فصل ۱۳

کنترل وزن،
بیماری قلبی و دیابت

نرتر کلسترول خببون ،احتمببال کمببتر بببرای
تخوارها از سطح پایی ت
نها نسبت به گوش ت
در فصل قبل دیدیم که وگ ت
دچار شدن به پرفشاری خون و میزان کمتر چاقی مفرط برخوردارند .پببس رژیببم وگببن راتهحببل مناسبببی بببرای
یرسد .همچنیببن رتحقیقببات بببه مببا
یها معمول شده است ،به نظر م ت
یهای مزمنی که امروزه در بین امریکای ت
بیمار ت
یگویند که در صورت درست بودن این فرضیه ،وگن شدن شیوتهای هوشمندانه برای کنترل کلسترول ،دیابت و
م ت
فشار خون بالست .برای آنکه از مزایای این نوع رتغذیه برای سلمت خود و خانوادتهرتان استفاده کنید ،بهتر است
با سودمندرترین جنبتههای رژیم وگن آشنا شوید.
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ماهای وگن
مزایای رژی ه
یاهای قلبی-عروقی
برای کنترل بیمار ه
یشوند و
یشود که در آن عروق خونی باریک یا بسته م ت
تهایی گفته م ت
یهای قلبی عروقی ) (CVDبه حال ت
بیمار ت
یهببای قلبببی-عروقببی را بببه اختصببار
یشوند فرد به سکته قلبی یا مغزی دچار شود .گاهی اوقات بیمار ت
باعث م ت
ینامند.
ی قلبی« هم م ت
»بیمار ت
یهببای
بتهرتازگی در رسانتهها و میان متخصصان این عقیده قدیمی به چالش گرفته شببده اسببت کببه چرب ت
لهای پردامنه نشان دادتهاند که جایگزین کردن
یشوند . 21،رتحلی ت
ی قلبی م ت
اشباع در خون باعث افزایش خطر بیمار ت
یدهببد ،بلکببه آن را
یهای قلبی را کاهش نم ت
تهای رتصفیتهشده خطر ابتل به بیمار ت
یهای اشباع با کاربوهیدرا ت
چرب ت
یهای اشببباع ،کببه
لزا نه چرب ت
یکند .این موضوع محققان را به این نتیجه رسانده است که شاید عامل مشک ت
زیاد م ت
تهای رتصفیتهشده باشند.
خود کاربوهیدرا ت
یهای اشباع هستند .بنا
تهای رتصفیتهشده و هم چرب ت
در واقع منشأ مشکل به احتمال زیاد هم کاربوهیدرا ت
یهببای
یهای سالتمرتری مثببل چرب ت
یهای اشباع با چرب ت
یدانیم که جایگزین کردن چرب ت
بر مجموعتهای از رتحقیقات م ت
یشود.3
یهای قلبی م ت
یآورد و باعث کم شدن خطر ابتل به بیمار ت
غیراشباع مونو یا پلی ،کلسترول خون را پایین م ت
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سدار و رتصببفیه نشببده
تهای به دست آمده از غذاهای گیاهی سبو ت
با جایگزین کردن چربی اشباع با کاربوهیدرا ت
یآید .پس مسئله حذف چربی یا کاربوهیدرات نیست ،بلکبه بایبد انبواع سبالم آن دو را
هم همین حالت پیش م ت
مصرف کرد.
در واقع ،در رتئوری احتمال دارد که شما حتی با گنجاندن غذاهایی مثل روغن نارگیل و خرما در رژیببم
غذایی خود ،چربی زیادی وارد بدن رتان کنید؛ اما واقعیت اینست که استفاده از غذاهای گیاهی روشی مطمئببن و
تخوارها چربببی اشببباع کمببتری
نها نسبت بببه گوش ب ت
یهای اشباع است .وگ ت
بنیادی برای کاستن از مصرف چرب ت
یکنند ،و چنانچه در فصل  12دیدیم ،مقدار کلسترول و مهتمرتر از آن کلسترول  LDLخوتنشان پببایین
مصرف م ت
گها را در
گ یا بستتهشدن ر ت
یشود ،و رتن ت
گها م ت
است .این کلسترول بد است که باعث رتجمع رتودتههای پل ک در ر ت
یشوند ،و بال رفتن فشار خون هببم بببه سببهم خببود
گشده باعث بال رفتن فشار خون م ت
گهای رتن ت
یآورد .ر ت
پی م ت
یکند.
یکند ،و این چرخه مرگبار که رتهدیدی برای جان فرد است ،همینطور ادامه پیدا م ت
گها را رتخریب م ت
ر ت
یهای اشباع از مزایای دیگری هم برخوردارند:
نها غیر از مصرف کمتر چرب ت
وگ ت
•

گها شببکل
غذاهای گیاهی سرشار از آنتی اکسیدان هستند ،و آنتی اکسیدان از رتجمع کلسترول که در ر ت
یگیرد ،جلوگیری می کند؛ البته رتمام رتحقیقات این نظریه را رتأیید نکردتهاند.
م ت

•

نرتر است و به همین دلیل کمتر در معرض خطر حمله قلبی یا مغزی قرار دارند.
نها پایی ت
فشار خون وگ ت

•

یکننببد ،سببویا
نها معموب ًل بیشتر از همتهچیزخوارها از محصولت غذایی رتهیه شده از سویا استفاده م ت
وگ ت
یکند و بببه همیببن سبببب از خطببر رتصببلب شببرایین یببا
گهای خونی کمک م ت
فپذیری بیشتر ر ت
به انعطا ت
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یرتواند باعث پایین آوردن کلسترول خببون هببم بشببود )بببرای
یکاهد .پرورتئین سویا م ت
آرترواسکلرزیس م ت
اطلعات بیشتر در این مورد به فصل  15مراجعه کنید(.
•

یهبای قلببی
دانتههای روغنی که نقش مهمی در رژیتمهای وگن برعهبده دارنبد ،از خطبر ابتل ببه بیمار ت
یکاهند.4
م ت

