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

: خانم ساَروی! یک توضیح کوتاه درباره شرایط 
کلی لیانا به ما می دهید؟

لیانا، 12 ساله با قد حدود 156 سانتی متر و وزن حدود 48 
کیلوگرم است. البته وزن لیانا بین 47 تا 48، متغیر است 
همساالن  به  نسبت  و الغری  ریز  جثه  کلی،  طور  به  اما 
خود دارد. لیانا از بچگی بدغذا بود و گوشت و تخم مرغ 
نمی خورد. گاهی وقتی بچه تر بود، گوشت چرخ کرده را 
در قالب غذاهایی مانند کتلت یا کباب تابه ای می خورد اما 
همین گوشت چرخ کرده اگر در ماکارونی بود، تمام آن را 
جدا می کرد. اما در طول یک سال اخیر، دیگر همان مقدار 
را بدون  تمام غذاها  باید  از گوشت را هم نمی خورد و 
یا سبزیجات  لیانا حتی آب  کنم.  برایش درست  گوشت 

داخل خورشی که گوشت داشته باشد را هم نمی خورد!
در  ریزمغذی ها  کمبود  نظر  از  مشکلی  لیانا   :

بدنش ندارد؟

و  داشت  لیانا کمی ضعف  که  پیش  2 سال  چرا. حدود 
گاهی بی حال می شد، آزمایش خون داد و متوجه شدیم 
دارد و سطح ویتامین B12 و  که دخترم کمی کم خونی 
پایین است. همان زمان، دکتر مصرف  فریتین در بدنش 
روزانه یک عدد قرص فیفول را تجویز کرد و 60 عدد هم 

مولتی ویتامین برای لیانا نوشت. 
: با این داروها مشکلش حل شد؟

از  داروها  مصرف  با  لیانا  بی حالی  و  حدودی ضعف  تا 
بین رفت و کم کم استفاده از دارو را کنار گذاشتیم تا 2 
ماه پیش که اولین چرخه قاعدگی دخترم شروع شد! لیانا 
همزمان با شروع قاعدگی، دچار افت فشار شدید شد و 
مدام بدنش سرد بود. در طول روز، احساس بی حالی می کرد 
و کمی ضعف داشت. برای همین دوباره تصمیم گرفتم 
که استفاده از فیفول را برایش شروع کنم اما نمی دانم کار 

درستی کرده ام یا نه!

: یعنی بدون مشورت با پزشک، مصرف مجدد 
دارو را شروع کردید؟

بله. درواقع دفعه قبل هم لیانا دقیقا همین عالئم را داشت 
که مصرف دارو برایش تجویز شد. در طول این دو ماه 
هم با مصرف فیفول، شرایط بهتری دارد اما راستش، قصد 
دارم تا در اولین فرصت، دوباره او را پیش پزشک ببرم تا 
یک آزمایش کلی بدهد و اگر نیاز به مصرف مکمل دارد، 
هرچه سریع تر مصرف آن را شروع کند. البته این را هم 
بگویم که حدود 3 هفته ای هم می شود که روزی یک عدد 

مولتی ویتامین مینرال به دخترم می دهم. 
: سوال خاصی از متخصصان سالمت دارید؟

عالوه بر اینکه دوست دارم بدانم چه نوع مکمل هایی برای 
دخترم نیاز است، می خواهم با رژیم غذایی مناسب برای 
لیانا که در سن بلوغ است و گوشت هم نمی خورد، بیشتر 

آشنا بشوم.
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دخترماصالگوشتنمیخورد!دخترماصالگوشتنمیخورد!

با شروع دوران  قاعدگی، مراقب ذخایر 
خون دختران نوجوان باشید!

دکتر طاهره فروغی فر/ فلوشیپ فوق تخصصی جراحی های کف لگن

نگاهمتخصصزنان،زایمانونازایی

هستیم  ساله   12 ساروی  لیانا  مادرِ  میزبان  شماره  این  تغذیه«  »میزگرد  در 
که در دوران بلوغ قرار دارد و به تازگی یک چرخه قاعدگی را پشت سر 
گذاشته است. لیانا، کمی بدغذاست و همین بدغذایی، مشکالتی را برای او 
ایجاد کرده است. در ادامه این مطلب، بیشتر با شرایط لیانا آشنا می شویم 

و نظر کارشناسان سالمت را هم درباره مشکالت وی، جویا می شویم. 
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: خانم دکتر! به عنوان اولین سوال اینکه آیا مادر لیانا 
باید نسبت به کمبود وزن فرزندش، نگران باشد و اقدام خاصی 

در این زمینه انجام بدهد؟
ببینید؛ بهترین شاخص برای بررسی وضعیت تن سنجی نوجوانان،  
بررسی نمایه توده بدنی یا BMI نوجوان در سن رشد است. لیانا 
با توجه به قد و وزنش، تقریبا در محدوده طبیعی نمایه توده بدنی 
نسبت به سن خود قرار دارد. از طرف دیگر و براساس صدک های 
موجود در نمودار رشد،  این دختر نوجوان ما بین صدک های 15 تا 
75 است که یعنی یک روند رشد کامال طبیعی را سپری می کند. از 
این رو، نگرانی مادر ایشان از نظر کمبود وزن لیانا، بی مورد است و 

او در محدوده وزنی طبیعی نسبت به سن خود قرار دارد. 
: مادر لیانا از اینکه فرزندش گوشت و تخم مرغ نمی خورد، 
شکایت دارد! آیا پروتئین های حیوانی، منابع غذایی ضروری و 

الزمی برای رژیم غذایی نوجوانان هستند؟
معموال افراد 11 تا 14 ساله نیاز به دریافت آهن بیشتر از منابع سرشار 
از آهن مانند پروتئین های حیوانی دارند. جذب و دسترسی آهن از 
پروتئین های حیوانی، باالتر است و در اصطالح تخصصی، پروتئین های 
حیوانی دارای زیست دسترسی باالتری از نظر آهن هستند و می توانند 
گزینه قابل قبولی برای گنجانده شدن در برنامه غذایی افراد نوجوان 
باشند. بد نیست بدانید که یک فرد بزرگسال به طور میانگین به 0.8 
گرم پروتئین به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن خود نیاز دارد که این 
نیاز در نوجوانان، یک گرم به ازای هر یک کیلوگرم از وزن بدن است. 
یعنی بدن نوجوانی به وزن لیانا، حداقل به دریافت روزانه 48 گرم 
پروتئین نیاز دارد! حاال اگر این پروتئین از منابع حیوانی تامین شود، 
بخشی از آهن مورد نیاز بدن نوجوان که همان آهن با دسترسی باال 
یا آهن »ِهم« باشد َهم، تامین خواهد شد. با این تفاسیر، ابتدا لیانا 
باید از نظر اینکه چرا گوشت و تخم مرغ نمی خورد، بررسی بشود! 
گاهی دختران یا پسران نوجوان به دلیل پرستیژ اجتماعِی گیاهخواری، 
مصرف گوشت و منابع حیوانی را کنار می گذارند و گاهی هم این 
کار را به نادرست و با هدف رسیدن به الغری و تناسب اندام، انجام 
می دهند. لیانا باید متوجه این موضوع باشد که آهن با دسترسی باالیی 
در گوشت و تخم مرغ، به خصوص گوشت قرمز وجود دارد که 

مصرف آن می تواند شرایط عمومی اش را بهتر کند. 
: آیا کم خونی لیانا فقط با رژیم غذایی مناسب قابل 

درمان خواهد بود؟
لیانا باید از نظر وضعیت فریتین سرم خون بررسی شود تا اگر با 
کمبود فریتین مواجه بود، حتما مکمل آهن متناسب با شرایطش را 
دریافت کند. افت فشار در دوران قاعدگی، کاهش تمرکز، بی حالی، 
سرد بودن دست ها، برگشتن کناره ناخن ها به سمت باال، خستگی 
مزمن یا سرد بودن انتهای انگشتان دست و پا می تواند نشانه کمبود 
آهن باشد که لیانا با آنها مواجه است. بعد از انجام تست های الزم، 
متخصص تغذیه یا پزشک می تواند داروی مرتبط با شرایط کم خونی 
را با دوز و مدت زمان مشخص مصرف، برای نوجوان، تجویز 
کند. ممکن است در شرایطی مشابه با شرایط لیانا، مصرف قرص 
فروس سولفات با دوز مشخصی برای او تجویز شود. معموال نیاز 
روزانه یک دختر نوجوان به آهن از شروع نوجوانی تا انتهای 13 
سالگی، حداقل 8 میلی گرم و از 14 تا 18 سالگی، 15 میلی گرم است. 
از آنجایی که لیانا در 12 سالگی با شروع قاعدگی مواجه شده و 
در حال از دست دادن آهن در هر دوره قاعدگی است، بنابراین، 
توصیه می شود که مصرف حدود 15 میلی گرم آهن را در طول روز 
داشته باشد. مادر لیانا باید منابع غذایی گیاهی سرشار از آهن غیر ِهم 
را در رژیم روزانه فرزندش افزایش بدهد. این منابع غذایی شامل 
مغزدانه ها، شاهدانه، حبوبات مخصوصا عدس، مویز، مالس )شیره( 
چغندر، سویا، سبزیجات برگ سبز تیره و زردآلوی خشک می شوند. 
: آیا استفاده از فیفول و مکمل مولتی ویتامین، کمکی 

