
: آقای دکتر! به خانم پاییزه به دلیل 
جراحی که پیش رو دارند، توصیه شده وزن 
و  وزن  کاهش  بین  ارتباطی  چه  کنند.  کم 
موفقیت عمل های جراحی و بهبود وضعیت 

ایشان وجود دارد؟
مفاصل  از  اعم  مفاصل  به  که  فشاری  نسبت 
اندام ها یا ستون فقرات می آید بعد از کاهش وزن 
1 به 4 و حتی گاهی 1 به 8 است. به عبارتی 
و  کیلوگرم   4 تا  وزن  کاهش  کیلوگرم  هر  با 
حتی بیشتر، فشار بر زانوها و ستون فقرات کم 
می شود. به طور مثال، وقتی فردی 5 کیلوگرم 
وزن کم می کند حدود 20 کیلوگرم بار از روی 
این مفاصل برداشته می شود و مشخص است 
متخصصان ارتوپدی ترجیح می دهند ابتدا این 
بار از روی مفاصل برداشته شود و در صورت 

لزوم جراحی انجام گیرد.
: آیا بین آمبولی و شیوه زندگی افراد 

ارتباطی وجود دارد؟
آمبولی ریه علل زیادی دارد اما بسیاری از آنها 
مستقیم یا غیرمستقیم با شیوه زندگی در ارتباط 
است. یکی از این موارد که به صورت غیرمستقیم 
با آمبولی و وزن در ارتباط است، فعالیت فیزیکی 
است. بسیاری از بیمارانی که آمبولی می کنند، 
به دنبال عمل جراحی و استراحت مطلق دچار 
ترومبوز و آمبولی می شوند. به عنوان مثال در 
جراحی های ارتوپدی، جراح در اولین فرصت 

بیمار را مجبور به حرکت می کند زیرا خوابیدن، 
خطر آمبولی را باال می برد. فعالیت نداشتن احتمال 
اضافه وزن را بیشتر می کند که یکی دیگر از 

دالیل بروز آمبولی است.
: شما چه رژیمی برای خانم پاییزه 
تجویز کردید؟ آیا ارتباطی به نوع بیماری های 

ایشان داشت؟
به چند  مبتال  بیماران  پاییزه جزو گروه  خانم 
مبتال  داشته اند،  ریوی  آمبولی  بیماری اند.  نوع 
به بیماری مفصلی هستند، دیابت و ادم دارند و 
... در این بیماران اصل بر تغییر رفتار است. من 
تالش می کنم رفتارها را اصالح کنم و برای این 
موضوع وقت می گذارم. بدون اغراق برای هر 
بیمار حدود 30 تا 45 دقیقه و گاهی در ویزیت 
اول حتی تا یک ساعت هم وقت صرف می کنم. 
این موضوع به بیمار اعتمادبه نفس می دهد، مسائل 
خلقی اش بهبود می یابد و وزن کم می کند. وقتی 
کاهش وزن شروع می شود، اعتمادبه نفس بیمار 
باالتر می رود. ترجیح ما این است ابتدای کار از 
دارو استفاده نکنیم. البته داروهای مجاز الغری 
در بازار زیاد هم نیست و داروهایی که هم اکنون 
می بینید یا غیرمجازند یا بی تاثیر و بیشتر جنبه 
القایی دارند! از سوی دیگر، بیماران به اندازه 
کافی به دلیل دیگر مشکالتشان دارو مصرف 
نیست  نیازی  موارد خاص  در  می کنند و جز 

داروی الغری هم مصرف کنند.

: با توجه به اینکه خانم پاییزه به دلیل 
جمله  از  داروهایی  دارند،  که  بیماری هایی 
کورتون یا وارفارین هم مصرف می کنند چه 
مسائلی را در رژیمشان مورد توجه قرار دادید؟
بیمارانی که داروهای استروئیدی مصرف می کنند 
نسبت به افراد عادی نیاز بیشتری به کلسیم و 
ویتامین D دارند. در جامعه ما حدود 70 درصد 
افراد کمبود ویتامین D دارند. در بیماران هم 
میزان کلسیم هم ویتامین D اندازه گیری می شود 
و در صورت کمبود به واسطه مکمل ها جبران 
خواهد شد. منبع اصلی کلسیم لبنیات است و 
هر واحد لبنیات اگر 500-400 میلی گرم کلسیم 
داشته باشد با مصرف 3 واحد لبنیات می توان 
نیاز 1500 میلی گرمی بیماران را رفع کرد. این 
بیمار به دلیل آمبولی ریه، داروی وارفارین و 
دیگر داروهای رقیق کننده خون استفاده می کنند. 
وارفارین با برخی مواد غذایی مثل کاهو و برخی 
سبزیجات تداخل دارد و بیمار باید این موضوع 

را رعایت کند.

