
چاقــی در اغلــب کشــورهای دنیــا 
کــرده  پیــدا  ای  فزاینــده  رشــد 

است. 

ــازمان  ــر س ــای اخی ــی ه در بررس
 )WHO( ــانی ــت جهــــــ بهداشــــ
ــت  ــن اس ــه ممک ــده ک ــرح ش مط
چاقــی زمینه ســـــــــاز برخــــــی 

از سرطان ها باشد. 

از »مدیـکال  بـه نقـل  در گزارشـی 
توسـط  مطالعـه ای  در  دیلـی«، 
المـــــــــللی  بیــــــــن  آژانـــــس 
 -  )IARC( سـرطان  پژوهش هـای 
سـرطان  پژوهــــش  شــــــاخه 
سازمــــــان بهــــداشت جهانـی - 
مطالعـه  هـزار  یـک  از  بیـــــش 
زمینـه  در  اپیـــــدمیولــوژیــــــک  
چربـی  بیـن  احتمـــــالی  ارتبـاط 
اضافـی بدن )به واسـطه شـاخص 
مختلـف  انـواع  و  بدنـی(  تـوده 
ایـن  در  شـد.  انجـام  سـرطان 
مطالعــه پژوهشـگران شـواهدی 
یافتنـد کـه خطـر بـاالی ابتـال بـه 8 
کبـد،  جملـه،  از  سـرطان  نـوع 
نتیجـه  در  را  تیروئیـد  و  تخمـدان، 
چربی های اضافی موجـــــــــود در 

بـــــــدن مطرح می کند. 

پژوهشـــــــگران بـــه ایـــن نکتـــه 
ممکـــن  کـــه  داشـــتند  اشـــاره 
اســـت چاقـــی بـــا بـــروز یــــــــــک 
در  مزمـــن  التهابـــی  حالـــت 
ـــد و در  ـــراه باش ـــدن هم ـــر ب سراس
عیـــن حـــال در تولیـــد طبیعـــی 
هورمـــون هایـــی ماننـــد انســـولین، 

اســـتروژن  و  تستوســـترون، 
ـــر دوی  ـــه ه ـــد ک ـــاد کن ـــالل ایج اخت
ـــه  ـــتند ک ـــی هس ـــا عوامل این هـــــ
ممکـــن اســـت در نهــــــــایت  بـــه 
ــا  ــد. بـ ــرطان بیانجامـ ــروز ســـــ بـ
ایـــن وجـــود  هنـــوز مکانیســـم 
دقیـــق چاقـــی در بـــروز ســـرطان 
امـــا  اســـت،  نشـــده  معلـــوم 
نشـــان  آمـــاری  بررســـی های 
ـــرض  ـــاق در مع ـــراد چ ـــد اف می ده
بیشـــترین میـــزان خطـــر بـــروز 
 5( مـــــــــری  ســــــــــرطان های 
و  متناســـب(  افـــراد  برابـــر 
ـــر  ـــم )7 براب ـــر رح ـــرطان اندومت س

افراد متناسب(  هستند. 

یافتــــــه های  کلــی،  طــور  بــه 
ــللی  ــن المــــــــ ــس بیـــــــ آژانــــ
پژوهــــــــــش های ســــــــرطان 
نتــــــــــــایج  بــا  هم راســــــــــتا 
ــه  پژوهش هــای پیشــین، از جمل
ــی  ــه چاق ــال 2014 ک ــه س مطالع
10 نــوع ســرطان مختلــف  بــا  را 
ــوب  ــود، محس ــته ب ــط دانس مرتب

می شود. 

البتــه ایــن نتایــج  لزومــاً بــدان 
معنــی نیســت کــه چاقــی ایــن 

ســرطان ها را ایجاد می کند.

 پژوهشــگران اطمینــان داده انــد 
کــه تغییراتــی در ســبک زندگــی 
افــراد چــاق مــی توانــد ایــن خطــر 
چشــمگیری  بطــور  را  احتمالــی 

کاهش دهد. 

دکتر مجتبی نیک پور
درمانگر چاقی

هشدار فوری به افراد چاق:

سبک زندگی تان را 
تغییر دهید!
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