
 

 ی درمان چاق یروش اثبات شده برا  6

مشکل   کی  یچاق  دارد. یادیبدن ز  یکه اضافه وزن و چرب  کندیم  فیرا توص  یفرد   "چاق"اصطالح  

نفر و از هر پنج کودک   کیشود که از هر چهار بزرگسال    ی زده م  ن یدر جهان است که تخم   جیرا

 .دهد یمقرار    ر ینفر را تحت تاث  کیساله    11تا    10

 

 ی خطرات چاق

 تواندیممشخص،    یبدن  راتییتغ  جادیعالوه بر ا  رای مهم است ز  اریبس  یمقابله با چاق  یالزم برا  اقدامات

 شود، مانند:   یکننده زندگ  دیو تهد  ی جد  طیاز شرا  ی منجر به تعداد

 2نوع    ابتید •

 عروق کرونر قلب   ی ماریب •

 و سرطان روده  نهیاز انواع سرطان، مانند سرطان س  یبرخ •

 سکته •



 

مانند   یقرار دهد و منجر به مشکالت روان  ر یشما را تحت تأث  یزندگ  تیفیک   تواندیم   ن یهمچن  ی چاق

 شود.   نیی و اعتماد به نفس پا  یافسردگ

 ی علل چاق

 ت ی نسبت به فعال  -  یچرب  ی حاو  ی هایکالر   ژهیبه و  -   شتریب  ی از مصرف کالر  ی ناش  یبه طور کل  ی چاق

 شود.  ی م  رهیذخ  یتوسط بدن به عنوان چرب  ی اضاف  یانرژ   جهیاست. در نت  یبدن

ارزان و   ی افراد به دنبال غذاها   شتر یاست. چون ب  ی جد  ار یمشکل بس  کی   ی امروز، چاق  ی ایدن  در

 دارد.   یکالر   یادیز  زانیغذاها به م   نیکه ا  نجاستیهستند. مشکل ا  عیسر

افراد    شتریمترکز شده است. ب  ینینش  کجایو    یتحرک  یافراد، بر ب  شتریب   یسبک زندگ  ن،ی همچن

 ی عوامل، فرد به چاق  نیتمام ا  جهیندارند. درنت  یو تحرک   نندینشیم  ز یپشت م  ها ساعتشاغل، روزانه  

 شود.   یدچار م

وزن کمک کنند، مانند   شیبه افزا  توانندیموجود دارند که گهگاه    زین  یا  نه یزم  ی هایماریب  یبرخ

در صورت کنترل موثر با دارو   ها یمار یبنوع    نی(. اگرچه اسمیدیروئیپوتی )ه دیروئی غده ت  یکم کار

 . کنندینم   جادیمعموالً مشکالت وزن ا

 ی درمان چاق یروش اثبات شده برا  6

. این انتخاب، تمام سبک زندگی باشدیمبسیار بزرگ در زندگی فرد    ی هاقدمدرمان چاقی، یکی از  

 6و کارآمدتر است. در ادامه به بررسی    ترسالماو را متحول خواهد کرد و نتیجه آن جسم و ذهنی  

 : میپردازیمروش اثبات شده برای درمان چاقی  

 ورزش  .1

، اما سوزاندیم  یکالر   یمقدار  زیهستند ن  دهیخواب  ایکه فقط نشسته    یزمان  یبدن افراد حت  نکهیبا ا

 یدرمان چاقو باید به طور روزانه ورزش کنند.    ستین  ی کاف  یسوز   یکالر   زانی م  نیاکثر مردم ا  یبرا

 دیفرد با  ، یچرب  لوگرمی ک  میاز دست دادن ن  یزمان بر است. برا  ی پروسه ا  ، یبدن  ت یبا کمک فعال

 بسوزاند.  ی کالر  3500



 

