چاقی در کودکان و نوجوانان
گردآورندگان به ترتیب حروف الفبا
فاطمه امامی ،الناز خرمی ،سیده مریم عمادی ،ساحل کرمی  ،ناهید کنگانی

تعریف چاقی و اضافه وزن
چاقی افزایش توده بافت چربی است که می تواند هم ارز با افزایش وزن بدن نباشد .چاقی مهم ترین بیماری
التهابی است و در واقع یک بیماری مزمن چندعاملی پیچیده حاصل برهم کنش عوامل اجتماعی ،رفتاری،
فرهنگی ،فیزیولوژیکی ،متابولیکی و ژنتیکی می باشد(.)1
اهمیت چاقی در کودکان و نوجوانان
اضافه وزن یکی از متداول ترین عوامل خطر برای بیماری های غیر واگیر در نظر گرفته می شود .اضافه وزن
محدود به دوران بزرگسالی نمی باشد و به عنوان یکی از مشکالت مربوط به سالمت در گروه سنی کودکان؛
مطرح شده است ( .)3 ,2چاقی باعث بروز مشکالت جدی در سالمت کودکان میشود .کودکان به یک رژیم سالم
و منظم نیاز دارند تا انرژی کافی را برای وزن گیری و افزایش قد در اختیار آنان قرار دهد و این بدین معنا است
که آنان معموالً به دریافت انرژی بیشتری نسبت به آنچه مصرف میکنند نیاز دارند و این انرژی اضافه به تدریج
باعث تشکیل بافت های جدید خواهد شد .اما اگرکودکان به طور منظم انرژی بیشتری دریافتکنند ،این کالری
اضافه به صورت چربی ذخیره خواهد شد و منجر به اضافه وزن میگردد.
شیوع چاقی در کودکان و نوجوانان در جهان و ایران
سازمان جهانی بهداشت ( )WHOدر سال  2002تعداد بیش از  22میلیون کودک مبتال به اضافه وزن باالی 5
سال را در جهان تخمین زده است %25-20 .کودکان و نوجوانان دچار اضافه وزن و یا چاقی بوده و  %9,4از
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پسران و  % 5,9از دختران مبتال به چاقی هستند .وسعت این شیوع به صورت زنگ خطری در حال گسترش
است به طوری که تعداد کودکان زیر  5سال مبتال به اضافه وزن در سال  2013بیشتر از  92میلیون نفر تخمین
زده شده است ()9؛ افزایش  20میلیون کودک مبتال به اضافه وزن در مدت  5سال نشان دهنده ی اهمیت
روزافزون پرداختن به حل این مشکل در سطوح جهانی است .شیوع اضافه وزن و چاقی در دوران کودکی در
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به ترتیب  12تا بیش از  %و  2تا %12گزارش شده است (.)5
بر طبق مطالعات گذشته در سرتاسر کشور اضافه وزن ( ،)%2/2چاقی ( )%9/5و کم وزنی ( )%13/4از اختالالت
مربوط به تغذیه است که بیشترین هزینه را در جمعیت کودکان به خود اختصاص می دهند (.)6
در مطالعه ای که اخیراً بین  13926دانش آموز ایرانی انجام شده  %4/7مبتال به اضافه وزن %11/4 ،مبتال به
چاقی %14/1 ،مبتال به چاقی شکمی و  %12/2مبتال به کم وزنی هستند .حدود  3/9بیلیون دالر آمریکا در سال
 2004برای تشخیص دیابت ملیتوس در کشورمان هزینه شده است ( .)7بنابراین پیشگیری و کنترل به موقع
عوامل خطر مربوط به بیماری های غیرواگیر در سطح ملی دارای ارجحیت می باشد .چاقی دوران کودکی به
عنوان یکی از عوامل خطر در بیشتر بیماری های غیرواگیر در نظر گرفته می شود (.)4 ,2

تشخیص چاقی در کودکان
تشخیص به موقع اضافه وزن درکودکان از اهمیت ویژه ای برخوردار است ،زیرا تا زمانی که پتانسیل رشد وجود
دارد درمان موفقیت آمیزتر خواهد بود .تمرکز برای برنامه ریزی صحیح جهت اصالح اضافه وزن و کنترل آن می
بایست خانواده محور ،بر اساس الگوهای سالم تغذیه ای و فعالیت جسمی باشد (.)10
در سال اول زندگی  BMIکودک افزایش می یابد و بعد از یک سالگی کاهش می یابد و دوباره از سن 6-6/5
سالگی شروع به افزایش می کند .جدول  BMIبرای سنین زیر دو سال استفاده نمی شود ،این جداول نوعی ابزار
غربالگری هستند و به خوبی ترکیب بدن را نشان نمی دهند.
