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 بـستگي داشـته و      ياختاللي است كه به عوامل متعـدد      ١چاقي
   و  پرفـشاري خـون    ،ابـت ياغلب با بيماريهاي ديگـر از جملـه  د         

ئوآرتريت و برخي سرطانها همراه بيماريهاي قلبي و عروقي، است
نو دانست كه شـيوع آن       توان سندرم دنياي   چاقي را مي  . است

درحـالي كـه آمـار      . در تمام گروههاي سني رو به افزايش است       
مريكـا بـه عنـوان      آوجود ندارد اما در      دقيق براي همه كشورها   

و در % 20بـه % 12ي يك دهه در مردان از       طچاقي  شيوع  مثال  
  .)1( رسيده است% 25ه ب %16  اززنان

ــاقي را   ــا چ ــشينيان م ــراضام اال"پي ــا  "م ــادر بيماريه ــا م    ي
  تند بدون آنكه جزئيات مساله از نظر علمي براي آنانسمي دان

پيشرفت دانش به ويژه در زمينه پزشكي        امروزه با . روشن باشد 
بيـشتر مـورد     و با تقدم يافتن پيشگيري بر درمان مساله چاقي        

اگر چـه رابطـه اضـافه وزن و چـاقي بـا      . ستتوجه قرار گرفته ا 
بـود امـا امـروزه طيـف         بيماري ديابت از گذشته شناخته شده     

وسيعي از بيماريها ارتباط خود را با چاقي نشان داده اند كـه از              
 نابـاروري در زنـان و       ،پلي كيستيك  توان به تخمدان   جمله مي 

  .)2(افسردگي اشاره كرد 
هش حتي يك كيلوگرم از     مطالعات جديد نشان مي دهد كه كا      

 .آرتـروز بكاهـد    شار و درد ناشـي از     فـ وزن اضافي مي توانـد از       
 و ســاير ي و عروقــيرابطـه چــاقي مركــزي بــا بيماريهـاي قلبــ  

 5 كـاهش    .بيماريها بهتر از گذشته شناخته و روشن شده است        
درصد از وزن با بهبود چـشمگير در بيماريهـاي مـرتبط             10تا  

  .همراه است
فه وزن و چاقي بـه وضـوح در جامعـه نمايـان             گرچه شيوع اضا  

است اما ميزان دقيق و نيـز گـسترده جغرافيـايي آن شـناخته              
 در .يقــات بيــشتر در ايــن زمينــه نيــاز اســتقنيـست و بــه تح 
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  مسعود كيمياگر  دكتر 
  

كشورهاي همسايه ما دقيقترين آمار از كـشور كويـت گـزارش            
  .)3(دهد  نشان مي% 35شده كه ميزان چاقي را 

ور مـا انجـام گرفتـه بـه صـورت           تحقيقاتي كه تـاكنون دركـش     
 اما همين آمار موجود در حـدي اسـت كـه جـاي               هپراكنده بود 

  .دآورنگراني را فراهم مي 
ش در پزشـكي سـه مقالـه آمـده          هدر اين شماره از نشريه پـژو      

  .ا از چند نظر جالب استهكه توجه به آناست 
 چاقي شـكمي     و  چاقي ،ه وزن فدر مقاله بررسي روند شيوع اضا     

  نويـسندگان نـشان    ) 4( تهران   13االن ساكن منطقه    در بزرگس 
 سال ميزان چاقي و به ويژه چاقي شـكمي          3كه طي   ند  دهمي  

 حتـي اگـر بخـشي از ايـن          .افزايش چـشمگيري داشـته اسـت      
فاصله سه ساله    افزايش را ناشي از تفاوت نحوه اندازه گيري در        

   به روشـني نـشان مـي دهـد كـه رونـد              BMI اما معيار    ،بدانيم
در هر حال نويـسندگان بـه       . رديد رو به افزايش بوده است     بي ت 

ــدم    ــا ع ــه يكــي از آنه ــق ك ــه محــدوديتهاي تحقي   درســتي ب
   اشـاره   ،اسـت  Suprailiacگيري چربـي زيـر جلـدي يـا           اندازه
 تحقيقات بيشتر در اين زمينه به ويـژه در          بدون شك  .اند كرده

 اجتمـاعي متفـاوتي    –ساير مناطق تهران كه شرايط اقتصادي       
  . اين تصوير را روشنتر به نمايش بگذاردد مي توان،دارند

همچنين در مقاله ديگري تحت عنـوان ارتبـاط برخـي عوامـل              
دبـستاني شـهر     تاري با چاقي در دانـش آمـوزان       ف ر –محيطي  

چـاقي    نويسندگان به بررسي عواملي كه مي تواند بر       ) 5(اهواز  
 پرداخته و مواردي چون وزن هنگام تولد، سن         تاثيرگذار باشند 

شروع غذاي كمكي و مدت تماشاي تلويزيون و بازي بـا رايانـه              
 يقينـاً    اتگرچـه ايـن ارتباطـ     .  دانسته اند  وثررا در بروز چاقي م    

پايا و روا هستند اما از آنجا كه در جامعه اي مانند اهواز كساني    
قـه مرفـه تـري از       كه دسترسي به رايانه و تلويزيـون دارنـد طب         

 ساير عوامل مداخلـه كننـده نيـز بايـد در نظـر              ،امعه هستند ج
  .گرفته شوند
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ــذايي      ــاي غ ــي دريافته ــوان بررس ــت عن ــوم تح ــه س   در مقال
 ديدگاهي ديگـر    ،)6(دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر تهران       

نسبت به مساله دارد و عواملي نظير مصرف ميـان وعـده هـاي              
بين اين گروه از دانش آمـوزاني كـه         پركالري و كم ارزش را در       

 بررسـي كـرده و      ،جزء طبقه مرفه تهران نيز به شمار نمي آيند        
  .در مورد آن هشدار مي دهد

اين سه مقاله از آنجا كه در دو منطقـه مختلـف تهـران و يـك                 
ــل      ــاقي و عوام ــافه وزن و چ ــضل اض ــت مع ــتان دور دس   اس

   نـشان   زمينه ساز آن را نشان مي دهند حـائز اهميـت بـوده و             
كـرده و    مسير غلطي را كه جوامع غربي طـي          مي دهد احتماالً  

 كشور ما نيز در حال پيمودن     ،اكنون به عواقب آن  پي برده اند       
است كه بايد هر چه سريعتر و البته با  برنامـه اي  مناسـب      آن  

   .كند و سرانجام  متوقف شود
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