
 

 

 با هم ارتباط دارند؟   یو افسردگ  ی چاق  ایآ

و   یاقشار مختلف جامعه هستند. چاق  انیدر م  یدو مشکل عمده بهداشت عموم   یو افسردگ  یچاق

از   یکرده اند و با عوارض متعدد سالمت  دایپ  یگسترده ا  اریبس  وعیش  ریاخ   ی هادر سال  یافسردگ

که هر   ییهمراه هستند . از آنجا  ری مرگ و م  شیعروق کرونر قلب و افزا  ی مار یجمله فشار خون، ب

متوجه   اریبس  قات یرا به همراه دارند، دانشمندان پس از تحق  ی عروق  یقلب  ی ماریخطر ب  مشکل، دو  

 شده اند.  یو چاق  یافسردگ  نی ب  یارتباط احتمال

وزن دارند، اغلب که اضافه  یاست که افراد  نیکنند ا  ی م  دانند و اکثر مردم تصور  یآنچه محققان م

 ایزند. آ  ی حرف اول را م  کیاست که کدام    نیتر مشخص است ابرند. آنچه کمیرنج م   یاز افسردگ

 ه در وهل   یافسردگ  نکه یا  ا یشود    یمنجر به افسردگ  م یممکن است اثرات اضافه وزن به طور مستق

که   مییبگو  میتوان  یشود؟ احتماالً پاسخ هر دو سوال مثبت است. م  یاول خود باعث اضافه وزن م

 شوند. یرا باعث م یگریدهند و هرکدام د  ی وزن دست به دست هم م  شیو افزا  یافسردگ

باشد. افراد   یتواند از عالئم افسردگیوزن م  شیو افزا  ی بدن  تی اشتها، کاهش فعال  ش یافزا  مطمئناً

 یکنند. افسردگ  یخورند و کمتر به طور منظم ورزش میغذا م  ادیاز حد ز  شتریب  ی به افسردگمبتال

از   هرکدام ها  آن  نیکه والد  یکودکان  ن یهستند، بنابرا  ی قو  ی ک یژنت  ی وندهایپ  یهر دو دارا  ی و چاق

ضد   ی از داروها   یاریبس  ن، یها هستند. عالوه بر امشکالت را داشته باشند، مستعد ابتال به آن   نیا

 شوند.  ی وزن مشیباعث افزا  یشده، به عنوان عوارض جانب  زیتجو  یافسردگ



 

 

 

 ست؟ یچ یچاق

درصد اضافه وزن نسبت به وزن و قد شما   20از    شیداشتن ب  ،ی استاندارد چاق  ی ارهایاز مع  یکی

 BMI  ای  ی شود شاخص توده بدنیافراد استفاده م  ی سنجش چاق  یکه برا  ییارهایاز مع  یکیاست.  

 ر، یاخ  ی هاافته یمبتال است. براساس    ی باشد، فرد به چاق  30از    شی شاخص ب  نیکه ا  یاست. زمان

 قرار دارند.  ی چاق ریجهان تحت تأث ت یسوم جمع  کی  باًیرتق



 

 

 

 ست؟ یچ  یافسردگ

دانند. یاز مردم افسرده هستند اما خودشان نم   یاریمعما بوده است. بس  کی   شهیهم   یافسردگ  فیتعر

رسد ی شان افسرده به نظر برسند اما واقعاً افسرده نباشند. به نظر ماز نظر دوستان  یممکن است افراد

 .ستندین  ق یدق  شه یهم  تیاما در واقع  میدار  یاز افسردگ  ییهاشهیهمه ما کل

شده   لیتشک  یاصل  یها مولفه  ا یمشاهده آن است که از دو عامل    ،یدرک افسردگ  یها از راه  یکی

گذارند یم  ر یافراد تأث  یهستند که بر خلق و خو  یشناخت   ا ی  ی روانشناخت  یاز آنها مولفه ها   یکیاست.  