: پس برای یک بیمار مبتال به آمبولی 
ریه باید رژیم اختصاصی تجویز کرد؟

نه، همین که رژیم غذایی سالم باشد و فرد میزان 
کافی کالری از تمامی گروه های غذایی به طور 

متعادل و متناسب دریافت کند، کافی است.
: در مورد ریزش مویشان چه کردید؟ 
بسیار گله مند بودند که هر رژیمی می گرفتم 

سبب ریزش مویم می شد!
گاهی رژیمی به بیمار داده می شود که اصولی 
نیست و این موضوع سبب بروز برخی کمبودها 
در بدن و ریزش مو می شود. اگر نزد متخصص 
تغذیه ای بروید که علم تغذیه داشته و پایبند به 
اصول آن باشد، بعید است رژیمی که تجویز 
سبب  نخست  ماه  چند  در  حداقل  می شود 
ریزش موی ناشی از رژیم شود. البته ریزش 
مو مدل های مختلفی دارد و ممکن است فرد 
یا تشدید  به دالیل متفاوت دچار ریزش مو 
ریزش مو شود. در کل، در رژیم علمی بسیار 
شدید  کمبودهای  دچار  فرد  که  است  بعید 
تغذیه ای شود که در نهایت دچار ریزش مو 
شود. این موضوع شاید بیشتر نوعی القا باشد. 
با این وجود برای پیشگیری معموال متخصصان 
تغذیه از ماه دوم و سوم رژیم درمانی مکمل های 
ویتامینی را به صورت روزانه یا هفتگی تجویز 
می کنند تا از احتمال وقوع کمبودهای تغذیه ای 

شود. پیشگیری 

تاکید دکترمحمدحسن ابوالحسنی  به سوژه »میزگرد تغذیه«
برای بیمار آمبولی، کاهش وزن 100 برابر اهمیت دارد

نگاه متخصص تغذیه

»هر بار که به استخر می رفتم، خانم ها شکایت می کردند که این خانم بیمار 
است و نباید به او اجازه ورود به استخر را بدهید! پایم سیاه و کبود شده 
بود و ورم داشت. بهترین ورزشی که برایم توصیه شده بود، ورزش آبی بود 
اما با وجود این بیماری و نگاه های مردم حتی از آن هم منع شدم. تنها راهی 
که برایم مانده بود کم کردن وزن بود!« اینها بخشی از صحبت های مهمان »میزگرد تغذیه« 
این هفته است. خانم آمنه پاییزه، متولد 1349 که 25 سال پیش اتفاقی زندگی او را زیر و 

رو کرد. ادامه ماجرا را از زبان خودشان بخوانید.

 سمیه 
مقصودعلی

: چطور شد که تصمیم گرفتید وزن 
کم کنید؟

حدود 25 سال پیش یکی از پاهایم خم و خشک 
شد، به طوری که نمی توانستم آن را زمین بگذارم. 
نزد هر پزشکی مراجعه کردم، گفتند مبتال به تب 
مالت شده ای تا اینکه درنهایت در بیمارستان 
لخته  پایم  در  دادند  تشخیص  امام خمینی)ره( 
خون ایجاد شده و برای 2 هفته بستری شدم. 
بعد از آنکه مرخص شدم حالت تهوع داشتم 
و با هر بار تهوع لخته های خون باال می آوردم. 
این موضوع تکرار شد و در بیمارستان مجددا 
بستری شدم. پزشکان، تشخیص آمبولی ریه دادند 
و بعد از 3 روز که در  آی سی یو بستری بودم، 

مرخص شدم. از آن به بعد وزنم مرتب اضافه 
شد و بدنم افت کرد. پاهایم ورم می کرد و هر 
سال در بیمارستان بستری بودم. به طور مثال، 
یک بار دیگر با یک سرماخوردگی ساده و یک 
عطسه لخته خونی در مغزم تشکیل شد و به قدری 
دچار سردرد شدم که دیگر نمی توانستم تحمل 
کنم. در همین جریان دیابت هم گرفتم. دیگر 
نمی توانستم حرکت کنم و داروهایی که مصرف 

می کردم، باعث شد روز به روز چاق تر شوم.
: قبل از آمبولی وزنتان چقدر بود؟
با قد 165 سانتی متر حدود 75 کیلوگرم بودم.

