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s a l a m a t

: خانم دکتر! لطفا در ابتدا بگویید که 
یک رژیم کاهش وزن اصولی چه ویژگی هایی 

باید داشته باشد؟
 رژیم های کاهش وزن زیادی داریم که متناسب 
با شرایط فرد و زیر نظر متخصص باید استفاده 
با  افراد  برای همه  بهترین رژیمی که  شود. 
توجه به شرایط شان توصیه می شود، رژیم 
کاهش وزنی است که شامل همه گروه های 
غذایی باشد. معموال ما بر اساس سن، جنس، 
کالری  فرد  بدنی و وزن  فعالیت  قد، سطح 
به  بسته  و  می کنیم  تعیین  را  نیازشان  مورد 
میزان سرعتی  که می خواهند الغر شوند بین 
500 تا 1000 کیلوکالری از انرژی مورد نیاز 
بدن را کم می کنیم. اگر 500 کیلوکالری کم 
کنیم، فرد در هفته نیم کیلوگرم الغر می شود 
و اگر1000 کیلوکالری کم کنیم، بعد از یک 

هفته یک کیلوگرم کم خواهد کرد. 
این  از  با سرعتی بیش  معموال کاهش وزن 
توصیه نمی شود زیرا رژیم های کاهش وزنی 
که با پیروی از آنها بیش از 4 کیلوگرم در ماه 
وزن کم می شود،  باعث تحلیل بافت عضالنی 
بافت عضالنی سبب شل  تحلیل  می شوند. 
شدن بدن می شود  و سطح متابولیسم  بدن 
را پایین می آورد و فرد به رژیم های کاهش 
وزن مقاوم می شود و دیگر نسبت به رژیم 

پاسخ مناسبی نخواهد داد. 
: امروزه، در شبکه های اجتماعی و 
یا حتی توسط برخی از کارشناسان تغذیه، 
رژیم هایی تجویز می شود که در دنیا منسوخ 
شده است! اما رژیم های کاهش وزنی که 
شامل همه گروه های غذایی هستند یعنی نان 
و غالت، گوشت وجانشین هایش، شیرو 
لبنیات، میوه و سبزیجات عالوه بر اینکه به 
کاهش وزن ما کمک می کنند، همه نیازهای 
بدن را نیز تامین خواهند کرد. در نتیجه بدن 
در حین کاهش وزن با کمبود درشت مغذی ها 
روبرو نمی شود اما رژیم هایی که باعث کمبود 
مواد غذایی می شوند، باعث ریزش مو و 
شل شدن بدن هم خواهند شد و بنابراین، 
کاهش سطح ایمنی بدن هم اتفاق می افتد 

که باعث می شود بدن مقاومتش را در برابر 
بیماریها از دست بدهد. مثال رژیم کتوژنیک 
یکی از رژیم هایی است که خیلی افراد به 
کمک آن وزنشان را کم کردند و برخی از 
متخصصین هم آن را تجویز می کنند. در 
حالی که این رژیم در دنیا خیلی مرسوم 
نیست و عوارضی در پی دارد. درست است؟
در کل، ما انواع رژیم های الغری را داریم که 
می توانیم برای کاهش وزن توصیه کنیم که یکی 
از آنها  رژیم کتوژنیک  است. در این رژیم، 
همه مواد غذایی که حاوی کربوهیدرات هستند 
محدود می شود و فرد، گروه نان و غالت، 
لبنیات و میوه ها را نمی تواند مصرف کند. فقط 
گروه سبزی ها به مقدار کم و گروه گوشت و 

پروتئین و چربی ها را می تواند استفاده کند. 
همان طور که گفتید رژیم کتوژنیک  عوارضی 
به همراه دارد و ایرادات زیادی به آن وارد 
است زیرا کربوهیدرات در این رژیم محدود 
است و باعث کاهش سطح انسولین در بدن 
می شود و بدن وارد فاز چربی سوزی شده و 

کاهش وزن زیاد اتفاق می افتد. 
البته مهم ترین مشکلش این است که مواد غذایی 
مورد نیاز بدن را نمی تواند تامین کند و چون 
کربوهیدارت کم می شود،  سطح انرژی فرد 
خیلی پایین است و توانایی فعالیت های روزانه 
را ندارد. بنابراین، فرد به این سمت می رود که 

