
موفقیت در رژیم گرفتن و کاهش وزن، به وزن فرد و مقدار 
اضافه وزن افراد بستگی دارد، به این صورت که هر چه 
وزن بیشتر باشد، موفقیت در کاهش وزن کمتر می شود 
ولی در کل کاهش وزن نیازمند تغییر شیوه زندگی، تغییر 
در سبک خوردن و میزان فعالیت افراد است. در کل، این 
کار سخت است و فقط اینگونه نیست که افراد چاق اراده 
و انگیزه کافی برای کاهش وزن ندارند. در نظر بگیرید که 
حتی فرد الغری باشید ولی دچار بیماری قلبی- عروقی 
شوید که باید یک تغییر کوچک در زندگی تان رخ دهد. مثال 
هر روز، روزی 40 دقیقه پیاده روی کنید. چقدر می توانید 
به این شیوه زندگی پایبند باشید؟ برچسب بی ارادگی و 

تنبلی به آدم های چاق یک پیش قضاوت است. 
در کل، وقتی یک نفر هیچ موفقیتی در کاهش وزن ندارد 
باید به یک سری هم بودی های روان پزشکی فکر کنیم. به 
طور مثال، برخی افراد اختالالت خوردن دارند و زمانی که 
عصبی می شوند و هر حس منفی پیدا می کنند به خوردن پناه 
می برند. در حقیقت فرد خودش را با خوردن آرام می کند. 
ما دو نوع گرسنگی داریم؛ یکی گرسنگی فیزیکی و دیگری 
گرسنگی روان شناختی. در گرسنگی روان شناختی، فرد 
ولع به خوردن دارد و اگر همین االن ناهار خورده باشد 
ولی باز هم تمایل دارد غذا بخورد. درواقع، این افراد در 
موقعیت های خاص شروع به خوردن غذاهای پرکالری 
می کنند و همین کار به اضافه وزن بیشتر دامن می زند. در 
این شرایط فرد ممکن است حالت »یو یو دایت« داشته 
باشد؛ یعنی وزن کم می کند و دوباره با خوردن های عصبی 

به وزن قبلی برمی گردد. 
 گاهی افسردگی با افزایش اشتها و کاهش خواب و کاهش 
فعالیت بدنی می تواند بروز کند. مردم فکر می کنند افراد 
افسرده اشتهایشان کمتر می شود، در حالی که اینگونه نیست 
و در افسردگی های آتپیک اشتهای فرد بیمار  بیشتر می شود. 
علت های دیگر روان شناختی هم می تواند در چاقی نقش 
داشته باشد ولی در کل تغییر شیوه  زندگی برای اغلب افراد 
کار سختی است و به همین دلیل است که روان درمانی های 

شناختی رفتاری برای افرادی که می خواهند شیوه زندگی شان 
را تغییر بدهند، انجام می شود. یکی از این درمان ها، افزایش 
انگیزه است. به این صورت که با همکاری فرد انگیزه هایی 
برایش فهرست می شود تا این انگیزه ها در کاهش وزن به 
وی کمک کند، یا اینکه هر روز یک نفر به او از راه های 
مختلف، با پیامک یا زنگ زدن، یادآوری می کند که باید 
وزنش را کم کند؛ یعنی او را به حال خودش رها نمی کند 
و با او همراه می شود تا بتواند شیوه زندگی اش را تغییر دهد.
 یک روش دیگر این است که انگیزه هایش را به صورت 
کارت های زیبا بنویسد یا به در یخچال بچسباند یا به در 
کمد تا هر روز آنها را ببیند. باید بدانیم تغییر شیوه زندگی 
یک کار مداوم است و باید سال ها آن را نگه داشت. برخی 
وزن کم می کنند و دوباره وزنشان برمی گردد زیرا پایبندی 

به تغییر کار سختی است. 
نکته دیگر این است که بسیاری از افراد مثل خانم فتحی، 
دوست دارند زود به نتیجه برسند، کمک به این آدم ها 
سخت است زیرا دنبال معجزه هستند و وقتی به ما مراجعه 
می کنند، تمایل دارند با یک دارو، الغر شوند. باید قبول 
کنیم چاقی بیماری مزمنی است و هرچه اضافه وزن بیشتر 