ماهای وگن
مزایای رژی ه
در کنترل دیابت نوع 2
ل( انسببولین رتولیببد
دیابت نوع  1از دسته اختلتلهای خودایمنی است که درآن لوزالمعده به اندازه کافی )یا اص ب ب ً
یماننببد .افببرادی کببه بببه ایببن
یرسد و سلوتلها بدون غببذا م ت
یکند .بدون انسولین ،گلوکز خون به سلوتلها نم ت
نم ت
اختلل دچارند باید رتا آخر عمر انسولین مصرف کنند .اما شکل رایج دیابت ،نوع  2آنست که در آن انسولین بببه
یکنند.
یشود ،اما سلوتلها در برابر آن مقاومت م ت
مقدار کافی رتولید م ت
یدهنببد .ایببن بیمبباری در میببان
یرتحر ک بودن خطر ابتل به دیابت نببوع  2را افزایببش م ت
چاقی مفرط و ب ت
یها ،و همچنین جمعیت کشورهای در حال رتوسعه رایج اسببت کببه مببردم آن بیشببتر از پیببش ببه سبببک
امریکای ت
تهای
یخورند و در رژیم غذایی خود از مقبدار بیشبتری محصبولت حیبوانی و کاربوهیبدرا ت
یها غذا م ت
امریکای ت
یکنند.
رتصفیتهشده استفاده م ت
4

ینامیدند ،چون این بیماری پیشتر در بزرگسببالن و
پیش از این دیابت نوع  2را دیابت بزرگسالن هم م ت
یشد ،اما در حال حاضر این بیماری به شکلی چشمگیر در بین نوجوانان و حتی کودکان
افراد سالخورده دیده م ت
امریکایی شایع شده است.
یشبود ببا رژیبم
یکنند ،اما این بیمبباری را م ت
بعضی از افراد مبتل به بیماری دیابت نوع  2دارو مصرف م ت
یرتوانببد بببرای پببایین آوردن
غذایی متناسب و ورزش هم کنترل کرد .حتی گاهی کم کردن چند کیلو وزن هببم م ت
مقدار گلوکز خون کافی باشد .چند دلیل برای سودمند بودن رژیم غذایی گیاهی در کنترل دیابت وجود دارد:
•

یآید که یک وگن به چاقی مفببرط دچببار باشببد.
نها الزامب ًا خیلی لغر و قلمی نیستند ،اما کم پیش م ت
وگ ت
تها کم کردن وزن رتنها راه چاره برای کنترل دیابت است.
گاهی وق ت

•

تاند ،اما شبباخص گلیسببمیiآنها پببایین اسببت ،کببه
رژیتمهای غذایی وگن معموب ًل سرشار از کربوهیدرا ت
یرتواند در کنترل دیابت مفید باشد .شاخص گلیسمی مقیاسی برای سببنجش سببرعت هضببم و جببذب
م ت
تها است .بعدرتر در همین فصل به این موضوع خواهیم پرداخت.
کاربوهیدرا ت

•

یعروقی قرار دارند .به همین دلیل عوامببل مببوثر
یهای قلب ت
بیماران دیابتی در معرض خطر ابتل به بیمار ت
یرتوانند بببرای
یکنند ،م ت
یعروقی پیشگیری م ت
یهای قلب ت
در رژیتمهای غذایی وگن که از پیشگیری به بیمار ت
بیمارهای دیابتی بسیار مفید باشند.

•

یرتواند در پیشگیری از مشببکلت ناشببی از
فشار خون کمتر که یکی از نتایج رژیتمهای وگن است هم م ت
دیابت بسیار سودمند باشد.
iGlycemic index
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مرچرب وگن
ماهای ک ه
رژی ه
برای درمان بیماری قلبی و دیابت:
تحقیقات
شهببایی
یرتیکین یکی از اولین مدافعان رژیم وگن برای محدود کردن چربی در رتغذیه بببود .رو ت
دکتر نیتن پر ت
یبرد در کاهش کلسترول خون ،قند خون و فشار خون موثر بود.
که او به کار م ت
یرتیکین ،دست بببه
چند سال بعد از او ،دکتر دین اورنیش با استفاده از رژیمی کمابیش مشابه با رژیم پر ت
ل وگن نبود(
کزندگی«iمعروف شد)البته رژیم او کام ب ً
رتحقیقارتی زد که با عنوان »کار آزمایی قلب بر محور سب ت
یبردنببد .بببه یببک
 .5افراد مورد آزمایش کسانی بودند که از درجات مختلفی از بیماری کرونری قلب رنج م ت
یشببود ،داده شببد و دسببته دیگببر رتحببت
دسته همان رژیتمهای غذایی معمول که برای بیماران قلبی رتجویز م ت
برنامتهای مفصل برای سبک زندگی جدیدی قرار گرفتند که شامل مصرف ده درصد چربی گیاهی )که بیشتر
سدار به علوه لبنیات بدون چربببی گرفتبه شبده ببود( ،ورزش ایروبیبک ،کنببترل اضبطراب،
از گیاهان سبو ت
یشد.
یهای گروتههای پشتیبان و منع مصرف دخانیات م ت
شرکت در گردهمای ت
گروهی که با برنامه غذایی استاندارد برای پایین آوردن کلسترول رتغذیه شببده بودنببد ،در طببول رتحقیببق
حاتلشان بدرتر شد )بعد از گذشت پنج سال به میزان  28درصد بر شدت رتصلب شرایین آنها افزوده شد( ،اما
iLifestyle Heart Trial
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سلمت افراد گروه دوم بهتر شد و بعد از گذشت پنج سال مشکل رتصلب شرایین آنها حدود  8درصد بهبود
پیدا کرد.
اخیرب ًا محققان کمیته پزشکان برای پزشکی مسئولنه ) (PCRMرتأثیرات پیروی از رژیم کتمچرب وگن را بر
روی دیابت نوع  2بررسی کردتهاند . 6به افراد گروه آزمایش گفته شده بود که از یک رژیم کتمچرب وگن که
در آن از غذاهای گیاهی کامل استفاده شده بود ،اما هیچ محدودیتی برای مصرف کاربوهیببدرات ،کببالری یببا
رتعداد واحدهای خوراکی وجود نداشت ،پیروی کنند .افراد گروه کنترل هم رتحت یکی از رژیتمهببای رتوصببیه
فشببده و
شده رتوسط انجمن رژیم امریکببا ) (ADAقبرار گرفتنببد کبه در آن از کنببترل مقبدار واحبد مصر ت
یشود.
یشود و شامل غذاهای حیوانی هم م ت
شمارش کاربوهیدرات استفاده م ت
شاید فکر کنید که سلمت افراد رتحت رژیم کتمچرب گیاهی به دلیل مصببرف بببالی کاربوهیببدرات بببه
یشببمردند و مقببدار غببذای
خطر افتاد ،اما چنین نبود .برعکس آنها با وجود آنکه کالری مصرفی خببود را نم ت
یکردند ،وزن کم کردند و گلوکز خوتنشان هم کنترل شد.
مصرفی خود را کنترل نم ت
بهای وارد شده به قلب ،و کنترل دیابت به کببار گرفتببه
این دو روش موثر که برای معکوس کردن آسی ت
تهای رتصفیتهشده ممنببوع اعلم شببده ،و از
شدند از دو جهت مشابه بودند .اول اینکه در هر دو کاربوهیدرا ت
غذاهای گیاهی کامل استفاده شده بود .دوم هر دوی آنها از چربی بسیار کم )در حد  10رتببا  15درصببد کببل
کالری مصرفی( برخوردار بودند.
یشود( ،کتم
شاید بشود منافع بسیار این رژیتمها را در کنترل وزن )که باعث پایین آمدن کلسترول خون م ت
صببرف
کردن مصرف چربی اشباع و شاید مصرف رترکیبات سودمند موجود در گیاهان خلصه کببرد .شبباید رِ
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یشده اسببت( و کببم کببردن کببالری
استفاده از یک رژیم وگن )که بیشتر بر مبنای غذاهای کامل و غیرفراور ت
مصرفی برای رسیدن به نتایج مثبت درمانی ،کافی باشد .در بخش بعد به این نکته خواهیم پرداخت کببه آیببا
کم کردن مقدار چربی کل موجود در این رژیتمها هم ضروری است یا نه.

