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ادامه مطالب در صفحه9 

وزن  و  قد  و  ساله اید  چند  زهرا!  خانم   :
فعلی تان چقدر است؟

۳۶ ساله ام، قدم 170 سانتی متر است و وزنم 42 کیلوگرم.
: از کودکی الغر بودید؟

نگران سالمت  مادرم  باعث شده  موضوع  این  و  بله 
به  به پزشکان مختلفی مراجعه کردیم و  باشد و  من 
توصیه آنها آزمایش های مختلفی دادم، انواع آزمایش های 
هورمونی و انگل و... البته خوشبختانه نتیجه هیچ کدام 
از آنها مشکلی را نشان نداد و دچار پرکاری تیروئید 

هم نبودم.
: تشخیص پزشکان چه بود؟

 گفتند هیچ مشکلی ندارم و توصیه کردند به متخصص 
تغذیه مراجعه کنم. متخصص تغذیه از مادرم درباره 
تا شب می خوردم  از صبح  آنچه  رژیم غذایی و هر 
پرسید و در نهایت گفتند تغذیه ام مشکلی ندارد و به 

دلیل اینکه متابولیسم بدنم باالست، وزن نمی گیرم.

: فعالیت بدنی زیادی داشتید؟
۵ سال حرفه ای دو و میدانی کار کردم. هر روز تمرین 
داشتم ولی از سال 1۳87 تا االن ورزش جدی نکردم 
بدنسازی  و  پیالتس  ایروبیک،  اوقات  بعضی  فقط  و 
رفتم. البته دوره هایی که ورزش می کنم وزنم به 44-4۵ 

کیلوگرم می رسد.
: بعد از دوران بارداری هم وزنتان اضافه نشد؟
 14 بارداری  دو  در دوران هر  دارم و  فرزند  من دو 
کیلوگرم وزن اضافه کردم که کمتر از یک ماه بعد از 

زایمان به وزن قبل برگشتم.
: هیچ روش و رژیم خاصی را امتحان نکردید؟
تا زمانی که تحت نظر متخصص تغذیه بودم و مو به 
مو به توصیه هایشان عمل می کردم، 4-2 کیلوگرم به 
رژیم خود  و  می شدم  اما خسته  می شد  اضافه  وزنم 
گیاهی  چاق کننده  پودر  هم  دوره  یک  کردم.  رها  را 
از عطاری گرفتم و خوردم و 10 کیلوگرم در مدت 

را نخوردم و  تثبیت کننده  پودر  اضافه کردم ولی  کم 
دوباره الغر شدم.

: در طول روز چه برنامه غذایی ای دارید؟
سه وعده اصلی صبحانه و ناهار و شام، دو میان وعده 
شامل چای با کیک یا شیرینی یا شکالت. آخر شب یا 
موقع نماز صبح هم معموال احساس گرسنگی می کنم و 
کیک با آب پرتقال و در طول روز چند میوه می خورم.

: سوال شما از متخصصان چیست؟
و  است   8۵-90 عادی  حالت  در  من  قلب  ضربان 
نمی دانم دلیلش چیست. می گویند شاید دلیلش سوخت 
و ساز باال در بدنم باشد. االن ورزش نمی کنم و فعالیت 
خاصی هم ندارم مخصوصا به دلیل شیوع کرونا بیرون 
نمی رویم، با وجود این کم تحرکی، وزنم هیچ تغییری 
پیاده روی  نکرده است. قبال حداقل روزی ۳0 دقیقه 
داشتم. ترجیح می دهم به وزن 48-47 کیلوگرم برسم 

و دوست دارم راهش را پیدا کنم.

خانم زهرا که وزنش از 43 کیلوگرم باالتر نمی رود، می گوید: 

دلم می خواهد حداقل 5 کیلوگرم به وزنم اضافه شود!

سرعت متابولیسم 
علت های مختلفی دارد!

 دکتر هاله چهره گشا/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

بعضی از آدم ها از اضافه وزن ناراضی ا ند و به هر دری می زنند تا الغر 
شوند. آنهایی هم که تناسب اندام دارند، مدام مراقبند که مبادا چاق شوند. 
تمام خوراکی های  با وجود خوردن  همیشگی  ما الغری  از  خیلی  برای 
دلخواه و پرکالری، رویایی است اما برای مهمان این هفته »میزگرد تغذیه« 
این ویژگی چندان خوشایند نیست. او بارها به متخصص تغذیه مراجعه و روش های دیگر 
این  در  متخصصان »سالمت«  برسد.  دلخواهش  وزن  به  نتوانسته  اما  کرده  امتحان  هم  را 

میزگرد خانم زهرا را راهنمایی کرده اند.

