
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 
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: خانم حق دوست! ابتدا کمی درباره شرایط و 
وضعیت کلی فرزندان تان برای ما می گویید؟

سانتی متر،   123 حدود  قدی  با  است.  ساله   7 امیرعلی، 
هم  او  و  است  ساله   11 زهرا،  دارد.  وزن  کیلوگرم   18
کیلوگرم   27 به  نزدیک  سانتی متر،   130 حدود  قدی  با 
از  ریزتر  دو  هر  امیرعلی،  هم  و  زهرا  هم  دارد.  وزن 
همساالن خود هستند و من به عنوان یک مادر، دوست 
دارم بتوانم کاری کنم تا از نظر قدی و وزنی، کمی به 

باشند.  همساالن خود،  شبیه تر 

: نوع تغذیه فرزندان تان به چه صورت است؟
راستش را بخواهید، غذا خوردن زهرا بد نیست اما چندان 

و  بدغذاست  تقریبا  امیرعلی،  اما  نمی گیرد.  وزن خاصی 
تمایل چندانی به خیلی از غذاها نشان نمی دهد. امیرعلی 
در اوایل تولد، تپل بود اما رفته رفته، وزن خوبی نگرفت 

و نسبتا ریزنقش شد. 

متخصص  نزد  را  خود  فرزندان  حال  به  تا   :
تغذیه برده اید؟

به  نیاز  ندارند،  خاصی  مشکل  چون  کردم  احساس  نه. 
مراجعه به متخصص خاصی ندارم. اما مساله ای که باعث 
سال   11 وجود  با  زهرا  که  است  این  شده،  من  نگرانی 
که  نمی دانم  و  ندارد  بلوغ  از  نشانه ای  هیچ  هنوز  سن، 
این موضوع می تواند به الغری یا ریزاندام بودن او ربطی 

داشته باشد یا نه یا اصال بلوغ دیررس،  می تواند مشکلی 
برای زهرا ایجاد کند یا نه. 

امیرعلی در طول روز  فعالیت زهرا و  : میزان 
چقدر است؟ بچه ها به قدری فعالیت دارند که احساس 
گرسنگی کنند و اشتها برای غذا خوردن داشته باشند؟

چیزی  روز،   طول  در  دو  هر  امیرعلی،  و  زهرا  شاید 
احتماال  که  باشند  داشته  بدنی  فعالیت  2 ساعت  حدود 
کم  فعالیت،   از  میزان  این سن،  این  در  بچه هایی  برای 
است. به طور کلی، من می خواهم بدانم که چطور می توانم 
سالم تری  زندگی  ادامه،   در  تا  کنم  کمک  فرزندانم  به 

باشند. داشته 

مادر زهرا و امیرعلی که از الغری فرزندانش شکایت دارد، می گوید: 

هر تالشی می کنم، نمی توانم شرایط وزنی فرزندانم را بهتر کنم!

بلوغ دیررس تعریف دارد!

 دکتر محمدرضا مهاجرتهرانی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه فوق تخصص غدد و متابولیسم

در »میزگرد تغذیه« این شماره میزبان مادر زهرا و امیرعلی هستیم که از کمبود 
نمی دانند  و  هستند  ناراحت  خود  کودکان  بودن  ریزاندام  و  بی اشتهایی  وزن، 
که چطور می توانند شرایط فرزندان خود را به حد طبیعی و ایده آل، نزدیک تر 
امیرعلی می خوانیم و  بیشتر درباره شرایط زهرا و  این مطلب،  ادامه  کنند. در 

نظر کارشناسان سالمت را هم درباره مشکالت آنها، جویا می شویم. 

 ندا احمدلو 

»میزگرد تغذیه« درباره کمبود وزن دو کودک
 با حضور دکترآرزو رضازاده سرابی متخصص تغذیه 

و دکترمحمدرضا مهاجرتهرانی فوق تخصص غدد و متابولیسم

کمبـود وزن 
یک خواهر و برادر
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: خانم دکتر! نظر کلی شما درباره شرایط 
زهرا و امیرعلی چیست؟

اجازه بدهید ابتدا درباره شرایط زهرا صحبت کنیم. 
زهرا یک دختر 11 ساله و در آستانه بلوغ است که 
مادرش می گوید باوجود غذا خوردن، قد و وزن مناسبی 
ندارد. گاهی کودکان یا نوجوانان به دلیل بدغذایی 
در معرض سوءتغذیه حاد یا مزمن قرار می گیرند. 
کاهش  با  فرد  است  ممکن  مزمن،  سوءتغذیه  در 
درشت مغذی های  یا  ریزمغذی ها  کالری،  دریافت 
مختلف مواجه باشد یا مانند زهرا، کالری کافی از 
طریق غذا خوردن دریافت بکند، اما این میزان از 
کالری از نظر داشتن ویتامین ها، امالح، پروتئین ها، 
کربوهیدرات ها یا چربی ها، متناسب با رشد قدی 
و وزنی وی نباشد. مثال اگر کودکانی مانند زهرا، 
غذاهایی در طول روز مصرف کنند که پروتئین، آهن 
و روی مناسبی نداشته باشند، ممکن است با اختالل 
در رشد به صورت الغری مفرط یا الغری نسبت 
به سن، مواجه بشوند. بنابراین، در مرحله اول، مادر 
زهرا باید او را نزد متخصص تغذیه ببرد تا نمایه 
توده بدنی )BMI( فرزندش براساس نمودار رشد 
سنی او بررسی بشود. بعد از این بررسی، می توان 
تصمیم بهتری درباره شرایط چنین کودکانی گرفت. 

: به طور کلی، مادران تا چه اندازه باید 
نگران کم وزنی فرزندان خود باشند؟

خیلی زیاد! اگر کودکی دچار کمبود وزن، کمبود 
ریزمغذی ها و درشت مغذی ها باشد و در اثر سوءتغذیه 
تا  می تواند  سوءتغذیه  این  بشود،  الغری  دچار 
بزرگسالی، مشکالت فراوانی را برای او ایجاد کند. 
مثال سوءتغذیه کنترل نشده در دختران می تواند بر 
قدرت باروری آنها در بزرگسالی تاثیر منفی بگذارد، 
احتمال سقط یا مرده زایی آنها را افزایش بدهد، خطر 
خونریزی در دوران بارداری را باال ببرد و حتی بر 
چرخه عادت ماهانه آنها تاثیری بسیار منفی بگذارد. 
همین سوءتغذیه کنترل نشده در دوران کودکی در 
میان پسران هم می تواند در بزرگسالی، مشکالتی مانند 
اختالل در بلوغ، کوچک ماندن گنادها، کوتاهی قد، 
کاهش توده عضالنی نسبت به توده چربی و ایجاد 

اختالل در باروری آنها را به همراه داشته باشد. از 
طرف دیگر، سوءتغذیه پروتئین می تواند هم در دختران 
و هم در پسران، عاملی برای افت عملکرد سیستم 
ایمنی آنها باشد و بدن آنها را هم در دوران کودکی 
و هم در دوران بزرگسالی، در معرض ابتال به انواع 
بیماری های حاد یا مزمن قرار بدهد. کودکان دچار 
سوءتغذیه درمان نشده یا کنترل نشده، در بزرگسالی 
دچار پوستی خشک، موهایی خشک و خشن یا 
ریزش مو می شوند و از نظر روانی هم شرایط چندان 
مناسبی در ادامه زندگی، نخواهند داشت. تحقیقات 
ثابت کرده اند که میزان افسردگی، خستگی های مزمن، 
احساس ناتوانی، کمبود تمرکز و مشارکت اجتماعی 
پایین در میان کودکان و بزرگساالنی که دچار کمبود 
پروتئین یا آهن هستند، باالتر است. این کودکان در 
بزرگسالی، مدام حس خستگی و ناتوانی دارند و 
به دلیل کمبود تمرکز و توان جسمانی و روانی، 
با مشکالت شدیدی در زندگی فردی و اجتماعی 

مواجه خواهند شد. 

: پیشنهاد شما به مادر زهرا و امیرعلی 
چیست؟

اولین و مهم ترین پیشنهاد یا توصیه من به والدین 
کودکانی مانند زهرا و امیرعلی، این است که حتما 
فرزندشان را نزد متخصص تغذیه ببرند تا با آزمایش 
خون و تست های مختلف تن سنجی، دلیل بدغذایی 
یا بی اشتهایی کودک مشخص شود. گاهی ممکن است 
کمبود روی، آهن، کلسیم یا عدم دریافت پروتئین کافی 
باعث کاهش اشتهای کودکان و درنتیجه بدغذایی و 
الغری آنها شود. زمانی که متخصص تغذیه براساس 
تست های مختلف، دلیل ابتال به بی اشتهایی را تشخیص 
بدهد، می تواند با تجویز مکمل های غذایی مناسب، 
اشتهای کودک را تنظیم کند و کم غذایی یا بدغذایی 
کودک را از بین ببرد. از طرف دیگر، دلیل اصرار ما 
به مراجعه به متخصص تغذیه این است که گاهی 
متخصصان تغذیه براساس تست های مختلف متوجه 
می شوند که کودک در محدوده نرمال رشد قدی و 
وزنی قرار دارد، اما پدر و مادر او توقع دارند که 

