
مورد  در  والدین  معموال  دکتر!  آقای   :
سختگیری  نمی کنند،  فرزندان شان  غذایی  الگوی 
و  است  رشد  سن  در  کودک  که  استدالل  این  با 
هر ماده غذایی که می خورد را با تحرک و درس 
قلبی  بیماری  دچار  اینکه  یا  می سوزاند  خواندن، 
زیاد  خوردن  آیا  دهید  توضیح  لطفا  شد.  نخواهد 
نوجوانی،  نامناسب در  الگوی غذایی  و  فست فود 

در رشد بچه ها تاثیر می گذارد؟
اصوال اصالح الگوی غذایی و تغییر ذائقه در دوران 
کودکی راحت تر اتفاق می افتد و مهم تر اینکه تمام مقاالت 
نشان داده، خطر بیماری های مزمن مثل بیماری های 
قلبی- عروقی و کبد چرب از دوران کودکی شکل 
می گیرد. متاسفانه، آمار کبد چرب در کودکان باالست 
و برخالف تصور، تجمع چربی در دیواره عروق در 

سنین 2 سالگی شروع می شود. 
نکته دیگر اینکه شروع بیماری های مزمن برای برخی 
در سنین کمتر و برخی دیگر در سنین باالتر شکل 
این  به  بخورند،  چه  هر  بچه ها  اینکه  ولی  می گیرد 
ادعای  می سوزانند  هستند  رشد  سن  در  که  دلیل 
کبد  خطر  معرض  در  بچه ها  همه  نیست.  درستی 
تغذیه  کودکی  از  که  بچه هایی  و  دارند  قرار  چرب 
نامناسب دارند، خطر ابتال به بیماری های مزمن در 
آنها به جای اینکه در سن 40 تا 50 سالگی باشد،  

در 30 سالگی اتفاق می افتد.
: کبد چرب در کودکان و نوجوانان چه 

عالئمی دارد؟
تشخیص بالینی کبد چرب در بچه ها سخت است و ما 
گاهی در معاینات شکمی التهاب و ورم کبد را متوجه 
تا  می دهیم  سونوگرافی  درخواست  بعد  و  می شویم 
تشخیص قطعی شود. در بسیاری موارد عالمت مشخصی 

ندارد و از روی نتیجه آزمایش کبد چرب تشخیص 
داده می شود. چاقی یکی از اصلی ترین نشانه های کبد 
چرب است. اصوال مقاالت نشان داده 80 درصد افراد 

چاق مبتال به کبد چرب هستند.
برای  رژیم  کنار  شما  گفت  هدیه  مادر   :
دخترش داروهایی را تجویز کرده بودید که شاید 
تاثیر آنها بیشتر باعث کاهش وزن شده است. این 

داروها چربی سوز بودند؟
برایشان سخت  اشتها  کنترل  که  افراد  برخی  در  ما 
از  برخی  یا  نوجوانان  و  کودکان  در  به ویژه  است، 
پرخور  و  شده  بزرگ  معده  حجم  که  بزرگساالنی 
هستند یا افرادی که کبد چرب دارند، دارو و مکمل 
گیاهی که متناسب با شرایط فرد است، تجویز می کنیم. 

متاسفانه االن با توجه به گسترش شبکه های اجتماعی، 
معضل  یک  گیاهی  و  مکمل  داروهای  از  استفاده 
است و افراد به خوددرمانی روآورده اند. مکمل های 
گیاهی ای داریم که با توجه به شرایط فرد کنار رژیم 
برای  هم  گیاهی  مکمل های  برخی  می شود.  تجویز 
کبد چرب و هم برای کاهش اشتها تجویز می شود. 
تنها  و  نداریم  اشتها  کاهش  داروی  کودکان  برای 
اشتها  کاهش  برای  که  داریم  گیاهی ای  مکمل های 
استفاده می شود. این داروها بیشتر اشتها را کم می کند 
و برای کاهش سوخت و ساز نیست. برخی هم تشکیل 
ژل یا لعاب در معده می دهند و معده را پر می کنند 
دارو  از  استفاده  بخورد.  کم  فرد  می شوند  باعث  و 
فرد  آزمایش های  به  توجه  با  و  متخصص  نظر  زیر 
مشکل ساز نخواهد بود و باید تاکید کنم اصال نباید 
نکته  کرد.  مصرف  را  این چنینی  داروی  خودسرانه 
رژیم  کبد چرب  درمان  اولین  که  است  این  بعدی 
کاهش وزن است، آن هم تدریجی و نه یکباره ولی 

کاهش  تنهایی  نمی توان   به  غذایی  رژیم  با  گاهی 
وزن مورد انتظار را داشت.

