
 (یامدهاو پ یل)دال اشتهاییکم

 «ییاشتهایب»به آن  یزن ی. گاهیابدیبه خوردن کاهش م یلکه م شودیگفته م یبه حالت ییاشتها کم

ممکن است سبب  یزیکی،ف هاییماریتا ب یذهن هاییماریاز ب هایماریاز ب یاری. بسشودیگفته م یزن

ته داش یهسوء تغذ یا نمانند کاهش وز یامدهاییشود ممکن است پ یطوالن ییاشتهاشوند. اگر کم ییاشتهاکم

 مهم است. یارو درمان آن بس ییاشتهاکم یلدل یافتن ینباشد، بنابرا

 عبارتند از :  شوندیم ییاشتهاکه سبب کم عواملی

 یربا سا همراه یی. کم اشتهاشوندیم ییسبب کم اشتها یاییباکتر یا یروسی: عفونت و یو باکتر ویروس

زودگذر هستند و پس از  هایماریب ین. البته اشودیم یدارپد یانفوالنزا مانند سرفه، عطسه و خستگ یهانشانه

 .شودیبرطرف م یزن ییاشتهاو کم یابندیچند هفته کامال بهبود م

اضطراب  یا یکاهش اشتها وجود دارد. در هنگام غم، افسردگ یبرا یمتعدد یروان یل: دال یروان عوامل

 اییاشتهی. اختالالت خوردن مانند بشودیسبب کاهش اشتها م یزن یو استرس ی.  خستگیابدیاشتها کاهش م

دا ش عمکاستن از وزن یبرا صبیع اشتهایییرفتن اشتها است. فرد مبتال به ب یناز ب یلاز دال یکی یزن یعصب

از  یادیافراد ترس ز یناست؛ و ا یسالمت یافراد معموال کمتر از حد الزم برا ین. وزن ادهدیم یخود را گرسنگ

 کند. یجادا یزن یهممکن است سوءتغذ یعصب اشتهایییوزن دارند. ب یشافزا

 :  یزیکیف دالیل

 ممکن است سبب کاهش اشتها شوند: یرز هایبیماری

 ی.  گاهیروئیدت یزوال عقل، کم کار یدز،ا یت،هپات ی،قلب یینارسا یه،کل یامزمن کبد  هایبیماری

د. تخمدان باش یاکولون، معده، پانکراس  یاگر در نواح یژهشود، به و ییاشتهاممکن است سبب کم یزسرطان ن

 .شودیم اشتهایییسبب ب یزاول ن یهادر ماه یباردار ینهمچن



 هاییاشتیسبب ب درمانییمیش یو داروها ینمورف ین،کدئ ها،بیوتیکینتاز داروها مانند آ ی: بعض داروها

 شوند. ییاشتهاممکن است سبب کم یزن ینو آمفتام ینهروئ ین،. مواد مخدر مانند کوکائشوندیم

 یخانگ هایدرمان

 آن انجام یبرا یدر منزل کار توانیسرطان باشد، به ندرت م یامزمن  یماریهایب ییاشتهاکم یلدل اگر

به  تواندیرفتن به رستوران م یاموردعالقه  یداد. اما در هر صورت، غذاخوردن با خانواده و دوستان، پختن غذاها

 ییغذا یها. خوردن وعدهکندیم کمکسبک به بهبود اشتها  یهاورزش ینکمک کند. همچن ییاشتهارفع کم

 نیو پروتئ یکالر ی،انواع مواد مغذ یدکن یسع یداآسانتر است. ب یزمعده ن یاست و هضم آن برا یدکوچک مف

 . یداستفاده کن توانیدیم یزن ینیپروتئ هاییدنی. از نوشیدبگنجان ییغذا یمدر رژ یکاف

 ییاشتهاو عدم درمان کم توجهییب پیامدهای

مفرط،  یمانند: خستگ ییهابه درمان آن سبب بروز نشانه توجهییمدت باشد، ب یطوالن اشتهایییب اگر

 خواهد شد. یکل یو احساس ناخوش یبدخلق پذیری،یکضربان قلب، تب، تحر یشکاهش وزن، افزا


