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 درمان چاقي درکودکان
 

يكي از معضالت قرن حاضر چاقي است متاسفانه شيوع چاقي روز بروز افزايش مي يابد بطوريكه 

برابر  شده است. افزايش شيوع چاقي در تمام  0-3سال اخير شيوع چاقي 02ميتوان گفت درطي 

 گروههاي سني و در تمام نقاط دنيا ديده مي شود . 

دكان با چاقي در سنين بزرگ سالي همراه است و چاقي در كودكان زمينه پايدار ماندن چاقي دركو

در سنين بزرگ سالي است از جمله عوارض  )مرگ مير(ساز بسياري از بيماريها و افزايش مورتاليته

 چاقي موارد زير را ميتواند نام برد 

 آرتريت و انهدام مفاصل )مفاصل بزرگ ( -

 سنگ كيسه صفرا  -

 ل كانسرسيستم توليد مث -

 IIافزايش ابتالي  ديابت نوع  -

 افزايش فشارخون  -

  )چربي هاي خون(اختالالت ليپيد -

  )تصلب شرايين(اترواسكلروز -

  )افسردگي(دپرسيون -

 (COPDبيماريهاي مزمن تنفسي ) -

 وقفه تنفسي درخواب  -

  استخوان ران پادررفتگي سرمفصل اپي فيز  -

. با توجه به اينكه چاقي چه در كودكي و تعدادي از اين عوارض  حتي در سنين كودكي بروز ميكند

چه در بزرگسالي با عوارض همراه است و اين عوارض منجر به از كار افتادگي  صرف هزينه زيادي 

شود درمان چاقي هر چه  ، افزايش ميزان مرگ و مير و كوتاهي عمر مي گردد توصيه ميياقتصاد

 سريعتر شروع شود و بطور جدي هم دنبال گردد 

 

 قيچادرمان 
 درمان چاقي بطور كلي به عامل ايجاد  كنند ه چاقي بستگي دارد . 

در چاقي هاي پاتولوژيك رفع عامل زمينه اي ايجادكننده چاقي مهم ترين اقدام درماني است. در 

حاليكه در چاقي ساده )اگزوژن (كه بيشترين موارد چاقي را تشكيل مي دهد  اقدامات درماني 

 ت كه اين اقدامات بر مبناي سه اصل كلي قرار دارد. متعددي پيشنهاد شده اس

 رژيم درماني )محدوديت دريافت كالري ( -1

 ورزش )افزايش مصرف انرژي ( -0



 /http://drmanshadi.irدکتر سید حسین دهقان منشادی         
 

 http://drmanshadi.ir/ 2دکتر سید حسین دهقان منشادی         

 دارو درماني  -3

در موردرژيم درماني و ورزش صحبتهاي زيادي شده است و موفقيت در اين دو مورد مستلزم تغيير 

 در شيوه زندگي ميباشد .

درماني د رچاقي درسالهاي اخير مورد توجه بيشتري قرار گرفته است .جايگاه مصرف استفاده ازدارو 

ديس  –خفيف  )فشارخون(دارو در چاقي كودكان زماني است كه چاقي با عوارضي مثل هيپرتانسيون

 وقفه تنفسي در خواب همراه باشد .  –انسولين  به مقاومت – )اختالل درچربي خونليپيدمي

 ت تصميم درماني پيشنهاد شده است :تقسيم بندي زير جه

 پرسانتايل بوده و عوارض ايجاد شده باشد  59بيشتر از  BMIسال در صورتيكه  7تا  0در سنين  

 سال :  7دربچه هاي بزرگتر از 

:A  BMI  پرسانتايل و وجود عوارض ثانويه   59تا  59بين 

BMI :  B   پرسانتايل علي رغم نبود عوارض  59بيشتر از 

 چه هر دارويي براي مصرف طوالني مدت محدوديت هايي دارد .  اگر

 چرا پزشكان تمايل زيادي براي مصرف دارو در چاقي كودكان ندارند؟ 

 مصرف هيچكدام از داروها دركودكان بطور قطعي تائيد نشده است .  -1

 ثابت نشده كه مصرف طوالني مدت داروها ازساير روشها موثرتر است .  -0

 دررابطه با اثر بخشي داروها دردسترس است . مطالعات محدودي  -3

 مصرف دارو مقاومت لپتين را اصالح نمي كند.  -4

 

 دارو با سه مكانيسم دركاهش وزن نقش دارد .  مكانیسم اثر داروها :

 ساپرس دريافت كالري  -1

  )توليدگرما(افزايش ترموژنز -0

ا با ساپرس ي محدوديت در دسترس قرار  دادن مواد يا جذب مواد غذايي -3

 افزايش حساسيت انسولين 

 

A: داروهايي که دريافت کالری را ساپرس مي کند . 
  Amphetamine (x methyle. ßphenyle . thiamine )سر دسته داروهاي اين گروه :  

 است  

فنيل اتيل آمين پاسخهاي گسترده اي از دارو را به همراه دارد. از يك طرف   ßتغييراتي درساختمان 

   Fenfluramine ,dexfenfluramineكه ريليز سروتونين را مهار مي كند. مثل  داروهايي است

 كه اين داروهااشتها را كم مي كند . 