: مادر هدیه گفت که شما رژیم را هر 21 
اولین دوره رژیم هدفتان  تغییر می دادید، در  روز 

کاهش دریافت انرژی بود یا اینکه چربی سوزی؟
رژیم کاهش وزن 3 هفته یکبار تغییر می کند و انرژی 
رژیم ها با هم متفاوت است و تنوع نیز لحاظ می شود. 
نظر  در  سخت  رژیم  نشود،  خسته  فرد  اینکه  برای 
رژیم،  اصل  کند.  رها  را  آن  ادامه  در  که   نمی گیریم 
رعایت تنوع،  تغییر انرژی و تعادل است، مثال اگر 
در رژیم گفته شود که ماده ای غذایی برای کبد خوب 

است نباید در خوردن آن افراط باشد. 
ابتدای رژیم هدف این بود که انرژی دریافتی را کم کنیم 
تا درصد چربی های بدن هم کم شود و بعد در ادامه 
از برخی مکمل ها و داروها استفاده کردیم و از مواد 
گیاهی و مکمل ها برای درمان کبد چرب استفاده شد.

: چه عرقی برای هدیه تجویز کردید؟
اندازه و نوع عرقی برای افراد مختلف تفاوت می کند. 
برای نوجوان از مقادیر کم استفاده می کنیم تا لطمه ای 
به بدن و روند رشدش نخورد. توصیه می کنیم حتما 
مورد  محصول  بودن  اصل  که  مراکزی  از  را  عرقی 

اطمینان است، تهیه شود. 
: آیا رژیم کاهش وزن برای هدیه که در 

سن نوجوانی است، لطمه ای به رشدش  نمی زند؟
نکته مهم رژیم در سنین نوجوانی این است که صدمه به 
رشد قدی نزند. رژیم باید جوری باشد که تمام مواد 
مغذی برای رشد قدی در آن گنجانده شده باشد. ما صفحه 
رشد را بررسی می کنیم که بسته شده یا نه. اگر باز باشد 
در رژیم غذایی باید از مواد غذایی یا از مکمل های غذایی 

استفاده کنیم که کمبود مواد مغذی را جبران کند.

نگاه متخصص تغذیه

: خانم مولوی دوست! ابتدا بگویید دخترتان از چه زمانی 
دچار اضافه وزن شد؟

دختر من از بچگی تپل و چاق بود و هیچ وقت وزن کمی نداشت. 
من از همان کودکی به او غذا زیاد می دادم و همه خوشمان می آمد 
که دخترم تپل است. دختر من عکس الغر ندارد و در سنین نوجوانی 
می خورد،  زیاد  فست فود  یعنی  شد؛  بد  خیلی  غذا خوردنش  شیوه 
پنیر پیتزا و انواع سوسیس و کالباس غذای روزانه اش بود و حتی 
روی برنج هم سس می ریخت. گوشت و مرغ دوست نداشت ولی 
نوشابه  برایش  می گفت  پدرش  به  می خورد.  فست فود  جایش  به 
بخرد و ناهار و شام با غذایش نوشابه می خورد. به همین دلیل در 

14 سالگی وزنش به 88 کیلوگرم رسید.
: آیا  غذای شما هم در خانه بیشتر فست فود بود؟

نبودیم. من غذای خورشی درست  ما مثل هدیه فست فودخور  نه، 
می کردم ولی دخترم تمایلی نشان  نمی داد.

گرفتن  رژیم  برای  را  دخترتان  سالگی   14 از  قبل  آیا   :
بردید؟ تغذیه  نزد متخصص 

وزن  کیلوگرم   5 و  می رفت  مختلف  متخصص های  نزد  هدیه  بله، 
رژیم  در  یعنی  می شد؛  اضافه  کیلوگرم   10 دوباره  ولی  می کرد  کم 

گرفتن تا پیش از این موفق نبود.

: آیا دخترتان مشکل تیروئید یا کبد چرب نداشت؟
زمانی که نزد متخصص تغذیه رفتیم درخواست کردم آزمایش کامل 
برای دخترم بنویسد و چون خیلی چاق بود من گفتم شاید مشکل 
مشکل  داد  نشان  آزمایش هایش  نتیجه  ولی  باشد  داشته  تیروئید 
تیروئید ندارد ولی کبدش یک مقدار چرب بود و فقر آهن هم داشت.

