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: نظر شما در مورد وزن و رژیم آقای 
مومنی چیست؟

توده بدنی این آقا 21 و کامال در محدوده طبیعی 
است و اصال کم وزن نیستند. اشتهای خوبی دارند 
تغذیه ای  نظر  از  بنابراین  و کم غذا نمی خورند 
دچار بی اشتهایی نیستند و تایید دیگری بر کم وزن 
نبودن ایشان است. البته غیر از شاخص توده بدنی 
و ظاهر افراد بر اساس قد و وزن باید در مورد 
ترکیبات بدنی افراد هم بدانیم. این آقا الزم است با 
دستگاه تجزیه وتحلیل شوند. شاید بافت عضالنی 
بدنشان برحسب شرح حال کم باشد بنابراین، برای 
قضاوت درست باید میزان و تناسب آب، چربی، 
عضالت و سایر بافت های بدنی ایشان را بدانیم.
: در کل، به چه کسی کم وزن می گوییم؟
مالک شاخص توده بدنی است. برای افراد 17 
تا 60 سال شاخص توده بدنی زیر 18/5 کم وزن 

و باالی 25 دارای اضافه وزن محسوب می شود 
اما برای افراد زیر 18 سال شاخص توده بدنی با 

سن تطابق داده می شود.
: علل کم وزنی چیست؟

دریافت کم  کالری، سابقه خانوادگی، سوء تغذیه 
و میزان فعالیت فیزیکی و متابولیسم پایه باال و 
درنهایت ابتال به نشانگان سوءهضم و سوءجذب 

از علت های شایع کم وزنی است.
: نظرتان در مورد رژیم غذایی ای که 

آقای مومنی در حال حاضر دارند، چیست؟
رژیم غذایی تجویزشده برایشان پرکالری، چرب 
و شیرین است.  من حتی برای افرادی که الغر 
هستند )این آقا از نظر علمی و بر اساس شاخص 
توده بدنی الغر نیستند( بدون تجزیه وتحلیل بدن 
رژیم تجویز نمی کنم. در بسیاری از افراد الغر، 
طبق تجزیه وتحلیل، توده چربی بدن باالست. این 

افراد اغلب کم خوری و بدخوری دارند. در کل، 
باید درصد  زیاد  باشد، چه  کم  فرد وزنش  چه 
مشخصی از مواد غذایی دریافت کند. الزم است 
از آقای مومنی شرح خوراک کامل داشته باشیم 
تا متوجه عادت ها و نحوه تغذیه شان بشویم. بعد 
از تجزیه وتحلیل نیز می توانیم برحسب کمبودهای 

بدنی گروه هایی را به برنامه غذایی شان اضافه کنیم.
افراد  تغذیه  بر  تشنج  دکتر!  آقای   :

تاثیر دارد؟
تشنج در افرادی که سابقه تشنج کنترل نشده دارند، 
در صورتی که از نوع صرع بزرگ باشد، می تواند 
به دلیل تحریک عصبی و تحریک عضالنی سبب 

تحلیل عضالت شود. 
:  مادر آقای مومنی از رژیم اخیرایشان 
که به قول خودشان خیلی شیرین است، نگران 
این  دادن  ادامه  با  رابطه  نظر شما در  هستند. 

رژیم چیست؟
در کل، میزان کالری موردنیاز هر فرد برحسب 
توزیع  شود.  محاسبه  باید  دارد  که  شرایطی 
نیز  کالری  میزان  آن  برای  غذایی  گروه های 

برحسب شرایط فرد 
متفاوت است و نیاز به محاسبه دارد.

