
: آقای دکتر! در مورد رژیم خانم 
رضایی برایمان بگویید.

خانم رضایی با عارضه نفروپاتی یا دفع پروتئین 
در ادرار به من مراجعه کردند. این خانم مبتال 
به دیابت نوع1 هم بودند. وزن باالیی داشتند 
و برای کنترل قندخون و کاهش وزن مراجعه 
کرده بودند. در این بیماران کاهش وزن باعث 
التهابی می شود و در نهایت  کاهش عوامل 
سیر بیماری را کند و حتی معکوس می کند. 
درمان  برای  بیماران  موارد،  از  بسیاری  در 
از  یکی  می کنند.  مصرف  زیادی  داروهای 
طوالنی مدت  در  که  است  کورتون  داروها 
افزایش قندخون می شود و می تواند  باعث 
زمینه ساز دیابت و افزایش وزن شود. برای 
خانم رضایی رژیم دیابتی- کلیوی- کاهش 
نوع1  دیابت  گفته خودشان،  به  دادم.  وزن 
داشتند که البته دیابت نوع1 تا آخر عمر نیاز 
به تزریق انسولین دارد. از نظر من تشخیص 
دیابت نوع1 در این خانم اشتباه بوده است. 

این خانم نزدیک 50 واحد انسولین تزریق 
می کردند که با مصرف مکمل های غذایی و 
به 4 واحد رسید و 20  رژیم کاهش وزن 
کیلوگرم هم کاهش وزن داشتند. در آزمایش 
اخیر دفع پروتئین نداشتند و قرار شد تا اطالع 
ثانوی با انسولین خداحافظی کنند و به جای 

آن دارو مصرف کنند.
: چه نوع رژیمی برای این خانم 

تجویز کردید؟
رژیمی که به ایشان تجویز کردم، رژیم  درمانی 
بود و فقط برای کاهش وزن نبود. این نوع 
رژیم ها برای هر فرد متفاوت است و برای 
موثر بودن باید مو به مو رعایت شود. این 
خانم هم پشتکار خوبی داشتند و رژیم را 
به خوبی اجرا کردند. به دنبال اجرای خوب 
آمد  پایین  پروتئین  دفع  و  قندخون  رژیم 
که  داشتند  خوبی  وزن  کاهش  آن  کنار  و 
خود در کاهش مصرف انسولین دخیل بود. 
البته در این بین مصرف داروهای مربوط به 

کلیه هم موثر بود و جا دارد از متخصص 
علم  در  کنم.  تشکر  خانم  این  نفرولوژی  
پزشکی کار گروهی بسیار مهم است و اگر 
به  نبودند  ایشان  خانم رضایی تحت کنترل 

این نتیجه نمی رسیدند.
: ممکن است کمی در مورد جزییات 

رژیم هم توضیح دهید؟

زمانی که بیماری دفع پروتئین دارد باید پروتئین 
دریافتی را به نحوی تنظیم کنیم که مناسب 
این بیمار باشد؛ یعنی به ازای هر کیلوگرم از 
وزن بدن به اندازه ای پروتئین تجویز می کنیم 
که نه به کلیه فشار بیاورد، نه باعث ضعف و 
تحلیل عضالت شود. حذف کامل پروتئین 
نداریم. نصف پروتئین دریافتی حیوانی است 
نفروپاتی،  ایجاد  و نصف آن گیاهی. عامل 
قندخون باالست. بنابراین بهترین کار این است 
که قندخون را کنترل کنیم تا آسیب به کلیه کم 
شود. قندهای ساده را به کل حذف می کنیم 
پیچیده و در اصطالح  و کربوهیدرات های 
دارای فیبر را در برنامه روزانه می گنجانیم. 
کربوهیدرات ها در 6 وعده گنجانده می شود 
و قند به نحوی تنظیم خواهد شد که نه باعث 
افزایش قندخون شود و نه عالئم افت قندخون 
را داشته باشیم. وقتی قند کنترل شد، فشار 
روی کلیه کم می شود و عوارض کلیوی هم 

کاهش پیدا می کند.