فرزندشان قد و وزن بیشتری داشته باشند. به همین 
دلیل هم اگر ما متوجه شویم که کودک در محدوده 
نرمال رشد قرار دارد، به والدین او توصیه می کنیم که 
از تحمیل غذای اضافی به کودک خودداری کنند زیرا 
این کار باعث افزایش استرس کودک و عدم تمایل او 
به غذا خوردن در طوالنی مدت می شوند. در بعضی از 
موارد هم دیده می شود که مشکالت گوارشی مختلف 
باعث بی اشتهایی یا بدغذایی کودکان می شوند. از این رو، 
تمامی کودکان بدغذا یا کم اشتها باید در مرحله اول از 

تمامی جنبه ها مورد بررسی قرار بگیرند. 

: آیا نظم غذا خوردن می تواند تاثیری بر 
بهبود روند بدغذایی کودکان داشته باشد؟ 

نظم و سختگیری، دو مساله کامال متفاوت از یکدیگر 
هستند. کودکان باید یاد بگیرند که در ساعات مشخص 
و مکان های مشخص غذا بخورند. این یعنی نظم غذا 
مثال  یعنی  خوردن  غذا  در  سختگیری  اما  خوردن. 
والدین فرزندان شان را به خاطر بیرون ریختن غذا از 
قاشق دعوا کنند یا از او بخواهند که با سرعتی مانند 
سرعت بزرگساالن غذا بخورد. در این صورت، کودک 
شما حتما از غذا خوردن امتناع خواهد کرد و آن را 
امری مالل آور خواهد دانست. بهتر است برای کودکان 
یک سفره بزرگ پهن کنید و اجازه دهید تا خودشان با 
قاشق یا حتی با دست کم کم غذا بخورند. هرگز جلوی 
تلویزیون به کودکان غذا ندهید زیرا باعث حواس پرتی 

و کاهش اشتهای آنان می شود. غذاهای خمیری مانند 
انواع پیتزاها و پیراشکی های خانگی یا فینگرفودها بیشتر 
مورد پذیرش کودکان هستند. سعی کنید از این غذاهای 
سالم و جذاب بیشتر به کودک بدهید تا تمایل او به 
غذا خوردن را باال ببرید. اگر فرزندتان تمایل چندانی 
به غذا خوردن ندارد، بهتر است وعده های غذایی او را 
زیاد و حجم غذاهایش را کم کنید. توصیه می شود که 
این کودکان یک برنامه غذایی منظم، با توجه به سن و 
شرایط جسمانی خودشان، زیر نظر متخصص تغذیه 
داشته باشند تا دچار کمبودهای تغذیه ای یا رشد ناکافی 
نشوند. نکته دیگر این است که اگر کودک اعالم کرد که 
غذایی را دوست ندارد، بالفاصله آن را با غذای دیگری 
جایگزین نکنید. در غیر این صورت، کودک یاد می گیرد 
که همیشه از خوردن آن غذای خاص امتناع کند تا به 
خواسته خودش برسد. سعی کنید کودکان را در طبخ غذا 
شریک کنید و پیش از پخت وپز هم دو گزینه غذایی را 
برای آنها مطرح کنید تا کودکان با مشارکت در انتخاب 
و پخت غذا تمایل بیشتری به غذا خوردن نشان بدهند. 