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الگوی افزایش وزن در کودکی به صورت زیر است:
نوزادان در  6ماهگی به دو برابر وزن تولد و در یک سالگی به سه برابر وزن تولد دست پیدا می کنند .سه برابر
شدن وزن تولد قبل از یک سالگی با افزایش ریسک چاقی مرتبط است در سال دوم وزن کودک به میزان  3/5تا
 9/5کیلوگرم افزایش می یابد (در  2سالگی معادل وزن تولد افزایش وزن خواهد داشت) ( .)11به عبارتی افزایش
وزن نرمال در کودکان بعد از سال نخست زندگی تا سن  4-10سالگی  2-3کیلوگرم در سال می باشد ،چربی
بدن به تدریج کاهش یافته و بین سنین  9-6سالگی به حداقل می رسد ( ،)12تا  7سالگی تعداد سلول های
چربی افزایش می یابد (هیپرپالزی) ،بعد از شش سالگی اندازه سلول های چربی افزایش می یابد (هیپرتروفی)
هورمون های لپتین ،انسولین و آدیپونکتین متابولیسم چربی را تنظیم می کنند ( .)11سپس جهش چربی یا
adiposity reboundاتفاق می افتد .هر چه  adiposity reboundزودتر شروع شود احتمال باال
بودن  BMIدر بزرگسالی بیشتر خواهد بود .به طوری که در کودکانی که جهش چربی قبل از  5/5سالگی رخ
داده در مقایسه با کسانی که جهش چربی در  7سالگی رخ داده بیشتر در معرض خطر چاقی بزرگسالی قرار
دارند .به طور کلی زمان  adiposity reboundو داشتن چربی زیاد در نوجوانی فاکتورهای اصلی پیشرفت
چاقی در بزرگسالی و بیماری زایی مربوط به آن می باشد (. )12
صدک باالی  45برای  BMIبه معنای اضافه وزن و صدک بین  25تا  45در معرض خطر اضافه وزن و چاقی
هست ).(12
بین سال های  2001تا  2006مطالعه ای به منظور شناسایی نمودار مطلوب تشخیص چاقی در سنین کودکی
طراحی شد .در این مطالعه نمودار های رشد استاندارد  WHOبا نمودارهای رشد  CDCمقایسه گردید .شیوع
چاقی با استفاده از نمودار های ( WHOاضافه وزن معادل صدک باالی  45درصد در نمودار  BMIبرای سن)؛
 %23/3بود .این در حالی است که شیوع چاقی با استفاده از نمودارهای رشد  %16/4 CDCبود .شیوع اضافه وزن
و چاقی (صدک باالی  )%25با استفاده از نمودارهای  WHOو  CDCبه ترتیب  %92/2و  %33/2بود .بیشترین
اختالف در تخمین شیوع اضافه وزن و چاقی مربوط به سنین  29تا  36ماهگی در کودکان می باشد .این یافته
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ها تأیید می کند که شیوع چاقی در کودکان را می توان با استفاده از استاندارندهای  WHOدر مقایسه با
نمودارهای  CDCزودتر تشخیص داد (.)13

علل و عوامل زمینه ساز چاقی در کودکی و نوجوانی
 )1عوامل ژنتیکی
از دالیل چاقی در کودکان ژنتیک می باشد .ژنتیک عمدتاً بر عوامل هورمونی و عصبی دخالت دارد .نقایص
کوچک در بیان ژن ها یا تداخل ژن ها می تواند به طور قابل مالحظهای در افزایش وزن دخالت داشته باشد.
تعداد و اندازه سلول های چربی ،نوع توزیع چربی بدنی و  RMRتحت تأثیر ژن ها می باشند .مطالعاتی که بر
روی دو قلوها انجام شده است ،نشان داده است که ژن ها  50-70درصد استعداد فرد را برای پیشرفت چاقی
تعیین میکنند ( .)12این مطالعات تأیید می کند که  90-70درصد تغییرات  BMIژنتیکی است .اگرچه ژن
های متعددی در چاقی دخیلند ،ژن های  ،obژن آدیپونکتین ( ،)ADIPOQژن  FTOو ژن بتا آدرنورسپتور
توجه زیادی را به خود معطوف نموده اند .انتخاب های تغذیه ای و شیوه زندگی می توانند ژن های محرک چاقی
را فعال یا غیر فعال نمایند .لذا با اطالع از ژنتیک کودکان می توان برنامه ریزی مؤثرتری برای کنترل وزن انجام
داد (.)11
به عالوه کودکانی که نارسایی رشد و سو تغذیه داخل رحمی و سال های اول زندگی را دارند بیشتر در معرض
خطر چاقی اواخر کودکی و بزرگسالی همراه با افزایش خطر پرفشاری خون و باال بودن سطوح لیپید های خون و
گلوکز هستند (.)12
 )2عوامل هورمونی
لپتین ،هورمونی است که توسط سلول های چربی آزاد می شود و غلظت پالسمایی آن رابطه ی مثبتی با کل
توده چربی بدن دارد .گیرنده های خاص فعال لپتین در مغز عمدتاً در هسته فوقانی هیپوتاالموس واقع هستند.
