
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 تايید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي هر روش در همین صفحه بخوانید.

: خانم بدری! ابتدا کمی درباره شرایط عمومی 
و وزنی تان به ما می گویید؟

گل مینا بدری هستم، 24 ساله، با قد 163 سانتی متر و وزنی 
بین 78 تا 80 کیلوگرم. 

: دلیل ابتالی شما به اضافه وزن چه بوده است؟ 
اگر بخواهم واقعیت را بگویم، من عالقه بسیار زیادی به 
تمامی  در  معموال  هم  دلیل  همین  به  دارم.  غذاها  تمامی 
وعده های غذایی، پُرخوری می کردم. هرچند که همیشه حدود 
یک ساعت بعد از وعده های غذایی اصلی شدیدا سنگین 
می شدم و مشکالت گوارشی مختلفی را تجربه می کردم اما 
تمایل شدیدی که به غذا خوردن داشتم، باعث شده بود که 

نتوانم جلوی پُرخوری خودم را بگیرم. 
: میزان تحرک شما در طول روز چقدر است؟ 

بسیار کم! تا وقتی که برای کنکور درس می خواندم، تحرک 
بسیار کمی داشتم. بعد از قبولی در دانشگاه و همزمان شروع 
به کار کردن هم به دلیل نوع شغلم، درس خواندن و خستگی 
زیادی در طول روز، فرصت کافی برای ورزش کردن ندارم. 
تقریبا برای تمامی مسیرهای رفت وآمد به دانشگاه و محل 
کار هم از وسایل نقلیه استفاده می کنم و کمتر پیاده می روم. 

: چه شد که تصمیم گرفتید وزن تان را کم کنید؟ 
اولین و مهم ترین دلیلم، رسیدن به تناسب اندام و انتخاب 
لباس های دلخواهم بود. دلیل بعدی هم این بود که همیشه 
بعد از وعده های غذایی اصلی به قدری احساس سنگینی 
می کردم که تمرکزم برای درس خواندن و راندمان کاری ام 
شدیدا پایین می آمد. از آنجایی که نمی توانستم برنامه ای برای 
باشگاه و ورزش تنظیم کنم، تصمیم گرفتم که یک برنامه 

کاهش وزن سنگین را شروع کنم. 
: برنامه کاهش وزن شما به چه صورت است و 

از چه زمانی آن را شروع کرده اید؟ 
تقریبا حدود 1-2 هفته می شود که برنامه کاهش وزن را 
فرارسیدن سال  تا  ایده آلم  به وزن  نزدیک شدن  به منظور 
جدید شروع کرده ام. در این رژیم کاهش وزن فقط روزی 
یک وعده غذای اصلی اما سنگین مصرف می کنم. تعداد 
دفعات مصرف قهوه در این رژیم غذایی نسبتا زیاد است 
تا روند کاهش وزن با سرعت بیشتری اتفاق بیفتد. ضمن 
اصلی  غذای  باید  وزن  کاهش  برنامه  این  براساس  اینکه 
مصرفی من در طول روز که بهتر است حدود ساعت 2 تا 
4 عصر مصرف شود، کامال تند و فلفلی باشد. غذای تند 

این رژیم هم به افزایش سوخت وساز بدن کمک می کند. 
نیستم  اصلی  غذای  مصرف  به  مجاز  دیگر  روز  بین  در 
را  مختلف  صیفی های  یا  سبزی ها  آب،  می توانم  فقط  و 
مصرف کنم. میوه ها هم به دلیل داشتن قند و کالری، باید 
به صورت محدود و فقط روزی 2 عدد در برنامه غذایی ام 

گنجانده شوند. 
: فکر نمی کنید که این رژیم، رژیم بسیار نادرستی 

باشد و سالمت شما را به خطر بیندازد؟
راستش را بخواهید چرا! ولی به محض اینکه حدود 10 کیلوگرم 
از وزنم را کم کنم، حتما این رژیم را کنار می گذارم و یک 
برنامه غذایی بهتر را دنبال می کنم. اما برای 10 کیلوگرم اول 

می خواهم که کاهش وزن فوری داشته باشم. 
: آیا این رژیم در همین مدت زمان کوتاه، اثری 

منفی برای شما نداشته است؟
یا ریفالکس  این مدت کمی احساس سوزش سر دل  در 
می کنم که شاید به دلیل مصرف غذاهای تند و فلفلی باشد. 
روز  طول  در  که  ساعت هایی  تعداد  بخواهید،  را  راستش 
گرسنه می شوم هم تقریبا زیاد است اما سعی می کنم این 

مشکالت را تحمل کنم تا زودتر به وزن دلخواهم برسم.