: آیا میزان تحرک روزانه می تواند تاثیری 
بر اشتهای کودکان داشته باشد؟

بله، هرچقدر که کودکان در طول روز فعالیت بدنی 
بیشتری داشته باشند و کالری بیشتری بسوزانند، تمایل 
آنها برای غذا خوردن بیشتر خواهد شد. به همین دلیل 
هم حتما برای فرزندتان یک برنامه فیزیکی متناسب 
با محیط خانه در نظر بگیرید یا روزی چند ساعت 
فرزندتان را، با حفظ شرایط، برای بازی به پارک یا 
زمین های بازی ببرید. کودکانی که فعالیت بدنی بیشتری 
در طول روز دارند، بیشتر از کودکانی که مدام پای 
تلویزیون یا تلفن همراه هستند، به خوردن غذا تمایل 
نشان می دهند. این نکته را هم در نظر بگیرید که اگر 
می خواهید فرزندتان کالری کافی همراه با ریزمغذی ها 
هرگز  کند،  دریافت  مناسب  درشت مغذی های  و 
هله هوله های مختلف مانند انواع بیسکویت، کیک، 
کلوچه، شکالت، چیپس، پفک و... را در دسترس آنها 
باعث  هله هوله ها شدیدا  زیرا خوردن  ندهید  قرار 
ازبین رفتن اشتها برای مصرف غذای اصلی و افزایش 

احتمال ابتالی کودک به سوءتغذیه می شود.

تاکید دکتر آرزو رضازاده سرابی به مادر زهرا و امیرعلی: 

بدغذایی و کمبود اشتها می تواند ناشی از سوءتغذیه باشد!
توصیه من به والدین 
کودکانی مانند زهرا و 

امیرعلی، این است که 
حتما فرزندشان را نزد 

متخصص تغذیه ببرند تا با آزمایش خون 
و تست های مختلف تن سنجی، دلیل 

بدغذایی یا بی اشتهایی کودک مشخص 
شود. گاهی ممکن است کمبود روی، 

آهن، کلسیم یا عدم دریافت پروتئین 
کافی باعث کاهش اشتهای کودکان و 
درنتیجه بدغذایی و الغری آنها شود

 

مادر زهرا در صحبت هایشان به این نکته اشاره کرده اند که دختر 11ساله 
ایشان هیچ نشانه ای از بلوغ ندارد. بهتر است بدانید که کم وزنی می تواند 
تاثیری منفی بر سن بلوغ داشته باشد و حتی بلوغ را به تاخیر بیندازد. 
زمانی که روند بلوغ دختران با اختالل مواجه می شود، ممکن است 
چرخه عادت ماهانه آنها هم مختل و نامنظم شود. سوءتغذیه و کم وزنی 
می تواند دختران را در معرض کمبود آهن، کلسیم و ویتامین های گروه 
B قرار بدهد و با شروع بلوغ و عادت ماهانه، احتمال ابتال به کم خونی 
را در آنها باال ببرد. از این رو، اگر فرزندتان با مشکالت وزنی مواجه 
باشد، باید او را برای بررسی های بیشتر نزد پزشک ببرید تا در صورت 
نیاز مکمل یاری برای وی آغاز شود. با این کار، احتمال اختالل در 

بلوغ فرزندتان را کاهش می دهید. 
به طور کلی، بلوغ دیررس یعنی وقتی که اولین عالمت بلوغ که همان 
رشد سینه ها باشد، تا 13 سالگی در دختران اتفاق نیفتد و آخرین عالمت 
بلوغ که همان عادت ماهانه باشد هم تا 16 سالگی رخ ندهد. در این 
صورت ما می گوییم که فرد دچار بلوغ دیررس شده است. براساس 
این تعریف، زهرای 11ساله هنوز 2 سال تا قطعی شدن بلوغ دیررس 
فاصله دارد. به طور کلی، اولین عالئم بلوغ در دختران حدود 9 تا 13 
سالگی اتفاق می افتد. زمانی که اولین عالمت بلوغ تا 13 سالگی و 
آخرین عالمت بلوغ تا 16 سالگی در دخترخانم ها اتفاق نیفتد، والدین 
باید او را برای بررسی های بیشتر نزد متخصص غدد ببرند تا با بررسی های 
الزم مشخص شود که آیا اختاللی در عملکرد هیپوفیز، هیپوتاالموس 
یا تخمدان ها وجود دارد یا نه. بعد از مشخص شدن علت بلوغ دیررس، 
پزشک می تواند اقدامات درمانی الزم را انجام بدهد. بلوغ دیررس، 
عالوه بر داشتن تاثیر منفی بر عادت ماهانه و قدرت باروری خانم ها، 
می تواند احتمال ابتال به پوکی استخوان در بزرگسالی را هم در آنها 
افزایش بدهد. همزمان با بلوغ، هورمون های جنسی زنانه در بدن خانم ها 
افزایش می یابد، درحالی که این هورمون ها نقشی اساسی در رشد و 

تکامل یا افزایش تراکم استخوان ها بازی می کنند.

نگاه متخصص تغذیه


