
: لطفا نظرتان را در مورد روند کاهش 
وزن خانم فقیه بگویید.

در چاقی 2 اصطالح وجود دارد؛  هایپرتروفی 
سلولی و  هایپرپالزی سلولی. سلول های چربی 
تا 85 درصد حجم خود می توانند چربی را در 
خود ذخیره کنند و بزرگ شوند. وقتی سلول های 
چربی بزرگ شوند،  هایپرتروفی رخ می دهد. اگر 
شخصی به این شیوه چاق شود با رژیم غذایی 
می توان وزن را با حفظ تناسب اندام کم کرد 
ولی در نوع دوم چاقی، سلول های چربی بزرگ 
می شوند و از آنجا که نمی توانند بیش از 85 درصد 
حجمشان را چربی در خود ذخیره کنند وارد فاز 
 هایپرپالزی می شوند و تعداد سلول های چربی 
بیشتر می شود. در این نوع چاقی گرچه می توان 
با رژیم غذایی حجم چربی را کم کرد ولی تعداد 
سلول ها کم نمی شود، مگر با روش های جراحی. 
نوجوان هایی که کالری باال دریافت می کنند و 
تنقالت بیش از اندازه می خورند، چربی شان وارد 
فاز  هایپرپالزی شده و تعداد سلول های چربی 
آنها بیشتر می شود. به دنبال این موضوع هم بدن 
به رژیم بد پاسخ می دهد و هم اینکه اندام ها شل 
می شوند و تناسب اندام ظاهری شان را از دست 
می دهند. یکی از اشتباهاتی که خانم فقیه مرتکب 
شده اند، گرفتن رژیم سرخود در دوران نوجوانی 
بوده است. افراد در دوره های خاصی از زندگی که 
سوخت وساز تغییر می کند مثل دوران نوجوانی یا 
کودکی هرگز نباید سرخود رژیم بگیرند. مصرف 
تنقالت خانم فقیه مدتی باال بود و زیادخوری 
داشتند و بعد تصمیم به کم خوری گرفتند و حتی 
برخی وعده ها را حذف کردند. بازی با متابولیسم 
اثر یویویی به دنبال دارد و بعد از مدتی اثر مضر 

آن به حدی می رسد که حتی رژیم های علمی 
هم نمی توانند سبب کاهش وزن شوند. توصیه 
می کنیم نوجوان ها برای تامین نیازهای غذایی شان 
حتما زیرنظر متخصص تغذیه باشند و براساس 
توصیه هایی که به آنها می شود و نیاز بدنشان، 

کربوهیدرات ،چربی و پروتئین دریافت کنند. 
: چرا تاکید ویژه ای بر نوجوانی و 

کودکی دارید؟
در دوران نوجوانی به دلیل تغییرات هورمونی در 
بدن، فرد به طور طبیعی گرایش به مصرف مواد 
غذایی چرب و شور یا شیرین پیدا می کند. اگر 
این رفتار آگاهانه نباشد منجر به چاقی می شود 
و متاسفانه چاقی در دوران کودکی و نوجوانی 
ماندگارتر است و عوارض آن هم بیشتر خواهد بود.

: معموال نوجوان ها عالقه ای به شنیدن 
توصیه هایی در مورد اصالح شیوه غذایی یا 

زندگی شان ندارند!
مشکل اینجاست که والدین خودشان می خواهند 
به نوجوانشان آموزش دهند که چقدر باید بخوری 
که چاق بشوی یا نشوی یا آهن بدنت تامین 
شود. نوجوانی دوران بحرانی است که فرد در 
آن از اعضای درجه اول خانواده تبعیت ندارد و 
نیازمند فرد سومی از جمله متخصص تغذیه یا 
روان شناس است. هرچه والدین خودشان بیشتر 
بر مساله تغذیه پافشاری کنند، نوجوان لجبازتر 
می شود و آن را نمی پذیرد. به همین دلیل توصیه 
می کنیم حتما در نوجوانی یکی- دو بار فرزندتان 
را به متخصصان تغذیه ارجاع دهید تا نوجوان با 

نحوه درست تغذیه آشنا شود. 
: برای تمام نوجوان ها حتی آن گروه 
که مشکل اضافه وزن ندارند هم مراجعه به 

متخصص تغذیه و داشتن برنامه غذایی درست 
الزم است؟

دقیقا در این سن گاهی نیاز به مصرف برخی مکمل ها 
از جمله آهن و کلسیم است. در نوجوانی نیاز بدن 
به پروتئین باال می رود و قطعا باید کارشناس تغذیه 
یک برنامه درست و متعادل غذایی را تنظیم کند.

