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 مطالب موجود در این دانشنامه

 

 مقدمه

 آرتریت

 سرطان سینه

 سرطان کولون

 سرطان آآندومتر

 سرطان مری

 تخمدان پلی کستیک

 تنگی دریچه پولمونری

 نارسایی ریوی
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 مقدمه

 

است یادیز یچرب یاضافه وزن است و دارا یفرد که دارا یک یفاصطالح چاق توص  

 

بزرگسال و  4در هر  1شود که حدود  یزده م یندر انگلستان است که تخم جیمشکل را یک این

گذارد یم یرساله تاث 11تا  11کودک  5در هر  1در حدود   

 

 یتواند طبقه بند یوجود دارد که در آن سالمت فرد در رابطه با وزن آنها م یاریبس یراه ها

ینشود شاخص توده بد یاستفاده م یشود، اما به طور گسترده ا   

 (BMI)است

 

 با این روش قد مناسب وزن خودرا میتوانید ارزیابی کنید.

 

 5.81  به این معنی است که شما وزن سالم دارید 9.82تا 

 91  به معنی اضافه وزن است 9282تا 

 03  به این معنی است که شما چاق هستید 0282تا 

 .3 یا باالتر به این معنی است که شما به شدت چاق هستید 
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به طور کلی، مردان با دور کمر  .2سانتی متر و زنان با دور کمر 3.سانتی متر در معرض 

 مشکالت چاقی هستند

 

توانند طول عمر خود را کوتاه کنند یاز آنها م یاست و بعض یادز یعوارض چاق  

 

فرد را کاهش  یک یزندگ یفیتتواند ک یهمراه است که م یاز عوارض پزشک یاریبا بس چاقی

فرد شود یموارد باعث کاهش زندگ یبعضدهد و در   

 

حذف شوند یاتوانند با کاهش وزن کاهش  یم ینجاشده در ا یفاز عوارض توص بسیاری  

 

یابتو د یچاق  

است 2نوع  یابتاز عوامل خطر ابتال به د یکی چاقی   

 

دهد یم یش( را افزایدر دوران باردار یابت)د یحاملگ یابتو د یابتخطر ابتال به د همچنین  

 

 یمنیخودا یماریب یکدهد که  یشرا افزا 1نوع  یابتخطر ابتال به د یکه چاق یستن یناعتقاد بر ا

 .است
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را  ینتواند انسول یاست که بدن نم ینرسد مقاومت به انسول یبه نظر م یابتو د یچاق ینب ارتباط

 یاستفاده کرد ا یانرژ یکه بتوان آن را برا ییاعمال گلوکز به سلول ها، جا یبه طور موثر برا

کرد یرهذخ  

 

قند  ین،از مقاومت به انسول یاز عواقب ناش یکیاست و  یجدر افراد چاق را ینبه انسول مقاومت

است یابتخون باال )قند خون باال( است که مشخصه د  

 

و سرطان یچاق  

خطر باالتر از انواع سرطان مرتبط است یکبا  یسرطان، چاق یتوجه به موسسه مل با  

 

(یائسهر زنان )د پستان  

 کولون و رکتوم

()رحم آندومتری  

یمر  

صفرا کیسه  

 کلیه

 پانکراس
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آترواسکلروز شتاب )"مسدود شدن"  ی،قلب یماریمانند فشار خون باال ، ب یعروق یمشکالت قلب

یها( و سکته مغز یانشر  

 کمردرد مزمن

یحفظ بهداشت شخص دشواری  
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 آرتریت

 

است. آرتریت از عوارض چاقی  

 

است که معموال  یمفصل یدرد و سفت یتآرتر یچند مفاصل است. عالئم اصل یا یکالتهاب  یتآرتر

است یدروماتوئ یتو آرتر یتاستئوآرتر یت،نوع آرتر یعترین. شایابد یبا سن کاهش م  

 

استخوان را  ییبافت سخت و لغزنده که قسمت انتها -شود  یغضروف م یجادسبب ا استئوآرتریت

.از بین میبرددهد،  یم یلمفصل را تشک یککه  ییدر جا  

خود ایمنی است  اختالل یک یدروماتوئ یتآرتر   

 

کاهش نشانه ها و بهبود  یدرمان آرتروز برا یدارد. اهداف اصل یبستگ یتدرمان به نوع آرتر

است یزندگ یفیتک  

 

 عالئم

شما، عالئم و  یتآرتر شامل مفاصل است. بسته به نوع یتآرتر یعالئم و نشانه ها ینتر شایع