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در نتیجه یک سیگنال مستقیم از مقدار چربی در بدن به مغز می دهند .این سیگنال لپتین به هیپوتاالموس
فرستاده می شود و پس از آن کالری دریافتی را با افزایش سیری و کاهش اشتها از طریق افزایش تطبیقی گرما
(تولید گرمای اضافی بیشتر و باالتر از آنچه برای متابولیسم پایه و فعالیت بدنی مورد نیاز است) تنظیم می کند.
عالوه بر هورمون لپتین دسته مهم دیگری از هورمون های پپتیدی وجود دارند که در نتیجه تماس مواد غذایی
با دیواره روده ترشح می شوند .سیگنال های آزاد شده از این هورمون های پپتیدی منجر به ایجاد جریان انرژی
و تأثیر بر هیپوتاالموس در کاهش اشتها و کاهش مصرف انرژی می گردد .نمونه از این سیگنال ها شامل پپتید
) ،YY (PYYپپتید شبه گلوکاگون ،)GLP-1( 1-انسولین پلی پپتیدی وابسته به گلوکز ( )GIPو اکسینتومدولین
می باشد.
در افراد چاق مقاومت به هورمون لپتین وجود دارد اما مشخص نشده است این مقاومت علت یا نتیجه چاقی
است .دسته دیگری از اختالل سوخت و ساز بدن مربوط به اختالل در پپتیدهای روده است .روده ی افراد چاق
تمایل کمتری به ترشحات هورمون های پپتیدی  GLP-1و  PYYبه دنبال مصرف غذا دارند.
این اختالت در سوخت و ساز بدن احتماالً با یکدیگر تداخل دارند و در شبکه ای از برهم کنش ها ،به طور
مؤثری یک چرخه معیوب ایجاد می کنند که منجر به چاقی می گردد .مقاومت به انسولین نیز از مهم ترین
اختالالت هموستئاز بدن می باشد .برآیند این اختالالت منجر به چاقی می گردد (.)19
تحقیقات نشان می دهند فتاالت (از پالستیک نرم) غدد درون ریز را مختل می کند و هورمون های تنظیم
کننده بدن را تحت تأثیر قرار می دهد بنابراین طوالنی مدت در معرض فتاالت قرار گرفتن ممکن است سبب
چاقی شود (.)11
 )3عوامل عصبی
عوامل عصبی دخیل در چاقی شامل موارد زیر می شود:
 آسیب های جدی مغز
 تومورهای مغزی
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 تشعشعاتی که با جمجمه برخورد می کند
 بیش فعالی
هر نوع آسیب جدی به مغز باعث عدم عملکرد صحیح مغز می شود.
به عنوان مثال :آسیب به مغز و هیپوتاالموس باعث تسهیل در فعالیت 11- hydroxysteroid
 dehydrogenaseمی شود که که این امر موجب افزایش تبدیل کورتیزون به کورتیزول می شود.
 )4عوامل محیطی
روند جهانی به سوی اضافه وزن و چاقی دوران کودکی و نوجوانی به دو علت عمده عوامل غذایی و فعالیت
فیزیکی نسبت داده شده است ( .)15اما از دالیل مهم دیگر در بروز چاقی و اضافه وزن در کودکان و نوجوانان
عوامل روانی-اجتماعی و عوامل اقتصادی است.
 عوامل غذایی
افزایش مصرف غذاهایی که معموالً پر کالری هستند (قند و چربی باالیی دارند) و ارزش تغذیه ای اندکی دارند
(ویتامین ها ،مواد معدنی و ریزمغذی های اندکی دارند) و یا علی رغم داشتن ارزش غذایی حاوی موادی هستند
که سالمت مصرف کننده را به مخاطره می اندازد ( .)16عالوه بر آن میزان خوردن در جمع بیشتر از تغذیه
انفرادی است و اکثر خانواده هایی که تعداد وعده های بیشتری را بیرون از منزل میل می کنند ،کودکان چاق
تری دارند .عادات غذایی خانواده و نوع برخورد آن ها اثر به سزایی بر تغذیه و اضافه وزن کودک دارد (.)17
 فعالیت فیزیکی
در حال حاضر سبک زندگی به سوی زندگی کم تحرک و فاقد فعالیت فیزیکی سوق داده شده است ()16
این کاهش فعالیت جسمی به موجب تماشای تلویزیون ،کار با کامپیوتر ،فقدان فضای ورزشی ،تفریحی و نگرانی
های پیشگیری از بیماری ها و استفاده از خودرو حتی برای مسافت های کوتاه ایجاد شده است .توصیه انجمن
اطفال آمریکا ( )AAPاین است که کودکان روزانه حداکثر دو ساعت را صرف تماشای تلویزیون و ویدئو نمایند
(.)12
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 )5عوامل روانی
والدین عالوه بر توجه به تغذیه صحیح و میزان فعالیت کودک ،باید عوامل روانی مؤثر بر چاقی کودکان و
نوجوانان را بررسی کرده و در جهت رفع آن بکوشند ( .)17در برخی موارد اختالالتی چون افسردگی ،اعتماد
بنفس پایین ،زورگویی ،حساسیت بیش از حد روی وزن می تواند دستیابی به سالمت را سخت تر کند .عوامل
استرس زا می توانند موجب پرخوری احساسی ،بدرفتاری و در نتیجه اختالل در خوردن و وضعیت بی ثبات
کودک شود .کودکانی که تحت استرس بیشتری هستند ،احتمال پرخوری در آن ها بیشتر بوده و کودک سعی
دارد از این طریق عدم پذیرش یا اعتماد بنفس خود را جبران کند .استرس مزمن می تواند اختاالت خواب،
خستگی و عدم تمایل به شرکت در فعالیت های گروهی را باعث شود .خستگی و خواب ناکافی خود از عوامل
تشدید کننده اضافه وزن است .از طرفی زندگی در شرایط پراسترس مانند فقر و یا اضطراب و افسردگی می تواند
موجب تحریک پاسخ نورواندوکرینی شود .که شامل فعالیت محور غده هیپوتاالموس و سیستم اعصاب سمپاتیک
شده و از طریق تولید کورتیزول بیشتر چاقی شکمی ،مقاومت به انسولین و سندروم متابولیک را ایجاد کند .در
این موارد تشخیص عوامل مؤثر و درمان آن از طریق مشاورین متخصص ضروری است.
