
 هُـوَالشـافي

  
 كنترل وزن در پيشگيري از سرطان

  
 شود حتماً با پزشک معالج خود مشورت فرماييد.رساني دارد توصيه ميتوجه: اين مطالب تنها جنبه اطالع

 

 توصيه به بيماران 

منظم ورزش كنيد تا بين  طور به و كنيد استتتتهاد  مغذي غذايي رژيم از. داريد نگه  متعادل حد در را خود وزن -1 

 مصرف و صرف انرژي به وجود آيد. 

ضافه كه صورتي در -2  شتر كنيد سعي اول درجة در داريد، وزن ا شويد چاق بي  تدريجي شدن كم براي سپس و ن

 . بخوريد غذا كمتر تعادل، حد در آن حهظ و وزن كاهش درازمدت هدف و وزن

 خطرات مرتبط با اضافه وزن 

شدن و چاق بودن تنها  ضافه وزن يا چاقي، احتمال بيمار ست. ا سالمت ا سأله زيبايي نيست. بلكه يك نگراني جدي براي  يك م

 كند: دهد. براي مثال، چاقي احتمال ابتال به چندين بيماري را بيشتر ميمرگ زودرس را افزايش مي

  سرطان پستان بعد از يائسگي 

  سرطان رود 

  سرطان مري 

 ا سرطان كيسه صهر 

  سرطان كليه 

  سرطان رحم 

 اضافه وزن يا چاقي همچنين در گسترش بسياري از بيماريها و شرايط ديگر دخيل هستند:

  بيماري قلبي 

  سكتة مغزي 

  فشار خون باال 

  كلسترول باال 

  2مرض قند نوع  

  التهاب استخوان و مهاصل 

  آسم 

  قطع نهس به هنگام خواب 

   بيماري كيسه صهرا 

  مشكالت بارداري 

  قاعدگي نامنظم 

  مشكالت رواني مانند افسردگي 

  روييدن نابجاي مو در زنان 

 اختياري ادراري بي 

 آيندهاي بسيار منهي داشته باشد:اضافه وزن در كودن و نوجوانان ممكن است پي

  اضافه وزن و چاقي بزرگسالي 



  باال خون چربي  

 ر خون باال فشا 

  استخوان مشكالت  

  خودكم بيني و افسردگي 

  
 زمينة اضافه وزن در اياالت متحده آمريكا 

درصد از جمعيت بزرگسال دچار  60اياالت متحد  آمريكا در حال حاضر دچار اپيدمي اضافه وزن و چاقي است. امروز  بيش از 

ستند و اين مقدار به طور مداوم  ضافه وزن يا چاقي ه شدار دهند  در وزن جوانان نيز ديد  نيز افزايش ميا يابد. يك افزايش ه

تواند به زودي رقيب دخانيات اند كه اضافه وزن ميشود. در گزارشي كه اخيراً منتشر شد  است جراحان عمومي هشدار داد مي

ضافه نه تنها شود مگر آنكه اين اپيدمي تحت كنترل درآيد. وزن ا شگيري  طول و كيهيت زندگي را تحت تأثير  در مرگ قابل پي

صادي ميدهد بلكه باعث هزينهقرار مي سال هاي باورنكردني اقت ست كه چاقي در اياالت متحد  هر  شد  ا شود. چنين برآورد 

 آورد. وري به بار ميرفتن بهر هاي پزشكي و ازبينميليارد دالر هزينه در زمينة مراقبت 117بيش از 

تر بخش هاي جمعيت محتمالً چاقكند. اگر چه بعضي از كند و كمتر ورزش مييكا بيشتر غذا مصرف ميبه طور كل جامعه آمر

ستند.  ضافه وزن ه سال و نژاد و قوم در معرض خطر افزايش يافتة چاقي و ا سن و  ستند اما مردان و زنان در هر  سايرين ه از 

 ست. پيشگيري و درمان اضافه وزن براي سالمت افراد جامعه حياتي ا

 سنجش اضافه وزن و چاقي 

ضافي بدن به وضوح احتمال ابتال به بيماري گيري ميزان چربي به طور دهد؛ با اين وجود انداز هاي متعدد را افزايش ميچربي ا

ست. وزن بدن خود مي شد  ا ست چرا كه درون بدن ذخير   ستقيم غيرممكن ا شد  م شان دهندة ميزان چربي ذخير   تواند ن

به خاطر ستتتاختار بدن ميزان چربي ذخير  شتتتد  بستتتيار متغير استتتت و وزن ايد  آل بدن معني ندارد. در عوض، باشتتتد اما 

گيرند. اين هاي ديگر به كرات براي تخمين ميزان چربي بدن و بهتر برآورد كردن احتمال خطر مورد استتتهاد  قرار ميستتنجش

شاخص تودة بدن، انداز روش شامل  سبتها  ستي  گيري دور كمر، ن ست و مقاومت ظاهري زي ضخامت پو سن،  دور كمر به با

 باشند. مي

روند و برخي از آنها ارتباط ها تنها براي برآورد ميزان چربي بدن به كار ميتشتتتخيص اين نكته اهميت دارد كه اين ستتتنجش

ضافه كه در ارتباط نزديك ببهتري با احتمال ابتال به بيماري را دارند. انداز  گيرد ا احتمال ابتال به بيماري قرار ميگيري چربي ا

سنجشي در بردارندة همة متغيرهاي مهم كه  شد. هيچ  سيت متهاوت با سن و جن سته به عوامل  ست در افراد مختلف ب ممكن ا

 تواند به عنوان ابزاري براي ارائهها ميدهند نيستتتت، با اين وجود اين ستتتنجشتأثير قرار مياحتمال ابتال به بيماري را تحت

 مراقبت از بيمار باشد. 