را  رژیم  که  است  ماه  چند  دخترتان  حاضر  حال  در   :
شروع کرده است؟

حدودا 4 ماه است که رژیم را شروع کرده و در این مدت 20 کیلوگرم 
وزنش پایین آمده و در حال حاضر 67 کیلوگرم شده. دکترش گفت 

با توجه به سنش باید 10 کیلوگرم دیگر نیز وزنش را کم کند. 
: آیا رژیم گرفتن برای دخترتان با توجه به اینکه نوجوان 

است و درس می خواند سخت نبود؟
نکته مهم این بود که دکتر، طوری هدیه را به کاهش وزن تشویق 
بعدی  نکته  کرد.  پیدا  وزن  کاهش  برای  انگیزه  من  دختر  که  کرد 
این بود که کنار رژیم، دارو هم باید مصرف می کرد و هر 21 روز 
که نزد دکتر می رفت این قرص ها و نوع رژیمش تغییر می کرد. 21 
 3 بعدی،  دوره های  در  و  کرد  کم  را  کیلوگرم وزنش   8 اول،  روز 
کیلوگرم   2 1 دوره،  فقط یک  کیلوگرم کاهش وزن داشت و   4 تا 

وزنش پایین آمد. 

: بعد از رژیم گرفتن باز هم عالقه به خوردن فست فود 
در دخترتان وجود داشت؟

 رژیم هدیه تنوع غذایی داشت و تقریبا همه نوع مواد غذایی در آن 
گنجانده شده بود و چون کبدش هم چرب بود، برخی عرقی هم برای 
هدیه تجویز شد. پوستش هم قبل از رژیم خراب شده بود ولی به مرور 
وضعیت پوستش هم بهتر شد. االن به گونه ای ذائقه اش تغییر کرده که هر 
21 روزی که دکتر به او وعده آزاد می دهد،  دیگر فست فود  نمی خورد. 

: آیا دخترتان قبل از رژیم تحرک کافی داشت؟
دائم  زمان  آن  شده،  بهتر  خیلی  االن  ولی  نداشت  تحرک  اصال  نه،   

می گفت خسته ام. 
: با توجه به اینکه دخترتان در سن رشد بود چه نگرانی ای 

در زمان رژیم برای وی داشتید؟
 نگرانی  ما تاثیر قرص ها بود ولی خداراشکر تاثیر منفی بر دخترم نداشت. 
البته من فکر می کنم تاثیر قرص ها در کاهش وزن دخترم خیلی زیاد بود.

: آیا طی رژیم، عوارضی برای هدیه ایجاد نشد؟
قرص  برایش  دکتر  که  شد  بی حالی  و  سردرد  دچار  دوره  یک 
شد  رفع  کم کم  و  نداشت  تاثیر  هم  باز  ولی  کرد  تجویز  ویتامین 
به مو اجرا می کرد و  زیرا دخترم تمام آنچه دکتر گفته بود را مو 

رسید. نتیجه  به  زود  خیلی 
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دخترم عاشق فست فود و نوشابه بود!

رژیم های شدید کاهش وزن برای اینکه 
منجر به اختالالت رشدی در نوجوانان 
نشود باید همراه با فعالیت بدنی باشد. نکته 
بعدی در کاهش وزن نوجوانان، شرایط 
هورمون رشد و قد آنهاست. زمان ورزش 
و زمان خواب از نوع ورزش هم اهمیت 
بیشتری دارد. هورمون رشد ساعت 4 
صبح ترشح می شود و اگر نوجوان دیر 
هورمون رشد  ترشح  بخوابد،  مشکل 
نوجوانی  اگر  بنابراین،  داشت  خواهیم 
مشکل خواب دارد باید ورزش ها را بعد 
از ظهر انجام دهد که منجر به خستگی اش 
شود و شب زودتر بخوابد. در کل نوجوان 
باید ساعت 9/5 تا 10 خواب باشد تا 
دچار اختالل رشدی نشود. پایه ورزش ها 
برای این گروه سنی، ورزش های هوازی 
است که در حال حاضر با توجه به شرایط 

کرونا در منزل باید انجام شود. 
ورزش های هوازی به دو صورت انجام 
می شود؛ یکی با تجهیزاتی مثل تردمیل، 
دوچرخه ثابت یا بدون تجهیزات. نوجوان 
می تواند در خانه به وسیله تجهیزات ساده 
مثل طناب و حلقه و استپر ورزش کند. 
اینکه ورزش را چگونه شروع کند، به 
ما  دارد.  بستگی  او  وضعیت جسمانی 
توصیه می کنیم ابتدا زمان ورزش را 3 
قسمت کرده و در هر زمان 10 دقیقه 
ورزش کند. این ورزش باید به گونه ای 
باشد که در هر مقطع زمانی ضربان قلبش 
بین 50 تا 70 درصد وزن باشد؛ یعنی اگر 
نوجوان 15 ساله است، 220 منهای سن 
او می کنیم،  عدد 205 به دست می آید و 
حداکثر ضربان فرد 205 است، 50 درصد 
آن یعنی 102 تا 120 ضربان قلب مناسب 
است. ضربانش اگر پایین تر از این مقدار 
باشد؛ یعنی ورزش خیلی برایش تاثیر 
نداشته و شاید  نتوان اسم ورزش را روی 
این فعالیت گذاشت. اگر باالتر باشد؛ یعنی 
اسید الکتیک در بدنش ترشح می شود و 
توانایی ورزش طوالنی مدت را ندارد و 
نتیجه ای که می خواهیم، نخواهد داشت. 
اگر نوجوان نتواند ضربان قلبش را اندازه 
بگیرد، بهترین راه برای سنجیدن اینکه 
ورزشی که انجام می دهد مناسب است 
یانه، این است که هر 5 تا 6 کلمه ای که 
صحبت می کند، یک نفس بگیرد. اگر 
حین حرف زدن نفس نفس بزند؛ یعنی 
شدت ورزش زیاد است و اگر بعد از 
10 تا 12 کلمه یک نفس بزند هم شدت 