: وقتی یک نوجوان با اضافه وزن باال 
به شما مراجعه می کند برای دادن انگیزه کاهش 
وزن و اصالح شیوه زندگی و تغذیه چطور با 

او برخورد می کنید؟
برای درمان چاقی در چنین شرایطی همیشه نیاز به 
حضور روان شناس یا روان پزشک هست. بسیاری 
از نوجوانان دچار اختالالت تغذیه ای از جمله 
پرخوری یا کم خوری عصبی هستند و این نوع 
اختالالت تنها با مراجعه به متخصص تغذیه درمان 
نمی شود. گاهی حتی نیاز به دارودرمانی هم داریم.

: خانم دکتر! خانم فقیه در بخشی از 
صحبت هایشان به کنار گذاشتن برخی وعده های 
غذایی اشاره کردند که عواقب و عوارض 

ناخوشایندی هم برایشان داشته است. متاسفانه 
بسیاری از نوجوانان ما چنین طرز تفکری دارند 
که با حذف برخی وعده های غذایی می توان 

الغر شد. لطفا در این رابطه توضیح دهید.
هر بار غذا می خوریم، دستگاه گوارش انرژی را 
برای هضم و جذب آن صرف می کند. وقتی در 
طول روز وعده های غذایی متعدد اما کوچک 
مصرف می کنیم، به مراتب در مقایسه با زمانی که 
وعده های غذایی را حذف و به یکی-دو وعده اکتفا 
می کنیم، انرژی بیشتری در بدن صرف می شود. در 
هیچ یک از روش های کاهش وزن علمی در دنیا 
حذف وعده های غذایی جایگاهی ندارد. این کار 
تنها سبب گرسنگی سلولی و جذب و تولید بیشتر 
چربی در بدن می شود. نخوردن تنها ولع را بیشتر 

می کند و سبب بروز اختالالت روانی می شود.
: به نظر شما رژیم کنونی این خانم 

درست است؟
برای کاهش وزن اصولی حتما باید به متخصص 
تغذیه مراجعه کرد و سرخود اقدام به کم یا زیاد 
کردن برخی مواد غذایی نکرد. الزم است رژیم با 
توجه به شرایط روانی، سن و وضعیت جسمانی 
فرد تنظیم شود. این خانم تقریبا شیوه های درستی 
را پیش گرفته اما فراموش نکنید باید کم کردن 
مواد غذایی بسیار آرام و به تدریج باشد، در غیر 
این صورت سلول ها وارد فاز قحطی می شوند 
و بعد از مدتی بدن نمی تواند کم خوری را تحمل 
کند و وارد فاز پرخوری می شود. در کل، کم کردن 
کالری باید زیرنظر کارشناس به تدریج انجام شود 
و در ضمن باید به این موضوع  توجه داشت  
حجم کدام گروه های غذایی باید در آن برهه 

زمانی اضافه یا کم شود.

توصیه ها و هشدارهای دکتر میترا زراتی به سوژه »میزگرد تغذیه«
بازی با متابولیسم، اثر یویویی دارد

نگاه متخصص تغذیه

نوجوانی سن حساسی است. به طور طبیعی در سنین نوجوانی رفتارهای مربوط به 
لجبازی و منفی گرایی بروز می کند و هر چه امرونهی والدین بیشتر باشد، لجبازی ها 
هم بیشتر می شود. البته این رفتارها در راستای استقالل طلبی نوجوانان موضوعی 
کامالطبیعی است. مهمان این هفته »میزگرد تغذیه« ما نیز دخترخانمی است که 
در دوران نوجوانی گرفتار اضافه وزن شده و با پاگذاشتن به جوانی توانسته بر مشکل خود غلبه 
کند. نظر او را در مورد نوع رفتار و تغذیه اش در این سنین خاص و روند کاهش وزنش بخوانید 

و نگاهی هم به نظر کارشناسان و متخصصان »سالمت« در این باره داشته باشید.

 سمیه 
مقصودعلی

: در مورد روند کاهش وزنتان برایمان 
بگویید.

من قبال خیلی الغر بودم اما با ورود به دوران 
نوجوانی میلم به مصرف تنقالتی مانند چیپس 
شد  باعث  مساله  همین  و  شد  زیاد  پفک  و 
بار  باال برود و چاق شوم. چند  وزنم خیلی 
رژیم های غیراصولی گرفتم ولی موفقیت آمیز 
نبود و به جای اینکه الغر شوم برعکس چاق 
شدم. تا اینکه درنهایت وارد یک گروه تلگرامی 
شدم که بسیار مفید بود و کالری شماری را به 
من آموزش می داد و به کمک هم گروهی هایم 

توانستم الغر کنم.
غیراصولی  رژیم  از  منظورتان   :

چیست؟
روش خاصی نبود. برنج را کنار گذاشته بودم. 
صبحانه و شام نمی خوردم و به جایش پنجشنبه ها 

تا می توانستم هرچه می خواستم می خوردم.
: نتیجه ای داشت؟

نه، دچار ریزش موی شدید شدم و موهایم 
نصف شد. معده درد گرفته بودم و از نظر روانی 

به هم ریختم.
: رژیمی که به واسطه آن وزن کم 

کردید چه رژیمی بود؟
به نوعی کم خوری بود. همه چیز می خوردم اما 
کمتر از قبل. مثال اگر برنج 30 قاشق می خوردم 
آن را 15 قاشق کردم. سیب زمینی سرخ کرده و 

انواع شیرینی را کنار گذاشتم. به مرور مصرف 
مواد غذایی را کم کردم تا درنهایت بدنم به 

کم خوری عادت کرد. 
: ورزش هم می کنید؟

را  باشگاه  در  ورزش  یا  پیاده روی  اصال  نه، 
دوست نداشتم. در خانه موسیقی می گذاشتم 
و می رقصیدم. اوایل وزنم باال بود و نهایتا 5 دقیقه 
تحمل داشتم و به نفس نفس می افتادم اما حاال 
اگر 1 ساعت هم برقصم مشکل پیدا نمی کنم.

چه شد که تصمیم گرفتید وزن   :
کم کنید؟

وقتی وزنم زیاد بود اطرافیانم مرتب از من ایراد 
می گرفتند. مادرم می گفت چقدر می خوری... 

نمی شد  پیدا  اندازه ام  به  لباس  کم  بخور... 
و... البته تقصیر من بود ولی آن موقع فقط 
و...  می کشد  میلم  که خب  می کردم  توجیه 
کمی که گذشت، هر بار دختر خوش اندامی 
را می دیدم، افسرده می شدم که چرا من این 
طور نیستم. لباس ها به تنم بدشکل بود. در 
نشستن و برخاستن مشکل پیدا کرده بودم. 
تا  بودم  زانو  به  آدم های سالمند دست  مثل 
از جایم برخیزم. شکمم چین افتاده و زشت 
شده بود. قدم هم که بلند بود، چاقی را بیشتر 
به نظر می رسیدم.  نشان می داد و درشت تر 
خودم از خودم بیزار شده بودم. دیگر چاره ای 

جز الغر کردن نداشتم.

»میزگرد تغذیه« درباره کاهش وزن خانم زهرا فقیه با حضور 
دکتر احمد باقری مقدم متخصص طب ورزشی

دکتر میترا زراتی متخصص تغذیه
دکتر پروین ناظمی روان شناس

چگونه در 18 ماه 
16 کیلوگرم 

وزن  کم کردم؟

بهترین ورزش برای کاهش وزن
ورزش هوازی است

تذکر باعث رشد تفکر وسواسی
 در نوجوانان می شود

دکتراحمدباقریمقدم
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکترپروینناظمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی

نگاه متخصص پزشکی ورزشی

نگاه روان شناس

بهترین نوع ورزش برای الغر شدن، انواع هوازی آن است. ورزش 
هوازی یعنی حرکات تکرارشونده با شدت متوسط در زمان معین. 
از جمله  این تعریف می توان گفت هر حرکت تکرارشونده ای  با 
حرکات موزون که 30 تا 45 دقیقه عضالت را درگیر کند، ورزش 

هوازی محسوب می شود. 
البته حرکات هوازی در روزهای متوالی برای ساعات متمادی می تواند 
پرعارضه باشد و برای اینکه عوارض را به حداقل برسانیم بهترین کار 
ایجاد تنوع است. بنابراین پیشنهاد می کنم کنار انجام حرکات موزون، 
در هفته کمی پیاده روی، شنا و دوچرخه هم به برنامه ورزشی تان 
کاهش وزن  و  بر عضالت  این حرکات  اثرگذاری  تا  کنید  اضافه 

بیشتر شود و عوارض آن بر مفاصل به کمترین حد ممکن برسد.

یکی از مشکالت اصلی در ارتباط بین والدین با نوجوانان این است 
که معموال والدین شرایط دوران نوجوانی خود را با نوجوانانشان در 
حال حاضر مقایسه می کنند. نوجوانان امروز خیلی متفاوت ترند. والدین 
معتقدند آنها نوجوانان حرف گوش کن تری بوده اند، در حالی که به 
هر حال دوره ها عوض شده و والدین امروزی طوری فرزندانشان را 
تربیت می کنند که در جامعه مستقل باشند و بعد انتظار دارند نوجوان 
کامال به حرف آنها گوش دهد و در اصطالح »بله قربان گو« باشد. 
نوجوانان امروز حواسشان به گفتار والدین است و می خواهند بدانند 
این گفتار استقالل آنها را زیر سوال می برد و تحقیرشان می کند یا نه؟!
والدین امروزی معتقدند حرفی نمی زنند که کودک یا نوجوان ناراحت 
شود ولی خود متوجه نیستند و برخی صحبت ها واقعا برای نوجوان 
سنگین و آزاردهنده است. برخی مادران چشم غره می روند یا مثال 
زشت  هیکلت  می خوری...  چقدر  نخوری...  بود  »قرار  می گویند 