رچربی و بیماری کرونری
کاهش چربی اشباع برای کاستن از مقدار کلسترول  LDLاهمیت زیادی دارد ،اما شبباید افببزودن بعضببی از
برتر به رژیببم غببذایی در کنببترل بیمبباری مفیببدرتر باشببد .در فصببل  12از مشخصببات
غذاهای گیاهی پرچر ت
یهای قلبی صحبت کردیم کببه از میببزان کببم کلسببترول
کلسترولی ایدئال برای کاستن از خطر ابتل به بیمار ت
یشود .اگر رتمام انببواع چربببی موجببود در رژیببم غببذایی را
 LDLو میزان بالی کلسترول  HDLرتشکیل م ت
یآیببد .7امببا
تها پرکنیم ،مقدار کلسببترول  LDLو نیببز  HDLپببایین م ت
حذف ،و جای آن را با کاربوهیدرا ت
یهببای سببالم گیبباهی مقببدار کلسببترول  LDLرا پببایین
یهای اشباع در رژیببم بببا چرب ت
جایگزین کردن چرب ت
یهببای
یآورد ،بدون آنکه در مقدار کلسترول  HDLرتغییری ایجاد کند .بتهعلوه بببا جببایگزین کببردن چرب ت
م ت
یشببود میببزان گلببوکز خببون را
تها در رژیم غذایی ،بهتر م ت
یهای اشباع یا کاربوهیدرا ت
غیراشباع مونو با چرب ت
کنترل کرد.8
به این رتررتیب بعضی از محققان به این نتیجه رسیدند که سالتمرترین رژیم غذایی رژیمی است کبه مقبدار
یهای اشباع در آن بسیار کم باشد ،اما مقببدار کببل چربببی آن خیلببی کببم نباشببد .9رژیتم غببذایی سببنتی
چرب ت
یهببای خببوب ،خصوص بب ًا
یرتواند نمونته یک رژیتم غذایی سالم دانست .این رژیم شامل چرب ت
مدیترانتهای را م ت
یهای غیراشباع مونوی موجود در دانتههای روغنی ،زیتون و آووکادو است. ،
چرب ت
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اما اینکه پیروی از چنین رژیمی برای سلمت افراد مختلف چه رتأثیری خواهد داشببت ،هنببوز موضببوع
بحث است .کاهش مقدار کلسترول  HDLدر خون خطری جدی بببرای زنببان ،و همچنیببن کسببانی کببه از
یشود .10مقدار  HDLدر مورد افرادی که اضافتهوزن دارند و رتحببر ک
یبرند ،محسوب م ت
دیابت نوع  2رنج م ت
ل در رتحقیق  ،EPIC-Norfolkنسبت کببل
یرتواند مسئله مهمی محسوب شود .مث ب ً
یشان کم است هم م ت
بدن ت
یهای قلبی رتأثیر چشمگیر )حتی بیشتر از رتأثیر میبزان
کلسترول به کلسترول  ، HDLدر ابتلی افراد به بیمار ت
کلسترول  (LDLداشت.11
خیلی از متخصصان رتغذیه معتقدند که افرادی که از روغن زیتون )که سرشار از چربببی غیراشببباع مببون
یکنند )به این دلیل که روغببن
یکنند ،عمدرتب ًا سبزیجات بیشتری هم مصرف م ت
است( در پخت و پز استفاده م ت
یرود( .پس امکببان دارد کببه عامببل حفبباظتی در اینجببا،
زیتون عمدرتب ًابرای طعتمدار کردن سبزیجات به کار م ت
سبزیجات باشند و روغن زیتون فقط یک عامل خنثی باشد .در عین حببال روغببن زیتببون حبباوی رترکیبببارتی
یگذارنببد .12بببه ایببن
یانجامد ،رتببأثیر م ت
است که بر عوامل موثر در لخته شدن خون که به خطر سکته قلبی م ت
یرتواند سودمند باشد ،یا حداقل ضببرری
یشود نتیجه گرفت که مصرف روغن زیتون به مقدار کم م ت
رتررتیب م ت
یداند که مصرف دقیقب ًا چه مقدار چربی در رژیم مطلوب است ،اما بر ما ثابت شببده
چکس نم ت
ندارد .هنوز هی ت
یخواهنببد از خطببر
یرتواند راتهحل مناسبی برای رتمام کسانی باشد که م ت
است که یک رژیم خیلی کتمچرب نم ت
یهای قلبی کم کنند.
دچار شدن به بیمار ت
یشببوند،
مسلمب ًا باید از مصرف نوع دیگری از چربی موجود در غذاها که با عنوان چربی رترانس نامیده م ت
اجتناب کرد . 13چربی رترانس در حالت طبیعی به مقدار کببم در غببذاها وجببود دارد ،امببا بیشببتر در غببذاهای
یشببود .هیببدروژنه کببردن بببه
یدهد ،یافت م ت
یهای هیدروژنه رتشکیل م ت
یشده که بخشی از آنها را چرب ت
فرآور ت
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یهای رترانس
یشود .مصرف چرب ت
یهای گیاهی به روغن جامد رتبدیل م ت
یشود که طی آن چرب ت
فرایندی گفته م ت
یدهد ،و خطر دچببار
یشود ،میزان کلسترول خوب  HDLرا کاهش م ت
باعث افزایش کلسترول بد  LDLم ت
یدهد .شببورای قلببب امریکببا رتوصببیه کببرده اسببت کببه مصببرف
شدن به بیماری قلبی یا دیابت را افزایش م ت
یهای رترانس به  1درصد از کالری مصرفی کاهش داده شود .این مقدار آنقدر ناچیز است کببه در عمببل
چرب ت
نهای نیمه هیدروژنه« در رترکیب محصول قیببد شببده
باید از هر محصولی که روی برچسب آن وجود »روغ ت
یهببای
ل هیدروژنه« یا »هیببدروژنه« را دیدیببد ،چرب ت
است ،خودداری کرد )اگر در روی برچسب عبارت »کام ب ً
یهای اشباع ،و نه رترانس ،رتبدیل شدتهاند .با این وجود بهتر است کببه از مصببرف
موجود در محصول به چرب ت
یهای اشباع هم خودداری کنید(.
چرب ت
بر اساس قانون سازندگان مواد غذایی موظفند که مواد رتشکیل دهنده هر محصول را در برچسببب روی
یشود مقدار آن ماده را در برچسب برابر
آن ذکر کنند ،اما در صوررتی که مقدار ماده کمتر از نیم گرم باشد ،م ت
با  0گرم ذکر کرد .اما به دلیل آنکه حداکثر استفاده از چربی رترانس در یک رژیم  1800کببالری برابببر بببا دو
یشود به مقدار کم از غذاهای حاوی مقدار بسیار کم این نوع چربی استفاده کرد.
گرم در روز است ،م ت

