
روند  مورد  در  را  نظرتان  لطفا   :
کاهش وزن آقای بهرامنی بگویید. 

مهر ماه سال 1395 به آقای بهرامنی با وزن 110 
کیلوگرم مشاوره دادم و قرار شد با حوصله 
یک رژیم 1500 کیلوکالری را دنبال کند. طی 
5 ماه و 7 بار مشاوره وزنشان به 85 کیلوگرم 
رسید. درصد چربی بدنشان نیز از 37 درصد 
به 29 درصد رسید که موفقیت بزرگی بود. 
از  زیادی  رژیم عضله  در طول  خوشبختانه 
دست ندادند و میزان حجم عضالت از 37 
درصد به 33 درصد رسید. توزیع چربی در 
ناحیه باالتنه قابل مشاهده بود که با کاهش وزن 

مطلوب به تناسب بهتری رسیدند. 
: برای ایشان چه نوع رژیمی تجویز 

کردید؟
یک رژیم متعادل که از انواع گروه های غذایی 
در آن گنجانده شده بود. بر اساس آن، ماهی 4 
کیلوگرم کاهش وزن داشتند اما نکته خوب اینجا 
بود که کنار کاهش وزن، قدشان هم افزایش پیدا 
کرد. معموال در رژیم کاهش وزن افزایش قد 

نداریم، مگر اینکه رژیم با منابع غذایی حاوی 
مواد معدنی و ویتامین های مختلف، آن هم 

به اندازه کافی و البته پروتئین همراه شود.
: آقای بهرامنی در صحبت هایشان 
اشاره ای به عادت های بد غذایی و به ویژه 
غذاهای  یا  فست فودی  غذاهای  مصرف 
طبخ شده در خارج از منزل و تاثیر آن در 
هم  رابطه  این  در  داشتند.  وزنشان  اضافه 

بیشتر توضیح بدهید. 
به دلیل شاغل بودن پدر و مادر معموال بیش از 
معمول از رستوران غذا می گرفتند و  فست فود  
می خوردند. سابقه چاقی خانوادگی هم داشتند. 
زمانی که برای رژیم مراجعه کردند به نوعی 
خانوادگی رژیم گرفتند و قرار بر این شد مواد 
تا حد زیادی کنار  ناسالم  تنقالت  غذایی و 
گذاشته شود. از والدین ایشان خواستم هنگام 
خرید بیشتر به ارزش غذایی و کالری مواد 
غذایی توجه کنند و انتخاب های سالم تری داشته 
باشند. از مادرشان هم با وجود مشغله زیاد 
درخواست کردم میزان تهیه غذا از رستوران را 

به حداقل ممکن برسانند زیرا غذاهایی که در 
رستوران ها و آشپزخانه ها تهیه می شود بسیار 
پرروغن و خوش نمک است و همین مساله 
به شدت بر تناسب اندام و سالمت قلب و 

عروق افراد اثر منفی می گذارد.
چاقی  مورد  در  دکتر!  آقای   :
خانوادگی و ژن چاقی هم توضیح دهید. 
واقعا این موضوع درست و اثبات شده است؟

اضافه وزن و چاقی مبتنی بر فعالیت ژن هایی 
است که بین 250 تا 300 نوع هستند. حتی 
جهش هایی در ژن های انسولین و لیپتین رخ 
می دهد که موجبات چاقی را فراهم می کند اما 
نمی توان فهمید چه کسانی این ژن را دارند. 
بررسی ها نشان داده اگر مادر و پدر هر دو 
تناسب اندام داشته باشند، احتمال چاق شدن 
یک کودک در شرایط محیطی 6 تا 9 درصد 
است اما اگر یکی از والدین چاق باشد، این 
احتمال به 40 تا 51 درصد می رسد و اگر هر 
تا 80 درصد فرزند  باشند بین 60  دو چاق 
این افراد در معرض عوامل محیطی می تواند 
هنگام  باید  افراد  دلیل  همین  به  شود.  چاق 
ازدواج به این موضوع توجه داشته باشند که 
فرزندشان در مقایسه با دیگر کودکان سریع تر 
چاق می شود. در کل، چاقی بیماری خزنده ای 
است که فرد را در معرض دیابت و نشانگان 
متابولیک قرار می دهد پس بهتر است شیوه 
زندگی را اصالح کنیم تا شرایط محیطی سبب 

فعال شدن ژن چاقی نشود.

نظر دکتر احمد ساعدی درباره رژیم غذایی سوژه »میزگرد تغذیه«
هم کاهش وزن، هم افزایش قد

نگاه متخصص تغذیه

طبق نتایج تحقیقات پژوهشگران، ارتباط مستقیمی بین چاقی و اضافه وزن در 
کودکان و نوجوانان و افت تحصیلی و پایین آمدن تمرکز آنها وجود دارد. کودکان 
چاق بیشتر می خوابند و تمرکز کمتری بر دروس شان دارند، در حالی که کودکان با 
وزن طبیعی خواب متناسبی دارند و از نظر تحصیلی درجات باالتری کسب می کنند. 
ما نیز در »میزگرد تغذیه« این هفته با نوجوانی گفت و گو کرده ایم که به گفته خودش، کاهش وزن 
موجب پیشرفت درسی وی شده است. در ادامه نظر متخصصان »سالمت« را درباره ایشان بخوانید.

