مكمل ها )(۱
واﻟﺪﯾﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﮕﺮان رﺷﺪ و ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی
ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ آنﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﮑﻤﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺎز دارد ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻊ و ﮔﺴﱰدهای را درﺑﺮ دارد .زﯾﺮا در واﻗﻊ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ دوره
اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺑﺪن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﮐﻮدﮐﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ
دوران ﯾﮏ رژِﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺘﻌﺎدل را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه
ﻫﻤﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات روﺣﯽ و ﺳﻠﯿﻘﻪ
ای در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت آن ﺑﺪﻏﺬاﯾﯽ و ﯾﺎ ﺑﯽاﺷﺘﻬﺎﯾﯽ
ﻣﺪاوم در ﻣﯿﺎن ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد آنﻫﺎ از رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در اﯾﻦ ﺳﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ورزشﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ روی ﻣﯽ
آورﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻔﺎف ﻧﯿﺎزﻫﺎی آنﻫﺎ را منﯽدﻫﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﴍاﯾﻄﯽ ﻣﴫف ﻣﮑﻤﻞﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﻼح و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن:
ﮐﻠﺴﯿﻢ:
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۹۹درﺻﺪ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﺪن در اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ .در دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ رﺷﺪ ﴎﯾﻊ ﻗﺪی و اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻠﺴﯿﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻠﺴﯿﻢ ،ﻟﺒﻨﯿﺎت ﮐﻢﭼﺮب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ ،ﻣﺎﺳﺖ،ﮐﺸﮏ و دوغﻫﺎی ﮐﻢ منﮏ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در دوران رﺷﺪ ﺑﻪ  ۱۲۰۰ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان
ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﴫف  ۴ -۳واﺣﺪ ﻟﺒﻨﯿﺎت ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ واﺣﺪ ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻟﯿﻮان
ﺷﯿﺮ ،ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم ﻟﯿﻮان ﻣﺎﺳﺖ ،دو ﻟﯿﻮان دوغ ،دو ﻗﺎﺷﻖ ﮐﺸﮏ ﻏﻠﯿﻂ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ رژِﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻬﱰﯾﻦ راه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﺷﺪه و ﭘﺰﺷﮏ و ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺎﭼﺎر

ﺑﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﮑﻤﻞﻫﺎی ﮐﻠﺴﯿﻤﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺤﺼﻮل ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﻣﮑﻤﻞﻫﺎی ﮐﻠﺴﯿﻤﯽ
ﺣﺎوی ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻠﺴﯿﻢ از  ۵۰۰ﺗﺎ  ۱۰۰۰ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ
در اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﻣﮑﻤﻞﻫﺎ ﻧﻮع ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ اﺳﺖ .ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﮑﻤﻞ ﮐﻠﺴﯿﻤﯽ
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺳﯿﱰات ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻮارض ﮐﻤﱰ و ﺟﺬب ﺑﺎﻻﺗﺮی دارﻧﺪ .در اﻧﺘﺨﺎب
اﯾﻦ ﻣﮑﻤﻞ ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻠﺴﯿﻢ ،ﺣﺎوی وﺗﺎﻣﯿﻦ د ،ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ
و روی ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺟﺬب ﺑﻬﱰ اﯾﻦ ﻣﮑﻤﻞ اﺳﯿﺪ ﻣﻌﺪه ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﻣﮑﻤﻞ را در ﮐﻨﺎر
وﻋﺪهﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ .از ﻣﴫف اﯾﻦ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ،ﭼﺎی ،ﻗﺮصﻫﺎی
ﺣﺎوی آﻧﺘﯽاﺳﯿﺪ ﺧﻮددارری ﮐﻨﯿﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﴫف ﻣﮑﻤﻞﻫﺎی
ﮐﻠﺴﯿﻢ دﭼﺎر ﻋﻮارﺿﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ؛ ﺗﻬﻮع ،ﯾﺒﻮﺳﺖ ،ﻧﻔﺦ ﺷﮑﻤﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺣﺘام
ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺧﻮد را در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
آﻫﻦ:
