواهد داشت و آیا بیخطر
خواهد بود یا خیر؟ پیش از اینکه پاسخی برای این پرسشها داشته باشیم،
باید پژوهشهای بیشتری انجام شوند.

هشت علت اصلی چاقی و راه های پیشگیری از چاق شدن

دکتر طاها عنبرا

“اضافه وزن و چاقی به صورت تجمع غیر طبیعی یا بیش از حد بافت
چربی در بخش های مختلف بدن و یا به صورت یکدست در بدن
تعریف می شود که ممکن است سالمت را به خطر بی اندازد”.
همچنین بر اساس فرمول شاخص توده بدنی:
هرگاه نتیجه محاسبه شاخص توده بدنی  BMIفردی بین  ۲۵تا ۲۹.۹
باشد ،آن فرد اضافه وزن دارد ،و هرگاه عدد به دست آمده بین  ۳۰تا
 ۳۴.۹باشد ،شخص چاق است .این عدد همچنین اگر بیش از  ۳۵باشد
چاقی مفرط و مرضی را نشان می دهد.
هشت علت اصلی چاقی
 .۱مصرف بیش از حد کالری
چاقی یک شبه رخ نمی دهد و به مرور زمان شکل می گیرد .از علت
اصلی چاقی که می تواند موجب اضافه وزن و چاقی مفرط شود دریافت
بیش از حد کالری است.
به عبارت دیگر ،اگر در دریافت و سوزاندن کالری تعادل برقرار نشود،
این امکان وجود دارد که در دراز مدت شخص بیش از حد چاق یا
الغر شود.
مردان به طور متوسط باید روزانه حدود  ۲۵۰۰۰کالری دریافت کنند
تا بتوانند فعالیت های روزانه خود را انجام دهند و زنان نیز به ۲۰۰۰
کالری نیاز دارند.
چنانچه دریافت کالری بیش از اندازه نیاز و درخواست بدن ما باشد ،بدن
کالری های اضافی را به صورت چربی در بدن و مخصوصا در شکم
ذخیره می کند .برای اینکه چاق نشوید حتما در دریافت و سوزاندن
کالری های خود تعادل ایجاد کنید و یک رژیم الغری و غذایی متعادل
و سالم داشته باشید.
 .۲عوامل ژنتیکی
اگر شخصی دارای مادر یا پدری با اضافه وزن شدید است ،بیشترین
شانس را برای ابتال به اضافه وزن مفرط دارد .پس چاقی به طور قطع
می تواند منشا ژنتیکی نیز داشته باشد .ژنهای شما ممکن است بر
میزان ذخیره چربی در بدن و جایی که آن چربی توزیع می شود تاثیر
بگذارند.
به طور کلی ژنتیک ،هورمونهای دخیل در مقررات چربی سازی و
چربی سوزی را تحتتاثیر قرار میدهد .به عنوان مثال ،یکی از عوامل
ژنتیکی مرتبط با چاق شدن ،نقص مادرزادی لپتین  leptinناشی از
جهشهای ژن مربوط به لپتین است.
لپتین هم در سلولهای چربی و هم در جفت تولید میشود .زمانی که
ذخیره چربی باال است و شخص سیر شده است ،این ژن با فرستادن
سیگنال به مغز باعث میشود که شخص کمتر غذا بخورد.
اگر بدن نتواند لپتین را به کافی تولید کند و یا گیرنده آن در نتیجه
جهش نسبت به هورمون تحریک نشود تنظیمات طبیعی و روتین مربوط
به مواد غذایی از بین رفته و چاقی رخ میدهد.
 .۳سبک زندگی
عدم تحرک و نداشتن فعالیت های منظم مانند ورزش ،عامل مهم
دیگری است که باعث چاقی میشوند .اگر شما خیلی فعال نباشید و
بیش از اندازه کالری دریافت کنید ،قطعا چاق خواهید شد.
کسانی که کم تحرک هستند و غالبا به جای فعالیت مینشینند ،کالری
کمی میسوزانند .و به مرور زمان کالری های زیادی به شکل چربی
ذخیره کرده و چاق می شوند.
فعالیت فیزیکی منظم ،توده عضالنی را افزایش میدهد در حالی که
حجم و جرم چربی بدن را کاهش میدهد .در مقابل ،فعالیت فیزیکی
ناکافی به طور معمول با کاهش توده عضالنی و افزایش بافت چربی
همراه است.
برای مثال ،تلویزیون تماشا کردن یک فاکتور موثر در چاقی است،

زیرا قرار گرفتن در معرض تبلیغات غذایی و نوشیدنیها میتواند تا حد
زیادی بر آنچه مردم میخورند تاثیر بگذارد.
برای بزرگساالن توصیه میشود که هر هفته  ۲تا  ۳ساعت را به ورزش
هوازی یا فعالیت های ورزشی اختصاص دهند .برخی از این فعالیت ها
میتوانند شامل دوچرخه سواری ،پیادهروی ،یا دویدن باشد.
 .۴پرخوری و رفتارهای نادرست تغذیه ای
پرخوری به ویژه اگر رژیم غذایی حاوی چربی یا قند زیادی باشد منجر
به افزایش وزن میشود( .برای مثال خوردن غذاهای فست فودی ،غذای
سرخشده ،و شیرینی ها) .این مواد چگالی انرژی باالیی دارند (غذاهایی
که کالری زیادی در مقدار کمی غذا دارند) و خیلی راحت باعث چاق
شدن و باال رفتن وزن میشوند.
 .۵نقش کربو هیدراتها در اضافه وزن
مشخصا کربوهیدرات ها به روش های مختلفی به افزایش وزن کمک
میکنند .محصول نهایی هضم کربوهیدرات ،گلوکز است .هنگامی که
سطح گلوکز خون افزایش میابد ،پانکراس برای آزاد کردن انسولین
تحریک شده و انسولین ترشح میکند .این هورمون نیز رشد بافت چربی
را افزایش داده و میتواند باعث افزایش وزن و چاقی شود.
دانشمندان بر این باورند که کربوهیدرات های ساده ( ماند شکر،
فروکتوز ،دسرها ،نوشیدنیهای نرم ،آبجو ،شراب و غیره) به افزایش
وزن کمک میکنند ،زیرا آنها در مقایسه با کربوهیدرات های پیچیده
(پاستا ،برنج قهوهای ،حبوبات و غیره) به سرعت وارد جریان خون شده
و جذب میشوند .در اغلب موارد نیز افزایش ترشح انسولین به منزله
افزایش وزن در نظر گرفته میشود.
 .۶عوامل روانشناختی
عوامل روانشناختی موجب چاقی در برخی افراد می شود .برای مثال،
افراد معموال در طی یا بعد از شرایط استرس زایی مانند مرگ یک
دوست ،یک بیماری شدید ،یا حتی افسردگی روانی مقدار زیادی وزن
به دست میآورند.
یعنی در چنین افرادی نیز به نظر میرسد که پرخوری میتواند وسیلهای
برای تسکین استرس باشد .در نتیجه میتوان نتیجه گرفت مسائل
روانشناختی نیز در چاق شدن افزاد دخالت دارند.
 . ۷چاقی در کودکی
نرخ تشکیل سلولهای چربی جدید به ویژه در چند سال اول زندگی
سریع تر بوده و درنتیجه میزان ذخیره چربی و تعداد سلولهای چربی
بیشتر است .از همین رو تعداد سلولهای چربی در کودکان چاق اغلب
سه برابر بیشتر از کودکان عادی است .اگر شخصی در دوران کودکی
در وعده های غذایی متعدد زیاد غذا بخورد و به این روند عادت کند
میتواند در آینده به چاقی مبتال شود.
 .۸ناهنجاری های نوروژنیک
ناهنجاری نوروژنیک ( )neurogenicاختاللی است که در سیستم عصبی
انسان به وجود می آید .این اختالالت ممکن است به یک شکل
ساختاری ،بیوشیمیایی و یا الکتریکی رخ دهند و میتوانند منجر به بروز
برخی از عالئم شوند.

