
: آقای دکتر! خانم حمادی گفتند که رژیم 
کاهش وزنشان ابتدا با داروهای ضدافسردگی شروع 
شد و همان ها به ایشان کمک کرد که وزنشان پایین 
بیاید. لطفا توضیح دهید از کجا باید فهمید که پرخوری 

جنبه روانی دارد؟
افزایش وزن علت های مختلفی دارد، برخی ژنتیکی چاق 
هستند و برخی به دلیل پرخوری مداوم چاق می شوند. 
برخی تحرک ندارند و برخی دیگر به دلیل اضطراب و 
استرسی که دارند، دچار پرخوری می شوند. خانم حمادی 
گفتند به دلیل موقعیت زندگی، مشکالت عاطفی شان را با 
خوردن پر می کنند. گاهی افراد گرسنه نیستند و خوردن 
برای رسیدن به آرامش یا پر کردن اوقات فراغت است. 
اینها مصادیق پرخوری عصبی هستند. گاهی حتی بهترین 
رژیم هم اگر برای فرد بنویسیم به نتیجه نمی رسیم به 
دلیل اینکه مشکل روان فرد هنوز برطرف نشده است. 
بنابراین، کنار رژیم، دارو کمک می کند که فرد رژیمش 
را نگه دارد زیرا ممکن است فرد بخواهد که کمتر بخورد 
ولی نمی تواند. خانم حمادی این حالت را داشتند و ما 
به همین علت، داروی افسردگی تجویز کردیم. بسیاری 
از داروهای ضدافسردگی، باعث کاهش اشتها می شوند. 
در نتیجه، هم روحیه فرد را بهتر می کند و هم کاهش 
اشتها می دهد. بنابراین، ابتدا با این کار اشتها را کم کردیم 

تا رژیم کاهش اشتها را پیش ببریم.
: خانم حمادی می گفتند که حس خوبی 
نسبت به خودشان و اطرافیان شان نداشتند و احساس 
می کردند که نمی توانند وزنشان را کم کنند. در چنین 
شرایطی چگونه می توان به بیمار کمک کرد که این 

بار می تواند موفق شود؟
ایشان نسبت به افزایش وزنشان حس بدی داشتند و 
در بسیاری از افراد چاق هم همین طور است که حس 
خوبی نسبت به خودشان ندارند و می گویند نمی توانیم 
وزنمان را کنترل کنیم و ناامید می شوند. یکی از مهم ترین 
نکات در کاهش وزن ارتباط بین مراجعه کننده و پزشک 
است. متخصصانی که هیچ گونه ارتباطی با بیمار برقرار 
نمی کنند و یک برگه از قبل تایپ شده به دست بیمار 
می دهند، کمک چندانی به کاهش وزن فرد نخواهند کرد  

در صورتی که از لحاظ روانی و عاطفی باید با بیمار ارتباط 
بگیرند تا بیمار، راحت حرفش را بزند. یک زمان بیمار 
می گوید من می خواهم سفر بروم یا در موقعیتی هستم که 
رژیمم را باید تغییر دهم باید به وی کمک کرد. نه اینکه 
بگوییم فقط همین رژیم را باید رعایت کنی. در حقیقت، 
وقتی بیمار می بیند که یک پشتیبان دارد، بهتر روند کاهش 
وزنش را پیش می برد. برخی افراد از نظر شخصیتی به 
گونه ای هستند که اگر زیاد سرزنش و تهدیدشان کنید، 
سرخورده می شوند. در مقابل افرادی هستند که برخورد 
جدی الزم دارند و برخی دیگر باید درک شان کنید و در 
این صورت، اعتماد می کنند. از طرف دیگر، وقتی وزن 
کم می شود، تمام هورمون هایی که باعث ترشح سرتونین 
در مغز می شوند، باالتر می روند و فرد احساس رضایت 
بیشتری در زندگی دارد و راحت تر در جمع می رود و 

