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: آقای دکتر! در مورد آقای احمدی و روند کاهش وزنشان 
توضیح دهید.

آقای احمدی 5 ماه پیش با وزن 110 کیلوگرم با کبد چرب درجه3 به 
من مراجعه کردند. همان طور که می دانید با کاهش وزن 10 درصدی، 
کبد یک درجه پاک می شود بنابراین هدف کاهش وزن 10 درصدی 
شد. خوشبختانه ایشان و همسر و فرزندشان بسیار همراه بودند و این 
موضوع به آقای احمدی نیز کمک کرد تا از سفره خانواده تغذیه کنند. 
کنار رژیم با پیاده روی توانستند کاهش وزن خوبی داشته باشند. حاال 
وزنشان به 86 کیلوگرم رسیده که با توجه به قد 179 سانتی متر در حد 
ایده آل است و سونوگرافی کبد نیز نشان داد کبدشان کامال پاک شده است. 
: نکته جالب در رژیم ایشان این است که با وجود کاهش 

وزن باال صورتشان نریخته و دچار کاهش عضالت نشده اند. در 
این مورد هم توضیح بدهید.

درست است زیرا رژیم ایشان از نوع رژیم گرسنگی نبوده و رژیم بسیار 
متعادلی بوده است. از 1500 کیلوکالری شروع شده و به 1200 کیلوکالری 
رسیده است. هیچ ماده غذایی ای حذف نشده و تمام گروه های غذایی در 
برنامه روزانه شان بوده است. حتی نان و برنج نیز حذف نشده و به همین 
دلیل ضعف یا ریزش مو نداشتند. تنها ذائقه شیرین ایشان و اشتهایشان 
کم شد. آقای احمدی با مصرف عصاره خارمریم برای پاک شدن کبد 
و کاهش میزان قند توانستند وزن خوبی کم کنند و ذائقه شیرینشان از 
بین رفت. عدم تمایل ایشان برای مصرف بیشتر مواد غذایی نیز نشان 

می دهد کاهش وزنشان کاهش وزن پایایی بوده و باقی خواهد ماند. 

: پس قرار است برایشان رژیم تثبیت تجویز کنید؟
بله، با توجه به استخوان بندی درشت این وزن مناسب ایشان است و 
باید آن را تثبیت کنند. در حال حاضر عضالت خوبی دارند و چربی 

اضافه ای هم ندارند.
: با توجه به ماه مبارک رمضان چه توصیه ای برای آقای 
احمدی و تمام کسانی دارید که می خواهند وزن کم کنند یا در 

وزن خود ثابت بمانند؟
کاهش وزن در ماه رمضان عملی است و روزه گرفتن مانع این رژیم 
نیست. بهترین کار این است که افراد از مصرف شیرینی  ها و حتی میوه هایی 
که قند باالیی دارند در حجم زیاد خودداری کنند. به عالوه، پیاده روی 

و دریافت آب فراوان بین دو وعده غذایی را پیشنهاد می کنم.

نگاه متخصص تغذیه

: باالترین وزنی که داشته اید، چقدر بوده است؟
118 کیلوگرم. البته این وزنی نیست که با آن به متخصص 
تغذیه مراجعه کردم. حدود 4 سال است به کبد چرب درجه3 
مبتال هستم و زیر نظر متخصص غدد بودم و دارو مصرف 
می کردم. متخصص غدد بارها به من گفته بود باید وزن کم 
کنم و برگه ای برای کاهش وزنم داده بود. همسرم برای کمک 
به من از روی آن برگه مراقب تغذیه من بود و بسیار کمک 
می کرد و به واسطه توجه او توانستم ظرف مدتی که زیر نظر 
متخصص غدد بودم 5 کیلوگرم وزن کم کنم اما اثر چندانی در 

بهبود وضعیتم نداشت. 
: چرا نمی توانستید وزن کم کنید؟

برایم اهمیتی نداشت. نمی توانستم اهمیت آن را درک کنم. به من 
برگه رژیم می دادند و می گفتند رژیم بگیر ولی انگار توصیه ها 
اثر نمی کرد. درنهایت، همسرم که در سخنرانی های آقای دکتر 
در مدارس شرکت کرده بود ایشان را به من معرفی کرد و 
خواست نزد ایشان برای کاهش وزن بروم و من هم پذیرفتم.