 سمیه 
مقصودعلی

: آقای بهرامنی! قبل از اینکه رژیم 
را شروع کنید، وزنتان چقدر بود؟

حدود  سانتی متر   173 قد  با  سالگی   16 در 
110 کیلوگرم بودم.

: ظرف چه مدت وزن کم کردید؟
در عرض 5 ماه 25 کیلوگرم وزن کم کردم؛ 
یعنی از 110 کیلوگرم به 85 کیلوگرم رسیدم.

: دلیل اضافه وزنتان چه بود؟
من از 8-7 سالگی چاق بودم. چاقی در خانواده 
ما ارثی است. البته عادت های غذایی بد هم 
مثل  تنقالتی  و  فست فود  اهل  یعنی  داشتم؛ 
چیپس بودم. بی تحرکی، پای تلویزیون بودن، 
انجام بازی های کامپیوتری و نشستن های زیاد 

هم مزید بر علت شده بود. البته مادرم شاغل 
است و معموال از رستوران غذا می گیریم و به 
گفته متخصص تغذیه، این کار هم در اضافه 

وزن خانوادگی مان بی تاثیر نبوده است.
وزن  گرفتید  تصمیم  چطور شد   :

کم کنید؟
چند وقت پیش در یکی از مسافرت ها هر چه 
گشتم لباسی به اندازه ام پیدا نشد و کلی توی 
گرفتم  تصمیم  موقع  همان  از  خورد.  ذوقم 

حتما وزنم را پایین بیاورم.
اقدام  برای الغری  این  از  پیش   :

نکرده بودید؟
نه، این بار اول است.

: اضافه وزن چه مشکالتی برایتان 
ایجاد کرده بود؟

بیشتر از نظر روانی آزارم می داد. اعتماد به نفسم 
پایین آمده بود و در کل، افسرده شده بودم.
:کنار رژیم ورزش هم می کنید؟

قبال بدنسازی کار می کردم که متخصص تغذیه 
برایم ممنوع کرد و گفت روی رشد  آن را 
قدی ام تاثیر منفی می گذارد. بنابراین تصمیم 
گرفتم برای افزایش قد بسکتبال کار کنم و 
از  بعد  اما  می کردم  ورزش  هفته  در  بار   2
توضیحات آقای دکتر متوجه شدم بسکتبال 
تاثیری در افزایش قدم ندارد و هر نوع ورزش 
هوازی می تواند در این زمینه کمک کننده باشد. 

از این رو، در حال حاضر 2 بار در هفته شنا 
کار می کنم.

: کاهش وزن چه تاثیری بر سالمت 
عمومی شما داشت؟

لباس های موردعالقه ام  از کاهش وزن،  بعد 
را به راحتی خریدم و در کل شادتر هستم. 
پیشرفت تحصیلی قابل توجهی هم پیدا کردم 

و به قول مادرم »بزرگ شده ام!«
: برای کاهش وزن دارو هم مصرف 

کردید؟
نه، فقط عصاره لیمو و زیره که سبب کاهش 
مصرف  مولتی ویتامین  و  می شد  اشتهایم 

می کردم.

»میزگرد تغذیه« درباره روند کاهش وزن آقای اشکان بهرامنی 
با حضور دکتر احمد ساعدی متخصص تغذیه و رژیم درمانی

دکتر کتایون خوشابی فوق تخصص روان پزشکی کودکان
دکتر احمد باقری مقدم متخصص پزشکی ورزشی

دکتر محمد فصیحی دستجردی متخصص عفونی

بعد از کاهش وزنم
بزرگ شده ام!

آیا ورزش می تواند به افزایش 
قد نوجوانان منجر شود؟

  دکتر احمد باقری مقدم 
 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

پرسش از متخصص پزشکی ورزشی 

اصوال در دوران کودکی و نوجوانی برنامه های ورزشی در جهت 
تقویت عضالت و افزایش استقامت بسیار توصیه شده و اگر تمرینات 
کنترل شده  و  علمی  اصول  اساس  بر  وزنه  با  تمرینات  مخصوصا 
باشد، می تواند برای نوجوانان مفید باشد. تاکنون گزارشی از آسیب 
غیراستاندارد  تمرینات  نوع  این  اگر  اما  نداشته ایم  با وزنه  ورزش 
باشد، می تواند به صفحات رشد آسیب برساند. در کل، با توجه به 
سن و شرایط بدنی، انجام بدنسازی خوب است اما زیاده روی آن 

