
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 ابراهیمی! ابتدا کمی درباره شرایط 
فعلی تان به خوانندگان سالمت می گویید؟

من ندا ابراهیمی هستم؛ 35 ساله با قد 174 سانتی متر 
و وزن 82 کیلوگرم! از 3 سالگی دیابت نوع یک 
دارم و قبل از هر وعده غذایی برای تنظیم قند خونم، 
انسولین تزریق می کنم. تقریبا از همان اوایل نوجوانی، 
مبتال به اضافه وزن بودم و اندام نسبتا درشتی داشتم 
اما هیچ وقت نتوانستم به تناسب اندام ایده آلم برسم.

: چرا؟ رژیم گرفتید و نتوانستید وزن تان 

را کم کنید یا تا به امروز، رژیم خاصی نداشته اید؟
یکی دو بار در اوایل دهه 20 سالگی، رژیم گرفتم اما 
چون انسولین تزریق می کردم، با افت قند و ضعف 
شدید در دوران رژیم درمانی مواجه می شدم. به همین 
دلیل هم هر بار که رژیم می گرفتم، کمتر از یک ماه آن 
را کنار می گذاشتم و دوباره روز از نو و روزی از نو!

: رعایت غذایی خاصی در طول روز دارید؟
متاسفانه خیر و اصال اراده ای هم برای رژیم گرفتن 
ندارم! من به چیپس و پفک و تنقالت شور، عالقه 

و غذاهای رستورانی هم  دارم. فست فود  زیادی 
بسته   3 تا   2 هفته ای  تقریبا  دارم.  دوست  خیلی 
چیپس یا سایر تنقالت را می خورم؛ هفته ای یک 
بار هم به رستوران می روم و غذای فست فودی یا 
سنتی سفارش می دهم. تخمه آفتابگردان هم خیلی 
با همسرم حدود  دوست دارم و تقریبا هر شب 
یک کاسه تخمه آفتابگردان شور می خوریم. یک 
عادت بد دیگری هم که دارم، این است که تقریبا 
هفته ای یکی دوبار قلیان می کشم که البته نمی دانم 

این عادت، روی وزنم تاثیری دارد یا نه!

غذایی،  نادرست  عادت های  این  با   :
کلسترول یا فشار خون باال ندارید؟ قند خون تان 

کنترل است؟
کنترل است و فشار  انسولین  تزریق  با  که  قندم 
 ،13 تا   12 بین  همیشه  هم  ما  خانوادگی  خون 
قند  و   115 باالی  من  ناشتای  قند  است.  متغیر 
نمی رود   210 باالی  هم  غذا  از  بعد  ساعت   2
)معموال 160 تا 190 است(. میانگین قند خون 3 
ماهه هم براساس آخرین آزمایش، 6.9 بوده که 
یعنی قندم تحت کنترل است. ولی کلسترولم در 

آخرین آزمایش، 240 بود؛ چربی بد خون 158 و 
چربی خوب خون، 46 که دکترم درباره کلسترول 

و چربی، هشدار داد! 

: در آخر، آیا سوال خاصی از کارشناسان 
سالمت دارید؟

من به شدت به طب سنتی اعتقاد دارم و دوست 
دارم بدانم که در کنار درمان های مدرنی که انجام 
می دهم، طب سنتی چه پیشنهادهایی برای تنظیم قند 

و چربی خونم دارد.

خانم ابراهیمیخانم ابراهیمی که از  که از 33 سالگی دیابت برایشان تشخیص داده شده، می گوید:  سالگی دیابت برایشان تشخیص داده شده، می گوید: 

عاشق فست فود و تنقالت هستم!عاشق فست فود و تنقالت هستم!

در کنار همه وعده های غذایی تان، سبزیجات بگذارید!

  دکتر غالمرضا کردافشاری/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه متخصص طب سنتی 

در »میزگرد تغذیه« این شماره میزبان خانم ندا ابراهیمی هستیم که از حدود 
3 سالگی، ابتالی ایشان به دیابت نوع یک تشخیص داده شده است. خانم 
ابراهیمی، بدخوری و عدم اراده الزم برای رژیم گرفتن را عامل اضافه وزن 
خودشان می دانند. در ادامه این مطلب، بیشتر با  ایشان درباره وضعیت فعلی شان 

صحبت می کنیم و نظر کارشناسان سالمت را هم درباره وی، جویا می شویم. 