شاخص گلیسمی
یگذارند
یاها تأثیر م ه
تاها رچگونه بر خطر ابتل به بیمار ه
کاربواهیدرا ه
کاربوهیدرات ها به صورت گلوکز هضم و جذب خون می شوند .گلوکوز را به نام قند خببون هببم خوانببده
یشببود کببه
یشود .انسولین ببباعث م ت
می شود .با زیاد شدن مقدار گلوکز در خون ،هورمون انسولین رترشح م ت
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سلوتلها چربی و گلوکز را از خون جذب کنند ،و از این مواد مغذی برای رتولید انرژی استفاده کنند .بعضببی
یشوند .شاخص گلیسمی ) (GIمعیبباری اسببت
از انواع کاربوهیدرات آهستتهرتر از دیگران به گلوکز رتبدیل م ت
یدهببد .غببذاهایی کببه شبباخص
تها و جذب آنهببا در خببون را نشببان م ت
که سرعت شکستتهشدن کاربوهیدرا ت
یشببوند ،و ایببن امببر خطببر دچببار شببدن فببرد بببه
گلیسمی آنها بالست باعث آزاد شدن سببریع انسببولین م ت
یهایی مثل رتصلب شرایین ،دیابت و حتی سرطان را در پی دارد.
بیمار ت
یشوند
یرتوانند در کاهش وزن موثر باشند ،چون باعث م ت
غذاهای برخوردار از شاخص گلیسمی پایین م ت
مقدار بیشتری از چربی بدن برای ایجاد انرژی مصرف شود ،و سیر کنندتهرترنببد .14مبنببای رترجیببح رژیتمهببای
تها )به دلیل رتأثیرشان بر انسولین( مسببئول بببال
غذایی سرشار از پرورتئین بر این عقیده است که کاربوهیدرا ت
برتری دارنببد ،بببا
نها به طور معمول و نسبت به همتهچیزخوارهببا وزن مطلببو ت
رفتن وزن بدن هستند .اما وگ ت
وجود آنکه مصرف کاربوهیدرات آنها بالست .رتحقیقات  PCRMهم نشان داده اسببت کببه افببرادی کببه از
یکنند و گلوکز خوتنشان هم رتحت کنترل است.
یکنند ،وزن کم م ت
رژیتمهای غذایی پرکاربوهیدرات رتغذیه م ت
کلید موفقیت در انتخاب غذاهای سرشار از کاربوهیدرات با  GIپایین است ،یعنی بهتر است بببه جببای
ینشببده رتهیببه شببدتهاند،
تهای رتصفیتهشده ،از غذاهایی که از محصببولت گیبباهی کامببل و فرآور ت
کاربوهیدرا ت
ل لوبیاهببا
یگببذارد .مث ب ً
یرسد که هر شکلی از فرآوری غذا بر شاخص گلیسمی رتأثیر م ت
استفاده کنیم .به نظر م ت
یرود .آسببیاب
عمومب ًا شاخص گلیسمی پایینی دارند ،اما هر چقدر بیشتر لوبیا را بپزیم ،ایببن شبباخص بببال م ت
یشود .مقدار فیبببر
کردن دانتههای نشاستتهای و رتبدیل آنها به آرد هم باعث بال رفتن شاخص گلیسمی آنها م ت
یگذارد ،اما عوامل دیگری هم در ایببن میببان موثرنببد کببه
موجود در یک غذا بر شاخص گلیسمی آن رتأثیر م ت
هنوز نقش آنها بتهدرستی کشف نشده است.
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ل با آنکه نوع نشاسته به کار رفته در یببک
در واقع گاهی اوقات شاخص گلیسمی هیچ معنایی ندارد .مث ب ً
یگذارد ،شاخص گلیسمی ماکارونی درست شده از آرد سفید از شاخص
غذا بر شاخص گلیسمی آن رتأثیر م ت
برنج قهوتهای کمتر است.
یرتواند رتمامی رتأثیرهای ناشی از یک غذا را بر گلوکز خببون
همچنین بعضی اوقات شاخص گلیسمی نم ت
شبینی کند .بعضی از غذاها شاخص گلیسمی بالیی دارند ،اما کاربوهیدرات آنها آنقدر کم است که اص ب ً
ل
پی ت
یآید .هویج نمونتهای از این غذاهاست.
به حساب نم ت
در آخر ،غذاهای سرشار از شکر ساده فروکتوز )که شامل شکر سفید مبورد اسبتفاده در آشبپزخانه هبم
یشود( شاخص گلیسمی نسبتب ًا بالیی دارند .بعضی از رتحقیقات نشان دادتهاند که استفاده زیبباد از فروکتببوز
م ت
یانجامد .البته در مورد در رتمببام
یهای قلبی ،دیابت و فشار خون بال م ت
در رژیم غذایی به چاقی مفرط ،بیمار ت
نکنندتههای افزوده باید گفت که جدا از مسئله شاخص گلیسمی ،بهتر است که مصرف آنها را رتببا حببد
شیری ت
ممکن کم کنیم.
علیرغم این هشدارها ،انتخاب غذاهای سالم کببه شبباخص گلیسببمی وعببده هببای شببما را پببایین نگبباه
یدارند ،کار سختی نیست.
م ت
یاهای ساده پایین بیاورید
شاخص گلیسمی غذااهای مصرفی خود را با جایگزین ه
این غذاها را حذف کنید

این غذاها را انتخاب کنید
نان رتهیتهشده از دانتههای کامل که به جای آرد شدن خرد شدتهاند یا جوانه

نان رتهیه شده از آرد

یگویند
)زدتهاند )گاهی به آنها ناتنهای دانتهدانه هم م ت

بزمینی سفید
سی ت

بزمینی شیرین
سی ت

12

بزمینی درسته که با پوست پختتهشده باشد
سی ت

بزمینی
پوره سی ت

ماکارونی ،جو دو سر و جو

برنج سفید

جو دو سر لولتهای یا موسلی

سهای آماده
کرتنفلک ت

میوتههای کامل و نرسیده

کشده
آبمیوه یا میوتههای پخته یا خش ت

سبزیجات خام یا کمی بخارپز شده

سبزیجات کنسروی یا کامل پخته شده

شیر سویای معمولی و پرچرب

یگرفته
شیر سویای لیت یا چرب ت

حبوبات پختتهشده در خانه

کنسرو حبوبات

یهای اسیدی مثل لیمو یا آبلیمو ،سرکه یا سس
غذاهای طعتمدار شده با چاشن ت
گوجتهفرنگی
دانتههای روغنی و رتخمتهها

سهای شیرین
غذاهای طعتمدار شده با س ت
سهای آماده
چیپ ت

 کهای سرشار
وعدتههای غذایی که چربی افزوده در آنها کم باشد و از خورا ت

وعدتههای غذایی پرچرب و کتمپرورتئین

از پرورتئین مثل رتوفو و رتمپه رتشکیل شده باشند

رچکیده بحث:
یاهای مزمن
ب غذااها برای مقابله با بیمار ه
انتخا ه
یهای قلبی را کاهش بدهید یا دیابت خببود را کنبترل
فرقی ندارد که شما بخواهید خطر دچار شدن به بیمار ت
یها برای چگونگی رتغذیه کمابیش یکببی اسببت .بعضببی از افببراد صببرفب ًا لزم
کنید ،و در هر صورت راهنمای ت
است که مقداری وزن کم کنند و رتحر ک بیشتری داشته باشند .چنببد رتغییببر دیگببر هببم لزم اسببت در رژیببم
یپردازیم:
غذایی اعمال شود که در اینجا به آنها م ت
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•

نها عمومب ًا در این زمینه جلو هستند ،چببون
از چربی اشباع به مقدار خیلی کم استفاده کنید .البته وگ ت
چربی اشباع موجود در غذاهای گیاهی عمومب ًا پایین است) .چربی اشباع موجود در روغببن نارگیببل
یرسد ،بببا ایببن وجببود بهببتر اسببت کببه در
یهای اشباع کتمضرررتر به نظر م ت
از سایر انواع دیگر چرب ت
یهابی افزوده احتیاط کنید(.
مصرف رتمام چرب ت

•

یهببای
رتعدادی از منابع چربی اشباع موجود در وعدتههای غذایی خود را با غذاهای سرشببار از چرب ت
یکننببد کببه
اشباع نشده مونو مثل روغن زیتون و کانول جایگزین کنید .این غذاها به شببما کمببک م ت
بدون پایین آوردن سطح کلسترول  HDLخون ،از مقدار کلسترول  LDLآن بکاهید.

•

یک رتا دو واحد دانتههای روغنی در منوی غذایی روزانه خود بگنجانید ،زیرا معلوم شده اسببت کببه
یشوند ،و علوه بببر ایببن خببواص دیگببری در حفببظ
آنها باعث کاستن از میزان کلسترول  LDLم ت
سلمت قلب شما دارند.

•

یهببای در غببذاهایی بببا برچسببب »بخشببی
یهای رترانس خودداری کنیببد .ایببن چرب ت
از مصرف چرب ت
هیدروژنه شده« وجود دارند .ممکن است این نوع چربی در بعضی از انواع پنیرهای خامتهای به کار
رفته باشد.