 شاخص تودة بدن 

( متداول ترين روش سنجش وزن به كيلوگرم تقسيم برقد به توان دو در واحد متر است. براي زنان و BMIشاخص تودة بدن )

صورت  ضافه وزن به  صورت  BMI ≥ 25 kg/m²مردان ا شود. به جدول مرجع تعريف مي BMI ≥ 30 kg/m²و چاقي به 

BMI د. مراجعه كني 

چندين برتري وجود دارد. محاسبه كردن با استهاد  از اين روش آسان است. در بيشتر افراد سنجش با در  BMIدر استهاد  از 

دهد، از اين رو تمايز بين تودة چربي بدن و يا الغري را نشتتتان نمي BMIگيرد. با اين وجود نظرگرفتن چربي بدن انجام مي

ستي از چربي بدن در افر ست ميزان در ضالني خود را از د ضالني يا در افرادي كه ميزان قابل توجهي از بافت ع شدت ع اد به 

ممكن است شاخص حساسي از خطرات محتمل مرتبط با وزن متعادل  BMIدهد. به عالو ، اند مانند افراد پير، نشان نميداد 

احتمال ابتال به بيماري شتود بازهم ممكن استت كيلوگرم باعث افزايش  9تا  5/4نباشتد. براي مثال حتي اگر اضتافه وزن بين 

BMI  .را چندان تغيير ندهد 

 اندازة دور كمر و نسبت كمر به باسن 



روش انداز  گيري دور آوري برستتالمتي دارد و هر دو دهد كه چربي موجود در شتتكم به طور خاا اثر زيانتحقيقان نشتتان مي

 كمر و نسبت كمر به باسن راهي است براي تخمين ميزان چربي شكمي. 

زا و گيري و ثبت استتتت و در ارتباط با توزيع چربي شتتتكمي و عوامل متعدد بيمارياي براي انداز اندازة دور كمر روش ستتتاد 

ابتال به بيماري راحتي در افرادي كه وزن طبيعي  تواند احتمال خطر افزايش يافتةباشتتتد و نيز ميهمچنين شتتتيوة زندگي مي

ندازة دور كمر. اگر چه  دارند نشتتتان بدهد. جدول بعدي راهنمايي استتتت براي برآورد احتمال ابتال به بيماري براستتتاس ا

ست با درنظر گرفتن جمعيتهاي خاا كه در ارتباط يك طبقهگيريانداز  ستند ممكن ا هاي مختلف متهاوت بندي مهروض ه

متر در مردان ستتتانتي 94متر در زنان و ستتتانتي 80باشتتتند، اما يك راهنماي كلي اين استتتت كه اندازة دور كمر بيشتتتتر از 

ست  ممكن شان ا شد بيماري به ابتال احتمال افزايش دهندة ن سط در بايد كمر دور. با سة پاييني لبة بين كمر و  تاج و سينه قه

 . شود گيري انداز  ايلياك

  مردان                                           زنان                                                ميزان خطر 

  <cm80>                     cm94                        خطر افزايش يافته 

  <cm88>                     cm102                                   خطر زياد 

سبت  سن )ن ستهاد  ميWHRدور كمر به با شكمي نيز ا  ≤ WHRدر زنان و  WHR ≥ ./80شود و ( براي برآورد چربي 

هر دو  WHRدر مردان نشتتتان دهندة افزايش احتمال ابتال به بيماريهاي متعدد استتتت. از آنجا كه اندازة دور كمر و  95/.

 تر است. ودن انداز  گيري و استهاد  بيشتر در پزشكي مقبولتر بگيري دور كمر به علت آسانكاربردي مشابه دارند، انداز 

 هاي تخمين چربي بدن ساير روش

گيري اضافه وزن وجود دارد كه شامل ضخامت پوست و مقاومت ظاهري زيستي هستند و ممكن هاي ديگري براي انداز روش

ست اين روش شد قادر به انداز  گيري چربي و هايي كه ها اطالعات مهيدي را ارائه كنند اما بهتر از روشا صحبت  در مورد آنها 

 آمدهاي آن نخواهند بود. بيني پييا پيش

 چه اگر  گذارد.ستتالگي برستتالمتي تأثير منهي مي 18اند كه تغييرات وزن از ستتن بعضتتي از مطالعات انجام گرفته نشتتان داد 

د دارد، واضتتا استتت كه در جمعيت بزرگستتال كه به طور افرا بدن هايانداز  در تهاوت كنترل در زيادي مزاياي وزن ستتنجش

 فزايند  دچار مشكل اضافه وزن هستند، وزن ابتداي دوران بزرگسالي نشان دهندة خوبي براي سالمتي نخواهد بود. 