باشد یرممکن است شامل موارد ز یتاننشانه ها  
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 درد

یسخت سفتی،  

 ورم

 قرمزی

است یافتهکاهش  یحرکت محدوده  

 

 علل

مفاصل یببه طور متناوب آس - یدروماتوئ یتو آرتر یتاستئوآرتر - یتاز آرتر یدو نوع اصل  

 

 آرتروز

پوشش  - یبه غضروف مفصل یبو آس ییدگیه ساب یبآس یت،استئوآرتر یت،نوع آرتر شایعترین

استخوان به  یبتواند باعث آس یم یاستخوان است. خسارت به اندازه کاف یسخت و نرم در انتها

 یتواند ط یو پاره شدن م یشسا ینشود. ا یاستخوان شود، که باعث درد و حرکات محدود م

شود یجادشترک اعفونت م یا یبآس یلهتواند به وس یم یا هد،سال رخ د ینچند  
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یدروماتوئ آرتریت  

 یککند،  یحمله م یبدن به پوشش کپسول مفصل یمنیا یستمس ید،روماتوئ یتآرتر یستمس در

 یپوشش، که به عنوان غشا ینشود. ا یسخت که تمام قطعات مشترک را شامل م یغشا

تواند غضروف  یم یتدر نها یماریب یندشود. فرا یشود، ملتهب و تورم م یشناخته م ینوویالس

کند خریبو استخوان را در مفصل ت  

 

 عوامل خطر

عبارتند از یتآرتر یخطر برا عوامل  

 

 یا یناگر والد ینشود، بنابرا یاز انواع آرتروز در خانواده ها اجرا م ی. برخیخانوادگ سابقه

 یژن ها .یدکن یشرفتآرتروز پ یادشود، ممکن است به احتمال ز یجادخواهر و برادر شما اختالل ا

شود یتشوند که ممکن است باعث آرتر یطیبه عوامل مح یتحساس یشتوانند باعث افزا یشما م  

با  -و نقرس  یدروماتوئ یتآرتر یت،از جمله استئوآرتر - یت. خطر ابتال به انواع مختلف آرترسن

یابد یم یشسن افزا  

افراد مبتال  یشترکه ب یدر حالهستند،  یدروماتوئ یتاز مردان مبتال به آرتر یشترشما زنان ب جنس

مردان هستند یت،از آرتر یگریبه نقرس، نوع د  
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در  یادبه احتمال ز ی،باز یندر ح یدمفصل زخم زده اند، شا یککه  یافراد یمشترک قبل آسیب

شود یم یجادآرتروز در آن مفصل ا یتنها  

ستون فقرات شما  باسن و ی،مفاصل، به خصوص زانو یاسترس بر رو یحمل پوند اضاف چاقی

دهند یم یشکه چاق هستند، خطر ابتال به آرتروز را افزا یکند. افراد یم یجادرا ا  

یجانب عوارض  

شما  یتواند برا یقرار دهد، م یردست شما را تحت تاث یابه خصوص اگر دست  ید،شد آرتریت

به  یرو ادهیتواند شما را از پ یمفاصل وزن تحمل م یتروزانه را دشوار کند. آرتر یکارها

شکل داده شوند ییرو تغ یچیدهموارد، مفاصل ممکن است پ ی. در برخیمنشستن مستق یا یراحت  
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 سرطان پستان 

 سرطان پستان از عوارض چاقی شدید است.

 

یردگ یشکل م ینهس یسرطان پستان سرطان است که در سلولها  

سرطان  متحده است. یاالتسرطان در زنان ا یعترینشا ینهاز سرطان پوست، سرطان س پس

است یشتراما در زنان ب یفتد،پستان ممکن است در مردان و زنان اتفاق ب  

 

و  یصدر تشخ یشرفتموجب پ یقاتیتحق یسرطان پستان و منابع مال یاز آگاه یقابل توجه حمایت

است، و تعداد مرگ و  یافته یشسرطان پستان افزا یبقا یزانشده است. م ینهدرمان سرطان س

 یصعوامل مانند تشخ یلاست، عمدتا به دل یافتهکاهش  یوستهبه طور پ مارییب یناز ا یناش یرم

است یماریب یندرمان و درک بهتر ا یبرا یشخص یروش شخص یک ام،زود هنگ  

 

باشد یرسرطان پستان ممکن است شامل موارد ز یو نشانه ها عالئم  

شدن که از بافت اطراف متفاوت است یمضخ یا ینهس توده  

ینهس یکظاهر  یاشکل اندازه،  تغییر  

از پستان، مانند کمرنگ شدن یشدر پوست ب تغییر  

نوک پستان معکوس یک  
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پوسته پوسته شدن پوست رنگ پوست در  یاپوسته پوسته شدن، پوسته پوسته شدن  پوسیدگی،