باشد بیماری شدیدتر است. پس باید نگاه واقع بینانه ای به 
رژیم داشته باشیم زیرا داستان چاقی داستان یک زندگی 
است؛ یعنی عوامل ژنتیکی، عوامل اجتماعی، روان شناختی 
و حتی عوامل فرهنگی همه دست به دست هم داده اند تا 
چاقی اتفاق بیفتد. البته گفته می شود اگر 10 درصد وزن 
فرد کم شود به سالمت خود کمک زیادی کرده است 
ولی اگر بخواهد وزن زیادی را در یک زمان کوتاه از 
دست بدهد و بیشتر اندام متناسب برایش اهمیت دارد تا 
سالمت، در بیشتر رژیم ها این درخواست برآورده نمی شود. 
پس باید انتظارات واقع گرانه داشت و فرد قبول کند این 
داستان یک زندگی است و هم خودش باید پشتکار داشته 
باشد و هم پذیرش درمان داشته باشد و ارتباط خود را با 

پزشکش حفظ کند. 
موضوع مهم دیگر اینکه افراد بینش درستی نسبت به 
خوردنشان ندارند؛ یعنی در طول روز ریزه  خواری می کنند، 
در حالی که تصورشان این است که کم غذا می خورند. یکی 
از برنامه های درمان ما این است که به بیماران می گوییم در 
طول یک هفته هر چه می خورید را در یک دفتر با جدولی 
که زمان و مقدار غذا در آن مشخص است، بنویسید. این 
کار، چند حسن دارد؛ اول اینکه فرد را آگاه می کند که چقدر 
می خورد و در چه موقعیت  هایی زیاده روی می کند و چه 
غذاهایی را بیشتر می خورد. مثال ممکن است خانم های 
کارمند در محل کار کمتر غذا بخورند و وقتی به خانه 
برمی گردند، مدام در حال خوردن باشند. دوم اینکه همین 
نوشتن، خود مانعی برای خوردن می شود. مثال فرد می نویسد 
که صبح 8 عدد پسته خورده و اگر بخواهد عصر دوباره 
پسته بخورد و دوباره بنویسد، مانعی برای خوردنش است. 
این کار یک خودپایشی بوده و این جدول فرد چاق را 
آگاه می کند که روزانه چه مقدار کالری دریافت می کند. 

البته در این میان، ژنتیک هم در چاقی نقش دارد ولی حقیقت 
این است که وقتی ورودی کالری بیش از مصرف آن بوده، 
اضافه وزن ایجاد شده است. گاهی عادت های غلط غذایی 
فرد را چاق می کند؛ یعنی فرد واقعا غذا زیاد نمی خورد 

و یک وعده غذایی را حذف کرده و در یکی- دو وعده 
غذا زیاد می خورد. این مساله باعث می شود متابولیسم پایه 
بدن پایین بیاید و فرد چاق شود. درصورتی که اگر همین 
یکی- دو وعده را به 5 وعده تقسیم کند، کاهش وزن 

اتفاق می افتد زیرا سوخت وساز پایه بدن بیشتر می شود.
نکته بعدی در موفقیت رژیم مربوط به متخصصان تغذیه 
است. آنها هم باید متناسب با فرد، درمان را طراحی 
کنند، نه اینکه یک برگه رژیم ثابت به فرد بدهند زیرا 
شرایط جسمی و روانی هر فردی با دیگری متفاوت 
است. یکی نمی تواند ناهارش را سرساعت بخورد یا 
کاهو نباید زیاد در رژیمش باشد. در این شرایط باید از 
همچنین،  شود.  استفاده  غذایی  مواد  جایگزین های 
متخصص باید عالیق فرد و شیوه زندگی اش را بداند 
و بعد برای وی رژیم الغری را تجویز کند. در حقیقت 

باید به قامت بیمار درمان را دوخت.

