مقـالههـای علمـی -مـروری

مــروری بــر اهمیــت تغذیــه

در دختــران جــوان

حمیده پرطاوس ،کارشناس بهداشت عمومی ،مراقبت سالمت ،دبستان
پسرانه و دخترانه سما واحد بابل واحد بابل

چکیـده

مقالــه در ارتبــاط بــا اهمیــت تغذیــه در دوران بلــوغ بــه ویــژه دختــران میباشــد .دختــران در دوران بلــوغ بــه دلیــل آنکــه بایــد بــرای بــاروری
آمادگــی پیــدا کننــد ،توجــه بــه تغذیــه آنهــا در ایــن دوران از اهمیتهــای ویــژهای برخــوردار اســت کــه در متــن مقالــه بــه نیازهــای تغذیـهای
و بررســی وضعیــت تغذیــه در ایــران پرداختــه میشــود.
کلید واژهها :تغذیه ،بلوغ ،تولیدمثل ،نیازهای تغذیهای ،دختران

مقدمـه
در مکتــب انسانســاز اســام هــر فــرد برابــر حفــظ ســامتی خــود مســئول اســت و بــه همیــن جهــت در تأمیــن تغذیــه کــه یکــی از نیازهــای
اساســی اوســت بایــد بــا دقــت و نظــر عمیــق بنگــرد و متناســب بــا نیــازش تغذیــه کنــد ،تــا هــم روح و هــم جســمش بهرهمنــد شــود .بدیهــی اســت
ایــن نیــاز از دوران جنینــی تــا کهولــت برحســب شــرایط فیزیولــوژی متفــاوت اســت .در بیــن دورانهــای مختلــف زندگــی انســان ،دورهی بلــوغ
بــه ویــژه دختــران اهمیــت زیــادی دارد زیــرا بایــد بــرای بــاروری آمادگــی کامــل را پیــدا کننــد و نقــش آنهــا بــه عنــوان مــادران آینــده اســت از
اهمیــت و اولویــت بیشــتری برخــوردار اســت.

اهمیـت تغذیـهی دختـران نوجـوان در هنگـام بلـوغ

تغذیــه بــه عنــوان یــک نیــاز اساســی در زندگــی هــر فــرد از زمــان شــکلگیری جنیــن تــا دوران کهنســالی و مــرگ میباشــد .ایــن نیــاز برحســب
شــرایط فیزیولــوژی متفــاوت اســت کــه نیازمنــد توجــه خــاص ،بــا توجــه بــه دورانهــای مختلــف زندگــی میباشــد .در بیــن دورانهــای مختلــف
زندگــی ،دورهی بلــوغ اهمیــت زیــاد دارد .بــه ویــژه در دختــران بــه دلیــل آمادگــی بــاروری و نقــش اساســی در تولیدمثــل و زمینهســازی نســل
آینــده ،اولویــت بیشــتری پیــدا میکنــد .یکــی از تئوریهــای مرتبــط بــا بلــوغ «تغییــر در ترکیــب بــدن اســت» مطالعــات انجــام یافتــه در آمریــکای
شــمالی و اروپــا ارتباطــی را بیــن عــادت ماهانــه و وزن بــدن در زنــان نشــان داده اســت .بــه ایــن ترتیــب کــه رســیدن بــه وزن بحرانــی ()47/8
کیلوگــرم ســبب تغییــر در میــزان متابولیکــی بــدن و شــروع جهــش رشــد در دختــران و قاعدگــی میشــود .بــه عبــارت دیگــر ،رســیدن بــه حداقــل
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چربــی بــدن ( 17درصــد) بــرای شــروع قاعدگــی الزم اســت .بنابرایــن دختــران در ســنین بلــوغ بــه علــت جهــش رشــد و قاعدگــی نیــاز بــه تغذیــه
درســت دارنــد .نداشــتن برنامههــای غذایــی کافــی بــا توجــه بــه نیازهــای روزانــه ،آنهــا را در معــرض ســوءتغذیه قــرار میدهنــد و ســوءتغذیه
آنهــا ســامت جامعــه را بــه خطــر میانــدازد .در نتیجــه ســیکل معیوبــی ایجــاد میگــردد.
ســوءتغذیه بــه هــر علــت کــه باشــد ،چــه بــر اثــر کمبــود یــا افزایــش دریافــت هــر یــک از مــواد مغــذی (پروتئیــن ،انــرژی و ریزمغــذی) اختــال
در رشــد و تکامــل دوران بلــوغ را هــم از نظــر فیزیکــی (وزن ،قــد ،تــوده بــدن) و هــم از نظــر فیزیولوژیکــی (عــادت ماهانــه و بــروز اثرهــای بلــوغ
و آمادگــی بــاروری) و هــم از نظــر ذهنــی (قــدرت یادگیــری ،احساســات و رفتارهــای اجتماعــی) و در نهایــت کارآیــی جســمی ،فکــری ،و روانــی
حتــی در دوران بزرگســالی و ســالمندی بــه مخاطــره میانــدازد.

