
: درباره مشکل امیرحسین برایمان 
توضیح  دهید.

مغزی  فلج  دچار  تولد  از  بعد  امیرحسین 
)CP( شد. تقریبا یکی-دو سال بعد به دلیل 
مشکل حرکتی ای که داشت، متوجه این مساله 
شدیم. به تدریج با بزرگ تر شدنش، هم مشکل 
حرکتی اش بیشتر شد و هم به دلیل کم تحرکی، 
وزنش افزایش پیدا کرد و همین مساله باعث 
شد کندتر حرکت کند. البته به دلیل بیماری اش 
2 بار به عضله های پایش بوتاکس تزریق شد 
و برای اینکه کوتاهی تاندون پایش کمتر 
شود، یک بار روی یک پا و 2 بار روی پای 
دیگر عمل جراحی انجام شد. البته پزشک 
معالجش به ما گفته امیرحسین باید تا سن 

بلوغ، چند بار جراحی شود.
: یعنی علت افزایش وزن او بیماری 

و تحرک کم ناشی از آن بود؟
تا حدودی. البته عادت نادرست تغذیه ای او 
هم در افزایش وزنش کم  تاثیر نبود. امیرحسین 
تقریبا پرخور است و به جز وعده های اصلی 
غذایی که کامل آن را می خورد، عادت زیادی 
به خوردن خوراکی هایی مثل شیرکاکائو، انواع 
بیسکویت کرمدار و مغزدار و ذرت بوداده دارد.
: آیا به جز مشکل حرکتی، دچار 

مشکل دیگری هم هست؟
بله، دچار بیش فعالی هم بوده و پزشک برای 
همچنین  و  ریتالین  داروی  مصرف  مدتی 
اتوموکستین را تجویز کرد. البته از نظر هوشی 
هم مثل بچه های عادی نیست و کامل نمی تواند 
یک جمله  را بیان کند. اوایل با فهمیدن این 

مساله که نمی تواند مثل کودکان دیگر راه 
برود یا حرکت کند، از همساالن خود کناره 
می گرفت ولی با او دراین  باره صحبت کردیم 

و حاال دیگر خودش را پنهان نمی کند.
: وقتی متوجه شدید افزایش وزن، 
باعث محدودیت حرکتی در او می شود، آیا 
درصدد اصالح تغذیه یا تشویق به فعالیت 

بدنی بیشتر در او شدید؟
سعی کردیم برای کم کردن وزن، او را در 
باشگاه های ورزشی ثبت نام کنیم تا تحرک 
باشگاه  کارکنان  ولی  باشد  داشته  بیشتری 
به دلیل مشکل حرکتی  از قبول امیرحسین 
امتناع کردند. در ضمن، وقتی برای خرید 
به فروشگاه می رفتیم، سعی می کردم کیک 
و بیسکویت برندارم و تقریبا دیگر در خانه 
خبری از تنقالت نبود ولی امیرحسین در محیط 
مدرسه این خوراکی ها را می خرید و می خورد.

: برای اینکه فرزندتان بتواند وزن 
کم کند به متخصص هم مراجعه کردید؟

بله، برای یک دوره تحت نظر متخصص تغذیه 
بود. ایشان تعدادی پودر مکمل تجویز کرد که 
امیرحسین باید روزانه 3 بسته از این پودرها 
را در یک لیوان آب حل می کرد و می نوشید 
 اما او در کاهش وزن موفق نبود. تقریبا در
9 سالگی 42 کیلوگرم بود و بعد از رژیم فقط 
2 کیلوگرم کم کرد. االن که یک سال بزرگ تر 
شده وزنش به 59 کیلوگرم رسیده و بیشتر از 
قبل در راه رفتن دچار مشکل است. می خواستم 
از متخصصان »سالمت« کمک بگیرم تا درباره 

کاهش وزن امیرحسین مرا راهنمایی کنند.

