
 

 

 آیا ژنتیک در چاقی تاثیر دارد؟

 یچاق  ی ریوراثت پذ  ،یوزن بدن با هم تعامل دارند. به طور کل   م یتنظ  یبرا  ی ط یو مح  ی کیعوامل ژنت

از   شی حذف ب  ایاز حد    ش یب  ان یشود. مشخص شده است که ب  ی زده م  ن یدرصد تخم   70تا    40

اما واقعا تاثیر ژنتیک در چاقی چقدر است؟  دهند. ی قرار م ریرا تحت تأث ی ژن، به شدت چرب 244

اگر فردی از نظری ژنتیکی مستعد چاقی باشد دیگر نمی تواند سرنوشت دیگری داشته باشد؟ در 

 این مقاله به بررسی این موارد می پردازیم.

 

 نقش دارند؟ یژن ها در چاق ایآ

 بگذارند؟ ر یتأث یتوانند بر چاق یچگونه ژن ها م 

 ک یو نقش ژنت ی در کودک د یشد  یچاق

 ی چاق یکیاستعداد ژنت

 ی چاق  یآن رو  ریو تاث  یسابقه خانوادگ



 

 

 ی جمع بند 

 نقش دارند؟  یژن ها در چاق  ایآ

مصرف  شیو افزا یآنها باعث عدم تحرک بدن طی که مح ییها ت یدر جمع  ی چاق  ر،یاخ ی دهه ها در

که در   یحال، همه افراد  نیشده است. با ا  لیتبد  ی دمیاپ  کیبه    با یشود، تقر  ی م  یپرکالر   ی غذاها

بدن   یچرب  ع یهمه افراد چاق توز  ن یکنند چاق نخواهند شد و همچن  ی م  یزندگ  یی ها  طیمح  ن یچن

توان در گروه   یاختالفات را م   ن یبرند. ا  یرنج نم   ی کسانی  یاز مشکالت سالمت   ا یندارند و    یکسانی

 یکیژنت  راتییدر خانواده ها مشاهده کرد. تغ  یو حت   کسانی  یقوم  ای  ینژاد  نهیشیاز افراد با پ  ییها

 ی چاق ی دمیتوان آن را مسئول اپ  ی نم   نیافتد بنابرا  ی آهسته اتفاق م   یلیخ یانسان  ی ها ت یدر جمع

 جادیدهد که ژن ها در ا  ینشان م  طیوجود، تنوع در نحوه واکنش مردم به همان مح  نیدانست. با ا

 نقش دارند.   یچاق

 بگذارند؟   ر یتأث  یتوانند بر چاق  یچگونه ژن ها م

دهند. مطالعات در مورد شباهت   یم  طیمح  راتییپاسخ به تغ  یرا برا  ییها به بدن دستورالعمل ها  ژن

 ی ارائه م  یمیرمستقیغ  ی خانواده، دوقلوها و فرزندخواندگان شواهد علم   یاعضا   نی ها و اختالفات ب

 ی کیتعوامل ژن  ل یوزن در بزرگساالن به دل  رییقسمت قابل توجه از تغ  کیدهد    ی دهد که نشان م

توانند بر رفتارها   ی که م  ییدر ژن ها  ر ییچاق را از نظر تغ  ریافراد چاق و غ  گر یاست. مطالعات د

استفاده از   تی)مانند کاهش ظرف  سم یمتابول  ای(  ی به کم تحرک  لیتما  ای،    ی به پرخور  ل ی)مانند م

 سه یمقا  گریکدیبدن( با    یچرب   رهیبه ذخ  لیتما  شیافزا  ایبه عنوان سوخت ،    ییغذا  میرژ  یها  یچرب

و   یگرسنگ  شیکرده است که با افزا  ییاز ژن ها را شناسا  یمطالعات انواع مختلف  نیکرده است. ا

 موثر باشد.   یمصرف غذا ممکن است در چاق

 یژن منفرد )چاق  کیاز    یخانواده توسط نوع خاص  کیدر    یارث  ی از چاق  ی مشخص   یندرت الگو  به

 نیب  ده یچیها احتماالً در اثر فعل و انفعاالت پ یچاق  شتریوجود ، ب  نیشود. با ا  ی م  جادی( اکنواختی

چند   یدرک کرد)چاق  یتوان آنها را به درست   یشود که نم   یم  جادیا  یطیژن و عوامل مح  نیچند