شيميايي بدن مانند لپتين ست اطالسنجش مواد شتا ممكن ا سولين نا سريد، ليپوپروتئين با چگالي باال و ميزان ان عات تري گلي

 مورد مقتضتتي طور به هنوز بدن چربي ارزيابي دربارة هاستتنجش اين چه اگر كنند؛ ارائه وزن اضتتافه اثرات دربارة را ارزشتتي  با

 . اندنگرفته قرار بررسي

 اضافه وزن در كودكان 

شد. در باو وجود مشكالت پزشكي متهاوت مي BMIها در مورد اضافه وزن در كودكان با در نظر گرفتن سن، توصيه

كنند استت. تدابيري تر از كم كردن آن براي كودكاني كه شتروع به چاق شتدن ميبستياري از موارد، حهظ وزن مهم

مربوط به رژيم غذايي ستتالم و الگوهاي ورزشتتي بايد هر چه زودتر برقرار شتتوند و اغلب بايد كل خانواد  در اين امر 

 شريك باشند. 

 نترل اضافه وزن در كودكان در دسترس است. هاي خاا براي ارزيابي و كراهنمايي

 براي توضيحات بيشتر، به منابع زير مراجعه كنيد: 

، 102(3هاي كميته متخصصان طب كودكان، )، سنجش چاقي و درمان آن: توصيه1998بالواس.اي. و ديتزدبليواچ، 

 در دسترس است:  online، به صورت 29ويرايش 
www.peditrics.org/cgi/content/full/102/3/e29 

شگيري و كنترل بيماريها،   online صورت به مديريت  . كودكان و نوجوانان چاق: نمايش، ارزيابي و2000مراكز پي

 در آدرس زير در دسترس است: 

http://128.248.232.56/cdcgrowthcharts/module3/text/intro.htm 
 تدابيري براي كنترل وزن 

http://www.peditrics.org/cgi/content/full/102/3/e29


 باشند. هاي مؤثري براي كنترل وجود دارد كه شامل تغيير شيوة زندگي، رفتار درماني، دارودرماني و جراحي مياستراتژي

 تغيير در شيوة زندگي 

محدودكردن مصتتترف كالري و يابي به وزن متعادل اين نكته اهميت دارد كه بيماران اهدافي منطقي را در جهت براي دستتتت

افزايش فعاليت بدني تعيين كنند. بيماران بايد ترغيب شتتتوند تغييرات اندك و قابل تحمل در رژيم غذايي خود به وجود آورند. 

كيلوكالري در روز باعث كاهش وزن بين نيم  1000تا  500براي آن گروهي كه بايد وزن كم كنند، كاهش مصتترف كالري از 

 شود. ته ميكيلو در هه 1تا 

كند تا وزن كم كنند و در طول زمان نيز روند كاهش وزن را حهظ كنند. به بيماران افزايش فعاليت بدني بيه بيماران كمك مي

ها هاي ستتنگين بپردازند. بستتياري از فعاليتبدني به انجام ورزشبايد يادآوري نمود كه لزومي ندارد براي ستتودبردن از فعاليت

تواند باعث سوختن هاي نه چندان سنگين ميبدني در برنامة روزانه گنجانيد  شود و حتي انجام ورزشعنوان فعاليتتواند به مي

 كالري شود، ميزان سوخت و ساز پايه را افزايش و احتمال ابتال به بيماري را كاهش دهد. 

 مراجعه شود. « اليت بدنيفع»و « رژيم غذايي و الكل»براي اطالعات بيشتر و توصيه به بيماران به بخش 

 رفتار درماني 

مهيد تواند در كنترل وزن خصتوصتاً در ستال اول رفتاردرماني اگر همرا  با ستاير روش هاي كاهش وزن به كار گرفته شتود مي

ستراتژي شد. ا شامل نظارت برخود، مديريت تنش، حل مشكل، كنترل محرك و نيز حمايت اجتماعي ميبا شند. هاي رفتاري  با

هاي چند بعدي و آنهايي كه رستتتد كه درمانهاي رفتاري برديگري ارجحيت ندارد اما اينگونه به نظر ميكدام از درمان هيچ

 هاي درماني باشند. تر از ساير روششدت بيشتري دارند موفق

 دارو درماني 

شامل رژيم، فعاليت بدني و يا شي از برنامة كنترل وزن كه  شود  داروها زماني كه به عنوان بخ ست به كار گرفته  رفتاردرماني ا

تواند همرا  با رژيم و )مانند ستتيبوترامين و اورليستتتات( مي FDAتواند مهيد باشتتد. در صتتورت نياز داروهاي مورد تأييد مي

 فعاليت بدني در بيماراني كه شرايط ذيل را دارند به كار گرفته شوند: 

  27 BMI ≥  هاي همرا  با مشتتكالتي مانند فشتتارخون، ميزان چربي غيرطبيعي، توانينا و چاقي با مرتبط خطر عوامل با

 و قطع نهس به هنگام خواب.  2بيماري قلب، مرض قند نوع 

  30 BMI ≥  همرا  مشكالت و فوق خطر عوامل از هيچكدام بدون حتي . 

قت مورد معاينه و نظارت قرار بگيرند. تركيبي توانند اثرات جانبي جدي ايجاد كنند، بيماران بايد به داز آنجا كه اين داروها مي