:  CP یا فلج مغزی چه نوع بیماری ای است؟
علت بروز بیماری فلج مغزی، نارس بودن نوزاد، ناسازگاری 
خونی بین جنین و مادر، نارسایی جفت، عفونت های مختلف 
نوزادی مثل سرخک، یرقان نوزادی و همچنین نرسیدن کافی 
اکسیژن در زمان زایمان یا طوالنی شدن فرایند زایمان است. 
معموال زمان تشخیص این بیماری بین 9 تا 12 ماهگی شیرخوار 
است اما گاهی اوقات در اشکال خفیف، تشخیص به تعویق 
می افتد و ممکن است بیماری تا 2 سالگی تشخیص داده نشود.
: این کودکان از نظر تغذیه ای با مشکل خاصی 

مواجه هستند؟
بله، اغلب این کودکان رژیم غذایی نامناسبی دارند و موادغذایی 
کم فیبر می خورند. به عالوه، مایعات کمتری هم دریافت 
می کنند بنابراین یبوست در آنها بسیار شایع است. این بیماران 
به وضوح در معرض کمبود امالح و ریزمغذی ها هم هستند 
که می تواند بر شدت بیماری و عوارض ناشی از آن بیفزاید. 
مورد دیگر، بروز پوسیدگی های وسیع دندانی است. این 
بچه ها نسبت به کودکان سالم، دیرتر شروع به غذا خوردن 
می کنند و بیشترین غذای دریافتی شان به شکل مایع است، 
بنابراین مادر مجبور می شود بیشتر از نوشیدنی های شیرین 
مانند آبمیوه استفاده کند، در نتیجه به دلیل تغییرات pH دهان، 
دچار پوسیدگی های وسیع دندانی می شوند که همین مساله 
می تواند تغذیه بیماران مبتال به CP را هم تحت تاثیر قرار 
دهد. البته برخی از این کودکان دچار مشکل تنفسی، تشنج، 

اختالالت بینایی و شنوایی هم هستند.
: کمبود کدام یک از مواد مغذی در آنها شایع تر 

است؟
کمبود کلسیم، ویتامین D، K و ال کارنیتین در این بیماران شایع 
است که در صورت تشخیص، هر یک باید به صورت مکمل 
دریافت شوند. به همین دلیل بهتر است برای این کودکان طی 

سال حتما آزمایشات کامل درخواست شود.
: امیرحسین یک بار رژیم گرفته و ناموفق بوده، 

برای اینکه این بار هم چنین تجربه ای را نداشته باشد، باید 
به چه مواردی توجه داشت؟

باید حتما یک رژیم 6 وعده ای یعنی 3 وعده غذایی اصلی و 3 
میان وعده )تعداد دفعات بیشتر اما در حجم کمتر( تنظیم شود 
و کودک تقریبا هر 3-2 ساعت یکبار، یک میان وعده کوچک 
بخورد. به این ترتیب کالری دریافتی اش کاهش می یابد. مادر 
امیرحسین باید در طول روز به کالری غذایی که فرزندش 
دریافت می کند توجه داشته باشد تا وزن او کنترل شود. با 
کنترل وزن، توانایی در راه رفتن وی هم بهتر خواهد شد. از 
طرف دیگر، چون یبوست در این کودکان شایع است، باید در 
تهیه غذا حتما از موادغذایی حاوی فیبر از سبزیجات گرفته تا 
غالت کامل استفاده و همراه با ناهار و شام، به کودک سبزی 
و ساالد )البته بدون سس( داده شود. در وعده صبحانه هم 
حتما خیار و گوجه فرنگی گنجانده شود که هم فیبر دارد و 
هم امالح. برای میان وعده هم بیسکویت هایی که غالت کامل 
دارند و همچنین میوه یک ساعت قبل از وعده اصلی غذا 
مصرف شود چون باعث می شود دیرتر احساس گرسنگی 
کند. مادر باید از دادن آبمیوه به امیرحسین بپرهیزد چون کالری 
باالیی دارد. باید از دادن میان وعده های پرکالری که چاق کننده 
هستند، جلوگیری کرد. به طور کلی، براساس هرم غذایی باید 
روزانه 4-3 واحد لبنیات، 6 واحد نان و غالت و 4-3 واحد 
سبزیجات و میوه و همچنین 3-2 واحد از انواع گوشت در 
برنامه غذایی فرزندشان در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه 
خود کودک تهیه کننده خوراکی های پرکالری نیست مادر )خانم 
شاه محمدی( باید در نوع خریدشان تجدیدنظر کنند تا به تدریج 
این عادت نادرست تغذیه ای فرزندشان ترک و اصالح شود. 
وقتی به کودک پول داده نشود، قطعا او نمی تواند در مدرسه 
این خوراکی ها را تهیه کند. مادر باید به جای پول، یک لقمه 
نان، پنیر و سبزی یا خیار و گوجه فرنگی یا بیسکویت غالت 

