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»میزگرد  هفته  این  :مهمان 
 190 قد  با  ساله   25 جوانی  تغذیه« 
سانتی متر و وزن 62 کیلوگرم هستند 
افزایش  قصد  اندام  تناسب  برای  که 
ایشان  برای  وزن دارند. وزن مناسب 

چقدر است؟
در قدم اول باید دید آیا در 6 ماه گذشته 
تغییر وزن و کاهش وزن ناخواسته داشته اند 
است.  بوده  وزنشان همین طور  یا همیشه 
همچنین سابقه خانوادگی کم وزنی و الغری 
هم در مورد ایشان باید مورد بررسی قرار 
وزنشان  و  قد  از  که  اطالعاتی  با  بگیرد. 
داریم، مشخص است که کمبود وزن دارند 
و اظهارنظر دقیق نیاز به بررسی و اطالعات 

بیشتر دارد.
علت هایی  چه  وزن  :کمبود 

می تواند داشته باشد؟
درصد اندکی از افراد بدون هیچ بیماری و 
مشکل خاصی وزنشان کم است و به طور 
سرشتی سوخت و سازشان باالست. چه بسا 
باالست  بسیار  دریافتی شان  کالری  مقدار 
ولی افزایش وزن چندانی ندارند. در حقیقت 
بخش بزرگی از کالری را هدر می دهند. 
:آیا الغری نیاز به درمان دارد؟

محسوسی  وزن  کاهش  الغری،  فرد  اگر 
در چند ماه گذشته نداشته باشد،  بیماری 
متابولیکی و مشکل تیروئید،  مشکل دریافت 
باشد  نداشته  اشتهایی  بی  و  غذایی  مواد 
الغری  ندارد.  مشکلی  پزشکی  نظر  از 
هیچ  بنابراین  نمی شود  محسوب  بیماری 

دستورالعمل درمانی ای ندارد. 

:در مورد ایشان، بیشتر غذا 
خوردن می تواند موجب افزایش وزن 

شود؟
آقای کرمی اگر بخواهند تنها با دریافت 
کالری بیشتر، وزن خود را اضافه کنند کار 
لحاظ  از  اینکه  اول  است.  سختی  بسیار 
اقتصادی به صرفه نیست. غذاهایی که از 
نسبتا  حجم  و  است  متراکم  کالری  نظر 
کمی نیز دارد مانند مکمل ها معموال برای 
فرد هزینه زیادی دارد. دیگر اینکه به نفع 

سالمت ایشان هم نیست. 
وزنی که با دریافت کالری اضافه در فرد 
ایجاد می شود، بافت چربی است. همچنین 
خطرات قلبی- عروقی در اثر تجمع چربی 
در بدن به وجود می آید. خیلی از مواقع 
به شکل چاقی  وزن هایی  افزایش  چنین 
فرد  یک  مثال  می شوند.  نمایان  موضعی 
که  باشد  داشته  شکم  است  ممکن  الغر 
این موضوع از نظر ظاهری هم زیبا نخواهد 
بود. همچنین اگر این افراد به طور سرشتی 
الغر باشند این افزایش وزن برگشت پذیر 
است؛ یعنی به محض بازگشت به شرایط 
طبیعی زندگی و عدم دریافت کالری، به 

وزن قبلی خود برخواهند گشت.
:پس برای اینکه آقای کرمی به 
وزن طبیعی برسند باید چه کار کنند؟

اول اینکه باید تشخیص بدهیم آیا مشکل 
پزشکی و تغذیه ای دارند. برای اینکه مشخص 
شود مشکل تغذیه ای دارند یا نه به چند 
عامل باید توجه کرد. اول اینکه نظم غذایی 
دارند یا نه. این نکته خیلی مهم است. افراد 

کم وزن حجم معده کمی دارند و اگر به خاطر 
کم اشتهایی عادتی مانند نخوردن صبحانه 
داشته باشند، 25 درصد از انرژی مورد نیاز 
یک روز را دریافت نمی کنند و چنانچه این 
روند تکرار شود، طبیعی است که کالری 
 25 روزانه  متوسط،  طور  به  دریافتی شان 

درصد کاهش یافته است.
نکته دوم اینکه خوردن تنقالت و بیسکویت 
را  فرد  اشتهای  جلوی  روز  بین  کیک  و 
می گیرد و در نتیجه موقع ناهار یا شام فرد 
احساس بی اشتهایی می کند. فرد باید در 
برنامه غذایی تنوع، تعادل و تناسب داشته 
باشد. توصیه کلی من این است که با قد و 
وزنشان بسازند. هر چه سن بیشتر شود، 
آهسته آهسته به وزنشان نیز اضافه می شود 