از طرفی مطالعات نشان داده اند اختالالت خوردن همچون محرومیت غذایی ،رژیم های سخت ،پرخوری عصبی
و بی اشتهایی عصبی در افراد چاق بیشتر بروز می کند .شیوع اختاالت خوردن نیز در نوجوانانی که تصور منفی
در مورد تناسب اندام خود دارند بیشتر است و کمتر از سایرین رژیم های غذایی و فعالیت بدنی مناسب را دنبال
می کنند (.)17
یکی از مسایل مهم در رابطه با چاقی کودکان عدم اعتماد بنفس و تصور از فیزیک خود بوده و در برخی موارد
این مسئله با فشار و تحریک والدین و اطرافیان تشدید شده و وضعیت نامناسب روحی را برای کودک و یا
نوجوان فراهم می کند .کودکان چاق گاهی مورد تمسخر قرار گرفته و از انواع گروه های همساالن ،خانواده و یا
اجتماع طرد می شوند .این شرایط کودک یا نوجوان را عصبی کرده و موجب رفتارهای نامناسب برای جبران
احساسات منفی در او می شود (.)12
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پرخوری احساسی
به خوردن بیش از حد مواد غذایی بدون احساس گرسنگی واقعی و برای رفع نیازهای روحی و ایجاد آرامش را
خوردن احساسی گویند .در این موارد شخص بدون نیاز واقعی به غذا و تحت شرایط روحی خاص به سرعت
احساس گرسنگی کاذب داشته و هرچه در دسترس داشته باشد ،خصوصاً مواد غذایی با ارزش تغذیه ای پایین را
می خورد .پرخوری احساسی چون بدون نیاز بدن به کالری و مواد مغذی رخ می دهد ،در اکثر موارد موجب
اضافه وزن شده و اگر به شکل مزمن باشد چاقی از عوارض آن خواهد بود.
عالئم اختالالت خوردن در کودکان و نوجوانان:
 -در خفا غذا خوردن

 -شمارش کالری

 -ترس از چاقی

 -ریزه خواری

 )6عوامل اقتصادی
نتایج مطالعات مختلف گویای آن است که بیشترین شیوع اضافه وزن ،چاقی و چاقی شکمی کودکان در کالن
شهرها وجود دارد؛ در حالی که کم وزنی در مناطقی که جایگاه اقتصادی پایین تری دارند دارای گستردگی
بیشتری است .در مطالعه ی کلیشادی و همکاران که بر روی کودکان ایرانی انجام شده است ،توزیع الگوی شیوع
اختالالت وزنی کودکان به طور قابل مالحظه ای متأثر از وضعیت اقتصادی محل زندگی متفاوت می باشد (.)14

عوارض چاقی در کودکی و نوجوانی
کودکان و نوجوانان چاق به احتمال زیاد در بزرگسالی نیز چاق خواهند بود ( )23-20و بیشتر در معرض
مشکالتی همچون بیماری قلبی ،دیابت نوع  ،2حمله قلبی ،انواع سرطان و پوکی استخوان قرار دارند ()29
مطالعه ای نشان داد کودکانی که تا سن  2سالگی مبتال به چاقی می شوند احتمال بیشتری برای ابتال به چاقی
در بزرگسالی دارند (. )21
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چاقی با افزایش ابتال به انواع سرطان ها همچون سینه ،کولون ،اندومتریوم ،مری ،کلیه ،پانکراس ،تیروئید،
تخمدان و پروستات مرتبط است ( .)25مردانی که در نوجوانی چاق بودند خطر سرطان کولورکتال و نقرس در
آن ها باالست در حالی که در زنانی که در نوجوانی چاق بودند خطر آرتریت باالتر از همساالن الغرشان می باشد
(.)12
کودکان و نوجوانان چاق بیشتر در معرض مشکالت استخوانی ،آپنه و مشکالت اجتماعی و روانی مانند اعتماد

بنفس پایین قرار دارند (.)27 ,26 ,29
راه های پیشگیری از بروز چاقی در کودکان
سه دوره برای جلوگیری از چاقی بزرگسالی مهم و بحرانی می باشند :سن  5-7سالگی ،نوجوانی و بارداری تعامل
بین ژن در جنین با افراط تغذیه ای یا سوتغذیه مادر مرتبط است.
بهتر است زنان قبل از بارداری به وزن مناسب خود دست یابند و آنان را به شیردهی تشویق کرد.
بعد از تولد ،تغذیه زیاد برای رشد گرفتن ( )catch-up growthدر کودکان نارس یا کم وزن می تواند باعث
چاقی شود .شروع بسیاری از اختالالت بزرگسالی ،در کودکان چاق مشاهده می شود (.)11
برنامه ملی آموزش کلسترول برای کودکان باالی  2سال همان توصیه های بزرگساالن است:
حداکثر 30درصد کالری از چربی
چربی اشباع کمتر از %10
چربی %10 PUFA
چربی %20 MUFA
کلسترول حداکثر  300میلیگرم در روز
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انجمن کودکان آمریکا توصیه می کند کودکان از  2سالگی به مصرف غذاهای کم چرب روی بیاورند تا در 5
سالگی به حداکثر  %30کالری از چربی برسند.
کودکان ابتدایی باید حداقل  60دقیقه در روز فعالیت متوسط تا شدید ورزشی داشته باشند.
با رعایت موارد فوق احتمال بروز چاقی به حداقل می رسد (.)12
هیچ ماده غذایی به تنهایی در چاقی مؤثر نیست .میزان دریافت کالری باید در نظر گرفته شود ،جایگزین کردن
کربوهیدرات با جذب کندتر و محدودیت دریافت کربوهیدرات های با جذب سریع و قند ساده از راهکارهای
صحیح است .توصیه خاصی برای دریافت درشت مغذی ها در جلوگیری از چاقی نمی توان کرد .غذاهای گیاهی
می توانند به عنوان غذای اصلی مصرف شوند که رژیمی متعادل با مواد مغذی کنترل شده خواهد بود .آب باید
به عنوان نوشیدنی اصلی کودکان جایگزین نوشیدنی های شیرین و گاز دار شود .کودکان باید حداقل  9وعده
غذایی را که شامل صبحانه است ،مصرف کنند .وعده هایی غذایی منظم خانواده باید رعایت شود و از طرف دیگر
مصرف مکرر فست فود از برنامه غذایی خانوار حذف شود .میان وعده های سالم غذایی باید در خانواده باب شده
و میزان هر وعده با توجه به سن و نیازهای آن تعیین گردد (.)22
پیشگیری از چاقی در کودکان و نوجوانان نیاز به طیف وسیعی از استراتژی های مربوط به تغییر در منزل،
همسایه ها و محیط های تفریحی ) (microenvironmentو سوپرمارکت ها ،وسایل نقلیه و برنامه ریزی
شهری دارد ).)1( (macroenvironment
این استراتژی ها می بایست با برجسته کردن نقش مهم فعالیت فیزیکی( )Physical activityو آموزش تغذیه
( )Nutrition Educationهمراه باشد .مطالعات متعددی نشان داده اند که مدارس ظرفیت مطلوبی جهت
مداخله پیشگیرانه از طریق فعالیت و آموزش دارد .طیف وسیع تنوع فعالیت ها در مدارس ،امکان استفاده تعداد
زیادی از دانش آموزان به صورت همزمان از آموزش ،پیوستگی و استمرار مداخله در طول زمان تحصیل ،الزام
دانش آموزان به انجام مداخله در دوران تحصیل و امکان برگزاری جلسات آموزشی برای والدین و درگیر کردن
خانواده ها از مزایایی است که مدارس را به بهترین مکان برای پیشگیری از چاقی در دوران کودکی و نوجوانی
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مبدل می کند ( .)24والدین باید دسترسی کودکان به غذاهای پرکالری ،نوشیدنی ها و غذاهای با ارزش غذایی
کم در خانه و رستوران را کم کنند ،از محدودیت بیش از حد غذایی جلوگیری شود ،از غذا به عنوان پاداش
استفاده نشود و کودکان را به خوردن روزانه صبحانه تشویق کنند (.)11

درمان چاقی در کودکان و نوجوانان
اصالح شیوه زندگی
والدین می بایست تشویق گردند که الگوهای غذایی سالم را در خانه ترویج دهند .فعالیت فیزیکی کودکان می
بایست افزایش یابد ،همان طور که پیش از این نیز اشاره شد ساعات تماشای تلویزیون و بازی های کامپیوتری
به حداکثر  2ساعت در روز کاهش یابد و به موازات آن کودکان را به بازی ،دویدن ،شنا ،دوچرخه سواری ،رقص
و ...تشویق کنید.