کامل به امیرحسین بدهد تا به تدریج رفتارش اصالح شود.
: آیا نیاز است حتما تحت نظر متخصص تغذیه باشد؟

صددرصد، با شرح حالی که مادر امیرحسین داده، صدک 
رشدی وزنی او باالی صدک 97 درصد و صدک قدی او بین 
20 تا 50 درصد است و نسبت وزن به قد، هم باالی صدک 
95 درصد قرار دارد و این کودک در گروه چاقی مفرط قرار 
می گیرد که باید تحت نظر متخصص تغذیه باشد، وزنش را 
کاهش دهد و به زیر صدک 85 درصد برسد. در کودکان 
باالی 7 سال به راحتی می توان رژیم کاهش وزن را اعمال کرد. 
: چرا توجه به تغذیه این کودکان اهمیت دارد؟

زیرا توجه نداشتن به تغذیه این کودکان و کاهش وزنشان 
قلبی-عروقی،  بیماری های  معرض  در  را  آنها  می تواند 
فشارخون باال، افزایش قندخون و دیابت، آرتروز و سرطان های 
خاص مرتبط با چاقی قرار دهد. برخی از بیماران مبتال، 
ممکن است به دلیل ناتوانی در مصرف غذا، دچار سوءتغذیه 
شوند که تغذیه از طریق تزریق سرنگ به لوله انجام می گیرد. 
توانایی  که  بیمارانی هم  در  بروز چاقی  دیگر،  از طرف 
غذاخوردن دارند، به دلیل اینکه فعالیت فیزیکی در آنها کاهش 
پیدا می کند، شایع است. در حالت استراحت هم متابولیسم 
بدن این کودکان در مقایسه با دیگران، پایین تر است بنابراین 
بیشتر در معرض چاق شدن قرار می گیرند. عالوه بر این، 
چون این بیماران از داروهای متعددی استفاده می کنند و 
عموما داروهای مصرفی در گروه داروهای اعصاب و روان 
قرار دارد، باید به تداخل غذای مصرفی کودک با داروهای 
امیرحسین  بنابراین والدین  نیز توجه شود.  دریافتی وی 
باید از عوارض داروهای مصرفی وی و تداخل داروها 
با مواد غذایی مختلف نیز اطالعات کافی داشته باشند. در 
ضمن، به علت اینکه عملکرد ماهیچه و استخوان ها در این 
بیماران خوب نیست و در واقع صفحات رشد زودتر بسته 
می شود، قدشان نسبت به میانگین جامعه کوتاه تر است. 
بنابراین ضروری است امیرحسین جدا از متخصص مغز 
و اعصاب، حتما تحت نظر یک متخصص تغذیه و سپس 

متخصص طب ورزشی نیز باشد.

