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ثب ثطضسی ض٘ٚس چبلی ،آٔبضٞب زض  30سبَ ٌصضت٘ ٝطبٖ
زاز ٜو ٝتقساز افطازی و ٝزض حبَ چبق ضسٖ ٞستٙس زض ز٘یب
زض حبَ افعایص است .زض وطٛض ٔب ث ٝذػٛظ ذب٘ٓ ٞب
ٚضـ ثستط است  .ثالضه افعایص ٚظٖ ثسیبضی اظ ثیٕبضی
ٞب ضا ث ٝز٘جبَ زاضز .افعایص ٚظٖ زض خبٔ ٝذغطاتی ضا ثٝ
ز٘جبَ زاضز .

چبق ضسٖ یه پطٚس ٝعٛال٘ی است ٔ ٚقٕٛال اظ ثچٍی
ضطٚؿ ٔی ضٛز  ٚثچٞ ٝبیی چبق ٞستٙس و ٝپسض ٔ ٚبزضضبٖ
 ٓٞچبق ٞستٙس ٚ .ظٖ زض زٚضاٖ پیص اظ ثّٛك إٞیت
ثیطتطی زاضز ظیطا ثچٞ ٝبیی و ٝچبق ثٛز ٜا٘س زض ثعضٌسبِی
ثیٕبضی ٞبیی ضا تدطثٔ ٝی وٙٙس و ٝثچٞ ٝبی ٘طٔبَ زض
ثعضٌسبِی تدطثٕ٘ ٝی وٙٙس .

ثیطتطیٗ افعایص ٚظٖ زض سٙیٗ  20تب  30سبَ ضخ ٔیسٞس

آٔبض ٔطثٛط ث ٝزضغس افطاز ثب  BMIثبالی  30زض وطٛض أطیىب اظ سبَ  1985ضا ٔطبٞسٔ ٜی وٙیس .ایبِت ٞبیی و ٝث ٝضً٘ سفیس
زیسٔ ٜی ض٘ٛس آٔبض ٘ساضتٙس .ضً٘ آثی وٕطً٘ ٘طبٖ زٙٞس BMI ٜثبالی  30است و %10 ٝضا ث ٝذٛز اذتػبظ ٔی زٞس  .یقٙی
 %10خبٔق ٝزض ایٗ ایبِت ٞب  BMIثبالی  30زاضتٙس  .آثی پطضً٘  10-14%خبٔق BMI ٝثبالی  30زاضتٙس ٞ ٚطچ ٝث ٝعطف ضً٘
لطٔع ٔی ضٚز ثیطتط ٔی ضٛزٕٞ .ب٘غٛض ؤ ٝی ثیٙیس سبَ ث ٝسبَ ٚضـ ثستط ٔی ضٛز .

٘حٔ ٜٛحبسج) Body Mass Index ( BMI ٝ

وسب٘ی و BMI ٝثیٗ  18/5تب  25زاض٘س ٚظ٘طبٖ ٘طٔبَ
است
اٌط ثتٛا٘ٙس ایٗ ٚظٖ ضا حفؼ وٙٙس سالٔت ثبالتطی ٘سجت
ث ٝوسب٘ی و BMI ٝثبالتطی زاض٘س ذٛاٙٞس زاضت .اٌط
 BMIثیٗ  20-30ثبضس اضبفٚ ٝظٖ زاض٘س ِٚی obese
٘یستٙس Obesity .والس ٞبی ٔرتّفی زاضز .اٌط BMI
ثیٗ  30-35ثبضس والس  . 1اٌط  35-40ثبضس والس ٚ 2
ثبالی  40والس  3است و morbid obese ٝاست .

ضٚش زیٍط ثطای ٔحبسج waist to hip issue ٝاست .
(ا٘ساظ ٜزٚض وٕط ث ٝضٚی ا٘ساظ ٜضٚی ثبسٗ) .زض
افطازی و ٝاضبفٚ ٝظٖ زاض٘س ایٗ فسز ثطای ذب٘ٓ ٞب
ثبالی  ٚ 0/ 8ثطای آلبیبٖ ثبالی 0/9است .

ثطای ا٘ساظٌ ٜیطی زٚض وٕط آذطیٗ ز٘س ٜای و ٝحس
ٔی ضٛز ذظ زٚض وٕط است ٔ .قٕٛال زٚض ثبسٗ ذب٘ٓ
ٞب ثیطتط است ثٙبثط ایٗ ایٗ ٘سجت زض ذب٘ٓ ٞب ٔقٕٛال
وٛچىتط است  .اٌط زٚض وٕط ثیٗ 94-101cmثبضس
 health riskافعایص پیسا وطز ٚ ٜاٌط ثبالی 102
ثبضس ایٗ ضیسه لبثُ تٛخ ٝاست  .ثطای ذب٘ٓ ٞب اٌط
ظیط  79cmثبضس  low riskاست ، 80 -87 .
 moderate riskثبالی substantionally risk ، 88
است .

 ، NIHیه سطی ٚ guidelineضـ وطز ٜاست.

یه  ٓٞ guidelineتٛسظ آلبی زوتط فطیس ٖٚفعیعی ،
آلبی زوتط الضیدب٘ی  ٚآلبی زوتط استمبٔتی ٚضـ ضسٜ
است  .ثطایٗ اسبس زض وطٛض ٔب زٚض وٕط ثبالی 90
سب٘تی ٔتط  ،ثس ٖٚتٛخ ٝث ٝخٙسیت ضیسه ٔحسٛة
ٔی ضٛز .ثبالی  cardiovascular event ، 95ضا ٓٞ
ٔی تٛا٘س ث ٝز٘جبَ زاضت ٝثبضس .پس ثبالی  90ثبیس life
 styleفٛؼ ضٛز.

افعایص ٚظٖ ٔسَ ٞبی ٔتفبٚتی زاضز اظ  ٕٝٞذغط٘بن تط ظٔب٘ی است
و ٝلیبف ٝفطز ٔثُ سیت ضٛز یقٙی چطثی ثیطتط زضحفط ضىٕی خٕـ
ضٛزٞ .ط چ ٝچطثی ثیطتط زض حفط ٜضىٕی خٕـ ضٛز ضیسه ٞبی
 ٚ cardiovascular diseaseزیبثت ثیطتط است ٔ .سَ ایس ٜآَ ضىُ
ٌالثی است  .یقٙی ثیطتط چطثی زٚض ثبسٗ ثبضس  ٚزٚض وٕط چطثی
٘جبضس .

زض وٙتطَ ٚظٖ ٞسف وبٞص زٚض وٕط است ٞ .ط چ ٝزٚض وٕط وٕتط
ثبضس morality Morbidity

وبٞص پیسا ٔی وٙس  .افعایص 400

ٌطْ چطثی زض حفط ٜضىٕی  moralityضا تب  %80افعایص ٔی زٞس  .وٓ
وطزٖ  %5زٚض وٕط حسٚز  %30اظ چطثی حفط ٜضىٕی وٓ ٔی ضٛز .

فّت چبلی افطاز ث ٝسرتی پیسا ٔی ضٛز  .ایٗ خّٕ ٝزضست ٘یست .
چبلی ٔب فمظ یه فّت زاضز ٚآٖ پطذٛضی است  .ایٗ و ٝچطا ظیبز
ٔی ذٛضیٓ ضبُٔ حبَ ایٗ خّٕٔ ٝی ضٛز .ایٗ خّٕ ٝضا  ٓٞظیبز
ضٙیس ٜایس و ٗٔ ٝآة ٔ ٓٞی ذٛضْ چبق ٔی ض ْٛو ٝزضست ٘یست
 ٚفّت ایٗ است و ٝوبِطی یه سطی اظ ٔٛازی ضا ؤ ٝػطف ٔیىٙیس
ضا حسبة ٕ٘ی وٙیس .زِیُ افعایص ٚظٖ ایٗ است و ٝوبِطی ثیطتطی
ٔػطف ٔی ضٛز  ٚوبِطی وٕتطی ذطج ٔی ضٛز.

 Obesityفٛأُ ٔرتّفی زاضز:
استطس – وٕجٛز ٚضظش – ثیطتط ذٛضزٖ – فط – ًٙٞغٖ ٞب ٔ .قٕٛال اثط غ٘تیه وٕتط اظ فٛأُ ٔحیغی است ٔ .غبِقبتی
زٚلّٞٛبی ٕٞسبٖ ضا ثطضسی وطز ٜا٘س .زیس ٜضس و ٝاٌط یىی چبق ضٛز زیٍطی  ٓٞچبق ٔی ضٛز.

زض ثطضسی ذب٘ٛازٞ ٜب  ،اضتجبط ٔستمیٕی ثیٗ ٚظٖ ثچٞ ٝب ٚ
پسض ٔ ٚبزض زیس ٜضس ٜاست .پسض ٔ ٚبزضی و ٝاضبفٚ ٝظٖ
زاض٘س ،ثچٞ ٝب  ٓٞاضبفٚ ٝظٖ زاض٘س  .زض یه ٔغبِق ٝثچٞ ٝبیی
و ٝزض ذب٘ٛاز ٜزیٍطی ث ٝفطظ٘سذٛا٘سٌی پصیطفت ٝضس ٜا٘س ثب
پسض ٔ ٚبزض ثیِٛٛغیه ضبٖ ٔمبیس ٝضس٘س  .زیس ٜضس اضتجبط
ٔستمیٕی ثیٗ غٖ پسضٔ ٚبزض ثیِٛٛغیه  ٚثچٞ ٝب ٚخٛز زاضز.
پس غ٘تیه زض چبلی ٘مص زاضز.

ایٗ و ٝچمسض غ٘تیه تبثیط زاضز  ٚایٗ و ٝچمسض ٔحیظ تبثیط
زاضز زض افطاز ٔرتّف ٔ ،تفبٚت استٚ .زضغس ثبثت ٘یست  .زض
ثقضی افطاز ٔحیظ ٘مص ثیطتطی زاضز  ٚزض ثقضی وٕتط .زض
وُ ثیٕبضیٟبی غ٘تیىی و ٝثطذالف ا٘دبْ تٕبْ ضاٞىبضٞبی
وٙتطَ ٚظٖ ثبفث افعایص ٚظٖ ٔی ض٘ٛس ٚخٛز زاض٘س ِٚی
ثسیبض ٘بزض٘س.

«بدٍى ایٌکِ کالری زیاد هصرف کٌین چالی اتفاق ًوی
افتد »

فبوتٛضٞبی ٔحیغی و ٝثبفث افعایص ٚظٖ ٔی ض٘ٛس:
 -1ثٟتط ضسٖ ٚضقیت التػبزی – اختٕبفی  :ایٗ ٔسبِ ٝثب ٔمبیس 10 ٝسبَ پیص ٔطزْ وبٔال ٔطٟٛز است .
 :Physical activity -2ثب ٔبضیٙی ضسٖ ظ٘سٌی تحطن وٓ ضس ٜاستٔ .ثال ذب٘ٛازٞ ٜبیی و ٝثطای اوثط وبضٞبی ضٚظٔط ٜاظ ٔبضیٗ
استفبزٔ ٜی وٙٙس
 -3زضزستطس ثٛزٖ غصا :زض ٌصضت ٝتقساز ذب٘ٞ ٝبیی وٝ
زض ٔحّ ٝیرچبَ زاضتٙس لبثُ ضٕبضش ثٛز ٕٞ ٚیط ٝغصا
زض ٔمساض وٓ تٟیٔ ٝی ضس ِٚی آالٖ تٕبٔی غصاٞب زض ٔمساض
ظیبز تٟیٔ ٝیطٛز ٚ .زض یرچبَ ٌصاضتٔ ٝی ضٛزٚ .لتی زض
یرچبَ ثبظ ضا ثبظ ٔی وٙیٓ ضطٚؿ ث ٝذٛضزٖ ٔی وٙیٓ .
پس زض زستطس ثٛزٖ غصا  ٚضاحت تٟی ٝوطزٖ آٖ  ٓٞیه
فبُٔ است.
 -4غصاٞبی آٔبز :ٜآٔبز ٜثٛزٖ غصا  ٓٞثبفث ٔی ضٛز غصای ثیطتط ٔب٘ٙس fast foodزض زستطس ثبضس  ٚثیطتط ٔػطف وٙیٓ.
ٔ -5مساض سجعیدبت ٔ ٚیٔ ٜٛػطفی وبٞص پیسا وطز ٜاست.

 Basal metabolism rateث ٝایٗ ٔقٙی است و ٝحتی زض ظٔب٘ی
ؤ ٝی ذٛاثیٓ ٔمساض ظیبزی ا٘طغی ٔػطف ٔی وٙیٓ .لّت ٔ،غع زض
حبَ وبض وطزٖ است  ٚثسٖ ثبیس ٌطْ ٍ٘ ٝزاضت ٝضٛز % 60 -70 .اظ
ا٘طغی غطف ٔ basal metabolism rateی ضٛز .

زض ثحث زض زستطس ثٛزٖ غصا یه ٕ٘ burger king ٝ٘ٛاست .زض ایٗ
فىس سب٘سٚیچی و ٝزض سبَ ٔ 2004 ٚ 1954ی زاز٘س ضا ٔی ثیٙیس.زض
ٌصضت 202 ٝوبِطی ثٛز ٜاالٖ  310وبِطی است  .زض سبَ اٌط 50
سب٘سٚیچ ٔ ٓٞػطف وٙیس  50 × 150 .یقٙی حسٚز  5000وبِطی
افعایص پیسا وطز ٜاست  .ایٗ ذٛز ٌ 500 -600طْ چطثی است .

سیت ظٔیٙی سطخ وطز ٜزض ٔه ز٘ٚبِس  ٓٞثعضٌتط ضس ٜاست .
اظ  210ث 610 ٝوبِطی ضسیس ٜاست ٚ .لتی تفبٚت لیٕت
سب٘سٚیچ وٛچىتط ثب ثعضٌتط ضا ٔی ثیٙیس ٚسٛسٔ ٝی ضٛیس
و ٝثعضٌتط ضا ثرطیس .

ٌبٞی ٚلت ٞب ٌفتٔ ٝی ضٛز فط ًٙٞثبفث چبق ضسٖ ٔی ضٛز.
ِٚی زض ٚالـ ایٗ فبزت ٞبی ٔبست و ٝثبفث چبق ضسٖ ٔی
ضٛز .ث ٝوبض ثستٗ تٕبْ ضاٞىبضٞبی تٛغی ٝضس ٜثسیبض سرت
است .ث ٝذػٛظ ظٔب٘ی و ٝفطز حسٚز  40-50سبَ سٗ زاضز .
 40سبَ فطز فبزت وطز ٜاست غجح وطٔ، ٜطثب ثرٛضز تغییط ایٗ
فبزت  ٚخبیٍعیٗ وطزٖ آٖ سرت استٔ .ب ثبیس ثٔ ٝسبئُ
ضٚحی – ضٚا٘ی فطز  ٓٞتٛخ ٝوٙیٓ .
ٛٙٞظ ضغیٕی و ٝثب آٖ ث ٝعٛض لغـ ٚظٖ وبٞص پیسا وٙس ٕٞ ٚبٖ
ٚظٖ حفؼ ضٛز اضائ٘ ٝطس ٜاستٛٙٞ .ظ ٞیچ ضغیٓ غصایی ایسٜ
آِی پیسا ٘طس ٜاست و ٝثتٛا٘س ٚظٖ ضا ثطای ٕٞیط ٝوٙتطَ وٙس .
اٌط ٚظٖ وٓ ضس ثطٌطت ٚظٖ ثقس اظ چٙس ٔب ٜعجیقی است .
ٔسیطیت تغصی ٝای چبلی ثط اسبس وبٞص زضیبفت چطثی است
ظیطا چطثی زض ٞط ٌطْ ٔمساض ز ٚثطاثط ٘سجت ث ٝلٙس  ٚپطٚتئیٗ
وبِطی زاضز.
اضتٟب یه ضفتبض است چطا اتفبلی ٔی افتس و ٝاضتٟب ظیبز ٔی
ضٛز؟ آیب ٚالقب فمظ ٚلتی ٌطسٞ ٝٙستیس اضتٟب ظیبز ٔی ضٛز ؟
فٛأُ زیٍطی  ٓٞتبثیط زاض٘س ؟ لسٕت ٞبی ٔرتّفی اظ ٔغع
زضٌیط اضتٟب ٞستٙس ضبُٔ ٞیپٛتبالٔٛس ِ ،یٕجیه  ،سبلٔ ٝغع ،
وٛضتىس است ٞ .ط یه اظ ایٗ لسٕت ٞب زضٌیط سیستٕی ٞستٙس

ؤٕ ٝىٗ است زض ؽبٞط اضتجبعی ث ٝاضتٟب ٘ساضت ٝثبضٙسٛ٘ .ضٚتط٘سٕیتط ٞب ٛ٘ ٚض ٚپپتیسٞبی ٔرتّف زضٌیط٘س .
زض ایٗ خس ، َٚضسپتٛضٞب ٛ٘ ،ضٚتطسیٕتطٞب ٛ٘ ٚضٚپپتیسٞبی زضٌیط اضتٟب ضا ٔی ثیٙیس.

لطِیٗ ٘ٛضٚپپتیسی است و ٝاضتٟب ضا ظیبز ٔی وٙس ِ .پتیٗ اضتٟب ضا وٓ ٔی وٙس  .ثطایٗ اسبس زاضٞٚبیی سبذتٙس تب لطِیٗ ٚ
ِپتیٗ ضا وٓ  ٚظیبز وٙٙس ِٚی ٞیچ وساْ ٔٛفك ٘جٛز٘س  .پس ٔی ثیٙیٓ و ٝفمظ وٓ  ٚظیبز ضسٖ ٘ٛضٚتط٘سٕیتطٞب ٔٛثط ٘یست .

غ٘تیه تب ٛٔ % 30-40ثط است ٔ ٚحیظ ثیٗ  60-70 %افعایص  BMIضا ثبفث ٔی ضٛز.

ثقضی اظ زاضٞٚب زض ٚظٖ اثط زاض٘س .زاضٞٚبیی و ٝثبفث افعایص ٚظٖ ٔی ض٘ٛس :
 SSRIs, TCAsزاضٞٚبی آ٘تی سبیىٛتیه آتیپیه ِ ، MAQIs ،یتیٓ  ،زاضٞٚبی زیبثت ( سِٛف٘ٛیُ اٚض ، ٜا٘سِٛیٗ  ،تیبظِٚیسٖٚ
زیٞ ٖٛب ) .فطز ٚلتی  3-4سبَ زاض ٚضا استفبزٔ ٜی وٙس ِٚی چٙس ٔب ٜاست وٚ ٝظ٘ص اضبف ٝضس ٜپس زاضٔ ٚمػط ٘یستِٚ .ی
ٚلتی ٔ 2ب ٜاست و ٝزاض ٚضا ضطٚؿ وطز 5 ٚ ٜویّ ٛچبق ضس ، ٜاثط زاضٚست .

ثقضی ثیٕبضیٟب ثبفث افعایص ٚظٖ ٔی ض٘ٛس ٔثُ ٞیپٛتیطٚئیس ،
وٛضیًٙ

 metabolism rateزض افطاز ٔرتّف ٔتفبٚت است ٚ .
ا٘طغی و ٝثطای ٔتبثِٛیسٓ پبیٔ ٝػطف ٔی وٙٙس ٔرتّف
است ٔ ٚقٕٛال  60تب  70زضغس ا٘طغی ضا ضبُٔ ٔی ضٛز .

 % 15-30ا٘طغی غطف فقبِیت فیعیىی ٔی ضٛز .پس ٘جبیس
تػٛض ضٛز غطف ٚضظش وطزٖ ٞط ٔمساضی غصا استفبزٜ
وطز .ثطحست ٘ٛؿ غصاٞبیی ؤ ٝػطف ٔی ضٛز ٔمساضی
ا٘طغی الظْ است تب ثسٖ آٖ ضا ث ٝضىّی زض ثیبٚضز و ٝلبثُ
استفبز ٜثبضس .ثیطتطیٗ ا٘طغی ثطای تجسیُ وطثٞٛیسضات ٞب
استفبزٔ ٜی ضٛز  .وٕتطیٗ ا٘طغی ثطای چطثی ٞب استفبزٜ
ٔی ضٛز.

فبوتٛضٞبیی و ٝثبفث افعایص ٔ BMRی ض٘ٛس :
 لس ٞ :ط چ ٝلس ثّٙستط ثبضس  BMRثیطتطاست . ٞط چٔ ٝمساض چطثی زض ثسٖ وٕتط ثبضس ٔ ٚیعاٖ فضالتثیطتط ثبضس  BMRثیطتط است .
 تت استطس افعایص زضخ ٝحطاضت ٛٞضٔٞ ٖٛبی تیطٚئیسی زض ثچٞ ٝب  ٚذب٘ٓ ٞبی حبّٔ BMR ٝثبالتط است . ثقضی اظ ازٚیٞ ٝب ٔثُ فّفُ  BMR ،ضا ظیبز ٔی وٙس ِٚی ثب زضغس وٓ .فبوتٛضٞبیی و ٝثبفث وبٞص ٔ BMRی ض٘ٛس :
-

سٗ ٞ :ط چمسضسٗ ثبالتط ٔی ضٚز  BMRوٕتط ٔی ضٛز.

-

ضٚظٌ ٜطفتٗ ث ٝذػٛظ اٌط ٔستٕط  ٚثب وبٞص فقبِیت ثبضس.

-

Malnutrition

فقبِیت فیعیىی ٔػطف ا٘طغی ضا ظیبز ٔی وٙس  ٚوبٞص
فقبِیت فّت اغّی ٔحسٛة ٔی ضٛز.

ثیٕبضی ٞبیی و ٝثس٘جبَ چبلی ایدبز ٔی ض٘ٛس اظ ثیٕبضیٟبی
ضیٛی  ،وجسی  ،غفطاٚی ٍٕٞی زیسٔ ٜی ض٘ٛس ٞ .ب یپط
تٙطٗ  ،زیبثت ٘ٛؿ ٞ ، IIبیپط ِیپیسٔی اظ  ٕٝٞثیطتط است وٝ
ذٛز ایٗ ثیٕبضیٟب ضیسه فبوتٛضٞبی زیٍط ٞستٙس .

حتی سطعبٖ زض افطاز چبق ثیطتط زیسٔ ٜی ضٛز .سطعبٖ
ا٘سٔٚتطیبَ  ،پستبٖ  ٚو. ِٖٛٛ

حتی چبلی ضٚی ثبضٚضی  ٓٞاثط زاضز .

ثطای وسب٘ی وٞ obese ٝستٙس یه سطی آظٔبیطبت تٛغیٔ ٝی
ضٛز :
-1

آظٔبیطبت چطثی وٚ ٝضقیت وّستط َٚثطضسی ضٛز.

-2

ٚضقیت لٙس ذ٘ ٖٛبضتب

-3

ٛٞضٔٞ ٖٛبی تیطٚئیسی

ثطضسی تبضیرچ ٝثیٕبض :
-

ٚظٖ زض سٗ  18سبٍِی  ٚاٍِٛی چبق ضسٖ

-

سبثم ٝچبلی ذب٘ٛازٌی

-

زاضٞٚب

-

ٔطىالت ٕٞطا ٜثیٕبض

-

اٍِٛی غصایی

-

فقبِیت ٚ ٚضظش و٘ٛٙی

ثطضسی فیعیىبَ ثیٕبض:
-

لس ٚ ٚظٖ

-

ذبضج وطزٖ احتٕبَ ٔطىالت ا٘سٚوطیٗ

-

فطبض ذٖٛ

-

ضٛاٞسی ثط ٔطىالت ٕٞطا ٜثیٕبض

هرٍری بر هٌطك رٍش ّای کاّص ٍزى هبتٌی بر ضَاّد هرٍری بر رشین درهاًی ٍ فعالیت بدًی ،بررسی دارٍ ّای تایید
ضدُ ضد چالی ،هرٍری بر ضَاّد هَجَد در زهیٌِ تاثیر هکول ّا ٍ دارٍّای گیاّی
هدرس:آلای دکتر جَادی
زض حبَ حبضط چبلی یه ثیٕبضی تّمی ٔی ضٛز ثٕٞ ٝیٗ
ٔٙؾٛض ٚاغٞ ٜبی

weight ٚ weight management

 treatmentاستفبزٔ ٜی ضٛز .ثب تٛخ ٝث ٝفٛاضضی وٝ
چبلی زاضز زضٔبٖ آٖ ثبفث افعایص  ٚ Survivalثٟجٛز
ضبذع ٞبی ظ٘سٌی ٔی ضٛز.

ّدف کٌترل ٍزى :


خٌّٛیطی اظ افعایص ٚظٖ



وبٞص ٚظٖ


زض وبٞص ٚظٖ ٞسف ٔب وبٞص  10زضغسی ٚظٖ

عی ٔ 6ب ٜاست و ٝایٗ وبٞص تمطیجب  1تب  2پ٘ٛس زض ٞفتٝ
است.اٌط ایٗ ٞسف ٔحمك ضس ٔی تٛاٖ سطفت وبٞص
ٚظٖ ضا ثبالتط ثطز .پس زض ٚالـ ثبیس ٚظٖ ثب سطفت ٔقمِٛی وبٞص پیسا وٙس .ضغیٓ ٞبیی و ٝزض یه ٔب 25 ٜویّٚ ٛظٖ وٓ
ٔی وٙٙس فٛاضضی ضا ثٕٞ ٝطا ٜزاض٘س  ٚایٗ خع اٞساف وٙتطَ ٚظٖ ٘یست .


حفؼ ٚظ٘ی و ٝوبٞص پیسا وطز ٜاست

کٌترل ٍزى از چِ طرلی لابل اًجام است؟


اصالح الگَی زًدگی



درهاى دارٍیی



جراحی

زض زضخ ٝثٙسی ایٗ ضٚش ٞب  ،ثٟتطیٗ ضٚش اغالح اٍِٛی
ظ٘سٌی است  .ثقس اظ آٖ زاض ٚزضٔب٘ی است  .خطاحی زض یه
خٕقیت ذبظ لبثُ استفبز ٜاست .

 -1اصالح الگَی زًدگیٔ :قٕٛالً افطاز چبق اٍِٛی ظ٘سٌی زضستی ٘ساض٘س ٚ .لتی اٍِٛی ظ٘سٌی آٟ٘ب ثطضسی ٔی ضٛز ،اٍِٛی غصا
ذٛضزٖ  ٚضفتبضٞبی ع َٛضٚظ آٟ٘ب زضست ٘یست  .ثقضی اظ ایٗ افطاز  ،افطاز پط استطسی ٞستٙس ٔ ،ی ذٛض٘س تب آضاْ ض٘ٛس .پس
ثبیس یه تغییط زض  life styleایدبز وطز.
 :Dietاغُ زض ضغیٓ غصایی ٔ ،حبسج ٝوبِطی است .فطز ثطاسبس ٘یبظ پبی٘ ٚ ٝیبظی و ٝثط حست فقبِیت پیسا ٔی وٙس ثبیس وبِطی ضا
تٙؾیٓ وٙس.
فقبِیت فیعیىی  :فقبِیت فیعیىی ٔقٕٛال ثطای حفؼ ٚظٖ تٛغیٔ ٝی ضٛز  .فقبِیت فیعیىی ثبیس خعء ثبثتی اظ ظ٘سٌی ضٛز تب ٚظٖ
حفؼ ضٛز ٚ .لتی وسی ثب سطفت  8-10ویّٔٛتط زض سبفت ضٚی ٔ trade millی زٚز حسٚز  1000وبِطی ٔػطف ٔی وٙس.ایٗ
فقبِیت ثبفث ٔی ضٛز و 2-3 ٝسبفت ا َٚاضتٟب وٓ ضٛز ِٚی ثقس اظ چٙس سبفت اضتٟبی فطز افعایص ٔی یبثس  ٚفطز ضطٚؿ ثٝ
ذٛضزٖ غصا ٔی وٙس.

ٔساذّ ٝضٚا٘ی – اختٕبفی  :ضفتبض غصا ذٛضزٖ زض ٔٙعَ ثبیس تغییط وٙس تب فطز اظ ٘ؾط ضٚا٘ی حٕبیت ضٛز  ٚضاحت تط ثتٛا٘س ٚظٖ وٓ
وٙس.
 -2از طریك دارٍّا  :ثسیبض ضٚش ٔمجِٛی است .اوثط افطاز ث ٝز٘جبَ ایٗ ضٚش ٞستٙس تب ثب یه لطظ یه ثیٕبضی ضا وٙتطَ وٙٙس.
ٔىب٘یسٓ زاضٞٚب زض وبٞص ٚظٖ ضبُٔ ٔٛاضز ظیط است:
-

ٟٔبض وٙٙس ٜخصة

-

وبٞص زٙٞس ٜاضتٟب

-

افعایص احسبس سیطی

-

افعایص زٙٞسٔ ٜتبثِٛیسٓ پبیٝ

فطآٚضز ٜتأییس ضس ٜای و ٝثتٛا٘س ٔتبثِٛیسٓ ضا افعایص ثسٞس ٚ ٚظٖ ضا وٓ وٙس ٚخٛز ٘ساضز  .ث ٝاضتجبِٛ ٜتیطٚوسیٗ یب تطویجبت
 Caffeine – likeزض ایٗ ٔٛضز استفبزٔ ٜی ض٘ٛس.
 -3رٍش ّای جراحی
خطاحی  :تىٙیه ٞبی ٔرتّفی زاضز .لسٕتی اظ زستٍبٌٛ ٜاضش ضا ٔ bypassی وٙٙس .لسٕتی اظ ضٚز ٜضا ثط ٔی زاض٘س تب ٔست ظٔبٖ
تٕبس ثب غصا ضا وٓ وٙٙس  ٚسطفت فجٛض غصا اظ زستٍبٌٛ ٜاضش افعایص یبثس .یب ثب استفبز ٜاظ حّمٞ ٝبیی و ٝزٚض ٔقسٔ ٜی ٌصاض٘س
حدٓ ٔقس ٜضا وبٞص ٔیسٙٞس تب ثب ٔیعاٖ وٕتطی اظ غصا احسبس سیطی ث ٝفطز زست زٞس.

ٔیعاٖ چبلی ثط اسبس ضبذع تٛز ٜثسٖ یب
) Body mass index (BMIتقییٗ ٔی ضٛز BMI .ظیط ٚ 25ظٖ
٘طٔبَ است over weight ، 25 -30 .لّٕساز ٔی ضٛز30 -35 .
فطز چبق است .ثبالی  ٚ severe obese 35ثبالی  40ثسیبض
ذغط٘بن است  ٚچبلی ٔطي آفطیٗ است  .ثب تٛخ ٝثBMI ٝ
ثطحست ایٙى ٝفطز ٔطاخق ٝوٙٙس ٜزض وساْ ٌط ٜٚلطاض ٔی ٌیطز ،
یىی اظ  3ضٚش ٌفت ٝضس ٜث ٝفطز تٛغیٔ ٝی ضٛز.

یىی زیٍطاظ فبوتٛضٞبی ٔٛضز تٛخ ٝفال ٜٚثط  ، BMIضیسه فبوتٛضٞبی لّجی – فطٚلی استٕٞ . .ب٘غٛض و ٝاضبض ٜضس زض BMI
ثیٗ  25-30فطز  over weightاست .حبَ اٌط  27> BMI  25ثبضس ث ٝفطز تٛغیٔ ٝی ضٛز وٕٞ ٝیٗ ٚظٖ ضا حفؼ وٙسِٚ .ی
اٌط ثیص اظ  2ضیسه فبوتٛض لّجی – فطٚلی زاضت ٝثبضس  ،تٛغیٔ ٝی ضٛز وٚ ٝظٖ ضا وبٞص ثسٞس .زض  BMIثبالی  30چ ٝفطز
ضیسه فبوتٛض زاضت ٝثبضس چ٘ ٝساضت ٝثبضس ٔی تٛا٘یٓ ٔستمیٓ زاض ٚزضٔب٘ی ا٘دبْ زٞیٓ.زض  BMIثبالی  35اٌط  2ضیسه فبوتٛض
زاضت ٝثبضس زاض ٚزضٔب٘ی  ٚاٌط ثیص اظ یه ضیسه فبوتٛض زاضت ٝثبضس ضٚش خطاحی پیطٟٙبز ٔی ضٛز .زض BMIثبالی  40وٝ
ٔطي آفطیٗ است ٔستمیٓ ثبیس خطاحی ا٘دبْ ثسٞس.پس زاضٞٚب فمظ ث ٝضطعی استفبزٔ ٜی ض٘ٛس و BMI ٝفطز ثیٗ  27-30ثبضس ٚ
2ضیسه فبوتٛض زاضت ٝثبضس  ٚیب ثیٕبضی و BMI ٝثیٗ  30 -35زاضت ٝثبضس  ٚیه ضیسه فبوتٛض زاضت ٝثبضس .

هحاسبِ کالری هَرد ًیاز
ثب تٛخ ٝثٚ ٝظٖ  ،لس  ،سٗ  ٚخٙسیت ٔی تٛاٖ اظ فطٔHarris- َٛ
 Benedictاستفبز ٜوطز.

زض ایٗ اسالیس ث ٝعٛض ٔثبَ ٔیعاٖ وبِطی ٔٛضز ٘یبظ زض ضٚظ
 1745ثسست آٔس .ایٗ یقٙی چ ٝ؟ یقٙی اٌط ایٗ فطز ضٚی
ترت زض حبِت زضاظوص لطاض ثٍیطز ٞ ٚیچ فقبِیتی ٘ىٙس
ثطای ایٙى integrity ٝثسٖ تبٔیٗ ثطٛز ثبیس ایٗ ٔیعاٖ
وبِطی ضا زضیبفت وٙسٕٞ.ب٘غٛض و ٝزض ایٗ ٔثبَ ٔی ثیٙیس ثب
ٔطرػبت یىسبٖ ٔیعاٖ ٔتبثِٛیسٓ پبی ٝزض ذب٘ٓ ٞب حسٚز
 200 kcalوٕتط اظ آلبیبٖ است.
ایٗ ٔیعاٖ پبی ٝاست  ٚثطحست فقبِیت ٞط ضرع ٔمساضی ث ٝآٖ اضبفٔ ٝی ضٛز .ثطای ٔحبسجٔ ٝیعاٖ فقبِیت فیعیىی ثب استفبزٜ
اظ خس َٚافسازی ث ٝزست ٔی آیس  .ث ٝعٛض ٔثبَ پیبز ٜضٚی ثط حست ایٙى ٝثب چ ٝسطفتی ثبضس ٔیعاٖ ٔتفبٚتی ٔػطف ا٘طغی
زاضز  .پیبز ٜضٚی اٌط لطاض ثبضس ٚظٖ ضا وٓ وٙس ثبیس ضطثبٖ لّت  ٚتقساز تٙفس ضا افعایص زٞس ،پیبز ٜضٚی ذیّی آٞست ٝذیّی ثٝ
وٙتطَ ٚظٖ وٕه ٕ٘ی وٙس .زٚیسٖ ضٚی تطزٔیُ ثب سطفت  8-10ویّٔٛتط زض سبفت حسٚز 850 – 1000 kcalا٘طغی ٔػطف ٔی
وٙس.
سبیط وبضٞب ا٘طغی وٕی ٔػطف ٔی وٙٙس ٔ .ثال ٚلتی ٌٛضی زض زست ٔی ٌیطیس ا٘طغی ٔػطف ٔی وٙیس .اٌط وسی حسٚز یه
سبفت ثب تّفٗ غحجت وٙس حسٚز 30kcal

ا٘طغی ٔػطف ٔی وٙس  .پطت ٔیع ٘طستٗ زض سبفت حسٚز  50-60 kcalا٘طغی

ٔػطف ٔی وٙس  1 .سبفت ؽطف ضستٗ حسٚز  200kcalا٘طغی ٔػطف ٔی وٙس.
یه پط چیپس حسٚز  10- 15 kcalا٘طغی زاضز  .یه ثبزاْ  10-13 kcalزاضز .
وسی وٚ ٝاضز ضغیٓ ٔی ضٛز ثبیس تٕبْ چیعٞبیی ؤ ٝی ذٛضز ضا اظ ٘ؾط ا٘طغی ٔحبسج ٝوٙس .یىی اظ زالیُ چبلی اسٙه ٞب ٞستٙس.
ٔثالً ثستٙی یب چیپس ضا زض ٔیعاٖ ٔػطف وبِطی ِحبػ ٕ٘ی وٙس .یه ثست ٝچیپس حسٚز  450 kcalزاضز پس ٕٞیٗ چیپس حسٚز
یه س ْٛاظ وبِطی فطز ضا تأٔیٗ ٔی وٙس.
چٙس ٔسَ ضغیٓ ٚخٛز زاضز  .افطازی و ٝرشین ٔ low calorieی ٌیط٘س ،
افطازی ٞستٙس و ٝثیٗ  kcal 500 -1000اظ ضغیٓ ضٚظا٘ ٝضا وٓ ٔی وٙٙس.
ٔثالً ٔحبسجٔ ٝی وٙٙس و ٝحسٚز  2000 kcalزض ضٚظ ٔػطف ٔی وٙس ٚ
حسٚز ٚ 85kgظٖ زاضز .ثب وٓ وطزٖ ٔیعاٖ  500- 1000 kcalزض ضٚظ
حسٚز  0.5kgزض ٞفت ٝیب ٔقبزَ  %10اظ ٚظ٘ص زض ٔ 6ب ٜضا اظ زست ٔی
زٞس .حساوثط ٔیعاٖ وبٞص ٚظٖ تٛغی ٝضس 2.5 ، ٜویّ ٛزض ٔب ٜاست وٝ