•

تهای رتصفیتهشده ،بیشتر از غذاهای گیاهی سرشار از فیبر و رتهیتهشده
سعی کنید به جای کاربوهیدرا ت
از دانتههای کامل استفاده کنید.

•

حذف غذاهایی که شاخص گلیسمی آنها بالست ،از رژیم غذایی ضروری نیست ،اما استفاده بیشتر
یرتواند مفید باشد )به جدول ادامه مراجعه کنید(.
از غذاها با شاخص گلیسمی پایین م ت
14

•

بهتر است از غذاهای رتهیتهشده از سویا در رژیم خود استفاده کنیببد ،چببون معلببوم شببده اسببت کببه
یشود.
پرورتئین سویا باعث کاهش میزان کلسترول م ت

•

اگر به بیماری پرفشاری خون مبتل هستید ،مصرف سدیم خود را کم کنید .مصرف نمببک زیبباد در
یرتواند به بال رفتن فشار خون بیانجامد و رتأثیری منفی بببر سبلمت اسبتخوان داشببته
رژیم غذایی م ت
باشد .مصرف کافی پتاسیم هم درست به اندازه کاهش مصببرف سببدیم ،بببرای کنببترل فشببار خببون
بزمینی شببیرین ،اسببفناج،
ضروری است .هویج ،پررتغال ،آب گوچتهفرنگی ،لوبیا سفید ،عدس ،سببی ت
کشببده و سببس
بزمینی ،میوتههببای خش ت
برگ سالد سوئیسی ،برگ چغنببدر ،گیاهببان دریببایی ،سببی ت
گوجتهفرنگی سرشار از پتاسیم هستند.

•

یرتواننببد در
یاکسیدان آنها بالست و از قرار معلوم م ت
یرتوانید میوه و سبزیجات بخورید ،زیرا آنت ت
رتا م ت
یها مفید باشند.
پیشگیری از بسیاری از بیمار ت

•

یهای امگا  3را که در فصل  5دربارتهشان صحبت کردیم ،در رژیم غببذایی
حتمب ًا منابع خوبی از چرب ت
خود بگنجانید.

•

یرتوانببد
با دکتر خود در مورد مصرف یا قطع مصرف الکل مشورت کنید .مصببرف متعببادل الکببل م ت
میزان کلسترول خوب را در خون افزایش دهد .اما در مورد زنان ،حتی مقدار خیلی کببم الکببل هببم
ممکن است خطر ابتل به سرطان پستان را افزایش دهد.
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•

رتوجه داشته باشید که نیاز به مواد مغذی و رتوصیتهها ممکن است برحسب شرایط سلمت افببراد ،از
هر فرد به فرد یگر متفاوت باشد .رتوصیتههای ارائه شده در این فصل برای بیشتر افراد در پیشببگیری
از رتصلب شرایین و دیابت نوع  2مفید است ،اما ممکن است برای همه مناسب نباشد.

یاها و کنترل وزن
رچرب ه
یگویند که
یک گرم چربی دو برابر یک گرم پرورتئین یا کاربوهیدرات کارُلری دارد .مدافعان رژیتمهای کتمچربی م ت
یمانید .بعضی از افببراد
هر چقدر مصرف چربی کمتر باشد ،مقدار کالری مصرفی شما هم کمتر است و لغررتر م ت
یرتوانند بدون شمردن کالری مصببرفی یببا محاسبببه
هم معتقدند که با درپیش گرفتن یک رژیم غذایی کتمچرب ،م ت
مصرف مواد غذایی ،وزن کم کنند .اما اثبات شده است که بببرای کنببترل وزن در دراز مببدت ،افببزودن مقببداری
چربی به وعدتههای غذایی مفید است .محققانی که در مورد درجات مختلف چربی در رژیتمهای غببذایی رتحقیببق
یشببوند.15
یکردند ،متوجه شدند که افراد مورد آزمایش با رژیتمهای حاوی پرچربی رتببر زودرتببر و بهببتر سببیر م ت
م ت
یرتوانبد ببه شبخص
افزودن مقدار کمی چربی )که عمومب ًا به شکل دانتههای روغنی یا کره رتهیتهشده از آنهاست( م ت
در پایبندی به رژیم در زمان طولنی کمک کند.
در رتحقیق  Nurses`Healthهم مشخص شد که دانتههای روغنی در کاهش وزن موثرند .در یک دوره
یکردنببد،
آزمایشی هشت ساله ،زنانی که دو رتا سه بار در هفته از دانتههای روغنی در رژیم غذایی خود استفاده م ت
یخوردند ،افزایش وزن پیدا کردند ،با وجببود اینکببه کببالری
کمتر از گروه دیگری که از به ندرت از این دانتهها م ت
مصرفی هر دو گروه یکسان بود. 16
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ینظیری هستند ،چون مقدار پرورتئین ،فیبر و چربی آنها بالست .مصرف
ی ب ت
دانتههای روغنی مواد خوراک ت
یرتواند باعث افزایش سوخت و ساز پس از خببوردن هببر وعببده غببذایی شببود .17بتهعلوه جویببدن کامببل
آنها م ت
یشود .شاید به همین دلیبل
دانتههای روغنی کار سختی است ،و همین باعث هضم ناقص و جذب کالری کمتر م ت
بشود رتوضیح داد که چرا کره باداتمزمینی از همان خواص دانتههای روغنی برای کاهش وزن برخوردار نیست.
یکنیم .اگر غذاهای خود را در روغن غرق کنید،
ما به شما مصرف چربی به مقدار دلبخواه را رتوصیه نم ت
یهببای
غیرممکن است که بتوانید مصرف کالری خود را کم یا متعادل نگبباه داریببد .امببا افببزودن بعضببی از چرب ت
یهببای مزمببن و
یرتواند ببرای پیشبگیری از بیمار ت
یهای غیراشباع مونو به یک رژیم وگن م ت
گیاهی ،خصوصب ًا چرب ت
کاهش وزن ،مفیدرتر از حذف کامل چربی باشد.

