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  مبتال به چاقی  چربی در نوجوانان توزیع الگوي
  

  معصومه همتی مسلک پاك  دکترنویسنده:
  ارومیه درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دانشیار مرکز تحقیقات چاقی مادر و کودك آدرس:
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 حاضر دهه بهداشتی مشکالت ینتر مهم از یکی اي دارد و فزاینده سیر جهان کشورهاي از بسیاري نوجوانان و کودکان در چاقی
 مزمنی بیماري . چاقیدرصد از این افراد چاق هستند 6/5و حدود  بودهدرصد از نوجوانان دچار اضافه وزن 18تا  12 در ایران .باشد یم

 با مقایسه در چاق نوجوانان زندگی کیفیت پایین تر سطح که طوري به دهد یم قرار تأثیر تحت را مبتال فرد زندگی کیفیت که است
 از ناشی عوارض و نوجوانی و کودکی دوران در چاقی به ابتالء اقتصادي بار. است شده گزارش قبلی مطالعات در آنان طبیعی همتایان

 از بسیاري بروز ساز زمینه زندگی، ابتدایی يها سال در چاقی به ابتال .است مالحظه قابل کشورها درمانی و بهداشتی سیستم بر آن
 مجموعه. است چرب کبد و کیستیک پلی تخمدان سندرم متابولیک، سندرم دو، نوع دیابت جمله از غیرواگیر و مزمن هاي یماريب

 پیشگیري و سالمت ارتقاء يها برنامه هاي یتاولو از یکی عنوان به نوجوانی و کودکی دوران چاقی که است شده موجب مذکور عوامل
  گردد. مطرح
 چربی برخی در است، متفاوت مختلف افراد در چربی توزیع است. الگوي بدن مرکزي چربی نشانه لگن و شکم در ناحیه چربی توزیع
عروقی،  - قلبی هاي یماريب به ء تالاب احتمال توان یمکه  شود یم ذخیره و جمع لگن ي یهناح در برخی در و شکم ناحیه در بیشتر
 هاي یچربسطوح  افزایش با چربی مرکزي بدن مقدار باالرفتن  کرد. آن پیشگویی کمک به آینده در را دو نوع دیابت و خونی پرفشار

 سنجیده ر باسندو به کمر دور نسبت با مرکزي ناحیه در چربی دارد. توزیع ارتباط )ها یپوپروتئینلو  گلیسیرید تري خون (کلسترول،
 قسمت ینتر پهن از که ران مفصل دور محیط نسبت، این گیري اندازه . برايباشد یمشکم  چربی داخل از قبولی قابل شاخص و شود یم

   .شود می تقسیم باسن بر کمر دور و شده گیري اندازه است، کمر قسمت ترین یکبار که کمر دور محیط و کند یم عبور باسن
 مرتبط هاي یماريب بینی پیش و تعیین چاقی جهت معتبري عامل نوجوانان در آنتروپومتریک هاي یريگ اندازه 

 نوجوانان و 94/0 مساوي و بیشتر از  لگن دور به کمر دور نسبت که پسري نوجوانان ،باشد یمخون  لیپیدهاي با
با  .هستند اديزی خطر معرض در دارند 82/0 لگن مساوي یا بیشتر از دور به کمر دور نسبت که دختري

 فعالیت با توأم آموزشی يها برنامه انجام و مناسب راهکارهاي ارائهبا  توان یمشناسایی نوجوانان مبتال به چاقی 
 .نمود اقدام آن با مرتبط هاي یماريب از پیشگیري براي کم وقت تخصیص و گزاف هاي ینههز صرف بدون بدنی

  


