
شما هم می توانید سوژه »میزگرد تغذيه« باشید. كافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در میان بگذاريد. روشي كه سوژه هاي »میزگرد تغذيه« براي كاهش يا افزايش وزن 
خود ارائه مي دهند لزوما مورد تايید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي هر روش در همین صفحه بخوانید.

: خانم معروفی! ابتدا درباره وضعیت همسرتان به 
ما می گویید؟

همسر من مانند بیشتر اعضای خانواده اش، دچار اضافه وزن است. قبل 
از ازدواج، وزن او به 145 کیلوگرم هم رسیده بود که با مشورت یک 
متخصص تغذیه و با کمک برنامه غذایی و ورزش، توانست وزنش 
را به 85 کیلوگرم برساند. بعد از ازدواج، دوباره کم کم وزن همسرم 
باال رفت و به حدود 130 کیلوگرم رسید. او دوباره در سال 93، 
تحت نظر متخصص تغذیه رژیم گرفت و وزنش را به 95 کیلوگرم 
رساند. حدود 2 یا 3 سال هم توانست وزنش را حفظ کند اما دوباره 

و به دلیل پرخوری، با افزایش وزن مواجه شد. 
: دلیل پرخوری های مجدد همسرتان بعد از کاهش 

وزن های سخت و شدید چه بود؟

فشار کاری و از دست دادن پدر، باعث شد که همسرم دوباره 
به طور کلی، همسرم در شرایط  بیاورد.  افراطی رو  به خوردن 
سخت روانی اقدام به پرخوری می کند و کال این فرایند افزایش 
و کاهش وزن، تاثیری منفی بر روان او گذاشته و عالوه بر ریزش 
مو، باعث عصبی شدن و ابتالیش به بیماری قلبی هم شده است. 
من می دانم که چاقی همسرم ژنتیکی است و نمی دانم که آیا 

می توان در نهایت او را به وزن ثابتی رساند یا نه!
: پسرتان چطور؟ ایلیا از چه زمانی دچار اضافه وزن شد؟
به  و  داشت  اضافه وزن  کودکی  ابتدای  همان  از  تقریبا  ایلیا 
بود  همراه  او  با  کم کم  بودن  تپل  همین  بود.  تپلی  اصطالح، 
تا امروز که دیگر حس می کنم باید جلوی این روند افزایش 

وزنش را بگیریم تا در آینده دچار مشکل نشود.

: ایلیا هیچ وقت رژیم نداشت؟
نزد  را  او  پیش  ماه   2 حدود  خیر.  پیش،  چندوقت  همین  تا 
برایش شروع  را  غذایی  برنامه  یک  و  بردم  تغذیه  متخصص 
کردم. یک ماه برنامه را به  خوبی اجرا کردم و حتی در این 
یک ماه، پسرم 3 کیلو کاهش وزن هم داشت اما متاسفانه به 
دلیل بیماری قلبی پدر ایلیا، کمی درگیر کارهای درمانی وی 
شدیم و دوباره از ایلیا غافل کردم! بچه ها هم که تا یک نفر 
باالی سرشان نباشد، نمی توانند خودشان برنامه  هایی که دارند 
ایلیا برگشت. حاال  دنبال کنند. همین شد که دوباره وزن  را 
چاقی  درگیر  هم  ایلیا  که  ندارم  دوست  اصال  من  درنهایت، 
ژنتیکی بشود و دوست دارم که روند افزایش وزن بی رویه اش 

را هرچه سریع تر کنترل کنم.

مادر ایلیا که از چاقی پسر و همسرش نگران است، می گوید: 

نمی دانم می توان جلوی چاقی ارثی را گرفت یا نه!

چاقی دوران کودکی می تواند 
زمینه ساز بیماری ها باشد!

 دکتر محمدرضا رجبی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهد

نگاه فوق تخصص قلب وعروق

در »میزگرد تغذیه« این شماره میزبان ایلیای 8 ساله و پدر و مارش هستیم. ایلیا با قدی حدود 
147 سانتی متر، نزدیک به 56 کیلوگرم وزن دارد و مادرش می گوید که چاقی ایلیا، کامال 
ارثی و ژنتیکی است! پدر ایلیا هم در سال های اخیر با اضافه وزن های شدید مواجه بوده است 
وچند بار اقدام به کاهش وزن کرده اما روند ثابت و قابل قبولی را در راه رسیدن به وزن 
ایده آل یا وزن در محدوده سالمت نداشته است. به همین دلیل هم در ماه های اخیر، مشکالتی مانند مشکالت 
قلبی به سراغش آمده است. تمامی این مشکالت باعث شده اند تا امروز، مادر ایلیا از نگرانی هایش با ما بگوید 

و نظر کارشناسان »سالمت« را هم درباره مشکالت همسر و پسرش جویا شود. 

 ندا احمدلو

»میزگرد تغذیه« درباره مشکل چاقی ایلیا و پدرش 
با حضور دکتر محمدرضا وفا متخصص تغذیه 

و دکتر محمدرضا رجبی فوق تخصص قلب و عروق

چاقی ژنتیکی که پدر و 
پسر را گرفتار کرده است!

9ميزگرد تغذيه شماره هشتصدوبیست ویک  شش آذر هزار و چهارصد

: آقای دکتر! به عنوان اولین سوال اینکه 
آیا اصال چیزی با نام چاقی ژنتیکی وجود دارد؟

بله! تحقیقات فراوانی ثابت کرده اند که ژن چاقی 
می تواند به سادگی از والدین به فرزندان منتقل شود. 
اگر فقط یکی از والدین مبتال به چاقی باشد، احتمال 
چاق شدن فرزند او از سنین کودکی حدود 30 تا 40 
درصد خواهد بود. اگر هم هر دو والد مبتال به چاقی 
باشند،  احتمال ابتالی فرزند آنها به این مشکل، باالی 
90 درصد است! بنابراین می توان گفت که چاقی در 

برخی از افراد، ریشه ژنتیکی دارد. 
: اگر فردی مبتال به چاقی ژنتیکی باشد، 
همیشه با اضافه وزن درگیر خواهد بود یا این نوع 

از چاقی هم قابل کنترل است؟
تمام انواع چاقی ها از جمله چاقی ژنتیکی، کامال قابل 
درمان هستند. بهتر است بدانید که چاقی، چیزی 
کالری مصرفی  و  دریافتی  کالری  بین  موازنه  جز 
در طول روز نیست. اگر ما بتوانیم الگوی غذایی 
مناسبی برای یک فرد مبتال به اضافه وزن تعریف 
کنیم، می توانیم به  راحتی چاقی او را از بین ببریم و 
وزنش را کنترل کنیم. نکته مهم در مورد چاقی های 
مختلف، به  خصوص چاقی ژنتیکی، این است که 
نوع خوراکی های مصرفی از میزان مصرف آنها مهم تر 
است. به عبارت ساده تر، این موضوع که یک فرد 

چاق چه خوراکی یا غذایی می خورد، بسیار مهم تر 
از آن است که چه مقدار غذایی می خورد.

