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: آقای دکتر! فکر می کنید دلیل اصلی 
موفقیت این زن وشوهر در روند کاهش وزنشان 

چه بوده است؟
نظم غذایی و رعایت توصیه های تغذیه ای.

: دقیقا همان موضوعی است که آقای 
کاغذچی هم در گفت وگو به آن اشاره کردند و 
گفتند حتی در سفر هم با وجودی که برنامه آزادتری 
داشته اند، سعی کردند مو به مو دستورات رژیم 

معمول را رعایت کنند.
بله، اما به این نکته توجه داشته باشید که گرچه شیوه 
زندگی؛ چه در سفر و چه غیر سفر باید درست باشد، 
می تواند در عین درست بودن از هم متفاوت باشد. 
شما عرض یک کوچه را مانند یک خیابان یا جاده طی 
نمی کنید. عبور از کوچه شاید نیاز به توجه خیلی زیادی 
نداشته باشد اما در یک خیابان باید حتما به چپ و 
راست نگاه کنید و در جاده باید دنبال عبور از پل عابر 
پیاده باشید. عبور در مسیر تغذیه در جاهای مختلف 
شیوه های گوناگون دارد، پس در سفر توصیه های سفر 
را داریم که باید رعایت شود اما نکته مهم این است 
که رژیم موفق رژیمی است که شخص در طول زمان 
به طور مرتب آن را رعایت کند. رژیم موفق به معنی 
نخوردن نیست، بلکه به معنی درست غذا خوردن است. 
: دقیقا! در رژیم های غذایی شما همیشه 
سبوس گندم هست. در برنامه غذایی این زن وشوهر 
هم قبل از هر وعده غذایی همراه با ماست گنجانده 
شده است. در مورد این ماده غذایی و خواص آن 

برایمان بیشتر بگویید.
سبوس منبع فیبر شناخته شده ای است و یک انسان در 
حالت طبیعی به طور میانگین به 20 تا 25 گرم فیبر نیاز 

دارد. فیبر حجم دهنده است و به القای سیری کمک 
می کند. در ضمن، وقتی سبوس با غذا همراه می شود، 
به جذب چربی و قند کمک می کند و به نوعی کاهنده 
چربی غذاست و در بیماران دیابتی به کنترل قند کمک 
می کند. متخصصان پوست هم سبوس گندم و برنج 
را منبع غنی برخی از ویتامین های گروه B می دانند 
که به کاهش ریزش مو کمک می کند و بهبود دهنده 

وضعیت پوست و مو است.
: آقای دکتر! در مورد دلیل آقای کاغذچی 
برای کاهش وزن هم توضیح دهید. آیا می توان با 
رعایت رژیم غذایی از بیماری های قلبی پیشگیری 

کرد؟
رابطه بین بیماری های قلبی- عروقی و چاقی رابطه ای 
اثبات شده است. البته مطالعات جدید برخی مسائل را 
زیر سوال می برد، مثال کوهورت ارتباط بین بیماری های 

قلبی- عروقی و مصرف چربی را زیر سوال برده اما چاقی 
و نسبت دور شکم به دور باسن قطعا با بیماری های 
قلبی- عروقی در ارتباط است. نقش رژیم غذایی در 
این بین کاهش وزن و کاهش نسبت دور شکم به دور 
باسن و چاقی مرکزی و دور شکمی است. با کاهش 
چربی شکمی احتمال ابتال به بیماری های قلبی-عروقی 

نیز کم می شود. موضوع دیگری که باید به آن توجه 
داشت شاخص میزان مصرف نمک است. این موضوع 
نیز به اثبات رسیده که ارتباط مستقیمی بین مصرف 
نمک و ابتال به بیماری های قلبی- عروقی وجود دارد.

: در مورد رژیم خانم تاج و رژیم دوران 
بارداری شان هم توضیح بدهید.

مبحث رژیم بارداری بسیار گسترده است و بهتر است 
مفصل در مورد آن صحبت کنیم. وزن مجاز در طول 
بارداری به میزان توده بدنی قبل از بارداری مربوط 
می شود. در ضمن، بارداری به 3 دوره 3ماهه تقسیم 
می شود. افزایش وزن در هر 3 ماه در توده بدنی های 
مختلف متفاوت است. افزایش وزن مناسب در دوران 
بارداری و نه افزایش بیش از حد می تواند به بهبود 
وضعیت جنین کمک کند. برخالف تصور زنانی که بیش 
از حد چاق می شوند، جنین شان در وضعیت بهتری به 
سر نمی برد و چاقی اثر معکوس بر رشد جنین دارد. 
دستگاه های  مکانیسم  مورد  در  لطفا   :
الغری که خانم تاج برای شکم استفاده کردند 