نگاه متخصص تغذیه

:  خانم مومنی! لطفا در مورد مشکل پسرتان بگویید.
پسرم 37 ساله است و با قد 184 سانتی متر بدنی الغر دارد. شنیده 
بودم در تهران دکترهای مجربی هستند. برای همین وقت گرفتم 
و نزد متخصص تغذیه ای آمدم که شنیده بودم رژیم های افزایش 
وزن مناسبی می دهد و در مطب شان یک تیم طب سنتی و مدرن 
کنار هم فعالیت می کنند. در بدو مراجعه گفتند وزن پسرم 72 
کیلوگرم است، در صورتی که من گمان می کردم 68 کیلوگرم 
وزن دارد. هر هفته مراجعه می کردیم و رژیم غذایی می گرفتم. 
اوایل اوضاع خوب بود و وزن پسرم تا 74 کیلوگرم هم باال رفت 

ولی بعد دوباره افت کرد و به 67 کیلوگرم رسید.
: دلیلش چه بود؟

نمی دانم. اشتهایش طبیعی بود. غذا هم خوب می خورد. مکمل ها و 
غذاهای پرکالری هم در برنامه غذایی اش بود. فعالیت بدنی چندانی 
که سبب چربی سوزی شود هم نداشت. به عالوه، 4 بار در روز 

مسیری 15 دقیقه ای را هم پیاده روی می کرد. 
: فکر می کنید مشکل از کجا بود؟

گمان می کردم شاید از دارو باشد. پسر من از بدو تولد مبتال به مننژیت 
شد و داروی ضدتشنج می خورد اما پزشک به من اطمینان داد داروها 

اثر زیانباری ندارند. 
: آیا آزمایش خون هم دادید؟

بله، آزمایش تیروئید، کبدی و انگل شناسی دادیم و به متخصص داخلی 
هم مراجعه کردیم ولی همه چیز طبیعی بود. تنها تری گلیسرید خونش 

پایین بود که متخصص گفت اتفاقا خوب هم هست و مشکلی ندارد. 
: در خانواده تان، الغری ارثی است؟

پدر حمید فوتبالیست بود و وزن متعادلی دارد. البته االن به خاطر دیابت 
و فشارخون کمی وزنش باالتر رفته است. عموها نیز همگی در وزن 
طبیعی هستند. من هم اضافه وزن ندارم و خاله هایش هم معمولی اند. 

پدربزرگ من و مادربزرگ و دایی هایش هم اغلبشان الغر بودند.
:  از متخصصان »سالمت« چه پرسشی دارید؟

برنامه  خودمان  شهر  در  تغذیه ای  کارشناس  از  حاضر  حال  در 
غذایی گرفته ام اما مکمل هایی که تجویز می کنند خیلی شیرین و 
دیابت  پرکالری است. می ترسم حمید،  بسیار  برنامه غذایی شان 

بگیرد. آیا این رژیم را ادامه بدهد؟

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.

خانممومنیکهازکموزنیپسرشاننگرانهستند،میپرسند:
 آیا پسرم رژیم پرکالری اش را ادامه بدهد؟

 
برخالف باور عموم مردم، افزایش وزن بسیار 
سخت تر از کاهش وزن است زیرا در درجه 
اول باید فرد کالری درستی دریافت کند و افزایش 
وزنش با افزایش حجم عضالت همراه باشد، 
نه ذخایر چربی. در غیر این صورت احتمال 
افزایش فشار، قند و چربی خون باال می رود و 
احتمال اختالالت متابولیسم افزایش می یابد و 
سالمت فرد به خطر خواهد  افتاد. تمام افرادی 
که وزن پایین تر از حد طبیعی دارند، فرقی هم 
نمی کند خانم باشند یا آقا، کنار رژیم غذایی 
افزایش وزن حتما باید فعالیت ورزشی داشته 
باشند. هدف و تاکید اصلی بر ورزش های قدرتی 
مثل استفاده از وزنه و دستگاه های قدرتی است. 
در این افراد باید ورزش قدرتی با وزنه باال و 
تعداد حرکات کم باشد تا بر حجم عضالت 
تاثیر کند. در صورتی که فردی تنها رژیم افزایش 
وزن بگیرد و ورزش نکند، ذخایر چربی در 
ناحیه شکم و لگن افزایش پیدا می کند و افزایش 

وزن در بدن متعادل نخواهد بود.

