
: خانم مسلمی چه شد که تصمیم گرفتید به متخصص 
تغذیه مراجعه کنید و وزنتان را پایین بیاورید؟

متخصص دیابتم مرا به آقای دکتر ارجاع دادند و از این بابت بسیار 
خوشحالم و دعاگویشان هستم. 

: چند وقت است که به دیابت نوع 2 مبتالیید؟
5 سال. قند خونم از 220 کمتر نمی شد. برای کنترل قند خون از 
چند قرص مختلف استفاده می کردم . نه تنها دیابت داشتم، بلکه 
به دلیل باال بودن وزن، فشار زیادی روی زانو و مفاصلم می آمد و 

دچار آرتروز شدید بودم. اصال نمی توانستم راه بروم .
: موقع مراجعه وزنتان چقدر بود؟

87 کیلو و 500 گرم. البته قبل از آن وزنم به 113 کیلوگرم هم 
رسیده بود. دوم شهریور 99 به متخصص تغذیه مراجعه کردم و 

طی 10 ماه توانستم وزنم را به 73 کیلوگرم برسانم. 
: فکر می کنید دلیل اضافه وزنتان چه بود؟

پایین بودن سوخت و ساز بدن! من از نوجوانی چاق بودم و 
زایمان های زودهنگام داشتم. 16 ساله بودم که زایمان هایم شروع 
شد و در 24سالگی تمام فرزندانم به دنیا آمده بودند. در آن زمان 
کسی به پیشگیری از بارداری و تنظیم خانواده توجه نمی کرد 

و آموزشی در کار نبود. 
مراجعه  ایمانی  دکتر  به  اینکه  از  قبل  گفتید   :
بودید آن  بود و موفق شده  کنید وزنتان 113 کیلوگرم 

را به 88 کیلوگرم برسانید. چطور؟
25 سال است که مرتب رژیم می گیرم. همیشه با رژیم 10 کیلوگرم 
کم می کردم ولی دوباره برمی گشت. همیشه مقدار غذایم را کنترل 
می کردم و هرگز سیر غذا نخوردم . سال 86 هم جراحی باز 
لیپوساکشن انجام دادم. با این کار وزنم تا حدی پایین آمد ولی 

هر بار از رژیم خسته می شدم و رها می کردم. 
: این بار چطور شد که توانستید وزن بیشتری کم کنید؟

این بار رژیم خوب و اصولی بود و گرسنه نمی شدم. رژیم های 
قبلی ام هم خوب بود ولی شاید کاهش وزن برایم چندان مهم نبود 
و پیگیر ادامه آن نمی شدم. این بار ولی به خاطر دیابتم و مخصوصا 

تاری دیدم رژیم را ادامه دادم و برایم هم موفقیت آمیز بود.
: برنامه غذایی تان به نسبت قبل چه تغییراتی کرد؟

 یک سری میوه ها مثل هندوانه، کیوی، موز و انبه از برنامه غذایی 
ام حذف شد. خیار، کاهو، هویج، سبزی و گوجه می توانستم بخورم 
اما حد داشت. میان پلوها توصیه شد بیشتر پلوهای مخلوط مثل 
لوبیاپلو، عدس پلو و باقال پلو مصرف کنم. تمام دستورها را مو 

به مو انجام دادم.
: فکر می کنید این بار رمز موفقیت تان در کاهش 

وزن چه بود؟
یکی از علت هایی که باعث شد من خوب وزنم را پایین بیاورم سر 
ساعت غذا خوردن بود. من در این چند سالی که عمر کردم هرگز به 

یاد ندارم صبحانه خورده باشم. همیشه هم برای ناهار خوردن صبر 
می کردم تا اعضای خانواده ام برای ساعت 3 دور هم جمع شوند. 
در این 10 ماه داروها و غذاهایم را سر ساعت خوردم. صبحانه را 
بین ساعت 7 تا 8 صبح، ناهار بین 12/30 تا 1 و شام را ساعت 8 