هم توضیح بدهید.
بهترین دستگاه های الغری موضعی شامل کرایو ، 
کویتیشن و RF یا رادیوفرکوئنسی است. دستگاه کرایو 
با فریزینگ و کاهش دمای بافت چربی سبب مرگ 
برنامه ریزی شده سلول های چربی شده و با توجه به 
نوع، حجم و جنس بافت چربی موجب کاهش سایز 
می شود. کنار این دستگاه می توان از کویتیشن یا امواج 
التراسوند در محدوده 28 تا 40 کیلوهرتز و دستگاه 
RF و ال پی جی برای شکل دهی بدن استفاده کرد. این 
دستگاه ها به رفع شلی، جوان سازی و سفت شدن 

پوست کمک می کنند.

نگاه متخصص تغذیه

: خانم تاج! چطور شد تصمیم گرفتید به متخصص تغذیه 
مراجعه کنید؟

در ماه سوم بارداری بودم و از آنجا که در بارداری اولم وزنم باال رفته 
بود و بعد از زایمان دچار اضافه وزن بعد از بارداری شدم، تصمیم 
گرفتم زیرنظر متخصص تغذیه باشم تا در عین اینکه از وزن گیری به  
اندازه جنین اطمینان حاصل کنم، دچار اضافه وزن های باال نشوم و در 

چارچوب درست در حد معقول شاهد افزایش وزنم باشم. 
: در اولین مراجعه وزنتان چقدر بود؟

80 کیلوگرم
: و در انتهای بارداری؟

90 کیلوگرم. در واقع، باید تنها 10 کیلوگرم وزن اضافه می کردم که 
همین گونه شد و بعد از زایمان هم طی دوران شیردهی اضافه وزنم 
کامال از بین رفت و به وزن قبل برگشتم. البته همچنان زیرنظر متخصص 
تغذیه هستم تا اضافه وزن ناشی از بارداری نخستم را هم کاهش دهم.

: در بارداری نخست چقدر وزن اضافه کردید؟
15 کیلوگرم

: رژیم این بار با رژیمی که در بارداری نخست داشتید، 
چه تفاوتی داشت؟

میزان مصرف برخی مواد غذایی اضافه و برخی کم شد، مثال میزان 

مصرف لبنیات و پروتئین باالتر رفت و از میزان کربوهیدرات کاسته 
شد. بیشتر مواد غذایی در برنامه غذایی ام بود اما فقط میزان آن حساب 
شده بود، مثال مانند قبل بی حساب برنج، نان و شیرینی نمی خوردم. 
کال در رژیمم همچنان تناسب و تعادل را بین گروه های غذایی رعایت 
می کردم. در رژیم هرگز گرسنه نمی شدم و روزهای آزاد هم داشته و 

دارم تا اگر غذایی را هوس می کنم، بتوانم بخورم. 
: ورزش هم می کنید؟

از دستگاه الغری کرایو استفاده کردم. 30 دقیقه در روز هم پیاده روی می کنم. 
: آقای کاغذچی! شما هم همراه همسرتان کاهش وزن 

را آغاز کردید؟
نه، ابتدا همسرم به آقای دکتر مراجعه کرد و بعد از اینکه شاهد موفقیت 

ایشان بودم، من هم تصمیم گرفتم وزن کم کنم.
: چرا؟

احساس کردم فعالیت هایم مثل سابق نیست. زمان فعالیت نفس کم 
می آوردم و حالم خوب نبود. بیماری خاصی نداشتم. البته چربی و 
کلسترولم باال بود ولی هنوز عالئم بالینی نداشتم. شاید اصلی ترین 
دلیلی که انگیزه من برای کاهش وزن شد، ترسم از ابتال به بیماری های 
قلبی- عروقی بود. در خانواده پدری ام بیماری های قلبی شایع است و 

من نگران همین موضوع بودم. 

: رژیمتان شامل چه مواردی بود؟
3 وعده کامل غذایی را داشتم، البته به  اندازه و از هر گروه غذایی به 
تناسب. در فاصله بین وعده های اصلی میان وعده داشتم. قبال تنقالت 
زیاد می خوردم و شیرینی، سس مایونز و روغن در برنامه غذایی ام بود 
اما حاال این خوراکی ها حذف شده اند. در عوض، سبوس گندم اضافه 
شده که باید قبل از هر وعده غذایی مصرف می کردم و فکر می کنم در 

کاهش ریزش موهایم بسیار موثر بود. 
: مکمل هم مصرف می کنید؟

30 دقیقه قبل از ورزش قرص چربی سوز می خورم. البته یک مکمل 
غذایی هم می خورم.