ینهپوست س یا اطراف نوک پستان  

یمانند پوست نارنج ینه،س یچروک شدن پوست رو یا قرمزی  

 

 علل

پستان شروع به  یاز سلول ها یدهد که برخ یرخ م یهنگام ینهدانند که سرطان س یپزشکان م

شوند و به انباشته  یم یمسالم تقس یاز سلول ها یعترسلول ها سر ینکنند. ا یم یعیطب یررشد غ

پستان به غدد  یقدهند. سلولها ممکن است از طر یتوده ادامه م یاتوده  یک یلشدن، تشک

(کنند )متاستاز یدابدن گسترش پ یقسمتها یرسا یاشما  یلنفاو  

 

شود.  ی( آغاز میتهاجم یمجار ینوم)کارس یرش یدتول یمجار یپستان اغلب با سلول ها سرطان

 یاسلولها  یردر سا یالوبوالر مهاجم(  ینومسرطان پستان ممکن است در بافت غدد لوسولها )کارس

 بافت داخل پستان شروع شود

کرده اند که ممکن است خطر ابتال  ییرا شناسا یطیو عوامل مح یهورمون، سبک زندگ محققان

دهد.  یشرا افزا ینهبه سرطان س  
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کنند،  یم یدندارند، سرطان تول یفاکتور خطرناک یچکه ه یاز افراد یکه چرا برخ یستاما معلوم ن

سرطان  . احتمال دارد کهندده یعوامل خطر هستند هرگز انجام نم یکه دارا یافراد یگراما د

شما باشد یطو مح یکیژنت یشآرا یچیدهاز تعامل پ یپستان ناش  

 

عبارتند از ینهخطر ابتال به سرطان س یشعوامل موثر بر افزا  

 

نسبت به مردان مبتال به سرطان پستان هستند یادزن زنان به احتمال ز . 

یابد یم یششما به سن شما افزا ینهسن. خطر ابتال به سرطان س افزایش . 

ینهس یتوضع یشخص چهتاریخ . 

احتمال ابتال  ید،داشته باش ینهس یکرا در  ینهاز سرطان پستان. اگر سرطان س یشخص تاریخچه

یابد یم یشافزا یگرد ینهبه سرطان در س  

داده  یصدختر شما با سرطان پستان تشخ یاسرطان پستان. اگر مادر، خواهر  یخانوادگ سابقه

حال، اکثر افراد  ین. با ایابد یم یش به سرطان پستان افزادر سن جوان، خطر ابتال یژهشود، به و

داده نشده است یصتشخ ینهمبتال به سرطان س  

دهند یم یشکه خطر ابتال به سرطان را افزا یارث یها ژن  
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دهد یم یشچاق شدن خطر ابتال به سرطان پستان را افزا یچاق  

 

ابتال به سرطان سینه بیشتر از زناني است  زناني که باردار نبوده اند، خطر یدهرگز باردار نباش

 که یک یا چند بارداري داشته اند

که استروژن و  ییداروها ی. زنان مبتال به هورمون درمانیائسگیپس از  یهورمون درمان

خطر ابتال به سرطان  یائسگیدرمان نشانه ها و عالئم  یکنند برا یم یبپروژسترون را ترک

دهند.  یم یشپستان را افزا  

یابد یداروها کاهش م یندر هنگام مصرف ا ینهخطر ابتال به سرطان س  

دهد یم یشرا افزا ینهالکل خطر ابتال به سرطان س یدنالکل. نوش نوشیدن  
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 سرطان کولون 

 

 سرطان کولون از عوارض چاقی شدید است.

 

شود. روده بزرگ بخش  یسرطان است که در روده بزرگ )کولون( آغاز م یسرطان کولون نوع

دستگاه گوارش است یینها  

شود، هرچند که در هر سن ممکن است رخ  یکولون معموال به افراد مسن تر مبتال م سرطان

 یپبه نام پول ی( سلول هایم)خوش خ یمخوشخ یرغ یکوچک، توده هامعموال به عنوان  یندهد. ا

 یها م یپپول یناز ا یشود. با گذشت زمان برخ یشروع م یردگ یها که در داخل کولون شکل م

 توانند سرطان کولون باشند

 یها یهعلت، پزشکان توص یندارند. به هم یها ممکن است کوچک باشند و عالئم کمتر یپپول

 یپو برداشتن پول ییاز سرطان روده بزرگ را با شناسا یشگیریکمک به پ یظم برامن یغربالگر

کنند یم یهشدن به سرطان توص یلقبل از تبد  

 

 ی،کنترل آن، از جمله جراح یاز درمان ها برا یاریشود، بس یم یدسرطان روده بزرگ تول اگر

در دسترس  یمنوتراپید و ادرمان هدفمن ی،درمان یمیمانند ش ییدارو یو درمان ها یپرتودرمان

 هستند
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است که سرطان  یشود که اصطالحات یم یدهبه نام سرطان کولورکتال نام یکولون گاه سرطان

کند یم یبکولون و سرطان رکتوم را که از راست روده شروع شده است، ترک  

 

سرطان روده بزرگ عبارتند از یعالئم و نشانه ها  

 

قوام مدفوع شما ییرتغ یا یبوست، یااز جمله اسهال مداوم در عادات روده شما،  تغییر  

خون در مدفوع شما یا یممستق خونریزی  

درد یاگاز  ی،مکرر شكم، مانند گرفتگ ناراحتی  

یستن یاحساس که روده شما کامال خال یک  

یخستگ یا ضعف  

 کاهش وزن نامعلوم

 

 علل

یستاز سرطان روده بزرگ چ یاریکه علت بس یستندپزشکان مطمئن ن  
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دچار سالم در روده بزرگ  یشود که سلول ها یشروع م یسرطان روده بزرگ زمان ی،طور کل به

 تغییرات ژنتیکی میشوند

  یعیشوند تا بدن شما به طور طب یم یمکنند و به صورت منظم تقس یسالم رشد م یها سلول

که یعملکرد شما را حفظ کند. اما هنگام  

 DNA 

که سلول  یزمان یحت -شدن  یمشود، سلول ها همچنان به تقس یم یو سرطان یدهد یبسلول آس 

ادامه میدهد یستندن یازمورد ن یدجد یها  

دهند یم یلبند، تومور را تشکیا یهمانطور که سلول ها تجمع م   

 عوامل خطر

سالمند  سن  

طان خطر ابتال به سر یگراز افراد نژاد د یشترها ب یکاییآمر-یقایی. آفریکاییآمر-یقاییآفر نژاد

 روده بزرگ دارند

ها. یپپول یاسرطان کولورکتال  یشخص تاریخچه  

کرون،  یماریو ب یزخم یتمزمن کولون، مانند کول یالتهاب یها یماریب یالتهاب یروده ا شرایط

دهد یشتواند خطر ابتال به سرطان روده بزرگ را افزا یم  
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 یاز جهش ها یدهند. برخ یم شیکه خطر ابتال به سرطان روده بزرگ را افزا یارث یها سندرم

شود و خطر ابتال به سرطان روده بزرگ را به  یخانواده شما منتقل م ینسل ها یقاز طر یژن

دهد.  یم یشافزا یقابل توجه یزانم  

دارند. طارتبا یارث یروده بزرگ با ژن ها یدرصد کوچک از سرطان ها یکفقط   

سرطان روده بزرگ یخانوادگ سابقه  

باال. یچرببا  ییغذا یمرژ  

هستند یرفعالکه غ یآرام افراد یزندگ شیوه  

 یشخطر ابتال به سرطان روده بزرگ را افزا ینمقاومت به انسول یا یابت. افراد مبتال به ددیابت

دهند یم  

دهند و خطر ابتال به  یم یشکه چاق هستند خطر ابتال به سرطان روده بزرگ را افزا یافراد چاقی

دارند در نظر گرفته اند یعیکه وزن طب یبا افراد یسهمقاسرطان روده بزرگ را در   

یدنکش سیگار  

 

 یخطر ابتال به سرطان روده بزرگ هستند، غربالگر یکه دارا یکنند افراد یم یهپزشکان توص

.یرندگ یدر نظر م یسالگ 51سرطان کولون را در حدود   

سرطان روده بزرگ  یقه خانوادگکه ساب یهستند، مانند افراد یخطر باالتر یکه دارا یاما افراد 

کنند یزودتر بررس یددارند، با  
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 یها ینهخاص خود. در مورد گز یبو معا یاهر کدام با مزا -وجود دارد  یغربالگر ینهگز چندین

شما  یکه کدام آزمون برا یریدبگ یمتصم یدتوان یو با هم م ید،خود را با دکتر خود صحبت کن

 مناسب است

 

 یتامینو یو غالت کامل حاو یجاتها، سبز یوهو غالت کامل. م یجاتها، سبز یوهخوردن انواع م

از سرطان نقش  یشگیریها هستند که ممکن است در پ یداناکس یو آنت یبرف ی،ها، مواد معدن

 داشته باشد.