به بهبود شرایط لیانا می کند؟
فرآیند سنتز بافت ها و رشد در افراد نوجوان، نیاز به دریافت فولیک 
اسید یا فوالت به همراه ویتامین B12 را افزایش می دهد. با این حال، 
مصرف هر نوع مکملی، حتی مولتی ویتامین ها در این سن باید زیر 
نظر پزشک باشد تا مکمل ها براساس نیاز روزانه نوجوان، تعیین و 
مصرف شوند. اگر لیانا هیچ منبع غذایی حیوانی خاصی را دریافت 
نکند،  ممکن است با کمبود بیشتر ویتامین B12 مواجه بشود. افرادی 
که مانند لیانا در سن رشد قرار دارند و گوشت نمی خورند، باید 
حداقل چند وعده در طول هفته از تخم مرغ، شیر یا سایر لبنیات تغذیه 

کنند تا فرآیند رشد آنها با اختالل مواجه نشود و دچار کمبودهای 
شدید تغذیه ای هم نشوند. بهتر است این دختر نوجوان از نظر سطح 
ویتامین B12 خون هم مورد بررسی قرار بگیرد و در صورت نیاز، 
تحت نظر پزشک از داروهای تزریقی حاوی این ویتامین برای دوره 
زمانی مشخص، استفاده کند. البته بازهم تاکید می کنم که بافت های 
بدن یک نوجوان، مدام در حال سنتز هستند و برای این سنتز به 
ویتامین B12 و فوالت نیاز دارند. بنابراین، بهتر است نوجوانان به جای 
مصرف مکمل های خوراکی و تزریقی، به استفاده از منابع غذایی 

حاوی ویتامین ها و مواد معدنی، تشویق بشوند.  
: نوجوانی مانند لیانا به جز آهن، فوالت و B12 به 

کدام ریزمغذی های دیگر نیاز دارد؟
نوجوان در حال رشد برای فرآیند بلوغ، تغییرات هورمون های 
جنسی و فرآیند تولید اسکلت و بافت ماهیچه ای به دریافت روی 
کافی در طول روز هم نیاز دارد. این ماده معدنی مغذی در منابع 
حیوانی و گوشت آبزیان به وفور یافت می شود و در برخی منابع 
گیاهی مانند نان های سبوس دار تخمیری یا غالت کامل و مغزدانه ها 
هم یافت می شود. لیانا باید در مورد مصرف روی و ویتامین D هم 
مورد بررسی قرار بگیرد تا اگر کمبودی در این زمینه ها دارد، این 
کمبود به سرعت از راه های تغذیه ای یا مکمل یاری برطرف بشود 
تا روند رشد این دختر نوجوان با مشکل مواجه نشود. کلسیم از 
دیگر مواد معدنی بسیار ضروری برای یک نوجوان در حال رشد 
است. گاهی دریافت کلسیم فقط از طریق مکمل ها میسر نخواهد 
بود و نوجوانان باید برای دریافت مقادیر کافی از این ماده معدنی 
ارزشمند، میزان مصرف شیر و لبنیات را تا 3 وعده در طول روز 
افزایش بدهند. اگر لیانا اصال شیر و لبنیات هم نمی خورد، باید تحت 
نظر متخصص تغذیه، مصرف مکمل کلسیم را در کنار سبزیجات 
خانواده کلم،  داشته باشد. به طور کلی اگر لیانا تنوع غذایی خوبی در 
میان خانواده سبزی ها، غالت کامل، حبوبات و منابع گیاهی داشته 
باشد و به سمت مصرف غذاهای کم ارزش و فست فودهای چرب 
و سرخ شده گرایش پیدا نکند،  می تواند آنتی اکسیدان ها، ویتامین ها 
و امالح مختلف را به میزان الزم دریافت کند اما نگرانی ما بیشتر 
درباره دریافت ویتامین B12 است که پیش تر درباره آن صحبت 

کردیم. اگر لیانا گوشت قرمز نمی خورد، بهتر است به مصرف 
پروتئین های دریایی تشویق بشود که هم اسیدهای چرب ضروری 
مانند امگا3 و هم تاحدی ویتامین D مورد نیاز بدنش را دریافت 
کند. گردو، جوانه گندم،  سبزی های برگ سبز مانند خرفه و بذر 
کتان هم از دیگر منابع غذایی حاوی امگا3 هستند که بهتر است در 

رژیم غذایی افراد نوجوان گنجانده شوند. 
: توصیه کلی شما به نوجوانان گیاه خوار چیست؟

توصیه کلی ما به نوجوانانی که گیاه خوار هستند،  این است که 
براساس هرم غذایی ترجیحا شیر-گیاه خوار بشوند و حتما لبنیات 
و تخم مرغ را در برنامه غذایی خود داشته باشند تا مشکلی در فرآیند 
رشد آنها ایجاد نشود. به این ترتیب، این نوجوانان می توانند روزانه 
حدود 9 تا 11 سهم از گروه نان و غالت، 2 تا 3 سهم از حبوبات 
)4 تا 5 قاشق حبوبات پخته(، 4 تا 5 سهم از سبزیجات، 4 سهم از 
میوه ها، یک سهم از مغزدانه های خام )دوسوم لیوان(، 4 سهم از 
لبنیات )یا جایگزین لبنیات مانند شیر سویا( به همراه نصف تا یک 
عدد تخم مرغ در طول روز داشته باشند. اگر نوجوانی اصال تخم مرغ 
نمی خورد یا شیر و لبنیات را کمتر مصرف می کند، باید سهم حبوبات 

را به 4 تا 5 سهم در طول روز افزایش بدهد.

توصیهتوصیهدکترآرزورضازادهدکترآرزورضازادهسرابیسرابیبهلیانانوجوان:بهلیانانوجوان:

بهتراستشیروتخممرغوگوشتهایسفیدرابهرژیمغذاییتاناضافهکنید!بهتراستشیروتخممرغوگوشتهایسفیدرابهرژیمغذاییتاناضافهکنید!
نوجوانانگیاهخوارمیتوانندروزانهنوجوانانگیاهخوارمیتوانندروزانه
حدودحدود99تاتا1111سهمازگروهنانوسهمازگروهنانو
غالت،غالت،22تاتا33سهمازحبوبات)سهمازحبوبات)44
تاتا55قاشقحبوباتپخته(،قاشقحبوباتپخته(،44تاتا55

سهمازسبزیجات،سهمازسبزیجات،44سهمازمیوهها،یکسهمازسهمازمیوهها،یکسهماز
مغزدانههایخام)دوسوملیوان(،مغزدانههایخام)دوسوملیوان(،44سهمازلبنیاتسهمازلبنیات

)یاجایگزینلبنیاتمانندشیرسویا(بههمراه)یاجایگزینلبنیاتمانندشیرسویا(بههمراه
نصفتایکعددتخممرغدرطولروزداشتهنصفتایکعددتخممرغدرطولروزداشته

باشند.اگرنوجوانیاصالتخممرغنمیخوردیاشیرباشند.اگرنوجوانیاصالتخممرغنمیخوردیاشیر
ولبنیاتراکمترمصرفمیکند،بایدسهمحبوباتولبنیاتراکمترمصرفمیکند،بایدسهمحبوبات