اما اگر الغری خیلی اذیت شان می کند و 
با تغذیه بخواهند وزنشان را اضافه کنند 
باید بدانند این کار برگشت پذیر و هزینه بر 
و سخت خواهد بود. ضمن اینکه این کار 

یک توصیه پزشکی نیست. 
راه حل دیگر ورزش است. اینکه چه ورزشی 
برایشان مناسب است خیلی اهمیت دارد. 
فوتبال  دویدن،  مانند  هوازی  ورزش های 
برای  ولی  است  ورزش های خوبی  و شنا 
افزایش وزن بدن مفید نیست. تنها ورزشی 
که می تواند به ایشان کمک کند ورزش های 
قدرتی است؛ یعنی کار با وزنه و کار با دستگاه. 
یکی  دارند.  خاصیت  چند  ورزش ها  این 
اینکه با انجام این ورزش ها نیاز به دریافت 
بیشتر کالری پیدا می کنند و اشتهایشان 
بهتر خواهد شد و دیگر اینکه در این مورد 
افزایش وزنشان ناشی از توده ماهیچه ای 

است و نه بافت چربی. 
:حرف یا توصیه آخر؟

به افرادی مانند آقای کرمی توصیه می کنم 
که اول از همه نظم غذایی داشته باشند. 
بخورند و  دوم سعی کنند غذاهای سالم 
کنند.  استفاده  آماده  غذاهای  از  کمتر 
همین طور فعالیت بدنی منظمی را در نظر 
الزاما  دهند.  ادامه  عمر  آخر  تا  و  بگیرند 
فعالیت های بدنی سخت که بعد از مدتی 
فرد را خسته و از ورزش زده می کند مدنظر 
که  باشد  طوری  باید  ورزش  نوع  نیست. 
فرد به انجام آن عالقه داشته باشد و بتواند 
آن را به مدت طوالنی و در تمام عمر ادامه 

دهد.

نگاه متخصص تغذیه

:چرا می خواهید وزن اضافه کنید؟ مگر الغری مشکلی 
برایتان ایجاد کرده است؟

قد من 190 سانتی متر و وزنم 62 کیلوگرم است. قد بلند و اندام 
الغری دارم و بیشتر به خاطر تناسب اندام تمایل دارم، وزن اضافه کنم. 
الغری ام اینقدر شدید است که خرید لباس برایم مشکل شده است. 

:مشکل جسمی یا بیماری خاصی ندارید؟
نه خدا را شکر.

:تا به حال برای افزایش وزن چه اقدامی کرده اید؟
یکی- دو بار به متخصص تغذیه مراجعه کردم اما نتوانستم رژیم 

غذایی ای که برایم تنظیم کردند را ادامه دهم.
:برای افزایش وزن قرص، دارو یا مکمل خاصی مصرف 

کرده اید؟
یک مدت به توصیه دوستم از پودرهای افزایش وزن استفاده کردم که 
تاثیر چندانی نداشت و به دلیل ترس از عوارض احتمالی، مصرفش را 
ادامه ندادم. گاهی هم قرص ویتامینC و ویتامین B مصرف می کنم. 

:چقدر فعالیت بدنی دارید؟ اهل ورزش هستید؟ 
نه، متاسفانه فعالیت بدنی ام کم است و ورزش نمی کنم.

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

آقایکرمیکهباقد190سانتیمتر،62کیلوگرماست،میگوید:
الغری ام اینقدر شدید است که خرید لباس برایم مشکل شده!

ورزش منظم با تاثیری که روی افزایش اشتها دارد، می تواند موجب 
افزایش وزن تدریجی شود. برای افزایش وزن ورزش های قدرتی و 
مقاومتی مانند کار با وزنه و کش های مقاومتی توصیه می شود. این 
ورزش ها با افزایش حجم عضله سبب افزایش وزن می شوند. آقای 
کرمی با توجه به سنی که دارند ممنوعیت خاصی برای هیچ نوع ورزشی 
ندارند و توصیه من این است که بدون استفاده از مکمل ها و هورمون های 
غیرمجاز ورزش های قدرتی را شروع کنند. بهتر است این ورزش ها 
در شروع هفته ای 2روز )بین هر جلسه تمرین 48ساعت فاصله باشد( 
و در ادامه با تنوع حرکات ورزشی و تمرینات و درگیر شدن گروه های 
عضالنی مختلف به 3 روز در هفته برسد و بین هر جلسه تمرینی 24 
ساعت فاصله باشد. رعایت فاصله زمانی و افزایش شدت تدریجی 
این تمرینات برای پیشگیری از فشار عضالنی و تاندونی است. مدت 
زمان پیشنهادی هر جلسه ورزشی هم 45 دقیقه تا 1 ساعت است. 