یدکن یافتدر یها و مواد مغذ یتامیناز و یا یهتا آرا یدرا انتخاب کن یجاتها و سبز یوهانواع م   

مقدار الکل  ید،الکل بخور ید. اگر بخواهیدالکل را در آرامش داشته باش یدنت لزوم نوشصور در

یدمردان نوش یزنان و دو نفر برا یبرا یدنینوش یکاز  یشتا ب یدمصرف کن  

شما  یکه ممکن است برا یدترک خود صحبت کن ینکش. با پزشک خود در مورد راه ها سیگار

 کار کند

. اگر یدروزها داشته باش یشتردر ب ینتمر یقهدق 01حداقل  یدکن ی. سعهفته یروزها یشترب تمرین

. یدکن یداپ یشافزا یقهدق 01تا  یجو به تدر یدشروع کن یبه آرام ید،فعال بوده ا یرشما غ  

یدبا پزشک خود صحبت کن ینیقبل از شروع هر برنامه تمر ینهمچن  

سالم با  ییغذا یمرژ یبوزن خود با ترکحفظ  یبرا ید،وزن سالم. اگر شما در وزن سالم هست حفظ

ید،به کاهش وزن دار یاز. اگر شما نیدورزش روزانه کار کن  
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است که به  ین. هدف ایدبه هدف خود از پزشک خود بپرس یدنرس یبرا یسالمت یاز راه ها 

یدمصرف کن یکاهش تعداد کالر وورزش  یزانم یشوزن خود را با افزا یآرام  
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 سرطان آندومتر

 سرطان آندومتر از عوارض چاقی بسیار شدید است8

 

به شکل  یارگان لگن ی،شود8 رحم توخال یسرطان است که در رحم آغاز م یدومتر نوعسرطان آن

دهد یرخ م یناست که در آن رشد جن یگالب  

 

  یل( رحم را تشکیومشود که لنز )اندومتر یم یجاداز سلول ها ا یا یهآندومتر در ال سرطان

سرطان در رحم، یگرشود8 انواع د یم یدهاوقات سرطان رحم نام یدهد8 سرطان آندومتر گاه یم  

کمتر از سرطان آندومتر است یارشوند، اما بس یم یلتشک یاز جمله سارکوم رحم   

 

 یرطبیعیغ یزیاغلب خونر یراشود، ز یداده م یصتشخ یهآندومتر اغلب در مراحل اول سرطان

کند8 یم یجادواژن را ا  

اغلب سرطان آندومتر را  یحم جراحبردن ر ینکشف شود، از ب یلاگر سرطان آندومتر در اوا 

کند یدرمان م  
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 عالئم

سرطان آندومتر ممکن است عبارتند از یعالئم و نشانه ها  

 

یائسگیپس از  ینالواژ خونریزی  

دوره ها ینب خونریزی  

 درد لگن

 عوامل موثر بر سرطان آندومتر عبارتند از

 

استروژن و  -مون زنانه زن در بدن8 تخمدان ها دو هور یدر تعادل هورمونها ییراتتغ

در اندومتر ییرهورمون ها باعث تغ یندهند8 نوسانات تعادل ا یم یلپروژسترون را تشک  

شود یم   

دهد، اما نه سطح پروژسترون، در بدن  یم یشاستروژن را افزا یزانکه م یماریب یا یماریب یک

دهد8  یشتواند خطر ابتال به سرطان آندومتر را افزا یشما م  
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نامنظم است که ممکن است در سندرم  یتخمک گذار یاز جمله الگوها ییها نمونه  

که شامل  یائسگیپس از  یها رمونرخ دهد8 مصرف هو یابتو د یچاق یستیک،ک یتخمدان پل

دهد یم یشخطر ابتال به سرطان آندومتر را افزا یست،استروژن، اما پروژسترون ن  

 

خطر ابتال به سرطان آندومتر را  یزشود ن یمکه باعث استروژن  ینادر تومور تخمدان نوع

دهد یم یشافزا  

 

شروع دوره  یا - یسالگ 59قبل از  - ییابتدا یندر سن یشروع قاعدگ یقاعدگ یشترب سالهای

را  یشتریب یدهد8 دوره ها یم یشبعدا خطر ابتال به سرطان آندومتر را افزا یائسگی  

ستروژن استا یدر معرض اندومتر یشترکه ب یدتجربه کرده ا  

است که  یاز افراد یشترخطر ابتال به سرطان آندومتر ب ید،اگر باردار نبوده ا یدباردار نباش هرگز

داشته است یباردار یکحداقل   

8 سرطان آندومتر یابد یم یشسن شما خطر ابتال به سرطان آندومتر افزا یشسالمند با افزا سن

دهد یرخ م یائسگیاغلب بعد از   

 یراممکن است رخ دهد ز یندهد8 ا یم یشطر ابتال به سرطان آندومتر را افزاچاق شدن خ چاقی

شود یاز حد باعث اختالف هورمون بدن شما م یشب یچرب  
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سرطان  یبرا یفنتاموکس یهورمون دارو یسرطان پستان8 مصرف دارو یبرا یدرمان هورمون

با  ید،کن یمصرف م یفندهد8 اگر تاموکس یم یشخطر ابتال به سرطان آندومتر را افزا ینهس

خطر ابتال به  یفنتاموکس یایاکثر موارد، مزا ی8 برایدخطر صحبت کن ینپزشک خود درباره ا

کند یم یشترسرطان آندومتر را ب  
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طان مریسر  

 سرطان مری از عوارض چاقی شدید است.

که از  یو توخال یلوله طوالن یک - یردگ یقرار م یسرطان است که در مر یک یسرطان مر

را که از پشت گلو به معده  ییکند تا مواد غذا یشما کمک م ی. مریدآ یبه شکم شما م یتانگلو

تا هضم شود یدحرکت ده یدکن یتان متصل م  

 

در هر کجا که  یقرار دارند. سرطان مر یموال در سلول هایي است که درون مرمري مع سرطان

کنند یم یافترا در یاز زنان سرطان مر یشترتواند رخ دهد. مردان ب یقرار دارد م یدر مر  

 

بروز در مناطق  یزاندر سرتاسر جهان است. م یرعلت مرگ و م یعترینشا ینششم یسرطان مر

ممکن است  یمناطق، موارد بالقوه موارد سرطان مر یت. در برخمتفاوت اس یاییمختلف جغراف

مربوط باشد یخاص و چاق ییعادات غذا یاو الکل  یاتبه مصرف دخان  

عبارتند از یسرطان مر یعالئم و نشانه ها  

 

(یسفاژی)د یدشوار بلعیدن  

 کاهش وزن بدون تالش

سوزش یافشار  ینه،قفسه س درد  
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سوزش سر دل یا یناراحت تشدید  

یخستگ یا رفهس  

کند ینم یجاداز عالئم و نشانه ها را ا یابتدا به طور معمول نشانه ا یمر سرطان  

 عوامل خطر

یکه باعث سرطان مر ییراتیشما ممکن است به تغ یمزمن مر یکشود که تحر یتصور م  

شود کمک کند. عواملي كه سبب تحریك در سلول هاي مري شما مي شوند و خطر ابتال به  یم 

مري را افزایش مي دهند عبارتند از سرطان  

 

معده یفالکسر یماریب داشتن  (GERD) 

یدنکش سیگار  

(ی)مر یمر یدر سلول ها یسرطان یشپ تغییرات  

 چاق بودن

الکل نوشیدن  

صفرا یفالکسر داشتن  

که آرام نخواهد شد یاسفنکتر مر یک یلمشکل بلع به دل داشتن  (achalasia) 

گرم یاربس یعاتما یدننوش یعادت ثابت برا یک داشتن  
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یستن یکاف یجاتها و سبز یوهم خوردن  

شکم باال قرار دارد یا ینهدرمان با تابش در قفسه س تحت  

یعوارض جانب  

کند، از جمله یجادتواند عوارض را ا یم ی،سرطان مر پیشرفت  

 

 یمر یقاز طر یعو ما ییممکن باشد که مواد غذا یرغ یا. سرطان ممکن است دشوار یمر انسداد

 به شما منتقل شوند

در معرض درد است یسرطان مر درد  

است،  یجیمعموال تدر یزیسرطان مري باعث خونریزي مي شود. اگرچه خونر یدر مر خونریزی

باشد یدو شد یموارد ممکن است ناگهان یاما در بعض  

یریجلوگ  

مثال یبرا .یریدبگ یکاهش خطر ابتال به سرطان مر یاقدامات خود را برا یدتوان یم شما  

 

. یدصحبت کن یگارترک س یبا پزشک خود درباره راه ها ید،کش یم یگار. اگر سیگارس ترک

شروع  ید،استفاده نکن یداروها و مشاوره در دسترس هستند تا به شما کمک کنند. اگر از دختر

یدنکن  
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کار را  ینا ید،الکل بخور ید. اگر بخواهیدالکل را در آرامش داشته باش یدنصورت لزوم نوش در

.یددر آرامش انجام ده  

 یو مردان باال ینزنان در تمام سن یروز برا یکبدان معناست که  ینبزرگساالن سالم، ا یبرا 

سال و باالتر وجود دارد 55مردان  یروزانه برا یدنیسال و حداکثر دو نوش 55  

خود  ییغذا یمرژرا به  یجاتها و سبز یوه. انواع مختلف میشترب یجاتها و سبز یوهم خوردن

یداضافه کن  

 یبرا ییها یبا پزشک خود درباره استراتژ ید،چاق هست یا یدوزن سالم. اگر اضافه وزن دار حفظ

پوند در هفته  2 یا 1 یدار. هدف از دست رفتن وزن آهسته و پایدکمک به کاهش وزن صحبت کن

 است
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تیکتخمدان پلی کیس  

 تخمدان پلی کیستیک از عوارض چاقی شدید است8

 

یستیکک یسندرم تخمدان پل  (PCOS) 

است8 زنان مبتال به یجرا یبارور ینزنان سن یاناست که در م یاختالل هورمون یک   

 PCOS 

هورمون  یسطح سرم یامدت داشته باشند  یطوالن یانادر و  یقاعدگ یممکن است دوره ها 

شد8 مردانه )آندروژن( با  

کنند و به طور منظم  یدولها( را تولیک)فول یعکوچک از ما یتخمدانها ممکن است مجموعها

8تخمک را آزاد نکنند  

 

یقدق علت   

PCOS 

 یهمراه با کاهش وزن ممکن است خطر عوارض طوالن یهو درمان اول یصناشناخته است8 تشخ 

8را کاهش دهد یقلب یماریو ب 9نوع  یابتمدت مانند د  
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تخمدان پلی کیستیکعالئم   

عالمت ینتر یجنامنظم را یها دوره   

هورمون مردان یاز حد8 سطوح باال یشب آندروژن  

8 تخمدانها ممکن است بزرگ شوند یستیکک یپل تخمدان  

 

یعوارض جانب  

 ناباروری

یاز باردار یفشار خون باال ناش یا یباردار دیابت  

زودرس یمانزا یا ینجن سقط  

در کبد است یاز تجمع چرب یناش یکبد یدالتهاب شد - یکلال یرغ یتهپات استاتو  

کلسترول  یزاناز جمله فشار خون باال، قند خون باال و م یطاز شرا یخوشه ا - یکمتابول سندرم

 یشافزا یرا به طور قابل توجه یعروق یقلب یماریکه خطر ابتال به ب یسریدگل یتر یا یعیطب یرغ

دهد یم  

یابتد یشپ یا 9نوع  یابتد  

 آپنه خواب
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اضطراب و اختالالت خوردن افسردگی،  

یعیطب یرغ یرحم خونریزی  

(سرطان رحم )سرطان آندومتر  

با یچاق  

 PCOS 

اختالل را بدتر کند یناز ا یتواند عوارض ناش یارتباط دارد و م   
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 تنگی دریچه ریوی

 تنگی دریچه ریوی از عوارض چاقی شدید است8

 

شما، باز شدن  یهر یچهدر یکینزد یاشکل در داخل  ییراست که تغ یشرط یویر یچهدر یتنگ

 یینقلب قلب پا ینب یهر یچه8 دردهد یخون را کاهش م یانکند و جر یرا محدود م یهر یچهدر

را  یهر یچهدر یقرار دارد8 بزرگساالن غالبا تنگ یویر یانسمت راست )بطن راست راست( و شر

قبل از تولد به عنوان نقص  یهر یچهاما اغلب، تنفس در یگر،د یماریاز ب عارضه یکبه عنوان 

شود یم یجادقلب ا یمادرزاد  

 

معموال در طول زمان  یممال یهر یاست8 تنگ یدالئم تا شدو بدون ع یفاز خف یویر یچهدر تنفس

انجام شود8 خوشبختانه  یممکن است بدتر شود و جراح یدو شدشود، اما موارد متوسط  یبدتر نم

توانند  یم یویر یچهکه دچار تنفس در یموفق است و اکثر افراد یاربس یدرمان به طور کل

یاورندخود را به ارمغان ب طبیعی یزندگ  
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عبارتند از یویر یچهدر یتنفس یعالئم و نشانه ها  

 

خشن قلب  صدای  

 خستگی

 ضعف نفس، به خصوص در هنگام اعمال فشار

ینهقفسه س درد  

  یاریدست دادن هوش از

 

 یبه درست یندر رشد جن یویر یچهدهد که در یرخ م یمعموال هنگام یویر یچهاستراحت در

 یزن یگرید یمادرزاد یدارند ممکن است اختالالت قلب را یتوضع ینکه ا یرشد نکند8 نوزادان

شود یم یعیطب یرغ یچهدر یجادکه باعث ا یستداشته باشند8 شناخته شده ن  

 عوامل خطر

از عوامل خطر  یاریبس یابند، یمعموال قبل از تولد توسعه م یویر یرش یکه کانون ها ییاز آنجا

تواند خطر ابتال به سرطان  یم یخاص یوش هاو ر یطحال، شرا ینشناخته شده وجود ندارد8 با ا

دهد، از جمله یشافزا یرا بعدا در زندگ یهر  
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ینوئیدکارس سندرم  

یسمیرومات تب  

 سندرم نونان

یویر یچهدر تعویض  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 دانشنامه عوارض چاقی
4
9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 دانشنامه عوارض چاقی
5
0 

 

References 

1. Stout K. Clinical manifestations and diagnosis of pulmonic 

stenosis in adults. http://www.uptodate.com/contents/search. 

Accessed July 25, 2017. 

2. Stout K. Natural history and treatment of pulmonic stenosis in 

adults. https://www.uptodate.com/contents/search. Accessed 

July 25, 2017. 

3. Pulmonary valve stenosis and regurgitation. American Heart 

Association. 

http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/CongenitalHeart

Defects/AboutCongenitalHeartDefects/Pulmonary-Valve-

Stenosis_UCM_307034_Article.jsp#.WZM_HlGQzIU. Accessed 

Aug. 15, 2017. 

4. Peng LF, et al. Pulmonic stenosis (PS) in neonates, infants, 

and children. https://www.uptodate.com/contents/search. 

Accessed July 25, 2017. 

5. Heart valve disease. National Heart, Lung, and Blood Institute. 

https://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/hvd. 

Accessed July 25, 2017. 

www.takbook.com

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/pulmonary-valve-stenosis/symptoms-causes/syc-20377034#!


 دانشنامه عوارض چاقی
5
1 

 

6. Connolly HM. Carcinoid heart disease. 

https://www.uptodate.com/contents/search. Accessed Aug. 

15, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 دانشنامه عوارض چاقی
5
2 

 

 

 سندرم دسترس تنفسی 

ز عوارض چاقی شدید است.سندرم دیسترس تنفسی ا  

 

حاد یسندرم دیسترس تنفس  (ARDS) 

کوچک ییهوا یها یسهشما در ک یدر رگ ها یلیدهد که س یرخ م یهنگام    

کمتر به  یژناست که اکس یمعن ینکند که به ا یشما را پر از هوا م یرگ ها یعشود. ما یم یجادا

کند یز به عمل دارند محروم میاکه ن یژنخود را از اکس یارگانها ینرسد. ا یخون شما م یانجر  

که ی. از افرادیابد یم یشافزا یماریسن و شدت ب یشخطر مرگ با افزا    

یابند، یاز آنها به طور کامل بهبود م یبعض می مانند زنده   

رسانند یها م یهماندگار را به ر یصدمه ها یگرانکه د یدر حال   

 عالئم

تواند به شدت متفاوت باشد، بسته به علت و شدت آن، یم  

ارتند از. آنها عبینیزم یرز یهر یا یقلب یها یماریوجود ب ینو همچن   

 

یدنفس شد تنگی  

است یعسر یمنتظره ا یرو غ یدهخواب تنفس  

یینخون پا فشار  

یدشد یو خستگ سردرگمی  
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 شایعترین علل

ARDS 

 عبارتند از 

خون است یانو گسترده در جر یعفونت جد یس،سپس  

تواند به یتنفس م یمیاییش یاتنفس دود  یمواد مضر. غلظت باال استنشاق  

گذارد یم یرها تاث یهمعموال بر تمام پنج لوب ر یپنومون یدموارد شد یدشد پنومونی  

عمده.  یها یبآس یرسا یا ینهس سر،  

از مغز که  یبخش یاها و  یهبه ر یموانند به طور مستقت یم ین،سقوط ماش یاحوادث، مانند سقوط 

برساند یبکنند، آس یتنفس را کنترل م  

یو سوختگ یم)التهاب لوزالمعده(، انتقال خون عظ یتپانکرات  
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