از چند روش دارو درماني نبايد استتتتهاد  شتتتود و دارودرماني بايد همرا  با رژيم غذايي و فعاليت جستتتماني تجويز گردد. براي 

 كنيد.  ( رجوعwww.pdr.netاطالعات بيشتر دربارة اين داروها به مرجع پزشكان )

 جراحي 

جراحي معد  و رود  يك را  حل براي بيماران بستتتيار چاق استتتت كه به عنوان يك قستتتمت از برنامة تلهيقي رژيم، ورزش و 

اند هاي درماني موفقيت حاصل نكرد شود. جراحي درمان انتخابي بيماراني است كه با ساير روشحمايت اجتماعي استهاد  مي

 . و يا آنكه بسيار چاق هستند

  35 BMI ≥   با شرايط ناتوان كنندة همرا 

  40 BMI ≥   با يا بدون ناتواني همرا 

 هايي به پزشكان توصيه

ست. تعيين وزن  ضافه وزن و چاقي، كمك به بيمار براي بهبود رژيم غذايي و افزايش ميزان فعاليت بدني ا ساس درمان ا پايه و ا

بار در سال در جدول آمار هر بيمار گيري قد و وزن بايد حداقل يكهميت دارد. انداز و نظارت بر تغييرات وزن در همة بيماران ا

 يا اندازة دور كمر بايد به دقت به عنوان نشانگر عامل خطر ثبت گردد.  MBIثبت شود. 

 مشاوره دادن به بيمار در مورد ميزان وزن طبيعي 

http://www.pdr.net/


تواند احتمال ابتال به بيماري را افزايش دهد و يا افزايش اندازة دور كمر ميطبيعي و  BMIحتي ميزان اندك افزايش وزن در 

اي براي بيمار و پزشك باشد كه يك عدم توازن بين كالري گرفته شد  و انرژي مصرف شد  وجود دارد. پزشك بايد بايد نشانه

كند تا در صتتورت بروز هر يك از موارد ذيل،  با همة بيماران دربارة رژيم غذايي و ورزش صتتحبت كند و بايد به بيماران توصتتيه

 تغييرات كوچك اما مداوم را اعمال كنند: 

  كيلو يا بيشتر افزايش پيدا كند.  5/4وزن بيمار 

  بماند ثابت وزن اگر حتي كند پيدا افزايش بيشتر يا متر سانتي 5/2 بيمار كمر دور اندازة . 

  طبيعي ميزان باالترين به بيمار BMI ا اندازة دور كمر نزديك شود. و ي 

اقدام ستتريع و جلوگيري از افزايش وزن قبل از اينكه مشتتكالت مانند مرض قند و بيماريهاي عروقي به وجود بيايد و پيشتترفت 

كند، اهميت دارد. اين مشتتكالت ممكن استتت غيرقابل حل و برگشتتت ناپذير شتتوند و نيز ممكن استتت با ورزش و كنترل وزن 

 برطرف گردند. 

 توصيه به بيماران داراي اضافه وزن و چاق 

در درجة اول بايد به بيماران توصتتتيه شتتتود تا تالش كنند با وجود آوردن تغيير در رژيم غذايي و فعاليت بدني از اضتتتافه وزن 

براي  جلوگيري كنند و سپس براي رسيدن به وزن متعادل رژيم بگيرند و در نهايت براي حهظ وزن در حد ايد  آل تالش كنند.

افرادي كه اضتافه وزن دارند و يا چاق هستتند، هدف نبايد رستيدن به اندازة وزن مشتخص باشتد چرا كه ممكن استت اين امر 

ست كه كاهش وزن به ميزان كمتر  شد  ا شان داد   شد. در عوض ن شود  10تا  5مقدور نبا صيه  صد از وزن بدن بايد تو در

ست پذيرامكان  زيرا شان و ا ست شد  داد  ن شرفت قابل توجهي در كاهش ابتال به بيماري ا شارخون، قدرت كه پي هايي مانند ف

تحمل نسبت به گلوكز و ميزان چربي حاصل ميشود. بعد از دست دادن اولية وزن، در صورت نياز براي كاهش بيشتر وزن بايد 

 تالش شود. 

 هاي توصيه براي كنترل وزن روش

مدل ذكر شتد  براي ترك استتعمال دخانيات  5زن، تعديل رژيم غذايي و فعاليت بدني براي توصتيه به بيماران دربارة كنترل و

رژيم غذايي و »و « فعاليت بدني»هاي بيشتتتر در زمينه رژيم غذايي و فعاليت بدني به بخش قابل استتتهاد  استتت. براي توصتتيه

 مراجعه شود. « الكل

 ناهنجاريهاي تغذيه 

اشتهايي اي مانند بيار ناسالمي دارند كه ممكن است ناشي از ناهنجاري تغذيهاي بسيبعضي از مردم رفتارهاي تغذيه

شد. انواع مختلف ناهنجاري صبي با سنگي بيش از حد ع صبي و گر اي باعث بروز رفتارهاي مختلف از كم هاي تغذيهع

اد دربارة اندام و وزن غذايي مهرط گرفته تا بيش از حد خوردن كنترل نشد  مي شود، به عالو  باعث نگراني بسيار زي