خانمبدریخانمبدریکهقصدکاهشوزنفوریدارد،میگوید:کهقصدکاهشوزنفوریدارد،میگوید:

فقط روزی یک وعده غذای اصلی می خورم! فقط روزی یک وعده غذای اصلی می خورم! 

زیاده روی در مصرف قهوه و غذاهای 
تند، ریفالکس را تشدید می کند!

  دکتر ایرج خسرونیا/ رئیس انجمن متخصصان داخلی ایران   

نگاه متخصص داخلی

در »میزگرد تغذیه« این شماره میزبان خانم گل مینا بدری هستیم که می خواهند تا 
فرارسیدن سال جدید، وزنشان را به سرعت کاهش بدهند و به همین دلیل هم یک رژیم 
سخت و ظاهرا غیراصولی را دنبال می کنند. در ادامه این مطلب، بیشتر با شرایط خانم 
بدری آشنا می شویم و نظر کارشناسان سالمت را هم دربارهایشان جویا خواهیم شد. 

 ندا احمدلو 

»میزگردتغذیه«دربارهروندالغریگلمینابدری
باحضوردکترمحمدحسنانتظاریمتخصصتغذیه

ودکترایرجخسرونیامتخصصداخلی

کاهش وزن با مصکاهش وزن با مصررف ف 
یک وعده غذا درطول روز یک وعده غذا درطول روز 
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: آقای دکتر! صحبت های خانم بدری 
را شنیدید. نظر شما درباره تصمیم ایشان برای 

کاهش وزن چیست؟ 
اگر بخواهم واقعیت را بگوییم، بهتر است صراحتا 
به خانم بدری اعالم کنم که دنبال کردن این رژیم 
غذایی، بزرگ ترین تصمیم اشتباه زندگیشان است! 
بدن ما به عنوان یک سیستم هوشمند به هیچ وجه 
قبول نمی کند که ما فقط روزی یک وعده غذایی 
کنیم و ساعت های  را مصرف  اما حجیم  اصلی 

زیادی از روز را گرسنه بمانیم. 
بهتر است افرادی مانند خانم بدری که اقدام به 
حذف وعده های اصلی یا میان وعده ها می کنند، 
در  غذاها  مصرف  بین  فاصله  وقتی  که  بدانند 
وعده ها و میان وعده ها زیاد می شود، بدن به طور 
خودکار با احساس کمبود غذا یا قحطی مواجه 
می شود. وقتی که بدن احساس کند غذای کافی 
در اختیارش قرار نمی گیرد، بالفاصله برای مبارزه 
با این قحطی، سرعت متابولیسم را شدیدا کاهش 
می دهد. بنابراین، ممکن است افرادی مانند این 
وزن  کاهش  اول،  هفته های  و  روزها  در  خانم 
خوبی را مشاهده کنند اما در فاصله کوتاهی با 
توقف روند کاهش وزن به دلیل کاهش سرعت 

سوخت وساز در بدن مواجه شوند. 
بدن  حیاتی  ارگان های  تمامی  اینها،  بر  عالوه 
دریافت  به  شبانه روز  ساعت های  تمامی  در  ما 
منظم گروه های غذایی مختلف مانند پروتئین ها، 
چربی ها،  کربوهیدرات ها، میوه ها و سبزی ها نیاز 
این رژیم های غذایی  از  پیروی  بنابراین،  دارند. 
بسیار ناسالم حتی برای کوتاه مدت هم می تواند 
عوارض جسمانی و روانی جبران ناپذیری برای 

فرد به همراه داشته باشد. 

: در چنین شرایطی، توصیه شما به خانم 
بدری چیست؟

اوال اینکه این اضافه وزن، یک ماهه و یک ساله به دست 
نیامده که ایشان بخواهند سریعا آن را از بین ببرند. 
هرچقدر که روند کاهش وزن سریع تر و غیراصولی تر 
باشد، احتمال بازگشت دوباره وزن هم بیشتر خواهد 
کاهش  اول،  مرحله  در  باید  ایشان  بنابراین،  بود. 

وزن ناگهانی را برای همیشه کنار بگذارند و برای 
دریافت یک رژیم غذایی اصولی به متخصص تغذیه 
مراجعه کنند. در مرحله بعدی، افرادی مانند خانم 
بدری باید بدانند که بدن ما برای کاهش وزن به 
گرسنگی کشیدن نیاز ندارد. ما باید کاهش کالری 
را به گونه ای تنظیم کنیم که بدن بتواند این کمبود 
کالری دریافتی در طول روز را تحمل کند. از این رو، 

ایشان به جای اینکه فقط یک وعده  اصلی اما حجیم 
از غذاها را مصرف کنند، باید الگوی غذا خوردن 
خود را به سه وعده اصلی و سه میان وعده تغییر 
دهند، و به جای مصرف غذاهای حجیم در یک وعده 
هم حجم غذاهای مصرفی در هر وعده یا میان وعده 
را محدود کنند. با افزایش تعداد وعده ها و کاهش 
حجم غذا در هر وعده، بدن دچار گرسنگی نمی شود 

و اختاللی در سوخت وساز هم به وجود نمی آید. 
ما باید در رژیم غذایی افرادی مانند خانم بدری، 
میزان مصرف قندهای کندجذب را افزایش دهیم. 

: منظورتان از قندهای ُکندجذب چیست؟
خوراکی های حاوی قندهای کندجذب در کالری 
و قند مساوی با سایر خوراکی ها، احساس سیری 
طوالنی تری به فرد می دهند و روند کاهش وزن او 
را بهتر می کنند. عالوه بر این، زمانی که فردی میزان 
دریافت خوراکی های حاوی قندهای کندجذب را 
در رژیم غذایی افزایش می دهد، در طول روز کمتر 
ریزه خواری می کند، درحالی که همین عادت هم 
می تواند به کاهش وزن او کمک کند. بهتر است 
چربی  به  بدن  در  کندجذب  قندهای  که  بدانید 
با  را  فرد  وزن  کاهش  روند  و  نمی شوند  تبدیل 
چالش مواجه نمی کنند. مثال انواع حبوبات،  میوه ها، 
شیر و لبنیات کم چرب در مقایسه با برنج، پاستا یا 
نان های سفید حاوی قندهای کندجذب بیشتری 
هستند. از این رو وقتی فردی برنامه کاهش وزن را 
شروع می کند، باید میزان مصرف این خوراکی ها 

را در برنامه غذایی اش افزایش دهد. 
به مصرف  ایرانی ها  بیشتر  آنجایی که  از  معموال 
برنج قهوه ای عادت ندارند، توصیه ما به افرادی 
مانند خانم بدری که می خواهند کاهش وزن خوبی 
مصرفی  برنج های  که  است  این  کنند،  تجربه  را 
خود را با انواع حبوبات یا سبزی ها ترکیب کنند 
تا در حجم مساوی از برنج ساده، کالری کمتری 
به بدنشان برسانند و برای مدت طوالنی تری هم 
احساس سیری داشته باشند. میوه های تازه فصل 
در کنار شیر و لبنیات کم چرب می تواند بهترین 

میان وعده برای افرادی مانند ایشان باشد.

تأکیدتأکیددکترمحمدحسنانتظاریدکترمحمدحسنانتظاریبهخانمبدری:بهخانمبدری:

شما باید تعداد وعده های غذایی تان را به جای کاهش، افزایش دهید!شما باید تعداد وعده های غذایی تان را به جای کاهش، افزایش دهید!
خانم بدری خانم بدری 

به جای اینکه به جای اینکه 
فقط یک وعده  فقط یک وعده  

اصلی اما حجیم اصلی اما حجیم 
از غذاها را از غذاها را 

مصرف کنند باید الگوی غذا مصرف کنند باید الگوی غذا 
خوردن خود را به سه وعده خوردن خود را به سه وعده 

اصلی و سه میان وعده تغییر اصلی و سه میان وعده تغییر 
دهند و به جای مصرف غذاهای دهند و به جای مصرف غذاهای 

حجیم در یک وعده هم حجم حجیم در یک وعده هم حجم 
غذاهای مصرفی در هر وعده غذاهای مصرفی در هر وعده 
یا میان وعده را محدود کنند. یا میان وعده را محدود کنند. 