بررسـی وضعیـت تغـذیه در ایـران
بررس ـیهای مصــرف مــواد مغــذی در کشــور نشــان میدهــد کــه ریزمغذیهــا از جملــه آهــن ،کلســیم ،روی ،یــد ،ویتامیــن  Aو  Bبــه مقــدار
مــورد نیــاز دریافــت نمیشــوند و فــرد بــا داشــتن ظاهــری ســالم دارای نوعــی ســوءتغذیه پنهــان اســت .کــه در حــال حاضــر در ســطح بینالمللــی
اهمیتــی بیــش از ســوءتغذیذ شــدید دارد .مطالعــات مربــوط بــه آگاهیهــای تغذیــهای نشــان میدهــد ،دختــران در ایــن ســن آگاهــی کافــی
ندارنــد.
در هرحــال بــا نظــری اجمالــی بــه مجمــوع بررسـیهای انجــام شــده در ســطح دنیــا و کشــور مــا میتــوان نتیجــه گرفــت ســوءتغذیه بــه فرمهــای
مختلــف ،آنــی فقــر آهــن ،کمبــود یــد PEM ،و  ...وجــود دارد.
در مــورد علــل ســوءتغذیه؛ عوامــل متعــدد اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی ،اکولوژیکــی و بیولوژیکــی در ایجــاد آن نقــش دارنــد کــه بایــد در
بررســیها بــه مجموعــه ایــن عوامــل توجــه شــود.
بــا توجــه بــه مطالــب فــوق مشــکالت ،علــل و راهحلهــای مســائل تغذیـهای دختــران نوجــوان و جــوان در ایــران را میتــوان بــه شــکل زیــر بیــان
کــرد و اینگونــه نتیجــه گرفــت:
 )1دالیل اهمیت تغذیهای دختران نوجوان و جوان:

الــف) افزایــش نیــاز بــه دلیــل بلــوغ و جهــش رشــد و تحــوالت
ســریعتر بلــوغ دختــران نســبت بــه پســران
ب) تأثیر سوءتغذیه بر رشد جسمی و ذهنی دختران
ج) داشتن تصویر بدن ناصحیح دختران از خود
د) اهمیــت ســامت دختــران بــه عنــوان مــادران آینــده و نقــش
محــوری آنهــا در خانــواده
هـــ) مســائل بیولوژیکــی خــاص در دوران زندگــی (بــارداری-
شــیردهی -حاملگــی)
و) ارجحیــت جنســی در خانــواده و اهمیــت بیشــتر پســران در بعــد
اقتصــادی
ز) مشکالت تغذیهای دختران نوجوان و جوان
 )2دریافت ناکافی ،انرژی -پروتئین -کلسیم -آهن و ....