ﻓﻘﺮ آﻫﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ،رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪﮔﯽ و ﺿﻌﻒ و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ آﻫﻦ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﺧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﯽ آﻫﻦ
اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺖﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ و ﻗﺮﻣﺰ و ﺗﺨﻢﻣﺮغ و ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﴫف ﻣﮑﻤﻞﻫﺎی
آﻫﻦ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن ﮐﻢﺧﻮﻧﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﺠﺎد ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ متﺎﻣﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﺧﱰ و ﭘﴪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎل ۱۶
ﻋﺪد ﻗﺮص آﻫﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۱۶ﻫﻔﺘﻪ و ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮏ ﻋﺪد ﻗﺮص آﻫﻦ ﻣﴫف ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﻣﺎن ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻘﺮ آﻫﻦ ﭘﺰﺷﮏ و ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻐﺬﯾﻪ اﻧﻮاع
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﮑﻤﻞﻫﺎی آﻫﻦ را ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در دوزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺮوزه در ﺑﺎزار ﻣﮑﻤﻞﻫﺎی آﻫﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮصﻫﺎ ،ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﻣﻼح آﻫﻦ ﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺪن ﻣﺎ آﻫﻦ ﺧﺎﻟﺺ از اﻣﻼح ﺟﺪا ﺷﺪه و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده

ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺣﺎوی ﻓﺮوس ﺳﻮﻟﻔﺎت ،ﻓﺮوس ﮔﻠﻮﮐﻮﻧﺎت و ﻏﯿﺮه ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻼح ﺧﻮراﮐﯽ آﻫﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻮارض ﮔﻮارﺷﯽ و ﻣﻘﺪار آﻫﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﺑﻬﱰﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﴫف ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺎوی آﻫﻦ ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم و ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﴫف ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻗﺮصﻫﺎی آﻫﻦ ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎی ﺣﺎوی ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ؛ ﻟﺒﻨﯿﺎت ،داروﻫﺎی
ﺣﺎوی ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﻣﺠﺎز منﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﻣﮑﻤﻞ آﻫﻦ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﯿﻮان ﭘﺮ از آب ﺳﺎده ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﴫف ﻣﮑﻤﻞﻫﺎی
آﻫﻦ ﺑﺎ آب ﻣﺮﮐﺒﺎت ﻫﻢ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺑﻬﱰ آﻫﻦ ﻣﻮﺟﻮد در آنﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ ﭘﺲ از ﺧﻮردن ﻣﮑﻤﻞ آﻫﻦ ،دﭼﺎر دل درد ﯾﺎ ﻣﻌﺪه درد ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﻬﱰ اﺳﺖ اﯾﻦ
ﻣﮑﻤﻞ را ﺑﺎ ﺷﮑﻢ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﴫف ﻧﮑﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﺬب آﻫﻦ ﻣﻮﺟﻮد در
ﻣﮑﻤﻞ ﺷام ﮐﻤﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﴫف ﻣﮑﻤﻞﻫﺎی ﺣﺎوی آﻫﻦ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد
ﯾﺒﻮﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد
را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻣﴫف ﻣﮑﻤﻞ آﻫﻦ ﴎﺷﺎر از ﻓﯿﱪ ﺧﻮراﮐﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻮه
ﻫﺎ ،ﺳﺒﺰیﻫﺎ و ﻏﻼت ﺳﺒﻮسدار ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻓﯿﱪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﮑﻤﻞ آﻫﻦ را ﻫﺮ روز ﴎ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﴫف ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ درﯾﺎﻓﺖ و ﺟﺬب آن ﺑﻪ
ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﮑﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﴫف ﻗﺮصﻫﺎی آﻫﻦ دﭼﺎر ﻋﻮارض ﮔﻮارﺷﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،از ﴍﺑﺖﻫﺎی
آﻫﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ،ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻘﺮ آﻫﻦ منﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ ﺣﺘامً
ﻗﺒﻞ از ﻣﴫف ﻣﮑﻤﻞﻫﺎی آﻫﻦ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ و ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﮕﺎرش :ﻧﺼﯿﺒﻪ ﻣﯿﺮﻓﻼح
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻐﺬﯾﻪ

