
بسیاری از جراحی های زیبایی برای کاهش وزن، 
طبق علم روز منسوخ شده ولی متاسفانه در کشور 
ما هنوز انجام می شود. عالوه بر آن بسیاری از این 
می شود.  انجام  هم  غیرعلمی  مراکز  در  جراحی ها 
به طور مثال عمل لیپوساکشن یک جراحی زیبایی 
محسوب می شود و خطراتی به دنبال دارد زیرا احتمال 
آمبولی یا لخته خون در این جراحی ها وجود دارد.
در عمل گاسترکتومی یک مقدار معده را برمی دارند یا 
معده را به روده وصل می کنند. در این روش، دستگاه 
گوارش را از مسیر جذب خارج می کنند بنابراین 
پایه  باید  بر  عمل های جراحی برای کاهش وزن 
اصول علمی و توسط پزشک متخصص انجام شود، 
البته باز هم برای همه افراد چاق توصیه نمی شود. 
در  سوء جذب  که  عمل هایی  چه  دیگر،  سوی  از 
دستگاه گوارش ایجاد می شود و چه عمل هایی که با 
محدودیت حجم معده همراه است، این گونه نیست 
که بعد از رژیم محدودیتی در خوردن غذا نداشته 
باشیم. در برخی عمل ها ممکن است فرد در 2 تا 
3 ماهه اول 20 تا 30 کیلوگرم وزنش را از دست 
بدهد اما اگر تمام اصول رژیم درمانی و کنترل وزن 
برمی گردد.  قبلی  وزن  به  مکررا  نکند،  رعایت  را 
این اتفاق با وجود آنکه سوء جذب در بدن ایجاد 
ایجاد  اینکه  به وجود می آید. ضمن  باز هم  شده، 
سوء جذب به بدن آسیب می زند زیرا در آن محل، 
جذب بسیاری از مواد مغذی هم انجام می شود که 
در آن اختالل ایجاد شده است پس این افراد باید 
مولتی ویتامین ها را با دوز باال مصرف کنند که کمبود 

ویتامین و امالح پیدا نکنند. 

در کل، این جراحی ها برای افرادی است که چاقی 
برای آنها خطر مرگ دارد، مثال فردی دیابت شدید 
به  نمی شود،  کنترل  قندخون اش  و  دارد  چاقی  با 
عنوان راه حل آخر سراغ جراحی می روند تا خطر را 
رفع کنند. بعد از جراحی هم با آموزش های درست 
تغذیه ای به فرد کمک می شود شیوه زندگی اش را 

اصالح کند تا وزنش را کنترل کند. 
نکته دیگر اینکه چاقی موازنه ای است بین کالری که 

از طریق خوراک و مواد آشامیدنی دریافت می کنیم 
و کالری که بدنمان در حال مصرف آن است. اگر 
آن کالری دریافتی بیشتر باشد، مقدار کمی از آن 
به صورت گلیکوژن در ماهیچه ذخیره می شود و 
بقیه را بدن به چربی تبدیل می کند. چربی هم در 

جاهای مختلف جمع می شود. 
آقایان در ناحیه  در خانم ها در باسن و ران و در 
شکم جمع می شود و بعد از یائسگی خانم ها و آقایان 

مثل هم می شوند. اساسا رژیم درمانی؛ یعنی تغییر و 
این تغییر در شیوه غذا خوردن و شیوه زندگی باید 
ایجاد شود. اصول رژیم درمانی برای فردی که عمل 
جراحی انجام داده با یک فرد عادی چاق یکسان 
است و باید متذکر شوم، 60 درصد رژیم درمانی، 
تغییر رفتار است بنابراین، سرعت غذا خوردن، نظم 
در غذا خوردن و نوع غذا همه اینها باید تغییر کند. 
همچنین اولین نکته در رژیم الغری این است که 
فرد سیر شود وگرنه در مسیر راه خسته می شود و 
رژیم را رها می کند. وقتی فرد با رژیم احساس سیری 
کرد کم کم عادت های غذایی اش هم تغییر می کند. 
توانسته اند  که  تبریک گفت  باید  به خانم شاکری 
وزنشان را 30 کیلوگرم پایین بیاورند. باید بدانیم 
وزن کم کردن کار پیچیده ای نیست ولی تغذیه علم 
کیفیت زندگی است و رژیم باید به گونه ای باشد که 
فرد در تمام روز احساس سیری داشته باشد. نه اینکه 
یک وعده پیتزا بخورد و وعده دیگر گرسنه باشد 
یا فقط چند تا سنجد بخورد. در این صورت، همه 

سلول های بدن بد کار می کنند و ما به بدن آسیب 
می رسانیم. ما برای رژیم درمانی، کالری شماری را 

به هیچ عنوان توصیه نمی کنیم. 
اندازه یک کف دست  دبل برگر،  یک  کنید  تصور 
است با سیب زمینی سرخ کرده و یک لیوان نوشابه 
1800 کیلوکالری دارد. اگر فردی برای ناهار، این 
دبل برگر را بخورد، کل کالری مورد نیاز روزش را 
گرفته اما این طور غذا خوردن کم کم غیرقابل تحمل 

و خسته کننده می شود. 
نکته دیگری که برای کاهش وزن مهم است، اینکه 
دانسیته کالری مواد غذایی را بدانیم و مواد غذایی 
که دانسیته باالیی دارند؛ یعنی تراکم کالری در واحد 
وزنش باال باشد، کم مصرف کنیم. باالترین دانسیته 
کالری برای چربی است، مثال هم روغن در پخت 
نان و هم پنیر پیتزا و هم سیب زمینی سرخ کرده و 

هم سوسیس و کالباس چربی دارند. 
کسی که ذائقه خودش را با چربی زیاد عادت داد، 
معنی اش این است که باید مقدار بیشتری مواد غذایی 
یا  چرب بخورد و وعده های بعد را کمتر بخورد 
اصال نخورد. از این طریق، التهاب در بدن زیاد و 

آنتی اکسیدان کم می شود. 
اگر خانم شاکری کنار رژیم ورزش نکنند، درصد 
چربی بدنشان مثل فرد چاق خواهد بود. کالری شماری 
در بلندمدت، جنبه های اصولی رژیم را ندارد زیرا 
ترکیب بدن مهم است و نه فقط وزن کم کردن بلکه 
پیاده روی کنار رژیم هم خیلی خوب است. با کاهش 
وگرنه  شود  بیشتر  ورزش  مدت  کم کم  باید  وزن 

نمی توان بافت ماهیچه ای بدن را حفظ کرد.

نگاه متخصص تغذیه

: خانم شاکری! شما از چه زمانی چاق شدید؟ 
من از کالس اول راهنمایی تقریبا وزنم زیاد شد و چاق شدم 

و هر سال وزنم بیشتر افزایش پیدا کرد.
: چه زمانی به فکر کم کردن وزنتان افتادید؟ 

بار رژیم های  یعنی چند  بگیرم؛  نتوانستم رژیم   من هیچ وقت 
اینترنتی  را امتحان کردم ولی موفق نشدم و چند کیلوگرم وزنم 
پایین آمد ولی دوباره چاق شدم. در سال 93، 82 کیلوگرم شدم. 
در آن سال می خواستم ازدواج کنم. بعد از ازدواج عمل لیپوماتیک 
کرده  بدنم خارج  از  کیلوگرم چربی   8 که  گفت  دکتر  و  کردم 
ولی بعد از چند روز که روی ترازو رفتم، فقط 4 کیلوگرم وزنم 
کمتر شده بود. در واقع، در وزنم تغییری ایجاد نشده بود ولی 
در ظاهر، یک سایز و نیم از قبل عمل، کوچک تر شده بودم. 

لیپوماتیک کردید؟  : چه نواحی ای را 
من از ران و باسن چاق بودم و همیشه پایین تنه ام با باالتنه ام 1/5 
سایز اختالف داشت. ما به صورت ژنتیکی اندام گالبی شکل داریم. 
من لیپوماتیک از ناحیه ران و باسن انجام دادم ولی بعد از جراحی 
باالتنه ام چاق شد و انگار چربی ها این بار در ناحیه سینه و بازوهایم 
جمع شد و بعد از ازدواج مجدد چاق شدم و به 102 کیلوگرم رسیدم. 

: بعد از جراحی رژیم نگرفتید؟ 
بیاورم.  چند بار رژیم گرفتم ولی موفق نشدم وزنم را پایین 

: شیوه غذا خوردنتان چگونه بود؟ 
اما  دارم  دوست  حجیم  غذاهای  و  هستم  غذاخور  خیلی  من 
خوردن  شیرینی  اهل  و  نمی خورم  زیاد  تنقالت  و  هله هوله 
خیلی  هم  فست فود  و  می خوردم  زیاد  را  غذا  نیستم.  زیاد  هم 
 75 به  و  گرفتم  رژیم  تاکنون  گذشته  سال  از  داشتم.  دوست 
با  ناموفق بودم. االن  اپلیکیشنی  البته در رژیم  کیلوگرم رسیدم. 

گرفتم.  رژیم  کالری شماری 
: در حال حاضر وزنتان چند کیلوگرم است؟ 

 حدود 4 ماه است که 75 کیلوگرم شده ام و وزنم ثابت مانده است.
بگیرید؟  رژیم  گرفتید  تصمیم  : مجدد 

پیش  سال  یک  از  و  گرفتم  رژیم  خودم  دفعه  این  ولی  بله، 
که  است  ماه   4 حدود  حاال  و  کردم  شروع  را  کالری شماری 
وزنم ثابت مانده. من به کمک یک برنامه هر روز کالری مواد 
غذایی مصرفی ام را محاسبه می کردم و با وجود اینکه چند بار 
میزان کالری مواد غذایی آشنا  با  تقریبا  بودم،  قبال رژیم گرفته 

بوده و هستم. 
: منظورتان این است که هر روز با کمک آن برنامه 
غذایی تان  وعده های  بعد  و  محاسبه  را  غذایی  مواد  کالری 

می کردید؟  تعیین  را 
من از صبح هر ماده غذایی ای که می خواستم بخورم، کالری اش را 

محاسبه می کردم. مثال کره بادام زمینی و ارده را خیلی دوست دارم 
و در وعده صبحانه می خورم ولی کالری اش را محاسبه می کردم. 
میان وعده هم میوه و بادام می خوردم. برای ناهار اگر دلم پیتزا 
می خواست، چنانچه نصف پیتزا را می خوردم محاسبه می کردم 
تا شب کالری ندارم و فقط شام یک سیب زمینی آبپز می خوردم. 

روزی 30 دقیقه هم پیاده روی می کردم. دوچرخه هم می زنم.
: طی این یک سال مشکلی برایتان ایجاد نشد؟

مکمل  خوردن  با  که  کردم  پیدا  مو  ریزش  مدت  یک  فقط  نه، 
ریزش مویم هم برطرف شد. 

قبل،  دفعات  برخالف  شما  که  افتاد  اتفافی  چه   :
30 کیلوگرم کم کنید؟  توانستید وزنتان را حدود 

 موضوعی که به من انگیزه داد این بود که می خواستم بچه دار 
شوم و می دانستم چه مشکالتی در بارداری برایم ایجاد می شود. 
: فکر می کنید تا چند وقت می توانید با کالری شماری 

وزنتان را ثابت نگه دارید؟ 
قبل  مثل  نمی خواهم  نمی کنم و دیگر  را رها  بار رژیم  این  من 
غذا زیاد بخورم چون سرکار می روم و خیلی فرصت غذا درست 
کردن ندارم. شام گاهی نان و پنیر و گردو یا پوره سیب زمینی 
به جای آن سنجد  ناهار هم نمی خورم و  بدون کره می خورم. 

و آجیل می خورم.

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.

خانمشاکریکهموفقشدهطییکسالوزنشراحدود30کیلوگرمکمکند،میگوید:

با کالری شماری وزنم را کم کردم 

انجام می شود  نوع عمل جراحی که  هر 
یک اثر موقت دارد؛ یعنی اگر فرد شیوه 
زندگی اش را اصالح نکند در بیشتر موارد، 
بعد از چند سال به وضعیت نزدیک به قبل 
نیاز روزانه  عمل برمی گردد زیرا ما یک 
به غذا و کالری داریم و یک نیاز مصرف 
روزانه داریم و باید بین نیاز روزانه به غذا 
و مصرف آن تناسب وجود داشته باشد. 
و یک  می شود  انجام  که جراحی  زمانی 
قسمت از چربی را از بدن خارج می کنیم، در 
واقع چربی کم شده ولی هنوز بدن کالری 