فبضض ٝای زض پی ٘رٛاٞس زاضت .وسی و ٝث ٝایٗ تطتیت ٚظٖ وٓ ٔی وٙس ث ٝسطفت افعایص ٚظٖ ٘رٛاٞس زاضت .چ ٖٛزض عٛال٘ی
ٔست فبزت ظ٘سٌی اش ضا فٛؼ وطز ٜاست ٔ ٚی تٛا٘س ایٗ فبزت ضا حفؼ وٙس .پس ایٗ ضغیٓ استب٘ساضز است  ٚتٛغی ٝضس ٜاست .
رشین : very low calorie
وسی و ٝایٗ ضغیٓ ضا ٔی ٌیطز ٔیعاٖ وُ ا٘طغی ٔحبسج ٝضس ٜضٚظا٘ ٝاش ثبیس ظیط  800ثبضسٌ 100 .طْ ٘بٖ حسٚز  250kcalاست.
ٌ 100طْ ٘بٖ حسٚز ز ٚوف زست ٘بٖ است ٌ 20 .طْ وط ٜحسٚز  kcal 170است .
ثب ٔ 800 kcalقٕٛال فطز چیع ظیبزی ٔػطف ٕ٘ی وٙس  .ایٗ ضغیٓ ظٔب٘ی استفبزٔ ٜیطٛز و ٝفطز ضغیٓ ٌ low calorieطفتِٚ ٝی ثٝ
خبیی ٔی ضسس و ٝزیٍط ٚظ٘ص وبٞص پیسإ٘ی وٙس زض ایٗ حبِت ثطای ٔ inductionدسز یه زٚض ٜوٛتبٔ ٜست ضغیٓ very low
ٔ calorieی ٌیطز  ٚزٚثبض ٜضٚی ضغیٓ  low calorieثط ٔی ٌطزز .زض ثقضی افطاز خٛاة ٔی زٞس ٔ ٚمبٔٚت ضىستٔ ٝی ضٛز.
ِٚی زض ثقضی افطاز ثطای وبٞص ٚظٖ ثبیس ایٗ ضغیٓ  very low calorieازأ ٝپیسا وٙس .
رشین : low fat
ٔبز ٜغصایی و ٝثیطتطیٗ وبِطی ثبال ضا ٔی ضسب٘س چطثی است .پس چطثی ضا حصف ٔی وٙٙس  ٚسبیط ٔٛاز غصایی ضا استفبزٔ ٜی
وٙٙس.
رشین low – carbohydrate
ایٗ ضغیٓ ثطاسبس ایٗ تئٛضی است و ٝاستفبز ٜاظ وطثٞٛیسضات ٞب ثبفث تطضح ا٘سِٛیٗ ٔی ضٛز  ٚآٖ چیعی و ٝثبفث چبلی ٔی
ضٛز ا٘سِٛیٗ است.
ثٙبثطایٗ زض ایٗ ضغیٓ غصاٞبیی و ٝوطثٞٛیساضت ثبال زاض٘س حصف ٔی
ض٘ٛس تب ا٘سِٛیٗ وٕتطی تطضح ضٛز  ٚأىبٖ چبلی وٕتط ضٛز.یىی
اظ ٔقطٚف تطیٗ ضغیٓ ٞبی غصایی و ٝضغیٓ  Atkin'sاست زض ایٗ
زست ٝلطاض زاضزٍٙٞ .بْ تٛغی ٝایٗ ضغیٓ ث ٝایٗ ٘ىبت تٛخ ٝزاضتٝ
ثبضیس :
غصاٞب ا٘سوسی ث٘ ٝبْ  (GI)Glucose indexزاض٘س ؤ ٝیعاٖ افعایص
لٙس ذٔ ٖٛتقبلت ٔػطف آٖ غصا است .غصاٞبیی و GI ٝثبال زاض٘س غصاٞبی چبق وٙٙس ٜا٘س ؤ ٝقٕٛالً ضبُٔ غصاٞبی ٘طبست ٝای
ٞستٙس ٔثُ ثط٘ح  ،شضت ٘ ،بٖ .زضٚالـ ایٗ غصاٞب ٔیعاٖ وطثٞٛیساضت ثبالیی زاض٘س ،سطیـ خصة ذٔ ٖٛی ض٘ٛس  ٚلٙس ذ ٖٛضا ثبال
ٔی ثط٘س .ث ٝز٘جبَ افعایص ٌّٛوع  ،ا٘سِٛیٗ تطضح ٔی ضٛز  ٚچطثی زض ثبفت ٞب خب٘طیٗ ٔی ضٛز

ثطای ٞطیه پ٘ٛس ( حسٚز ٌ 450طْ )ٚظٖ ثبیس ٔغبثك  3500kcalغصا
ذٛضز٘ ٜطٛز .پس حسٚزاً ثطای  1ویّ ٛوبٞص ٚظٖ ثبیس 8000 kcal
٘رٛضیٓ  .وسی و 500kcal ٝزض ضٚظوٕتط ٔی ذٛضز حسٚز  1پ٘ٛس
زض ٞفتٚ ٝظٖ وٓ ٔی وٙس.

زض ایٗ اسالیس ٔیعاٖ ا٘طغی غصاٞب زیسٔ ٜی ضٛز .اِىُ حسٚز
 7kcalا٘طغی زاضز  .وسب٘ی ؤ ٝػطف وٙٙس ٜاِىُ ٞستٙس ِٚی زض
ظٔبٖ ٔحبسج ٝوبِطی  ،اِىُ ضا ٔحبسجٕ٘ ٝی وٙٙس وبٞص ٚظٖ
٘رٛاٙٞس زاضت.

زض ایٗ اسالیس آٖ ٔحیظ سٕی و ٝزض آٖ ظ٘سٌی ٔیىٙیٓ
زیسٔ ٜی ضٛز .زض فىس پبییٗ ٔی ثیٙیس و ٝفطز ثطای
 fitnessضفتِٚ ٝی سٛاض پّ ٝثطلی است  .پس وسی ؤ ٝی
ذٛاٞس سبیع وٓ وٙس ثبیس ٔحیغص ضا سبِٓ وٙس ٞ .ط چ ٝضٕب
اظ زاضٞٚبی ٌیبٞی  ٚضیٕیبیی  ..ٚث ٝفطزتٛغی ٝوٙیس تب
ظٔب٘یىٔ ٝحیظ  toxicثبضس ٕٔ ،ىٗ است ثطای ٔست وٛتبٞی

ثب زاض ٚاضتٟب وبٞص پیسا وٙس  ٚسبیع وٓ وٙس ِٚی ثب ٌصضت ظٔبٖ فطز یه ِٚـ ذبغی ٘سجت ث ٝغصاٞبیی و ٝاستفبز٘ ٜىطزٜ
پیسا ٔی وٙس  ٚآٖ چ ٝو ٝوٓ وطز ٜثٛز زض ظٔبٖ وٛتبٞی افعایص پیسا ٔی وٙس  .ث ٝذػٛظ وسب٘ی و ٝضغیٓ – low
ٔ carbohydrateی ٌیط٘س ثقس اظ ٌصضت ٞ 2 -3فت ٝیه فبظ ِٚ ( cravingـ ) ٘سجت ث ٝغصاٞبی ضیطیٗ پیسا ٔی وٙٙس.

چٙس ضاٞىبض ثطای وٕتط ذٛضزٖ:
ضبیس سبز ٜث٘ ٝؾط ثطسس ِٚی ثسیبض ٔٛفمیت آٔیع است.
 -1غصاٞب ضا زض حدٓ وٓ  ٚزض زفقبت ثیطتط ٔیُ ٕ٘بییس .سیطی ضا لجُ اظ ایٙىٔ ٝیعاٖ ظیبزی وبِطی استفبز ٜوٙس تدطث ٝوٙس .
 -2ثالفبغّ ٝلجُ اظ ضفتٗ ث ٝضذترٛاة غصا ٘رٛضیس .
 -3ز٘ساٟ٘بیتبٖ ضا ظٚز ٔسٛان وٙیس .

 -4لجُ اظ غطف ٚفس ٜغصایی اغّی  ،سبالز  ٚسجعیدبت ٔیُ ٕ٘بییس.
 -5غصای ٔػطفی ذٛز ضا یبززاضت ٕ٘بییسٚ .لتی چٙس ضٚظ ایٗ وبض ا٘دبْ ضٛز فطز ٔتٛخٔ ٝی ضٛز و ٝچمسض وبِطی ٔػطف ٔی
وٙس
ٚ -6لتی ث ٝضستٛضاٖ ٔی ضٚیس غصای اضبف ٝضا ثب ذٛز ثٙٔ ٝعَ ثیبٚضیس .
 -7زض ٍٙٞبْ ذطیس الالْ غصایی ٔ ،حتٛای وبِطی ٔحبسج ٝضٛز.
 -8ث ٝآضأی غصا ثرٛضیس .
 -9آة ٔ ٚبیقبت ثیطتطی عی ضٚظ ثٛٙضیس .
 -10ذٛزتبٖ ضا ثب آزأس فطیت زٞیس .
 -11زض خّٛی تّٛیعی ٖٛغصا ٘رٛضیس .خّٛی تّٛیعیٔ ٖٛغع احسبس ٕ٘ی وٙس و ٝچٔ ٝی ذٛضز  ٚحسبة ٕ٘ی وٙس .
 -12پیبز ٜضٚی  ٚفقبِیت ثس٘ی ضا زض اٍِٛی ظ٘سٌی ضٚظا٘ ٝذٛز ثٍٙدب٘یس٘ .یٓ سبفت ضا ٜضفتٗ ٔقِٕٛی زض ضٚظ حتی اٌط ضسیس ٓٞ
٘جبضس  ٚضطثبٖ لّت ثبال ٘طٚز  ،ث ٝعٛض ٔقٙبزاضی اضتٟب ضا وٓ ٔی وٙس.
 -13اظ ذٛضزٖ غجحب٘ ٝغفّت ٘ىٙیس .
 -14ذٛاة وبفی زاضت ٝثبضیس .ذٛاة استب٘ساضز تٛغی ٝضس 7-8 ٜسبفت است ٔغبِقبت ٘طبٖ زاز ٜا٘س و ٓٞ ٝوٓ ذٛاثی ٓٞ ٚ
پطذٛاثی ٞطز ٚثبفث افعایص ٚظٖ ٔی ض٘ٛس .