شده... دوستانت را ببین!«
تحقیر و مقایسه لحنی نیست که به واسطه آن والدین بتوانند نوجوان 
را تحت تاثیر خود قرار دهند. تمام نوجوانان در پایان نوجوانی و با 
ورود به دانشگاه متوجه اضافه وزن خود می شوند و تالش می کنند، 
الغر شوند. گاهی این کار برای نوجوان سخت است و والدین با گفتن 
جمالتی مانند اینکه »ما که به تو گفتیم..« کار را خراب تر می کنند. 
این جمالت اثر منفی دارد. قرار است والدین کنار فرزندانشان باشند 
و نباید با تحقیر آنها را به سمتی بکشند که معتقدند به نفع آینده شان 
است زیرا نوجوان با استدالل هایی که دارد، نمی تواند این موضوع را 
بپذیرد. نوجوانان در این دوره از خوردن کنار هم یا لذت می برند یا 
به دلیل استرس هایی که دارند به دنبال مصرف مواد غذایی چرب 
و شور یا شیرین هستند. به اعتقاد خودشان دالیل منطقی دارند و 
اگر نوجوان  را نمی پذیرند.  نیست و آن  گفتار والدین هم جالب 
شما کاری می کند که به ضررش است غیرمستقیم به او بگویید. به 
جای اینکه به اندامش اشاره کنید، بگویید:»فالن لباس زیباست ولی 
به سایز فالن می خورد.« می توان نوع تغذیه و عادت های غذایی 
را در خانه اصالح کرد. به این موضوع هم توجه داشته باشید که 
گاهی اشکال از رفتار ما والدین است. گاهی نیز والدین در کودکی 
فرزندشان را بیش از حد تغذیه می کنند و بعد که به مرز چاقی رسید، 
او را از خوردن منع می کنند. گاهی هم انتظار دارند در خانه مواد 
غذایی پرکالری باشد اما کودک نخورد. اگر متوجه شدید نوجوانتان 
در حال خوردن چیپس و پفک است، حرفی نزنید. نگویید: »انقدر 
بخور تا چاق شوی و دو روز دیگر در خیابان  مسخره ات کنند...« 
این جمالت واقعیاتی است که من از زبان خیلی از مراجعان شنیده ام. 
والدین بهتر است بگویند:»به هر حال عزیزم به جایی می رسی که 
بخواهی وزنت را کم کنی اما اگر االن کمکی از دست من برمی آید، 
بگو. من در کنارتم«. مرتب به نوجوانان در مهمانی ها یا وقتی با 
دوستانشان بیرون می روند نگویید:»نخور.« سعی کنید در خانه تغذیه  
آنها را اصالح کنید. به هر حال نوجوان برای خودنمایی در سنی 
به این نتیجه می رسد که باید وزنش را کم کند. وقتی به این نقطه 
رسید به او کمک کنید. گفتن »نرو، نخور و نکن« به نوجوان باعث 
می شود گمان کند قصد محدود کردن او را دارید. زدن بعضی حرف ها 
نوجوان  بربخورد.  او   به  سریع  خیلی  می شود  باعث  نوجوان  به 
تحریک پذیر است. مالحظه کنید و حتما غیرمستقیم به فرزندتان 
بگویید اضافه وزن دارد و باید الغر کند. با گفتن جمالتی که بار 
تحقیر و تمسخر دارد، نوجوان را آزار ندهید. حتی می توانید به او 
پیشنهاد بدهید با هم پیاده روی کنید یا به کالس ورزش بروید. تذکر 
دادن باعث تفکر وسواسی در نوجوان می شود و حتی اگر الغر کند، 

بعد دچار اختالالت کم خوری خواهد شد تا مبادا مجدد چاق شود.

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 تأیید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي یا نادرستي هر روش در همین صفحه بخوانید.

میزگرد تغذیه 28

خانم فقیه که در مدت 18 ماه توانسته وزنش را از 81 به 65 کیلوگرم برساند، می گوید:

غذایم را نصف کردم تا بدنم به کم خوری عادت کند

افراد در دوره های 
خاصی از زندگی که 
سوخت وساز تغییر 
می کند مثل دوران 
نوجوانی یا کودکی 
هرگز نباید سرخود رژیم بگیرند. 
بازی با متابولیسم اثر یویویی دارد 
و بعد از مدتی اثر مضر آن به حدی 
می رسد که حتی رژیم های علمی هم 
نمی توانند سبب کاهش وزن شوند

شماره ششصدوپنجاه وهفت  شنبه بیست و هشت بهمن نودوشش