 عبارتند از:  ی بدن  تیشروع فعال  یخوب برا یها راه 

 راه رفتن   تند •

 ردنک  شنا •

 آسانسور  یاز پله به جا   استفاده •

 کردن.  یرو   ادهیراه را پ  هیزودتر و بق  ستگاهیا  ک یقطار    ایشدن از اتوبوس    ادهیپ •

 . یزکار یتم   ای  یخانه مانند باغبان یکارها   انجام •

پ  یجهان  سازمان اکثر روزها   کندیم  شنهادیبهداشت   نسبتاً   تی فعال  قهیدق  90تا    60هفته    یدر 

 . دیداشته باش  دیشد

مشکل است ورزش   شانیبرا  ی حرکت  ا ی  ی مشکالت جسم   ل یبه دل  ا یکه به ورزش عادت ندارند    یافراد

 متخصص مشورت کنند.   کیبا    یبدن  تی در مورد نوع ورزش و نحوه شروع فعال  دیکنند، با

 رایکند، ز  نی سنگ  اریبس  ی ها ورزشدفعه شروع به انجام    کی  د یکه عادت به ورزش ندارد نبا  یفرد

 به او صدمه بزند.   ،یدرمان چاق   یخطرناک باشد و به جا  اریاو بس  یسالمت  یتواند برا  یم  نکاریا



 

 

 یی غذا میاصالح رژ  .2

 ویوی  م یرژ  ا یو کاهش وزن    شیو در چرخه افزا  میرا امتحان کرده ا  یمختلف  ی ها میرژاز ما    یاریبس

 جادیا  یسالمت  یبرا  یخطرات جد  هااندام  ریو سا  هاهیکلبا فشار بر قلب،    تواندیمکه    میگرفتار شده ا

 کند.

دو سال دوباره به   ی، اضافه وزن خود را طکنندیمشرکت    یی غذا  م یکه در رژ  ی درصد از افراد  نود

موثر در حفظ   ی گرفتن بخش  م ی، رژدهند یمانجام    ی الغر  ی که جراح   یافراد  ی . براآورندیمدست  

 است.   یو درمان چاق   یوزن پس از جراح

. متخصص دیمتخصص مشورت کن  کیبا    حتماًکه    میکنیم  ه یتوص  د،یریبگ   میرژ  دیدار  م یتصم   اگر

 ی افتیدر  ی کالر  زانیم  دیبا  یی غذا  میکند. رژ  میشما تنظ   ی ازهایرا بر اساس ن  ییغذا  میرژ  تواندیم

 کند.   نی بدنتان را تام  ازیموردن  ی محدود کند، اما همچنان مواد مغذ  ی ادیشما را تا حد ز

 :شوندیم  میتقس یبه دو دسته اساس  ی محدود کننده کالر  ی هامیرژ



 

 ( LCD)  ی کم کالر  ی هامیرژ •

شما،   ی مصرف  ی کالر  زانیو م  شودیم   ی زیهر فرد برنامه ر  ی به طور جداگانه برا  یکم کالر   ی هامیرژ

 است.  ،دیسوزانیمکمتر از آنچه    یکالر  1000تا  500روزانه  

 ( VLCDs)  ی کم کالر   اریبس  ی هامیرژ •

در روز محدود   یکالر   800تا    400مصرف را فقط به    زانی معموالً م  یکم کالر   اریبس  ی هامیرژ

 و کم چرب است.  ینیپروتئ  عات یو شامل ما  کندیم

 

 و درمان هورمونی   کاهش وزن  یداروها .3

 یی پزشک ممکن است داروها  ست،ین  یکاف  ی درمان چاق  یبرا  ی بدن  تیسالم و فعال  ییغذا  میرژ  یوقت

 کند.   زیتجو یدرمان اضافه وزن و چاق  یبرا

 ی مصرف داروها  نیو در ح  دیکن  تیسالم خود را رعا  ییغذا  میهمچنان رژ  دیکن  یسع  دیبا  شما

 . دیمنظم ادامه ده   یبدن   تی کاهش وزن به فعال



 