نگاهروانپزشک

: خانم فتحی! برایمان بگویید تاکنون چند بار رژیم گرفته اید؟ 
من یک بار 5 سال پیش رژیم گرفتم که حدود 3 ماه رژیم را ادامه دادم و 
وزنم هم 4تا 5 کیلوگرمی کم شد. بعد از آن دیگر رژیم نگرفتم تا 4-3 ماه 

پیش که رژیم گرفتم ولی بعد از 3 هفته رهایش کردم. 
: چرا رژیم را رها کردید؟

چون در زمان رژیم، حالم خوب نبود و سردرد و سرگیجه داشتم و مدام 
بی حال بودم و مثل قبل نمی توانستم کارهای روزانه ام را انجام بدهم. وقتی 
با پزشکم مطرح کردم گفت که برای اوایل رژیم طبیعی است ولی برای 

من خیلی سخت بود. 
: لطفا در مورد رژیم تان توضیح دهید.

یکی از مواردی که در رژیم، من را اذیت می کرد این بود که خیلی در آن 
ساالد کاهو بود، حتی روزی که صبحانه عدسی داشتم باید قبل از صبحانه 
کاهو می خوردم و این کار باعث نفخ شدیدم می شد. نکته دیگر این بود که 
یکی از وعده های صبحانه ام، تخم مرغ بود که من تخم مرغ هم نمی خوردم. 
موضوع دیگری که برنامه زندگی ام را به هم ریخته بود، این بود که باید 
مدام غذاهای جداگانه برای خودم درست می کردم و کارم خیلی زیاد شده 

بود زیرا هم باید برای همسرم ناهار و شام آماده می کردم و هم برای خودم. 
: آیا قبل از اینکه رژیم بگیرید، پرخوری می کردید؟

نه اصال. من در هفته یکی- دو شب سوپ می خوردم و بستنی و شکالت هم 
نمی خوردم. در کل، ما غذاهای برنجی خیلی کم می خوردیم در صورتی که 
در رژیمم برنج با کباب و جوجه کباب بود. حتی کوکو هم من زیاد درست 
نمی کنم. درواقع من زیاد نمی خوردم ولی به صورت ژنتیکی چاق هستم 

چون مادرم هم چاق است. 
: آیا تحرک بدنی روزانه دارید؟ 

 نه، فرصتش را ندارم. در هفته یک بار با همسرم به پیاده روی می روم اما 
زانوهایم درد می گیرد و نمی توانم هر روز پیاده روی کنم. 

: چه دالیل دیگری وجود دارد که با وزن باال، تمایلی برای 
رژیم گرفتن ندارید؟

 یکی از مواردی که برایم رژیم گرفتن را سخت می کند این است که در 
رژیمم باید حتما ناهار می خوردم، در حالی که من اغلب روزها در محل کارم 
فرصت ناهار خوردن ندارم و وقتی به خانه برمی گردم؛ یعنی حدود عصر ناهار 
می خورم و شام را هم دیرهنگام می خوریم. بعد هم اینکه باید در هر وعده، 

غذای جدا درست کنم، خیلی وقتم را می گرفت. مهم تر اینکه مغزدانه های 
مختلف هم به صورت روزانه باید مصرف می کردم و برایم مقدور نبود. 
مساله بعدی این بود که من دوست داشتم زود به نتیجه برسم و فکر اینکه 
قرار است یک مدت طوالنی شیوه غذا خوردنم این گونه باشد من را اذیت 
می کرد. هم از نظر مالی برایم سخت بود و هم اینکه انرژی کار کردن نداشتم. 
: آیا می دانید که با این وزن چه مشکالتی در زمان بارداری و 

بعد از آن ممکن است برایتان پیش بیاید؟
بله، من به عوارض و مشکالتی که چاقی ایجاد می کند، واقفم اما خودم فکر 
می کنم چون زیاد غذا نمی خورم، رژیم گرفتن اذیتم می کند و حتی همسرم 
هم وقتی می دید که من در زمان رژیم سردرد می شدم، از من درخواست 

می کرد که رژیم نگیرم. 
: فکر می کنید انگیزه کافی برای کاهش وزن و رژیم گرفتن را دارید؟
بله، من هر شب قبل از خواب به این موضوع فکر می کنم که چطور باید وزنم 
را پایین بیاورم چون بعد از ازدواج هم 5 کیلوگرم وزنم باال رفت و می دانم که 
در زمان بارداری برایم مشکالتی ایجاد می شود اما دوست دارم که زود به نتیجه 

برسم. از طرفی کار جدیدی را شروع کرده ام و فرصت رژیم گرفتن ندارم.