 زهراسادات 
صفوی

»میزگرد تغذیه« درباره مشکل الغری خانم زهرا 
باحضور دکترمحمدرضا وفا متخصص تغذیه، 

دکترهاله چهره گشا فوق تخصص غدد درون ریز 
و متابولیسم و دکترمحمدرضا رجبی متخصص قلب

هیـچ رژیـمی 
مـرا چـاق نکـرد!

: آقای دکتر! با توجه به شرح حال این 
خانم، اولین توصیه های شما چیست؟

اگر واقعا در شرایط استراحت ضربان قلبشان بین 80 
و باالتر است، حتما باید به متخصص قلب مراجعه 

کنند تا وضعیت قلبشان کامال بررسی شود. 
دوم اینکه راه اضافه وزن این نیست که شیرینی و 
شکالت بیشتر بخورند و راهش این هم نیست که 
از عطاری پودر بگیرند چون همانطور که خودشان 
اظهار  کردند، روش های موقتی است و حتی می تواند 
به ایشان صدمه بزند و سالمتشان را به خطر بیندازد.

: در این باره بیشتر توضیح می دهید؟
بعضی از خوراکی ها مثل شیرینی و شکالت، کیفیت 
متفاوتی دارند و بعضا ترکیبات آنها نامناسب است. 
کاکائوهایی که در بازار مصرف هستند، از نوع بسیار 
نامرغوب است و بدترین نوع چربی را دارد که به 
شدت برای سالمت بدن؛ از مغز و قلب گرفته تا دیگر 
اعضا و جوارح ضرر دارد و احتمال ابتال به بیماری های 
متابولیک مثل دیابت را بیشتر می کند و به بدن آسیب  

جدی می زند و التهاب را در بدن زیاد می کند. 
طبق توصیه سازمان جهانی بهداشت، کل مقدار قندهای 
ساده ای که یک انسان بالغ و سالم در روز می تواند 
بخورد، نباید بیشتر از 10 درصد کل کالری مصرفی 
او باشد یعنی حتی در رژیم هایی که برای اضافه وزن 
می دهیم، یک مقدار کالری را بیشتر از نیاز روزانه 
فرد در نظر می گیریم و در نهایت 10 درصد کل این 
کالری از قندهای ساده است. البته هنوز سنشان نسبتا 
کم است ولی با این رویه، در درازمدت عامل خطر 
یا ریسک فاکتور را برای بروز بیماری های متابولیک 

در خودشان زیاد می کنند. 
: پس راه درست دریافت کالری بیشتر 

برای اضافه کردن وزن چیست؟
بسیار مهم است که اگر می خواهیم کالری ها را زیاد 
 کنیم، به طور متناسب از همه گروه های غذایی باشد و 
مهم ترین گروه غذایی که می تواند کالری را در برنامه 
غذایی زیاد کند و جزو خوراکی های سالم محسوب 
می شود، روغن  های مایع گیاهی و در بهترین حالت، 

روغن زیتون فرابکر است. جایگزین های آن، ذرت، 
سویا، کانوال و آفتابگردان و کنجد هستند. همانطور 
که می دانید روغن های مایع گیاهی نباید حرارت ببینند 
بنابراین اگر می خواهند کالری دریافتی شان را زیاد کنند، 
این روغن ها را روی غذاهای اصلی یا ساالدشان به 
صورت خام و سالم اضافه  کنند. اگر برای سرخ کردن 
و در طبخ غذا با حرارت زیاد از این روغن ها استفاده 
شود، حتی ممکن است اثرات مخرب و نامناسب 