این یک موفقیت بزرگ است.
برای خانم حمادی  : چه رژیم غذایی ای 

تجویز کردید؟
ما هیچ گروه غذایی را در رژیم الغری حذف نمی کنیم و 
از همه گروه های غذایی در رژیم می گنجانیم. مواد غذایی 
مختلف  طوری تنظیم می شوند که وزن فرد کم شود. البته 
این تنظیم براساس کالری نیست و بر اساس تکنیک های 

روز دنیاست. وقتی به مرور زمان وزن کم می شود، اندازه 
معده فرد هم کوچک تر خواهد شد. یادمان باشد، همیشه 

در رژیم گرفتن، نقطه شروع مهم است.
: خانم حمادی مشکل کلیوی هم داشتند، آیا 
رژیم خاص کلیوی هم برای ایشان در نظر گرفته شد؟
نه، ایشان نارسایی کلیه نداشتند و چون پیوند کلیه شده 
بودند، مشکالتی برایشان ایجاد شده بود که با کاهش 
وزن، دفع پروتئین شان هم برطرف شد. در کل، هر وقت 
وزن کم می شود، فاکتورهای التهابی در بدن کاهش پیدا 
می کند و عملکرد دستگاه کبد، کلیه و ریه ها بهتر می شود 
و دیگر نیازی به استفاده از داروهای کورتونی که برای 

دفع پروتئین تجویز می شود، نیست.
: بسیاری از افرادی که رژیم می گیرند، ادعا 
می کنند طی رژیم گرفتن دچار سرگیجه می شوند. 

علت این سرگیجه چیست؟
افرادی که وزن کم می کنند، هم فشارخون و هم قندخونشان 
پایین می آید و علت سرگیجه همین است. ما می توانیم 
در وعده های غذایی از گروه قندهای ساده بگذاریم که 
افت قند را کمتر کنیم ولی یک بخشی از این سرگیجه، 
طبیعی است. مثل فرد دیابتی که رژیم می گیرد، قندش 
پایین می آید و سرگیجه می گیرد و تصور می کند دچار 

مشکلی شده است، در حالی که یک نکته نویدبخش آن 
است که به مرور می توانیم داروی قند و فشارخونشان 
را کم کنیم. در کل، اگر رژیم علمی باشد و زیر نظر 
متخصص باشد، سرگیجه نشان دهنده اتفاق بدی نیست 
در حالی که در برخی مواقع بیمار از این موضوع می ترسد.

: با توجه به اینکه کرونا همچنان وجود دارد، 
چه توصیه پیشگیرانه ای برای افرادی دارید که وزنشان 

را مانند خانم حمادی کم کرده اند؟
تمام مقاالت روز دنیا می گویند افزایش وزن با تضعیف 
سیستم ایمنی همراه است زیرا هنگام چاقی، فاکتورهای 
التهابی باالتر می رود و سیستم ایمنی ضعیف می شود 
و می تواند باعث افزایش ابتال به کرونا شود. هر چه 
وزن پایین تر بیاید باعت تقویت عملکرد سیستم ایمنی 
البته منظورمان رژیم های سخت و کاهش  می شود. 
وزن غیراصولی نیست. همچنین، چاقی باعث تنگی 
مجاری هوازی و سختی تنفس و نفس تنگی می شود. 
بنابراین، فرد چاقی که دچار کرونا می شود، عوارضش 
تشدید خواهد شد. در کل،80 درصد افراد مبتال به 
کرونا بستری در بخش مراقبت های ویژه، اضافه وزن 
و چاقی داشته اند. عالوه بر این افرادی مانند خانم 
باید  پیوند را مصرف می کنند  حمادی که داروهای 
بدانند این داروها سرکوب کننده سیستم ایمنی است 

و با کاهش وزن دوز کورتون پایین تر می آید.