ورزش کم است. 

سنین  در  که  است  این  دیگر  موضوع 
نوجوانی صفحه رشد بسته نشده و  ما 
سراغ وزنه های سنگین برای عضله سازی 
از  اولیه  مراحل  در  یعنی   نمی رویم؛ 
کش می توان استفاده کرد که فشار کم 
باال  با  بعد،  اما کمی  بیاید  به عضالت 
رفتن توانایی، وزنه های سبک را اضافه 
می کنیم و در دختران نوجوان، دمبل 1 
تا 1/5 کیلوگرم مناسب است. ست های 
3تایی ودر هر ست بین 8 تا 12 تکرار 

وزنه زدن سبک توصیه می شود. 
نکته مهم این است که بعد از جلسه اول 
تا سوم نباید درد در عضالت ایجاد شود 
ورزش  شدت  نشان دهنده  درد  این  و 
برای  هم  بارفیکس  ورزش  است. 
ورزش های  کنار  می تواند  نوجوانان 

عضالنی انجام شود.
باشند  داشته  توجه  باید  افراد  این 
توصیه  وجه  هیچ  به  را  درازونشست 
 نمی کنیم زیرا منجر به فشار به دیسک های 
باعث  می تواند  و  می شود  کمری  بین 
بیرون زدگی دیسک های کمری و بالژینگ 
ورزش  نوجوانان  برای  بنابراین،  شود 
هوازی پایه است و هیچ گاه نباید ترک 
شود زیرا وضعیت قلبی- عروقی و ریوی 
حفظ  برای  بعد  و  می بخشد  بهبود  را 
عضالت و عضله سازی می توان ورزش 

با کش را شروع کرد.

زمان ورزش و خواب از 
نوع ورزش در این سنین 
اهمیت بیشتری دارد 

 دکتر شاهین صالحی/ عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نگاه متخصص پزشکی ورزشی 

تاکیددکترحسینایمانیبهسوژه»میزگردتغذیه«

رژیم کاهش وزن در نوجوانان نباید لطمه ای به رشد قدی آنها بزند

بررسی های وزارت بهداشت نشان می دهد، چاقی و اضافه وزن در کودکان طی 
10 سال گذشته 2 برابر شده است. این یعنی کودکان و نوجوانان کم تحرک تر 
شده اند و شیوه غذا خوردن شان هم آنها را به سمت اضافه وزن پیش برده است. 
این درحالی است که شیوه زندگی دانش آموزان از اسفندماه تغییر کرده و همان 
کم تحرکی که نگران آن بودیم، بیشتر شده است زیرا زمان زیادی را در خانه هستند و طبعا مقدار 
بیشتری هم غذا می خورند بنابراین نگرانی از افزایش چاقی و اضافه وزن در کودکان بیشتر از قبل 
احساس می شود و به دنبال آن بیماری هایی که ناشی از چاقی بروز می کنند در سنین کمتر دیده 
خواهند شد. »میزگرد تغذیه« این هفته در مورد هدیه 14 ساله است که با فست فودخوری به وزن 

88 کیلوگرم رسیده ولی توانسته در عرض 4 ماه وزنش را 20 کیلوگرم پایین بیاورد. 

 مهدیه 
آقازمانی 

»میزگردتغذیه«دربارهروندکاهشوزنهدیهمولویدوست
باحضوردکترحسینایمانیمتخصصتغذیهو
دکترشاهینصالحیمتخصصپزشکیورزشی

20 کیلوگرم کاهش 
وزن در 14 سالگی 

رژیم کاهش وزن 3هفته 
یکبار تغییر می کند و انرژی 

رژیم ها با هم متفاوت است و 
تنوع نیز لحاظ می شود. برای 

اینکه فرد خسته نشود، رژیم 
سخت در نظر  نمی گیریم که در ادامه آن را 

رها کند. اصل رژیم، رعایت تنوع،  تغییر 
انرژی و تعادل است، مثال اگر در رژیم گفته 
شود که ماده غذایی ای برای کبد خوب است 

نباید در خوردن آن افراط باشد
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