هم داشته باشد.
: افزایش تعداد وعده های غذایی به اضافه 

وزن کمک نمی کند؟
نکته اساسی دیگر در تنظیم کالری برای کسانی که 
وزنشان کم است، این است که حتما با توجه به شغل 
و موقعیت اجتماعی و زندگی خانوادگی، برنامه ریزی 
و مدیریت دقیق داشته باشند که وعده های غذایی 
روزانه شان را زیاد و مقدار غذا را در هر وعده کم کنند. 
به هیچ عنوان به چنین افرادی توصیه نمی کنیم که زیاد 
غذا بخورند چون این توصیه ناکارآمد و غیرمنطقی 
است. در واقع، فقط جنبه کمی مطرح نیست بلکه 
جنبه کیفی هم اهمیت دارد. نباید به زور و اجبار مقدار 
یا حجم  غذایی که مصرف می کنند، زیاد شود. باید 
وعده های غذایی زیاد و مقدار غذا در هر وعده کم 
شود ولی عمدتا خوراکی هایی مصرف شود که تازه 

و نرم باشند؛ یعنی به جویدن زیاد نیاز نداشته باشد.
: چرا؟

تصور کنید نانی که در صبحانه مصرف می  کنید، کمی 
بیات شده باشد، افراد عادی هم نمی توانند آن را راحت 
بخورند چه رسد به کسی که الغر است و اشتهایش هم 
نسبت به دیگران ممکن است کمتر باشد. نان صبحانه 
یا گوشتی که همراه ناهار و شام مصرف می کند باید 

تازه، نرم و گرم باشد و به جویدن زیاد نیاز نداشته 
باشد چون اگر غذا زیاد جویده شود، باعث خستگی 
عضالت ماستوئید می شود. ایمپالس های عصبی به 
مغز می رسد و حالت سیری زودتر اتفاق می افتد ولی 
اگر این خوراکی ها نرم و با طعم و مزه ای باشد که 
فرد آن را دوست دارد، روی میزان پذیرش غذا خیلی 

تاثیرگذار است.
 از نظر روان شناختی هم باید طعم، رنگ، مزه، بو، 
بافت غذا مطابق با میل و سلیقه فرد باشد و در موقع 
غذاخوردن با آرامش غذا بخورد. هرگونه استرس یا 
هیجان حین مصرف غذاهای اصلی به شدت روی 
دریافت کلی غذا در آن وعده غذایی اثر منفی می گذارد. 
در کل، مسائل روانی حین مصرف غذا باید در نظر 
گرفته شود؛ با آرامش غذا بخورند و اگر وعده ها را 
زیاد کنند، مقدار غذا را کم کنند، از نظر گوارشی 
هم باعث می شود که کالری و مواد مغذی در برنامه 

خوراکی ایشان ارتقا پیدا کند. 
یکی از عواملی که باعث می شود سالمت غذا خوردن 
کاهش پیدا کند، مصرف زیاد چای، قهوه، نسکافه یا 
نوشیدنی های این چنینی است چون مدر هستند و 
باعث از دست رفتن آب بدن می شوند. بعضی افراد به 
این شرایط عادت کرده اند چون مرکز تشنگی و سیری 
در هیپوتاالموس نزدیک هم است، می تواند باعث اثر 
منفی روی غذاخوردن شود. بهترین نوشیدنی برای 
این گونه افراد آب است، نه به این معنی که زیاد هم 
آب مصرف کنند ولی کوچک ترین خشکی مخاط 
دهان و بدن را با نوشیدن یک یا دو جرعه آب در طی 
روز پاسخ دهند به گونه ای که مثال در وعده غذایی 
اصلی موقع ناهار و شام نباید خیلی تشنه و خیلی 
گرسنه باشند چون اگر مقدار زیادی غذا بخورند، 

مقدار زیادی هم آب بنوشند، باعث سوء هاضمه و 
سوء جذب می شود و روی مصرف مواد مغذی و 
کالری اثر سوء می گذارد. این نکات اگر زنجیره وار به 
هم متصل و مرتبط هستند و برای رسیدن به نتیجه 

دلخواه باید به همه آنها توجه کنند.
: آقای دکتر! داروهای اشتهاآوری که در 
داروخانه ها و جاهای دیگر وجود دارد، به ایشان 

کمکی می کند؟
این داروها هم مثل همان پودری که از عطاری گرفتند و 
ما نمی دانیم چه بوده، اثر موقت دارند. مثال سیپروهپتادین 
کمک می کند اشتها بیشتر شود و روی مراکز گرسنگی 