: و نتیجه؟
حرف های آقای دکتر انگار تلنگری بود که من را با خطری 

که با آن مواجه بودم، روبرو کرد. ایشان به من گفتند که طبق 
آنالیز دستگاه بدن من 5 سال مسن تر از من است و اگر سریع 
به فکر چاره نباشم کارم به پیوند کبد و دردسرهای بعد از آن 
می کشد، درحالی که با رعایت رژیم می توانم موضوع را حل 
کنم. حرف های ایشان روی من اثر کرد و با کمک همسرم رژیم 

را شروع کردم. هنگام مراجعه به ایشان 110 کیلوگرم بودم.
: چرا کمک همسر؟

برای یک فرد گرسنه واقعا سخت است که جلوی خوردنش 
را بگیرد. من هم ولع شدیدی به خوردن داشتم. به همین دلیل 
سر سفره از همسرم می خواستم مقدار تعیین شده غذا را برایم 
در ظرف بریزد و با توجه به اصولی که آقای دکتر توصیه کرده 

بودند، غذا می خوردم.
: رژیم تان با قبل چه تغییری کرده بود؟

غذایم با بقیه اهل خانواده فرقی نداشت، فقط مقدارش کم 
شده بود. اوایل خیلی تحت فشار بودم. با 1500 کیلوکالری 
در روز شروع کردم و صبح ها حس می کردم با 3 کف دست 
نان و یک قوطی کبریت پنیر و گردو سیر نمی شوم ولی به 
مرور بدنم عادت کردم و حاال اگر کمی اضافه بخورم حالت 

تهوع به من دست می دهد.
: به کمک چه اصولی توانستید رژیم را برای خودتان 

ساده کنید؟
توصیه های دکتر را جدی گرفتم. با نوک قاشق غذا می خوردم و 
آن را آرام می جویدم. با این روش چشمم سیر می شد و احساس 
گرسنگی نداشتم. نوشابه و قند را هم به طور کل حذف کردم. 
: همچنان همسرتان مسوول کشیدن غذایتان هستند؟
نه، دیگر به کم خوری عادت کرده ام. همسر و دخترم هم البته 
با من رژیم گرفته اند، گرچه رژیم آنها متفاوت است. رژیم 
دخترم برای افزایش قدش است و خانمم برای کاهش چربی 

دور شکم. همراهی آنها خیلی کمکم کرد.
: دارویی هم برای الغری مصرف کردید؟

نه و برایم بسیار جالب بود که با وجود کاهش وزن و مصرف 
نکردن هیچ مکملی، صورتم نریخت و پوستم شل نشد.

: ورزش چطور؟ 
3 روز در هفته 1/5 ساعت کونگ فو کار می کنم. ابتدا یک روز 
در میان پیاده روی هم می رفتم اما فعال به توصیه پزشک پیاده روی 

برایم قطع شده است.

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.

آقای احمدی که در عرض 6 ماه 24 کیلوگرم وزن کم کرده، می گوید: 

حرف های دکتر، تلنگری برایم بود!

کبد یکي از اعضاي بسیار پرکار و حساس بدن است که مانند پاالیشگاهي 
عظیم بسیاري از فعل و انفعاالت مواد مختلف در آن انجام مي  شود. همین 
موضوع باعث مي شود خیلي از مواد مضري که بر اثر این تجزیه و تبدیل ها 
تولید مي شوند اثر مخرب روي کبد بگذارند. از جمله این مواد اکسیدان ها و 
مواد حاوي رادیکال هاي آزاد هستند که به خصوص از مواد شیمیایي و مصنوعي 
واردشده به بدن تولید مي شوند. از طرفي، بسیاري از افراد از مشکالت کبد 
رنج مي برند. براي مقابله با این مشکل از چند دهه قبل مطالعه روي گیاهان 
دارویي به منظور کشف داروهاي محافظت کننده که به »هپاتوپروتکتیو« معروف 
هستند شروع شده و به شدت ادامه دارد. اصوال بیشتر گیاهان، سبزي ها و میوه ها 
داراي خاصیت محافظ کبد هستند ولي قدرت همه یکسان نیست و بعضي آثار 
ویژه ای دارند. از گیاهاني که اثر محافظتی دارند و در سال هاي اخیر از آنها دارو 
به این منظور تهیه شده، مي توان زردچوبه، خارمریم، شاه تره و کاسني را نام برد.