توصیه های دکتر حسین ایمانی به سوژه »میزگرد تغذیه«

با اصالح رژیم غذایی می توان قند خون را کنترل کرد

نگاه متخصص تغذیه

وابسته بودن به انسولین در زندگی باعث می شود بیمار 
احساس کند زندگی اش متفاوت از دیگران است و نمی تواند 
مانند سایرین از زندگی اش لذت ببرد. این موضوع باعث 
افسرده  به تدریج  بیمار و  فرد  انزواطلبی  گوشه گیری و 
انتخاب  با  که  است  حالی  در  این  می شود.  وی  شدن 
شیوه درست در زندگی می توان تا جای ممکن وابستگی بیماران دیابتی 
را به انسولین کاهش داد و کمک کرد این افراد زندگی کامال طبیعی را 
تجربه کنند. مهمان »میزگرد تغذیه« این هفته ما خانمی مبتال به دیابت 
نوع1 هستند که در مراجعه به متخصص تغذیه نه تنها وزن خود را 20 
کیلوگرم کم کرده اند، بلکه توانسته اند قند خون خود را هم کنترل کنند.

 سمیه 
مقصودعلی

: چه شد که به متخصص تغذیه 
کردید؟ مراجعه 

مبتال  است  سال   14 و  هستم  ساله   30
زیرنظر  مدت ها  شده ام.  نوع1  دیابت  به 
متخصص نفرولوژی بودم. شهریور 95 از 
ارجاع  تغذیه  متخصص  به  پزشکم  سوی 
و  زندگی  شیوه  اصالح  با  تا  شدم  داده 
تغذیه مناسب هم وزنم را کم کنم و هم 
بیاورم.  پایین  را  مصرفی ام  انسولین  دوز 

باال بود و فشارخون  ادرارم  دفع پروتئین 
داشتم. از آنجا که مادرم دیالیز می شد، از 
ترس اینکه این موضوع ارثی باشد و من 
کلیه هایم  و  شوم  کار  این  به  مجبور  هم 
تغذیه  متخصص  به  بدهم،  دست  از  را 

کردم. مراجعه 
نظر  زیر  که  سال   1 این  طی   :
متخصص تغذیه بودید، چه اتفاقی افتاد؟
حدود  سانتی متر   151 قد  با   95 شهریور 

وزنم  حاضر  حال  در  بودم.  کیلوگرم   69
به 49 کیلوگرم رسیده و این موضوع تاثیر 
قابل مالحظه ای در بهبودم داشته است. در 
ضمن به واسطه رژیم غذایی، دوز انسولینم 
از 50 واحد به 4 واحد رسیده که متخصص 
تغذیه از من خواست آن را هم قطع کنم. 
دفع پروتئینم هم بسیار کم شده و فشارخونم 

است. متعادل 
: متخصص تغذیه چه نوع رژیمی 

کرد؟ تجویز  برایتان 
میزان مصرف مواد قندی را کاهش داد و 
برای مصرف نمک، چربی و منابع غذایی 
نشاسته ای برایم محدودیت قائل شد. اوایل 
دست  از  ترس  از  اما  بود،  سخت  برایم 
دادن کلیه رژیم را مو به مو رعایت کردم 
و همین موضوع باعث شد به نتیجه برسم.

: ورزش هم می کنید؟
صبح ها تقریبا 1 ساعت پیاده روی می کنم.

»میزگرد تغذیه« درباره روند کاهش وزن
 خانم عادله رضایی با حضور 

دکتر فاطمه پوررضا قلی فوق تخصص نفرولوژی
دکتر احمد باقری مقدم متخصص پزشکی ورزشی 

دکتر محمدرضا مهاجرتهرانی متخصص غدد  
دکتر حسین ایمانی متخصص تغذیه

20 کیلوگرم 
کاهش وزن 
برای کنترل 
قـنـد خـون

در بیماران مبتال به نارسایی کلیه 
رژیم غذایی و کاهش وزن مهم تر است

قطع انسولین 
تا اطالع ثانوی امکان ندارد!

 دکتر فاطمه پوررضاقلی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

 دکتر محمدرضا مهاجرتهرانی
عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه فوق تخصص نفرولوژی

نگاه متخصص غدد و متابولیسم

اصلی ترین عامل دخیل در دفع پروتئین از ادرار، دیابت است. البته مسائل 
دیگری هم می تواند باعث این مساله شود که از آن جمله می توان به 
بیماری های خودایمنی یا آسیب بافت کلیه اشاره کرد، اما در بیشتر موارد 
افزایش قندخون به تدریج علت آسیب بافت کلیه و دفع پروتئین از آن 
می شود. در صورتی که این مساله نادیده گرفته شود، به مرور سطح آلبومین 
در خون پایین می آید و شاهد تجمع آب در بدن یا همان ادم خواهیم بود. 
همچنین فشارخون و چربی خون باال می رود و در نهایت باعث تخریب 
بافت کلیه ها و نارسایی کلیوی می شود. در این شرایط فرد یا باید دیالیز 
انجام دهد یا پیوند کلیه. وقتی در فردی تشخیص دفع پروتئین از ادرار 
داده می شود از داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی و کورتون، داروهای 
کنترل کننده فشارخون و چربی خون و... برای درمانش استفاده می کنند، اما 
اولین توصیه و اساسی ترین موضوع کنترل وزن و انتخاب شیوه درست 
زندگی است.  البته دیابت نوع1 وابسته به انسولین است و رژیم غذایی 
شاید تاثیر چندانی در کاهش میزان انسولین دریافتی نداشته باشد، اما 
در دیابت نوع2 تغییر شیوه زندگی و انتخاب رژیم غذایی سالم و 
متناسب می تواند در کاهش قندخون و افزایش کیفیت زندگی بیمار 
بسیار موثر باشد. بهترین رژیم غذایی برای این بیماران رژیم »دش« 
یعنی رژیمی مملو از سبزیجات و منابع غذایی پروتئینی پایین است. 
البته ما بیماران مبتال به دیابت نوع2 را حتما به متخصص تغذیه 
ارجاع می دهیم زیرا شیوه درست زندگی در این بیماران می تواند 
درمان کننده باشد، اما در بیماران مبتال به دیابت نوع1 رژیم غذایی 
و کاهش وزن می تواند تا حدی میزان نیاز بدن به انسولین را کاهش 
دهد و از بروز بسیاری از عوارض و درگیری های کلیوی جلوگیری 
کند. به طور کلی، رژیم غذایی کاهش وزن، کنار گذاشتن سیگار و دخانیات 
و الکل، داشتن فعالیت بدنی و ورزش و محدودیت مصرف نمک و 

پروتئین یکی از ارکان اصلی درمان در این بیماران محسوب می شود.

وقتی فردی با عالیم دیابت مراجعه می کند، پزشک باید تشخیص دهد 
بیمار مبتال به دیابت نوع1 یا 2 یا انواع دیگر دیابت است. دیابت نوع1 
معموال پر سر و صداست و با تکرر ادرار، پرنوشی و کاهش وزن 
این  می شود.  داده  تشخیص  پایین  سنین  در  بیشتر  و  است  همراه 
براساس دانش  کنند و  انسولین مصرف  تا آخر عمر  باید  بیماران 
فعلی نمی توان انسولین را قطع کرد. البته در برخی شرایط خاص 
در بیمارانی که دیابت نوع1 برایشان تشخیص داده شده، چند ماه 
بعد از تشخیص نیازشان به انسولین کم می شود و حتی موقت قطع 
خواهدشد که به آن دوره ماه عسل می گویند. این موضوع موقت 
است و نیاز بیمار به انسولین بازمی گردد و با رژیم نمی توان آن را 
کنترل کرد.  از نظر من هم این خانم شاید تظاهرات دیابت نوع1 را 
داشته، اما مبتال به دیابت نوع دو بوده اند زیرا بعد از کنترل بیماری و 
انتخاب شیوه درست زندگی و رفع مسمومیت گلوکز، نیاز به انسولین 

در ایشان کم شده و لوزالمعده هم شروع به ترشح انسولین کرده است.