ورزش،اشتهایتانراافزایشمیدهد

 دکتر هاله دادگستر/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

نگاه متخصص پزشکی ورزشی

در قدم اول ایشان باید توسط پزشک معاینه و از نظر مشکالتی مانند 
نارسایی غده آدرنال و غده فوق کلیوی )که ممکن است با کاهش وزن 
و کاهش اشتها همراه باشد(، سوء جذب،  سوء هاضمه و بیماری های 
دستگاه گوارش بررسی شوند. کم اشتهایی و کم غذایی آثاری در بدن 
دارد و می تواند منجر به فقر آهن، کمبود ویتامین ها و مواد معدنی شود. 
گاهی کم اشتهایی منجر به درجاتی از سوء تغذیه و در نتیجه فقر آهن 
می شود. فقر آهن به طور ثانوی اشتها را کم می کند و یک چرخه 
معیوب ایجاد می شود. در قدم اول باید علت کاهش اشتها مشخص 
شود، سپس علت الغری که در نتیجه کاهش اشتها رخ داده بررسی 
شود و در نهایت بررسی شود که کم اشتهایی و کم غذایی و سوءتغذیه 
چه آثاری در بدن گذاشته است. یک علت دیگر که می تواند باعث 
الغری شود اضطراب است. برخی افراد هنگام اضطراب کم اشتها 
می شوند و کاهش وزن پیدا می کنند. به هر حال ایشان باید بررسی و 
معاینه شوند و آزمایش های الزم را انجام دهند. اگر علت خاصی پیدا 
نشد و مشخص شد بیماری خاصی مطرح نیست می توانند به متخصص 
تغذیه مراجعه و رژیم غذایی مناسب دریافت کنند. اگر مشکل خاصی 
نداشته باشند مسلما با رعایت رژیم غذایی وزنشان افزایش پیدا می کند.
اقدام آقای کرمی در مورد مصرف پودرهای افزایش وزن درست نبوده 
است. این محصوالت مضر و غیرمجاز حاوی مواد کورتونی هستند 
و مقداری افزایش وزن ایجاد می کنند. پودرهای افزایش وزن حاوی 
مقداری آمینواسید و پروتئین های ساختگی و عمدتا ترکیبات داروهایی 
مشابه کورتون هستند که موجب افزایش وزن کاذب می شود. مصرف 
سرخود، بی رویه و بدون نظارت کورتون می تواند باعث عوارضی 
شود. این دارو حتما باید بجا، با دوز مشخص و تحت نظر پزشک 
استفاده شود. همچنین مشاهده می شود برخی افراد برای افزایش وزن 
خودسرانه از آمپول دگزومتازون و بتامتازون استفاده می کنند که موجب 
افزایش اشتها و تجمع چربی در بدن می شود اما همه این روش ها 

عارضه دارند و به هیچ عنوان توصیه نمی شوند.

داروها و پودرهای مختلف افزایش وزن و اشتها، ترکیبات نامشخصی 
دارند و مصرفشان به هیچ وجه قابل توصیه نیست. معموال در تهیه این 
محصوالت از مواد و ترکیبات شیمیایی که ممکن است خیلی خطرناک 
باشند، استفاده می شود. این محصوالت اغلب حاوی ترکیبات شیمیایی 
هستند که هورمون های بدن را تحریک می کند و وقتی مصرفشان قطع 
شود فرد به وضعیت قبلی برمی گردد. حتی ممکن است عارضه داشته 

باشند و مشکالت بعدی برای فرد ایجاد کنند. 
در ضمن درست نیست که ایشان بدون مراجعه به پزشک خوددرمانی 
کند. باید ابتدا با مراجعه به پزشک علت الغری اش مشخص شود. 
الغری بیش از حد می تواند بیماری باشد و ایشان نباید به این علت 
که در ظاهر مشکل جسمی  ندارند و فکر می کنند سالم هستند به پزشک 
مراجعه نکنند. به طور کلی خوردن حبوبات و گیاهانی مانند سیب 
زمینی و غالت که جزو مواد غذایی هستند به افزایش وزن کمک 
می کنند. ادویه ها و چاشنی ها نیز محرک اشتها هستند اما اینها راه چاره 

نیست و نکته مهم مشخص شدن علت الغری است.

