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  بررسی رابطه چاقی کودکان و آلودگی زیست محیطی (مرور سیستماتیک)
  

 ،1، اسرین شریفی  2، اسماعیل منصوري 1علی وقاري ،1شادي شمسی  نویسندگان:
 یپزشک علوم ،دانشگاهیراپزشکیپ دانشکده ییدانشجو قاتیتحق تهی،کميولوژیراد وستهیپ یکارشناس يدانشجو.1 آدرس:

 رانیز،ایز،تبریتبر
 رانیز،ایز،تبریتبر یپزشک علوم ،دانشگاهیراپزشکیپ دانشکده ییدانشجو قاتیتحق تهی،کميولوژیراد وستهیپ یکارشناس يشجودان2

ali.vegari93@gmail.com  
قرار گرفتن سنی رو به افزایش است.  يها گروهتوان سندرم دنیاي مدرن دانست که شیوع آن در تمام  : چاقی را میهدف از مرور مقاالت

چنین  ممکن است در دوران اوایل زندگی منجر به اثرات مضر ابدي برروي سالمتی شود. عرض مواد شیمیایی زیست محیطیدر م
شود. بنابراین هدف از  آشکار نیز بعدي يها نسلی وحتی در پیامدهاي بهداشتی ممکن است نه تنها در دوران کودکی، بلکه در بزرگسال

 . باشد یمو آلودگی زیست محیطی  این تحقیق بررسی رابطه چاقی کودکان
و  pubmed   ،embase ،google scholarهاي یتسابا عنایت به مروري بودن مقاله حاضر گروه محققین با مراجعه به  منابع تحقیق:

sid  مقاله 253چاقی، آلودگی زیست محیطی و ابسوژن نزدیک به  يها واژهبه جستجو و بررسی مقاالت پرداختند . با وارد کردن کلید
  مقاله به طور کامل مورد بررسی قرار گرفتند.  31با عنوان مقاله حاضر تعداد ها آنبدست آوردند که پس از بررسی دقیق تر و مطابقت 

هستند که آثار سوئی  ییها مولکول. ابسوژن ها اند کردهرا مطرح 3: مطالعات وجود مواد شیمیایی بنام ابسوژن  ها و نتایج بندي یافته جمع
قرار ، اوایل زندگیدر که قبل از تولد یا شوند. این در حالی است  گذارند و در نتیجه باعث چاقی می ي متابولیسم لیپیدها بر جاي میرو

قرار گرفتن در معرض نتایج  افراد را مستعد افزایش توده چربی بکند. ممکن است 4اي دي سیگرفتن در معرض مواد خاصی به عنوان 
ممکن است غیر  جنینی و مراحل ابتدایی زندگی ي دورهدر  ها آن. اثرات سنی مختلف، متفاوت است يها گروه این مواد شیمیایی در

  باشد . قابل برگشت
. با در نظر گرفتن دانش فعلی در : افزایش شیوع چاقی با افزایش استفاده و توزیع  مواد شیمیایی صنعتی مطابقت دارد گیري نتیجه 

در  به عنوان یک اختالل چند عاملی پیچیده اپیدمی چاقی جهانی باید بر سالمت انسان،ابسوژن  شیمیایی مورد اثرات نامطلوب مواد
 ي دورهدر  ها آن. اثرات سنی مختلف، متفاوت است يها گروهقرار گرفتن در معرض این مواد شیمیایی در نظر گرفته شده است. نتایج 

  باشد . ل برگشتممکن است غیر قاب جنینی و مراحل ابتدایی زندگی