با افزایش تعداد وعده ها و با افزایش تعداد وعده ها و 
کاهش حجم غذا در هر وعده، کاهش حجم غذا در هر وعده، 

بدن دچار گرسنگی نمی شود بدن دچار گرسنگی نمی شود 
و اختاللی در سوخت وساز هم و اختاللی در سوخت وساز هم 

به وجود نمی آید. ما باید در به وجود نمی آید. ما باید در 
رژیم غذایی افرادی مانند خانم رژیم غذایی افرادی مانند خانم 

بدری، میزان مصرف قندهای بدری، میزان مصرف قندهای 
کندجذب را افزایش دهیم کندجذب را افزایش دهیم 

  

یکی از کارهای نادرستی که خانم بدری برای کاهش وزن شدید و 
سریع شروع کرده اند، افزایش ناگهانی مصرف قهوه و غذاهای تند 
در طول روز است. هرچند که نوشیدن قهوه یا خوردن غذاهای تند 
و پُرادویه می تواند به افزایش سوخت وساز بدن کمک کند و باعث 
تسریع در روند کاهش وزن شود، اما بهتر است بدانید که هم قهوه 
و هم غذاهای تند می توانند عاملی برای تحریک ریفالکس معده 
باشند. اگر شما هر سطحی از ریفالکس را از قبل داشته باشید و 
ناگهان برای افزایش مصرف قهوه و غذاهای تند اقدام کنید، حتما 
با تشدید این مشکل گوارشی مواجه خواهید شد. به طور کلی، اگر 
جزو افرادی هستید که به طور مداوم دچار ریفالکس می شوید، باید تا 
جایی که می توانید حتما میزان مصرف نوشیدنی های کافئین دار مانند 
انواع چای یا قهوه را محدود کنید یا چای و قهوه را به صورت کامال 
رقیق بنوشید. استفاده از غذاهای تند و پُرادویه تقریبا برای تمامی 
بیماران مبتال به ریفالکس ممنوع است. از طرف دیگر، بعضی از 
بیماران مبتال به این مشکل گوارشی با خوردن گروهی از غذاهای 
خاص با سوزش شدید سر دل مواجه می شوند. بنابراین، اگر فکر 
می کنید که خوراکی های خاصی مانند سس ها، گوجه فرنگی یا 
غذاهای آماده واقعا ریفالکس شما را تشدید می کنند، بهتر است 
که تا بهبودی نسبی حتما مصرف این خوراکی ها را متوقف کنید. 
توصیه دیگری که معموال به بیماران مبتال به ریفالکس می شود، 
این است که تا حداکثر امکان سراغ مصرف نوشیدنی های گازدار 
نروند و تا جایی که می توانند هم از نوشیدن آب و مایعات در 
تشدید  باعث  ترش  میوه های  معموال  کنند.  خودداری  غذا  بین 
ریفالکس می شوند اما خوردن بعضی میوه ها مانند موز یا سیب 

به تسکین عالئم این بیماری کمک می کنند. 
به خاطر داشته باشید که اگر مبتال به ریفالکس هستید، نباید موقع 
غذا خوردن روی شکم خود خم شوید یا لباس هایی با کمر تنگ 
ایجاد هر گونه فشار روی سیستم گوارشی هنگام غذا  بپوشید. 
خوردن می تواند با تشدید ریفالکس همراه باشد. درنهایت اینکه 
به تمامی افراد مبتال به ریفالکس معده که هر سطحی از این بیماری 
را تجربه می کنند، توصیه می شود که هرگز بالفاصله بعد از مصرف 
وعده های غذایی اصلی یا میان وعده های غذایی نخوابند یا دراز 
نکشند. بهتر است که این افراد بین مصرف غذا و دراز کشیدن 
حدود 45 تا 50 دقیقه فاصله بگذارند. به یاد داشته باشید که استعمال 

سیگار یا قلیان هم می تواند بر تشدید ریفالکس اثرگذار باشد.

نگاه متخصص تغذیه