: کمی بیشتر درباره این انتخاب غذایی 
مناسب توضیح می دهید؟

مثال والدینی که می بینند فرزند آنها از همان ابتدای 
کودکی با اضافه وزن مواجه است،  نباید این موضوع 
را روی حساب تپل بودن کودک بگذارند و گمان 
کنند که بچه هرچه تپل تر باشد، سالم تر است! وقتی 
صحبت از انتخاب غذایی می شود، یعنی والدین باید 
از همان روزهای ابتدایی که کودک شروع به غذا 
خوردن می کند،  سالم ترین و بهترین الگوی غذایی 
را برای او بچینند. در کنار کودک، والدین هم باید 
برنامه غذایی سالمی داشته باشند تا فرزند آنها بتواند 
الگوبرداری مناسبی از سبک تغذیه پدر و مادر خود 
داشته باشد. به عنوان مثال، این خانواده به دلیل چاقی 
ژنتیکی که دارند، باید مصرف چربی هایی مانند کره و 
خامه یا غذاهای سرخ کرده را به شدت محدود کنند. 
مصرف غذاهای بخارپز یا فرپز برای آنها بهترین گزینه 
طبخ خواهد بود. هرچه که ذائقه فرزندانی با سابقه 
چاقی ژنتیکی، کمتر با خوراکی های چرب، شور و 
شیرین آشنا شود، امکان ابتالی آنها به اضافه وزن هم 
کمتر خواهد شد. سبزی ها و میوه ها باید جای بزرگی 
در چنین خانواده هایی داشته باشند و والدین مبتال 

به اضافه وزن، حجم باالیی از میوه ها و سبزی ها را 
در برنامه غذایی خود و فرزندشان بگنجانند. هرچه 
میزان مصرف کربوهیدرات های نشاسته ای و غالت 
افراد کمتر باشد،  این  برنامه غذایی  آرد سفید در 
 احتمال ابتالی آنها به اضافه وزن هم کمتر خواهد 
شد. به طور کلی، مشورت با یک متخصص تغذیه 
و پیروی از یک الگوی غذایی سالم،  می تواند برای 
خانواده  ایلیا، مفیدتر از رژیم های غذایی دوره ای باشد. 
ضمن اینکه محیط غذا خوردن هم برای افرادی مانند 

ایلیا و پدرش، از اهمیت باالیی برخوردار است. 
: منظورتان از محیط غذا خوردن چیست؟

مادر ایلیا به این نکته اشاره کرد که همسرش در 
شرایط فشارهای روانی، اقدام به پرخوری می کند. 
بهتر است بدانید زمانی که فرد استرس دارد، بسیار 
تندتر از حالت عادی غذا می خورد. وقتی فردی 
تندتند غذا بخورد، پیام سیری به موقع به مغزش 
نمی رسد و ممکن است در چنین شرایطی به رغم پر 
شدن معده و دریافت کالری کافی،  بازهم به خوردن 
خود ادامه بدهد. همین مساله می تواند برای بسیاری 
از افراد با شرایط پدر ایلیا، منجر به اضافه وزن بشود. 
بنابراین، چنین افرادی باید فضایی کامال آرام و به دور 
از سروصداهای محیطی را برای غذا خوردن خود 
انتخاب کنند. روشن بودن تلویزیون، صحبت کردن 

یا مطالعه هنگام صرف غذا برای این گروه افراد به 
هیچ عنوان توصیه نمی شود و آنها می توانند نهایتا در 
محیط غذاخوری خود، یک موسیقی مالیم پخش 
کنند. این کار کمک می کند تا فرد با آرامش بیشتری 
غذای خود را بجود و پیام سیری هم به موقع به 
مغزش برسد. ضمن اینکه بهتر است افرادی که تحت 

تاثیر هیجانات محیطی اقدام به پرخوری می کنند و با 
اضافه وزن ناشی از آن مواجه می شوند، حتما با یک 
روان شناس یا روان پزشک مشورت کنند و تا بتوانند 
با روش هایی مانند رفتاردرمانی یا حتی دارودرمانی، 
هیجانات خود را به بهترین شکل ممکن کنترل کنند. 
: توصیه خاص دیگری برای این خانواده 