 ندا احمدلو 

»میزگرد تغذیه« درباره مشکل اضافه وزن ندا ابراهیمی 
باحضور دکتر گلبن سهراب متخصص تغذیه 

و دکترغالمرضا کردافشاری متخصص طب سنتی

اضـافه وزن دراثر اضـافه وزن دراثر 
دیابت نوع یک و بدخوریدیابت نوع یک و بدخوری

بیماران مبتال به دیابت نوع یک و دو باید همواره از نظر فشار خون، چربی خون، قند خون و وضعیت 
کلیه ها، چشم ها، سیستم عصبی و سالمت دندان ها و لثه ها تحت نظر باشند و در کنار راهکارهای طب 
سنتی، همیشه درمان های پزشکی خود را به موقع انجام بدهند. خانم ابراهیمی باید در مرحله اول، دست 
از عادت های نادرست غذایی خود بردارند. در طب سنتی هم مانند طب نوین، مصرف تنقالت چرب 
و شور یا غذاهای فست فودی و سرخ کرده توصیه نمی شود. بهتر است تمامی افراد، ازجمله این خانم 
بدانند که ما نمی توانیم به صورت مداوم از خوراکی های ناسالم استفاده کنیم و پس از آن مثال یک عدد 
کدو یا یک فنجان آبغوره بخوریم تا اثر منفی آن خوراک ناسالم از بین برود. بنابراین اولین و مهم ترین 
توصیه به ایشان، اصالح عادت های غذایی شان است. حاال در مرحله بعد و پس از اصالح الگوی غذایی، 
ایشان می توانند برای تنظیم قند و کلسترول خون خود، از غذاهایی با چربی اشباع کمتر مانند گوشت سینه 
پرندگان در رژیم غذایی خود استفاده کنند و حتما چاشنی های سالم و طبیعی مانند آبلیمو، آب نارنج، 
زرشک و سرکه های طبیعی را با غذای خود همراه کنند. شربت های طبیعی و کم شیرین که به جای شکر 
با عسل طعم دار شده باشند، می توانند جایگزین نوشابه های گازدار در برنامه غذایی این افراد بشوند. 
مثال شربت نعناع، آبلیمو یا نعناع و لیموی خانگی، گزینه بسیار خوبی برای بیماران مبتال به دیابت است. 
یکی از گزینه های غذایی بسیار مفید دیگر برای این افراد، همراه کردن سبزی خوردن، به خصوص شوید 
تازه با تمامی وعده های غذایی است. سبزی خوردن حاوی فیبر باالیی است و می تواند به تنظیم قند و 

کلسترول خون کمک بکند و جلوی نوسانات ناگهانی قند خون را بگیرد. 
سایر خوراکی های حاوی فیبر باال و قند بسیار پایین مانند خیار و کدو سبز هم گزینه خوبی برای مصرف 
روزانه این افراد هستند. در میان سبزی های مختلف، اسفناج و خرفه که در ایران هم به وفور یافت 

می شوند، می توانند تاثیر خوبی بر کاهش قند خون در افراد مبتال به دیابت داشته باشند.

: خانم دکتر! باتوجه به صحبت های 
خانم ابراهیمی، نظر کلی شما درباره شرایط 

ایشان چیست؟
نکته اصلی و مهمی که باید در ابتدا به آن اشاره کنم، 
این است که ما به همه افراد با هر شرایطی توصیه 
می کنیم که برای پیشگیری از ابتال به بیماری های 
قلبی عروقی )یکی از مهم ترین دالیل مرگ ومیر در 
ایران و جهان(، دریافت نمک را کاهش بدهند و 
مصرف غذاهای حاوی چربی اشباع را هم محدودتر 
بکنند. چیپس، پفک، تنقالت و تخمه آفتابگردان 
شور که خانم ابراهیمی به صورت مداوم مصرف 
می کنند، حاوی حجم باالیی از نمک هستند. ضمن 
اینکه معموال تنقالت چرب و شور به دلیل اینکه 
حاوی اسیدهای چرب اشباع یا اسیدهای چرب 
ترانس هستند، می توانند عالوه بر افزایش فشار 
خون باعث افزایش کلسترول خون هم بشوند. از 
طرف دیگر، انواع فست فود و غذاهای رستورانی 
هم که مورد توجه این خانم هستند، حجم باالیی 
از اسیدهای چرب اشباع، نمک و اسیدهای چرب 
ترانس را در خود جای داده اند و می توانند به شدت 
خطر ابتال به فشار خون باال، کلسترول خون باال 
و در نهایت، ابتال به بیماری های قلبی عروقی را 
افزایش بدهند. نکته قابل توجه دیگر اینکه افراد 
مبتال به دیابت مانند خانم ابراهیمی، باید بیشتر از 
سایرین نسبت به عوامل خطر بیماری های قلبی 
مثل مواردی که به آنها اشاره کردیم، هوشیار باشند. 

: چرا؟
زیرا به طور کلی، ابتال به دیابت می تواند باعث 
افزایش استرس اکسیداتیو در بدن بشود، احتمال 
انسداد عروق را باالتر ببرد و به این ترتیب، خطر 
بروز بیماری های قلبی عروقی را بیشتر بکند. 
از طرف دیگر، بهتر است بدانید که مشکالتی 
مانند پای دیابتی، نفروپاتی دیابتی و رتینوپاتی 
دیابتی در اثر تاثیر دیابت روی عروق آن ناحیه 
از بدن اتفاق می افتند. حاال زمانی که فردی، نمک 
یا چربی اشباع زیادی مصرف می کند، احتمال 
انسداد عروق در بدنش را باالتر می برد. بنابراین، 
اگر خانم ابراهیمی به همین روند خورد و خوراک 
نادرست خود ادامه بدهند، احتمال اینکه با عوارض 
ناشی از دیابت مواجه بشوند، بسیار بیشتر خواهد 
شد. بد نیست ایشان بدانند استعمال قلیان هم 
می تواند اثر منفی دیابت بر انسداد عروق ایشان 
را تشدید بکند. در کل، به افراد مبتال به دیابت 

توصیه می شود که به شدت مصرف غذاها و 
خوراکی های سرشار از نمک و چربی های اشباع 
را محدود کنند، دور مصرف خوراکی های حاوی 
اسیدهای چرب ترانس را خط بکشید و استعمال 

قلیان یا دخانیات را کامال کنار بگذارند.
: توصیه جایگزین شما برای ایشان 

چیست؟
اولین و مهم ترین توصیه این است که مصرف 
سبزی ها به عنوان منابع غنی از آنتی اکسیدان را 
به شدت افزایش بدهند و در تمامی وعده های 
غذایی از سبزی های مختلف استفاده کنند. مصرف 
سبزی ها می تواند به افزایش حس سیری در افرادی 
مانند خانم ابراهیمی، کمک بکند. توصیه بعدی، 
مصرف متعادل مغزدانه های خام به جای تنقالت 
شور در میان وعده هاست. اگر ایشان بتوانند کم کم 
میزان مصرف خوراکی ها و غذاهای چرب و 
کاهش  روند  می توانند  کنند،   محدود  را  شور 

وزن را هم شروع کنند. 
: به طور کلی، آیا افراد مبتال به 
دیابت باید رژیم های غذایی خاصی برای 

کاهش وزن داشته باشند؟
بهتر است افراد مبتال به دیابت، به خصوص مبتالیان 
به دیابت نوع یک که می خواهند رژیم کاهش وزن 
داشته باشند، ابتدا تکنیک شمارش کربوهیدرات را یاد 
بگیرند و بدانند که به ازای هر مقدار کربوهیدرات، 
به چند واحد انسولین نیاز دارند. یعنی ابتدا نسبت 
کربوهیدرات به انسولین را یاد بگیرند و سپس اقدام 
به رژیم گرفتن یا اصالح الگوی غذایی خود بکنند. 
به عبارت ساده تر، اگر خانم ابراهیمی بتوانند میزان 
کربوهیدرات هر وعده غذایی را محاسبه کنند و بدانند 
که به ازای دریافت این مقدار از کربوهیدرات، باید 
چند واحد انسولین تزریق کنند، دیگر پس از رژیم 
گرفتن دچار ضعف یا افت قند خون نخواهند شد 
چون به طور حتم، میزان تزریق انسولین را متناسب 
با کاهش دریافت کربوهیدرات ها، کمتر خواهند 
کرد. متاسفانه چون بیشتر بیماران مبتال به دیابت، 
شمارش کربوهیدرات و تعیین دوز انسولین نسبت 
به دریافت کربوهیدرات را نمی دانند، پس از ایجاد 
تغییر در برنامه غذایی شان با نوسانات قند خون به 
دلیل استفاده از دوز ثابت انسولین مواجه می شوند. 
با یادگیری تکنیک شمارش کربوهیدرات، بیمارانی 
مانند خانم ابراهیمی می توانند بر مبنای یک برنامه 
اصولی، هم وزن خود را کاهش بدهند و هم قند 