فعالیت های بدنی اش را کاهش دهد. 
عالوه بر این ، رژیم کتوژنیک باعث از بین 

رفتن فلور طبیعی روده می شود و باکتری های 
مفیدی که در روده ما به طور طبیعی زندگی 
می کنند، از بین می روند و فرد دچار یبوست های 
خیلی شدید می شود که گاها همراه با شقاق 
است. در نتیجه رژیم کتوژنیک رژیمی نیست 
که ما بتوانیم برای همه افراد توصیه کنیم در 
حالی که می بینیم این رژیم توسط برخی افراد 

غیرمتخصص توصیه می شود. 
ممکن است بیماری بدنش خیلی به کاهش 
وزن مقاوم باشد، در این صورت ما از رژیم های 
کتوژنیک استفاده می کنیم و وقتی متخصص 
تغذیه  این رژیم را تجویز می کند، می داند که 
هر رژیمی چه مواد غذایی را برای بدن تامین 

نمی کند و آنها را در نظر می گیرد. یکی 

دیگر از ایرادات رژیم کتوژنیک این است که 
راش های پوستی بر روی بدن ایجاد می شود 
و ما حتی آنفلونزای کتویی را داریم که فرد 
بعد از رژیم،  دچار آنفلونزا می شود که ناشی 
از این رژیم هست. بنابراین حتما باید تحت 
شرایط خاص و زیر نظر متخصص تغذیه، 

این رژیم غذایی تجویز  شود. 
: لطفا به چند نمونه از رژیم هایی که 

در دنیا متداول هستند، اشاره کنید. 
یکی دیگر از رژیم هایی که این روزها بسیار در 
موردش می شنویم،  انواع رژیم های فستینگ یا 
روزه داری است که معروف ترین آن رژیم 16؛ 
8 است. این رژیم به این صورت که 
8 ساعت فرد  مطابق 

معمول غذا بخورد و 16 ساعت روزه داری 
که  داری  روزه  رژیم  فرق  کند.  رعایت  را 
در دنیا و در کتابها توصیه می شود با رژیم 
روزه داری ما در این است که در 16 ساعتی 
کالری  فاقد  مایعات   دارد،   روزه  فرد  که 
مثل آب ، چای،  قهوه و دم نوش می تواند 
مصرف کند ولی  هر نوع مایعات و غذای 
جامدی که جاوی کالری است، ممنوع است. 
به رژیم کاهش  بدنشان  که  افرادی  معموال 
وزن معمولی پاسخ نمی دهند، به رژیم های 
فستینگ به خوبی پاسخ می دهد. این رژیم 
جزء رژیم های مطرح دنیاست و پشتوانه علمی 
خوبی هم دارد. حتی در برخی از مطالعات 
ما می بینیم که اگر فردی 16 ساعت فستینگ 
را نمی تواند رعایت کند، توصیه می شود 12 
تا 14 ساعت را رعایت کند. در این رژیم 
معموال  افراد نتیجه خوبی می گیرند و فقط 
نکته اش این است که در 8 ساعتی که افراد 

غذا می خورند، زیاده روی نکنند. 
یکی دیگر از رژیم هایی  که معمول است، رژیم 
5،2 است ، در این رژیم ، فرد  5روز در هفته 
، مطابق معمول خودش غذا دریافت می کند و 
پرخوری نباید داشته باشد ولی دو روز رژیم کم 
کالری خواهد داشت که این رژیم برای خانم ها 
در 2 روز 500 کیلوکالری و برای آقایان 600 
کیلوکالری توصیه می شود. با این رژیم معموال 
کاهش وزن خوبی اتفاق می افتد و حتما باید 
به گونه ای برنامه ریزی شود که  آن دو روز  
پشت سر هم نباشند یعنی اینکه یک روز درمیان 
مناسب تر است تا  فرد دچار کاهش متابولیسم 
نشود. به کمک این رژیم،  کاهش وزن های خوبی  
اتفاق می افتد. حسن دیگر  این رژیم این است 
که تنوع دارد و خسته کننده نیست. مطالعات 
نشان داده، اگر فردی 2200 کیلوکالری نیاز 
دارد باید در رژیم کاهش وزن معمولی روزی 
1200 کیلوکالری دریافت کند که آخر ماه 4 
کیلوگرم الغر شود ولی در این رژیم،  فرد 5 
روز در هفته رژیم خودش را دارد و دو روز 
500 کیلوکالری دریافت می کند و کاهش وزنی 

مثل رژیم های دیگر دیده خواهد شد. 
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رژیم کتوژنیک را متخصص باید تجویز کند!رژیم کتوژنیک را متخصص باید تجویز کند!
معضل جهانی که در چند سال اخیر  بارها 
سازمان جهانی بهداشت نسبت به آن هشدار 
داده شده، چاقی و اضافه وزن است. مشکلی که 
ماحصل زندگی ماشینی، پرسرعت و بی تحرک 
دنیای امروز است و در دوران کرونا این مشکل دوچندان شد 
زیرا از یک سو، دوران قرنطینه و خانه نشینی، همان فعالیت 

بدنی ناچیز را هم کمتر کرد و از سوی دیگر مصرف تنقالت 
بی ارزش افزایش یافت. 

در کشور ما بیش از نیمی از جمعیت کشور یا چاق هستند و 
یا اضافه وزن دارند و چاقی و اضافه وزن کودکان و نوجوانان  
به ویژه در چند سال اخیر، نگران کننده تر شده است. موضوع 
اینترنت،  و  اجتماعی  دلیل وجود شبکه های  به  اینکه  دیگر 

مشکالتی  و  وزن  کاهش  روش های  به  نسبت  مردم  دانش 
که چاقی و اضافه وزن ایجاد می کند، بیشتر شده است. اما 
در مقابل هم تبلیغات گمراه کننده در مورد داروهای الغری 
بیشتر شده و هم رژیم های غیراصولی کاهش وزن! با توجه 
به اینکه بسیاری از بیماری های غیرواگیر منشا چاقی دارند، 
کاهش وزن می تواند بار بسیاری از بیماری ها و مرگ و میر 

نیز در صفحه  ما  این رو،  از  آنها را کاهش دهد.  از  ناشی 
»دیده بان تغذیه« با دکترگلبن سهراب متخصص تغذیه و عضو 
هیأت علمی انستیتو تحقیقات تغذیه کشور و دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی در مورد رژیم های متداول و به روز 
دنیا برای کاهش وزن گفتگو کردیم که می توانید در ادامه، 

مشروح آن را بخوانید. 
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همان طور که می دانیم، رژیم های مختلفی در حال 
حاضر در دنیا متداول شده مثل رژیم مدیترانه ای، دش، 

زون، اتکینگ جدید و فستینگ. 
رژیم دش برای بیماران مبتال به فشار خون باال تجویز 
می شود و در آن، تاکید به مصرف لبنیات می شود زیرا 
لبنیات کلسیم باالیی دارد، برای بیماران مبتال به  فشار 
خون مناسب است. در این رژیم، میوه و سبزی زیاد و 
گوشت قرمز محدود است و همچنین مغز دانه ها چون 
سرشار از امالح هستند، در این رژیم گنجانده می شود. 
در رژیم دش مصرف نمک بسیار محدود است و سدیم  
رژیم غذایی زیر 2000 میلی گرم است. این رژیم، یک  
رژیم مناسب برای سالمت قلب و عروقی  محسوب 

می شود و برای کاهش فشار خون بسیار مناسب است 
زیرا رژیمی است که پتاسیم و منیزیم فراوانی دارد. از 
آنجایی که میزان گوشت قرمز در این رژیم محدود 
است، اسیدهای چرب ترانس هم کم مصرف می شود 

و منابع امگا 3 مثل ماهی در این رژیم باالست. 
رژیم مدیترانه ای یکی از رژیم های متداول در دنیاست. 
در این رژیم تاکید بر مصرف روغن زیتون  می شود 
چون سطح کلسترول خوب را باال می برد. همچنین 
مصرف مواد نشاسته ای سبوس دار و برنج قهوه ای و  
حبوبات  بسیار مورد توجه است. در این رژیم، گوشت 
قرمز در اولویت آخر قرار دارد. در هرم غذایی  کشور ما 
گوشت وپروتئین هم ردیف لبنیات است ولی در رژیم 
مدیترانه ای آخرین اولویت است. پروتئین ها هم اولویت 
بندی می شوند که در راس آنها پروتیین دریایی است. 
رژیم  بعدی که می خواهم در موردش صحبت کنم ، 
رژیم فستینگ16،8  است که در حال حاضر در دنیا 
مرسوم است. در این رژیم فرد  8  ساعت غذا می خورد 

و 16 ساعت هیچ غذای کالری داری نمی خورد و 
فقط می تواند نوشیدنی های با کالری صفر مثل  

آب، چای، قهوه تلخ بخورند. رژیم فستینگ 
از آنجایی  که کاهش وزن خوبی می دهد 
و برای حفظ سالمت بدن مفید است، در 
دنیا متداول شده است. تاثیر خوب این 
رژیم اینگونه است که وقتی بدن برای 
مدت طوالنی  ناشتا باشد،  در این زمان 
بدن واسطه هایی را به نام »ای ام پی کی« 
را در بدن تولید می کند و این واسطه ها 

سیگنال های ضدپیری را در بدن ترشح می کند. 
عالوه بر این، در طوالنی مدت در بدن ما 

قند باال نمی رود و همین یکی از اثرات خوب 
این رژیم در حفظ سالمت بدن است. فستینگ 

باشد ولی فستینگ هایی که  یا شب  می تواند صبح 
فاصله صبح تا شب فرد غذا می خورد راحت تر است 
و یا رژیم هایی که از صبح تا ظهر می خورد ولی از 
میان وعده عصر تا فردا چیزی نمی خورد تحملش 
سخت تر است. باید میزان تحمل فرد و شرایط جسمی 
اش را در نظر بگیریم. رژیم های دیگری که در دنیا 
مرسوم است، رژیم های »مودیفای اتکینگ« هستند. 
وقتی فرد میزان پروتئین را افزایش و کربوهیدرات را 

کم می کند،  قاعدتا پروتئین احساس سیری زودرس 
می دهد و از این طریق به الغری فرد کمک می کند. 
قبال رژیم »اتکینگ« را داشتیم که میزان پروتئین در 
آن بسیار باال بود و کربوهیدرات بسیار کم ولی این 
رژیم ریسک خطر بیماری های قلبی و عروقی را باال 

می برد. برای همین در رژیم های »مدیفای اتکینگ 
دایت« در عین حال که سهم پروتئین را باال بردند، 
سهمی هم به کربوهیدرات و چربی ها دادند تا 
بخشی از ویتامین ها و امالح برای بدن تامین 
شود. البته اگر فردی بخواهد این رژیم را 
داشته باشد باید مدام چربی خون را چک 
کند زیرا این رژیم ها را نمی توان طوالنی 

مدت استفاده کرد. 
موردش  در  می خواهم  که  رژیمی  آخرین 
صحبت کنم، رژیم کتوژنیک است که در ابتدا 
برای بیماران مبتال به صرع  تجویز شد و به 
اشتباه برای درمان چاقی به کار رفت. این رژیم 
حدود 80 تا 90 درصدش چربی است و 10 درصد 
به پروتئین تعلق می گیرد. رژیمی که  در حال حاضر تا 
حدی تایید شده »های پروتئین کتوژنیک  دایت« است که  
در آن تا حدی  میزان پروتئین را باال می برند و چربی هم 
باال و میزان کربوهیدرات  هم کم  است، در افرادی که 
دچار استوپ وزنی شده اند، این رژیم می تواند  کمک 
کننده باشد ولی هیچ یک از این رژیم ها مثل کتوژنیک 
و فستینگ  در طوالنی مدت نباید استفاده کرد بلکه 
زمان مناسب این رژیم ها نهایتا 3 هفته است و می توان 

به عنوان رژیم  شوک دهنده تجویز کرد.

        رژیم های شوک دهنده!         
  دکتر حسین ایمانی

متخصص تغذیه و عضو هیأت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران


