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چاقی شکمی، 
خطرناک  تر از 
چاقی سرتاسری
برای تعریف 
چاقی، تنها 
نباید به وزن و 
BMI یا شاخص 
توده بدنی 
اکتفا کرد زیرا 
چاقی تعاریف 
و شکل های 
مختلفی دارد. 
یکی از انواع 
مهم چاقی، چاقی 
مرکزی یا شکمی 
است

کدام گروه از بیماری  ها با چاقی در ارتباط 
هستند؟

چاقی یکی از بزرگ ترین عوامل خطر برای بیماری زایی و مرگ ومیر 
است. عوارض چاقی بسیار وسیع هستند. در ادامه با مهم ترین بیماری های 

مرتبط با چاقی آشنا خواهید شد.
1.سرطانها: احتمال ابتال به بعضی سرطان ها در افراد چاق نسبت به 
افراد الغر بیشتر است. یکی از این سرطان ها، سرطان پستان به خصوص 
در سنین بعد از یائسگی است. سرطان روده بزرگ، سرطان مری از 
نوع آدنوکارسینوم، سرطان کیسه صفرا، سرطان کلیه، سرطان لوزالمعده، 
سرطان های تیروئید و سرطان الیه پوشاننده رحم )آندومتر( نیز در افراد 

چاق شیوع بیشتری دارند.  
2.بیماریهایدستگاهتنفسی: آپنه انسدادی یا وقفه تنفسی حین 
خواب از گروه بیماری های تنفسی مرتبط با چاقی است، به خصوص 
در افرادی که گردن کوتاه و چانه کوچکی دارند. این افراد حین خواب 
به واسطه چاقی به طور مکرر دچار انسداد در مجاری هوایی می شوند 
و نمی توانند خواب باکیفیتی داشته باشند. آپنه انسدادی با عوارض 
متعددی همراه است. این بیماری باعث ایجاد حس خواب آلودگی 
در طول روز، خستگی مزمن و استرس های روانی می شود. همچنین 
احتمال ابتال به بیماری فشارخون، دیابت، کبد چرب و سکته های قلبی 

و مغزی را افزایش می دهد. 
عالوه بر وقفه تنفسی حین خواب، افراد چاق در زمان بیداری نیز 
تالش تنفسی کمتری دارند. دستگاه تنفسی در حالت طبیعی به میزان 

دی اکسید کربن موجود در خون واکنش نشان می دهد و نسبت به آن، 
تالش تنفسی را بیشتر می کند تا این گاز را از بدن دفع کند. مرکز تنفسی 
در مغز افراد چاق در چنین وضعیتی به خوبی پاسخ نمی دهد. درنتیجه 
این افراد اغلب دچار اختالل در تعادل گازهای موجود در خون هستند. 

بیماری آسم نیز در افراد چاق شیوع بیشتری دارد. 
3.دیابت: دیابت یکی از مهم ترین اختالالت دستگاه غدد و متابولیسم 
است که با چاقی  ارتباط دارد. ارتباط بین کنترل قندخون و وزن بدن به 
قدری پررنگ است که می توان با روش های کاهش وزن مثل رژیم های 
غذایی، تحرک و ورزش منظم و جراحی های چاقی )در افراد با توده 
بدنی باالی 35( نیاز به داروهای قند را کاهش داد و حتی برطرف کرد. 
4.فشارخونوبیماریهایقلبی-عروقی: فشارخون و اختالالت 
چربی  خون از دیگر بیماری هایی هستند که با چاقی و اضافه وزن 
ارتباط پررنگ دارند. به طور کلی، افراد چاق مستعد ابتال به نشانگان 
متابولیک هستند. این نشانگان از 5 جزء تشکیل می شود؛ فشارخون 
باال، اختالل قندخون، کاهش چربی مفید خون، افزایش تری گلیسیرید 
و چاقی شکمی. احتمال لخته شدن خون در پاها )ترومبوز وریدهای 
عمقی( و حوادث قلبی-عروقی مثل سکته های قلبی و مغزی نیز در 

افراد چاق بیشتر است. 
5.بیماریهایدستگاهگوارشوکبد: یکی از بیماری های گوارشی 
مرتبط با چاقی، ریفالکس یا برگشت اسید معده به مری است. ریفالکس 
با عوارض زیادی مثل احساس ناراحتی و سوزش سردل همراه است. 
شیوع باالی سرطان مری در افراد چاق می تواند با تکرر ریفالکس نیز 

مرتبط باشد. یکی از اولین اقدامات برای درمان ریفالکس، توصیه به 
کاهش وزن است. 