دارید؟
بهتر است پدر و مادر ایلیا بدانند که بدترین نوع 
چاقی، آن مدل از چاقی است که از سنین کم به 
وجود می آید. این نوع چاقی حتی می تواند ترکیب 
بدن فرد را هم بهم بزند و باعث بشود که بافت 
چربی بیشتر از بافت ماهیچه ای بدنش باشد. کنترل 
چاقی از دوران کودکی به معنای داشتن الگوی غذایی 
سالم و مناسب در کنار انجام دادن ورزش منظم و 
روزانه است. کودکانی که سابقه چاقی ژنتیکی دارند، 
ممکن است به محض کنار گذاشتن برنامه غذایی 
مناسب یا ترک فعالیت بدنی در طول روز، دوباره با 
بازگشت وزن مواجه شوند. اضافه وزن هایی که از 
می توانند  می شوند،  همراه  فرد  با  کودکی  دوران 
مشکالتی مانند دیابت، فشارخون باال، کلسترول خون 
باال یا بیماری های قلبی را در دوران جوانی و میانسالی 
برای فرد به دنبال داشته باشند؛ درست مانند مشکل 

قلبی که برای پدر ایلیا ایجاد شده است.

تاکید دکتر محمدرضا وفا به سوژه »میزگرد تغذیه«

چاقی ژنتیکی را با یک رژیم غذایی اصولی و منظم کنترل کنید!
تمام انواع چاقی ها از 

جمله چاقی ژنتیکی، کامال 
قابل درمان هستند. بهتر 

است بدانید که چاقی، 
چیزی جز موازنه بین کالری دریافتی و 

کالری مصرفی در طول روز نیست. اگر 
ما بتوانیم الگوی غذایی مناسبی برای 

یک فرد مبتال به اضافه وزن تعریف 
کنیم، می توانیم به  راحتی چاقی او را 

از بین ببریم و وزنش را کنترل کنیم. 
نکته مهم در مورد چاقی های مختلف، 
به  خصوص چاقی ژنتیکی، این است 

که نوع خوراکی های مصرفی از میزان 
مصرف آنها مهم تر است

 

یکی از رایج ترین مشکالتی که در اثر ابتال به اضافه وزن 
برای افراد پیش می آید، افزایش فشارخون و باال 
رفتن میزان کلسترول خون است. زمانی که فشار و 
کلسترول خون باال می رود، احتمال ابتال به گرفتگی 
عروق و درنتیجه حمله ها یا سکته های قلبی افزایش 
پیدا می کند. چاقی می تواند به خودی خود عاملی برای 
افزایش خطر ابتال به مشکالت قلبی در دوران جوانی 
از دوران  افرادی که  این رو،  از  باشد.  میانسالی  و 
مواجه  شدید  چاقی های  و  اضافه وزن  با  کودکی 
هستند،  بیشتر در معرض ابتال به بیماری های قلبی 

هم قرار می گیرند. 
اگر بخواهیم یک توصیه ساده برای حفظ سالمت 
به اضافه وزن داشته  افراد مبتال  قلب و عروق در 
باشیم، ذکر این نکته ضروری است که این افراد 
در  اصولی  غذایی  برنامه  با یک  را  باید وزن شان 
می خواهید  اگر  بیاورند.  پایین  منظم  ورزش  کنار 
سالمت فرزندان تان را در دوران جوانی و میانسالی 
حفظ کنید، باید بتوانید وزن کودکان را در محدوده 

طبیعی نگه دارید. 
افزایش وزنی که از دوران کودکی با فرزندتان رشد 
از  بسیاری  به  او  ابتالی  زمینه  می تواند  می کند،  
بیماری ها، ازجمله دیابت نوع 2 و بیماری های قلبی 
را فراهم کند. بسیاری از تحقیقات نشان داده اند که 
و  خون  بد  چربی  افزایش  باعث  می تواند  چاقی 
کاهش چربی خوب خون در کنار افزایش فشارخون 
شود. این سه عامل در کنار یکدیگر، خطر ابتال به 
حمله یا سکته قلبی را افزایش می دهند. حتی در 
مواردی مرگ در اثر سکته های قلبی در افراد مبتال 

به چاقی های شدید گزارش شده است.

نگاه متخصص تغذیه
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