توصيه ها و هشدارهاي دکتر سعيد حسينی به سوژه »ميزگرد تغذيه«

رژیمپیشنهادی:پرفیبروکمچرب
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نگاهمتخصصتغذیه

مهمان این هفته »سالمت« امیرحسین، پسربچه 10ساله ای است که بعد از تولد دچار 
فلج مغزی )CP( می شود و وزنش به دلیل اختالل حرکتی ناشی از این بیماری، 
باال می رود بنابراین مادرش برای کمک به کاهش وزن و بهبود وضعیت حرکتی 
فرزندش تصمیم می گیرد از متخصصان »سالمت« کمک بگیرد و فرزندش را در 
»میزگرد تغذیه« این شماره شرکت دهد. در ادامه، نظر مادر امیرحسین را درباره مشکل فرزندش 

و توصیه های متخصصان »سالمت« برای رفع مشکل امیرحسین خواهید خواند.

»ميزگرد تغذيه« درباره مشکل اميرحسين با حضور دکتر سعيد حسينی متخصص تغذيه، دکتر غالمرضا زمانی فوق تخصص مغز و 
اعصاب کودکان و دکتر احمد باقری مقدم متخصص پزشکی ورزشی

رژیم،ورزشودرمانپیشنهادیدرفلجمغزی
 مرضیه 

نوروزی

شما هم می توانید سوژه »میزگرد تغذیه« باشید. کافی است از طریق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با سایر خوانندگان »سالمت« در میان بگذارید.
درمان پیشنهادی: روشي که سوژه هاي »میزگرد تغذیه« براي کاهش یا افزایش وزن خود ارائه مي دهند لزوما مورد تأیید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي یا نادرستي هر روش در همین صفحه بخوانید.

گفتاردرمانی، رفتاردرمانی و 
فیزیوتراپی

 دکتر غالمرضا زمانی
 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاهفوقتخصصمغزواعصابکودکان

از آنجا که این بیماری به اشکال متفاوتی تظاهر پیدا می کند 
و در واقع تقسیم بندی فلج مغزی براساس درگیری اندام ها 
و اختالل حرکتی متفاوت است برای درمان همه بیماران 
نمی توان نسخه واحدی پیچید. به عبارت ساده تر، با توجه 
به نوع عامل موثر در بروز CP، در طیفی از بیماری فرد 
دچار تشنج می شود و اندازه سر کوچک است و بیماری 
با عالئمی مانند عقب افتادگی شدید و زمین گیر بودن 
تظاهر پیدا می کند. در گروهی دیگر، عضالت بدن شل 
و برخی دیگر سفت است و بخشی از بیماران اندام های 
تحتانی یا یک سمت بدن درگیر است و از عالئمی که در 
بیماران فلج مغزی مشاهده می شود می توان به اختالالت 
شناختی، حرکتی، رفتاری، عضالت شل، مفاصل بیش 
از حد متحرک، کاهش ضریب هوشی، کاهش توانایی 
یادگیری، اختالل در تکلم، مشکالت شنوایی و بینایی، 
تشنج و... اشاره کرد. بنابراین با در نظر گرفتن تمامی 
این نکات، درمان  متفاوت خواهد بود. در بیماران مبتال 
به فلج مغزی، مشکلی از نظر تداخالت دارویی و غذایی 
وجود ندارد و فقط در طیفی از بیماری که فرد به دلیل 
درگیری اندام ها، زمین گیر بوده و مشکالت زمینه ای و 
عقب افتادگی شدید است، مغز به درستی فرمان نمی دهد 
و بیمار دچار مشکالت سوءتغذیه، عفونت و تشنج )که 
بسیار شایع است( و همچنین به دنبال اختالالت حرکتی، 

زخم بستر می شود.
این کودک  داده اند،  امیرحسین  مادر  که  توضیحاتی  با 
در یک طرف از بدن دچار درگیری است و مشکلی از 
نظر هوشی ندارد. به همین دلیل توصیه می شود حتما 
براساس یک طرح درمانی مشخص درمان فرزندشان 
را ادامه دهند. آموزش به خانواده و پیگیری های الزم 
در روند بهبود و درمان کودک نقش بسیار موثری دارد. 
بنابراین باز هم توصیه می کنم به برنامه های آموزشی 
و فیزیوتراپی امیرحسین به دلیل درگیری عضالت پا 
توجه خاصی شود زیرا اگر در وهله اول فیزیوتراپی 
نیاز به تزریق بوتاکس به  به خوبی صورت نگیرد، 
عضالت پا خواهد بود. در کودکانی هم که از نظر 
جویدن،  بهبود  برای  باید  دارند،  مشکل  تغذیه ای 
بلعیدن و تکلم کودکان گفتاردرمانی و برای اصالح 
مشکالت رفتاری و مشکل های یادگیری رفتاردرمانی 

و کاردرمانی ذهنی انجام شود.