توپیرامات دارویی برای درمان تشنج است. 
این دارو به هر حال آثار سوئی دارد که از آن 
جمله الغری و بی اشتهایی است، حتی بسیاری 
از افراد برای کاهش وزن سرخود از آن استفاده 
می کنند. البته توپیرامات دارویی نیست که بدون 
و  چشم  فشار  افزایش  شود.  استفاده  نسخه 
بروز اختالالت بینایی، گزگز و مورمور دست 
و پا و... از جمله عوارضی است که این دارو 
به  دارو  دلیل  حین مصرف  همین  به  دارد. 
بیمار توصیه می شود میزان مصرف مایعات را 
در طول روز افزایش دهد. حتی الزم است 
بیمار مرتب زیر نظر چشم پزشک باشد. نکته 
آخر اینکه مصرف مداوم این دارو باعث کاهش 
وزن پیاپی نمی شود و تنها تا حد مشخصی 
وزن را پایین می آورد و نباید بدون مشورت 

پزشک آن را مصرف کرد.

برای افزایش وزن هم 
باید ورزش کرد

داروهای ضدتشنج، 
کاهش وزن می آورند

 دکتر شاهین صالحی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

   دکتر بابک زماني
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

نگاه متخصص پزشکی ورزشی

نگاه متخصص مغز و اعصاب

تاکیددکترمحمدحسنابوالحسنیدربارهسوژه»میزگردتغذیه«

آقای مومنی اصال کم وزن نیست!

آقای مومنی با قد 184 سانتی متر و وزن حدود 69 کیلوگرم به اصرار اطرافیان 
به تهران آمدند تا زیر نظر متخصص تغذیه رژیم افزایش وزن بگیرند اما پس از 
مدتی به نتیجه دلخواه نرسیدند بنابراین رژیم را رها کردند و به شیوه زندگی قبل 
خود بازگشتند. مادر ایشان پس از خواندن میزگردهای تغذیه در گفت وگویی با 
»سالمت« از مشکالت پسرشان گفتند و خواستند متخصصان »سالمت« ایشان را راهنمایی کنند.
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دکترمحمدفصیحیدستجردیمتخصصعفونی

وزنم طبیعی است 
یا کم وزن هستم؟

در کل، میزان کالری 
موردنیاز هر فرد برحسب 
شرایطی که دارد باید 
محاسبه شود. توزیع 
گروه های غذایی برای آن 
میزان کالری نیز برحسب شرایط فرد 
متفاوت است و نیاز به محاسبه دارد

عفونت و تشنج را با 
گرمی درمان می کنیم

   دکتر محمد فصیحی دستجردی
محقق طب سنتی

نگاه متخصص عفونی 

مننژیت نوعی عفونت است که از نظر طب 
سنتی، موجب تغییر مزاج و سردی مغز می شود. 
تشنج نیز سردی به دنبال دارد و برای درمان 
آن باید بیمار مواد غذایی گرم مصرف کند. 
در طب کالسیک نیز پزشکان همین توصیه 
را به بیمار دارند. این موضوع نشان می دهد، 
تجربه ثابت کرده  مصرف گرمی ها سبب گرم 
این  از  کنترل تشنج ها می شود.  شدن مغز و 
رو، برای این بیماران در طب سنتی داروهای 
گرم مزاج از جمله بادرنجبویه و سیاهدانه تجویز 
نحیف  بدنی  بیمار  که  صورتی  در  می شود. 
یعنی مزاجش سرد و خشک است و  دارد؛ 
برای درمان باید مواد غذایی گرم و  تر مثل 

عسل و شیره انگور مصرف کند.

345 جلد تاکنون منتشر شده است بیش از 000
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