: وقتی تصمیم گرفتید وزن کم کنید 
به چند کیلوگرم رسیده بودید؟

115 کیلوگرم!
: قبل از این، هرگز رژیم نگرفتید؟

بله البته! دمنوش الغری می خوردم و چند بار 
پیدا  مو  ریزش  بار  هر  ولی  گرفتم  رژیم  هم 
می گفت  می دید،  را  من  هر کسی  و  می کردم 
و  شده  خالی  و  ریخته  سرت  موهای  چقدر 
اعصابم به هم می ریخت و رژیم را رها می کردم.

: این بار چطور شد که رژیم اصولی 
گرفتید؟

نزد متخصص عروق رفتم و ایشان گفتند وزنتان باید 
کم شود تا بتوانیم پایتان را عمل کنیم. پوست پایم 
سیاه شده بود و ورم داشت. گفتند اگر عمل نکنیم، 
با باال رفتن سن وضعیت جسمانی ام بدتر می شود. 

این گونه شد که به متخصص تغذیه مراجعه کردم 
تا وزن کم کنم و بخواهم برای عمل آماده شوم.

: رژیم آقای دکتر چه تفاوتی با دیگر 
رژیم هایتان داشت؟

نمی دانم ولی هرچه هست موهایم نمی ریزد. 
این بار انگیزه و اراده خودم هم قوی تر است.

: چند وقت است رژیم دارید؟
حدود 2 ماه است.

: چقدر وزن کم کردید؟
به 104 کیلوگرم رسیدم. البته باید به 90 کیلوگرم 

برسم.
: ورزش هم می کنید؟

بله، پیاده روی و ورزش های آبی.

»میزگرد تغذیه« درباره روند کاهش وزن خانم آمنه پاییزه باحضور
دکتر محمدحسن ابوالحسنی متخصص تغذیه

دکتر مریم کاشانیان متخصص زنان و
احمد باقری مقدم متخصص پزشکی ورزشی

کاهش وزن بعد از 
آمبولی ریه

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.
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آمنه پاییزه که در عرض 2 ماه 11 کیلوگرم وزن کم کرده
هر سال در بیمارستان بستری می شدم!

بیمارانی مانند خانم پاییزه 
که داروهای استروئیدی 
مصرف می کنند نسبت به 
افراد عادی نیاز بیشتری 
به کلسیم و ویتامین D دارند

در یک فرد سالم به طور معمول خون لخته نمی شود و در 
این  بروز  احتمال  می تواند  عوامل  برخی  اما  است  جریان 
مشکل را افزایش دهد. از جمله این عوامل به ویژه در خانم ها 
می توان به افزایش سن، رسوب چربی در عروق خونی، چاقی 
و اضافه وزن، بارداری، مصرف سیگار و دخانیات و دیگر مواد 
اعتیادآور، دیابت، لوپوس، سرطان، برخی بیماری های ژنتیکی، 
چندقلوزایی، بستری شدن های طوالنی مدت در بیمارستان و 
بی تحرکی طوالنی مدت، انواع عفونت ها، واریس و... اشاره کرد.
بهترین اقدام برای پیشگیری این است که اگر خانمی  اضافه 
وزن باال دارد قبل از باردار شدن خود را به وزن طبیعی برساند. 
تا جای ممکن باید در سن مناسب باردار شد و بارداری را به 
سنین باال موکول نکرد. اگر خانمی  مبتال به بیماری خاصی مثل 
دیابت، لوپوس و... است باید زیرنظر باشد تا بیماری کنترل 
یا سیگار می کشد  دارد  شود. در صورتی که خانمی  اعتیاد 
باید آن را ترک کند. اگر به کمک روش های کمک بارداری 
از نظر ترومبوز مورد بررسی  باردار شود حتما  قرار است، 
قرار بگیرد و اگر واریس دارد از مشورت با پزشک بهره ببرد. 
خانم ها در دوران بارداری باید مراقب اضافه وزن باال باشند. 
دیابت بارداری، فشار خون باال و مسمومیت را باید کنترل 
کرد. مصرف مایعات فراوان در دوران بارداری و ورزش و 
در صورت لزوم مصرف داروهای ضدانعقاد خون الزم است.
تا جای ممکن باید تالش کرد خانم ها زایمان طوالنی نداشته 
باشند. سزارین تنها باید درشرایط الزامی انجام شود. اگر الزم است 
باید برای خانم داروی ضدانعقاد خوراکی یا تزریقی تجویز کرد. 
به عبارتی برای پیشگیری از بروز این نوع مشکالت خانم ها باید 
هم در دوران قبل از بارداری، هم بارداری و هم اواخر بارداری 
و زایمان و بعد از هر بار بستری شدن در بیمارستان به دالیل 
مختلف تحت نظر متخصص باشند. در این شرایط از نظر عوامل 
خطر ارزیابی می شوند. کارکنان درمانی نیز باید مراقب این مسائل 