 هاي خاا برخوردار شوند. شود. اينها بيماريهاي قابل درمانند و بيماران دچار اين بيماري ها بايد از درمانمي

 براي يادگيري بيشتر در مورد ناهنجاريهاي تغذيه به منبع زير مراجعه كنيد:

 در آدرس زير در دسترس است:  online، ناهنجاريهاي تغذيه به صورت 2002مؤسسه ملي بيماريهاي روانيف 
 www.nimh.nih.gov/publicat/eatingdisorder.cfm 

 شان و ورزش كردن پرسش كنيد. از همة بيماران دربارة رژيم غذايي فعلي

  ميزان فعاليت، وزن دلخوا  و تاريخچة تغيير وزن صحبت كنيد. شانبا بيماران دربارة موادغذايي مورد استهاد ، 

   .اين اطالعات را در نمودارهايي مستند كنيد تا براي تعيين اهداف و نظارت بر تغييرات به كار آيد 

 به بيماران دربارة اهميت كنترل وزن توصيه كنيد. 

   به بيماران كمك كنيد تا از خطرات جدي اضافه وزن و فوائد كنترل وزن عالو  برداشتن اندام متناسب و احساس خوب آگا

 شوند. 

  انرژي مصرف و كالري گرفتن بين توازن كردن برقرار آن حهظ و مناسب وزن به رسيدن را  تنها كه كنيد تأكيد نكته براين 

 . است

 نظرات بيمار را نسبت به كنترل وزن، تغييرات غذايي و ورزش كردن ارزيابي كنيد. 



 د هم به پزشتتتك و هم به بيمار كمك كند تا وزن واقعي تواناز آمادگي بيمار براي تغيير آگاهي پيدا كنيد چرا كه اين مي

 هدف را تعيين كنند )به مطالبي كه در كادربعدي آمد  است مراجعه كنيد(. 

 هاي قبلي براي تثبيت يا كاهش وزن و نيز تغيير موانعي كه از گذشتتته وجود دربارة انگيز  براي به وجود آمدن تغيير، تالش

 داشته صحبت كنيد. 

  ماراني كه عالقمند و يا آماد  نيستتتند روش زندگي خود را تغيير دهند. ممكن استتت به اطالعات بيشتتتري در زمينه بي آن

 اثرات اضافه وزن و چاقي برسالمتي نياز داشته باشند. 

  .بيماراني كه عالقمند به تغيير در رژيم غذايي و مايل به ورزش كردن هستند بايد ترغيب و ياري شوند 

 هايي ارائه كنيد كه وزن خود را همچنان ثابت نگه دارند. براي بيماراني كه وزني متعادل دارند، مشوق 

 با بيماراني كه مايل به حهظ يا كاهش وزن هستند همكاري كنيد. 

 ش اندك براي به وجود آوردن تغيير در ميزان كالري دريافتي دربارة تغييرات منطقي رژيم غذايي صتتحبت كنيد. برروي كاه

 كالري كه در طول زمان بتوان آن را انجام داد تمركز كنيد. 

 بدني براي افزايش مصرف انرژي و ادامه كاهش وزن تمركز كنند. به بيماران كمك كنيد كه بر روي ميزان فعاليت 

  بدني را پيشتتتنهاد كنيد تا با بيماران براي تعيين اهداف معين همكاري كنيد و رژيم غذايي و دادن گزارش روزانه از فعاليت

 ها از بين نرود. بر پيشرفت نظارت شود و حس مبارز  با چالش

  كنند شناسايي را برآنها شدن چير  راههاي و موجود موانع كه كنيد ترغيب را بيماران . 

  .در مورد منابع حمايتي بالقو  مانند دوستان و اعضاي خانواد  صحبت كنيد 

 اي دنبال كنيد. عرض دو تا چهار ههته پيگيري كنيد و سپس در صورت نياز پيگيري را به صورت دور در 

  .بر رژيم غذايي و برنامة فعاليت بيمار نظارت كنيد 

  .از تغييرات رفتاري موفقيت آميز حمايت كنيد 

 ها باعث موفقيت در تغيير ع و مدت زمان پيامدهد كه تعداد، نوهاي احتياطي را تقويت كنيد زيرا مطالعات نشتتتان ميپيام

 شود. رفتار مي

 آمد مورد بررسي قرار دهيد. موانع موجود و يا موانعي را كه بر سر را  پديد مي 

  .به بيماران يادآوري كنيد كه كنترل موفقيت آميز وزن نياز به تالش مستمر دارد 

 هايي براي كمک به كنترل وزن در بيماران پيام

 صول ا

شود يابي و حهظ وزن متعادل، بايد توازني بين مصرف كالري موجود در غذا و كالري كه با فعاليت بدني سوزاند  ميبراي دست

انجامد، مصرف كالري كمتري و يا ورزش شود به افزايش وزن ميبرقرار گردد. خوردن كالري بيشتر از آن مقدار كه سوزاند  مي

 د. شوبيشتر باعث كاهش وزن مي

كالري بيشتر از آنچه كه مصرف شد  سوزاند  شود و اين تنها با خوردن غذاي سالم  3500پوند از وزن بايد  1براي كم كردن 

صرف و افزايش فعاليت بدني ممكن مي سوزاندن  30كالري كمتر و انجام  350شود. براي مثال م دقيقه فعاليت بدني ماليم )

شدن  3500انجامد و در عرض يك ههته باعث كاهش وز ميكالري در ر 500كالري( به كاهش  150 پوند از  1كالري و كم 

شابه )حدود تواند تهاوتشود. حتي تغييرات كوچك ميوزن بدن مي كالري( در اكثر  150هاي بزرگي ايجاد كند: حذف يك نو

 پوند از ميزان وزن بدن بكاهد.  10تواند در عرض يك سال بيش از روزها مي

 ير مراحل تغي

به همة بيماران بايد توصتتيه شتتود كه به وزن متعادل برستتند و آن را حهظ كنند. هرچند، اين فرآيند نياز به زمان و 

شتود. دانستتن آمادگي بيمار براي تالش دارد. در همان زمان نگرش بيمار نستبت به رژيم غذايي و ورزش ارزيابي مي

سودمند مي شد. يكي از نظريهتغيير نيز  شد  در زمينة مطالعة تغيير رفتار مدل فرانظريههاي فرابا ست كه گرفته  اي ا

كند. حتي اگر كنند تمركز ميهاي مختلف به جلو يا عقب حركت ميبر مراحل تغييري كه افراد از آنها با ستتترعت



شك مي شد، پز حهظ وزن  تواند به او كمك كند تا به هدفبيمار مايل به تغيير رژيم غذايي يا الگوي فعاليت خود نبا

 تر شود. متعادل نزديك

 ما  آيند  نيست. قبل از تأمل: بيمار عالقمند به تغيير رژيم غذايي يا ميزان فعاليت بدني خود در عرض شش -1

 براهميت كنترل وزن تأكيد كنيد و اطالعات ارائه بدهيد. 

ر رژيم غذايي و يا ميزان فعاليت بدني تأمل: فعالً بيمار عالقمند به كنترل وزن نيستتت اما مايل استتت تغييراتي د -2

 خود تا شش ما  آيند  به وجود بياورد. 

 بدني به وجود بياورد. به بيمار انگيز  بدهيد و به او كمك كنيد تا تغييراتي را در رژيم غذايي و ميزان فعاليت

 كند. ريزي ميما  آيند  برنامه آماد  سازي: بيمار براي تعديل و تغيير در رژيم غذايي و يا ميزان فعاليتش در يك -3

 با بيمار براي شناسايي اهداف مشخص و گسترش برنامة عملي همكاري كنيد. 

شش ما  انجام  -4 ست اما اين تغييرات را ظرف كمتر از  اقدام: بيمار در حال تغيير رژيم غذايي و يا ميزان فعاليتش ا

 داد  است. 

 سايي كنيد. اهداف بيمار را مرور كرد  و موانع را شنا

 حهظ وضعيت: بيمار به مدت شش ما  يا بيشتر رژيم غذايي و يا ميزان فعاليتش را كنترل كرد  است.  -5

 هاي بيمار ادام دهيد و در صورت نياز، اهداف و موانع را مورد بررسي قرار دهيد. به حمايت از فعاليت

سي، روش فرانظريه سي  سكاجي او، ديكليمنت  شتن * پروجا سنتي درمان. هوم وود، ايلينويز: داو اي: گذ از مرزهاي 

  1984جونز/ ايروين، 

 نكات مهم دربارة رژيم غذايي و وزن 

 گيرد. بهترين روش كاهش وزن به وجود آوردن تغييرات كوچك در رژيم غذايي و فعاليت بدني است كه در درازمدت انجام مي

اهداف منطقي تعيين كنيد. در درجة اول از اضافه وزن بپرهيزيد. اگر اضافه وزن داريد و يا چاق هستيد هدف خود را براي     §

 درصد از وزن بدن خود قرار دهيد كه فوائد زيادي براي سالمتي دارد. 10كاهش 

ياز به كاهش وزن داريد، وزن خود را به تدريج كاهش دهيد و تالش كني      § پوند در ههته كاهش وزن  2تا  2/1د اگر ن

 داشته باشيد و اين روند كاهش را حهظ كنيد. 

شيد كه مي      § شته با شما اعتقاد دا ست كه  شتر ا خواهيد وزن توانيد و ميانگيز  كليد موفقيت. احتمال موفقيت زماني بي

 خود را كنترل كنيد. 

اش، ناب كنيد. بدن شتتما ممكن استتت با كندكردن ستتوخت و ستتاز پايهتان اجتاز تغييرات بزرگ و ستتريع در رژيم غذايي    §

خالا شدن از وزن اضافه را دشوارتر كند. بهتر است تغييرات كوچكي كه در طول زمان قادر به حهظ آن هستيد صورت 

تغييرات تواند به كاهش چربي بدن بيانجامد و نه فقط كاهش موقتي آب بدن كه ناشتتي از بگيرد. كاهش تدريجي وزن مي

 وزني سريع است. 

سان وزن مي      § سريع و آ ست و يا باعث كاهش  سرعت كم از غذاهايي كه از موادمغذي عاري ا شود بپرهيزيد. وزني كه به 

 شود. شود با همان سرعت نيز اضافه ميمي

ستهاد  كنيد. ميو ،      § سالم ا سبوس از غذاهاي  سياري ازسبزي و غالت  صرف كنيد ب غذاها با ميزان باالي فيبر نياز  دار م

 كند تا شما احساس سيري كنيد. كند و كمك ميغذايي بدن را تأمين مي

 اي خود آگاهي حاصل كنيد. نسبت به الگوهاي تغذيه      §

اي هبراي مقابله با تنش راههاي ديگري به غير از خوردن بيابيد. ورزش كردن، پيوستتتتن به گروههاي حمايتي، ورزش      §

 روحي و صحبت كردن با دوستان را امتحان كنيد. 

هاي كوچك هاي غذايي را حذف نكنيد. در طول روز وعد از موادغذايي ستتالم در برنامه صتتبحانه استتتهاد  كنيد. وعد       §

 غذايي ميل كنيد تا احساس گرسنگي نكنيد. 

ستهاد  كرد  و آنها را مهيا كنيد.از ميان وعد     § براي مثال در خانه هويج و كرفس و يا چوب شور و ذرت بوداد   هاي سالم ا

 هاي سالم با خود به سركار ببريد. داشته باشيد. ظرف ميو  را روي ميز قرار دهيد. ميان وعد 



 هاي پركالري اجتناب كنيد. آب بنوشيد تا توازن هيدرات بدن را حهظ كنيد و از نوشيدن نوشابه      §

 اي براي بدن داشته باشد باال ببرد، اجتناب كنيد. تواند ميزان مصرف كالري را بدون آنكه فائد ل كه مياز مصرف الك      §

 از خوردن غذا به هنگام تماشاي تلويزيون اجتناب كنيد.       §

 كنيد. هاي كوچكتر استهاد  ميزان غذاي خود را كم كنيد و اگر دوست داريد ظرف غذاي شما پر باشد از بشقاب      §

 شوند شناسايي كرد  و در رفع آنها بكوشيد. موانعي را كه مانع از خوردن غذاهاي سالم مي      §

كنيد، اين مسأله را با پزشك معالج گذارد. اگر احساس افسردگي ميآگا  باشيد كه حاالت روحي برعادات غذايي تأثير مي      §

 خود در ميان بگذاريد. 

 ايي كه هرروز بايد رعايت شود. نكات مهم براي رژيم غذ

 هنگام خريد 

كنيد به خريد موادغذايي نرويد. يك فهرستتت تهيه كنيد و بر طبق آن مواد زماني كه احستتاس گرستتنگي مي    §

 غذايي مورد نياز را خريداري كنيد. 

سته بندي      § سب روي ب شه به برچ مواد مختلف غذايي  ها دقت كنيد تا از ميزان كالري و نوع مادة مغذي درهمي

 آگاهي حاصل كنيد. 

 به هنگام خريد اول به قسمت فروش ميو  و سبزيجات برويد تا به ميزان كافي ميو  و سبزي بخريد.       §

 هاي مهرح نخريد. هاي شيرين مانند سودا، آب ميو  و نوشيدنيغذاهاي پركالري آماد  و نوشابه      §

 به جاي گوشت قرمز، مرغ و ماهي بخريد.       §

سعي كنيد تكه      § ستهاد  از گوشت قرمز را به دوبار اگر گوشت قرمز دوست داريد،  هاي كوچك مصرف كنيد و ا

 در ههته محدود كنيد. 

شير پرچرب يا     § صرف  ست با  2به جاي م شير، پنير و ما صوالت لبني كم چرب )مانند  صد چربي از مح  1در

 چربي( استهاد  كنيد تا مواد غذايي مورد نياز را با حداقل چربي و كالري مصرف كنيد.  درصد

شيد كه غذاهاي كم چرب     § شته با ستهاد  كنيد. به خاطر دا تاحدي كه امكان دارد از موادغذايي با كالري كمتر ا

 باعث اضافه وزن شود. تواند ممكن است داراي كالري زياد باشد و مصرف زياد غذاهاي كم كالري نيز مي

به جاي خوردن كر  يا مارگارين از روغن گيا  و يا مارگاريني كه با فشتتتار از بطري يا ظرف كر  بيرون بيايد و     §

 حاوي روغن هاي هيدروژنه )اسيدهاي چرب حاوي پيوند ترانس( نباشد استهاد  كنيد. 

 هنگام آماده كردن غذا 

 را از بين ميو ، سبزي و غالت انتخاب كنيد. موادغذايي اصلي مصرفي خود       §

 چربي را از گوشت جدا كنيد و روغن موادغذايي را خارج كنيد.  هموار  به هنگام طبخ پوست مرغ را بكنيد،      §

 كردن، غذا را بپزيد و يا كباب كنيد. به جاي سرخ      §

بادام زميني، كانوال تر مانند روغنهاي سالمد و از روغنپزيد، مقدار كمي روغن مصرف كنياگر غذا را با روغن مي    §

 هاي تردكنند  شيريني استهاد  كنيد. يا روغن زيتون به جاي كر  يا روغن

ساالد را با سس مصرف نكيند و در صورت امكان سس كمتر به طور يكنواخت برروي ساالد بريزيد. از آب ليمو     §

 د استهاد  كنيد. دادن به ساالو ادويه جات براي مز 

 از افزودن مقدار زياد كر  و مارگارين به غذا خودداري كنيد.       §

 هنگام غذاخوردن در خازج از منزل 

 هاي غذايي، ساالد بخوريد. هاي پرچرب، اشتهاآورهاي پركالري يا موادغذايي مختلف در وعد به جاي سوپ      §

 ستهاد  كنيد. تر ادر صورت امكان از غذاهاي سبك      §

 به جاي گوشت قرمز، مرغ و ماهي مصرف كنيد.       §

 به جاي غذاي سرخ كرد ، از غذاي كباب شد  يا پخته مصرف كنيد.       §



 به هنگام سهارش غذا ميزان كمتري سهارش دهيد و غذاي اضافي را به خانه ببريد.       §

 غذاهاي بدون سس و پنير سهارش دهيد.       §

 هاي ديگر به غذاي خود اضافه نكنيد. كر ، مارگارين، سس و يا افزودني      §

 دسر را حذف كنيد و يا آن را با دوست خود شريك شويد.       §

 هاي پركالري آب بنوشيد. به جاي نوشيدني      §

 مصرف الكل را محدود كنيد.       §

ها را فعاليت بدني نبايد دشتتوار باشتتد تا در ستتالمت بدن مؤثر باشتتد. ورزش كردن نه تنها كالري نكاتي دربارة ورزش و وزن.

ستتوزاند( را افزايش ستتوزاند بلكه ميزان ستتوخت و ستتاز متابوليكي بدن )ستترعتي كه بدن بدون ورزش كردن كالري را ميمي

كند و احتمال ابتال به ا و تنش كمك ميدهد. ورزش همچنين به حهظ روند كاهش وزن در مدت طوالني، كاهش اشتتتتهمي

 دهد. بسياري از بيماريهاي مزمن را كاهش مي

 با نرمش شروع كنيد و هر روز فعاليت بدني خود را افزايش دهيد.        §

 دقيقه توصيه شد  در روز را به صورت منهصل انجام دهيد.  30توانيد حتي اگر وقت شما محدود است مي       §

 نشينيد مانند تلويزيون تماشاكردن را كاهش دهيد. حركت يك جا ميماني كه بيز       §

 ريزي كنيد. هاي خانوادگي همرا  با ورزش و تهريا را برنامهفعاليت       §

 بريد انتخاب كنيد. هايي كه از آن لذت ميفعاليت       §

 دوستي كه با او ورزش كنيد بيابيد.        §

هاي خود را ارزيابي كنيد و يا به انواع ديگر ه شتتتديد، برنامه فعاليت بدني خود را مرور كنيد تا موفقيتاگر خستتتت       §

 تان بپردازيد. هاي بدني مورد عالقهفعاليت

ست يادآوري هاي مهم. شك شيد. كم كردن كنترل وزن بايد در تمام طول زندگي انجام بگيرد بنابراين با  هاي موقتي نااميد نو

 انگيزة خود را حهظ كنيد.  -كن است بسيار انرژي برباشدوزن مم

 انتخاب غذايي سالم و فعاليت بدني داشته باشيد.        §

اي غير از غذا يابي به آن اهداف براي خود جايز مدت و منطقي براي خود تعيين كنيد و در صتتتورت دستتتتاهداف كوتا      §

 ريد يك لباس جديد در نظر بگيريد. مانند رفتن به سينما، ديدار دوستان و يا خ

هايتان را بررستتي كنيد، موانع را شتتناستتايي كنيد و غذايي و فعاليت بدني خود را يادداشتتت كنيد تا پيشتترفت برنامة       §

 هاي خود را بهبود دهيد. تالش

ود را كاهش دهيد حتي چند تر وزن خاز چاق شدن به هنگام تعطيالت خودداري كنيد. در صورت چاق شدن هرچه سريع     §

 تواند در طول زمان وزن شما را بسيار افزايش دهد. كيلو اضافه در سال مي

شتر دربارة انتخاب رژيم       § شند )براي اطالعات بي هاي غذايي براي كاهش وزن بايد داراي كالري كم اما داراي موادمغذي با

 .( مراجعه شود« رژيم غذايي و الكل»غذاي سالم به بخش 

زميني پخته به جاي غذاهاي سرخ كردني، نان به جاي نان شيريني، هاي غذايي سالم مانند سيبهميشه دربارة جايگزين     §

 جات به جاي شيريني و غير  فكر كنيد. ماهي به جاي گوشت گوساله، بيسكويت نمكي به جاي چيپس، ميو 

هاي كم وا  محروم كنيد. اگر اين غذاها پركالري هستتتتند از جايگزينلزومي ندارد كه خود را از خوردن غذاهاي دلخ       §

 تر اين غذاها را مصرف كنيد. هاي كوچكتر و يا كمتر و در انداز كالري

خود صتتحبت كنيد. همچنين از گرو  حمايتي در صتتورت نياز از ديگران كمك بگيريد: با خانواد ، دوستتتان و يا پزشتتك        §

 براي كاهش وزن در همسايگي و يا در گروههاي بهداشتي كمك بگيريد. 
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