نگاه متخصص تغذیه

: خانم حمادی! ابتدا بگویید چگونه تصمیم گرفتید که وزنتان 
را کم کنید؟

من 120 کیلوگرم وزن داشتم و دیسک کمرم را به تجویز پزشک معالجم 
باید عمل می کردم. هورمون های زنانگی ام به هم ریخته بود، به گونه ای که 
من بین 4 ماه تا یک سال عادت ماهانه نمی شدم. کلیه ام پیوندی بود و یک 
کلیه داشتم که پروتئین دفع می کرد. خیلی خسته شده بودم و چند بار برای 
کاهش وزن نزد پزشک رفتم ولی با رژیم وزنم پایین نمی آمد. یکی از دوستانم 
به من پیشنهاد داد که مجدد نزد متخصص دیگری برای کاهش وزن بروم و 

این بار توانستم وزنم را پایین بیاورم.
: چرا با وجود اینکه چند بار تالش کرده بودید، وزنتان تغییر 

نمی کرد؟
من در مقابل خوردن از خودم اختیاری نداشتم، اشتهایم زیاد نبود ولی دلم 
می خواست، مدام خوراکی بخورم و زمانی که می خوردم، آرام تر می شدم. 
دائم احساس می کردم، قلبم را فشار می دهند و نمی توانستم اطرافیانم را تحمل 
کنم و حتی شغلم را دوست نداشتم و به خودم می گفتم این چه شغلی است 

که من دارم. بنابراین، زمانی که شرح حالم را به متخصص گفتم، ابتدا به من 
داروی ضدافسردگی دادند و وضعیتم بهتر شد. بعد در عرض یک ماه، 5 تا 

6 کیلوگرم وزنم پایین آمد و این روند ادامه دار بود.
: چه رژیم غذایی برای شما تجویز شد؟

 رژیم من اصال سخت نبود و می توانستم از هر ماده غذایی که در داخل خانه 
بود، استفاده کنم و اصال اذیت نمی شدم و گرسنگی هم نمی کشیدم. بعد از 
چند ماه به دکترم گفتم که مجدد خوردن دارد به من غلبه می کند و دوباره 
تمایلم به غذا در حال زیاد شدن است. بعد دکتر به من داروی تزریقی دادند 
که برای کنترل اشتها بود و بسیار شرایطم بهتر شد به گونه ای که اشتهایم 

کنترل می شد و اگر مثل قبل می خوردم باال می آوردم.
: وضعیت کلیه تان بعد از کاهش وزن بهتر شد؟

دکتر کلیه گفت وضعیت کلیه ام بهتر شده و کلیه پیوندی  ام جذب شده و 
داروهایم را کم کرد و اگر وزنم را بیشتر پایین بیاورم، بهتر است زیرا هنوز 

یک مقداری چربی شکمی دارم. 
: در حال حاضر چند کیلوگرم شده اید؟

من طی 8 ماه50 کیلوگرم وزنم را پایین آوردم و در حال حاضر 70 کیلوگرم 
شده ام. 

: آیا بعد از کاهش وزن، وضعیت عادت ماهانه تان طبیعی شد؟
از زمانی که وزنم پایین آمد، عادت  ماهانه  هم منظم شد. حتی دیسک کمرم 
خوب شده و می توانم روزی یک ساعت در منزل با دوچرخه ثابت پا بزنم 

و هر چه پیاده روی می کنم، خسته نمی شوم.
: هنگام رژیم گرفتن مشکلی برایتان ایجاد نشد؟

بعد از اینکه وزنم پایین آمد، سرگیجه و ضعف داشتم که دکتر تغذیه به من 
گفت ماهیچه هایت کمی ضعیف شده و در وعده صبحانه به من پیشنهاد 
دادند حلوا ارده و عسل بخورم. غیر از آن 2 روز هم تخم مرغ، 2 روز عدسی 

و نان و پنیر هم می توانستم در وعده صبحانه بخورم. 
: در حال حاضر از نظر روانی شرایط بهتری دارید و شرایط 

برایتان قابل تحمل تر شده است؟
بله. اصال مثل قبل نیستم و با شغلم کنار آمده ام و برایم آزاردهنده نیست. از آن 

گذشته، 50 کیلوگرم وزنم را کم کرده ام و خیلی خوشحال هستم.