در هیپوتاالموس اثر می گذارد ولی اثرش کامال موقت 
است. به محض اینکه مصرف آن را قطع کنند، دوباره 
همان آش و همان کاسه است. غذاخوردن یک مساله 
چند انضباطی است؛ یعنی اگر آن دارو را هم بخورند 
و همین نکاتی که عرض کردم، رعایت نشود، اثر دارو 
خیلی موقت است و ممکن است جواب بگیرند و 
ممکن است اصال جواب نگیرند. بهترین راه رعایت 
همان نکاتی است که گفتم؛ مسائل روانی، انتخاب غذا، 
هیجان و تند غذاخوردن و... بگذارید برایتان مثالی بزنم؛ 
اگر فردی نیم ساعت قبل از ناهار شکالت و شیرینی 
بخورد، اشتهایش از بین می رود. مادربزرگ های قدیمی 
هم این نکته را می دانستند که می گفتند بالفاصله قبل 
از غذای اصلی تان شیرینی و شکالت نخورید چون 
وقتی کسی خوراکی شیرین درست قبل از غذای 
اصلی مصرف می کند، قندش به فاصله نیم ساعت 
باال می رود و احساس سیری موقتا به وجود می آید. 
قند باال در بدن یک فرد سالم هم سم است و بدن 
سالم به سرعت مقدار زیادی انسولین متناسب با قندی 
که وارد خون شده، ترشح می کند که به سرعت قند 
را پایین می آورد و 4۵ دقیقه بعد فرد ضعف می کند 
ولی دیگر موقع غذاخوردنش گذشته است و دوباره 
شیرینی و شکالت می خورد. در نتیجه ممکن است 
کالری را بگیرد ولی مواد مغذی مهمی مثل روی، 
آهن، کلسیم، ویتامین C از طریق خوراک باید تامین 
شود، تامین نمی شود. از لحاظ کیفی حتی بعضی از 
جنبه های سوءتغذیه ای هم می تواند روی دریافت غذا 

اثر منفی بگذارد. 
من احتمال می دهم کیفیت غذاخوردن، انتخاب غذا و 
رفتارهای غذایی  این خانم ایراد دارد و توصیه می کنم 
که حتما با متخصص تغذیه مشورت داشته باشند و 
برنامه غذایی مناسبی بگیرند چون اگر کالری را از منابع 
نامتناسبی مثل قند یا شیرینی  بگیرند، ممکن است وزنشان 
کمی زیاد شود ولی ترکیب بدنشان به هم می خورد. 
مخصوصا که نزدیک سنین میانسالی هم هستند و اگر 
فقط بافت چربی بدنشان زیاد شود، مشکل ساز است. 

مساله فقط افزایش وزن نیست، 

تاکید دکتر محمدرضا وفا به سوژه »میزگرد تغذیه«

غذا خوردن یک مساله چند انضباطی است!
بسیار مهم است که اگر 

می خواهیم کالری ها را 
زیاد  کنیم، به طور متناسب 

از همه گروه های غذایی 
باشد و مهم ترین گروه غذایی که می تواند 

کالری را در برنامه غذایی زیاد کند و 
جزو خوراکی های سالم محسوب می شود، 

روغن  های مایع گیاهی و در بهترین حالت، 
روغن زیتون فرابکر است. جایگزین های 

آن، ذرت، سویا، کانوال و آفتابگردان 
و کنجد هستند. همانطور که می دانید 

روغن های مایع گیاهی نباید حرارت 
ببینند بنابراین اگر می خواهند کالری 

دریافتی شان را زیاد کنند، این روغن ها 
را روی غذاهای اصلی یا ساالدشان به 

صورت خام و سالم اضافه  کنند

 

وقتی صحبت از متابولیسم می شود به معنی تمام فعل و انفعاالتی است که به طور 
شیمیایی در بدن اتفاق می افتد. در این بین عنوان metabolic rate یا سرعت و 
مقدار متابولیسم به معنی مقدار انرژی یا کالری است که بدن شما مصرف می کند. این 
انرژی با توجه به اینکه در حالت استراحت یا ورزش یا خواب یا فعالیت مختصر قرار 
داشته باشیم، نام های مختلف می گیرد مثال سرعت متابولیسم در استراحت، سرعت 

متابولیسم پایه، مقدار انرژی مصرفی برای هضم غذا و...
علت های مختلفی می تواند روی این مقدار متابولیسم اثر بگذارد؛ سن، توده عضالنی 
بدن، سایز و جثه بدن، دمای محیط، فعالیت بدنی و توازن هورمون های بدن. سرعت 
متابولیسم در بین افراد مختلف از زمان تولد می تواند متفاوت باشد، البته نقش ژنتیک 
هم در این موضوع تا حدی موثر دانسته شده است و گاهی سابقه قبلی این شرایط 