هر فردی با توجه به معیارها و الگوهای ذهنی اش نسبت به وزن، شکل 
بدن و ظاهرش برداشتی دارد. به نظر می رسد در آقای کرمی یک دید 
منفی وجود دارد و اینکه اندام الغری دارد او را آزار می دهد. گاهی نیز 
ممکن است خودش را با دیگران مقایسه کند. الغری می تواند دالیل 
مختلف فیزیولوژیک و هورمونی داشته باشد. این  گونه نیست که با زیاد 
اما  افراد زیاد می خورند  خوردن مشکل کم وزنی حل شود. بعضی 
سوخت و ساز بدنشان  طوری است که بیشتر می سوزانند و افرادی هم 
با کمترین مقدار غذا افزایش وزن پیدا می کنند. مهم سالم بودن جسم 
است. به نظر من جنبه های شخصیتی، خودپنداری و برداشت ذهنی از 
ظاهر باید در ایشان تقویت شود. اشتهای اغلب افراد در زمان اضطراب، 
هیجان و افسردگی کمتر می شود. البته در برخی ها ممکن است عکس 
این حالت ایجاد شود و در این حاالت خلقی بیشتر به غذا پناه ببرند. 
ویژگی های شخصیتی می تواند در وزن افراد نقش داشته باشد اما باید 
دید جامع تری داشته باشیم و ابعاد مختلف روانی، اجتماعی، خانوادگی 
و بیولوژیک را مد نظر قرار دهیم و ببینیم کدام بیشتر در ایجاد مشکل 

نقش دارد و در این زمینه به فرد کمک کنیم.

ازمحصوالتغیرمجازاجتنابکنید

ادویههااشتهاراتحریکمیکنند

برداشتذهنیازظاهر
بایددرشماتقویتشود

  دکتر سیدمحسن خوش نیت/ عضو هیات علمی  دانشگاه علوم پزشکی تهران

  دکتر غالمرضا امین/عضو هیات علمی  دانشگاه علوم پزشکی تهران

  دکتر بهروز بیرشک/استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه فوق تخصص غدد و متابولیسم

نگاه متخصص فارماکوگنوزی

نگاه روان شناس

تاکیددکترتیرنگنیستانیبهسوژه»میزگردتغذیه«
در الغری سرشتی، افزایش وزن برگشت پذیر است

در ماه های پایانی سال تب تناسب اندام باال می گیرد و افراد چاق به فکر 
کاهش وزن و الغرها به فکر افزایش وزن می افتند. رسیدن به تناسب 
اندام کاری نیست که در چند روز و چند هفته به نتیجه برسد و حاصل 
تغذیه سالم و فعالیت بدنی مناسب در طول سال است، با این حال در 
ماه های آخر سال خیلی ها وسوسه می شوند برای کاهش یا افزایش وزن سراغ قرص، دارو، 
پودرها و محصوالتی که ادعای کاهش و افزایش فوری دارند، بروند که البته متخصصان 
استفاده از آنها را توصیه نمی کنند. مهمان این هفته »میزگرد تغذیه« که جوانی 25 ساله 
است و از الغری شکایت دارد، تصمیم گرفته برای افزایش وزن از متخصصان »سالمت« 
کمک و راهنمایی بگیرد. گفت وگوی ما با ایشان و توصیه متخصصان را در ادامه بخوانید. 

 فرزانه 
فوالدبند

»میزگردتغذیه«دربارهکمبودوزنحمیدکرمی
باحضوردکترتیرنگنیستانی،متخصصتغذیه،
دکترسیدمحسنخوشنیت،فوقتخصصغددو
متابولیسم،دکترهالهدادگستر،متخصصپزشکی
ورزشی،دکتربهروزبیرشک،روانشناسودکتر

غالمرضاامین،متخصصفارماکوگنوزی

با الغری ام 
چه کار کنم؟

به افرادی مانند 
آقای کرمی که الغر 
هستند، توصیه 
می کنم اول از همه 
نظم غذایی داشته باشند. دوم 
سعی کنند غذاهای سالم بخورند 
و کمتر از غذاهای آماده استفاده 
کنند. همینطور فعالیت بدنی 
منظمی را در نظر بگیرند و تا آخر 

عمر ادامه دهند