 (. یعامل



 

 

 

 (کنواختی  یژن منفرد )چاق کیاز جهش در  یناش  یاشکال نادر چاق

منفرد است که اصطالحاً جهش   یژن ها  یخود به خود  یاز جهش ها  یناش  یشکل نادر چاق  نیچند

 ی کشف شده است که نقش مهم   ییدر ژن ها  ییجهش ها  نیشوند. چن  ی م  دهینام  کنواختی  یها

 ییجهش ها  در ژن ها  ن یدارند ، در درجه اول ا  ی غذا و هموستاز انرژ  افت یدر کنترل اشتها، در

 کنند.   ی را کد م ن یلپت رندهیو گ  ن یکه هورمون لپت  ندافت  ی اتفاق م

است.   یکروموزوم  ی ها  ی ناهنجار  ایاز جهش    یناش  ی کیسندرم ژنت  نیمشخصه چند  نی همچن  یچاق

اغلب با عقب   ی سندرم ها، چاق  ن ی. در اBardet-Biedlو    Prader-Williمانند    یی سندرم ها

 مشکالت همراه است.   ری سا  ایمثل    د یتول  ی ها  ی، ناهنجار   ی ذهن  یماندگ

 یی صرفه جو پ یژنوت ه یفرض

 ک ی.  ردی را در نظر بگ  طی و هم عامل مح  کیهم عامل ژنت  دیبا  یچاق  یدمی در مورد اپ  یحیتوض  هر

صرفه جو در مصرف   یژن ها"و    یامروز  طیشود عدم تطابق مح  یکه اغلب به آن استناد م  یحیتوض

شده   ر ینبودند تکث  ینیب  ش ی قابل پ  ییکه منابع غذا  ی دور، زمان  ی است که در گذشته ها  "یانرژ



 

 

که به اجداد ما کمک   یی، همان ژن ها"یی صرفه جو  پ ی ژنوت"  ه یطبق فرض  گر، یعبارت د  بهاست.  

که غذا در طول   ییها  ط یجان سالم به در ببرند، اکنون در مح  گاهی گاه و ب  یها   یکردند تا از قحط

از جمله نقش   ی گرید  یها   ه ی. امروزه فرضرندیگ  ی شود مورد چالش قرار م  ی م  افتیسال به وفور  

 روده هم ارائه شده اند.  ومیکروبیم

 !!!   درصد ژنتیکی است 70 تا 40 یچاق

درصد افراد چاق نقشی   70این جمله به این معنی نیست که  یکی است  درصد ژنت  70تا    40چاقی  

این در بلکه  ندارند و کامال ژنتیکی چاق می شوند  اپیصد یدر چاق شدن خود  ژنتیکی _ ک آمار 

درصد تمایل با   70الی    40  ،محسوب می شود و به این معنی است که در جمعیت غالب جامعه

ژنتیکی به سمت رفتارهای چاق کننده وجود دارد و به همین دلیل نباید هیچگاه خودمان را   ءمنشا

ار چاق را مورد تمسخر قربه چاق نبودن خودمان افتخار کنیم و یا افراد  با افراد چاق مقایسه کنیم و  

 80درصد و تمایل فرد چاق    20ما برای پرخوری  ش داده و بی اراده بنامیم شاید تمایل ژنتیکی  

برابر بیشتر از شما برای نخوردن   4شما نشسته است  چاقی که روبروی    فرد   پسدرصد بوده باشد  

 یک شیرینی تحت فشار روانی بوده است! 

 ک یژنتنقش  و در کودکی    د یشد  یچاق

باال همراه   اریبس  یشود و با گرسنگ  یم  یکودک  لیاز اوا  دیشد  یباعث چاق  ینادر تک ژن  یها  نقص 

در مورد موارد   ی غربالگر  ی برا  د یمبتال شده اند با  دیشد  ی به چاق  ی سالگ  2که قبل از    ی هستند. افراد

 صحبت کنند: یچاق  یمتخصص دارو   کیبا    ریز

 ن ی لپت  کمبود •

 POMC  کمبود •

 MC4R  کمبود •



 

 

 

 استعداد ژنتیکی چاقی 

 یوزن م  شیدارند که آنها را مستعد افزا  یمتعدد  یدارند ژن ها   یکه چاق  یطور معمول، افراد  به

 ت جمعی  از   ٪43( است که در  FTO)  یو چاق   ی ژن ها، ژن مرتبط با توده چرب  ن یاز ا  ی کیکنند.  

