বাড়িত ওজন কমােনার মন্ত্র
স্বাস্থ্য রক্ষায় আমরা এখন অেনক সেচতন ও িবজ্ঞানমনস্ক। েমদবহুল
বা স্থূলতা এখন তাই সামািজক সমস্যার েচেয় স্বাস্থ্য সমস্যা
িহেসেব েবিশ গুরুত্ব পাচ্েছ।
েমদবহুলতা : অিতিরক্ত ওজন ও স্েনহ পদার্েথর আিধক্যেক সাধারণভােব
েমদবহুলতা মেন করা হয়। এর পিরমাপ হেলা বিড-মাস-ইনেডক্স বা
সংক্েষেপ িবএমআই। িবএমআই ১৮.৫ েথেক ২২.৯-এর িভতর থাকাটা বাঞ্ছনীয়
বা আদর্শ। যােদর িবএমআই ২৭.৫-এর ওপের তারা স্থূল/েমদবহুল।
পক্ষান্তের যােদর িবএমআই ২৩-২৭.৪-এর মধ্েয তারা অিতিরক্ত ওজনদার
বা ওভারওেয়ট। অন্যভােব বলা যায়, উচ্চতা অনুযায়ী আদর্শ ওজনেক ১০০
শতাংশ ধরা হেল, যােদর ওজন আদর্শ ওজেনর ১০১ েথেক ১১৯ শতাংেশর
মধ্েয তােদর রেয়েছ ‘অিতিরক্ত ওজন’ এবং যােদর ১২০ শতাংেশর ওপের
তারা স্থূল। সাধারণত মানবেদেহ দুই ধরেনর চর্িবজাতীয় পদার্থ জমা
হয়। প্রথমত, অিতিরক্ত চর্িব িনতম্ব ও ঊরুেদেশ জমা হয়। এেক
‘গাইনেয়ড িডস্ট্িরিবউশন’ বেল। এেত শরীেরর আকৃিত অেনকটা নাশপািতর
মেতা হয়। এটা সাধারণত নারীেদর ক্েষত্ের ঘেট থােক। দ্িবতীয়ত,
অিতিরক্ত স্েনহ পদার্থ েপেট জমা হয়, যা েদহেক আেপেলর মেতা আকৃিত
দান
কের।
অর্থাৎ
উদরেদশ
স্ফীত
হয়।
এেক
‘অ্যান্ড্রেয়ড
িডস্ট্িরিবউশন’ বেল। এটা নারী-পুরুষ উভেয়র ক্েষত্েরই েদখা যায়
এবং
েদেহ স্েনহ পদার্েথর সঞ্চয় েরােগর ঝুঁিক থােক।
েরােগর কারণ : েমদবহুলতার নানা কারেণর মধ্েয প্রথেমই আেস আচরণগত
ব্যাপার। সমীক্ষায় েদখা েগেছ, েমদবহুল েলােকরা িচরাচিরতভােবই
(ক্যালির খরেচর তুলনায়) কম খাদ্য গ্রহেণর কথা বেল থােকন। এটা হেত
পাের েছাটখােটা দু-একিট খাবার, যা ঘন ঘন খাওয়া হয়, অথচ আমল েদওয়া
হয় না। িকছু হরেমানসংক্রান্ত ব্যক্িত বা এন্েডাক্রাইন িডিজজ।
েযমন : Cushing’s Disease, Polycystic Ovary Syndrome ইত্যািদও
েমদবহুলতার সঙ্েগ সম্পৃক্ত। িকছু িকছু ওষুধও পার্শ্বপ্রিতক্িরয়া
িহেসেব ওজন বাড়ায়, েযমন— ক্েলারপ্েরামািজন জাতীয় ওষুধ (মাথা
েঘারােনা বা বিমর জন্য), এিমট্িরপিটিলন (দুশ্িচন্তা দূরকারক),
ভ্যালপ্েরােয়ট, কার্বামােজিপন ইত্যািদ। গেবষণায় েদখা েগেছ, িতনিট
িবষয় ভিবষ্যেত ওজন বৃদ্িধর আশঙ্কােক বািড়েয় েতােল। প্রথমত,
িবপাকক্িরয়া কম হওয়া। দ্িবতীয়ত, উচ্চ শ্বাসিনক অনুপাত, অর্থাৎ
অিধক শর্করাজাতীয় খাদ্েযর িবপাক। তৃতীয়ত, ইনসুিলন হরেমান, যা
ডায়ােবিটস হেত বাধা েদয়, তার কার্যক্ষমতা হ্রাস। েমদবহুলতার

সঙ্েগ েযসব েরােগর ঝুঁিক রেয়েছ তা হেলা ডায়ােবিটস, হৃদেরাগ,
ক্যান্সার, স্ট্েরাক, িপত্তথিলর েরাগ, বাত ও চর্মেরাগ, হারিনয়া,
স্ট্েরস
ইনকন্িটন্যান্স,
বন্ধ্যত্ব,
শ্বাসতন্ত্েরর
েরাগ।
িচিকৎসেকর পরামর্েশ ওজন কমােনার ওষুধ েখেল ফল পাওয়া যায়।
বর্তমােন অরিলস্েটট উপাদােন ৈতির এক ধরেনর ওষুধ চর্িব পিরপাক ও
েশাষেণ বাধার সৃষ্িট কের চর্িবেক রক্েত েশািষত হেত েদয় না। এর
পাশাপািশ এ ওষুধ েকােলস্েটরল, ট্রাইগ্িলসারাইড ও ডায়ােবিটস
িনয়ন্ত্রেণও সহায়ক। এ ছাড়াও লাইেপাসাকশন ও লাইেপালাইিসস নামক
সার্জািরও করা যায়।
ডা. িদদারুল হাসান, চর্ম ও েযৗনেরাগ িবেশষজ্ঞ, আল-রািজ হাসপাতাল,
ঢাকা।