الف) دریافت نور ناکافی
ب) فعالیــت اجتماعــی کمتــر دختــران از جملــه کمبــود مکانهــای
ورزشــی
ج) بیاشتهایی ناشی از مسائل روانی

د) فقر اقتصادی و فرهنگی
هـ) آلودگیهای انگلی
و) نبود شناخت منابع غذایی موجود
ز) نبود مدیریت صحیح غذا در سطح جامعه
ح) تبعیض جنسی در خانواده و جامعه

 )3علل مشکالت تغذیهای دختران نوجوان و جوان

الــف) بیســوادی تغذیــهای در ســطوح مختلــف فــرد ،جامعــه و
خانــواده
ب) باورهــای غلــط فرهنگــی در مــورد عادتهــای غذایــی و تبعیــض
در توزیــع غــذا در منــزل
ج) بیتوجهــی مســئولین و نبــود احســاس مســئولیت کافــی
متخصــص تغذیــه
د) نبود امنیت غذایی و در دسترس نبودن غذای کافی و سالم
هـ) گران بودن مواد غذایی
و) تبلیغات نادرست در مورد برخی غذاها
ز) عادتهای نامناسب غذایی و روشهای نامناسب تغذیهای
ح) تغذیه ناصحیح در دوره شیرخوارگی و کودکی

نیـاز به پروتئیـن

نیــاز بــه پروتئیــن در دوران بلــوغ افزایــش مییابــد و بــه نوجوانــان توصیــه میشــود ( 15-20درصــد حــدود  45-72گــرم) کل انــرژی مصرفــی
خــود را از پروتئیــن بــه دســت میآورنــد .بهتــر اســت متوســط دریافــت پروتئیــن در نوجوانــان از میــزان توصیــه شــده باالتــر باشــد .گوشــت ،پنیــر،
تخممــرغ ،ماهــی ،شــیر ،ماســت ،حبوبــات ،گــردو ،پســته ،بــادام و فنــدق از منابــع غنــی پروتئیــن هســتند .پروتئینهــای حیوانــی از نظــر کیفیــت
بــر پروتئینهــای گیاهــی برتــری دارنــد و توصیــه میشــود  13پروتئیــن مصرفــی در روز از منابــع حیوانــی تأمیــن گــردد.

سـمـا

نشـریه سالمـت و تنـدرستی در مـدارس

51

مقـالههـای علمـی -مـروری
نیـاز به کـربوهـیدراتهـا و چـربیهـا

توصیههــا رایــج بــرای مصــرف کربوهیدراتهــا و چربیهــا بــه نــوع مــواد غذایــی و درصــد کالــری روزانــه بســتگی دارد .نوجوانــان بایــد کمتــر از
 30درصــد انــرژی خــود را از چربیهــا تأمیــن کننــد کــه در ایــن میــان بایــد کمتــر از  10درصــد انــرژی را از چربیهــای اشــباع شــده و حــدود
 55درصــد از کل انــرژی را از کربوهیدراتهــا بــه دســت آورنــده در برنامــه غذایــی نوجــوان مصــرف چربــی؛ از جملــه چربــی حیوانــی نبایــد محــدود
شــود زیــرا ممکــن اســت منجــر بــه مصــرف ناکافــی انــرژی شــود.

