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نوعاچق یاخوداراابشنقس م:
برحسب نحًه تًزیع چربی در بدن ،چهمار فمرم چماقمی
تعریف شده است
چق یانوعایکا:اتًده بدن با درصد چربی با
در چاقی نًع یک تًزیع چاقی در تمامی قسمت های بدن
میباشد که نسبت به سایر انًاع چاقی ها ،بهمتمریمن فمرم
چاقی محسًب میشًد در برخی مًاقع به این نًع چاقمی،
چاقی تخم مرغی شکل نیز میگًیند

چق یانوعاچهقر:ا چربی مازاد در ران هما و بماسمن
( چاقی گالبی شکل – ژینًئید )

اا

چاقا ایااچا ا

چاقی نًع چهارم یا چاقی گالبی شکل در زنان متداول
است که عمدتا با عارضه خاصی همراه نیست امما در
زنان پس از یائسگی ،عًامل خطری مثل افزایش قنمد،
چربی خًن و افزایش فشار خًن را به دنبال دارد

چق یانوعادوا:اچربی مازاد در اطراف شکم و تنه (چاقمی
سیبی شکل – اندروئید )

چاقی مرحله ای است که در اثر آن ،انرژی ذخیره ای
در بدن پستانداران (از جمله انسان) که معمممً ب بمه
شکل بافت چربی است بسیار زیاد می شًد ،به طًری
که منجر به خطرات زیادی برای سالمتی می گمردد
معمً ب چاقی در بین حیًانات وحشی نادر است ،امما
حیًانات اهلی و حیًاناتی که در خمانمه از آن هما
نگهداری می شًد دچار چاقی می شًنمد ایمن اممر
معمً ب بعلت دادن غذای بیش از اندازه به آن هما و
نداشتن تحرک کافی حیًان اتفاق می افتد

چاقی نًع دو بیشتر در مردان متداول است تجمع چربمی
مازاد در اطراف شکم و تنه میباشد که این نًع چاقمی بما
مقاومت انسًلین همراه است
چق یانوعاسها:چربی مازاد در ناحیه شکم
چاقی نًع سًم با عًامل خطری همچًن احتمال ابتال بمه
دیابت  ،افزایش چربی خًن و پرفشاری خًن مرتبط است

دانشگقهاامقماصقدق
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معقون ادانشجوییاوافرهنگی
کاری از :اداره تربیت بدنی
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تعریف:

علل:

عقداتارفتقری:انًع بشر با پیشرفت فناوری ها جمدیمد

بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانمی (،)WHO
اضافه وزن و چاقی بعنًان تجمع غیرطبیعی یا بیمش
از اندازه چربی در بدن که سالمتی فرد را مختل ممی
کند شناخته می شًد
از دیدگاه دیگری چاقی یعنی افزایش وزن بمدن بمه
نسبت قد؛ زمانی که وزن بدن به نسبت جنس ،سن و
با قد تناسب نداشته باشد چاقی و عًارض نماشمی از
آن به دو عامل میزان چربی اضافه بدن و همچنمیمن
به نحًه تًزیع و نًاحی تجمع یافته چربی بسمتمگمی
دارد
انباشت بیش از حد بافت چربی ممی تمًانمد بماعمث
پسرفت شاخص های سالمتی از جمله میانگین طمًل
عمر و کاهش کیفیت زندگی گردد
پدیده وزن غیر طبیعی به سه بخش تقسیم می گردد
 1اضافه وزن :محدوده خاصی از اضافه چربی بمدن
که هنًز به مرحله خطرناک نرسیده را اضافه وزن
گًیند
 2چاقی :اضافه وزن بیش از محدوده تعریف شمده
برای هر فرد با تًجه به قد ،وزن و سن را چماقمی
گًیند
 3چاقی مفرط یا چاقی بیمار گًنه :در این ممرحلمه
اضافه وزن فرد به مرحله بیمار گًنه همممراه بما
خطر بروز بیماری های قلبی ،کبدی ،دیابت و
همراه است

ب مقریاهق :ابعضی از انًاع چاقی بعلت وجًد بیماری

رو به کم تحرکی پیش می رود تغییر نمًع و ممیمزان
فعالیت ها برای انجام یک کار مشخص مًجب کماهمش
فعالیت بدنی و به طبع ان کاهش نیاز به انمرژی ممًاد
غذایی شده است در حالی که مصمرف ممًاد غمذایمی
همچنان در یک سطح نامتناسب با میزان ممًرد نمیماز
است مثالب در گذشته برای تهیه ابزار کار نیاز بًد ساعت
ها صرف گردش در بازار و پیاده روی کنید ،اما با وجمًد
اینترنت و مًتًرهای جستجًی پیشرفته و دنمیمایمی از
اطالعات و سایت های خرید آنالین شما حتی نیماز بمه
خروج از منزل ندارید نظافت منزل در گذشتمه کماری
انرژی بر بًد ولی امروزه جاروبرقی ها رباتیک ،دستمگماه
های بخارشًی و نیازی به صرف انرژی زیادی وجمًد
ندارد پس تکلیف انرژی مازادی که از مًاد غذایی کسب
می کنیم چه می شًد؟
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های مادرزادی یا کسب شده فرد مانند دیابمت ،کمم
کاری تیروئید ،اختال ت همًرممًنمی ،افسمردگمی،
ممی
مشکالت گًارشی ،بیماری های ژنتیکمی و
باشد
وراژت:اثابت شده که ژن چاقی قابل انتقال از نسلی
به نسب بعد می باشد و یکی از علل ممهمم چماقمی
زمینه وراثتی آن است
مشکالتانقح هاس ریادرامغز :ابخشی در مغز مما
به نام مرکز سیری وجًد دارد که بر اساس دریمافمت
میزان کافی غذا پیام تًقف غذا خًردن را ارسال ممی
نماید این بخش ممکن است به صًرت مادرزادی و
یا بر اثر حًادث و آسیب مغزی دچار اختالل گردد
تغذیه:ابدن ما به گًنه ای طراحی شده که به تممام
گروه مًاد مغذی در طًل روز به میزان مشخی نیماز
دارد و مازاد آن را یا ذخیره و یا دفع می کند عادات
غلط غذایی می تًاند برنامه ریزی بدن مما را بمرای
حیات سالم برهم بریزد مصرف قند یا چربی و حتمی
پروتئین بیش از اندازه مًرد نیاز بدن ممکمن اسمت
باعث شًد مازاد نیاز بدن به صًرت چربی ذخیمره و
چاقی رخ دهد همچنین تاثیر نگهدارنده و گرایش به
مصرف غذاهای آماده که اثرات منفی آن بمر بمدن
بسیار شدید است
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