ژن مرتبط   ی که دارا  یباشد، کسان  ی قابل دسترس  ی به راحت  ییشود. در صورت مواد غذا  ی مشاهده م

خود   یافتیدر  یمحدود کردن کالر  یرا برا  ییهستند ممکن است چالش ها  یو چاق  یبا توده چرب

 تواند باعث:   ی ژن ها م  ریژن و سا  ن یداشته باشند. وجود ا

 ی سطح گرسنگ  شیافزا •

 ی مصرف  ی کالر  شیافزا •

  ی ریس  کاهش  •

 کنترل بر خوردن غذا    کاهش  •

 یبه کم تحرک  لیتما  شیافزا •

 بدن   یچرب رهی به ذخ  لیتما  شیافزا •



 

 

 . شود

 

 ی چاق یآن رو  ر یو تاث  یسابقه خانوادگ

دهند تا عادات   رییخانواده را تغ  طیتوانند مح  یدهند اما م   ر ییتوانند ژن خود را تغ  یها نم   خانواده

خانواده را بهبود   ی تواند سالمت اعضا  ی م  راتییتغ   ن یکنند. ا  ق یرا تشو  یبدن   تی سالم و فعال  ییغذا

 کند.   دای بهبود پ  یبعد  یببخشد و باعث شود تا سالمت خانواده در نسل ها 



 

 

 

 جمع بندی 

در نظر گرفته   یکودک  لیدر اوا  یچاق  یدر کودکان برا  یکیژنت  صینقا  شیاگرچه ممکن است آزما

 ش یبرخوردار است. آزما  ی در بزرگساالن از ارزش محدود  ی چاق  ی کیاشکال ژنت  ش یشود ، اما آزما

مداخالت  رایز ست ین دی شود ، اما چندان مف ی انجام م ی ژن ها بصورت عمل  ریو سا FTOژن  یبرا

تواند به شما   ی م  یاست. دانستن سابقه خانوادگ کسان ی  FTOو بدون ژن    یافراد دارا  ی برا  یدرمان

 کمک کند.   یقلب  ی ها ی ماری و ب  ابتیمانند د  یمرتبط با چاق   ی ها ی ماریو ب  ی در درک خطر چاق

است که چاق   نیسرنوشت شما ا  ا یکنند، آ  ی م  یکه شما را مستعد چاق   دی داشته باش  ییژن ها  اگر

 البته که نه.   د؟یشو

 کیاز    ی رویشوند، اما پ  سم یاشتها و کاهش متابول  شیتوانند باعث افزا  یژن ها م   نیکه ا  یحال  در

و   ی ریتواند موثر باشد و به جلوگ  ی م  ی بدن  ت یفعال  ، یمغذ  بات یمداوم که شامل ترک  یبرنامه درمان

 دینتوانست  هم   یبدن  ت یو انجام دادن فعال  یی غذا  یها   میرژ  ت یپس از رعا  اگر  کمک کند.   ی درمان چاق

 .دی متخصص مراجعه کن  کیبه    ی چاق  ی ها  یانجام جراح  ی برا  دیتوان  ی م  د،یکن  تیریوزن خود را مد



 

 

 ی هاکه بر متد  هستند    ی از جراحان با تجربه و حاذق چاق  یکیخورسند    یحامد قدس  دیدکتر س

 ی الپاراسکوپپس معده و    ی با  ی نیمعده، م  کیپس کالس  یمعده، با   ویمانند اسل  یچاق  ی مختلف جراح

ا  شرفتهیپ دارند.  ب  شانی تسلط  انجمن  چاق   یالملل  نیعضو  کنون هستند    IFSO  یجراحان  تا  و 

 ق یاز طر  دیتوان  ی م  شتریجهت مشاوره و کسب اطالعات ب  را درمان کرده اند.  ی ادیز  ار یبس  مارانیب

 .دییاقدام نما  تیساموجود در    ی ارتباط  ی راه ها

 منابع:

https://www.cdc.gov/genomics/resources/diseases/obesity/index.

htm 

ticsgene-and-https://obesitymedicine.org/obesity / 

-source/obesity-prevention-https://www.hsph.harvard.edu/obesity

obesity-and-causes/genes/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2787002/ 
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