قبل از عمل را مصرف می کند. 
سوخت وساز هم مربوط به قبل از جراحی 
بدن  می گذرد،  چه  هر  درنتیجه  و  است 
شروع به ذخیره بافت چربی می کند. این 
بار ذخیره بافت چربی در قسمت هایی از 
بدن رخ می دهد که سلول های چربی زیادی 
دارد مثل شکم، پهلو و بازوها، درنتیجه 
بعد از مدتی فرد به شرایط قبلی بر می گردد 
و ممکن است افزایش وزن را در نواحی 

دیگری از بدن داشته باشد. 
بنابراین توصیه اولیه این است که بعد از 

جراحی شیوه زندگی اصالح شود. 
اصالح شیوه زندگی اول با محدودیت در 
مصرف کالری و دوم با افزایش مصرف 
کالری؛ یعنی فرد از رژیم متناسبی استفاده 
و  بیشتر  میوه جات  و  سبزیجات  و  کند 
چربی ها را کمتر مصرف کند. کنار آن باید 
سوخت وساز بدن را باال ببرد که بهترین راه 
برای باال بردن سوخت وساز، ورزش است.
با  روزانه  فرد  که  است  این  ما  توصیه 
ورزش های هوازی 200 تا 250 کیلوکالری 
انرژی بسوزاند که در حفظ تناسب اندام 

کمک کننده است. 
کنار ورزش هوازی با برخی ورزش های 
قدرتی با وزنه یا کش ترابان یا سایر تجهیزات 
هم باید بدن را به فعالیت واداشت تا تراشیده 

و متناسب شود. 
 درنتیجه هم کالری سوزی و هم ورزش های 
قدرتی کنار هم باید برای تناسب اندام باشد. 
پیاده روی هم خوب است ولی پیاده روی 

ابتدای کار است و اصل کار نیست. 
ما توصیه می کنیم فرد از تردمیل، دوچرخه 
استفاده  پارک است،  و تجهیزاتی که در 
کند و اگر فردی به اینها دسترسی ندارد، 
پیاده روی اش باید برنامه ریزی شده و سریع 
باشد؛ یعنی بتواند 60 درصد ضربان قلب 
دست  به  پیاده روی  حین  را  حداکثرش 
آرام  و  ساده  پیاده روی  اینکه  نه  بیاورد، 
باشد بنابراین حتما باید تعریق ایجاد شود 

و فرد نفس هایش را حس کند.

 پیاده روی کنار 
ورزش های قدرتی، تناسب 
اندام را حفظ می کند 

 دکتر شاهین صالحی/عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی

نگاه متخصص پزشکی ورزشی

تاکیددکترمحمدرضاوفابهسوژه»میزگردتغذیه«

بعد از عمل جراحی باید رژیم و ورزش داشته باشید

راه های میانبر زیادی برای کاهش وزن و تناسب اندام وجود دارد، حتی تنوع 
رژیم های کاهش وزن هم آنقدر زیاد شده که در شبکه های اجتماعی انواع و 
اقسام آنها را می توان پیدا کرد. بسیاری از افراد چاق که در رژیم گرفتن ناکام 
شده اند، دنبال این راه های میانبر یا رژیم هایی می روند که در مدت کمی آنها 
را به تناسب اندام برساند. رژیم های اپلیکیشنی یا استفاده از جراحی شاید راه های ساده تری از 
رژیم گرفتن به نظر برسد اما آیا این روش ها می توانند کاهش وزن پایدار ایجاد کنند؟ چه فرد 
چاقی واجد شرایط جراحی است و نکته مهم تر آنکه آیا بعد از جراحی، دیگر چاقی و اضافه 
وزن اتفاق نمی افتد؟ خانم پریسا شاکری 5 سال پیش جراحی لیپوماتیک انجام داده ولی بعد 
از جراحی باز هم وزنش باال رفته است. در »میزگرد تغذیه« این هفته با ایشان گفت وگو کرده 

و در ادامه نظر متخصصان »سالمت« را جویا شده ایم.

 مهدیه 
آقازمانی 

»میزگردتغذیه«دربارهروندکاهشوزنخانمپریساشاکری
باحضوردکترمحمدرضاوفامتخصصتغذیه

ودکترشاهینصالحیمتخصصپزشکیورزشی

کاهش وزن 
با کالری شماری

اولین نکته در رژیم الغری 
این است که فرد باید 

سیر شود و اال در مسیر 
راه خسته می شود و رژیم 

را رها می کند. وقتی 
فرد با رژیم احساس سیری کرد کم کم 
عادت های غذایی اش هم تغییر می کند 
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