* فعالیت بدًی  :یه فقبِیت فیعیىی پبی ٝثطای زاضتٗ
ٚظٖ ٔٙبست ث ٝافطاز تٛغیٔ ٝی ضٛز .حسٚز  150زلیمٝ
فقبِیت ثس٘ی زض ٞفت ٝث ٝغٛضتیى ٝزض  150زلیمrate ، ٝ
لّجی  ٚتٙفسی افعایص پیسا وٙس

ٔیعاٖ ٔػطف ا٘طغی زض ظٔبٟ٘بی شوط ضس ٜثب فقبِیت ٞبی ثس٘ی ٔرتّف

ٔٛفمیت زض وٙتطَ ٚظٖ یقٙی چ ٝ؟ وسی و ٝثیطتط اظ
 kg 2زض ٞ 4فت ٝاظ زست زاز ٜثبضس یب ثیطتط اظ %5
ٚظٖ ثسٖ زض ٔست ٔ 3ب ٜاظ زست ثسٞس .اٌط وسی
ٞسف وبٞص ٚظٖ زاضت ٝثبضس ایٗ وبٞص ٚظٖ ثبیس
ث ٝغٛضت ٔسا ْٚا٘دبْ ضٛز  ٚوبٞص ٚظٖ ٞبی
ٔمغقی ٔٛفمیت ٔحسٛة ٕ٘ی ضٛز .ثٙبثط ایٗ تأویس
ثط ایٗ است و 0/5 kg ٝزض ٞفت ٝثبضس .یىی اظ
اٞساف ٔب ایٗ است وٚ ٝظٖ افعایص پیسا ٘ىٙس ٚ
ٚظ٘ص ثطٍ٘طزز .ایٗ فطز ثبیس وٕتط اظ  3kgزض  2سبَ ضا افعایص زاضت ٝثبضس .یقٙی اٌط ظیط  3kgزض  2سبَ ثطٌطت ٝثبضس ثبظ ٓٞ
وبٞص ٚظٖ ایٗ فطز ٔٛفمیت آٔیع ثٛز ٜاست  ٚحسٚزاً وسی ٔٛفك ثٛز ٜاست وٚ ٝظ٘ص ضا ثیٗ  % 5 -10وبٞص زٞس ٔ ( .قیبض
ٔٛفمیت )

زضٔبٖ وٛتبٔ ٜست چبلی ٔٙدط ث ٝوبٞص ٚظٖ زض
ثّٙس ٔست ٘رٛاٞس ضس

وبٞص ٚظٖ زض ثّٙس ٔست ٕٞطا ٜثب زضٔبٖ ٍٟ٘ساض٘سٜ
ثٟتط پیص ٔی ضٚز.

جراحی

خطاحی زض وسب٘ی اخطا ٔی ضٛز و BMI ٝثبالی 40
زاض٘سٚیب زض  35 -39 BMIظٔب٘ی و ٝیىی اظ ایٗ
ٔطىالت ٚخٛز زاضت ٝثبضس  ،خطاحی ٔی تٛا٘س
ا٘تربثی ثبضس  :زیبثت  ٚ HTN -اذتالالت چطثی
ذ ٚ ٖٛثیٕبضیٟبی لّجی  ٚتٙفسی ٕٞ. ... ٚچٙیٗ زض
افطازی و ٝثب ضغیٓ غصایی ٚ ٚضظش ٔ ٚساذّ ٝضٚا٘ی
٘تٛا٘ٙس ث ٝوبٞص ٚظٖ ٔٛضز ٘ؾط ثطسٙس.

خطاحی ٞب زٛ٘ ٚؿ ٞستٙس :
 : restrictive -1وبضی ا٘دبْ ٔی زٙٞس ؤ ٝست ظٔبٖ
تٕبس غصا ثب سغح ضٚزٞ ٜب ٔحسٚز ٔی ضٛز ثٙبثطا یٗ
 Transitافعایص پیسا ٔی وٙس .احتٕبَ خصة وٕتط ٔی
ضٛز .ا٘ٛاؿ  restrictiveث ٝعٛض ضبذع  ٚسطیـ ٔی
تٛا٘س ثبفث وٙتطَ ٚظٖ ضٛز أب یىی اظ ٔطىالتی وٝ
زاضز ایٗ است و ٝثیٕبض أىبٖ ذٛضزٖ ٞط غصا ٚ
ویفیت ظ٘سٌی ضا ٘رٛاٞس زاضت .

٘ٛؿ زیٍطی ٞ ٓٞست و ٝثبفث وبٞص خصة ٔی ضٛز .تىٙیه ٞبی
ٔرتّفی ٞست و ٝخبٞبی ٔرتّف ضٚز ٜضا ثط ٔی زاض٘س .

تىٙیه زیٍط ٌصاضتٗ یه حّم ٝاست  .ایٗ حّم ٝیه  deviceپعضىی ٔحسٛة ٔی ضٛز و ٝخساٌب٘ ٝتٟی ٝضس ٚ ٜث ٝخطاح زازٔ ٜی
ضٛز ثطحست ایٙى ٝچمسض ٔی ذٛاٙٞس ٔقس ٜضا وٛچه وٙٙس  ،یه سبیعی ث ٝحّمٔ ٝی زٙٞس .
عَارض ًاضی از جراحی :
احتٕبَ ٔطىالت ثقس اظ خطاحی ث ٝذػٛظ خطاحی ٞبیی و ٝثب ٕٞ bypassطا ٜاست ٚخٛز زاضز.
زض ثسٖ ٔسیطی ث٘ ٝبْ ٔسیط پبزاش زاضیٓ ایٗ ٔسیطی است وِ ٝصت ضا حس ٔی وٙس  .ثٙبثط ایٗ یىی اظ سبز ٜتطیٗ ٔحطن ٞبی
ٔسیط پبزاش غصا است .ثقس اظ آٖ آة ٘ٛضیس٘ی ٔ ٓٞحطن ایٗ ٔسیط است  .یىسطی پبزاضٟبی عجیقی زاضیٓ  :آة  ،غصا  Sex ،ثقس
اظ آٖ ٔٛاز ضیٕیبیی است ٔثُ ٔٛاز ٔرسض افی٘ٛی  ٚوٛوبئیٗ ٛٔ ٚازی و ٝسٛء ٔػطف ٔی ض٘ٛس  .ایٗ ٔٛاز ٔحطن ٔسیط پبزاش
ٞستٙس و ٝزض فطز ضىُ ٔی ٌیطز ٘بضی اظ فّٕىطز ایٗ ٔٛاز زض ٔسیط پبزاش است  .سبز ٜتطیٗ ٔحطن غصا است  .ثطذی اظ افطاز ٔی
ذٛض٘س تب آضأص پیسا وٙٙس  .اظ عطیك ٔسیط پبزاش غصاٞب آضأجرص ٞستٙس٘ .ىت ٝای و ٝثبیس زلت وٙیٓ ایٗ است و ٝغصا ذٛضزٖ یه
تىٙیه ضٚا٘ی است .یىی اظ ضطٚط اِٚی ٝلجُ اظ ٔساذّ ٝخطاحی ٔقبی ٝٙضٚا٘پعضىی است ؤ ٝقٕٛال ا٘دبْ ٕ٘ی ضٛزٔ .تقبلت افٕبَ
خطاحی حتی ٔٛاضز ذٛزوطی زاضت ٝایٓ  .وسی و ٝخطاحی وطز ٜاست زیٍط ظ٘سٌی عجیقی ٕ٘ی تٛا٘س زاضت ٝثبضس چ ٖٛچیعی وٝ
زٚست زاضز ضا ٕ٘ی تٛا٘س ثرٛضز ،سبز ٜتطیٗ غصا ضا ٕ٘ی تٛا٘س ٔػطف وٙس .پس ثٙبثط ایٗ یه ثحث  ،وُ وبِطی است و ٝث ٝثیٕبض
ٔی ضسس ٚثحث زیٍط تقبزَ ضٚا٘ی است و ٝثب غصا ث ٝیه ضىّی حفؼ ٔی وطز .ثٙبثط ایٗ تٛغی ٝثطای افطازی ؤ ٝی ذٛاٙٞس
ٔساذالت خطاحی ا٘دب ْ زٙٞس  ،تست  ٚآ٘بِیع ضٚا٘ی است .افسطزٌی ٞب  ٚاضغطاة ٞبی ٟ٘فت ٝپیسا  ٚزضٔبٖ ض٘ٛس .اٌط پبسد ذٛثی
ث ٝزضٔبٖ زاز ٜا٘س سپس خطاحی غٛضت ٌیطز.



دارٍ درهاًی چالی
چٙس فطآٚضز ٜزض ثبظاض ٚخٛز زاضز وٞ ٝیچ وساْ
٘ evidence baseجٛز ٚ ٜثط ٖٚزٞی آٟ٘ب ٔطرع
٘یست .

ثٟتطیٗ اثط ضا ظٔب٘ی ٔی ٌیطیٓ و ٓٞ ٝزاض ٚزضٔب٘ی
 ٓٞ ٚضفتبض زضٔب٘ی ضا ثب  ٓٞا٘دبْ زٞیٓ  ٚثیٕبض اظ
٘ؾط ضغیٓ غصایی  ٓٞذٛزش ضا وٙتطَ وٙس  .ایٗ زٚ
اثط  additiveزاض٘سِٚ .ی ایٙى ٝچ ٝظٔب٘ی زاضٚ
زضٔب٘ی ضطٚؿ ضٛز  ٚ BMIضیسه فبوتٛضٞب ثبیس
ِحبػ ضٛز تب ثیٕبض وب٘سیس زاض ٚزضٔب٘ی ضٛز.

ثطای ایٙى ٝلضبٚت وٙیٓ و ٝثیٕبض ثبیس زاضٚزضٔب٘ی ضا استفبزٜ
وٙس ثیٕبض ثبیس حسالُ ٔ 6ب ٜاظ ضغیٓ وٓ وبِطی تجقیت وطزٜ
ثبضس .پس ثب ٔ 1ب ٜضغیٓ ٕ٘ی تٛاٖ ٘تیدٌ ٝطفت و ٝخٛاة
ٕ٘ی زٞس  ٚزاض ٚضا خبیٍعیٗ اغالح اٍِٛی ظ٘سٌی وطز.

اٍرلیستات:
فطآٚضز ٜای ؤٟ ٝبض وٙٙسِ ٜیپبظ است ٔ ٚب٘ـ خصة چطثی ٔی ضٛز ِٚ .ی حسٚزاً وبٞص خصة  %30چطثی ٔػطفی  ،حساوثط
اثطثرطی اٚضِیستبت است  .ایٗ ث ٝایٗ ٔقٙی ٘یست وٞ ٝط ٔیعا٘ی چطثی ٔػطف وطز %30 ٜوبٞص پیسا وٙس .ثّى ٝیه حس ٔ ٚطظی
زاضز  ٚاظ آٖ ث ٝثقس ضبٞس فٛاضؼ خب٘جی زاض ٚو ٝضبیقتطیٗ آٟ٘ب ٔسفٛؿ چطة است ٞستیٓ  .ث ٝزِیُ افعایص ٔیعاٖ ٔػطفی چطثی
ٔیعاٖ فٛاضؼ زاض ٚافعایص پیسا ٔی وٙس .
اٚضِیستبت ث ٝز ٚفطْ ٘ ٚ ) 60mg ( OTCسر ٝای ( ٔ ) 120mgی ثبضس  .حساوثط زٚظ اٚضِیستبت  360mgاست.یقٙی  3تب
لطظ 120mgاٚضِیستبت ٟ٘بیت زٚظی است و ٝثیٕبض استفبزٔ ٜی وٙس .
 120mgحساوثط زٚظ پیطٟٙبزی زض یه ثبض ٔػطف است .ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝاضِیستبت ثبفث افعایص زفـ چطثی ٔی ضٛز ثٙبثط ایٗ
ثیٕبض ٚ ،یتبٔیٗ ٞبی ٔحّ َٛزض چطثی ضا ٘یع زفـ ٔی وٙس .
چٔ ٝست ٔی تٛاٖ اظ اٚضِیستبت استفبز ٜوطز ؟
تب ث ٝأطٚظ ٔػبضف  5سبِ ٝاضِیستبت ٌعاضش ضس ٜو ٝفبضض ٝزاض ٘جٛز ٜاست ٔ ٚی تٛا٘س عٛال٘ی ٔست استفبز ٜضٛز أب اٌط لطاض
است عٛال٘ی ٔست استفبز ٜضٛز ٔطىّی و ٝثٛخٛز ٔی آیس زفـ ٚیتبٔیٗ ٞبی ٔحّ َٛزض چطثی است .ثٙبثطایٗ ث ٝفطزی و ٝعٛال٘ی

ٔست زاض ٚضا ٔػطف ٔی وٙس تٛغی ٝضٛز و ٝاظ ٚیتبٔیٗ ٞبی ٔحّ َٛزض چطثی  -  ٚ D , E . Aوبضٚتٗ استفبز ٜوٙس ٘ ٚىتٝ
زیٍط ایٗ است و ٝثب ٔػطف زاضٞٚب فبغّ ٝزاض ثبضس (ث ٝفبغّ 2 ٝسبفت) ثیٕبضی ؤ ٝی ذٛاٞس اٚضِیستبت ٔػطف وٙس  ،اٌط
غصای چطة ٔػطف ٕ٘ی وٙس ٘یبظی ث ٝذٛضزٖ زاض٘ ٓٞ ٚیست ظیطا زض حضٛض غصای چطة اٚضِیستبت ٔٛثط است.

اٚضِیستبت ٘ ٝتٟٙب ثبفث وبٞص ٚظٖ ٔی ضٛز ثّى ٝپطٚفبیُ
لٙس ِ ٚیپیس ثیٕبض ضا  ٓٞتٙؾیٓ ٔی وٙس .یقٙی ثیٕبضا٘ی و ٝثب
ٔطىالت ٛٔ LDLاخ ٝثٛز٘س  ٚافعایص لٙس ذ ٖٛزاضتٙس ثقس
اظ ٔػطف اٚضِیستبت  ٓٞزض ٔیعاٖ ٌّٕٛٛٞثیٗ  A1cاثطات
ٔثجت زاضتٔ ٓٞ ٚ ٝیعاٖ  LDLضا وبٞص زاز ٜاست .

سیبَتراهیي:
سیجٛتطأیٗ ٟٔ ٜبض وٙٙس ٜثبظخصة ٘ٛضٚتط٘سٕیتطٞبی آٔیٙی
است و ٝتب حسٚزی ٔطبث ٝفّٛوستیٗ اثط ٔی وٙس ( ٕٞب٘غٛض
و ٝفّٛوستیٗ  ٓٞفطآٚضز ٜای است ؤ ٝی تٛا٘س سیطی ضا زض
افطاز اِمب وٙس  ٚوبٞص اضتٟب زاضت ٝثبضس ) .

ثٟتطیٗ اثطاتی و ٝاظ ایٗ زاضٞٚب ٌطفت ٝضس ٜاست ٕٞطا ٜیه ضغیٓ وٓ وبِطی است .ایٙىٚ ٝلتی ثیٕبض زاضٔ ٚػطف ٔی وٙس فىط وٙیٓ
و ٝثیٕبض اضتٟب ٘ساضز ٔ ٚطىُ حُ ضس ٜای٘ ٍٝ٘ٛٙیست  .اٌط ثیٕبض اظ لجُ اظ اغالح اٍِٛی ظ٘سٌی وٕه ٍ٘طفت ٝثبضس ایٗ ٔست وٛتبٜ
است  ٚثقس ث life style ٝسبثك ثط ٔی ٌطزز حتی ظٔب٘ی و ٝزاضٔ ٚػطف ٔی وٙس  .زاض ٚیه ضٚش وٕىی ثطای افطازی است وٝ
ذٛزضبٖ ٕ٘ی تٛا٘ٙس  life style modificationزاضت ٝثبضٙس .زاض ٚثطای ٔست ظٔبٖ وٛتبٞی تٛغیٔ ٝی ضٛز  ٚث ٝضغیٓ وٓ
وبِطی اضبفٔ ٝی ضٛز  ،تبثیٕبض ثتٛا٘س اتفبلبت ٔحیظ ضا ٔسیطیت وٙس .
سیجٛتطأیٗ ثبفث افعایص فطبض زیبستِٛیه  ٚافعایص ضطثبٖ لّت ٔی ضٛز .ایٗ فٛاضؼ ثبفث خٕـ آٚضی ایٗ زاض ٚضس ظیطا
ثیطتط افطاز ٔػطف وٙٙس ٜآٖ ذٛزضبٖ ضیسه فبوتٛض لّجی – فطٚلی زاضتٙس  ٚاظ عطفی چبلی ذٛزش ضیسه فبوتٛض ثیٕبضی ٞبی
لّجی فطٚلی ٔی ثبضس ،ثٙبثطایٗ فٛاضؼ لّجی فطٚلی ٔطرع ٔتقبلت ٔػطف ایٗ زاض ٚزیس ٜضس.

هَارد هٌع هصرف سیبَتراهیي :
ٞیپطتب٘سی ٖٛوٙتطَ ٘طس ٜیب ضقیف وٙتطَ ضسٜ
(اٌط ثیٕبضی است و HTN ٝوٙتطَ ضس ٜزاضتٝ
ثبضس ضبیس ثتٛا٘س ٔػطف وٙس ) – ثیٕبضی فطٚق
وط٘ٚط – ٘بضسبئی احتمب٘ی لّت  -سبثم ٝسىتٝ
لّجی .

تٛغی : ٝثیٕبضاٖ لجُ اظ استفبز ٜزاض ٚاظ ٘ؾط
فطبضذٔ ٚ ٖٛیعاٖ ضطثبٖ لّت چه ض٘ٛس  .ثیٕبض
اٌط حیٗ ٔػطف افعایص  BPیب  HRزاضت ٝاست
سقی وٙس زاض ٚث ٝغٛضت تسضیدی لغـ ضٛز.

تٛٙئیس یه ٔحطن سیستٓ فػجی است  ٚثب تٛخ ٝث ٝاثط ٔستمیٓ آٖ ث ٝغٛضت ٔطرع اضتٟب ضا اظ ثیٗ ٔی ثطز  .تٛٙئیس
ثبفث وبٞص آستب٘ ٝتطٙح ٔی ضٛز ثٙبثطایٗ زض ثیٕبضاٖ ثب سبثم ٝتطٙح یب  ( febrile seizureسبثم ٝتطٙح ٘بضی اظ تت زض
وٛزوی ) ٔٙـ ٔػطف زاضز  .وٕتطیٗ وبضایی زض فطؼ یه سبَ اظ ایٗ  3زاض ٚضا اضِیستبت زاضت ٝاست  .زض ٔدٕٛؿ ثب تٛخٝ
ثٔ ٝىب٘یسٓ فّٕص  ،ایٗ وبضایی ضا اظ اضِی ستبت ا٘تؾبض زاضیٓ ثقس اظ آٖ تٛٙئیس است  ٚثبالتطیٗ اثط ٔطثٛط ث ٝسیجٛتطأیٗ
است .

همایسِ ایي  3فرآٍردُ از ًظر تَصیِ برای هصرف طَالًی هدت :
تٛٙئیس – ثطای ٔػطف عٛال٘ی ٔست تٛغی٘ ٝطس ٜاست ( ٔست وٛتبٔ ٜست  30-20ضٚظ اٌط ٞیچ ضیسه فبوتٛضی ٘ساضتٝثبضس )
 سیجٛتطأیٗ و ٝاظ Guidelineذبضج ضس ٜاست . -زض ٟ٘بیت تٟٙب فطآٚضز ٜای و ٝثطای استفبز ٜعٛال٘ی ٔست اخبظٔ ٜػطف زاضز اٚضِیستبت است .

* فلَکستیي ٍ بَپرٍپیَى
ٞطز ٚاظ عطیك ٘ٛضٚتط٘سیٕتطٞبی آٔیٙی اثط ذٛز ضا ٔی
ٌصاض٘س  ٚاثطات ٔطوعی زاض٘س  .ایٗ فطآٚضزٞ ٜب پیطٟٙبز
ٕ٘ی ض٘ٛس  ٚاغالً فطآٚضٞ ٜبی وبٞص اضتٟب ٘یستٙس أب
تٛسظ ثطذی پعضه ٞب ثطای وبٞص ٚظٖ تٛغیٔ ٝی
ضٛزٔ .ثالً فّٛوستیٗ حساوثط تب ٔ 6ب ٜثبفث وبٞص ٚظٖ
ٔی ضٛز  ٚثقس اظ ٔ 6ب ٜثیٕبض ثطفىس ٚظٖ افعایص پیسا
ٔی وٙس  .ثطای حفؼ اثط ثبیس لجُ اظ ٔ 6ب ٜزاض ٚضا لغـ
وٙس.

زٚظ ٔػطفی فّٛوستیٗ زض ایٗ ٔٛاضز ٔ 60یّی ٌطْ زض
ضٚظ ٔی ثبضس.
زٚظ تٛغی ٝضس ٜثطای ثٛپطٚپی 300-400mg ٖٛاست
 .یىی اظ ٔطىالت ثٛپطٚپی ٖٛوبٞص آستب٘ ٝتطٙح است
ٔ ،قٕٛالً ثب ایٗ زٚظ ذیّی ٍ٘طاٖ تطٙح ثیٕبض ٘یستیٓ .
ٔقٕٛالً زٚظ ٍ٘طاٖ وٙٙس 700 mg ٜاست  .اظ حسٚز 600-
 700mgثٛپطٚپی ٖٛضیسه تطٙح ضا افعایص ٔی زٞس.
ثٛپطٚپی ٖٛزاضٚی ضس چبلی زض ٔٛاضز ذبغی اظ خّٕٝ
سیٍبضی ٞب است .وسب٘یى ٝسیٍبض ٔی وطٙس  ٚآٖ ضا تطن ٕ٘ی وٙٙس ز ٚزِیُ زاضز  -1 :افسطزٌی ٘بضی اظ تطن (  7-10ضٚظ ثقس اظ
تطن  ،فطز اظ ٘ؾط ذّك ث ٝضست افسطزٔ ٜی ضٛز و ٝاشیت وٙٙس ٜاست) .
 -2افعایص ٚظٖ ث ٝزِیُ تطن سیٍبض چٔ ٖٛتبثِٛیسٓ پبی ٝوبٞص ٔی یبثس  .سیٍبض اِمب وٙٙس ٜاست .ثیٕبض افعایص اضتٟب  ٓٞپیسا ٔی
وٙس و ٝایٗ ز ٚثبفث افعایص ٚظٖ ٔی ضٛز .ایٗ ز ٚفّت ثب ثٛپطٚپی ٖٛپٛضص زازٔ ٜی ضٛز .ثٛپطٚپی ٓٞ ٖٛافسطزٌی  ٓٞٚاضتٟب
ضا وٙتطَ ٔی وٙس  .ثٛپطٚپی ٖٛزض غیطاظ ایٗ ٔٛضز ا٘سیىبسی٘ ٖٛساضز .فّٛوستیٗ  ٓٞزض ٔٛاضز  bulimiaث ٝفٛٙاٖ وبٙٞس ٜاضتٟب
ا٘سیىبسی ٖٛزاضز .

ٔتفٛضٔیٗ وبٙٞسٚ ٜظٖ است أب ثطاسبس ٔقیبضٞبی زاضٞٚبی
وبٙٞسٚ ٜظٖ یه زاضٚی وبٙٞس٘ ٜیست  .چ ٖٛحسالُ اثط
ثرطی و ٝثبیس اظ یه زاضٚی وبٙٞسٚ ٜظٖ زاضت ٝثبضیٓ
وبٞص ٚ %5ظٖ وّی ثیٕبض ٔی ثبضس  .زض غٛضتیىٔ ٝتفٛضٔیٗ
حساوثط اثطثرطی و ٝزاضز حسٚزاً  %2/5ثٛز ٜاستٔ .تفٛضٔیٗ
زض افطاز زض ضیسه یب ٔجتال ث ٝزیبثت ٔی تٛا٘س استفبز ٜضٛز
 ٚا٘تربثی است.

هصرف هکول ّا در کاّص ٍزى:
ٔقٕٛالً ٍ٘طش خبٔق ٝزض ٔٛضز زاضٞٚبیی و ٝاظ ٞط
وطٛضی ٚاضز ضس ٜاست ایٗ است و ٝحتٕبً تبییس
اضٌبٖ غصا – زاض ٚآٖ وطٛض ضا زاضت ٝاست .زض ٔٛضز
ٔىُٕ ٞب چٙیٗ لب٘٘ٛی ٘یست ٔ ،ىّٕی ٔی تٛا٘س ثسٖٚ
تبییس سبظاٖ غصا – زاض ٚآٖ وطٛض ٚاضز ثبظاض ضٛز
ٔ.ىُٕ ٔثُ زاض٘ ٚیست .

زاضٚثبیس ٔغبِقبت فیعیىٛضیٕیبیی ،وبضایی  ٚایٕٙی آٖ
ٔطرع ضس ٜثبضس ٚ .اعالفبت عجم ٝثٙسی ضس ٜای ثٝ
سبظٔبٖ غصا – زاض ٚتحٛیُ ضٛز  ٚسپس اخبظ ٜتِٛیس
زاز ٜضٛز .زض ٔٛضز ٔىُٕ ٞب ایٗ لب٘ٚ ٖٛخٛز ٘ساضز .

 FDAحتی زض ٔٛضز فطآٚضزٞ ٜبی ٔىُٕ وبٙٞسٚ ٜظٖ
ٔٛخٛز زض ثبظاض ٔ warringی زٞس و ٝاظ  26فطاٚضز ٜث69 ٝ
فطآٚضز ٜافعایص پیسا وطز ٜاستٔ .ىُٕ ٞب ٕٔىٗ است زض
وطٛضٞبی ٔرتّف فٛؼ ض٘ٛس یقٙی تمّجی آٟ٘ب زض ثبظاض یب
فغبضی فطض ٝضٛز .زض آٟ٘ب تطویجبت ضج ٝآٔفتبٔیٗ زیسٜ
ضس ٜاست و ٝوبٙٞس ٜاضتٟب ذٛاٞس ثٛز .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ فطز
ذیّی ضضبیت زاضز چ ٖٛث ٝضىُ ٔقٙی زاضی اضتٟب ضا
وبٞص ٔی زٞس ِٚی غبفُ اظ ایٙىٛٔ ٝاز آٔفتبٔیٙی استفبزٔ ٜی وٙس .

فطآٚضزٞ ٜبیی زض آٔطیىب ث ٝفٛٙاٖ ٔىُٕ ثٝ
فطٚش ٔی ضسس و ٝحبٚی سیتٛثطأیٗ،
( rimonabantوب٘بثیٛٙئیسی اظ ذب٘ٛاز ٜحطیص
است ؤ ٝی تٛا٘س وبٙٞس ٜاضتٟب ثبضس)  ،فٙی
تٛئیٗ  ،ف ُٙفتبِئیٗ  ٚزیٛضتیه  (،زض ٌصضت ٝزض
ایطاٖ  ٓٞث ٝثیٕبضاٖ ثطای وبٞص ٚظٖ فٛضظٔبیس
ث ٝغّظ تدٛیع ٔی ضس ) ٔی ثبضٙس.

ایٗ فطآٚضزٞ ٜب ا٘ٛاؿ اثطات ضا ٕٔىٗ است زاضتٝ
ثبضٙس  ،افعایص احسبس سیطی – وبٞص اضتٟب –
افعایص ٔتبثِٛیسٓ پبی – ٝافعایس اوسیساسی ٖٛچطثی
یب ٟٔبض خصة چطثی ِٚ ...ٚیىٗ ایٕٙی ایٗ فطاٚضزٞ ٜب
اثجبت ضس٘ ٜیست  .اٌط چ ٝفٛاضؼ آٟ٘ب ثجت ضسٜ
است .

زض ایٗ فطآٚضزٞ ٜب  ،تطویجبت آِىبِٛئیسی افسضا ٚ
وبفئیٗ سط زست ٝا٘س ،و ٝوبٙٞس ٜاضتٟب ٞستٙس .افسضا
ث ٝزِیُ پطٚفبیُ ٘بٔٙبست خع فطآٚضزٞ ٜبی حصف
ضس ٜاست .افسضا  ،ثیتطاٚض٘ح ٌٛ ،اضا٘ب  ،وبفئیٗ تطویجبت
ٔرتّفی ا٘س و ٝزض ٔىُٕ ٞب ث ٝعٛض ضبذع ٚخٛز
زاض٘س.

اظ آِىبِٛئیسٞبی افسضا ٛٔ 78ضز (ADR) adverse drug
ٌ reactionعاضش ضس ٜاست ٞ :یپطتب٘سی، ٖٛآضیتٕی ،
. ... seizure , stroke , MI
اظ فٛاضؼ افسضا ٛٔ 10ضز ثبفث ٔطي ضس ٜاست  .زض
ٔدٕٛؿ ٛٔ 23ضز اظ  87تب ٔطىُ اسبسی پیسا وطز ٜا٘س وٝ
اظ ایٗ ٛٔ 23ضز ٛٔ 9ضز آٟ٘ب ٞیچ ضیسه فبوتٛض لّجی
فطٚلی ٘ساضت ٝا٘س .ثٙبثط ایٗ زض ٔٛضز ذغط فطآٚضزٞ ٜبی ٔىُٕ ثیٕبض اِعأبً ٘جبیس ضیسه فبوتٛض لّجی فطٚلی زاضت ٝثبضس.

زض ِیستی اظ فطآٚضزٞ ٜبی ٔىُٕ وبٙٞسٚ ٜظٖ و ٝزض ثبظاض ٚخٛز زاضز ایٗ ٔٛاز ٚخٛز زاض٘س ( :اظ ٘ؾط ، safety ، Quality
ٞ efficacyیچ وساْ اظ فطآٚضزٞ ٜب لبثُ تٛخی٘ ٝرٛاٞس ثٛز).
 – Lکارًیتیيٞ :یچ ٌ ٝ٘ٛاثطی زض وبٞص ٚظٖ ٘ساضز  .اوسیساسی ٖٛضا ظیبز ٔی وٙس .زض وسب٘یىٔ ٝطىُ زض  اوسیساسی ٖٛزاض٘س
 ٚیب وٕجٛز  – Lوبض٘ی تیٗ زاض٘س ٔی تٛا٘س ٔٛثط ثبضس .أب اظ ٘ؾط پبتٛفیعیِٛٛغی ٞیچ اضتجبعی ثیٗ  – Lوبض٘یتیٗ ٚچبلی ٚخٛز
٘ساضز.
 – Lوبض٘یتیٗ اظ ٘ؾط ٔ Qualityطرع است ٚاظ ٘ؾط  safetyخعٔىُٕ ٞبست ٔٚطىّی ٘ساضز  ،أب ٘ efficacyساضز.

ٍیتاهیي ّای گرٍُ  :Bثبفث ثٟجٛز ٔتبثِٛیسٓ وطثٞٛیسضاتٟب ٔی ض٘ٛس  .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ زض ضغیٓ  ATkinsتٛغیٔ ٝی ضٛز وٝ
ٚیتبٔیٗ ٞبی ٌط B ٜٚزض وٙبض ٔىُٕ ٞبی زیٍط حتٕب استفبز ٜضٛز .
عصارُ چای سبس :ایٗ فطآٚضز ٜضسٕبً استفبزٔ ٜی ضٛز  ٚحبٚی  ٚ green teaسیتطٚس ٌٛٚآ٘بض ٜاستٚ .یتبٔیٗ  ٓٞ Bزاضز.
 :Bitter orangeاظ ِحبػ ایٕٙی ٔطىالتی زاضز اظخّٕ .MI, Stroke ٝپس زض ثیٕبضا٘ی و ٝضیسه فبوتٛض زاض٘س احتٕبَ ایٗ
فٛاضؼ افعایص ٔی یبثس.

رشین ATkins

 :زض ایٗ ضغیٓ تٛغیٔ ٝی ضٛز و ٝفطز ث ٝعٛض وبُٔ وطثٞٛیسضات ضا اظ ضغیٓ غصایی حصف وٙس .فمظ زٞ ٚفتٝ

 inductionزاضز و ٝزض ایٗ ٞ 2فت ٝاخبظ ٜزاضز  20grوطثٞٛیساضت استفبز ٜوٙس ..زض ایٗ ٞ 2فت ٝاخبظ ٜزازٔ ٜی ضٛز اظ وب ، ٛٞذیبض
 ،وس ٚاستفبز ٜضٛز .تٛغیٔ ٝی ضٛز وسی و ٝفمظ اظ ایٗ سجعیدبت استفبز ٜوٙس ٚ 20 grاضز ثس٘ص ضس ٜاست  ٚاٌط extra
وطثٞٛیساضت استفبز ٜوٙس فٕالً ضغیٓ ث ٓٞ ٝذٛضز ٜاست .زض ایٗ ٔست فطز ثبیس چطثی  ٚپطٚتئیٗ ٔػطف وٙس ؤ ٝحسٚزیتی ٓٞ
ٚخٛز ٘ساضز ثٙبثطیٗ فطز ضا زچبض وتٛاسیسٚظ ٔی وٙس .ثسیبضی اظ افطاز ایٗ ضغیٓ ضا ث ٝزضستی اخطا ٕ٘ی وٙٙس ٔ ٚقٕٛال
وطثٞٛیسضات ضا ٔػطف وطز induction ٚ ٜضىستٔ ٝی ضٛز .تأثیط ایٗ ضغیٓ زض زٞ ٚفت ٝا َٚاست چ ٖٛثقس اظ ٞ 2فت ٝفطز ٔی
تٛا٘س ضٚظا٘ 5gr ٝوطثٞٛیسضات ث ٝضغیٕص اضبف ٝوٙس( زض غٛضتی و ٝوبٞص ٚظٖ ازأ ٝزاضت ٝثبضس ) .ثبیس ٔحتٛای وطثٞٛیساضت
ضا زض تٕبْ ٔٛاز غصایی ا٘ساظٌ ٜیطی وٙس ٔٚحتٛای  20grضا ضفبیت وٙس  ٚثقس اظ ٞ 2فتٔ ٝی تٛا٘س  5grاضبف ٝوٙس .
ضٚش ز ْٚثطای اضظیبثی ایٙى ٝایٗ ضغیٓ ضفبیت ضس ٜاست ایٗ است و ٝوتٛاسیسٚظ ضزیبثی ضٛز اٌط وتٛاسیسٚظ ایدبز ٘طٛز یقٙی
ثیٕبض ٚاضز ضغیٓ ٘طس ٜاست  .ثطای ایٗ زض ذبضج وطٛض تست ٚخٛز زاضز ٔ.ی تٛا٘س فطز تست وتٛاسیسٚظ ا٘دبْ زٞس ( ویت ثب
تست ازاضای ) أب ث ٝغٛضت ثبِیٙی ثٛی وت ٖٛو ٝثٔ ٝطبْ ٔی ضسس ٔی تٛا٘س تبییس وٙٙسٛٔ ٜفمیت ضغیٓ ثبضس .زض ایٗ ضغیٓ اٌطزٚ
ٞفت induction ٝث ٝزضستی ا٘دبْ ضس ٜثبضس ٚ 5-7 kgظٖ وٓ ٔی ضٛز .و ٝایٗ  5- 7 kgچطثی ٘یست  ،آة است  ،چ ٖٛا٘سِٛیٗ
یه حبثس آة ٕ٘ٚه است  ٚزض پبسد ث ٝوطثٞٛیساضت تطضح ٔی ضٛز .اظ ایٗ  ، 5-7 kgحسٚز ٔ 2/5kgطثٛط ث ٝآة اظ زست ضفتٝ
است ٚ ٚلتی و ٝوطثٞٛیسضات اضبفٔ ٝی ضٛز  ،ثالفبغّ ٝایٗ  2/5kgثطٔی ٌطزز .زض ٔدٕٛؿ ثطای زٞٚفت ٝضغیٓ آتىیٙع  ،وبٞص
ٚظٖ ذبِع  4- 4/5kgاست  .ایٗ ٔ 4/5 kgحػ َٛوتٛاسیسٚظ ایدبز ضس ٜاست  ٚثبفث ضس ٜؤ ٝتبثِٛیسٓ چطثی زض ٘جٛز
ا٘سِٛیٗ افعایص پیسا وٙس ٔ ٚمساض ظیبزی چطثی سٛذت ٝضٛز .ثٞ ٝط حبَ ضغیٕی است ؤ ٝمج َٛاست .
ٔطىّی و ٝزاضز ایٗ است و ٝفطز ثقس اظ زٞ ٚفتٚ ٝلتی ضغیٓ ضا وٙبض ٔی ٌصاضز ثالفبغّٔ ( ٝقٕٛال حسٚز  10 -14ضٚظ ) ثٚ ٝظٖ
سبثمص ثط ٔی ٌطزز چ ٖٛایٗ افطاز فبزات غصایی ذٛز ضا تغییط ٘ساز ٜا٘س  ٚزٚثبضٔ ٜثُ لجُ غصا ٔی ذٛض٘سٛٔ .اضزی  ٓٞاظ ٔٛفمیت
ثب ایٗ ضغیٓٚ .خٛز زاضز .حتٕبً ثبیس ٔىُٕ ٞبی ٚیتبٔیٙی ثطای فطز استفبز ٜضٛز (ٚیتبٔیٗ ٔحّ َٛزض چطثی ٔ ٚحّ َٛزض آة حتٕب
زض ضغیٓ آتىٙیع ٚخٛز زاضت ٝثبضس )  .ث ٝذػٛظ تبویس ثط ٔػطف ٚیتبٔیٗ ٞبی ٌط B ٜٚاست چٔ ٖٛتبثِٛیسٓ وطثٞٛیسضات ٞب
ث ٝایٗ ٚیتبٔیٗ ٞب ٚاثست ٝاست ٘.ىت ٝای و ٝزض ضىست ایٗ ضغیٓ ٚخٛز زاضز ایٗ است و ٝافطاز ٕ٘ی زا٘ٙس ٔحتٛای وطثٞٛیسضات زض
ٔٛاز غصایی چٔ ٝمساض است .

هعرفی بیوار:
هدرس :آلای دکتر سرایاًی

ثیٕبض ضٕبض ٜیه
ذب٘ٓ  30سبِ ، ٝثب ٞیپطتب٘سی، ٖٛاظ وٕجٛز ا٘طغی  ٚظٚزض٘دی ضىبیت زاضز .ضغیٓ غصایی ذبغی ٘ساضز .سبثمبً یه ضغیٓ غصایی
ضفبی ت ٔی وطز و ٝتأثیطی زض وبٞص ٚظٖ ٘ساضت ٝاست .اؽٟبض ٔی وٙس ؤ ٝطغّ ٝوبضی زاضز  ٚضٚظا٘٘ ٝػف پبوت سیٍبض ٔػطف
ٔی وٙسٛ٘ .ضیس٘ی وٓ وبِطی  ٚاِىُ استفبزٔ ٜی وٙس  BMI .ثیٕبض

kg
m2
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* ایٗ ثیٕبض زض وساْ والس  obesityعجم ٝثٙسی ٔی ضٛز ؟ کالس یک
ثب تٛخ ٝث Guideline ٝآٔطیىب زٚض وٕط ثطای ایٗ ذب٘ٓ ضیسه فبوتٛض است ( اظ  88ث ٝثبال ضیسه فبوتٛض ) اِجت ٝثب تٛخ ٝثٝ
 Guidelineایطاٖ  ٓٞضیسه فبوتٛض ٔحسٛة ٔی ضٛز  .یقٙی حتٕبً ثطای وبٞص ٚظٖ ثبیس السأی غٛضت ثٍیطز .
ث ٝغیط اظ  3 ، BMIسبَ سبثم ٝپطفطبضی ذ٘ٛی زاضت ٚ ٝپسض  58سبِ ٝاست ٔ ٚبزضضبٖ سبثم ٝچبلی  ٚافسطزٌی زاضت ٝا٘س ٞط زٚ
زض لیس حیبت ٞستٙس .ضغُ ذب٘ٓ پطستبضی است ٞ .ط ضت یه ِیٛاٖ ٔبءاِطقیط ( اِىّی) ٔی ٘ٛضٙس .

زاضٞٚبی ٔػطفی ِٛ :ظاضتٗ  25mgز ٚثبض زض ضٚظ  ،فّٛوستیٗ OCP(LD) . 20mg
فالئٓ حیبتی :

82

RR :16 ٚ HR : 82 , BP ; 120

اظ ِحبػ فالئٓ لّج ی ٔطىّی ٚخٛز ٘ساضز  .تست ٞبی آظٔبیطٍبٞی  ٓٞعجیقی است .ثب تٛخ ٝثٚ ٝظٖ ثبالیی و ٝزاضز ٛٙٞظ ٔطىُ
ذبغی ٘ساضز.
ثب استفبز ٜاظ یه خسٔ َٚی تٛاٖ سغح اضبفٚ ٝظٖ
ثیٕبض ضا ٔحبسجٕٛ٘ ٝز 32 MBI .ثٛز  ٚضیسه فبوتٛض
 ٓٞزاضز .خع والس  Iچبلی است ٞ high risk ٚست وٝ
ثبیس السأی غٛضت ٌیطز .

* آیب ث ٝغیط اظ زٚض وٕط  ،ایٗ ثیٕبض ضیسه فبوتٛض
زیٍطی ٘یع زاضز؟
( ضیسه فبوتٛضٞب ٞ -smoking :یپطتب٘سی ( ٖٛثبالی

140
90

LDL> 160 -

 ، HDL < 35 -سبثمٝ

ذب٘ٛازٌی ٔ ، CVDطز ثبالی  45سبَ  ٚذب٘ٓ ثبالی 55
سبَ )
ثٙبثط ایٗ ثیٕبض فال ٜٚثط زٚض وٕط ثبال  ،ضیسه فبوتٛض
ٞیپطتب٘سی ٚ ٖٛسیٍبض وطیسٖ ضا ٘یع زاضز .

اضظیبثی  :ثطای زاضٚزضٔب٘ی حسالُ ٔ 6ب ٜلجُ ضغیٓ
زضٔب٘ی ضا أتحبٖ وٙس  .ثیٕبض یه ضغیٓ زضٔب٘ی ذٛة ضا
ٔ 6ب ٜزضیبفت وٙس اٌط اثط ٘ساضت حتٕبً زاض ٚزضیبفت وٙس
چ ٖٛایٗ ثیٕبض ٚالقبً وب٘سیسای زاض ٚزضٔب٘ی است .

ثیٕبض ضٕبض ٜزٚ
آلبی  45سبِ، ٝو ٝزض زٚضاٖ ٘ٛخٛا٘ی ث ٝاضبفٚ ٝظٖ
 ٚچبلی ٔجتال ثٛز ٜاست .زض  10سبَ ٌصضت ٝض٘ٚس
افعایص ٚظٖ ضا عی وطز ٜاست ٞٚط سبَ  2/5ویٌّٛطْ
اضبفٚ ٝظٖ پیسا ٔی وطز . ٜثیٕبض فىط ٔی وٙس استطس
ٞبی وبضی زاضز  ،ثب یه ذب٘ٓ ذب٘ ٝزاض آضپع اظزٚاج
وطز ٜاست ثٕٞ ٝیٗ زِیُ چبق ضس ٜاست  .ث ٝفّت
چبلی زچبض ٞیپطِیپیسٔی  ٚزیبثت تیپ  ٓٞ IIضس ٜاست
 .فالئٓ ثبِیٙی  :ثب ثبالضفتٗ اظ پّٞ ٝب زچبض ٘فس ٘فس
ٔی ضٛز .ثٙبثط ایٗ فقبِیت ضا وٓ وطز ٜاست  ٚفقبِیت
اغّی ثبظی ثب وٛزوبٖ زض ذب٘ ٚ ٝتّٛیعی ٖٛزیسٖ
است.
لس ٚ ٚ cm 175 :ظٖ  110ویٌّٛطْ  ٚزٚض وٕط 104
سب٘تی ٔتط
زاضٞٚب ٌّ :ی ثٗ والٔیس ٔ ،تفٛضٔیٗ  ،آتٛضٚاستبتیٗ
فالٔت ٞبی ذٛاة ٔ :طىُ ذٛاة ضجب٘ ٓٞ ٝزاضز

پبضأتطٞبی آظٔبیطٍبٞی :

78

BP : 128

٘ LDLطٔبَ است.
 BS ٚ HDLزض ٔطظ لطاضٌطفت، ٝ
 Totalوّستط٘ َٚطٔبَ است .

 BMIثطای

screeningاستفبزٔ ٜی ضٛز ثطای

ایٙى ٝثیٕبضاٖ ضا زضست زضٔبٖ وٙٙس.
ٔ BMIحبسج ٝضس ، 35 ٜزٚض وٕط  ٚ 104ثیٕبضی
ٞبی ٕٞطا ٜزیبثت ٞ ،یپطِیپیسٔی است.
ثب تٛخ ٝث BMI ٝثیٕبض زض والس  IIلطاض زاضز  .اٌط
ثٕٞ ٝیٗ ض٘ٚس ازأ ٝزٞس ٕٔىٗ است  BMIث40 ٝ
ثطسس و ٝزض ایٗ غٛضت ا٘سیىبسی ٖٛخطاحی زاضز
و ٝاِجتٔ ٝطىالت ظیبزی ضا ثٕٞ ٝطا ٜزاضز .

زضٔبٖ  :ثب تٛخٚ BMI ٝزٚضوٕط  ٚضیسه فبوتٛضٞب
وب٘سیسای زضٔبٖ زاضٚیی است
ا٘تربة زاضٚیی  :اضِیستبت
زٚظی و ٝضطوت سبظ٘س ٜتٛغیٔ ٝی وٙس  3ثبض زض
ضٚظ است  ٚاٌط ٚفس ٜغصایی حصف ضٛز ،
اٚضِیستبت  ٓٞحصف ٔی ضٛز .اٌط ٚفس ٜغسایی
حبٚی چطثی ٘ ٓٞجبضس اٚضِیستبت حصف ٔی ضٛز.

وط٘ ْٚمص ذٛثی زض ٔتبثِٛیسٓ وطثٞٛیساضت زاضز
 .أب زض وٕجٛز وط ْٚا٘سیىبسیٔ ٖٛػطف وطْٚ
زاضز  ٚث ٝغٛضت ٔىُٕ زض وبٞص ٚظٖ ٔٛثط
٘یست .س ٝتب  RCTا٘دبْ ضس )ٜزض ٔٛضز وطْٚ
ثٛز ٜو ٝوبضایی آٖ ٔطرع ٘طس ٜاست .

زض ٔٛضز وط ْٚضاثسٔٚیِٛیع زض زٚظٞبی ثبالتط اظ زٚظ
زضٔب٘ی آٖ ٌعاضش ضس ٜاست .اِجتٔ ٝىُٕ  200mgزض
ایطاٖ ٔٛخٛز است .

ثیٕبض ضٕبض ٜسٝ
ضىبیت اغّی و ٝثیٕبض ضا ثٔ ٝغت یب زاضٚذب٘ ٝوطب٘س ٜاست ایٗ
است ؤ ٝی ٌٛیس ٔٗ ث ٝا٘ساظٌٙ ٜدطه غصا ٔی ذٛضْ ِٚ .ی
وبٞص ٚظٖ ٘ساضْ ٕ٘ .ی تٛا٘س ث ٝاسترط یب ٕٟٔب٘ی ثطٚز  ٚث ٝفىط
خطاحی  ٚزضٔبٟ٘بی  aggressingافتبز ٜاست .

ذب٘ٓ  38سبِ ، ٝزاضای  3فطظ٘س  ،ثقس اظ آذطیٗ ظایٕبٖ ثٚ ٝظٖ
ایس ٜآَ ذٛز و 59kg ٝاست ٘تٛا٘ست ٝثطسس .زض آذطیٗ ظایٕبٖ ،
زیبثت ثبضزاضی زاضت ٝاست .

فالئٓ حیبتی  :فطبض ذٖٛ

88

HR : 82 ، 138

, RR : 16

ٚظٖ  82 :ویٌّٛطْ  ،لس  ، 162 :زٚضوٕط  ، 102زٚض ثبسٗ . 129
پٛست ثس ٖٚضبیق ٝشوط ضس ، ٜفالئٓ لجّی ٘ساضز  ،زض ٔقبی ٝٙازْ
زیسٕ٘ ٜی ضٛز.

ضطح حبَ زاضٚیی یب اذتالَ ٛٞضٔ٘ٛی اظ ثیٕبض ٌعاضش ٘طسٜ
است.

 BMIثیٕبض ٔ 31حبسج ٝضس ٜو ٝثب زٚض وٕط شوط ضس ٚ ٜوالس
چبلی وب٘سیسای زضٔبٖ است

زض آظٔبیطبت  Total , BS : 109 ،وّستط َٚثبالی 200
لطاض ٌطفتٚ ، ٝضقیت ٔ HDL , LDLطىّی ٘ساضز305: .
 TGاست وٞ ٝیپطتطی ٌّیسطیسٔی mild to moderate
است  TG <500 ٚوب٘سیسای life style modification
است .اٌط ضیسه فبوتٛض لّجی فطٚلی زاضت ٝثبضس وب٘سیسای
زضیبفت استبتیٗ ٘یع ٞستٔ .طىالتی و ٝثیٕبض زاضز فجبضت
است اظ پطفطبضی ذٔ ٖٛطظی  ،اذتالَ زض پطٚفبیُ لٙس ٚ
چطثی  ،ا٘ساظ ٜزٚض وٕط ثبال و ٝؽبٞطاً زاضٚیی ثطای ٞیچ یه
اظ ٔٛاضز زضیبفت ٘ىطز ٜاست .

حتٕبً ثبیس یه

 interventionا٘دبْ ضٛز ٙٔ .بست تطیٗ ا٘تربة زاضٚیی ثطای ایٗ ثیٕبض  ٓٞاٚضِیستبت است  .اٚضِیستبت ٕٞطا ٜثب یه ضغیٓ
وٓ وبِطی تٛغیٔ ٝی ضٛز  .یقٙی  500kcalاظ ضغیٓ ضٚظا٘ ٝضا ثبیس وٓ وٙس.

چٌد ًکتِ در هَرد اٍرلیستات:

