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6 ریشه رایج کاهش وزن ناخواسته و ناگهانی 

وقتی الغری نشانه بیماری است...

1. بیماری های انگلی
یکی از دالیل کاهش وزن با حفظ اشتها، 
که  افرادی  هستند.  انگلی  بیماری های 
انگل های روده ای دارند به اندازه کافی غذا 
البته در این  می خورند اما الغر می شوند. 
درد،  شکم  مثل  دیگری  عالئم  بیماری ها 
)به خصوص  دهان  آبریزش  یا  سیالوره 
و  سرگیجه  سردرد،  خواب(،  موقع 
انگل های  می شود.  دیده  نیز  رنگ  پریدگی 
آزمایش  طریق  از  می توان  را  روده ای 

مدفوع تشخیص داد. 

2. نارسایی غده فوق کلیه
بعضی دیگر از اختالالت متابولیسم مانند 
)غده  آدرنال  نارسایی  یا  آدیسون  بیماری 
فوق کلیه( هم گاهی اوقات با کاهش اشتها 
بیماری  این  البته  هستند.  همراه  وزن  و 
خطرناک  بالقوه  اما  ندارد  باالیی  شیوع 
داده شود.  به موقع تشخیص  باید  است و 
شدت  به  فرد  فوق کلیه  غده  کم کاری  در 
اگر  بنابراین  می کند،  پیدا  فشارخون  افت 
فشار  افت  و  وزن  کاهش  دچار  بیمار 
این  احتمال  باید  باشد،  شده  بی علت 

بیماری را در نظر بگیرد. 

3. مصرف برخی داروهای اعصاب
به خصوص  اعصاب  داروهای  از  بسیاری 
و  افسردگی  اضطراب،  برای  که  داروهایی 
و  کاهش  را  اشتها  می شوند،  تجویز  توهم 
خواب را افزایش می دهند، بنابراین اگر از 
ناگهان  و  می کنید  استفاده  اعصاب  داروی 
با  حتما  باید  شده اید،  وزن  کاهش  دچار 
پزشک مشورت کنید تا داروهایتان را تغییر 
دهد. الزم به ذکر است که این داروها نباید 
یکدفعه و بدون مشورت پزشک قطع شوند.

4. دیابت
با  که  هستند  افرادی  دیگر  از  دیابتی ها 
این  البته  می شوند.  الغر  زیاد،  اشتهای 
کنترل  قندخون  که  مي افتد  زمانی  اتفاق 
نشده باشد. در این وضعیت قند از ادرار 
دفع می شود و همراه با خود آب بدن را 
دائم تشنه  فرد  نتیجه  هم دفع می کند. در 
است و آب می نوشد. از طرف دیگر، دفع 
قند و انرژی در این افراد باعث پلی فاژی 
به جای  فرد  اما وزن  )پرخوری( می شود 
دیگر  از  می یابد.  کاهش  یافتن،  افزایش 
خشکی  به  می توان  باال  قندخون  عالئم 
شدن،  عصبی  پا،  و  دست  گزگز  دهان، 
خواب آلودگی،  کم خوابی،  شب ادراری، 
قارچی  عودکننده  عفونت های  و  استرس 
و  بغل  زیر  ران،  کشاله  پا،  انگشتان  بین 
زخم هایی  کرد.  اشاره  تناسلی  نواحی 
بهبود  دیر  خیلی  یا  نمی شوند  خوب  که 
قندخون  عالئم  از  می توانند  هم  می یابند 
قندخون  ناگهانی  رفتن  باال  باشند.  باال 
در  کند.  ایجاد  نیز  دید  اختالل  می تواند 
این وضعیت، میزان قند در عدسی چشم 
باال می رود. در نتیجه عدسی به خود آب 
البته با کنترل  می گیرد و محدب می شود. 
شد.  خواهد  برطرف  اختالالت  این  قند، 
گاهی اوقات نیز دیابت خود را با عوارض 
نشان می دهد؛ مثال فرد ممکن است دچار 
و  شود  کوششی  تنگی نفس  و  قلبی  درد 
بعد با مراجعه به متخصص قلب از ابتالی 
خود به دیابت با خبر شود. بعضی از افراد 
هم ممکن است با عوارض کلیوی و ورم 

پا متوجه دیابت خود شوند.

5. پرکاری تیروئید
مبتالیان به پرکاری تیروئید از دیگر افرادی 
هستند که با اشتهای خوب، الغر می شوند. 
در این بیماری، متابولیسم )سوخت وساز( 
می رود.  سوخت  سمت  به  بیشتر  بدن 
غذا  که  هم  هرچقدر  فرد  دلیل  همین  به 
بخورد، الغر می شود. البته پرکاری تیروئید 
در سنین باال همیشه با افزایش اشتها همراه 
نیست. در این سنین فرد مبتال بیشتر دچار 
دیگر  از  می شود.  بی اشتهایی  و  افسردگی 
به  می توان  تیروئید  پرکاری  همراه  عالئم 
لرزش، تحریک پذیری، تپش قلب، تعریق 
مو،  ریزش  بی خوابی،  اضطراب،  زیاد، 
مراحل  در  و  اسهال، خیره شدن چشم ها 
پیشرفته تر، بیرون زدن چشم ها اشاره کرد. 
همه  در  همزمان  است  ممکن  عالئم  این 
افراد مبتال دیده نشود؛ مثال فردی ممکن 
است فقط دچار تعریق و 2 تا 3 کیلوگرم 
به دلیل  دیگر  فردی  و  شود  وزن  کاهش 
تپش قلب ناگهانی به پزشک مراجعه کند 
بنابراین  شود،  تیروئید  پرکاری  متوجه  و 
مرموز  بیماری  یک  تیروئید  پرکاری 
را  خود  مختلف  شکل های  به  و  است 
مختلفی  انواع  بیماری  این  می دهد.  نشان 
پرکار  تیروئید  سمی،  گواترهای  در  دارد. 
بعضی  دارد.  متعدد  گره های  و  است 
ویروسی  بیماری های  دنبال  به  نیز  افراد 
استفاده  می شوند.  تیروئیدیت  دچار 
مواد  با  عکسبرداری  و  آنژیوگرافی  از 
می تواند  هم  حاجب  مواد  یا  کنتراست 
باال  را  تیروئید  پرکاری  به  ابتال  احتمال 
زیادی  میزان  حاوی  مواد  این  زیرا  ببرد 
از  پس  فردی  اگر  بنابراین  هستند،  ید 
آنژیوگرافی یا عکسبرداری رنگی ناگهانی 

الغر شود، باید به این بیماری شک کند.

6. بی اشتهایی عصبی
کاهش  علل  شایع ترین  از  روانی  مسائل 
هستند.  بی اشتهایی  با  همراه  وزن 
 anorexia( عصبی  بی اشتهایی  در 
nervosa( فرد زودرنج است و به دنبال 
هر گونه استرس و افسردگی اشتهای خود 
را از دست می دهد. بی اشتهایی عصبی و 
چاقی  همانند  آن  از  حاصل  وزن  کاهش 
به بدن آسیب می رساند. مهم ترین آسیب 
اگر  درواقع  است.  استخوان  پوکی  آن، 
باشد   18 زیر   )BMI( بدنی  توده  نمایه 
یا فرد به طور ناگهانی بیش از 10 درصد 
از وزن خود را از دست بدهد، در خطر 
پوکی استخوان قرار می گیرد. این بیماری 
اغلب برای دختران جوان و در دهه دوم 
و سوم عمر اتفاق می افتد. گاهی حتی این 
تا  می کنند  تحریک  را  خود  گلوی  افراد 
غذای خورده شده را باال بیاورند، بنابراین 
قرار  روان پزشک  تحت نظر  حتما  باید 
کاهش  علت  شایع ترین  اگرچه  بگیرند. 
روانی  مسائل  به  بی اشتهایی،  با  وزن 
ابتدا  باید  پزشکی  در  اما  می شود  مربوط 
بررسی  یا جسمانی  ارگانیک  بیماری های 
روانی  بیماری ها  دنبال  به  بعد  و  شود 
گشت. مثال در یک دختر جوان که ناگهان 
و ناخواسته الغر شده و بی اشتهاست باید 
مانند  جسمانی  بیماری های  احتمال  ابتدا 
سرطان تخمدان و... را رد کرد و بعد به 

روانکاوی و روان شناسی پرداخت. 

 دکتر سعید کلباسی
فوق تخصص غدد و متابولیسم، 

فلوشیپ دیابت، دانشیار دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی

کاهش وزن ناخواسته و ناگهانی اغلب نشانه بیماری زمینه ای است؛ به خصوص اگر فرد قبال 
وزن مناسبی داشته است. به همین دلیل پزشکان باید در چکاپ های معمول از تغییرات وزن 

نیز سوال  کنند. در بعضی از موارد، بیمار واقعا دچار کاهش وزن است اما نسبت به آن آگاهی 
ندارد. در نیمی از موارد نیز فرد مدعی کاهش وزن شدید است اما پس از اندازه گیری عینی 

وزن در مطب متوجه می شود که تغییر محسوسی در وزن خود نداشته است. کاهش وزن می تواند دالیل متعددی داشته باشد. از یک اسهال 
و استفراغ ساده گرفته تا بیماری های خوش خیم دستگاه گوارش و سرطان ها همگی می توانند ناخواسته باعث کاهش وزن شوند. از آنجا که 

کاهش وزن شدید و ناگهانی با افزایش خطر عفونت ها، پوکی استخوان و مرگ و میر همراه است، شناسایی علل آن اهمیت ویژه ای دارد.