ورزش پیشنهادی:
راه رفتن در آب

 دکتر احمد باقری مقدم
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نگاهمتخصصپزشکیورزشی

اثر آسیب مغزی در دوران جنینی یا حین  معموال در 
زایمان به علت اختالالتی که در اکسیژن رسانی به بافت 
می شود.   مغزی  فلج  دچار  کودک  می شود،  ایجاد  مغز 
محدودیت حرکتی یا ناتوانی در راه رفتن از عوارض 
ابتال به این بیماری است که شدت آن متغیر است و 
این  در  فیزیکی  فعالیت  زیاد  موارد شدید، کاهش  در 
راه  در  به شدت  افراد  این گونه  دارد.  را همراه  بچه ها 
رفتن دچار مشکل می شوند. اگرچه عالوه بر این مشکل، 
دچار اختالل در مسائل شناختی و عملکرد هوشی نیز 
می شوند. یکی دیگر از عوارض این بیماری در بچه ها، 
افزایش وزن ناشی از اختالل حرکتی است که حتما باید 

مورد توجه قرار بگیرد.
نکته حائز اهمیت دیگر  این است که بیماری حتی می تواند 
باعث تغییر شکل و بدشکل شدن مفاصل به مرور زمان 
شود بنابراین مراقبت از تغییر شکل مفاصل در این کودکان 
اهمیت بسیاری دارد. با توجه به اینکه بیشتر این کودکان 
از نظر ارتباط با اطرافیان بسیار ضعیف عمل می کنند و 
دچار اختالل ارتباطی هستند، نیاز به مراقبت ویژه هم از 
نظر وضعیتی و هم تغذیه ای دارند. البته والدین کودکان 
مبتال، به تنهایی توانایی کنترل مشکالت فرزندشان را 
ندارند و برای مراقبت از تغییر شکل مفاصل توصیه می شود 
کودک حتما تحت نظر یک متخصص طب ورزشی یا 
طب فیزیکی و توانبخشی باشد. معموال برای جلوگیری 
از تغییر شکل مفاصل و افزایش وزن، برنامه حرکتی 
به صورت کاردرمانی و همچنین آب درمانی تحت نظر 
نیز کودک  انجام می شود. در آب درمانی  متخصص 
قادر است حرکت های بیشتری به دلیل انعطاف پذیری 
انجام دهد. انجام تمرین های هوازی همراه رعایت یک 
کنترل  باعث  می تواند  هم  مناسب  کامال  غذایی  رژیم 

وزن کودک شود.
والدین امیرحسین باید توجه داشته باشند به دلیل اینکه 
تردمیل و دوچرخه  از  نمی تواند   CP به  مبتال  کودک 
استفاده کند، هر باشگاهی پذیرای او نیست و باید برای 
بهبود وضعیت حرکتی اش از دستگاه های ویژه مخصوص 
برخی  در  و  شده  تعبیه  بیماران  این  برای  که  حرکت 
باید  به طور خالصه  شود.  استفاده  دارد،  وجود  مراکز 
گفت ارزیابی بالینی و تمرینات ورزشی شامل کشش 
عضالت کوتاه شده و تقویت عضالت طویل شده و انجام 
تمرینات هوازی به خصوص در آب همراه کاردرمانی 
و  دارد  اهمیت  بسیار   CP به  مبتال  کودکان  بهبود  در 

توصیه می شود.

مادر اميرحسين از مشکالت حسی حرکتی و تغذيه ای پسرش می گويد:

نگرانروندافزایشوزنشهستم
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