
از  پیش���گیری 
از  بع���د  چاقی ه���ا 
و  کودک���ی  دوران  تول���د، 

نوجوانی
الف( تغذیه حتمی نوزادان با ش��یر 
مادر؛ بهترین عامل پیش��گیری در 
قبال چاقی های احتمالی می باشد، 
زیرا ش��یر مادر دارای فاکتورهای 
منحص��ر به فردی می باش��د که با 
در  دائم��ی  تغیی��رات  ایج��اد 
فیزیولوژی بدن کودکان شیر مادرخوار، آن ها را از سوق یافتن به طرف اضافه وزن 

و چاق شدن در سنین بعدی حفظ می نماید.
ب( زدودن باوره��ای غل��ط از فک��ر و ذهن خانواده ها در ارتباط س��المتی نوزادان، 
نوپای��ان و ک��ودکان ب��ا چاقی آنها؛ مادران گرانق��در باید مطمئن گردند که کودکان 
چ��اق ام��روز در مع��رض ابتال ب��ه اضافه وزن و چاقی در آین��ده بوده و بیماری های 
 ف��راوان و مش��کالت بی پای��ان در کمی��ن آنه��ا در تم��ام ط��ول زندگی ش��ان 

خواهند بود.

عوامل ژنتیکی
بی��ش از 250 ژن مختل��ف زمینه س��از چاقی در خانواده های مس��تعد به 
چاق��ی می باش��ند و کوچک تری��ن بی توجهی به رژیم غذای��ی و عوامل محیطی و 
روح��ی روان��ی کودکان به دنیا آمده در ای��ن خانواده ها منجر به چاقی و اضافه وزن 
خواهد شد. هشدارهای قابل رویت در این زمینه، چاقی یکی از والدین یا هر دوی 

آنها و داشتن برادر و یا خواهر چاق می باشد.

اقدام���ات اساس���ی در جه���ت 
پیشگیری از چاقی

الف( عدم انتخاب همسر چاق؛ چرا که چاقی یکی از 
والدین ریس��ک بروز چاقی در فرزندان را از 9 درصد 
ب��ه 50 – 41 درص��د افزایش داده و در صورت چاق 
بودن هر دو والدین، این احتمال در فرزندان ش��ان تا 

مرز 80 – 66 درصد افزایش می یابد.
ب( دومی��ن اقدام بنی��ادی، جلوگیری خانم های 
چاق از حاملگی خود می باش��د تا زمان دس��تیابی 
ب��ه وزن متع��ادل، به منظور پیش��گیری از بروز 
تغییرات دائمی اش��تها و س��وخت و ساز انرژی و 

عملکرد فعالیت های دس��تگاه های مختلف بدن 
از جمله غدد درون ریز، CNS یا اعصاب مرکزی 
در دوران جنین��ی، چ��را ک��ه مادران چ��اق مواد 
مغ��ذی فراوان ت��ری را از طری��ق جفت به جنین 

خود منتقل می سازند.
ج( همچنین بانوانی که کمبود وزن و س��وء تغذیه 
دارن��د، قبل از تصمیم به بارداری نس��بت به رفع 
کمبوده��ای احتمال��ی و تأمین ذخایر بدنی برای 
دوران س��ه ماه��ه اول حاملگ��ی، ک��ه ای��ام 
شکل گیری و س��اخته شدن  ارگان های مختلف 
جنین از یک طرف و بی اش��تهایی ناشی از ویار و 

ع��دم توان دریافت م��واد مغذی مورد نیاز مادر و 
جنی��ن از ط��رف دیگر می باش��د، اقدام نموده و با 
رفع کمبودها، ایام بارداری را آغاز نمایند و اگر به 
این مس��ئله توجهی مبذول نگردد و در تمام ایام 
حاملگی کم خوری ها، بدخوری ها و تک خوری ها 
ادامه داش��ته باش��د، منجر به سوء تغذیه رویان و 
جنی��ن گردیده و موجبات تغییرات فیزیولوژیکی 
دائمی را فراهم ساخته و این تغییرات موجب آن 
خواهد ش��د که در ادوار بعدی زندگی نیز استعداد 
افزای��ش دائم��ی وزن و ابتال به چاقی های مفرط 

فراهم آید.

زمینه س���از  محیط���ی  عوام���ل 
چاقی ها

ال��ف( جایگزینی غذاهای آماده و آس��ان دس��ترس 
پرکال��ری فاق��د ارزش غذایی با غذاهای کم کالری، 

ولی متراکم با مواد مغذی الزم
ب( مصرف زیاد چربی ها، روغن ها و قندهای تصفیه شده

ج( کاهش زمان بی تحرکی کودک به علت گرایش 
ب��ه بازی ه��ای رایان��ه ای و یا تماش��ای برنامه های 

تلویزیونی چندین ساعت متوالی در روز.
د( کاهش مدت س��رگرمی های توام با فعالیت های 

بدنی و بازی های دسته جمعی در هوای آزاد
ه( تغذی��ه ک��ودکان و نوجوان��ان در حین تماش��ای 

برنامه های تلویزیونی
و( کارب��رد اقدامات��ی از قبیل التم��اس، انحراف فکر، 
پ��اداش، تهدی��د، اجب��ار و ت��ن در دادن ب��ه کودک 

س��االری، هیچ گون��ه اثر مثبت��ی در بهبود وضعیت 
تغذیه کودک نداشته و وضع موجود را بدتر می سازد.