چاقی با بیماری کبد چرب نیز رابطه نزدیکی دارد. بهترین راه برای 
درمان کبد چرب کاهش وزن است. درواقع اثر داروهای مختلف در 
بهبود کبد چرب هنوز به اثبات نرسیده، در حالی که تاثیر کاهش وزن 
در بهبود این بیماری اثبات شده است. عالوه بر اینها افراد چاق بیشتر 

دچار سنگ های کیسه صفرا مبتال می شوند. 
6.بیماریهایدستگاهاسکلتی-عضالنی: کمردرد به خصوص در ناحیه 
انتهایی ستون فقرات، یکی از بیماری های دستگاه اسکلتی-عضالنی است 
که با چاقی ارتباط واضح دارد. این درد معموال با کاهش وزن بهبود 
می یابد. آرتروز و چاقی نیز با یکدیگر در ارتباط هستند. چاقی نه تنها 
احتمال بروز آرتروز در مفاصل تحمل کننده وزن مثل مفصل زانو را 
افزایش می دهد، بلکه احتمال بروز آرتروز در سایر مفاصل مثل مفاصل 
انگشتان دست را هم باال می برد. نقرس یکی دیگر از بیماری   هایی است که 
با چاقی افزایش شیوع پیدا   می کند. در این بیماری، رسوب کریستال   های 
اسید اوریک در فضای بین مفصلی موجب بروز درد شدید، به خصوص 

در ناحیه مفصل اول شست پا   می شود.
7.بیماریهایپوستی: احتمال بروز التهاب و عفونت های پوستی در 
محل چین خوردگی های پوست مثل ناحیه زیر شکم، کشاله ران، زیر 
سینه ها و... در افراد چاق بیشتر است. از طرفی دیده شده این افراد بعد 
از جراحی بیشتر دچار عفونت در محل زخم جراحی می شوند. درواقع 

زخم های پوستی در افراد چاق دیرتر بهبود می یابند.

8.بیماریهایدستگاهایمنی: یکی دیگر از عوارض چاقی، اختالل 
در سیستم ایمنی بدن است. نتایج مطالعات نشان داده اند افراد چاق، 
به خصوص کودکان چاق سیستم ایمنی ضعیف   تری دارند و مستعد ابتال 
به انواع عفونت   ها مثل عفونت ادراری، عفونت محل زخم و... هستند. 
در بحث پیشگیری از بیماری   ها نیز دیده شده این افراد پاسخ کمتری 
نسبت به واکسن نشان   می دهند. در سال 2009 میالدی طی دوران شیوع 
آنفلوانزای H1N1 هم آمار مرگ ومیر در افراد چاق بیشتر گزارش شد. 
9.بیماریهایدستگاهادراریوتناسلی: بی اختیاری ادرار از گروه 
بیماری های دستگاه ادراری است که در افراد چاق بیشتر دیده می شود. 
اضافه وزن، توانایی در تولید مثل را نیز مختل می کند. یکی از شایع ترین 
و شناخته شده ترین بیماری های مرتبط با چاقی که می تواند باعث اختالل 
در باروری خانم ها شود، تخمدان پلی کیستیک است. در نشانگان تخمدان 
پلی کیستیک، تخمک گذاری مختل می شود. به همین دلیل این بیماری در 
لفظ عامیانه، »تنبلی تخمدان« نیز نام دارد. کاهش وزن یکی از بهترین و 
موثرترین روش های درمان تخمدان پلی کیستیک است. قدرت باروری 
در این بیماران با کاهش وزن تا حد چشمگیری بهبود می یابد. در آقایان 
نیز توانایی جنسی با وزن در ارتباط است. چاقی به تنهایی یا به واسطه 
ایجاد بیماری هایی مثل فشارخون، دیابت و چربی خون باعث کاهش 

توانایی باروری در مردان می شود.  
10.بیماریهایاعصابوروان: احتمال بروز بیماری های مربوط به 
حیطه اعصاب و روان مثل اختالالت اضطرابی، انواع فوبیا، اختالالت 

وسواسی، افسردگی، کمبود اعتمادبه نفس و ... در افراد چاق بیشتر است.

امروزه برای تعریف میزان چاقی و الغری از فرمولی 
به نام BMI یا »شاخص توده بدنی« استفاده می شود. 
در این فرمول باید وزن به کیلوگرم را بر مجذور 
قد به متر تقسیم کرد. میزان توده بدنی در حالت 
طبیعی بین 18/5 تا 25 است. افراد با شاخص 
توده بدنی زیر 18/5، الغر شناخته می شوند. میزان  
25 تا 30 نیز تحت عنوان »اضافه وزن«، بین 30 تا 
35 تحت عنوان »چاقی«، شاخص توده بدنی بین 
35 تا 40 تحت عنوان »چاقی شدید« و بیشتر از 
40 »چاقی مرضی« در نظر گرفته می شود. روشی 
سریع تر برای محاسبه وزن مناسب، در نظر گرفتن 
دو رقم انتهایی قد به سانتی متر است. برای مثال 
فردی که 180 سانتی متر قد دارد باید حدود 80 
کیلوگرم وزن داشته باشد. درواقع با این روش 
  می توان محاسبه وزن مناسب با فرمول BMI را 

خالصه کرد.
رقم  شاخص توده بدنی در انتخاب اقدامات درمانی 
و روش   های کنترل چاقی، کمک کننده است. افراد 
مبتال به چاقی مرضی معموال داوطلب جراحی 
الغری می شوند. البته در انتخاب روش مناسب 
برای کنترل چاقی باید عالوه بر میزان توده بدنی 
به بیماری های زمینه ای و شرایط بدنی فرد نیز 

توجه کرد. برای مثال افراد مبتال به دیابت با توده 
بدنی باالی 35   می توانند داوطلب جراحی الغری 
شوند اما افراد بدون سابقه دیابت در صورتی برای 
این جراحی انتخاب می شوند که توده بدنی باالی 

40 داشته باشند. 
چاقی شکمی، خطرناک  تر از چاقی سرتاسری

برای تعریف چاقی، تنها نباید به وزن و توده بدنی 
یا شاخص توده بدنی اکتفا کرد زیرا چاقی تعاریف 
و شکل های مختلفی دارد. یکی از انواع مهم چاقی، 
چاقی مرکزی یا شکمی است. افرادی که به چاقی 
مرکزی مبتال هستند، شاید حتی وزن طبیعی داشته 
باشند. به طور کلی اگر دور شکم در مردان بیشتر 
از 89 سانتی متر و در خانم ها بیشتر از 91 سانتی متر 
باشد، از اصطالح »چاقی شکمی« استفاده می شود. 
توجه داشته باشید برای اندازه گیری دور شکم باید 
متر خیاطی را دور تا دور شکم در محدوده ناف 
قرار دهید، بدون اینکه فشاری به پوست وارد شود. 
چاقی شکمی نسبت به BMI، معیار بهتری برای 
تعیین خطر چاقی است. درواقع این نوع چاقی 
نسبت به چاقی سرتاسری، ارتباط پررنگ تری با 

بیماری   ها دارد. 
چاق  های سالم و الغرهای بیمار

چاقی همیشه به معنای »بیماری« و الغری همیشه 
به معنای »برخورداری از سالمت« نیست. به عبارت 

ساده تر، گروهی از افراد با وجود چاقی دچار 
عوارضی مثل دیابت، فشارخون، چربی خون و ... 

نمی شوند. در مقابل، گروهی از افراد الغر به رغم 
برخورداری از وزن مناسب به بیماری هایی مثل 

دیابت، فشارخون یا چربی خون، سکته قلبی و ... 
مبتال می شوند. بنابراین ابتال به بیماری های مختلف 
به خصوص اختالالت متابولیک، تنها به میزان وزن 
و توده بدنی ارتباط ندارد و عوامل مختلفی مثل 
شیوه زندگی، نحوه تغذیه، ژنتیک، عوامل اجتماعی 
و اقتصادی و ... در آن دخیل هستند. برای مثال 
 LDL باال رفتن میزان چربی خون، به خصوص
بیشتر از اینکه ناشی از چاقی یا رژیم غذایی باشد، 
تحت تاثیر عوامل ژنتیکی قرار دارد. درواقع رژیم 
غذایی و کاهش وزن شاید فقط 10 تا 15 در کاهش 
LDL نقش داشته باشند. بنابراین الغری لزوما 
فرد را از ابتال به بیماری   هایی مثل چربی خون، 

مصون نگه نمی دارد.  
با این حال باید توجه داشت کاهش وزن، احتمال 
بروز بیماری های متابولیک را تا حدود زیادی پایین 
می آورد. در صورت ابتال به این بیماری ها نیز می توان 
با کاهش وزن به بهبود بیماری کمک کرد. برای 
مثال فرد چاق مبتال به دیابت نوع 2 ممکن است 
با کاهش وزن بتواند از دوز داروهای مصرفی خود 
بکاهد یا از نیاز به انسولین در آینده جلوگیری 
کند. البته نمی توان ضمانت کرد که افراد دیابتی با 

کاهش وزن بتوانند به  کل از دارو بی نیاز شوند.

الغری همیشه به معنای مصون بودن از بیماری های متابولیک مثل چربی خون، فشارخون و دیابت نیست

به عدد روی وزنه اکتفا نکنید!
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 آرنولد شوارتزنگر
30/8:BMI

تهیه کننده،  بازیگر،  شوارتزنگر،  آرنولد 
بدنساز  سیاستمدار،  نویسنده،  کارگردان، 
اتریشی-آمریکایی و برنده جایزه گلدن گلوب 
است. او بین بدنسازان جهان، ورزیده ترین 
اندام را دارد. اگرچه تناسب اندام ستاره فیلم 
 ،BMI ترمیناتور« همیشه زبانزد بوده، فرمول«
او را در گروه افراد »چاق« جا   می دهد! آرنولد 
 BMI 188 سانتی متر قد، 108 کیلوگرم وزن و
حدود 30/8 دارد. دلیل این موضوع، حجم و 
وزن باالی بافت عضالنی بدن آرنولد است. 
بنابراین برای تعیین وزن مناسب نمی توان 
تنها به نتایج شاخص توده بدنی اکتفا کرد 
چراکه وزن عضله از چربی بیشتر است. 
طبیعی است که آرنولد نیازی به رژیم   های 
الغری ندارد و همچنان الگوی تناسب اندام 

و سالمت در جهان است. 

 آنجلینا جولی
17/6:BMI

آنجلینا جولی هنرپیشه، کارگردان و نیکوکار 
اهل ایاالت متحده آمریکاست. او که به عنوان 
یکی از زیباترین زنان جهان شناخته   می شود، 
همیشه برای حفظ تناسب اندام خود تحت 
فشار بوده است. اگرچه خیلی   ها در حسرت 
چهره زیبا و اندام متناسب او هستند، آنجلینا 
از لحاظ فرمول شاخص توده بدنی در گروه 
»الغری بیش از حد« قرار   می گیرد. او  176 
سانتی متر قد، 53 کیلوگرم وزن و شاخص 
توده بدنی حدود 17/6 دارد. بنابراین برای 
اینکه الگوی بهتری باشد، بهتر است مقداری 

وزن اضافه کند!

 بیانسه نولز
21:BMI

بیانسه نولز، خواننده، ترانه سرا و هنرپیشه 
از 100  تاکنون بیش  او  آمریکایی است. 
میلیون آهنگ را به عنوان خواننده تک و 
بیش از 60 میلیون آهنگ با گروه دستینیز 
چایلد، فروخته و یکی از پرفروش ترین 
خوانندگان تمام تاریخ محسوب   می شود. 
اگرچه رسانه   ها هر چند وقت یکبار به بیانسه 
برچسب »اضافه وزن«   می زنند اما باید بدانید 
شاخص توده بدنی این خواننده محبوب 
حدود 21 است و در محدوده کامال طبیعی 
قرار دارد. بیانسه دارای 170 سانتی متر قد و 
59 کیلوگرم وزن است و نسبت به بازیگران و 
خوانندگان الغراندام در جایگاه بسیار بهتری 

از لحاظ تناسب اندام قرار دارد. 

 تام کروز
25/8:BMI

مشهور  تهیه کننده  و  هنرپیشه  کروز،  تام 
آمریکایی است. او یکی از بازیگرانی است 
که از بیشترین میزان دستمزد و درآمد در 
هالیوود برخوردار هستند. اگرچه تام در 
اغلب فیلم   های خود اندامی بی نقص داشته 
اما این روزها مقداری وزن اضافه کرده است. 
او 173 سانتی متر قد، 75 کیلوگرم وزن و 
BMI حدود 25/8 دارد. باتوجه به اینکه 
تام دهه پنجم زندگی خود را   می گذراند، 
لزومی ندارد به اضافه وزن او ایراد چندانی 

گرفته شود!

جنیفر الو هیوت
24/1:BMI

و  خواننده  بازیگر،  هیوت،  الو  جنیفر 
ترانه سرای اهل ایاالت متحده است. اگرچه 
او به دلیل پری اندام خود گاه به گاه از سوی 
رسانه   ها مورد انتقاد قرار   می گیرد، این بازیگر 
چیزی برای پنهان کردن ندارد. جنیفر دارای 
58 کیلوگرم وزن و 158 سانتی متر قد است. 
بنابراین شاخص توده بدنی او در محدوده 
طبیعی قرار   می گیرد. از دیدگاه متخصصان 
تغذیه، شاخص توده بدنی حدود 24/1 برای 

استخوان بندی جنیفر مناسب است.  

 سرینا ویلیامز
21/2:BMI

و  آمریکایی  زن  تنیسور  ویلیامز،  سرینا 
جهانی  فدراسیون  رنکینگ  صدرنشین 
تنیس است. این تنیسور مشهور گاهی به 
دلیل حجم باالی عضالت خود از سوی 
رسانه   ها مورد انتقاد   می گیرد و برچسب 
باید  اما  او زده   می شود  به  »اندام مردانه« 
بدانید شاخص توده بدنی سرینا 21/2 است 
و در محدوده کامال طبیعی قرار دارد. قد او 
179 سانتی متر و وزنش 68 کیلوگرم است. 
بنابراین   می توان گفت  درصد چربی بدن 

سرینا بسیار پایین است.

اندازه گیری BMI در دنیای مشاهیر 

 دکتر امید قاروی آهنگر
متخصص داخلی، فلوی 
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