ماهای وگن برای کااهش وزن
برنامههریزی رژی ه
کم کردن وزن رمز و رازی نبدارد ،کبافی اسبت کبه کمبتر بخوریببد و بیشبتر ورزش کنیببد .رتعجببی نبدارد کبه
تهای غببذایی مببا رتغییببر کردتهانببد ،و در
یدهند که عاد ت
قرتر شدتهاند ،رتحقیقات نشان م ت
یهای از همیشه چا ت
امریکای ت
یکنیم .به همین رتررتیب میزان ورزش و فعببالیت بببدنی
حال حاضر خیلی بیشتر از دهتههای پیش کالری مصرف م ت
یها از همیشه کمتر شده است.
امریکای ت
مقدار مصرف کالری مهتمرترین مسأله در کاهش یا افزایش وزن است ،اما اینکه این کالری از چه محلببی
یرتواند به شببما کمببک کنببد
یرتواند بر موفقیت رژیم غذایی ما رتأثیر بگذارد .انتخاب درست غذاها م ت
رتأمین شود م ت
گرسنگی خود را مهار کنید ،آساتنرتر وزن کم کنید و از برگشت وزن اضافه جلببوگیری کنیببد .بببرای برنببامتهریزی
مصرف روزانه خود به جدول مندرج در فصل  7مراجعه کنید .مقدار  1600کالری محاسبه شده در ایببن جببدول
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حداقل میزان مصرفی است ،و خیلی از افراد به مقدار بیشتر کالری نیاز دارند .پس خودرتان به هببر گببروه غبذایی
یرتواند به شما در کاهش آهسته
یک یا چند واحد اضافه کنید رتا به میزان کالری مصرفی که مطلوب شماست و م ت
بهای خود رتوصیتههای زیر را در نظر داشته باشید:
و پیوسته وزن کمک کند ،برسید .در انتخا ت
•

یرتوانند بببا مصببرف کببم چربببی
مقدار متعادل میان خیلی زیاد و خیلی کم را پیدا کنید .بعضی از افراد م ت
وزن کم کنند ،در حالی که بعضی دیگر با گنجاندن مقداری چربببی در رژیببم غببذایی خببود بهببتر سببیر
یرتوانند در طولنی مدت به رژیم غذایی خود پایبند بمانند .بهترین مقدار ،افببزودن 22
یشوند و بهتر م ت
م ت
رتا  27گرم چربی به هر  1000کالری مصرفی است .بببرای اطلع از میببزان چربببی موجببود در غببذاهای
گیاهی مختلف به جدول راهنمای مندرج در فصل  5مراجعه کنید.

•

پرورتئین کافی مصرف کنید .ثابت شده است که پرورتئین در فرو نشاندن گرسببنگی از کاربوهیببدرات یببا
یکند که در عین خوردن مقدار کببالری کمببتر
چربی مفیدرتر است ،یعنی مصرف پرورتئین به شما کمک م ت
یرتواند ببباعث حجیببم شببدن بببافت مبباهیچتهای
سیر بشوید .بال بردن مصرف پرورتئین در رژیم لغری م ت
یرود .غذاهای گیاهی سرشار
یسوزاند و ماهیچه کمتری از بین م ت
شود ،به این رتررتیب بدن بیشتر چربی م ت
از پرورتئین مثل گیاهان دولپتهای ،محصولت رتهیه شده از سویا و دانتههای روغنی بهترین رتحفه از سراسر
جهان هستند .آنها سرشار از پرورتئین ،و همچنین رترکیبات محافظ مانند فیبر و فیتوکمیکاتلها هسببتند ،و
یشان پایین است.
نحال شاخص گلیسم ت
در عی ت
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•

غذاهایی را که شاخص گلیسمی پایینی دارند ،برای مصرف انتخاب کنید .بهترین روش برای ایببن کببار
رتمرکز بر غذاهای گیاهی رتهیتهشده از دانتههای کامل و رتصفیه نشده است .البته این بدین معنا نیسببت کببه
باید از خوردن رتمام غذاهای حاوی کاربوهیدرات خودداری کنید.

•

مقدار زیادی میوه و سبزیجات مصرف کنید .این مواد غذایی معده شببما را بببا مببواد مغببذی و فیبببر پببر
یفایده بخورید.
یهای زیادی یا غذاهای ب ت
یکنند ،بدون اینکه ناچار باشید کالر ت
م ت

منواهای نمونه
با شاخص گلیسمی پایین و رچربی متعادل ،در بردارنده  ۱500کارُلری
صبحانه
اسکرمبل آفتابی رتوفو


کچهارم پیمببانه پیبباز 1 ،قاشببق
خشده در  1قاشق چایخوری روغن زیتون ،همراه با ی ت
 1پیمانه رتوفوی سر ت
غذاخوری مخمر مغذی ،و دو قاشق غذاخوری رتخمه بوداده آفتابگردان



 1برش نان دانتهدانه )که از دانتههای کامل آرد نشده درست شده است(



 1پیمانه مخلوط میوتههای کال

میاهنوعده
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اسمورتی


خزده
نیتمپیمانه موز ی ت



تفرنگی
نیتمپیمانه رتو ت



یشده
نیتمپیمانه شیر بادام غن ت

نااهار
نیتمپیمانه سوپ قارچ و جو



)نیتمپیمانه جو پخته و نیتمپیمانه قارچ پخته(


 1برش نان رتهیتهشده از دانتههای کامل همراه با  2قاشق غذاخوری کره بادام



سالد سبزیجات همراه با سس سرکه و  1قاشق چایخوری روغن زیتون
میاهنوعده
نیتمپیمانه حمص لوبیا سفید )که در آن به جای اسببتفاده از نخببود و ارده ،از لوبیببا سببفید و گببوجتهفرنگی



کشده استفاده شده باشد(
خش ت
شهای سبزیجات رتازه
 2پیمانه بر ت



شام
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کچهببارم پیمببانه آووکببادو و
 2پیمانه سوپ سبزیجات رتازه رتهیه شده از کیل ،خیار ،گببوجتهفرنگی ،ی ت



طعتمدار شده با میسو و مخمر مغذی
بزمینی شیرین رتنوری همراه با نیم پیمانه رتکتههای رتمپه ادویتهزده
نیتمپیمانه رتکتههای سی ت