زردچوبه که پودر ریشه گیاه معروف زردچوبه است داراي خواص زیادي از 
جمله آثار آنتي اکسیدان، ضدسرطان، ضدورم، ضدمیکروب، ضدنفخ و گرفتگی، 
کاهش دهنده چربي خون، محرک سیستم ایمني بدن، محافظ معده، ضدحساسیت، 
ادرارآور، خلط آور و آثار متعدد دیگر است و از بهترین محافظت کننده هاي 
کبد محسوب مي شود. باید اضافه کرد حداقل حدود 70 فراورده دارویي 
خوراکي و موضعي در دنیا از زردچوبه تهیه شده است. گرچه زردچوبه به 
عنوان یکي از پرمصرف ترین ادویه هاي دنیاست و در انواع غذاها مصرف 
مي شود، میزان مصرف دارویي آن نباید از 3 گرم در روز بیشتر باشد و باید 
آن را در 3 قسمت )هر نوبت 1 گرم( مصرف کرد زیرا مقدار مصرف بیش 
از اندازه دارویي مي تواند باعث تحریک مخاط هاي گوارشي معده و روده 
کبد  محافظ   عنوان  به  آن  دانه هاي  از  که  است  گیاهي  شود. خارمریم 
استفاده مي شود. در سال هاي اخیر داروهاي خوراکي به صورت قرص، 
کپسول و قطره از این گیاه تهیه و به بازار عرضه شده است. نام علمي 
این گیاه SILYBUM MARIANUM است و داروهاي آن بیشتر به نام 
LIVER SUPPORT نامیده مي شوند. قرص و کپسول تولیدشده از این 
گیاه در داروخانه هاي ایران به فروش مي رسد. شاه تره گیاهي است که از 
اندام هوایي آن که بیشتر برگ و ساقه هاست، استفاده مي شود. برگ ها و ساقه 
باریک به صورت خردشده و ریز در بازار به فروش مي رسد. از قدیم در طب 
سنتي شاه تره را براي بیماري هاي کبد و بیماري هاي پوستي مورد استفاده قرار 
مي داده اند و امروز از نظر علمي این کاربرد تایید شده است. الزم به ذکر است 
خواص اصلي و کامل شاه تره در جوشانده آن است، نه عرق شاه تره و براي 
مصرف آن مي توان حدود 5 تا 10 گرم شاه تره را با یک لیوان آب به مدت 5 
دقیقه جوشاند و سپس صاف و میل کرد. توصیه مي شود براي جلوگیري از 
رسوب مواد موثره، جوشانده را قبل از سرد شدن و در حالت گرم یا ولرم 
مصرف کنید. کاسني از دیگر گیاهان محافظت کننده کبد است که از همه 
قسمت هاي آن )ریشه، ساقه و برگ و گل( استفاده مي شود. براي استفاده 
درست مي توان حدود 10 گرم مخلوط اندام هاي کاسني را کامال له و خرد 
کرد و با یک لیوان آب به مدت 5 دقیقه جوشاند و پس از صاف  کردن میل 
کرد. اثر کامل و موثر کاسني مربوط به جوشانده آن است، نه عرق آن و 

عرقیات شاه تره و کاسني اصوال به عنوان خنک کننده استفاده مي شود.

زردچوبه، خارمریم، شاه تره و کاسنی را 
توصیه می کنم

 دکتر محمدحسین صالحی سورمقی/ استاد دانشکده داروسازی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران

نگاه متخصص فارماکوگنوزی

در طب سنتی اصطالح کبد چرب وجود ندارد و به آن »کبد تنبل« می گویند. 
کبد تنبل کبدی است که توانایی هضم درست غذا را ندارد، درنتیجه چربی یا 
در خود کبد یا در خون تجمع پیدا می کند. تنبلی در طب سنتی مترادف سردی 
و  تری یا بلغم است. عطاری ها برای درمان کبد معموال عرق شاه تره یا کاسنی 
پیشنهاد می دهند که کار درستی نیست. در قدیم علت تنبلی کبد مشخص نبود 
و خنکی تجویز می کردند اما امروزه به کمک سونوگرافی می توان فهمید دلیل 
تنبلی کبد غلبه سردی است و باید میزان رطوبت بدن را کم کرد. البته در تعداد 
کمی از مبتالیان که آنزیم های کبدی باالیی دارند مزاج گرم و  تر است اما در 
بیشتر بیماران این طور نیست و فرد مزاج سرد و  تر دارد. بنابراین برای درمان، 
مصرف گرمی ها را توصیه می کنیم. بیمار باید مصرف نشاسته ها که مزاج سرد 
دارند، مثل برنج، سیب زمینی، ماکارونی و... را کم کند و در عوض در برنامه 
غذایی روزانه خود از گرمی ها مثل زردچوبه، کنگر، زیره برای زمان محدود، 
دارچین، زنجبیل و فلفل سیاه استفاده کند. اگر آنزیم های کبدی باالست، مصرف 
سماق، شوید و لیموعمانی هم توصیه می شود. خارمریم یا سیلیمارین، از 
گذشته برای محافظت از کبد مورد استفاده قرار می گرفت. ماده فعال آن 
»سیلیبین« نامیده می شود و آنتی اکسیدان و ضدالتهاب قوی است. این گیاه سبب 
افزایش ترشح صفرا، تصفیه کبد و دفع مواد زائد از آن می شود و ترکیب آن 
با ویتامین E به فعالیت آنتی اکسیدانی بدن، کمک فراوانی می کند. نباید فراموش 
کرد کاهش آسیب کبدی، بهبود مقاومت انسولینی، کاهش تجمع چربی در کبد 

و کاهش سطوح شاخص های آسیب کبدی از خواص خارمریم است.

دارچین، زنجبیل و فلفل سیاه را 
توصیه می کنم

  دکتر محمد فصیحی دستجردی/ محقق طب سنتی

نگاه متخصص عفونی

تاکید دکتر احمد ساعدی به مهمان »میزگرد تغذیه«

با کاهش وزن 10 درصدی، کبد یک درجه پاک می شود

چرا به متخصص تغذیه مراجعه کردید تا وزن کم کنید؟ لباس تان برایتان تنگ شده؟ لباس مناسب به سایزتان پیدا نمی کنید؟ عروسی در پیش 
دارید و دوست دارید سایز مناسبی داشته باشید؟ تابستان نزدیک است و از رفتن به استخر با چربی اضافه خجالت می کشید؟ دوست دارید در 
پارک بدوید و ورزش کنید اما نفس کم می آورید؟ همه اینها دالیل درست و موجهی هستند و می توانند انگیزه خوبی برای کاهش وزن اصولی 
باشند اما تا به حال شده کسی به شما تلنگر بزند که اگر وزن کم نکنی ممکن است جانت را از دست بدهی؟ اگر فشارخونتان باالست، دیابت 
دارید یا مبتال به چربی خون هستید و بدتر از همه اگر کبدتان چرب شده و درجه آن باال رفته شما در معرض نارسایی کبد قرار دارید و خطر ابتال به سرطان نیز 
تهدیدتان می کند. به جای هزینه های گزاف برای بستری شدن در بیمارستان و پیوند کبد و... کافی است چند اصول ساده را رعایت کنید و در مصرف برخی مواد 
غذایی حد اعتدال را نگه دارید تا با کاهش وزن سالمت خود را بازیابید. مهمان »میزگرد تغذیه« این هفته جوانی است که در 41 سالگی وزنش به 118 کیلوگرم 

و کبدش به درجه3 رسیده است. با ما همراه باشید و روند کاهش 24 کیلوگرمی وزن ایشان را طی 6 ماه دنبال کنید.

 سمیه 
مقصودعلی

»میزگرد تغذیه« درباره روند کاهش وزن محمد احمدی با حضور دکتر احمد ساعدی متخصص تغذیه، 
دکتر محمد فصیحی دستجردی محقق طب سنتی و دکتر محمدحسین صالحی سورمقی متخصص فارماکوگنوزی

 کبد چرب و 24 کیلوگرم کاهش وزن 

رژیم ایشان از نوع رژیم گرسنگی 
نبوده و رژیم بسیار متعادلی بوده 
است. از 1500 کیلوکالری شروع 
شده و به 1200 کیلوکالری رسیده 
است. هیچ ماده غذایی ای حذف نشده 
و تمام گروه های غذایی در برنامه روزانه شان بوده 
است. حتی نان و برنج نیز حذف نشده و به همین 
دلیل ضعف یا ریزش مو نداشتند. تنها ذائقه شیرین 
ایشان و اشتهایشان کم شد
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