السمنة ومشاكميا عند االطفال
رافد سعد ىادي المحنا

كمية التربية البدنية وعموم الرياضة _ جامعة كربالء
السمنة  :ىي حالة تتميز بتخزين كمية زائدة من الدىون وتمثل حالة عدم التوازن بين الطاقة المكتسبة
والطاقة المستيمكة بمعنى ان كمية السعرات الحرارية التي تدخل الى الجسم اعمى من كمية السعرات الحرارية

التي يحتاج الييا الجسم في حياتو اليومية لذلك وكرد فعل انعكاسي يقوم الجسم بخزن الفائض عن حاجة
الجسم من السعرات الحرارية الى دىون تخزن في الجسم وتترسب تحت الجمد والبطن والعضالت الكبيرة وتحيط
بأجيزة الجسم الداخمية الحيوية مثل االمعاء والقمب والشرايين .ان المقياس العام لنسبة الدىون في جسم

االنسان اذا ارتفع عن  %02لمذكور و %02لال ناث يعتبر مششر لمسمنة عند ىذا الشخ

 .وبطبيعة

الحال ينظم مستوى الجموكوز بالدم حالة الجوع والشبع ،ويتأثر مركز الييبوثالمس والذي بدوره يرسل اشارات

لمجياز العصبي الالارادي الذي يتسبب في انقا

الجوع والرغبة في الغذاء ونتيجة لذلك يزيد الشخ

كمية غذائو الى ان يرجع مستوى الجموكوز لممستوى الطبيعي .

من

ولمسمنو انواع ىي :

 السمنة الوراثية  :ان السبب في ىذا النوع من السمنة ىو اضطراب في عممية تنظيم الشيية والجوع وقدتكون بسبب عوامل وراثية نفسية تزيد الشيية  ،وزيادة االكل لدى الطفل .

 السمنة العصبية  :ويكون السبب في ذلك اصابات الجياز العصبي  ،حيث اثبتت التجارب عمى الحيوانزيادة نسبة السمنة بعد اصابة اجزاء من الجياز العصبي ويتميز ىذا النوع بالجوع الشديد لمشخ

مما يسبب

الزيادة المفرطة في تناول الطعام .

 السمنة بسبب عدم توازن الغدد الصماء ومن اسبابيا*نق

افراز الغدة الدرقية التي تسبب زيادة الوزن نتيجة تجمع كميات من الماء تحت الجمد وزيادة نسبة

الدىون لنق

التمثيل الدىني .

*اضطرابات اف ارزات الغدة الكظرية  :تسبب السمنة وخاصة في منطقة الوجو والعنق واالطراف االمامية بسبب

تجمع السوائل بيا ( زيادة الكورتيزول )

*اصابة الغدة النخامية  :وبيا يزيد تجمع السوائل في منطقة الوجو والعنق فقط وليس االطراف *.زيادة افراز
االنسولين :وىنا تزيد الدىون لزيادة استخدام الجموكوز بواسطة الخاليا نظ ار لزيادة افراز االنسولين والذي

بدوره يزيد من تناول الطعام والذي يتحول الى دىون .

واخي ار السمنة الناتجة عن عدم النشاط  :وىي اكثر انواع السمنة شيوعا وذلك بسبب الخمول وقمة الحركة

حتى مع تناول كمية معندلة من الطعام  ،والذي نشاىده اليوم بكثرة خاصة بعد ظيور اجيزة االلعاب
االلكترونية والتي اصبحت بمتناول االطفال بشكل كبير جدا اذ يقضي االطفال معظم اوقاتيم بيذه اال لعاب دون

نشاط بدني يذكر .

ولمسمنة عدة اخطار منيا

– زيادة الجيد عمى القمب والجياز الدوري

– زيادة الدىون تحت الجمد مما يقمل يقمل من التخم

بمرض السكر

من الحرارة خالل الجمد كذلك زيادة من احتماالالصابة

–وال ننسى بان البدين اقل مقاومة لالصابة وكذلك اكثر خطورة عند اجراء العمميات الجراحية ناىيك عن تزايد
االصابات بامراض الكمى وحصوات المرارة واالم المفاصل .

ونود ان نقدم في مقالنا ىذا بعض االرشادات التي تساعد عمى التخم

من السمنة :

اوال  :زيادة النشاط والحركة وابعاد الطفل قدر االمكان عن االلعاب االلكترونية وتعويده عمى االلعاب التي تتسم
بالحركة وذلك من خالل تشجيع الطفل لالشتراك بالفرق الرياضية والفرق المدرسية لزيادة الدافعية الداء

االنشطة الرياضية.

ثانيا  :ابعاد الطفل قدر االمكان عن االطعمة الغنية بالدىون كالزبدة والمحوم عالية الدىون واالجبان السائمة

واالجبان كاممة الدسم والشكوالتة الصناعية والحمويات والمثمجات والوجبات السريعة والشبس والبطاطس
المقمية والمشروبات الغازية التي تحتوي عمى سعرات حرارية عالية وابداليا باالغذية الغنية بااللياف

والخض اروات والفواكو والعصائر الطبيعية والحميب قميل الدسم .

ثالثا  :االكثار من شرب الماء مع تخفيف نسبة الممح .

رابعا  :اذا شعر الوالدين ان زيادة الوزن ليس بسبب زيادة الطعام توجب عمييم اجراء الفحوصات المختبرية

لمغدد واليرمونات

خامسا  :تجنب تناول العقاقير التي تقمل الشيية لدى االطفال لتأثيرىا المباشر عمى الجياز العصبي وحدوث

االرق والتوتر .

اذا لم نيتم ونتبع االرشادات لتخفيف وزن اطفالنا سيخمق لنا جيل خامل ممئ باالمراض .