میل کردم. این موضوع باعث شد خوب وزن کم کنم.
: کاهش وزن چه تاثیری روی سالمت تان داشت؟

باعث شد شاداب تر و سبک تر از قبل شوم. من آرتروز شدید 
داشتم. پیاده روی نمی توانستم بکنم. برایم منع شده بود. مرتب 
در حال روغن مالی پا و دارو خوردن بودم. االن اصال درد ندارم 
و روزانه یکی- دو بار دور دریاچه چیتگر راه می روم. در دوران 
کرونا استخر رفتنم ترک شده ولی قبل از آن استخر هم می رفتم. 
قند خونم پایین آمده است. تاری دیدم، بهبود پیدا کرده است و 

خیلی راحت از پله ها باال و پایین می روم.
: از داروی الغری هم استفاده کردید؟

 برایم قرص عصاره کرفس و ونوستات تجویز کردند و کنار آن 
هم خودم برخی کارها را انجام می دهم. یک سری عرقیات در 
برنامه ام دارم. صبح ها سرکه سیب می خورم. سبزیجات برنامه ام 
را بیشتر کرده ام. نان لواش از برنامه ام حذف شده است و به 
جای آن تست سبوس دار می خورم. روش و سبک زندگی ام را 
تغییر داده ام و این موضوع اذیتم نکرده است. البته همه جور 

غذایی می خورم اما به اندازه و با روغن کمتر.

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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این بار در طول رژیم گرسنه نمی شدم!این بار در طول رژیم گرسنه نمی شدم!

قندتان را به طور دائم کنترل کنید!

چطور از بارداری ناخواسته در ابتدای زندگی 
مشترک پیشگیری کنیم؟!

 دکتر هرمز شمس/ استاد گروه چشم پزشکی بیمارستان فارابی

 دکتر شیرین نیرومنش/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه چشم پزشک 

نگاه متخصص زنان

اضافه وزن و چاقی دوران کودکی و نوجوانی، بارداری های زودهنگام و ناخواسته، اضافه 
وزن بعد از هر بار بارداری، پرخوری و بی تحرکی، عدم رعایت نظم در وعده های روزانه 
و... مسائلی است که مهمان »میزگرد تغذیه« این هفته به آنها اشاره کرده و معتقد است این 
مسائل دست در دست هم باعث اضافه وزن و ابتالی ایشان به آرتروز و دیابت شده و چرخه 
معیوبی را برایشان ایجاد کرده است. خانم سروناز مسلمی در دهه پنجم زندگی خود در نهایت با تغییر در 
شیوه زندگی موفق شده است که سالمت خود را بازیابد. در گفت و گویی با ایشان و متخصصان »سالمت« به 

رمز موفقیت این ایشان در کاهش وزن پرداخته ایم.

 سمیه 
مقصودعلی 

»میزگردتغذیه«دربارهروندکاهشوزنخانمسرونازمسلمی
باحضوردکترحسینایمانیمتخصصتغذیه،دکترهرمزشمس

چشمپزشکودکترشیریننیرومنشمتخصصزنان

کاهش وزن کاهش وزن 1144کیلوگکیلوگررمی در می در 
1100  ماه با وجود آماه با وجود آررتروز و دیابت!تروز و دیابت!

77ميزگرد تغذيه شماره هشتصدوچهار   نه مرداد هزار و چهارصد

: آقای دکتر! درباره وضعیت خانم 
مسلمی هنگام مراجعه توضیح دهید.

خانم مسلمی با 56 سال سن در تاریخ 99/6/2 
با قد 160 سانتی متر و وزن 87 کیلو و 500 گرم 
و شاخص توده بدنی 33 به من مراجعه کردند. 
خرداد سال 1400 وزنشان به 74 کیلوگرم و 
شاخص توده بدنی به 29 رسید. مبتال به دیابت، 
فشارخون و چربی خون بودند. 2 وعده در 
هر وعده متفورمین 500 میلی گرمی مصرف 
می کردند که در بهمن ماه دوز صبح حذف 
شد و قرار شد فقط شب ها دارو مصرف کنند.

: درمورد رژیمی که برایشان تجویز 
کردید هم بیشتر توضیح بدهید.

کربوهیدرات و نشاسته در برنامه غذایی ایشان 
به خوبی، نه تنها در 3 وعده اصلی، بلکه در میان 
وعده ها هم پخش شد. تاکید داشتم صبحانه 
توصیه ها  رعایت  دنبال  به  نکنند.  را حذف 
وزن و قند خون به حدی رسید که قندشان 
با یک دوز 500 میلی گرمی متفورمین قابل 
کنترل بود. پیاده روی را هم توصیه کردم زیرا 
ورزش و پیاده روی متوسط در افراد مبتال به 
دیابت دو فایده مهم دارد؛ از یک سو افزایش 
حساسیت سلول های بدن به انسولین و کاهش 
مقاومت سلولی و ورود راحت تر قند درون 
سلول و از طرف دیگر کمک به کاهش وزن. 
: یکی از علت های چاقی که خانم 
بارداری های  کردند  اشاره  آن  به  مسلمی 
متعدد در سنین پایین بوده است. در این 

رابطه آیا توضیحی منطقی وجود دارد؟
بهترین دوره سنی برای بارداری 20 تا 30 

سال است. خانم هایی که در دوره سنی 15 تا 
19 سالگی زایمان می کنند، به ویژه خانم های 
با سن کمتر از 17 سال با خطرات بیشتری از 
بیماری و مرگ ناشی از پیامدهای بارداری، 
از جمله قرار گرفتن در معرض خطر بیشتر 
ابتالی به مسمومیت دوران بارداری هستند 
که می تواند به خطرهای زیاد و حتی مرگ 
خانم باردار منجر شود. کنار این خطرات هر 
بارداری با اضافه وزن بعد از آن همراه است. 
بارداری های  روی  بارداری  هر  وزن  اضافه 
بعدی اثر سوء دارد. از جمله این عوارض 
می توان به فشارخون باال و احتمال ابتال به 
پره اکالمپسی، دیابت دوران بارداری، زایمان 
طوالنی و سخت، سزارین اورژانسی و نوزاد 
درشت حین تولد اشاره کرد بنابراین به خانم ها 
توصیه می شود حتی اگر قصد بارداری مجدد 
ندارند وزن خود را بعد از بارداری کاهش 
دهند زیرا کاهش وزن دوران بارداری می تواند 
احتمال ابتال به دیابت نوع2، بیماری های قلبی و 
انواع سرطان ها را در خانم ها کاهش دهد. البته 
هرگز بالفاصله بعد از زایمان آغاز یک رژیم 
کم کالری برای کاهش وزن توصیه نمی شود 
زیرا بدن مادر برای تامین نیازهای بدن خود 
و نوزادش از طریق شیر به ریزمغذی ها نیاز 
دارد. از سوی دیگر، بدن در حال ترمیم است 
و کاهش وزن می تواند با عوارضی همراه باشد. 
: خانم مسلمی یک بار هم جراحی 
لیپوساکشن داشتند و با این وجود وزنشان 

دوباره برگشته است. چرا؟
جراحی چاقی به معنی درمان چاقی نیست و 

مخصوصا ساکشن نوعی درمان موقت است 
و با خارج کردن بافت چربی از یک ناحیه 
احتمال اینکه با عدم رعایت رژیم غذایی چربی 
مجدد در ناحیه دیگری از بدن تجمع پیدا کند 
باالست. حتی در کوچک کردن معده هم اگر 
فرد رژیم غذایی را رعایت نکند حجم معده 

بیشتر شده و مجدد وزن فرد باال می رود. 
آیا  چطور؟  آرتروز  مورد  در   :
ارتباطی بین ابتال به چاقی و تشدید دردهای 

آرتروزی وجود دارد؟
آرتروز یک جنبه التهابی دارد. وزن باال سبب 
افزایش فاکتورهای التهابی در بدن می شود. با 
کاهش وزن سطح فاکتورهای التهابی کم شده 
و فشار هم از روی مفاصل برداشته می شود و 

این دو مورد با هم سبب بهبود و کاهش دردهای 
مفصلی در بیمار خواهد شد. مفاصل وقتی دچار 
فرسایش می شوند، با التهاب و درد و محدودیت 
حرکت همراهند. مصرف گروه سبزی و میوه ها 
می تواند به جذب آنتی اکسیدان ها که خاصیت 
ضدالتهابی دارند کمک کند. سبزیجات را بدون 
محدودیت می توان مصرف کرد اما فراموش 
نکنیم میوه ها کالری دارند و نباید بیش از سهم 
در نظر گرفته شده توسط متخصص تغذیه 
مصرف شوند. دریافت کلسیم نیز مهم است. 
با  فراموش نکنیم استخوانی که آسیب دید 
نمی کند  پیدا  بهبود  کلسیم  اضافی  دریافت 
اما اگر کلسیم را کمتر از حد نیاز دریافت 
کنیم قطعا روند پیشرفت بیماری را تشدید 
به  قبل  از مدت ها  افراد  است  بهتر  می کند. 
فکر مصرف کلسیم و رژیم متنوع باشند و 
در دوران ابتال نیز بهتر است مصرف را ادامه 
دهند. دقت در مصرف چربی های غذایی مهم 
است. مصرف چربی های جامد یا مایع گیاهی 
نیاز بدن می تواند فرایند  بیش از حد مورد 

التهاب را افزایش دهد. 
خانم  که  نکته ای  ترین  طالیی   :
مسلمی اشاره کردند تغییر شیوه زندگی شان 
بوده است. در این رابطه چه نظری دارید؟
دقیقا. تنظیم ساعت خواب و ساعت غذاخوردن 
و اصالح عادت های تغذیه ای و مصرف به 
اندازه از گروه های غذایی مختلف و حذف 
مواد غذایی بدون ارزش و با کالری باال به 
مرور می تواند سبب کاهش وزن شود. تعادل 

و تنوع را باید در رژیم غذایی رعایت کرد.

تاکیدتاکیددکترحسینایمانیدکترحسینایمانیبهمهمان»میزگردتغذیه«:بهمهمان»میزگردتغذیه«:

اصالح عادت های تغذیه ای به تدریج سبب الغری می شود!اصالح عادت های تغذیه ای به تدریج سبب الغری می شود!
مفاصل وقتی دچار مفاصل وقتی دچار 
فرسایش می شوند فرسایش می شوند 

با التهاب و درد و با التهاب و درد و 
محدودیت حرکت محدودیت حرکت 

همراهند. مصرف گروه سبزی همراهند. مصرف گروه سبزی 
و میوه ها می تواند به جذب و میوه ها می تواند به جذب 

آنتی اکسیدان ها که خاصیت آنتی اکسیدان ها که خاصیت 
ضدالتهابی دارند کمک کند. ضدالتهابی دارند کمک کند. 

سبزیجات را بدون محدودیت سبزیجات را بدون محدودیت 
می توان مصرف کرد اما فراموش می توان مصرف کرد اما فراموش 

نکنیم میوه ها کالری دارند و نباید نکنیم میوه ها کالری دارند و نباید 
بیش از سهم در نظر گرفته شده بیش از سهم در نظر گرفته شده 

توسط متخصص تغذیه مصرف شوندتوسط متخصص تغذیه مصرف شوند

  