کدام کاهش وزن خطر دارد؟
اشتها و سوخت وساز بدن به وسیله عوامل هورمونی 
و عصبی تنظیم می شود. در این فرآیند، مراکز تغذیه 
دارند.  محوری  نقش  هیپوتاالموس  در  سیری  و 
افراد سالم با وجود تغییر در مصرف کالری و میزان 
فعالیت روزانه، اغلب وزن خود را در یک محدوده 
به طور  کالری  مصرف  اگر  اما  می کنند،  حفظ  پایدار 
قابل توجهی از کالری در دسترس بیشتر باشد، کاهش 
حدود از  که  داشت  توجه  باید  می دهد.  رخ   وزن 
60 سالگی به طور متوسط هر سال نیم کیلوگرم از وزن 
در  ناخواسته  کاهش وزن  بنابراین  می شود،  کم  بدن 
سالمندان غیرشایع نیست، اما اگر میزان کاهش وزن 
قابل توجه باشد و طی 6 ماه تا 12 ماه رخ دهد، باید 
حتما بررسی قرار شود. این نوع کاهش وزن فرد را 
احتمال  همچنین  می کند.  بیماری  و  عفونت  مستعد 
افزایش  درصد   25 ماه   18 طول  در  را  میر  و  مرگ 
سوء جذب،  دریافتی،  غذای  مقدار  کاهش  می دهد. 
در  گلوکز  دفع  و  شیرین  دیابت  استفراغ،  اسهال، 
افسردگی،  تیروئید، اختالالت روانی،  ادرار، پرکاری 
گوارشی،  خوش خیم  بیماری های  سرطان ها، 
عفونت ها و... همگی می توانند از دالیل کاهش وزن 

ناخواسته باشند.

چگونه تناسب قد و وزن را بسنجیم؟
وزن مانند قد یک معیار نسبی است. برای 
وزن  سالم،  ظاهر  به  جامعه  یک  در  مثال 
کیلوگرم   78 تا   62 از  می تواند  بالغ  افراد 
متغیر باشد. درواقع وزن همه این افراد در 
محدوده طبیعی قرار دارد اما برحسب نژاد، 
باید  باشد.  متفاوت  می تواند  ژن  و  جنس 
توجه داشت که وزن به تنهایی مالک نیست 
مثال  شود  مطرح  قد  به  نسبت  باید  بلکه 
وزن 70 کیلوگرم برای یک فرد با قد 152 
سانتی متر ناسالم محسوب می شود اما برای 
است.  طبیعي  قد 174 سانتی متر،  با  فردی 
تحت عنوان  معیاری  با  قد  به  وزن  نسبت 
نمایه توده بدنی یا BMI محاسبه می شود. 
را  وزن  باید   BMI آوردن  به دست  برای 
)به کیلوگرم( بر مجذور قد )به متر( تقسیم 
 18 از  کمتر  اگر  تقسیم  این  حاصل  کرد. 
باشد، فرد کم وزن شناخته می شود اما اگر 
بین 18 تا 25 باشد، وزن طبیعی محسوب 
مي شود. نمایه توده بدنی بین 25 تا 29/9 
بدنی  توده  نمایه  و  وزن  اضافه  نشانه  نیز 

باالی 30 نشانه چاقی است.

6 دلیل پاتولوژیک کاهش وزن
البته اگر الغری در  یکی از نکات مهم در پزشکی و رشته غدد و متابولیسم، تغییرات و کاهش وزن است. 
خانواده ارثی وجود داشته باشد، اغلب نگران کننده  نیست، اما هرگونه تغییر وزن بدون علت باید بررسی قرار 
شود. در این بررسی، حتما باید در مورد اشتها از بیمار سوال شود. الغری به همراه کاهش اشتها اهمیت بیشتری 
دارد زیرا بسیاری از بیماری های وخیم و بدخیم با این عالمت همراه هستند، اما اگر کاهش وزن همراه با حفظ 

اشتها باشد، اغلب قابل  درمان است. این نوع کاهش وزن دالیل مختلفی دارد که مهم ترین اش عبارتند از:
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