خون شان را کنترل بکنند. خانم ابراهیمی باید بدانند 
که چاقی، دریافت نمک و چربی های اشباع، همگی 
می توانند خطر انسداد عروق و عوارض ناشی از 
دیابت را در ایشان دوچندان کنند و به همین دلیل هم 
باید به سرعت الگوی غذایی خود را اصالح کنند. 
: توصیه نهایی شما به خانم ابراهیمی 

چیست؟
خوشبختانه، قند خون ایشان تقریبا کنترل است 
اما LDL یا همان چربی بد خون در بیماران دیابتی 
باید زیر 100 و کلسترول خون، زیر 200 باشد! 
متاسفانه هم چربی بد خون و هم کلسترول خون 
خانم ابراهیمی باال است که همین مساله هم می تواند 
احتمال گرفتگی عروق را در ایشان افزایش بدهد. 
به همین دلیل هم توصیه می کنم که ایشان به 
سرعت مصرف سبزی ها را در برنامه غذایی خود 
افزایش بدهند و حبوبات بیشتری هم مصرف 
کنند. دریافت حجم باالی منابع فیبر محلول غذایی 
به کاهش جذب کلسترول در بدن کمک می کند. 
توصیه دیگرم به این خانم این است که مصرف 
گوشت قرمز را به هفته ای یک تا 2 مرتبه محدود 
کنند؛ غالت سبوس دار را در رژیم غذایی شان 
بگنجانند؛ بیشتر از هفته ای 3 عدد تخم مرغ نخورند 
و سعی کنند تا از منابع سرشار از چربی های 
جامد،  روغن های  خامه،  کره،  مانند  اشباع 
شیرینی های تر و خشک و کیک و کلوچه های 
صنعتی اجتناب کنند تا بتوانند هرچه سریع تر، 

کلسترول خون شان را کنترل کنند.

توصیه توصیه دکتر گلبن سهرابدکتر گلبن سهراب، به سوژه »میزگرد تغذیه«:، به سوژه »میزگرد تغذیه«:

تکنیک شمارش کربوهیدرات را یاد بگیرید!تکنیک شمارش کربوهیدرات را یاد بگیرید!
توصیه ام به خانم توصیه ام به خانم 

ابراهیمی آن است ابراهیمی آن است 
که مصرف گوشت که مصرف گوشت 

قرمز را به هفته ای قرمز را به هفته ای 
یک تا یک تا 22 مرتبه  مرتبه 

محدود کنند؛ غالت سبوس دار را در محدود کنند؛ غالت سبوس دار را در 
رژیم غذایی شان بگنجانند؛ بیشتر از رژیم غذایی شان بگنجانند؛ بیشتر از 

هفته ای هفته ای 33 عدد تخم مرغ نخورند و سعی  عدد تخم مرغ نخورند و سعی 
کنند تا از منابع سرشار از چربی های کنند تا از منابع سرشار از چربی های 

اشباع مانند کره، خامه، روغن های اشباع مانند کره، خامه، روغن های 
جامد، شیرینی های تر و خشک و کیک جامد، شیرینی های تر و خشک و کیک 

و کلوچه های صنعتی اجتناب کنند تا و کلوچه های صنعتی اجتناب کنند تا 
بتوانند هرچه سریع تر، کلسترول بتوانند هرچه سریع تر، کلسترول 

خون شان را کنترل کنندخون شان را کنترل کنند
  

نگاه متخصص تغذیه
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