عوارض چشمی دیابت در چند گروه طبقه بندی می شوند و بهترین روش 
برای پیشگیری از عوارض چشمی دیابت، کنترل دائم قندخون است. چنانچه 
بیماری قند کنترل نشود، در طول زمان مویرگ های غیرطبیعی در شبکیه به 
وجود می آید که باعث تشکیل بافت های فیبرواسکولر روی شبکیه می شود 
و آن را از جای خود جدا می کند و دید چشم را به شدت کاهش می دهد. 
این عوارض را می توان به کمک لیزر درمان شود اما وقتی می خواهیم ناحیه 
مرکزی چشم را لیزر کنیم، قبل از لیزر کردن داروی آواستین را داخل چشم 
تزریق می کنیم، برای اینکه تورم چشم و حجم مایع داخل چشم کمتر شود 
و لیزر بهتر بتواند پاسخ درمانی داشته باشد. الزم است به بیماران دیابتی آگاهی 
کامل داده شود که اگر بیماری قند خود را خوب کنترل نکنند و تحت نظر 
چشم پزشک قرار نگیرند، ممکن است عواقب وخیم چشمی در انتظارشان 
باشد. گاهی اوقات تشکیل عروق غیرطبیعی در چشم که از مهم ترین عوارض 

دیابت است منجر به خونریزی شده و بیمار را نابینا می کند.

یکی از مهم ترین مقاطع زمانی که اهمیت تنظیم خانواده در آن آشکار می شود، 
ابتدای زندگی مشترک و پس از ازدواج است. همه ما می دانیم که خانواده ها 
این حق را دارند که تصمیم بگیرند چند فرزند داشته باشند و کی فرزنددار 
شوند، همچنین بدانند پیشگیری از بارداری و تنظیم خانواده چیست و برای 
پیشگیری از بارداری چه روش ها و لوازمی  وجود دارد. بسیاری از همسران به 
دلیل نداشتن آگاهی کافی ممکن است این تصور را داشته باشند که احتمال 
بارداری ابتدای زندگی مشترک کم است یا اطالعات کافی درباره بارداری و 
زایمان نداشته باشند و ناخواسته باردار شوند بنابراین، الزم است که همه زن و 
شوهرها در آستانه ازدواج، آگاهی های الزم را درباره زندگی مشترک و به ویژه 
درباره تنظیم خانواده داشته باشند. به دست آوردن اطالعات الزم درباره تنظیم 
خانواده در ابتدای زندگی مشترک، خواسته مشکل و دور از ذهنی نبوده و زن 
و شوهر جوان می توانند با مراجعه به بخش های خصوصی و دولتی اطالعات 

الزم را در این باره به دست بیاورند.
روش های پیشگیری از بارداری که در ابتدای زندگی مشترک می توانند مورد 
استفاده قرار گیرند و در کشور ما وجود دارند، برخالف روش هایی که پس از 
به دنیا آوردن یک فرزند می توانند مورد استفاده باشند و تنوع نسبتا زیادی دارند، 
خیلی متنوع نیستند بنابراین هر زن و شوهری که ابتدای زندگی مشترک تمایلی 
به بارداری و فرزنددار شدن نداشته باشند، باید بین این روش ها مناسب ترین 
آن را برای خود انتخاب کنند. روش هایی که به همسران جوان ابتدای زندگی 
مشترک برای استفاده پیشنهاد می شوند دو گروه هستند؛ قرص های  ترکیبی 
پیشگیری از بارداری و کاندوم که در ادامه به شرح آنها برای زن و شوهرهای 

تازه ازدواج کرده، می پردازیم.
درباره قرص های  ترکیبی پیشگیری از بارداری باید گفت این قرص ها یکی 
از انتخاب های مناسبی هستند که پیش روی همسران تازه ازدواج کرده وجود 
دارد. فراوان ترین قرص های  ترکیبی به 3 گروه تقسیم می شوند که عبارتند از: 
 LD و قرص های تری فازیک. قرص های HD قرص های ، LD قرص های
پرمصرف ترین قرص های پیشگیری از بارداری در کشور هستند و مقدار مناسبی 
از هورمون استروژن برای پیشگیری از بارداری دارند. مقدار هورمون استروژن 
در قرص های پیشگیری از بارداری HD از قرص های LD بیشتر بوده و در 
حالت عادی نیازی به استفاده از این قرص ها برای پیشگیری از بارداری نیست، 
مگر در مواردی که پزشک استفاده از آن را برای پیشگیری از بارداری الزم 
بداند. هر بسته از قرص های تری فازیک دارای 3 نوع قرص با 3 مقدار مختلف 
از هورمون استروژن است که مقدار هورمون استروژن در این نوع از قرص ها نیز 
مقدار مناسبی است. این 3 نوع قرص  ترکیبی هم در بخش خصوصی و هم در 
بخش دولتی ارائه خدمات تنظیم خانواده وجود دارند. انواع دیگری از قرص های 
 ترکیبی پیشگیری از بارداری در کشور وجود دارند که فقط در بخش خصوصی 
وجود دارند. باید در نظر داشت که وجود انواع دیگری از قرص های پیشگیری 
از بارداری در بخش خصوصی و داروخانه ها نشان دهنده تایید شدن این قرص ها 

از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. 
باید به خاطر داشت که برای همسرانی که به تازگی ازدواج کرده اند و تمایلی به 
فرزند دار شدن سریع ندارند، اثربخشی روش یکی از مهم ترین مواردی است که 
می تواند در انتخاب روش و انگیزه بیشتر برای استفاده از روش های پیشگیری از 
بارداری موثر باشد. خوشبختانه قرص های  ترکیبی یکی از این انتخاب ها هستند. 
اثربخشی قرص های  ترکیبی در پیشگیری از بارداری بسیار مناسب بوده و افراد در 
صورتی که از این روش به درستی استفاده کنند، تا 99درصد از بارداری ناخواسته 
محافظت خواهند شد. یکی از مشکالتی که بسیاری از خانم ها در ابتدای زندگی 
مشترک با آن مواجه هستند، نامرتب بودن دوره های عادت ماهانه و درد و ناراحتی 
هنگام عادت ماهانه است که این مسائل برای افراد ناراحت کننده است و البته 
در طول زمان کاهش پیدا می کند. از مزیت های قرص های  ترکیبی پیشگیری از 
بارداری این است که باعث مرتب شدن دوره های عادت ماهانه شده و همچنین 
باعث می شوند که درد و ناراحتی های این دوران کاهش پیدا کند. همچنین یکی 
دیگر از مزیت هایی که استفاده از قرص های  ترکیبی پیشگیری از بارداری با خود 
به همراه دارد، کاهش میزان مبتال شدن به سرطان های رحم و تخمدان است. 
این نکته بسیار مهم و قابل توجه است زیرا بسیاری از مردم ممکن است این 
باور نادرست را داشته باشند که "استفاده از این قرص ها باعث ابتالی بیشتر به 
سرطان می شود" و به همین خاطر از استفاده از قرص ترکیبی خودداری کنند، 
حال آنکه آگاهی دادن به جامعه و به ویژه همسران جوان باعث خواهد شد که 
افراد با آگاهی بیشتری به استفاده از روش های پیشگیری از بارداری رو بیاورند 

و این آگاهی درست در جامعه نیز گسترش یابد.
درباره کاندوم نیز باید گفت، استفاده از آن برای همسران جوان مناسب است و 
استفاده از آن به این گروه از افراد پیشنهاد می شود. همان طور که می دانیم کاندوم 
تنها روشی است که هم از بارداری های ناخواسته و هم از انتقال بیماری های قابل 
انتقال از طریق تماس جنسی پیشگیری می کند. باید توجه داشت که تنوع موجود 
در کاندوم ها در اثربخشی آنها هیچ تاثیری ندارد. کاندوم تنها روش بدون هورمونی 
است که ابتدای زندگی مشترک قابل استفاده بوده و با توجه به اینکه بسیاری از 
افراد شاید نتوانند برخی از عوارض ناشی از قرص های هورمونی را تحمل کنند 
یا اینکه تمایلی به استفاده از روش های هورمونی نداشته باشند، استفاده از این 
روش می تواند برای آنها مناسب باشد. اثربخشی کاندوم در صورت استفاده 
درست حدود 97 درصد بوده و همسران می توانند با اطمینان از اثربخشی مناسب 

کاندوم از این وسیله در پیشگیری از بارداری استفاده کنند.
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