ودرطرف ديگر داروهايي است كه ريليزدوپامينرژيك و نورآدرنرژيك را تحريك مي كند.مثل 

Phentermin   وهاي جديدي است دو طيف دار اين داروها هم اشتها را كم مي كند . و در بين اين

 آمين ها را بلوكه ميكند .    reuptakeكه 
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Sibutrmine   جديدترين داروي اين گروه است سيبوترامين سبب محدوديت دريافت كالري و  :

تاكيكاردي  –تحريك ترموژنز ميشود . اگر چه داروهاي ذكر شده با عوارضي مثل افزايش فشار خون 

دپرسيون  –سر درد  –بيدار خوابي  –خشكي دهان  –ي ماند ( )كه پس از قطع درمان هم پا بر جا م

 تهوع و.... همراه خواهد بود .  –

 

:B   :داروهايي که ترموژنز را افزايش مي دهد 
 را مي توان نام برد .   ephedrine , caffeineاز جمله داروهاي اين گروه 

 .  )كند )بعضي از داروها از جمله سيبوترامين نيز از اين طريق اثر مي

 مكانيسم اثر داروهاي اين گروه كاهش دريافت غذا با اثر مركزي سمپاتوميمتك آنها مي باشد . 
 

:C .داروهايي که جذب يا دسترسي موادغذايي را کم مي کند 

 است   , orlistat. Olestraاين داروها شامل 

كند بنابراين جذب چربي  ارليستات  يك تركيب باكتريال است كه توليد ليپازپانكراس را متوقف مي

چربي از طريق مدفوع دفع        11gr% كاهش مي يابد . با اين درمان روزانه32و كلسترول حدود 

مي شود . اثر ارلسيتات فقط روي ليپاز گوارشي است و روي ساير آنزيم ها اثر ندارد . پس از يك  

خوب تحمل شده و عوارض  % وزن بدن كاهش مي يابد اين دارو معموال5ًماهه  1دروه درمان 

كاروتن از  ß  . E .A  كاهش جذب ويتامين –كمتري دارد . كرامپ شكمي ، عدم كنترل مدفوع 

 عوارض دارو است.

اولسترا هم يك تركيب جايگزين شونده چربي است و عامل خوبي براي كاهش وزن و نگه داري ثابت 

د مي شود .و خصوصيات تري گليسريد را سوكروز تولي   acylationوزن است. اين تركيب از طريق 

دارد ولي بوسيله ليپاز پانكراس جذب نمي شود . درحقيقت يك چربي غير قابل جذب است  و 

مي تواند مصرف شود. با مصرف اين تركيب كاهش وزني   snakبعنوان چربي مورد استفاده در 

 ماه ايجاد مي شود . 3در عرض    9kgحدود 

 

 ساپرسورهای انسولین حساسیت دهنده ها يا
در بچه ها افزايش پاسخ انسوليني پس از غذا و هيپرانسولينمي ناشتا هر دو در ايجاد چاقي دخالت 

دارند . هيپر انسولينمي سبب افزايش مصرف كربوهيدرات ، هيپرفاژي و كاهش اكسيداسيون چربي و 

 موثر است .  فعاليت فيزيكي مي شود . بنابراين كاهش ميزان انسولين دركاهش وزن

 است .    octreotide , Metformineداروهاي اين گروه شامل  

(Octreotide   اكتر وتايد با باندبه رسپتورهاي كانال هاي كلسيم سلولهاي )ß  بازشدن كانال

كلسيم را مهار كرده وپاسخ انسولين به گلوكز را كم مي كند . اثرات اكتروتايد در چاقي هاي 

ماه ايجاد مي كند  1در طي  kg 5/1 + 5/4ان بررسي شده و كاهش وزني حدود هيپوتاالموسي كودك

د رصورتيكه تركيبات طوالني اثر اكتروتايد مصرف شود  اثرات سودمندبيشتري دارد. اين دارو خوب 
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تهوع  –كرامپ شكمي  –تحمل مي شود و عوارض جانبي آن كمتر است عوارض دارو بصورت اسهال 

 مي باشد .   B10سنگ كيسه صفرا و كمبود  –آبسه محل تزريق  –

(Metformine  متفورمين يك تركيب بي گوانيد است كه دردرمان )NIDDM  0)ديابت نوع 

بكار مي رود اثر متفورمين بهبود مقاومت انسوليني و كاهش ميزان هيپرانسولينمي ناشتا است (

ند )داروي انتخابي است ( و ليكن بنابراين مي تواند به جلوگيري از ديابت دربچه هاي چاق كمك ك

 اثر متفورمين روي كاهش وزن دربچه ها نا شناخته است . 