ورزش هوازی و با شدت کم 
را توصیه می کنیم

  دکتر احمد باقری مقدم
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نگاه متخصص پزشکی ورزشی

هم دیابت و هم نارسایی کلیه هر دو مستعدکننده عوارض قلبی-عروقی 
و فشارخون باالست. تمام این موارد کنار مشکالت روانی و کیفیت 
پایین زندگی که این بیماران دارند باعث می شود ورزش یکی از ارکان 
اساسی در درمان و بهبود کیفیت زندگی شان باشد. حتی در بیمارانی که 
دیالیز می شوند هم ورزش را توصیه می کنیم و محدودیتی از نظر ورزش 
نداریم چون متابولیسم قند را بهبود می بخشد، مصرف قند را در سلو ل ها 

بهتر می کند و میزان مصرف دارو را کاهش می دهد.
ورزش در این گروه از بیماران باعث بهبود سیستم قلبی - تنفسی می شود، 
فشارخون را پایین می  آورد، سرعت عوارض کلیوی و پیشرفت بیماری 
را کاهش می دهد و احتمال بروز حمالت قلبی را پایین می آورد. در عین 
حال قدرت عضالت را باال می برد، زانوها را مستحکم تر می کند و باعث 

افزایش انرژی و اعتماد به نفس می شود. 
برنامه های ورزشی در این بیماران باید شامل ورزش های هوازی 3 
بار در هفته در دو نوبت 30دقیقه ای برای 6 ماه باشد. البته ورزش 
را باید با شدت کم شروع کرد؛ یعنی اگر ضربان قلب به 90 تا 100 
برسد، کفایت می کند. مدت هم باید ابتدا 10 دقیقه باشد و به تدریج 
به 30دقیقه برسد. این گروه از افراد می توانند از پیاده روی و شنا 
کمک بگیرند و همراه آن با وزنه و کشش با شدت کم و مقاومت 
پایین 3 بار در هفته ورزش قدرتی داشته باشند. تمرینات انعطاف پذیری 
هم برای بهبود دامنه حرکات مفاصل نیاز است. تمرینات تعادلی را هم 
حتما توصیه می کنم تا خطر افتادن و آسیب های همراه به حداقل برسد. 
اگر فشارخون بیمار باالی 20 باشد نباید ورزش کند و الزم است ابتدا 
فشارخونش را کنترل کند. اگر دچار اختالالت الکترولیتی است نیز باید 
ابتدا آن را اصالح کند و اگر به تازگی سکته کرده  ممنوعیت ورزشی دارد 
و پزشک باید نوارهای قلبی اش را بررسی کند. به دلیل ویژگی هایی که 
خانم رضایی دارند، حتما هنگام ورزش باید همراه داشته باشند و اطالعات 
بیماری و داروهای مصرفی خود را در جیب یا آویز به گردن نگه دارند تا 
اگر مشکلی ایجاد شد، اورژانس یا اطرافیان بتوانند تصمیم گیری درستی 
انجام دهند. هنگام ورزش نیز مایعات به اندازه کافی بنوشند و به خاطر 
داشته باشند ورزش در هوای گرم مناسب نیست و بیمار باید مواد قندی 
شیرین همراه خود داشته باشد و با بروز عالئم کاهش قندخون مثل تعریق 

یا کاهش سطح هوشیاری یا اختالل تکلم شکالت در دهانش بگذارد.

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

 رژیمی که برای خانم 
رضایی تجویز کردم 
رژیم  درمانی بود و 
فقط برای کاهش وزن 
نبود. این نوع رژیم ها 
برای هر فرد متفاوت است و برای 
موثر بودن باید به دقت رعایت شود. 
این خانم هم پشتکار خوبی داشتند و 
رژیم را به خوبی اجرا کردند

خانم رضایی که در طول 1 سال توانسته است 20 کیلوگرم از وزنش کم کند، می گوید:

از ترس نارسایی کلیه هایم، شیوه زندگی ام را تغییر دادم 

میزگرد تغذیه شماره ششصدوچهل ونه  شنبه دو دی نودوشش26