را توصیه نمی کنیم.
در مورد قد نیز بهتر است بدانید رشد قدی سرشتی است و ورزش 
یا رژیم غذایی دخالت چندانی در افزایش آن ندارد. زمانی تغذیه 
روی قد تاثیرگذار است که فرد دچار سوءتغذیه یا اختالالت غذا 
خوردن باشد. تغذیه در طبقه متوسط جامعه ما، نقشی بر قد ندارد 
و بلندی قد افراد حاصل ژنتیک است. عامل دیگری که بر قد تاثیر 
می گذارد زمان شروع بلوغ افراد است؛ یعنی هر چه بلوغ زودتر 
شروع شود صفحات رشد استخوانی زودتر بسته می شود و ممکن 
است باعث کوتاهی قد شود. در کل، در باور عموم مردم جاافتاده 
که بسکتبال سبب بلندی قد و وزنه برداری سبب کوتاهی قد می شود 
انتخاب می کنند و  بلندقدها بسکتبال را  این است که  اما واقعیت 
کوتاه ترها به سمت وزنه برداری گرایش پیدا می کنند. این ورزش 
نیست که سبب کوتاهی یا بلندی قد می شود! به آقای بهرامنی نیز 
با توجه به کاهش وزنی که داشته اند و در حال ادامه رژیم گرفتنشان 
نیز هستند، ورزش های هوازی متنوع از جمله راه رفتن تند، دویدن، 
شنا، دوچرخه و... آن هم یک ساعت در روز، در دو بازه 30دقیقه ای 

توصیه می کنم.

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.
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اشکان بهرامنی که توانسته در 5 ماه وزنش را از 110 به 85 کیلوگرم برساند، می گوید:
کاهش وزنم باعث پیشرفت تحصیلی ام شد

نکته خوب اینجا بود 
که آقای بهرامنی 
کنار کاهش وزنشان، 
افزایش قد هم 
داشتند. معموال 
در رژیم کاهش وزن، افزایش 
قد نداریم، مگر اینکه رژیم با 
منابع غذایی حاوی مواد معدنی و 
ویتامین های مختلف، آن هم به اندازه 
کافی و البته پروتئین همراه شود

شماره ششصدوشصت  شنبه نوزده اسفند نودوشش

چاقی در دوران کودکی 
می تواند موجب افت تحصیلی شود

برای گیاه درمانی
 باید مزاجتان را بشناسید 

  دکتر کتایون خوشابی/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

  دکتر محمد فصیحی دستجردی/  محقق طب سنتی

نگاه فوق تخصص روان پزشکی کودک و نوجوان

نگاه متخصص عفونی 

یکی از مشکالت و معضالتی که با اضافه وزن و چاقی در کودکان 
و نوجوانان و حتی در بزرگسالی ایجاد می شود، نگرش منفی نسبت 
به اندام است. طبیعتا احساس ناامیدی و درماندگی با اضافه وزن 
با رژیم و ورزش وزن کم کند،  نتواند  فرد  اگر  همراه می شود و 
احساس های منفی بیشتر شده و فرد افسرده می شود که با عالئمی 
مانند پرخوابی یا کم خوابی و افت تحصیلی همراه خواهد شد. در 
کل، یک نوجوان چاق بی انگیزه است و این موضوع خود یکی از 
عوامل ابتال به افسردگی محسوب می شود. وقتی نوجوانی با اضافه 
وزن روبروست، نه تنها از نگرش منفی خود آسیب می بیند، بلکه 
نگاه ها و نظر اطرافیان هم بر او اثر می گذارد و طبیعتا یک نوجوان 
پسر مبتال به چاقی راحت از برنامه های ورزشی مدرسه و دوستانش 
کنار گذاشته می شود و حتی مورد انتقاد و تمسخر قرار می گیرد که 
این مسائل احتمال ابتال به اضطراب و افسردگی را باال می برد. به 
طور کلی، احساس طرد شدگی از سوی همساالن و منزوی شدن 
از عوارض شایع اضافه وزن در دوران نوجوانی است. البته چاقی 

اثر روان شناختی بسیاری دارد که تنها به برخی از آنها اشاره شد.

افرادی که می خواهند برای الغری و افزایش سوخت وساز بدنشان 
از داروهای گیاهی الغری استفاده کنند ابتدا باید نوع مزاج خود 
را بشناسند زیرا معموال افرادی که مزاج سرد و تری دارند، چاق 
هستند و چاقی از نوع تجمع چربی خواهد بود. کسانی که مزاج 
گرم و تری دارند چاقی شان در اصطالح طب سنتی از نوع عضالنی 
از منظر طب سنتی، رطوبت و  تری در بدن باعث  است. در کل 
چاقی می شود و برای الغر شدن باید میزان رطوبت را کاهش داد. 
افرادی که مزاج سرد و تری دارند باید از داروهای گیاهی گرم و 
خشک مثل زیره، فلفل سیاه، زردچوبه، سیر و کرفس استفاده کنند. 
افراد با مزاج گرم و تر باید داروهای سرد و خشک مثل سرکه سیب 
بخورند. افرادی که مزاجشان سرد است نباید برای الغری از لیمو 
یا چای سبز استفاده کنند و برعکس برای کسانی که مزاج گرمی 
دارند زیره، فلفل سیاه، سیر و کرفس مناسب و موثر نیست. بنابراین 
رعایت این نکات می تواند به موفقیت در کاهش وزن کمک کرده و 

روند آن را بهبود ببخشد.
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