عوام���ل  ب���ا  برخ���ورد  چگونگ���ی 
زمینه ساز بروز چاقی در کودکان 

و نوجوانان
الف( رفع دلتنگی و تش��ویش خاطر و احس��اس عدم 

امنیت کودکان
ب( کاهش اثرات زیانبار آگهی های تجاری که افراد 
را تش��ویق به خوردن غذاهای پرچرب، ش��یرین و 

پرنمک می نماید.
ج( عدم زور و اجبار به اتمام حجم غذای داده ش��ده 
توس��ط والدین به کودک. توجه داش��ته باشید تداوم 
ای��ن ام��ر باعث عدم تش��خیص کودک از آس��تانه 

سیری و گرسنگی خود می شود.

د( ع��دم اجب��ار ک��ودک به خوردن بیش��تر در جهت 
جلب محبت اطرافیان

ه( افزای��ش بیش��تر توج��ه و رس��یدگی والدی��ن به 
ک��ودکان خ��ود به جای جبران ای��ن غفلت، تهیه و 
و  ج��ذاب  غذاه��ای  اف��زون  روز   تقدی��م 

دلخواه کودکان
و( عدم قرار دادن خوراکی ها و نوشیدنی ها به عنوان 

پاداش و یا ابراز لطف و محبت
ز( ایجاد دقیق نظم و انضباط زمانی و مکانی در خور 
و خواب کودکان؛ یعنی جلوگیری از خواب دیرهنگام 
ش��بانه و ح��ذف وعده ه��ای غذای��ی ب��ه خصوص 

صبحانه و میان وعده ها
ح( عدم بروز احساسات مثبت یا منفی والدین در قبال 
داده ش��ده  نخ��وردن غذاه��ای  ی��ا  و   خ��وردن 

به کودکان
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قسمت1

تادودههقبل،گستردگیاضافهوزنوچاقیهامنحصرومحدودبهبزرگساالنبوده،ولیمتاسفانهدرسالهایاخیربهعلتباورهایغلطخانوادههاکه
ــویدیگر ــانازس ــگلتراســتازیکطرفوافزایشکمیتوکاهشکیفیتغذایکودکانتوامباعدمتحرکروزافزونش ــالمتروخوش »کودکچاق«،س
ــیار ــیوعاینمعضلبس ــاالنوکودکانبهاضافهوزنوبهدرجاتیازچاقیدچارگردندوهرروزیکهمیگذرد،ش ــیعیازخردس ــدهکهطیفوس موجبآنش
بیماریزاگستردهترمیشود.ازآنجاییکهچاقیهایایندورانمشکالتفراوانوبیماریهایگوناگونیرادرحالوآیندهآنهاایجادوپایهگذاریمینماید
ــالیپرورشدادهمیشودو ــالمندیتجلییافته،ازهمینایامخردس ــالیوس ــنینمیانس ــیارخطرناکیکهدرس وبذراغلببیماریهایغیرواگیرمزمنوبس
ــود،میتواناینگونه ــالیافزونترمیش ــاپایینتر،عوارضچاقیهادربزرگس ــنابتالبهچاقیه ــنواقعیتکههرچهس ــتنای ــرداش ــادرنظ ــنب همچنی
ــد.آمارها ــنزمانبرنامهریزیبرایجلوگیریازبروزوهمچنینحلاینمعضلواجرایآن،بدوتولد،نوپاییوکودکیمیباش ــهبهتری ــودک ــرینم نتیجهگی
نشانمیدهنداصواًلدرمانچاقیهادربزرگسالیبسیارسختورنجآوروحتیدرمواردیغیرممکنودرپارهایازمواقعبهعلتعدماستفادهازروشهای
کاهشوزنمناسب،توامباعوارضگوناگونوجبرانناپذیریمیگردد،حتیافرادیکهبااصولعلمیوسیستماتیکبهوزنایدهآلخودرسیدهبودند،در
ــادهترینروشهاو ــگیرانهزودهنگاممناســب،س ــترازوزنقبلیبرگشــتنمودهاند،لذااقدامپیش ــال95درصدآنهابهوزنقبلیویاحتیبیش طیپنجس

ارزانتریناقداماتتلقیمیگردد.

چــاقی
چالش سالمت 

کودکان  
در دوران معاصر
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