باشند و به خانم ها در رابطه با آن توضیحات الزم را بدهند.
در کل، ترومبوز اتفاقی به نسبت شایع است اما معموال زود 
تشخیص داده می شود و خانم ها مورد درمان قرار می گیرند. 
گاهی ترمبوز ایجادشده در بدن در جریان خون حرکت می کند 
و لخته خود را به ریه یا مغز می رساند و با مسدود کردن 
عروق آن سبب از کار افتادن عضو می شود که بسیار جدی 

و خطرناک است و خطر مرگ را به دنبال دارد.

این خانم به تمرینات هوازی نیاز دارند اما به دلیل مشکالت 
عروقی با محدودیت هایی مواجه هستند. در صورتی که پزشکشان 
صالح بداند ورزش های آبی مانعی ندارد اما در مورد دیگر 
ورزش های هوازی توصیه می کنم تنوع را رعایت کنند. 3 ست 
پیاده روی 20 دقیقه ای در روز و استفاده از دوچرخه ثابت و 
حتی تردمیل مشکلی ایجاد نمی کند. البته به محض دیدن هر 
نوع تورم و قرمزی در پا باید ورزش را متوقف و با پزشک 
معالجشان مشورت کنند. در ضمن، ایشان داروی وارفارین مصرف 
می کنند بنابراین باید مراقب آسیب دیدگی باشند و از پیاده روی 
در سطوح نامناسب و شیب دار خودداری کنند. تمرینات قدرتی 

نیز مانعی ندارد و می توانند روی عضالتشان هم کار کنند.

ابتال به آمبولی در خانم ها دالیل 
متعددی دارد

با دیدن هر نوع تورم و قرمزی، 
ورزش را متوقف کنید

 دکتر مریم کاشانیان/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دکتر احمد باقری مقدم/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان

نگاه متخصص زنان

نگاه متخصص پزشکی ورزشی

شماره ششصدوشصت وهشت  بیست ونه اردیبهشت نودوهفت

به گفته دکتر ابوالحسنی، کاهش وزن در افرادی 
که آمبولی ریه کرده اند و مستعد ترومبوز وریدهای 
عمقی اند، اهمیتی صدچندان دارد. چاقی یکی از 
عوامل خطر آمبولی است و اگر در هر بیمار دیگری 
مثل دیابت و فشارخون و کلیوی و.... گفته می شود 
کاهش وزن به درمان کمک می کند، در آمبولی ریه 
کاهش وزن می تواند از عود بیماری پیشگیری کند.
یکی از دالیلی که به موفقیت خانم پاییزه کمک 
کرد، انگیزه خود ایشان برای بهبود و خسته شدن از 
بستری شدن های مداوم در بیمارستان بود. این خانم 
با انتخاب رژیم اصولی زیرنظر متخصص تغذیه 
توانستند اعتمادبه نفس الزم را برای کاهش وزن 
کسب کنند و امیدواریم به دنبال این کاهش وزن، 

بدن ایشان از بیماری و بیمارستان به دور بماند.

عامل موفقیت؛ خسته شدن از بستری شدن های مکرر

salamat.ir