رژیم درمانی
پس از بررسی وضعیت تن سنجی کودکان و تشخیص اضافه وزن و چاقی الزم است امتیاز کفایت دریافت
خوراک با استفاده از هرم راهنمای غذایی محاسبه گردد.
کودکان در موارد تشخیص اضافه وزن نباید تحت رژیم کاهش وزن قرار گیرند بلکه هدف تنظیم وزن در کودکان
دارای اضافه وزن ،حفظ وزن و یا کاهش سرعت افزایش وزن می باشد تا با افزایش قد به تدریج در وزن متناسب
خود قرار گیرند و اگر وزن مناسب بزرگسالی را داشته باشند بایستی تالش کرد تا سنین مورد نظر وزن کنونی
خود را حفظ کنند .اما در مواردی که کودکان با  BMIباالی صدک  45یا بین  25تا  45دارای ریسک
فاکتورهای دیگر باشد ،کاهش وزن به میزان  10تا  12پوند در سال مجاز و قابل توصیه است .بنابراین رژیم
کاهش وزن ،باید برای کودکان چاق در نظر گرفته شود .ولی از آنجایی که کودک در سن رشد است ،این کاهش
وزن باید به آرامی صورت گیرد تا لطمه ای به رشد او وارد نیاید .لذا برای کاهش وزن مورد نظر ،نیاز به کاهش
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کالری از کل انرژی مورد نیاز او می باشد .می بایست فعالیت کودک را نیز افزایش داد؛ تا بخشی از کاهش کالری
از طریق کاهش انرژی دریافتی و بخشی از طریق افزایش فعالیت بدنی باشد.
انرژی در نوجوانان برای  9گروه بی تحرک ،کم فعالیت ،فعال و بسیار فعال بر حسب قد ،وزن ،سن و جنس
برآورد گردیده است .روزانه می بایست  25کالری ،انرژی بیشتری جهت رشد و افزایش بافت مصرف گردد.
نیاز های انرژی در کودکان بر حسب قد می باشد:
کودکان2-5سال13-15kcal/cm :
دختران 6-11سال13-19 kcal/cm :
پسران 6-11سال16-17kcal/cm :
کفایت انرژی دریافتی در نوجوانان با پیگیری وزن و  BMIبه خوبی قابل ارزیابی است (.)12
برنامه غذایی باید طوری تنظیم شود که نیازهای انرژی کودک براساس سن و جنس تأمین شود :پروتئین -35
 ،٪10چربی ٪25-90و کربوهیدرات ٪95-65
در صورت داشتن کلسترول باال ،تأکید بر مصرف غذاهای کم چرب و کم کلسترول ،و استفاده از استانول و
استرول های گیاهی در برنامه روزانه می باشد.
انرژی دریافتی را با کاهش دانسیته انرژی غذاها کاهش می یابد .از محصوالت کم کالری ،میوه های تازه و
سبزیجات غیر نشاسته ای و غالت کامل استفاده می شود .مصرف شیرینی جات و دسرها در میان وعده ،مصرف
غذاهای سرخ کرده و چرب کاهش می یابد.
در صورت نیاز به اصالح کم خونی ها ،منابع آهن ،ویتامین های گروه  ،Bویتامین  Cو پروتئین در برنامه قرار می
گیرد .شیر باید به اندازه مقدار توصیه شده برای سن مصرف شود نه بیشتر ،باید مطمئن شد سایر منابع غذایی
عالوه بر شیر مصرف می شوند .بعد از  2سالگی از شیر بدون چربی یا کم چرب استفاده می شود.
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در کودکان کوچک تر آبمیوه باید به  6اونس محدود شود ،به طور کلی نوشیدنی های شیرین شده با شکر
محدود شوند .شکر اضافه شده به غذا و نوشیدنی ها باید کمتر از  25درصد کل کالری مصرفی باشد.
میان وعده ها کنترل شوند :میوه و سبزی تازه ،کراکر ساده ،چوب شور ،پاپ کورن ساده ،تکه های تخم مرغ
پخته ،آبمیوه و آب سبزیجات شیرین نشده ،تکه های پنیر کم چرب پیشنهاد می شود .انتخاب میان وعده ها
مطابق با سن مهم است .پاپ کورن و سایر مواد غذایی که باعث احتمال خفگی در کودکان کوچک تر می شود،
نباید استفاده شوند.
دارو درمانی
درمان چاقی دوران کودکی بستگی به سن و وضعیت پزشکی کودک دارد .در شرایط کمی ،درمان دارویی یا /و
جراحی جهت کاهش وزن در نظر گرفته می شود .آخرین گایدالین های غدد ( )CPGپیشنهاد می کنند که
درمان پزشکی را می توان برای موارد زیر در نظر گرفت:
 )1کودکان چاق ) BMIباالتر از صدک  ،(45در صورت شکست در برنامه رسمی )(FORMAL PROGRAM
اصالح شدید شیوه زندگی.
 )2کودکان دارای اضافه وزن ( BMIبین صدک  ،)25-45در صورتی که با اصالح شدید شیوه زندگی-
مشکالت جدی ) (severe comorbiditiesهنوز پا بر جا باشد .خصوصًا در کودکان با سابقه خانوادگی
دیابت نوع  2یا بیماری قلبی عروقی زودرس.
در حال حاضر با توجه به گسترش و شیوع چاقی کودک ،درمان غذایی و رفتاری برای نوجوانان به شدت چاق
خیلی موفقیت آمیز نیست .با این حال مصرف داروها برای درمان کودکان و نوجوانان خیلی چاق )extremely
 (obeseجز اهداف جدید قرار گرفته است.
در حال حاضر سه دارو اصلی برای درمان چاقی کودکان در نظر گرفته می شود :ارلیستات ،سیبوترامین و
متفورمین.که تنها دو دارو اول توسط  FDAبرای درمان طوالنی مدت چاقی تأیید شده است .اما عوارض جانبی
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دراز مدت این داروها در حال حاضر نامشخص است و ایمنی و سودمندی (تأثیر) بیش از  9سال برای ارلیستات و
بیش از  2سال برای سیبوترامین مشخص نشده است.
ارلیستات )(xenical –Alli
ارلیستات با مهار لیپاز پانکراسی و معدی عمل می کند و در نتیجه باعث بالک شدن جذب چربی در روده ها می
شود .درمان با ارلیستات با کاهش قابل توجه در  )./7kg/m2( BMIدر بزرگساالن رابطه داشته است .اگرچه،
اغلب بیماران برخی عوارض گوارشی مانند درد شکمی و استئاتوره را تجربه می کنند .عوارض جانبی معموالً
خفیف تا متوسط هستند و به طور کلی در طول زمان بهبود می یابند .ارلیستات باید با غذا مصرف شود .در حال
حاضر ،فقط زنیکال تأییدیه  FDAبرای درمان چاقی در کودکان باال  12سال را دارد.
سیبوترامین )(meridie
بازجذب سروتونین ،نوراپی نفرین و دوپامین را مهار می کند ،در نتیجه باعث سرکوب اشتها می شود .متا آنالیزی
نشان می دهد سیبوترامین می تواند  BMIرا  2/9 kg/m2بعد  6ماه کاهش دهد و مؤثرترین دارو در نظر گرفته
میشود .عالوه بر این ،افراد چاق تحت درمان با سیبوترامین بهبود بیشتری در پارامترهای چربی داشتند (در
مقایسه با گروه دارونما) .با این حال ،بیماران نوجوان دریافت کننده سیبوترامین افزایش زیادی در فشار خون و
نبض داشتند.
سیبوترامین توسط  FDAبرای درمان نوجوانان چاق باالتر از  16سال تأیید شده است .دوز معمول 5-15 mg
یک بار در روز می باشد .در حال حاضر برچسب دارویی پیشنهاد می کند که بیماران با سابقه بیماری شریان
کرونر ،بیماری احتقانی قلب ،آریتمی قلبی یا سکته مغزی از سیبوترامین استفاده نکنند (این نگرانی باعث شده
برخی البراتوار ها تصمیم بگیرند که سیبوترامین را از بازار موجود جمع آوری کنند).
متفورمین
مورد تأیید برای کودکان چاق  17سال به باال و مبتال به دیابت نوع 2
سایر داروها مانند متفورمین ،هورمون رشد و  OCTREOTIDEباید برای درمان چاقی در برخی شرایط درمانی
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) (other than commen T2DMاستفاده شوند.
داروهایی چون ( rimonabantبه دلیل افزایش ریسک اضطراب و افسردگی و افکار خودکشی)naltrexone ،
و  ،bupropionفنترمین و توپیرامات در حال حاضر مورد تأیید  FDAو دارای تأییدیه الزم برای کودکان چاق
نمی باشند (.)33-30
جراحی در درمان چاقی کودکان و نوجوانان
برای درمان چاقی مرضی در نوجوانان ،پزشکان با بزرگ ترین معمای درمانی روبرو شده اند .به طوری که بررسی
ها نشان داده اند که داروهای کنونی و مداخالت رفتاری به ندرت نتایج معنی داری را در درمان چاقی مفرط
ایجاد می کند ( .)39عالوه بر استفاده از داروهای سیبوترامین و اورلیستات ( )35رویکرد دیگری که در درمان
چاقی های مرضی و ناموفق پیشنهاد می شود ،جراحی است .سابقۀ استفاده از روش های جراحی در درمان چاقی
مرضی (مفرط یا چاقی شدید) به پنجمین قرن خود می رسد ( .)36از سال  2000-2003تعداد نوجوانان کاندید
جراحی سه برابر افزایش یافته اند ( .)39بای پس معده و باندینگ معده منجر به کاهش وزن می شود .ولی
هزینۀ این روش ها از  2/650دالر تا  25000دالر متغیر خواهد بود که میزان آن برای بعضی افراد زیاد و غیر
قابل اجرا می باشد ( .)37بنابراین روش  Bariatricدر نوجوانان پیشنهاد و کفایت باالی این روش منجر به این
تصمیم گیری شد که از این روش برای درمان مؤثر چاقی مرضی به کار رود ( .)36اگر چه این روش جراحی در
افراد بالغ عوارض همراه با چاقی را بهبود می دهد ،اما واضح نیست که عوارض همراه با چاقی در نوجوانان تا چه
حدی تحت تأثیر جراحی قرار گیرد (.)32
تاریخچۀ جراحی در درمان کودکان شدیداً چاق ،مزایا و عوارض آن
گاستروپالستی اولین روش انتخابی برای کاهش وزن کودکان چاق استفاده گردید که این روش در نوجوانان
نسبت به بالغین به طور معنی داری مؤثرتر واقع گردید ( . )34بعد از سال  2000از روش الپاراسکوپی در درمان
نوجوانان شدیداً چاق استفاده گردید ( .)90مدارک رایج پیشنهاد می کنند که در نوجوانان بعد از عمل جراحی و
ایجاد کاهش وزن ،عوارض پزشکی و وضعیت روانی و اجتماعی آنها بهتر می شود .بنابراین جراحی برای نوجوانان
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شدیداً چاق نیز مورد حمایت قرار گرفت ،زیرا درمان مؤثرتری برای این نوع چاقی محسوب می شد .انجام
جراحی  Bariatricدر دوره ی نوجوانی نسبت به افراد بزرگسال ممکن است مؤثرتر باشد ،زیرا این روش برای
نوجوانان نسبت به افراد بالغ قابل استفاده تر و مناسب تر بوده و حتی خطرات آن ضعیف تر می باشد (.)39
اگر چه جراحی  Bariatricمی تواند به عنوان یکی از رویکردهای مهم در کاهش وزن و رفع عوارض همراه با
چاقی انجام شود ،اما این که این روش در دوره نوجوانی برای تمام دوران های بعدی زندگی نیز مفید و مناسب
خواهد بود ،هنوز مشخص نشده است .زیرا به نظر می رسد اوالً مکانیزم های بیولوژیک قوی نقش مهمی را در
پیشرفت چاقی شدید بازی می کنند .ثانیاً ممکن است این روش جراحی در دوره نوجوانی عوارض و پیامدهای
تغذیه ای پیش بینی نشده ای نیز داشته باشد .با استفاده از مطالعات انجام شده در روش  Bariatricو مدارک
موجود در بالغین و نوجوانان به عنوان یک راهنمای مستدل به ویژه در نوجوانان مبتال که عوارضی همراه با چاقی
نظیر عوارض سایکولوژیک و پزشکی را دارند ،این روش را می توان به عنوان یک روش مناسب پیشنهاد نمود .با
توجه به بعضی عوارض سایکولوژیک ،پزشکی ،اختالل در کیفیت زندگی و افزایش هزینه های مراقبتی و
بهداشتی در نوجوانان چاق ،دادن فوریت به روش جراحی بایستی گسترش یابد ،زیرا مطالعات انجام شده در
ز مینه جراحی ایمنی و کفایت این تکنیک اندیکاسیون استفاده از این روش را برای نوجوانان چاق ثابت کرده اند
( .)91کفایت باالی جراحی ( )%20در مقابل سایر درمان ها ( ،)%5قطعی ترین عامل برای پیشرفت روش
 Bariatrieشد .در سال  1441انستیتوی بهداشت ملی ،درمان مؤثر چاقی مرضی را فقط جراحی پیشنهاد کرده
است ( .)34اما به این مسأله نیز بایستی توجه نمود که کودکان از نظر بیولوژیکی ،رفتاری ،اجتماعی ،مراحل
رشد ،تکامل بیولوژیکی و سن با بزرگساالن کامالً متفاوت هستند .بنابراین برای استفاده از روش های جراحی
باید این تفاوت ها را مورد نظر قرار داد ( .)90برای پیشرفت و توسعه روش  Bariatricهیچ معیار قطعی وجود
ندارد ،امّا الزم است جراح و بیمار با هم مشورت نموده و با اطالعات کسب شده و همکاری پزشک و بیمار روش
مناسب جراحی انتخاب شود ( .)36در بعضی مطالعات استفاده از روش  Eariatricموجب بروز افسردگی و
کاهش کیفیت زندگی شده است در حالی که بروز دیابت نوع  ،2بیماری قلبی و آپنه انسدادی هنگام خواب
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کاهش یافته است .هر چند اثرات مضر این روش در نوجوانان نسبت به بالغین کمتر بوده است ،اما اثرات طوالنی
مدت آن هنوز ناشناخته است ( .)90کاندیداهای جراحی ضروری است به مراکزی ارجاع داده شوند که دارای
مدیریت قوی بوده و قادر باشند در مورد نیازهای نوجوانان اظهار نظر نمایند و بایستی جراحی در انستیتو هایی
انجام شود که برای تأمین نیازهای مراقبتی سه گانه این بیماران مجهز شده و پیامدهای کلینیکی ناشی از
جراحی را در طوالنی مدت جمع آوری نموده و گزارش نمایند (.)92
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