در افراد خانواده فرد دیده می شود.
پس ما بر اساس اینکه سرعت متابولیسم بدنمان چقدر باشد، ممکن است جزو 
افراد با متابولیسم سریع شناخته شویم که نشانه هایش را خواهم گفت یا اینکه در 
گروه افراد با متابولیسم کند قرار گیریم ولی از این جمله نمی توان نتیجه گرفت که 
سرعت متابولیسم در همه افراد چاق کند است چون بر خالف آنچه تصور می شود، 
اتفاقا سرعت متابولیسم در حالت استراحت و سرعت متابولیسم کلی افراد چاق 
باالتر از افراد با وزن نرمال است. ممکن است علت آن باالتر بودند توده عضالنی 
این افراد باشد و اینکه نیاز بیشتری به متابولیسم دارند. البته نتایج بررسی ها در این 

زمینه قطعی نیست. 
نکته مهم این است که قبل از اینکه بخواهیم افراد را به این دو گروه تقسیم کنیم، 
الزم است بیماری هایی که می توانند باعث کاهش وزن ثابت و وزن گیری افراد شوند، 
بشناسیم؛ پرکاری تیروئید، دیابت، بیماری های سوء جذب مانند بیماری سلیاک که همراه 
کم خونی و اسهال است، سایر بیماری های التهابی دستگاه گوارش، انواع عفونت های 
نهفته، بیماری های روانی مانند افسردگی، اختالالت هورمونی دیگر مانند کم کاری 
غده فوق کلیه یا هیپوفیز و در نهایت هر بیماری ای که باعث افزایش سوخت و 
ساز بدن شود و بدن نتواند از پس آن بربیاید. عالوه بر اینها، بیماری های مادرزادی 
که روی رشد جنین در رحم مادر می تواند تاثیر بگذارد، در صورت عدم درمان 
می تواند تا دوران بزرگسالی هم ادامه یابد. البته این بچه ها اغلب به طور متناسب 

وزن کم و قد کوتاهی خواهند داشت. 
اما نشانه های افراد با متابولیسم سریع کدامند؟ این افراد به سختی وزن خود را 
افزایش می دهند و به سختی وزن خود را در محدوده مورد نظر حفظ می کنند. از 
تعریق مکرر و پرانرژی بودند و ضربان قلب سریع تر و افزایش تعداد تنفس و 
باال بودن دمای بدن حتی بدون انجام فعالیت خاصی شکایت دارند، دفعات اجابت 
مزاج و دفع ادرارشان ممکن است زیاد باشد و چرخه عادت ماهانه در خانم ها با 
این شرایط نامنظم می شود. در مجموع جثه کوچک و ساختار استخوانی کوچک 
دارند، الغرند و به سختی وزن اضافه می کنند. نهایتا چه توصیه هایی برای افراد 
با متابولیسم سریع می توان داشت؟! از نظر تغذیه ای توصیه می شود هر 2-4 
ساعت غذا بخورند و درصد کالری دریافتی از کربوهیدرات هایی مانند جوی 
دوسر و سیب زمینی و... و میوه ها مانند موز، انبه، هلو، آناناس و ... و سبزی ها 
مانند هویج و گل کلم و... و اسنک های مقوی مانند انواع آجیل ها و مغزها باشد. 
توجه کنیم که مواد غذایی مورد نیاز به صورت ۶0-۵0 درصد کربوهیدرات و 
2۵ درصد چربی و 2۵ درصد پروتئین باشد. البته بهترین کار مشورت با متخصص 
تغذیه برای تعیین رژیم غذایی مورد نیاز فرد به شکل شخصی سازی شده است. 
از نظر فعالیت بدنی توجه شود که فعالیت های با شدت کم و در مدت کم توصیه 
می شود ولی اقدامات قبل و بعد از ورزش که شامل مصرف مواد سرشار از 
کربوهیدرات مثال نان با کره و مربا یا میوه توصیه می شود. در طول ورزش هم 
مصرف مایعات توصیه می شود. اما تاکید بر آن است که به هیچ عنوان برای افزایش 
وزن سراغ مواد غذایی بی کیفیت و ناسالم نروند و حتما به سالمت خود و غذای 

مصرفی شان توجه کافی داشته باشند.

نگاه متخصص تغذیه

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

نگاه فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم


