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  در سنین باروري  ها يمغزچاق و ریز 
  

  حمیده محدثی  ده:نویسن
  ،ارومیه پزشکی علوم دانشگاه، کودك و مادر چاقی تحقیقات مرکز آدرس:

  Hmohaddesi.han@gmail.com 
  
چاقی به عنوان یکی از  . است کرده تبدیل جهانی مشکل یک به را تحرك، چاقی بی زندگی و دریافتی انرژي افزایش حاضر حال در

 . شود یمدر سطح جهان محسوب ز) سکلرواري قلبی، سرطان، سکته، دیابت و آتروبیما (  عوامل عمده پنج بیماري مهلک
در  ،پیش بینی شده بود که میلیارد نفر از مردم دنیا اضافه وزن دارند 1سازمان بهداشت جهانی تخمین زده است که بیش از  

شمار افراد مبتال به اضافه وهمچنین   اشندمیلیون نفر چاق ب700میلیون بزرگسال دچار افزایش وزن و 2/3میالدي حدود 2015سال
  میلیون نفر افزایش یابد.1/12میلیون و 2/16به ترتیب  2030وزن و چاقی در سال

  دلیل به همین .است گروه این سالمتی گرو در کشور آینده سازان و سالمتی دهند یم تشکیل را جهان جمعیت از نیمی حدود زنان
 غیرممکن زنان تغذیه و اولویت قراردادن بهداشت در بدون جدید قرن در همه براي و سالمتی بهداشت تأمین و پایدار توسعه به رسیدن

  .نماید یم
،سنین باروري به دادند یمتشکیل ) ساله 49-15 (زنان سنین باروري  ار%ازجمعیت هفتادوپنج میلیونی کشور33 یباًتقر 1390درسال  

 سنین در چاقی شیوع  .هاي عمده درزندگی زنان ازاهمیت فوق العاده اي برخورداراست علت تاثیرگذاري  برمجموعه تغییرات وانتقال

در صد 57درصد مردان و 42,8) میالدي  2005( در مطالعه کشوري سالمت . است افزایش حال در اي کننده طور نگران به باروري
 74درصد مردان و  54اضافه وزن و چاقی به  توأمنی میالدي فراوا 2015سال  شده که در بر آورد شد و پیش بینی باال وزن زنان 

  . درصد زنان برسد
 ندرمس ، کمردردوآرتروز زانو :شامل  گرفته قرار ییدتأ و مورد بررسی متعددي مطالعات در زنان در چاقی و بار منفی آن  عوارض

 باروري بر موارد سایر و قاعدگی در ختاللا شروع قاعدگی، زمان تغییر هورمونی، تعادل در اختالل کیستیک، دیابت، پلی تخمدان

افزایش خطر ، عمل سزارین و نیز میزان باالتر از شرایط زایمان پر خطر مانند دیابت و فشار خون باال يچاقی مادر با میزان باال. باشد یم
زنان چاق در ، رهمراه است ها ،باکاهش شروع تغذیه با شیر مادروکاهش طول مدت تغذیه باشیرماد مرگ و میر نوزادان و ناهنجاري
  .باشند یموسرطان تخمدان  سرطان آندومتر،سرویکس، پستان معرض خطر باالتري براي ابتال به

مختلفی براي افزایش وزن و چاقی وجود دارد. بطور معمول چاقی را بعلت همزمان افزایش دریافت کالري و کاهش فعالیت و  هاي يتئور
ی نتیجه یک تعامل پیچیده میان استعداد ژنتیکی، محیط و سبک زندگی است که هنوز سهم نسبی .چاقگیرند یممصرف انرژي در نظر 

بیلیون 2حدودمطرح شده است  که  ها يمغزیگی از عوامل موثردر بروز چاقی  کمبود ریز هر کدام بطور کامل شناخته نشده است. 
و مواد معدنی ضروري تعریف   ها یتامینوکمبود  به صورت "پنهان گرسنگی" ها يمغزریز ، کمبود  برند یمرنج  آن نفردرسراسردنیا از

و در نتیجه چاقی و داده ها ممکن است خطر رسوب چربی راافزایش  کمبودریزمغذي، چاقی بسیارمهم است آن با  ارتباط که   شود یم
  .آن افزایش یابد مرتبط با هاي یماريب

در سطح کالن جامعه در بسیاري از کشورهاي جهان یکی از  ها یزمغذيربود انجام شده نشان می دهندکه  امروزه کم هاي یبررس
و باعث کند شدن توسعه  داشته مشکالت عمده بهداشتی ـ تغذیه اي است که پی آمدهاي نامطلوب اقتصادي ـ اجتماعی در پی 

  . شود یماقتصادي کشورها 
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در حال گذر تغذیه اي است.  نیز  ي مصرف مواد غذایی در کشور، ایرانبا توجه به تغییر ات اقتصادي ـ اجتماعی، شیوه زندگی، و  الگو
اخیر (افزایش مصرف چربی ، قند و شکر و کاهش مصرف مواد لبنی و میوه و سبزي و گوشت) بر  يها دههتغییر الگوي مصرف در 

، و Aآهن، روي، ویتامین  هاي يمغذکه کمبود ریز  دهند یممطالعات دو دهه اخیرنشان .  داشته است یرتأث ها یزمغذيروضعیت 
هستند که  هایی یزمغذيرکلسیم و روي نیز دیگر ،  سنی ـ جنسی در کشوربطور گسترده شایع است يها گروهدرهمه D  ویتامین 

  .کمبودشان در کشور نشان داده شده است
کمبود شدید  آن گزارش شده است ، بیش از یک بیلیون در دنیا کمبود در  در جهان بطور اپیدمیک شیوع داردDکمبو د ویتامین 

مطالعات مختلف  نشان داده اندکه   % است .80% و در عربستان صعودي باالي 70در دختران نوجوان و جوان ایرانی باالي D ویتامین
ست که در افراد چاق بطور معنی داري کمتر از افراد نرمال ا Dسطح ویتامین .  رابطه معکوس دارند BMIو  Dسطح سرمی ویتامین 

در مطالعه اخیر کشوري میزان کمبود این ویتامین خیلی باال گزارش شده است .   این بدلیل وجود چربی بیشتر در این افراد است
. بنابراین نقش حیاتی در معدنی شدن و سالمت شود یمدرصد فسفر  80درصد کلسیم و  40تا  30باعث افزایش جذب  Dویتامین 

  . استخوان دارد
 دریافت .باشد یم چـرب اسـیدهاي و چربـی جـذب مهـار کلسیم، اثر ینتر ساده،  ارتباط دارد شکمی کلسیم باچاقی فیناکا دریافت

 بـه ، است ارتباط در انسولینی مقاومت و دیابت باال، فشارخون مثل متابولیکی ازاختالالت ناشی چاقی با معکوسرطو به د زیا کلسیم

اپیدمیولوژیک نشان  يها دادهشـود  میـانجیگـري سـلولی درون کلسیم برکنترل نقشان توسـط بدن بروزن کلسیم تأثیر که رسد یم نظر
  . انسولین دارند که افراد با مصرف کلسیم باال شیوع کمتر اضافه وزن، چاقی، ومقاومت به دهد یم
 پـره با بارداري در منیزیم  کمبـود ،است هگرفت قرار توجه مورد نیز  کمبودمنیزیم زمینه ساز عوامل از یکی عنوان به چاقی یراًاخ

  .اسـت  همـراه تولد هنگام کم وزن بروز مادر، شدن بستري افزایش زودرس، زایمان اکالمپـسی،
 سازمان برآورد است. طبق جامعه دیگر يها گروه همه از بیش (سنین باروري) ساله 45تا 15 زنان بین در فقرآهن کم خونی شیوع

 مبتال کم خونی به یافته توسعه در کشورهاي درصد 12 و توسعه درحال کشورهاي در زنان غیرباردار درصد 43 بهداشت، جهانی

. ریسک  چاقی در افراد  با کمبود آهن نیز همچون سایر باشد یم درصد 18 و درصد 56 به ترتیب باردار يها خانمدر  میزان این .هستند
  را باال گزارش شده است.  ها يمغزریز 

  و....نیز با چاقی و اضافه وزن گزارش شده است . Aچون روي ،ید ، ویتامین  ها يمغزلعات مختلف ارتباط کمبود سایر ریز در مطا
 یرتأثممکن است براي، پیشگیري از چاقی و همچنین براي افزایش  ها يمغذنتایج مطالعات نشان داده است که بهبود وضعیت ریز 

در زنان  ها يمغزمختلف و متعددي جهت جایگزینی ریز  هاي ياستراتژ.، مهم باشد ها يمغذریز چاقی در جمعیت با کمبود  يها درمان
 . باشند یم ها یاريکه شامل ارتقا آموزش ،تغییرات غذایی و مکمل  اند شدهباردار طراحی 