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 تأيید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي هر روش در همین صفحه بخوانید.
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اشتها نداشتم ولی با خوردن آرام می شدم! 

 

وقتی فردی عادت ماهانه نمی شود، مفهومش 
نمی کند.  تخمک گذاری  که  است  این 
عادت ماهانه،  اختالالت  علت  شایع ترین 
نشانگان تخمدان پلی کیستیک در خانم هاست 
و یکی از مواردی که در نشانگان تخمدان 
پلی کیستیک دیده می شود، چاقی است.  به 
دلیل تغییراتی که در هورمون ها اتفاق می افتد، 
به ویژه تغییر هورمونی که در سطح چربی 
زیرجلد ساخته می شود، تخمک گذاری مختل 
می شود و عادت ماهانه اتفاق نمی افتد. وقتی 
وزن کم می شود، تبدیل های هورمونی که 
زیر جلد اتفاق می افتاد، دیگر اتفاق نمی افتد 
و مشکل هورمونی برطرف می شود، درنتیجه 
تخمک گذاری از سرگرفته خواهدشد. به 
افرادی که بیش از 45 روز فاصله دوره های 
می کنیم  توصیه  است،  عادت ماهانه  شان 
وزنشان را کم کنند. البته این اختالل طیف 
وسیعی از علت ها را می تواند در بر بگیرد. 
به طور کلی هم افسردگی و هم داروهایی 
وضعیت  می شود،  تجویز  آن  برای  که 

هورمون ها را در بدن تغییر می دهد.

مختلف  علت های  پرخوری  و  چاقی 
عصبی  پرخوری  زمینه  در  دارد.  روانی 
غیر از علت های جسمانی، گاهی برخی 
از بیماری های روان پزشکی مثل افسردگی، 
افسردگی فصلی و افسردگی های خاص 
و  اشتها  در  اختالل  و  پرخوری  با  توأم 
گرایش به خوردن شیرینی و کربوهیدرات 
علت محسوب می شوند. در برخی انواع 
افسردگی های »آتی پیک« یا غیرکالسیک 
به جای کم اشتهایی، پرخوری و گرایش به 
قند و کربوهیدرات ایجاد می شود. برخی 
افسردگی های عادی و عودکننده با اختالل 
اشتها و خوردن و گاهی با کمبود اشتها مواجه 
هستیم . از طرفی، برخی درمان های افسردگی 
و داروهای روان پزشکی، اشتهاآور است. 
برخی اختالالت تغذیه هم ریشه روانی 
دارد، مثل پرخوری روانی یا بولمیا نروزا؛ در 
این اختالل فرد به صورت وسواس گونه به 
سمت خوردن می رود و از این طریق، تنشش 
آرام می شود. فرد مبتال بیشتر به مواد غذایی 
که ارزش غذایی خوبی ندارد مثل تنقالت 
تمایل پیدا می کند. یک نوع دیگر پرخوری 
روانی خوردن زیاد همراه با استفراغ کردن یا 
ورزش های سنگین برای جبران پرخوری 
است. البته پرخوری عصبی معموال همراه 
خود اختالالت گوارشی، بیماری های قلبی و 
در خانم ها، اختالل در هورمون های زنانگی 

و عادت ماهیانه ایجاد می کند. 
اختالالت روانی ناشی از مجموعه ای از 
و  اجتماعی  روانی،  جسمی،  علت های 
اقتصادی است. ما نمی توانیم افسردگی را 
عامل چاقی بدانیم ولی در مورد خانم حمادی 
شاید افسردگی بر دیگر علت ها، غالب بوده 
است. شاید یک فردی با همین شرایط 
چاق نشود، بنابر این متغیر های مختلفی در 
تشخیص علت چاقی تاثیر دارد. ما زمانی 
می توانیم بگوییم افسردگی عامل چاقی است 
که سایر عالئم افسردگی را در فرد ببینیم. 
اختالل در عملکرد اجتماعی، اختالل در 
کم انرژی،  افسرده،  خلق  تصمیم گیری، 
کم حوصله و کم حواس، عدم لذت بدن از 
زندگی، حالت گریه، احساس گناه و ناامیدی 
در کنارش اختالل خواب و خوردن از 
از  برخی  در  هستند.  افسردگی  عالئم 
افسردگی ها، خوردن بدون اشتهاست ولی 
فرد با خوردن اضطرابش کم می شود، در 
نتیجه ریزه خواری می کند. زمانی که تنش ها 
به کمک درمان مناسب از بین برود، با 
فعالیت بدنی مناسب و تغییر در شیوه خوردن، 
تنظیم برنامه خواب و بیداری فرد، می توان 
به وی کمک کرد. دور کردن خطای شناختی 
هم در این زمینه موثر است. خانم حمادی 
با کارش کنار نیامده به صورتی که هم 
اجبارا سرکار می رفته و هم لذت نمی برده 
است بنابراین تفکرات منفی و این استرس ها 
باید اصالح شود تا درمان پایدار باشد. اگر 
تفکرات و هیجانات منفی کنترل نشود، فرد 
دوباره به سمت خوردن زیاد پیش خواهد 
رفت و چاقی بروز می کند و چاقی نیز 

مجددا باعث افسردگی بیشتر می شود.

با کاهش وزن، 
تخمک گذاری از 
سرگرفته می شود

تفکرات و 
هیجانات منفی
 باید کنترل شوند

  دکتر مریم کاشانیان
 استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران 

  دکتر محمدرضا خدایی
استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

نگاه متخصص زنان 

نگاه روان پزشک

تاکیددکترحسینایمانیبهسوژه»میزگردتغذیه«

با کاهش وزن، سیستم ایمنی تقویت می شود

وقتی صحبت از کاهش وزن می کنیم، بیشتر موارد تغییر رژیم غذایی و افزایش تحرک 
بدنی، اصلی ترین راه حل ها هستند. در حقیقت، چاقی زمانی اتفاق می افتد که فرد اضافه بر 
نیاز روزانه اش انرژی دریافت کند و این انرژی مصرف هم نشود اما گاهی این قاعده کلی 
نمی تواند باعث کاهش وزن شود و حتما نیاز است که از روش های دیگری استفاده کرد. 
پرخوری که باعث چاقی می شود در بعضی اوقات از کنترل فرد خارج می شود و ناخواسته و برای آرام 
کردن روانش مورد استفاده قرار می گیرد. مشکل خانم اشرف حمادی که موضوع صفحه »میزگرد تغذیه« این 
هفته است، پرخوری عصبی است و تنها رعایت رژیم غذایی توانسته به کاهش وزنشان کمک کند. در این 
میزگرد کاهش وزن 50 کیلوگرمی خانم اشرف حمادی با حضور دکتر حسین ایمانی متخصص تغذیه، دکتر 
مریم کاشانیان متخصص زنان و دکتر محمدرضا خدایی روان پزشک بررسی می شود که در ادامه می خوانید.

 مهدیه 
آقازمانی 

»میزگردتغذیه«دربارهروندکاهشوزناشرفحمادی
باحضوردکترحسینایمانیمتخصصتغذیه،دکترمریمکاشانیان

متخصصزنانودکترمحمدرضاخداییروانپزشک

50 کیلوگرم کاهش 
وزن با پرخوری عصبی

ما هیچ گروه غذایی را در 
رژیم الغری حذف نمی کنیم 

و از همه گروه های غذایی در 
رژیم می گنجانیم. مواد غذایی 

مختلف طوری تنظیم می شوند که 
وزن فرد کم شود. البته این تنظیم براساس 

کالری نیست و بر اساس تکنیک های روز 
دنیاست. وقتی به مرور زمان وزن کم می شود، 

سایز معده فرد هم کوچک تر خواهد شد. 
یادمان باشد، همیشه در رژیم گرفتن، نقطه 

شروع مهم است

9ميزگرد تغذيه شماره هفتصدوپنجاه وچهار   بیست وچهار خرداد نودونه

قبـلبعـد