نیـاز به ویتـامین و مـواد معدنـی

در دوران بلــوغ نیــاز بــه ویتامینهــا و مــواد معدنــی افزایــش مییابــد .بــرای مثــال ،بــدن جهــت آزادســازی انــرژی از کربوهیدراتهــا بــه
ویتامیــن ،ریبوفالویــن ویتامیــن ،و بــه دلیــل افزایــش ســوخت و ســاز بافتــی بــه مــوادی ماننــد فوالســین و یــا دیتامیــن  12Bنیــاز دارد .ویتامیــن
 Dبــرای رشــد ســریع بافــت اســکلتی کــه در دوران بلــوغ رخ میدهــد ضــروری اســت و نیــز بــرای حفــظ عملکــرد ســلولهای جدیــدی کــه در
دوران رشــد بــه وجــود میآینــد ،بــدن بــه افزایــش مصــرف ویتامینهــای  Aو  Bو  Cنیازمنــد اســت .در طــی رشــد ســریع دوران بلــوغ ،نیــاز بــه
مــواد معدنــی از جملــه کلســین بــرای رشــد اســتخوانی ،آهــن بــرای افزایــش حجــم خــون و روی ،بــرای تولیــد بافــت اســتخوانی و ماهیچ ـهای
افزایــش مییابــد .در حالــی کــه در ســن بلــوغ احتمــال ناکافــی بــودن مــوادی از قبیــل آهــن ،کلســیم ،ویتامیــن  Aوجــود دارد .کمبــود آهــن در
طــول دوران بلــوغ ،بیشــتر بــه علــت رشــد ســریع در ایــن دوران اســت.
افزایــش ســریع حجــم خــون ،حجــم بــدن و حجــم ســلولهای خونــی ،نیــاز بــه آهــن را افزایــش میدهــد و ایــن آهــن صــرف ســاختن میوگلوبیــن
در عضلــه و هموگلوبیــن در خــون خواهــد شــد.

راهحـلهـای پیشـنهـادی

بــه دنبــال طــرح مــوارد فوق ســه راهحــل عمــده آمــوزش ،پژوهــش ،و ارائه
خدمــات جهــت بهبــود وضــع تغذیــه دختــران نوجــوان و جوان پیشــنهاد
میشــود .بنابرایــن آمــوزش تغذیــه صحیــح و اصــاح عادتهــای غذایــی
در ســنین دبســتان و بلــوغ امــری ضــروری بــه نظــر میرســد.
در بخــش آمــوزش :آمــوزش و ارتقــای ســطح آگاهــی دختــران
نوجــوان و مربیــان آنهــا اولیــن قــدم در پیشــگیری و ارتقــای ســطح
ســامت آنهاســت .همچنیــن ایجــاد و گســترش برنامههــای وســیع
ســازمان یافتــه آموزشــی در مــدارس ،خانوادههــا ،دانشــگاه هــاو
رســانههای گروهــی در زمینــهی بهداشــت عمومــی جهــت اصــاح
عــادات غذایــی از اولویتهــا بشــمار مــیرود.
در بخــش پژوهــش :پژوهــش و تحقیقــات بایــد در راســتای فرهنــگ
غنــی ملــی و اعتقــادی مــا اســتوار باشــد ماننــد:

.1
.2
.3
.4
.5
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بررســی میــزان آگاهــی و نگــرش خانوادههــا بــه جنســیت
(تبعیــض جنســیتی)
شناخت و بررسی مشکالت تغذیه ای دختران
انجــام مطالعــات ســامت خانــواده در بعــد تغذیــه ،بهداشــت
جســمانی و روانــی
و....
در بخش ارائه خدمات:
ارائه راهکارهایی جهت دریافت کافی مواد غذایی
تخصیص بودجه خاص به تغذیه این گروه
ارائه تبلیغات درست جهت بکارگیری عادات غذایی مناسب
و....

1کتاب حمایت تغذیهای انترال ،تغذیه پارانترل ( )EN-PPNنویسنده :دکتر ابوالفضل سنجاعیفر .سال 1382
2کتــاب اصــول تغذیــه کــراوس ،تغذیــه دوران بــارداری و شــیردهی .نویســنده :آل کاتلیــن ماهــان .مترجــم :دکتــر فــرزاد شــیدفر – ناهیــد
خلــدی .ســال نشــر 1383
3تغذیه اساسی ،دکتر حیدری.
4تغذیه در دوران بارداری ،شیردهی ،شیرخواری ،کودکی ،دکتر فروزانی.
5کتاب آموزش بهداشت مادر و کودک ،نویسنده :احمدرضا زمانی .سال نشر 1393

نشـریه سالمـت و تنـدرستی در مـدارس

سـمـا