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.

خانمفتحیکهباوجودوزن90کیلوگرمیانگیزهایبرایکاهشوزنندارد،میگوید:

درزمانرژیم،مدامبیحالهستم!

 
افرادی که می خواهند رژیم بگیرند باید 
بیندیشند که چاقی نتیجه سال ها متوالی 
استفاده بیش از نیاز انرژی، از طریق دریافت 
غذاست. این انرژی در بدن انباشته شده و به 
یک مخزن متراکم انرژی تبدیل می شود. اگر 
بخواهیم این مخزن را به مصرف برسانیم باید 
برمبنای اصول علمی و با تاکید بر مداومت 
باشد. ما افرادی داریم که با یک سیستم 
علمی تا 70 کیلوگرم هم وزن کم کرده اند. 
گاهی افراد چاق با یک انگیزه فوری، اقدام 
به کاهش وزن می کنند، مثال برای شرکت 
در یک مهمانی یا عروسی می خواهند سریع 
وزن شان را کم کنند. در اینجا بازار رژیم های 
غیرعلمی باز می شود و بسیاری از افرادی که 
می خواهند زود به نتیجه برسند، این روند را 
ادامه می دهند، در حالی که دوسوم بدن آب 
است و هر یک کیلوگرم وزن آنها 7 هزار 
کیلوکالری است. با ترفندهای کم خوردن 
و داروی الغری نمی توان این انرژی را از 
بین برد زیرا انرژی فناناپذیر است و می تواند 

تغییر شکل بدهد. 
نکته دیگر این است که ضعف و بی حالی 
ابتدای رژیم تاحدی طبیعی است ولی گاهی 
رژیم نادرست و رعایت نکردن اصولی که 
در رژیم ذکر شده باعث سردرد و سرگیجه 
می شود. در این حالت افت قند و فشار اتفاق 
می افتد و مغز نه اکسیژن دریافت می کند و 
نه گلوکزی که از انرژی آن فرماندهی اش 
را ادامه دهد. در چنین شرایطی بیشتر ولع 
خوردن ایجاد می شود که معموال فرد به 
سمت مواد قندی تمایل پیدا می کند. مواد 
قندی مثل شکالت یا نبات هم در زمانی 
کوتاه افت قند را جبران می کند و باعث 
ترشح انسولین می شود و بعد از مدتی حس 
گرسنگی ایجاد می شود بنابراین، بهتر است 
در زمانی که ضعف و بی حالی یا سردرد 
ایجاد شد، فرد چند عدد نخودچی یا بادام 
یا یک لقمه نان و پنیر بخورد. همچنین 
می تواند مواد غذایی پروتئینی یا یک عدد 
تخم مرغ یا هویج پخته شده یا خام بخورد. 
بهترین میزان کاهش وزن در افراد نیز بین 
هفته ای 250 گرم تا یک کیلوگرم است 
و البته با توجه به سن و جنس و شرایط 
جسمی فرد ممکن است این میزان متفاوت 
باشد. گاهی افراد چاق برای اینکه زودتر به 
نتیجه برسند، کمتر از میزانی که در رژیم بیان 
شده، می خورند، در حالی که کم خوردن 
غذا نمی تواند روند کاهش وزن را تسریع 
کند بلکه مهم ترین نکته شیوه غذا خوردن 
است که باید اصالح شود. به طور مثال، 
تند غذا خوردن باید اصالح شود و فرد با 
کارد و چنگال غذا بخورد، غذاهای پروتئینی 
بیشتر مصرف کند که درصد سیری بیشتری 

به وی می دهند. 
در کل، منابع پروتئینی توأم با منابع غذایی 
حاوی فیبر همراه آب کافی در کاهش وزن 
بسیار موثر هستند. این روش غذاخوردن 
سیری طوالنی مدتی به این افراد می دهد. به 
عالوه سطح قندخون نوسان پیدا نمی کند 
زیرا فیبر محلول در غالت، حبوبات و 
سبزیجات باعث می شود سرعت جذب 
قند و چربی تعدیل شود. نکته بعدی این 
است که باید بدانیم هر گونه تغییر در 
ساعات بیولوژیکی و وعده های غذایی 
بدن را دچار استرس می کند و بدن فرمان 
وضعیت قرمز می دهد. شاید فرد با ناهار 
نخوردن، وزن و سایز کم کند ولی بدن 
دچار آسیب شده است. برخی می گویند 
من کمتر از میزانی که متخصص تغذیه 
گفته غذا می خورم ولی وزن کم نکردم، 
در حالی که اشتباه این است که وقتی 
سیستم  می زنید،  دور  را  ایمنی  سیستم 
ایمنی هوشیار است و برای پاسداری از 
حیات فرد سوخت وساز بدن را کاهش 
می دهد بنابراین هم گرسنگی می کشند و 
هم وزن پایین نمی رود. در این صورت 
و  می افتد  اتفاق  یویویی  وزن  کاهش 
مقاومت بدن در برابر کاهش وزن بیشتر 
می شود. در نتیجه، در هر افزایش وزنی 
انسولین بیشتری ترشح می شود و مقاومت 
به انسولین، زمینه ساز دیابت یا بیماری های 

قلبی-عروقی می شود. 
به تازگی در دنیا به این نکته تاکید می شود 
که کاهش کالری به تنهایی باعث الغری 
نیست بلکه عوامل اپی ژنتیک؛ یعنی عوامل 
محیطی هم می تواند خود ژن ها را تغییر 
بدهد. این که فرد چقدر در روز می خوابد، 
چه میزان تحرک دارد و چه میان وعده هایی 
و  بدنش  سوخت وساز  در  می خورد، 

ژن هایش تاثیر می گذارد.

وعده های سرشار از 
پروتئین و فیبر سیری 
طوالنی مدت ایجاد می کند

 دکتر سیدضیاءالدین مظهری
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

نگاهمتخصصتغذیه

تاکیددکترعاطفهقنبریجلفاییبهسوژه»میزگردتغذیه«

بدانیدکهتغییرشیوهزندگیکارسختیاست!

با وجود دسترسی به شبکه های اجتماعی و اینترنت، سرعت انتقال اطالعات به 
گونه ای است که تقریبا بیشتر مردم، می توانند به راحتی بیماری ها را بشناسند و 
به عوارض آن پی ببرند. اینکه چاقی و اضافه وزن عامل خطر اغلب بیماری های 
غیرواگیر است، آنقدر در رسانه ها بیان شده که همگی از تبعات چاقی مطلع هستیم 
اما چه اتفاقی می افتد که با وجود اینکه اغلب مردم از عوارض چاقی مطلعند، بیش از نیمی از جمعیت 
کشورمان یا چاقند یا اضافه وزن دارند؟ واقعیت این است که شیوه زندگی شهری و سرعت زندگی 
اتفاقا زمینه ساز چاقی است اما می توان این سرعت زندگی را به گونه ای مدیریت کرد که شیوه غذا 
خوردنمان ما را به سمت چاقی هدایت نکند. گاهی اصالح برخی عادت های کوچک در زندگی 
می تواند از افزایش وزن جلوگیری کند اما آیا تغییر شیوه زندگی و پایبندی به رژیم سالم غذایی کار 
راحتی است؟ سارا فتحی، خانم جوان 29 ساله ای است و حدود 8 ماه است ازدواج کرده اما با وجود 
وزن 90 کیلوگرمی تاکنون موفق نشده رژیم بگیرد و وزنش را پایین بیاورد. از این رو، در »میزگرد 

تغذیه« این هفته با ایشان گفت وگو کرده ایم که مشروح آن را در ادامه می خوانید. 
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»میزگردتغذیه«دربارهوضعیتسارافتحیباحضور
دکترسیدضیاءالدینمظهریمتخصصتغذیه
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