رابهرابه44تاتا55سهمدرطولروزافزایشبدهدسهمدرطولروزافزایشبدهد



در مورد لیانا و دختران نوجوانی به سن او که به تازگی تجربه اولین 
قاعدگی خود را پشت سر گذاشته اند،  هنوز محور هیپوتاالموس، هیپوفیز و 
تخمدان در بدن آنها به طور کامل شکل نگرفته است. از آنجایی که معموال 
سیستم هورمونی در مراحل اولیه و در اولین نوبت های قاعدگی، هنوز 
تکامل پیدا نکرده، ممکن است دختر نوجوان ما با یک مقدار نامنظمی در 
چرخه قاعدگی مانند قاعدگی زود به زود، دیر به دیر یا حتی خونریزی 
شدید، مواجه بشود که لیانا هم از این قاعده مستثنی نبوده و در طی 2 
ماه، فقط یک بار پریود شده است. بنابراین در اولین سالی که قاعدگی 
اتفاق می افتد، ما باید انتظار بی نظمی های چرخه قاعدگی را داشته باشیم. 
گاهی در طول این بی نظمی ها، ممکن است دختر نوجوان ما، 2 ماه پریود 
نشود و بعد از آن، با خونریزی شدید مواجه باشد؛ حتی این خونریزی 
شدید می تواند با دفع لخته همراه باشد و نوجوان را با ضعف و بی حالی 
یا افت فشار، مواجه بکند. در این موارد، حتما باید به دختران نوجوانی 
مانند لیانا، کمک کرد و نباید صبر کرد و منتظر بهبود خودبه خودی شرایط 
شد! وقتی خونریزی شدید و دفع لخته برای یک دختر نوجوان اتفاق 
می افتد، یعنی این دختر در حال از دست دادن حجمی از مایعات بدن 
است و ممکن است مصرف مایعات بیشتر یا حتی سرم درمانی برای او 

تجویز بشود تا جبران مایعات از دست رفته بدنش، بشود. 
از طرف دیگر، این دختران نوجوان باید از نظر سطح هموگلوبین خون 
هم مورد بررسی قرار بگیرند تا کم خونی آنها در کوتاه ترین زمان ممکن 
تشخیص داده بشود. در صورت کمبود هموگلوبین، مصرف مکمل آهن 
تحت نظر پزشک، ضروری است و مادران باید از خوراندن خودسرانه 
هر نوع مکملی به دختران نوجوان خود، خودداری کنند. بهتر است 
همه مادران جوان درباره وضعیت طبیعی قاعدگی فرزندشان اطالع 
داشته باشند. وضعیت طبیعی، یعنی قاعدگی یک دختر نوجوان از سن 
12 یا 13 سالگی شروع بشود و هر ماه به فاصله چند روز از پریود 
قبلی اش، دوباره پریود بشود. اما اگر دیدید که پریودهای دختر نوجوان 
شما، 2 هفته  یک بار یا از طرف دیگر، 40 روز یا 2 ماه یک بار بود، 
یعنی فرزندتان در وضعیت طبیعی قاعدگی قرار ندارد و نیاز به مداخله 
پزشکی دارد. قاعدگی های زود به زود می توانند دختر نوجوان را با 
افزایش خونریزی و در نهایت، با کم خونی مواجه کنند. قاعدگی های 
دیر به دیر هم می توانند منجر به خونریزی شدید و بازهم کم خونی 
ناشی از آن بشوند. بنابراین، مادران باید در صورت مشاهده قاعدگی های 
غیرطبیعی، حتما فرزندشان را نزد پزشک ببرند؛ در دوران قاعدگی، 
مایعات فراوان را در رژیم او بگنجانند؛ اگر ضعف و بی حالی دختر 
نوجوان زیاد بود و خوراک مناسبی نداشت، حتما از سرم درمانی تحت 
نظر پزشک کمک بگیرند. اگر هم قاعدگی های دختر نوجوان زیاد بود، 
باید سونوگرافی رحم و تخمدان برای او انجام بشود تا مطمئن بشویم 
که کیست بزرگ یا غیرعادی، فیبروم یا پولیپ در این ناحیه وجود ندارد 

یا بدانیم که ضخامت رحم در حد طبیعی است یا نه! 
گاهی کودکان، مشکالت انعقادی نهفته ای دارند که این اختالالت 
انعقادی در دوران قاعدگی و با خونریزی های شدید خودشان را نشان 
می دهند! بنابراین، بهتر است نوجوانی مانند لیانا از نظر فاکتورهای خونی 
هم بررسی بشود تا ذخایر خون بدنش را با شروع قاعدگی از دست 
ندهد. این ذخایر خون ارزشمند، برای رشد، افزایش قد، تکامل و حتی 

در دوران بارداری برای دختران الزم است. 
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