 افزايش گردش گلوكز مي باشد  –مكانيسم اثر متفورمين روي كاهش وزن : ايجاد بي اشتهايي 

  %  است اگر چه كه با قطع دارو پديده 12ميزان كاهش وزن ايجاد شده با اين دارو درحدود 

rebound  . ايجاد مي شود . عوارض دارو كم و خود محدود شونده است 

 روش استفاده از چند دارو : 

(همراه با ساير داروها سبب افزايش حساسيت لپتين و پاسخ leptinمصرف لپتين)  -

 دهي بيشتر ميشود . 

دركاهش وزن نام برده   Ciliary Neurotrophic   از داروهاي ديگري از جمله  -

 شده است . 

هم دركاهش وزن موثر است و مكانيسم اثر دارو بلوك كانال    Topiramateمصرف -

 هاي سديم و افزايش فعاليت رسپتورها ي گابا است . 

 هم با افزايش ليپوليز سبب كاهش ميزان چربي بدن مي شود .  GHمصرف  -

كه يك ليپيد گزارشي است سبب كاهش   Cholesystockinineتركيباتي از جمله  -

 گردد .  مصرف غذا مي

-  

 روشهای درمان جراحي 
درمان هاي مرسوم چاقي كودكان وقت صرف كن ،. مشكل ، پر هزينه و كم نتيجه است . دركوتاه 

مدت بعضي از روشهاي درماني ممكن است موفق باشد و ليكن دردراز مدت كاهش وزن مختصر 

 است يا حتي نيست . 

تهديد مي كند جراحي الزم است  درچاقي هاي بي نهايت شديد و مرضي كه حيات فرد را

 و با عوارض همراه باشد .  39باالي    B.M.I -1دربزرگساالن جراحي زماني انجام ميشود كه : 

0- B.M.I   باشد .  42باالي 

 دركودكان هنوز خط مشي واضحي وجود ندارد . 

رروش د    Restrectiveروش  -Malabsorptive  0روش  -1روش انجام مي شود  0جراحي به 

اول هدف كاهش طول عملي ياموثر مخاط روده است كه به طرق مختلفي انجام ميشود. مثل روش 

باي پاس  در روش دوم ايجاد يك پوش نئوگاستريك ودرحقيقت ايجاد كاهش حجم با استفاده از 

 بالون اينتراگاستريك ،گاستروپالستي ،باندگاستريك و...است .  
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 روشهای درماني جديد 
 –ترس مينرال ها  –است . و شامل كلسيم   Prevention   measuresها براساس اين روش 

 فيبرو رژيم چرب بجاي رژيم كربوهيدرات 

گزارشات اخير حاكي ازاين است كه كلسيم رژيم بطور غير مستقيم با ايجاد چاقي رابطه  کلسیم :

رژيم سبب تحريك ژن  يا كلسيتريول در پاسخ به كاهش كلسيم 0 D3( OH) 09-1دارد . افزايش 

ليپوژنيك ودرنهايت ليپوژنز و هم چنين توقف ليپوليز مي گردد. وبه افزايش ميزان كلسيم رژيم 

 ميزان كلسيتريول كم شده و بافت چربي كاهش مي يابد بدون محدوديت كالري .

وگرم كيل 1افزايش كلسيم دريافتي  mg322منابع غذايي كلسيم موثر تر از كلسيم دارويي است هر  

 كيلوگرم دربزرگ ها همراه است. 3تا  9/0كاهش چربي در بچه ها و 

 

 ترس مینرال ها 

تركيب كروميوم و واناديوم نام برده شده . اثر دارو در حيوانات ديابتيك افزايش بهبود حساسيت  0از 

 انسولين و كنترل بهترگليسميك ودر نهايت ايجاد كاهش وزن است . 

 

 فیبر 

 –شامل پروتئين پولي ساكاريد غير نشاسته اي غذاهاي دريايي است شامل سلولز  فيبر رژيم غذايي

صمغ ........... مهمترين منبع فيبر غذايي شامل حبوبات تازه ، ميوه ها ،  –پكتين  –همي سلولز 

 سبزيجات،  آجيل و غالت است 

ي و قند آن هم كم  رژيم غني از فيبر دير جذب ميشود دانستيه كالري آن كمتر است و ميزان چرب

 مي باشد وتمام اين خصوصيات براي درمان و پيشگيري از چاقي موثر است 

 

 رژيم روزانه  چربي بجای کربوهیدرات در
آنچه در ذهن همه است اين است كه چربي بعنوان يك عامل مهم ايجادكننده چاقي است وليكن 

د . علي رغم ، كاهش چربي دريافتي بايد دانست كه رژيم با چربي باال سبب كاهش ترموژنز مي شو

شيوع چاقي حتي افزايش يافته است . وعلت آن تغيير رژيم غذايي مردم و كاهش مصرف چربي 

بخاطر افزايش دريافت انرژي از كربوهيدرات است . مثل كاهش مصرف شير و افزايش مصرف آب 

 ميوه )جايگزين ( .

ه جديت ، مداومت و رعايت دقيق موارد ذكر شده درعين حال درمان چاقي بسيار مشكل بوده و نياز ب

 را دارد .  
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