را   ییغذا  یها مکملو    ی اه ی گ  یداروها   غات یتبل  ، یاجتماع  ی هاشبکه  ایو    هارسانهاست در    ممکن 

ادعاها صحت   ن یاز ا  یار ی. اما بسکندیمبه شما در کاهش وزن کمک    کنندیمکه ادعا    دی مشاهده کن

داشته باشند. قبل از مصرف هرگونه   ی جد  یعوارض جانب  توانندیم  ی حت  هامکمل  نیاز ا  یندارند. برخ

با پزشک خود مشورت   حتماً   ،یبه منظور کاهش وزن و درمان چاق  ییغذا  یها مکمل  ای  یاه یگ  یدارو

 .دیکن

 2014است. دانشمندان در سال    یدرمان چاق  ینوظهور برا   نسبتاً  یها روشاز    ی کی  یهورمون  درمان

ممکن است به   ی چاق  یجراح   ت یاز موفق  یمطالعه معتبر منتشر کردند و اشاره کردند که بخش  کی

 روده باشد.   ی هاهورمونآن بر    ری تأث  لیدل

منجر   یدر درمان چاق  ی جراح   ر یو غ  دیجد  یهانهیگزبه    تواندیم  یاز روش درمان هورمون  استفاده

اضافه   یدرمان موثر را برا  کی  تواندیمخاص    یها هورمون  بیکه ترک  کنندیمشود. محققان ادعا  

 ارائه دهد.   یوزن و چاق

 



 

 یعمل جراح .4

روده کوچک فرد است تا به   ا یاز معده    ی قسمت  ریی تغ  ا یشامل برداشتن    یچاق  ایکاهش وزن    ی جراح

 جذب نکند.  یشتریب  ی کالر  ایاندازه قبل غذا مصرف نکند  

 2نوع    ابت یخطر ابتال به فشار خون باال، د  نیبه فرد در کاهش وزن کمک کند و همچن  تواند یم  نیا

 یهایجراحرخ دهد، کاهش دهد.    ی را که ممکن است با چاق  ک یسندرم متابول  ی ها جنبه  ریو سا

 عبارتند از:  ی چاق یهایجراح ن یترمعروفدارند، اما    یانواع مختلف  یچاق

 معده ویاسل

 کیاز  شیب تواندینم بعد از عمل، فرد  نی. بنابراداردی% معده را برم80از   شیروش، جراح ب نیا در

 . دهدیمکاهش   یقابل توجه  زانیامر مصرف غذا را به م  نیفنجان غذا در طول هر وعده بنوشد. ا

 پس معده  یبا

روده   ی انیقسمت اول بخش م  ژهیاز دستگاه گوارش، به و  یی هاقسمتکه غذا    شودیمروش باعث    نیا

 ممکن است اندازه معده را کاهش دهد.   نیکوچک را دور بزند. همچن 

محدود کننده است، اما خطر ابتال به   ی هاروشموثرتر از    ی روش در درمان چاق  ن یا  ی طور کل  به

 ی ادیز یمواد مغذ   تواندینم   گر یبدن د  را یاست، ز  شتر یروش ب  ن یدر ا  یو مواد معدن  ن ی تامیکمبود و

 را جذب کند. 

 . کنندیم  هی باالتر هستند توص  ای  BMI 30  یکه دارا  یافراد  ی را برا  یچاق یپزشکان جراح  معموالً



 

 

 اصالح رفتار  .5

ا کاهش وزن است. به عنوان مثال،   یبرا  ی و ورزش  یی عادات غذا  ر ییتغ  ،یروش درمان  ن یهدف از 

 اشاره کرد:  ر یبه موارد ز  توانیم

 کاهش وزن، کوتاه مدت و بلند مدت.  نانه یاهداف واقع ب  نییتع •

 . دیدفتر خاطرات ثبت کن  کیو ورزش خود را در    ییغذا  م یرژ  یالگوها  •

 پرخطر و اجتناب از آنها.  یهاتیموقع  ییشناسا •

برا  پاداش • اقدامات خاص، مانند ورزش  به  نوع   ا ی  تر یطوالنمدت    ی دادن  از  خوردن کمتر 

 از غذا.   ی خاص

 بدن.  ریدر مورد کاهش وزن و تصو نانه یواقع ب  یباورها   اتخاذ •

 یتیگروه حما کی به  وستنیپ ایشامل خانواده، دوستان و همکاران،  ی شبکه حام کی جادیا •

 به شما در تمرکز بر هدفتان کمک کند.  تواندیمکه  



 

در سال اول   مارانی، اما اکثر بکنندیم  دایدست پ  تی از افراد با اصالح رفتار به موفق  ی برخ  اگرچه

رفتار   د،یکاهش وزن را دار  ی . اگر قصد انجام جراحابندییم فقط به کاهش وزن کوتاه مدت دست  

 به شما در حفظ وزن بعد از عمل کمک کند.   تواندیم  ییغذا  م یو رژ  یدرمان

 

   د یسف یچرب  یهاسلول کردن   یقهوه ا  .6

 هستند:   ی دو نوع سلول چرب  یپستانداران دارا  ریو سا  انسان

 .کنندیم  دی و گرما تول  سوزانندیم  ی که کالر  ی قهوه ا  یچرب یها سلول  •

 .کنندیم   رهیذخ  یکه کالر   د یسف  یچرب یها سلول  •

 شتر یهستند تا آنها ب  دی سف  یچرب  یهاسلولمجدد    یزیبرنامه ر  یبرا  ییهاراهبه دنبال    دانشمندان

 . ندیگویم  "متولد کننده" یچرب یهاسلول  نیرفتار کنند. آنها به ا  یقهوه ا  یچرب  ی هاسلول  هیشب



 

که مقاله   یقاتیتحق  میت  ک یاما    افت،یهدف دست    نیبه ا  توانیمچگونه    دانندینم هنوز    کارشناسان

 یکرده اند که ابزارها   یدوار یمنتشر کرده اند، ابراز ام  Nature  ی موضوع در مجله علم   ن یدرباره ا  یا

 کنند.   دایهدف دست پ نیممکن است بتوانند به ا  دیجد  یکیژنت

 بندی جمع  

قدم   نیترمهمدردسترس دارند.    یدرمان چاق  یبرا   یمختلف  ی هاروشکه اضافه وزن دارند،    یافراد

تغ  ی الغر  یبرا اندام،  تناسب  افزا  ییغذا  م یرژ  ر ییو  در صورت   ی بدن  تی فعال  شیو  ا  یاست.   ن یکه 

به   یگرید  یتواند در کنار آنها روش درمان  ی موثر نبودند، پزشک متخصص م  یاقدامات به اندازه کاف

 کند.   هی فرد توص

 یالپاراسکوپ  نه یبا استفاده از تخصص خود در زم  ،یو چاق  ییبایز  یجراح  ، یحامد قدس  دیس  دکتر

کسب اطالعات   ی. براکنندیمرا درمان    ی حلقه معده و... چاق  ومعده،یاسل  یها یجراحو انجام    شرفتهیپ

 .دیبه قسمت تماس با ما مراجعه کن   دیتوانیم  شتریب

 منابع: 

-information/weight-https://www.niddk.nih.gov/health

obesity/treatment-overweight-management/adult 

https://www.medicalnewstoday.com/articles/323691#takeaway 

https://www.ucsfhealth.org/conditions/obesity/treatment 

-and-https://www.nhsinform.scot/illnesses

conditions/nutritional/obesity 

 

https://www.niddk.nih.gov/health-information/weight-management/adult-overweight-obesity/treatment
https://www.niddk.nih.gov/health-information/weight-management/adult-overweight-obesity/treatment
https://www.medicalnewstoday.com/articles/323691#takeaway
https://www.ucsfhealth.org/conditions/obesity/treatment
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/nutritional/obesity
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/nutritional/obesity