: چقدر توانستید با این رژیم غذایی وزن کم کنید؟
با 79 کیلو و 800گرم شروع کردم و بعد از 2 ماه وزنم به 72 کیلوگرم رسید. 

: فکر می کنید رمز موفقیت تان چه بود؟
اجرای مو به مو و دقیق توصیه های متخصص تغذیه، حتی در سفر هم 
با وجودی که آقای دکتر دستم را برای برنامه غذایی بازتر می گذاشت، 

سعی می کردم به برنامه غذایی همیشگی ام پایبند باشم.
: ورزش هم می کنید؟

قبال هر از گاهی کوهنوردی می کردم اما در حال حاضر مرتب پیاده روی 
تند و دو دارم.

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.

زنوشوهرجوانیکههریکباهدفیخاصتصمیمبهکاهشوزنگرفتهاند،میگویند:
توصیه های متخصص تغذیه را به دقت رعایت می کنیم!

سبوس موجب تغییر مزاج دانه ها می شود. برنج و گندم 
پوسته گیری شده مزاج سرد دارند، در حالی که وجود 
سبوس موجب متعادل شدن مزاج گندم و گرم شدن 
مزاج برنج می شود. مزاج سرد در طب سنتی عامل چاقی 
و اضافه وزن است و به همین دلیل توصیه می شود 

از نان های سبوس دار و برنج قهوه ای استفاده کنیم.
 البته پختن برنج سبوس دار و قهوه ای کار ساده ای نیست 
و فرد خبره می خواهد. به همین دلیل توصیه می کنیم 
برنج را کته کرده و یک قاشق سبوس برنج به آن اضافه 
کنید تا دم بکشد. این کار باعث گرم شدن مزاج برنج 

می شود و از چاقی پیشگیری می کند. 
در ضمن، سبوس سرشار از ویتامین های گروه B است 
و مخصوصا سبوس برنج، سفید شدن مو را به تاخیر 
به  البته  می کند.  پیشگیری  مو  ریزش  از  و  می اندازد 
خاطر داشته باشید سبوس برنج برخالف تصور عامه 
مردم چوب سفت قهوه ای برنج نیست. اسم این چوب 
سبوس  نمی شود.  هضم  معده  در  و  است  »شلتوک« 

برنج، الیه نازک حنایی رنگ روی برنج است.

برای داشتن زندگی سالم پیروی از شیوه زندگی درست 
مهم ترین کار است. برای پیشگیری از ابتال به بیماری های 
قلبی-عروقی به ویژه اگر فرد زمینه خانوادگی ابتال به آن 
را داشته باشد، رعایت برخی نکته ها الزم و ضروری 
است. در ادامه به برخی از این نکته ها اشاره می کنیم 
آنها برای برخورداری از رژیم غذایی سالم  که همه 

ضروری هستند:
1. کاهش چربی دور شکمی از مهم ترین مسائلی است که 
باید در نظر گرفته شود. کاهش وزن تا حد بسیار زیادی 
در پیشگیری از بیماری های قلبی-عروقی نقش دارد. 
2. برخالف باور رایج الزم نیست کلسترول به طور کامل 
از برنامه غذایی فرد حذف شود. مقادیری از کلسترول 
برای بدن الزم است و به اثبات رسیده حتی اگر کلسترول 
از برنامه غذایی حذف شود، بدن خود اقدام به تولید 

کلسترول می کند. 
تمام مواد  رژیم غذایی سالم رژیمی است که در آن 
غذایی وجود داشته باشد اما حجم ماده غذایی دریافتی 
کم شود. پروتئین، کربوهیدرات پیچیده و چربی باید به  
اندازه متناسب مصرف شده و کربوهیدرات های ساده 

تا حد زیادی کم شود. 
اشباع  یا  ترانس  نوع  از  نباید  ترجیحا  چربی مصرفی 
باشد و مصرف چربی حیوانی تا حدی خوب است. 
به عنوان مثال، ثابت شده بدن روزانه به مصرف یک 
تخم مرغ نیاز دارد. گوشت ها بهتر است از نوع گوشت 
سفید و ترجیحا ماهی باشد و تا حد زیادی مصرف 

گوشت قرمز محدود شود. 
نمک در غذا باید کاهش پیدا کند و بین روغن ها از 
روغن زیتون استفاده شود. مصرف آجیل و مغزهای 
نیز برای سالمت قلب و  بدون نمک در حد متعادل 

عروق الزم است.
3. کنترل فشارخون نیز در پیشگیری از بیماری های 
قلبی-عروقی الزم است. در صورت باال رفتن فشارخون 

باید دارو مصرف کرد.
ابتال به دیابت نیز در  4. کنترل قند و پیشگیری از 
پیشگیری از ابتال به بیماری های قلبی-عروقی ضروری 
است. بهترین روش برای پیشگیری از دیابت، ورزش 
است. در صورت ابتال به دیابت هم باید قندخون را 

با دارو و رژیم غذایی کنترل کرد. 
5. فعالیت بدنی منظم ضروری است. همان طور که 
اشاره شد، ورزش منظم از ابتال به دیابت و بیماری های 
قلبی پیشگیری می کند. در هفته توصیه می شود فرد 3 
تا 4 روز فعالیت بدنی منظم داشته باشد اما اگر فردی 
ندارد، حتی یک روز ورزش در هفته  فرصت کافی 

برای 3-2 ساعت هم ارزشمند است. 
بهترین نوع ورزش هوازی است که ضربان قلب و تنفس 
را باال می برد. اگر با شدت متوسط ورزش می کنید، 
باال  شدت  با  اگر  و  ورزش  دقیقه   150 به  هفته  در 
فعالیت می کنید، به 75 دقیقه فعالیت بدنی نیاز دارید 
اما فراموش نکنید اگر هیچ فرصتی برای فعالیت ندارید 
تا حد ممکن از نشستن و خوابیدن خودداری کنید. 
برای سیستم قلب و عروق هیچ چیز مضرتر از نشستن 
نیست. از هر فرصتی برای ایستادن و تحرک داشتن 
استفاده کنید. به طور مثال، اگر قرار است فکر کنید یا 

با تلفن صحبت کنید، راه بروید. 
6. مهم ترین عامل در پیشگیری از بیماری های قلبی-
عروقی ترک مصرف دخانیات است. اگر تمام نکات 
گفته شده را رعایت کنید اما سیگار بکشید، هیچ تاثیری 
در پیشگیری از بیماری های قلبی-عروقی نخواهد داشت. 
برخالف باور عامه مردم، مصرف آسپیرین هم چندان 
تاثیر گذار نیست و بدون تجویز پزشک حتی می تواند 
سبب خونریزی های گوارشی شود. در واقع، آسپیرین 
ایجاد می کند و مصرف آن  ایمنی کاذب  فقط نوعی 

فقط برای برخی بیماری ها الزم است.

تاثیر سبوس برنج و گندم 
روی الغری

 6 نکته برای پیشگیری از 
بیماری های قلبی

   دکتر محمد فصیحی دستجردی
متخصص عفونی

   دکتر علی زاهدمهر
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

نگاه محقق طب سنتی

نگاه متخصص قلب

تاکیددکترمحمدحسنابوالحسنیبهمهمانان»میزگردتغذیه«

حرکت در مسیر تغذیه درست، شیوه های گوناگون دارد

حتما الزم نیست چاق به نظر برسید تا تصمیم بگیرید برای مشاوره به متخصص 
تغذیه مراجعه کنید. گاهی حتی اضافه وزن های نه چندان زیاد هم باعث می شود 
فرد چاالکی گذشته را نداشته باشد. از سوی دیگر، ترس از ابتال به بیماری های 
متابولیک باعث می شود فرد برای کاهش حتی چند کیلوگرم وزن اضافه اقدام کند. 
در »میزگرد تغذیه« این هفته با زن وشوهری آشنا می شوید که یکی برای پیشگیری از چاقی بعد از 
زایمان و دیگری برای پیشگیری از ابتال به بیماری های قلبی به متخصص تغذیه مراجعه کرده اند. 
خانم تاج 40 ساله در ماه سوم بارداری برای گرفتن رژیم بارداری و آقای کاغذچی، 42 ساله با 81 
کیلوگرم وزن اواخر فروردین به متخصص تغذیه مراجعه کردند. همراه ما باشید و کلید موفقیت 

این زن وشوهر را در کنترل وزنشان در ادامه همین مطلب بخوانید.

 سمیه 
مقصودعلی

»میزگردتغذیه«دربارهروندکاهشوزنکیوانکاغذچی
وفرنازتاجباحضوردکترمحمدحسنابوالحسنی

متخصصتغذیه،دکترعلیزاهدمهرمتخصصقلبو
دکترمحمدفصیحیدستجردیمحققطبسنتی

کاهش وزن 
برای پیشگیری

رژیم موفق رژیمی است 
که شخص در طول زمان 
به طور مرتب آن را 
رعایت کند. رژیم موفق 
به معنی نخوردن نیست، 
بلکه به معنی درست غذا خوردن است 