با شاخص گلیسمی پایین و رچربی متعادل ،در بردارنده  ۱800کارُلری
صبحانه


شهای انجیر
 1پیمانه جو دوسر رتهیه شده از جو دوسر خرد شده همراه با نیتمپیمانه بر ت



یشده
نیتمپیمانه شیر سویای غن ت



 1برش نان »دانتهدانه« همراه با  2قاشق غذاخوری کره بادام
میاهنوعده


سدار آلمانی )نان پامپرنیکل( با رتوفو
 1برش نان جو سیاه سوب ت
کچهارم پیمانه رتوفوی نرم که همراه با  2قاشق غذاخوری هویج پخته یا سایر سبزیجات پوره شده باشد(
)ی ت
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نااهار
سالد کینوآ


 1پیمانه کینوآی پخته



نیتمپیمانه لوبیا قرمز کوچک



 1قاشق غذاخوری گردوی خردشده



سبزیجات معطر دلخواه



سس لیموی رتهیه شده از  1قاشق چایخوری روغن زیتون و اندازه دلخواه آبلیمو
و



پیمانه سوپ سبزیجات



میوه رتازه

میاهنوعده


 2پیمانه سبزیجات خام



نیتمپیمانه گواکومولی
کچهارم پیمانه سس سالسا یا گوجتهفرنگی(
کچهارم پیمانه آووکادو و ی ت
)ی ت

شام
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لوبیا ،پاستا و سوپ سبزیجات


نیتمپیمانه پاستا



نیتمپیمانه لوبیای سفید



نیتمپیمانه کیل پختتهشده در عصاره سبزیجات
و



 1پیمانه کلم خام رشته شده همراه با  2قاشق غذاخوری سس باداتمزمینی



یرتوانید آن را با یک دسر مختصر جایگزین کنید(
 1گیلس شراب قرمز )اگر دوست داشتید م ت

شرایط خاص درمانی

یخواهیم در اینجا به
دو بیماری خاص دیابت نوع  1و مشکلت کلیوی در حوزه مطالب این کتاب لحاظ نشدتهاند .اما م ت
یرتواننببد
یهای دچار هستند هم م ت
طور مختصر به آنها بپردازیم رتا به شما اطمینان بدهیم که حتی افرادی که به این بیمار ت
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از رژیم غذایی وگن استفاده کنند.
دیابت نوع ۱
درست مثل دیابت نوع  ،2خوردن غذاهای گیاهی رتهیتهشده از دانتههای کامل که باعث آهستتهرتر شدن فراینببد آزاد شببدن
شهببای پراکنببدتهای را در
یرتواند برای افراد مبتل به دیابت نوع  1مفید باشد .مببا گزار ت
یشود ،م ت
کاربوهیدرات در خون م ت
حمایت از این نظریه در کتاب آوردتهایم ،اما حقیقت اینست که هنوز هیچ رتحقیقی برای اثبات آن صورت نگرفته اسببت.
حتی اگر هیچ شواهدی هم برای اثبات سودمندی رژیم وگن برای این دسته از افراد وجود نداشته باشد ،هیچ دلیلی هم
یرتوانند از رژیتمهای وگن استفاده کنند ،وجود ندارد.
برای آنکه فکر کنیم افراد مبتل به دیابت نوع  1نم ت
اگر به دیابت نوع  1مبتل هستید و میل دارید وگن شوید ،بهتر است بیشتر از غذاهای سرشار از فیبببر و مببواد
گیاهی رتهیتهشده از دانتههای کامببل اسببتفاده کنیببد ،و از مصببرف دانتههببای نشاسببتتهای رتصفیتهشببده ،شببکرهای افببزوده و
یهای حاوی شکر خودداری کنید .شما باید پیش از شروع رژیم وگن )درست مانند هر رتغییر دیگببری در رژیببم
نوشیدن ت
غذایی( با متخصص سلمت خود در مورد آزمایش میزان قندخون و نیاز بدتنرتان به انسولین ،مشورت کنید.
یاهای کلیوی
بیمار ه
یهای کلیوی سببودمندند .ممکببن اسببت
مشخص شده است که رژیتمهای گیاهی برای کاستن از عوارض ناشی از بیمار ت
این امر به دلیل میزان کمتر پرورتئین در این رژیتمها ،یا رتأثیر آنها بر مقدار کلسببترول و فشببار خببون ،یببا برخببورداری از
یرتوانند از رژیم غذایی وگببن اسببتفاده
یاکسیدان باشد .افرادی که به مشکلت کلیوی غیرحاد مبتل هستند م ت
رترکیبات آنت ت
تهای گیاهی که حاوی سدیم و پرورتئین زیاد هستند ،به کار نرفته باشد.
کنند که در آن گوش ت
برای بیماری که در حال دیالیز است ،پیروی از رژیم وگن سخت است .چببون در ایببن حببالت بایببد مصببرف
پتاسیم و فسفر محدود شده و مقدار معینی پرورتئین مصرف شود .برنامتهریزی برای چنین حالتی خارج از صلحیت این
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یهای کلیوی«iاز جوان بروکهیببزر
کتاب است .برای استفاده این افراد مطالعه کتاب »رژیم گیاهخواری برای درمان بیمار ت
یهای کلیوی است.
یکنیم .او متخصص رژیتمدرمانی و پزشک متخصص بیمار ت
را رتوصیه م ت
یرتواننبد ببه
یبرند ممنوع است ،اما م ت
تهای گیاهی برای افرادی که از مشکلت مزمن کلیه رنج م ت
مصرف گوش ت
دلیل برخورداری از پرورتئین با کیفیت ،برای کسانی که رتحت دیالیز قرار دارند بسیار مفید باشببند .بببرای اطلع از انببواع
تهای گیبباهی رتولیببد شببده و مقببدار چربببی اشببباع ،پتاسببیم ،فسببفر و سببدیم موجببود در آنهببا بببه آدرس
گوشبب ت
 VeganHealth.org/articles/Kidneyمراجعه کنید.

i«Vegetarian Diet for Kidney Disease» by Joan Brookhyser
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