 ریثمانند خواب و اشتها را تحت تأ   ی هستند که مناطق  "کیسومات"  ای  ی جسم   ی مولفه ها   ی گریو د

 ی مشکل کمک م  یعلت اصل  ن یی اوقات به تع  یروش گاه  ن یبه ا  یدهند. مشاهده افسردگ  ی قرار م

 کند.

متحده و   االت یدر ا  یعلت ناتوان  ن ی اول"را    یافسردگ  راً ی( اخWHO)  یسازمان بهداشت جهان  گزارش

 دانسته است.  "در اروپا   یو سکته مغز   یقلب  ی ها  ی ماری پس از ب  یعامل بزرگ ناتوان  نیسوم



 

 

 

 هستم؟  یدر معرض خطر ابتال چاق  ایداشته باشم، آ  یاگر افسردگ

کنند ممکن است یکه مصرف م یی داروها ایخود   طیشرا ل یاضطراب به دل ا ی یبه افسردگ انیمبتال

 یهاانتخاب  ،یتوانند با پرخور یو اضطراب هر دو م  یکاهش وزن شوند. افسردگ  ایوزن    شیدچار افزا

 نجر م  ت یوزن ممکن است در نها  شیهمراه باشند. با گذشت زمان، افزا  یو کم تحرک  یینامناسب غذا

 شود.  ی به چاق

پ  طبق و  کنترل  مرکز  ب  یریشگیگزارش  حدود  CDC)یمار ی از  به   43(،  مبتال  بزرگساالن  درصد 

  ن یریاز سا  شتریاند بشده  یکه مبتال به افسردگ  یبزرگساالن  ندیگو  یچاق هستند. آنها م  ،یافسردگ

 اضافه وزن هستند.  یدارا  ستندی ن  ی ماری ب  نیکه مبتال به ا

دارند که   ینسبت به کودکان  یباالتر   BMIکه افسرده هستند، معموالً    یکودکان  ب، یترت  نیهم   به

در   اد یکه افسرده هستند به احتمال ز  یکه کودکان  افت یدر  2002مطالعه    کی. در  ستندیافسرده ن

 شوند.  ی چاق م  ندهیآ



 

 

 هستم؟   یدر معرض خطر افسردگ  ایباشم، آ  ی اگر مبتال به چاق

 2010مطالعه در سال    ک یهمراه است.    یمانند غم، اضطراب و افسردگ  یاغلب با مسائل عاطف   ی چاق

که چاق نبودند   یاز افراد  شتر یدرصد ب  55خود    یکه چاق بودند در طول زندگ  یکه افراد  افتیدر

 دارند.  یخطر ابتال به افسردگ

 یمشکالت م   ن یشود. ا  ی جسم   ی تواند منجر به مشکالت سالمت  ی م  ز ین  یوزن   طیشرا  ریو سا  ی چاق

 باشند:  ر یتوانند شامل موارد ز

 مفصل   درد •

 ابتید •

 خون   فشار •

 هم هستند.  یافسردگ  ی فاکتورها  سکیر  طیشرا  نیا

 برقرار است؟   ی و چاق  یافسردگ  نیب  ی چه ارتباط

کودکان   یشروع، چاق  ی. برادیفکر کن  یبا چاق  یو به تمام ارتباطات افسردگ  د یلحظه صبر کن  کی

بدن،   ریشود. مشکالت مربوط به تصو  ی همساالن م یتها یاغلب منجر به تمسخر و حذف آنها از فعال

 یفسردگتوانند منجر به ایهستند که م  ی چاق  هی از مشکالت اول  یکیو عزت نفس،    یاجتماع  یانزوا

است. اضافه   ی دیو ناام  ی ناراحت   ، یتینارضا  یمنبع اصل  ی در هر سن  ی و انزوا شوند. اضافه وزن جد

شود افراد کمتر بتوانند تحرک یشود و باعث میم   ز یوزن معموالً باعث درد مزمن مفصل و اندام ن

 ورزش لذت ببرند.  ای   یداشته باشند و از زندگ

فشار خون باال   ابت،یمانند د  یجد  یها   ی ماریتواند باعث ب  یم  ی چاق  میهمانطور که گفت  نی چنهم

کوتاه کننده عمر باشند. افراد   ا یو    ی کننده زندگ  د یتوانند تهد  ی و آپنه خواب شود که به نوبه خود م

 مه یب  ی هابزرگ و شرکت   یفروشگاه ها  ،ییمانند خطوط هوا  ییهااضافه وزن اغلب در مکان   یدارا

 ی حت  ایشود و    یافسردگ  جادیتواند باعث ایموضوع م  نی . هم رندیگیو تمسخر قرار م  ض یمورد تبع

 را بدتر کند.   ماریب  طیشرا



 

 

  یدرمان  ی هانهیگز

ذکر   جیرا  ی عارضه جانب  کیوزن را به عنوان    شی شده افزا  زیتجو  یضد افسردگ  یروها از دا  یاریبس

 کنند.   یم

 یها   بیتوانند منجر به فراز و نش یکنترل وزن م یبرا یدرمان ی هااز روش  ی برخ ب،یترت  نیهم  به

افسردگ  ی شوند که م  یاحساس باعث   یها فرصت   ییغذا  میرژ  ک یبدتر شدن آن شود.    ا ی  یتواند 

را که قبالً با   ی تواند شخص   ی م  نیدهد. ا  یفرد قرار م  ار یدر اخت  ی نیعقب نش  ا یشکست    یبرا  یادیز

 روبرو است به چالش بکشد.  یبهداشت روان  مشکالت

   ست؟یچاره چ  پس

 نیاتمام ا  یدائم برا  یراه درمان  کیکردن    دایپ  یپزشک متخصص برا  کی کار مشورت با    نیبهتر

  طیشرا  ن یآمده است که از ا  ی مختلف خود به کمک افراد  ی ها  ک یبا تکن  یچاق  ی است. جراح  طیشرا

توانند در مدت   ی متخصص ماهر انجام شوند، م   ک یاگر توسط    ی چاق  یها   ی کشند. جراحیرنج م 

شود   یموضوع باعث م   ن یدرصد اضافه وزن فرد شوند. هم   60از    شیباعث از دست دادن ب  یکوتاه 

 خود حس کند.   ی و ذهن  یکیزیف  طیشرارا در    یفوق العاده ا  یفرد بهبود

فشارخون باال و.. را به وضوح نشان   ابت، یمانند د  ی ها  ی ماری بر ب  ی چاق  ی ها  ی جراح  رات یتاث  قات یتحق

 اعتماد به نفس فرد شود.  شیتواند باعث افزا  یم   یاند. الغرداده

 بندی جمع

اما شما مجبور   ییسخت و طاقت فرسا  می تواند تصم   ی شروع درمان م  یبرا  یقطع  میتصم  باشد. 

 . دیکن  یط ییرا به تنها  ر یمس  نیکه ا  دیستین

 ی درمان  نیخواهد کرد تا بهتر  یکسب اطالعات است. او با شما همکار  یمنبع برا  ن یشما بهتر  پزشک

 . دیکن  جادیا  یسالم تر   یو به شما کمک کنند سبک زندگ  دیکن  دایشما است پ  طیرا که مناسب شرا

و   یالغر  یها  یجراح   نهیماهر کشور هستند که در زم  ی از جراحان چاق  یکی  یحامد قدس  دکتر

پس معده،   ی معده، با  ویمختلف مانند اسل   ی هاکی نیبر تک  شانیسال تجربه دارند. ا  ن یچند  ییبایز



 

 

 مارانیب  شان،یا  نستاگرامیا  جی با مراجعه به پ  دیتوان  ی پس معده و... کامال مسلط هستند. م  ی با  ینیم

از   دیتوانیم  شتر یکسب اطالعات ب  ی. برادیبخوان  شانیو نظرات آنها را در مورد عمل جراح  یقبل

 .دیاقدام کن  نستاگرامیا  رکتیدا  ایو    ت یسا  یده قسمت نوبت

 منابع: 

-and-https://www.healthline.com/health/depression/obesity

steps-depression#next 

-and-library/obesity-https://www.obesityaction.org/community/article

depression/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3749079/ 
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